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, ' . ' JAARGANG 19'55.:1956 'N~9 • 27 October 1955 · · . , 
' . . ' 

----- ------ ------- -----~- ----------. -- ------ ----. ----
LENS' ZAKAGENDA 

' - , 
'Vrijdag 28 October , : 8 uur:_ Bestuursvergadering t.h.v. Dhr. 

A.Hoefnagel, Tomatenstraat .243-

. · Zàte.rdág 29 " Lens. A-E-G-H-I-Pupillen 

· Zondag 30 " Lens 1-2-3--47,5-7-B-C-_D~f 

Maandag 31 " Clubavon"d met wedstrijden 

Dinsdag ._ 1 November Allerheiligen . , , 

Woensdag 2 " Allerzielen, 1 s Middags de Wqensdagmid-

(• , dage lub•.- ." ,,. . . · 

====--l.========;::====::, == ·=,....::;:=======) ====::;:===. ==:;:;;-. ;:::;;:;:::;;; ,,.,=--==:;:::;;_ 

VAN DE BAL IN DE SLOOT ( Lens-sprookje) 

,,. ._• ==::;:==========, == ·=. ::;:===:;; _:;;;;: '~=· .-== . =====;=· ====. =, ·===:;; 

HET DOELPTlTENFONDS . · · ' . , 
. Hee:l vrat elftallen l.ieten_deze weel{ verstek gaan. 

•·Dat zat 1 m zeker in _de ré,gen-. Volgende week halen we dat 'wel 
,. . 1 , .. 

~ .. - '. .- - ;.t1 . 

· . • Le opbre.ngst was : ;,, , ·-
Lens 2' _r.1:05 Lens 3 • ,f. 1.35 

, in. 

f. 156.69 . 
; .. 2 ~40 " SaÏdo ,pêr 17 Oct'óber 1955 

Deze week ontvangen~. 
"stand per 24 October ·1955 

~ " ! 
.f. 159.09 ,_ 

Volhouden !. Volhouden ! 
-~i, (' ====== 

, ; . OFFICIEEL. 

. Aangenomen als lid: '. 
n°38 B. Hendricks 27 .6 .41 Th

0

0:tbeckelaan 415 -- , 

· 39 J. ·Ansems · · .9.1.41 Tonlatenstraat 31 -~ 

. 41 A.J;.J.v.d.Boog~frdt -'. , Jar;'.Luykenstraat 63,., 

42 W.v.d.Ruytenbeek 21.5.,43 Tomatènstraat .181 :.. 

· In ballotage · . , 

43 N.v.Adrichem 12.3,44 Nïehoe:i;weg 17 Dhr.de Bakkèr-Houkes 

. 44 P.Poillot 17.1.46 Hortensiastr·.135 " l1'. 11 Il 

45 H.v. O~stveen 10.12 .41"Drui,r~nstr. 83 "-•v. Gastel-.Juffermans 
1' - . , ~ . 

·,.t • ...~ f ' 

( . ' , .. 
. ' 

' ' 

,; 

·' 



-70-
------------------------------------------------------------
n°46 E.Hilkhuizen 26:3.43 Wapserveenstr.172-Dhr.Hoefnj\§füeës, 

· -47 Fr.Wamsteeker 2.1.43 Den Helderstr.51- " Juffermans- ' lileersnoek 
'.iieuwe donateur 

Dhr. J.W.v.d.Ruytenbeek Tomatenstraat 181 
-:-:-:-:-

Met .het oog op de ev. bestuursvergadering van 
Vrijdag a; s. worden de H.H. functionarissen ui'tgenodigd hun 
!llaandrapport uiterlijk Vrijdagmorgen in te zenden aan het se-
ere tariaa t, 2e Schuyts tr. 60. · 

..:.:-:-:-:-
H.H. Bestuw:àeden, attentie ! 

Bestuursvergadering Vrijdag, 28 October 1955 ten 
huize van de Heer•A. Hoefnagel, Tomatenstraat 243. Aanvang 
8 uur: 

- : - : - : +..;.-

Spaarders, attentie ! 
Aangezien de viering van het 35-jarig bestaan 

plaatsvindt.op 1~ December en de spaaractie vóór 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 worderi aangeboden. Wij 

. verzoeken alle spaarders mede te werken de· vol toóïing van de 
actie vlot te doen verlopen. 'L. de Weert 

, 
2e penningmeester 

.-:-:-:-:-
PROGRAMMA SENIOREN 30 OCTOBER 1955, 

- 2_.30uur Roodenburg 1 - Lens 1 Leidse Hout-Leiden bij de 
Houtlaan 

-12.- " Lens 
-12.- " Lens 

1.45 " Lens 
- 1.45 " Lens 
- 1.15 " KRVC 

OPSTELLINGEN 

2 
3 
4 
5 
6 

ADO 8 
KRVC 2 

Terrein 1 
11 2 ' 

Hoek v.Holland 3 Terrein 1 
- S.O.A.4· " 2 
- Lens 7 Vredenburghweg Rijswijk. 

-.:-:-:-:-

L:ns 1G.Kochi,P.v.Elfe;~n,H.Kemper,H.H2ket,J'.Ad
miraal,J.Ras,A.v.,Luxemburg,F.de Jong,. H.Kortekaas, 11.IJ. , 
J.Wüstefeld. Reserves:R.Mahieu, J.v.d.1!eer,A.Hoppenbr.ouwers. 

, Leider : Dhr.J.Willems.Samenkomst: Hollandse Spoor 1.15 uur. 
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. . . -n 
--:Lens '2 · · .-- - --~-_,j- .--- · ---------"".'~------- -------

' . . 
A.ten Dam, H.Helmich,E.v.Laarhoven,J.Roozenbtll"g, 

·, 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
véen, Á.v.d.Lans,·Reserves: M.Semeijn,C.Bogisch. Leider : 
Dhr.Th.Eisenberger. ,., ' · 

L 4 
, : t 

ens . • 
J.Frijters, Ph.de Heer, P.Krol,A.v.Gastel,L.de 

Boer; J .v.Westing, A.Zuidwijk,, 1 F.v.Luxemburg, L:Knijff ,· H.v. 
Westing, A;Ruijgrok. Reserves·! G.v.Agthoven, C.Nieuwenhuizen. 

· Lrens 5 · · · 
H;Eisenburger, J.v.Luxemburg, A.v.Gein,•J.Boort

man, B,Vinlc, G.v.Gein, ·H.Jorink, G.Lám; P.Bergenhenegouwen·, 
L.Bom, J.Kuypers. Reserves: G.Hendri!cs, E.Löwensteijn. 

'· Lens 7 · · 
A.Blok, J.Ballertng, A.Krol, 

gäardt, J .Bontje, H.Mulder, .M.Hollander, 
. J .Bom, Reserves: 'L.Niessen, ,P.v.Onna. 

F.Mourik; H?v.d.Bo- .· .. 
!!.Janssen, !I.v.Rijn, . ' 

Alleén. noodzakelijke afschrijvingen, ui ter lijk Zaterdag·-, 
morgen, adres :.Dhr.P.de Leeuw, Vlierboomstr.596; 

--:-:-: ... :-' 
PROGRAMMA ~!)NIOREN ZATERJ2~G 2 .29 OCTOBER 1922. 

- 3-- uur 
3.30 11 

3.30 11 

2.15" 
2 ('15 Il 

-· 2 .. - 11 

PROGRAMl,iA 

- 12 . .: " 
- 1.15 11 

2. 3 Ü" 
. 3. 3011 

,· 

· Wilheimuc 
GDA 
Lens G 
Lens !I 

.. ' Lens 
Lens 

.! .. 
1 

Terrein Ocs·t.a:L.i. 1·:~- Voorburg 
E. · '.' Ockenburgh . 

~ VVP 
1· 

" 1 Lokaal 1 
- GDA - tt 2. n l 

.vvP · -·· Lens-1 " 1 Zuiderpark 
" 1 Lokaal 2 · Pupillen ~ Rava 

-:-:~: :-•:-
JUNIOREN ZONDAG. 30 OCTOBEg,_13.52,'. 

Lens B - KRVC Terrein 3 Lokaal 5 
Lens 
Lens 
Lens 

C 
D 

- GDA 

Fc-:. -
Velo. 
Velo ' ., 
·..:.:-;~:-:·-

" 3 11 5 
" " 3 · 5 .,, 3 " . 5 

.. 
' 
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0fSTELLINGEN 

! Lens A . , 
R.v.lVesting, P.Jans, L.v.<i.Meer, C.Meers

hoek, A.Burghouwt,C.Veldink,J.v.Bussel,Pröpper,H, H.v.d.Tóorn, 
G.Verhaar, B.Plat. Reserves:.H.Lancée, N.de Gruijter. Leider: 
llhr.J.Will_ems. Samenkom$t: 2 uur I t Wachtje-Malieveld. 

Lens B 
als de vorige week. Reserve: A.v.d.Laan. 

Lei<ler Dhr.C.Bierhuizen. 
-Lens C 

als vorige week,·benevens R.Groothuijs; 
Reserves: R;Blok en J.<ie.Heer. Leider:Dhr.P.Juffermans. 

Lens D · -· 
==c.....::e,a1s vorige week. Leider:Dhr.P.Meershoek. 
Lens E · ==--Als vórige week, benevens J.de Gruijter, 

Reserve: G",à:e Roos.· Leider : llhr. E.Sarolea. 
Lens F (speelt op .]!;ondag ') 

J.Ansems, L.v.d.Meer-, A.E[artman,W.Boogaard, 
· N'.0sse, P,Xlink, G.v.Doorn, N.Drabbe, K.Admiraal,B.Hendrickx,, 
W.Wiegerink. Reserves: D.7.AmeBfoort, J.Mol. Leider: Dhr.E." 
Sar~lea. • · · 

rens G · · ~--=....::<>ls de vorige week, benevens J .Middendorp. 
Reserve: R.llecker Kleijn, Leider: Dhr.G_.Lam. 

Lens H · ·' · • -=~c:iG.Halleen, W.Venderbos, M .• Heerschop, J.Jos, 
N.N., M.v.Zilfhoit, R.Jl.oodbol, A.Thomas, A.v.Zeeland, M.Kriek, 
P.de Haas , Reserves: V.Nowee. E'.Hoefnagel. Leider: Dhr.A. -
v~Gastel .. · --·-- · · 

Lens I . ', =='--=P.Schulten, C.lmytens, R.Straathof, P.de 
_Groot, N.de Boer, J.v.0ort, G.v.Bee\.{,. 1'.Mol, P.v.Pelt, J. 

Schuttenh1?lm, J.Nuy, Reserve: L.ter Meer. Leider: Dhr.A. 
Ruijgrok; 

. Pupillen als de vorigè week, Leider: Dhr.G.Lam. 

Niet.te vermijden afschrijvingen, tijdig schrifte
lijk aan Dhr.P.Meershoek Sr.Lunt renstraat 123. 

-:-:-:;-
Resultaten van 22 en 23 

Senioren 
Lèns 1 
ADS 2 

. Hillegom 1 
Lens 2 

f 

0ctober 1955 

0-1 vcs 
3-2 VVP 

Junioren 
.: Lens A 
- Lens B· 

2~1 
0-0 (gestaakt-) 



,· 
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GDA ·:, - Lens 3 7-1 
Postduiven-Lens 4 1-6 
Lens 5 - Wass.5 . 3-1 · 
Lens 6 -· RKAVV6 3-1 

.,Lens 7 - Bl.Zw.6 2-3 
Pupillen 

SVT Lens , 0-0 
Competitie-indeling 

··r 

Gr.W.Vaç -
. Lens D 

Lens C 4-2 · 
Oosterb.4-1 . 

· Lens E 
Lens F 
Velo 
V/ilh; 
Lens I 

' 

- Gr.W.V. 4-0 
-· Juventas 5-1. 
- Lens G 0-3 
- Lens -H, afg~ 
- Westl. 1-0 

, ingedeeld.bij Lens+ : Ravà en Verburch ' . 
'DE PUNTENPOT. 

Op deze trieste Octoberzondag brachten ,7 senio
renwedstrijden 6 punten in ·de -pot. Het gaat nog niet, zoalb· 
het moèt. Van de 9 juniorenelftallen;• die in h8t veld kwamen, 
moest er. 1 na 10 min. spelen weer inrukken. De andere zorgden 
voor 10 punten. De pupillen speelden doelpuntloos gelijk. 

Senioren 
Junioren 
Pupillen , 

· De stand na 7 ·voetbalweken 
38 ·14 5 19 3~ 98 . 103. 0,87 
48 24 3 21 49 132 - 129 1,02 

7 0 2 . 5 '2 1 - 14 0. 29 

93. 38 10 45 · . 84 231 246 0.90 ·-
---------·--.,.~-------~----~--.:.. _______ ,:-.:.--Pottenkijker. 

DE KAARTEN'ITERKOOP IS BEGONNEN. d t .f t d z oor e gro e ees avon op on-
dag 18 December in ·de grote zaal van Amicitia. 

Door de 'welwillende medewerking van de.ddver:.. 
teerders ,' " die wij v,arm in Uw· belangstelling aanbevelen ", 
hebben wij op de toegang~kaarten het progr!lmma en de ·mede-

. werkers kunnen afdrukken.· Leest. U maar eèns wat U geboden 
wordt : De Muzikale, Show en Revue : " Uitverkoop ". Met mede~ 
wèrking van Berry Kievits, Gerard Walden en Harry Boda, Fran

. ces en Capy, Coby Beek en Harry Woodson,'Nick Godart; John~ ·· 
· v.Heumen,· Hitzy.Thieland, de Wembley Sister~ en Tip Wills. • 
Het orkest ·staat 'onder leiding .van AJJ.dré v.Wattingeh. Aan het. 
electronisch coricertorgel zit·Nick Godart. Alle namen die een 

· gezellige, prettige· avond ge,randeren. 
Wacht nu niet tot de laatste week, maar verze~ 

ke;rt U spoedig van een plaats • De prij
0

zen· zijn : f.2. 75 en 
(alleen voor juniorleden ) f,1-50. Verkoop eèn paa:r: kaarten 
aan Uw huisgenoten, vrienden en familie en laat hen kennis
!Ilaken met feestvieren Lenig •.en !:inel •· 

.. 
• 

I . 
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Aan ,deze actie is nog een aardigheidje verbon

den. Ieder die 15 kaarten yerkoopt, ontvangt een kaart ,graiis, 
Niet 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 deelnemerskaaxt voor het ontbijt. 

De. toegangsbewijzen·. zijn verkrijgbaár aan de 
__ volgende adressen :· 

- Suezkade 55· 
Tomatenstraat i66 

- Appelstraat 90 
VARIA 

Weimar;,tr. 67 
~ Maartensdijklaan 559 
- 2e Schuytstraat 60 

-Th.Knijff heeft enige tijd in het ziekenhuis doorge7 
bracht en is daaruit thans weer ontslagen, Viij hopen hem spoc

,:·. dig weer geheel hersteld op het veld te zien. 
· -Zondag werd óp Ockenburgh gevonden: l paar voetbal-

schocnen,kleine maat. Terug te bekomen bij Dhr,G.Lam, Wilg
straat 71,, één mes af te halen bij Dhr.Sarolea,Tomatenstr,5à, , . 
HEr ZOEKLICHT OP LENS 1. 
" De;,ë nae.rgeestigè" Zondag - er was moed voor nodig om 
Ocke11burgh<1aarts te +.rekken .. had de redactie uitgekozen om 
het zooklich+. op Lens 1 te richten en .terwijl onze kleren te· 
drogen kmgen zien wij terug, op de wedstrijd Lens 1-Hil.legom 1, 

Wij hopen echter binnenkor1; opnieuw - het zoeklicht op 
hc;t eerste te richten, wan; de omstan<ligheden van vandaag ma
ken een '.JJjectieve beoorde::.ing niet 'goed mogelijk, 

Jle wedstrijd, gespeeld in een coms drenzende, soms 'plen-
.~ sende l"'Cgc:n, was weinig int(":rcssant. Lens was in de eerste 
helft wat sterker, maar het waren de bezoekers, die in deze 
period.e het enige doelpunt van de wedstrijd .maakten. Na de 
.rust ·ging de strijd gelijk op maar tot goals kwam het niet 
meer. Jle punten gingen dus naar de bollenstreek. 

Zou een wed-strijd beslist worden door het aantal kansen, 
ong0t,;;ijf0ld had Lens met flin.1<:e cijfers gewonnen. Aangezien 
,echter niet de verkregen, doch de benutte kansen tellen, bleef 
ons eerste met lege handen. En daarmede.hebben wij meteen het 
probleem in Lens 1 aangestipt. Er is e.en voorhoede-probleem, 
nader gepreciseerd een binnentrio-probleem, Onze keeper is 
gos)d. Jl?t hij een foutje maakte, waardoor hèt enige doelpunt 



/ 
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doelpunt ontstond, zij hem gaàrne vergeven. Onze verdédiging 
werkt goed en enige mistrappen, die wij vanmiddag zagen, kun-

_'nen rustig op rekening, van het gladde veld' en dito bal geschre
ven worden. Ook de kanthalves zijn goed voor hun taak berekend. 
De voorhoede is echter een pr9bleem eri dat deze viedstr:i.jd ver
·1oren werd is voornamelijk, de schuld van het· domme spel van 
onze aanvalslinie. 

De scheidsrechter floot veel te veel en musiceerde 
_ . in de tweede helft de wedsti:ijd volko.men dood. De waarschuwing· 

die hij een van onze spelers gaf was echter zeer terecht en 
wij z.ouden deze speler iyillen ,adviseren deze v;aarschuwing ter 
harte te nemen. De naam van Lens als R.K; vereniging is er n.l. 
mee gemoeid. L.de W. 

DE CLUBAVONDWEDSTRIJDEN. 
Het ongezellige weer Zondag j.l. is kennelijk niet 

stimulerend geweest voor diverse activiteiten. Het doelpunten
fonds v10rd bij de meeste elftallen 11 uitgesteld 11 èn ook de 
clubavondwedstrijden waren. erg 11 rustig ". 'Er werd gespeeid : 

Bil,iarten: Klaverjassen 

Lens 6 - Lens 7 LEms 1 - Lens 2 42-100 
Lens 6 ~ Lens 7 59-lOP 
L~n~ 5· - Lens 6 84-100 

De stand· .in het algemeen klassement 
Lens 2 6 gesp. 10 pt. 

" 7 6 9 
!! 1 6 7 

Il 

Lens 6 
4 
3 

7 gesp. 
2 

4 pnt, 
2 

" 5 6 4 
11 3 0 

En het programma voor de volgende week 
Tafeltennis Klavcr,jassen 

Lens 1 - Lens 2 Lens l·- Lens 7 
Lens 3 - Lens 5 Lens 2 - Lens 5 
Lens 4 - Lens 7 .Lens 3 - Lens 4 

Wil J.Jager als contactpersoon in Lcms 3 fungeren ? 
Contactcommissie. 

VAN DOEL TOT DOEL. 
Lens 5 b·egon royaal met het missen van een strafschop. . ( \ 

Een slippertje van de Wassenaardoelman werd door J.Kuypers 
·afgestraft. In de tweede helft maakte G.Lam er 2-0 van. De be
zoekers hadden hierop het antwoord echter klaar en verkleinden 
met oen snoll0 aanval dè achterstand. Met medewerking·van de 
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fäepe.I" zorgde P.Bergenlienegouwen · ervoor, dat. er opluchting -

,wam (3-1). Het·uas een moeilijke wedstrijd met een goed re-

:ml taat.Na · + 20- minut~n bracht P;Haket ~et een go~d schot het 

,ve:cwicht_ tot uiting, dat Lens G van het begin afaan in ·de wed

>trijd tegen Velo had ontplooid. Lens_ bleef sterker, maar door 

let slechte veld en slecht _schieten bleef de stand voorlopig 

~-0, P.Kemper nam tenslotte nog twee goals voor zijn rekening, 

:aarv;m de laatste na goed werk van W.v.Dommelen ontstond. 

. Het zesdè ·s~)eelde een niet grootse wedstrijd tegen _, 

;Jr.J,VV. De Leids~ndammers gingen 'snel van st~rt en hadden al 

~poedig succes. H.Muldet profiteerde van een slechte uittrap 

,n maakte gelijk. Daarna kwam Lens steeds meer in de 11!.eerder

'ii.ci:i, wélke in dè tweede ht,lft in 2 treffers van v .Agthoven 

.;er:i ui tgcdrukt. . ' · 
De we'dstrijd van Lens 7 tegeri.· het hoog genoteerde Bl. . 

.. . '.wart 6 was er een tussen gelfujkwa,1rdige ploegen. De Wassenaar-

. -•i.ers nsmcn na 20· min. de· leiding, maar H.Janssen maakte uit 

,en pass van H.v.Rijn gelijk. Zelfs scoorde hij nog eenmaal, 

~a;,r de scheidsrechter had raadselachtige bezwaren togen dit 

'oelpunt. De 2c helft werd •:,at scoreverlóop betreft een -reprise · 

•an do eerste: Bl.Zriart hernam de leiding, doch v/lllourik ' 

•·a,:ktc, (uit u,n strafschop ) v1ecr gelijk. Oqk de bezoekers 

'.r.:gen echter een penalty toegewezen, welke eveneens·wrd bc-

·,ut. Zodat _de punten, op het l'aatste nippertje, nog naar Was

''Cnaar gingen. , 
,De. wedstrijd Lens I - 'i'le,stlandiä' v:as nauwelijks oo

;onnen• tocn J.Nuy een corner nam. Een· back miste en P.Mol kon 

van• dichtbij scoren., Lens I _ juichte ! Hierna kwamcm de •gasten 

, :;ec,r · sterk opzetten en· bleven practisch de hele wedutrijd in _. 

'eet off_cmsief. Ua .:!:_ 10 min; 'kregen we- een penal t;v tegen. Deze 

~erd p.a,:stgeschöten en Le,ns juichte weer ! De druk ·van West

,'.andia werd stoeds sterker, maar er werden veel kansen ver-. 

,;noeid. Bovendien stonden onze backs 1ifuytens en· Straathof als 

:.:otscn in' de brending. Ook spil de Boer \rE:rzette veel· werk en 

in· de laatste instantie was daar kcéper Schulten, die geen par

, ~on kende en· ( met ruime assistLntio van de o·ovenlat ) zijn · 

·~oel schoon hield. In de laatste minuten steeg de spanning. 

::en top, maar toen het láatste fluitsignaal klonk, had Lens I 

:Jen zwaar bevochten zege behaald op c.eri veel, sterkere 'teg.en-' 

. ::itander. Alle hulde voor het enorme enthousiasme, rmarmee ge-

. __ , ... <l)2~cld~=•:-&-r~- ;:;:========== · · , ::;= ·====. , ,=- ===· • ;;======= ·
7

====== ~ 
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Redactie: L.de Weert. en A".v.Gastel· 
Gimmmmer: ~snn. L.en S.· 33.67.11 . 

Secr.H.Houkes, 2è Schuyts:!Jr.60-tël.324721_ 
Tèrréinen Ockenburgh, einde Laan van Meerdervoort 

• 7 • , ~ • ~ • 

• 

--------------=-----=--=--. ---=~~=-------===-=-====-=~---==== 
·: J.kARGANG 1955-1956 10 ·Novèmber 55 , ' 

-----•----,r.-------------- .- • -- " -- ,-'•--- ---, -----. ________ :,:;_. -
• 

Zaterdag 12 
Zondag 13 
Maandag. 14 

Woensdag 16 

November 
tl 

" 
. " 

LENS' ZAKAGENDA 

. : Lens A :-· E - F - G - Pupillen 

.. Lens l j 2 ~ 3 - 4 - 5 - 6 ~,7-i-C-D 
Clubavond. De wedstrijden gaari weer 
verder·( : , . · ·· ·. ·-·, 
De ·woensdag..•iddagélub •. · 

. ===· ====-.=== ~====== '=====;;;,===··=. ====== ·-= '============. ·=·-==== 
·'·.A.S. ZONDAG WEER .: HET DOELPUNTENFONDS. 

= -=================. ====== ·•=========:;:;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;:=;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;:::· ;:::;;:;::; ":::;::;;_::-= 

HET, DJJELPUNTENFÖNDS . ·. 
. . ~ 

. . ,bleef .ook à.ez'e week met lege handen. Het . 
1;.ord:t tijd dat we weèr eens flink de hoogte ingaan. A.s: Zon-

. d_a~ .i,s 'daarvoor een goede gelegenheid, Mogen we. op alle inc~i,; .. 
seerders rekenen? Wil•O.NieuwEjhhui'zen in,'Lens 6 de gelden 
ophalen ? · • 

HET. ZOEKLICHT, · 
. zouden we j. L Za ter-dag richten op KRVC-Lens F. 

Toen wij echter_bij>het KRVC-te:r'rein arriveerden was de mist 
zo dicht., dat de r,erl,strijd bij gebrek ·aan voldoenàe zicht niet 

· kon doorga_an. Daarom deze week ·geen zoeklicht. • L.de W. 

,·, _ OFFICIEEL 
Aangenomen ~ls lici. ., 
,;i. 0 40- P.de Koning 25~5-46 D. Hoóhenraadstr.147--: 

45 H.v,Oostveen 10.12 .41 Dràivenstraat 83 . .- -
46 E. Hilkhu'!je_n · 26. 3 .43 Wapserveenstr. 172 ;. · 
47 Fr.Wainstebker . 2.:t.43 Den Helderstr. 51. . ..-

rn· ballotage: . • · ·• · , _ -~ , _ . 
. ·n°48 N.Wisse l:0.6 .• 43 Hengelostr,6.9 Bhr •. P:Juffermarts,Verheggen 

49. J,Suijkerbuijk -10.6,33.Diuivehstr,99-F,de Jong-Hoµkes 
50 G.Scipi_o 21.1.44 HerscheJistr.•32 Dhr.Juffermans-Sarolea. 

Nieu,:e doná tem:' · 
, Dhr. J; Schaareman · Rembrandtk:a_de,' 90. ~ijswijk,. 

1· .. , 

' 
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PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 13 NOVEMBER 1955. 
- 2 uur Lens 1 - R.V.C.l Ter:i:-ein 1 
-2.30" Lens 2 .: Naaldwijk 2 "· 2 
-2.- " BEC 3 , - Lens 3. Bui tenwaterslo t - Delft 
-12.-" DHC 5 - Lens 4 Laan'v.Vollering - Delfi; 
.-_12.-" Westerkw.5- ·Lens 5 Duinlaan. 
-Ll5" Lens· 6 - Wilhelm~ 7' Terrein 2 
-12.-" Lens 7' - VCS .7 " 1 

-- : - : - : - : -
UPS TELLINGEN 

, 

· Lens 1 ~=-G.Kochi, P.v.Elferen,_ H.Kemper, H.Haket; 
J.Admiraal, J.Ras, A.v.Luxemburg, F.de.Jong, H.Kortekaas, 
G.Verhaar, J .Wus,tefcld. Reserves: J.v.d.Meer, P.Oranje, 
R.Mahieu Sr •. Leider: J. Vfillems. 

Lens 2:A..ten Dam, H.Helmich, E.v.Laarhoven, J.Roo
z,.nburg, A .Hoefnagel ,A .Hoppen brouwers, V. v. Laarhoven, B. Luijckx 
R.WUstefeld, W.fü gge,F.v.Niel. Reserves:L,de Boer-H.de Bakker. 
Lerder: Dhr.A.de Wrert 

. Lèns 3J . 'G t J L 1 · ld- . A B . h S v·· , . ., .v. ees , .. e iev~~ , . oeir.:c , . .1oemans, 
H. V Siel ,B.V. Velzen, J .Jager' J. BeiJersbergen ,P. de Leeuw' C-.Hoo
gcvoCn,A. v.d. Lc.ns·. Reserves·: L.Nies'Sen. Léider: Dhr .Eisen berger 
Samenkomst: 12 •. 45uur, Ifollands Spoor •. : 

Lens 4J F · · t Ph d ·1 · P K · 1 A T -· • ·· ' . . . ri J _ers, . e 1 &er, . rq , . .J.t-~nneweever, 
A'. v. Gastel ,J, v .Vlesting-,A .Zuidv;ijk,F. v. Luxemburg, L.Knijff, 
H. v. Westing,A .Ruijgrok. Reserves: E .Lövrensteijn,A ,,On_derwater 
Samenkomst: 10 •. 45uur Hollandse Spoor. 

Lens 5!! E' b J L b A " . - B ~ . . .. ....... .. 1sen urger, .v. uxcm urg1 .v . ...:rein,-J. oor't)-
man,B.Vink,G.v.Gein,J.Jorink,G,Lam,P.Bergenhenegouwen,L.Bom, 
H.Kuijpers. Reserves : E.Sarèlea-F'.de Jong:)l. 

Lens: 6B.Bor;boom,W.Klünnen,C.Bogisch,J .V~e~~~~ •. 
R .lleckér, C .Nïemrnnhui zen ,lii. Semei jn, G. v .:Agthoven',H .l,!ulder, 
J .Alsemgeest,G.Hendriks. Reserve , H'.Molenkamp. ·' 

Lens· ÎA .Blok,J'.Ballering,A .Krol ,F .Mou~ik ,H. v, d. 
Boogaard t, J .Bontje ,K. Wallaart ,M.Holfander,,H. Janss·en~lr. v. ·_ 
Rijn,J •. Bom. Reserve: P.v.Onna. . 

-:-:-:-:...: :-
Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 

Zaterdagmorgen, adres: Dhr.P.J.de Leeuw, Vlierooomstr.5.96. - : -·: ::- : -: - : -
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PROGRA1~!A JUNIOREN VOOR ZATERDAG, 12 November 1955. 
~2-45 uur Lens A - D.H.C; Terretn l Lokaal l 
-2.45 11 D.H.1. - Lens E Terrein 1- Laan ·van VollDêlflè' 
-2 .45 " Lens J? V. V .P. -l'errein 2 Lokaal l 
-2.45 11 KRVC Lens G . v.Vredenburcl:ÎVJeg 74 Rijswijk 
-2 .- 11 Pupillen-Valkente:pi_ Tçrrein 2 Lokaal 2 

r -•-•-•-•-

PROGRA11![J.A JillHOREN VOOR ZONDAG i3 November i955 
-1.15 uur Bl .Zwart-Lens B Terrein Katwijkseweg-V/assenaar •. 
-3 ,- 11 Velo - Lens. C 11 Harry Hoekstr.Wateringen ' 
-3 . - 11 Rava - Lens D " Zuiderpark. -:-:-:-:- ' . ., 

SAMENSTELLINGEN 
Lens A · · . R. v .Westing ,P. Jans ,J. v. d.M6er, C .Meers-

hoek ,A. Burghouwt, C. Vcldink ,J. v, Bussel ,H.Pröpper ,H. v.d. Toorn, 
C .Fortman,B .Plat .Reserves :N .de Gruijter ,H. Lanç:ée. Leider: . 
Dhr.J.Willems. 1. B ens . . R.de Vlaart,P.v.d.Gecst,N.de Gruijter, 
R.Suijkcrbuijck,F.Heerens,J.Groothuis,C.v.d.Boagert,H.Lancée, 
A.Smabers,H.Beijersbergen, ·.C.v,d.Breugel, Reserves:F.de ·Groot. 
J.Hoefnagols. Leider: Dhr.C.Bierhuizen. Scmcnkomst: 12.15uur 
.' t \,achtje-Malieveld.· · • 

· Lens CA .Lune~·,A ,v.d. Laan ,M.Franken, J. Stol tenperg 
lI .Brockhans·; C .Herold,R.GroOrhuis ,H. Witters, G .Jehee, S .Dijkstra, 
J.Brussel, Roserve8: C;v.d.Zijden, R.Blok., Leider: Dhr.P.Juf
fermans, Samenkomst : · 2 uur Haagweg -hoek Thorbeckelaan·. 

· Lens D · . · . 
==.....;::;.D.Taat,G.v.d.Vlaart,H.Pennings,H.Pelster, 

J.Tak,A·.Poels,F.Burghouwt,G.Kemperman,G.Looyesteijn, H.Roo
duijn, P.Me·ershoek. Reserves: W.Boogaard en G.de Haas. Samen
komst : 2.3Ouur v66r hoofdingang ADO-terrein. 

1(ms E als de vorigç week, -benevens K.Admiraal 
en IT.Dietz. R~serves :K.v.d.Laan en J.de Gruijter. Leider:Dhr, 
E.Sarlea. Samenkomst; 2 uur 1:ijlkamp, de la Reyweg. 
' Lens F · . '. 

. ls de vorige week,. benevens G.de Roos. 
Reserve: R.Roodbol,M.Heerschop. Leider: Dhr:G.Kemperman. 

Lens G l d . ,_ b C G · s e vorige wceJ<., enevens "v. ein, 
Reserves:M.Hardcrs, P.de Haas. Leider: Dhr.G.Lam.Samenkomst: 
2 uur Lijnkamp, de la Reyweg. 

Pupillen als de vorige ·week, bEcrtevens A.Selei.~. 
Reserves: J.Meyer, J.Boin;A.Verstoegh,F.Duijm.Leider:Dbr.'I\ 1 ,. - - . . ~ .Gas"tG • , 

·' 
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r--------------------------------------------------- -------
11utatic.s: K.Admiraal van F naar E 

~-- G ."de Roos van E naar F. -

"Misschien speelt a.s. Zaterdag·nog een 2e pupilJ.enelftal 

een r1edstrijd. Dan volgen nog aanschrijvingen. Niet te ver

\ni,idên afschrijvingen ti~dig schriftelijk aan Dhr,P.Meershoek, 

Lunt·renstraat 123. 
l. . -:-:-!;-:-

Resultaten van 5 November 1955 .. 
1 Junioren 

Lvns E - Quick Steps 0-0 

KRVC Lens F afg. 

Lens G - Vo.lkeniers - 8-0 

DE PUHTLNPOT 

Bl.Z~art - Lens H 1-3 
Lens I ~ Verburch 7_0 
Pupillen 
Lens - Valkeniers 6-0 

I "v.m~ llf,d0rland-Noorr:egcn y1as er alleen voo:r Za

terdag een programma vastgcstdd. De mist, dié· echter om k•.1art 

voor t~;co h.'am opzetten mà,:;kte het doorgaan van de ,7edstrijden. 

bijna onmogelijk. ';.'och'viel de buit _nogal mee. 4 Junioren,,•ccl

strijden leverden 7 punten op. Vooral Lens G cm I schoten uit 

hun slof. En wa ~ zegt U van de pupillen, die hun eerste over- -

winning maar meteen met grot€ cijfqrs behaalden? 

SEnibrcn 
Ji:nioren 
Pupillen 

3e klas H. 
Lens l 6 

Westerk.5 
RKAVV 4 6 
Wass.5 6 
VVP4 5 

' S0A4 5 
Arch,5 5 
J.!aas 4 4 

__ Wilh,4x 4 

De stand na de 80 rond~: 

38 14 5 19 33 98 - 103 0,87 

53 27 4 2ê 56 150 _, 130 1.06 

8 1 2 5 4 7 - 14 0. 5 0 

99 42 11 45 93 · 255 ----2c'è4'=7--o=-.*94 

_en hier volröndan de ·stc1ndcn bij ' Lons 5 en 

4e klas N 
11 27-11 . Flamingo ' s 4 7 13 - 4 

9 20- 7 vos 6 5 7 . 12 - 5-
e 26-11 Wilhelm.'/ 5 

6. 12 / - 0 

7 2ê-19 .Rijsw. 7 5 .6 12 -11 

6 28-13 VVP 7 4 4 9 -13 

4 11-30 RKDEO 6 4 4 6 -10 

l 11-22 \i, 'kw.7, 4 4 3 - 8 

0 6-27 Lens 6 " 4 12 -11 

-2 7-24 VDS 5 0 0 0 - 0 

X 2 pnt.in mind,w.n.o. RKAVV6 X 5 -2 8 -19 

x) 2 pnt in mind.w.n.o. 
Pottenki"ker. 

. , 

6 
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VARIA 
Op Woensdag 2 Nov. bleef op OckenblITgh ~en Lensshirt. Te

rug te· bekomen bij Dhr.A.v.Gastel, Tomatenstraat 166. Hier be-' 

vindt zich eveneens een windjack, dat een van de·Lensjunioren 

Zaterdag 29 Oct op de ijsbaan a~hterliet. En natuurlijk .nog· 

veel meer .••• 

DE CLUBAVONDWEDSTRIJDEN .• 
hebben nogal veel stagnatiè ondervon

_den: 2 weken geen voetbal voor de Lenssenioren, dus ook 2 x 

·ee:n stille clubavond. ].laar, a.s. Maandag gaan we we(r door. Het 

programma : 

Lens 1 
Lens 3 

4 Lens , 

Tafel tennis 
Lens •2 

- ·Lens 5 
-: fons 7 

Klaverjassen 
. Lens 1 Lens · 7 
Lens 2 - Lens 5 
Lens 3 •· Lens 4 

Nu er al heel wat 0:1edstrijden gcspield zijn, wordt het 

erg 'mo0ilijk nog op Màandagavond h0t programma te w1.Jz1gen, • 

zoals in het vorlc.dcn cnJc,ele malen nodig is geweest door het, 

niet verschijnen van de afvaardiging van bv. Lens 4. Wij vcr

wac:,ten dr.crom, dat dit ve:rdcr achterwege kan blijven. 

Viil, J .Jager als· contactpersoon in Lens 3 .fungeren'? En 

ó .Ni~uwcnhuizen in Lens 6 ? ' 
Contactc~mmissic. 

Deze ,wek 
. zijn er heel wat belangrijke ontmoetingen van LE:ns

elftallén met, prominente t0genstanders ._ 

. All-E,rcerst willen 'l'!ij noemen de wedstrijd 'van Lims 5 

dat d~- grootste concurrent, Wcsterkwa:r:tier 5, ( zie competie:·

stand ) aan de Duinlaan gaat bestrijden. Als deze vredstrijil. 

gowonnen r;org.t, zi ttcn er mooie perspectieven in voor het 

vijfde ! 

bEJzoekt. 
Precies dezelfde s·ituatie is'er bij Lens E,'dat DHL 

In het hol van de Leeuw dus. Ook hier .ziej; het er 

bij een overwinning goed uit. 

Voor het eerste en het A-0lftal staan er ook z,iare 

wedstrijden, voor de deur r beide krijgen de koploper op be

zoek, rosp. RVC en DHL. Zal het eerste v.eer eens " kampi'oenen

doder " zijn ? En zal het A zich voor de smadelijke nederlaag ,. 

kunnen revancheren? Het zijn heel moeilijke opgaven. En ze 

eisen - wil men ze_redelijk oplossen~ dat de spe~ers zich 

volledig geven. De; steun van supporters is heel ,1elkom ! , 
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VAN DOEL TOT DOEL. 
In de we•"strijd Lens E-Quick Steps vristen de 

voorhoeden zich zeer weinig kansen te scheppen. Beide verde
digingen stonden hun mannetje. 

• De cJCr-ste hE:lft gaf een gelijk opgaande strijd 
te zien. Door de hinderlijke mist 17erd het spelen: zcc:r bomoei
lijkt. Toch kregen_de on~en cn:kele scoringskansen, maar het 
schot was slecht. 

Na de rust hc,tzelfde spelbeeld, En wat beter 
spel8nd Lens,, dat niet tot doelpunten kon komen. Tegen het 

,.einde probeerde onze achterhoede door sterk opdringen de bei
de punten nog in de wacht te slepen. Hierdoor kregen de Quick 
Steps voorwaartsen tweemaal geleg2nhcid door ,te breken. Snel 
uitlopen van keeper de Haas voorkvam erger. Twee minuten voor 
tijd kr00g spil ~e Heer de kans van de dag. Zijn te zachte 
schot WeJ:d echter gestopt. 

Tegen DHL zal ·-uit <Cen ander vaatje ·getapt 
moeten vrorden, jongens ! 

Tegen een zwak Blamr:-Zwart speelde ons H
elftal een slechte wedstrijd, die tenslotte in '-en 3-1 o-:;;er
winning eindig/ie, Aanvoerder Roodbal opende voor LE:ns de sco
re. Verschillende kansen w0rdeli vervolgens om zeqÎ geholpen 
c:n kort voor rust scoorden de blauw-zwarten tegen. Onze spil 
msakte de grote, maar door het t1Sveel achterblijven van .de 
beide h:üfs ·.vel enigszins vcrklaarba:c.e ,fout t~ver naar voren 
te trekken. Dit leverde ons het tweede do_elpunt op, toeri zijn 
harde- sch,ot door de Wassenaarse doélman niet voldoende ge
stopt werd eli Al.Kriek er als de kippen bij was om des bc.l hoog 

. in de touwen te jagen, maar daartegenover stond een groot aan
tal uitermate griezelige situaties op de Lenshelft, è'ie alleen 
door het bui tengcwoon zwakke s ,.el van de blauw z,rnrtÈ; _voor
hoede geen goals tot ·gevolg hadden. De stand r:erd zelfs 3-1, 
doordat A.Thomas na een corner zijn eerste Lens-doelpunt wist 
te scoren. De overwinning was verdiend, maaz, niet verdienste
lijk. 

In de eerste helft van Lens G-Valkeniers 
was Lens wel iets sterker, doch de gasten boden goede tegen
stand. Hierdoor en mGde door enkele gemiste kansen onzerzijds· 
ging de rust slechts met een 1-0 voorsprong in, Dit doelpunt 
werd gescoord door P.Kemper als besluit van een goede combt-

, 

, 
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r{atie. Na de rust werd het iipoedig 2-0 door. Midd~ndorp en .e.ven 
later verraste een·gcelblàuwe V!élrdediger ztjn eigen doelman; 

· Hierdoor was dè weerstand der Vplkeniors gebroken en kon Lens 
noz 5 keer de roosi raken. Middendorp, Vendcirbos, Kemper, v. 
Dommelen.en v.d.Spek waren de makers. ' 
· • - Ons elftal speel dé een yrij goede wedstrijd,• speciaal 
Loek .Nowee stak in gocide vorm ( méér ·doen ! ) • Peter· Kcmper 
wilde het te veel allwn doen cin vergat soms .zijn medespelers 
in het spel te betrekken ( niet meer doen_ ! ) • · ... 

Van aanvoerder van het !-elftal vernemen wij : · · 
În de inist wist ·Lens I :een overwinning t_e behalen op 

Vorburch en ~cl met 7-0. De wedstrijd was .nog niet zo lang· 
aan de gang of de midvoer s'traf te een fout van de keeper, die 
de 1:ial liet vallen, of P.Mol maakte het 2e, N.de Boór hot 3e. 
em midvoor yan. Zeeland het ,4e doelpunt. Met- d\lze- 4-0·stand 
ging de rust in. Na de hervatting trok Lens, güstound door de 
aanmoedigingen langs de 'ksn t, 1vecr ten aanval en wist nog 3x 
tot score,n tu komen. Als er iedere wedstrijd zo cwt volle;digc 
overgave gespeeld wordt, eindigt het r'. bpslist op een van de 
bovenste plaatsen. 

, . De pupillen hadden ho~ tegen Valkeniers, dat met_ 10 
man spoelde, niet erg moeilijk. Toch heeft Lens er hard"voor 
gewerkt - spGcia~l H. Nicmrnnhoven. was zeer actief - zodat we 

. lJ]et hun eerste ovecrwinning ( 6-0 maar liefst ) erg blij· kunnen 
zijn. Rechtsbui tt,n Hans Mcgcns _moet niet tµ lang wachten met 
het afspelen van do bal; midvoor B. Thomas moet bcäenkcn, dat' 

, een voetbalploeg niet uit eèn, · maar uit elf spelc,rs' bestaat en 
dat met samenspel meer .bf.reikt wordt dan met geregeld- pinge-. . -
lGn , A.v.'G.: 

EEN WEDS'i'RIJD IS NOOIT V:è:RLOREN 
voordat het laatste fluitsig~ 

r.c.al_ klinkt. Dit is missc,hien ,vat sterk gezegd, J!laar et zijn 
sterke staál tjcs op dit go bied. Ook dm. dé J,ens-his tor,ie. Zo '.' 
stond een juniorenelftal tegen Wilhelmus· eens pen kwartier · · 
voor het einde met 5-1 achter. Hopeloo', 'nietwaar.· Maar het 
werd een 6.:.0 overwinning-. En Lens. 1 · stond eens . tegen' Rouw-_ 
koop· met 5-2 voor • En het vGrloor met 7-5. 

Bijzondere prestaties !~Dacht U, dat het al'leen·maar " 
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ONS JUBILJ<;Uîvll!'i,;J,;f.J'T: 11 

Il 1, 
U l].el;Jt ·natuurlijk allèn de mede-. :: ( 

delingen in de vorige Lensrevuc ge- ::- :1 
lezen •. De namen van de medewerkers :: .: 
zijn U eveneens bekend •. En als U in :: :i. 
de afgelopen weck een. enkele maal· :: :: 
naar ·de KRO hebt geluisterd, Z8.l het :: : 
U opgevallen zijn, dat de namen .van ::- :,,. : 
onze mcdcwerker-.s ook in de KRO.- . :: ·. èn :i 
.tournee voorkomen •. Het pro{,ramma,van // · ·: onze feestavond wordt dus af. 11 C'I ,. 

V h t b 1 . .- d Il O 1 oor e a 1.s een prima ansor- 11 ·,a: ,: 
k t .. d · ' 11 l:;J 1 es gecngagccr • 11 :,,. , 

Deze weck hebben velo ·.kaarten ee'n l/ 0 
: 

afnemer gevonden. Op· deze• wij ze door~ \i [:;l ·1,, 
gaande bereiken wc ons; doel: de zaal :: 'g'î : eind ·november vol · 11 ,. • Il •• Er gaat dus óngetwijfcld o·cn tijd :: li 

1 . komen, dat U do kans maakt ,achter het:: 
riet.te vissen. En dat moèt -U niet 11 

.gj '\ 
t-3 1 

l 1 )1 c oen. . . 11 l:! 
' Behalve bij do rec,ds twé'omo.al go- :: @ 

publiceerde personen zi j:û 'ook kaarten:: Ic;; 
verkri,j_gbaar bij Dhr •. J.Vlillems, :: @. 
Velpscstraat 81. :: ~8 
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LENS' ZAKAGENDA 

Vrijdag 18 November: 
Zaterdag 19 11 , 

NlCS-vergadering, Sophialaan 9 
Lens A-E-H-I-Pupillen 

Zondag 20 " Lens 1-2-3-4-.6-7-B-C-D. - · 
Maandag 2J " 
Vrij dag 25 " 

Clubavond ,:.m,et wedstrijden. 
Bestuursvergadering t.h.v.Dhr,H.l!oukes, 
2e Schuytstraat 60. Aanvan1s 8 uur. 

'( 

=============================="============================= 
, 

SENIOREN, DE NUL MOET WEG ! ! 
• ,~, 

====·========================================·=============~ ~ 

HET DOELPUNTENFONDS ,, ' 

• 
Ondanks 7 seniorennederlágen kwam er toch wat binneff. De op-0 

brengst 
Lens 1 
Lens 2 

was: 
~,- Lens 3 -1.50, Lens 5 -,
l,- Lens 4 2,lO Lens 6 1,09-

~e s~a~d per 24 Octóber was: 
.. Deze week ontvangerl~ _ 

Saldo per l4 Nove@b~r: ·, 

.. :'·OFFICIEEL 
Aangenomen als lid: ~, ·' 

Lëns 7 .- ~ -
f 159,09 

. Il 5,69 
· f 164, 78 

======== 

No. 48 
. 49 

Il.Wisse 
J.Suy!<=erbuyk 

· 10-6~•43 
·16-6-•33' 

He11gelosestraat 69 _, 
'Druivenstraat 99 ,,, 

In ballotage: 
..; ·_ {_,/-

j ,, 

No. 50 G.Scipio, ~l-l- 1 44, Herschelstr.32. P.JufJer;nans-:. , 
E.Sa..:roleà:._ .. ' '.-~,_r •. ..:, 

J. . .,. 
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Attentie, .bestuursleden en .Jmnorenleiders. 

Vrijdag 18 _Noverab.er 1955, des av·onds om ·s uur, wordt in· de 
zaal van de R. K. Leesbibliotheelc, · Sophialaa:n 9, alhier, de 
algenene jaarvergadering· van de lf .K. S. district Den Haag 
(Commissie Katholiek Voetbal) gehouden. 
Naast de gewone agendapunten vermeldt de agenda: Inleiding 
door Rector P.J.Eoijnan~, nationaal adviseur dei-- N.K.S., 
over het onderwerp: "De plaats van· <>nze jeugd in het nie.uwe 
voetbal", gevolgd door een gl')dachtenwisseling, 
Tot deze v·ergadering worden uitgenodigd alle bestuursleclen 
en jeugdleiders. Ook de aanwezigheid van de Geestelijk AJ-
viseur wordt op hoge prijs gesteld. · 
We vertrouwen, dat ook onze vereniging op de vergaJering 
goe4 vertegenwoordigd z•l iijn. · 

PRO<iRAMNA 

2 uur 
12 " 
12 11 

12 ,. " 
12 " 
12 .30 " 

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

. ' 
SENIOREN, Z0ï'1DAG 20 NOVEHBER 1955 

Lens I, Jansoniusstraat Laakkwartier I -
Quick 5 - Lens 2 
Lens 3 - Duno 2 
Lens 4 - Rava 3 
Rijswijk 7.- Lens 6 
Duno 6 - Lens 7 

Sav,Lohrnanlaan 
Terrein I • 
Terrein 2 
Julialaantje ,Ri,;swtk' 
Ockenburgh 

OPSTELLINGEN 
Lens l:G,Kochi, H,Keillper, P.v.Elferen; H,Haket; 

J.Admiraal, J.Ras, A.y.LuXemburg, F.de Jong, H.Irortekaas, 
G.Verhaar, J.V/Üstefeld. Reserves: H-Eisenburger, J.v.:l..i-ieer, 

. , H. v.d. Toorn. Leider: Dhr. J. Viillemc. 

Lens 2: A.ten Da,;:., H.Helmich, E.v.Laarhoven, 
J .Roozenburg-;--A--:-Èoefnagel, A.Hoppenbrouwers, V.v. Laarhoveb, 
H.Naastepad, R.Wüstefeld, W,Hegge, F,Oranje. Reserves: 
F. v. Luxemburg, ·J. Jo rink. Leider: Dhr. A, de Weert. . ' . 

Lens 3: J.v,Geest, J.Lelieveld, A.Bogisch, S. 
Vloemahs, L,de Boer, H.v,Niel, J.Jager, B,Luycks, F,Je Leeuw, 
C.Hoogeveen, A.v.d.Lans. Reserves: P,Bergenhenegouwen, J. 
Veenmans, Leider: Hr. Th.Eisenberger. 

-. 



T 

:. _ ... ------------. ------. -~---. _ -. -----. -.,. ----- .-----. _ -:-. 93-
· Lens 4: J.Frijters, Fh,de ·Heer,- F.F.rol, A.Linne

weeiier, J.v.Vlesting,-, A.v,Gastel,, F_,Schippers;_-H;de' Bakker,. 
A.Zuidi1ijk, L.Knijff, F.v,Westing:· m,serves: A.v.Gein,G.v. 
Gein. 

. Lens 6: G.Lam, \V.KlÜnnen, · E.Löwensteijn, F.d"e 
Jongh, R.Becker, C,Bogisch, l-1.Semeyn, F,v.Agthoven, M.Eol
lander, A,Onderwater, L.Niessen. Reserves;-G.Hendriks, 
C. Nieuwen·huïzen ~ .. 

Lens 7: A,Blok, J.Ballèring, A,Krol, F,!fourik, 
H.v • ."c.Boogaard,t, J.Bontje, E.Sarolea, H,1-lulder, H.Janssen, 
H.v.'Rijn, H.Mol_enkamp .• Reserves: K,\'/allaart, P'.v,Onna. ' 

c '.Uleen noodzaJ,elijlce afschrijvingen, uit_erlijk 
Zaterdclgmorgen.: Adres: Hr. P, de Leeuw, Vl_ierbo9,Jstraa t 596. · . .. . . 

-:-:-:-,,:-:-:-
PROGRA~ElA JUNIOREN VOOR ZA'.î'E~DÏl.G 19 NO"{EMB~R 1955, 
2.45 uur Q,uick-Lens A. - Terrein Nieuw Hanénburg 
2,45 Il Lens E '- K.R,V,C. Il 1, Lokaal 1 
2,45 Il Gr.:N.II-Vac" - Lens H Il de RoggevJOning ,}ié/SS. · 
2.45 Il Lens I - Rava Il 2, Lokaal 1 
2.·-- 11 Pupillen - R"K.A"v.v. Il 2, Lok.aal 2 

PROGRAMi-lA JUNIOREN VOOR ZONDAG 20 NOVElfüER 1955-, 
. ' 

Terrein 3, J;,okaal 5 
·'t Il 3, tl -5 

'1.45 uur Lens B - Velo. 
3,-- 11 Lens C - G,D.A.; 
i.45' 11 Velo - Lens D 11 -Harry Hockstraat., 

Wateringen-
OPSTELLINGEN 

Lens A: R.v.,Westing, P.Jans,· J.v.d.Meer, 
C.Heersho!lk, C.Veldink, N.de Gruyter; J.v,Bussel, A,Burg
houwt, H.v.d.Toorn, C.Fortman, B,Plat. Reserves: H.Lancée; 
P.v,cl.Geest. Leider-: Dhr.J.Willems. Samenkomst:,2.15 uür ·-
eindpunt Buslijn D, Tl:.orbeckelaan hoek Laan v.1-1eerdervoort. #' • • • • ·; • • • 

. Lens B: Als de vorige week,_ Reserves: F. de. 
Groot,· J .Hoefnagels. Leider: Dhr •. C ,Bierhuizen. - -· · .... w. ' . . 

Lens C: Als de vorrge.week. Reserves: C,v.d, 
. Zijden, H.Dietz. Leider: Dhr. 'P.Juffermans. 



, 
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Lens D: Als bekend, benevens P.Straver. Reberves: 

F. llinfelaar, A. Foels. Leider: Dhr. P. Meershoek Sr. Samen

komst: 1 uur, Haagweg hoek Thorbeckelaan. 

Lens E: Als de vorige w·eek, benevens J. de Gruyter. 

Reserves: P.Haket, P.Kedper. Leider: Dhr.E.Sarolea. 

Lens H: Als -tegen El.Zwart. Reserves: E.Hilkhu~zen, 

J .Nuij, F .Hoefnagel. Leider: Dhr .A.v. Gastel. Samenkomst: -

2 uur Het Wacht je, i-!alieveld. 

Lens _I: P,Schulten, C,Ifoytens, R,Dekl~erkleijn, 

R.Straathof, L,ter Meer, J.Olyhoek, r!,de Boer, P,v,Pelt, 

1,:v.Zeeland, P. ·de Groot, P.Mol. Res_erves: J.Schuttenheli,1, 

F,Wamsteeker, Leider: Dhr.G.Lam, 

Pupillen: Als in degewonnen wedstrijd tegen Valke

niers. Reserves: W. Heling, I. Kramps, Leider: Dhr .G,Lam, 

' 
•' Af~chrijvingen tijdig schriftelijk aan de heer P,Meershoek, 

Lunterenstraat 123, 
-·-·-:-:-·-

Resultaten van 12 en-13 !!ovember 1955: 

Senioren 

Lens 1 -, RVC l 
Lens 2 - Naaldwijk 2 
BEC 3 - Lens 3 , 
DHC 5 - Lens 4, 
Westerkw,5 - Lens 5 
Lens 6 - Wilhèlmus 7 
Lens 7 ,- VCS 7 -
Pupillen: 

0-5 
,2-3 
4-1 
5-2 
2-'i 

-4 
2-5 

Lens - Valkeniers -V .• n,o. 

Junioren 

Lens A -' DHC 
Bl.Zwart - Lens 
Velo - Lens C 
Rava·- Lens D 
Dl-IL - Lens E 
J;,ens F - VVP 
KRVC - Lens G 

-:-:-:-:-:-:- ~-

3-5 
B 1-4 

" ,:'. 

0-3 
0-2 
4-1 
1-1 

-De puntenpot. 
Het was Zondag een zwarte dag voor de' seni

oren, want de zeven wedstrijden leverden nul ~unten op, 

Er ontbreekt heel wat aan de uechtlust, Zo kan het niet 

lange~. De junioren deden het heel wat beter. Zeven 

- ' 
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élftallen brachten 9 punten binnen,' waarbij Lens É de 
moeilijke wedstrijd tegenDHL in winst' omzette. De pupil

_len wachtten teve,:geefs·op hun 11 spelvriendjes 11
• 

De.stand na 9 voetbalweken: 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 

45 14 5 26 33 106-131 0,73 
59 31 · 5 23 65 169-141 1.10 

8 1 2 5 4 7- 14 0,50 
112 46 12 54 102 282-286 0 91 ============================== -=~== 

De standen.bij Lens 7 en Lens A luiden: 

lte klas D l\.klas I 

El.Zwart 6 7 14 34 - 4·_ DHC 8 
Archipel 7 5 10 16 - 2 ADO · 7 
vcs 7 6 10 ·23 -'-10 VCS 8 

16 · 46 - 4 
14, 29 - 2 
11 28 -1? 

KRVC6 6 6 17 -16 ' HBS 6 6 13 -13 :. 
'GDA 6 6 4 8 -14 • Wilhelm. 7 ,5 18 -23 
Duno 6 6 4 7 -24 Quick 8 5 17 -27 
Lens 7 

7+) 
5 2- 8 -12 Gr.W.V. 6. 4 'Ll ·-26 

Wassenaar 5 0 6 -16 Lens A 7 4- 24 -35 
Voorburg 6 6, 0 5 -26 'Naaldw~ 9 1 9 -4:.. 
+)2 punt.in mind.vr.n_.o. PottekiJker. 

DE CLUBAVOND'iEDSTRIJDEH ' -
leverden deze week de vo],gende 'uitslag~n op: 

Tafeltennis. , ., · Klaverjassen 
Lens 5 - Lens 7. 1-2 Lens 3 - Lens '1- 3003-2841 
Lens 7 - Lens 3 2-0 Lens 1- -_ Lens 7 2910-2587 
De klaverjassers van Lens' 2 wachtten tevergeefs~op hun·. 
tegenstanders uit het vijfde •. 

Het program.:1a 
Biljarten 

voor d.e volgende week: 

Lens 1 - Lens 3 
Lens 4 Lens 6 
Lens 7 Lens 2 , 

Klaverjassen 
.-Lens 2 - Lens 3 

Lens 1 - -Lens 6 
Lens 4 -_Lens 7 

De Contac,tcol'amissie. 

'' 

·. 
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Wil degene a1.e Zondag bij. de wedstrijd_van :Cens 6 z1.3n kof
fer beschikbaa,r stelde voor het opbergen vah de voorwerpen 
van waarde eens tussen zijn voetbalspullen 1,peuren of er 
soms nog een rijbewijs tusben zit?~Dit ·worcU ·nr._ vett.1ist· / 
door J. Veenman, - lv.ilhelminastraat 38, _Loosduinen;· · · 

" Zaterdag werd op Ockenburg!J, gevonden een zcepdo·os en een' 
paar scheendekkers ,Terug•·-t;e beko'!len _qij Dhr·. ·A:. v- ;'Gastel, 
Tomatenstraat 166. 

HET ZOEKLICHT OP LENS 5. 
, In de eerste helft van !:et· belangrijke treffen tussen !Ves

terkwartier 5 en· Lens 5 aan de Duinlaan,.zagen wij, hoe twee 
;;,achteloze voorhoe·den' tevergeefs probeerden de tee;enstander
lijlre · defensies te _doorbreken en dat de gastli'eren bij rust· 
een 1-0 voorsprong hadden, dankte-n zij uitsluitend aan een " 
ver s·chot, · dat onze foutiéf opgestelde !5eeper te machtig was. 
De vo,osprong was echter verdiend,· orodat d,e roo::lhe,nden· in deze" 
periode belane;riJk agr',_Sb~ever waren d&n ·ons elftal- Na de 
rust kwam er meer leven inde brouwerij zonder dat nochtans 
de wedstrijd .zelfs maar op middelmatig peil kv;arn .. Goed door'
zettèn van P.Bergenhenegouwen leverde vrij spoedig d.e gelijk
makèr op, maar daarmede was het dan ook, ondanku vcischillen
de kansen, schoon op. Toen een onzer backs enige isinutcn 
voor tijd een_ schot van richting veranderde,_. was het geb,;,urd 
en een 2-1 nederlaag het resultaat. · 
Uit dit v_E!rs_lag mo,ge blijken, dat dè wedstrijd ons· )?ar is 
tegengevallen. Een onbeslist zou de verhouding beter hebben 
weergegeven, want verdiende onze aanvalslinie geen·zege, de 
verdedigi,ng verdiende geen nede.rlaag. Om met dit laatste te 
beginnen: keeper Eisenburger kreeg weinig moeilijk werk en 
maakte slechts een fout. De baclrs ,,erlcten hard en speelden 
voor viat ze waard waren. Ook in de middenl?-nie werd hare!,. ge" 
werkt, -doe!. ·-deze "linie maakte de ernstige fout steeds· op , · 

·eigen doel te b:J,ijven-hangen, _waardoor een grote gaping op : 
het middenveld ontstond.- Voor het gehele 'lerdeciigingsblok · ' 
geldt bovendien-dàt de· tegeistan~er veel _teve~l k~lejenheid 
krijgt ongehinderd_ons doel te naderen. Sneller ingrijpe;1 en 
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middenlinie meer naar voren is het parool. De grote fout 
school in de voorhoede. Slechts de midvoor kon een voldoen
de halen. Hij probeerde tenmins,te er door te ko,,,en langs de 
kortste weg; Voor het overige waren on.ze aanvallen te· week, 
te· "technisch" .of te lui. Het spel was heel dib'liJlS veel 
te kort. De (sbws te) harde en ·slecht geplaatr;te trappen 
van de verdediging naar voren kan .m.en Viel met minachting 

• veroord0len; 'als er in de voorhoede slechts &én speler is,, 
·die op Zlllke balle'n reageert, heeft dit geen·· enkel effect. 
Naar had het tempo-vèrmoordend gepingel van sommige voor-·· 
waart·sen dat soms wel? De verdediging werkte tenminste, de 
voorl·oedespelers verrichtten meer "toeziende ·arbeid" als 
een van de medevoorwaartsen de bal had. Inplaats van het 
bedriJven van'"voetbalkunst" zonder effect zien w;i.j toch 
liever het sjouvien achter schijnl:,aar onmogelijke passes 
uit de verdediging.· Als onze voorhoede dat in zijn geheel 
had gedaan (i.p.v. alleen de midvoor) zou het geen neder
laag, geworden zijn. 

VECHTLUST •. 

·Dat onze seniorenelftallen op d~ze Zondag (13-11-'55) in 
zeven wedstrijden geen enkel punt behaalden, behoeft nog 
geen reden zijn om te treuren. De tegenstanders kurÎneri toe
vallig allemaal sterkèr zijn dan onze elftallen, nietwaar? 
Als men echter in de verslagen o.m. leest, dat in het ene 
elftal diverse spelers" er met de, pet naar gooiden eri' dat 

. i,n een ander elftal verschillende spG"lers zich niet ten
volle gaven en onderling allesbehalve vriendschappelijk 
waren, dan.is Gr iets,mis: Dan ontbreekt ·er iets aan de 
oientaliteit. 
Hoe kan men met plezier ,op een \vedstrijd ,terugzien die 
verloren is ooidat men zich niet geheel gegeven.heeft? 
Voe.tbal is een strijd, elke ,week opnie.uw. O,n te kunnen 
s·trijden is ve.chtlust nodig. De wil in zich van het"begin 
tot iiet einde geheel te geven in de sportieve strijd om 
de 'punten: A.,,11 die vechtlust ontbreekt het bij verschil-

, . . 
lende van onze spelers, En daardoor worden wedstrijden 
onno.dig verloren. 
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VAN DOEL TOT DOEL 

Gezien de droevige resultaten van dè seniorenelftallen en de 
goede prestaties· van enige Juniorentea@ö, geven •;ij deze 
_week de junioren voorrang en beperken wij de seniorenver
slagen tot korte karakteristieken.(Indien plaatsruimte). 

De ereplaats i'n de verslai;en-rubriek koat deze week 
toe aan Lens E, dat.in een uitwedstrijd (altijä liloeilijk) 
DHL (e.en van de grootste concur,renten) met 2-0 wis.t te ver
slaan. Het Eis nu het enige Lenselftal d~t nog ongeslagen 
is. Handhaaf dat -record zo lang mogelijk, jongens! Er zit 
in deze afdeling een serieuze kampioenskans, maar dan moet 
er i·n de volgende wedstrijden (ook die tegen de waarschijn
lijk zwakkere tegenstanders) net zo gewerkt worden als deze 
week. Wat de we::lstrijd betreft: Al gauw werd de Delftse _ 
keeper stevig aan de tand gevoeld. Deze wist echter.van geen 
wanten. Voor een listige bal van Fred de Groot, direct uit 
een corner ingeschoten, moest hij echter zwichten. DHL kwam 
nu fel opzetten, maar vooral Jan HÓefnagels en Kees v.d. ,. 
Zijden wisten dáar goed raad mee en ze.tten keer op keer on-
ze voorwaartsen aan het werk. In de tweede helft scoorde 
Harry Dietz met een keihard schotvan buiten het strafschop
gebied (2-0). Ondanks meerdere "vreemde" beslissingen van 
iemand Jlle_t e~n fluit bleef men vol ijver aan het nerk. Tot 
doelpunten kwam het echter niet meer. 

Ook het A-elftal leverd,e een prima prestati_e, al werd 
het geen overwinning. Want een 5-3 nederlaag tegen de onge
slagen koploper DHC is een eervo_l re sul taa t, vooral als we 
bedenken dat bij.rust de stand 2-0 in ons voordeel was. In 
de t\'1eede helft kwasten de Delftenaren met prachtige aanval
len opzetten en verandere de score in 2-). Uit een.strafséhop 
werd het 3-3• Lens zakte nu wat af en vc,rloor met 5-3,, 

De wejstriJd vàn Lens C tegen Velo bleef tot het einde 
onbeslist. Enkele minuten voor het einde v1as de stand nog· 
2-2. en zelfs na het 3c Wateringse doelpunt zaten er nog kan-• 

,sen voor ons in. Gerard Jehee zorgde voor de 2 treffers. 
· Lens F speelde een aardige nedst·rij.d waarbij 11ij regel
matig in de aanval waren en een ver-:liendW 4-1 qverrvinning op 
'l'!P behaalden. Nieuweling Hendriclcs viercle zijn debuut 
met 2 doelpunten. De 2 ande,re, goals werden do.or b.:;hulpzame _ 
Zuiderp.arkers gescoord. 
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Vrijdag 

Zaterdag' 
Zondag 
Maandag 
Wo_ensdag 

25 

26 
27 
28 
30 

November 

November 
Uovember 
J;overiber 
November 

LENS' ZAKAGENDA 

8 uur ~Bestuursvergadering 
H.Houkes. 
Lens A~E-G-Pupillen 
Lens 1.:.2-3-4-5-6-7-B-C-D-F. 

· ClubavOnd met wedstrijden-:
D.e Woensdagmiddag-club. . 

t.h.v: dhr. 

==========;============================================-====-
O'IER 3 1/2 WEEK : LENS ' ZEV1NDE LUSTRUM ! . -

=====:;:;============= ~====~====:;:;:;;=~ =::::::=;:;:;:;:;:;::::==· ==;:;:============:::::= 
' ' HET DOELPm,TEHFmrns 

Deze week haalden enige elftallen hun achterstand Jn, 
maar Lens 7 laat regelmatig v,;.rstek gaaµ. Al- hebben enkele spe-

. lers V§J-n dit elftal reeds vooruit ,betaald, wij geloven· toch 
.niet, dat dit voor allen geldt •. Zou H. Janssen er weer eens aan 
willen denken? '' 

· . De ·ol)brer:gst· was· 
Lens· 1 •• r.4.40. Lens 3 • f. 1.-· · Lens-6 

Il 2 • ••' 1._4;1, n 4 • • • 1. ,:_ Il 7 
Het saldo per -14 November was f. lC--1-. 78 
D,aze week ontvangen ' .••••• 
Stand per 21 Nov.55 

OFFICIEEL· 

f. 1.19 
-.-

. ' In ballotagè: 
n°51 A. Beek v.Ostadestr.272 geb.20.J.3? Hr.Hou.k°es-Hoefnagel 

52 Ii.Raaymakers Kritzingerstr.87 22.7.42 "!.lourik-Houkes. 

BestuursvÊ>rgaderin/j_ , 2'5_ Nov. 55, te~ huize viin dhr. Houkes, 2e 
·Schuyts tr .EO-. Aanvang· 8 uur. · · · · 
· Heren Leiders en Aanv.Oerdeis !· l' _._. ' -· 

Onze voorzitter'verzoekt U nogmaals dringen~ l:èm zo 
·._, .... 

• 
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. ---- ·-- ·--- .. --- , ---------, --. -- . -----------. -------------
SJoedig mogelijk de ui~slagen van de wedstrijden op tè geven. 
Het telefoonnmr.mer is 11.9509. 

-:-:-:-;-:-
NOODKREET. 

De competitie is nauwelijks 2 maanden oud en er zijn 
reeds 4 ballen verl~ren geraakt. Misschien zegt het U meer als 
dit in·geld wordt uitgedrukt? Nu dan, dit is gelijk aan een 
verlies van f.100.-. U begrijpt even goed als ik dat dergelij
ke verliezen voor onze ver~niging gevoelige aderlatingen zijn· 
rn daarom KAN en MAG dit zo niet langer doorgaan en ik roep 
dan ook de mede werking in vàn !.!,.LE leden, jong en oud, om te 
';rachten het zoekraken van de ballen te .voorkómen: ll!ag ik 
bierbij op speciale medewer~ing rekenen van de a.s.nvoerders 
(ook van de junioren-elftallen), leiders en keèpers ? Bij voor
baat dank. 

Co_r.Jr.ï. J" Wüstefèld van ~erreinen en mat. 
-:-:-:-:-:-

i'ROGRA!,'.MA SENIOREN ZONDAG 27 NOVElX3ER 1955. 

·_ 2 uur 
12 " 
12 " 
2. 3·0 11 

1.45" 
12.30 11

• 

1.15" 

Lens 1 VVP 1 Terrein 1 
Lens 2 - ADO 8 Terrein 1 
Lens 3 - KRVC 2 Terrein 2 
Hoek v.Holland1Lens 4 Zekkenweg Hoek v.HoL:and 
Lens 5 - ·s.O.A.4 Terrein 2 · 
VDS 5 - Lens 6 1lenoordenhoutseweg/Waalsdorperlaan 
KR;lC 6 - Lens'7 v. Vredenburchweg Rijswijk. 

OPSTELLINGENL,ns l 
. ' G.Kochi; A.v.Luxemburg,P.v.Elferen,H.Haket, 

J.Admiraal,J.Ras,H.Kortekaas,F.de Ilong, H.v.d.Toorn,G.Vérhaar, 
J .'ifüstefelil:. Reserves:H.Kemper,J .v.d.Meer,A. ten Dam. Leider: 
Dhr.J .Willems.. ' 

1 ,· Lens 2A.ten Dam, H.Helihich,E.v.Laarhoven,J.Roo-
. zen burg ,A .Hoefnagel ,A.Bogisch, V.v. La1:rhoven ,A .Hoppenbroili.wers 
R.Wüstefeld,W.Hegge,P.Oranje. Reserve: L.de Boer Leider: 
Hr/A.de Vleert. 

Lens 3 · · . · ~=-J.v.Geest,J.Lelieveld,B.v.Velzen,S.Vloemans 1 
C.Hoogeveen,H.v.Niel,J.Jager,L.Knijff,P.de Leeuw,B.Luijckx, 
A.v.d.Lans. Reserve F.v.L~xemburg. Leider:Dhr.H.Houkes. 
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Lens. 4 J .Frijters, Ph. de Hègr, P;_Kroi:-"; J .Veenman, 
J. v: Westil-{g,A. v .Gastel ,F .Schippilr·s',J~Beïjei-sbergèn,A .Zuid.wijk, 
H.de Bakker,H.v.Westing; Reserv~ : E.Lö~1e11.~J~ijn. Lei~Ar: 
Dhr.Eisenberger. Samenkomst! 12,45,uur Loosduinseweg hoek 
Regentesselaan. :Vertrek W .• S,M.bus :: 1.0.5 uur of .an.à.ere reis-._. 
gelegenheid, " . ' 

Lens 5 _ · · ·· ·;--·· · - -
~=~-~H.Eisenburger, J .v. Luxemburg,A.-v,Gein, J .Boort-

man, B. Vink, G. v .Gein, J. Jorir.k, G. Lam, P·.Bergenhenegcu.v'en, L.Bom, 
J.Kuypers. Reserve: F.de Jongh. . . 

Lens 6JJ.Borsbo.om, w:Klünnen, P. v, Onna, J .Alsemgeest, 
R.Becker, C •. Nieuwenhuizen ,M. Semeijn, d. v .Agtho:ven,ILHollander, 
A.Onderwater,L.Niessen. Reserve: K.Wal:laart. . , 

Lens 7 - · - · . ;- • • -- · · . · · ·-
. A.Blok, J.Baller1ng,A.Krol,F.Mour1k,H.v.d.Bo-

. gaardt, .J. Bontje ,E .Sarolea ,H.1iulder ,H. Janssen ,H. v .Rijn, J .Bom, 
Reserve: H.Molenkamp. · 

Alleen noodzakelijke"afschrijvingen, ~iterlijk Zater
dagmorgen, adres·: P.de ·Leèuw, ·Vlierboómstraat 596.' 

-"-:-:. ·-·-
PROGllA!,fä,A• JUNIOREN.VOÖR ZATERDAG,~6 Nov.55, _ • 
-2.45 uur Lens A Gr,71,Vac Terrein 1 Lç,kaa1· 1 

2 .45 " GD.A .:. Lens E " Ockenburgli 
2 .45 " Lens G - DHL " 2 - Lokaal° 2 
2 .- 11 Pupillen~Rava 11 • 2 '' 2 

PROGRAMMA JL'}TIOREN VOOR ZONDAG 27 NOV. 55. · 
-12.- uur Lens B KRVC Terrein 3 Loka_al 5 
1.15 " Lens C - Gr.\v.Vac " 3 "· 5 
2. 30 " Lens D. Velo II l5 ... _ '.'. .5 - __ _ __ _ 
l, 15 " Velo · - Lems F · " ·Harry· Ho-ekstra,ri; ·WateTingen - : .;.. : - : - :. --

OPS';'ELLINGEN 

_L_e_n_s~·---"-,,R.Y, Westing, P. Jans, J; v. d.Meër, C ;Meers hoek, 
_ C.Veldink, C.Fortman, J.v.Bussel,A.Burghouwt, N.U,., H;Propper, 
B.Plat. ReserYe : N.de Gruijter en J ,Groothuijs .• I.eiaer. :Dhr. 
J.Willems, 

" 
. 

Lens B ·als bekend; reserve J,de Heer 
Lens C als bekend, benevens Th.Knijff.·Resèrve: 

C.Herold. _. 

Lens D als bekend, reserve P.Straver,F.Hingelaar 
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Lens E: als bekend, benevens J.Ansems. Re.serve: 
J.de Gruijter, H.v.Oostvoan: · 

Lens F ( speelt op z·ondag ) . . , · 
' . J.Ansems,L;v.d.Meer,N.Osse,A.Hartman, 

P .Klink, W .Wiegerink, G. v .Doorn, G. de Roos ,B .H.endr:idcs , N .Drabbe, 
VI.Boogaard. Reserve: J.Mol, D.v.Amesfoort. Leider: Dhr.P. 
Juffermans. Samenkoms:t_: 12 .15 u. Haagweg-Thorbeckelaa.n. _ 

Lens G: als bekend; benevens W.Venderbos. Re-
serve: R.Roodbol;-P.de Haas •. • · 

.fe_g~upilJ_eri : als· de vorige week, benevens 
F.Duijm en N.v,Adrichem •. ~.es_~.".~ : A. Selens en H.Meijer •. 
Indien' nog een extra weds cdjd komt, krijgen de betreffende 
spelers nog een aanschrijving. Leider: Dhr.A.v.Gastel. 

/ 

Niet te vermijden afschrijvingen tijdig uiter-
lijk aan Dhr.P.Moershoek, Lunterenstraat 123. 

-·-·-·-·-·-
Resultaten van 19 en 20 November 1955. 

Senioren Junioren 
Laakkwartier - Lens 1 3-2 Quick - Lens A 3-1 
Quick 5 Lens 2 5-1 •- Lens B- Vel;; 1-2 
Lens 3 - Duno 2 2-6 Lens c::. GDA 0-1 · 
Lens 4 Rava 3 4-0 Velo Lens D 3-0 
Rijsw.7 - Lens -6 2-3 Lens E- KRVC 4-1 
Duno 6 - Lens 7 0-4 Gr.Vac- Lens H 1-3 
Pupillen Lens I- Rava 0-1 

Lens RKAVV ?-0 
Competitieindeling:ingedeeld bij Lens I Wi.t Blauw R.K. 

DE PUNTENPOT 
De senioren herstelden zich gedeeltelijk van .de 

slechte resultaten van vorige week. 6 Elftallen zorgden voor 
6 punten. Voor Lens 1, 2 en•3 staat .het sein echter op rood. 
Tanden op elkaar ! 

De junioren bleven ~eze keer eens beneden pari, 
-want· de 7 wedstrijden leverden slechts 4 punten op. Opmerk·e
lijk is, na het slechte begin, het herstel.van Lens H. De 
pupillen wonnen voor de 2e achtereenvolgende keer 



,. . , 

· - · . . : . . · . . . , . -10 3- . ' 
.----~--------------------------------------------. -----------

De stand na de lOe ronde : 

Senioren 51 17 5, 29 39 122-147 0.76 
Junioren 66 33 5 28 69 178-"153 1.05 
Pupillen 9 2 2 ,5 6 9- 11; 0.67 
Totaal 1'26 52 12 62 114 309-314 0.90 

--------~---------.----~--------------
Aangezim de ~portkroniek niet tijdig arriveerdé, moé

ten de standen van B en C tot volgende ,.eek wachten 
Pottenkijker. 

HET ZOEKLICHT OP LENS C, 
··--- Wat we hij de-·wedstrijd van J ns C tegen GDA te' zien 
kregen, was zo erbarmelijk slechte, had zd weinig met voet
bal te maken,· dat we er niet veel I Laats aan zallen verknoeien. 

In de •·eerste helft was GDA . .;esteund door de wind sterk 
in de meerderheid, hetgeen in ee-, enkel doelpunt niet vol
doende tot ui tdru.1';:king kwam. LE s had ook enkele kansen gehad, 

- maar op wonderbaarlijke w,ijze ! .üandde de bal tweemaal 'niet 
in het Loosduinse doel. Na de rust vms Lens meestentijds .in 
de aanval, maar tot doelpunten kqam men niet, zodat het een 
verdiende 1-0 nederlaag werd. Ve -diend, ja. Wart er 'werd in de 
tweede helft, hoewel er kansen bij de vleet waren (G.Jehee 
alleen hie'.i.p er zeker een half dozijn om zeep) niet één enigs-
zins gevaarlijk schot op hot GDA-doel gelost, · 

Het· enige goede,. wat er van Lens--0<ijde vertoond werd, 
_was de ;prima spilpartij van S.Dijkstra, terwijl ook het doel
verdedigen van A.Lunet ~n het spel van M.Frankelf,Zeker vol-· ' 
doei;ide waren.·De anderen brachten er weinig, nnkelen zelfs 
niets van terecht. En daar bij velen ook de wil· om er _iets van 
te maken ontbreekt ( op Woensdagmiddag zie je ze nooit, hun 
zeer slechte coi;iditie wordt alleen met cigaretten opgevoerd 
en ze blijken niet van plan· zich tijdens de wedstrijd in te 
spannen ), kan men wel zeggen, dat ze niet binnen de lijnen 
van een voetbalveld thuishoren. A.v.Gas:!,el. 

VARIA 
-Nico de Gruyter ~aakte bij de training op Woensdagavond 

een shirt ·kwijt. En.dat.had hij graag terug. Zijn adres is 
Loosduinsekade, 88. · ' 

-In de tweedehandszaak Tomatenstr11at 166 bevinden zich: 
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1 paar handschoenen ( kleïne !Daat, v'an _brµine ,vol ) en een 
p'lar sokjes, Zaterdag op 0ckenburgh _achtergebleven; 2 zeep
dozen en een paar sokken,. Zondagmiddag· in ons lokaal gevonden, 
,Verder sh'irts ,. zèepdozen; handdoeken etc..... · 
1 • -.•· •• , ---~-._._,..... ' ··- •--• . . . . -
1
1 ') Clubavond·,wdstri iden, · 
1 gaan onv0rstoorbaar voort. 0nverstoor;c 

-·· baar, maar met vertraging. Zo begon een klaverjaswedstrijd om 
; .. half elf, or.1dé1t üo'mand die had toegezegd te komen verstek 
liet gaah. Dat _is niet pre_ttig v:por de anderen. _Daa:r:om: kom -
en kom op tijd. 

E; l.iartèn. 
De uitslagen van de'ze week -: · 

Lens 1 - Lens 3 . _: 100-84 

,Volgende week 
, Tuf el tc,nnis · 

Lièns _ l - Lens 2 
!,cns 4. Lens. 7 
Lc-ns 3 - Ums.5 

Klav:er.iassen 
Lens 4 - Lens 7 2468-3264 
Lens 1 - Lens· 6 2210-2942 
Lens' 2 - Lens 3· 2912-2670 

ivordt gespeeld : 
Klaver ,jassen

Lens 1 - Lens 6 
Lens. 2 Lens 3 
Lens 4 - Lens 7 

'Cont~ctcàlmmissie. 

DE ZAAL IS UITYERKOCHT,cind November hebben wij afgesproken. 
Zo ver .zi_jn. wij r.iog ni•et _maar de maand is ook nog niet om. 

De vo,lgende .week gaan.de oerste spaaractiekaarten 
de. d_c,ur· uit en ç.aar' vérwachten wij nog heel v:at bestellingen 
op;· De ouà.ërs van'.onze junioren willc,n hun zoon vergezellen 
ûn met Lens k0:imismaken of de kennismaking vernie1.1v,en •. 

· Familio . ...;J.eden en bekenden Y!ill~n z/J 'n avond ook 
wel· meemaken, .z/l in progràmma met. een leuk bal in Amicitia. 

Î'lij hoorden leden zeg{!en, 18 ,Dec8mber dat duurt 
nog zo lang, ik moet wel kaarten_hebben maar ik wacht er nog 
even mee. Waaroü~ toch ? · · , . _ . 

Goedkoper worden de kaarten toch niet alleen maar 
, · zeld:zalller, Waèht niet langer l!'har··ko•p "ze nu; het geeft· U 

( en ook ons ) Gen veilig gevoel. U, kan niets meer gebeuren 
U heeft de kaarten in Uw zak en ,lij, ach . wij zijn de kaar
ten maar ·, t liefst kwijt èr is nog zo veel te doen. 

Zo dan afgesproken. Deze week en de volgende slaan 
U en wij onze slag. · ' 

De Jubilcum-Com:7iissic. 
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VAN DOEL TOT DOEL.E fl"n.k t l t h ... . en J. aan a oesc ouwers was er op het 
Laakkwartierterrein getuige van, hóe Lens 1 in de eers.te helft 

· wat minder vast c",p de· benen stond dan de thuisclub. Enkele mis
sers tongevolge van. de gladheid leverden de gastneren dan ook_ 
kort na elkaar 2 doelpunten op. Langzaam kwamen onze voortrek
kers er beter in, maqr pas 2 minuten voor rust zag F.de Jong 
kans dé achterstand te verkleinen. In de tweede helft ver
groot_ten de geblokten al ·na 1 minuut hun voorsprong, m&ar toen 
vr_as heet voorlopig mqt hen gedirnn. Lens verwierf zich een grote -
meerderheid _en het aal').tal Lcns'corncrs steeg sneL Op de.meest 
onbegrijpelijke wijzen werd het thuisdocl voor doorboring behoed 

· en dat in deze pcrîodG slechts een doelpunt .(door J .Wüste..feld) 
werd gescoord 'W.S zeker niGt ,rnn het ,;erk van· de Laakkvmrtier-
verdediging, doch voor:.cfne] ijk aan 

1

de hulp van mii,stens ze$ 
gczuste:rs· Fortuna te dcmken. In de slotfase zagen -;1e weer een 
gelijk-opgcande strijd, ma'ar doelpunten. kw.mcn er ,niet meer 
zodat Lens (,en onverdiende 3-2 nedorlaag te slikken kreeg. 

Lens A, dat met 3-1 van Q,uick verloor, kre.::g 
wel iets minder d6n hem toekwam. De Haantjes kwamen direct mot 
goede canv&llen o·pzetten.' Etm mistrap van C.Vcldink gaf de, 
Quick-midvoor een schietkans;·d0 bal werd door onze keeper· ge
keerd, maar stuitte terug, 9m vervolgens hard in de touv,en ge.:: 
j~agd te worden.• Îfot tweede Quick-doel;punt was 00n herhaling 
van het cOrste, Uit een vrije trap scoorde Lons tegen en kwam 
nu fel opzetten. ,De 1prima Q,uick. doelman wist EiChter van geen 
wijkon. Succes kwam juist aan"dc andere kant, waar do_ gastrrc..: · 
ren nog Gerun~.a I raak schoten. · . 

· . Hot vierde kviain verrassend voor de dag, want 
met de rust had hot door goal 9 van A.Zuidwijk en P.Berg0nhenc
gouiven (2x)., tegen het· sterke R~va 3 een 3-0 voorsprçmg veroverd. 
Na de rust moest onze verdediging eerst een hevig Rave-offensief 
doorstaan, voordat in de dan volgènde gelijk opgaande strijd 
F.Schippors voor een 4-0 eindstand zorgde. · · 

· Het B-elftal had bij do rust, die mot een 1-1 
stand inging, uitgesproke.n goede kansen. Lens was de betere 
ploeg geweest en zou nu me,t wind m'ce wel moer doepunten maken. 
Er kwamen inderdaad aardige aanvailei;,:, vooral over de linker
vleugel, maar de a:fwerking was slecht, Bovendien zat het erg 
tegen. Het houtwer\c stond èen paar maal in dE: wGg en een volko
men geldig doelpunt werd afge_keurd •. Vlak voor tijd was het· zelfs 
Velo, 'dat inet een uitval succes had. 

' 
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. . . .. . . . "Lens H spe·é1"iie een uiterst spannende e~ in de tweede 

helft bovendien · goede ~edstrijd• tegen Graaf Willem. In 1l.et 
eerstG kwartier ,na.dden de geel-groenen een duidelijk over-

. wicht, maar onze verdediging liet zich niet verschalken. Toen 
dé druk op ons doel echter afnam en enkele verdedigers voel, 
te·ver naar voren trokken, scoorden de.gastheren mêt een 
snelle aanval. een onhoudbi:;11r doelpunt. Lens liet het hie:t, 
niot bij en kwam sterk opzetten, hetge8n na korte tijd midd8ls 
M.-Kriok de gelijkmaker opleverde. In de tweede helft kwam · 
een sterk gewijzigd elftal in het veld, dat het spel vrijwel 
geheel naar de Gr.W.Vac helft verplaatste. G.Olyhoek maakte 
10 min. voor het einde een goed doelpunt. De gastheren pro-

- boerden nog een gelijk spel uit het vuur .to slepen, maar suc
ces kwam aan de ander6 kant, wa2r r.\idv.oor Roodbol in de laat
ste seconden de stand op 3~1 bracht. 

In/een sp,cnnonde wedstrijd optnde L.Niessen de score 
· voor kns 6 tegen Rijswijk 7. Ondanks Gèn tocgek6nde penalty 
bleef dc,zo ,1-0 st,,nd tot du rust gc,handhaafd. In de tweede 
hdft gebeurde er lange tijd nicj;s, maar. 10 minuten voor hc,t 

· einde bracht Rijswijk de stand op 1-1. Hoewel de tijd nog 
kort was werd de, eindstand 3-2 in ons voordu,l door doelpun
ten van L.Nicssen en U,Scmcijn. 

Hc,t zevcnd" bchcialdo op Duno 6 een vlotte 4--0 over
winning. Hc:d onze d~-fcnsic h<ct in de ec,rste hdf't nog 1ml eons 
druk, na de rust kon de ve,rdc.,diging gaan luicron. De zege kwam 
in,het geheol niet in gevaar. De.goalgetters waren H.Molenkamp· 
Hav,d.Boogaardt, F.Mourik en E.Sarolea; terwijl backs en kee-

r per ons· doGl maagdelijk hielden. . 
. Lens I_ spedde et.n matige ·wedstrijd tegen Rava. En-
kele spelers di&ncn zich terdege te 00fc,n<èn, Nico de Boer 

. . 
-toonde zich c,en ijverig pingclaar, maar liep zich daardoor 
telkens vast. Keeper Schulten•was deze middag de b8ste· man 
van ons elftal, De wc,dstrijd ging voortdur0nd gelijk op met 
wisselende kansen, die root grote regelmaat verknoeid werden. 
Vijf min. voor, tijd benutte Rava c,r'i,chtcr één, daarmeEO de 
verdiende oi>erwinning in de rmcht sl0pond. 

Het D-clftal kreeg tegen koploper Vc1o op een moei
lijk bespcel~aar veld;een 3-0 ncd;rlaag te slikken. Voor rust 
proi'.uceorden de Wateringers r.:~t wind mee 2 doelpunten, waar-

. aan zij or na de hervatting nog één toevoegden. 
Dé nunilkn wonnen vcrdiond tegen F.KAVV. 

' ' -- -- ----- - -----·-------------,: ----- ---------·-------
' 
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JAARGANG 1955-1956 n°_14 1. Decerib.er 1955 
======-===. ======:;-:::=· ======. ;::;==· ===.:=-=======· =======~=-==:;;::--

' 
Zaterdag, 3 
Zor:dag ,1 

' Maandag' 5 
Woensä.ag. 7 

. ,Zondag 18 

LENS 1 

December 
Il 

Il 

Il 

Il 

ZAKAGENDA' 

Lens "A ~ E :.. "G - H - Pupillen. 
Lens 1-2-3-4-5-6-B-C-D-I 

: Strooi.av:ond. Géén club!-
: De Woen§Jdf1gmidûagclub .· · 

Lens . 1 7e Lustrum •. : · 
'. .. ' 

''i-.. .... 

----------- --- ' -- .. ------,, =· - ..... --;-. = ·> --------------= ' ==-= ·==-
·< 

WAS JOlJ.V AFSCHRIJVING WEL NDODZAKELIJK ?-

HET 'DOELPlfüTENFulrns. 
Deze week _zorgden 

volgende -opb:r:engst: 
onze· i_Jverige i11casseerde,:s voor de . 

Lens 2 f.1.40 Lens 5 
Il : 6 Il 4 1.75 -, 

De stand .per 21 November 'was 
Deze week kwam binnen 
Saldo per 28 November 1955 

, 

f. 1.30' 
o. 75. 

............. f.: 

......... ;· ... f .. .. ' 

.113,78--
5,20 

178.98 
======= 

co laas 
De helft van de b"eno.digde f .3:50·.- is binnen, Zou St.Ni

à. s • Zondag voor een verrassing zor·gen• ? 
. . 

----------------------------------------------------------. --
. OF}'ICIEEL . • 

-In bal.lotage · . . 
n°51 A, Beek v.Ost§.destr.272 <geb.20.3,23 H.Hou),;es~Hoefnagel 

52 H.Raaymakers, Kritzingerstr.87 22.7.42 P-.ldourik-H.Ho.ukes 
' . 

... : - f:.. 

., 

Volgen·s de Sportkr.on;iek van 28 n·ov. 55 .spelen de kampioeneu ' 

van de 3e klas KNVB A,B,C en _D_-.in één groep _ee,n gehele_ competi

tie om twee plaatsen in de 2e kias. De nummers laatst van de 3e, 

kla's A B C en D degracl.eren aui;omatisch naar de 4e klas. 

-:-:-:-:,. 
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PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 4. DECEl,IBER 1955. 

- 2.30 uur Alphen 1 - Lens 1. 5porttenein Boschpark Alphen/ 

-12.- Il 

~12.- Il 

-12 .- Il 

-12.- Il 

-12.- Il 

Voorburg 
Lens,3 
Te Werve2 
Lens 5 

· VVP 7 

' , a/d Rijn 
2-Lens 2 Prinses Mariannelaan Voorburg· 
-Flamingo 1 s3 Terreih 1 - Lokaal 1 
-Lens 4 ·vredenburchweg Rijswijk 
-Maasstr.4 Terrein 2 Lokaal 2 
-Lens 6 Zuiderpark b:j.j Rava. 

OPSTELLINGEN 
Lensl 
~-- G.Kochi,•A.v.Luxemburg,H.Kortekaas,H.Haket, 

J .Admiraal, J·.Ras, J. Wüs teféld,F. de Jong,H. v.d. Toorn, G. Verhaar, 
A,v.cj..Lans. Re serves:'H.Ken.per;H.Eisenburger. Leider: Dhr.J. 
\?iÎÏems. · Sarr,enkomst: 12. 30 uur Hierck-Apfldoorneselaan. 
Vertrek bus : J. uur. ' 

Le ris 2 ~ · · ~· ." T:-1 . • • - .., 

_ -~--A. ten Dam, H"Helm1ch,i'.i. v .Laarhov,e1~,L1 .noo-
zenburg,A .Ho_efnagel ,A.BogiiÎ8h, V.v. Lanrhoven ,A .l!oppen'brouwers, 
R.Wüste:·eld,i.de Tioer,P.Oranje. Reservè: i.v.1,Iourik. Leider: 
Dhr.A.de Weert. ,. _ 

Lens 3 · · · 
. --~J. Jager, J. Lelieveld, G .Eoogovoen,S. Vloem'.lns, 

H.Houkes ·,A. v .Gi.istel; P: ci.e Leeuw "H"Na.astepB.d, L.Knijff ,B D Luijckx., 
!l.v.?/est:ing. ·Reserve: G,v.Agtijoven • Leider: Dhr.H.Hot'lkes. • 

. Lens 4J ~, : :,t p· h d H p. -K 1 J V -;.rr13 ers, . e ... eer, . ro , . eenman, 
·J. v-. Westing,li. v .Niel., P ,Schippers 1A. Lirmèweever ,.A.Zuidwijk, 

· Il.de Bakker; F:v.Ll!Xèm1iurg. Reserve: A.Krol Leider:Dhr.Th. 
Eis·enberger. · · , 

. :Gèns 5 .. '.· · · . . - - . - - . 
---G.Lam, J.v.Luxemburg, A.v.Gein,J.Boortman, 

B.Vink,G.-!.Gein,M.!ilemeiji;i, J,Kuypers, H.Mulder,L.B?m,J.13ro-
chard. . Reserve: J .B·ontje, · 

Lens 6 --
J .v. Geest ,W .Klünnen ,E'. Lö,·,ensteijn, J .Alsem

geest, R.Beçker, C.Nïeuwenhuir,en,F.de Jongh, K.Wallaart, 
M._Hollander ,A. Onderwater ,L .Niessen. _ Reserve: P .v. Onna. 

Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 
Zaterdag morgen, adres': Dhr. P .de Lee,uw, Vlierbooms traat 596. 

-:-:-:-:-
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PROG RAMlt'.A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 3 Dee ·55, 
-2.45 uur HBS - Lens A Terrein 2· Houtrust 
-2,45 Il Verburch-Lens E ·Terr:ein Wa teringseweg Poeldijk 
-2.45· Il Lens G - VVP Terrein-1 Lokaal 1: 
-2.45 Il Lens H - GDA Terrein 2 Il 2 
-2.- Il ' Pupillen-Velo Il 2 11 2 

PROGRAMl,iA JUNIOREN VOOR. ZONDAG '·4 DEC.55 
-3-- uur Len-s .. B. - _.Quick St. Terrein 2 Lokaal 5 
:1.45 Il Lens C VVP 11 ·2 Il ·5 
-3-- Il GDA Lens D Il · Emm_as tra il.'t 
-1.45 ti Lens I JJHBRK Il . 3 Lokaa1·5 -: -: - : - :,- ' OPSTELLINGEN 

Lens A 
--- R.v.Westing,P.Ja:t;ls,J.v.d.Meer,C.Veldink, • 

N.de' Gruyter,C.Meershoek, J.v.Bussel, H.Pröpper,C.Fortman, • 
.A .Burghouwt ,Plat B, Reserve: .H. hancée,. H .• Beijersbergen. v .:Ifene
gomven. Leider : Dhr.J.\Villems. Samenkomst 2.15u. bij de R.K. 
Kerk, Sportlaan. 

' Lens B : als bekend . 
Lens C : als bekend, benevens G.v.d,Waart. Reserve 

C.Herold en H.Brockhaus • 
. Lens D : als be_kend, benevens P.Stravèr en F.Hinge-: 

laar, reserves·: A.Poels. · . . 
Lens E : als bekend, benevens·J.Ansems. Reserve: 

F.de ·Groot, A.Hartman. Samenkomst : 2 uur Haagv,eg hoek Thor
beckelaa·n. 

Lens G: als ·de vorige week. 
Lens H: als tegen Gr.W,Vac benevens M.Zilfhout. 

Reserves: P.Schulten, C.Nuytens--,P.Mol (ook voor:G.) .. ··.· . 
Lens I ( speelt 'op Zondag ): P. Schulten,C.Nuy

tens, R,Straathof, E.Irilk.huij"sen,R.Decker Kleijn, J .v,Oort, 
N.de Boer, P.Wisse, A.v.Zeeland,R.Kuijpers,P.Mol.' Reserve: 
J .Schuttenhèlni, ·p;dê .Gróó'f. ... ···--··-;·· ... 

~ .- · Pupillen als de _vorige week, benevens B.Thomas. 
Leider: Dh~.C.Bogisch 

..... ---De. :pupillen .die. een. fa.to" besteld. hebben worden 
ver3ocht hiervoor geld mede te, brengsan, . . . -

. -. - Niet te vermijden t:rfsöhl:'î"j'vïngerr tijdig ·schrïfte-
. li_jk aan P-.Meershoek ., v_,Lunterenstraat 123. · · 

- Dat de laatste weken vrij regelmatig een of meer 
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elftallen vrij zijn, vindt zijn oorzaak irr het vroeg invallen 
van de duisternis; 

Binnenkort komt Lens met een nieuw elftal in de 
4e klas, wat voor de reserven een blijde tijding is, want dan 
komen zij ook regelmatig aan bod. 

-:-:-:-:-:-
RESULTATEN VAN 26 en 27 NOVEMBER 1955. 

-
Seniorèn \Junioren 

Lens 1 - VVP 1 Ö-1 Lens A - Gr.W.Vac 3-1 
Lens 2 - ADO 8 .3-3 Lens B - KRVC 1-3 
Lens 3 - . KRVC2 0-2 Lens C - Gr.W.Vac 2-6 
H.v.H.3- Lens 4 2-5 Lens D - Velo 2-0 
Lens 5 - SOA 4 . 4-1 GDA - Lens E 1-3 
vrs 5 ·Lens 6 3-1 Velo - Lens F 1-0 
KRVC6·. - Lew .. 1-2 L,ns G DliL 1-1 -

Pupillen: Lens fürva 2-2 . 
DE P~H1:T1'~HPOT 

Het was ufgelopen,Zondag echt van dat rutge Ock1:n
burgh-weer: droog maar winderig·. De regen van de afgelopen 
week .had voor Lens gelukkig geen :invloed op het wedstrijdpro-

. ·- · ·c;r nmrr.a • 
Le 7 seniorenwedstrijden l_everden 7 punten op, 

viaarbij de prestatie van Lens 2, _een gelijk spel tegen de 
koploper, aandacht verdient. 

Dé juniore~ beginnen wat terug te vallen. 7 elf
tallen brachten 1 p1,mten binnen. Lens D bestond liet hier 
lijstaanvoerder Velo te ver;3laan. De pupillen behaalden l punt 
uit de wedstrijd.tegen RAVA. 
De stand na 11 voetbalweken: 
Senioren 58 _20 . 6 32 46 
Juni·o_ren · 73 36 6 . 31 .76 
Pupillen_ 10 2 3 5 7 

141 58 15 68 129 

137 - 160 
190- . 166 

11 .- 16 

338 - 342 

0.79 
1.04 
0.70 

0.91 

· ~ . . - :-- Pottenkijker 

WIJ HEBBEN GEE1f PLAATS MEER --------· ------------------ zei de redactie-commissie toen 
wij onze tekst brachten ycior de Lens-Revue. We hebben dus nu 
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. geen gelegenheid om U te vertellen hoe geweldig de avond wordt 
en géén- plaats om nog yerder. veel. te zeggen. Dus in I t kort 
even 't belangrijkste : De Hoogmis is om k\wrt voor 10 in de 
kapel van Groenesteijn, Loosduinseweg. Het 'U\!atrozen Koor 11 

· zal daar voor ons zingen·. Een mooi begin vim ons feest. De 
kaarten gaan v1ug de deur uit' en de spaarkaarten worçlen thuis
gebracht, Hoever we or mee staan weten wij nog ni.et maar 't 
verwonderd ons niet als 'er de volgende week haast geen kaar
ten meer zijn. U 11s tot zover dan maar weer. 

De Jubileum~Commissie.· 

VARIA 
-Het echtpaar Mahieu-De Smet vrerd, vorige week verblijd 

met de geboorte van _een dochter, die onder de naam Vera door 
het leven zal gmm. Onze hartelïjke gelu.1<:wensen aan de ganse 
familie ! · 

-Zaterdag werd op ückenburgp ,:ch'.tergfJlaten een Lensdas 
en een paar scheendekkers. Als gewoonlijk terug te bekomen 
bij Dhr.A.v.Gastel, TP.màtens'traat 166. · 

HET ZOEKLICHT OP lliNS D 
I_n de bolderende Óckenburgse wind poog

den .Lens D en Velo, ·twee voo:raansta2nde elftr.llen ir, de. 2e kl2s 
H van de ·juniorenco1~pet-i tie, zo goed mogelijk voetbal te spe
len. _'Voor de meeste spelers van beide elftallen bleef het in
derdaad bij pogen, maar in de gegeven omstand±gheden kon dit 
iee"ds onz~ waq.rdering verwerven .. 

. . . De eerste helft vms erg matigjes: Ge-
steund door de windwas Lens veel,::! irt de· aanval, maar het 

. duurde dikwijls te lang voor .er geschoten werd en ç,ls er dan 
!'en schot kwam, bleek, d_at de voorhoede de schiettechniek 
lang niet voldoende beheerste. Bovendien werden de gnsten 
teveel ingesloten,. weardoor er dikwijls een volksoploop voor 
het doel was; Rust 0-0. Na de rust, toen Velo wind mee had, 
'7erd langzaam'duidelijk, dat Lens D toch hoger mocht worden 
a(lngcslagen, want: ondanks_ de tegepwind lieten onze jongens 
zich niet in de verdediging drukken. Beide elftallen kregen 
kansen· en tenslo'tte.was het Lens, dat de score opende. G,Looy
steyn werkte eèn goede voór:;;et van H.Pelster op uitstekende 
wijze af en het was 1-0. Daarna beging Lens de domheid zich 
op eigen doel terug te trekken, wa~rdoor.de Velo-aanyallen 

/ 
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gevaarlijker kor1den worden. Gelukkig liepen er mensen langs 
de lijn, die een beter 'voetbalinzicht hadden en evenzo geluk
kig bleken de spelers niét eigenwijs,.want nauwelijli:s was de 
opeenhoping voor ons goal opgeheven .of Lens ging vlot in de 
aanval, waardoor T.Burghouwt uit.een .goed aangegeven bal van 
G.Looyêsteijn de voorsprong tot 2-0 kon verhogen. Met deze 
stand kwam het einde. •,: · 

In dit verslag hebben we al verschillen
de fouten opgsaomd, · zodat v1ij verder kort kunrnm zijn. Eet 
lijkt ons nuttig, dat Lens D zich in het vervolg wat meer om 
de· bezetting van het middenveld gaat bekommeren. Vel·o had 
daar nog te dikwijls vrij spel. Verder hebben wij niet veel 

. opmerkingen. ·De keeper was goed, backs en middenliniespelers 
speelden ook behoorlijk a1 moeten zij zich hoeden niet teveel 
op de goal te blijv0n hangen. De· voorhoede moet tracht0n· meer 
yaart in het spel te brengen. Er zitten daar aardige speler -
~es tussen, die echter niet.te handig moeten spelen. G.Looye
steijn zóu zich met wat minder pingelen nog nuttiger kunnen 
maken. Het is evenwel al stukken beter-dan vroeger. 

Tot slot nog·dit :-voor·éé!r speler zij 
medegedeeld, dat Lens in witte broek _spee],t ..EHl niet, in z,brte. 

· Bnkel0 sportievelingen liepen met :r,en das onder hun shirt • 
.Dassen horen öp het voetbalveld niet binnen de lijnen thuis. 

' Al met al blijkt Lens D een elftal met 
· 'goede mogelijkhed0n, ·mits het .nog meer tot een eenheid kan 

worden gevormd. L.d.W. 

GEEN CLUBAVOND, GEEN CLUBAVOND'I/EDSTRIJDEN. 

daar. De 
tie ligt 

Volgende weck is het heerlijk avondje 
Clubavond vervalt dus. En ónze onderlinge competi
stil. ' 

Klave1.jassen Lens 
Lens 

De uitslagen 
1 - Lens 4· 

van deze .week : 
2294..: 2584 
2784 - 2918 2 ·_ Lens 5 

• 
Dat was dus heel 11at minder dan er op 

het programma stond. Matlr na Sinterklaas gaan we weer full 
speed verder; Contactcommissie. 
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TÏPS v.oor Uw,ve;langli.istje •.• ' .·. · ·· · ······· · "-----.., - · 
, . 

- Voor een spil uit zéker elftal : een ·ortbreekbaar gebit. 
Voor een heleboel junioren: een himddoek en een· zeepdoos. 

- Voor een zekere achterspeler uit Lens-D: eén paar Lenskousèn. 
Voor enkele junior'enleiders : een heel .grote doos met rij..: 

vrielreparatie-artikelen. 
- Voor een speler met een. blauvr broekjo ': een wit. 
- Voor heel ,iat Lensers : e_en beetje vechtlust. 
- Voor de speler met de grote mond : eën ",Lips 11 -s).ot. 

Voor "de spelers zonder ui thoudingsv0rmogen : veel cigaretten. 
- Voor een zekere keeper K: een zonneklep. 
- Voor de. mwige jrankeraar: een ·overschrijvingsformè.lier. 

Voor Pietje Ping0l : een voetbal voor hem alleen. 
- Voor d_e mooi-weer-voetballert een suikerbe~st, 
- Voor alle Lensers : een,keart voor de feestavond. 

-VAN DOEL TOT DOEL ••• 
Van Lens 1 gce:n vers:J_ag on.tva~gen:· ' 

,. 

·Wc.l van Lens 2, d&t niet Ë:îGn c:anbl. invalle;rs 
tegen koploper ADO 8 een_ fraai res'ul taat. bch~t?.lde. ·Lens. begon·. 
met , en_ 2-0 voor,;prong t!J nemen door doelpunten van L,:,dè Ilc•,,r' 
·en A.Bogisch. Bij _dit.laatste doelpunt rolden i::€de.spêlers en . · 
tegenstanders r\ls kegels in het ADO-doel. r~cn. dçkkirigsifiout , 

,in onze achterhoede en. een. strafscr.op stelden· ADO în. de gdc-. 
gGnheid gelijk te m!lkcm. Door _Bogisch l7erd .het 3-2, dankz.ij 

. enig " doordrukken. 11 • J,:mmer g;:,noeg ,'listen de. ZuidE;rpc,rkers 
kort_ voor het einde nog !fü'J:ij~ te maken. , . , . . ·, . ' ,· . 
• . • Lens 4 een comforj;eble 3-0 ruststand •. Do. ·' · 
voorsproi;ig blijkt echt~r hárd,nodig, wm1t goQteund door _he'(· 
." koeltje " biomen de Ho.eken,:;z-0n heel heftig opze~ten. · V_oöral · · 
nls Hoek van Hollend uit eert vrije trap heel froai

0
li!ogensëoren. 

De· z·:,ak' leidende scheidsrechter moet het spel enkele melen 
onderbreken om op rust en kalmte aan te dringen. Een uoélpunt 
.van Beijersbergen brengt de dringend get'iens te· 6pl uchting. •Zelfs 
wordt het 5-1 p.oor Sçhippers d:j_e uit een pracht pass_·van H.de · 
Bakker scoort. Vlek voor t-:i.jd verkleinde de Hoek de cchterstand 
nog tot 5-2. 

De 1-0 achterstand van het derde bi,j de rust 
tegen KRVC was. niet ongunstig, ,~ant de tweede hélft zou wind'-
voordsel; hetgeen nogal wat betekende, brengen,. lfot .doelpunt 
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v,~n de Rijs.wijkers was ontst·::.an ,uit· et:n -penel ty f maar ons· 

1 

d,'.el· was vele malen met véel geluk aan doürboring ontsnapt • 
. In het t:;;eede bedri.jf bleelc :".en echter niet ih stac t doel
punten. tc- mc.l:en. Een misser ,in onze achterhoede betekendç 

- zc·lfs 2-0, hetgeen de eindstand werd. 
Het E-clftal steJ.de ondanks .de 3-1 zege op GD.K 

toch tr,le.ur. Het spel was niet best, te tra,!g en het ging .!' 

i,: hoog ". J}i t ,cc,s een kolfje nc,ar de· hand van de· soliede 
looS-(luihse' cchterhoede. Het begin, met cmkele goede combii;m
hcs ,ms nog het .best. Ton .Luttermc.n benutte keurig een door
}oopbul. Wim StOJ1é, die anders " ,üleen =ar '.' voorzetten 
ge.eft, proefde mi ook eens het zoet der af,·,erking (2-0). Een. 
ro·ut van de GDA-doel::um werd door Ton, Luttermrm snel afge
strnft. Deze 3-0 st&nd werd de rustst::.nd. In de .t•,,e&dè heift 
w~s het enige: m::penfcit een doelpunt, gescoord door de neus 
vr.n · onze o.arivoerckr. ·Geef dat dir.g de volg,.nde keer or:n de , 
leider~ Jan. · 

Bij Lens 'i- SOA 4 zag r..en mede c.ls gevolg van 
de h:::rde wind, s.cinig goed sp<,l. .Voor rust · -aren de pr.r'tijon 
beurtelings in de a,:,nval. llg .±. 20 inin. werè •ns op fort1.Ji.n
lijkG· wij.ze con str~,fschop toe.ge,wzen, welke door P .Bcrgen
bcrn:gour:en uclisw·,ar slecht 1oerd ingeschoten, doch dcs-0nd&nks · 
in de SOA-tou•Jlen WTÛ.':;cen. lb een goede :::_anwü wist Kuijp!lrs 
cle voorspr ·ng te vE,rgrotcn. ·Bij .de SOA-a tt~q_uos hicljl. onze 
verdediging de zar.k dicht, al werrkn zo,::ls gewmonlijk met 
5"Ullc hr.nd corners ,:cggegevan. - In do 20· helft hiLld men zich 
in hoofdz1:,::k bezig met h&t helen en inv;erpen v,m op het no
burig terrein verzeild gera:,kte ballen. Nodat SOA met 0en 
c,ffcctvol schot hê-.d tegen1,;escoord, verschalkte keeper Bisen
burger zijn goed werkende kollega mc,t een keihnrde pcn·üty. 
:rog een doelpunt v:ord rian d<ë score toegevoegd i,n zo non Lens 5 
met 4-1. · · , 

Lens G bereikte een 1-1 draw tegen. DHL. De gro- . 
tere en mBer o.gl:'ossitve Delftcnare::n· g.~1 v0n · ç-ns handen vol· werk. 

• :Ict spel van Lt-ns bleef ·ad iets btn0den :l .'•r.:eat. Na de rust 
sloot· onze stoppcrende defensie als een bus, -m'.,nr in de voor-

, hoede vcrkno0id0 .J .Mid:iendorp veel door zi.:n Wl-inig actief en 
ze0r cgoä;st.isch spel. De v1tclstrij'd ging' goed guli,jk op 0n de 
1-,-1 cindst'.,nd .gaf de VE ldver.ho'uding wel behoorlijk wec.r. D, . 
kans oP de z.egc is. echter volop aan'wezig gci.-:ecst. 'Als ilt al
leen 111 denk o.an de 2 g,·mi,sto pencl ties • , .. :Srrr! 
=-=----=-=======;;;:;;:;;;:;;;;;;;;;;:::==-=:!;;;:.::::=====;::;-----:-:! ·---,-·===---------;:::; __ _ ---
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: LENS.' ZAKAGENDA 
Lens A ,- E - .F - Pupillen 
Lens l-Z_:3-4-5-6_.7..:.B .. C~D. 

Zaterdag 10 December 
Zondag Tl.Decemoèr 
Maan dag 12 December Club'aVond met_.dè - voorlopig - laatste 

· viedstrijdron:de. -
. . . 

\'loensdag 14 Deèèmber De Woensdagmiddagclub speelt 
Donderdag 15 December : Bijee'\lkomst Juco ·en J°uniore_nleid_érs. 

~~~~======~=~=~=:~=~==: -~=~:~~2,; :'=~::~::=~== =====, =~ ~= 
KOCHT U AL EBI, KAART VOOR m, FEESTAVOND' '/'- =--·--,, ,_,__ . ,.-'-..._ 

.• Z'O Nr;}j, HAAST U . ! ! ! -~. • · . 
===========. ======:::.= . ;::;;;::;;;:========· =======-==· :;;=:;; ';::::;::::;;:;::;==. ::;::.! . ·== J" 

. OFF~CH EL_ · . . t . 
AanRenomen als lid: ; 

·.i,o .50 · G.Scipió 2°1.1.44 ,- • 
51 A.Beek 20.3 .23 · it.Ostádestra·at 272 .- · 
52 A.Raaym~kers 22.7:42 Kritzingerstr.è7 _. 

Nieuwe donateurs. 
Dhr. · G .• L-. Gregori 

" H.J. Osenga 
' 

Kepplerstr. 240 ~ ·N +. · 
Hondiusstr.110· ~Jc:c.v.\ es 011:lg·, 

PROGRAMMA SEIFOREN VOOR ZÖNDÄG' ÏJ DECEMBER. 1955., 

- 2 uur 
-12 Il 

-12.30" 
- 1. 15" 

Lens 1 - Rippè'rda l 
Lehs 2 Schev.H.S. 
Rijswijk4:- Lens 3 
Lens 4 - GDS 2 

.Terrein 1 
Il 1 

Julialaantje Rijswijk. 
Terrein .2 

' J: 

- 2'.45•• · 
-1?--" 

VVP 4 - Lens 5· 
Lens 6 - Flamingo 1s6, 

Zuiderpark,2e ged.tgrrein vcs· 
Ter:t'ein~ 2 

-12.15" Wass ;7 ·· - Lens 7 < \ __ , Maria~tr .Kerkehout-Wass.enaar •. 
-:-:~:_;,:-

OPSTELLINGENLens l , · , 
.G .Ko chi ;A. y. Luxemburg ,H .Kemper ,H.Kortekaas, 

J .Adr.iiraal, J. Ras ,F. de Jong ,H.Ha)ce·t ,H. v.d. Toorn ,G. Ver ha er, J. 
Wüstefeld. Resèrves: P.Oranje, R.Mahieu Sr. Leider:Dhr.Willems. 

,\ 
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Lens 2 . ==-=--A. ten .Dam, H.Helmich,:E.. v.Laarhoven, J .Roozenburg, 
A .Hoefnagel ,A .Bogisch, V.v. Laarhoven,A .lloppenbrouwers ;R. lfüste-

- __:f)ld, L. de Boer, A.v. d. Lans. Reserves: H. v .1'/ es ting-H. de fü:kker •. 
Leider: Dhr .A. de Weert. , ' 

Lens 3n .Eisenburger, J. Le.lieveld, C .Hoogeveen, L.Knijff, 
H.Hou.lws ,B.v. Velzen,J .Jager ,S. Vloemans ,P. de Leem1,B. Luijckx, 
A.v.G::!steL Reserve: M.Semeyn Leider : Dhr. H.iioukes. 

Lens 4J.F:rijters,Ph.de Heer, P.Krol,J.Veenm'.ln,J.v. 
Westing,H.v.Niel,H.Schippers,H.rlaaste:pad,A.Zuidwijk,J.Beijers

. bergen,A.Linneweever. Reserve: J.Alse~geest. Leider:Dhr.Eisen-
berger. L 

5 
_ · - ·, · . • 

ens J.v.Geest,J.'Luxemburg,A.v.Gein,J.Boortman,B.Vink, 
G .v ._Gein, J .. Jorink ,_G .• Lam,P:-~r~ .nhenegouwen, L.Bom,H.Kuypers. · 
Reser,..v:e.:--&;iî~l'J.huizen. · · ~ · ____ ,:.=;.:_;=c..::. L~ns 6 · · / ' · 

-
_ _ -•· -- -H.!~olenkamp,W.Klünnen,E.Löwensteijn,tr.Bogisch, · 
R .Be cker, C ,Hieuwehu~n.,.F-.~gh, G'. v. Agthoven ,M. lfollander, 
A. Ondu;:.w.u.ter-,J-~hard. Reserve : P. v. Onna.. ·, 

· Lens 7 · · · · 
J. • .-Blok, J .Ballering ,A .Krol, F .Maurik ,ll. v.d. Bogaard t 

J.Bontje,E.Sarole,;,H.Muldèr,H.Jànssen,H.v.Rijn,J.Bom. 
Reserve: K. Wallnart. · 

-:-:-:-:-:-

Alleen noodznkelijke afschrijvingen, uiterlijk 
· Zaterdagmorgen, adres :. P.J.de Léeuw, Vlierboomstraat 596 •. 

.. -~-=-=-:=-:-
PROGRAM!,:! JUNIOHEN VOOR ZATERDAG-, 10 DEé.1955 

- 2.45 
- 2.45 

uur 
Il 

- A.D.O. Terrein 1 Lokaal 1 
DHL Il 2 / 11 2 

- 2.45 Il 

Lens A 
Lens E 
KRVC 

. -
Lens F Terrein van Vredenburchweg-

Rijswljk 
- 2. - " Pupillen- DHBRK Terrein 2 Lokaal 2 

PROGRAM1';:A JUNIOREN VOOR ZONDAG 11 DEC 1955. 
- 1.45 uur RKAVV -. Lens B Terrein van -Ruijsdaallaan 15 

. Leidschendam - 1.15 " MOA -· Lens C Terrein uc1eenourgn 
1.15 " Lens D- DWO Terrein 3 Lokaal 5 

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

I 
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OPSTELLINGEN 

Lens A - '. · ' 
==-"'"i:'i-. v .Westing,P.Jans ,J .v. d.Meer, C. Vel dink, . 

Il.de Gruijter, C.Meershoek,J .v.Bussel,H.Pröpper,C.Fortman, 
A.Burghouwt,B.Plat, Reserves : H.tancée,P.v.d.Geest .. Leider·: 
Dhr. J. W:,llems. ,, 

Lens Bals b~kend;,xeserve C.v.d. ZÎjderi, H.Dietz, 
Leider: Dhr,C.Bierhuizen. Samenkomst: 12,45 uur 't Wachtje 
1blieveld,. ' 

· ', Lens C als bekend, benevens G.v.d,Waar_t. Reserve: 
C.Herold en R.Groothuis. 

' Lens D als bekend.· 
Lens E als bekend; benevens J.d,G1myter- Reserve: 

P.Haket,W.Venderbos,W.v.Dommelen. 
' Lens F · 
.-----J.Ansems,L.v.d.Meer,A.Hartman,N.Osse,H.de 

Haas,J.1'.ol,G.de Roos,N.Drabbe,J.Middendorp,B.Hendriks,W.Wie
gerink. Reserve: ·H.v.d.Sp,ek en C.v.Gein, Lei_~er: Dhr,G.Kem
permen. Samenko1~st 2 uur Lijnkamp-de la Reyweg. 

Pupillen als gepubliceerd in de vorige Lensrevue 
( breng_ het geld mee voor de foto's ! ) Leider: Dhr.C.Bo-
gisch. , 

·. -De 4 spelers, die op Zondag 27 November zonder 
bericht van verhindering hun elftal F in de steek heboen ge
laten, zijn in verband met hun.onsportieve houding aize week '. 
niet opgesteld, Het betreft G.v.Doorn, P.Klink,D.v.Amesfoort · 
en 71. Boogaard. · 

Niet te· vermijden 11f:;1chrijvingen tijdig schrifte-
lijk aan -:Ohr-.P.Meershoek Sr. L1(-Ilterenstraat 123, 

Samenkomst van Juco;-en,elftalleide:i:._~ 

Op Donderdag 15 December komen gm half acht de' 
Juco en de· elftalleiders bijeen in Hierck,' Apeldo_ornselaan. 

-:·-:-: .. :-
· RESU_L.TATEN VAN "4 ·D1CEMBER 195'.?, 

Senioren 
Alphen l Lens 1 2-1 
Voorb.2 - Lens 2 3-1 
Lens "3 - Flam. 3 1-2 
Te Werve2- Lens 4 8-0 
Lens 5 - Maasstr.2-0 
VVP 7 - Lens 6 2-2 

Junioren 
Lens B - Quick Steps' 1-1 
Lens c· - VVP_ 2-2 
GDA ;- Lens D . 1-3, 

De we~~'È~iJdënD~~KZaterdagfÄ!E-G-H 
en pupj_llen) gingen wegens terreinaf- · · 
keuring niet door. 

' 

, 
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DE PUNTENPOT -
Vrienden, het gaat slecht, het gaat.zeer slecht; 

Sedert Zondag j,l. ·staan·3 elftallen op de·'l.áatste plaats 
n.l. Lens 1, 3- en··c, terwijl Lens 2 en Berook allesbehalve 
florissant voorstàan. 6 Seniorenwedstrijden brachten 3 pun
ten-binnen en 4 juniorenelftallen zorgden_voor 6 ;punten. De 
gelijke. spelen van B en C waren boven verw11_chting. Zaterdag 

- middag werd·het gehele programma afgelast. 
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 

1 

121==61=18===72=1~8== 352-254=-==o·i!ttenkijker. 

Rier volgen de standen van Ben· f 
le klas.G le klas.I 
Gr.W.Vac 10 20 56- 6 MOA 7 14 50- 7 
G]A 9 13 32-18 Gr.W.Vac8 11 30-18 
Westl. 7 10 28-11 Westl. 8 11 20-14 

- KRVC 8 8 16-17 GDA 9 10 22-23 
DHL 8 8 12-13 DHL 6 6 17-17 
Velo 8 8 13-17 'VVP 9 8 18-26 
Q.Steps 6 7 22-24 KRVC 8 6 15-22 
VVP 8 5 10-16 Velo 6 4 11-21 
Lens B 9 5 13-26 Q.Steps 8 3 8-29 
BI.Zwart 9 5 16-40 Lens C 

9 1 l3-28 filCAVV 6. 1 3-31 X 

(x) 2 pnt in mind.w.n.o. 

VARIA 
' ..... 

11on en Fred Naastepad kregen er een zusje bij, dat de· 
ve:çheugde ·ouders de naam Astrid ·gaven. Van harte· onze geluk
wénsen ! 

- Paul Schul ten biedt ter overname aan E?E,n paar voetbal
"schoenen, maat 39. Ilarconistraat 42. 

- Zondag werd op·_Ockenburgh - zqals gewoonlijk - een 
zeepdoos achtergelaten. Hij werd bijgezet in de alg8mene be
waarplaats, Tomatenstraat 166. 
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DE CLUBAVONDWEDSTRIJDEN 
ston_den in verband_ met de J!akjesavond stil. We maken hier-

: van gebruik om de standen_ in de diverse afdelingen te. geven: 
Klaver ,jassen Bil.jarten Tafeltennis Alg.Klassemént: Lens 7 5 8 Lens 2 2 4 
Lenii 2 4 6 Lens 7 2 3 

Lens l 2 4 Lens 7 10 15 
Lens 6' '4 4 Lens l 3 3 

-Lens.· 7 3 4 Lens 2 ·8 12 
Lens l 5 4 Lens 6 3 2 

· Lens· 6 l 2 Lens l 10 11 
Lens 4 3 .2 Lens 4 0 0. Lens 4 2 2 Lens 6 8 8 
Lens 5 3 2 Lens 3. l_ O~ Lens 2 2 2 Lens 4 5 4 
Lens 3 4 2 Lens 5 l_ 0 Lens 5 4 2 Lens 5 8 4 

Lens .. 3 2 0 Lens 3 7 ,2 . 
Op Zondag.18 December ziJn er i.v.m. het 7e lustrum geen 

wedstrijden, evenmin als op de beide volgende Zondi::gen (Kerst
mis en lheuwjàa:p ) • 0,1k de clubavondcompeti tie komt dan dus 
stil te liggen. • 

Daarom hebben wij voor .a.s. Maandag een inhaarprogramma 
v,1stgesteld, zodat wij met een enigszins gelijR:matig afgewerkt 
competitieroostèr aan de winterslaap kunnen beginnen. 

Het luidt als volgt : 
Klaver.jassen : 
Lens 4 Lens 5 
Lens 6 - Lens 3 

HET ZOEKLICHT OP LENS 6 

Lens' 3 
Bil,jartcm 
Lens 2 
Lens 4 
Lens 2 
Lens 3 

- Lens 5 
- Leris 4 

Lens 5 
·contactcommissie. 

Onder goede weersomstandigheden ( er was alleen.wat 
veel wind ) begon Lens 6 de 2e ··competitie helft met een be-
zoek aan VVP 7. ' ' 

Hoewel Lens al spoedig: de betere ploeg bleek, duurde 
.het, door·onsamerihnngend spel, lang voordat de leiding werd 
genön:en. A.Onderwater nam een corner _z6 scherp, dat deze recht•• 
streeks,in het doel verdween. Kort dttnrna resulteérde een goe
de combinatie tussen H.Janssen en F.de Jongh in een mooie voor
zet van laatstgenoemde, die door eerstgenoemde prima werd inge-· 
kopt ( 0-2) ,. Een prachtig doelpunt. Vlak voor rust werd het_ 
1-2 door een misverstand tussen ·onze keeper en een der verde
digèrs. Na de rust bleef Lens het beste -van het spel behouden, 
mqar in de voorhoede vlotte het toch niet. Zelfs werd het 2-2 
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toen een onzer ba~ks bij een VVP-aanval te lang aarzelde met 
ingrijpen en keceper v.Geest blundèrde. Zo eindigde éen wed
strijd, die, geziep het spelbeeld gewonnen had moeten worden, 
in een gelijk spel. 

·Opbouwend ontbrak er ·heel wat mm het spel. Het pl11at
sen was dikwijls zeer slecht, de middenlinie bleef tc>.,,.eel 
achter ( vooral in de eerste helft ) · en in de voorhoede klopte 
het niet helemaal. De 2 VVP-goal:s waren cadeautjes vart onEle 
verdediging, maar afbrekend deed dit deel verder wel goed 
werk al vms het soms wel -erg het weg-is-weg-systeem. De mid
den1-inie deed verdedigend wel goed werk, maar de stuwende t,rnk 
werd wel eens vergeten. In deze linie hebben wij met intens 
plezier C.Nieuwenhuizen aan het wèrk gezien. Vinnig vJrog hij 
elké keer op de bal af en bleek daarbij meestal sneller dan 
zijn 1 1/2 maal zo grote tegenstander. In de voorhoede was 
H.Jenssen goed. Helat,s moest hij hE.t te dikwijls alleen' op-, . 
¼:nappen, doorda.t de binnenspelers teveel achterbleven. Ook 
F,de u·ongh spèelde verdienstelijk, doch werd te weinig in 
het sp.el betrokken en ••• be-!;rok- ook zichzelf te weinig er 
in. De linksbuiten was zeer zwak. Rechtsbinnen M.Hollander 
hoe ijverig ook, zien wij toch liever in de middenlinie. · 
·A.Onderwater tenslot_te viel erg tegen. Hij wilde het te mooi 
doen, probeerde to pingelen, ttrwijl medespelers bereikbäar 
v_rij stonden en was dikwijls _de bal kw:j.jt um éen tegenst9,nder, 

Rest ons nog te vertellen, dat wij ons bij deze wed
strijd toch best hebben geamuseerd en dat, als op enige pun
ten verbeteringen in het spel worden gebracht, Lens 6 zeker 
nog wel successen .z,ll boeken. • 

L,de Weert 

LENS JUBILEUID'EEST •. 
A.s. Zondag kunnen op de Suezkade 55 tussen 11 en 1 u. 

voor 10 .c. · plna.tsen _besproken worden voor de feestc.vond. 
Wij.verzoeken de leden die nog kaarten in hun bezit 

hebben deze voor Zondag ann dit.adres af te geven zodat deze 
taarten eventueel nog verkocht kunnen werden. 

Zoals u·v,eet begint de dag met de Hoogmis om kwart 
voor tien in Grocnestéi;jjn waarbij alle leden en belangstel
lenden natuurlijk aanwezig willen zijn. Het b0kenae matrozen
koor onder leiding vim Theo v. Elferën heeft zijn med~w0rking 
toegezegd waarvoor WJ.J ze-er erkentelijk zijn, het ·zal :o,:;n de· 
kerkelijke viering nog meer luister bij;zetten. 
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. . Na afloop is het ontbijt in Araici tia· vermoedelijk''. 

niet in de foyer, want die is ~nmiddels te !clein gc·worden, 
maar in de schouwburgzaal. Dee~neming aan hot ontbijt is·nu 
nog nllecn mogelijk als U zich opgeeft voor 11 December, 
Maartensdijklaan 559, tel.361635 tegen betaling van 3 gulden., 

Na het ontbijt ~al een Lensfilm vertoond worden die 
in de loop van 1 t jaar door onze Geest.Adv; Rector Grent is 

. . 
opgenomen, 

Een intcrressunte documontairs waarin alle nspecten 
van het verenigingsleven worden ,belicht. 

1 s Avo"ds gaat om half acht de zaal open. Wij hopen 
dat iE,der op tijd aanwezig zal zijn omfü,t wij hebben moeten 
beloven ons precies aan het tijdschema te houden. 

Wij zijn er van overtuigd dat eenieder zai medewer:
ken or: ons 35 jl'.ar jubileumfrnst te doen sbgen waardoor een. 
ieder met genoegen "aan dit feest zal ter,;g dE.nken. 

De Jubileumcommissie. 

VA~ DOEL TOT DOEL. 
-Het begin.van de wedstrijd Alphen - Lens 1 was erg 

matig. D,wrna begon het echter. steeds beter to vlotten. Een 
ogenblik van tnlmen lc,vorde Alphen hGt eçrste doElpunt op; 
Voo:r: rust werd onze·c.ch:terstrrnd zelfs nog tot 2--0 v:ergroot, 
0veneens door een fout in de verdediging. In de tweede,helft 
was Lens voortdurend in de meerdfOrheid, Verder dnn één - · · 
prnchtig - .doelpunt van-A.v,d.Lr:ns kwnmen de onzen echter niet, 
zodnt de punten in Alphe:n bleven. Jainr,,o·r, ,vant zoals de situn
tie thrcns ligt, tdlen de puntE>n tegen dl;l ,clubs p.ie k,;g op 

· de rangl:j.jst staan dubbel. Reden tot wanhoop is er echter 
nog niet, De competitie duurt nog lang genoeg en er.is niet 
veel voor nodig om kleine nederlagen (1-0, 2--J \ in overwinnin
gen cm te zetten. M,:wr dnt moi,t dan ook g8beuren ! 

Het B-elftsl behaalde tegen Q,uick Steps een 1-1 
gelijkspel. EeB màoi resltl. t'l::tti daar de bezoekers toch wel • 
duidelijk sterker waren.· Al gauw hadden zij de leiding genomen 
e·n de hele eerste helft 'bleven zij ovcrv,egend in de aanvaf. 
Onze verdediging hield echtc,r gÓ&d stand en het houtwerk be
wees goede' diensten, zodat· met ee:n 1-0 achterstcnd de rust 
inging. Na de hervatting ging dg strijd gelijk op. Lens kwam 
- gesteund door de wind - meermalen v:oor het Quick Stepsdoe),, 
r.ic,ar· de _nfwurking liet nog wel" iets tP wensen over.· Hèrman 

/ 

·, 
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Lancée wist echter na goe<l. doorzetten de uitgelopen doelman· 
te passeren. Hierna vochten beïde eJJta;I.lE;n voor het winnende 
dodpunt, waarbij de,. aimvallen van Q,uick Steps wel gevaarlij
ker vmre,n. Doelpunten vielen er echter niet meer. Ee.n speciale 
vermelding verdirnt wel Frans Heere,ns, die een primfi hnl-parti 
speelde. . 

· Len~_Q__ zorgde voor een aangename verrassing door een 
welvE:rdirnd gelijk spelletje te verwezenlijken. Het was tegen 

.VVP een bijzondere prettige wedstrijd, sportief en levendig 
van aard. fümnie, Witters strafte een fout van de doE:lman af 
(1,.0). en Si~ tse Dijkstra wist even later nummer twee op zijn 
naam te b:rcngen. Met 2--0 ging de rust in. Nu kreeg VVP de, 
wind als bondgenoot én zag .ook tweemaal een goede kans benut. 
In deze periode deden A.Lunet en George v.d.Waart hcol_vcel 
goe,i' v;erk. Zouden ml het eerste schaap nog andere over de dam 

. komen -? 
Het vijfde bleef op het goedf, p.::d door Maasstraat 

met 2- 0 te kloppen. Ons elftal, dat met 4 ilivallers sp8elde, 
kon in de ·ecrst0 helft nog niet goed. op toeren .komen. Door 
het windv0ordeel hadden wij echt'er ~en overwicfüt, dat r0sul
teerdè in 2 goals, rc,sp. van Il.Mulder en L.Bom. Na-de pauze 

·k;;c;men wij er beter in. Onze verdediging wist alle aanvals-
pogingen· dc•s gasten te· p"r"ren. e,n ons doel kwam dan ook, 
slechts i§énmn~l werkelijk in gevanr, toen Maasstrant een pE:

nal t;y mocht n(mGn. Deze werd echter_ gekeerd. Arm de andere 
kimt kregen onze voonmcirtsen nóg enkele goede kansen, doch 
de stend bleef ongewijzigd. . 
· Lens D behaalde een verdiende overwinning op GDA. 

Lens' lichte ove,rwicht werd al spoeclig tot' uitdrukking ge
breèht door een mooi doelpunt van H.Pflster. Bij een corner 
op ons doel verzuimde de keeper echter tijdig in -':e grijpen. 
en het vies 1-1. In de tweede helft was Lens voortdurend in 
de mmvàl. Te lcrng wachten met schipten VGn onze v.Dr.hoede 
en prima werk vo.n de Loosduinse doelmGn stonden een hoge 
score echter in de weg.'Het werd nu 3-J., daar P.Me0rshoek 
nog 2 maal het net wist te vinden. Het was een prettige wed--

. ··strijd onder goede leiding.· ·. · . 
1 

, Lens 3 verloor ~egeh de verwachtingen van Flafü~~0 D~
ze bleken een vtel sterkere ploeg te hebben dan han stand op 

, de ra!lgl;i.jst zou doen vermoeden·. Toch heeft Lens kfmsen ge-
h.:1d om de vredStrijd in ha['.r voord&el, te beslissen. · · . 
~==~======================-==================-==========-. == 
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' : Redacti.e: L.de Weert en A.v.Gaste1 
Gironummer: Penn;L •. en S. 33.67 .11 · 

Secr: H.Holilces, · ie $chuytstraat :Go~tel.324721 
Terreinen, Ockenburgh, ~jnde Laan van·Meerdervoort 

. . = JAARGANG_ 1955 - 19~6 . n°16 1·5 Dêcember '55 
' . ============================== ·============================== 

DE GROTE DAG NADERT ! 
. ' lhast de· beschouwingen, dié ·onze Redactie 

in dit nummer i,m de. vier.ing van ons 7e Lustrum wijdt, moge 
ik een kleine a~nsporing schrijven, ten eindei' U allen op te 
wekken, dit feest zo luisterrijk mogelijk mee te vieren. 

. · Slechts w~inigen.onder ons hebben de 
eerste j'~tren .van LenS' bes taan meegemnok t. Dit komt in elke 
vereniging voor. Een voej;bnl v,;re-niging. drijft in. !\oofdzrv,k 
op .de' jèugd. 'ilij, 'de _leden Van ài t m::,ment gedenkerî met do.nk.
bccr..rheid de pioniers en tnaie doorzetters, die Lens maFkten, · 
tot 1m1t het nu is~ l'Iet cnZe d·.1nkbcarheid menet z-ich onze 
foestvreug-le .. Wij allen zijn win de standing V'ln on:,;e verer.i-, 
ging verTJlicht, het onze tot ;·:tllslagen v::n 'dit feest bij te 
dragen. Ên dnt zijn we zeker vqn p:lr~n ! De contac4.;cor1missie ·,, 
heeft reeds rr.ar:nden lang gezwoegd on 2,Ees tot in de· perfc,c
tie geregeld. Dit verdient one '.lJ.ler medeleven. Groenesteijn 
moet Zonà.agmorgen t,)t in alle hceken gevuld zi,~n. -17_iJ ver.::'"·. 
wachten om 9,45u ook ctllen, die om een of ari:lere reden niet · 
aan het ontbijt deelnemen. Dt,' pren,ière van de Lens-film, diG 

onze Adviseur opnam, wordt met spanning verbeid. De feest
avond is· de klap_ op de vuurpij:).. •t Programma en de medewer-
kers behoeven geen eanbeve.ling,· 't Zal zoals van ouds een 

· prettig en bc;schéafd_ feest worden. Zorgt ervoor, dat U zich 
later niet oehoeft te bekh\gen dit dok m'la:t gGdeel te lijk ge
mist· te hebben. Lui, we hebben 'bij de vele zorgen een pret
tige Gfleiding hnrd nodig. A°an ,allen, tot Zondag a;s. 

· .. W. Prctal der 
Voorzitter. 

. . . ===========· ===============================-===-============ 
BIJ LENS 1 7 e LUSTRID,\. 

•De herdenking vcn het 35-jcrig bestaan 
van onze vereniging roept.een yeelheid_vart ge':oelens op. 

r Allereerst is er het gev~el van dank~ 
banrheid jegens Hein, die alle d.ingen leidt. Zoals Lens nu 

-·· 

... 

-
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als principiële R.K. V'ë'reniging st2at in de rij van grote 
clubs, zou het zonder zijn hulp nooit tot stand zijn gekomen. 
En hoeveel goeds zal door Lens ni,et in de loop van die 35 ja
ren in het innerlijk van onze leden zijn bereikt, al was het 
alleen i;l do~r het R.K .. miii,eu '! Het ±s dnarom· ook de enig . 

• juiste mrmier om de feestviering te• beginnen n:et een H.Mis, 
w·.ardoor onz'e dankbaéirheid wordt getoond. Wij willen dao.rbij 
specie.al onze vrienden; di.e ons in de tijd van Lens 'bestcan 
,bor de dood zijn ontvallen, · in Uw gebrlen aanbevelen.· 

Iiankliaarheid verdienen ook al degenen, die in 
de loop van ·7 x 5 jaar hun tijd en energie ter beschikking 
hebben gèsteld ei;i nog stellen om Lens in de goede _richting 
te leidei::,.. 1!ede door hun arbeid is Lens groot geworden. 

Ons 35-j:-:rig bestac.n leent. zich niet zo goed 
tot het schrijven van een historisch ·overziclit. Het 40-jnrig 
;1ubileum ie; Lartoe veel beter geëigend. , 

In het gE;denkboek ter ge:tegenh·eid van ons zil
V3ren feest is dÊa" levensgr.ng van Lens tot 1945 ·ncuwkcurig 
,,pgetekend. :Mnn kan a~.cril'l lezen,' hoe Len·s, n2. de kinder
;,iekten te boven gekow:;n te zijn, nc.i verloop van jaren door
drong in.de hoogste R.K. voetbalregioncn (le ·klns R.K.P.), 
doch dacrnc. r-:egznkte in het moerns V[;.fl Waterloo t:c.n de Ley
,:eg. 

... Toen üchter de nood het hoogst wns, èn clechtq 
,;en· ,deine. sch'.ue getrouwen onder de vlag ven onze doodzieke 
verem.ging stand hield, k,lé:m de redding, Het driemanschap 
:Cubois-J:v.d.Kley-W.v.Eoheemen ( met op de acht'ergrond P. 
Juffermans ) slaagde er in;• geholpen dc,or de kleine sch.[lre 
getrom·en; Lens .te r, ddcm uit de. verstikkende modder vun 
·raterloo. 

Naast de oprichters' { J .Haket-W .Haket-J .Bo.one-
. J .1!eyer ) diP in de tijd van pntronm;tsvoetbal de moed hadden 
een R.K. interparochlële vereniging te stichten, heeft dit
driemanschap zich in de Lens-historie onsterfelijk gemankt. 

De verlossing van \Vi:.terloo betekende een ople
ving, die in de sombére oorlogsjcren doorzette en,ons in 1944 
in de K.N.V,E. br:,cht. De m1-oorl·ogse periode kan precies 
doormidden gedeeld geworden. Van 1945 töt 1950, een langzame 
neerc:ang, die haar beklemmende 1,1ttgtepunt vond in de .degrada
tie_:v,edstrijden van Lens 1 in .de zomer vi:.n +950 •. Gelukkig · 
doorstond onz·e club' de·ze b(aproeving en langzaam mr,c.r zeker 

•. 
, . 

r 
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· ging de blauw-witte ster weer _stijgen. De bekroning kwam dit 

jaar (1955) met het bereiken ;vi;n het ideaal, dat in 1945 al . 

in het zilveren gedenkboek was gesteld: Lens in de 3e klas. 

K.N.V.B .• 
· Op. lnger niv<;a,;_· werden in de laatste 10 jaar ver

schillende successerl geboekt, ter,rijl de ·tegenslagen v.r-ijvrel 

. te verwaarlozen zijn. L.:ns 2.en·5 stegen t,lk een klns in de 

, afdeling Den H;,,cg en hot 4è kw:un in 1946 welis;!lncr reeds in 

de- 2e .. klas' uit, doch zi::kte terug rn:·;r .d0 3e om juist rli t j:::ar 

de verloren pç,si tie te heroveren._ Le j,mi oren zorg4e11 vrijviel 

· èlk jac.r .voor een of meer kc::m ,ioensc happen. 
' Een vergelijking vnn hèt r.:mkl mm de compc,tities 

deelnemende elftn1len in 1946 en 1955 geeft ,urn, dat onze • 

vermüging 'in de 100-p v,::n d<' 1%tstc 10 ju1r ook gegroeid. is, 

wat do kw::nti tei t bctr,eft·.' !fr.men in 1946 6 senioren-en 5 ju

niorenclfts.llen deel, bij hot 35-j:::rig• jubileum zijn deze ge

tallen resp. 7 en 9 ( binnenkort 10 ). Het :::antal pupil:en-

elftallen bloef onvero.ndcrd. ' ' 
· Ee,;_ bclc,ngrijk- fei•t 1/::!n de lc.o.tste-10 j,'.1rcn is de, 

in 1954 ~erkrPgen· koninklijke goedkeuring op de statuten vo.n 

Lens. 
Hierbij willen wij het laten. 
Do.t juist in deze competitie de znken niet zó goed 

gaan :::ls wel wenseH jk is, behoeft geen ·reden te zijn om niet 

met vreugde feest te vieren. 
Vm het moeras. vi,,n \fo'terloo tot het solied_e gebouw 

vnn rfli, het wn.s ef?n lang~?:: weg. , - , 

Wat met zoveel energie, opofferingen en vriendschap 

is bereikt, mng niet verloren gaan. . , 
· · Wij hopen; dat all<;, spelers, maar vooral die w.n de 

in gevnar verkerende èlffallen ïn de viering van dit 7e lustrüm' 

de inspiratie mogen vinden om de moeizr.mn verworven posities , 
te, behouden. · · · · · 

. =====::;::==========, ===:;;==- _ ===--=:= -===:::==;:;=::;::=--=====Rr::dnctie -==-=;;;= 

Donderdag.tl5 Decèmber 

Zaterdag 17 Dece~ber 
Zondag- 18 Dé,cember 

, 

LENS' ZAKAGENDA 
7 .30u:· Bijeenkomst Juco met junioren
'mei ders. Gcifé Hierck. 

Lens A ~ F ,_ G - H - I. 
Lens,·35e verjaardag-! 
1 s M;frgens 9.45u~: Gezongen H-1/lis in 
Groencsteijn met r.wnslui tend. ont_b.ijt 

'. 
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in Älllici tia. Nn het ontbijt vert·~ning' vnn 
de Lensfilm. 

1 s Avonds 8 uur:Grote feestavond met bel in 
Amicitic:.. 

,.:,,rnncir:g 19 
'o.'oen~dcg 21 

December: Clubnvond. 
11 

: De ·ft·oe:nsd~~g.rnidd:.!gclub" 
==-=-===:-==========:;::;:::;::::;;;:;::::=:=:=:::;=:::;=:=:::;;;=::::;=::;;:=:---========:;;:= ---======== 

ACHTER DE WOLKEN SCHIJNT DE zon ! VIERT ]'JtEST ! ! 
-~===;:c========-=======-===:::::=-:==========:::;=-=:::;==========-=======::;= 
:rEI D(.ELPU1'J"~EHFONDS • 

Deze week speélde r:lleen het e1:rste, mnc:r 
~':.n <::.ndcre Glft~llcn kv;c~ de nr-:.':-" .. ~frekening van vorige week. 

DE'! cpbrlng~-~t is 
10ns 2 f.l-:.4G; Lens 3 f.1,.-; Lc~ris 4 t'.·2.70;· Lcn3 5 -f~lo2C; 
Lens 6 f .l.10. 

Zoals U ziet ontbreekt h(t c0rste. Zou de 
inCQfJ sccrder voor dit e lftf_~l e~r. foor. kunn2r.. zor{;E:n, dr: t we 
volgende week de opbrong3t ,i-,;n .de Lu-tste weken ontv,mgen ? 

H,_ t s,::ldo per 28 lfovcmbcr 1955 f. 178. 98 
Doze week kvn:m binnen 5 ,40 
St·.nd per 12 Dec:cmber 1955 f. 184,38 

==;:::::;;::::;::::;::::;:::: 

OFFICii-:EL 
In kcl 7 otnge 
N° 53 A.L.Marselis 5.10.1941 Eouboomstr.8A Pc:ter A.v.d.Bosch 

en Dhr.Houkes. 
-:-:-~-

PROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG, 17 IEC.1955. 

-3.45uur A.D.O. Lens A r., • Zûid•. rp2,rk. - 1c,rrc1n 
-2.45 " Zlcstlandiu.-Lcns F Il Lc,nge bra ,;kuc g-1; c,a 1 dwi jk 
-2.45 " Quick St. -Lens G 11 l.Jijkcrkl&nn 
-2.45 11 Lel1s H -V.V.P. " 1 lokr:.nl 1 
-2.45 11 Lc,ns I -Wit .1llnuw R.K. 'l\rrein 1 Loknal 2 

-:- :-:.-:-
. OPSTELLI:'.GEH 

Lerts A · . , 
~~~-R. v .1'fos 1;ing,P ,.Jens, J. v. d .Meer, 0 .Meershoek ,· 

A. Burghouwt, C. Vel dink, J :v .Bussel ,H.Pröpper ,' Il. v.d. To,,rn, 
G,.Yi,rh'.it,:p,, 3. J;l;;, t. Re scrv:es: R :aè Yhr:r't, lL dü Gruyter ,H. L::hcée •. 
Leider: ... ,nr.'-'. vv1llt;1.1s. . 
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Lens F · .: . 
, J .Jmsems ,H. v,:. Oos tveen ,A .Hn:,tmnn ,N. Osse, J .Ma],, .. 
D.v.Amesfoort,G.v.Doorn,B.Hendricks,G.de Roos,N.Drabbe, 

· W.\Vfogerlimk. Reserves: P.Klink,.L.,,..d.J,!e&r, F.de Groot. L"eidisr: 
Dhr. G. Kemperm,m. Sc:men_lwmst : 2 uur hoek Hnagweg-'i'horbeck€
lnan. 

Lens G nls bekend. Reserve : W.v.Ruytcnbeek., 
Lens Il als bekend 
Lens I P.Schultcn, C.Nuytens, R.Str,:wthof, F.Wam-. 

steke:r ,R .Kuyptrs, V .Nov1GC, G. v. Beek ,N. de Boer ,A. v .ZeE:land, · 
P.\Visse, P.Mol. Rcscirves voor H isn I: J.Schuttenhelm,P.de 
Groot, P.v.pelt,R.Jlecker Kleijn. Leider: Dhr.C.Eogisch. 

Of [,. s. Z-:;terdcg 'ds terreinen -bes pee 1_ bo.r,r zijn, kun'
llen , ij nu - l.i'.,:·.nd~:g· vond - nog niet beoordelen. Bij dcorgnng 

~ - v~n de wudstrijd~n: ~r:ttigc ·strijd tn succes ·r· 
Iliut te vermi.j1c.n °.fschrijvingcn tijdig um Dhr.P. • 

J.feershoek, LuntÎ!renstrc1,t 123. · 
-:-:-:-:-

Ter attent;,. um· H .IJ: •. :Junio:renle:iders Donde:rdi:g-
om 7 .30 uur bijeenkomst in Cc:fé Hicrck, Apeldoornselnan.· 

-:-:-:·-:-
Resultaten vc:n 11 Dec.1955 

Senioren: Lens 1 - Rip_u<.rfü: 1 3-4 . 
De overige wedstrijden .. ( Lens 2 t/m 7: A t/m F en Pu

pillen ) ging0n v.rc:genó t(-rreinrfkc:ur.ing niet door" 

DE PUNTENPOT 
De vele re.gcm' vr.n · o.fgelopc,n week had het grootste 

deel· der terreinE:n doorw<.ekt, zodat de afd. 1 s Gr,:,venhc.ge zovrel 
Zuterdag nls Zondag b',?sloot .. eon streep do orde programma I s te 
halen. 

Lons 1 spl'elde wel. Het werd weer een nederlnag, 
verdiend, mac.r onnodig. Jlit· b,;tc,ke;ndD C punten voor do senio
ren en behoud vc:n de rode lantaarn voor Lens 1 

' 
De stand nn de l 3e [ ! ) voGtbtlweèk: 

Seii-ioren 65 21 7 37 49 147-181 0.75 
Junibren 77 38 8 31 82 198-'l 71 1.06 
Pupillen .10 2 3 5 7 .' 11:.. 6 0.70 

totaal · 152_ 61 18 73 138 . 356-358 0.91 
================================= ~ = Potirenki,iker. 

, 
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DE ZAAL KOMT VOL al zijn we zo ver nog niet. In het eenvóu
dige rekensommetje" als.240 spanrtlers ieder 2 mensen mee
brengen betekent dit 720 pl,:r;tsen en''rriobten dus 14 mensen · 
ntca:û en hc'bpen wij geen stool moer over voör de genodigderl', 

·~.•_zit rnn fout. Ma2r -niet in de r0kensom;· 'rekent U ZGlf ma<:.r 
uit. Kom sportvrit,ndon els· Zondcg,' 18 Docember 
om 8 uur het doek opm:igna t . den moeten Gen,rd.. Wt.ldr n en· zijn 

- mGEcn in een ui tver,cochte zaal kijken, dat zijn z,, ·,ok gov;cnd, 
Veel kaarten zijn er heus niet meer over. 

J..l::i U meewerkt zijn wij ze in tnee do.gen k'ilijt. Wij willen een 
Lus tru.-nfecst Lens-w~f":rdig, en dit betekent: !:;Cn mooie z~.r.l el:n 
11rimr.: ·progrcmmc q1 een· gezellig br.l md goe,de ir.uziek, alle 
rijer. bc;;et met blijde verj"arfü:g vierders, 

1 
, tEr zal lntc.r nog OVGr- ons /dû lustrum gc,sprn: .. 

:en worc<cn, - zorg dat U kunt ze>g,:;en " Ik wc's er zelf bij " 
Ha, hcrvcrdcli_ng zijn er WE-er kr!nrten Vf-Jrkrijgb::Hr bij : 

1hr. H.Ho}lkcs 2c Schuytstrn2.t 60 
11 P.Krol ~uczkr:de, 55 
11 -A,.v.G,::stel Tomnknstrroc.t 166 
" P.v.Elfcrcn Appolstrc.c.t 90 
'
1 J. Jt~ger Wcimr~rstr~.~n t 67 

11 W.'{ e;rhcggen Mu:irtcrisdi jklc.,.m 5 59; 
Ten overvloede nog ev~n 

, ' 
7 kwert' voor tien de Hoogmis in Grocnesteijn gozongGn door 

het Metrozenkoor •. daarna ontbijt in Amicitia. 

- 8 uur _precies begint de grote 'feest:1vond Gerard Vlaldrn 
wacht niet tot h:llf negen ! Zenl open hr;lf 8. · 

De Jubilerur.comrr.issie. 

VARIA 
-Het e:chtpr-,•;r C .Mil tenburg-Dirkscn werd de vorige weck 

verblijd· met de geboorte van u,n zoon, Albert geheten. V,.n 
harte onze gelukwensen met spru:j.t nummer 4 • 

.,.P .Bergenhonegouw,m v&rzuimde nr. c:floop van de wed- -
strijd Lens 5 - S.O.A. zijn voetbalkous~n mce'te n~men. Wie 
deed dat in zijn plncts ?- Ad.rçs: _Kokosnootstr.62 

' 
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HET ZOEKLICHT OP LENS 1 • 

. · o~~ eerste elftal wist in de eerste 
hel'ft een' veldmcerderheid te verwerven, die al garni in ee:n 
doelpunt v2n Ras werd ·uitgedrukt. Een mis trap van onze doel
man leverde Ripperda.cchter een goedkóipe gelijkmaker op. Loll's 
bleef in de annv.'.ll, v.d.Toorn krc.cg op de linkervleugel· een 
goede ko.np, die .gemist \'Jerd. Even lo.te_r W'.1S het toch' raak;· 
toGn uit een.corn8r onze nncr voren.gekor.:en spil Admiraur de 
bal op zijn hoofd liet stuiten. Met een mcrkwecardig boogje 
bolcmddc het leer precies onder de lat 'in het Ripperda-doel. · 
Met d.eze 2-1 stand kwam de rust. · · 

' Na de hervatting kwamen_ de gastcm het 
eerst aan bod; Vleer ni:m Lens echter de leiding. Weer mochten 
WJ.J uen corner nemen, weer kopte Admiraal, m:u:r. tegen de iat. 
Opnieuw werd q.E: 

0

bnl in liet- doel· gcplc.c.tst, mc.qr e.en bc:cj( 
brc.cht koppcnd r,edding. Nu be mrêchtigde. ·F. de Jong E:chter de 
bc:.l en zijn schot y;: s onhoudbc.:nr (3-2). 

• Do bezoekers liûton zich echter •niot 
deprmmeren en door 2 fouten in onze,,:chterhçië;ae kondon zij 
de balans in.hun voordeel doen omslnnn on de punten meenemen. 

· WE:ER EE!r NED: RLAAG ( voor' onze cerst,i, clftellors ) . 
On.ze sport, hoe g,·,-,rne wij die bGoe'fenen, 

is geen hoofdzaak in het leven. Een overwinning zal ·ons het 
hoofd niet op hol à.Óan slncm en een m:derlaag is niet in stnc.t 
ons de volgende z, s workdr:gen -te vérgc.llen. Dat is normnnL ' 

Mnnr ·n•- •• als er~ t0vocl' ovcr,~i:Îlningcn worden 
·goboekt, hebben wij dnn de sterke bunen.die de ,weelde kunnen 
dragen ? 

En .; •• als er teveel nederlagen moeten 
wordon geslikt,. blijv,m wij füm toch sknd houdc-n ,m kunnen 
wij toch elke weck weer voldoende energie opbrengen om l'!eder-
om te· tracht.en de kc.nsen te doem keren ? · 

Deze gedc:chte kwcm in mij op, foon wij-_ 
bijna· zeker van ·a.e ov0rwinning -, op het_ lac.tste nippertje 
ons toch nog de punten zagen out.glippen. Het WfèS triest ! 
Het oerhnrde schot van Koos'Rns; fortuinlijk met een hoofd , 
gcke8rd, hfcd 4-2 1,unnen b"ctckenen ; nu werd het· ,even ·lc,ter 
3-4. J,;, het is 11êl een: beGtje om.moedeloos te worden •.. 

· ' En ,toch m>1g dit niet zijn." Het verloop v,:n 
de meeste wedstrijden in deze competitie en de uitslegen .. 

i 
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(0-1 2-3 1-2 3-4 1'-i ö..:1 )" g;v~n d,:,_id~lijk r:~n; délt ·ons 
eerste telkens togen oen overwinning a:in ligt. Er mèiet niiar
stig gozoch worden nad'r- v1c,t ontbreekt, u1,;r ... at èinvoldoende 

, 

is , en dan ernstig worde_n gestreefd nc:&r verb<ëturing in het 
elftal. Dit is e,m t,L~k voor d8 leiding en vooral voor de spe-· 
lers zelf. , 

NU kom ik op güvo.nr.lij_~ terrein, ·, ·nnt ... de beste 
stuurlui st2r.,n ::ccm w:ü. En nog ,;ltijd is het zo, d::ct h~t met 
h.r!ndt:n noe,ilijk; ijzer brt:ken is.· IR:: ,-.ril d,;1~1rom gce~ ~ and0cht 
besteden· e:cn wat II ITlE..n II hier en daar - hoc goed bedoeld -
nanr voren brengt. Toch me.on ik goed t0 doen EJen p,:ar punten 
te moot8n ~anstippen: 

gdc,gc,nh:cid brnutten 
lor ·bc··.rnrcn, dat. hij 

l_. L~at alle spelers zoveel mogelijk de 
met-do bal te oefenen. Kan·ic:dorc spe
dit riecds do<,t ? 
_l. Vuurpijlen pass',m nü:t in een voc t

bn.lv:cdstrijd. Toch ht;b ik er ht..el ·.:10.t gezien. 
_i. Bij een tt.:.c~mBpE:.l hoort samc.:ns;c..l. 

Dit eist het zeer ir.o,álijh, - ma~r noodz1.kdijke ~ c,fg(,pLlst 
o.nnrr,:von v·!n de b;;,l -~:tn ...:lknr::r. I:.tJn m~lf.:.kt dnn hr:t spt;l v:~n 

·. qlk~~.~:..r eenvoudiger 0n voor de p::trrtenoogst dool trüffE:-ndDr, 
4. Ov~r incidcntt:.lc fouten en blund-:.rs 

spreek ik nit.t, betreur ze E.'.l.lt.en hevig. Zij zullen V_'.':'}:èr 
n~irm-:tc de ocdcning ontbrc e¼:t. 0cfE.ning kr.·cckt voorkom.Lr~ 

fcclir,g. 
Et>n pe!c.r puntjes sléchts. Eigcnlijlj: weet hdcrecn 

ze. En toch, het bm got:d zijn ze te overdenken en te bespre
ken; m~nr voornl ... er naar te doen. 

Tot slot ! Nummer 1 is ~ moed en vertrour,ren 1 

Je zult het zien: hc,t kc.n ! Dus het moet ! 
P. Juffcrmr,ns 

----- -=--======-===================================--======= 

18 DECEMBER: LENS 1 ZEVENDE LUSTRUM 
-.---------=====-=;:;==::==· ==::;::_ ====-==========;:;=====-==-=-=-==,·-
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D.E .·LE lt$ ,RE V. ll .. E .. 

. . "'' .. ,· . . . 
Re<lactie:L.de 'ile'ert .en"A;v,Gtl'stel 

. , G;i.ronummer.: Penn. L. èll¼ q, ;33. 67. ],l . 
• Secr:H.Houkes,·2e Schuytstr.60, tél.324721 

T~rreinen: Ockenburgh, ... einde 1äal') ,vê.n Meerdervo•.rt 
î . • . , 
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JAARGANG 1955. ~ 1956 · N°1T . 22 December 1955 

·-==-= -- .. ==, == .. == . === _:;:==- ·., .· - . if~ =· ==--. ==. =· .-::==' . ==----- . ---

KERSTMIS 

. -, .... 
Engelenstel!lmen zuiver zongen 
boven de barre b.eestenstal, · 
waarmee hoedende herders in het dal 

zij fot overijld ontwal<;en dwongen. 

-:-;-:-

Kerstmis' klokkenklanken klinken 
door de klare, koude nacht • 
Boven winter's:witte·pracht 
stille sterren staan te blinken.· 

-:-:-:-

Nu wij hes groots gebeuren vieren, 
...,. \ ··r•."f~•· "',. •-• ":,,,..,· 

vergeten wiJ wat ons benart. 
Moge op Ker~tmis zich ons hart 
met ware vreugde en vrede sieren,, 

' . 

-· ' . ' .. 
. t.::,:-:-

✓-( "~; '::;:;;;:, ::: ';:~ ~::::~:' :;;;;" " i -- .-- -
! alle, le3ers 

Î , Z A L I G- K E R S T M I S 

! : : : : : : : : : : : : : :·: : : ': : : :· ~ ·: : : : : : : : .:- : ·: : : : : : : : : : : 

=- ==:::;:=:::::w====:======::;::==· "=· ;:; __ ·;;:::::;:;:;:;:::;:;::;:::;:;;::::;::::;:;:;;:::;::::;:;::;:-==-===---::;-=------
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re grote dag is voorbi.i en .•~:· , . 

als we ons aan een nabeschouwing zetten kunnen 
' . 

we niet anders .zeggen dim : 

een geslaagd feest. 

Le plechtigheid in 0-roenesteijn YYE!S stichtend. 
;,et danrop ·volgend ontbijt gezellig, hoewel aan de service 
110g wel het een ep ander ontbrak. Bijzonder attractief wns 
,\e aanwezigheid van een drietal oprichters, die iP 1920 het 
jnitfatief ns1men tot oprichting van Lens. Ook ouà·adviseur 
l'ector Stolwijk en oud-vóorzi tter Dubois waren gr· eg geziene 
t:asten. De première vnn de Lens-film was ook voor -ie insiders - ' ' . 
ten grote verrassing. Hartelijk dank aan onze Eer,. ,Adviseur, 
die zich veel opoffering' en moei te ge troostte, om dit re sul- _ 
t·:at te be~eike.n". Eveneens aan de familie H.v.d.Boogc.:.~1rdt, 
:lie belangloos de projectie verzorgde, en daélrdoor een zeer 
p-root e&ndeel in he-t succe-s h::d. · 

Het avondfestijn wus groots, daverend in üOn 
woord àf. Het gebodEl:\2 zal nog hmg in de Lens-gelederen be
sproken worden. 

Jammer, dat ook hier door onvoldoende ~.ccomoda
tie de overgang van voorstelling n,rnr bal enigszins stc:g-_ 
m;erde en de bezoekers koude voeten bezorgde. 

De onderscheiding, can vriend Juffärm'lns verleend, 
was dubbel en dwars verdiènd en werd door allen .met applaus 

• begroet. 

. Ten sl,ctte: onze hartelijke dan~ok aan de orga- ' 
nisatoren v.s.n de feestviering: V2n hoog tot laag, bekend en 
minder bekend,. in het openb;:wr of achter de schermen werkend, 
allen verdienen onze' lof en -maken nansptank .op onze y;r~3.rde
ring en dankbcarheid. De- contact-com:rrissie mankte els van 
ouds een beste beurt ! · 

De competitie gaat verder en zo staan we 2e Kerst
d,:g weer voór een zware opgave. Mogen de nieuwe vlaggen alle 
spele-rs.inspireren en aanzetten tot grote daden. •t Gaat erop 
of eronder ! Het 7e lustrum luidde een nieuwe glorieuse pEa
riode voor Lens in. 

Zalig Kersfeest 
. Zalig Uiteinde e.i Nieuwjaar W .Prn,:;l der{Voorz.) 
=-==========================~~====================-=====~~=-
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Zaterdag 
Zondag 
1faandag 

24 
25 
26 

Woensdag·28 
V~ijdag ~0 

. LENS r ZAKli:GENDA · ·· ·· ·· · · 

Deoei:nbèr 
Decemb.:r 
December 

, Ge_en -we ds tri jden : - Oeken bur.gh .geo.per.d. 
. Zalig Kerstfeest. 

Roo.denburg 1 - Lens 1 
Geen clubavÓnd. 

December Junioren op Ockenburgh _ 
December· : ·Bestuursvergadering t. h: v' .- "dhr. J. 

·wüstefeld; Middachtenweg 191., · 
. -----------=-==. -=~-, =. == '·--===-=-===. == -;;;;:::;;;;:;:_:;:: __ =:;::;=;;;--=====. 

EN NU .. ·• • • PUNTEN VERZAMELEN ! 
=-------=-=-==---=== '==============•=· ======-=- .= .==~-== __ ::::,_ 

HET DOELPUNTENFONDS .' . 
·De ·late afrekening van Lens l heeft het.voordeel'; dat 

we ineens een sprong. maken .. · De opbrengst was 11 .1. f ~ 9. - . 
De stand (vorige_ week f.184,38), viordt daard,:iör 

f. 193.38. 

' In ba1lntage 
n°53 A.L. Merselis 

OFFICIEEL 

5.10 .. 1941 Borsboomstr.8.i; Pater A.v.p..Bosch 
dhr.H.!!oukes. 

Lei1s 35ste vGr~.iaardag-_ 
Hc"G bestuu:-..· wil -gacrne lu:r.:.r he-rteli~ik~ d~nllaetu1ging 

çu:n al deger:en die 0 -:r:' _ nc.n hebben rr:edege•.-rerkt deze àJlg tot ei1~ 
onvcu·ge·Selijk~ te ·r.:rf:ken. Ir. het bijz~nder ·1-vordt hit !.'biÇ

8ë!..~? 12e 
c0!1.<Jac.J,.;co;:1r.iiss1.~3; 1,-:~1::e o:i.1L.s:r "de bezie.l~nd:P. leidir:.~ v.r,::n tl.c 
~ -~c:· ·,-/ ~ Verh&e-ge:-i. C!~O!'F.. ·veel rrer.!·: h!-:'~..,f t ~1_er:ri :;h t" T1ö z2èr ge ... 
r;l2.ag'ie fe0-s:tviGri?"1g ~al 0~1getwi,ife] d tot gencégdo.er.ing' st;'.'~k-
l<cn oDo.nk.,· tve11eGne ent~~ dG bijzo"r-de.!"e dank vnn hc.t oc.Jh;.ur 
ui ·t no.ar- degenen t die r"a 'initia tie-f'nt"";;:~sra 1.·rart:n vcor het schori
k~n van de :prc.chtige LE:nSV'lcig en de driekleur. 

-De _aanbic<!ing van de pausclij~e wimpeJ , . nar.:en:3 d€: je-• 
niorenafà.eling iieeft het bestuur bijzondér gei;roffen. 

G("tarne . biedt_ het ben tuur j de 11oe:ç P "JuffermGns ,~ h,::.ar 
hartBliji::e gelukwensen aan voor de ae:.n hem verleende onder-
scheiding_ qoo:,:- de :afd. den _Haag van de K.U;V "B ... Een onder-
scheiding welke hem toekomt. Hr. · Jufferm,:ns ·ook· langs deze weg 
onze hartelijke dank. ' · · 

-:-:-:-:-:·-

. ' 
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PROGRA1W!A SENIOREN MAANDAG·2e·KERSTDAG 1955. 

. , 
- 2. 30 uur Roodenburg 1 - Lens 1 Leids.e Hout 

Houtlaan, Leiden. 
OPSTELLING 

Lens 1 -=--=--={C.Kochi, A.v.Luxemburg, H.Kortekaas, H.Haket, 
J.Admiraal, 'J .Ras ,Rob .Mahieu,F. de Jong,H. v.d. Toorn, G. Verhaar, 
J.Wüstefeld. ReserviOs: H.Eisenblll'ger,·H.Kemper,A.Hoppenbrouwers. 
Leider : Dhr. J. Willems. S,;menkomst: 1. 15uur Hollandse Spoor, 
Vertrek trein: 1,30 uur. 

N.B.De Heren Haukes en Sarolea zullen om·l uur per fiets ver
trekken. Liefhebbers.voor deze tocht kunnen zich hierbij aan
sluiten. We verwachten vooral veel: junioren ( maa..r zorg, dat 
je .karretje goed " loopt ".). Plcats van bijeenkomst: Loos- . 
duinsekcde hoek de la Reyweg, bij Lijnkamp, 

-:-:-:-:-
Roodenburg 1 - Lens 1 op._ 2e Kerstdag. 

Jle enige Lens-·,,edstri jd in het a .s, Kers.tweekend ts die 
vrm Lens 1 tegen lijstaanvoerder Roodenburg. Een zware op
gave dus, maar· ..... · Lens is wel eens meer als " kampioenen
dodèr II opgetreden. En al èens eerde,;: in de,Lensgeschiedenis 
is er op de nanbieding van een Lensvlag iets bijzonders ge
beurd met de resultaten vuri. een in nood verkerr nd èerste. · 

Het zou mooi zijn als de gecchiedenis zich h<-rhaalde. 
Wij kunnen 1,erust optimistisch zijn en vertrounen 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 geven ! ! 

Om 1.15 uur is de samenkoi::st bij he.t Holl.Spoors.tction. 
Jle 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 st~tion in Leiden. 

De stemming op onze feestavond wns geweldig. Ila afloop 
uan deze wedstrijd kan er weer vreugde heersen. Ouderen en 
junioren, weèst van de partij ! 

- : - :,- : - : -
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VOETBAL IN DE KERSTVACANTIE. 

IJs ep vie·der dienende gààt oris junioren~~tbal in ·de, 

komende vacantie gewoon door, d.w.z. in onderlinge wedstrijden. 

Op woensdag 28 ~ec. spelen combinaties van 3e en 4e ·_ 

klassers. en pupillen. , · : _ · _ • _ . _ · 

De wedstrijden van de.~ndere klassen worden ,de volgen~e 

week aangekondigd. 
Het programma van 28 December 

- 2 u. Bertn - · Buffels Leider: 

- 2 u. Kamelen- Nijlpaarden " 
- 3 u. Kangoeroes-Olifanten " 

Ziehier de opstellingen: 

lu:i'.dt : 
Dhr. P. Juffermans. 
Dhr. A.v.Gastel 
Dhr. l.Sarolea. · 

Beren 
W.Burghouwt,J.v.d.Knaap,N.Nieuwenhoven,N.Pannekeet; 

P.Nieuwenhuizen,J.Boin,N.de Boer,G.v.Beek,A.v.Zeelánd,P.Wisse, 

P.Mol. ' 
Buffels ,· . · ' · 
~==~ P.S"chulten,F.Wamstecker,C.Nuytens,R.Straathof, R. 

Decker Kleijn, R.Kuijpers,B;Me~gens, ·J.Megens,B.Thomas,A.Se-

lens,J.Veldink. · · 

Kamelen J G H d- Il p K ,.. V d b C " . 
. oema.ns, . e nns, .. emper, 1~. en er os, . v. u-exn, 

A .Nawee ,A. Thomas ,K. v.d. Lacn ,P. de Hacs, G. Olyhcek, R. Roodbol. -

Ni.jlpnardenG -n 11 J J 1, H 1 ·H ·l! K · k. 
-'--"====cc,-:-• Q e.en, . os,,~ .. .s.rderspil. eerschop,,. rie , 

M,Zilfhout, W. v .Dommelen, J .Mid.dendorp, P .fü:ket ,H. v. d .Spek, G. v._ 

Duuren. · 
Kangoeroes ' . · · -
-~~~~~ G.de Haas,K.Admiraal,J.de He(')r,J.Hoefnagels, _ 

H.Dietz,O.v.d.Zijden,J.Mol,N.Draj)be,B.Hendricks,G.de Roos, 

W .lyieget ink: 
Olifänt,m 

J .Ansems, L.v. tl.Me.er, N. Osse ,A .Hortman,H. v. Oost

veen ,D •:V .Amesfoort, J. de Gruyter·,F. de Groot ,A. Lutterman, W • .Stoa-
• J•'D . - ' ve , v... n.v1s. ' · 

Reserves voor Ulle elftallen:· P.Kl:j.nk-,P.de Groot,V .No1•!ee, 

F .Hoefnagel, L. ter Meer, J ,Nuy, J. Schuttenhelm, J .Olyhoek, P. v .Pelt,· 

E.Hilkhuizen,H.Raayma_kers en de niet opgestelde pupillen._ Voor 

deze groep valt in ieder geval te voetballen. - , 

Bericht vnn verhindering: L_unterenstrrn.:t 123 (schriftelijk) 

Bij eventuele afkeuring van het terrein is dit.te lezen 

-voor het ranm van Tomatenstraat 166,-Apeldoornselaan 46 en 

• Wilgstr.71. Staat er geen bericht, dan ga,m de wedstrijden 

door. Juco 
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,Resultaten van 17 Dec.55. · 

Junioren : Lens I - Wit' ·Blauw R .K. 9-0 
De· overige ;1edstrijden (A-F-G-H) gingen wegens 

terreinafkeuring en regen niet door, 

De puntenpot. 
Het i.v.m. ons 7e lustrum toch al-kleine pro-. 

gramma werd door de weèrsomstan~igheden tot 1 we:dstrijd in
gek,:-ompen. 

Lehs' I zorgde in dit feestelijke weekend voor 
een grote· zege, zodat de junioren door deze wedstrijd 2- pun-
ten rijker werden. 

·, Na 14 ronden is de stand : 
Sehi.or.en 65 . 21 7 3.7 49 147 - 181 b.75 
Junioren 78 39 8 31 84 20·1 .. 171 l..08 
Pupillen 10 2 3 5 7 11 - 6 0.70 

-· Totnc:l 153 . 62 18_ .73 140. 3'65 - 358 o".92 

Pottenki.iker·. 

SAlXSN VERDIEND. 
Natuurlijk heb ik Zcrdagc:vond •· onthu.tst als 

ill: \'::::s do6r de eervolle cndcs·sclmiding, diE· a.e K_.l-LV.B. ,· Afd. 
1 s·-Gl'r,.ver.llC!'[,::î· m"ïj' hcoft;· Willen vcrlericn - niet de juiste 
woorden v:c ~en tt..; vinckn~ OCT mijn gevoelens op een. passF:!nic wij-· 
~(l. t:: v::::rtC;lkc~1, .Ik we1"1~.cp hot üllcrqr.vGrwc.ch:t3t_ v,oor he_L 
fE.:i t gos.L12ld E.!l k~Y2r.'l bo·,;r:.en.dicn in ti.jdnood, doord~-'G he-t_ J.'(.:VUC-

gèzelscl:,1p vc:n ongeduld stond te po'pcler.. · · · 
~Geflankeerd ,door tueo grote nnnncn-• 1n dubbete 

zin v.:ai liet .;oord. - als ik d:1.:1r vuor het voetliclit $-ëond~ 
r.1ocht ik r:w v:el Co_,n d'wèrg in rcuz~cnlcid achtens gt.:dwoe in ai'-• 
\'10.Chting vo.n wat mij te wE.chtcn viel. 

Manr nu rustig €n ongestoord .vo.or n:ijn schrijf-
. papÎer:- ·overzie 'ik in een flits de lange r.:.j van ruim dris en 
dertîg jaren lidmE>utschnp, waarin allos-zoals ik ·ov.:m vertelde-
eigenlijk _vanzelf gegc:an is. · _ 

_ Ik ben mij er echter ~terdeze. .van be'wust, ,I;,t 
het niot zo"gemnkkelijk zou -zijn gegaan, .. indi.çn e:r_;i.n Lens 
niet meestal een werkelijk vriendsèhappelijke sfeer wns ge
weest, steunend op het deviés van De Drie Musketiers 1 "Eén 
voor -~.~-~-€:?,·allen voor één ", zoals vrij die vroeger in d€··kop 
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van de- Lensrevue 'lazen. :Cie sfeer moet worden gehondhaafd,. in 

het bestuur, in de commissies, in de kring van d_e leden,_ in_ 

· de hele Lensfä.milie. Hiervoor mede · te zorgen is de taak van , 

-,ülen" die V-'.ln hun club houd~n.-· Zij zijn dit verplicht aan de 

voorvechters van nu_ en uit het verleden, ~ et .ivie ik van ganser 

lwrte - en dit is het eigenlijke doel van mijn ,:irt!atje- de 

eer van mijn onderscheiding deel. Wr:În t zender hen .zou het met 

Lens niet goed zijn gegaan. , - P.Juffcrmans 

De viering van ons 7e lustrum .. , _ • 
!fa hetgeen onze voorzitter· re·eds over de viering vnn 

Lens• 35e verj&ardr.g heeft geschreven, menen wij te mogen vol

st1!an met een kort vc-rslag VQn deze ·grootse feestdag. Reeds· 

toen 's morgens om knprt voor 'tien de plechtige H.Mis in Groe

nesteijn begon, bleek het een ec_hte Lensdag te ,,,orden. In de 

volle knpel wr,s alleen het Matrozenkoor niet nr.uv, met Lens· ver

.bonden. Geclebrtmten, misdirmr,::•rs en· kerkg,mgers ~.llen behoorden 

tot -de· Lensf,:milie. -
N,:( de H.Y.à, be.gnve:ri de feestvier.enden zich- na'hr A:ni~i ti'.1 t 

11121::r het (late) ontbijt wachtte. De stemming wns al direct uit

stekend en nr:fü,_t de honger gos,tild wcs, hcdden de sprekers eon _ 

eendachtig gehoor. De 8.Pnbieding vnn de geschenken bracht de -

c.,ms'lezigcm t_ot enthousü1sm0. Gnf de a2T\bieding v.:n de Lcnsvlng, 

en onze nr. tiomüe driekl&ur d_oar oude-, oudeore-eri oud-leden " 

n,mleiding tqt 8Cn geweldig applaus, de overhnndiging vnn het 

g<ëschenk v,:,n o_n2e junioren, de pauselijke wimpel; _door een v,.n 

de kleinsten; bracht ovaties teweeg. De: Lens~film, die hiernc. 

vertoond werd, bleek een goede documenti,:i!re en komt beslist' 

voor hervortoningen in annmerking. ' 
1 s AvondS dr.i acht· uur stroomde d0 zan]. van Amicitia 

vol om te genieten vc:n de' feestr:vond. Als er ooit sprake. v,,n 

is geweç,st,' dsi; er ·geen kip m()er bij kon; dnn m::s het wel in 

Amicitia op Zondng lS·Dcc.55, Alvorens 0 het programrr;,:,. echter 

kon beginnen kreeg o~ zijn dr~ng,:nd verzoek 'de heer- v.Wijk, 

voorzitter ycn de ,.-.fd. 1 s-ç;ravenhage, hot woorol:. Al_ spoedig, 

bleek dè b€doelirig, ,v:,mt ne· enige ogenblikken 'i!Crd :dhr,Juffer-

mans ui tgcnodigd ev€m.ens het podium te beklimmen en stc,,.,ndè , 

,,tussen de- 2 reuzen uit het ufdclingsb8stuur (1/lr.nankelc:::n was 

als 2cl' nfgev'-:8.rdigde ,.ccnwezig ) l<rc,eg degene, die in 33 Lens

jaren de' grote man op_ de c,chtergrond ;is geworden, de verdien-

- de officiële 'erkenning v'.m: zijn yordiensten. Onder: g.~weldige 
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ov'c,ties ·word hE:rn de zilv~rEn eresp~l_d ven de afdc-ling op de 

revers gestoken. fü1 uen g0,cstig dankspeechje vnn ·dhr. Juffer

rn3ns kon het progr&mmn beginnen. " 

Het gez'elschc:p V'm Berry Kievi ts en Gerard' Walden 

h,:d nl. spoedig het cont~,ct mç,t de za.:l to pekken. Met soms 

vE--rbijsteronde snclh, id sprcldf.n dee .skGtches, t~.ferelen, 

d' .. ns-cn z:ingnum:nef.s zich voor do ogen (en oren) v~n de Lcns

f~milie r:f en v.~n t;ijd tot tijd zOu Lens e7 weinig moeite 
hr.:,·:en geh,.d 11et tr,gt.n· a.o g(hcle z,:r:l op t,i ncir.e.n. Tcng<:.volgc 

vc:n het l,:,chen zou er n.l. Vl(;inig tegenstand geboden zijn. 

i'iij •kunnen n;:.tuurlijk niet het progr,:,mma gnnn bespreken. Gc

'noeg zij het, nls ,üj zeggen, dd het. f:mtnstisch was. 
1 • Een bnl besloot de feestviering, wó.nrbij de dens- . 

:1ustigen (en dc:t mmt.n er heel W'1t ), zich best e1musccrden. 

Eldors in deze r•.,vue wordGn ctl de nqdige bed·mkjos 

·uitg,.de8id Ln dr:,.:rom •.tillen wij _besluiten net : 
het w:-:s evrl Rr~.ndioos feest', L.d.W. 

V,_RIA Uit het klooster d6r Kr'..lishoren, St.Agc:the1 te Cuyk,ont-. 

vingcn ,lij het volgende schrijven vnn ons oud-lid Henri Duymel, 

die onlc.'.ngs de H.Prirnt,,r,gijding ontving: · 

:Cierb',re L,ns~lcdcn,H 1 h t • • 1 - ·1 
ocwc e miJn persoon lJ te over-

tuigir1g is, de. t een ,clg,,mccn schrijven niet zo symp::.thiek ar:n

_ do<ct, zie ik mij gcnoodz1:nkt toch mijn toevlucht hiGrtoe te 
n0rr.cn, gezien ,·~e ove:n•:cldigcnaé belcngste;l.ling 4 en h·.:rtclijk

hcid welke ik ook van vcrschillGilden van U mocht ontv::ngen bij 

• gelegenh6id v;,n mijn H.Prü:sterwi2ding en mijn plechtige her•• 

nieuwing v,,n het H.Kruisofîer. - . - d b. · 
. . .Mect.e- n.:'~mens miJn ou ers, roers en 
.zusters botuig ik U rellen dc:n ook mijn oprechte dank. 

, · Ik ben U deènkb,:.::r voor Uw medeleven 

en h"crtelijkheid, m,:nr meer nog voor de bcl,:ngeloze liefde 

in,r:rm.ee U dit voor mij hebt ov.0r chr:d. In 11ijn H.Kr,üsoffer 

z_&:l. ik U rellen bijzonder gcdenkcm. Blijft voor mij bidden op

de t mijn priester leven werkelijk een heilig leven rr.oge zijn 

en opfü:t de mensen in mij ccldtijd en overul Christus mogen 

herkennen. 11ogc God U _;c:llen rijkelijk zegenen 

en moge ook vo_or U bowcr.rhGid •worden hetge_en ik zelf mng er

vr::rcn: "De liEfde tot het II.Kruis is do vreugde v~m het leven". 

, -On 2c kcrstd,u,:'. irdnt Koos ï;•ri.iter:c; zich ve:ágvisn me:t H~j. 
Bct ~y Jánsen" 1-:.:.CE...p~1~ vt:.n ~-, .JV.unr.~annenr,oort , vule.m15org. 

Onze hr:rteli ~:•::{ f.;e!"ukwens1an. · · . · 
==== ======-=J.i.==.:-. '"'===========-====:;======· =====--===-========='==== 
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i HET JENSBIS'rUUR WE3ST G .A, : 

l LEDEN, DONATEURS E,N DONATRICES i 
: : ! ZALIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. l 
: : : : ; : : : : : : : : : : :-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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-
Vrijdag 30 Dec.55 · 

Zaterdag 31 " 

Zondag 1 Jan 56 

Maandag 2 Jan 56 
Woern;dag 4 Jan. 56 

' 

LENS' ZÁKKGENDA 

e'uur ·, Bestw;rsvergadering t.h.v.dhr 

J. ,Wüstefeld, Middachtenweg 191., 

Zalig uiteinde. 4 x Lens -VVP om ,Je 
11

• Lustru."Til•okaal v. 

Zalig llieuwjaar- Lens], en,Lens:oud tf 
gen Cromvliet. . ' 

'Nieuwjaarswensen op de clubavond. 

Hèt 2e deel van de Lustrumwedstrijden· 

yoor de Junioren. · · · 

-----------·------------=--=-----·------ ·-----=-----=- --------,,...-

IN 1956 •: VOOfö'i.<\.ARTS ONDÉR DE NI1lfr1E VLAG ! 
. ' . -., 

========.=================================·================== 
I:E REDACTIE AA!: HET WOORD,.f 

.,/ 

,'(,!; nieuwe jaar· gaat beginnen. Moge het alle lezers 

'eri lezeressen brengen, wat.:._zij er vap. hopen:' maar moge t.e t .bo~

vernü in de diepere beteke.nis van, het woord een zalig nieuwjaii 

wor,den. ~an Gods ·zegen is. imrr,ers alles gelegen. 

Het . begin van het nieuwe burgerlijke jaar is geen· 

nieuw begin van het voetbaij,;ar, rr.aar ·wel is het een geschikt 

punt 011 ons even te bezinn$n op· de st,and van zaken. Welnu, de

!ile stand is heel.1vat ·ongunstiger dan bij" het begin van 1955, 

maar er_ is geen enkele rede_n tot· paniek. OpzienC.e naar onze , 

blau~v-wi tte vlag _d~eneh wi~ ons aane€n te sluiten onde:r het 

notto: "Een vbor allen, ail.len een"· Eenheid maakt'macht en 

deze eenheid zal• or.sin st~at stellen de verworven posities-. \ . 
" 1·, 
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te. handhaven.· Zo 19'56 al geen hoogtepunten mag brengen, een 

terugval kunnen wij niet accepteren. J.!oge de leidende func

t~onarissen daarbij, de wijsheid en de kracht gegeven zijn 

hun dikwijls moeilijke taak tot heil .van de v<,reniging te 

vervullen. ,. 
Sarr,e~ zullen w1J het .klaren. Voor f;en groter en 

sterker Lens. Vec·l heil en zegen. 

OFFICTfE.;L 

rnelF.re do.:..ateurs: 
J :-;y:--Ëlok ,- :ioosduinsekade 

1
" 26 

J. BorslJock, Uispelstraat 33. 
-~-~-~-·--

EGE. Fe~-tu~:rsleè..en, 8.t~onti5 ! 

Red. 

Vrijdag 30 DecJSS is er een bestuurSvergadering 

t.h.,·. Lhr-.J .. ïfüstef_eld/ Miè.clachtenweg 191. Aauvang 8 uur. 

-f--:-:--~-' 

2"30 uur Crórmrliet l •· Lens l Rederijkerstraat 

- L .. " Gromvlie t Vc tcranen-•Lens Ye terane:r:-Rcderi jkcers 1;r. 

-!--;-~-:-

OPSTLL!.E GEN 

2. 301.i. Lens 1. B ·k , - b " K t k J Ad · 
--------- ·--·•""'l!., eq : il~~v.Luxer.:. urg 1.J.o or c ·aas, . I,11-

raal,J.Ras,H.Haket,Rob.Mahieu,F.de Jong,!l.v.d.Toorn,G.Vcrhaar, 

J: ·ûstd'eld .. Reserves : G.Kochi,J .v.d.Meer,H.Kemper. Leide;x·: 

Lhr .. J. V:illems·:-·-·-··· ·- -

Lens Veterane_r.: . ._ B ,, · H 
-- - J.Ballcring, A,.,lok,J .• ,ontJe, .v. 

de Boogaard, Th.Eisenburger, Ph.de Heer,L.de Bo<:r,H.Janssen, 

P. Juffern:ans f P ~Krol ~A .Krol.,F ~I;iourik ,R .1'!:ahieu Sr. , ·H ;y .Rijr.._, 

J.v.Vc:nrooJ,A.Walhain. Loider: Dhr. Cas Bontje· 

-~-:-:-:-
tventuele afscl:rijvingon, uiterlijk Zaterdagmorger 

Adres: Dhr.P.J.de Leouw, Vlierboormstraat 596. 
-:-:-:-:·..:. 

Indien deze -wedstrijden wegens terr&inafkeuring 

geen doorgang vinden kan dit bi;j de Heer' llierck., Zondagmorgen 

tussen 11-12 uur Apeldoorneselaan 46, tél.392945, worden ge

informe')rd. 
-:-:-:-:-
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PRCGRAl"1,'IA LUS?RUI.liil'.DSTRIJDEN JUNIOREN VOOR ZATERDAG. 31 Dec 55. 
2 uur Lens 2e klas - VVP terrein 1 · lokaal 2 

2 11 Lens pupillen- VVP 11 2· 11 2 

3 11 Lens A VVP 11 1 11 1 

3 11 Lens lè kl. , - VVP 11 2 , 11 1 
'\' ' , . 

PROGR.AM~i!A LUS'i'RUM,\'l'.DSTRIJDEH Jî.I1HCREN VOOR WONI.SrAG 4 JAN. 56 
2 uur Lens 4& kl.B VVP .terrein 1 lokaal 2 

2 11 Lens 4e kl.C VVP 11 2 Il • 2 

3 lt Lens 3e kl. VVP, . u l · u 1 
11 2 11 • 1 ;: Il Lens 4e kl.A VVP 

.) 

OPSTELLINGEN 
Lens A,, \'I . . p J. J. , ,, . c !' h k 

.. t.v. -esting, .. s.ns, .v.u . .1,~e:e:r, . V.:.E:ers oe , 

C. Vel(link, A. Burg-houwt, J. v .3us,o,el, lLiröpper, 

,B .. Plato GeQrr rdSl"'i:-V(;So Lc~idE"-1' : D:ir.J.\7
til}eI11So 

Lens le klas. Als b,.·kend het B elîtal van Ihr .G. 

Bierhui~e~. Leider ~ ~:Dhr-oP"Juffcrr.;~.nso Ï~(,sèrvc•s: SoJ:i;jk:st-ra, 

A .Lunet ,H. '1li tters ,I1l.Frr nken. . ~ 

Len·s 2e klas. Als tr·kend., het 1:_ elftal van Dhr. 

l.focrshoek; bE:never..s G. v.d. Wa;.:rt. Reserves: F .Hir..felaar, Ja dE-: 

!foer, H.Dietz. 
Lens 3e klas. Als èekend, hét E-elftal,van'Dhr. 

,. S 1 R " ~ ~ " ]î • 'k '"' ' 
.!.'.J.~ aro ea. ese~vûs: .a.v .. -...10.suve.en, .u ... enari_ CY.S en A. 

Hartman, 

G.Lam. 

A.v.Gastel. 

-Lens '4e klas A:. Als t.:kond; het G-elf'tal· van Dhr'. 

Lens 4e klas B: Als bekend, J-.et _!!-elftal van Dhr. 

Ler.s 4e.klas. C: P.Starver, R.Decker Kleijn,C.Nuy-

tens ,R. Straathof ;p. Wisse ,R:Kuyper:_s ,N •. de Boer ,P. Schul ten ,A.v. 

Zeeland, E.Hilkl:::uizcn,P.Mol, Ldd,r: :Dhr.P.Juffermans. 

· Reserv&s v:,or de 4e klassers: P. de Groot, V .Nawee, 

G. v. Beek, F. Hoefnagel, L ter l:l~cr, J .?luy, J. Schuttenhclm. 

Lenspupi:!. lcn -,, l3 · 1. • t - a K " N · : •o 
- ., ,:· . .. u:rg.ouw ,J.v ....... naap, ... .l.C ieur, ..... n-

hoven,H D Pannekeet ,F oDuym,!:f. v ".Adr'ichcn:, B .1fa·gers, ._T .Megei-s, L D.rrh.c

mas, J. Bain, Jo Vel dink,· ÎtE:sE:"rves: P .II~I'ir..g, Yl. Heling, J .Krt: ... t:ps, 

J.li!eyer. Leider: Dhr.C.Bogisch. 
Dit zijn dus. 8 wedstrijden tegen VVP, Voor d:e- ve

reniging, die de beste resul tateh behaalt, is een mooi!) beker 

··beschikbaar.· . ' 
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Indien de terreinen onv.erhoopt zijn afgekeurd, 

wordt ,Ü"t bËikcnd gèiriaakt 'à.an de 'volgende adressen : 'i'omaten

str, at 166, Apeldoornesala&n ·46, W:(,lgstraat 71. Dit geldt 

voor teide ··a.agen. Staat er geen bericht ·voor het raam, .dan 

edan de_ wedstrijden ioor. . 
1riet · te .vermijder. aîsc!lrijvingen aan Luntc,ri:,nstr. 

123. JDCO-

Ilr•sul tc1tsn van 26 -I1ecer,.ber 1)755: 
Se!'iDrEcn : Roodu,burg 1 - Lc-ns 1 5- 3 

LB PF:~T~l;POT > ; 

De laat"te cor.:pcti ticwedstrijd voor Lues in het 

jh.ar l~i55 brc.cht het b8'.?;Vek vu.n ons (;Prste, rodr.-lantaarL

~drag4,.;r, uan Roodc:.1burtf, kopl:Jpcr. I.nige blund.Prs wGren oo~

zaak v2.n l.'.cn r~uiErl&ag, die in geen verhouding stond tot het 

·vcr-!;oonde' spel. Vp z'n 1~;inst een g~lijk spel h=td er wel· dege

iij~-: ir:.gE.?Zetcn. Intussen b.eteke::nde. dit 'toéh weer O punten 

voo.r· d8 s~-niorer... vv,"/ij hopf.:n, dat de 2e con,Pcti_~iGt"elft de 

· oukeer mag breng1;.,n. ,,. 

I" stand na 15 voc tbalronclEcn: 

S-:.nioron ·66 21 7 38 49 
Junioren 75 39 8 31 84 
?upillen 10 2 3 5 7 

154 62 18 74 140 

150-186 
207-171. 
11- (, 

368-363 

0.74 
1. oe 
0.70 
0.91 

VolgendG wc,ck doenwe een gespecificécrfü:, opgave 

, van deze stand. Fottenkijke:r. 

1kr.k Janssen, 50 jaar. 
Nog geen ja.ar na.iat vvij Jan Bontj~ in het zonnetje. 

moc::htE..n zotten, OP:'1at hij al·s e1,.Crste nog regelmatig A_tJelt:nde 

Le:m:cr de leceftijd van 50 jaar b!)reikte, kur.r.en wij Henk 

Jans.sen r.::·t hetzelfde feit feliciteren. Hij is du,; de tweede, 

die,in'35 jaren Lrns-historie, al voetballende, de vijf 

kruisj~s passeert. In tger..:itolling tot Jan Bcntjo, is Henk 

Janssen nic,·t s_tccd·s actJ..ef voetballer g, bleven. La!lge jaren 

vierde hij zijn voetballustcn alleen in ve::terfdnenwedstrijden 

bot. Op andere wijzen, o.rn·. ais leider van 18ns 1 in moeilijke 

tijdnn, hec:.ft hij ziJn clut, die hij a). ti~'.d trouw bl.eef, echte 



' . ' 
. . 

. --------- __ . ___ ---- -----------_·_ -- __ ..... ~ ---- -~ _ :·_ ------_:!1~=- --
gediend. Pas sèdert'enige j~;en beoefent hij weer ;lke Zondag 

actiGf de voetbalsport en 'blijkt hij nog steeds een ui.'tstê

kende. midvoor voor het '.' ouwe-jongens ." elftal. Bovoriditm 

èic0wi,jst hij, zo nodig, ook hogere elftallen nog goed~. dienstEen, 

'zoals rdj kort geleden kondmi constateren. 

lfot het bereiken van zijn 506 vcrjn,lrclag, o~ 2 Jan. 

a.s., willen wij hem van harte felicite,ren.· Henk, ·nog ,•ele • 

jaren in vo_orspoed qn gez9ndheid. _, L_. do W. 

Gepeinzen rond de oliebol. 
Nu de laatste week van het jaar 1955 is ingegaan, 

}villen ·\vij. samen r::et u, trou'i':Ó lozers en lez0.re.>ssénj·· gest8und. 

door ons g~heugen en gedceltén van 2 jaargangen Lensrovues, 

· nog eens r,,et zevenmijlslaarzen door het ten €inde spoed8nde 

juar gaan om ons het wel en het wee van onze veoreniging h0l

der voor de gc,est te halcm. Zonder enige twijfel mogen 'wij, 

Lcnsr.rs, van een ze.er gîmstig jaar spreken. De hoogste hoogte

punten herinnert ieder van ons zicb nog wé•l, maar hèt zijn 

toch n:t1dG de kleine dingen van alledag di8 de 11lglmehe indruk 

van u,n jaar _in bclàngrijke mate b,.palen. Tii t jaaroverzicht 

moge r,r bàk toe beijdragen het nieuwe jaar moedig bi.nnen te 

gaan, ;,ant ". In het vGrledcn ligt' het he-den, in het--nu waf 

komen zal 11 • 

Dat 1955 een goed jaar was danken ,wij Han het wLrk · 

van vele bcstm:rs-en comu,issicleden, doch zender meékwcrking 

van U zou ·hun a-bcid t<::vergEcfs zijn geweest. Bovenal echter 

willen wij onze Schepper danken vcor het vele goede, 'dat het 

afgelopen jaar ons gaf, want ·zonder Zijn zegen zijn wij niets. 

Zoals U in het opschrift ziet, hebb&n ;-;ij met dit 

·overzicht ook de oude. naam van deze:• jaarlijks tcrugk'ercnde 

rub~iek in ere hersteld. 
-Alvorons de feiten in chronologische vólgo1·dc d<S 

revue te laten· passeren geven wij eerst e:cn' ,psor:ming van 

blijde en droevige tijdingr,n, ,}ie in de loop van 1955 vill 

de Lensrevue· bekend werden gemaakt. ,· 

In hvt huwelijk traden: Ton ten Dam, Jan Bom, Her

man Holenkamr, on Jan van Lu.xemburg. 

· Rouw wt1s er, om het over.lijden van : Mcvr .Janssen-

- YcrbiezE;n, Wim Haket en Mevr .Bontje-Hoefnagel. . · .. 

Blij'.e gebeurtenissen vonden plaa'ts bij ·.d~ families: 

J :v .Gr:i:ck<;m,, G '. v .q .Steen,A .Hoefnagel ,R .Mahieu, C .~\Tïl t.cr.burg · 
. - . ' . . . . 

, 



-144-
~~-------------------------------.-------------------- ------

~n H.Naastepad. 1 

Diploma's behaalden : A.v.Aarem,W.v.Gein,P.Simonis,~ 

l!. de BakkEJr ,E. LÖ1"émsteijn ,G. v.d. Waart, P .Bcrgenhehcgouwen, 

O..v.G_ciniF.13uÎ'ghou,i;-t,Jliî"Franken,. J.Kuypers ( Of wc ook intel

]cctu6len h&bbcn in L&ns ) 
· Teenslotte vierJ.en de echtuuren Brochard en Hallt,en · 

zilverEcn tu-:·elijl.sféest, werd oud.:.lid H;t-uymel prirnt~r gtr

~d.jd tri hçrdacht Uhr.it.Gilli;-:~sen zi·lvcren ambtsjubilc1~m. 

•--ïj k1..rc1L nu tcruc- na.ar: 
.L. nw-1rf~ C-p l'~it•~uv:ju:~rsdag ontnioC ten oud-Ra va 0r.. oucl-Lc.ns 

-,;,}kaar, ra&rbij onze ruïne w.9n o •• al thans op h(-:t veld. In 

Û.( bcv-. nzaal van 11 Err.ma II vierde:rJ,. onze juniorsn, laat, LE:r..s1 

~4~ v,.rj'rnrdag. R&,0 ds in de:w maand ,:ijz0n de instelling vnn 

~L t clo0 lpunt€r..i'or..ds, bc-r:Ot r1~iLg van €en jubi]arn:coL1rr:t . .,sie c.,.n 

'.•t nkç1:ndiging van , en .sp3.are.ctiE: ir.:. de richting van ct:.r. tacr:.

.. ~ig voorbcre:id._c 7e lustrlir.!-vi.:.,ring. Li_ns 1 b8gint hL-t r:.i( u-. 0,T 

ju,r m·, t een zcgc op s·tol·.lijk, dat E>cl,.tc.r protest &:,tekent 

-;; gen,_ en niet tocg..;kend do12lpunt. Cp de l-:~a·t;-3te dë:g van deze 

-r;,:~ancl be zettcJl onze v:.11)rtrckkers de 3è plaats" 

1",.trui..1.ri. ~-.Tij nl men afscht.:id. van Jo.n df; Roos, -~if na Z1Jn 

Yr cuntic nc:,ar C.·-~nc::.da ti:.,i~ugkccrt. Lens 3 heeft hij intusBen 

c,on 3 kostbare; punten· geholpen. Cndcr flinke. bE.L'.ngstelling 

viert Jan BontjE, als tcrst"G nogspclende knser zijn 50a vcr

jc,arC:ag. De tE:rugkc.cr van I:hr .HoogGvcen uit het zic-kc·nhuis 

!Cuakt de E-cc v1eG'r voltallig. Voetbal is er, dank zij het 

,·,•intersc ,,('er, •.•einig, maar het afwijzen van het protest van 

Stolwijk ge,eft een vc:i'.lig gc.vo-... 1, 

,\:-aart • ;Laat voorlopig 1,uinig merken, dat ht t de lcntümaan. 

is, r,r.mt het ·daurt tot de. 20c voor fü, bal wu;r gaat rollen. 

Liep ,:crdon wij gctroffon dooi: hEOt ovnlijden van Y/im Hc,kGt, 

,.,.n Yan ·de 4 Lens-opricht€rs. Op 16 i.luart begint él.e rluir.;_n

trainir,g weer c;n als op 27 i'.fanrt de balans viordt opgcm'lakt 

bczi t kns 1 d<e <,crr, te plnu ts; t.:r.s J be;gint de; con:pc ti tie 

_c,: Lsns 4 ht€ft góede k,,nscn. Dt' spaaractie hc0ft al ruiri 

200 drnlnc"'crs. 'Op 30 lllaart vrnrd.t in de 3e daaraan gtvli jde 

vergadering het nieU'.'le H.R. goedgc,kE.urd, Ymarmcdo 2 1/2 jaar 

arbeid ten cindè: ·is. · 

AE_ril. · Onzü s tGncfuachine be ge cft het en omdat do spaar

. eé~ie O vol doarlde bnsis blijkt voor do ·lustrumviering, zal het 

doelpuntenfónds gaan zori!;en vom, het. b;ijE.cnbrongcn van de 

gelden_ voor 5en nil-uwe (reeds aélngeschaft·e, ) stencilmachine. 
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Al bezorgt Lens i ons hartkloppingen door overwinningrn in de · · 

_lai'tste minuut (' Rava ev Zw ,Blauw ) , toch werkt ook dit elftal 

mee aan ·de toppn,statie van dD senioren op 17 April: 7 ,eedstrij-

dGn,,14 punton •. Ecm week late::r bohaéllt Lens 4 de afdelïngstitel,. 

hetgeen 'lutomatisch promotie mÜ:r de 2e klas· :;.nhouà.t, DG feest

vrettg,1e uordt nog vcrh0ogd doordat Lens 3 u.ch op clczolfà.0 dag 

in ve:1 llgl1eiè. brf,ngt, Het laaM<t--gcistarte oj_ftal. :Sens J .. schijn't 

grootsr:-1 plaPnon tè ~h&bben~ Dun komt 

Mei . Al bf,gint de aitdragerij ,•an A.v.Ga.3tel aaL indigcs

tieve voorraadvorming te lijé.€·'1 en al b,ccn/fi; Lens A , ADO zijn 

rnrste nederlaag toe, toch j s de ae.ndacht vooral ger::.cl}t op 

Lens 1, dat op 6 1lid. de .le pl2.ats tozot, doch è.a;1 n°4, 3 en, 2 

t.w, K]1VC, ADS <'n Cromvliet neg mo0.t bestrijden. Op 15 Hei. 

wordt YRVC met 4-3 vc:,-,slagon. Bei: 17cek latèr kan h,oLl ccrst0 

1-:an:piocn' zij_::i}, maar· tocschouw·trs pn dG, eJ ftaller. vi:.n Lf.;11c Èn 

ADS war.htcn tevc:rgeE:fs Op de, schüidt:rcchtr~1~ .. Hu zal h8t du:...:i te-. 

g<-u G1·(:mvliet n,.octen gdieuron. Op 50 J,!ei ( 2e Pinl:81.c,.,tèag ) 

eindigt de zu1c,wslope11dc strijd msi: 0---0, ;•oldocnè.e \'oor äc ti•

tc-1" Er- is feest, want dit ka:wploer..schap bL ·t,eken1:; auto;natir.;cfle 

promoti c naar de ?e kla,l: Op 26 lki lrnd Lens .1 h0t gor.de, voo.r-

bet·ld g( guven. Mee 14 puntc,n ui·i; 7 wc.dstrijdcn ( doelci.jfcrs 

,~3-1) ,·,c,s dit Glf'c'a::. onlicrdkbaar gcv:ordcn. Op de z.Glfde :i:atc.r

dag scoorde Karèl Ád.,';li;ràal het 10000 Lsns-à.oclp11ni:: ·v-an het sei ... 

zoem 1954/1955 • Hot Vclo--tournooi 10vert d2 Lcns-afva,trdiging 

gç·!E:ll succe$ u:f 1 · moar de~ ve:to);'~llcn bcreikt.n goe:dc re sul to. ten in 

de verliezersronde van hot KEVEA-beker'-tourn'JoL 

JunL Het kampioer.schap h1o0f c een feest.::li jkE, '-naslE:ep. lfa · 

de ias,tste competi trnwedstrijd van Lens 1 op .5 Jun;i. ( tegen ADS) 

is er een vicrjng in intieme 'kring, naar op 10 Juni, wordt alle 

l<Jclen f:n donatE'urs cE.n feestavond aangebeden. Hst gc,~clschap 

Fre;d Bourgogn·e bc,zorgt de Lonsfamilie H.n vrolijke avond. De 

sn,fllle örganisà. tie is , . .:n voórboeld van Pé;:ié-doortast,:ndheid. 

Als de competitie op 12 Juni na 31 voetbalweken wordt bi..eindigd, 

is het do,,lpuntcnfonds de f.100.- ruim gepasseerd.. 'i'och blijft 

de, bal nog rollen want juniorenelftallfln n, i;;cn de el aan T!HL en 

RKSVM-tournooi c:n de vet'eranen bc:·rc:iken de K,vèa-verliezers

fibale. Succes<ien zijn ccht8r · voor onze olftalle:h nie·t wegge

legd: In 
Juli: op .de 3e', neme;n 95· Lc.nsq"s dec,l aan de 15,e, door fraai 

weer begunstigde, Lens-sportdag. •Winnaars: J.Rss, J.y.d.1ker, 

N .de Gruy~er, G,.Looycstein en P.Kcmpe:r, E8n onderling junior, n-
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tournooi wontt een groot sucC<>S. D<:; plannen voor d& viering . 

v1on het 7e lustrum krijgun vastere vorin,hc.tgeen blijkt op .do 

algcrr:ene op 22 Juli, die door 50 1Gden wordt bijgewoond, J. 

Vifü,tofeld,. 'V. V0rheggcn en A .v .Lux0mburg zijn, nic;m;e g<:zichton 

àchter dG groene tafel, maar um plaats blijft voorlopig va

vant., Op 24 Juli vccrtr,.kktn 26 jur.iorcn c•n ·2 l0idcrs naa:r het 

HKS-kamp in Zundrrt, Gen prachtige vacant'iff11fok kg, móet • 

Au,,ustus. De ·k8urings.bcwijzen-c;n foto-ellcmde blijkt t:cn chr 
nisch" zicokte. Een goédG tijding is do terugkeer van GcrGrd 

van R.,cncn u:lt 1lëkk8rswald. Rob.!LhiGu houdt als enige, kns

èc:elncmer onze eer hoog op de GDA-sportdag. Vriondschappcl,ijk 

wed.strijden kond.igc,n de niru·:1e coi,,pctitie aan, dfo ii · 

September begint. Op de lle wordt,un H.Mis opgedragen bij 

hct begin van de competiti<2. Het doelpuntenfonds wordt ook 

w'-er actï"C:f, TwÉe bekers, 3e: prijzen voor prestatil:, qn sportj 

vitcit van dt: senioren in het sE:izocn 1954-:J.955,. 1,or:kn door 

het Binnenhof bij hc,t sc,crQtariaat bezorgd. Door het organisc 

van olubavondv;cdstrijdc-n tra~ht de· Pépé het bczoc,k te; stil'ml'c 

ren en niE,t zonder suornes. Jan Brochard krijgt een onecval, 

dat gcl1L1-:kig vrij go0d afloopt. ·nhr,S.v.d.Laan nu::mt de va

cantE- bestuurszetel in. 
Cctobcr:De"tribuncs 1' op Ockcnburg blijk8n nid in dt. urst0 

. plaG.ts vo'or junioren bLst~md. Hot,r;cl d& scniorE..-npr,.-statics 

b, nr de,n de, vcr1•!achtingc,n zijn, stijgt het doelpm1tcnfór.ds bo

ven f.150,--, De Wornsdagmiddagclub flor,acrt. 
Hovcmbcr: Onze G.A. pr, steert h<Jt om zelfs bij z,iarr, nist op

mmcn voor de Lens-film te maken. C'ok hct begin van de kaart, 

vc.rkoop voo:r de feestavond wijst op de. nadering van Let grot, 

feest. H,·laas :aijn de seniorenresultaten zeer matig. Behalve 

L, ns 5 verkeren al10 elftallen' il, de ge vaarlijkc zone. Ht,t 

v;njfde is echter volop in de running. Bij de junior.:,n g&at h, 

hecel 1°:a t beter, 1:ant :r;, E en G zijn "n fü, ,kopgro12p t.., -;inden 

t..Il ullcen A ,- B én C do0n het_ niet zo best. DE commiss&ris và 

m'-it,ricwl l&at t:en noodkreet horen i.v.m. het verlies van·4 

ballen in 2 1/2 maand tijd. 
Dcc_i;rilber,, jubileummaand. PreciE.s op L,.ns' 35e vc,rjaardag (18 

lee.) wordt hc,t'7€ lustrum op· grootse wijze·gc,vicrd. Hoogte~ 

punten: dq !!,Mis in Grocncstcijn, hc:t ontbijt in Amicitia, d 

komst van 3 oprich12rs Con 2 van het beorocmde driemanschap, de 

aanbieding van twe8 vlagg0n f.n de pauselijke wim~el, de Lens 

fiJm cm tenslotte een pr'!chMgc' feestavond met rnédcwerking v 

het gezelscha1, Wald(n-Kic.vi:ts ,. waarna een .bt,l , 7 1 ., 
0 

·k 
====;:;====::==:::::;:::====· =====-= · :;:::;::: _ -===r-====;;:;; '\: (.....,_, , -/$-= VO =g • ,leC = ~ = 
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Redactie: L.de Weert en A-.v.Gastel 
Gironummer: Penn. L~.en S. 33,67.11 
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S<;>cr. H.Houke.s-, .2,;r..Schuytstr.60, tél.324721 · . 
Terreinen : Ockenburgl_l, ëinde Laan van Me·erde:rvoort 
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-----------------------------------=-------------. ---==--===-JAARGANG 1955-1956 lî 0 19 5 Jan.56 
-==· =· =-::;=====· ========.::::::; .- ,.-~ = ·-=========-==-,==== ·======--== ,_::;::; 

LENS ' ,ZAKAGENDA 
Lens A-A-F 
Lins"1-2-3-4-5-6-7-B-D. 
Cltibavond! · 

. , Zaterdag 7 Jan: 56 
Zondag 8 Jan. 56 
Maandag '9 Jan. 56 
Woensdag 11 .Jan.56 : De WoEnsdagmiddagclub, benevens Pupillen: 
==-=======:;;;:;::;::; ·====_ ====. ==== ~===. ::;;::;;::;::;::;::;::;::;::; ·-=-...-===. ::;;;:::;·-=====-= 

EEN VOOR ALLEN' ; ALLEN EEN ! VOOJ:! L E N S .· ! ! 
----- ---------------. -----------------------------.-----------

OP.!<':ICIEEL 
Nieuwe ·donateur: 
l•kvr. Loomans de la Reyweg i 76 '. 

-:-:-:-
In de op Vri,jdag, 30 December 1955 gnhouden bestuursvdr-

' . g::dering werden tcit li::den van de commissie tot vo'orb&reidüag · 
van cj.e'kmnpweek 1956 benoemd deherén: A.v:GaBtcl 0n 1.SarolE,a. 

-:-:,-:-
Korte notulen bestuursvergadering 30-12-55-

De. :i·ap]!orten van. de diverse con:r:dscie'? werd.en behai;dcld. 
Enkele aangelëgenh('den met bc,trekking tot· de gel.ouden feest-
avond :•,'erden afgehandc'.ld. · • 

H€,t financH'.le overzicht over het le halfjaar (1955-1956) 
·v:erd goedgek·eurd. Tert aanzïen van de veldtraining zal worden I ' , • g,,zocht op Ockenburgh, op korte termijn, eel). beperkte verlich-

·- ting te· do8n aanbr(angen. · Aan à.e leden zal worden voorgeBte'l..d · 
het doelpuntenfonds met betrekking. tot het aanschaffe'n -:a" do 
stencilmachine stop te ze·tten en 'vanaf heden aan te wenden ' 
voor de verlichting.· · · • s . . -Gezocht zal worden do benodigd·e financieen ook op andere 
wijze te verzamelen. 

Ter vcorbereiding van· het 'jeugdkamp 1956" ,rerd een co::omis-
sie benoemd. ' · • , · 

Het lidmaat_sch_ap v·an '_enkele candiiaat-leden wer<l bekrach
tigd. 

; 

-
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----------------------------- ----------- ·------------------

Ten aanzien van hét aannemén van seniorenleden zul
len aan de.technische èommissie.enkel'e wensen worden kenbaar 
gemaakt. 

H.Hciukes 
Secretaris· 

-:-:-:-
VARL; 
- ·-=-ons bestuurslid·, de Heer Ton van Luxemburg en Mej. F.M. 
Th. Tromfäelen zullen elkaar op Woensdag, 11 Jan; 56 des ·.•.Jorm. 
te 9.30uur ir: de Parochiekerk van de H.H. Engdbewaarders, 
Brándtstraat, het H.· Sacrament des Huwelijks toedienen. Ge
legenheid tot feliciteren in qé pastàrie; receptie van 2.30-
4.30uur : Brandtstraat 109. 1 . . 

-Op Donderdag 12 Jan.1955 wordt het huwelijk ingezegend 
,.;ar. onze donateur de hLer M.J ;Gelauff Sr. en Mej.1,1.J.Gruyters 
in de Parochiekerk van O.L.Vr. van Fatima, Monnikendc.mr,lein, 
te 10 m,r. Gelegenheid t0t f<-licitcren in de Pastorie. 

Aan beide bruidsparen ·onze hartelijke feliciti.ties 
en onzo b.u,te wensen vergezellen hen op hur verdere levens
pad" 

Ter gdegenh,·id van de jaarwisseling ontving het 
. be.stuur de bcnt8 wcnsGr~ van : firn,. Borsboc,m, Hunspectla:in; 

Jan Knijff en· echtgenote· vanuit Australiié ·; 
Haps Borsboom vanuit·Duitslanà. ; H.V.V."ADO" den Haag; 
Familie W .Boortman-·Peterso, lioordwijk ( prachig geillustrsord). 

Wederkerig wenst ·het bestuur allen een zalig ~n voor
spoedig 1956. 

· Het nieuwe adres van dè Voor"zitter, de heer W.Praal
der is thans, Jozef Israël slaan 49, Rijswijk(Z.H.) tél.119509. 

- J. :Oorsboom vertoeft momenteel· ergf.ns in Duitsland in 
een plaats Winkel geheten. Wij ontvingen van hem een b:i;-iof 
met o.a. de beste wensen voor alle Lensers voor·het nieuwe 
jaar., welke wij hierbij overbrengen. 

·- Van nog iets verder k1rnm de. brief van Jan Knijff en 
echtgenote, uit Australië. Ook· van hen het· verzoek alle Lens
vrienden te groeten en zijn wensen voor een voorspoedig 1956· 
over t,e brengen. , . · 

,;_ Bij Dhr.P.Jufferman.s; Amandelstr.51, pevindt zich een 
ring, gevonden in de ontbijtzaal van Amigi tia. Zou· de eigtH 
naar zo onder dE: indruk.zijn geweest van .\iermanende woord':'n 

' . 
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van Dhr.Dubois om 

. Op het 
paar handschoenen 
op Ockenburgh ) .. 

toch géèn• eigendommen t€! laten sl;ingeren ? _· 
adres Tóïnatenstraàt 166 bevinden zich een 
en 1 Lenskoi.:s ( van Woensdag 28 Dècember 

-De Heren Houkes'.en Sarolea zijn inderdaad .op 2e 
K0rstdag per fiets naar Robdenburg vertrokken. Geen bezoek, 
geen bl-oemen: . .. . : . . • .. . .. : . ' · 

;-Zo juist, vernemen wij, dat de 4ee:r: Cas Bon~je in · 
het ziekenhuis_ is '·opgenomen. Wij .-ionsen onze grote Lensvricnd 
een voorspoedig herstel. · 

-:~:-:-
.. Gepeinzen rond· de ol:Lebol (slot ) 

. December (vervolg).De.,viering van :het 7e Lustrum drukte haar 
stempel.op dez~ gehelè Decembermaand. De laatste competitie
wedstrijd van 1955 was voor LEms 1, maa;r ook tegen Roodenburg · 
werd het weer een nedérlaag. I)e·kerstvacantie was ·een gerede 
aanleiding om op .28-12 een onderling junio.renteurno~li te or
ganiseren. Hierbi:i trad het Lens-circus ( met olifante)'l, be-. 
ren etc ) op. Wegens de zeer sterke wind bltv(m de kakker-
lakk,:;n ·thuis;. ·· ·., · · ·. 

Zo gïng 1955 heén als c-cn tii torst gunstig •jaar voor 
onze vereniging. Helaas zijn de prestaties op het groE;ne veld 
)lij .de jaarwisseling niet indrukWE,kkend.-Met name 1,2,3,A,B 
en C staan er nie.t zo best voor. Wij .hopen, dat: onze. "l_pelers 
onder.de nieuwe vlag een aaneengesloten front zullen· vormen 
om de_ moeil:i,jkheden het hoofd. tè bieden. Dan zullen de ver-

. werven P?~i ties bEOhomj.en blijven; Zalig Nieuwjaar 
L, de W. 

--:-:-:-
Resultaten van 28 en 31 December 1955, 
Onde_; linge wedstri.jden : . Ltistrumwcdstri,idE,n 

-Beren - Buffels 1-3 Lens A- V.V.P. 3-3 
-K&melen-Nijlpaarden 4-3 Lens le s el. - ·V. V .P. 1-12 
-Kangoeroes-Olifanten 2-1 Lc-ns 2e " ,.. V.V.P. 2--·5. 

-:..:..:-:-

- 2 uur 
-12 " 
-12,30" 

L0ns·l -·H.P,S.Y l, 
Lens 2 - S.H.S. 4 

_Rijswijk 4- Lens 3 

Terrein 1 
" 1 

Julialaantje Rijswijk. 



-150-

-·--------- -------------------------------· ----------------- 1.15uur Lens 4 - GDS 2 Terrein 2 
-1~. ·- " VVP 4 - Lüns 5. _Zuidcrpark bij Rava 

.-12.- " Lc,ns 6 Flam.6 Tûrrcin 2 
-12.- " '" 7 ,,ass. Lt.ns 7 Kc,rkehoutJ Wassenaar. 

-=-~-=-
C:,PSTLLLINGEN: 

Lens 1 · 
=='-'=<G .Ko chi ,A.v. Luxemb;urg tH.Kortékaas, .. T :wai-

~tC?ijn, J "Rcts ,H.Hakct ,Rób .MahieutF o dç Jong, H.v.d..Toorn,G .. 
Vu·he.ar, J.Wüstl.fdd. Rcscrvos, E.v.L:,arhoven-R.?à,hieu Sr. 
l'..r. i dor , Dhr. J. Willems. 

Le nr; 2 • t . D . ·r H 1 · h H K · J r, . b . 
.. "l.o en am,1. e mie , • cr:1pcr, ... oozon urg, 

J., cHo-:.fnr;.g€l, ll .• Orán~ie, V.v. L'aarhoven ,A-. Hoppünbrouv:s-ru, H. Yiüste
fc ld, L,. dc Eocr,A.v.d.Lar.s. Rcsc.rvc: -H.v.Nicl. Leifü:r, 1hr . 
.do tlc-"1.-'h ... ~rt. 

L(.1'1S_ 3 
· • B· C1" 7 T· 1i· e··v•,1 d C l'oo~~~-vc"n T 1'ni· -~r~ .!l. •• t, t .. , .... ,.,a;,~. , ,., .... ' .... ti,~-' ··._., ,.u.). .L J ..1.' 

'' . ' H"Eoukc-s, B.v. v t_ 1 ~-=:en ,.J .JngEr, S "Vlou::1ar..s, P. do Leeuw ,B "Luijck:;:, • 
A"Eogisch" Reserve: : G"voGcin. 

Lens 4" "i"~ • ·.t. ... .,... ~) . • ==~,;,,; o.t'T1J t,f.;:l,'S.,l?h.dc liH::r, .!: .Krol,A"L:tnnc":108-
Yer-~ J "v "Wcsting,A. v. Gastel ,J ... Zuiè.v1ijk ,H. de Bakker, J .Ecijcrs
b._rg{, n, JnS1;1.i,ikcrbuijk~ H.v.\Vcnting. Rf.scrvE:: A.Onè.cr':·iatcr. _ 

L,.:ns 5~~ , . - . 
--~~ .. ,t .I•~isE:nbtrrger, J. v ~ Lux<.r:::.burg ,A "v "Gein, 

J". Boc1 tman,B. Vink, .J_.Kuijp(;rs, J. J 01·ink, G .• 1:-::m,.P .Bcrgcnhcni. gou
·.:·e-n, L.Eom,J.P.1·ocho.rd. Rt.se:i-vo : K.Wallaart. 

kns 6J G t "' Kl.. E· 1·· t . . J " .v. ees , n. unnen, • Ol'!Qns ClJn, .v!Gn-
t.an, R. ·Bèckcr, C .Nicw::onhuizen, S .Semeilin, G. v .AgthovE:n,Iv1. .. Hollan
dc.r, E'.dc J.ongh, L.Niessc~. Rc.serVE.s:C.Eogisch,J.Alsemgcest. 

Lens 7 
A. Blok, J .Ballox·ing ,A .Krol,:? .l-inurik ,H. v.d. 

Boog aardt., J. Bontj8 ,L .Sarolca ,M.Mulder ,H. Jans~fen,H. v .Rijn, 
J .Bom. R,,servo : P~ Onna. 

-:-~-=-
Allen noodzakelijke G.fschrijvÎngcn, uit8rlijk 

Zaterdagmorgen, adrc-s: •:Chr.P.è.e Leeuw Sr., Vliorbcomstr.596. 
-:-:-:-

- . 

• 
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. l'ROGRA!c\l,l.A 

-2.30 
-2 .30 
-2.30 

uur 

" 
" 

JUNIOREN O'.P ZATERDAG, 7 JAN.1956 , 

Lens A - ADO ·Terrtin l Loka&l .1 
Lens E - DHL " 2 " 2 
KRVC ,_ Lens F "v.Vrcdenburchweg,74,Rijswijk. 

PROGRAMJ:A JUIHOREl'f OP ZOl'fDAG 8 JAl'fUARI 1956 • 

-3.- uur 

-1.15 " 

F.KAVV - kns B 

Lens D DWO 

. TE:rrcin van Ruijndaallaan 15 
Leidschendam 

Terrein 3 Lokaal 5 

PROGRAMr,l.A PUPILLEN OP WOENSDAG 11 JAlf. 56 
-2,30 uur Lens pupillen-V.V,P. 

' -~-:-:-' . OPSTELLINGI~!J: A l . ' 'r. . 

Lc,ns ~.R ·~, ·t· l' J J d !' - C ., · h k 1..v.Hts 1ng, • anst .v .... fcr, .füLGrs oc., 
C. V0ldink', N. de Gruytcr, J. v. Bussel ,H. PJ::öppcr ,H. Bcijcrsberg(;n v .H., 
A. Burghou·.,t, B. Pl& t. Hes.erve s : · C. v.d. Br,mgel, R. do Waart. 
Leider: Dhr.J.Willems. 

Lens B l b k è ., . 1· .. , . t~ . A L t a s e en ... h(;.servE;s: L•'i1 vcJrs, -· unt , 
SameH.komst:2 uur 1 t Wachtje,~.'I2licveld. Leicler: Dhr.CDBicr-
huizen. 

Lens D -==;_;;;.,,als békend met G.v.d.Waart e;n P.Strav€:ra 
Hencrve H.Dictz. 

"Lc:ns E 1s b k d . b R Bl k R '" E "en , c. n€vens . o .. . -=- c serves: ,;1 • 

Venderbos, P.Haket. 
Lens F 

J ".AnGf::ms, H. v. Oostveen ,A .Hartman ,N. Osse,, 
L.v.d.Mocr,J .l.!ol,G.v.Doorn,E.l!cndricks, G.de Roos, rî.Drabbe, 
W .Wfogerink. R,:scrves: D.v.Amcsfoort, É.de Haas ,J ,Nli.ddondorp. 
Samenkomst: 2 uur Lijnkamp, d0 la Rryw(;g. Leider: Dhr.G.Kem-
porman. 

Li:mspupillen zoals gc,publiccerd op blz.141 van 
Lcnsrc..vue n°18. ,het tç vermijden afscbri•jvingim tijddijk 
schriftE:lijk aan Dhr.P.r.'.Eacrshoek Sr, Limterenstraat 123. 

JUCO 
LE PUN'l'ENFOT. 

Al' is er-dc:se weGk geen co;r.petitieweèstrijd gc
spce,ld, ,toch ondergaat de ·stand een v,Tandering. _In A-klasse I 
is .H.B.S.. t0ruggetrokken ei; dat betekent, dat Lens A een nc
rkrlaàrr, / 4-2) kv;i itraakt. Het junio,:engemiddelde vaart er wel 
ÜlJ • \ · '" . 
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De stand na 15 voctba1weken wordt dus : 
Senioren 66 21 7 3s• 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 

' Do specificatie van dez0 stand, die tevens de stand 
per 31 Dac,1955 is, luidt 
ScniorE.n 

1 11 1 2 8 4 16-30: 
2 9 1 3 • 5 5 18-27 .. 
3 10 2 O 8 4 23-45 
4 10 4 0 6 . 8 27-35 
5 9 7 , 1 1 15 34-14 
6 10' 3 1. 6 7 · 18-22 
7 _7 __ 3 __ b __ 4 __ § __ 14-13_ 

66 21 . 7 38 49 150-196 

Junioren 

A 8 3 
B 9 2 
Cx)9 1 
D 8 6 
"'10 7 
F 8 4 
G 10 _. 6 
H 7 4 
I 8 6 

. 77 39 

0 5 6 . 26.- 35 
1 6 5 .13- 26 
1 7 1 13~ 28 
0. 2 12 19- 12 
3 o 17 27- 6· 
1 3 9 23- 22 
2 2 14 41- 15 
O 3 8 .• 15- 15 
0 2 12 28- 8 

8 30 84. 205-167 
=======-========-=-=-=-==-==-

x) C 2 pµt. in mind.w.n.o. 
De onderlinge stand. vlgs gC;midrlûld aantal punten per 31 ;12.55 
1. E l.70 5. G 1.40 9. 4 0.80 13. 2 0.56 
2. 5 1. 67 6. H. 1. 14 10. A . 0. 75 14. B O. 56 
3 I 1.50 7. F 1.13 ll •. 6" 0.70 15. 3 0.40 

. 4 D -1.50 - 8. 7. 0.86 12. Pup.O. 70 16. 1 0.36 
17. C 0.11 

. · :eij gelijke gemiddelden b8slistcm de doelcijfers. 
- Sl,ochts 1 seniorenelftal boven ') pari 11 

1 hèt is droevig. 
- Slechts 3 jtiniorenclftallon onder"pari ";uitstek0nd; 
. Dat echter'de topelftallen zowe..l van seniorc,n als van 
junioren in deze onde:rlin?e rangschikking de staart vormen 
(samen met 6 en pupillen J is verg1;trustend, Ds helft van de 
competitie zit er voor de meelll'll eÏrÏallen op- Zorg, dat de-

,, tweede helft belangrijk beter is, 
, Pottenkijke1::. 

• 
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-------------------------------------------------------------
"Trou moet bli.ickcn " 

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 reifprijkers
kamer regelmatig aan om onszelf en elkaar tot troÜw àan onze 
club te begeesteren. 

, Vanzelfsprekend had die actie v ,or 'trouw 
niet voor de volle 100 procent succes. Allcriè;,i om9<:andighd.8n 

·. -in of bui ten de r.wns gele.gen - hebben ·er in de loop· van de ja
ren toe geleid, dat velen Lens nog iilechts als een herinnering 
kennen; Dit moge jammer zijn, omstandigheder, zijn sói{ls sterker 
dan de mens, en bovendien behoort men in eenieder de, vrijheid 
van heengaan te r~specteren. 

. Bij de viering van ons zevende .lustrum 
heeft men c.chter oen groot aantal oude getrouwcs tèzámen kun
nen zi0n, w·ie blijkbaar de b9ve1~ gcci toerde zillsrreu:k wel hcGft 
aangosprO'ken én wie h12t evenals wij ucderom eon intcrise vreugde 
r1as een IH,le dag onder Lcmsers te verkoren. Het kon 0:1ls all~en· 
maar spijten, dat er niet nog meer WE::-rk.ers van w&lcer in de al
gcm&nc fot:stvreugde kwar.wn I:Kd0dcien~ I.:i t was een gcr.1ïs' voor 

•ons, ook een geruis voor hen ! · 
, Verheugend en voor Lens 1 toekomst, bemoc-

digc-nd mag hot worden genoemd, dat dE: lBe December gelukkig , 
niet alleen um feest voor de ou,dcren is goword8n; oak de: jon-· 
geren en de allerjongsten zijn in massa opgetrokken nàar de ka~ 
pel en naar de fe;:estzaal. Verleden, heden en toekomst hadden 
zich samengetrokken rond de blauwwitte vlag. Op zijn 35e ver
jaardag heeft" Lt,ns c0n schóon accoord toegevoegd aan de Symfo-. 
nie der Feesten. 

Vlij gaan verder. Zullen wij 9r in s_lagen 
in de komende jaren ·door onze' activiteiten de vereniging gro
ter, maar vooral mooier en stcrkGr te makqn ? i'lillen wij dit 
bi::rdk,m, dan zullen wij er bij. moeten zijn. Trou móet blijcken! 
Niet alléén op een feest 

P.Ju'ffermans 

, 
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Co:np0ti testandui.: 

' VVP 
J,cns r 
Velo 

7 13 
8 12 
8 11 

\'.'rntlar,d.7 10 
Rèlva 8 8 
Oosts:rb. 5 6 
·J1.Ncmtas 8 4 
D1;70 5 2 
(J];A 4 0 
îurburch 6 0 

Lens L 10 
Gr. ;: . Vacll 
VVP 8 
]HL 
Q.Stcps 
Jr:va 
GDA 

9 
10 
6 

11 
Vcrburchl2 
Bl.Z,mrtlO 
l,RVC p 
Yalkcn. 3 

, . 

17 
13 
12 
11 

·11 
8 
8 
7 
6 

• 4 
1 

24 - 4 
19- 12 
31 -12 
19 - 9 
19 -14 
21 -11 
16 -28 
6 -29 
4 -~3 
2 -29 

27 - 6 
37 -28 
31 -10 
25 -15 
18- -22 
19 -12 
28 -34 
22 -32 
17 -35 
12·-21 
4 -15 

-~-';~-:-:-:-

. 
11 .TROU hOI:T BLIJCKE!r" 
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' DE LE N S,R 1 V DE 

· Redactie: L.ge '.WeeJ:.t et A.v.Gastel 

Gironummer: Perin.L·en··s·. 33.67 .11 

Secr. _H. Houkes,· 2e 'Sè\mytstr.60,téi.324721 ·. 

Terreinen: Ockenburgh, einde Laan.van Meerdervoort. 
. t . . . . . 

==:....· :=:=:=;;::;:;::;:===_ ==, •. ============ ·.,,· -, :;::;::;;:.:=====:;;:;;;:. = .. :::::=:=;;:; =====:;;;;:;:::::::_ 

. JAARGANG 1955~1956 N°20 12 Jan. 56 • 
. ~ 

. . 
. ========-===========-=========r. ===~====== ============ ===== 

·, _ . LENS 1 • ZAKAGÈilDA; . · · · . .. · · . 

Zaterdag 14 Januari : ' Leqs E - G . ..: H 

Zondag 15 Januari : Lens 1-3"-5-7~0-D:..!, 

Maandag 16 Januari .. Clubavond. 
Woensdag 18 Januari De Woensdagmiddagclub. , 

-------------------- - ------------------------------------- --

KOMT ER LICHT IN DE OCKEN'BDRGHSE DDIS'.::ERNIS ? , 

-------------------------. ------- _--------. --------. _- -------
De redactie aan het woord. . . .Ç} 

; 

Zoals de meeste lezers bekend zal zijn is per 1 Jar'i".56 

een nieuwe spelling van kracht geworden. Het ligt in onze be

doeling binnen afzienbare tijd· ook in de Lensrevue ·deze ni,;u .. 

we spelling te gaan'bezigen, voorzóvér·tcnmînste de nieuwe 

schrijfwijze officieel is voorgeschreven. Bij woorden,. welke 

naar keuze geschreven kunnen word_en zullen wij d\l'oude schrijf

wijze blijven gebruiken. Wij moeten echter bekennen, "dat wij 

ons tot nu toe niet bepaal_d intensief. met de nieuwe spelling 

hebben bezig gehouden. Alvorens ons aar, _de veranderde spell .. · ✓• 

te wagen, zullen wij (. figuurlijk ) weer op de schoolbankèn · .

plaats moeten nemen._ Mogelijk ,!<an een der ledim van Le.ns' 

bloeiende onderwijzersgilde _ons op weg_ helpen. _Zo in de ge,;.st 

· vàn : ·" Goed Nederlands in twée lessen 11
• • Voorlopig blijven 

wij dus nog conservatief. ( ·· Red. 

~t doelpuntenfonds_~ ~' ',' _ 

. In de notulen van de bestuursvergadering d.d .• 30· Dec. 55 

hebben örtze senioren kunnen lezen,·· dat he·t itj. de be'drieling 

ligt, ons doelp"ntenfonds een andere bes temming ·1,e. geven. Zo

lang echter1 het betreffende v·oo:èstel nog ni.et is goedgeifourd, 

gaan we op de oude voet· voort. Het saldo is nog steeds f.193.30. 

Zouden we de f. 200.- hail.en"voor we opri,. uw starten? 

' 
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OFFIC:tEEL 
In ballotage: 

N°54 J,L.M. Broekmans 26.2.44 Tomatenstr.63 Hr.v.Gastel-

55 
56 

A.I. Verburg, 24.12.45 Anjeliers-tr. i 
G.H.v.d.Linden, 14.1.46 Begoniastr.234J 

E.Sarolea· 
Hr .Hoefnagel 
" Houkes. 

Het secr,tariaat ontving nog schriftelijke gel~.k
wensen bij _de jaarwisseling van : Hr.J.C.Brinckmann-Voorburg; 
Hr.A.v.d.Boogacrdt, Jan Luijckxlaan; De Heer en Mevr.A.Ver
heggen -v.d.Krooy; fam.A.Bogisch, fam.de Heer-van Look, de 
Heer en l.·evr .H.Kunst-v. d. Vet; fam. J .A. Bontje-Plas. 

-:...;:-
Jubileum. 

Op 15 Januari a.s. zal het 40 jaar gel~den zijn dat 
de R.K. Voetbalvereniging V.V.Z. te Zécandam werd opgericht, 

Voor de oude:re leden een g,oede bekende. Imrers in 
de voormalige R.K.F. heeft Lens meerdere wedstrijden tegen de
ze t(genstander gpspeeld. We ;ensen het bestuur van v.v.z; van 
harte geluk. Nog vele jaren ! 

Receptie Zate,dag, 14 Januari a.s. van 3-5 uur in 
het R.K. Verenigingsgebouw - Oostzijde 33, Zaandam. 

-:-:-
PROGRAl,llclA SENIOREN VOOR ZONDAG 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 

Vriendscha ppeli ,jk 

2.30 uur n HL 1~ Lens 1 

OPSTELLINGEN 
Lens 1 

.Laan van Vollering te Delft. 

. G.Kochi, A.v.Luxemburg,H.Kortekaas,J.Wal
steijn, J.Ras,H.Haket,Rob.Mahieu,F.de Jong,H.v.d.Toorn,G.Ver
haar,J.Wüstefeld. Reserves : J.v.d.Meer, E.v.Laarho;en,R.Ma
hieu Sr. Leider : Dhr. J. Willems·. 

·• Samenkomst: 1.15 uur Station Hall. Spoor. 
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Lens 3 
A.Beck,J.Lelieveld,C.Hoogeveen,L.Knijff,H.Hou

kes, J. Veenman,J .Jager, s·.'Vloemans ,P-.de Leeuw ,B. Luijckx,A .Bo
·gisch·. Reserves: G.v.Gein, :J .Suijkerbu,ijk. 

Lens 5n.Eisenburger~ J.v.Luxemburg,A.v.Gein,J.Boort

inan, B.Vink,J.Kuijpers,J.Jorink,G.Lani,P.Bergenhenehouwen,L.Bom, 
J.Brochard; Reserves: C.Nieuwenhuizen-G.v.Agthoven. Samenkomst: 

11.15 uur H.Paschaliskerk. · 

Lens 7 · · 
•. ' . 

A.Blok, J .Ball·ering,A .Krol ,F· .Mourik, H. v.d. Boo-

gaard t, J.Bontje,E.Sarnlea,H.M~~der,H.Jans,:;en,H.v.Rijn,J.Bom. 

Reserves: K.Wallaart; · Pav.Gnnà. . 

-:-~-:-

Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk Za
terdagmorgen, adres: Dhr,H.Houkes 1 2e Schu:yiStr.60, tél.324721. 

;...:-:-:-

Zo9dag uus een vriendscháppeiijke wedstrijd voor on

ze voortrekkers: Gezien de lange rustperiode _en de tot nu toe 

al eens gewijzigde opstelling is het beslis-\; wenselijk, dat 

alle spelers deze wedstrijd: zie,1 als een goede gelegenheid om 

eenheid in de ploeg te brengdn en eens wat .te proberen.-Want 
als de competitie weer voortdraait, gaat het weer om het ·ver

garen van punten. Een generale.repetitie, al is het dan hal
verwege de competitie., is niet overbÓdig. En of we nu al te. 
veel op· h_et gezegde ,van _de " slechte generale " moeten vertrou
wen .... ? 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 14 JANUARI 1956: 

-·2.45uur 
2 .45 " 

._ 2.45" 

.PROGRAMMA 
- 1.15 uur 
- l.'45 . 11 

2.30 11 

Verburch - Lens E) Terrein Wateringseweg-Poeldijk~ 
Lens G V.V.P .. Terrein 1 Lokaal 1 .-

. Lens H GDA . " · 2 11 2 
Lens I speelt op Zondag 

JUNIOREN VOOR ZONDAG 15 JANUARI 1959 
Quick Steps - Lens ·c Terrein 
Verburch · - Le,;_s D T.errein 

- Verburch Lens I 11 

•.•s: - ~ - : -

Nijkerklaan _ 
Wateringsoweg-Poeldijk 

Il 1' ., 
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. OPSTELLING IN: 

Lens C ' • 
A. Lunet, S.Dijkstra,·11. Franken,J.Stoltenberg, A. Loykens, C .Herold;A. v.d. Laan,H. V/i tters, G. Jehee, Th. Knijff, J. Brussel. Reserve: R. Groothu:j,s eri H:Brockhans. ~ der: Dhr.P.Juffermam,. 

Lens D ==--=- als bekend met G.v.d.Waart en P.Straver. Reserve: F.Hinfelaar. Samenkomst : 1 uur- Hangwèg hoek Thorbeckelaan. 
Lens E · ·· als bekend. R€serves: A.Hartman en J.An-sems. Samenkomst: 2 uur Haagweg hoek Thorbeckeiaan. 
Lens G als beken<' .. Reserves: C.Nuytens P. en Schulten. , 
Lens H als bekend. Reserves: R.Straathof, N.de Boer en P.Mol. 
Lens I ( speelt op Zondag) 

P.Schulten,C.Nuytens, R.Straathof,P.de Groot, F.Wamsteker, R.K~ijpers,N.de Boer,P.Wisse,A.v.Zeeland, E.Hilkhuizen,P.Mol, Reserv('s: V.Nowee en G.v.Beek. Leider: Dhr.C;Bierhuizen. Samenkomst : 1.30 uur Haagweg hoek Thor-beckelaan. , -:-:-:-· 
i'liet te vermijden afschrijvingen, tijdig schriftelijk aan Dhr.P.Meershoek, Luntcrenst:raat 123. ' . 

-:-:-:-
Resultaten van 4 en 7 Jan.1956, , · . · 
Juniore·n ( comp.) - , Lens-lustrum-tournooi(.jun.) Lens A - ADO 1-4 Lens 3e klas - VVP 6-1 Lens E - DHL 1-2 Lens 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 competitiewedstrijdèn voor Zondag 8 Jan.56 (Lens 1-2-3-4-5~6~7-B-D)werden afgelast .. 
Cóc;peti tie~indeling,: Ir.g<ëdeeld bij Lens I: VVP g. 

De puntenpot. 
Dè neérslag, die in de nacht van Zaterdag op Zondag necràaalde ,was juist voldoende om de terreinen onbespce-;l-
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baar te maken, De 3 
gespeeld levèrden 1 
DHL te verliezen, · 

junioreriwedstrijden, die Z_aterdag werden 
punt, op, Lens E stel ge teleur _door van 

J De stand na de l 6e ronde: • 
· Senioren 66 21 7 38 49 150-186 0.74 Junioren 80 39 9 . 32 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 

==-==================== , = · =. =======:eotterJcijker .' 
De standen bi;i Lens Fen G luiden : 
2e klas J 4e klas L. den Hoorn 9 15 60-11 GDA ló 19 54- 7 Velo 9 15 30- é Lens G 10 · 14 41-15 KRVC 10 15 58-14 DHL 8 13 34-11 W.Bl.R.K. 8 10 26-13 VVP 9 13 37-19 L&ns F 9 10 24-23 Q,.St. 8 10 21-14 VVP, 11 9 21-54 KRVC 10 - 7 13-28 DHL 8 8 22-24 Velo 9 6 13-31 Rava 9 8 12-24 ' ' Westl. . . 9 ,4 7-37 Q.Steps 7 4 lp-26' Valk. 4 0 2-22 Westl. 6 1 6-31 Verburch 9 0 9-47 Juvelltas 10 1 12-60 

VARIA 
..:Kas Bontje zal nog enige tijd in het zickenhµis moeten verblijven. Hij is neergevleid in dat aan de Zuidwal ,kamer 11 ;· Van harte spÓedige betersch'ap g0wenst ! · · · -De_ Heer en Mevrouw A.Hoppenbrouwers-Kosterman in Willem-stad, Curacab werden verblijd met de geboorte van hun ·tweede dochter, die de !).aam Ingrid zal dragen. Onze hartelijke gelukwensen. 
-Op Woensdag 4 Januari 1956 werd op Ockenburgh gevonden: een paar Lens-kousen, een Lensdas, een paar schEJendekkers en een led~ren riem. Ïerug te beh men bij Dhr.G.Lam., Wilgst:t. 71, 

Het ZO'eklich t op Lens E.· 
Lens E ont1Vikkelde tegen DHL van het begin af aan een veld.meerderheid. Deze le"l('erde halverwege le helft een ver-

.,,_ 
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diend doelpunt op, gescoord ·door Fréd de GrooL Na een gri0-

zeligc escapade ergens bij de zijlijn was onze doelman net ;
op tijd terug cm de bal na een goed schot in de vèr.ste hoek 
te zien verdwijnen. Met deze 1-1 stand kwam de .:ruE,t. · Na .de 
hervatting namen de Del'tenaren de leiding. Lens kwam nu zeer 
fel opzetten, maar de aanvankelijk niet zo sbliede Jlelftse ver

_dediging sloot nu zeer goed én wat men ook probeerde, verande 
ring kwam er niet meer in de stand. 

' Als we iets over het vertoonde spel moeten zeggen, 
dan wel allereerst dit, dat het bijzonder prettig was te zien 
(vooral in de 2e helft en steeds meer naarmate de tijd v,;:r:
streek) hoe hard. er door al onze spelers werd gewerkt. En 
bovendien niet zo slecht,• zodat we, or,danks de nederlaag, 
niet ontevreden mogen zijn. 

!îatuurlijk werden er wel fouten gemaakt. Zo is 
het goed veel te schinten. Maar het werd teveel van tcver 
geprobeerd en er werd dan te slecht gericht. 

· De grote fout school ~chter < toch in de eerste 
sp08lhclft. Toen had:ien er bE,slist me, r doelpunten kunnen 
vallen. De D.H.L.-vordediging was .toen met·behoorlijke com
binaties zeker te overspelen. 

Opvallend was, dat verschillende spelers op be
trekkelijk korte termijn het gebruik van hun linkerbècn heb

·bcn gekregen. En dat zijn wel voonil/legenen die Dinsdag 1 s 
trouw ·present zijn. 

, ' Die training is wel iets, waar er nog meer gebruik 
van moeten maken l Vooral als er een mooie kampioenskans is, 
is het niet zo vreemd alles te doen om die te vcrwezenli-jken. 

Wat dat be;treft nog één ding : Pas op voor." zwak
ke·" tegenstanders. Want· die zijn zo gevaarlijk. · , A.v.G. 

Van Doel tot Doel. 
Lens F zorgde voor het -eerste,winstpunt in 1956. 

Na een rit langs een,ietwat vreemde route ( samenstelling en 
leiding,: A.Hartman) bcretkten we het goed bLspeelbare KRVC
terrein. JJe wedstrijd gaf tweè aan elkaar gewaagde ploegen te 
zien, die meer spanning dan goed voetb.al boden. 

Onze verdediging begon aarzqlen~, maar herstelde 
zich later keurig. Speciaal keeper Ansems ortfü•rschidde zich. 
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Op het middenveld was Hartman heer en meester. Zijn omer
moeibaar zwoegen was een voorbeeld voor do anderen. Zijn 
plaatsen was echter nog niet alles; denk daar een volgend 
keer ook eens aan, Adrie.' De voorhoede (vûrzwakt door à.e af
wezigheid van Hendrichs ) kreeg heel wai; mqoie kansen, mqar . 
er· zat g0en en~ele schutter bij, terwijl men bovendien nog 
al eens overhoop lag met do off-side regel. H.v.Oostve0n dient· 
zich terdege in trappen te ocf0nen; hij krijgt de bál bijna 
niet weg ! KRVC nam vrij spoedig de leiding en had lang ple
zier van deze voorsprong, maar halverwege de twoedê helft on
dernam G.de Roos een solorush en passeerde de .Rijswijkse::doel
man feilloos. Even later scoorde Nicm Drabbe zeer fraai, 'maar 
de scheidsrechter had buitcnspel·goconstateerd. Het _bleef 1-1, 
oen uitslag die de verhouding goed weergaf on die voor Lens F 
een zeer behoorlijke presta.tie betekende. 

GoL. 

"Een trekballetje". 
· Er zijn vleugelspelers, die er een groot ge

noegen in scheppen om zo snel mogelijk met de bal langs de lijn 
te rennen en hun rush te besluiten met een davE.rcnd schot ••• 
naast het doel oJ over do le,t. Zij schijnen.zich er bizonder 
wol bij te voe1ei;i, want zij volharden er in tot a(ll hun ·crijze 
haren. Dat zij zo tic,ntallen kansen om zetp brtmgen, de9r°t hen 
niet. Bovendien worden zij V(iak nog beloond met een oei! .. of oen 
aai ! •. van hot publiek, dat deze doelloze knallen wel mooi 
schijnt te vinden. Tot overmaat van raihp .krijgen zij ook vrel 
eens ooit een beloning in de vorm van een heuselijk doelpunt, 
als de bal toevallig niet ov;er of naast vliegt; . -

J.!aar • . ••• er zijn ook vleugelspelers, die 
hebben leren inzien, dat zij in de buurt van de doellijn (d.i. 
de hele korte zijde) gcakomen, bijna geen kans hebben om zelf 
te scoren en daarom zo'n beroemd trekballetje geven, dat aan 
het binnen trio zulke practltige kansen biedt. En deze snuggere · 
buitenGpelers worden /Jok vaak beloond, ••• maar nu door sommige 
scheidsrechters. Want vele keren constateert .de rechtsprekE,r, 
dat in zo'n geval de binnenspéler die dé bal van zijn buit8n
man ontving, buitenspel staat; Dit oordeel lijkt natuurlijk 
m:rge,ns naar. Onlangs zag ik' wüer zo iets gcbeuren. Het w1;1s 
een juvrGel tje van een doelpunt als resultaat van een fraaie· 
aanval. Het is nog àl duidelijk, dat ·het ·-afks:tiren vai;t dit 
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· soort. drelpunten·niet op• pri·js· gesteld wordt. Ik kén een sé-
• .nior-speler, van wie op deze .wijze verleden jaar drie doel

punten. werden geannuleerd •. Verschillende van onze. leiders heb
ben bovenbEsproken gevallen hier of daar meegemaakt. 

Nu hebben wij niets tegen onze vrienden-scheidsrechters 
cf.. elftalléiders è.ie als arbiter opt:;-eden, maar wij hebben i 
evenmin iets tegen fraaie. doelpunten., wel echter tegen het af~ 
kouron er. van •. 

, Voor ioder die dit leest, mog~n wij nog eens,herinno
ren aan de regel, dat me'n nooit buitènspel.kan staan, indien' 

' de bal dichter bij de vijandelijl,ce d_oellijn is. Een.scheids-
- rc:chter, die bij een ge,val al_s boven geschilderd,· de enig 

juiste beslissing nam en het doelpunt toekende, kreeg meè
smuilend achto~ zich te horen: qrilletje kopen! 

P.Juffermans. 
GF EF ZE lJE RUBiTE. 

- Soms -blijkt hot al moeilijk te Z1Jn ucn bal door de 
,vrije ruimte naar den m;dcspeler te plaatsen. Hoev~,el moeili/
k0r wordt dat dan niet, wanm,er- je met z'n twintigen, "vriènd : 
en vijand" op c,:,n kluitje staat? 

Soms blijkt hc,t h8ûl lastig om, wanm,er je alleen voor, 
d0 keeper komt, tE, scoren. Ho(! lastig moet dat dan wel nüt · 
zijn,· als or nic;t; allc,en u.n keeper, maar ook nog een half• 
elftal in en voor het doel staat. · 

Conclu3ie: dTijf dr; hgenpartij niE,t op een hoop,sluit 
· ze niE: t in, wah t dan is er haast geen doorkomen meer aan. Trek 
steeds. terug; laat de v:ijmdelijk8 vcrdediging naar voren ko
men en bouw dan snelle aanvallen op. Trek een voor het doel 
vastgegroeide veràediging. uit elkaar met spel ovcr de vh:u-
ge;l:i. Dan gaat het brcter. Vi;i.l t U c0n voorbeeld?. Een juniore:ri-
_clftal speelde tegcm G:r: .W. Vac .In het c.E-rste kwartier werd e:r, 

·· alleen op onze helft gevoetbald, maar Gr.W. scoorde nict. Toen 
ontworstelde I;cns zich aan de drtü:: en trok naar vor,m, Uit een 
normale con:binai;ie maakte. Lens._gelijk. Van dat moment af werd 
VAC v,>lk ·men ingcsloten.~Backs un spil waren niet te houden en 

. trokken de middenlijn over. Maar het blu,f 1-1. Tot er zich op 
het middenveld een blessure voordeed. Toen do defecte speler 
we·:i:: in elkaar a8zet wa11 stonden bi.ins alle SJ:telers on onze 
1.1ol1t. En

1
oinn8t1 een naa.v"bm1n1,,m; fiao.o.en7 w't ee;; goa.Ldêemaf;':Kt. 

. J8_gndl'!i5~t unäa~""~r% iasn~: e~n älfä!nfüh\\\!îîiih8 ?':Ja e "~lis. liätullr-
.11.1Js. Zlo. Zj!,C Je a 1E:"t een ia.n de vier do0loi'mîre!t ··g-f..IJ:aakt-____ issi0 iift'; vflR~ä~l~~! 21Îa t f~Yä~~gc:a:~niaW' d~"ft~r'lnl'teteï~Î in-
-======================!====g==== .============================ 

r 



DE LENS RE.VUE 
. . 

Redactie: L.de Weert en A.v.Gastel. 
Gironummer: Penn. L.én S. 33.67.11. 

Secr. H.Houkes,2e ~chuytstr.60, tél.324721 
Terreinen: Ockenburgh, einde Laan van Meerdervoort 

•·- . - . 

===-===-===--=- --===--=--======---===-===-================--
JAARGANG 1955-1956 1"°21 19 jan.56 

==--===-===---====-=-=======-========-======-====-======--== 
LENS 1 ZAKAGENDA 

Zaterdag 21 Januari 56 Lens A :.. F - H 
Zondag 22 Janûari 

Januari 
56 Lens l-2~3-4-6-7~B-C-D. 

Maandag 23 56 ClUbavond. 
Woensdag 25 Januari 56 Lens-pupillen-VVP ! .! en de Wmensdag-. . 

mi ddagcl ub . _ 
Vrijdag 27 Januari 56 Bestuursvergadering-Maartensdijk-. 

, laan 559. 
----==-------==--=---==--=-- .=--------=---------------=-----
HET D0ELPUNTENF0NDS 

is nu· de f .20C.- viel heel 
Lems 3 zorgfü, voor_ f.l. 25, Lens 7 .voor f. 2. -
kent volgende week af. · 

De·stand per 19 Dec.55 
D,ne week ontvangen 
Saldö por 16 Jan.56 . 

was 

dicht genaderd. 
eri Lens 5 re-

... f.193.38 
3.25 

... "f.196.63 --------
' .. 

Wil E.Löwensteijn voor de inning in Lens 6 zorg-

dragen ? 

OFFICIEEL , 
Aangenomen als lid 
N°53 A.C;Mnrselis 5.10.41 J3osboomstr. Ba --
In ballotage . 
N°54 J.L.M.Broekhans, 27.2.44 Tomaten~tr.63 Jl..v.Gastel-E? 

Sarolea 
55 A.I.Verburg 24.12.45 Anjelierstr.45 ~ A.Hoefnagel-
56 G.H.v.d.Linden 14.1.46 Begoniastr.2341 u.·Houkes 

57 JAC 0verklift 11.2 .45 Obrechtstr .361 p;Juffermans-
- H.Houkes. 

Nieuwe dona t5ice :' 
Mej.H.Hartgring Vlierboowstr.596.' 

- . 

·, 
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Bestuursvergadering. 

• De e.v. bestuursve,:gadering wordt gehouden 
W. Verheggen, op Vrijdag, 2] Jan.a.s; ten huize van de heer 

Maartensdijklaan 559. Aanvang 8 uur. ' 

, Mogen we de diverse secretarissen verzoe-
ken voor tijdige indiening van hun rapporten te zorgen.-Bij 
voorbaat vriendelijke dank. 

-;-:-:-~-
PROGRAMMA SENIORE,'N VOOR ZONDAG 22 JANUARI 1956. 

· -2. 30uur 
-12.- Il 

-12-45" 

-1.15 Il 

-12.- Il 

GDA l - Lens l E~aastraat - Loosduinen. 
Lens 2 - Rijswijk 3 Terrein l - Lokaal l 
Delfia 2- Lens 3 Laan v.Vollering-Delft, achteraan 

Lens 4 
Lens 6 

rechts. 
Delfia 3 Terrein 2 - Lokaa~ 2 
RKDEO 6 11 2 - 11 2 

-. --: -: - : -
OPSTELLINGEN: 

Lens l 
----<' .Beek ,A.v. Luxemburg,H.Kortekaas, J .Admi-

raal, J .Ras ,H.Haket, R.Mahieu,J. Walsteijn ,F .dc Jong,G.Verhaar, 
J.V/üstefeld. Reserves: H.v.d.Toorn, R.1!ahieu Sr. Leider: 
Dhr.J.Willems. 

· Lens 2 
, A.ten Dam,H.Helmich,E.v.Laarhoven,J.Ro-

zenburg,A.Hoefnagel,H.Kemper,V.v.Laarhoven,A.Hoppenbrouwers, 
R.Wüstefeld, L'.de Boer.,P.Oranje. Reserves: P.Krol,H.Eisen
burger. Leider: Dhr.A.de Weert. 

Lens 3-
G.Kochi,A.Bogisch, C .Hoogeveen,J .Lelieveld, 

H.Houlèes,J.Veenman,J.Jager,L.Knijff, J.Suijkerbuijk,B.Luijckx 
A.v.d.Lans. ResErves: A.Zuijdwijk,B.v.Velzen. Samenkomst: 

' ll.45uur Holl.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. ees , • unnen, '• owcns e~Jn, . 1eu-
wenhuizen, R.Becker,J.Alsemgeest,M.Semeijn,M.Hollander,C.Bo-' 
gisch,F.dc Jongh,L.Niessen.Reserve: A.Onderwater. 
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==-'-:A.Blok,J .Bal_lering,A .Krol ,K. Wallaart,H.v. d. , 

Boogaardt ,J .Bontje·,E ,Sarolea ,P. v .Onpa,H ,Mulder ,H. v .Rijn, H. 
Molenkamp. Reserves : H.Janssen, J .Bom. · 

i -:-:-:-:-

Alleen noodzakelijke afschrijvingen; uiterlijk Za
terdagmorgen: Adres : Dhr.P.J.de Le'euw; Vlierboom~tr~596, 

-:-:-:-~-
• PROGRAM!,!A JU11IOREN, VOOR ZATERDAG, 21 JANUARI 1956. 

2 .45 uur Lens A. Naaldwijk 
.. 2. 30 " • Lens F - Dtm Hoorn 
- 2.30 " · GDA - Lens H 

PROGRA!.lliIA JUNIOREN VOOR ZONDAG, 

Terrein l 
Il 2 

Lokaal l 
n 2 

" Ockenburgh. 

22 JANUARI 195~-

- 2.30.ul\r 
-12.- Il 

VVP - Lens B 
Lens C 
Lens D 

l\!oa " 
IJ 

2 .• 

3 
Zuido:::-park 
Lokaal 5 

- 2,3'J Il - Juventas 3 " 5 
-:-:-·-·-· 

OPSTELLINGEN 

Lens AR, v. Wcsting, P. Jans, J. v. d .l,kcr, C .Mcershoek, 
C. Yelclj_nk ,1;. dG Gruijter, J. v .Bussel ,H.Pröpper, H. Bcijersbc :-:gen 
v.Henegouwen, A.Burghouwt,C.Fcrtm··,n, B,Plat, C.v.Breugel. 
Lc;ider: Dhr.J ,Y/illeri,~. -"·-··-- Lens B bé·kend .. Reserves: H.l1ietz ,1(, \d.-ni::-anl. 
L3icJer: Dhr.cr~Bi.Örhutzen. San:enkomst": 2 _uur ingang ADO, 

Lens cl L + H .:t· t s n· .. t AL k 
.. 1.. une "1 "ui· ers, . 1.Jt::S ra~ . oy ens, 

J. de' He 6:, H. Brockhaus ,.4. v. d .Laan, Th.Knijff, . G. Jehe"e, ,R. Blok, 
,J.Brussel. Res. 'i'.Lutterman, C.v.d.Zijden. Leider·: Dh:::-.P. 
Jufferman.J. ---· , --·--·--

Lens D, vorige w0ck vermeld. 

Lens F, bekend: Rbs, J.Mol, F.de Groot. Leider: 
Dhr.H.Kemperman. 

·Lens H, bekend. Rcs. C.Nuytcns ! E.Hilkhuizen. · 

Alleen niet te vermijdbn afschrijvingen worden 
geaccepteerd en dan tijdig schriftèlijk aan Dhr.P.Meershoek 
Sr. Lunte~enstraat 123. 

--:-:-:-

• 
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-----------------------------------------------------------J.Stoltenberg, M.Franken,C.Herold en R.Groothuis 

zijn deze week niet opgesteld wegens hun niet opkomen op zon-

dag 15 januari. · 
' -:-:-:-

Pupillen tegen VVP •. 
De pupillenwedstrijd van de Lens-VVP serie 

wordt gespeeld op Woensdag, 25 Jan. a.s. op Oekenburgh mn 

2.30uur. Dezelfde spelers als reeds eerder opgesteld. 
-:-:-:-

Het Sportkamp. 
De eerste aanmeldingen ziJn al binnen. Dat was 

gauwer dan wij' verwachttten. Mooi zo! Volgt de n;st ook .gauw ? 

Want, zoals wij al schreven, dat maakt hot werk voor ons veel 

gemakkelijker. '· Kampcommissie •, 
-:;..:-:-

Resultaten van 15 Januari 1956. 

Senioren 
·1ens 3 - VIOS 4 1-1 

Archipel 5-Lens 5 5-5 

Junioren 
Quick Steps 
Verburch 
Verburc:1 

L,:,ns C 
- I r,ns· D 

Lens I 

2-2 
,afg. 
afg. 

_ Lens '7 - Wr,ssenaar 7 2-1 
Vr.sch.: DHLl- Lens 1 -1-1 
------- · Het programma voor· Zaterdag 14 · jan. 56 ( Lons E-

, ' . 
G-H J vmrd in zijr. gcboel afgelast. 

_C,mpcti t. ie--indelj ng_: Ingedeeld bij kns I : 

_L0:1s Jo / 

-------- . --•-· 

Il~ PUNTEbP(;T ., -~·----- - ·- .. ~-- ----
~ ~ ~•(·w,1: ~et ei" in de ~ cc1, · v-.. :,n vo~ige WE.ek. nie~ · 

1~r1ar nitz.ng · konden. -~eer. d~ 'd.1 i.c vc.stge_s tcl ... 1.c senicrcr..11edstr:.j-

dcn à. ·1 :Jr::-;.:.3:=; ~ De oogst v;as 4 :911...,r:ïen) he-':;geen r..iÜt tegenvalt-~ · 

De dt'a\'i "l_rJ.n het de:cde go•~ft weer enige hoop~ ma2.r die van 

Lens 5 betekcnds oen tegenvallC'rtjc. 
De enige juniurem•edstri.jd, die gespeeld vmrd, 

lcverd.e 1 punt op. Dat Lens C voor deze punt zorgde, dcocj. 

deugd: 
_:pe stand 
Senioren 
Junioren 
Pupillen 
Totaal 

na 17 voetbalweken: 
69 --·22 . 9 38 53 158-193 o. 77 

81 ,39 10 , 32 _' 86 21ó-176 1.06 

10 2 3 5 . 7 11- 16 0. 70 

lEi0===63==22== 75 =146===379-385 _ ·==op~!tenkijker. 
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Als besluit van onze eerste standenserie, geven 

wij die van Lens Hen I (en J) 

4e Klas 0 
. 4e klas'Q 

W.Bl.R.K. 9 18 37- 3 Lens I 8 12 28- 8 

GDA. 9 14 39-12 RKAVV x) 4 5 25- 1 

Q. Steps' 9 12 35"16 Rave 4 4 3- 6 

Lens H 7 8 15-15 . D,HBRK 3 3 5- 4 

Wilh. 8 6 16-31 Westl. 4 3 4-3 

0-boys j 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 5 1 3f31 

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 week was het zoeklicht gericht op ons derde 

elftal, dat van al onze ·seniorenteams er het slechts voorstaat. 

Gel.ukkig i9c door de w0dstrijd van Zondag 1.1. de situatie ür 

niet somberder op geworden,. intege:ndeel. 

Na een l,ange r,ceks van nuderlagen werd einddijk 

weer een punt behaald middels een 1-1 gelijk spel tegen VIOs, 

dat toch in de bovepste helft van de ranglijst ,zetelt. Ei,. de 

concurr cntie kwam niet in actie. 

" Zoals op zovele· Oc!rnnburgsa n,dstrijdc,n ·dr~cta de 

harde wind oo:: ,,:,, deze zi~n stpmpGl. lfot overgrote decl vaP.. 

hut s-pel spoelde .:;ich af op à.o hel'ft vaYJ de tegsn wind in spo-• 

l.Gndc partij.; :n J.E· éE:rste drie kwa!"' .. ~ier was dat Lcnso ,.Aan- , 

var..kciijk rammelde hot nogal in onze. •.rcrdeêiiging" Voo:.-.·2.l rcch~s-- ~ 

baak Bcgisch, voor wle 'zo iets toch bosl.ist ec;n uitzçndc:tin,-· · 

· 
1 is, ;mis te· nog_ _al, E.C.:1S ~ · 

Het doelpunt, é.at na een kwartie:r viel, we.s cchtH· 

het gevcolg van een îout va'n zijn collc.ga op links, die zich do 

bal liet ontfutselen, · · 

· Hierbij bleef hc-t echter. De grocn~wi tten kregen 

heel wat \amsen - en zij hadden èr zich nog veel meer kunnen 

• scheppen, daar de dekking ·nogal eens te wenser.. ovcrliét en 

niet zeläen m0_erdc,re aanvallers vcilkof'.Jon vrij s oonden - maar 

zij doden er to lang over om tot een schot te komen en dan· 

was e:r altij"d wel een van d-e-hard vi;:;rk_cnde en f;)l attaquerende 
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verdedigers die zich_in de vuurlinie had gli8~îatst. Keeper 
Beek,· onze debutant, krGeg dan ook niet zo veel schoten om 
zijn kunnen op te tonen, maar die hij:; kreeg werden rustig 
en foutloos onschadelijk gemaakt. 

In de tweede helft had Lens het vooruitzicht mèt · 
een redelijke kans·op succes te kunnen proberen de achter
stand in E:Ecn voorsprong om t.Ec zetten. VIOS verdedigde echter 
goed en enkrle schoten - bv. e~n geweldige knal van Lucas
Lnijckx - werden door hun tl'1elrian uit de kooi gehouden. Het 
was dan ook pas eEo'1 kwartier voor tijd toen Suijkcrbuijk 
met een prachtig schot voor.de gelijkmater zorgde. Verder 
kwam men nic·L meer. 

Deze 1-J-uitslQg gaf inderdaad de krachtsverhou
ding wel goe<1 weGr. :ret vertoonde spel was van 0eide kantc11 
maa:-: vrij matig, 

Onze achterhoede verstond verdedigend Z:t.Jn ·taak 
bohoorlijk, maai· schoot opbouwe;nd wel te kort. In de eerste 
hclfi; ,7crd de fout gemaakt te;veel met hoge_ trappen te ruime·n; 
in dr t.n:ede vielen v,el passes te hard uit. Zt..ker wat het 
,,uvcl van a.G urste speclhçlft betreft had cchtc•r ook de 
vc•crhoc,de s'ch<12c:. Tn het stopp. r:ipilsystccm hebb:m n,l, niet 
al.lc.s:1 dri b 1 Tll'!~r,~-, rrm.a:=· ·:i:ol-c Ge bui. ·i.:o:rispelers do -!:s.aK cm, V·.)r 

op de ci,.::..:;n Le.: 1-:.f-t t,,.,,.ug te kvmEn oq g.:plaats'L v1egï11trl{:ûll mo,
g0li. j~ i._. ïn3.kcn. -oaii. ka:.1 ffiûl! ~CllliGll tJ·t voetbal zoals ·het ge-
s:pccld i;..18t w,-'ï1•enn E.:n ~,:oal.1 we hot· in a.é~rn wedstrijd één 
kcor B ~~,:..t.n. h-... bbe1~: E;en ~~nûlle c:i.riehocks~;ombintie t·w.ss011 
1 i r.kshalf. •-bin~cn en -bui•te11, waar1nue het h01e veld t1erd 
ov·crr; 1:.oKc'l zond0r dat ür een tciie·Dstn!!der aan t:o pas kuam" 

I>,t Z3,J met het voortdurend terugk0men van binnen
en bui'ccnsp, lror.s eri het- steeds mae ten aanval trokken van de 
kan thal:ves eist cen v-oortd-..irendc activiteit, 2x3 kwartier 
lang en dat is iE,ts ,. ,raar sommigen niet voor voc,len. Zij 
moeten zich tchtcr hun verantwoorde:lijkheid wel rcalisErc,n. 
Als zij dit kunncn opbrengen, dan degradeert Lens 3 in deze 
opstelling beslist niet, andors zeker wel. 

Lens heeft de laatste jaren slechts promoties en 
geen degradaties gekend. Laat dat nog heel lang zo blijven. 
En laat dit gelijke spel het begin zijn val,) een succesvolle 
eindspurt; zo een als ook het vorig jaar het dc,rde redding, 
heeft gebracht, A G 

. .v . . 
, 



. . ' 
•. ' · -169----- .--------~----_-------·-------------- ·--- ·------ --------

VARIA • . , ' .. . 
-Gerard de Haas miste ml afloop van de wedstrijd van 

Lens E tegen DHL op Zaterdag 7 jan. zijn Lenskousen. Wie.heeft 
zich hieraan vergr(>pen ? Hij wordt 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 v~n ons eerste elftal. · 

VAN DOEL TOT DOEL. 
Het kleine seniorenprb~amma, dat voor Zondag j.l. 

was vastgesteld, kon gelukkig gehüel worden afgewerkt. Voor 
Lens 3 was deze week h,:t zaklicht bestemd,· zodat alleen de 
wedstrijden vap Lens 5 en 7 ter wecrgaveo,erblijven. 

Het vijfde speelde aan de·Buurtweg 8Cn spannende wed-: 
strijd tcgen het i:ri rang geli.;ke Archipel-team. In de eerste 
helft blies de bries in het voordeel van Lens en na ~nige tijd 
kon L.Bom uit een voorzet van H.Jorink het eerste doelpunt 
doen aantekem;n. Op min of meer duistere \'1ijze kr.:,cg kort . 
daaxna Àrchipel van de 'scheidsrechter de gelijkmaker toegewe
zen. Doo± twee goals van 1'.Bergenhenc~ouwen kreeg ons vijfde· 
opnieuw 2x een voors')rong· (2-1 cm 3:-2), maar bij de rust wa
ren de partijen ,1eeor op gelijke veest: Ondanks (of juist door) 

· de tE.genwind liep het in de twee.do aanvankelijk tamelijk vlot, 
hetgeen resulteerde in twee goals van H.·Jorink en G.Lam. Toen 
begon echter de vermoeidheid con woordje inee te spreken en 
t~gen het einde van de strijd vocht L8ns met de rug tegen de 
muur. Dat bij het laatste-fluitsignaal de stand 5-5 was kon 
echter niet worden voorkomen:: · · 

Een nogal gekluts,t Lens 7 leverde een felle' en spor- · 
tieve strijd tegen Wassenaars 7e editie. In do eorste helft 
nam Lens een 2-1 voorspro~g, waarbij de koppels H.v.d.Boo-

. gaardt-H.Mulder en H.v.Rijn-H.Janssen voor de blauw-w~tte 
goals zorgden (zou deze ex~los;i.e iets met de,H-bom te maken 
hebben?). Na de rust kwam onze verdediging onder druk te 
staan, maar in de stand_ kwam ge,en wijziging meer. 

' L.d.W. 

Aangezien Peter 1!eershoek en Hans Pelster, een kf,ar
tier voor de aanvang van de we.dstrijd uit huis gepeld, zich 
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van huh goede zijde lieten zien, kon Lens C met 11 man tegen 
Quick Steps aantreder.. 

Van de eerste.tot do laatste minuut is de strijd 
aan de Nijkcrklaan spannend geweest. Wij hebben heel wat goe
de momcntE.n gezien en mogen vooral de ijver ·van de jongens 
zeer prijzen. 

In de eerste helft was Lens g,stcund door de 
wind de sterkste, wat duidelijk bleek uit de grote serie cor
ners on de groteactiviteit, die deQ;uick_Stups-kceper aan 
de dag mo,,st leggen. Doelpunten war;,n uchtcr duur. Het bleef 
bij oen kogel van aanvoerder v.d.Laan t~gen de paal c,n -èen · 
schot van Hans Brussel t<.gen de lat. Ten slotto echtor kwam 
'- v<-n voor· half-time een sofballetje ··over de lijn. Le;ns C 
loidt met 1-0. Rust • 

In do tm,cde helft moest onze achtcrhocdo h--el 
wat meer in actie komen. K,:,q,cr Lunct c.s. wistfm hot daar 

, w<;,l t.c klaren, maScr mocsiJ-·"zwichtc,n voor ·"en feilloos doel
punt van onzü ov• rigcr.s prima spelende Pc,lstor, die. mede-

. lijfü,n ko. skrdc mut de gasth<cr,;n. Lvcn latt.'.ë krc,:,g onze 
kc,.pcr .ct.n royale bui en Quick Sté.ps le;iddG met 2-1. Onver
vaard toch weer ten strijde trekkende wisten on-,t, voorwaart- · 
s<cn nocht,ms op du valru•p de stand ,.te nivelleren. Bn zo . 
;vc,rd een v;:;rdi. nd puntje mc.c,gc,nomun. · 

--=-------------------.' -==--=----:;;;:--------=====--=--..... ===---;; 

KOMT ER LICHT I!i DE OCIÜ:NBURGHSE DUISTERNIS ? 

=-===================== .==========~========================= 

Bij het .te::.' perse gaan van de LenGrevue ontvingen 
we het bericht, dat dè ws;dstrijd Lens 7 tegen 
G.D.A. is uitgesteld. 

' 
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JAARGANG 1955-1956 N°22f 26 jan 56 

===·=======·==========·======' '====' ========================= 
LENS 1 • ZAKAGENDA': 

Vrijda'g 27 Jan.56': J3 uur : Bestuursvergadering t.h.v. de heer 

Zaterdag 28 
Zondag 29 

·Maandag 30 
'i/ocnsda('; 1 

11 

Il 

Il 

Feb. 

. W.· Verh.~ggen, Maartensdijklaan 559 
Lens E - ~ - G L H - I - J . 

Lens 1 - 3 - 4,L 5 - 6 - 7 - B·- C ~ D .. , 
Clubavond , ' 
De Woensdàgmidfagclub. Eve1,tûeel pupil,len! 

==-=======;;::;;;:;::::-:::::;:::::::;::::::::::::::=============:::: .. - ===- . ;;;;::;:;:::;;:;:::;:::;:::;::::::;::;;:;_;::::;;:;:;:::;:::::;;:::::;:::;:: 
' HOOGSTE TIJD (VOOR DE E:i:NDS-PGRT ) , HbnEN ! ! 

------------=---·=-----==----=. -·---::.===== . =-·~ ..... "=====-====::.:::;;;:;;;;;:;:;::::; 
. t 

Het Doelpuntenfond2. , .. · 
l 

blt,ef onvera:1élerd. op f .196. 63 11 han_gen 11
, 

naar v,m L,:ps 5 Jm Lens 1 J-.cb'tcn wc· nog wat te goed. 
·,vat in hot vat zit, verzuurt niet, zullen 

we maar dcrü::cn: 

OFFICIEEL 
In ballotage: , . 
n°57 Jac Overklift, 11.2,45 Obrechtstr.361-Dhr.Jufferml".J1~~ 

· tl0W<8S 

Aangenomen als lid : · i 
n°54 J.L.M. Broekhans-,'. 27.2.44 Torrtatenstraat 63 _,,.._ 

55 A.I.Verburg ·· 24.12.45 Anjelierstr.45 " 

56 G.H.v.d.Linden 14.1.46 Be,oniastraat 234, 

Bestuursvergadering. . . ~ '.' . · . · , , 

' . 

. Vrijdag, 27 jan.a.s. bPstuursvergadering ten huize 

van de heer W. Verl:eggen, Maartc.ns(lijklaan 559. Aanvang 8 ·uur. -
, ,. 

. " 
Duitsland-Nederland op 14 Maart 56. 

Op Woensdag 14 Maart,i,\.s.wordt in Düsseldorf de 

wedstrijd Dui tsl,and-Nederland gesp.ield. De prijzen der plaat- . 1 • 

SE;n zijn f, 13.40; f.7.50, f.5,70ïf.2.40; f.1.50. Gegadigden 

kunnen zich tot 5 Feb.a.s. schriftelijk melden bij dhr.H.Houkes, 

2e -Schuytstraat 60. 
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PliO'.;:t,AÀiMil_ SENIOREN VOOR ZONDÀû , 2_9 JANUARi ~956. 

- 2.- uur Lens 1 - TYBB 1 Terrein 1 
-12.- 11 Gr.W.Vac2- Lens 3 Roggewoning, Buurtweg, 
- 1.15 11 Velo 2 - Lens 4 Harry Hoekstraat Wateringen, ' 
-12.- Il Lens 5 RKAVV 4 Terrein 1 

. -12. - 11 Lens 6 Westerkwartier 7 Terrein 2 
- 1.15 Il Lens 7 Voorbvrg 6 11. 2. 

- ~ - :- :-: -
OPSTELLINGEN: 

Lens 1 

raàl, 
haar, 

, G,Kochi,A.v.Luxembur~,H.Kortekaas,J.Ad!:Ji
J.Ras, H.Haket, R.Mahieu, F.de Jong; J.Walsteijn,G.Ver
J .Wüstefeld. Ree,erves :A.ten Dam,H.Kemper,A.Hoppenbrou
Leider : Dhr. J.\Villems,. 

Lens :;; ~: 
2.Mahieu Sr, A.Bogisch,C.Hoogeveen,J.Le

lieveld, H ,!Ioukes, J. Veenman, J .Jager, L;Knijff., J .Sui_jkerbuijk, 
B •. Luijckx, A.v.d.Lans. ReservE.s ,·s.Vloemans, P.Krol. Sa,,-en
komst : 11.15 uur lf.Paschaliskcrk. 

Lens 4 
· J.Frijters, Ph.de Heer, J.v.Vlesting, !I.v. 

Niel, H.v.Westing,A.v.Gastel,}'.Schippers,H.de Bakker, A.Zuid
vrijk, H Naastepad; ·A.Ruijgrok. Reserves: G.v.Agthoven. Samen
komst 12.30 uur Thorbeckelaan, hoek Haagweg. 

Lcns' 5n.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 GJ G. t. VI Kl" .. E 1·· t .. ·c· 1·· , • v. ees , . ,._ unnen, . ovrens e1Jn, ._·q.eu .... 
w,:,nhuizen, R.Becker, J.Alsemgeest,iii.Semeijn,M.Hollander,C. 
Bogisch, F.de Jongh, L.Niessen. Reserve: A.Onderwater. 

· Lens 711.Molenkamp, J.Ballering, A.Krol,F.Mo~ik-,. 
H.v.d.Boogaardt, J.Bontje,E.Sarolea,K.Wallaart, Il.Mulder, 
H.v,Rijn, P.:v.?nna. Reserves ; H.Janssen, J.Bom. 

-:-:-:-:-
Alléen noodzakelijke- afschrijvingen, uiterlijk 

Zaterdágmo'rgen. Adres : Dhr.P.J.p.e Leeuw, Vlierboomstr.596. 
-:-:-:-;.-

• 
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PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 28 JANUARI 1956. . 

' -2.15 uur Lens É ~ V.V.P. Terrein 1 .Lokaal 1 
-3.30 " Lens F - Westlandia, " 1 " 1 ' ' 
-2.45 11 Westlandia- Lens G " Langebroekweg,_ Naaldwijk. 

- -3-30 " Lens H - Bl.Zwart " 2 Lokaal 2 

-2.15 11 -Lens -I - Lens J " 2 " 2 

PROGRAMMA JUNIOREN VÖOR ZONDAG 29 JANUARI 1956. 

-12.- uur Lens B - Gr.\Y.Vac ·: Terrein 3 Lokaal .5 ' 
-12.- . Il KRVC Lens C " 'Hoornpark, Jan Thyssen-

V,1eg, 3 te Rijswijk. 

- 1.15 ,, Lens D Rava Terrein 3 Lokaal 5 

OPSTELLINGEN: ,, " ' 

'Lens 13 bekend. Res. ·J.dc Heer, H.Dietz. 

Lens C • · "A.Lunet, J .Stoltenberg,l,:.Franke, ,S.Dijkstra 

A.Loykens,C.Herold,A:v:d,Laan,Th.Knijff, H.Witters,G.Jchee, 

J. Brus: el. Reserves: J .Broekhans, -R. Groothuijs. 

Lens D bekend. !les. F .Iiinfelaar. 

- Lr · s E 
Gruijter, J.Ans(;ms. 

bekend met A .Ha_rtman. Rese:rvE;s ,- J. dé 

,. 
Lens F 

A.Hartman. Leider 
bekend met P.Klink. Reserves: .F.de Groot 

Dhr. G .KempermaJl. 
' -

Lens G 
2 uur Haagweg, hoek 

- ., 
: bekend. Rcs. P.de Groot. Samenkomst: 
Thorbéckei~an. 

Lens. H:, bekend.·Res. _uit I. 

Lens I : : · · , · - -
P.Schulten,C.Nuytens,R.Straathof, N.N,, 

'G. v .Beek ,R.Kuijpers ,N. de Boêr, P. Wiss·e ,A. v .Zeeland ,E .Hilkhuizen, 

P.Mnl. Res. H.Raaijmakers. LGider: Dhr A.Ruijgrok_. · · 

Lens J · - · ==---=--· J .v.Oortj f'.Wamste.cker,R.Dckkcr Kleijn, 

J.Olyhoek, F:Hocfnagel,V.Nowee,J.Nuij,J.Schuttenhelm,Î'.v.Pelt, 

W .v .d.Rui,jt:enb_eek, L. -!;er_ Meer; Leider: Dhr-.C ,Bogisch, 

Alleén niet te vermijden afschrijvingen worden 

cepteerd en dan tijdig schriftelijk aan dhr.P.Mcershoek 

Luriterenstraat 123. -:-:-:--: ... 

gcac
Sr, 
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Indien Lens pupillen - V·. V .P. op Woensdag 25 jan• 

geen doorgang heeft gevoi,den, verwachten wij de jongens. de 
volgende week woensdag op het,ielfde uur. 

JUCO 
Lens E - V.V.P. is Zaterdag de belangrijkste ju-· 

niorenwedstrijd. Ons E-elftal beze_t de bovenste plas ts en . 
YVP is voorlopig de grootste mededinger. Een ovcrwil}Iling zou 
de kans op het kampioenschap heel erg ten goede komen. Veel 
succes, jongens! Doe je uiterste best ! 

Komen de spelers van Fen H soms wat vroeger, ter 
aanmoediging? Ook anderen zijn natuurlijk welkom. En een 
paar senioren langs de lijn staat ook wel aardig.,. 

A.v.G. 
-:-:-:--_:-:-

Het Sportkamp. 
Het is beslist nog.erg voorba;:ig te zeggen, dat de 

vacantie ·voor de deur staat. Maar er schijnen toch al heel 
wat junioren te.zijn, die beslist aJfaat meer over onze deel
name aan het 11.K.S.-kamp willen weten. We kunnen hun nieuws
gierigheid echter niet bevredigen. Want wij weten nog niet 
met zekerheid, welke de datá van de kampweken zullen zijn. 
En wat de rest betreft, daar valt zoveel o_ver tQ vertellen, 
dat de.Lensrevue veel te klein is, Maar : vraag de deelnemers 
van het vorig jaar: Die kunnen er alles van vertellen ! 

Een ding kunnen .wc wel alvast verklappen: als de 
doelname niet beneden onze verwachtingen bli·jft, gaan we twee 
weken op kamp, beifü, keren mej; 2 elftallen; de ene ke&r met 
de ouderen, de andere met de jongere junioren •. 

En wat nu betreft (lip onzêkerijeid over de datum: 
Laat je daardoor niet afschrikken om je alvast op te geven·. 
Zet er dan op het strookje bij, w0lkc week of weken je niet 
mee zou kunnen. llisschien kuriiîèn wij er wel rekening mee hou
den'! En ts de vraag of je meekunt afhankelijk van oen rapport, 
van de vacantiè van je ouders·of wat dàn ook, schrijf.dan'op 
je opgave het woord" voorlopig 0 of zo iets. ·Maar bepaal je 
niet tot te zeggen : Ik ga waarschijnlijk wel ;.ioe, want daar 
hebben wij zo weinig aan. 

Kampcommissie. 



' 
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Resultaten van 22 Jan.56 
Senioren : GDA 1 - Lens 1 4-2 , 

. · De -overige wedstrijden, zow,el van ·zaterdag als van 
Zondag ( Lens 2-3-4-6-A-B-C-D-F-H; gingen wegens terreinaf
keuring niet door. 

Competitie-indeling: terugget7okken bij Lens 7-: GDA 6 

De puntenpot. 
De aanstaande dcpress.iegolven-van de afgelopen 

week ve;roorzaakten een zodanige regenbombardemE!nt op de vel- . 
den, dat de afdeling 's Gravenhage zowel Zaterdag als Zondag 
het gehele programma afgelastte. 

Lens 1 kwam w,H ;in het veld, Behalve tegen GDA 
moest ook tc:gen een leger·pechduivels gestreden worden, zodat 
het re sul taà t weèr O punten was. · ' 

• Door het terugtrekkèn van GDA 6 raàkt Lens 7 een 
1-0 nederlaag kwijt. . . • . 
De stand na de 18e ronde : . , 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 

Totaal 

VARIA 

· 69 22 9 3S 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 vrieµd A.Beck, die zondag j.l. in de wedstrijd te
gen GDA een knieblessure· opliep, vertoeft tijdelijk in het 
zichnhuis aan he·t Wostoinde, ·zaal. 173. We v,ensen hem van / 
harte een spoedig herstel • 

. Van Doel tot Doel. 

Het enige wat er voor Lens "van doel tot 
doel" tö beleven viel, was de:wedstrijd van ·ons eérste tegen 
GDA. Met 4 - 2 trokken de Loosdu_iners aan het langste eind. 

In de· eerste helft had GDA een veldover:
wicht,_ dat in 2 doelpunten tot· uitdrukkin_g werd gebracht._ 

Na de ru,st gaf Lens duidelijk te kennen 
zich he&lc:maal els ge slagen te beschour;en. En tèr~cht. Ge-, 

• 
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steund door de wind kwam onze' voorhoede her)laaldelijk goed in 
actie, hetgeen de, door de 7lûn gehinderde, rood-witte. ach-
terhoede vaak in grote moeilijkheden bracht. · · 

. ; " 
· F.de Jong verkleinde de achterstand en J.Admi-

raal maakte na een corner'met een goed schot gelijk ( 2-2 ). 
Er ·zat nu beslist winst in. Lens overleefde een strafschop 
wegens hands, welke slecht genomen werd, en even later maakte 
J.~üstefeld er fraai een doelpunt bij. Tengevolge van een 
van de ove,rvloedige vlagbcwegingen van de GDA-grensrc;chter 
annuleerde de rechtspreker dc~e goal echter. Een fikse blun-· 
der, want hij deed dit in de mening dat voor hands gevlagd 
werd, want bui ter,spe,l was het volgens hem beslist niet. Nee, - ' ' zei -·:l.e grcnsrcchtcr, het was geen hands, maar wel off-si de! 
Jammer allcc;n, dat dit verschil van mening pas na do wedstrijd · 
blu,k. Nu wc.s het woc,r GDA dat scomde (3-2). L1cns kreeg nog 
een unieke kans op de gelijltmaker, nl. &en strafschop, c.vc.n
ecns wc.gens hands. - Dczc v;c,rd echter jarit,erlijk gemist. 

De maat van Lens-pech was hiermee echter nog niet -
vol. Na een botsing' moc.st onze: doelman A.Beck van het vc..ld 
·gedragen worde;n. In de +cstcrc.nde minuten moest zijn opvol
ger nog eenmaal zwichten zodat ook do - gocdü - kans op suc
cesvol prátcstcrén verkeken was. 

DE STAND VAN ONS EERSTE 
baart zorgen. Dit is helaas maar al to 

waar. Onze pas /l'epromoveerde voortrekkers staan met 3 pnt, 
achterstand onderaan. Uit de eerste 4 wudstrijdcn 4 punten, 
maar daarna slechts nederlagen. Weliswaar met kleine cijfers, 
maar verlïès blijft vérlies'. D<.stember jümmcr, omdat we in· 
het veld zeker niet de mind0rcn · zijn. Bovend.ien hebben .11e ·nog-

. al zwaar. met pech te kampen; zo ook nu weer door het verlies 
van o.nze nieuwe keeper Beek ( van· harte spoedig betersçihap ) • 

D .. t ,alles h t . 1 . 1 · 'k d. i tmaa1<,1; .e wc, zeer ,~oen J.J ·om e 
st.;mming e~ vooral de goede moed er in te houden. ZE.ker, trai
ner Willems doet al ·wat hij·kan en ook de splers werken er 
hard voor, maar het. va:j. t voor hen met al die tegenslagim on 
teleurstellingen beslist niO't mee. 
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. Zi.i kunnen nog best een flinke portie hulp gebruiken ! ! ! In 

mij_n gedachten 2!ie ik nog ons e:rste, op de· drempel vin het 
kampioenschap, verleden jàar. Bij de laatste, zo_belangrijke 
wedstrijden ( tegen Cromvlict, ADS en KRVC ) gaf al wat L0ns 
was acte de présence aan do lijn om met enthousiaste àanmoe·-

. diginger,_ er het hunne toe bij to dragon, OM LE.NS 1 IN DE DERDE 
KLAS TE BRl!.'YGEN ! ; .. . • 

Dat is gelu.1:t, màar zoals U weet, gaat hot nog niet 
voor de wind. Nu moeten alle pogingen in het·vierk g,;cteld 'w.or-· 
den; om Lcms voor de DERDE KLAS TE BEEOUDEN. En nu mag men 
verwachten, dat al degenen, die toon hun steun verleenden e.àn 
ons ê,erste, dat ook nu niet zullen nalaten ! · 

Dit komt echter we1 iEJts anders uit. Bij do wed
strijden van Lens 1 treft men wol een aantal Lc:nssupporters 
aan, maar in vernouding 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 meer op. Waar blijven al die 
mensen, die .ver~eden jaar het Cromvlietveld overspoelden?? · 
Waar blijven de senioren? Waàr onz0 talrijke juniorleden? 
i7aar onze donateurs ? Hun aanmoedigingen zijn voor ons ·eerste -
misschien nu veel harder nodig dan toen!!. 

• I". • 

Welke belangen er nu op het s·pel staan ? Wel mGn ,kan 
gerust zeggen dat ELKE KOMENDE UEDSTRIJD VOOR ONS ·EERSTE EVEN 
BELANGRIJK ZAL ZIJN, ALS TOEN DIE ENE P.11,RTIJ TEGEN CRCMVLIET. 
Toen ontbrak er niemand, toen wilde men coute que coute aan
wezig zijn om onze voortrekkers aan te moedigep.. ·En.nu ••. ? · 

Het kan nog vcrander~n. Laten we van~f Zondag a.s. 
bij de match tegen TYBB er voor zorgen, dat niet een behoor
lijk aantal L,:,nsors, maar AL WIE MAAR ENIGSZINS KAN, aànwo
zig is om onze jongens aan te moedigen. 

En al speelt SHS b,slist beter voetbal en al kan 
het thuis beslist vc~l behaaglijker zijn dan buiten, de spe
lers van het eerste elftal VAN UW EIGEN CLUB, hebben Uw steun 
,(let wel: steun, geen critiek) hard en hard nodig'! 

Zij op hun bemt zullen zeker 
doen om op sportieve wijze het dreigend 

· Mogen· zij op Uw hulp rekenen? 
ui.tb lijven 1 ! Tot Zondag. dan ! ! 

' 

hun uiterste best 
gevaar af te wenden. 

" Dan kan succes niet, 
Cordero 
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§EMPER ALT<Il!S ! 
Nu een reis naar de maan nog sH- chts een kwes

tie van tijd is, wordt mcniga8n bezekn door hat begrip 
11 ruimtGvaart ". Zondag maakte ik hiervan no·g een tr.cffend 
staaltje m:,e. lichter de Loosduins" kerk waren een stel kerelà, 
omringd do.or. urn talrijk publiek,' hardnekkige pogingeil doen
de om een bolvormig voorwerp het h,clal in·te dirig,rcn. 

H.c t starten ge.schicdde nogal vreemd, niet .mct 
behulp van raketten e.d., doch met wrcefaandrijving. Het re
sultaat was pover, ?/[.nt ho0wcl het projectiel een soms-rcs
pcctç!hle hoogte bc.r&iktc, bleef het binnen d& aardse aan
trECklüngskracht E.n stortte zodocmd<è telkens wc0r m,er ! Toen 
men na geruiir.e tijd alle/ pogingen mislu..1<:t zag, ruJ,;tc m<-n in. 
Cok de tovschcu:.•e,rs ginrrcn heen, so,Jmigc met bedrukte g'"-

. zicht~n. Ik vro~g cc.n van hen waarom hij zo sïp kc:ek en 
kr,cg ten. antwoord, d,:;:t zijn club Lens we\<!.r u:n onfqrtuin-

, lijkc •,•c.dstrijd spe cldc. c.n 'l[é(r verloren hc.d. Niet bc{'.Tij
pcn'!.<.è vro~g ik orr. nudcrc uitleg on toen trt:chttL hij m-. •,iijs 

. te m,:.tc.n, dat het vvrtoondc nic ts ms. t ruimh,vaart ui tr,t,c,:;!ld(; 
had, m,.ür doodgce,:ocn Gwr. vovtbal-.:cdstrijd m,s tusscm G:CA en 
Lcr.s. Ik liect ciij <o~htcr niet bvl?ttcr:, ,rnnt ik m0€n d.:ksels 
goed tv'\7ctcn,- dat voGtbal (lcttcrlij]j: ! ) u:.n l&ag-bi,j-:1.r·
grondse bczighE:id is ! ! ! ••• o ••••• 

, Hocwol ik nog steeds niit kan begrijpen, ,mar-
om di.:. liedon daar in'blauw en rood gekleurde shirts on kor
to broek_ rondliepen ···~ ! , 

Astronauticus 

, 

, 
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JAARGANG 1955-19-56 N°23 2 Februari 1956 
---=--- ·. ____________________ .-----=---------== -___ · =======-

Zate;rdag, 
Zondag 
Maandag 
Ylor nsdag 

4 Fehu.ari 
,5 , Il 

6 " 
8 " 

LEHS I ZAKAGE!.JDA . 
Lens A-E-F-G-H-I-J, of schaatsen ••••• 
Ltns 1-2-3-4-5-6-7-B-C-D. 
Club'avond · ', 
re Wocnsdagrniddagul.ub. 

==' ========-'-====::;:;::::;:;::;;:;;;:::::;========== - ==•·===-- ;;:::;:;;::::;;:;;:::;:::;::::;;:::::;::;;:::;:;;====-=== 

HOED VERLORE!f, AL ·-vERLORElî ! ! 
-----====-=--=-======----=-========-~==--===----=-====---=--
HET DOELPC:?i'ENFONDS -. 

levt:rde dez6 \vc.ek f.2. 75 op, n.l. f.1.75 • 
van ,Lc.ns 1 en f .1. - van Lc'ns 7; De opbrengst· van enige ander~; 
., lftallen wicrd nog nic, t a'fgedragen. . 

f. 196 .63 
2.75 

i'. 199.38 

De stand per 16 Jan.1:as 
Ontvangen 
S2ldo"per 30 Jan.56 

--·---==-==----·-=-===::::-:::: ____ ;:::;=:;;------==::::=------=-·--------==----
OFFICIEEL 

In ballot::1go: 
:;O .1_2 ,45· 'Apeldoorneselaàn _1)6 

Dhr.P.Jufferma:nil. 6n Dhr. Jó"Sardea 
17.3.46 Riënziestr.9- Dhr.P.Ju:fformans 

en I·hr .Ê .Saroloa. 

N.0 :ifl A. J. VV. Roo.dbol, 

n ° 59 · VI .Jvl;A. Groot J 
J 

----~--------~:-,-,~:-:-:-=-------------
PROGRAMI,lA 
-2. 30 uur' 
-12.- Il 

-12.30" 
- J..15 Il 

-12.- " 
-12.- Il 

-12.30 Il 

SDiIOREN VOOR ZOlIDAG 5 FEBRUARI 1956 
Hilhgom 1 -
LE.ns 2 
Rijswijk 
Lc.ns 4 

Léns 1 'Lc0kstraat ilillegom 
S.H.S 4-T~rrLin 1 

4- LE-ns·3 1 Julialaantje- Rijswijk 
GDS 2 -T8rrein 2 

VVP 4 - Lens 5 ._ Zuiderpark 2e· gcdecl te 
L8ns 6 
Wassenaar 

Flamingb's.6 Terrein 2 , 
7- Lens 7 ! KerkeDhout -Wassenaar . ~ ~ 

-:-:-:.-:-:-:-

, 
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OPSTELLINGEN 
Lens 1 

G.Kochi, A.v.Luxemburg,H.Kortckaas,J.Wal
·steyn, J.Ras,H.Haket,R.Mahieu,J.Admmraal·, F.de Jong,G.Ver
haar, J.Wüstcfeld. Reserves: Th.Eisenburger, E.v.Laarhoven. · 
Leider: Dhr.J.Willcms. Samenkomst : 12.30 uur - Café Hierck-
Apeldoorneselaan De reis gaat per bus. 

Lens 2 
A.ten Dam,H.Helmich,H.Kemper,J.Roozenburg, 

A.Hoefnagel ,P. Oranje, V.v. LaarhovE.n,A.Hoppenbrom,ers ,R. Wüste
feld, L.de Boer, A.v.d.Lans. Reserve : A.Zuidwijk, Leider: 
Dhr.A. de Weert.· 

Lens 3 
R.Mahieu Sr,,A.Bogisch, C.lloogeveen,J.V,en

man, H.Houkcs, B.v.Velzen,J.Jager,S.VloGmans,L.Knijff,B. · 
Luijckx, J.Su:jjk:erbuijk • Reserve: J.Lelieveld. 

Lens 4 
J.Frijters,Ph,de Heer, P.Krol,H.v.lîiei, 

J.v.Westing; A.v.Gastel,F,Schippers,H.de Bakker,J.Beijers
bcrgen, H.Naastepad,A.Ruijgrok. Rcserv8: H.v.Wcsting. 

_T,E-nS 5 
G.Lam, J,v.Luxemburg,A.v.Goin,A,Linncwèever, 

B.Vink,G.v.Ge:in,J.Jorink,J.Kuijpers,Bergenhe:negouwcn,P, L.Bom, 
J.Brochard. Reserve : J.Boortman. 

Lens 6 
H·.Molcnkamp,W.Klünnen, E.Löw<ensteij;,, K. 

Wallaart,. R.Becker, F.de Jongh, ~.Semeijn,G.v.Agthoven, 
M.Hollander,A.Ond,rwater, L.Niessen. RE:serve : C.Bogisch. 

Lens 7 -
A.Blok,J.Ballering, A.Krol,E.Sarolea,H. 

v.d.Bogaardt,- J.Bontje,W.Verheggen,H.Muldcr,H.Janssen,H.v. 
Rijn,J .Bom. • 

-:-:-:-:-:-. 
Aileen noodzakeli.jke afschrijvingen; uiterlijk 

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

-:-:-:.;.:-:-
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.: "PROGRAMMA· JUNIOREN VOOR ZATERDAG 4-•FEBRUARI· -1956 .. · -~- --
· '- 2.45 uur ·Gr.W._Vac - Lens A- Ter,:rein Roggewoning 

3 .-·. · " Lens E - GDA " l lokaal l-
3.45 " Lens ·F ~ .KRVC " 2 " 1 
2.30 " Quick St •. -_Lens G· " Nijkerklaan.- , 
3. - " Vli'l.hclmus-.:· Lens H . '·- - " - · Oo,rtcinde; Voorburg 

- 2. 30 " Lens I .. :. .. lfVP · " 2 lokaal: 2· · 
3-- " RKAVV -.Lens J " van-Ruijsdaallaan 15 

PRJGRAivIT\1./i '\JUNIORÈN VOOR ZONDAG 5 

- 1.45 uur FIKAVV _- 'Lens B 

- L15 
1_.15 

" 
" 

1JOA 
Lt.ns D 

·-"Lens C 
· --D.YL·O ... 

. - Lo i ds chondarn 
FEBRUARI 1956 7 

TÓrrein van Ruijsda-allaan 15 
. L'óidschcndam 

Terrein MOA Ockcnburgh 
Terrein 3 lokaal 5 

·-f-:..:~-:-:- ·• - ... 
. OPSTELLINGEN ,· 

Lens A ==__::'RR.v. W, sting, P .Jans, J. v .d-._Mecr ,c. Vt.l::link, 
. i B h ·t '1' I . ·, _- T B · 1 TJ p " - TT B - . . b .~. urg ouv, , ••• ,ancec, e.v. us.sc~, ... roppcr, ..• eiJcrs orgen 
v.Hcnegouwen, C.Fortman, E.P-lat.' Reserves: !l.dc Gruijtcr, 
C,v.Brcugol. LC>i:fer: Lhr.J.'llil"lcms-' Samenkomst:. 2 uur 't 
Wachtje - Malieveld. 

LGns B als bcke:nd: Rcs. H.Dietz, Lciclér: .Dhr.C. 
BicrhuizE;n. Samenkomst : 12 "45 uur '1 t Wacr"ltjE:.. 

, 

Lens C als vorige :·woc.:k .' Rt;s. J. d.c Heer, F. de Groot 

A_.PoLlà. 

veen., 

Lcidcr 

Lens D als b8k0nd met F.ll;Lnfclaur •. Rrn. H.Roduin en 

Lens E met J._de- Gruijtcr. Res. P.Klink,H.v.Oost~ 

• 
I:ens-F met J .• Mol'en A.llertman. Res. zie E. 

Dhr. G .K0mperman." 
Lens G als bc•kend. · , 
Lens H - aamcnkomst, 2'uui- 't Wachtjc, 11alieve;ld. 

-(a·ls bekend) 
kns I als bekend mot P.de. Groot. Leider,,::Jhr. 

A.Ruijgrok. ' 
•. Ltns ·J als·vorigc week, benevens -H.Raaijmakers·. 

Res. J .Broekhans. Lcdtlcir,: Dhr. C .Bogisch. Samenkor.ist: 2 uur 
2 uur' 1 t \'/achtje- Malieveld. · · --• .... -

· -Niet te vermijden afschrijvingen ti.jdig schrifte
lijk aan Dhr.P,Mccrshock Sr. Luntcr.:nstraat 123. 

-l\l: Fr!inken en R .Gröothuis vrnrdc,n in Februari niet 
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opgesteld wegeris hun wegblijven op Zondag j .1. zonder kennis-
gcving .• 

Resultaten van 28 en 29 
Senioren 

Lens 1 - TYBB 1 1-2 
Gr.W.Vac2-Lens 3 0-1 
VLlO 2 - Lt:ns 4 3-0 
Lens 5 - RKAVV4 3-3 
Lens 6· - Westerk. 7 2-2 
Lens 7 - Voorb.. 6 - 8-0 

competitie-indeling 

De puntonpot • 

-:-:-:-:-:-
Januari 1956 

Junioren 
Lens B - Gr.W.Vac 
KRVC Lens C 
Lens D - Rava 

·Lens E - VVP 
Lens F ~ Westl. 
WE,stl. - Lens G 
Lens H - El.Zwart 
Lens I - Lens J 

tcruggetroklten bij Lens 

JUC0 

2-4 
3-1 
3-2 
2-2 
5-0 
1-4. 
3-0 
5-0 ', 
D : GDA 

. _0nfümks h<- t "rbarmclijk slech:tc y;eer van vorige 
·:•eek konden alle wedstrijden, waarbij Lcns-clft§tlkn be trok-
}{c;n -~·;aren,• doorgang vindE.'n. _ 

· Do 6 seniorenelftallen sçhoptcri 6 punten bij el-
kaar. Door de. ncdc.rlr.ag van Lens_ l 1••ordt de tocstan,d v,cl ui
t~rwi..tt cri:tick. re omkur zi,l spoedig moeten koc,cn en radi-' 
caal rr.ot_ ten zijn, and8rs vr..:zl n v;iti het er,gStc. Lens 3 is 
aardig bezig h0t dcgradatiegc vaar af tt:, wenden. 

DE 9 juniorenelftallen, die- in het V€ld· kwamen 
zorgden voor 11 punten. HiËrvoor \,aren maar 8 wcdstrijdc,n 
nodig, omdat LLns I tegen Lens J sp&elde. De ·belangrijke ,;cd
strijd van. Lurs E tegen VVP ein'digde onlJcslist. Door hc.t te
rugtrekken van G1A raakt Ltns D ctn 3-1 ~Lgü kwijt. 

:Co stand na 19 vot,tbalwi;ken· -: 

Senioren 75 • 24 • 11 40 59 175'-206 o. 79 
. Juni-oren 89. 43 ll. 35 95 232-192, 1.07 
Pupillen 10 2 3 5· 7 11- 16 0.70 

totaal 114 62 · 25 80 161 418-414 · 0 93 ··cttcfi~-:7. : :- r ~=== =· - == == - === - == • 
Pottenkijker 
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------ ·---------------------· ---------------· --------!~2: __ 
Hier vólgende standen aan de staart bij Lens 1 en 

·3 alsmede de kOJ:! van het ·,. rijtje " bij Lens 5. 
" 2e klas B 2e klas C ' 3e klas· H 

Alphen 1 14 10 23-38 Flam.3 12 10 23-23 W'kw 5 9 ·17 40-11 
TYBB 1 18-26 14 9, Gr.W.V2c

12 8 40-43 Lens 5 il 17 42.:.22 
VVSB 1 12 8 23-27 Rijsw,4 10 725

_
36 

RKAVV4 10 14 40-22 
Lens 1 13 · 4 19-36 10 13 43-24 Lens 3 12. 7°25-46 VVP 4 

VARIA 
- De vorige weck overleed plotseling .Mevrouw Lahnstein

Haket, echtgenote van de Heer J.Haket,' een van dé oprichters 
van onze vórçniging. Vlij bej;uigen de. nabestaanden onze op- ., 
rechte deelneming. Moge God de overledene de ecuwige·rust ge-

- Wij 
gaande is. 
echtc,r nog 
zal zijn. 

vernamen, da.t onzo .vriend A .Beek gclu_l<kig vooruit
Wanncer hij het ziekcnhuis zal m~gcn v~rlaten, is 
n~et bckcmd. Wij wcnscn hem to0., dat di.t spoedig 

_VAJJ DOEL TOT DOEL. 
De bdangrijkc. wedstrijd van 'Lc.ns 1 tegen 

TYBB, begon veclbelovc,nd-want in het eerste: kwartier hadden 
onze voortrekkers een duidelijk ovcr,.icht. In deze periode 
,,ord ccn voorz.e.t van J .Wüstcfeld il.oor Eob.liiahieu tot doelpunt 
gepromoveerd. Pech en de• uitstekende Heemsteedse do.0lman ston
den, nnnst ons slecht schieten, verfü,r succes in do weg. Een_ 
s_porti-cve: geste van. onze annvocrdç-r, ,dio i .v~m" oe:n blessure 
vun con van onze gasten 1de bal over de (?Orncrlijn tr~pte om 
het spc:l doo_d to makèn, lcidd9 indirE:ct tot de gdij]!: ,akür. 
l:i-t deze corner werd-de stand-n.J.c. 1-1. Na· de rust was Lens 
meestentijds in de Ganval, maar onsamenha,;igc:nd-cn dikwijls te 
individueel voorhoc.despe1, alsmede de 7-mans vcrdc;'diging van 
TYBB sloot succus roeds bij voorbaat uit. Toen onze spil bij 
een aanval der ·gasten aarzelde met ingrijpen, was de neder-. 
laag e0n feit. Deze keer was de nederlaag ongetwijfeld vcr
di·end, want TYBB wàs als ploeg mcBr ,een ecmhcid en kreeg· bo
vendien me.er bewe,gingsvrijhcid dan Lens. De· toestand is nu 
zeer préc,:ir. Eèn omkec;r zal onmiddelli,Jk en radicaal moeten 
plnats hebben,· andc.rs is er gucn hoop meer. In- dezc. posi tic 
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.zijn ·no.d:lg : 2· x 45· min': volle cni::rgie·; oncinà.Grbrèièen aètivi
teit Gn voor sommigen het besef, dat voetbal een teamsport 
is, dus gc,;;n demonstratie van ;i.ndi viduclc·· handigheid. Trai
nen ! ! ! 

"öi-is derde schijnt hard van plan ons .cGr~te lï"ct" 
goede voorbeeld te ·geven, vrnrit LguÎ de Gr.W. Vac-rcsc:rvcs 
werd een zege behaald, die sl chts ( "l.n cijf<-rs 1:..0) c,Ln 
flau':f. afspbg2ling was van d(,. Ltn~.-mc.Grderh~id. Vele kansen 
bleven ongebruikt en het vi&s vlak_ voor de rust, dat L.Knijff 
ce:n voor:,et van Jos Jag<:cr afr:Grktc. In de tweede helft ,,,,s 
het spci meÓr··,;crdceià., m:S:ar onzè vcrd.Eodiging gaf gr.,0n krimp, 
tvrwijl ook onze voorhoEJde· niet meer tot scoren kr:wnc.' Etn 
kostburc zege was bi'nnLn~ ... 

Lens D spcddc tGgcm· Rava sen slechte wc.dstrijd. 
De ,li.;_id.(rparkers namen een 2-0 voors:prong, maà.r onze spc:krs 
zag<:.n kar;s met 3 dodpunten toch nog voor dc, ovcn:inn_ing to 
zorgen. 

Het· E-.lîtal sp"clde d8 belangrijke "cdstrijd tc,gen 
VVP. H-.... t r:as een spa!;.ncndc,, ·c10.ch niC;t (rg fraa.ib mei. tch. Ma 
Gen fout van onze: kcc peer openden de rood-z·.;artcn de score • 

. ,.Luns kwa::i toc>n fel opz.:ttGn en door Fred de Groo·t •v~rd de 
"stand 1-1. Kort däarop iè'ruc.g ,_,:oer FrGd .èk Groot 

O 

-i() bal kcu-
;rig.·_t.ç,g_cspecld, een schitterende voorzet volgde ·èn.via Karel 
Adr.:mr&ul kreeg de VVP-doclmun het nakijken. lfa d(, ·rust steeg 
spaim:j.ng doch za.kte het spelpeil. Uit c c:n snelle aunval wist 
VVP gelijk te maken. Verwoede pogingen om d1.: volle buit bin
nen te halen,'bleven zonder r~sultaat. 

De wedstrijd Wostl11ndi&-Lens G · gaf de u,rstc 20 m. 
· goed spe.l cler- onzen tG zien., Dit leverde een 3-0 voorsprong 

op door John Mid-lcndorp (2) ~n Wim van Dom;,,cl(,n. Jlc r;'cdstrijd 
was toen beslist ~n ,,erd stc eds minder aantrekkelijk. Enkel on 
van ons geloofden het vc;cdcr wel· en hhrdoor ,.-crd de oindstand 
sl8chts 4-1. Kees van Gein, die. L vcnals J~iddendcirp goed op 
dreef v:as; scoorde- onze 4c goal. Wi __ lly VL nderbos toond8 zich 
niet al tijd ·even sportief, hij is bij dGze gewaarschm;d voor 
de vclgcndo keer. , 

Lens 7 behaalde een gemakkelijke zege op Voorburg 6. 
Jlij rust was het reeds 4-0 en to,:m het eindsignaal klonk was 
de stand tot 8-0 opgevoerd. Topscorcor rtas H.Mulder met liefst 
5 dot;lp@ten, t<:r.wijl H.J,;ms'?en, E.Sarolc_a,· H,v.d.Boogaardt 
er elk voor een zorgden. Kc.,.per lfol•cnk,.mp hiQld z:i,jn doel 
maagdelijk. 
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------------------------------------------------------------' ' . Nadat Lens H zich in de warme shirts van het I-elf-
tal gestoken had, en de strijd met Blauw Zwart had aangebonden, 
bleek al gauw, dat dè Wassenaarders duidelijk zwakker waren. 
tcns was dEJ hele eerste helft in de aanval, maar wist dit 
slechts in een enkel doelpunt tot uitdrukking te brÓngen', 
Michel Harders ,-;as de maker erva,n, .. Na do rust was het spel
hoewel nog niet groots-toch wat minder rommelig. Er v:erd hard 
gewerkt door beide partijen en spanning bleef or bovendien tot 
het laatst, In het laatste kwartier kwamen du gasten zelfs ,nog 
in. :ict offensief. 3-L!innten voor het einde maakto Michel Har
ders echter a'an alle onzekerheid oen cindo met eon - heus niet 
uit bui tE.nspelposi tie g,lScoord - ·doelpunt. Ei,.' 2 minuten later 
werd het 0olfs nog 3-? do_or welvlil_londe medewerking van een 
Blauw-Zwarter, 

fü,t I-elftal deed· nog'wel iets m1,er dan a].een' do 
rode shirts voor het H te warmen: Het won nl. bovendien met 
5-0. Lens J, ons nieuwe elftal, ,ms he~ slachtoffer. In, het 
begin was de nieuwe editie niet in do mindcrhemd en Vi.-rschc.en 
meerdere ·malen voor het I-docl. Naarmate de vrcdstrijd vorderde, 

· toonden de " rode duivels " zich echter stcrk8r en werd de 
strijd verplaatst tot b~iten de gezichtskring van keeper Paul 
Schaltcn. Zijn collcga nan de overkant kon df. krijgsverric>'
tingen 'i;Chter van zc<:r nabij gndèslaan. Hij moest 5 maal z,;;ich
ten; 2 maal voor de rust en 2 maal tlaarna voor " gc,·:onc ·11 trof-
fcrs 0n tcnslott'e rtog voor een stI-afscnop. . 

Lens 4 ·mo,st, dank' zij enige ,;1cgblijvcrs, met 10 man 
t8g<:n Velo 2 aantred<:n. Dcsondanks bood het 1iental verbitterde 
kgenstand, zodat het tot 20 min, in de 2e helft duurde voor 

_Velo de score kon openen.De golijR:makcr liot niet lang op zich 
wachten, maar vond geen ·genade in de og~n van de schéidsrc.chter. 

· Een kwal:'ticr voor tijd. scoÓrdG Velo ton t,'lctdc male, maar kns 
gaf niet op en scoorde vrecr tegen. Om onverklaarbare rc.dcntln 
werd ook dit do8lpunt afgekeurd en tocm de Vlateringen de stand 

·op, 3-0 brachten was Lens knock-out. · . 
· Lens e wist ook deze keer zich aon voorsprong te 

veroycren, maar ook nu ging'die vcrloron. KRVC'scoorde drie 
·keer, Het mooiste doelpunt. van de middag was va!')_Gorani Jehoe:, 
die na bekeken solospel een hard'schot loste, dat langs de 
vettige grond in het net glibberde. 

· Als het· F-olftal we,.r met 5-0 wint, ·krijgi:m wo dan 
. een vcrslag ? 

.. 
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----------------------- ----------------------------·-------
Het zosdo moc,st met 9 man bcginm:m, w.o. dhr.EisEm

b"rgcr Em junior Dictz. Dank zij krampachtig vc.rdedigc,n bl<:cf 

d.c achterstand bij rust tot 1-0 beperkt. Toen do twcecle 

helft met 11 man bègonnon kon worden was hct spoedig gelijk 

c.n v'crdcr ,v,crd het c:cn gel,ijk-opgaandc strijd, waarbij bGide 

plocgyn nog, eenmaal scoorden, zodat du c,indstand 2-2 word. 

Goed Y/inner ... ·. ·: · 
Bchalvc een goed verliezer moet de sportbc

oefc.naar ook een goE-d winnaar zijn. 'i'o be a goed v:innc,r and 

a good looscr, is do leus van de; 'Engolsc: spnrtman. 

Dat men tcg(m zijn vE.rlic,s ,poet kunrn,n, is 

iets,, waar de mG, sten ,wol van doordrong.:on zijn;-, daar ge.la ten 

de vraag, of er ook naar g~handcld v;ordt. 
Maar ook als hL t met df.' ï•ïe,dstrijd van t.c.n 

ltd ün dakj:. gc"at, v;il er 1i::&l c• .. r..s een wanklank te horen zijn. 

Vooral als het t(v-.:..cl van oen leien d:ikje gent. 

fen elftal- ,:en dë:t uil vooral bij d;:. ·:;uni.e

ren 's'.r-..;l üt;ns. voorkomf..n - dat al g.r.:.u;-; t:Ln flinke v0orsprong 

nct...mt tegen C.!Ln nogal u:tg Z,•àkl-;:;:; tcg,;t~st&ndl:r, guat c..r 1:;t•l 

liLns een prê. tjc vs.:n makGn. · 

. Als h1;...t enkele spt lt.rs in -con c..lfto.l zijn, 

dio ,c,r meer voor voelen gekheid tv gaar;. mak,:cn dan te blijven 

voe tballcn als het erg g~c:a,:k6lijk gr:at, d,m bcdcrv,.n zij 

he, t plcziE,r van h1m. c,lftalg,.notcm. : .aar zolfs als een h, cl 

Llftal c~nstcmraig van oord0~1 zou zijn, d&t z~- bij lfull VLi

ligc, voorsprong maar " gijn " mof,t<-n gaan mukcn, dan nog 

is c,r nog zo iets als um aantal tr,gcnstandcrs, dat daar ni<,t 

voor g komc.n is. 
Maar ovLr h,;._it 2.lgct1t .. t:..n zijn he, t slechts L1..n 

paar individm,n, dtc. zi~h g,:,rocp,n voclcn voor clo,:n to spc

lon. En die er nic t aan schijn0n te dcnkc.n, d:st zij voor de. 

mèvrdorhcid een midcèag b0dcrvcn. 
Als dcgcnGn wü, de schoc,n past hem aancr<.:k

ken, b811oeft de, kruik niot, te watór te gaan' tot hij barst ..• 

Vulcano 
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Zaterdag 11 Februari '5? 

LENS I ZAKl"GlNDA 

Lens -E-G~H-J, ijspret, of alleèn 
maar. modder. . 
Lens 1-2-3-4-5-6-7, B,C en F, I 
Clubavond. 

Zoi;tdCg 12 
Maandag 13 

· Woensd11g 15 " Wie \weet weer Woensdagmiddagclub. 
- ------ ,. --------.--------------,--, _____________ .... ___________ ' -

, DONATEURS BLIJVEN ALTIJD WELKOM ! 
=========================-===-= ·==~===========:;;============:;;:;;:;; 
Het doelpuntenfonds . . . . . 

Lens 5 kwam zijn achterstand'inhalen. Op-,· 
brengst f.l. 75;· Waar blijft Lens 4 ? · · · 

De stand per 30 jan·, was . . • . . • f. 199-38 
Deze week ·ontvangen . . • . . . 1. 7-5 · 

Saldo per 6 Februari 1956 . • . . f. ?.01.13 

' UFFICH-:EL 
1 In ballotage: 

H0 58 A.J.W.Roodbol ,20.12.45,Apèldoornselaa~ 196-Dhr.Juf
fermans en Dhr. E.Sarolea 

!,0 59 W.M.A.Groot, 17.3.46,Riénziestr: 9 ·" 
Nieuwe donateurs 

Hans Rijke, 2e Pietersburgsti.40 
Dhr •. 'r~ol ,. Tomatenstraat 67. • 

-:-:-:
Resuitatenvan 4 en 5 Februàri 1956 

• 

" 

De voor deze data vastgestelde wedstrijden gingen 
tengevolge van ,re· kcoude -in de _afgeloyen week,. niet door. 

' . •-:-:-:-:-

'., 

' . 

• 
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PROGRAM1!A SENIOREN ZONDAG 12 FEBRUAR-I 1956 

-L-uur Lens 1 - Roodenb_urg 1. Terrein 1 
-12.-" Lens 2 ADS 2 ' " 1 
- 1.15" Lens 3 GDA·3 l 

Il 2 
- 3-- " Lens 4 Postduiven 4· Il 2 
-12.- " SOA 4· Lens 5 Il Ockenburgh 
- 1.15 Il RKAVV6 Lens 6 :v.Ruysdaéllaan Leidschendam 
-12.- Lens 7 - KRVC 6 Terrein 2 

-:-:-:-:-
OPSTELLINGEN 

Le)ls 1 
G.Kochi,A.v.Luxemburg,H.Kortekaas,J,Wal

steyn, J.Ras,H.Haket,Rob.Mahieu,J.Admiraal,F.de Jong,·G.Ver
haar, -3 .Wüstefel'd. Reserves: -H.Eisenburger,E.v.Laarhoven. 
Leider : Dhr.J.Willems. ' 

Lens 2A.ten 11am_, H.Helmich,H.Kemper,J .Roozenburg, 
A .Hoefnagel, P .Oranje, V.v. Laa:r;hoven,A .Hoppenbrouwers, .R. Wüs'te
fela, L. de Boer,A.v.d.Lans. Res.·A.Zuidwijk. Leider: Dhr.A.de 
Weert. 

T 3 . 
1 
~~R .MµÎiieu, .A. .Eogisch, C .Jio:)gevee·n, J. Lelieveld, 

H.Houkes,J.Veenman,J.Jager,S.Vloernans,L.Knij:t;'f,B.Lp.ijckx, 
J .S1.iijkerbuijk. Fes. A'. VestE,r. 

Lens 4 
J .Frijters ,Pr:. de Heer ,P .Krol ,!l.v. ~!iel, J. v. 

Westing,A. v. Gastel ,F. Schippers ,A. Linne we ever ,H .Nar,stepai,H. 
de Bakker,A.Ruijgrok. ~- H.v.V(esting. 

Lens 5 1 • • • · 
. . G. Lam, J. v .1µ.xemburg,A •. v .Gein, J .Boortman, 

B. Vink., G. v .Gein; J. Jorink, J .Kuypers, P .Bergenhenegouwen,. L. Bom, 
J.Broc_pard. Res. A.Burghouwt. ' 

~s 6 
H.Molenkamp, W.Klünnen,E,Löwensteijn; K. 

Wallaart, R.Becker, F.de Jongh, .M.Semeijn,G.v.Agthoven·,Iv:.Hol
lander,A.Onderwater, L;Niessen ... Reserve: C.Bogisch. Samen
komst : 12 uur Het Vlachtje- Malieveld. 

Lens 7 
A .• Blok, J .Ballering ,A .Krol ,F .Mourik ,H. v.d. 

Boogaardt,J.Bontje,E.Sarolea,H.Mulder,H.Janssen,H.v.Rijn, 
J .Bom. Reservè: P.v.Onna. · · · 

Alleen noodzakêii k~~afschrijvingen,' uiterlijk 
S.:terdagmorgen. Adres: P.de L euw- Vlierboomstr.5'.'r,. 

-:- -:-
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-PROGRAEMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 11 FEBRUARI 1956-

3 uur_ Verburch Lens E Terrein Wateringseweg Poeldij¼:. 
11 l lokaal 1 - 3 -

Il Lens G - VVP 
3. Il Lens H - GDA. 11 2 " 2 - 3.45• Wit Bl.R .K. ~tens J 11 Westvlietweg 116-Voorburg., . --:-:-:-:-

PROGRAJ,iMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 12 FEBRUARI 1956 
- 1.15 uur KR~C - Lens B · Terr~in Hoornpark, Jan Thyssen-

3 .- . 
1.15 
1.15 

• Il • 

Il 

Il 

GDA Lens C 
Lens F~Velo 
DHBRK·-Lens I 

weg n°3 te_ Rijswijk. 
Terrein Ockenburgh 

;', 3 Lokaal 5 
-., Ockenburgh 

-:-:-:-:-
OPSTELLINGEN • 

Lens B als beker,d.· Res. l " _ H.Pe stra, u.v.d.Waart. Samenkomst:12.30 uur Liiînkamp, dela Re~'Weg. Leider:D.hr,C. Bierhuizen. 
' - Ler,s C --- als tegen KRVC. Res .• F.Burghouwt,H.Pennings. 

Lens E · · R · · • · --- met J.de Gruyter. es. A.Hartman en H.v •. -,.Postveen. Sr,menkomst: 2.15 uur· 1'horbeckelaan-hoek Haagweg.-. 
Lens F · · · ===-~ (speelt op Zor,dag ) met J .• Mol e·n A.Hartman-Res. P.Kemper en H.de Haas. Leider : Dhr. P.v.El:füren-
Lens G -als bekend. Res. C.Nuytens en P,de Groot. ---
Lens Hals-bekend. Res. -P.Schulten - N.de Boer. . . 

Lens I (speelt Zor,dag) als beJ:i~nd met P.de Groot" Leider: Dhr.P,Meershoek. Reserve: R.Decker Kleijn-;G,v.Beek •. 
Lens J als J;egen Lens·I; benevens H.Raaijmakers. Res. J.Brockhaus. Leider: Dhr.C.Bogisch. Samenkomst: 3 uur 'i":tWach~je-Malieveld, 

-"¼:-:-:-:-
Niet te vermijden afschrijvingen, -tijdig schriftelijk aan Dhr. P.Meershoek Sr. Lunterenstraat 123, 

JUCO 
' 

' 
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Le puntenpot~ 
Op de 

ij.zige oosterstorm 
laatste dag van januari herinnerde een 
ons er· aan, dat de· winter nog hiet voor-

bij is. 
In twee dagen deden temperaturen 'tot - 15 graden 

'a.e tengevolge van de. iaatte winter vochtige velden stollen tot 
vlakten, welker hardheid nog enige graden hoger lag dan die 
van straatstenen. Da.t later in. de week de. temperaturen weer 
wat dragelijker·werden en overdag tot lichte dooi opliepen· 
vermocht aan die toestand niet veel"veranderen. K.N.V.B-. en 
afdeling namen dan ook vrQegtijdig het wijze besluit het ge
hele amateur-progral)lJJla af te gelasten. Na de sneeuwval van 
zondagnacht zou er trouwe~s toch niet veel zijn doorgegaan. 

Voor Lens betekende dit het 2e voetballoze 
weekend in h~t seizoen 1955/1956. 

· Pottenkijker. 

MOED VERLOREN,. AL VERLOREN ! ! 

J,AATST:C rn__pm.'.§. 
Indian Zondag a .. s. de wedstrijd van Lens 1 door
gaat, dan·wordcn spelers en reserves voor oc.n 

•bijoonkomst verwacht om HALF EEK in Bella Vista, 
aan de Kijkduinsestraat. 

'. 
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· . 
. Zaterdag 18 fèb.56 

Zondag 19 
Maandag 2.0 
Wo~nsdag 22 

Il 

" 
" 

LENS 1 .ZAKAGENDA 
' . ~ \ -, . . . 

Lens A~î-G-H-I-J-Pupillen, 
~imiste~ .:.. · ., 
Lens l-2-3-4-6-7~B-C-D? .,, 
Cl 1Îlbav01id · · 
Als het •'heel hard dooit de 
middagclub, 

zeggende op-' 

Woensdag:.. 

------~-------------, --------,---------- ------·-------~------
BEZOE.1<T IIE CLUBAVOND ! ! 

--------=--------' ---- .... -- . -------. ---------------------------
De redactie aan het woord. '° , , 

. Hoewel het ons nog'· ietwat duizelt na het doorlezen 

' .. 

van de ." korte_ sa,renvatting v\ln· de spell~ngvoorschriften 1955" _ 
zullen wij, te beginnen rr:et.dit nummer van ons clubblad, trach
ten bovengenoem\J.e spellingsvàorschriften · te 1,dan volgen. ' · 

. . Al zu_llen wij wèllicht hier en daar nog wel eens· 
een foutje maken, wij hope'n toch, dat ook hier de ervaring 
de beste leerme~ster zal zijn, 

Redactie 

OFFICIEEL 
PROGRAMMA SE~TIOREN VOOR ZONDA(} 19 FEBRUl'î.RI 1956 

-2, 30 uur Hillegom 1 - · Lens T Leek straat Hillegom 
-12,c,. i, Lena"2 . - Rijsw}jk 3 Terrein 1 
-12 ,45 ," Del:fia 2 • - Lens ·5 La§'n Vol lering te Delft 

• !· Achteraan rechts· 
- 2.30 " 
-12.- " 
- Ll5 11 

, -

Lens 4 
6 
7 

Le ris 
Lens 

' J. . Delfia 3 · Terrei'n 1 
RKDEOi6 Terrein 2 

- Archi~el 7 Terrein 2 
-:-:-:-
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OPSTELLINGEN 

• Lens·l 
G.Kochi,A.e,.Luxemburg,H.Kortekaas,J.Wal

steyn,J:Ras,H.Haket,Rob.Mahieu,J.Admiraal,F,de Jong,G,Ver
haar, J.Wüstefeld; Reserves:H.Eisenburger,E.v.Laarhoven, 
Leider: Dhr.J.Wil'I.ems, Samenkomst': Caf~··Hierck, ,12,30 uur 
Apeldoorneselaan. De reis gaat per bus. . 

Lens 2 D. H H ·1 .. h _; K J R b ~=-:A.ten. am,-., . e mie ,h. emper, t oasen urg, 
A .Hoefnage:). ,P. Oranje, V. v; Laarhoven,A .Hoppen brouwers ,R. Wüs,te
feld, L.de Boer,A.v.d.Lans. Res., A.Zuidwijk. Leider: 1lhr •. ~ •. 
de Weert. 

,Lens 3E.Mahieu,A.Bogisch, C .Hoogeveen, J .Lelievel&, 
.;,,frukes, J. Vu·nr.1e:n, J. Je:ger ,s. Vloemans ,L .Knijff ,B. Luijckx, 
J.Suijkerl:uijck. _Res. 1!.Semeijn. fü:menkom~i• 11.45 uur 

Lens 4 · lloll.Spoor 
J.Frijters,Ph.de Heer,P.Krol, H.v,Niel, 

J·. v. Westing,A. v. Gastel ,F. Schip;iers ,A. Linneweever,ll .lfae:stepad, 
Il.de Bukker,A.Ruijgrok 1 Res. H.v.Wes·ting, . 
· Lens 6 · • 

H.tiolenkamp, ~~r .Klünnen, E.'Lörrensteijn, 
_K. WallG.art ,R. Becker ,F. de Jongh, G .Nie-uwenhui::en, G.v .Agthoven, 
?,!.Hollander ,.A. Onderwpter ,L. iliessen-. R:-serve: C .Bogisch. · 

Lens 7 ·· 
A .Plok, J .Faller:j.ng ;A .Krol, F .Jlourik, H. v.d. 

Boogaardt,J.Bontje,E.Sarolea, H.Mulder, H.Janssen,H.v.Rijn, 
J.Bom. Reserve : P.v.Onna. • 

-:-:-:-
Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlij~ 

Zaterdagmorgen. Adres : Dhr.P.le L~euw-Vlierboomstr.596. 
-!-:-:-

PROGRAM!,;/\ JUNIOREN VOOR ZATERDAG, 18 FEBRUARI 1956 

-2.45 uur Lens A - lîaaldwijk Terrein 1 Lokaal 1 
-3-45 Il Lens F - Den Hoorn ,. 2 " 2· 
-3-45 Il VVP - Lens G " 1 Zuiderpark 
-3-- Il GDA :.. , Lens l! " - Ockenburgh 
-3-45 11 Rava - Lens ,I " µuiderpark 
-2.30 Il Lens J- ·vvp " . 2 Lokaal 2 
-2.- Il Pupillen-Velo " 1 " 3 

- !: - ~,- -:-

, , 
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. . 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG· 19 FEBRu:-.I 1956 

·-. 1.15 uur. VVP Lens B Terrein 2 Zuiderpark 
l._15 " Lèns C- MOA. " 3 Lokaal 5 

- 2.30 " Lens D- JuvEèntas " 3 i,. 5 
-:-:-:-

OPSTELLINGEN . ' Lens A · · · · ----HR,v. Westing,J'. Jans ,J ,v .d.Meer,C .Meershoek, 
C. Veldink-,A.Burghouwt ,J. v .Bussel ,H.Pröpper,H .Beijers.bergen 
v.Henegouwen,C.Fortman,B.Plat:. Reserves: N,de Gruijter,H.Lan
cée. Leider : Dhr .J .Wil];ems. 

Lens B :· als bekend • Res. J ,de He·er,H.Dietz. 
Saihenkomst: ·1 uur·-voor ADO. Lei~~:r:_ : I:hr.,C:Bierlrnizen: 

Lens C als tegen KRVC. Res. F .de Groot ,A .Liüt'er-
man. 

Lens D als b,,kend met F.Hinfelaar. Res. H.Ro- , 
duin en A.Poels. 

Lens F me-t J.mol en s,Hartnian, Leider: :Dhr.}. 
Kemperman. 

Lens G als be_kend. Samenkomst: 3.30 uur voor ADO 
Lens H &ls oekend. 

Lens I als .bekend met P.de Groót. Samenkomst: 
3,30 uur voor ADO. Lei lier : Dhr. A.Ruijgrok. 

- . Lens J : als tegen Lens. I, benevens H .Raai_jmakers 
Res. J. · Broekhans. Leider : Dhr.C.Bogisch. 

Pupillen : W •. Burghouwt, J. v. d .Knoop, H:Ni,-uwen
hoven,N. Pannekeet, J .Boin, N. v .Adrichem, P .Nieuwenhuizen, B, 
Medgens, 1, Thomas, H.Megens, J .. Vel dink. 

. ·-~. -:-:-:-
Niet te vermijden afschrijvirtgen, tijdig schrif

telijk aan P.Meershoek Sr. Lunterenstraat 123, 
JUCO 

-:-:"-:-
Resultaten van 11 en 12 Feb,56. · 

Het programma voor deze data werd, i.v.m. de 
vorst in zijn geheel afgelast. 
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Dl, PUNTENPC~ 
, Toen we dachten, dat we het g(lhad hadden, begon 
het pas. We verkeerden vorige week werkelijk•even in de me
ning, dat de stagnatie irt,de competitie slechts van korte 
duur zou zijn, maar met hernieuwde kracht bliezen felle win
den i;jskoude lucht over ons land. Er was dan ook alle aanlei
ding voor K.N.V.B. en afdeling om vroegtijdig een streep door 
het programma voor dit weekend te halen.' · · · 

Lens had daarmed-e de 3e week zonder voetbal in dit 
seizoen, En al.heeft.dus.geen onzer -elftallen, dit weekend 
een nederlaag geleden., toch kan het, wat ons betreft, wel· weer 
eens flink gaan dooien. Pottenkijker 

VARIA 
· -G.Kochi biedt ter overname aan een paar voetbalschoenen 

in goede staat, maat 43. Adres : Roggeveenstr.64. ·Prijs f.6:-. 

DEFINITI1S DIE LEJ;SERS KENNEN MOETEN. • • • , 

- Ockenburgh is de·verzamelnaam voor eén groot aantal 
kalklijnen, doelpalen, cornervlaggen en windvlagen, voetba;J.
lers, scheidsrechters ( soms 'ook niet.) , sloten en een zeer 
klein aantal toeschouwers, 

, - De grensrechter is de verschijning met een vlag (of zak
doek ) , die daarvan volgens d<à ene p.artij te veel, volgens 
de andere te weinig gebruik maakt. 

' 
- ··" M•n kieine zus 11 is een, historisch volkslied; dat het 

culturele hoogtepunt vormt van vele reünies. · 

- Een kankeraar is ier.i"nd die .men liever ziet gaa,n dan 
komen. · ~ 

- - Het stenc"illied is het strijdl i3d van de vakgroep pa-, 
pier bewerking. 

- Een keeper is iemand die zo min·mogelijk moet krijgen 
en zo veel mogelijk moet houden. 

------------------- .----------------------------------------



, 

,. 

D E · L E N S R E V U E 
,. 

··.:.•-..:..;._..: ____ ,_,._.., _ _. ... · ___ _._._. 

, Redactie: L.dé Weert' en A.v.Gastel 
:·Gironummer:Penn.L"er: S. 33,67 .11 

Secr.H. Houkes, 2, Schuytstr.60.,tél.324721. 
· Terrei.nen Ockenb1,1rgh, einde Laan y_ari Meerdervo·ort 

-------------------- --------------------------~- .-=---=-~----
JAARGANG.1955-1956 .n°26 2! Februari 1956 

~ . C: • ...... . ::;l: .- ' 

. lF.NS 1 • ZAT{AQE~lI'A_ 1 . 

Zaterdag. 25 feLr.: 
Zondag 26 fe;..-r, 

. 
: 

i;aundue 27 ::'etr.: 
\7ocnf1d:".g ~9 fe1,r. : 

. ~- ~1er r.~·~ i ~ s · of :lo 01, rr.~·~r ·;~e tbal ·? 
~~2LS l--~~--3: .. ti--6·-7-·B--ShL ? • . -
. 1 • '- .. \'"ll'' . . - ,..L - 1 _.., u. / 

· eer geen V/ocn1sd&gniidJsgclub 3 
Vrijdr:ig 2 Jf.30.r t ~ 
--==:=::.:-- "-=- = .-=-=-- ·-=-=:.-:;::· ·--== -=- ----·--·' --==--- ·-=---- ·-=--- ..... - -- -·-- -

HET KAIJ VRI~ZEl: ; ilEr:1 Kfr.:i :DCJIEl~ ..... 
= -, == ::;=.:::;::: = - == ==== ==; -= ===-=== --,,= :::-. ~ - :!"c:::::=: = == .:::=:;;: =::-:: :;:::;:;; =:.. == == == = = =;;;;::===:c. = = 

OFf·ICIEEL 

PROGF...AJ,!M.A SEIHOREH VOOR -ZONBAG ;>6 FEÉ.UA: I l'.)56 . 

- 2 .30 Ut:.r H?,-llegom l - Leris 
, 
.L 

-12.:.. Il LE;ns 2 - Rijswijk 
-12,45 " Lelfia 2 - Lènn 3 

. 
- 2 ,30. 11 Lens 4 - :;)elfia-3 
-12.~ Il Ler..s 6 - EKLEO 6 
- 1.15 11 LenS 7 - Archipel 

:..:-:-:-
OPSTELLINGEN 

.L~ns 1 

. 
Leekstr. Hillegom 
3 "Ter:r:ein 1 
L;v:volleri;g ~e Delft 
AchtEraan rechts, •. 

:Terrein 1 
îerr.ein 2 

7 .• · fi'er:r;ein 2. 

_ _ A. ter;i.. Dam,~~~ v. Lux~mburg,H .Korteka:t.s, J .wa1·-
t ' · T A O • l ·H H H t· T! ,,... + f lel ~ d" T · · R b ]' 1 · S 8lJil,.v_-..__1..1.f.:1lTcta p·• .. ~ue, v·:.·'."l"'!lS-ve e.- ,.t. e vOng, Q ~.:io,:ic..1, 

J .Ra"s, G. Verhaar. ReserveiÏ:Îf, ,ÏCÖèhi; E,. v :taarhovên:· 'Leie.er: 
:Dhr.J.Willems. Samenkomst : :Café Jiierck~ 12.30 u,ur, Apeldo·orn-

. ! . . 
selaan. re reis gaat per bus; 

·, Le~s 2n:Eis~nburger,H.Helmii;:h,I!,.Kempe:r: ,J .. Ro.ozenbur;, 
.A .Hoefnagel ,P .Oranje, V.v. Laarhoven,A' .l!oppenb.rouwers ,R. Wüste-

. feld,L.de Boer, A.v.d.Lans·.· Reserves: :,>.Bergenhenegouwen·, 
J •• Zuidwijk. 'Leider: Dhr,A.de- V/ee;rt.. ' 

' . 
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Lens 3 

R.Mahieu, A.Bogisch, C.Hoogeveen,J.Lelievé'Jd, 
H.Houkes, J.Veenman,J.Jàger,S.V1oemans;L.Knîjff;B.Luijckx, 
J .Suikerbuijck. Re.ê_. :·M.semèijn, G •. Lam .• Samenkomst : 1L45u. 
Roll.Spoor. · 

· Lens 4 
•J.FrijterR,Ph.de Heer, P.Krol, H.v.Niel, J,v. 

\Vesting, A.v.Gastel,F,Schó.ppeTs,A.Linneweeve.:-, l!.Naastepad, 
· H.de Bakkei, A.Rui;jgrok, Res. : L.Bom ·en J.Boortman. 

LeDS 6 
H .Molenkamp, VI .Kl fö:mPn, E. LÖNensteijn,K. Wallaart, 

R.Becl:or, ·F.de Jongh, C.Nieuwe!lht,izen, G.·.r.Agthoven, I!.HolJ.~.n
der, A.-Onderwater~ Ti"lU.eesen" B_~Q.· C~Bog.:'.sch 

J:::n~--7. 
A • .B'Lok.J.Bnllering,A.K~·o7 ,F.J.1ourik_,H.v.d; Bo--· 

gaard t, J "Bcn-tje ~E" Sarolea ,H.Mulder ,H. Jo.nss-=3n~E ~ v ~Rijn 1 J DEL•_,· 
Reserve: P. v .. Onna~ 

-:-:-:~-
' . Alleen noodzakelijke afschrijv~ngen, uiterlijk 

Z2.terdag,norg,,,1 : Adres : Dhr. P',de Leeuw ï Vlierboomstr. 596, 
-:-:-:· .. 

PROGRA!fillJ\ _ JUNIOREN_ VOOR_ ZATER:SAG _ 25 _ E:l_ ZONDAG_ 26 _FEBRUARI_' 56. · 

Voor het komende weekend zijn dezelfde wedstrij
den vastgesteld als voor 18 en 19 februari jl. Aangezien de · 
kans dat de wedstrijoon deze week door kunnen gaan wel .. zeer 
klein is, volstaan wij met voor dit pr_ogramma en voor de op
stellingen te verwijzen naar de Lensrevue van de vorige week. 

JUCO 
-:-:-:-

Resultaten van 18 en 19 Februari 1956. 

lJe v;edstr:i:jderi, 'die voor. deze zaterdag en zon
dag waren vastgestel·d, gingen wegens vorst. en sneeuw niet 
door. 

De punten pot: 
Sedert 31 januari is King Suaces gewikkeld in 

een he~ige strijd met Koning Winter én zijn ·v.azal Thialf .en 
al zal eerstgenoemde ufteindélijk toch de zege-·b·el"fàlen, voor-
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lopig lijdt hij nog nederlagen. Vóor de derde keer in succes-" 
sie moest ,de competitie leiding het gehiHe programma latèn· ver
vallen. Voor het lopende seizoen betekende dit het.4e voetbal
loze, weekend en het ziet e·r naar uit dat deze reeks nog viel· 
eve,n vervolgd zal worden. 

Pottenkijker . 

VARIA 
-Op 29 februari vertrekt Ben Vink naar Nigeria. Wij zul~ 

' . len hem nog geen vaarwel en tot we.erz±ens toewénsen, :,ange-
zien wij vernamen, dat.hij a,s. mnandag op de clubavond zal 
komen afscheid nemen; .en wij zijn daar toch ook meestcl. Wie ,., 
er echter niet meestal. is .en desondanks onze gewezen spil 
niet· zonder groet wil Uen vertrekken, make een uitzondering , 
op de Tegel. ' ' 

Yili.? LOE JE IU DE KOU ? 

Die vraag is gauwér ·gesteld. ,,an: beanh:oord·. Verschillen
de mensen doen de gekste dingen. Er blijkt éen aantaL1:h:1c,n i\l 
te zijn, dat plotseling neiging ve:'toont brµgleuningen af te • J 
likken. Anderen ltiten af en toe hun fiets onder zich wegglij
den om van meer nabij }iet, de laatste tijd toch nie't zo heel 
.zel~dzame 7 nattturverschijnsel sn,eeurf tt bev;ondE.,ren .. 

Er zijn er echtEr ook die g~woon doen.: Op maando.gavcnd 
vergadert de eco en de jucó. ·Want stel je voor, dat er :plot
seling een bi ttegolf kviam' en de wedstrijden• gingen door, zon
der dat. de opstellingen klaar waren. Het zou het einde .van 
hun a ardige ,bijverdienste kunnen zi ,jn .• '. 

En de redactie .,ichrijft, al" is het ,veinig,.• 
Op dinsdag tikt de typist en I s avonds vergadert de 

enige { bui ten de erica of cri tiekcoimnissie ) niet officitle 
ct>mmi.ssie in Lens, de steco" hetgeen niet !!, Eco betekent, 
maar stencilcomr.1issic. · " 

Woensdag plakt de fam.v.Luxèmhurg, nl sinds onheuglijk~ 
tijden. · 

En het best uur doet ook zo l),U en .dan nog wel iets, al 
zou je dat niet zeggen; als je zo af en tee.· je oor eens' te, • 
1 uis teren legde .,. . · 

Verdi,r rijden ·en glijden er enkele incasseerders in -
het. rond ( "Komt U volgç;;nde. · w~ek maar• even terug, !.iijnhe~r " 

-~ n Go Ed, ·i.~eVrouw 11 
) • 

. ' ., 
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Dat doet dus een aantal Lensers in .de kou, En als 

''het niet .vriest en het nor.male _Hollandse klimaat van:·af en 

toe regen èn af en toe droog ~eer is teruggekeerd, doen zij 

het ook. Tufaar• de' redactie schrijf,; d',;n h1eemaál zoveel, de 

typist·tikt tweekeer zo lang,. de s.tf;lncilcomrnissie - g;raai t en 

vouwt tw.l"emaal zoveel, een Solex en een 'fiets vPrgroten de 

verkee~rs,~haos in de residentie on,iille· van een aantal af

sch1·ijvingen, d,e bullen-invet-en cornervlag-ophang-commis3ie 

werkt ·•,1t=,.1er en vist v1eer bal·len uit de sloot, die dan we.er van 

dè tijdelijke harde :bovenlaag;vielke juist 'zo gtma-lckelijk zou 

zi ,jn, is ontdaan. Er rent ,Jeer iemand met een selectiegroep 

( die zichzelf selecteert,• aangozien,.èen aankl lieilen, dat 

ook is uitgenodigd, zichzelf niet .wnar·:ig sch~jnt te 2.chten 

onder de PS.üJil 1
.
1 selectie.gr_oep· 11 te opereren ) over- ,vfeer n.et 

r.ls voor de ijstijd - r.;ulle z.·mdp:.c.djes. · 'Er· zijn' ·weer· 'ë1.f

t~lleid.(:>rs in :.:ctie. Aunvocr·Jor3 en· junioren-leiders- schrij

ven ·.:•ee:r·"'vLrslngen voor dé Lensrcvue (·.ierkclijk ? Red .. ) é:r: 

de incassecrc"ters zet'Çgen m.et iets meer óv0rtuiging in hun stem 

11 G:ied, t:1::vrouv: 11 , c,13 ze revrà!.;.gd wdr:l,5r.. r..og ûens teri.13" te 

komén' .. 
::,, t. ,loen de Le,:snrs, •~.á.é een groter of kleiner fü,:el 

v:.:m hun· be!)0rkte of ruirr.e vrije tij-d &f:::.n en r.1in~;.tens v---lgens 

.hun bcrloe, lingtn ten ba te v~n àe. vereriigir.g bestvien. 

· En diegenen, wie de •tijd of de lm·t orrtbrcc:kt om 

zièh lariier rdet Lens op te houden dan de- l"lut..r van hun ..-,·ed-

• . 
' 

strijd u.ie denken, -;:eer. net i.ls vroèger· : 11 Bestuur, ccmm.is-

sies en andere fiimctior;ariss~n· doen hun best. Wij ook en. de 

re sul ta ten zullen niet Ûi tbli jven ". \':erkelijk ? · Of gaven 

... hun daden van andere ,gedachten blijk? · Zo· ja, laG,t ze dan 

struks met h~t smel tuater in de grond za::ken, Zo nee, pe.s op 

dat ze niet bevriezen 
.-Vulcano 

GEPEINZEN ROND DE SNEEUWBAL. 
Wie, zoc.ls wij, noga' eens met de onvolpreztm N,S. 

pleegt te reizen en in de huidige Ömstandigheden ged,:rongen 

'word:t'nu en dan·een paar { nou, een pailr ••. ) minutèn.langer 

in do trein te 'zi ttcn., ziet, als tenminste de raampjes niet 

bedekt zijn met· j.jflbloe.men, zo hier en daar soms een p0.ar 

pden, varbonden aoor een verbindi11gslät boven do ,aitte ;,ijd-
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heia uitstek'en._En dan herinnert hij zich; dat- in vervlogen 

tijden een sport bestond, di!l aangeduid werd met de naam " 

voetballen·". Doorpeinzendeko"mt hij.dan vanzelf terecht op 

een voorheen groene plek aan de grens van he,t Haagse grondge•-· 

'\lied, dat; als hij het_ wel heeft, Ockenburgh wordt genoemd en 

waar het wel eens wil'waaien, zodat ee11 grote blauw-witt,a vlag 

zijn best doet, de e(.nheid met de mast te verbreken." Die vlag 

is de vaan· van een voetbalclub, waaraan hij prett:,gG herinne

ringen geeft uit· de tijd,' dat de wereld nog bewoo;'ll:-a·:1:' was, 

maar die hem in de laatste tijd toch wel z,)rgen baard2, 

Voor heli1 V ;:rs~hijnen räntl.ijsten·, v1aar::i.1i elftall~n 

van die club, Lens ,.,:enaa:nd, een roè.e lantaarr.. it;.-a;:,\'?:1 ten te--_ 

!c;!n, dat er achte:r 11.en niets .mee1..· kor.:'t;~· Andere rnngJ.ij.s1;e11 

,vertonen weei- rode, 1-,ntaa:,·: .. s:'.rager3, dü, op een holletje tezig 

,,ijn elftallen van LLns in te halen o,i; hun d:. t over-S~ciig at-- , 

tri ::iuut te overhandigen. Gelukkig zie;; hij ·aan hie!' en daar 

wel eens een elftal, d .t de kop heeft genor.:E.;n of in de voörste 

gelederen zijn robbert,,e meevecht, r.:aélr toch l':Qer.;_ st~eds de 

bezorgdheid terug bij het zien van dj_e -rode lankarn. 
De bezorgdheid zet hem ', t nél'denken .. ·Hoe· is het toch· 

mog2 lijk dat, datzelfde Lens, dc.t vorlg seizoen ,.:inig zorgEm 

kende er nu met de neus boveno<p gedrukt.wordt. 
Zijn de spelers zoveel ach-:;crui t gegaan ? Heeft de 

club aderlatingen moceten ondergaan, die de steur;puntc:n v,m de 

suçcessen van vorig jaar hebben ondermijn~? · · 

Hij, he-efLwel bij vlagen vernomen van een sterk vèr

minderde belángstelling. voord~ training, maar daar heeft toch 

. alleen hèt eerste de nadelen .·van ? · 
Neen, dat is het niet. · 
Er zijn echter aanwijzingen, dat in sommige gevallen 

de geest niet deugt. ·Hier is het een speler, die door zijn 

mede.s,pelers 11 .straal genegeerd " wordt, daár· zijn het een 

paar spelers, die er " met de pet naar gooien ", en elders 

weer ontbreekt de bezielende leiding. Deze misetanden wreken 

zi.ch op de plaatsen, die de elftalle~ op de r~nglijsten• inne-

men. 
Maar wat de oorzaken in ieder in gevaar .verkererld 

elftal ook zijn, zeker is, dat op dé eerste plaats elk· elf

tal een eenheid zal moeten zijn. De spQlers moeten wat voor 

elkaar over hel)ben. Voetbal is een team'spel, waarbij indiv.i-
1 . 
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duele aardigheidjes soms ( dikwijls ) fnuikend zijn, het ne
geren van een medespeler q_pzettelijke sabotage is, gebrek aan 
interesse en vechtlust. onduldbaar , en gebrek aan goede lei
ding onhoudbaar is. 

In de omstandigh~den, waarin "enige· elftallen,, • 
ook junioren, verkoren, kan slechts door Binnen de porken van 
het mogelijke - hard in te grijpen, verbetering in de resul-

' tnten verw&cht ·•;orden. 
,Kunnen ~,ij niot de clft:J.llen op de been brenr;er,, 

:lic in st~:~t zi~rr.. de verove:cd.c pl2.~1tscn te behouden, soit. 
!..;.·1r zoli.nt~ dt.:.t" r.og niet vs.:1'L ct&a-t .en do tekenen or op inJ
zcn; dnt fi~E:cht~·. :;::-sultc.tEr: tE..'r.. ët:::J.E~ gcwctcr:-~ Jl.octcL. Horicn 
c,an e-r.-b~·2L 2-nn C'f:nhcid in de c.lf è: ... llun, moe.[; gezocht r:111·den 
n~dlY vlege:r.., die to't run t(,rstcl :t~iden. Desnooc"l.s door -~~wakke 
en rotte plck:\.cn t·c versterkc~ resp. uit te snijd.en. 

Gclt:ickig.is r.et -nog niet Ge laa.t, al dringt de 
. ' L.de 'il, 

rEFINiir'IES :CIL Lf.HSI:RS Kr.1;:;EN LOI TEN 

- De " bult II of II blor.:dbul t II is een zcr..dcrigG· ver
heffing in het arcdoppervlak, ·die i.n bcv:ror.en tocGtand gc
ricski:olijlu·te v1.rtr,re.n is dc.n in ontdooide;. wclk8 ;;-.et C1cer 
cnthousiasC1e v:or,:t afgedaald dan bekl1mmen f..n w,,arov&r nog 
es-cceds gce.•n kortere weg is gevonden d;:n de algemeen gebruike
lijke, hoe,~el Gr voortdurend naar gézocht wordt •. 

- Eén pingelaar is i,,mand·, die ve:rgeet, dat je wel· 
de kefper, maar niet persé 6 t~genstandcrs behoeft te passe-
ren .• 

' - Een voetbal is €.tn diccrlI,jk en pl&ntamrli.g vooa,,,;erp, 
dat z.ich zo,,él op het land als in de' lt:cht çls op het water 
thuisvoelt, à.?~h op het l~nd h~t meest t<?t zijn recht komt,, 

-·Een niet-opkomer is 
sportman. 

E·en goed voetballer 
als hij niet hoeft te koppen. 

het tcgrcnovergestelde van een 
.. 1 ' 

· · gebruikt 
is iemand die zijn hoof'f', ook 

- Een kleedk_amer is eep ru.imte 
schillen,' stukken brood,, klokhuizen en 

waar men sin2.asappel
kledingstl½(ken achter-

---- .•H--·-•-•-•-•----. ----•==-.---•·:::-,,,: ••• •• -•• •-----•:;:r--••--------••----------
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Vrijdag, 2 

Zaterdag 3 
Zon_dag 4 

Maandag ·5 
Woensdag 7 

maart 

11 

11 

" • . 11 

Ll!.NS 1 ZAKAGENDA. 
20 . .::.uur .,._ Bestuuniver'gadering 

A.v.Luxemburg. 
Voetbalrust of ~odderballet? 

Laatste vpetballoze zondag? 

Anders Lén:s 1-2-3-4-6-7-3-C-D 

Clubavond ;! · · 
V/eer W?er.s'i1"g:11idlagclub.? 

t.h.v. dhr. 

. ' 

-------------------------------------------------=---=-=-=-=--
WOHDT DE VOETBAL EEN PAASEI? 

--------------------------------------------------------
-----

Aangenomen als lid: 
n°-58 A.J.W. Rood:t,ol, 

OFFICIEEL 

Apeldoornselaan 196 
. ' . 

H.H. Eestuurslerlen, atter.t:i,e, ! 

Vrijdag; 2 Maart 1956, ten huize 

L_uxemburg, Te_resiastr .1·50. f,anvang 8 uur. 

geb.20.12.45-

van de heer A.v. 

België-NPderland·, 8 April ·1956 te Antwerpen 

Aanvragen om kaarten kunnen tot uiterlijk l; Ma;rt·• 

1956, uitsluitend schrifteli,ik, worden géricht aan _: 'dHr .. K. 

Haukes, 2e Schuytstr.60. Pri,izen der plaatsen : Ove_rá.ekte 

Zitplaatsen : f.15.40; f.13.50; f.l1.50;f.9.65. Niet-over

dekte zitplaatsen :. f. 7. 70 en f. 7 .- Staanplaatsen : f. 3 :10; 

f.2.35 en f.1.60. ·Er moet op ,rnrden gerekend, da.t eventuele 

toewijzingen uitsluitend uft staanplaatsen zul1en be8t:ian. 

-:-:-: ....... 

Resultaten v~n 25 en 2G feb. 1~;6 

Ook het voor bovengenoemde weekend vastgestelde prc

gramma werèl. weeens vorst·en sneeuw afgelast. 
' . 
-:-:-:-

.'\t ·.! -
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PROGRAMl.iA. SENIOREN VOOR ZONDAG 4 AffiART 1956 

-2.30 uur, Hillegom 1 - Lens 1 Leekstr. Hillegom 
-12. - 11 Lens 2 Rijswijk 3 Terrein 1 
-12.45 " Delfia 2 Lens 3 L.v.Vollering te Delft 

Achteraan rechts. 
- 2.30 11 Lens 4 Delfia 3 Terrein 1 
-12.- " Lens 6 RKDEO 6 Terrein 2 
- 1.1'5 " Lens 7 Archipel 7 Terrein 2 

-:--:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens 1 
A.ten Dam, A.v.Luxemburg,H.Kortekaas,J.Wal

steijn, J .Admi_raal ,H.Haket, J .Wüstedl:eld, F .de Jong, Rob .J,!phieu 
J.Ras,G.Verhaar. Reserves : G.Kochi,E.v.Laarhoven. Leider: 
Dhr. J. Willems. Samenkomst : Café Hierck, 12 .30uur, Apeldoorn-. 
selaan. De reis gaat'per bus. 

Len~ 2 
H.Eisenburier,R.~elmich,H.Kemper,J.Roozen

burg, A.Hoefnagel,P.Oranje,V.v.Laarhoven,A.Hoppenbrouwers; 
R.Wüstefeld,L.de Boer,A.v.d.Lans. RPserves: P.Bergenhenegou
wen, A.Zuidwijk. Leider: Dhr.A.de Weert ; 

' Lens 3 
. R.1fahieu,A .Bogiscll, C .Hoogeveen, J. Lelicveld, 

H.Iloukes,J.Vr-enman,J.J&ger,S.Vloemens,L.Knijff,B.Luijckx, 
J.Suikèrbuijck. Res. M.Semeijn, G.Lam. Samenkomst: ·11.45 u. 
Roll.Spoor. 

Lens 4 
J.Frijters,: Ph.·de -Heer, P.Krol,H • ..:.Niel, 

J. ". .West_irig ,A. v .Gastel, F. Schippers ,A. Linneweever ,H.Naastepad, 
H.de Bakker,A.Ruijgrok; Res: J .Boor-tman •. 

· I.iens 6 · . 
H.Molenkamp, W.Klünnen, E.Löv:ensteijn, K. 

Wallaart, R.Becker, F.de Jóngh,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.llulder,H.Janssen, H.v.Rijn, 
J.Bom. Reserve : P.v.Onna. -:-:-:-

Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 
Zaterè.agr.iorgen: Adres: Dhr.P.de Leeuw, Vlierboomstr.596. 

-:-:-:-
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PROGRAM.MA JUNIOR.EN VàOR .ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 MAART 1956 

· Ook _ _vo_or het komende weekeinde is de kans op voet

bal uiterst gering. Wij volstaan dus met voor programma en -
opstellingen te v,erwijzen _naar de Lensrevue van· 16 februari. 

Juco 

De puntenpot 
hield ook deze week zijn reeds weken' bestaande 

inhoud averanderd. Samenwerkende hoge-druk-gebieden conser
veerden hun koude op ohze huiverende vaderlandse gemeenschap, 
zodat de organiserende ins;l;anties w·ederom moesten besluiten 
plle wedstrijden te annuleren. Voor Lens betekende dit de 

5e week zonder voetbal. Lieve lente, wil to6h komen .• "'". ,. 
Pottenkijker. 

Een tweede begin.· 

_Zondagmiddag.26 februari·1956 bracht het A.N.P, 

in de nieuwsuitzending van 1 uur hat_verlossende bericht: 
"De dagen vc:n de koudegolf zijn geteld •••• 11

• 

Hoorden wij goed, dat.er in de toon, waarop.de 

'nieuwslezer het bericht las, eeh juichende·lolank was ? Of wa
ren Let onze gévoelens, die zich baim· braken en de woorden . 

van het A.H.P. tàt een juichtoon vervormden? 

Hoe·het ook zij, er schijnt een kans·te zijn, 
dat binnen zeer afzienbare tijd het bruine monster weer door 
met voetbalschoenen·beklede ledematen geaaid, gestreeld of • 

getrapt gaat worden. 

Na deze winterslaap zouden wij onze spele.rs wil
len ar:nraden ·hun voetbalgarderobe na te zien op helderheid, 

uitstekende spijkers, versleten· plekken en vo!.ledigheid. 
Wie weet, hoe gauw we er weer gebruik van moeten maken. En 
als we dan toch bezig zijn aan onze cÓntrêle, laten we dan 
meteen ons moreel eens even onder handen nemen . 

De voetbalrust, die 
zeker wel voldoendè zijn geweest 
é.n breukjes te herstellen·. 

• 
we gehad hebben zal toch 
om schrammetjes, deukjes 

' ' 
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Want dat is nu .het verschil met· het ontwaken na 

de zomerslaap; als. de voetbal na deze sneeuw-on ijs-periode 

weer gaat rollen is er geen nieuw begin. We beginnen niet 

met een schone lei, maar vatten de draad weer op bij het 

punJ;, waarop deze door.de inval van de winter werd afgebro-

ken. -Y · · · · · • ,. 

Voor verschillende elftallen betekent clit de her

vatting van de strijd om het behoud vnn de positie, die we, 

soms met veel moei t.e, hebben bereikt. 

Onze elftallen moeten alles op alles zetten om 

zich te handhaven in de klas, wae.rin ze nu zijn ingedeeld. 

J)e voetbnl vakantie, die. ,·re er bijna op hebben zit

ten, knn toch nog iets goeds .ten gevolge hebben. Zij kan ons 

verlost hebben uit de sleur vun II het g&at toch niet 11 , 11 

we vechten tegen dl' bierKiiai " en wat er &l mae:t a:cn demora

liserende geduchten in de. breinen v&n on,-,e spelers m&g hebben 

rondgespookt. · 

De competitie mi:g dan niet opnieuw beginmm, de 

vechtlust van onze speler,i kan door de r,rntperio~e be).ang~ 

rijk gp•fonnen heb ben. · 

Wij hopen ven harte, det de spelers spoedig in 

st(lat zullen worden gesteld hun opgekropte enèrgie v;:.n d0ze 

weken te spuien en doarmede te tonen dat het is : Er op of 

er onder ! 
L. ,de W. 

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

L.AA?STE IIIEU\VS" -----
Blijkm1s lxrichteri in lwt _Binnonhof vo.n' h~dè;n

nvond, zijn do wedstrijden van ·de 2.fd.den H2.ag 

voor Zondag ci.~. reeds afgelast. . 

Indien ook de v;odstrijd van Lens r' in I{illcgom 

·geen doorgang.kan vinden, on ons terrein op 

Ockcnburgh wel bespcclbo.::r is, zetl cc tracht 

worden c nn onderling;,. wc rlst._ ij d i::USG,.;n Luns l en 2 

in te 12.,sscn ... Spt..lc.rs kri;jg,.::n 0v .:i:u.:.dcr bericht. 
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R:1duct::' ·~·-de we_e,rt 1en A.v.Gccstel _ · 
Giro_nu".i.er. P.enn. L.-
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en S. 33.67.11 

Secr.: H. Haukes, 2e Schuytstr. 60, tél. 324 721 , .• 
Terreinen. Ockenburgh·, eindé Lann van Meerdervoort 
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LENS' ZAKAGENDA 

Zaterdag, 10 maart : King Soccer weer in volle glorie? 

Zondag 
Maandag 
·Woensdag 

11 
12 . 
14. 

Il . 

Il 

Il 

. Lens E-F-G-'ll-I-:J-Pupillen A en Pup:i'.llen B 
Lens 1~2-3~4-5-6-7-B-C-D 

: Clubavond ! 
: De Wóensdagmiddagclub )loopt te ontwaken. 

=-===-=====-===---=-=========~====-- -==-================-===-
H~, LENS ·i ' 

. ====== -=:;;:::;;====:============· ' =-.· ~. ==================:;:;;===== "==== 
OFFICIEEL · -

J:n oallotage ' 
n•6ü S.P.J, Heerens, P.v.d.Zandestr.16 geb.18.6.43 Dhr.l!ou-

.. l kes en v.d.Meer. 
Verk6rte notulen Bestm1rsvergudering 2 Maart 1956. 

Betreffende de reeds geruime tijd h&ngende.terrein- _ 
kwestie heeft' het bestuur , op yerzoek van de Haagse Stichting 
voor Lichnmelijke Opvoeding h&ar standpunt nogmnals duidelijk 
vastgelegd, hetge.en vergezeld v~n enkele· wensen aan het Be
stuur van genoemde Stichting zai worden kenbaar gem&akt •. 

Besloten werd tot het aanbrengen van een provisorische 
verlichting op Ockenburgh over te gaan, en hieromtrent nnder 
met de Stichting in overleg te treden. 

Teneinde voor dit doel bijzondere inkomsten te ver
krijgen zal getracht wordr:m voor leden en donateurs een voet
balpool uit. te geven.• 

Daar voor de wcdstri jd Dui tcland-Nçderknd op 14 m'l.art 
a.s·. slechts 4 sta,mplmitsen van f ,1,50 .zijn toegewez.en, zal 
Lens worden vertegenwoordigd doór·: A.v:Gastel,H.ffoukes,P.Krol, 

,· W.Verheggen •. 
· Aan de technische. commissie zal worden verzocht ten 

spoedigste_ pfännen voor de ve].dtr::~ning i'! te __ d;ien~n. 
•' · · H.)loukes 

Secretaris. 
✓ • 
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PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 11 MAART 1956 

-2.30 uur VVSBl- _Lens 1· Zeestr. Noordwijkerhout 
-2.- Il · Naaldwijk 2-Le_ns l2 Geestweg.te Naaldwijk 
-12.- Il Lens 3 - BEG 3 Terrein 1 Lokaal 1 
-12 .:.. Il Lens 4 - DHC 5 Il 2 Lokaal 2 
-12.- Il Wassenaar .5-Lens ·5 Kerkehout te Wassenaar 
-12.- Il Wilhelmus 7-Lens.6 . Oosteinde Voorburg 
-12.- Il El.Zwart 6 -Lens '1° Ka twi jks_eweg te Wassenaar 

-:-:-(-
OPSTELLINGEN 

Lens 1 
A.ten Dam,A~.v.Luxembuxg, H.Kortekaas;J. 

Walsteijn, J.Admiraal, H.Hnket, J.Wuste·feld, F.de Jong, 
Rob.Mnhieu,J .fü:s,G.Verhaar.: Reserves: q..Kochi,E.v.Laarhoven • 
.!,eider: rhr.J.'1/illems. fü;menkomst: 12.30uur (per bus) Hierck 
Apel doorr.selcan. 

Lens 2 
------H .Eisenburger ,: H .Helmich ,H.Kemper, J .Roozen

:omg, A .HoefnugeJ., P., Or,mje, V.v. Lc.arhov,e:·,,A .Iloppenbrouwers•, 
R .",Vur. tefeld, L .. de .Boer .A, v.d. L,;ms. Reserves:· A. Zuidwijk, 
J.'.Eèijersbergen- )'.,<1ider: Dhr.A._de Weert. Samenkorrst : 12.30u. 
Vr.rkeumarkt- vertrek bus 12.45u. · · 

. - L;;:cj -y·---
. R,Mahieu,C.Hoogeveen,B.v.Velzen,A.Vester, 

!Li.oèlk'i's, J.Vae;man,J .Jager,S.Vloemans,L. Knijff,B.Luijckx, 
J.Snikerbuijck. Res'3rve : H.v.Westing. 

::,,ms 4 
· · J.Frijters,Ph.de Heer, P.Kr,è, H.v.Niel, 

J,v,Westing,A.v,Gastel,F.Schippers,A;Linneweever,H.Naaste
peid,H,de B·,kker,A.Ruijgrok. Reserve, H.v.Westing. 

_Le'! 9 ..5. · 
G.Lam,J.v.Luxemburg,Jc.v.Gein,M.Semeijn, 

J;Boortman,G.v.Gei~,H.Jorink,J.Kuypers; P.Bergenhenegouwen, 
L.Bom,J.Brochard. Reserve: J.Alsemgêest. Samenkomst: ll. uµr 
" Het Wacht je " lilal;ie:veld. · · · 

Lens 6II.Molenkamp,W:Klünnen,E.Léiwen'Steijn,K.Wal
laart, R.Becker, F.de Hongh; C.Nieuwenhuizen,G.v.Agthoven, 
M.Hollander,A.Onderwater, L.Niessen. Reserve C. Bogisch. 
Scmenkomst ·: 11 uur. - R:l:iswijkse-;lein. 
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Lens_ 7 -
_ A.Blok, J .Balle-ring, A.R:rol,F.Mourik,H.v.d. 

Boogaardt, J.Bontje,E.Sarolea;tH.Mulder;H.Janssen, H.v.Rijn, 
J.Bom. Res·erve : P.v.Onna'. Samenkomst : 10.45 u. H.Paschalis

'kerk, Vlassenaarsèwég. 
-;-:~~-· 

Alleen noodzakelijke afschrijvingen, ·uiterlijk Zater
dagmorgen, adres: Dhr.P.de Leeuw, Vlierboomstt.596. · 

-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 11 .maart 1956 , . 
-3 uur Gr.W.Vac - Lens E . terrein Roggewoning 
-3-45 uur Lens F. - DHL " , 1 lokaal 1 
-2 • 3 0 11 Lens G GDA , " 2 " ' 1 . 

' -3,45 " Lens H VVP 11 2 11 .1 
-2.30 - " Wit Blauw R.K.-Lens I •· 11 -Westvlietweg 116-Voorburg 
-2.30 11 Lens J -·Rava , " 1 lok&al 2 
-l-45 11 VVP - Pupillen .ê. . " Zuiderpark· 
-1. 45 " Pupillen b - Wit Bl.R .K. " 2 lokc.al 2 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 1_2 MAART 1956. 

- -1.45 uur Lens B - RKAVV . \trr:::-éin 3 lokaal 5 
0 -4 .15 " VVP - Lens C " Zuiderpark 
-2 .30 " We.stlandia-Lens D " Langebroek,rng-NL.old-

wijk. 
- OPSTELLINGEN 

Lens B als· bekend. Res, J .de Heer, H. 11/ietz. 
Leider: Dhr.C.Bierhuizen. 

Lens r. als· tegen KRVC. Res. M.Franken, R,.Groot
huijs. Samenkomst: 3.45 uur voor ADO 

Lens D als bekend met F.Hintelaar. Res. H.Roduin 
en A.Poels. Samenkomst:--1.30 uur Thorbeckelaan, hoek füoc.gweg. 

Lens E .als bekend met B.Hendricks. Res-.J. de Gruij- · 
ter. S,:;menkoÏiist:··-2.15 uur 't Wachtje-Me.lieveld. -·-

Lens F met J.Mol en A·.Hartman. Leider: "Dh:r.G.Kem-
perman. Res. P.Klink. 

Lens G als b_ekend. 'Res-. P:c,q Haas, l/i.Harders, 
Lens Hals bekend.--
Lens I als bekend met P.de Groot. Samenkomst: 

2 uur 't Wachtje-Mzlieveld._Leider:Dhr.A.Ruijgrok. Res.J. 
Broekhaus. · " ·, --

Lens J als tegen Lens I benevens H.Raaijmaksrs, 
F.Hoefnagel. Leider Dhr.C.Bogisch. 

, 
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Pupillen~: W.Burghouwt,J.v.d.Knaap,H.Nieuwenhoven, 

N.Pannekeet, J.Boin,N.v.Adrichem,P.Nieuwenhuizen, B.Megens, 
L.Thomus, H.Mégens,J".Veldink. Res. P~Roodbol. Leidér: Dhr. 
P.Juffermans. · · · · 

Pupillen~: ·P.Poillot,F .. Duijm,Vl.lfeling,J.Kramps,P. 
fü:r;ing ,.J .1!eyer, 1. Vlas tra ,A. Versteegh,A .Se lens ,P. de Koning, 
Ch.Jehee. Leider: Lhr.A.v.Gastel. Res. A.Verburg,G.v.d.Lin-
den, G;Scipio. --

- Niet te vermijden afschrijvingen tijdig schriftelijk 
aan Dhr.P.Meérshoek Sr.Lunterenstre:at 123. 

-:-:-:-
Resultaten· van .3 en 4 maart 56. -. 

De wedstrijden voor dit week-einde werden i.v.m. de 
dooi afgelast. 

re puntenr,ot. 
Was de wereld vorige week maandag nog met een 

bevroren sneem:k-leed bedekt, donderdag reeds had tengevolge 
v,;n de ingevallen dooi het wit ,:eer pl,:a ts gemr:mkt voor de 
meer normale groene kleur. Onder het vieer te voorschijn ge
komen g1:·as bevonden zich echter geen ,:.d!J.ertjes, m,~::r y,el een 
niet_ r:,l te dikke luag m_odder m" ronder de bevroren ondergrond 
alle moei te deed het dooinater urn de oppervlr:,kte te houdén. 
!foor ook d,:it g&nt voorbij. Le •.7,1rmte z::l dieper in de grond· 
dringen, dezelve onj;dooien en het -.-:ater een uitweg geven. 

Misschien zal er a.s. zà terdag en zo·ndo.g i-:eer 
gespeeld kunnen v,orden .· Mnar intussen is het 6e voetbal loze 
weekend we!!r ~chter de_ rug. Houdt moe.d ! 

POTTENKIJKER 
' --. ---------------------------------------------. ---~-------

V • V. S • ll • - LENS • -~--------- -~------
Ijs u1 wccldr di~ncndc r,.ist het eerste clftc'.l 
Zond1:.g_'l.s. per cigc.n bus. Supporters wolko ons 
o8rstc bij deze bc.l.,.r,grijk.:. wedstrijd· met hun 
rwnmocdigingcn willen stcurn..n, kunn:.ri voor zovc;r' 
pl ':.r>:ts .beschikb'1.:cr mccrcizE.ll n f. 1. 75; juhiorcs 
f .1-..: Vertrek 1.15 uur v1.n,,f J .Hicrck,Apcldoorn
sc l,:m. S-V .F. tcvoi.u. n ·:·:r:r10ldcn bij H.rtoukcs, 
2cl.324721. 
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·DE LENSRE_VUE .. ------------- -._ - ------
·. Redactie:· L. _de Vlèert· en A.v. Gastel. 
Gironummer:. Penn. ·1. ·en S. 33.67 .11 

Secr.: H.Houkes, 2e Schuy'tstr .• 60;" tél. 324721 
Terreinen Ocké.nburgh; einde. Laan van Méerdervoort 

' ==:;;:==========::;:============= .===i-=====:::::;;::;;:;:;:===· ====:.::;;:;;:;:;:======== 
JAARGANG 195~•-1956 n°29 15 liiaart 56 . 

====;;:========::;:::;;;::;c===- ======== ._ =====-========== -==· . ===-=-":"""-=::;:-
LENS I ZAKAGENDA . 
Lens A-E:.F,-G-H-I-J-Pup.A en B 
Lens l-2-3~4-5-6-7-B-C-D . 

Zaterdag 17 maart i 
Zondag 18 maart 
Maandag. 19 maart Lezing met·lichtbeelden voor Lens A-B

C~D 

'//oer,sdag 21 maart 
. Clubavond 0.,-

De Woensdagmiddagcltib. 

E:-1 NU DOORGAAN, LENS 1, 2, 3 ! ! 
;:::::-:====================;::;====· :=::::= -~- :=. . ====. ==== . ;::::::;;;;:::::::::::::::::::::-'-::::::::::::::;::::::;;: 

Het doel nuntenfonds. ! 
Hom1el enige elftallen vergeten haddEjn, dat er nog 

zoiets als een doelpuntenfonds pestend, .waren er and":te, die 
er wel aan dachten. ·• · · · 

Van lens 5 ontv·ing~n ~e- niets, hoewel. daar wel -ge
incasseerd is. Van I,ens 4 hebbeh we nog• iets van v66r de win
terslaap ontv:an,sen. De voorlopige opbrengst ·van deze· we_ejc : 
Lens 1 : f. 3.10; Lens 2 : l.65 ; Lens 4 f.l.~. 

Het saldo per 6 februari was : 
Deze week was de opbr~ngst · 
Stand per 12 maart 1956 

Doen we volgende'week weer allemaal mee? 

OFFICIEEL 

f. 201.13 
5.75 

f. 206.88. 
======= 

In ballotage: 

n°60 

61 

S.P.J. Heerens 

' ' Th. F •. v. d.Mark 

geb:_1ê.6.43 P.v,d.Zandestr.16 -Dhr.· 
• · l ; v:.tl. Meer en H.Houkes 

" 26.12.38 Obrèchtstr.29.1 - Dhr.P. • 
Juffermans-E.Sarolea. 

In de afgelopen maanden werden.van·verschillende 
zijden opmerkingen gem~akt waaruit' zou moeten blijken, dat de 
verstandhouding.~ussen onze:vereniging ~n GDA van minder goede 

._...._ 
\' 

., 
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aard zou zijn. Om hieraan paal e~ perkt~ stellen, en deze 
geruchten tot ,de ware proporÜes terug te brengen hebben de
legaties van beide ·besturen een onderh·oud gehad. Bij deze be
spreking, welke in zeer prettige verstandhouding is verlopen, 
werden alle oorzaken welke tot een minder goede verstandhoudin 
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 3DA deze publicatie ten zeerste betreurt, en de 
plaatsing hiervan zender haar voorkennis is geschied. Alle 
andere geschilpunten werden tot wederzijdse voldoening opge-
·1ost. · · 

De lucht :j.s thans geheel gezuiverd. -We zijn er bij 
voorbaat van overtuigd, dat àl onze leden deze oplossing zul
len toejuichen. In de toekomst zullen d.e wedstrijden GDA-Lens 
weer op dezelfde sportieve wijze word.en gestreden, als in het 
verle(len het geval was. Onzerzijds kan GDA op een goede sa-
menwerking rekenen~ · H.Houkes 

Se·,retaris. 
==~===----========== ·====-:-.-:- ==---~----------=====-----= 
PROGRAMMA SE!TIOREN VOOR ZONI:AG 18 MAART 1956 

- 2 uur 
-12.- 11 

- 2.30 11 

- 1.15 11 

_- 1.15 11 

-12. _. 11 

-12.3011 

Len's 1 · Roodenburg 1 · 
Lens 2 Schev.H.S.4. 
Rijswijk 4-Lens 3 
Lens 4 GDS 2 
VVP 4 Lens ·5 
Lens 6 _,Fla!Jlingo 1 s 6 
Wassenaar 7-Lens 7 

-:-:-:-:-

Terrein 1 
11 2 

Julialaantje-Rij,wijk 
Terrein 2 

.Zuiderpark,2e gedeelte 
Terrein 2 
Kerkehout-Wassenaar. 

OPSTLLLINGEN 
Lens 1 . 

A.ten Dam, A.v.Luxemburg,H.Kortekaas,J. 
Walsteijn ,_J .Admiraa.l ,H. Haket, J. Wüstefeld,F. de Jo;ng,Rob .Mahieu. 
J.Ras, G.Verhaar. Reserves : H.Kemper,A.Hoppenbrouwers,H.Ei
senburger. Leider: Dhr. J .• Willems. Samenkopst: 12. 30 uur Bel la 
Vi_sta. 

Lens 2 
H.Eisenburger,H.Helmich,E.v.Laarhoven,J. 

Roozenburg ,A .Hoefnagel, 1'. Oranje, V.v. -Laar hoven ,A. Hoppenqrou
wers, R.\Yüstefeld. L.de E:>er" A;v.d.Lar..s. Res.1!.Semeij11. 
Leid.er: lJhr.11...ct.e 1,eert. --
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Lens 3 

R.Mahieu,A. Bogi_sch, C .Hoogeveen ,B.v. Velzen~ ·
. ll. Haukes, l• Veenman,J_.J(lger ,S .,Yloemans, L.Knijff ,B. Luijckx,J. 
Suikerbuijck. · 

Lens 4 . 
J.Frtjters, Ph.de Hèer,P.Krol,H.v.Niel,J.v. 

Westing,A.v.Gastel,A.Zuidwijk,H.de Bakker,H.Naastepad,H.v. 
Westing,A.Ruijgrok. Res. C.Nieuwenhuizen, F.Schippers. 

Lens 5 -- -
_ . _ . G. Lam, J, v. Luxemourg ,A.v. Gein,A. Linneweever, 

, J .Boortman;G. v. Gein,H. Jorink, J .Kuijpe;rs ,P .Bergenhen:egouwen, 
· L.Bom,J.Br-Ocharà.. Res. F;de · Jongh. · 

· Lens 6 --
. H.Molenkamp, W .Klünnen, E. Lövrensteijn,K. Wàlaart 

R.Becker,C.Bogisch,C.Nieuwenhuizen,G.v.Agthoven,11.Hollander, 
A.Onden.ater,L.Niessen-. Res. M.Semeijn. · 

Lens 7 -- · 
A. Blok ,J .fü:iller;ing,A.Krol, F .Mourik,H :v.d. Bo

gaard t, J. Bontje, P. v. Onna ,Il.Mulder ,H .Janssen ,H. v. Rijr., J. Bom. 
Rès .. E.Sarolea. · · · · 

-:-:-.:-
Alleen noodza~eiijke afschrijvingen, Uiterlijk Za

terdagmorgen. Adres : de Heer H.I:oukes, 2e Schuytstr .60, tél. 
324 721. 

-:-:-:-
PROGRAJ\TI\!A JUNIORE:N VOOR ZÁ'.ëERDAG, 17 MAART 1956 

- ,3 .45 uur Gr.W,II Vac- Lens A Terrein Roggewoning. 
- 3-- " Lens E -'GDA " 1 lo½:aal 1 

3.45 " Lens F KRVC " 2 " 1 
2.30 " Q.uick St. Lens G " Nijkerkl·a"-Jl 

- 3-- " Wilhelmus. - Lens H " Oosteinde 283 Voorburg 
2.30 " Lens .I. .'. VVP " .2 _lokJi.a1: 2 

= 3-- " PJu\VV Lerts · J " v.Ruijsdàallaan 15-
Leidschendam 

1.45 " Pupillen~ - Q.uick ~teps " 1 lokaal 2 
1.45 " " ,b - " " " 2 " 2 

, _,-:-:.;:.:_::-

l'ROGRA!f.MA_t:JUNIOREN VOOR ·zoNDAG 
- 1. 15 uur PJ{AVV Léns B 
. -.,1 .• 15 " MOA . Lens C · 
- 1.15 " Lens D - DWO ... 

18 MAART 1956 
" v .Ruijsdaall. 15.:Leig~hen 

· ü Dckenburgh .. . 
. 11 3 . Lokaal 5 _ , 
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OPSTELLINGEN 

· Lens A 
• . R.v.Westing,P.ians,J.v.d.Meer,C.Meershoek, 

C.Veldink 1A.Burghoüwt,J.v.Bussel,H.Pröpper,H.Beijersbergen 
v.H., C,Fortmali,B.Plat. Res. N.de Gruijter, H.Lancée. Leider: 
Dhr.P.v.Elferen. Samenko"iimî: 3 uur •t Wachtje-Malieveld. 

Lens B ls bekend. Res. K.Adm~raal. Leider:Dhr. 
C.Bierhuizen. Samenkomst: 12 uur 1 ts Wachtje-MalievBld. 

Lens C ls tegen KRVC. Res. M.Franke~,R.Groothuis. 
Lens D ls bekend met F.Hinfelaar. Res.H.Roduin 

en A.Poels. 
.. Lens 

-Lens 

Reserve: J .Mol. 

Els 
F , 

1s 

bekend me.t J. de Gruijter • 

bekend met J.Ansems en B.Hendricks. 
' 

Lens G ls bekend;· 
Lens H =='-=-'-c.ls b('kend met _ :Hilthuizen" fü:menkomst: 

2,15u. 't \Vachtje-Malieveld. 
Lens I 1 ==;...:"'~ s bekend met" J .Broekhaus. Leider: 1hr. 

A.Ruijgrok. 

Lens J ls be~end met ~.v.Oort en R.Décker Kleijn 
teider: Dhr.C:Bogisch. Samenkomst: 2.15u. 't Wacht;je-l>ialieveld. 

Pupillen a 
als vorige ~eek gepubliceerd. 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 ge~ccepteerd door Dhr.P.Meershoek Sr. Lunte
renstraat 123. 

-:-:-:-
Uitnodiging 

flan alle spelers en'leiders van Lens A-B-C en D 
voor een lezing met lichtbeelden door de geestelijk adviseur 
va,:i onze vereniging, de_· zeëreerwaarde heer· ·F.Grent, te houdën 
·Op maandagavond, 19 .maart a.s. in het filmlokaal _van de schpol 
Weimarstraat 300. Aanvang half acht. 
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Bestemd voor 0.Gclr.cmc,:,,·. . . 

f~-' \'. t •,J t ~,_:~~.:.t•"~ .. ·;:.~ ~L \~'fl~, 
"A9s-f::~,.,,~n vr-"~ , ... 0~t'bal T,1001. 

COPY - , 0 R f H INE.EL. 
Weàe1trijden Zondag 18 Maa1·t 1956 Wc,Jst1•ijcfën--Zorïc.1à.;-'11rliaart 1956. 
~ ---·--- -·- -·•·· . . .. .., ... -. .... ·-'-· ----·---- . . -- ... -. -· .. ···1-· ·-· ... 

Fortuna . Amsterçl :·:_ -...... ___ ·. F.-o.rtun.· a. . . Amsterd~m_· ·]· _J_.J_. 
• !indhnryen I V.V.~, . . ; ...• _____ ~~~dh~":en V.V.~. - . __ _ 

1,xcels1or N • .A:.C. -~------·· . · .c,xcel"ior N.A.C. . _ -1--I-•"-·•·· 

A.D.O, 
s.v.v. 
Feyenoord 
Elinkwijk 

Graafschap 
R.O.D.A. SP:-
N .E.C. 

' Xerxes 

·D;iv. v. 

Sparta 
Willem 1 

S.H.S. 
Sittardi 

B. V" V ~· 
n.o.s .. 

. . 'f' . ·=1==:··-
.,, I • ·- -. 

., • •· ..r,. 
A. G O . V. 1 • -j . ··1· ·• ... 
De Valk :r. .. J __ -· ..... -:. 

•· 

v.c.s. t_ I• 

--f--~- :- ..... ,_ • ..,,., 

A.D.O, 
SD7.V .. 

Fey.or1aard 
Elinlrwijk 

Graafschap 
H..O.D.A.sp 
N.E"C. 
XerxcD. 

~ D"\7"V,, 

Spürta 
Willen rr·r· 

.S.ILS .. i 
Si ttardia··-: ··:-i--T-

. . . ·- ,--,-- - . 
E.V.V. . 

Ü S • •-•~·4--tl--'•• 
D, • • • -· ·- -- .. J.., 
A.G,O.V.V, 
De Valk 

V. 0. 5. 
.'•fi, 

---1--1·~ ' .. 

--~..;..' 
·, ,.1,.. 

< ·--------·- .... _____ ·--·-~---~,--.. ,. ----'f.- .... ,. ___ .• , --· •· ... ~---~ ... - - --·----...a..-- ~--·--·--.·-'"-•-1--.. , 
.Reserve-wejstri·J.·den 
,Quick Spartaan 

~ ~H. V.V., - .. Wassenaa 
====-=====' -· ===· ====== 
Inleg f. ' Naam 

• 1 . j , Rcserve-vved[trijdcn 
.. ·-,·i-~----· __ guick . , ~partaan. ···--+-lf-t--• 
-· __ -·---·-•-- _ H.V.V, . Ue..s:Jcnaar ~- -· __ _ =:1; t=i==="======~===== == =~========± t ±=f, 

Inlcc; f. , . Naam 
Adl"GS 

=:'f 

r 
f 
\ . 

.AdrBs. 
J)oorhalingen maken formulier on5 eldie;. Doorhalingen maken formulier oµgeJ.r'J -------- .; -- -- - ------------·------------- ·------------------------- ,---- -·. ---

î-T--i ,';)'l..,7 .._,_10 rro,.., -~..P,,..,,... . .; 



UITSLUITEND VOOTI LEDEU :&î .DCNAT:JURS VAN. LENS, 'die per· 1 MAART 1956 lid zi.,; 

l.Inleg pei:' kolor,1 25 cen·t.fü1ximum deelname 4 kolorrnnen f ,· 1,--; 
2. Thuisclub wi11naar invullcm : 1. Bezoekers winnaar = 2. Gelijk, spel X 
3,Het linker formulier geldt uitsluitend als copy.Op grond van het 

originele rechter formulier wordt bepaald hoeveel wedstrijdBn er goed 
geraden zijn.Elke juiste uitsla,., wordt gewaa;rdeerd met één punt • 

4. De premie wordt ui tbetao.lc1 aan de deelnemer·, die het maximum aantal . 
punten bereikt.Indien geen dGl" deelnerwrG het maximum aantal punten 
bereikt,dan wordt de premie ni·i;betaald aan gegene,die de meeste wed
sti0ijden Jood heeft, onder inachtner.min,:; van he-t; bepaalde in sub. 5, 

5·.Indien er moor dan één c1oclncmor is, die.het maximum aantal punten 
bereikt, dan wordt de p1·emio c:;eli jkm8:tiG verdeeld. 

. 6. Indien na deling de premie minder dan 2 5 cent bedraagt vervalt de. , 
. uitbetaling. . 

7 .Het maximwn aai'l.tal punten wordt bepaald door het aantal reglementaia· 
ui tgeopeGlde wedstrijc1en.Af::;ebróke;n wedstrijden tellen niet mee. 

_5.De premie betaat uit 50% van de totale ontvangsten der pool. 
9,De inleg moet.1:iet de af(~if;ce van het in13ovmlde formulier ccnta.nt 

worden· betaald . 
10.De ui tbotalinc van de pror1ie genchiedt uiterlijk Vrijdagavond,volgende 

op de Zondag waarop de.wedstrijden zijn Gespeeld en uitsluitend aan 
de op. de for:mulieren cenoemde deelnemers. · 

11,De ui·~slacen worden door het inc1ienen van protesten niet gewijzigd, 
12.Bij min~er dan 7 gespeelde wedstrijden. komt de voetbalpool te vervallen 

én kom·L· het bedrag ten .soede lliE.n de. vol15ende pool.De deelnemers krijgen 
dan zoveèl esratis kolornrncm ·toegmvezen als zij aan kwai•tjes hebben betaa. i 

13. De met inkt ingevulde fo1"JT.ulieren moeten uiterlijk Zaterdagsavonds 
worden ingeleverd .bij : H.:foukes,2e Schuytstraat 60; P.Krol Suezkade ~; 
55;·A.Hoefnagel,Tomatenstraat 243, -P• 

• 



,. . -21}_ . _______________________________________________________ , ___ _ 
Resultaten van 10 en 11 maart 1956. 

Senioren Junioren 
VVSB 1 - Lens 1 1-3 Lens B - RKAVV 4-0 
Naaldw. 2-Lens •2 1-4 VVP - Lens C afg. 
Lens 3 -BEC 3 4-1 Westl; - Lens D Il 

Lens 4 -DHC 5 0-2 Gr.W.Vac- Lens E 3-4 
Wass.5 .-Lens 5 1-1 Lens F - DHL 1-1 
Wilh.7 -Lens 6 6-::. Lens G - GDA 0-3 
Bl.Zwart6-Lens 7 2-0 Lens H - VVP 6-0 
Pupillen Vlit Bl. Lens I ·'4-4 

VVP -Lenspup.a. afg. Lens J - Rava. 0-9 
Lenspup.b.- W.Bl.R.K.0-3 

De puntenpot 
lfa een ei-ndeloos lijkende rustperiode ging de bal 

: zaterdag en zondag weer aan de rol. De·seniorenresultàten waren 
zeer bemoedigènd, want onze in gevaar ver.kerende topelftallen 
(1,2,3) wonnen. De oogst van alle 7 seniorenelftallen was 7 
punten. 

IJc junioren behaalden met 7 elftal1en 8 punten. 
Lens E bracht Gr.W.Vac zijn eerste thuisneder.laag toe. Lens B 
had blijkbaar goed overwinterd. 

Het 2e pupillenelftal, dat wij sedert kort bezit
. ten, ·bleef met lege handen, dus O punten • 

Na 20 ronden luidt de stand :. 

- Senioren . 82 27 12 43 ' 66 188-220 0.80 
- Junioren 96 46 13 37 103 251-212 1.07 
- Pupillen 11 2 3 6 7 · 11- 19 0.64 

Totaal 189 75, 28 86 176 450-451 0.93 
============================================ 

Pottenkijker. · 
Het zoeklicht op, Lens G. ,. · 

De eerste voor voetbal geschikte zaterdagmiddag 
na de winterperiode hebben wij gebruikt •om het zoeklicht te 
richten op het tweede Lens-veld öp Ockenburgh, waar, 'op een 
niet al te beste bovenlaag ons G-elftal koploper GDA als te
genstander had. En om met het slot te beginnen: Lens G ver- -
}oor deze wedstrijd met 3-0. Toch heeft GDA, dat de eerste 
uedstrijd met 9-1 had;gewonnen, d8 zege ni.et Gadeau gekregen. 
Er was een mistrap van een onzer verdedigers voor nodig om de 

. ' 
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Loosduiners een voordelig_e 1.-0 r1,1ststand te bezorgen, In de 
tweede helft leverdei;i de veië GliA-:àäiivaÏÏen; dank zi;j_i~e{ 
verdedigen, nog slêcht's 2 doelpunten mp, waarmede de-eind
stapd was bereikt • 

. GD!l. verdiende de overwinning volkomen. Het 
was soms _een lust om te. zien, hoe onze tegenstanders met snel
le, bekeken en open aanvallen trachtten onze defensie te doen 
capituleren. Het.was echter de grote verdienste van o:rize ver
de:iging, dat zij, zij het soms op het nippertje, heel dik
wijls-kans zag nog tussenbeide te komen. De middenlinte h_ad. 
verdedigend ook bergen werk te verzetten en in dat opzicht 
was haar spel niet onverdienstelijk. Tocli.was er een.groot 
verschil met ,GDA. De Loosduiners hadden een elftal, dat be-· 
stond uit jongens die geheel op elkaar 1%.ren ingespe_~l_d_ juist 
in clat opzicht schoot ons elftal tekort. Daarbij kwam nog, 
dat ons binnentrio nogal traag reageerde, waardoor verschillen
de ·docr onze, soms zeer goed spelende, buitenspelers gescha
pen kansen niet i.n doelpunten werden omgezet •. Het was zeker 
geen eenzijdige wedstrijd, maar de zege kwam terecht bij het 
elftal, dat toonde een goede eenheid te· vormen. Over het al
gemeen genomen vonden wij het spel vun cn~e jongens voor 4e 
klas-V'oetbal ruim voldoende en wij gelove·n wel, dat elftal
len, .als dat van GDA in deze klas met ·een la,ntaamtje gezocht 
moeten worden. Leider G.Lam heeft .verschillende veelbelovende 
spelertjes in zijn elftal, die, als zij, dvor nog veel te le
ren, hun onmiskenbare aanleg ontwîldcelen, in de toekomst tot 
nuttige krachten voor onze hogere elftallen kunnen uitgroeien. 

L.d.W. 
VARIA.•· 

-Het echtpaar van !.uxemburg-de I;ruin werd de vorig:e_ neek 
verblijd met de, geboorte· van een dochter. Joke. \'lij wensen Jan 

/ en zijn. echtgenote van harte geluk met hun eerste spruit. 
-Het vèrheugt on·s bîjzonder' te k;unnen melden, ·da-t ons 

lid A.Beck.,. vrijdag j .1. het ziekenhuis, waàr.in hij sinds de 
wedstrijd tegen GDA was opgenomen, mocht verlaten. Zondag 
spraken 11'.ij hem in Noordwijkerhout, waar hij vol belangstel
ling de wedst.rijd, van Lens 1 volgde, Al gaat het lopen nog 
wat moeilijk, hij heeft goede hoop spoedig weer te kunnen gaan. 
trainen. Wij nens.en hem natuurlijk een spoedig volledig her
stel • 
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.. -Zon~ werd op Ockenburgh gevonden: Een ·wit shirt, 1 paar 

grijze sokken, een scheendekker, ( enigszins wormstekig ) .en 
een kniekous. Dit alles vrerd bij'gezst op de algemene bevraar-
plaats, Tomatenstraat 166. · 

Van Doe~ tot Doel. 
Wij kunnen het overzicht van de ,~edstrijden in dit eerste 

na-winte:r-se voetbal-weekend'optimist:isJh beginnen, want Lens 1 

wist in Noordwijkerhout éen 3-1 overwinning op VVSB te behalen. 
Reeds na een halvé minuut nam· Lèns door een beheerst doelpunt 
van J.Ras de leiding i;,n al probeerden de gastheren met soms 
goed veldspel onze verdediging in moeilijkheden tfl brengen, 
toch duurde het nog gcr'uime tijd voor zij de gelijkmaker ·konden 
doen aantekenen. De 1-1 ruststand gaf,de verhouding wel goed 
weer. In de tweede helft bleek kns al spoedig van plan deze 

keer de volle winst. te grijpEOn. !fot goède aanvallen werd de 
VVSB-de;fensie. op cfe · proef gesteld en na enige tijd belandde 
een voorzet van G.Verhaa:i; bij IT.WüstefelJ., die met een prach-

' tig doelpunt de stand op 1-2 bracht. !liet lang dr.arna steldfl 
. R.Mahieu middels een trekbal F.de _Jong in staat de voorsprong 

tot 3-;J. te verhogen. De gastheren gaven zich echter. nog niet_ 
gerronnen: Het slotoffensief werd door onze verdediging echtGr 
met succes doorstaan. Keeper ten Dam vorrichtte et!kelè fraaie 
saves, ·aanvoerder v. Luxemburg red:le. tNee maàl op de lijn, maar 
toen liet eind§ignaai klonk hàdden onze voortrekkers een nu~ti
ge en hoopgevende overwinning binnen. 

Van het derde kunnen wij het heugelijke feit melden, .dat 
de rode lantaarn voor een zacht prijsje werçl overgedaan en hoe
wel dit elftal nog lang niet veiiig is geven de resultaten van 
de I,iatste wedstrijden goede hoop voor de nabije toekomst. ·rn 
de wedstrijd tegen BEG 3 is de zege geen moment in gevaar ge
weest. De duidelijke Lens-meerderheid leidde in de eerste-helft 
tot slechts 1 doelpunt van de voet van S.Vloemans. Na de rust · 
ging het ook iri de voorhoede beter (minder gepingel ! ) en op 
regelmatige wijze ,1erd de score opgevoel"d tot 4-0 (J .Jager, 
L.Knijff en Luijckx ). In de'laatste miJ_;mt wist BEG de·eer 
nog te redden middels een indirecte vrije schop. De 4-l'zege 
was het resultaat van behoorliijk spel en hard werken. Hulde ! 

Het E-elftal sleepte tegen draaf Willem een_zwaar be
yochten 4-3 zege uit het vuur. Al spoedig ópende -Jan Hoefna
gels uit oen strafschop ·v,egens hands de score. De gelijkmaker 
bloef echter niet uit. Een ver schot van Hárry Dietz _bracht 

. 



-21 -de stand op 2-1. Een aarzeling.vat:, .onze.spil.betekende -een tv;eede 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 go.ede ·aanvallen het YAC-doel. Ton Lutter~an maakte gelijk. Toen volgde e0en. "!!s!ar _Lens-bombardement. l!a een alg2mene aanval · · scoorde Wim Stoové tGnslotte het winnende doelpunt-, · . Lens H, met 2 " vreemde eenden ,i" in' dé bijt-, bmrnes eoc:d over11interd te hebben. Binnen een minuut was het n.~.1-0 ·door aanvoerder Roodbol. En voordat do bezoekers,VVP, eenmaal . in de aanval waren geweest, had vreemde eend n°1 Gerrie van J)uurE:n er 2-0 van ·gemaakt. De Zuiderparkers werl<ten zich toen \,at los en verschenen enkele malen in de omgeving van keeper Ouido Helleen, die echter niet e_rnstig b<idreigd werd. Met een· schot in het hoekje zorgde Peter de !laas ervo'or, dat met een volkomen voiligè 3-0 stand'gerust kon worden. In de twcedE: ,helft was .Lons_nanvankelijk ze0r sterk in de aanval. Het. rcgonde cc;,rners, maar gc,en doelpunten. De VVP-kceper wist zich enkele malen te ondcrécheiden met prima reddingen. Pas toen .de rood-zwartE:n .±. 10 min. voor h<1t e.inde- wec2· wat lucht . krügen,, had onze voorh0cde <lc kans om '•dG ecore op te v:oGren. Arthur Thomas, Gerrie van Lluuren ~n de andr8 ·vr~cmdt:: eGnd, Hans Gorrrians, zorgden ervoor, dat het C-0 ~•:t:rd. E-cn flinke Ovt;r;·;inn.ing dus, maar geen orÏ van naast je schoenen te go.an lopen van verwaandheid, dl.lar ·,,as è.o . tegenstander - bezetter van de onderste plaats - te zwak voor. De score had veel ho-· 'ger kunnen zijn. Maar da:arom niet gE:.treur·d: Als •;re er maar van leren, ,;at v:eer duidelijk gebleken is : achterspelers die to veel naar voren trekken, verkleinen de kansen van de vo:ir-. hoede. Overigens : het hele elftal verdient veel lof voor de grote ijver ·:raarmee gespeeld ,-;erd. Maar één ding : maak in je ijver gE:(.n aanmerkingen op tlkaar ! . . . 

Lens 4· moest mot 9 man beginnen tegen JlHC-5. D.csondanks wogen de partijen goed tegen elkaar op, al .:aren de Delftenarc;n technisch wel wat boter. Bij rust was de ac)lterstand dan ook slechts 1 doelpunt (0-1). In d.e tv;eede helft nas ons inmiddels gecompleteerde elftal veelal in de aanval, maar de afwerking liet alles tE: r,ensen over. Toen 5 min. voor tijd DHC een penalty y;&gens hands kreeg toege,,ezen nas de nederlaag (0-2 ) een feit. ·· · ' . · · . · · • 
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DE LENSRE-JUE 

Redactie: L.de Weert en A.v.Gastel 
Gironummer: Pe~n. L. en S. '33: 67 .11 

Secr: H.Houkes, 2e Schuytstr.60,tél.324721 
Terreinen Ockenburgh, einde Laan van Meerde~voort . . . -~============================================================ 

JAARGANG 1955-19-56 ri.0 30 .22 Maart 56 
----------.-------- -------- --,--- --. ~-- ----,--, --------

LENS' ZAKAGENDA 
Zaterdag ,24 Maart • E.-G-H-J-Pup.A en B 
Zondag , ·25' - " Lens 1-3-4-5-6-7-'B-C-F-I 
Maandag 26 " Goede Week - Geen clubavond 
Woensdag 28 " De Woensdagmiddagclu~. 
Vrijdag 6 April Bes;:uursve:rgadering. _ _ 

'=======·======~===========·==- ·======- =======·=============== 
'MOED HOï_::Dfül, 'LENS 1 en 2 ! ! 

' ' 

' . 
. 

. -- - •·· -

, 

Het Doelpuntenfonds. . , . ,. , 
· . . kreeg deze week bijdragen van Lens 2(f.0.80),-

trouw al.s steeds en Lens 3 ( f .4. 52 ) , dat enkele weken ach
terstand ·inhaalde. Lens· 7 kwam met f. 2. 50. 

Mogen we a.s. z~ndag weer eens op alle 
·elftallen rekenen? 

Het saldo per 12' maar~ was . f. 206;88 
7,82 Deze week 

Stal)d per 

-
Aangenomen als lid 

ontvangen 
19 !J!aaDt 

n°57 J. Ovèrklift 

OFFICIEEL 

1,1.2.45 
18.6.43 
26.12.38 

·- 60 S. He erens 
61 Th.v.d.Mark 

In ballotage · • 

j 
~ .... 

f. 214. 70 
======;;:=== 

Obrechtstr.361 _.,.
P.v.d.Zàndestr.16,... 
Obrechtstr. 291' -

' , 

n062 . L.G.Blcgg, 7-7-41-v.Merlenstr.18 Dhr.P.Jufferrr.ans 
. . ~ E.Saro~ea. 

.. 

NEDERLAND_-IERLAND , 10 Mei· 1956 (Heilielyaartsdag )Feyenoord
Rotterdam- Eretribune le, ring f.7.50; Eretribune 2e ring 
f.6.-; Maastribune le ririg f.6.-; J,!aastribune 2e ring f,4.50 • 
Zijvakken le ring f.4.50 ; Zijvàkken 2e ring f.3.-; Staan-_ 
plaatsen lange zijde f.2'.25; Staanplaatsen korte zijde ill.1.50. 

· 'Aanvrgge,n uit~luitend schriftelijk moeten uiterlijk 
28 Maart 1956.worq_en ingediend,_ bij ~hr.Houkes,2e Schuytstr.60 

,-:-:-:-:-:-
" -
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------------------- ----------------.-- .--------------.------
Amateur-Clubleiderscursus. 

Onder leidipg van een bondsoefenmeester van de KNVB 
"zal in de komende maanden door de afd.Den Haag een cursus 

voer het opleiden van ·amateur-clubleiders worden georgani
seerd. Wanneer mo,n deze cpietding heeft gevolgd is men ge

.-rechtigd spèlers van de eigen vereniging zonder vergoeding ~e 
.trainen. 

' Voor deze cursus, die zal bestaan uit 10 theoretische 
en practische lessen kan zich èen beperkt aantal deelnemers 
opgeven. 

Gegadigden uit onze v_ereniging kunne,, zich tot 26 maart 
a.s. opgeven bij Dhr.H.Houke.s, 2e Sc~uytstr.60 • 

.;;.:-:-::.. 
PROi_}_RAMMA S11HOREN ZONDAG 25 MAART 1956 •. 
- 2.30 uur RVC 1 - Lens 1 Schaapweg te Rijswijk. 
- 1.15· 11 Lens 3- G:bA 3 Terrein 1 
- 3. - " Lens · 4- Postduiven 4 " 1 

·.-12.- 11 s'.o.A.4-Lens 5 Ockenburgh 
- 1. 15 11 • RKAVV 6-Lens 6 Ruijsdaallaan 15 Leidsendam 
-12. - 11 Lens 7 -KRVC · Terrein 2 

-:-:-:-
OPSTELLJNGI,lf: 

Lensl 
A. ten Dam,A. v .• Luxemburg,H.Kortekaas, J .Wal

steijn ,J .Admiraal ,H.Haket ,J. Wüstefe)d ,A. Hoppen brouwers ,F. de 
Jong,J.Ras,G.Verhaar. Reserves: G.kochi,H.Kemper,P.Oranje, 
R.Wüstefeld. LE'!i9,,t:!:, , Dhr. J. Willems • ..• 

Len.~_l, 
· R.!llahieu, A.Vester,C.Hcogeveen,P.de Leeuw; 

Il.Houkes,J.Veenman,J.Jager,S,Vloemans,L.Knijff,J.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.Zuidwijk, J.Beijersbergen,H.Naaste
pad,A.Linneweever,H.v.Westing. Reserves: F.Schippers, H.de 
Bakker. · · 

Lens 5 
· H.Eisenburger, J. v. Luxemburg,A. v. Gein ,1l, 

oemeijn, J .Boortman,G. v. Gein,J .Kuijpérs, G. Lam, P .Bergenhenegou-•· 
wen,L.Bom,J .Brochartl. Re::erve .:r .Jorink. 

I 
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Lens 6 . 
. H.Molenkamp, W .Klünn'en,E'. Löwensteijn, C.Al-

semgeest ,R.Becker, C .Bogisch, C .Nieuwenhuizen ,G. v .Agthöven, 
M.Hollander,A.Onderwater,L.Niessen. Reserve K.Wallaart. 
Samenkomst: 12 uur-het Wachtje -Malieveld. 

Lens 7 
' A .Blok ,A.Krol, J. Ballering,J. Bom,H. v. d.-Bo-

gaard t, J .Bontje ,E. Sarolea ,H .Janssen ,H.Mulder ,H. v. Rijn;F .1!0u~ 
rik. Reserve : P. v. Onna. · 

-:--:-:-

PROGRAMMA JUNIOREN.VOOR ZATERDAG, 24 Maart 1956 

- 3 uur Verburch - Lens E Terrein Wateringseweg , Poeldijk 
- 3 Il Lens G - VVP " l Lokaal 1 

Lens H - GDA 11 2 • 11 1 - 2.45 11 

3-45 11 

' 
Wit Bl.R.K. -Lens J " Westvlietweg 116 ( naast 

_ park Leeuwenburg ) Voorburg. · 
- 1.45" . Pupillen a -Oosterboys Terrein 2 Lokaal 2 

1.4511 
• Rava - -Pupillen .È_ 11 Zuiderpark. 

PROGRA!lllf.A Jl:l'IIOREN VOOR ZO!lDAG 25 MAART 1956 

- l.15uur KRVC - Lens B TerI'ein Hoorn':ark 
- 2.30 11 GDA - Lens C " Ockenburgh 

1.15 11 Lens F-Velo 11 3 Lokaal 5 
1. 15. 11 DHBRK- Lèns I " Ockenburgh. ; 

' -:-:-:-
OPSTELLINGEN: 

Lens Bals bekend. ·Re.s. 
0

H.Pelster. Samenkomst:. 
12.30 uur Lijnkamp, de la Reyweg hoek Loosduinsekade. 

Lens C als-bekend, met J.Tak'en Th.v.d.Mark. 
Reserves: C.Hero1d,J.Broekhaus en T.Knijff. 

Ler.s E als, bekend. •Res. A.Hartman, J .Ansems; 
Samenkomst : 2 uur Haagweg hoek Thorbeckelaan. 

Lens F ( speelt Zondag) : als bekend. Res. 
D.v.Amesfoort en P.Kemper. Leider : Dhr'.P.Meershoek Sr. 

Lens G a_l;s bek;end. Reserves : C.Nuytens en . . 

R. Straa thof. , , . Lens Hals bekend. Res. N.de Boer en T.v:Zeeland. 
Lens I (speelt Zondag): als bekend met F.Blom 

Res.F.Wamsteeker en H.Raaymakers. Leider,Dhr.A.v.Gastel.. • 
·, Lens J als bekend.met S.Heerep.s, J.v.Oört,J. , . 

Broekhaus e:n H.Raayinákers. Res.: F.Hoefnagel eri R.Dekker Klein.' 

, 
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Leider: Dhr.C.Bogisch. Samenkomst: 2.45 uur Lijnkamp,dé la 
Reyweg, hoek Loosduinsekade. 

Pupillen~: W. Burghouwt, J.v.d.Knaap,H.Nieuwenhoven, 
N.Pannekeet,A.Selens,N.v.Adrichem,P.Nieuwenhuizen,B.Megens, 

, L.Thomas, H.Megens,J.Veldirik. Reserve : A.Roodbol. Leider: 
Dhr.A.v.Gastel. -Pupillen ~ : de 
twee voor de ingang van 

andere pupillen, verzamelen om half 
ADO. Leider : Dhr.P.Juffermans. 
-:-:-:-

Eventuele afschrijvingen s.v.p. tijdig- schriftelijk
aan Dhr .P .Meershoek Sr, _Lunterenst.raat 123. 

-:-:-:--
Paul Kli)'lk wordt voorlopig niet opgesteld in verband 

met zijn herhaaldelijk niet komen bij de wedstrijden • 

Resultaten van 17 en 18 
Senioren 

Lens 1 - Roodenburg 1 
1 Lens 2 -. S.H.S.4 
Rijsw.4- Lens 3 
Lens 4 - GDS 2 
VVP 4 - Lens 5 
Lens 6 - Flamingo's 
Wassenaar 7-Lens 7 
Pupillen 

Lens A -Quick Steps 
Lens B - Il Il 

DE PUNTENPOT. 

... :-:-:-
maart 1226 

Junioren 
2-3 Gr. vr. Vac Lens 
1-6 RKAVV - Lens 
1-3 Moa - Lens 
3-4 Lens D - DWO 
2-0 Lens E - GDA 
1-4 Lens F - KRVC 
1-3 Q,.Steps - Lens 

Wilh. - Lens 
1-3 Lens I - VVP 
0-10 RKAVV - Lens 

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
lesbehalve zonnig De 7 wedstrijden leverden slechts 4 pun
ten op. Lens 1 bleef in moeilijkheden en Lens 2 k~mm door de 
uitslage~ van zondag ook in 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 Den E behaalden monsteroverwinningen, 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 
Pupillen 13. ·2 3 P, · • 7 12- 32 0. 54 
totaal gos -=82==20=-=z6_~F2===204-2l6 ·==0;,22= Pot~3!;_l~ij-



.DE VOETBALPOOL. 223 

Voor de reglementen verw1,Jzen we na:i.r de Lensrevue va~ 
15 maart 1S56. Deelname alleen voor leden en donateurs, 
Inleg f,0.25 per kolom. D~ reserve-wedstrijden komen 
alleen in aanmerking, indien een dei daarboven staande 
wedstrijden niet doorgaat· of niet wordt uitieespeel.d. 
Het originele formulter incfunen ui,terli,jk zäterdag 
bij :.H;Houkes,lile schuytêtr.60; à.Hoefnagel Tomatenstr. 
243; P.Krol,6'uezkade, ff3; J.l:\oozenburg,Heeswijkplein,.37. 

Over de start van onze pool mogen we niet ontevredep 
zijn. De totale inleg bedroeg deze eerste maal f,20.--. 
De uitkering bedraagt dus f,10.00, terwijl eenzelfde · 
bedrag aan de kas t'engoede komt .• De bedoeling is om 
de op deze wi,jze verkregen ·gelderi voor de training a,:i.n 
te wenden. Hierd.oor zullen alle lederi ervan -pr of i teren. 
Vol verwe.chti ner zien. we dé verdere ontwi kkelinll tellemoet 
En hier volgt ~e-uit~lall·: - -
Daar voor elke goed ger~den wedsrti,jd, een punt wordt 

_ gcigeven, kondcin maximum 13 punten worden behaald •. 
Dit maximum v;erd door niemand bereikt. Slechts twee 
deelnemers behaalden·: een totaal van 9 punten, Dit waren 
de heren H. Jan·ssen en P.Krol. De premie var; f .10.-· word': 
dus gelijkelijk verdeeld. Beiden ~ntvange~ f. 5.-~. · 
Een aoed beain., '\linnaars onze geü..ukwensen. ~ 
Tin nÜ maar 1:eer inzenden •. U WGet het : bent U van menir 
dat de thuisclub winj; dan>vult U in : l; laat U de 

·bezoekers winnen dan. vult U in : 2 en indien U e·en 
gelijkspel verv;acht, 'dan vult U in·: Y.. :':envoudig niet

.. waar. · ve'el.· succes. ' 

, Poco. 

· R. V. C. - LENS 1 

Nog steeds is ons eerste,elftal in de strijd gewikl~elé~ 
om _te tra·,hten de fátale ·laatste· plaats te ontgaan. 
Zondag wederom een belangrijk treffen tegen E.V.C. · 
We doen een dringend beroep op al onze .leden en dona
teurs, die ·maar· eni6zins·: in de gele,;enheid zijn deze 

, wedstrijd bij te wonen, onze spelers door .hwi. aan~ 
::i.oedigirigen hy.n onr,1i_sbare \3teu."'l te verlenen. · 

j 
' ., 



R,K,V,V,"IENIG EN SNEL'~. R,K.V.V."IBNIG EF SNEI·"• 
COPY (Bestemd voor deelnemer) OR l GIN E EL (In te zenden) 
WEDSTRIJDE1~_ ZONDAG 25 MAART 1956' '.7EDSTRIJDElJ ZONDAG 25 MAART 1956, 
--··•· ·-
Thuisclub Bezoekers 1 2 3 __ 4_,_____ Thu.is.c_lub Bezoe_k_::._s .1 2 .3 4 

, Limburgia 
D. 0 o Sa 

Aljlsterdam 
E.B"OoHo 
S:par ta 
lL,A.C" 
-iii llem II 
E.V.V. 

P III So V • 
Go Ho S. 

V. C. $. 
Lugdunum 
V ,N.C. 

Roda Sp. 
Fortuna 
Eindhoven 
H.v.c. 
A,jax 
A.D.O, 

Alkmaar 
.F'eyenoord 

Elinkwi,jk ----
D.F,C, 

Qui ck 
H, V, V, 

V.F.C. 
RESERVE-1'IBDSTRI JDEN: 
t;, G,O.V ,V. 
Wilhelmus 

R,C,H, 
Neî)tunes 

Lim1:mrrria' Roda Sp. 
D"0"So Fortuna 
dmetcrdam Ei~dhoven 
EoBoCoilo ,HoVoCo 
Sparta
N" .AaCo 

A,jax 
.A oD"Oo 

';iillem II' Alkmaar 
B.v.v. · Feyneoord 

------

------. P.s.v. 'Elinkwijk _____ _ 
S·.,H., G" p"F"C., .. 

v.c.s. 
Lu€:dunum 
VoUoCo 

Quîèk 
H, V. V, 

V.F,C. 

RE SERVE-"i/EDSTR I JD}l)N: 
A,G.o.v.v. 
'iiilhelmue 

R"C"H" 
Neptunes 

~-----------· --------------------------~------------------·-----------------------------
Inlegf, 
,Adres : 

Naam: 

. Doorhalingen maken formulier 
ongeldig, Met inkt invullen • 
Ui terli.jk Zaterdag"a, s. inzenden. 

\ ' 

Inleg f. : lîaam: 
Adres : 

·Doorhalingen maken formulier 
tn~eldig, Met inkt invullen •. 
UiferliJk Zaterdag a,s;inzenden.· 

:"' 
"' .i,. 
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De stand bij 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 ,, 
42-24 Voorburg2 15 42-26 RVC l 17 23 . 12 

GDA l 15 18. 29-23 Quick 5 11 14 37-27 
Ripperda'l 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 l 16 11 22-30 DHL 3 8 5 13-23 
Alphen l 16 11 26-42 
VVSB l 14 8 24-31 
Lens l 15 . 6 24-40 

VARIA 
-Vic van Laarhov'en gaat zich met Pasen verloven met An

nie Mahieu, wel een in Lens bekende naam, maar toch niet van 
de Mahitau-familie. Onze gelukwensen zijn er niet minder ge
meend om. Receptie op le Paasdag van 3-4,30u, Westduinweg 
106 bie Scheveningen. 

-W.Verheggen vond Zondag op Ockenburgh een paar hand-· 
schoenen. Adres van de eerlijke vinder: Maartensdijklaan 559. 

-Om de opkomende concurrentie het hoofd te bieden brengt 
de échte tweedehandszaak een speciale ;anbieding: 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 nog niét kent het adres : romatenstr.166. 

Het zoeklicht op Lens 4, 
Als laatste ·in de rij van " bézoeklichte "seniorenelf

tallen was Lens 4 aan de beurt· om onder de loupe te v:orden 
genomen. De wedstrijd tegen GDS2 op de zonovergoten, maat 
toch weer winderige Ockenburgse vlakte. wa·s er een van de .. 
vriendschappelijke soort. Onze gasten, beschikkend over een 
kern van geroutineerde krachten, wisten met het beginoffen
sief van Lens wel raad en naarmate de eerste helft verstreek 
kwamen wij door een betere· techniek, beter positiespel en een 
iets rechter ploegverband langzaam in de meerderheid. Twee•bij
zonder fraaie kopballen sloegeIJ •keeper· Rudi v. \ksting kans-

' 

I 



-226------------------------------------------------------------ioos en nog vóor de rust voerde GDS d~ voo:i:.sprong cip tot 3-0. In de twe,-,de helft kwamen onze jongens in het offensief, maar talloze, kansen vrérden verprutst tot eindelijk 2 goals van F~Schippers de achterstand tot 3-2 reduceerden. Bij een aanval van GDS reageerde.onze keeper juist iets te laat, zodat de stand 2-4 ITerd. Aanvoerder de !!eer wist tenslotte uit een penalty dE;! stand op 3-4 te brengen. 
Het _spel van• ons vierde viel niet tegen. De verdediging zat vrij goed in .elkaar, a'l geloven wij, dat een snelle aanvalsiinie onze backs·nogal gemakkelijk in ernstige moeilijkheden zou brcrrgert. De middenlinie'béschikt ovGr oen ·speler, die technisch behoorlijk uit c- voeten kan, maar het , pingelen nog steeds niet helemaal heE,ft afgeleerd. De andere twee zijn door hun stevig spel en weergaloze ijver dikwijls een struikel blok voor d.e tegenstanders. Aanvallend zou deze linie echter wel v,at meer mogen presteren. De voorhoede bestaat uit een aantal spelers, die technisèh wel iets in hun mars hebben, doch die veelal het spel veel 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 hebben aan kopballen. Toch zou deze linie meer bereiken als zij mej; open aanvallen en met nat meer doorzettingsvermogen de vijandelijke verdedigirrg onder vuur zouden nemen. 

.L.de· W. 
VAN DOEL TOT DOEL. 

Lèns 1 begon tegen Roodenburg uitstekend, want met éJ:an werden verschillende aanvallen opgezet. Vrij spoedig nam Lens dan ook de leidipg, toen een uitstekende voorzet van G.Vcrhaar door J.\ïüstefeld op Lenstra-manier tot goal werd gepromoveerd. Hierna golfde het spel op ·en neer tot een sl:i.ding van A.v.Luxemburg w.el erg zwaar werd bestraft. De Leidenaren benutten de toegestane penalty. Onversaagd ging Lens echter 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 afgewerkt (2-1). Na de rust ,_was ons eerste geen s~haduw meer van het elftal voor de rust; De fut was er- uit en to.en Roodenbu:rg op gemakkelijke ,,ijze aan 2 goals kwam, ,,às de nederlaag een feit (2-3). 



, 
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Ons derde had .een goede dag, want niet ,alleen werd 

J)lede-gegadigde voor de laats_te plaats Rijswijk 4. verslagen, 

maar bovondien kreeg laatstgeµoemd elftal 2 punten in mindering 

wegens niet opkomen op 11 maart. - De Ri; sr!ijkers 'brachten een 

vrij ·sterk elftal- in het ve.ld en na ee' kwar';ier koek Lens f 
tegen een 1-0 achterstand aan, Onze jen e;ens ginge:;; zich nu wat 

• enthousiaster \7eren en veroverden het IL ddenveld en een meer

derheid. Uit een corner van J. Jager sco, rde :r,.Knij:ff de gelijk

maker. 'In de-tweede helft was Lens toonaangevend. S.Vloemans 

· benutte een goede pass van B. Lui·jckx 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.n do stand geen wijziging meer. · 

Lens E boekte eon fikse,·overwinning op GDA. Na goed 

voorbereidend werk van Wim Stoové scoorde Gérard van Doorn via 

de handen van een Loo.sduiner het openingsdoelpunt. Harry Dietz 

·zoJ;'.gde met een draai bal voor nummer twee en Ton Lutterman maak

te er nog 4 of 5 doelpunten bij. In iE:der, geval was de stand 

bij het laatste fluitsignàal van de goed leidende scheids-

rechter Willems 7-0,. _ 
Tegen het ongeslagen ;1!0A, dat grote overwinningen 

. 'gewond is, heeft Lens C zich kral}ig geweerd. Het viel soms niet' 

mee 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 feilloos ,werkte, was goed op dreef. 

En-daa,r ·ook de voorhoede zeer aét,ief was, viel er van een le

vendige strijd te genieten.·Er vielèn 7 _doelpunten (5-2) waar

van Ton v.d.Laan .he.t fraaiste scoorde. . 
. t 

Lens G, dat tegen Quick Steps met 10 man ma.est aan-

treden, speelde een aardige wedstrijd, li:e een 2-2 gelijk spel 

als resultaat oplevErde. Aanvankelijk had Lens een veldmcer

derheid, wat niet verhinderde dat Quick Steps een 2-0 voorsprong 

nam. Pas na de rust kwarr;en de onzen tot treffers. P.Ktmper 

schoot toen tvrnemaal' raak,, zodat de punten eerlijk gedeeld 

werden. .. . 
Lens 6 nam'tegen Flamingo's 6 een 1-0 voorspro~g 

door L.Niessen, maar door enkele ongelukkige momenten in de 

defensie was bij de rust de stand 1-2., In de tweede helft. 

sl~agden de koplopers er in nog 2x te scoren. Onze voorhoede 

kwam er vrijr1el niet meer' aan te pas, zodat' deze wedstrijd 

met 4-1 verloren ging. 

-· 
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-228-------~ ----~ --------- .. ---------. ----- ·------ ------------Het· H-elftal zette ,de ovè,r"inningsreeks, die al . sinds 8 oètober duurt, voort met een 4,.. 3 zege op Wilhelmus,' De Voorburgers namen al gauw de leiding, maar G.0lyhóek en K.v.d.Laan gaven Lens ~en 2-1 voorsprong - overigens met · doelpunten van 'iänig k11ali tei t - die nog voor rust 11eer ver.:. leren gihg toen de, verdediging verzuimde aan te vallen • C.Hilkhuizen en M.Harders scoorden na do rust,. maar ook Wilhelmus wist nog eenmaal het nct,to vinden, zodat de overwin ing uiterst klein was. Zaterdag tegen GDA moet uit oen 
ander vaatje getapt worden ! . . 

Het zevende spoelde een stevige, prettige uedstrijd. tegen Wassenaar 7. Na een half uur (?) leidde een mooi schot van H.v.Rijn tot een 1-0 voorsprong. In de tweede helft vlotte het in de voorhoede bot.er en door 2 goals van-H.Mulder Viûrd de voorsprong tot 3-0 vergroot. Wassenaar ,;erkto hard voor een tegenpunt, dat hun,5 minuten voor tijd tc.n deel vï_d. · Lens D scoorde tesgen het z;,akke IJW0 ècn r0spectabel aar tal doelpunten, nl. 17 • Voor rust· viel het grootst<, çlecl, 'of 10 goals. Is het wonder, dat er verder niets van te ver- ,_ tellen valt ? 
Lens 2 wist tegen S.H.S.4 tot de rust. de.stand Ó-0 te houden.· In do tweede. helft ·•.•;as Lens eerst ev,m·stcrk in 

fü, aanval, maar toen een fout in de; verdediging tot een 1-0 achterstand leidde en kort daarop een onzor backs do bal in··. eigen doel depons:erde gingen onze rcservc,s door de; knieën. Pas toen de stand 0-6 was, wist A.v. d. Lans de C;E.r te J;'<cdden en de eindstand op 1-6 te brengê"h. 
==========================================================~= 

LAA'.rSTE NIEUWS. , 
Indiun cun lid of donilitcur ZlJl. póol~formulicr is ln,ijt gcr'.'.,"tkt of m00réLrc cxcmplnrcn zou 
wcEscn, d2.n zmjn nog pl'1.hco formulieren te .'vorkrijg<,11 bij lLHoukcs, 2c Schuytstr. 60. · 
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LENS'ZAKAGENDA 

Zaterdag 31 maart Lens A-F-G-H-I~J-Pup A 
Zondag l april : Zalig Pasen 
]daandag 2 Il : Lens 1-2-3-4-6-7-B~C-D 

--Woensdag 4 Il : Geen·woensdagmiddagclub 

ZALIG PASEN ! . 
=· ========================================================== ,, 
Het doelpuntenfonds. 

, Van het 7e elftal uit kregen we het verzoek eens 
op te geven, welk elftal, "de ·kop," heeft bij het doelpunten
fo_nds. Een prettig bewijs, dat er toch nog wel belangstelling 

~is. ' · · ·: · · 
Hier volgt daarom een specificatie van het saldo 

van vorige week ( dus 19 maart 1956 ) 
Lens 1 -f.70.26 Lens 4 ..• f.28.45 

Il 2 •, - 23.86 Il 5 ó • • 15.43 
Il 3 _:30.07 Il 6 • • • 13. 78 

Lens 7 
Il 8 

f. 23. 50 
9.35 -

Hierbij moet wel worden vermeld, dat Lens 1 dikwijls 
de steun had van een aantal-supporters, vooral in. het vorig 

·seizoen. Lens 8 kwa·m deze competitie uiteraard niet aan bod, 
·- ,Lens 2 en 3 zijn dit seizoen de trouwste en meest regelmatige 

betalers. Lens 5, 6 en 7 doen dat het slechtst. ·, 
Deze week ontvingen we (zie onde:r) f. 6.21 

Lens 4,•· 

Het s··aldo per 19 Maart was ( zie boven .f_?-111!..19_ 
Stand per 26 Maart 1956 · ........ f. 2? . 91 

De op"trcngs \. van dezè wee~ iü, ...'.iê \ran : 
f.1.35; Lens 5 .• f. 3.06 (!). 

En nu op naar_de f. 25Q.-1-!! ! ! ! ! 

Len, 
--=== 
5 •• f. l. 80 

· Bij het ter perse gaan van de l,ensrevue ontvingen we 
-bericht dat de wedstrijd LEI{S 6 -R.K.D.E.0.is UITGESTEL: 
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Als wij in deze week het lijden en sterven van Jezus herdenken, herdenken wij tevens, dat Hij door zich vrijwillig voor ons te offeren onze verlossing uit de kluistc~q van de dood gewerkstelligde, Door deze daad immers, door Zijn kruisweg, werd de h0mel weer toegankelij)<: voor ons. Dit was de onzichtbare triomf van het kruis. · 
Doch ook zichtbaar heeft Christus getriomfeerd over de dood. Met Zijn dood

0

was Zijn leven niet vr,erbij" De derde d~g verrees Hij vit het graf. Zijn triomf r.as volledig. Joor Zijn dood zegevierde Hij over onze dood. lJoo:,c Zijn opstanding overwon Hij Zijn eigen dood. 
Hij bewees daa1 :!oor niet alleen mens t<c zijn, Hij is God. Hij ls het, die het mefost volstrekte r8cht heeft op- onze o, rbiod èn onze liefde. Alles hebben wij H;,,m k danken. 
Indien wij de äiepe betekenis van dit grootste gc,bcurcn in de historie willen ovcrwe;gen dan kan het niet ar.dcrs c' wij zullen slechts nederig onze oi;,volmaakthcid beseffen. Zalig Pas!ln" 

OFI-'ICIEEL 
In_ ballotage: 

N°62 L.G. Blogg gcb.7.7,41 v.Merlenstr.18 Dhr.Juffermans
. E. Sarolea. 

-:-:-:-
-PROGRAMMA SENIOREN VOOR MAANDAG 2 APRIL 1956 .-2e PAASDAG 
- 2. - uur 
-12.- " 
-12.45- 11 _ 

- 2.30 " 
-12.- " 
- 1.15" 

L€ns 1 - HPSV 1 Terrein 1 
Lens 2 -- Rijswijk 3 " 1 
Delfia 2-Lens 3 Laan van Vollering-Delft. 

Lens 
Lens 
Lens 

4 
6 

- Delfia 3 
RKDEO 6 

7 - Archipel,7 

achteraan rechts. 
Terrein 2 

" 2 
" 2 

-:-:-:-
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OPSTELLINGEN 

, Lens 1 
A.ten_Dam,A.v.Luxemburg,H.Kortekaas,J.Wal

,àtoijn,J.Admiraal,H.Haket,J.Wüstefeld,F.dE: Jong, Rob.Mahieu, 

. , . 

, J. Ra:i, G. VErhaar. Reserves : H. Eisel'\burger ,H.Komper ,A .Hoppen-
brouwors. Leider : Dhr. J. Willems. · 

Lens 2 
, G.Kochi ,H. Helmich,E. v. La_arhoven, J. Bo_ortman, 

A.Hoefnagel,P. Oranje, V.v. Laarhoven,A.Hopp,inbrouwers ,R. Wüste-
. feld,L:de Boer,F.v.d,Lqns. Reser.,-:es: L.Bom, A·;v.Gein.Leider: 
Dhr .A. de Wce~t. . ' 

Lens 3 , 
R.Mahieu, J. Lelievold, C .Roogcveen, J: Vonrnan, 

·s. Vlocmans ,L.Knijff ,B. Luijckx, J .Suikerbuijk. Reserves.: G. Lam 
J. Kui;Îpors ._ . 

,,· Lens ·4 
J. Frijters',Ph. de Heer ,P.Krol ,H.v-.Niel,J. v. 

Wosting,A. v .Gastel ,M. S<cmeijn, F. Schippers ,P. Bugenhenegouwcm, 
lf. Naastopad,H. v. Wcsting. Reserve:._ G. v .Gein. 

Lens 6 ' ·, 
_ H.Mol&nkamp, W .Klünnen,E. Löwcnsteijn,K.1/lal-

laart, R. B&ckE:r, C .NieuwE:nhuizon 1P. v. Onna, G. v .AgthovGh ,M.Hol
lander, A.Ondcrwater,J.Brochard. Rusqrvcs : J.Bontje, J.Bom. 

Lens 7 
A.Blok,J.Ballering,A.Krcl,J.Bom,H.v.d.Bo

gaardt, J.Bo.ntje,E.Saroloa,H.JLnssen,H.!Aulder,H.v.Rijn,F.v. 
Maurik. R,· serve: P. v. Orina. · 

-:-:-:-
Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 

Zaterdagmorgen, ·adres: Dhr.P.dè Leeuw, Vlierboomstr.596. 
-:-:-:- ' 

PROGRAMMA JUNIOREN" VOOR ZATERDAG 31 MA!.RT 1956 

- 3 uur Le:ns A - Naaldwijk T0rroin 1 lokaal l 
- 3-45" Lens F - Den-Hoorn Il 2 " 2 

3-45 11 VVP Lens G Il , ... Zuiderpark 1 , 

2.3011 GDA Lens H Il Emmastr; Loosduinen 
.:. -3-45" Rava Lens I •JI Zuiderpark 

2.30 11 Lens J VVP. Il 2 Lokaal 2 
- 1.45" Pupillenl!_-Velo Il 1 " 2 

-::-:-:-
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PROGRAlilMA JUNIORE,lf VOOR MAAlfDAG (2e Paa~dag) 2 April· 1956. . 

\ -- 1.15 uur .V.V.P - Lens B Terrein ·l Zuiderpark 1. 15 " Lens C-MOA " 3 Lokaal 5 - 2. 30 " Lens D-Juventas " 3 " 5 
-:-:-:-:~ 

OPSTELLilfGEN: 
Lcns-A 

R.v.Wcsting,P.uans;J.v.d.Meer,C.Meershoek, · F .HE;crons ,A .Burghouwt, J. v .Bussel ,H.Pröpper ,H .Beijersbergen v. H<fnegouwen,C.Fortman,· B.Plat, Res.: U.de Gruijter;C:v.Beugel, Leider : Dhr. P.v.Elf,ren. --
Lens Bals bekend. Res. J.de Heer, H.Dietz. Lei~: Dh~~C.Bierhuizen. Samenkomst : 12.45 uur ~oor ADO. --
Lens C alp de vori:,c week, T .Knijff in pl'.:'a ts van J.Tak. Reserve: J.Broc,khaus, C.i;crold.. · · 
Lens D als bckènd met A .Po, ls. iies. H.Rooduin en A.Lutterman. · .. .. --

'Lens ·F als bekend· niet D.v.Amesfoort. Res.L.v.d. Mcc,r. Leider.: Dhr.G.Kc.mperman: -
. . . · LenS G als ·bekend. Res,' P.Stravor. Srunc.nkomst!_ 3.15uur voor ADO. 

Lens· H als b8kend ( achtc·r de R.K.Kcrk te Lo0s-duinen). 
,· Lens ·I als bekend met F.Blom. Leider: Dhr.l.Snro. lca. Samenkomst : 3.30uur op Rava-terrein. 

Lens J. als vorige week, benevens J.Schuttenjjelm. Reserve : J.Olyhock. Leider : Dhr.C.Bogisch. 
Pupillen À als bekend_. Rés. G.Sdpio,A.Roodbol. Leider: Dhr.P.Juffermans. 

-:-:-:-
Onverm:i,jl.elijke 'àfschrijvingen s.v.p. tijdig -schriftelijk - aa~ Dhr.P,Meershoek·sr., Lunterenstraat 123. 

-:-: ... :-
In verband met het Paastournooi van de Hàagse scholen wordt op Woensdag na Pasen de V/oensdagmiddagclub·· niet op 0ckenburg verwacht, 

-:-:-:-_:-
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'Voor- de re,:;lGm:-mten verwijzen Vle naar dG Le;isrevue van 
15 maart 1956. Deelnarae alleen voor leden en donateurs. 
Inleg_f. 0.25 per kolom. Het originele formulier uiter
lijk Zaterdag a.s. inzenden bij : A.:ï:ïoefnagel,Tomaten~ 
st:;.•aat 243, P .Krol, 3umrzkadG 53: J .Rcozentur;:s ,Heeswijk
plein 37, D:SZZ .i3JSK :ï:lUd 1H2!:'!: BIJ H:HO'..lkes,2e Schuytstr.60 

UITSLAG POOL 25 i~T 1956. · 
1 -

De totale inleg bedroeg c~eze keer fi 28. 50. Aan prer;1ie 
wordt uitgek::erd f. 14.25, ·Het maxin1aal aantal te be- ,. 
halen pfülten werd ook nu niei; bereikt. :De h,;ogste · :-, 
inzenders kwamen tot· 9 punten. Dit vmren : ,. 
L. de Boer, ·,tie:;:>ingsestraat llO en A.I:.Xrol, :ildhoeflaan 35, 
Belden ontvangen dus een bedra6 van 1 f. 7.12½. ' . 
~en aardig succes. En nu ~aar volhouden. De ontvangsten 

• stijgen de preaic eveneens. , 1 
Daar de wedstrijd V.•J.S. - Quick werd qitJ,este::\,d, kwau 
hiervoor in de plaats de eerste x-eserve-wedstrijd , . 
. ,r•ovv """'H · .. 1 . 

.t:l,.,o U"• • •• • - ..,:L" V • • . . • . _ h 
1 

'' 

Voor he'G prograrima van 2e ?aasdag'verwachten 1,e weer 
vele inzenders. r~ocht0n e:L" l0den of: donateurs zijn die 1 

ruoeilijl;:hede11 lleoo0n m0t de 1::anier waarop de for:inulieren 
1:1oeten worde::: ir16ovuld, latcm zij zich 11ené',en tot een. 
der bovengenoemde adresser,,, Alle inliclltir;,,;en ï1orclen U 
gaarne verstx-,ekt. Veel succes_. I· . • . . · · 
:.r """" L"T:rfI G -~N, s··-;,L ..:. ër ·,:, S' " ,5itX.r........ .,w_, ~I l\!JS ..:-i. - • • 1 ••• 

EBn blik op de ranglijst ver.telt U de belan6rijkheid'.•;väh 
deze rrndstrijd. Daarom roepen ,ve wederom onze gehele· 
aaJlhang op om Naandagmiddag naar Ockenburgh te komen. 
Laat-de or U'i/ aanmoedigingen blijkeE 1 dat ·U .er bent. :~en 
r,;ag U c;01°ust horen. Onze j ongons zu},.len hierdoox- stelliG 
WOl'den se steU11d. I'LAAR ALL:SEïi A.AN:l\10_.;])IGJi:i:î. 

' ' ' -f • • . 

De s·::elers en l'eserven worden 01:1 half een verrmcht in 
cafe::.restaurant "Bella Vista" aan dé Kuikduinsestraat. 
Dit adres is bokend en de koffie öok. ·,70 rekenen op 
tijdige .aa..11,;ezigheid van allen. Good Luck. 

. ' .. 



l,l._K.V.V."LENIG EN_SNEL" R.K.V.V."LillUG EN Sl:iEL" 

C O P Y ( bestcwl yoor deelnencr) • 0 R I (:!. I N c:. :;:; L ( in tQ. zenden) 

WED3TRIJDEiî, 2 AFRIL 1956 . WEDS'J:RIJDE!î, 2 APRIL 1956 • 
•·:--·----·· -- · --- ·· · -· ~ -- -r-:,-1 -r 1 -·---- · · ·· ··- -- · - · -- ·- · · · · · · · - ·ri- ït•· r· ·:

1 
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. . 1 1 ' 1 ' - . i ! 1 1' 

Thuisclub B:.JZoclrnrs l :t; 21 3! ,'.-; Thu.isclub Bczoelrnru; ~ 2j 3! ~ . 
...... ~------ •·-- · --- ---·-·-·---+---,----+--f·--~ - - -····- --~ ----- - - -·----·-··-·--· .. •·•- - - -1- ·-t-··· I • J--·".'-- · · 

T:1. " i 1 ·, , - -·, . , " ~ l , ., , i 1!.indhover.. Il. 0. S. , , , , 1 .l!iI11.ndi10ven D. 0. S. 1 , , , 
ExcelG:i. or . .Ari::TGGrdam !i-r-ï•-·-t -·· Exc0lsior An1st;crd21ri. i--r - i - ·î --:--~ 

1-,-~ _ .... _ ,,l.- •·-- '---J-- 1. --i-+•- . 
A D O · ,r V ,. i ' • , , A D O •·.r V V ·1 1 t 1 . l 

• • • v •• v. L .. .!,..., ... ....:_11·~~ . .. ~ • v.•• !.,_l. .. ~--+.l- .. 
A . ~ "A C ,. · ' A. N ' " · 1 , • • Ja.,,,. .!~. • 

0 ~--+ •--~- • .J .• ,-+- JiJ.X o.L1.oV., '••--"'•·-t-.J.•..l,.•--
• o AD S· 1···•• '"('AD S ' 1 ' 1 
tî. • . .. jï,J.rta ,..,_j. _ -~ --i·~ .!..__ J.'1 .. • .. • .

1 
o _ Je.rta !- _ t ... ,i _,.~----!-•-

Rigtcrsbl cck ~.:.:.B. ·. 0 •. HD L.L. ; .. -1---: ~-· Ri~_~rsbleck J: .. J.3.0.Ho t_ L-i ___ , .... i .. _ 
- ' ' 1 1 - - ! 1 . ! 1 

S.V.V.·. A~_kn0,._:_r _ 1_.j __ 1 
__ .,_:1 ~ ~.V"V. ~kJilaar f-~-+--~---i-.. , 

En!.:lcheüe \hll8m. I.L [_[_~.-~.'.sr. ..i:ni,chede \'hllcm II i_L_.l ___ î.+.--
; _I j I o j J 1 \ 

D.F.C. 
E.D.O. 
Elinkwijk 
G.V.A.V, 

H,B.S. 

3"V.V. 
S"1L.S. 

L.V.V • 
-:-:i .--.. 1r .1.,::, .. ,. 

Ii.V.V. 

1 • i J). r" c. B. v" v•,, 1 , ~ 1 '. 
t--+·- -1- - ·,-···r-- -~ , -- , 1--.. J. -· ! - -•i ···+ -- · l i . 1 1 ..1.:.t"D"u1a S • .tiuS. , , , _J_ 1 
! ---'":' -: - ·, - ··:-- . , :·~; - 1 - •1· -·r--·· 
l ,, 1 _. j' l!linkwijk M.v.,v" l '. . ! t I 
~---•t - ., " -.----t-·- - -r ... ~ -""l"""•---,- .... ,--+-... 
• , 1 , 1 ) G.V.A.v. P.0.V. , 1 J , 1 . r·-r ·H-, .... · •ï- · i--r -- --:--r-, u,,,s· HV" 1;l,1. • . t j ! • • .:. ... o ..U O • O t ~ O • ' ~-·~ ·-·· - 1 - ··I- • . -+- j .• -·-·t·- .. 

R .. ,SERV"·' 1·0n·•·TRI ....,..,.... . ' ' ' ' .,,3-,·.,-···., ·11;'D'''· 1-,-JDEN• ' 1 1 ' 
.,..:i • .:,- J!; iJ --.>..i.J ... :ll'lo , , , 1 , Jt.:...r ~J.L\/..!!1--1 .J!i 1:J_,,.1.l ••<> 1 , / i 

n:,:i.v~--------Q~-i~i;·· : . : : : · :ö.:Ï.v.-···-···Q·ui.c1r·-- l I i 1 '1 

" -- A " " . " l' " ; ' ' 1 
'"' I' A 'T " ·1 · lh 1 1 1 1 
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Inlffg f. · lTaam. : Inle,:, f. No.a;-,1 : "' 
Adres : Ar1ros : .'-" 
Doorhalin._/:Jn maken fOl"mulier .JGo;:-halingor.. malccn fo:cmulier on:01--· 

. ongeldie;. Ui-terlijk Za:t;e1°da,ó in;;;en,1on c1ic. Ui torlijl: Zaterdag inzenden. 
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Resultaten van 24 en 25 Maärt 1956 ., 

Senioren Junioren 
RVC 1 Lens 1 4-1 KRVC -" Lens B 
Lens i - GDll: 3 · · 2-3 GDA : Lens, C 
Lems'4 Postd.4 3-3 Ve:i;burch- Lens E 

· SOA 4 , - Lens 5 2-19 Lens·F - Velo 
RKAVV 6 - Lens 6 3~1 Lens G - VVP 
kns 7 KRVC 1-1 Lens H·- GDA 
Pupillen DHBRK · Lens I 
Lens A .- Oosterb. 4-0 W.Bl.R.K.-Lens J 

2-0 
1-8 
3-6 
1-0 
9~3 
0-3 
1-2 
,5-1 

Rava Lens B 4-0 · 1 
CCll])etitie-indeling: teruggetrokken bij Lens A=\Vilh0lmus. 

1 

De puntonpot. ., ' , j . 
Een van onze broodetende p,rofcten had vorige week 
• 1 . ~ • ~ 

maandag voorspeld, dat de senioren minstens 8 punten zouden be-
'halen. Alleon ven Lens 1 <Sn 3 was hij n~et zo zeker. Deze pro
feet wist toen evenwel nog niet, dat eeh paar Vlaardeloze figu
rem ·er voo'r zouden ·zorgen, dat het zesde met 8, man moest aan-

. tred~n. De 6 seniorenelftal;ten zorgden voor' 4 puritein, waarbij 
Lens 5 een monsteroverwinning behaalde. 8 Juniorenwe.dstrijden 
hvorden 10 punten op, lv;E:arbij prachtige ,suécrnsen van Le.ns C 
(!) en G. Lens F won van de ongeslagen leider Velo. Onze bEeide 
pupillenteams haalden samen 2 puilten binnen. 

1 De stand'na'de 22e ronde: 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 

Totaal 

95 
114 
. 15 

224 

30 
56 

3 
89' 

14 
15 

3 

51 
43 

9 
32 · 103 

74 
125 

9 
208 

228-257 
318~261 
16- 36 

562-554 

0.78 
1.10 
0.60 

0.93 

• , . , i . · . Pottenkijker · 

Laatste nieÛ~s voor Lens J. 
In tegenstelling met de ruds gemaakte afspraak 

·wordt Lens J·voor de training op donderdag a.s. ·om 2 uur ver
. wacht op het tcrrein'van de I,jsbaan, Sportlaan •.. 

Het Sportkamp. 1 ~ 
De data 'voor onze' kampweken, ziJn thans vastge

steld. l.ict onze jongste groep zullen ,wij deelnemen aan de week 
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van 22-'2ä Juli, ·met de,"Óudc;en van dié v~n 12;18 augustus. In 
bcdde · weken hebben wij ,aardig " kampgezelschap ",nl. in de 
eerste week geen, ·in·á.e laatste -slechts één Haagse club. Niet 'dat wij iets tegen Haagse .clubs h8bJ,en, maar onbekende tegen
standers zijn wel zo aardig. 

· · Er ko~en nog steeds aanmeldingen binnen. In verband met d<è áJpgave die wij aan de N.K.S.-kampeommissie moeten doen, 
zulien wiJ na 15 April geen aanm"ldingen,m"er.kunn"n acceptE)rcr Wil je dus mee, geE)f je dan voor 15 April op. HE)t adres daar-
voor is Tomatenstraat 166. -

. Kampcommissi". ,, 
VARIA. 

_ -Op tweüde Paasdag gaat Ton Ruijgrok zich verloven met Corrie TesGvûr. Er is receptie. van 3 tot 5 uur op het adrc·s 
Stortenbckcrstr.220. Onz" hartelijke gelukwensE)n. 

-Zondag werd na afloop ván do weqstrijd SOA-Lens 5 een paar Lt.nskouscn gevonden, Terug te bok omen bij Dhr .A.v. Gast0l, Tomaic:nstraat 166. 

In verband met 
het ontvreemden van geld, waarvan zondag c.nige juniores de dupe zijn gnrordcn, lijkt hot goed de volgc,ndc 

punten ter hurte te nemen: 

a. Neem zo weinig mog.::lijk g,:;ld mee; cr;n" paar stuivers of 
dubbeltjes zijn mu,r _dan voldoende •. Zelfs de me8st geraf
fineerde dief kan je dan geen guldens ontstelen. 

b. Geef dit weinige geld in bewaring bij de- leider of c,cn · vriE·nd. 
c. Help d~ leider er ,:an herinneren, dat hc,t lokaal op slot 

moet. Daar dienen de sleutels voor. 
d. Loods onbekende jongens uit de lokalen en gangen. In de 

frisse buitenlucht is het gezonder voor hen. Ook vriend
jE)S en broertjes moeten daarvan genieten. 

e. Bi.speur je onraad, waarschmo. dan direct de leider. ,P.J. 

Het zoeklicht op Lens I: , 
.D" ·wèdstrijd die Lens I zondag t'egen JÏHBRK speelde, 

moeten we verdelennin een eerste helft, die nogal slecht en een tweede, die heel behoorlijk voetbal te zien g&f. 
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Het eerste half uur:was het een vrij onsamenhangend 

heen en weer getrap, zonder vechtlüst en met van verschillende 
- spelers, vooral in de voorhoede, een groot gebrek aan activi
teit. D.H.B. was weliswaar weinig meer in de áanval dan Lens, 
maar.de 1:.0 :voorsprong die de"geel-witten bij rust haddep, was 
zeker verdiend. In de tweede ,helft wer.den cie zaken heel wat 
beter aangepakt. Er· werd af en toe aardig gecombineerd err door 
allen hard g0werkt, kortom men speelde voetbal. Uit een mooi 
draaiend boogballetje ov~r de uitgelopen ~eeper h, en van Paul 
Mol werd de stand 1-1 en· Nico de Boer scoorde hot winnende 
doelpunt. Ook de D.H.B.~ers waren echter regelmatig in de aan-· 
val. Onze achterhoede weerde sich goed en werd geün tweede 
maal tot capitulatie güd11mngen. Zo bleef de ::itand 2-1. 

Het was al vrij lang geleden, dat we dit elftal 
voor het laatste zagen spelen. Dat l7aS toen.eveneens tegen 
DHBRK. En we kunnen gé rust zeggen, dat he,t spel van onze jonc• 
gens a;:.nzienlijk be,;er i13_geworden. Maar ••. dat van D.H.B. ook, 
en zeker evenvüeL Lens was echter, althans in de Gweede helft, 
meer een eenheid. Uitgesproken zwakke plekkon, zoals de tegen
partij die had, zijn er in ons ülftal niet. 

· Iets waar het I În hoge·mato aan lijdt, is kwebbc:,-
zupht. Dc~k erom, een voetbalwedstrijd is geen thcekransjè. 
De voetbalsport kan hc-G best zvlijgend beoefend ·worden. 

Dat wat be treft hi:,t elftal als geheel. En nu de spe
lers afzonderlijk. Keeper Schu_l ten zagen wij geen fout makdn. 
De beide backs, spelers uit het J ( Frans Blom moest na 10 min. 
met 80n blessure het veld_ ruim~n ) speeld8n, vooral verdedi
gend, 8en prima partij. Het plaatsen kan achter nog be:ter! 
Daar ook stopper Nuijtens bcs,t op dreef ;.as,- kan gezegd worden, 
dat de achterhoede zee:r? soliede was. 

Gerard van Beek wilde graag apart vermeld worden en· 
hij verdient dat volkmmen, want hij verzette veel werk. Zijn 
spel is sterk verbeterd. 

Do voorhoede kwam alleen in de tweede helft tot be
hoorlijke prestaties. Toen vlette hGt ·nak aardig. De meeste 
spelers moeten echter.leren sneller de bal te spelen. Rob.Kuij
pers kwam ér togen. het einde steeds beter in. Nico de Boer en 
hij schijnen het pingelen. te gaan afleren. Hulde ! 

A.v.G. 
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De comEetitiestanden bij Lens 3 en 4 

2e klas C 2e·klas D 
KRVC 2 14 22' 36-22 Te 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 4'1-3.5 Or.Bl.2 13 18 36-29 
GDA 3 15 15 32-34 Velo 2 15 16 49-42 
Fllam. 3 15 14 30-29 Rava 3 14 11 32-36 
·Lens 3 15 , 11· 34-51 Postd.4 15 10 35-64 
BEC 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 prit.in mind.w.n.o.) ' 
H.v.H.3 14 2 18-61 

Van Doel tot Doel. 
· De mooiste pr8statie van het afgel,op,m week

eindp was ongetwijfeld die van Lens- F, dat in een prfJttig0_ wudstrijd met 1-0 van het ong0slagen Velo won. Direct na de af
trap werd onze keeper al bestormd, maar met behulp van Peter 
Kemper en Adrie Hartman v;erden de eerste aanvallen afg'cslagen. Langzamerhand ging het spel gelijk op. De stand bleef tot de 
rust 0-0. Na de hc,rvatting bombardeerde Ve:ioweer onze kçc.per 
Ansems, maar die hield zijn doel schoon. Onze' jongÉms lieten 
het er niet opzitten, -de kansen keerden en wij gingen in het 
cffensief. Gerard·v.Doorn schoot tegen de lat en riam op schit
terende wijze een paar corners. Een doelpunt moc.st er wol van 
komen. Gerard de Roos gaf een mooie voorz·et aan Nico Drab be, 
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 do derde plaats bezet. 

In de eerste minuten rc<Jds liet Lens C eni
ge goude kansen onb<-nut. De juiste richting werd het eerst door 
aanvoerder v.d,Laan gevonden, waarna Witter::; al spoedig het 
g ,:,tlo voorbeeld volgde. Hierbij bleef h~t in de èerste helft; 
die een aantr_ckkelijk spclJ.ctjc to zien gaf. Na de rust kvmmen 
de gasfäcren flink opzetten, Lunet e.s. m•.;estcn alle zeilen 
bijzetten. Aan het bçkende verzoek II Laat gaan t " werd be
halve door de back ook door onze keeper voldaan, wat ons een 
doelpunt kostte. Maar toen kwam onze aanvalslinie eèrst goed 
~p toeren, zodat de einduitslag 1-8 werd. Onze vlóugolspclors 
hadden een groot aandècl in· êlt? ov\_·•rui.n1~ing. · · _ , . =:c-c-=a;=a;;;:=::;::;::;=====- ·,==-=====:;=====:c::=::..:::::-=;::::i=======--=== - ==--=-::;---= 
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====== '=======.:.===== ·====::::=======~ -=================::::=:==='·=. = 
LENS' ZAKA'GENDA 

~erdag 7;April : Lens E - G - H - 1 - J Pupillen a en b 
Zondag 8 11 Lens 2 .:.4 België - Nederland -

1 j)!aandag 9 · 11 Clubavond ! 
fll\ Woénsdag 11 11 De 1//oensdagmiddagclub. 

:1 t== ==== ======DEGRADEREN=?=· N=O=O=I=T==!!! '= ··=== = , 

~ ~- !ret doelp';"c.~enfonds. · . 
IJl'.· ! Omdat de LensrGvue niet op de clubavond wordt ge-
~ ,· ii_chrE ven_ kunnen wij .niet • de volledige, opl:irengst. van de 2e 
·i:s.. j ·•1"'.l;!-lag vcran~"'._oorden. Ondanks de bittore pi~ bracht Lens 1 
lz., C<!ü f.2>.30 bl.J elkaar en van het derde'ontvingen we f.0.85, 
-:'.) ,:' ~omt de rest volgende week ? , · 

".) '; .' De stand per 26 maart was • • • • • • f. 220. 91 
~.- .•i- · ( •. • De opbrengst 1•ras deze week ·voorl. , 3.15 

~ · 11 · Hot saldo per 2, april is ' L 224.- 06 
~ .. 

OFFICIEEL 
• ,-'~ · PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONJJAG 8 APRIL 56 

~ - 12 ·uur Lens '2 .: ADS 2 TE"rr.ain l · Lokaal l 
~ ~-: 12 " Oranje Bl.2-Lcns 4" Schimmelwcg 200 

.,~PSTELLINGEN ... .. -:~:~:~ - - - , • 

i : .;;..: ~ Lens 2G. K. h · '! H. l . h E 1. h.· . J. R. b . ) ::;..,~".:: • oc_ 1,r. e mie , _.vo nar oven, . oozen urg; 
~;;Si- A._Hç,efnagel ,H.Kemper, V.v. Laarhoven,A. Hop:ge:nbrouwers ,R. Wüstefeld. 
!'l.,_/4.:;?'·P.Orànje,F.v.d.Lans. Reserves: B.Luijckx,L.Knijff,H. ·Eisen- · 
~#:f;l;,;t .,, .... - ' ' 
~,_.-bu_ rger. L ,

4 
. , . · , .- .... -.... . ens · · · ·. .. .é.&:,: ,·, .. J.Frijters,Ph.de Heer,P.Krol,H.v.Niel,J.v. · 

·.:._,::; .W8sting,A. v. Gas tel ,F. Schippers ,H.,Naastepad,P .Bergenhenegouw,e:1 , 
· ~ A.Ruijgrok,H.v.Wcsting"Rescrve1HJ,Boortm~n, J.Brochard • 

. · . '. :- . - . ' 

-0 

• 



' ' -240------------------------~ -----------------------------------Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk za
terdagmorgen, schr~ftelijk, adres: de·Heer P.J.de Lee,uw, _ 
Vlierboomstr.596. · 

-:-:-:-
PROGRAJM.!A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 7 APRIL 1956 

-3-45 uur Rava. J,,ns E · Terrein ZU;idérpark 
-3-- " Luns ·G- . Verburch Terrein l 
-3-45 " Lens H- DHL " 2 
-3.- " Verburch-L<ëns I Terrei.n te Poeldijk 
-2.30 " Lens J ·-VVP Terrein 2 
-1.45 " GDS -Lens pup.a ,'rer:i;;ein te Waté.ringen 
-1.45 " Lens pup. b. -Valkeniers ·rerrein i 

-:.-:-:-
OPSTELLHfGEH: 

. Lëns E:als bekend met L,Blogg; ~• J.de Gruij
ter en B.Hcndricks. 

Lens' G:&ls bc:,kcnd met P.Stravér .. 
Lens H: als bcken,d met J .Goemans en P. de:. lfaas, 

J.Jos en E.Hilkhuize~ naar 1.• 
. Lens .I: als .bekend met J. Jos en E.Hilkhuizcn •. 

G.v.BC:ck naar J. Ldd,;,r: Dhr.A.Ruijgrok. Samcnkor..st:2.15u. 
Thórbcckelaan hoek Haagweg. · , 

Lcms J:als b~k<snd met G.v.Bcdk. Lc.id,,r: Dhr.· 
C.Bogisch. ., .. ,:; 

Jun:.llen A: als 
Dhr. P .. Juffermans. Samenkomst 

vorige week. Res. J .Boin. Leider 
.: 1.15 uur - Thorbeckelaan hoek 

Ha2gweg. 
Pupillen B: als tegen Rava., met A,Roodbol en 

G.Scipio. Leider : Dhr. A.v.G,astel. 
' Afschrijvingen tijdig, schriftelijk aan J)hr. 

P.Meershoek, Lunterenstraat 123. 
-:-:-:-:-

De laatste dag voor opgave voor h0t sportkamp.~.is 15 April. 
Maak er dus zo langzamerhand haast mee.·Mocht je 

het formulier kwijt zijn, dan' kan je er bij de onderstaande 
adressen een krijgen. Anders volstaat trouwens' ook een simpel 
briefje, mits door een van de oudcrs.ondertekt.nd. Is het nog 
niet zeker of je meekunt, geef je dan toch op, maar vermeldt 
dan op- je opgav-e de eV€ntuele reden, waarom je 'je· opgave la-
ter zoi, · kunnen moeten intrekktm, · 
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_De aanmeldingen k~nen 6°schieden _bij : • 
- Dhr.E.Sarolea, Tomatenstraa:t 5 en Dhr.A.v.Gastel, Tomaten

straat 166 ._ 

Resullaten van 31 maart en 
Senioren 

Le~s 1 - HBSV 1 0-1 
L?ns 2 tRijswijk3 3-6 
-nelfia 2 -Lens 3 - 1-0 
Lens 4 -Delfia ,3 9-1 
Lens 7 -Archip.7 _ 2-2 
Pupillen_ 
Lens A -Velo • 0-3 _ 

De puntenpot. 

~:-:-:-:' 
2 april 1956. 

- Junioren 
-Lens A - Naaldwijk 
VVP - Lens B 
Lens 

· Lens 
Lens 
VVP 
GDA 

C - Moa 
D - Juvcntas i 
F. - Den Hoorn 

Lens G 
- Lens H 

Rava - Lens I 
Lens J ~ VVP g 

5-0 
3-l 
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
tuatie steeds hachelijk8r en ook L~ t d~rde is er nog niet'. Ge-, 
lukkig stelde Lens 4 zich definitief· veilig. kns 7 leverde 

· een -gocde prestatie. De 5 Eeniorenwedstrij,l.Em leverden 3 pun
ten op. De 8 juniorenelftallen schopten 8 punten bij elkaar. 
Lens A zorgde weer eens voor een zc,ge en Lons D b(;haalde al_
weer- ecn grotc overwinning. De ncderl;cil:\g van Lens F. was zeer 
eervo.l. Het ene pupillenelftal, dat in het veld kwam bleef 
met lege handen._ , , -
De stand na 23 voetbalweken: _ 
Senioren 100 · 31 15 54 77, • -242-268 
Junioren , 122 60 15 47 133 342-274 · 
Pupillen 16 3 3 _ 10 9 _ 16- 39 

totaal _ 238 94 33 111 219 600,-,581 

o_, 77 
1.b9 
0.56 

0.92 
======== ====· -=== _ · __ =============== Pottenki,jker --------,--

VARIA 
--~Dinsdag werd na aflÓop van de training op de Ijsbaan 
een paar blauwe gymschoenen gevonden. 

-Zondag bleef op 0ckenburgh achter een Lenskous,, Elen 
handdoek en een zeepdoos. De vorige week werd aldaar aange-
troffen een handdoek.', washa~dje en zeep. " 

- Deze artikelen zijn terug te bekomen bij Dhr,A, v. Gastel, 
Tomu·tcnstraa t· 166; ~- · .._ : .-_ .. :!~ .. ~: __ ,,. 

,- ' 
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VAN DOEL TOT DOEL •• 
Voorzover het ons ,zonder wedstrijdverslagen mogelijk 

is, willen we téch uit de losse mededelingen die we hoorden 
en wedstrijdgedeel ten die we zelf zagen, trach·ten een kort 
~verzicht te geven van de gebeurtenissen die dit weekend op 
è.e velden plaats grepen. .--··- -· - . . 

. . Lens l· biogon.tcgen HPSV uitstekend en met ·enthousias-
·te èn goe·d opgezette aanvallen werd de poli tie-veste bedreigd. 
Ondanks goede schoten bleef het voorlopig echter 0-0. De Zui
derparkers ontworstelden·zich wat van de druk, maar hun aan
vallen waren meestáî van elk gevaar ontbloot. Wel slaagde Lc.ns 
er in bij.een scrimmagp· te scoren, maar het doelpunt werd wc
g0ns bui tenspul afgt,keurd. In de tw0ede helft werden de HPSV-
aanvallcn wc.t gevaarli.jkcr, terwijl Lens er beslist minder van 
tcr·ccht bracht ·aan ·voor ·ae· rust. Het schijnt vLrschiller..de 
v,.n onze spelers· mi· o.:oririuiill niot mogelijk te zijn 90 minuten . 
lang tè vèchtën··voör ·0-,fü "göë.d ·r8sul taa't;· Ui tecri v&ri àè poli tic
aanvallen ontstond een verwarde si tuo.tie voor ons doel en · 
daaruii; nam liPSV de' leiding-, : Toe~ enige tijd láter een van 

·· ae bczoc;kende backs de bal met ·ae· handd.t hot doel sloeg, had 
d8 arbi kr ·nice"t~ · ge_zien,, zo!].ai; ou-s eon p!..nál ty onthouden werd,• 
terwijl de HPsv-e.:grprisr,.chter· ~Il vlt.1;de, dat 'dit signeal do 

, 'schcidsrcchtt:r vrol Ïiroe·st óntg11an. Le,ns km,m vervolgens stc,rk 
·Ópzetten,·màcr··stocds'keorà.ènkc:èpcr,'baclés, paal en lat de 
. schOten: Het ·was en blod' 0-L· · .. ·· 0 ' .• 

lfot tweède 'siJèel&i c~~·'.]ióiangrijke wedstrijd tegen 
Rijsw;i.jk 3 ·met een,,·van dm dec,l- der'spclers zodanig gr/brek aan 
entliousiasme, dat het leek, alsof dL qpelers· er all,een: niaar 
behoefte •aan. _hebben zp spoedig_ moi<;,J.-ijk. te degraderefrl,Ri;js
wi_.k nam de ;lcidil)g, mtar kns, s1/àagdë- !..rin gelijk, t6.,..ri...,kcn.· 
Toch hadden, .d,d bezo6kers .. dankz:i,j eon bui tenspelgoal bij rust 
een 2-1 voor.s prong,".Na::.d-0-,x-ast --le-èk; -hèt---cr in• het begin op, 
_alsof Lens rcga.lrecbt_op de zègë afstevende, want Rijf!wijk 

••kwam .er vrijwol-,niet.-aan,.tB .pas,. Poch, maar-,ook een schromc-
. fij"lê'tèikört. a-an-'iêüiia'é· störièièii.'"ëèhtcr goäïs" in.,fo. weg:--\Vèli~-· 
waar maakt€ A-,Hoefnage1 een. zeer fraai doeJpun.t;· maar .om 011- , · 
begrijpelijke redenen werd,: dit afgekeurd, Rij')w_i:jk kwam wee± 
wat in, <le aanval ep legde daarniede metr,.en: de lekke:. toestand 
van de -vei:;d~dig:i,ng van onze rocerv.e?· bloot; ymnt;.door onbe
grijpelijke blunder§! in oz,ze dt;fèii:s.ir? 'Qn een ontstel;l;ond. ge
brek aan

0 
g.oor~ett_ings,w1;mogen.'.:i.n onze .a,:mval · was bij" het eind-

·, -,, .. 
__ ... ··•·• -- ~- ··-··· .. _,,., ..... ,. •"••·--t••·····-·· ... --~-..... ·--····-··-·----

. -~----. ... -~-- ···---~- ,,. 
. ·' 
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bE VOETBALPOOL. '.243 

Ç>ok yoor à.e derde pool .bee;_tond Y:eer een flinke belang
iai,gstelling. hoewe.l iets ;minder dan de vorige week. 
lfaarschijnlij.k zullen de -feéstdagen hieraan wel deb,et 
zijn. Van 34 leden en donateurs ontvirlgen we een inge-

. ruld formulier; r.e totale· inleg bedr·oeg f. 21. 75. 
Wederom bleek hoe moeilijk het .is. om alle wedstrijd
uitslagen goed te voorspellenT naar daardoor stijgen 
de kansen oîn voor een :gremie in aanmerking te •ko1,en. 
Deze week was hetJ:;i.cc,gst behaalde aantal.: 8 punten. 
:liervoor zorgdgm : H.Hoppenbrouwers, P.Krol (wat een 
feeling), J.J.Kramps. en R.Iclahieu.• Zij delen·dus de 
premie van f.10.88 en_ontvangen elk f. 2.72. 
Zon,dag a.s. worden er in verband met de wedstrijd 
llelgie - Holland geen wedstrijden ge[;!peeld. , 
ï/e stellen ons voor toch met onze voetbalpool door te· 
gaan, en de ••1eds~rijd Belgie - Holland als inzet ·te 
nemen. 
Eet is de. bedoeling dat U zowel·de ruststand áis de 
eindstand goed yoorspeld .• :, · 
De, premie welke op él.e norma~c, wijz,e wora.t _vastgesteld, 
Jcomt ten goede aan der.;ene(nJ die zowel de rust- als 
eindsta1-,.J E,Oed. :neeft ü,i::;evuld.. ·- _ 
Jfo!il°ht geen vai1 d.e dcc;Lneners beide standen goed voor-·· · 
spellen, dan wprctt de prectie 11i tgekeerd aan hen di•e 
de eind-uitslag ,goed hebben gerad1;n. • . 
De inleg, waarvoor U dus Ee.enmaal de rust- en eindstand 
kunt ihvul:jcen bedraagt f. -::- . 25. '.Ook· tharn, · i.s het 
mógelijk 4 kolor.mien in tè vullen a raison van f. 1.--. 
1/le verwachten ook deze week weer een u;root aa:-1tal • 
formulieren. · , ,. 
De inlevering kan deze weèk weer 60ochicden bij : 
J .I-1.oozenburg, I-!ee·swijplein 3-7, P.Krol, Suezkadc 53; 
A.Hoefnagel, Tonatenstraat 243, · H .E:oukes, 2e, Schuytstl'., 
no. 60. · · · 

I. 
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L!NS - VQ?TBALPOOL. ZOlillAG 8 APRIL 1956. 
Dit formulier in te zenden. 

RUSTSTAND Eilfl)STA1'ID. 
1. BELG IE - HEDER'L.AJill: 
2. BELGIB - iIBDERLAi'ill: 

' BELGIE - NEDERLAND: _, . 
4. 3ELGII'. - 1ED:SRLAND: 

·Inleg; f. 
' . 

· Naam Adres 

LENS - VOETBALPOOL •. ZOlillAG 8 APRIL 1956. 
.Q.QEi:.Dit formÛlier door deelnemer te behouden. 

RUSTSTAND J?IlillSTAUD. 

1, BELGIE - NF,DERLPJl,'Il :, 

2. BELGIE NEDERLANTI : , .. . . , 

3. B:.SLGIE NEDERLA:tffi: 

4 • .BELG IE - NEDERLAND: 

Inleg: f. 

Naam : • Adres : 

'. , 
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---· -------------------------·¼•-----------------------------• _signäá1 "cie -stáná. 6;.3 ... Voor Rijll.;;.ijk 3 •.•• ~ - - , - .. ··- .... 

(, - Lens A behaalde een 5:..c, -ov.erwinning op· Naaldwijk. 
· Onze spelers waren i!,l de meeste; duels baas· over hun t0gèn-
. standers, zodat_ de-rui.!lle 1.1itslag niet.eens,geflat-\eerd is. Het 
. eerste doelpunt, dat nogal lang op ._zich ·lie_t wa.chten, · wa-s van • 
prima gehal_te en was het resultaat van keurig_ samen~pel. Dat 
er niet veel mEer doelpunten viel cm, was het gJJV!i>l_g. van: de 

•Naaldwijkse bui tcnspelval., waar ,-on~e. spelers zich nogal eens 
in lieten vangen. . .. . · 

Het vierde kreeg ~(!Zoek van èfin riègental 'vari.. Delfia 3. 
en greep deze gelegenheid;a~r, CJm zic)i ,_in v_eil~gheid tq_ brengen. 
Het duur9-e overigens !;teel· lang .voor: het 8e;r-ste_,dç,elpunt \{on 
worden aangetekend. In de twe.ede helft, die met èri:i 3,..0 voor
sprong begonnen werd, ging het,_beter_dan ~n,de eerste en er_ 

' 

werd zelfs getracht goed l,oetbal te spelen, __ ,J)elfäa profii;eêrde 
'nm. een fout voor· ons doel .!àn sco9.rde ,.tegen_, Toen kwam de Lcns
doolpuntenmachinc w::,.t beter- op ,toeren E:n- fabr~ceerde nog 6 tref-
fers ( het groot~té deel 'in de lafa tste ?5 min1,l.ten, • waàrqv.der · 

__ cn..l{c:le van goE.do makelij ) , o,odat ee!1 9-1 overwinning genote€rd 
· kon worden. · · _ · , . . _ . _ · · , . .,, 

Lens G bedwong voor do tweed~ .mE,_al .in :~uccessie VVP · 
weliswaar. nie~ ·met zuike g_rote- cijfers a!s. dg week tçyq_ren, 
doch VV-P b;ooà. goed0 ·pa.rt_ij .en krcog Jiitmaai .. geon; inzinking;· 
V-oo,i: de rust:wc.s Lons· t.e.ts, sterker c-n_ f!ankz:j.j P,Kemper··im J. 
1-iiddendorp. cl.J::aaiden wij met 2-0. l\la,ar .ciaa:rna J,vnJilJEèn· de Zgider-

. parkers opzetten. ·w" hiel.den goed stand, totdat. :die. s.trafschop 
kwam. Er was voor kJe,per Str1,ver .geen ;houden èan :2-1. VVP 
drukte nog eens extra door• en kor-tr ,-daa.róii_-was_')rnt gelijk~. Het 

· VIO'.('d nu spannend. · Zo spánnend, dat, toen y1-ij: .,;en. pcnal ty· _kregen, 
ni0mand deze wilde. ncm,;,;i_., Zelfs Paul Hr,ket,.l).iet. Maar hij moest 
er ·toch aan g;;loven. En het resu,l taat ? Em:, ;;li$tig sch1Ji.vcrtje 
in de hoek on_ VVP_ k,on aftrappén. ll.\.J1slett0 ste],_d_e-:J.o4n M_iddcn
dorp d§ zege veilig .met- cèi:t mo.dql-.dropki.cka :F;r werd l;rcho_orlijk 
gespeeld, waarbij. speciaal Vj. Veridtrbo." op. L_,No_we0 in goede vorm 
stakEm. H. de Haas." gaf n?,as,t. een r,qflelijkf::o'i:icl<:par:"ij ook;• zijn 
wekelijks nummeri;j_e ~" -k!lnkerl!n /' t13n .beste. •Dit :laa,tste moet 
hij maar"ens,. achterwege ,laten •. Het wordt :,;o: bar ·v$rv:0l1,nc). op, 
den duur ! - · · ... _-:-,. · · 

Lens 3 speelde een behoo;lijke V//,·ds·1;:r;i.jd -f;e_g~n het 
,: .. l)o_ger geklE\_S.seer_de ,Delif!i?,_ 2. De Dcrlftse, ga_si;hçren hadden ge-

; noeg, te "1:3;te~len me:t O!'}Z_El ._Jo;ig_ens:, maa;r: aan; b9ide ,z:j;_jder,: pleven 

, . 
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de verdedigingen meester. van het terrein, terwijl de voor-
hoeden' in schotvaardigheid te kort schoten. Vooral onze aan-

valslinie bracht vele fraaie kansen c~ zeep. Het emige doel
punt was eigenlijk een ongeluksgoal. Een van de lat terug
springende bal sloeg in het gezicht van,Lelieveld en caram
boleerde vervolgens in ons net. De - Engelse - leiding was 
ui ts tekexid. - · 

De wedstrijd van Lens D tegen Juventas ging vo~r 
de rust gelijk op, maar Lens was beter in de afwerking. De 
4-0 ruststand wàs dan ook geflatteerd. In de tweede helft v,as 
Lens voortdurend in do aanva1:7 Doelpunten waren er het ge-

. volg van, zodat het telraam bij het einde een 11-0 stand 
uitwees. 

Het is ons F-elftal na de zcgó op koploper Velo 
niet gelukt ook de andere kandidaàt voor de eerste plaats, 
Den Hoorn, een ned<.,rlaag toe: te br, ngen. Voor do rust waren 

·onze jongens over het a).g,meen stE:rker, maar voor hat doel• 
v:ilde het niet lukken. Een van de ui tvnllen van de gasten 
leverde h(,n na 10 minuten ·een doelpunt op door hun rechts- . 
buit, n. lîa de rust waren ij_e bordjes echter vorhan·gen en was 
Den Hoorn het moest· in de canval. Tot doelpunten knamon zij 
uchkr niet m,er, Tegen het einà.o van de wedstrijd deden 
onze jongens nog verwoede pogingen om een gelijk spel uit 
hot vuur te slepen; maar tcvorgeefs. De stand ·bleef 1-0 voor 
de· gasten, die do' overwinning door hun iets beter spel wal 
verdienden. 

Het zevende was.in de eerste helft iets minder 
dan het bezoek,ençl.e Archipel 7 en de 1-0 achterstand met rust 
gaf de verhouding wel· goed woer. Nadat de bGzockers er. in de 
tweede helft 2-0 vap gemaakt hadden, ging echtGr, het vuur bij 
ons 7e.branden: De achterstand werd verkleind en onder: groot 
enthousiasme werd zelfs .gelijk gemaakt. Bij het eindsignaal 
was het nog /3 teeds •2-2·.he~en goed re sul taa t ! · 

Lens J ·mo.est wederom mot 9 man doen en was dus 
bijj voorbaat geslagen. Keeper v.d.R,uijtenbcck moest ondanks 
zijn ijver 5 keer vissen en hoe vooral stopper'WamsteE:ker 
zich ook inspande, de eer kon niet w·orden ger<Jd. Het mag ' 
worden vermeld, dat VVP in de tweede qelft slechts één keer 
wist te scoren. · · 

Hot I-tiental heeft een verdiende 3~1 overwinning 
bch,wld op cc.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. kwartier " haalde ron 
·van Zeeland de nul.van het scoril')gsbord "· In de tweede helft 

· •bleef LEms in de meerderheid, maar nadat Nicó de Boer de voor- . 
.. sprÖljl.g verdubbeld had, kwamen de• ZuidE)rparkers· in het offen-

sief: Dit leidde 10 min. voor het einde tot een doelpunt (1-2). 
Onze verdediging moest nu alle zeilen bijzetten cm het te kun
hen klaren. 'Toon enkele minuten voor tijd Ton van Zc,eland num
mer drie aan tekende, was door Lens I de volle ·buit van 2 pun-
ten uit· ~en spannende wedstrijd gedistilleerd. ., 

Evenals Lens G speelde .. het H-elftal zaterdag de re
turn match· van de week tevoren.,Hier was de tegenstander eveljl.
eens de concurrent 'voor de tv,eede plaats, maar hier moest beide. 
malen de winst aan de mededinger' gblaten worden •. Viel tenslotte 
G1s overwinning deze ~aàl kleiner uit dan de week tevoren, H1s 

· m.:derlac.g was eveneeES meer " bescheiden "· Met 1-0 bleven de 
punten aen GDA, Het was ee:n wedstrijd waarin dè ach_tcrho8dcn 
de strijq beheersten, De onze kreeg echter het meeste werk to 
verzetten. In de eerste helft ging de s~rijd nog regelmatig 

· h, icn eh woer on kreeg Lens enkele goede kansen tof scoren .. 
·•Succes kwam echter aan d\3 andere kant, waar te leng wachtèn 

met wegwerken door de Loosduinors w,:,rd afgestraft. In ·de twee
de hic,lft ·waren do rood-witten niet voor ous doel weg te: s.locn. 

· '·Tot Scoren kwamen zij é.:chter niot meer. Veel goed~ kansen kre
gen zij tromrnns ook niet, want ·onze verfü:diging had er goed 
het oog in. Tenslotte zij vermeld, dat Guido Halleen 'zijn kèc
_pe.rcloopbaan voor~opig ? - a:fs'.t.oot .met het· stoppen ven een 

· penalty. ' ' r. · 

i .. 

· .. · LENSERS OP HET SLECHTE PAD. 
Dat ,is e'!n sensationc.<'.lo titel voor. een stukje in de 

·Lonsrevue. Dan verwacht men iets te zullen lc,zen over leden, 
die een tc;genstander in puin slà:p.n, een scheidsrl)chter moles- · 

. t0ren of horloges· on portefeuilles ontv'rGemden. En zo iets 
· ,komt in Lens voor zover vrij wetc,n niet.v-0or •.. Junioren of pu

pillen, die in een stil hoekje van. Ockenburgh 'een bal laten 
leeglopen om hem in hun koffertje· mee na2r huis te nemen,· zijn 

· in onze club waarschijnlijk niet te _vinden. · 
Maar .als een stelletje jonge~s ergens aan het trap

-pe,n is, de bal in de sloot verdwijnt en deze)' jongens hem dc[lr 
maar rustig laten liggen, '! omdat ze. er n:iet .bij kunnen· ", dan 
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steelt, In beide gevallen is het een strop voor de vere~iging van ongc.veE-r 25 gulden •. Alleen, de dü,f is iets verstandiger,. want die heeft er zélf tenminste nog voordeel van·. Natuurlijk, er is nog een kansje, dat de dobberende bal teruggevonden wordt,. Manr helaes bli·jkt maar al te vaak ··de vinder iunand te zij'n, die het een buitenkansje vindt, zo goedkoop aan een voetbal 
te komen. Da-t blijkt wel uit het feit, dot we sinds september 
••• ballon kwijt raakten ! 

Wat je dan moet.doen, als.je zelf de bal niet kunt opvissen? Een•leiderof bestuurslid waarschuwen natuurlijk. Die zijn meestal niet te beroerd om even te helpen. 
En voor wie het wat angstig vindt om met een "Mijnh er, ik. heb een bal in de sloot. getrapt" bij een bc.stuurslid of 1, idc,r aan te kómen, zij nog Vtlrmold, dat nog nim!!ler in de g,.schit.denis van Lens een· dc.reelijke functionaris c,en junior met huid en· haar verslonden hu,ft ! ·· 

Vulcano 
Ern mooi initintief. 

In heybegin van dit seizo,m kwamen enk:ele junioren , vr.n. hût E-elftal ·met het voorste.l met dit elftnl ondc.r leiding vs.n hun E,lftalleidc.r t;:;. gaan trainen •. liic ts bijzondérs is ··zo- . . ic,ts niotwnnr. Hoeveel clubs en hocv0el elftallen trf:<in0n er niet regelmatig. Maar helaas ligt bij ons de zaak wGJ, iets a!)dérs en iets moeilijker. Een " norme:le II vcrL·niging traint op ZJ.Jn vootbalv<::ld. Een "Ockcnburg "vcrcmiging echter kan daarop slechts op bepaalde uren• tGrccht. Er moest dus een ,mdcre 
or.fengclegeriheid gevonden worden. Men dacht aan Zuiderpark, st:t:and, ijsbaan Sportlaan en kwam, toen die ondtr water gezet werd terecht op eon stukje gras ergens tegen de duinen. Daar w1,rd de gehde .winter, zelfs rnnmnal ;in de snc.euw getraind. 
Mcmontcel, nu de ijsbaan w0er speelwei is, zijn de omstandigheden weer veel gunstiger. Het inithtief he~ft navolging gevonden. Ook het G-clftal en hot. H-elftal oefenen nu '.'.'ekclijks, torwijl bij een ander elftal oÓk gE.Sprobe,erd wordt een vnste ·00fonmiddag te bepalen. 

Bij het elftal dat het vroegst begon, zijn de resultaten al duidelijk waarneembaar. Bij de andere elftallen Zbllen die niet uitblijven. 
Zulke ideëon' zijn vruchtb,111r ! Hulde aan degenen die er op kY•amen .• · _ ~ . " Vulcano. ~~=================================================~====~==== 
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Redaötie: L.de Weert en'A,v.Gastel 
Gironummer:· Penn, L. enS ,, 3 3. 67 .11 

Secr.: H.Houkes, 2e Schuy:tstr.60rtél.324721 

Terreinen Ockenburgh, einde·Laan van Meerder;voort 
. . .,. . . . . . . 

JAARGAl!G 1955:.1956 N~}3 12 April·56 ·, 

.- =====. ===== ... =========.:::=======::::=' ,....====::::======' ·====- === ·=:::::;;;::; 

· · LENS I ZAKAGENDA . 

Vrijdag 13 ·April : 20.00 uur BestuU.rswergadéring' t.h.v_. Dhr. ', 

w. Praalder. 

Zaterdag 14 
1 · Zondag 15 
, Maandag 16 

Vloensdag 18 

" 
'! 

" 
" 

,: Lens A~E-F-H~I- 'Pup.A en B 

:. Lens l:_-1-l-.4-.6-7-B-C-D-J 
: Clubavortd ! · . 

·: De Woensdagmiddagclttb ·. 

. ==~=================================================. ·==~~~ 

ER OP OF.ER ÓNDER ! r , 
. ' 

===::;::;====================:;;=:;:::=====·:::::======::::::::============i======= 
' ' 

Het Doelpuntenfonds.. . 
Beide spe.lende elftallen brachten ,het 1geld'.'binnen 

van de ze, zowel als van de v.origê week · : Lens 2 f .1. 95, 

Lens 4 f.1.55. . , · .. · ' 

De ·stand per 2. Apri·l wäs • • .. . • f. 224.-06 

De opbrengst 'van deze W:e·ek is f. , -'- .1,j_Q_ 

Het s·aldo per 9 april is f. ~ 
=:::==== 

' 
OFFICIEEL , 

Bestuursvergadering/ viijdág 13 april om· 8 uur ten 

huize van de Heer W. "f'r.aalder, Joze.f Israels1aan 49 Rijswijk. 

Nederland-Saarland, ·wo;nsda·g 6 juni 1956 Olympisch 

Stadion te Amsterdam, aanvang ·19'uur. · · · · ··. 

Prijzen de:r plaatsen :; Ex:etrib.une f. 7, 50, Marathon, 

tribune f.6 ... Openzijvakken I f.4 •. 59, .openzijvakken Il f,3.

s.taanplaatsen f .1. 50. · Aanvragen uitsluitend schrift;elijk te 

richti;m aan : Dhr,H.Houkes, 2e Schuytstr.60, uiterlijk 24 April 
1956. .. . . 

. ..;.:-:-:-

De inschrijving voor Jièi Spèrtkamp sluit Op 15 april. 

Zondag a.s. is dus de laatste dàg.·Voorwie het nog niet wisten 

nog even de adressen, waar je je voor deelname kunt melden: -

", 
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Tomatenstr,50 (Dhr.E.Sarolea}en Tomatenstr.:I.66(Dhr.A.v.Gastel). 
Hiér zijn ook alle inlichtingen verkrijgbaar,K · · .. 

. . . . . . · ampcommissie. -.-.-.-.-
Programma Senioren.voor Zondag 15 april 1956, 

-2,30 uur Hillegom 1 ·- Lens 1 Leekstr. Hillegom. 
-12. - 11 

· • Lens 2 Quick 5 Terrein l 
-2. 30 11 KRVC 2 Lens 3 v. Vredenburchweg-Rijswijk. 
-2. 30 11 Lens 4 Hoek v. Holland 3 Terrein 1 
-1. 15 11 Lens 6 - Rijswijk 7 11 2 
-12. - 11 Lens 7 - Dip10 6 11 2 

-;-:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens l:A.ten Dám,: Ä.v.Llbcemburg,E.v.Laarhoven,J.Walsteijn, 
J.Admiraal,H.Haket,J,Wüstefeld,F,de Jong,Rob.Mahieu,J.Ras,G. 
Verhaar. Reserves: H.Eisenburger, J,v.d.Meer en H.Pröpper. 
Leider : Dhr.J.Willems. Samenkomst: 12,30 uur Café Hierck, 
Apeldoornselaan • De reis gaat per ·bus. 

' 

· Lens 2 : G. Kochi,H.Helmich,H.Kemper,P.Oranje ,R.Wüstefeld, 
A.Hoppenbrouwers ,P. de Leeuw, V.v. Laarhoven,'P ;Bergenheriegouwen ,. 
L.de Boer,A.v.d.Lans. Reserves: J.Jorink,J.Boortman. 

Lens 3 : R.Mahieu, A:Bogisch,C.Hoogeveen,J.Lelieveld, 
H.Houkes, J. Veenman, J. Jager, S_. Vloemans, L.Knijff ,B, Luijckx, J. 
Suijkerbuick, Reserves : B.v.Velzen,11.Seineijn, 

Lens 4 : J.Frijters,P.Krol,Ph,de Heer,A.v.Gastel,J.v.Wes
ting, H. v. Niel ,F •. Schippers, j .Ku;i;jpers; G, La~,H.Naastepad,H. v. 
Westing. Reserves :.L.Bom_en J.v.Luxemburg. 

1·~ns 6 : H.Molenk~p;w .Klünnen,E. Lö,;1Ssteijn,K. Wallaart, 
R .Becker ,G. v .Agthoven·,f. v. ÜnE_a ,A. Onderwater ,M. Hollander, L. · 
Niessen,J.Br~chard. 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.Oima. · · · 

-:-:-:-
Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 

Zaterdagmorgen, adres··, Dhr."P.J:dè Leeuw, Vlierboomstr,596, 
'~:-:-:,·-. ~. 
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Programma Junioren voor zaterdag, 14 april 1956. 
-3,15u AD0 - Lens A. Terrein Zuiderpark. 
-2,30 Lens E- Valkeniers '.l'errein l Lokaal l 
-2. 30 Lens F- Quick Steps " 2, " 2 

- 3. 4 5 Lens H- Wilhelmus " :,_ " 1 
-3,45 Lens I- RKAVV " 2 " 2 
·-l. 45 Pupillen A-KRVC " 'J. ' " l 
.:-1.45 " B-V'.'P 11 ? " 2 

R~~0a Jun:.oren voor -~~_9-3g,15 aprH 12.5_§_ . 
-L45u Velo - L::mn B Terrein Harr~- Hoekstr.Wateringen. 

-l,45u Lens C- Ve:o Terrein 3 Lck~al 5 
. -1. 4'.> Juventas-Lens D " 0ckenburgh 
-1.15 DHBRK - Lens J " · ~cker..burgh, 

-~-:-:-

0PSTEL1INGEN 
Lens A .: R~:.West.ing, P.Jans,J.v.d.Meer;c.Meers

hoek,N.de Gruijter,C.Veldink,J.v;Buss,il,H.Pröpper,A.Burghouwt, 

C.Fort:aan,H.Beijersbergen v.H .• Reserves F.He,rens,P.v.d. 

• 

Geest .. Leider : Dhr.j,füllems. -~-
Lens B : als· bekend.. Reserve J.de Heer en H.Dietz. 

Lens C : A.Lunet,J.Stoltenberg,S.Dijkstra,J.Brcek

haus ,M.Frankei;l, A. Loykens·,c;. Jeheë 1 Th .v. d"Mark ,A ,v. çl. Laan,H .. 

Witters, J .Br,\ssel. R?serves: T .Knijff en C .Herold. 

Lens D : als bekend·;· Reserve : A.Lutterman en· C •. ---
v. d.Zi-jden. . . '. 

bekend niet ' Lens E : als 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 .Vcndcrbo:iï. Reserve:H.Raaij-

. ma_kers1 P. Wisse. . . 
. . Lens I : àls bekend met G.Halleen. Reserve:F.Wam-'-

ste)tker. Leider: Dhr.P.v.Elferen: 
Lens J speelt op Zondag: W.v.Ruijtenbeek,H.Raay

makers, F. Wamsteker ,R. Decker-Kleijn.,S .Heerens, 1. ter Meer, J. 

Schuttenhelm,P.v.Pelt,G.v.Beek,J,Broekhaus,V.Nowee.Reserve: 

P.V/isse,J.0lyhoek en J.NÛy. Leider : Dhr.,A.Ruijgrok. 
P1,.pilJ en A : als bekend met A .Roodbol. Leider: 

Dhr.P.Juffernans. 

' 
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--------------------·:------------ ----------------, .--------
Pupillen B: als be~end. Leider: ~hr.A.v.Gastel~ 

-:-:-:-
~/i,iziging Secretariaat Juniorencommissi&. 

In verband met drukke werkzaamheden ziet Dhr.P. 
MeershJek zich· tot zijn spij~ verplicht het secretariaat in 

andere handen over te dragen. Wij zijn overtuigd, dat de nieu
we functionaris zijn tàak met dezelfde ijver zal vervullen ~ls 

ZJ.Jn voorganger - aan wie wJ.J alle dank verschuldigd zijn -

dit deed. Hetalres van de heer P.v.Elferen,·de nieuwe secre
taris, is Appelstraat 90. Niet te vermijden afschrijvingen 

aan dit adres. Juco 
-:-:-::-

Resultaten van 7 en 8 &pril 1956. 
Senioren 
Lens.2 -
Or.Bl.2-
Pupillen 

ADS 2 
Lens 4 

4-1 
1-0 

. GDS Lens a . 0-6 
Lens b - Valken. 1-0 

Junioren 
Rava - Lens E 
Lens G-Verburch 
Lens H-DHL 
Verburch-Lens I 
Lens J-VVI' 

1-L 
16-1 
1-3 
2-2 

Gompe ti tie-indeling: Teruggetrokken bij Lens 6: 
2-3 
RKDEO 6 

De punten pot .. : 

Door het terugtrekken van RKDEO 6 raakt Lens 6 
een 4~3 nederlaag kwijt. 

Er was verder deze zondag maar weinig te doen 
i.v.m. België-N~derland maar t·och moesten Lens 2 en 4 aantre

den. Deze twee seniorenwedstrijden leverden .2 .Punten op. Onze 
re,,erves leverden een goede prestatie, 

Zaterdag·spe1elden 5 juniorenelftallen 4 punten 
bij elkaar. Lens E en I stelden ~·at teleur, Lens H begint af 

te zakken, maar G behaalde een monsterzege. 
Beide pupillenelftallen behaalden de volle ~uit. 

De stand na 24 ronden: · 
Senioren 
.Junioren 
Pupillen 

· •totaal. 

101 32 15 54 
127'.' 61 17 49 

16 5 3 10 
246 98 35 113 

79 
137 

13 
229 

243-266 
364-264 

25~ 39 
632-569 

0.76 
1.08 
o. 72 • 
0.93 

Po.ttenkijker. 
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-~ ·De wedst:d.jd België-Nederland hebben \"e met intense 
spacning gevolgd, en de uitsla~ met treugde beEroet; 
Y·Jor onze inzenders was er i:og een extra spanning, 
Tijdens de rust waren er.nog 'ne·gen de.0 l:1eme:rs, die 

.. 

~ met de hoop op een goede uitslag de tweede helft 
tegemoet konoen zien. ,'J;och was er bij liet einde van 
de ,.ec1stri,jd slechts een inzender die het bi,j het 
rechte eind had. Dat de doelpunten erg duur· zouden 
zijni,hadden vele" inzenders ver, acht, doch dat het,. 
btj e.eri doelpunt zou blijven wist alleen de heer 
C.RSttgering, aan wie dus de deze week beEchikbaie 

- premie van f.8.13 zal worden uitgeke2rd. 

Voor a.s.Zondag weer een normaal forrrulier. 
U weet hoe het- ,;·aàt. Wint de t'.b..ui sclub da:i .;:ult U in 1 

denkt U dat de ~ezoekeis winren dan vult U ia 2, en 
geeft U aan een gelijkspel de ·,o"jr l:e~:r, çi:;i,D vu:).t U • 
in : X. Voor eli{e goed vo~rspelde v,eastr1Jd k:l.)gt U 
1 punt. Ir. totaal kunt U dus 13 punten behalen. 
De. inleg bed1•aagt v·o_n elke ·rerticale kolom f .-.25. 
U kunt dt,s voor 1 kwart;je · een· l:o.;;sje 1·.arren1 ter;,;i.jl 
per forrfüüier tenhoo3:ste f. l.-, kat woróen it1,;elegd. 
lie vertrouwen dat de leden en do~ateurs•aie ~ot hecien 
niet deername, voor a .. s.Z,ondag eveneens een l,an sj e . 
zulien wagen. Inlevering-v'ln de formulieren voor 
Zaterdagavond bi.j : .J.Roozenburg,Hees\~ijkp:/,ein 37; 
P. Krol ,.SUezkade 53; A.Hoefnage 1, Tomáteij straat 243;' 
H.Houkes,2e Schuytstraat 60. Inlichtingen eve:-;eans 
aan deze ~dressen. 
HILiEGO:i\i .- LENS., , 
De reis naar Hil.lerrom' zal door onze spèl2rs ·11edero1J 
per ,bus- \'lorden gemaakt. Vertrek vanaf ons clubgebouw 
Cafe Hierck, .A-peldoornselaan 46. . .' . · 
Zoals ge~oonlijk hebben ~e voor _onze su-pporters 
plaatsen gereserveerd; De kost~n bedragen voor 
senioren en donateurs f. 2.-; toor junioreri f. 1.-; 

: \ie rekenen op een groot aantal supporters. Nog· is 
de kans niet verloren. U,7 aanv;ezigheid zal onze spelers 
tot goede re sul te. ten st i;i'.!ler en. 
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COPY (bestemd voor deelnerr.er) -~· ·-
WEDSTRIJDEN, 15 .APRIL 1956 

- ·-
THUISCLUB BEZOEKERS . 2 3 

Roda Sport Fortuna 
Limburgia Eindhoven 

DoÛo Öo Excelsior . . -
Amsterdam .A,D.O, , 

v.v.v. A,ja:x 
N ... A.C.,.' NOAil 
Vitesse Rigtersbleek ' 
,Ukmaar Enschede 

D"E" S~ Elinkwi,j1< 
M.v.v. G~V ... AoVo 

. 
. 

P: 8" V. Rap id ' :i'li ttardia. s.v.v. . 
' 

c.v.v. Q,ui c k ' 
RESIDRVE-WEDSTRI JTIEN. 

' 
V. C, S. Rapiditas . 
L.F"C. H •. B. S. 

- ·- - ·-• -•· -
Inleg f. • !Taam : 
.Adres 
Doorhalingen mat'en formulier 
·ongeldig.Uiterl1jk Zaterdag 

. inzenden, 

,,_ 

4 

. 

-

--

R. K. V .y. "IE~~I.G_ ~p ST:!TII_ V 

OBIGINE])L (In_te zenden.) 
WEDSTRIJTIEN,15 APRIL 1956. 

... --·------ -- •~-·---" --·----
THUI GCI.UB · BEZOE KERS 11 2 

·--- ----· 
Ro Sport Fortu '1a 
Li urgia Eindh oven. -
D, S,, Excel sier 
Am er dam A,D.O ' 
v. 
1:~·. 

V. Ajax 
C, ifO.l,D_ -Vi sse Rigte isblee~ 

Al aar Ensch ,de 

s. S, Elink r1ijk 
iv;. · V. G, V, A ,v. 
P. V. . Rap id 
Si ardia S,V .V . c.· V. Q,uick 

' 
RE SIDRVE-WEDSTRI JTIE h 
v.c. 8, · , Ràpid 
I,.F o C. H.B,S 

----- -
Inleg f. Naam . : 

.. Adres·. • : 
DonrhalinEIGn maken formulier 
onge:Ldig.Ui terlijk Zaterdag 
inzenden • .. 

3 ·4 l --

1 , 
-

' 1 -, 

1\) 
(n 
.j,,. 

' 

1 
1 

1 

1 
1 ·, 
i 
l 

1 
1 

j 



' , .-255-. 
• I • 

------------------------------------------------------------De stand~n ,bij Lens 5 èn 6 z"fjn···r ... 
3e klas H · 4è 

Westerkw.5 14 24. 54-21 Flam.6 
_:\:_EJns .2. 14 20 62-27 

• Wass. 5 16 20 56--40 
VVP 4 14 18 . 67-28 
RKAVV 4 13 14· 50-36 
Archipel 5 15 10 37-55 
Maasstr.4 14 8 36-52 
SOA 4 x) 14. 5 28-105 

Wilhel~j 12· 3 30-56 

Wilh.7 
vie~i.7 
Rij,rn.7 
vcs 6 

· VVP 7 
Lens 6 

.. VDS 5 
'RKAVV6 

. X} 

klás N 
13 22. 
12 17 
13 17 
13 16 
12 13 
14 12 
13 8 

9 4 
13· · 1 

4C-12 
34-15 
·30-21 . 

· 31--26 
28-18 · 
23-36 · 
20-33 
12-31 

15-47 
x) 2 pnt. in mind,w.staken 

xx) idem wegens n.o. 
x) 2 pnt. in mind.w.n.o. 

DEGRADATIEWEDSTRIJJJEN. 
'Toen Lens vorig jaar met grote neugde de kampioen

schappen van Lens 1 en 4 begroette en met voldoening vernam, 
dat het derde elftal door een waarlijk prachtige eindspurt het 

-' 

2e klasseschap behield, na lange tijd ·reddeloos geleken te heb- ,, 
ben, zal viel niemand verwacht hebben, dat .wij 10 maanden later 
·geconfronteerd zouden worden, me.t degradatiegevaar voor onze 
drie hoogste elftallen. . 

Een blik.op de standen leert echter, dat dit ge
vaar in volle omvàng aanv,ezig is. 

Lens 1 staat onderaan en heeft nog 5 wedstrijden. 
voor de boeg. De aèhte~stand bedraagt 5 punten op Alphen en 
TYBB, die hetzeifde,aantal wedstrijden hebben gespeelden 4 
punten op VVSB, dat echter zelfs een wedstrijd minder speelde. 
Nog te spelen zijn: thuis : -Alphen en,Laakkwartier, uit 
VVP, Hillegom en Ripperda. 

Het tweede staat, met nog 3 wedstrijden voor de 
boeg, weliswaar 4 punten vbbr op DHL3, maar de Delftenaren 
hebben dan ook 2 wedstrijden minder gespeeld.· Rijswijk 3 
staat er het~clfde voor als onze ·reserve~. Lens 2 krijgt thuis 
nog Q.uick 5 en uit AD08 en DHL 3(1). . • 

Ons derde"tepslotte staat l punt voor op Graaf Wil
lem II-Vac 2 en Rijswijk 4, mai:i.r deze clubs hebben resp. i en 
.2 wedstrijden minder gespeeld ·dan Lens 3. En dat, ·terwijl. het 
der.de nog slechts twee ui tVfeds,trijden voor de boeg heeft n.l.· · 
Duno 2 (3e ) en koploper KRVC 2. · . 
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Men ziet dus, dat de posities allesbehalve rooskleu

rig zijn. Maar ieder ~al het met ons 'eens zijn, dat de spelers 

van deze elftallen zi.ch in è.e resterende wedstrijden zo moge- • 

lijk voor meer dan 100 procent zullen moeten geven om de.drei-

gingen 2.f te wenden. • · 
Voor 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 be,zi.eld mciet"n zijn met de 

vechtlust, di:, :::.ens 1 ten coon spreidde, teen in 1950 het 4e 

lçlaoséschap v~~ .. "'-~8digd moest 11orden~ 
Degn.d3 t.i.ewedstrijden dus, die van elke speler volle

dige· inzet van alle krachten vragen. 
Op de Lensers, die niet .in een van onze topelftallen 

spelen rus·c de plicht, door hun aanwezigheid en aanmoediging.en 

onze spelers te ntimuleren. 
Eet pa:-ool zij : Degraderen ? N O O I T ! ! ! 

. ' 

VARB. ---&~,~--
-In huize de Leeuw is het feest geweest. Dinsdag is nl. 

Ini de Leeuw in het huweli.jk getreden met M.v.Hoof:f. Wij wen

sen de familie de ·Leeuw van harte geluk ~n het bruidspaar het 

bekende slot "-'an vele sprookjes : 11 en zij leefden nog lang 

en gelukkig ". · 
-Hans is de naam van de zoon, "waarm.ee' het echtpaar 

Coomans-de Jager werd verblijd. Al zijn wij wat laat met onze 

gelukwensen, zij zijn er niet minder gemeend om. 
-Bert Thomas. mist sinds e,nige tijd zijn Lens-shirt. Wie 

brengt onze treurende pupil zijn shirt terug ?.Adres: Valken-
. .. ~ 

-beslaan. . , 
, -Paul Mol raakte zijn hemd kwijt. Is er soms een junior, 

die er een teveel aan hèeft ? Dat hij he,t dan terugbrenge 

naar Tomatenstr.67, 
-Bij A.v. Gastel, Toma te~str .166, bevii:idt zich ••nog een • ' 

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 eeri kopbal uit een corner de score • 

De witte bezoekers dienden echter spoedig van repliek. A.v.d. 

Lans zorgde echter met goed doorze'tten ·voor een 2-1 voorsprong, 
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bij dé rust. Eén Solo-acti:e vim R.Wustefeld bracht de. stand. 

op 3-1. Het laatste doelpunt, ·weer door v.d.Lans gescoord, 

was eveneens een kwestie van individueel werk. Een goede beurt 

·. van Lens 2, die hoop ·geeft voor de ;. nabije - toekomst. 

. In een. prettig gespeelde wèdstrijd leed Lens 4 de 

kleinst. mogelijke nederlaag tegen Or.Blaauw 2. Onze si.chtei::.

hoede had er best het oog in,·beter dan de voorhoede, die op· 

het harde veld en tegen de solide achterhoede van de gastheren 

mç,eilijk tot goed spel k'on komen. Jammer was, dat, hoe verdiend 

de overwinning van Oranje Blahw ook was, het enige doelpunt 

een sterk bui tenspelgeurtje had. · 

Lens E hceft_zich door Rava een punt laten ontfut

selen. Het duurde niet la_ng of eon sterker Lens keek tegen 

een 1-0 achte1stand aa~.- Voor.rust deed zich nàg een.pracht-· 

kans· voor om gelijk_ te maken,· maar voor 'open doel. werd tegen 

de paal gescho_ten. In de tweede helft was Lens zeer sterk. in 

de meertl.erhe:id maar zag ·geen kans de hechte Rava-verdediging 

uit positie t8 spelen. Een van de lat, terugstuitende bal werd 

door Leo Blogg naar. de· vrijstaande W.Stoové getikt, die zonde_r 

at.r zelen inschoot :l-1. Door slecht plaatsen van aéhterhoede -

en mid:denlinie krc.eg de voorhoede verder vrijwel ge_en kans nog 

gevaarlijk te worden. Het E-elftal staat nu 8 punten voor op 

VVP., de naaste. cç,ncurrent, dat echter 5 wedstrijden minder ge-; 

speel_d heeft. · ·, 

Het G-elftal had aan het onderaan bengelende Ver-, 

burch, ·:dat bovendmen o;wolle.dig uitkwam, een wel heel zacht 

e'itje. Met rust wàs het al 7-1 en het einde kwam met 16-1 in 

ons voordeel. Daarmee waren_ nog lang niet alle kansen in tref

_fers omgezet. Gerrie v.Duuren en P.Kemper waren topscorers met 

elk.5 doelpunten. Het ~egenptint kreeg Verburch·cadeau van Paul 

Haket en van ..• de sdheid~rechter. De wedstri.jd kostte de on-

, zen.zb weinig inspanning; dat ze na afloop een andere- tegen

stander zochten. Deze werd gevonden in de persoon van Dhr. 

Wüstefeld die.enkele zeer benauwde ogenblikken kreeg te door

staan. Maar hij slaagde erin deze krachtmeting in zi·jn voor

deel te beslissen en zegèvierend en heelhuids.de kluwen van 

G•spelers van zich af te schudden. 
Lens H ondervond weer eens, dat men de huid van de 

beer niet.moet verkopen voor het beest geschoten is. DHL, met 

10 man, zou een gemakkelijke,.J?rooi worden. Inderdaad leek het 

daar aanvankelijk op. Al binnen een minuut was het 1-0 uit 

,- ' . 
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een penalty wegens hanas,.die door Peter de Haás benut werd. 
~ens bleef in de aanval en de gelijkmaker, gevolg van een 
mistrap van Ónze rechtsback, leek niet verontrustend. Met de# 
]-1 stánd kwam de rust. Een blUl'lder van de referee gaf de 
Delftenaren de leiding: het voor dé tweede maal spelen van de 
)lal door de speler d:j.e een doelschop nam, voo.rdat het leer 
buiten het strafschopgebieo. uas geweest, moest volgens hem 
ben vrije trap_tot gevolg hebben ! Lens trok nu ep masse naar 
voren en belegerde het Delftse doel; Productiviteit bleek ech
ter weer niet' de sterkste· zijde v'an de H-aanvalslinie. Het emi-

,ge a:oelpurlt dat er nog· viei, kv1am in ons net terecht, z.odat · 
1-3 het J:'.eSul taat was. . 

Ook bij het J-elftal .zag het or naar uit, qat_het 
een overwinning z.ou worden. Na een kviàrtier stond het n1.2.:.o,. 
VVP zag echter kans nog voor rust de achterstand te halv0ren, 
Een verkeerd beoordeelde bal betekende de gelijkmaker. Met 
l:j,stig spel bezorgde de VVP linksbinnèn_zijn ploeg de Ieidiiig 
en tevens de overwii:)ning, want hoe Lens Jookten a;mval trok 
om de bordjes nog te verhangen, ,het mocht niet baten en l1et · 
bleef 2-3. ' . , A.v.G~ 
DE WOENSDAGMIDDAG1lL1T.B •n l b. k , -------. ---- eze c u _ an zich tege,nwoordig 1,;cf in 
een grote belangstelling verheugen. Toch willen wij nog ey,m 
op het bestaan ervan wijzen. Niet voor dé velen die min of 
meer.regelmatig van de partij zijn. -Oçik niet voor degenen, die' 
er wel eens geweest zijn, of al thans·' zêcr ·goed· vaa het bestaan 
van oefengeleg,mheid op de hoogte' zijn, maar er niet voor v'oe- ,· 
len er gebruik van te mak·en. '. Want dat moeten zij zelf' weten. 
Maar de nieuwelingen, die niet weten dat er op woensdagmiddag . 
door alle LensjUl'lioren en pupillen gevoetbald kan worden, die 
weten het nu. Om half drie, ieder woensdag, is het Lenster-· 
rtdn geopend. Kom Gens kijken. Het zal je best bevallen, zo'n' , 
g7zellig onderling wedstrijdje. 

~ ;; l 

-==================:;::::-===.==·· =========== _ ========:::;===== _A_ ._il'; G. ::;:::;::; 
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L:r,,:;is I ZAKAGENDA 

Zaterd.a~ 21 april 
· Zondag 22 Il 

: Lens ... ; - P- 0 (f.:.H-I-J-Pup.,; en b 
Lens l-2-4-5--6-B-C-D -

Maandag 23 " ' . Cluba·, ond' ! 
Woensdag 25 " 
vrijdag· 27 " 

• Woens,agmidd.àeclub . ! , 
: 3iJee-,kol!lst vm1 Juao en Junio.:-enleiders 

=================:::s:::-,;:;;;:;::;--·;:;;.:.:::: .. ~--= •• =-=•·==::::= '_•==.;; . ,;-· ;:;::;::;:::::::;;;;;. ·=;:::~·=-====-== 
.. EEN J';,;VIES : llEGRADERRN ? ·NOOIT ' l 

-. ---------------- ------- -. ---- "--- - . - ' ~ '--.--------- ,----- --
Het doelpuntenfonds. 

Deze week Óntvingen we van Lens~. 3 en Lens 7 resp. 
f.Ï.15, f,1.45 en-f;J .• 35. Van Lens 1, 4 en Ç hopen w8 volgen
de week .de afrekening te on.tvangén .. Zou bi·j Lens,. 2 A ,Hoppen~ 

· brouwers voortaan voor de inning'"willen zcrgèn ? 
Het saldo per 9 ápril was • • • •.• . f. 227 .59 
Deze week ontving.en wij , :it r_,r: 

/-·• ,/.,/ 

Sta:1d per 16 april 1956 · 231..Sl 

L&ten ,:;e; r.u samen probercn-r,io&: dit seizoen de f.250.
te halen 

- 2.'-uur 
-12.-" 
- 3,30" 
-12 .• - \' 
-12..- ." 

.Lens 1 · 
ADO 8 
Rava -3 . 
_Lens 5 
Lens 6 

OPSTELLINGEN 

OFFICIEEL 

Iraakh:ar.t:iÓr 1 . Te:r:r,dn 1 
Lens 2 Zuiderpark 
Len,s 4 . . ·, · Zuide_rpark, 2e. gëdëëi te 

,·. Weste:rkwe_rtier' 5 Terrein l · , 
VDS 5, '·" 2 

' . 
,-:-:-:-

.,,. - benS ·_ 11..,.·t-én· t·rub,'~J.v~·d;Meer,H.~~I'-éëk~as,J.Walsteijn 
J .Admiraal ,H.Hakèt, J. Wüstefeld,F. de Jon/t/A. v. Luxemburg,J'.Ras, 
G. Verhaar. Reserves :R.Mahieu Sr ,E.v. Laar hoven ,R. Wüstefeld. Lei-• . 
.dm:..' Dhr. J ,Willems. 
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Lens 2~.K~chi ,H.Helmich,Á.Bogisch ,P·. Oranje. ,A.'Vester, 

A.Hoppenbrouwers,V.v.Laarhoven,B.Luijckx,P,Bergenhenegouwen, 
_J .Suijkèrbuijck,F.v.d.Lans. Reserves: L.de Bo1er,C.Hoogeveen. 

Lens 4J.Frijters,Ph,de Heer,P.Krol,H.v.Niel,J.v,Westing 

A.v.Gastel,F.Schippers,A.Linneweever,H.Naastepafr,J.Veenman, 
H,v.Vlesting, Reserve , : A.Krol. 

Lens 5,l E . b J. L b A G . ,; ·s .. 
. 1, isen urger, .v. uxem urg, .v. e1n,»1. emei.,Jn, 

J.Boortman,G.v.Gein,J.Jorink,G.Lam,H,Mulder,L.Bom,J.Brochard. 

Reserve : H.Janssen, ---
Lens 6A.Blok,W,Klünnen,E,Löwensteijn,F,Mourik;R.Becker, 

Hollander,M; :P.v.Onna,G.v.Agthoven,H.Molenkamp,A.Onderwater, 
L.Niessen, Reserve : J.Bontje. · 

-:--:-:-:-
PROGRAM!,!A J;;;noREN VOOR ZATERDAG 21 APRIL 1956. 

•.45u Lene E - El.Zwart 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 " 2 ' " 2 
2.30 Lens I Lens J " 2 " 2 
1.45 Pµp.A VVP " ·l " 1 
1.45 Pup.B - DHBRK " 2 Il 2 

.-:-:-:-:-
PROGRAMMA VOOR ZONDAG 22 APRLL 1956 . 

1. 15 Lens B - Bl. Zwart Terrein 3 Lokaal 3 
1.45 Westl. - Lens C Langebroekweg - Naaldwijk 
1.15 Westl. - Lens D " 11 

-:-:-,:-:-

OPSTELLINGEN 
Lens B 
-=- R.de Waart,D.Smabers,N.de Gruij.ter,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 1 d·. 

a s e 
C.Herold ·en J, Brockhaus. 
Thorbeckelaan. 

vorige week met T.Knijff. Reserve:· 
Samenkomst : .12 ,45 uur Haagweg hoek 

' 
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Lens D als de v:arig~ .week. met•.H.Rooduijn._ Reservel'.l : · 
A.1.utterman 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. 

Lc
0

ns G als bèkend. Reserve: H,Goemans 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.Pel t". 

Pup.A als bekend met P.Poillot. Leider Dhr.P.Juffe:r-
mans. 

Pup.B als b'ekend met J\..Roodbol. -Leider Dhr.E.Sar.olea, 
. 

Niet te vermijden afschrijvingen schriftelijk aan 
Dhr.P.v.Elferen, Appelst~.90. 

Vol>r 1 september 9c.s. moeten alle. voetballers die 
in 1941 ziJn gG boren, herkeurd '.•word,en. Adres: Varkenmarkt 1. 
Tijd: Dinsdag van 4. 30u - 5. 30u. Kosten f. 1. 50. · 

Samenkomst van Juco en elftalleiders: 
Op vrijdag 27 april a.s.·v1orden 

in Café Hicrck verwacht voor €en bijeenkomst 
alle élftallo-iders 
met de"JUCO. Aan.: 

vang 7.30u. -.:-: -:-: -:,-: -
Resultaten van 15 april 1956: · ,'. 

Senioren 
Hillegoml - Lens·1 1-4 
Lens 2 - Quick 5 4-4 
KRVC 2 - Lens 3 1-0 
Lens 4 - H.v.H.3 9-0 
Lens 6 - Rijsw.7 2-4 
Lens 7 Duno 6 3-1 

Junioren 
Velo - Lens B 
Lens C- Velo 
Juveritas-Lens D 
DHBRK - Lens J 

6-1 
· 2-4 
1-12 
1-0 

Het. programma van 14 april 
(A.:E-F-H-I-Pup.a en b)werd in zijn 
geheei afgelast • · ) 

De puntenpot. 
De hevige regeval maakte zaterdag voor de junio

ren de velden _onbcspeel baar, maar zondag konden ·àlle voor Lens 



--~-------------------------------------------~-------------
vastgestelde wedstrijden doorgaan, , . 

De 6 seniorenwedstrijden leverden 7 punten op en 
de 4 juni.orenelftallen zorgden voor slechts 2 punten •. , 

De verrichtingen van onze topelftallen vielen mee, 
want Lens 1 behaalde een mooie zege, het tweede. haalde één 
punt binnen en het derde verloor met slechts 1-0 ·vän KRVC 2, · 
dat daardoor kampioen werd. De toestand blijft echter ge-. 
vaarlijk. Volhouden ! 100% Energie_!! 

' Bij de junioren behaalde Lens D de viörde monster-
overwinning in succe.ssie . 

De stand na de 25e voetbalweek 
Senioren 107 35 16 56 86 265-277 0.80 
Junioren 131 .62 17 52 139 379-296 1.06 
Pupillen 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

schillende afdelingen reeds ooeihdstand 1ekend zal zijn, zet
ten wij de publicatie van vollèdige tussentijdse standen stop. 
Zodra eGn eindstand bekend is, zullen wij ·die vermelden. 

Red • 

. Degradatiewedstri,jden (2) · 
Na de wedstri;jden van zondag j.l. is de situatie 

aan de staart bij onze. topelftallen a-ls volgt 
3e klas B (22) le klas G ( 16.). 2e klas C (18) 

Alphen 17 11 Naaldwijk ., 15 12 G;. W. Vac2· "'16 12 
TYBB 17 11 ADS 2 . 13 11 Rijsw,4 15 11 
VVSB 16 10 Rijswijk 3 14 10 LE:ns 3 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·berèikt of gepasseerd kunnen. worden. Tussen 
haakjes is het·aantal te spelen wedstrijden vermeld, 

· · .... De· foestand 1s 'iióg st'eèds ze·èr somber, maar de· z·wa-
re strijd is, wàard gestreden t~ worden want : . 
Bij Lens l moeten alle staartploegen nog tegen VVP spelen; 

TYBB en VVSB ·ontmoeten bovcmdien Roodenburg nog, 
terwijl tens_lotte Alphen en Lens, TYEB en VVSB, 

• 
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. îHUISiLUB BEZO:cïC]RS 1 1 21 3 i ~. , :fEUI S CLTJB BJZOEI-: . ..:IW 1 21 3 I 4 ( . 
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'stormvogels Fortuna L .. 1• J .. '._.j. Stromvoge'ls Forlb.una j_ .... L..' ·~· 
E.xcclsio:;:, ·Lim.1:J.µrgi"J, ___ ~·-.·.·•.··

1!· .. L, ___ 1_ Ex.celsior . Lim.burc;ia i--·--. -·Ï·--···· ·.·.· 
. . . • • · 1 · · 1. ·1 · 

.A.D,O.. D.O.S. ; _____ L_ .. 
1
,_ ..... _.t· A,D~O. D.O.S, . • 1

1

_ •• --l--···--. 
Ajax Amwi;erd~ri __ .;. _ • ·- • • Ajax Amnterdrun ·+--· ~-1-- --·--t· 
', 1 ' , t ' D - . ' ' 1 1îOAD · . , V. V, V. . i 1 1 N. 0. A. • V, V.V. ; 1 -f 
B.ig.tersbl. S31arta := =--1== .~-~-=r. Rig•bersblock Sparta }- .J:-=_r~ ... 

1
: 

·-,,B.QH . V'·'-,::.·t'~~- ! ·, ! . ·_'. ·7B OH V;t ad' - j ~ i ..15. -•.. lL,v":ioC 1 ·_I ·! 1 .l!i. "·" 0 l G,::,.:ie 1 1 I_ l 

, · Gr. aafsch. ap EnGc.·hede != --=1.; ~T~:=r •. J,'a. af schap ; msc.hode. :r ~: 1-.-. ··.tr -=1 
Feycnoord Willem 'r:tl , · l l T!'cyenoord Willem II Î - l l 

. . , · ,-, - •1-· l ···-t - · · · -;-- --r-r ··-i 
_Elinkwi Jk · :B. V, V. 1_ ---'- _ ·'-·-- _L BlJ.nk,n Jk . B. V .,V, • .1-.... ~I- ,-j-,.-·__; 
." : ' '• . . . .,..,. ... 1 I _I_ . 1 . ·--r ,- (:! - 1. . ' i 
: G ,V.A. V. S. r1. S • 1 1 , · , , ! G. V.A. v. , . 0. fi. S • 1 .. , , 1 , . , . ,--1---1&• "r---· -r - . ,.. •-f--•--,·- -1--,-1--•1, 
-Ranid M.V.V. · :J, .. , 1 . •. na.pid · Tu1.v • .v.. L j L., , , ... . . · -7-- J:-- -· r--~ -r - -r---- r~,_, ·-;----; 
, Si ttardi,a P. S.V. ---1- -1--•i _ ,: _ ;. Si ttardia .· P. S V. . .:;.....:.J ... :~. ; .. _ . 
RE§_!ll.~-}'1)2:.R__S)]l_l<[DpN , , j · Il · i ·. i , · )1.1:,S ABY.E:::}Y_zj:J_s_T.B__J;_JJ)_~l'!. • ! , ! i _ , . 

• ... ' ' 1 1 ' 1 ' j 1 
, Quick . Gouda !.--~ _ :i-·-: . --~ Quick .. , Gouda -l---- ~-!- ·-1-....:.-.~ . 

H._B.S. -Ylassena2.Jî._i •.. l--~----~ H.B.S. llassonaa)~ .1-.-i_j __ .1,......-' : 
1 ' ! l i ! : [ J:::: , 

--- ·~· -----., ----1",o, - ._-9'--' -~ ----- "----. - , --.. -----. --- ··><• - • , __ j __ b,_.s..._ --=:- ' 
, Inlc,s f. ,i,~- .m. , Inleg .f. N~=· . . . N 

'dre s' Ad~e '" m · .tl, <1, a ' ' • -'- ,J~ ' \J,J 

· Doorh.malrn1i J'orr:1. onc;c,lc1ic; ·. Dcorh.maken form. onc;cldig. , · 
: U;Lt;,rli jk Zatcrdac; o, •. s. inzenden .Ui,"i;erli jk Zatcrdag a. r3. inzenden, . ,, 

·' 
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DE LBNS-VOJTBALPOQl. 264 
' Door de.onaangenaamheden bij de wedstrijd S.H.!:3.-~link-

wijk moest deze voortijdig 6cstaakt \Vorden. HieTdoor 
kwam. de uitslag v;oor onze pool te vervallen. De. ui talag 
van de eerste Reserve-wedscrijd V.C.S.-Rapiditas kwaB 
nu in aamnerl~in,:;. De hoogste score werd behaald door • 
·onze donat:êurs l.'.:. v .Arendonk en il. i1esterhout die beiden 
8 pu.'lten behaalden. Il_e heer Westerhoud haC echter twee 
kolommen met 8 puntGn, zodat hij 2/3 deel: V?-n de prlillllie 
ontvangt, welke in totaal bedroeg f. 8.25. 

En nu maar 11eer aëJl het puzzelen voor a.s.Zondag. 
Het blijkt noc; niet mee te vallen om de wedstrijden 
juist te vocrspellen, hoewel we allen·menen toch wel 
enig v0rstand van 'V!oetballen te hebben. Hierc'.oor is 
dG. deelname echter aantrekkelijker, omdat elke Zondag 
weer nieuwe veTrassingen voorkomen. · , 
We 'hopen dat vele lensers voor a.:s. Zondag een gokje 

, van f.-.25 zullen wggen. Voor degenen die de wijze 
waa1~bp het formulier rJ.oet worden ingevuld hierornl-er ' 
e0n verkort voorbeeld. , • ' 
Thuisclub wint: l; BezoekeI'.S ;-,innen: 2ï Gelijkspel X. 
Het fo1".G1Ulier komt er dan zo Uit te zien : 
S,ton,r-rogels - Fèrtuna · 2 x 2 1 
J:xcelsior - Lï:.:füursia x l 2 1 
A.:D.O. - D.O.S.-1 1 2 l 2 . 
Van elke ve:.."ticale kolor,1 worden l1et d.an·i;al goed voor
spelde ui tslae,en geteld. Voo1' elke goede uitslag wordt 
een pu.'1.t gegeven. De deelnemc:l'.' .met het hooss·,;e aantal 
puntBn ontvangt de beschikbare premie. U kunt naar . 
eigen keus 1,2,3 of 4 kolorrmen invullen. De inle[_;' be- , . 
draagt f. O. 25 per kolom. :&; NU JJJ.î D.~ SLAG. 
LENS - LAAKIC\7.AR TI:.::'"L 
Ondanks een flin1.o achter;;ri;and 0:9 cl:; ::."angli j st vechten 
onze voortrekkers el1w Zondag voor een goed ,rem.1.ltè·cat. 
::Je af6elopen we2k is prima verloIJen. De stommü1c; om 
vol te houden is <;1.anwezig •. Daarom. Zonc,ag a.s. al \Iat 
Lens is op naar OC,'ICJI7BURG:-J; •. Laat de aanmoedigingen· 
schallen. We rekenen op U allen. 
Spelers en reserven zoals gebruikelijk 
SAJ'fil'HCOMST, B.,;;LLA VISTA, .. om.12,30 uur. Good Luck. 

~ ' . ~ ' 
. ' 
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VVSB en ALPHEN als.mede ALPHEN en RVC elkaar nog moeten be- ' 

strijden. 
Bi,i LenS"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.flens 3 is d.e toestand hèt moeilijkst,· maar nog niet ho

peloos., Gr.W.Vac ohtmoet nog: thuis Rijsw.3 en uit KRVC 2. 

Rijsw.4 speelt nog tegen : ·uit BEC ·3; Gr.W.Vac 2 en Vios 4. ' 

Lens 3 heeft alleen nog een uitwedstrijd tegen DUNO 2 tegoed, 

De situatie i:s dus· niet rooskl,:mrig, maar reden om 

bij de pakken nèer tè' zitten is er niet. Er kan nog veel ge·:.. 

beuren. Voor Lens 3 geldt echter in de laatste wedstrijd : 

winnen of degraderen ! Voor Len.s 1 ew 2 is echter 'volledige 

inzet van alle krachten evenéens geboden. Met spanning wach

ten we de resultaten van zondag af. Hèt devies blijft : De-

graderen ? N O O I T ! ! ! · 

Het'zoeklicht·op Lons J. 
In een spannende wedstrijd leed Lens J eert kleine ne

derlaag ti:gen DHBRK. De geelhemdjes waren meestentijds in de 

aanval, zonder dat·er·echter veel gevaarlijke situaties voor 

ons doel ontstonden of. veel· goede schoten g,.1o·st werden. Het 

enige doelpunt van dç. wedstrijd werd gescoord uit een straf

schop die de goed leidende schemdsrechter Lejeune moest toe

kennen, toen onze linkshalf slechts met ziJn hand~n een doel-

. punt kon voorkomen, ·· . 
Lens kreeg ook wel enkele kansen én kwam met snelle 

uitva,llen tot dicht·voor de DHB-veste, maar kwam niet tot 

doelpunten. 
De 1-0 uitslag gaf de krachtsverhoudin·g wel goed weer. 

Het J is ons laagste juniorehelftal en dat blijkt 

uiteraard. Er is een'vrij goed krachtsverschil tussen de ver

schillende spelers en-vooral een groot verschil·in aanleg. 

·voor een aan·zienlijk deel bestaat het J'uit nieuwelingen, 

waaronder er enkele zijn; die het best zullen l:eren. Er·zijn 

eèhter ook verschJ11e nde spelers, die beslist geen aanleg 

voor d_e voetbalsport hebben • 
. :Door de meesten wordt wel hard gewerkt en, als verder 

maar steeds met een volledig elf.tal kan:~-gespeel.d, zul-

len er beslist nog wel enkele punt~',, · worden_. 
. . . 1- ' . . " • ~-
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Enk:.-,le J~ers behoren tot de. trouw~ klanten van de 
Woensdagibiddagclub, maar dat moeten er beslist meer worden.· 

. ' _Tot slot nog één aanmerking ·: Als spelers van plaats· 
willen ruilen, behoren. zij t_och heus. wel even_" toei!.temming" aan-· 
de leider te vragen'. 

A,v.G • 

VARIA 
. , 

-Jan Roozenburg verblijft sinds,enige_tijd met een 
ontstoken.middenoor in het ziekenhuis aan het Westeinde. Vol
gens de allerlaatste bcr.ichten :;,chijnt hij nu v.ooruit te gaan. 
Vlij wensen hem ,spoedige terugkeer op het Heeswijkplein en 
volledig herstel van harte. toe ! : 

-Zondag bleef op Ockenburgh achter : de traditicnele 
zeepdoos, deze·keer bruin van kleur, Gen paar scheondékkers 
(met schuimrubber) ,en een kam. Terug te bekomen bij Dhr.A. 
v.Gastel, Tomatenstraat 166. 

· -ll;DekkerKleijn biedt ter overnam.e '!,an een paar voet
balschoenen in goede stai)t. Maat 41, pri.js f.6.-, a~es : . 
Pippelingstr.69. 

-Dinsdag 10 april bleef na de training op do· ijsbaan 
een paar gymnastiekschoenen staan. 

0

Dhr.G,Lam nam ze ondC'r 
e:ijn berusting: adres : V/ilgstr.70. 

Van doel tot doel. 

Van Lens 1 vai t het fraaie succes tegen. Hilh,gom 1 
te ·melden, zodat het bezoek aán de bollenstreek tuE.e kostbar6' 
punten opbracht. In het begin ging het spel ·op en neer, m·aar 
toch waren het de gastheren, die het eerst succes boekten. 
Niet ontmoedigd ging Lens füior en hoewel Vrouwe Fortuna ons 
beslist niet gunstig gezind was, lukte het G.Verhaar toch de 
gelijkmaker te _scoren. Na de rust kwamen onze voortrekkers 
in· de meerd.erheid en het ovlèrwicht werd ook in . doelpunten · 
uitgedrukt, A.v.Luxemburg, di.e deze keer als midv~or opereer
de deponeerde ·een van de lat terugspringenqe,bal in het net 
(1-2). Kort daarna. bracht F.d~Jong met een fraaie omhaal de 
stand op 1-3 en tegen het einde stéide ,!.Wüs.tefeld de· zege· 
definitief veilig. In de 1-4 stand kwam, mede dank zij het 
prachtig verdedigen v;.n.•~~!le <l,ef~:nsie, goen ve_randering · 
~eer. · . • ·. · . -~ t· ·. . ·, : · . -
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V~ het tweede ontvingen we geen vérslag. Wij weten 

alleen, dat tegen Quick 5 de ruststand 0-0 was, Lens in de · 
2e helft een 4-1 voorsprong nam, maar tenslotte 'genoegen 
·moest nemen met een 4-4 gelij],c spel. Nog 2 wedstrijqen voor 
de boeg, waaruit we liefst 4 punten moeten halen. Aanpakken 
dus ! · · · 

Lens 3 heeft de belangrijke wedstrijd tegen·KRVC 2 · 
met het kleinst mogelijke verschil verloren. De Rijswijkers 
die door deze uitslag het kampi•oenschap behaalden, gunnen 
we de titel natuurlijk van harte,- maar het is jammer, dat ons· 
derde daarvan de dupe werd. De wedstrijd verliep in prettige 
sfeer en werd goed gespeeld. Niét tijdig ingrijpen stelde na, 
10 minuten de KRVC-midvoor in staat onze keeper te· passeren. 
In het verde:r:e verloop wogen de 'partijen goed tegen elkaar op. 
al was KRVC technisch beter. VE;rschillende bezoeken aan het 
KRVC-doel leverden niet het gewenste resultaat op. Het bleef 
1-0. De toestand is nu wel_ 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 hattrick ,·an P.Bergonhencgouwen. 
Helaas moest de midvoor der gasten kort voor de pauze van het 
veld worden gezonden, waardoor de Hoekpnezen nog slechts 8 man 
·hadden. Het was daarom voor Lens niet zo möeilijk de stand 
geleidelijk tot 9-0 op to voeren. H.v.Westing, G.Lam en P. 
van Bergenhenegouwen wa:.:-l 'f de makers. 

·. Het ze.sde leverde de fenominalé prestatie om door het 
maken.van 5 doelpunten met 4-2 te' verliezen van het negental, 
dat als Rijswijk 7 binnen de lijnen verscheen. Binnen 5 minu
ten stond Lens al met 2-0 achter, maar toch werd de stand gû
nivelleord. Daarna was het eÓhter gedaan en toen het cind
sigbaal klonk was_ de stand 4-2·voor de Rijswijk_ers. 

Lens 7 speelde ee~ prettige wedstrijd
0

tegen DUN0 6. 
Uit een pass van H.v.d"Boogaardt belanddç de bal via H,Jans
sen bij P.v.0nna die niet faalde. H.Janssen zorgde voor · 
2-0, waarna DUN0 tegenscoorde. i!'fa de rust zorgde H-,I~nssen 
voor 3-1, waarmede' de eindstand> bereikt vias. Na een slecht 
begin heeft Lens 7 nu de 4e plaats bereikt. 

, L.d. W. 
. ' . ' 
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Juventas, de tegenstander vàn ons D-elftal begon met 
tnkele goede aanvalle11, die onze achterhoede echter onschade
lijk wist te maken. Daarna ccht~r-werd het een spelletje van 
J:::it u1 muis, met Juventas ·als muis. Er vierd vrij "ardig s?mc.n
c;;spc,eld er, 13 maal gc;scoord, waar,an 12x door Lens. ·H.Pclster 
1 ,s topscorer met 4. doelpunten, F .Burgh•Uf!t prod.ur.. crdc 3, · 
i"'.ëmiings 011 Kcnperman iüder 2 en P .Mc,ershoek 1 go~L. __ _ 

( · Lcn8 C -bc~on geheel volledig met goede ~ocd de 
0hcr!jd -tcgè_n_Vëio, I!l de a'anvang hoefde onze doelman Lunet 
, lci ·:hts ·sJG :t, !d jkcn, hoe zijn mannen de E.ne aanval na de 
~.r.Ü{..::·0 npz~tton .. · lkH:.ti. .. hot zuivere s;;_hot we.s. nog even zoek. 

1.1"t.,cn echter 1,a ·L,1intig mi:uutcn de· st&nd toch 2<-0 was gevierden, 
\"'Hl dit gLhccl verdiend. Het mag dan ook verbazen, è.at Velo 
s:oF voor de 1·ust ·ge.lijk maakte. Hierbij wru,kte zich het ver· 
·.'.'pdringon van onze Vi,rdodiging. In. de twec•de helft bleek 
J~lo de, sterkste te zij11_1 \1at door 2 

4
è..cu:puntcn tot uitdruk:

!'.ing k;;am; bcidE: k~rcm góschieè.de dit door fouten van onze •. 
ve-rdediging, die 1·,01 hard werkte, manr hclac.s een pc,cµ: steken 
liE,t V9.1lcn; 

Fa gekomen berichten: 
H.H. Bestuursleden, attentie! -' 
De eerstvolgende bes·tuursve·rgadering zal worden ge
houden op vrijdag 4 mei a.s., ten huize van de Heer 

· S.v.d.Laan, Prinses ll'lariannelaan 108, _Voorburg. 
Aanvang 20.15 uur. , · 
- ''+''+"+"+''+''+'' 
Inlevering van de pool..-:formulieren 

kan ui terlij.k za-,
terdagavond geschieden bij de volgende adressen: 
J.Roozenburg, Heeswijkplein 31; P.Krol, Su~~~ade 53; 
A.Hoefnagel, · Tomatenstraat _243; H.Houkes, 2e. Schuyt
straat · 60. 

'!+ H+II + Il+ 11 +n + il 
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.. JAARGANG 1955-1956", 1!'0 35,, 26 April 56 

-- · ··LENS 1 ZAKKGENDA 

Vrijdag t( april,: ·7.3i:Ju. Vergadering van JUCO en Junioren-

. · -·leiders in café Hierck • 

Zaterdag 28 
Zondag _ 29 
Maándag 30 
Woensdag 2 
Vrijdag· 4 

Il 

r, 
Il 

mei 
Il 

• . Lens F-,H-I-.:T-P,up.~ en b, ... 

Lens 2 ( l _!) - '6.'-7- ! - C:-D •. 

Ondanks Koninginnedag toch clubavond, 

De Woensdagmiddàgclub: ·' • . --

8.1·5u, ·Bestuursvergadering t.h.v.de heer 

'S.v.d.Laan, · Pr. Mariannèlaan. 108 te 

Voorburg'. · · · · · · ' 

KOMT A.S. ZONDAG NAAR D;H;L. 3 - LENS 2 ! ! 
" .. . . ., . ' . ' 

---=-------------.--------------~---=------. -- -------------=-
Het doelpuntenfonds. 

Lens 1 · 
Lens 2 

De ontvangsten van 

f.4.11 Lens 4 

• f ,l,5Q Il • 5 
. Il .• 6 

.Geen gek resultaat 

de stand per 16 april wa_s 

er kwam cleze week bij 

Saldo per 23 apri1·56 
- ... 

deze week wari,n· 

• f.1.75 
f. o. 70 
f .2.20 : ; 

dus ·: 
.- ••••••• .-• .-; f. 231.51 

•••••••••••·· 10.26. 
·;;,,._.• ••.. , -·i'. ·241.-77 · 

. Nog ~ven dÖorbi.iten en het gestelde doel· (f. 250.~ 

in dit seiz.oep.J is bereikt •.. 

OFFICIEEL 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 29 APRIL 1956 · . ;·:. 

- 12 uur • ·DHL ·3- · .. :.· LeJ!S 2 . Läan van N.o.llering te Delft 

·· :..1. 15 :" ' : · VCS · 6 -· Lens- 6 . Zu'iderpark 2e,· i;edeel te . 

- J:2. -· : '· \l'CS· ·7 · - Lens .7 .. ... : : ." • : : .!\· i. ·." 
. ·:: • . -. 

• 1. 

-.. . -.. . -- ' -:-:-:"!"" 

. , . 
".i.. 

' J., 

.. --~ ·. 

, · . 



. -270--------------------------------- ------·----------------------OPSTELLINGEN 
Lens 2 · . · · , ==-G ,Koch1. ,E ,v. Laar hoven ,H,Kemper.,A .Hoppen-brouwers ,H.Helmich ,P, Oranje, V. v .Laarhoven"J3. Luijckx,Rob .Mahier ,J. Suijkerbuiju:k,A, v. d.Lans., Reserves: H.Eis.enburger, • A,Bogisoh,J.Jager, Samenkomst : 10,45u Holländse Spoor. 

Lens 6 A Bl k "w· Kl"' . E L"' t .... M H 11 . . o , . · unnen; . owens el.Jn, . o an-der ,R .Becker, C.}lïeuwenhuizen,K. Wallàart ,G. v .Agthovep. ,·H .Mo
lenkamp ,A. Onderwater ,L. Niessen. Reserve : P.v.Onna, 

Lens 7 A.~lok,•J.Balleri~g,A,Krol,F.Móurik,H.v.d. Boogaerdt,J.Bontje,E.Sarolea,H,Janssen,H.Mulder, H,v,Rijn, J,Bom. Reserve : P,v,Onna. · 
-:-:-:-:-

Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk Zaterdagmorgen. Adres : Bhr.P.de Leeuw Sr. Vlierboomstr.596, 
-:-:-:-:-

PROGRAMMA JUNIORES ZATERDAG 28 APRIL 1956 
- 3 uur Vlestlandia - Lens F Terrein te Naaldwijk 

3 " Wit Bl,R,K,- Lens H " Wcstvlietweg 116 te 

- 4,10" VVP 
7 
.) . - " Lens J 
1,45" Pens pup.~ -
1.45" Lens p?itp. l, .-. 

Lcirs I " 
Wit l!l,R.K, " 
GDS Il 

Voorburg 
VVP ( .veld n"l 
2 Lokaal 1 
1 " 1 

Rava Il 2 Il 2 
-:-:-:-:-.. 

PROGRAM!.IA JUNIORES ZONDAG 29 APRIL 1956 
- 12.30u ADO - Lens A 
:c, · l.15u Lens C- Dl!L · 

l,15u Verburch-Lens D 

OPSTELLINGEN 

Terrein ADO ( hoofdveld) 
Terrein 3 Lokaal 5 

-Terreinfe Poeldijk, 
-:-:-:-:~ 

ens A . 
R,v.Westing,P.Ja~s,J . .;,.d,Meer,C.Meershoek:, N.de Gruijter,F,Heerens,J.v:Bussel,H.Pröpper,C,Fortman,A.Burghouwt,H.Beijersbergen v.H. Reserve: C.Veldink,R,de.Waa:z;-t, P.v.d.Geest, Leider : Dhr,J.Willems. Samenkomst : 12 uur voor de ingang,· 

, 



------------------------------------------------------------Lens C : als de vorige week, .benevens J.de Heer. ·Re·-
serve J. Brocih.aus. en H. Die tz. _ " 

. ' 

Lens D: als bekend met G.Looyesteijn. Reserve:A.Poels 
en_J.Hoefnar:els. Samenkomst : "12.30 uur Haagweg .hoek Thorbecke-
laan. · · 

Lens F: als bekend met F.de Groot en P.Kemper. Re
serve· J.Mol' en H.de Haas. Samenkomst 2.lOu Haagweg hoek 
Thorbeckelaan. 

1 -

Lens H : als bekend met W. Vend_lllrbos. Samenkomst : 

2 uur Lijnkamp hoek ds! la Reyweg •. 

Lens I : als beken:d met G.Ha:lleen. Reserve:' .J. Jos 
Leider: Dhr:A.Ruijgrok. Samenkomst op YVP::-terre~n •. 

Léns J : als bekend mot F.W.amstecke·r, Leider: 'Dhr. 
G.Lani. 

Len&pupillen A· en .:ê_ als bekend. 

Attentie: Voor "Lens'· A : 

Dat A deze week niét op Záterdag, maar op Zon-
4ag ·speelt, is op vLrzoèk vän ADO, ·da:t' ons uitnodigde de wed:. 
strijd als·voorwedstrijd te doen spelen-vóor die van ADO 1-
Roda Sport. 'Onze jongens zullen dus wel göed voor de dag wil
len komen. Na afloop kan het Eelftql de wedstrijd van 1,DO blij
ven bijwonen, waarvoor plaatsen.zijn g.Jserveerd. Ook onze wed~ 
strijd is voor de competitie. . . . ; ~ 

-:-:-:-
Niet te vermijden a'fschrij'iz:i.ngen, 

aan Dhr.P,v.Elferen, Appelstraat 90, 
tijdig schriftelÎJk 

JUCO 
-:-:-:-

Resultaten van 21 en 22 april 56 
Senioren : Junioren 

Lens 1 - Laakkwarti.erl 2-3 Lens B .El.Zwart 6-1 
ADO 8 - Lens 2 5-3 Wos'tl.. Len·s C 2-1 

>Rava 3 - Lens 4 6~2 ,Westl. Lens D 3.-2 
Lens 5 Westerkw,5 4-6 Lens E Bl. Zwart 4-1 
Lens 6 VDS 6 1-2 VVP. Lens F 4-2 
Pupillen · Lens G . - Velo 6-0 
Luns A VVP 6-0 Lens H Gr .W. Vaq 2-3 

··'Lc.ns B - TIEERK 3..:0 kris I L~ns J 6-0 

', 



. -272-~----------------------- ------------------------------------De puntenpot. 
Lens 4 viel de eer tf/'beurt al8 erste Lens-élf

tal de competitie te besluiten. We mogen daaruit concluderen, 
dat de zomer naderbij komt. Ons vierde nam afscheid-van het 
seizoen 1955/1956 met een 6-2 nederlaag. De 5 seniorenwed
str.ijden leverden O punten op; Dit is de tweede keer in dit 
seizoen, dat een groot aantal senior~nelftallen samen geen 
punt bij elkaar speelden. Voor Lens 1 werd de situatie bijna 
hopeloos. De 9 juniorenelftallen behaalden 8 punten. Lens B 
behaalde een goE:de overwinning, maar Lens D stel.de teleur. 

_ E houdt de race goed vol en ook de zege van .G mag- er zijn, 
maar Lens H is het goede spoor kwijt. Onze 2 P'.:vii1.lenelftal-
len behaalden 4 puntfan. Goed zo ! , 

D0 stànd na 26 ronden 

Senioren 112 35 16 61 86 277-299 0.77 
Junioren 140 66 17 57 147 408-316 1.05 
Pupillen 20 7· 3 10 17 34:. 39 0.85 

Totaal 272 ,108 36 128'250 '' 719-654. o;iJ2tt k" ·1c . o en 1. , __ _ (!.r =======-=====::;;::;:;::;;::;;::;:::::,;::;;::;;::;. ;::;;::;::;;::;;::;_ ;::;;::;::;:;;::;::;;::;;::;c.:; _ ____ :;; -- . --- -

Degradatürrrndstri.jden (3)· '· 
· De stand aan de staart in do afdelingen van onze dogra-

datiecandiJ.aten 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 

.Alphen1811 Lens 2, 15 · 10 
L~ , 1 -19 8 .DHL 3 13 7 

2e klas C 
Gr.W.Vac 2 · 
Rijsw.4 
Lens 3 

(18) 
17 12 
16 11 
17 11 

---- Z l,..J.n...._ 

Het zou waanzin/te beweren, dat ons eerste het nog ge
makkelijk kan halen en de ogen t~ sluiten voor de realiteit. 
Na de nederlaag tegen Laakkwàrtior en de resultaten van TYBB 
en VVSB moeten we, gezien de stand, ernstig rekGning houden 
met het feit, dat de fel-begeerde promotie· naar de derde klas 
reeds na één seizoen teniet wordt gedaan. Maar toch •. ;. Een 
wed~trijd ·is niet ver,loren voor het' eindsignaal klinkt; een 

,degradatie is nog geen feit, zolang het vonnis n~et is geveld. 
De 'spelers v:an Lens 1 staal'!- voor de• schier bovenmenselijke 
taak om, met 1'0g 3 11edstrijd0n voor dE b'qeg, de dans te ont
svringen. In de degrada tü,compcti tiè vc.n ::.950 vocht het toc,h-

. . 
' 



DE LENB-VOETBALP00I. 273 

Toen.we -.Zondaga_v-ond ·de· uitslagen verzamelden, bleek dat 
de wedstrijd E.B.0.H.~Vitesse was uitgesteld, ter~ijl 
de Graafschap niet t-egen Enschede, maar tegen Alkmaar 
had gespeeld. De beide wedstri,jden komen dus te vervaJlen~ 
Hiervoor in de plaats kon1en· dEt ... tl',ee reserve-wedstri,jden. 
Deze weël( ,waren er wee:r: een -aantal nieuwelingen, die ook 
eens een kans.ie •wilden wasren. Iinkele van de -resreJ.rnatisre 
deelnemers ontbra 1:én." Êe:: -v,as er die een bi.jzoÇ,ae:' · -

· fijne neus bleek 1;e hebbe;n, k,Eoefnagel, Tomatenstr "243, 
;voorsr;ielde elf \"iédstrijden goed, en passeerde me.t 2 punten 
voorsprong op twee concurrenten als eerste de eihdstreep. 
Hem zal de premie van f. 10, 87 worden ui tsrekeerd .• 
Proficiat. Het betende gezegde "de aanhou"der i>irrt" is. 
hier van toe~assiag. · 
Voor Zondag a, s. hebben r;e weer een aantrekkelijk 
programma uitgezocht. U kun __ t dus v,eer aan de slag. 
Hoewel we over de resultaten niet ontevr-eden zijn, 
zouden- vie het toch prett_ig vinden, indien de deelna'lle 
meer ·algemeen 1"Jera. We hebben zo bij e,lkaar ongeve;er 
600 leden en donatèurs. We zi.jn er. van overtuigd, dat 
velen eens een kansji:: vri 1 len ,-.agen,, maar het tot nog toe· 
hebben vergeten om het fqrr:JUlicr ti.jdig in te zenden. 
hlogen se dus voc_ a.s.Zondag op een gnoot aantal .. 
f'.lrmuliel'.en re!rnnen '? Voor een kvie.rtje hebt U een' 
'heeleboel spanning'. · · ·· · 

D,H.:ï:,. - I.ENIG EN S:NEï.. 2, --- ·-----~---
.Zondasr a.s. vindt aan de I.aan van Voller in!'.!" te Delft 
om 12-uur de belangri,jke wedstrijd D.H.I-.3:,cns 2 · 
pla~ts. Deze ~edstrijd kon voor ons 2e elftal wel eens 
de beslissing vanr·de laatste plaats brengen. 
Nu het eerste elftal een vrije Zondag heeft, en er 
slechts een klein ·progra."1lllla voor de senioren is vast-
gesteld, vertrouwen we dat vele I~nsers de korte reis 
naar Dëlft zullen maken,,om onze spelers aan te moedigen. 
Vele bekende gezichten op het terrein is onget~ijfeld 
een stimulans -om extra: hun best· te doen. MogE;n we ook 
hierbi·j op UF meder;erldng rekenen. Bi.j voorbaat dank. 
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, R.K,V.V."LENIG EN b..'l'ifEL" 
COPY (bestemd voor deelnemer) 

' -~JiiDt.TR I JTill::N~;-29·-ÄP?. IJ. l S 5 6. 

I'i:UISCIUB BEZOEKERS 11 J2j 3 14 
···----~--
Stormvogels Einclt.o"J"en 
.G;;celsior Fortun3.. •q=p-, A.D.O, 

t~~'~u:rf: ' - ~ A,jax 

FOill DaC"8~ .. 
He.V .c" . !lrnsterdam 

s.v.v.' Graafácha 
J eyenoor'd EnEchede 

nç_r"c" Alkm,1ar 
'."Jl in kwi jk Emr.c.a 

:r; a.:p id B.V., V. 
Si tt8,rdia S"rl., ,3" 

P"S"V" :1J.0V. V. 

ff8Jfu-SVE-V,lEDSTR I JIJEN. 

·.:e ~ t Fr i sia 
H. V, V. 

Q,uick 
H"O. .. Ve 

R. K. V ,}]; • "LENIG E:, SNEL". 
ORIGINET-!L {bestemd om in te zenden) 
.. EDSTBTJTIEN, 2S April 1956. 

-~ ... 

TBUISCJUB BEZOEKillR S l 1 2 3 4 
1 

Stormvogels ll:i ndhoven 
F,xcelsior Fortuna 

..,; oDoO • R od3. · .Jpor t 
.,,jax Limburg-ia 1 . 
l{OAD D,C.fr'!, 
iI.V l)C" Ams,terdam 

boVoVo Graafschap, ' 
Feyenoord · ,En sch_,q.e ' 

-· . 
D"I11 .·c. ,q.kmaar 
Elinkwi.jk Emrn.a 

Rap id B.V ., .. v'I'. 
8i tt.8.l' a in. SoH.8. 

P. S" V" MoVoVo 

RESERVE-WEDSTR I JTIEW, 

- •.. 

·--·-- =, C -- ::: . .--1--= === ======-===-:::==== ==== :+::+ =t:~.t--=1:: . ===:7::-
In lee; f. li'aam: 
• .\dr es: , 
Doorh,maken ·f orrnuli er ongeld i C• 
~iterlijk Z3terdac a,i,inzenden, 

Inleg f ,· 
c1dre s: 

Naam: C\) 

-.J 
.f'• 

Doorh:rnaken formulier ongeldig, 
Uiterlijl, Zatèrdag·a.s, inzenden. 
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· · · . · · -275--------------------------------------, ----------------------maÜge eerste elftal in de eers:te 3 wedst"rijdeh· 6 punten bij 
(èlkaar. Al lijkt het een onmogelijke .o.pgave, laten we probe-

. ren deze stunt te herhalen. De kans is, laten we eerlijk zijn, 
klein, maar misschien kan het nog. Vechten !! 

Lens 2 zag zijn ,pos~ tie, ondarÎks -de nederlaag tegen . 
ADO 8, zc,ker niet vc.rslechterd, want daar ook DHL3 verloor 
en de competitie ten einde loopt. kan dit elftal zich a.s. 
Zondag veilig stellen door van DHL3 te winnen. Het is de' 

'laatste wedstrijd van onze reserves en door een zege kan , 
DHL3 ons niet moer bereiken. Het gaat. er dus om alle krachten• 
in te spannen in Delft. Van deze wedstri .. id hangt alles af!! 

Het derde speelde zelf niet, maar de medegegadigden 
verloren. Over 2 weken weten we hier meer. 

De spanning duurt onverminderd·voort. Geheel Lens· 
, volgt de strijd met grot-, belangstelling. Spelers var, Lens 1; 

2 en 3 bereidt je intens voor op de komende beslissende wed-· 
strijden. Als we degraderen, dan alleen na tegensta_nd tot het 
ui terstè t ' J 

VARIA 
-Het echtpaar. Verheggeh-v.d.Kraag heeft er een dochter. 

bij •. Vera is. de naam van Hans 1 en René's zusje. yan harte wen-
8en wij ons bestuurslid-PfPéer-stencillaar, zijn echtgenote 
en de b0ide jongvlui geluk met ,deze"nieuwe aanwinst" 

. -Dinsdag bleef op de ijsbaan na de training een 
over. Dhr.G.Lam nam het onder zijn berusting. Adres: 

-Woensdag ontfermde Dhr,E~Sarolea zich over.een 
pantalon en een shirt. Adres : Tomatenstr~at 50, 

overhemd 
Wilgstr.Jl. 
voetbal-

· ·-zaterdag was de buit veel royaler : een wit voetbal-' . 
broekje, een half trainingspak, een paar voetbalschoenen, 
een paar kousen, een riem, nog een riem ( comp_leet met huis- ' 
sleutel ! 1 een paar. schuendekkers, een handdoek en een was-
handje. · 

-Zondag bleef bij•Lens 2 een riem achter. 
-Van vorige week rest nog een paar scheend€kkers en een 

zwarte kam. Dit alles op het bekende adres : Tomatenstr.169: 
Van doel tot doel •. 

De slechte seniorenresultaten van de afge-, 
lopen we.ek worden weerspiegeld in het kleine getal_ ·der bin
nengHkomen wedstrijdverslagep. 

. '. 
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---------------------------- ------- ·---------' ----. ---------
. Hoewel we v?-n Lens ·l geen v8rslag ,ontvingen· en ook 

". Het Binnenhof " tegenwoo:,dig ge·ep._ houvast mee± biedt, willen 
wij toch trachten een kort verslagje samen te stellen •• In de 
eerste helft waren Lens l en· Laakkwartier.aan elkaar gewaagd. 
De gasten hadden· het (HTSt succes, m,:ar G. Verhaar zorgde nog 

'voor de pauze met ,·,m bijzonder fraai schot voor de gelijkma
ker. Opvallend y;as, dat ook na de rust Le:ns de wind tegen had. 
Laakkwartier kre:eg 9en veldmeèrderheid, maar onze defensie 

· stond pul. Bovendien ,var0:n de ui tvallon van Le,ns niet van ge
vaar ontbloot on J .Wüstefeld z.orgde ui:t een goedevoorzet van 
G. Verhaar op handige wijzl, zelfs voor 2-L De laatste Hl mimi
ttn werden ons ècht~r weer. noodlottig, Een mislukte uittrap 
stolde de blokhemden·in staat de stand te nivelleren en uit 
een vrije schop ;,erd hGt z0lfs ·2:. 3. Hiermede was de 9e neder
laag met één doelpunt verschil een feit. En hoeveel van deze 
nèdcrlagçn zijn, zoals deze, niet te wij ton aan het volkomen. 
gebrek aari medeworking va~ Vrouwe Fortuna. 

Het tweed,e·$tarttë·tcgéh ADO Er met vulè en·gocdé.aîin::. 
vallen, maar de Zuiderparkcrs hadden toch het eerst succcis. 
De spr8kende L8ns-mu,rderhcid leidde echter toch tot de· gelijk-

•-makor, die doorP.Oranje werd gescoord. Ook na rust gaf Li:,ns 
aanvanki:,lijk goed pärt:i.j, maar·tenslotte lukte het ADO toch 
een 4-1 voorsprong te nemen. Ji:.v.d.Ltns zorgde nog voor 4-2 
( of vre.s hot Luijckx ? ) • Na~at de· rood-groenen er 5..;.2 van had
den gemaakt, werd door een doelpunt vari Suijke:rbuijck de 5-3 
eindstand bereikt. Mede door __ de sl&ppe leiding van de arbi tor 

. behoorde deze wedstrijd niet tot de pre;ttigste •. ADO vers tOnd 
, de kunst om zonder openlijk grof te spelen toch onze spèlers 

ontzag in te boezemen. Het is onbegrijpelijk, dat een elftal 
van een hoofdklas-vcreniging door het gebruik -van geniepige 
trucjes moet proberen een kampioenschap te behalen. 

Het vierde begon hoopvol tegen HAVA 3, want door 
enthousiasme werd het_ technisch overwicht van de Oranje-zwar
ten bog.wongen. De bereikte veldmeerderheid werd· door H. v. Wes~ 
ting in een doelpunt .ui tgcdrukt, maar de gasthe-ren- sloegen te
rug en bij rust was de stand 2-1 in -run voordeel.. In do :tweede. 
helft kroeg Rava de wind als bondgenoot en successiE:volijk 
werd ht,n voorsprong tot 6-1 opgevoerd. Het laatste doelpunt vim 
de wedstrijd é-n vnn doze compGti ti•,i ,,crd GC\lkr door H·,v.Yks-. 
t<ng gGscoord, zodat fü1va Ünslotk ·0 t 6-2 won. L-d.W. 



-211~ 
------------------------------------------------------------' . J 

Lens B behaalde· een grote overwinning op Blauw-Zwart, 
hekkensluiter in deze afdeling, die werd verkregen in een 
vlotte en aantrekkelijke wedstrijd. Herman Lancée, getuige· 
zijn 5 goals danig op schot, liet.al spoedig de eerste aante
kenen. Met goed doorzetten wist hij back en keeper te passeren, 
Het snelle veldspetet'§n de onzel'\_yiel te loven; daar mankeert het anders nog wel. aan. Een doelpunt was alles wat onze ach-. terhoede de Wassenaarders gunde-; terwijl de voorhoede het he:. 
le dozijn volmaakte. 

Tegen de bezetter· van de tweede plaats'· -Westlandta -
leverde het C-elftal eveneens een behoorlijke prestàtic door 
slechts met gering verschil de punten aan de 'Westlanders te 
laten. Er. werd vrij goed gespeeld, maar onze voorhoede faalde 
erbarmelijk in de nabijheid van Westlan<fu's doelman. De sim
pelste k,;nsep bleven onbenut;· onbegrijpelijk bij zoveel goed 
opgezette aanvallen. Pas toen wij met 2-0 achter stonden, zag Ton v;d.Lans geen kans ·meer om nog eens te missen._ .zo werd 
2-1 de eindstand, 

Ook Lens D ging tegen W&stlandia met l doelpunt ver
schil ten onder. Direct na de aftrap had Lens al succes door 
Poter Meershoek. Na ongeveer 20 minuten spelen profiteerde 
de lînksbuiten der gastheren van een misverstand in onze ach
terhoede en de stand was gelijk.·, Een scheidsrechterlijke dwa
ling kost een strafschop, die benut wordt :2-1, met welke st'and 
de eerst.e ·helft wordt ·afgesloten·. Na de hervatting is Lens 
steeds in de aanval, maar ·pas na· een kwartier wordt dit.met 
succes bekroond, als onze ·aanvoerder een penalty mag nemen,· 
Daarna wordt het een " slappe V€l'rtoning ", waarvan de groen-

. witte Westlanders profiteren dankzij een misgreep van onze 
kei)per. Een minuut voor tijd krijgt Lens nog'.een.prachtkans; 
maar op wonderbaarlijke wijze wordt dé bal weer uit het do(ll 
getrapt, zodat met 3-2 het ·einde komt. De sper0rs masten in
zien, dat met af11achten van de bal niets bereikt wordt en dat 
mezi niet als m'en gepasseerd wordt, moet.blij:ven staan kijken 
hoe het verder 'gaat. Op zó' n manie±. kan t•,·en wedstrijd-tenzij 
van zeer zwakke tegenstariders-gewonnèn worden ! · 

Lens G boekte weer een forse overwinning, 6-0 tegen Velo. De Wateringers die met 10 man waren, wisten~desondanks 
flink van zich af te bijten en daar Lens in goede vorm stak; 
kregen we e~n aantrekkelijke eerste helft te zien. Het over-



' ' 

1 1 •• .•• - .• 
r-- .· . -. ------- .- -- . ---. ------ --------------. ------------------

• 'wicht van opze jongens werd; hierbij ui tged~ukt in 2 goals. 

lla de hervatting-was :de wedstrijd minder het aankijken waard. 

-~cns was nu veel sterker en dat h,et slc,c:hts 6-0 werd, was te 

danken aan het prima -werk ·van fü::_ Velo-doelman. Onze doelpun~ 

ten waren alle van. goede lrnali tei t. · · 

Indien het ]: het grot.e aantaJ doelrijpe kansen had 

-b~nut, zou Blauw Zwart met cqn grote. nederlaag naar huisge-_ 

gaan zijn. Al spoe::dig wisten de Wassenaa:r:ders te scoren. Leo 

..-;· ..... --Blogg zorgde er nie.,t lang hièrna voor, dat. de bal hoog in het 

vijandelijke doel verdween. Joop de Heer bracht met 2 prach

tige, doelpuntc,n. dé stand op 3-1. Leo· Blogg tenslotte zorgde 

ervcor, · dat de eindstand 4-:1 werd. De beide· goalgetters. en 

Harrie Dietz. kunnen op een goede wedstrijd terugzien. 

·De. vr.~dstrijd Y,an Lens .H tegcm Graaf. Willem, was 

vrijwel een herhaling _van die tügen DHL •. Lens was al dir<0ct 

in de muordQI'hei.d E::n bracht deze in uni doelpunt van M.v.Zilf

hout tot uitdrukking. Te ver opdringen van ie achterhoede. 

·kostte ons,echtur de ·gelijkmake:r. Met deze 1-1 stand werd ge-

draaid. ûok in 'de tw.eede helft was Lc.ms hot meest- in dei aan

val. De- bezoE::kers hadd-en cchtur weer succ8s met um uitval 

·(2-1}. Evcri later werd het zelfs 3-1, toen een van onze ver

. dedigars zo onfortuinlijk was bij hEc t ïffgl'ierken tegen een 

medespeler op.t" schic,ten, via wie de bal in het doel vor

dween. Er werd nu <een hflvmg offons.iLf on tk2tund, dat 10 min. 

voor het einde inderdap.d een doelpunt opleverde, voor· 90% 

gescoord door K.v.d.Laan. Ondanks fanatie:ke pog:i.ngen om ook 

de gelijkmaker nog te.produceren, kwam in deze stand geen 

verandering meer. Lens H kreeg hi1crmee wel iets minder dan 

het toekwam. Voor zaterdàg wacht wer,r een ·zware opgave:. î/i t 

• Blauw R.K., dat nog zonder puntenverlies is, 

Van de ontmoeting Lens I-Lcns J valt niot voel te 

vermelden. V66r rust was het -,,en slechte vrc,dstrijd, ·maar na. 

de pauze ging hot stukken beter. Lons I won overeenkomstig 

·de vérwachtingen met vrij ruim v;:;rschil: 6-0, ·nadat de, rust~ 

stand als 2-0 was geweest. Er z:i.jn nog 1,cE:l wat spelers, die 

mooten lcl'.'en hun mond tijdc.ms do wedstrijd dicht te houden! 
' . . . A.v.G. 

, 
------ .-------.-------------------------------~-- ,----------
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Vrijdag 4 mei 

• Zaterdag 5 Il 

Zondag 6 Il 

Maandag 7 Il 

Wbensdag 9 Il 

LENS 1 ZAKAG~fDA 
- , 

Dodenherdenkin\ . · • 
8.15u Bestuuiëyergadering t.h.v. dhr. S.v.d. 
Laan, Prinses .Mariannelaan, 108 te Voorburg. 
11 Jaar geledén was Nederland weer vrij 
Lens E-G~H Pup·. A €Il B 
Lens l - ]. ~ 5 ~ B ~ D 
Clubavond ! ' · 

' .. De Woensdagmiddagclub. 

F - J 

' . . VERGEET UW POOL-TI:ORl,!ULIER NI~T IN TE LEVEREN 
' . -----------------=------------ .. ----------------------------

4 Mei 1956. · ' 

, 

- ' 

Nede:r:l~nd herdenkt zijn doden. Elk jaar. opnieu,w worden 
vrij op deze da'tum herinnerd aan hen, die hun leven gaven voor 
de bevrijding vim ons vaderla11d.' Onder hen, slachtoffers van 
de 2e wei·eldoorlog, bevinden zich verschillende ·Lensers. ·Bij 
d<, jonge gener-atie onbekend, zul'ierr vele oudere leden zich de~ 
zê' oude vrienden zeker herinne.ren. Late.n wij op dEze 4e mei 

,, ~ ·J 

eens even spe.ciaal aan hen denken. Een kort gebed, een goede 
geg.achtè; Mede door hun·offér leven wij-weer in een vrij land.' 
===================================~========================== 

' . 
Het doelpuntenfonds. .. 

' \ 

•• 

Gczien'het kleine' programma viel de buit erg mee. 
Lens 6 zorgde voor f .1. 30; · Lens·_7 brach.t f .1. 70 bij elkaar. /""' 
Nog even vasthouden ! · - . 

Stand,per 23 april 1956 ••••• ~, f. 241;77 
Deze week ontv~ngen :} •• • . • • • 3.--

Saldo per 30 april 1951 • • • • • • • f.=&~~;,JJ= 
_ Deze week f. 250~- ? 

.,,_ . 

. . ; -~ 
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OFFICIEEL 
,Àangenomen als lid : . 
1)062 . L.G.Blogg 7. 7 ,41 - v.1krlenstraat 
}n.Ballota.ffQ_ . 
~-63 J.J.Schellaart, 
i' 
f 64 
l 

P.G,!.!. 

1 
iestuurs~erf;:,,.~xin~. 
: Vrijdag, 4 Mei 56, ,ten huize van de heer S.v.d.Laan, 

geb.29,4,46 Oosterhcsselenstr.219 
Dhr.P.Juffermans-E.Sarolea. • 

Beijersbcrgon·v.Henegouwen, 1r,,3,46-Pippelinge
str,46- Dhr.P.Jufferm;ns-J.Ras. 

:Pr .J\fariannelaan 108, V00:,-burg. Aanvang 8. l5u. 
N.:dërland-Ierlana: .. 
;;·----- .. - ik toËnviJzing van· de plaatskaarten is als volgt : 
Lr.etribune 2e ring f.6.- :C.Bontje,C.:Rontje-Visser; A.v.d. 

Bosch (2x). 
!\bas tribune lc ring .f. 6. - : S.v. d. Laan. . . 
Zijvakken lering r.4.50 :A.v.d.Laan (Weimarstr.),A.Bock, 

W. \7uiterhout, Th. v.d. Waart ,H.Houkes, B. Splinter, J. Willems 
Zijvakken 2c ring f,3,- :P.dc Leeuw Jr., Mcj.H.Hartgring, 

J.Walsteijn Jr; Mcj.M.Jansen, J.Walstcijn Sr, H.Molen
kamp, H.Wittcrs. 

8tacnplaatscn lange zijde f.2.25: ·G.Coomans,F.Mourik,H.Boin, 
K. v.d.. L::<'.n, Th. Janssen, J. '// .Blok. 

Stann:ilaatsE)n korto. z::jdè Jt .• 1.50: P.Borgim-Hcncgouvrnn1H.Brus
sel,G,dJ3 Haas,A.Poels,A.v.d.Laan (Bussumsestr.JP.Wagc
mans,N.Wagemans,A.Wagemans,J.Brochard Jr, J.Brochard Sr. 
A. Loy'kens,C.H.Loykens,J.Wallaatt,R.Blok,G.v.d.Waart. 

Per plaatsbewijs voor administratiekosten verschuldigd 
f.0.10. Afhalen van de ksartenLMaandag 7 Mei a.s. in het 
clubgebouw café Hierck,Apeldoorneselaan 46,· tussen 8 en'lOu. 

Training 
Voorlopig is een aanvang gemaakt met de veldtraining 

op Ockenburgh. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels ver
zonden. We rekenen er beslist op, füît alle uitgenodigden pre
sent zullen zijn. De verdere plannen voor de training worden 
intussen uitgewerkt. Nadere mededelingen volgen zo spoedig mo
gelijk. 

Jaarverslagen. 
Nu h(!t, yere. ningsjaar. over enkele weken is afgelopen," 

willen wij d,i ,lf,~• se:•r"tarisse.n van de divorse commissies . 
' ,, 

' 
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------------------------------------------------------------
er nu reeds op attent maken, dat hun verslag 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. 

~=-=-~-:-
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZOtlDAG 6 MEI 1956 

·-2.3öu Ripperda 1 - Lens I Schalkwijkerweg te Haarlem. 
-12.-u Duno 2 - Lens 3 Ockenburgh 
-12.-u Lens 5 - Vlilhelm.4 Terrein 1 
OPSTELLINGEN 

Lens 1 · · · · -
-'=---"'A. ten Dam,J .v.d.Meer,H.Kmrtekaas ,J .Walsteijn, 

J .REls ,H.Haket,A. v. Luxemburg, J .Ailiniraal ,F. de Jong-,G. ·verhaar, 
J.Wüstefeld. Reserves: G.Koclli,A.Hoppenbrouwers,P.~ranje. , 
Leider : Dhr. J. Willems. Samenkomst: ,12 .• 30u.Hierck, Apeldoorn-• 
selaan. De reis gaat·per bus. 

Lens 3n.Mahieu Sr. ,À. Vcster,A.Bogisch,P. de Leeuw, 
II.HoukeE,, J.V8e~an,J.Jager,S.Vlo0r.ians,L.Knijff,B.Luijckx, 
J.Suikerbuijck. Reserv"s: H.v.Niel,Ph.de Heer. , . 

Lens 5H E · b ·A. 1· A G . J K . : . iscn urgei~, . innewc ever, . v.. 9in, . uy-
pers, J. Boortman ,G;v. Gein, J_. Jorink ,G. Lam, P. Bergenhenegouwen, 
L.Bom,J.Brochard. Reserves: W.Klünnen, A.Ondcrwi:lter. 

·~ ' . '" ' , ~ -:-:-:-
Alleen noodzakelijke afschrijvingen, µiterlijk 

. zaterdagmo__!gen, Adres : Dhr.P.de Leeuw Sr, Vlierboomstr.596. 
-=··=-:-

PROGR.Ali!MA0 JUNIORES VOOR ZATERDAG 5 MEI 1956 

-~3,45.u. KRVC ~ Lens E van Vredenburchweg 74 tó PtJswijk 
-3.- " Valke:niers~Lens G terrein Lenig en Snel . 
-2.30 " Q,uick St. 7 Lens Il Nijkerklaan - Den Haag 
-1. 45 11 Pupillen a-Valkeniers · 'förrein :i. à.oka.,:il 1 
-1. 45 " Pupillen b-Velo " 2 " 2 

PROGRAMMA VOOR ZONDAG 6 Mei 1966 
-1.15 u, Lens B - VVP · terrein 3 lokaal 5 
-2,45 u Oosterboys-Lens D Hoekwaters.tr. Voorburg 
-1.15" Juventas - Lens.F Ockenburgh 
-1.45 " · LEcns J Westlandia Terrein 2 lokaal 2 

-:•-:-:-:-:-
.• 
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OPSTELLINGEN .. 
-------Lens B.R.de Waart, D.Smabers,N.de Gruyter,R.Su:tJ-

ker·ouijk ,P.d. d. Geest, F .}!Gerens, C. v.a. Bogaert, S. Dijkstra, H. 

,Lancée, H,Beijersbcrgen v.H. J.Groothuijs. Rc3erve:A.Lunet, 

H" Wi tteT.s" 
Leng D als bc!m.1d. Reserve : A.Pocls,F.de Groot,· 

§.aE.~.'.1~:l.'.'!.~t: 2- Üu;;;--Lijnkamp, de la Rcyv,eg. ' 

Lens E als bekend. Reserves: ·J.de Gruyter cm A • 

. Har-r.nan. Samenkor.st: . 3 u, I:ijnkamp·, de la Reywèg. 
✓ ·1-,----

Le:010 F (speelt op Zondag) als bekend. Reserves: 

P .Zcmp2,· ,H. defui-a·s·. Leider: Dhr .A.v.. Gastel. . . 

Len:; G (spèelt fü,ze uitwedstrijd op Lens terrein) 

als bekend. mct-ïiï:-·v"enö.é.rbos en Ch.Nuytcns. Reserve:P.Schulten. 

Lens Hals bekend met· G.Halleen. Reserves: R. 

Straathof en P.de Groot. . 
Lens J (speelt op Zondag) als de'vorige weck met 

P.v.Pclt. Reserve: J.Olyhoek. Leider: Dhr.A.Beck. 

Pupillen als_ de vorige weGk. 
Leider Pupillen A : Dhr.P.Juffermans 

11 
11 B : Dhr.G.Lam. 

Niet t,;_ vermijden afschrijvingen tijdig schrifte

lijk aan Dhr"P.v.EJ.fc,rcm, Appclstr.90. 
--:-:-:-:-

Resultaten van 28 en. 22 aEril 1956. 
Senióren 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 Ver burch-Lens D 1-3 

Pupillen · Westl.-Lens F 0-'11 

Lens A- GDS 2-0 W .Bl.R.K.-Lens H 0-1 

Lens B- Ra.va 1-4 VVP -Lens I 1-3 
Lens J-W.Bl.R.K.3-1 

De puntenpot. , 
Deze ronde'bracht het competitie-einde voor Lens 

. 2,6,7 en A, 3 Seniorenelftallen speelden 2 punten bij elkaar. 

·Lens 2 verzuimde de kans zich veilig te stellen. Lens 7 behaal

de echter een goede overwinning. De 7 juniorenwedstrijden 

brachten 11 punten op. Lens C bohnalde weer eens een punt. 

Lens H versloeg 'ongeslagen k,,,,,1iocn 'if.l3lnuw R.K •• ~• kwam in do 



. ' 
IEN S-VOE TB Ai POOL. 

De deelnemers die hun 'pool-formulier Zaterdagavond 
. laat invulden, hadden het ·gemakkelijk Ol)ldat de uitslag 
van de wedstrijd Excelsior-Fortuna reeds bekend was, · 
Vanzelfs-prekend lcomt deze wedstr•ijd dus niet in aanmerkin 
Hiervoor in de -plaats.geldt de wedstri,jd West Frisia -
Q,uick,Het gêheel bleek een moeili,j k -programma te zijn, . 
Was daarom het a2.ntal deelnemers ,geringer dati ger .. Qo:,lLjk 
Of was de oorz&ak het niet vermelden van de inleverings
·adressen ? 1i'e 1;teenden dat 'deze nu w 0 1 voldoende bekevd 

waren, Hier volger.il! dez_e· nogmaals: á.Hoefn9.gel,Toma- ·. 
tenstraa t. 243 ;H.:tloukes,2e Bchuytstr. 60; P,Krol 3uezkade 
53; J.Rooze'1burg, Heeswi,jkplein 37. Het controleren van 
een groot aantal for-nmlieren levert geen bezwaar op. 
Daarom behoeft U11; inzerndii1g ,1iet achterwege te blijven. 
Eventueel is inzending per post ook mogeli,jk. 
We rekenen voor Zondag a.i;. weer op e·en groot aantal 
inzendinJZen. Met elka-.;;.r kunnen we de po0l tot een · 
succes 'mäken: Door_ het irJgaal-programma voor de "profs" 
hebben we ditmaal neerdere wedstri,jden van le klassers 
en amateurs opgenQmen. Misschien is de uitslag nu 
gemakkeli.jker te voorspellen, 
Het ho?gste aantal -pu.nten dat _de afgelopen Zondag werd 
bereikt was ZE'VI:l-r. De gelukkige::: waren : á.Hoefnagel, 

. ll..1"Krol,',.ildhoeflaan, G.v.Reenen, L.de_ \,eert en· 
·i,.\,eeterhout. Zij -delen met elkaar de beschikbare premie 
en ontvani;ren elli: f. 1.32. De e.v.vi.jf weken hebben zi,j 

dus een gratis kolom·. 

RIPFERDA-TEN S. 
DoQr de.uitslager; van. afge.l:•pen Zondag is de 'kans voor" 
het eerste elftal om. de dans te ontsprir,gen nog-, aan
wezi.z. De resultaten.van de wedstri,jden Ripperda -

-Lens-en Alphen -V.V.s.B. ·worden dus zeer bel:i.ngrijk. 
Wij zijn alleen bij een over~innin§ van Lens gebaat. 
Gezien de thuiimedstri.jd is dit 'nogeli.jk,. We zi,jn er 
van overtuigd, dat·onze spelers zich tot het uiterste 

· zullen in!;ipannen. De reis gaat per bus. Vertrek E'©.if. UUR 
vanaf cafe liisrck,Apeldooinselaan 46. Kosten voor sen. 
f,2.- Jun,f.1.-. Mogen we rekenen op eeP,.VOLIE BUS, 
Good I.uck· lui ! ! · 
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P. • K. V.V. "'J.ENIG El~ bli!EI·". 
c"o·p Y, (Bestemd voor deelnemer) 
~w'EDSTRIJDEN, 6 MillI 1956, · · 

. R ~K,V .V. t1IE3?IG E~: 81~"'IJj~ 11 
o 

O:,lTGIN.dii'.L (:Beete;.id- om il1 te zenden) 
' .. 1llDdTRI JDEN, 6 MIJI 19:i 6, 

. Tifil'I SCLUB 

N,A.C, 
Vi te sse 

BEZOEKillR 8 

Bindhoven 
A.D. O. ,. 

--.··-·-·--.. . ' -- .... -. . . ·-..... _î __ ,_ "ï_ ·. :r,;--tf. 
,12\~.4 l_ T''11I8CIU'l JlEZOE>JfüS .1 "c".b 

J .7 1'î :A.C. Eindhoven _ _J_ .. \.-.--1---
1 V1 tesse A.D.O. · îf= . 

D.O,S. 
Amsterdam 
P,b,V. 

·Willem II 

-R (1 c·.H. 
Xerxes 

HoD"V.S. 
Wassenaar 

v.u.c. 
V .Co G. 

,Wilhelr,ms 

~.:3.0.H. 
v.v.v. 
D.F.C. 

'1·1. 1-l"V. 
Tioï,:.s. 
Go Ahead 
:,onga 
R,K,A.V,V, 

Lugdunum 
II,R,C. 

H.B.S, 

:tEIBFnTE-\fED0TR1 JJ1illH Il 

U.VeGo 
· Do::cko 

T.o"P·. 
D.H.C. 

-· 
1 

! 
~ 

1 

r+· 
1--j_, 

1 t 

FJ~t~ r-

.J 1 

' 1 ~·-' 
' 

' --t 

------------------------------------------------:: ==1::=t=::i:::: 

Inleg f. ' Naam: 
Adres : . 
Doorh,maken formulier ongeldig, 
Uiterlijk Zaterdag a.s.inzenden. 

n.o.s. E.B.O.H. 
A1:JsterdaJn • V.V.V. 

PoSoVo D.F.C. 
Viillem II 1:.v .v .. 
R • C • .t:. 
Xerxes . 

H.D.v.s. 
Wassen!lar 

v.u.c. 
'v.c.s. 

Vli lhelrni s 

D. U os. 
Go Ahea.d 
I,onga 
R.KoA..V.V. 

I-u gdu nul', 
H.R •. C'. 

H,B,S. · 

RjL3RVD-\.IED d_TRI ,IDEfJ. 

u.v.s. 
Dosko 

T.O.P. 
D.H.C. -1--+--<,---+ 

===========~=============~=~====~-=-
Inleg f. Naam: 
Adres :· 
Doorh,mPken formulier ongeldig, 
Uiterlijk Zaterdag,a,e. inzenden. 

..... 
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-----•-----L-----------------•-,-----------•---------------
dubbele cijfers en.Lens· j behaalde zijn eerste overwinning 
en daarmede zijn eerste punten. ., 

De twee pupillent8ams behaalden· samen 2 punten.•. 

De stand na Q~- 27e voetbal"!~~k: 

Senioren 115 36 16 63 88 283-306 . o. 77 
Junjorcm 147 ' 71 18 58 158 432-32 / 1.07 
Pupillen· 22 8 J 1:.. 19 37-- 43 0,86 

- --m-------•--• •- ~---~-·--
totaal 284 ".l;i j'/ 132 265 752-676 0.93 

:;;;:;=--===~ ·-====:::-==::.==--:·;;, ___ _,_,:_:_:;;_ ----···--~----·· 

Degradatiewedstr~jd~ (4) 
De s ta".:llt-stanè.en ,;ijn na è.0 afgelo~en zondag : 

3e klas B (22) le klas 'G(l6) 2e klp.~_Q (18} 
VVSB J.8 13 LerÎs-2-"'."f6 · 10 Rijswijk 4 17 13 
TYBB -19 13 DHL f" 14 9 Gr.W.Vac 2 17 12 
Alphen 19 11 , Le~ . 17 11 
Lens 1 19 8 

Door de-domme nederlaag,van Lens 2 is het lot van on
ze r0serves vrijwel bezegeld, DHL 3 heeft nog 2 wedstrijden 
tegoed tegen vrij zwakke tegenstanders (ADS 2 on Rijsw.:3) en 
indien de Delftenaren hieruit 2 punten 'pehalen is het afgelo
pen r:JGt het lc klasse-schap van Lens 2, Wij kunnen alleen maar 
toezien en afwachten.... . 

De komende zondag wordt voor het eerste een belang(
rijke • Op het programma staan, Ripperda-Lens; Alphen-VVSB 
en Laakkwartier -TYBB. Wil Lens 1 nog een kansje maken, dan 
zal in Haarlem beslist gewonnen moeten worden, want indien 
dan Alphen van VVSB verliest krijgt het eerste de kans ,.vrij
v,el in eigen hand, omdat ná a.s. zondag Lens-Alphen; VVP-Alprm 
en VVP-Lens nog gespeeld moeten worden. Het parool is dus :-

VQchten tot het uiterste. . 
Over het lot van Lens 3 kan zondag de beslisSing val

len. Het programma is n.l. Dimo 2-Lens 3 en Gr.V/Vac 2-Rijswijk 4, 
Ook voor het derde is er maar één döel : . VI I N N E N ! 

Dit elftal heeft de 'kans geheel ifi1Häfid. •Door een zege op Duno2 
zal minstens een beslissingswedstrijd noodzakelijk worden. 
Lens 3 komt dan n.l. op 13 punten. Indien de vel.strijd Gr.W. 
Vac 2-Rijswijk 4 eindigt in een: overwinning van de Gre:felijken 
komt er een. be~lissingimedstrijd tegen Rijswijk; wint Rijswijk 
dan, is. Lens 3 behouilcn; wórdt het , en draw drm v0lgt 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 van teleurstellingen als van Lens 2 
verschoond blijven. Spelers van Lens l en 3, geeft je tot het, 
uiterste. Good luck ! 

· VARIA. -Zondag bleef bij VCS het volgende textiel achter: 
2 wittige voetbalpanta1ons en een veelkleurige handdoek. Te
rug te bekomen bij Dhr,A.v.Gastel, Tomatenstr.166. 

Hier bevindt zich verder: een paar kouse~, een trai
ningsblouse, meerde re riemen (1 met hu:j.ssleutel), een paar 
.scl-i8endekkers, alles vorige week zaterdag, op Ockenburgh aan
getroffen, alsmede een riem vorige week zondag bij Lens 2 

. '.'-chter!îebleven. 

CITROENSCHILLETJE. 
De belangstelling voor de lagere elftallen is maar 

dun! Bij de wedstrijd van het tweede tegen ADO bestond de 
supportcrsschÎi.r..: uit de se,cretaris, één ECO-lid en de echtge..: 
notc .,n een vurloofde van eE-n der sp,:lers. 

Echter, nn de dubbele opwekking in de lw:rtste L,.,ns
revue was het resultaat enorm ! Zegge 10 stu_ks, Een bestuurs
_lid, weer de secretaris, vier EGO-leden, een geblesseerde 
tweede elftalspeler, een speler uit het vijfde, de vader van 

• een der spelers en echtgenote en verloofde voornoemd, 
Dank zij .deze spontane uiting van clubénthousiasme 

was 't re sul taa t cvenr<:,dig ! · ' 
Waar blijft de Test van bestè1ur en leden ? 

Observer 2 

VAN DOEL TOT DOEL. 
Lens 2 ging naer Delft'mct 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-bac~ de bal in het net, zodat 
Lens binnen çl:e minuut met 1-0 leidde. Al spoedig bleek 'echter, 
dat de Delftenaren zich niet gemakkelijk zouden laten slaan. 
Hun schietgrage voorhoede miste voorlopig er-htcr het gevoel 
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voor de·goede richting. Toen keeper Kochi•ectiter· volkomen 

verkeerd get:ï,med uitviel naar een schot was het 1-1. DHL 

.bleef sterker, maar tegen de veldverhóudirjg in gelukte het 

Lens via een listige doorbraak van Rob.Mahieu de stand op 2-1 

te brengen. Toen dezelfde spel'er ·een vo0;,-'zet handig voor v.è.. · 

Lans liet, lopen werd het z elft, 3..:1. Na tle rust krc:gcm onze · 

reserves wind tegèn. De'mcerderheid var DHL was. nu wel 23er 

sprekend. Onze·· reeds in de eer~te hèlt't zviakke defensie be•• 

ging fout ep feut. Keeper Kochi b,eging nog een (nu enorme) 

blunder en om een lang verhaal ko,,t i;J maken: Bij het eind-· 

s:i.gnaai' was het 4-3 voor .DHL 3, Ih deze vorm spelend behoren 

onze r-cserves beslist niet in de eei·sfe klas -thnis. Vier van 

de 11 · spelers kunnen hetzi,j door goed spel, hetzij. door hard 

werken op een goede v,edstrijd terugzien n.L A.Hoppenbrouwers, 

Rob.Mahieu,B.LuiJckx,P.Oranje •. A.v.d.Lans en J.Suijkerbuijr:k 

paarden een nardige tochniek. aan een groot tekort aan vecht

lust. J.Jager speelde kénnolijk o.p halve kracht. De gebr. van 

Laarhoven1 A. Bogisch en Keeper Ko chi waren zeer onv'1ldoende .

De weinigè toescl,ouwers werden aldus geconfronteerd met een 

ontslellcnd zwak reserve
0

-elftal, dat in deze wedstrijd vermoe:.. 

de,lijk zijn eigen ondergang b2werkte. 
Lens 6 sp~elde zijn laatste wedstrijd tegen VCS 6. 

Het werd een golijk opgaande pat-tij, waarin VCS de kansen be

ter bGnutte. Door een terugspringende bal n2men de Zuiderpar~ 

kers een 1-0 voorspro,).g, di_e zij in de 2e helft tijdens_ een 

LCns~overwicht tot 2~0,vergroottEin: Een penalty wegens hands 

leverde ons een doelpunt op. Ook VCS kreeg nog een strafschop 

toegewezen wegens onbésuisd aanvallen van Löwensteijn, maar 

deze werd gemist. Bij het eindsignaal was het nog steeds 2-1 

voor VCS 6. 
Het zevende bezocht de 7e eattie van VCS. Onze ver

dediging stak in prima vorm en bleef het technisch betere 

VCS ·vrijwel steeds de baas. Een goede voorzet van F,Mourik 

v1erd door H.Mulder op sublieme wijze benut, maar bij de rust 

was het toch 1-1. In de tweede helft belandde een trap van 

À.Krol bij J.Bom, die .een voorzet lanceez'.de. H.Mulder zorgde 

~ervolgens met een boogballetje, dat deze voorzet goed werd 

afgewerkt. Lens 7 behaalde daardcior een 2-1 zege op een voor 

onze elftallen steeds moeilijk bestrijdbare tegenstander. 
,. L.d.W. 

, 
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, Lens H behaslde een prachtig resultaat door kampioen 
Wit Blauw R.K. dat nog geen punt verspeeld had, ee~ I-0 neder
iaag toe te brengen. De met spanning tegemoet geziene wedstrijd 
gaf aanvankelijk het onverwachte beeld te zien van een Lens H, 
dat een vrij grote veldriccrderhcid had. Enkc,le goede combinaties 
stelden de wit-blauwe achterhoede en keeper op de proef, ter
wijl de blauwwitte verdediging het gemakkelijk kon klaren. 
Langzamerhand ontworstelden de gastheren zich aan de druk en 
yierd het con gelijk opgaande strijd, Peter. de Haas schoot een
maal tegen de paal. Een minuut voor rust zag·M.Krièk echter 
kans het kampbensdoel te doorboren : 1-0, .•· In de tweede helft 
toen Lens behalve de tegenstanders de sterke wind moest bestrij
den,kwam onze verdediging onder gr9te druk te staan, Maar backs 
halflinie ·en keeper zorgde af en toe met uitvallen voor enige 
opH,chting • Met net ·verstrijken van de tijd st0eg de hoop op 
een onverwachte over,linning • En inderdaad wist men met hard 
werkèn het hele halfuur het doel schoon te houden. Pas 2·min. 
na tijd hi!d Wit-Blauw suc,ces. !fa uitvoerige bcspreki:r:gen werd 
echter de enig juiste uitslag 1-0, als de juiste aanvaard. 
Wat doen we zaterdag togen Quick Steps. 

Het !.--:lftal speelde zond~.g de voorv:odstrijd voor ADO
Roda Sport trgcn ADO A. Het was een van Lcsns-zijde vrij r.iatigo 
vertoning. l'c Zuiderparkers \7aren technisch beter, speel den 
b,"ter sanen, werkten niet alleen als ze dte bal lrndden cf als 
ze hem Vl'.ln een .tegenstander wilden afnemen, r.ic:ar maakten lwt 
stuk voor stuk hun medespelers mogelijk de bal te plc:atsen. 
Kortom er viel veel van hen te leren. Het spel verloo.p vns vrij 
eentonig. De rood-groenen vmrcn - op het begin van de wedstrijd 
,toen Lens mot veel vuur ten aanval trok, na - voortdurend in 
de aanval. 1krkwaardig genoeg waren -de meeste doelpunten van 
goringe kwaliteit. 2 M&al speelde zijn geringe formcat onze 
overigens prima kerpende doelman lelijk parten bij hoge bal
len. Enkûle van onze spelers schoten in activi tei.t nogal te 
kort. · · 

-============================================================= 
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=-====================---====-====---===---=----=====---=---~ 
EEN ZWARTE DAG. 

. · Na alle feestvreugde -vru1 het, vorig Jaar door 

kampioenschap, promotfo en .viering van het 35 jarig ,iubileum 

_is Lens op Zondag·6 mei 56 j_n diepe rouw geti:1!llpeld. Niet min

der d1m, 3 eJ.ftallcn en nog wel de hoogste., zijn op één zor.dag · 

gedegradee~·d. Zo iats ·zal niet vaak v,·ork~mc':-. JEn dat het nu 

juist ons moest treffen ! Seizoen 1955-56 :,al ract zwa-:--te let

teren geboekstaal'd worden in ó.e Lens ann2le:;. L. t b1.ijd8 Lbr.s

blauw vloekt hier. De laa t3te weken zager vrn hl'\ spook der de

gradatie steeds nader .sluipen. In onze·hart,m leefde _nog een 

stille hoop, dat onze speiers met inspanni!1g van alle krachten 

het konden keren. Helans, het heeft niet mo,er: zijn. Onze voo:c-..: 

trekkers mochten slechts vluchtig- met de 3e klasse kennis·ma-

·ken, om smadelijk uit--;ewezeii te worden. Vle betreunm dit 

diep. We _voelen het als een s:::aad Le.1~ aangedaan. Echter niet 

door anderen. Neen, we deden ons dit zelf ca"-, Het innerlijk 

verwijt is· dr,arom des te groter. !.loge ieder,' die' de stem van 

het geweten hoort, het oor te luis teren· [eggen· en berouwvol in 

zich zelf lçeren. Anderen zullen de loop der gebeurtenissen spij-• 

tig vinden, maar hun geweten is gerust; Ze deden hun plicht en 

_spanden alle krachten in.· Pech ·gehad, maar geen verwijt ! 
Moge zondag 6 mei een waarschuwïng zijn. Denk ' 

aan het beruchte hellende vlak ! We mogen in geen geval ver

der afglijden. Met man en m!lcht zal gewerkt moeten worden.,We 

slaan de handen ineen en kunnen als een levende dam de tegen-

stroom keren_. Niet apathisch bij de pskken neerzitten,: We kre

gen een flinke ·_tik op het hoofd, wankeluen· '"ven, maar zijn niet 

versuft •. We zullen en moeten de verlorPn stell~ngen herwinnen. 
We k'omen terug in de klas 0 en,, die we prijs gaven. Dat moet ons 

vastEl voornemen zijn. Bestuur en commissies moeten eensgézind 

· met de technische leiderso!îP spelers, supporters en 1ciet wer- · 

kende leden bezield 1i~n, met opeengeklemde tanden aan het her

.. stei te ··werken, ervoor te vechten zelfs. Geen slap gedoe en 

salonvoetbal. F:iir en ·sportief 3pél, maar_ welbewust en door-
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tastend. Laten we het voelen als een persoonlijke blaam, dan 
zal ieder onzer zijn uiterste best doen onder de leuze _:' 

VOLGEND JAAR MINSTENS 3 PR9MOTIES ! W. Praalder 

_ Voorzitter. 
======================================================~===== 

LENS I ZA.l(AGENDA 

Zaterdag 12 mei Lens E-F-H-I - Pup. A en B 
Zondag 13 Il Lens 1 - B-C-D-J 
Maandag 14 Il : Clubavond •. -
Woensdag 16 Il ! - De' woensèlagmiddagcl ub. 
Vrijdag 18 Il - : B~stuursvergad_ering t.h. v. dhr.H.Houkes, 

2e Schuytstra':1 t. 

----=----===-------=----=----=--------=----------==---------
TEGENSLAG MAAKT DE STERKEN STERKER ! ! 

HET -DOELPUNTENFONDS • _ . 
De stand per 30 april 56 was _. 
Deze week ontvingen we 
Het saldo per 7 mei 56 is 

f. 244. 77 
f. 7.28 
f. 252.05 
--.-==-=-

Het voor dit seizoen gestelde.doel is bereikt. Wij· 
·, sp€lers en een aantal supporters hebben het klaargespeeld 

met centen en dubbeltjes het bedrag van f.250.- te over
schrijden. Ondanks alle tege·nslag was de opbrengst_ van ons 

· fonds dit seizoen hoger dan het vorige. De ontvangsten van 

deze zondag kwamen van: Lens 1 (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 van het seizoen, beide van Lens I., nog te 

laten functioneren. Ove_r 3 weken sluiten w~ de zaak a:f en we 

zullen dan nog een totaaloverzicht geven. Wat zal het bedrag 
aar. 1:let eind van deze competitie zijn? 

OFFICIEEL 

In ballótage 
n°63 J.J. S~hellaart geb.29,4,46 

Dhr,P.Juffermans en E,Saroleà. 
64 P.Beijersbergen v.Henegouv,en 16.3.46 Pippelingstr,46 

~hr.P.Juffermans en J.Ras; 
·-:-:-:-
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·Bestuursvergàdering: 
:, • • , • • • I 

In de op 4 mei jl. gehouden bestuursvergadering wer-
den enkele ingekomen stukken afgedaan. · .. 

Ten aanzien van dé vél~training werden de plannen 
van' de hee·r J. Willems, .welke zich weer met de leiding zal be-
lasten, besproken en goedgekeurd. • . · 

Een en ander zal op korte termijn nader worden uit
'gewerkt en met de technische en juniorencommissie wörden be
sproken. 

De verlichting welke definitief zal worden geplaats.t 
heeft ook de goedkeuring van de· Haagse Stichting voor Lichame
lijke Opvoeding'vèrkregen. De II lichtmasten" zijn inmiddels 
op Gckenburgh gèar~·iveerd en zullen een dezer dagen ·worden. ge-• 
plaatGt. · 

Het zesde lustrum van onze juniorenafdeling zai op 
bijzondere wijze worden gE,vierà. Op 1 en 2 sep.a.s:, zullen 
voor de diverse klassen tourrîooien worden georganiseerd •. 

""'..: - : -
De e.v. bestuursvergadering zal worden gehouden op 

vrijdag 18 mei a •. s. ten huize van ·de Heer H._Houkes, 2e Schuyt
straat 60. 

-:-:-
I.v.m. de a.s. veldtraining worden voor een bespre- • 

king, te houden .op maapdag, · 14 me_i a.s. in ,het· clupgebouw 
J.Hierck, Apeldoorneselaan 46, uitgenodigd!'de heren : A.Beck, 
P. v .Elferen,J .Admiraal ,A.v. Gestel, G. Lam,A. v. Luxembur_g, J. v.d. 
Meer, V:,v.Laarhoven en E,Sarolea·. 

-:-:-:-:-:-
PROGRP.MMA SENIOREN VOOR ZONDAG · ; 13.MEI 1956, 

- 2 uur LÉNS 'i - ALPHEN 1 ··Terrein l. 

OPSTELLING: 
Lens 1 

A.ten Dam, J,.v.d.Meer,H.Kortekaas,J.Walsteijn, 
J .l.dmiraal ,H. Raket, J. Vlüstefeld,, Fr. de J o,;gh, A.v. Luxemburg, 

· J.Ras, G.Verhaar', Leider : Dhr.J.Willems . Reserves A.Beck, 
A.Hoppenbrouwers,E.v.Laarhovén en Rob.Mahieu. 

. -:·-;-;-:·-=~ 
Alleennoodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 

. zaterdagmor,1sen. Adres : Dhr.J.v.Veniooy, Hcrder-vijkstr.160. 
-:-:-:-:-:-
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------------------------------------------------------------PROGRAMMA JUNIOREN VOOR 3ATER~AO 12 MEI 1226. 

Lens E . Valk~niers 2.30 u Terrein 1 lokaal l 
Lens F Q.Steps 2.30 11 2 11 2 
Lens H Wilhelmus 3.45 11 1 11 1 
Lens I RKAVV 3.45 11 . 2 Il 2 
Pup.A KRVC 1.45 Il 1 Il 1 
Pup.B VVP 1.45 ; Il 2 Il 2 

-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 13 Mei 1956 

GDA Lens B 1.45u Terrein Emmastraat 
Lens C . MOA 12.- 11 3 lokaal 3 
VVP Lens D 3-45 · · 11 Zuiderpark . 
Lens J DHBRK 1. 15 11 3 lokaal 3 

-~,-:-:,-
OPSTELLINGEN 

Lens È : als de vorige week, behoudens N.de Gruij
ter in plaats van S.Dijkstra. Reserve: C.v.d.Zijden en K.Admi-
rt:.al. 

Lens C : A.Lunet,J.Hoefnag~ls,J.Stoltenbérg,A.Loy
kens,M.Franken,T.Knijff;A.v.de Laan, Th.v.d. Mark, H.V!itters, 
S.Dijkstra,J.Brus,sel, Reserves: J.Bro/ckhi:i"i:.~n G.de Haits., 

• Lens D ~is.de vorige week, benevens J.Tak en. 
J.de Hèer. Reserve A.Paels ' 

Lens E als de vorige week, benevens J.de Gruijter,. 
Reserves: A.Lu'!;teri;:,,~, P.Kemper en H.de_Haas. 

Lens F als bekend met A.Marselis. Reserve : 
J .Mol. 

Lens H als bekend met W.Venderbos. 

Lens I als bekend met G.Halleen en J.Jos. Reser
ve: P.\'lisse. Leider : Dhr.A.Beck. 

Lens J: (speelt op zondag) als bekend met F.Wam
steeker.,Leider : dhr.A.Ruijgrok. 

Lenspupillen als bekend. Leider voor B: Dhr.G. 
Lam. 

Wegens wegblijven moeten deze week de volgende 
splers zich verantwoorden bij dhr.P.v.El&en, Appelstr,90: 
J,Schuttenhelm,·P Kemper en H.de Haas, 
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R.K, V ;V, "LENIG :,;;n SNEL" R.K. V, V. "L3NIG :,.;I~ SNEL" • 
c· ·o·p Y7"°J3e s-fcmrï voor de elneraor) ö'En üIIL.:;_~L ( In te zonden ) 
WEDSTRÏJDEN, 13 HEI 1956 , JEDS'.fîl.rJ'.J.iEN, 13 ·Mei 1956. . ---_____ --·-- -·-·-- --1 - . -·---·--·- -- . -_· ... ······--.--------·· - . --··.. 1-----· 

. ::{UISCLUB. -- B:i!:Z0:2,1::jRS l--l-f\-4-l.-~!IY!.~?~'?:3 __ . ___ 13?Z~~K:~R} __ ~ ~ .21.7 ... ~~- . 
Eindho.ven Excel,3ior ·i· _•_i·-.. J.-1..!' Eindhoven . E. xcelsior 1 ___ ._

1
'.-+-. !!-

Fortuna A.:O.O. .. __ 
7

_~ __ J Fortuna .A..D.O. i--· -· -+-·r--
Roda Sport Ajax __ · ... !..J Rorla Sport ,Ajax L_ .. ,.,l"L_ 
Limbur6ia Hoad :_ .. _ .. ]_ .: Limbu:;.·c..ia Hoad l- .. -~-k-
.Amsterclam Ric;tersbl 11_ I .. J .. J .A:mc:;to1°cb.m TI.igtorsb_ l. !. ____ ·7 ~1.--~_1··_ 
Sparta Stormvog. · I ! . ' S 0iç1rta Sto:;:ravo,.,.. • ·-+ ! : 

, 1-·, -· ,--1 · -~ .i.; b 1-r -"'1· -.;..-~,-· 
. . , i , • 1 , ·1 ' l 
Graaf~chap ;eyo;1,oorcl '-+-:-·· -+- .. ' Gr~""f:'~hap ~eyneoorû l-' _1 .. ~- : __ 
Alkmaar -"'. D. 0 • I .• +- _ .. ·i __ ..[ Alinnaa.L "'. D. O. 1-c-.L.i ., +-·+-· 
'.",ille!:1 II E~~nk:1i~_k 1_: .• 1. l. _i Wi~l_:lJ:; II E~ink::i~k L __ 1 ___ 1 __ i _, ·-· 
B, V.V. B1 ·.;tard1a ' 7 ' B. '!. 1. 81ttard1a I f 1 

' f --L - . - ·1·. .. ... . 1---C .. l. --~- ·-·--
~ •• ~ __ . , •r l ! 1 S .• .., p ., •r 1 1 1 1 1 · 

. S •tl• ;,j o J.;., ~- 'v .. ! j' i 1 ".:..~ o ö., - o ~ • V • . ,1 1 1 • 

I c V V · s " V --, ....... , .. ·--t ... " ,, s " V 1-·t·-+ -r·-r·-,• 
'· · · ·'· · 1-i 1 1 ·••• ·"""'·: ·•· • 1·--+--·J·-+--r--·· 

:'.!,'m"rna G. V • .A.V. i_J_~ -~- .. t .J:nma G. V • .A.V. i-~--1-~-~--
,..,~S"Tj":)il~ ,~..,...,sei 'IJ-D'i'r I i 1 1 ' T) 1s7:1~..--., ,-_;i-r-..3 ''"'IJDT-.'1'.!T 1 1 1 i i 
~':.;:., _ _ .1.:1.2;_3--_·A~ _1-:..::'-.. - .:_.!;;!:-_'!,_,;, l 1 1 1 i ,f;."';:.,: __ }:j:1;..Y..!~.:.~!<.-'::f.L_ - -·==-~- l I l ' 1 

• 7 •• r, 1 ' 1 1 ' •, • l S ' 1 1 j 1 :D.O.S. F.,V.v. 11 __ ,'_,_
1
_._~1 :0.0,;::,. H.'{.(,. :--+-··-·'·-·'--

~~;A"C. Vi•Gesse t ; t H"A"'J. Vite:.1se j r r 
=============~,========J-·'.·f ··d --:--l~--:-t-=========~,=-==============J-.J~--:H::-+~-
Inleg f. 
Aclr§s :i 

'Naam : 

Doorh.maken fornulier ongcldiJ • 
Ui'terli jk Zaterdag a.s. inzenden. 

In_lcg :f
Ac1rG :J : 

,, 
Na2J11 w 

. ' 
Düorhal:;.nuèn ma.ken fo:cr.mlier 
onf,'.Ü(iG, Uiterlijk Zaterrla::; 
. ' ·inzcnacr .... 

rv 
'-.0 
\jJ 

a" s. 
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De in het voii6 e :,;irogramma opgenomen wedstrijd 
l'lillem II - L'.ê. V :v. blpek te zijn vervallen. De eerste 
r:,serve wedstrijd î.:.V.S.-T.O.P. k;::aw: hic:cvoor in de 
plaats. Van twintig Lensers nochten i:re i 'l'! fo=ulier 
on-l;vangen, De totale inleg bec1roeg ái:. 10. 25. 
l'wee inzenders behaalden tien JtJ.nten, t.w. 
H.I:olenka.mp en G. va.n ::le;;nen. Beiden ontvc1ngen een 
ui tlrnrin& van f. 2. 56 . 
Voor a.s. Zondag wedero1.1 een aantrekkelijk prograr;ima 
met interessante ·,mdstrijden. '.fe vinden het jàr,1r,1er 
dat zo neinig leden -en c1onateurs belangst:üline; voo:;.• 
onze pool hebbe;n. Voor de trouwe deelnrJm rs gaan 
we echter nog door. 
Telkens moeten ne echter horen, dat er leden en dbna- -
teurs zijn die het formulier wel hebben ingevuld dodl:l 
niet ingGleverd.Vergeten en te ver om VIGé, te brGn/5en 
zijn a.e voornaamste bezw:,.ren. Als U even Uw ad:.0 es 
opge.:,ft, dan ,•1illen we het no,; ï1el komen halen. 
ZlGze week VGrwachten we een groot a.antal formulie:.·en 

welke llzunnen worden bezorgd bij ; A.Hoefnagel,Tomaten
straat 243, J? .Krol, Suezkade 53, J .~1.ooienburg, 
Hees·;.'ijkplein 37, H.Houkes 2e Scb.uytst:::-.60. 
Voor een kwartje ·hebt U een kan·s en een miél.dag van 
spanning. ' 

T R A I N I N G. t --,---·-·---- "\ 

Maandag 14 Mei a.s. vindt de laatste bespreking plaats 
.omtrent de a.s. veld-training. Direct daarne zullGn 

. we gaan starten. De training zal zeer streng wo:;.•c".en 
aangepakt, en. aan de bereidheid van dè lG.den om hier
aan. d8el te nem:n, zal brote eta.11dacht v101°den besteed. 
Gezïen de resultaten van onze senioren-elftallen 
zal de medewerking van allo leden noodzakelijk zijn. 
De verloren gegane posities moet,n zo spoedig mogelijL, 
liefst het a.s. seizoen,worden heroverd. 
De lede:n. die hieraan niet mGt inzet van al hun krachte,i 
willen medevrnrken·, behoev:m er stellif,; niet op t" 
rekenen, dat zij voor plaatsin6 in de hoger" Glftallen 
· ~ k · ' k ]3 ;m -,n .,,,TT,- 'L-' GQ'''D"' ~L"""' 'T~=-J.ll ac;.,n..in.or ing Oli.1,.en. . .. J.1.·~!zl:.; .!.!t.1.~.n...:.i .w .:;,, J!, =.:J ] .!..d.JJlî.::,1:r 9 

:OA;'i' V33L EIDD3LriA.'.l:I G3. • 
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. Niet te vermi,jden: afschrij~ingen tijdig . aan' ~e. 

secretaris van .de Juco .: Appel.straat 9.0. 
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Resultaten van 5 en 6 inei 56. 

Senioren Junioren 
Ripperda 1 Lens 1 4-2 

, 
Lens B - VVP ,3-1 -

Duno 2 - Lens' 2 2-2 Oosterb,- Lens D 2-4 
Lens 5 - Wilhelm.3-1 KRVC Lens E 1-5 
PuEil'..en Juventas- Lens F 1-3 

Lens A - Valkeniers 3-4 Valk. - Lens G 0-6 
Lens B - Velo 0-3 Q.Steps'- Lens H 0-1 ., • Lens J - West;I.. 0-3 

De puntenpot. 
Op de zomerse bollenzondag, die wiJ achter de rug 

hebben, werden alle illusies, die wij nog koesterden, wegge
vaagd, vmnt op deze voor Lens zo.zwarte dag werd aan Lens 1, 2 
en 3 het vonnis voltrokken. Dè klap komt zwaar aan, vooral om
dat alles op één dag plaats greep. De 3 seniorenwedstrijdén le
verden 3 punten op. Lens 3 en 5•speelden hun laatste wedstrijd. -
Het ·overigens verdienstelijke gelijke spel mocht het derde niet 
baten: Het'vijfde sloot het seizoen met een overwinning af. 

De junioren, die het belangrijk beter doen, schop~ 
ten met 7·elftallen 12 punten bij elkaar. Lens E heeft nog al
tijd kans·op de erepalm. Lens G besloot het seizoen met een ze

,ge. Ook overigens vras het voor de junioren een goed weEJkend •. 
Onze 2 pupillenelftallen behaalden O punten. 
De stand na 28 ronden : , 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 

118 37 
154 77 

' 24 8 

17 
18 
3 

64 91 
59 170 
13. 19 

290-313 
454-335 
40- 50 

0.77 
1.10 
0.76 

totaal 296 122 38 136 280 784-698 0.95 
' ---, -- Pottekijker. 

., 

Enige àfdelingen, waarin Len'selftallen uitkwamen, 
zijn reeds uitgespeeld. De eindstanden zullen, voor.zover er 
plaats is, regelmatig gepubliceerd worden op de laatste blad- · 
zijde van de Lensrevue. 

, . 



( 

. -296-

--------- .-------------------------------------- .. ---------•· .. 
Het zoeklicht op Lens F. 

Het enige Lens.e.lftal dat dit seizoen.nog niet door 

het zoeklicht werd be·schenen, was Lens F, dat wij nu zondag 

jl. in actie zagen tegen Juventas. Het werd een 3-1 overwin

ning, v1elke gezien het krachtsverschil wêl te klein was. 

Vooral in de eerste helft was Lens vo.ortdurend in de aanval. 

HEmdricks kreeg cr.kele o:pgelegde k1:msen, welke hij echter 

vlot om zeep hielp. Gerard de Roos daarentegen schoot twee

maal raak. Onze acht9rhoode kon het sch,:arse uerk goed aan,· 

zodaf mei; eèn 2--0 stand gedraaid kon worden. Juventas kwam 

nu -'-" het offensief. Hartman c.s. keerden echter de meeste 
u&ff'."r.!llon en kccpez· .Ansems stopte op zeer betrouwbare wijzé 

de res-L. Sleêhta een'!laal mo~st hij ·zich geslagen bekennen;·· 

Onze •.,oarhoede deed er nu echter ook weer wat aan en stelde 

korte tijd. l,:ter de overwinning veilig. 
1Iet spel ven het Fis .ons niet meegevallen. Enkele 

spelers kunnen technisch beho~rlijk uit de vóeten. ·Hendricks 

vooral kan wel iets met een bal doen, mcar maakte dcar een 

v,einig nuttig gebruik ven. Aanvoerder Drabbe, die voortdu

rend zijn medespelers vah goede passes voorzag, deed het 
_ veel beter. Spil Hartman deed.verdedigend voortreffelijk 

werk. Ook speelde hij zich soms goed vrij,· maar dan schijnt 

hij slechts 2 monieren te kennen om de bol naor voren te ex

pediëren :. of een harde"knoert" of een dribbel net ,zo lang 
·tot een tegenstander zich over het" monster." ontfermt. 

Een lage, rustige pass naar een binnenspeler of kanthalf, de 

derde en bes te methode, zagen wi'j vri;:îwe1 niet. Het moet 

overigens ,gezegd worden, da;t _de bezetters van het magisch 

vierkant hem, evenmin als de beide becks ,. van wie het plaat

sen ook niet best is, te weinig kans bieden,de bal af te ge

ven:; zij dienen zich vrij op te stollon! Gerard de Roos moet' 

bovendien meer terugkom_en. De midvoor daarentegen heeft een 

uitsluitend _aanvallende taak,. hij behoor·t _beslist ·niet achter 

zijn spil te opereren ! 
· Verder schijnen· enkele s_pelers van het F te menen, 

dat ':ij inaar kunnen spelen op de plaats die ZJ.J willen, Het 
'is, bij Lens een goed gebruik, dat de leider het wel zegt, 

als een wijziging hem wenselijk lijkt. . 
Ook de activi·teit van ,versch;illende:ilaat eene~nder 

to v1ensen over; De ilchterho<:odc f,"èeft ,mt dit betreft het goe-
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de voorbeeld. De kanthalves maar vooral de voorhoede moef 

echter fèller op de· bal ·zitten. Belet dè vijandelijke verdedi

ging rustig aanvallen op te bouwen ! 
Tenslotte nog dit : voetbal speelt men niet met z'n~. 

mond. Die kan gésloten· blijven. Probeer niet grappig te zijn · . 

(zeker niet ten koste van een ander, ook niet van tegenstanders 

waarvan je gewonnen hebt). Wij voetballen voor ons plezier, 

maar voetbal is een liefhebberij die sèrieus beoefend· moet wor

den. Dan geeft een wedstrijd•·meer vo:).doening dan een kalm par

tijtje in een"gezellig" elftal. A.v.G. 
========================-=============-===========-=====-===== 
VARIA. 

-De vorige week overleed onze donateur,Dhr.C.Honig. Wij 

betuigen zijn nabestaanden onze oprechte deelneming. Hij ruste 

in vrede. · 
-Op zaterdag 19 c.s. zal te 9.30u in de kerk aan het 

Westeinde. de inzegening pläatsvinden van het huwelijk van Wim 

van Weenffri tin Marga van Weenen~Janssen. Na de H.Mis zal in de 

pastorie gelegenheid zîjn tot feliciteren. ·_Wij werisén el vast; 

langs deze weg dit Léris bruiclspaar van hnrte geluk. 

-Evèneens hr:rtelijke gblukwensen mogen wij richten tot 

het echtpaar J.Bom-Teunissen 1 die met de begrijpelijke vreugde 

/ kennis gaven van de geboorte ·van zoon Hobby. Ovér 10 jaar wordt 

. Hobby Boni bij de Lcnspupillen verwacht. . · · 

· -Zaterdag gevonden op Ockenburgn : een hemd. Terug te l:le
komen bij Dhr.A.v.Gastel, Tomatenstr;l66. Hier bevindt zich ver

der een Lensshirt, enige tijd geleden bij vergissing· door een 

sp(ler van Lens F meegenomen. 
; 

De spanning .is geweken. : .. . . •· 

Door de resultaten van. j.l. · zondag .ziJn zowel Lens 1,· 

Lens 2 als Lens.3 definitief op de onderste plaats beland, 

Daardoor is eEJn einde gekomen aan de spa.nning, v;aarin wiJ we~ 

ken lang hebben geleefd. Over de oorzaken, die tot deze terug

slag, na· een succesvol seizoen als het .·,orige, hebben geleid·, 

kunnen de meningen verdeeld zijn. Het heeft weinig zin nu op 

deze plaats na te kaarten, maar· toch kan de invloed van dit 

onheilssèi2oen· er een tén goede zijn. Op hardhandige \7ijze , 

zijn 1vij ymkker, geschud. De kracht van onze club zal nu moeten 

• bl:ijcen • Wij zullen ·nu niet moeten praten, mat1r daden moetetn 
.- á. ~. 

; 
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stellen. Allo spèlers moeten bezield zijn van de gedachte: 
WIJ KOMEN TERJLTG ! ! . 

. · Dit is ook inderdaad mogelijk.- De grondslag kan reeds 
binnenkort worden gelegd. De zomertrcining gaat beginnen. 
Door te trninen kunnen wij de ·'daa:l. stellen, die nodig is om 
volgend seizben m,:.t kans op succes te trachten het verloren 
tc;rrein te herwinnen. Spelers, aan jullie is het, deze daad 
en masse te stellen. Te:ont dat het ons ernst is. Traint ! 

:!"mJ __ rloel t(!.~ _ _q._oel,_. 
Van Slechts één der s cniorenelftalJ en werd ee_n ver-

slag ontvange:,. Wij zouden U nu het ve·rhaal kunnen doen van 
een zonuwslOiJe11.è.e• bus tocht van Lens l en ncnhung lo.ngs de 
hloci·end" bollen nacr Hrcarlem. VliJ zouden U kunnen vertellen 
vo.n t:cn nieuw gczelschnpspel 11 duiten II geheten. Of' ve.n een 
torenklok, die drie keer sloeg en daarmede het naar onze iho~
ning fctale tijdstip amikondigdc. Wij be:~erk,m ons echter tot 
!;}en kort verslt.g, vnn Ripperä.a 1- Lens 1 . De· eerste aunvo.llcn 
,:,oren· vopr Lens, me:ar vorder dan een afgekeurd doelpunt van 
J. '.V:istofold kr;mrr het niet. De gastheren hadden het ·eerst· 
succes" mc.:::.r LE:ns untwoord kwmn onmiddellijk. Een -::c.rdige com
bine.tie ovo:r rechts wtrd door F.de Jong met een prachtig doel
punt afgerond. Voor de rust ,rerd het zelfs 1-2 door een· ga1:f · 
schot van J.Wustefeld. In de·tucede helft bleek echter de 
spanning vnn de bu_st9cµt teveel. te zijn geweest. Verschillen-
de· speler·s konden geen bal meer plaatsen en de eenvoudigste 
kansen werden·vePprutst. 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 bçzegeld. L.de·W. 

Vervolg van doel tot doel. 
Lens 5. btsloot · de coe1peti j;ie met een 3-1 zog<: - op 

Wilhelmus 4. De vmdstrijd was van b_ehoorlijk gcha.l te, vooral 
vbor de rust. De gasten namen de leid_ing, ma.ar vrij kort 
daaro·p was het gelijk toen Leo Bom een strafschop benutte •. 
Even tevoren had Piet Bcrgenhonegouwen er één gemist. 

Na de thee rms Lens belangrijk sterker met twee tref
fers als gevolg. Einde .3-1. Van Lens-zijde blonken uit 
rechtsback Linneweever, het rechter aanvalsblok Jorink-Kuij
pers-Ond,"rrn.,ter en dE: zeer '-lctidve Leo Bom. 

•~::.:t:i;b-:i.i.~==-----------:c--------.._--------------::::---------.------
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PINKSTEREN 

Pinksteren is het·derde hoogfeest, dat wij in de 
loop van het kerkelijk jaar vieren. Op deze dag herdenken wij 
het begin van de ve1'.:!.ûding op grote schaal van de blijde bood

schap van het. ware geloof. 

Sedert de H.Geest.over de apostelen neerdaalde 
ZJ.Jn ruim 19 -:,euwen verstre_ken en nog lang is het niet zover, 
dat alle mensen· de boodschap van het evangelie -kennen en er . 
naar leven. 

Laten wij tráchten·ons 
nisjo te zien maar dit geloof-als _de 
v.en beschouwen. 

Zálig pin.1<:steren. · -

geloof niet als een ver
grote inhoud ván ons ie-

====== ·===-- ======-===---===--------------------=-----------=-
200. 000 Lensrevues, • 

In juli 1947 nam dé heer van Luxemburg· .de taak op 
zich de verzending van de Lensrevue te·gaan verzorgen. In de 
bundels die op 16 mei 56 ter post bezorgd worden bevindt zich 
het 200.000e exemplaar, dat via de Copernicusstr.56 zijn weg 
naar de lezer vindt. Eèn nuchte;,_e mededeling. Jawel· • 

Als i.. maandagsavonds de copy door de redactie 
is samengesteld, dhr.Mahieu dinsdags de stencils heeft getypt 
en de stencilploeg dinsdagsavonds de stencils heeft afgedraaid 
en de revue in boekvorm heeft gevouwen, komt•'s woensdags de 
·familie van Lµxemburg in actie. 

De reeds. door dhr.v.Luxemburg geschreven adre,s
bandjes worden om de _eerst gevomoen Lensr.evues geplakt; de 
revues worden per wijk gebundeld en tenslotte r.aar het hoofd-
postkante-or gebracht, __ . · 

· 200.000 Lensrevues ! Weet U wat dat zeggen. wil? 
· Als wij voor het schrijven van 150 adresbandjes één uur reke

nen en voor de overige ·aan de verzènding verbande,:. werkzaam
he.den ( vouwen., :;,lakke:i;,_bundelen en bezorgen ) eveneens één ,, 



' . -300-

------------------------------------------------------------
uur per 150 exempla:,'.eii, dan betekenen deze 200.000 Lensrevues 
••• 266i l!ken geheel belangloze arbeid voor Lens. ,Bij een 
48-urigeeteek is dat voor een betaàlde kracht ruim 55 weken• 
of ruim ••• 1 jaar. · 

Dit gigantische werk is verzet in een tijdvak van nog ,_ 
gèen 9 jaar. . 

Vlij weten zeker uit ,naam ·van geheel Lens te sprèken 
als wij de heer van Luxemburg ( en zijn gezin waarbij wij spe
ciaal Mevrouw v.Luxemburg nog willen noemen) feliciteren met 
hèt bereiken van d~ze mijlpaal en hem hartelijk danken voor 
de massa'arbeid, die hij alleen al in deze functie voor Lens 
heeft verzet. ' 

.. De zo verdiende onderscheiding met het lidmaatschap 
van verdienste, die hem vorig jaar àls dank voor zijn vele 

'werk voor de vereniging ( vele jaren was hij bestuurslid en 
nog steeds incasseert hij contributies en donaties ) werd· 

·verleend heeft dhr.v. Luxemburg geen aanleiding gegeven op 
zijn lauweren te gaan rusten. Integendeel. Zijn oorspronke-' 
lijk plan de verzending van de revues na het bereiken van 
deze 200.000 aan andErEn over te dragen heeft hij gèwijzigd 
in : "· stoppen bij ien k'imrt miljoen ". 

Hr.v·.Lw:cmburg, • ogc het voorbeeld van U, die toch 
tot de oudoten in Lens behoort, voor vele jongererr in onze 
vereniging aanleiding zij.n zich, hetzij in de wedstrijden, 
hetzij in vercnigingswerk, hetzij in beide, geheel in te zet
ten voor onze club. 

Nogmaals heel hartelijk dank. 
P.S. 

Zoeven vernemen wij, dat ook de ontvanger van deze 
200.000e Lensrevue reeds bekend is. Het is dhr.A.Krol,Wild
hoeflaan 35. Redactie 

TERUG NAAR DE VERLOREN POSITIES? DAN TRAINEN 

Het Doelpuntenfönds., 
bleef deze week onveranderd op f.252.05 

staan. 
.• Zorgt_ •Lens 1 na dei laatste wedstrijd nog 

voor een verrassing? : 
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Vrijdag 18 iiièi 

Zaterdag 19" 
Zondag 20 " 
Maandag 21 " 
Woensdag 23" 

Donderdag 24" 

Vräjdag 25". 

. LENS I ZAKAGENDA .. 
8 uur·Bestuursvergadering t,h,v.dhr.H.Hou
kes, 2e Schuytstr.60. 
Lens J . 
Hoogfeest van Pink~tèren. 
Lens 1~2~B-C-D-E-J. Geen Clubávond. 
Half drie: PupiÏlentraining. Geen woensdag
middagclub, 1_s Avonds training op Ockenburgh. 
8 Ull!., Vergadering bestuur en commissies in 
clubgebouw Hierck·, Apeldoornselaan 46. 
7 uur : Lens - de Schoóf op Ockenburgh 
;;--:--. . 

: . ~raim.ng. , . . .. 
. ' ==============7•============-=~===============~========~~===-

OFFICIFEL. 

-Beatuursvergaderin,K op vrijdag·, 18 mei a.s. ten huize v&n de 
heer H.Houkes, 2e,Schuytstr.60. Aanvang·8 uur. ·. 

' , . ' 

-Op Donderdag 24 mei a.s. wordt overeenkomstig het arti
·l{el 67 van het Huishoudelijk Reglel:lent de voorgeschreven. ver-

. gadering van het bestuur rae_t de coC:miss_ies ge'iouden en wel in 
het cl ubgtcbouw, , J .llierck, Apeldoo,:nselaan 46. Aanvang 8 uur. 

' Tot ·de·zc vergadering wordèn beh,11 ve de bestuurs'ieden 
uitgenodigd de leden· van : elf':;alco,mmissie, technische commis-• 
sie; ju.niorencornmissic; ballotage-commissie; contact-Con:~.111issie; 
materiaal-commissie, Tevens worden dG heren redacteuren van· 

de Lensrevua en de biblióth~~aris vriE;Îndelijk verzocht aanwe-
zi&: te willen ziJn. · · • · ·' 

Eventueel bericht van verhindering gaarne tijdig aan de 
secretaris, 

-:-:-
PROGRAMMA SENIOREN'MAANDAG. 21 MEI 1956, 

2.30 

2.30 

uur 

" 

OPSTELLINGEN 

1 s Gravenzande 1 Lens 1 
.. 

" 2 Lens 2 
-:-:-r-

Noordlandseweg-
's Gravenzande 

" " . '. 

Lens 1,Lten' Dam, J .v.·d.Meer,H.I<ortekaas,J .Admwraal 
J .Ras·,H.Haket ,J. Wüstefeld-,Rob.Mahieu,A. v •. Luxemburg,F .de Jong, 
d.Verhaár; · · 

.. 
' :. •6 

, 
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Lens 2:A.Beck, E."v.Laarhoven;H.Kemper,A.Eoppenbrouwers, 

H.Houkes, J.Veenman,J.Jager,P.Oranje,R.Wüstefeld,B.Luijckx, 
A.v.d.Lans. ' · 

Reserves: J.Lelieve:l.d, P.Bergenhenegouwen,A.v.Gas
tel, L.Knijff, J .Boortman. 

Samenkomst:· l.lOuur, W.S.M. - Varkenmarkt. Vertrek 
bus 1.20 uur. Reiskostey worden vergoed. 

-:-:-
PROGRAMMA SENIOREN VOOR DONDERDAG 24 MEI 56 

- 7 uur Lens Comb. - V.N.O. 

OPSTELLING 
A.Beck, J,v.Westing,E.v.Laarhoven,A.Hoppenbrouwers, 

R.Becker, J. Veenman, G. Lam,B. Luijck:ic, P .Bergenhenegoumm, L .Bom, 
J.Suijkerbuijck. Reserves: H.v.Niel,J.Kuijpers,H.Eisenburger. 

-:-:-
Alleen noodzakelijke afschrijvingen, uiterlijk 

zaterdagmorgen. Adres: Dh:t.ll.Houkes, 2e Schuytstr.60. 
-.: -: -

?ROGF.JJIMA Jill!IOREN JJOOR ZATERI:AG 19 l.:EI 1956 

,-4,10 uur VVP - Lens J Teriein Zuiderpark. 
-:-:

PRO,~RAMJl.!A JUNIOREN VOOR l.rAANDAG 21 MEI 1956 

-12 uur Viestlandia - Lens É 'Langebroek;veg :.. Naaldwijk. 
- 4.15 11 

- 1.15" 
-12 uur 
-. 1.15" 

, 

VVP Lens C ,Terrein Zuiderpark 
Lens D - Verburch Terrein 3 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 bekend met J.Brockhans. Reserve:B.Hen-
dricks. 

Lens D: als bekend met J.Ansems. 
Lens E: speelt op maandag: G.de" Haas,R.Blok,K.Ad

miraal,J.Hoefnagels,H.Dietz,C.v.d.Zijden,L.Blogg,W.Stoové, 
A.Lutterman,J,de Heer,F.de Groot. Reserve.: P.KeL,per en w: 
Niegerin.k ( ook voor D ).· 

•\. 
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. Lens J : s,peel t zat.erdag. en maandag. Verwacht worden 

de bekende J-spelers, benevens P.Schulten en .P.Wisse. Leider 

voor zaterdag dhr.G.Lam. Verzame_len op maandag om 12.15 uur 

Haagweg hoek Thorbeckelaan: · 
Gezien het overbezette programma verwachten 1vij 

ieders aanwezigheid. Niet. te vermi.jden afschrijvingen aan dhr. 

P.v.Elferen, Appelstr.90. ". 

J .Ansems, J .. Jos moeten zich deze week ·verantwoor- • 

den bij dhr. P.v.Elferen, Appefstr.90, daar zij zaterdag niet 
zijn opgekomen. . 

-:-:-:-
De TRAINI!fü. 

' De veldtraining gsat weèr beginnen. Zoals·uit het 

hieronder volg~nde programma zal bl'ijken, gaat er op ui tgebrei

de schaal aan de technische veryolmaking van de divc;rse cate- ' 

gorieën spPlers gewerkt worden. · · 
Op woensdaç;avond traint de' e&rste. /!TOcp ,iunioren; 
Op donderdagavond de selecti&groep van de c;cmioren; 

Op vrijdagavond komt d•: twrode groep ,junioren als-

mc•de de niG~ voor de selecticgroep opgoro~pen senioren • 
. Verder wordt or getraind op. twee mid~agon. Op~.: 

terdegmid"2ag traint de derde juniorengrocp 
De spelers voor de, selectiegroep dc,r senioren en: 

die voor dE: drie grmepcn junioren ontvang<'-n een oproep. Alle 

pupillon ,;or:len op v,oensdagmiddag vorwàcht. De niet aangeschre;

ven senioren op vrijdagavond. 
Met de training wordt begonnen op woensdag 23 mei'. 

De Woensdagmiddagclub vervalt, althans in de thans gebruikelij- · 

ke vorm. De niet bij een .der groepen ingedeelde junioren kunnen 

· dan echter-wel um balletje komen trappen, evenals op zaterdag

middag. 
De spelers worden voor de avondtrflining verwacht 

om 7 uur. De kee,pers om half zèven. Wie t8 laat komt, vist . 

achter het net. 1//o,nsdagmiddag wordt om h~lf drie begonnen,· 

zaterdag Qlll drie uur.. Voor verdere gegevens zie men de cir_

culaires, die deze week verzonden zullen worden en de volgende 
Lensrevues. · ·· 

• 
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Resultaten van 10 1 12 en 13 mei 56 •. • 
Senioren Junioren (~.) 

Lens l - Alphen l 3-2 Lens H - Wilhelmus 8-0 
Juniorem Lens, I - RKAVV 2-0 

GDA Lens B uitg. Lens J DHBRK 0-3 
Lens C - Moa 0-10 'VVPg - Lèns J(10/5),0-3 
VVP. - Lens D 4.,2 Pu12ille"c 
Lens E - Valkeniers 6-0 Lens A ._ KRVC 'l-0 
Lens F - Q,uick St. 4-1 Lens B - VVP 3-1 

De . ':'Vnte.!!I'.oi;. 
. Op deze tweede mooie meizondag slaagde Lens l er, 

met 4 in'rallers, in weer E.ens een overwinnihg tè behalen. 
Eén "eniorenwedstrijd lP.verd,e aldus 2 punten op. Uog één wed
strijd en dan behoort·vóor onze senioren deze noodlotscompe
totJ.e -tot hüt verleden. 

De junioren zijn ·nog niet zover. De 8 v,cdstrijdon, 
die in è.c voorbije 3 ::iprnldagen werden gespeeld brachten 10 
r,un<:;c,n in de pot. Huast een paar grote ovc

0

2winpingcn (kns E 
on lI ) stond een e:rote nederlaag (Lens c) en een verloren 
k=,:,iocnsi.llusio (Lens D). L . .:ms E heeft uit zijn <ene rcste
,:;-i;,.dc ,cdstrijd maar 1 punt nodig om de kampio,msvlag te kun-
ncr1 hijsen c11 Lt.ns I, dat concurrent RKAVV vc•rsloeg, kan, als 
het zijn laatste wodstrijd wint alleen nog door de Leidsendam-
mcrs worrlen be:.:-eikt. ' · ' · 

2 Pupillenelftallen behaalden 4 punten en.sloten 
daarmede hun ''. competitie " af. 
De stand na ·29 voetbalweken: 

Senioren 119 ,38 17 64 93 293-315 0.70 
Junioren 162 82 18 62 180 479-353 1.11 

•Pup:Ulen 26. 10 3 12 22 44- 21 0.88 

Totaal 307 130 36 139 296 816-719 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 ên Ma-
xianne. 

' , 



· · . ', -307-

--. ------------------A• -------~--------- ------ .---------
,·~Op woensdag 23 mei zal het buwelijk voltrokken-worden 

tussen Kees Visser en Toos Haket. 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 ~eceptie op het adres Zwólsestr.333. Mogen onze bes

te wensen dit knsechtpaar· in het huwelijksschip vergezellen. 

-Zaterdag b,leven op Ockenburgh een zwarte poetbalpanta

lon en een Lensshirt liggen. Terug te bekomen bij dhr.A.v. 

Gastel, Tomatenstraat 166. . 

-Sinds zondag loopt Fra~s.Wamsteeker'nond met een kale 

plek boven aan zijn 'overhemd. Hij miste nl. zijn grijs en 

groene strik. Wie vond dit decoratieve kledingssluk? Het adre~ 

van .de ontstrikte LensjuJ1ior is Den,Helderstr.51. 

VAN DOEL TOT DOEL. 
, .. \ 

Lens 1 slaagqe er in de eerste thuisoverwinning van deze 

competitie te behalen.-Hoewel er voor beide ploegen niets meer 

' op het s:,el stond, werd er zowel door. onze voortrekkers als 

door de Alphense bezoek,rs hard gewerkt. Na enig torreinvcrken

m.n veroverde Len:s een l:le"ine· veldTr.: erdcrhoid, maar gebrE:k aan • 

techniek en te lang tal1cn stonden succes voorlopig in de weg. 

i'fa een goede doorbraak ~asseerdë G. Verhaar de Alphen-k•.opcr 

echter met een sc,huive>r en het was"l-0. De bezoekers trokken 
,, . . ' 

nu ·resoluut ·ten aanvaI en een vrije trap ·,;eg~ns hands beteken-

de 1-1. G. Verhaar zorgde üvenwel toch. nog voor e·en 2-1 rus·t-

s tand; In de .tweede helft had Lens aanvankelijk wederom oen 

klein veldoverwicht en A.Hoppenbrouwers bracjlt in -deze perio

de, de stand op 3-1. Pingelen vän een van onze verdedigers gaf 

'de bezoekers nog de kans er 3-2 van te maken·, maar verder ·, 

liet Lens het niet meer komen. 
,. . . ; L.d.W. 

· Lens ·I heeft in een spannende wedstri•jd verdiend met 
. ' 

2-0 van RKAVV gewonnen.' ! 

In de eerste helft had de tegenpartij: een licht over

wicht, dat echter niet.in een doelpunt kon vierden uitgedrukt, 

doordat de verdediging (met P.de Groot,c.,:uy'tens en R.Straat

'hof als uitblinkers ) goed in vorm was. Zo bleef de stand 

tot de rust 0-0. : 
. . . ~ . . 

. Aangemoedigd_door de vele toeschouwers e~ met de wi~d 

in de rug begon Lens vol goede moed de tweede helft. Er werd 

· een serie aanvallen op touw gezet, waaruit 11.Schulten met een_ 

~ . 1-' . '•:, 
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hard schot in de rechte~Köfuc ('n magnifiek doelpunt) çle 
stand op 1-0 voor Lens ·bracht. HE,t werd zelfs nog 2-0" çloor 
een onhoudbaar-_ schot van C .H~:,:::isen uit een goede corner 
van P.Schulten. . . 

Hierbij bleef het. De spelers hebben er stuk voor 
· stuk het hunne toe bijgedragen, dat de kans op het zo fel 
begeerde kampioenschap zo groot mogelijk is geworden. Het 
afwachten is nu, of RKAVV een punt wil verspelen. Als dat ge
beurt in één van de 4 wedstrijden qie de Leidscndammers nog 
resten, kan L~ns I zich kampioen noemen. 

Tegen het onderaanstaande én bovendien nog onvolle
tl.igc, Valkeniers had Lens E nog vrij veel tijd nodig om tot 
ec,n eerste doelpunt t6 komen. Fred a_e Groot was er de mak.er.• 
van. De tweede helft ( de ruststand was nog steeds 1-0) was 
een voortdurende bE>lt·gering ·van h~t vijandelijke doel. Fred 
de Groot, nog 2x, Ton Lutterman 2 ..x en Joop do Heer voerden 
de, score tot 6-0 op. Hd sterke opdringen van ons elftal en 
het uitstekende verdedigende werk van de Valkenierskeeper 
stonden eon grote zege in de weg •• Is het a.s. maandag ·de 
grote dag ? 

Het H-elftal had een _ongewoon productieve bui en 
scoorde er tegen het Wilhelmus tiental lustig op los, vooral 
in de eerste helft. Binnen 3 min. was het al 1-0, toe;n Rood
bol een voorzet van Harders in het rn:t tikte. Een goed gono
men corner ,rnrd door Wil Vcnderbos ineens ingeknald,. 2-0. 
Karel v.d.Laan zorgde voor· n<3, Peter de Haas m~akte er 'met 
een mooischot 4-0 van. Twee solo's van v.d.Laan l&verden weer 
2 doelpunten op, Na de rust was het weer voortdurend Lcmsof
fcnsief wat de klok sloeg, maar de tegenwind en vooral pingel
ncigingen·van enkele spelGrs maakten doelpunten duur. Karel 
v.d.Laan had nog e,:;nmaal succes.·Michel Harders tenslotte 
bracht de eindstand op 8-0. Tussen de bedrijven door waren 
nog enkele doelpunten v:lCgens 'bui t,:mspel afgckm.ird, Als -wij 
ons niet vergissen, heeft géén Wilhelipusspeler ons stra:f'.
schmpgebied betreden. 

. Al spoedig bleek dat Lens J in DHBRK geen zwakke 
tegenstander had. Toch duurde het lang v66r onze doelman voor 
een hoge bal moest zwichten. Na ,de rust wisten de Haagse_ Boys 
.do stand op 2-0 te brengen. Door het sterk terugblijven van 
rè_cJ;ttsba,_ck en spil kreeg dG tegenstander alle- gelegenheid aan'
ya lle~= 012= tccbou·:.--cn. = Hie:rdoor = ontstc-nd=doelJ2unt=n• 2•===;,,= _ = . 
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LENS I ZAKAGENDA . · • , 
-----,--, - 1 

Donderdag _24 mei o uur ': Vergadering bestuur en commissies 
' ·in càfé Hierck\ Apeldoornselaan 46. 

Vrijdag 2,5 Il 

Zaterdag ·26- 11 

Zondag 27 11 

Maandag 
iïo~nsda:g 

26 
,30 

,Donderdag 31 

Il 

Il 

" 

7 uur: Lens~ de Schoof op Ockenburgh 
, ' . 

Training senioren ·en de tweede groep ju-
·n1oren. . "t · 

Lens Jen.training derde groe_p junioren 
Lens 1 besluit de seniorencompetitie 
Een seniorenelftal naar het KRVC-tournooi 

Lens B-F-H en_ j I . 
Clubavond. · . 
Half drie : Pµpillentraining 
's avpnds : training voor de eerste grmep 
junioren ! ! J · . . 
Trainirtg selectiegroep senioren. 

, - 1 

=============·==========================·==================== 

!Ict doelpuntenfonds ' j · . 
wacht met spanning op de opbrengst van de 

laatste seniorenwedstrijd van he~ seizoen, zoals alle Lensers 

met belangstelling 'de wedstrij'd VVP 1 - Lens 1 tegemoetzien., 
Het saldo is horr f.252,05 

1 = , 
o~FICIEEL ,· 

. 1 . • 
Vergadering van bestuur :en commi·ssies, donderdag 24 mei a.s. 

OI'l 8 uur ;in clubgebouw H_ierckl, Apeldoornselaan 46. We reke

nen op àller aanwezi~heid, . r 
Olympische dag, 24 juni 56 te Amsterdam. , 

Prijzen dPr plaatsèn : Er'et·ribune f. 7 .50, marathontribune 

f,6.-. Zijvak f.4,50, zijvak ~l 'f,3.- staanplaatsen f,1.50, 

In verband met de termijn v'ari indiening bij de K.N.V.B. 

nocton •è,w,egcn soo, ,>mseri, r•dijk Oo,,poek, dus sa te,- , 
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dag, 26 mei bij het secretariaat: H.Houkes, 2e Schuytstr,60' 
tél. 324 721 zi'jn ingediend. 

Holland-Saarland - 6 juni 56- Amsterdam. 
Voor deze wedstrijd zijn kaarten gangevraagd door : 

H.Brussel f.4.50, W.Westerhout f.4.50 (2x), Ph.de Heer f,3.
J.de Heer f.3.-, P.Bergen Henegouwen f.1.50 (2R). 

Deze aanvra3ers kunnen op toewijzing van de kaarten 
rekenen. Er zijn nog beschikbaar 2·kaa~ten à f.4.50; 3 kaar
ten à f.3.-. Gegadigden ge).icven zich te melden bij dhr.H. 
Haukes, 2e Schuytstr.60, tél.324721. Toezending van de plaats
'kaarten volgt zo spoedig mogelijk •. 

H.H.Bestuursleden, attentie ! 
De cv, Best~Ü;svergadering wordt gehouden op vrijdag 

8 juni a.s. Plaats wordt nader bekend gemaakt. 

Tijdens de van 9-16 juni te organisere~ Haagse sport
week zal in de Houtrusthallen een sporttentoonstelling worden 
gehouden. Onze leden kunnen biJ de secretaris d.lir.H.Houkcs, 
2c Schuytstr.60,,toegangskaarten voor deze ex}1ositie aanvr&
gen tegen do g~reduceerde prijs van f.0.25. Deze aanvragen 
moeten vbbr 3 juni a.s. zijn ecdaan. 

Algemene Contact-Filma·,ond-; 
Op maandag 4 juni zal een contactavond·worden·gcorga

niseerd, waar alle seniorleden en A-junioren en vanzelfspre
-kend ook onze' donateurs van harte welkom zijn. Het programma 
zal bestaan uit films en een interes,,ante causerie over het 

' onderwerp II Sport· en fotografie· " door· een zeer ter zake kun
dig spreker. 

Nog niet 'alle deta'ils ziJn geheel geregeld. Zo zal bv. 
worden beslist in welke zaal de avond zal worden gehouden. 
Maar dat leest U•allemaal in de volgende Lensrevue. Deze eer
ste mededeling heeft alleen maar tot doel U de gelegenheid 
te geven de_avond van de. 4e juni vrij te houden. 

Contactcommissie. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 27 MEI 56, 

-2,30 uur VVP 1 - Lens 1 .Terrein Zuiderpark. 

-12 .15 " · Jubil,mm Bliksemtournooi KRVC • 
., 

Deelnemers pool 2 : Lens - Verburch, Flamingo's 
en KRVC, (wee.strijder,.:: " 1:: minuten ) 
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De opstellingen zullen peraanschrijving_ ~eke!ld ge

maakt worden, ' 
-·:-:--:- . 1 

PROGRAMMA JUNIOREU ZATERDAG 26 1!E,I 56. 

Lens F speelt op zondag ( zie 

..:3 .uur : L,ms .. J - RKAV.V ... ,.Terrein. 3 . . .. - ~-" '•• . 

. PROGRM!MA JUNIOREN ZONDAG 27 MEI 56. 
. . ' 

aldaar ) · 
Lokaal 2 

-1.45 u. GDA .: . L~ns B Terrcirf Emmastràat Loosduinen,. 

-1.15 u · 
--12. 30u 

Wit Blauw R.K.-Lens F ·Teirein lfostvlietweg-Vóoiburg 

Lens H- 1,ms .. I. _'(vriendschappelijk ) Terrein 3, 
·- . . "• ·1 - • 

! 
OPSTELLINGEN~ 

' '. 

Lers B als bekend •. · Rrnerv~s H. Wi ttc,r;; M.Franken, 

J .Brusse1-:-·-- . · . · ,. . 

Lens F speelt op zondag :,als bekend:met P.Kcmper 

Reserve, : J.Mol, C.v.Gein,A.Nowco·. Samenkomst : 12.30 u. 

Rij S\Vijkseplein. Leider :, ·Dhr. G. Lam, 

Lens J speelt op zaterdag mc,t P.Wisse çn p.Schulten. 

Lens Hen I al3 bekend - (op zondag), 

-:-:-:-

Resultaten van 19 en 21 mei 56. 
Junioren 

Wrntlandia •· Lens B 6-1 Valkenier.s - Lens E 

VVP - Leris C 6-0' . VVP f - Lens J 

Lens D - Verburch 3-0 Westlandia - Lens J 

Vr~~Q-~9happeli 1ik .. ,. ' 

0-2 
·4 --,'. 

6--1 

1 s :}ravenzande 1 - Lens 1 4-3 1 s Gravcmza:q.de 2-Lens 2 

Corroct:te qitslag 6 :1oi . Lens B ,. VVP 4-1 (niet 3-1) 

----------------·----·--·. --·· -

2-5 

·. ]::__1!}..!!~1~.EJ_bicê:f · in dez·e 3ûe vodtbalweek voo:r de scniurcn on-• 

verande:rè. omdat 9r geen sc.rl.ioren-,-,1edstrijden v~ardn voor de com~· 

pGti tle. Er is trouvrens · door deze categr:,rie, nog ffi!J..:.r e8n wad-

strijd te spelen. . . · 

De ·,junioren zagen h1.1 n aar.tal goals v/J/Jr vermeerde

·ren à.oor de wijziging in con uitslag van ·6 mei; maar tevens 

. door de 6 g0~;,2r.il'. .dé· wedstrijden; CÎie 4 punten opleverden. Het 

belangri;ikste feit is wol, dat Lens E de )campioe~svlag,mocht · 

u~ tstoken. Ven her to proficiat, jongens !_ Lens C,.]) ~n Jµ 

· sp~· cl den hun laa ~sta., ;h.:-dst;rijd, -

I 
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De stand na 
Senioren 
Junioren 
Pupilleh. 

Totaal 

VARIA. 

de 30c ronde: 
119 38 17 64 93 293-315 0.78 
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 pinksterdag in het veld 

kwam voor zijn laatste wedstrijd teg<m de Valkeniers, was za
terdag het kampioenschap reeds behaald. V.V.P., het enige elf

. tal dat nog een tfü;oretischc kans had op de ereplaats, ver-
. spe.cl de toèn nl. een punt aan Blal.iw Zwart. L,ms werd daardoor 
onbereikbaar. ' 

Evon daar gelaten de nogmnwczigo titelkansun van 
Lens I, dat moet 'afwachten of concurrent RKAVV <een punt' wil 
·veorlic,zcn, is ons E hd enige LE:nsclftal, dut dit jaar met; 
cc,n ,rnmpioenschap vreugd,, in de vereniging brengt. Ook hier 
staat op de achtergrond nog het sombere bccld van Lrns 1, 2 
en 3, alle definitief op de laatste ~leats. Een kampioenschap 
van ~en jm).iorcnelftal kan dat niet. goedmaken. Ui ter.aard. nic,t. 
Maar het is een pleis Ger op d.e - diepe - ·wonde. Niet zo zeer 
om het feit vap II con ti t-el 11 ; iedere grote yeren_iging kan 
t'l!ce of zGlfs mcèr elftallen kampioen II maken"· VG0l îneer 

.rcc,ds om het feit, dat de crcplaats is qcreikt in de sterkste 
afdeling wanrin dit elftal ~ binnen de bepcrkcndc bepaline; 
van het spelen in katholiek verband - mag ui tk anen. Maar voor
al ook om de wijze waarop deze ereplaats beroikt is. 

Er is vaak goed gevoetbald doÖr Lens E •. En de spe
lers hebben van hun technische capaciteiten het grootste•nut 
gehad door ze te gebruiken in stipte volgzaamheid aan de-
perfecte - leiding van dhr.Sarnlea, door ze verder te ontwik
kden bij de wekelijkse ci,;tderlingG training, welke do mees-· 
ten vrij regelmatig en enkelen met werkelijk voorbeeldige trouw 
bszochten·. 



~ .. , 

. . . 

IBNs..:voETB :liPoot. ,. 

Het Óp tweede pinks":,i::dág verspeelde programma bleek 
een· groot aantel niet verwachte uitslagen te bevatten. 
Hie.,.door was het aantal. goed voorspelde ui ~é!lagen niet 
hoog. De·meeste voorspellers kwamen niet hoizer dan 
vijf punten. ,Slechts een deelneemstGr was er die 
zeven punten vêroverdc, n,l. 1fovr.Houkes·. !ls je zo 
trouw d·e weds'trijden. van Lens 1 volgt, blijk je toch 
riog verstand van voetb ülen te krijgen. De premie van 
f. 5.- werd i_nmiddels l i tgekeer·a. , · · 

Hoewel het aantal inzenUnacen ook nu weer beneden de 
verwachtingen bleef, gac;n we toch dom:. , 
In het 'f)rogramm'l. ·voor Zoridag a. s, hebben w2 de twe6 

· belangriJke w2dstri,jdcn \ i t de 3klas B opgenomen. 
Deze ui tsl2gen zi,jn -toch uel hc\'l gol)l3.kkclijl< te 
vo or spellen ? Of bent U 1a,.u nog niet -zo zelrnr van ? 
VTe zullen m•1;?.r afwo..chtQn, _. . · 
De adressen wo.ar de formulieren 'kunnen worden inge
leverd zi;jn nog dezelfde : .:-...Hoofnagel,Tome.tcnstraat 
243, P. Krol, E,uezN:kad e 53, ;; .Roo zenburg,Hcc sw ij kplc in 
37 en H.Houkcs, 2c Schuytstr2a,t 60.. . , 
Wc hopen dat vele leden en donateurs dcza woek eens 
de moeite willen doen het.formulicrtje•in te·vullcn 
en bi_j een van de bbverig,moemde·ndrp.,·uen. in tG levGren • 

. , 

v.v.P. - LEl';IG EN SNEL,· 

:Zondagmiddag vindt in het Zuiq0rpa'rk deze v.oor· 
V.V.P, wel zeer belè.ngrijke- wedstrijd plaats.als 
sluitstuk v:,tl d,,. conipcti tic, :,anncmende dr.i.t Róodenbur ,: 
de baas kan blijven over v.v.s.B., ·zal V.V.P. duze 
wedstrijd ook in eert ov,:;rwinning dicn.:m om te zetten,· 
Gezien he 't ver schi 1 in de rangllj st zou dit een: uit
gema:;_,.kte zaak zijn. Of dit in do praktij\c ook zo.~o.l. 

·gaan, dicmcn wc af te ·wachten. In de thu1swcdstr1Jd 
.wist v:v.P. slcëht's·me·t .1 -.0 te zegevieren~ , 
Het staat r0eds bij•yoórbaat VG.st dat on?,-,, spc.lers 
hun sporticv-o pliC:ht ~tot. zü'llen vergeten.· .We hopen 
op ~en go.Jàe e11 ·p:rcttigv wedstrijd. · , · · . : · 



R .K. V. V ~ "IIDTIG EN SNEL~ , 
K O P I E. (Bestemd voor decinemerî· 
V/EDSTRIJDEN, 27 :MEI 195U. 

THUIOOLUB Brnzo:mKHlRS 1 2 3 4 

v.v.P. 
Roodenburg 
Stormvogels 
.Aljax 

l'~ .O. <~,Do
Sparta 
~T ... ~.C. 
E.E.O,H, 
·s.v.v. 
E,D.O, 

G.v .. ~.v" 
Rapid 

IENS 
V .V .s.B. 
f'l.OD"Oo- " 
'rJxcClsi·or 

I:indhoven 
;;m:::tcrdam 

v .V oV. 
----

. Limburgia ---~ 
D,F.C, 
Feyenoord 

;mn:;;chede 
,akmaar 

-----·' 

. Sittardia · Willem II 

RESH:RVE.:.WEDSTRI JDEN. 
S.H,S. 
M.v.v. 

B.v.v. 
Voienwijke~r~s __ _ 

' 

R .K, V.V. "LENIG EN SNEI- 11 

ORIGINEEL (Bestemd om in te zenden) 
WEDSTRIJDEN, 27 !,.EI 1956. 

THUISCLUE BEZOEICERS 1 2 3 4 

v.v.P. 
Roodenburg 
Stor!lr, o ge 1 s 
' . . "Jax 
N.0.1.D. 
81)ar ta 
N • i~oCo 
E.·Bo O.H .• 

Sn V.V •. 
E,;DoOo 

GoV.l~.V. 
Rapid 

LENS 
V .V ,S.B, 
J.:...D.O. 
Excelsior 

Eindhoven 
Amctcrdam. 
v.v.v. 
Limb:..n' gi a 

·.D.:B"\ • .C" 
Feyenoord 

Enschede 
~\lkmaar 

Sittardia Willem II 

RESERVE-WEDSTRIJDEN. 
S ,R. S. 
M.v.v. 

B,V.V. 
Volenwijk 

=========-=======================-==----=------------------------------
Inleg f. Naam: 
Adres· : 
Doorh.maken formulier ongeldig. 
UITERLIJK .ZATERD,:Ji a. s, inzenden. 

· Inleg f. Naam : 
.:.ares : 
Dobrh.maken ·formulier ongeldig. 
UITERLIJK ZliTERDt.G a,s.inzenden. , 

' 

w 

' .s--
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Jongens, het seizoen ·1955~1956 is voor jullie een 

goed seisoen geweest. Het ~ereikte kampioenschap is een feli
citatie zeker waard, de betóonde ijver verdient een woord van 
hulde. . 

De vaste spe:lers van het E-elftal waren· :K.Admiraal, 
L.Blogg, R.Blok,H.Dietz,F.de Groot,J.de Grui;l.ter, G.de Haas, · 
J.de Heer, J.Hoefnagels,A.Lutterman,W.Stoové,C.v.d.Zijden en 
in het eerste deel van de competitie M.Davis. 

Het resultaat van Lens E: 
20 .14 5· 1, 33 65-19 ·. 

De grootste overwinning-was 7-0 tegen GDA, de oni
.ge nGdèrlaag met 2-1 tegen DHL. Tegen VVP werd beide malen 
met •2~2 gelijk gespeeld-. 

Red.· 
, 

VAN DGEL TOT DOEL. 
Daar de' competitie op Zl.Jn laatste bonen begint te 

lopen on de programma's dus niet meer vol zijn en daar boven
dien het vervallen van do clubavond d0ze ,week ons voor grote 
moeilijkhcdón plaatst om all'e vcrslagon bij elkaar te krijgen, 
hebben wij slechts van enkele vmdstrijden iets te vertellün. 

Allereerst iéts :goeds, nl. van Lens E, dat aan· 
zijn laatste ucdstrijd tegen de Valkeniers beg<im in do weten
schap dat ho-t kampioenschap reeds een fci t was. Of het r.u daar-· 

, door kw3m of dat dL tugenpartij, YI8.aJ van de weuk tl. voren zo 
gemakkelijk gLr1ónnon was, wat word onderschat, in ieder geval 
wc·rd het een erg tam wedstrijdje, waarin Lens wol zeer duide
lijk sterker was. De geel-blauwen weerden zich E:chtcr goed en 
verdodigden stug. B.ovendli>Ein was hun doelmán weer prima op 
dreef. Doelpunten v:aren dan ook è.uur. Pas kort vobr rust zag 
Fred· do Groot zijn kans schoon om met eGn onhoudbaar doelpunt 
iû de hoek dc. score te openen. In de t710ede helft vlotte hot 
over hGt algemeen wel iets biiter. Bovendien hadden wij toen 
de :etcun van hcj; windje. De druk op het vijandelijke doel werd 

· nog gz:otcr en het twc,ede doelpunt was zelfs nog niet voldoende 
om de ·vürhoudipg weer. te gcvEm. Verdere successen kwamen er . 

-echter niet meer. Een strafschop·vermocht zelfs niey de stand 
verder op te -voeren •. 

Ook het D-elftal boekte een overwinning. Met 3-0 
werd Verburch verslagen. Deze sco~e werd in dè eerstü helft 
·reeds bereikt door doelpunton.van Pelster, Pcnnings en Meers-



' 
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hoek, J!ct spe.!, -dat in de cérsiie helft l:!clioorli~k wás. geweest, 

zakte na de doel wisseling ·wel heel sterk af, Er deden zich·· · 

nog heel wat doelrijpe ·kansen voor, maar ·kansen missen blijkt 

toch nog al tijd gemakkelijker .dàn zo te benutten, · 

Ltms C besloot de competitie met u,n klinkende neder

laGg, In iedere helft ,;i.st VVP ons doel 3 maal te vinden, waar

va~ één keer uit buiténspelpositie. Keeper Lunet behoeft or 

zi•ëh 'liet. over to gbneren: hij· heeft zich kranig ·gui:0c;rd. 

'ircmwc!ls, v<'i<',r de pauze W\>S de hé.lü ploeg aardig op dreef. 

1knig0 go0dc aan·.ra.L werd toen opgezet, vooral over de linkcr

v) u5eJ, Brussel-Witters. Maar het ontbrak aan doorzetten én 

sóotvaa:::digheid. Bovendiên had ook liVP oen prima keeper. 

Eer. p!,ar energieke doorze·aers 'bij de Zu:j.dcrparkizlub zorgden 

voor de· doelpunten, ;•.•at.,Dijkstra, die .evenals Franken nuttig 

vrc..rk verrichte, niet· kon ve;hinduren. · · , 

Cnze benjamins Lens J kwamen tvrnGmaal in het ·veld, 

· zo· . .'ol zaterdag als maandag:-ÎÏ(,id.e ker.en werd ht,t een neder

li;ag. ·van VVP werd met 4-2 v;,rloren, nadat de rust met 1-1 

s'cand Vlas ingegaan. De doelpunten kwamen hi-er van Gerard van 

Bc-:k en Pi:ul Se.hul ten._ In '?aaldwijk viel· maandag do ncdc,rlaag 

hc.-~l i.·;at groter ,uit. Ook t,oen -was 9-0 ruststand. 1-1 geweest. 

P(. tGr Yiisse ";las ··a.e s9hc:rpschuttcr. Do ~tweede helft w&a E.Cb_~E·-r 

erg c1l-echt. Wostlandia vond nog 5 x dé weg naar ons doel, zo_: 

dat met Gc,l klop g<,,krc,gen werd. · 
A.v.G, 

DE TRAINING. 
· Als deze Lcmsrevue verschijnt, is Lens " trainings

campagne 1956 "al begonnen. In ieder geval d~ze en de vol~ 

gcndc ma_and, wellicht oo~ nog 8cm· du,l van juli zal er op 

drie avondcn·on twee middagtn geoefend wordén. Dat is veel, 

zc,cr veel. zelfs. De T0chniccho Commi2s:.o, do trainer en zijn 

assls tien ton mal~ori er dus Yscl werk ·van. Üi:l~- dit werk succes

vol to dos>n 'zij!l, is de modewc,rking van de leden ve:rei.st, 

, Bij du slcctiegroep van de suniorcn is in de laatste 

jaren de opkomst gedurende de zomer-t.-rainjng •.noostal vrij 

goed ge,wccst. Dit jaar, nu in ieder geval hèlt eerste zich 

moet gaan prepareren om onmiddellijk dc·verldren positie te 

herbvcrèn, ·· zal deze nog be ter mo.e:b.cn ·z.ijn. ·-

. , DG overige s1.mioron blonken é!oorgaans niet uit door 

tro.ir..,irigscnthoU.sia.slllc:. ··?i(,;liS~.1~&r liovruvn I;'i(.Il ·gt..d.u• .. ~nao-.het · 

, 
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seizoen vaak kláchten, · dat er ge"en oefengelegenhe.id was,' maar 
·als er dan in de zomer getraind kon worden, dan viel dat al
tijd juist op een avond vmarop men beslist niet kon •••• Vele 
anderen konden wel, maar vonden het kennelijk niet zo nodig, 
Het'spelpeil bij onze seniorort•-is boslist•niet zo bost, vaak 
zelfs bedroevend. Dat moet omhoog, wil ooit ook maar één .van 
de verloren posities her1vonnon kunnen worden. 

Van de juniorentraining wordt bijzonder veel werk 
gom~alct. Degenen die volgend jaa:r:: senior spelen, worden bij de 
seniorengroepen vervracht. De overige junioren, voor zovèr zij 
naar de mening van de juniorencommissie voor training in aan
merking komen, ontvingen een circulaire, waarin de groepsinde-. 
ling is opgenomen·. Deze groepen zijn betrekkelijk klein gehou
den, opdat niet .alleen getraind, maar ook intensief getraind 
k"'n worden. Bovendien is er naar gestreefd-, ·zoveel mogelijk 
speiers van gelijke aanleg bï'j elkaar te nCinon. Kom dus als
jublieft' niet met : " Die of die avond of middag schikt mij 
nict zo best • Kan ik niet bij een andere gro"'p? Dan komt 
er van de opzet niets terecht. Voor gevallen van absolute 
verhindering kan - mits'tijdïg aang-ovraagd -, misschien ten 
uitzondering worden gemaakt. · Tegen hen, diq zonder met roden 
omklede afschrijving de training vcrzuime:,n , zullen strenge 
cmutrvgelon worden getroffen. To laatkomers kunnen onmï'ddol-· 
lijk-rechtsomkeer· maken, De training begint om kwart over 
zeven. Om 7 uur moet oen aanwezig z·ijn. De keepers v,orden om 
half ~oven v-~rv:ach t. . , _ · s . · 

EINDSTANDEN' 
2e klas C(l8 wed.) 4c klas 0 (14 wedstri,jden) 

KRVC2 13 2 3 28 .. 44-25 BI.Zwart 6 13 0 1 26 57- 5 
VIOS4 10 4 4 24 56-36 Archip,7 10 2 2 22 36-12 
Dolf.2 9 2 7 20 49-45 vcs 7 10 0 4 2C ,-43-21 

Duno 2 7 5 6 19 37-38 Lens 7 8' 2 4 18 35-21 
BEC 3 9 0 9 18 48-47 KRVC 6 -4 1 9- 9 28-32 
Flam,3 6 3 9 15 33-36 Wassen. 7(x) 4 0 10 6 20-40 
GDA3 7 1 10 15 40-47 Duno 6(x) · 3, 0 11 4 11-51 
Gr, V ,2 7 0 11· 14 57-55 Voorb.6 (x) 1 1 12 1 13-61 

Riêii:J•4 4 
,_ 

(x)' 2 pnt. 
, 

7 ,7 13 41-57 in mind.w.n.o. 
. Lens 2 5 2 11 12. 36-55 

(x) 2 pnt in min9,.w.n.o. ~ 

' " 

,· 
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-le klas G (16 wedstr.} 2e klas D ( 18 wedstr.) 

AD0 8 10 4 2 24 46-29 Te Werve 2 17 l 0 35 104-18 
SHS 4 10 3 .3 23 51-22' 0r.Bl.2 12 2 4 26 57-44 . 
Q,uick 5 8 4 4 20 55-43" 

e DHC 5 12 1 5 25 60-43 
Voorb.2 6 5 5 17 49-3~ · 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 8 13 35-48' Rava 3 6 2 10 14 46-54 
ADS 2 -4 4 8 12 33-48 Lens 4 6 l 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 Dol:fia 3 3 4 11 10 39-71 

H.v.H.3 l 0 17 2 23-86 

0BSERVER beklaagt zich met recht over het tekort aan 
belangstelling bij de wedstrijden en stelt in vorband-mct oen 
tHLctal ontmoetingen de-vraag, waar de rc:st van het bestuur 
cm do ledEm blijft. In deze vreag schuilt <Jün beschuldiging 
1begrijp_elijk OVûrigons ) , mr.ar hij is toch zo eerlijk d_at 
er oen antwoord op past. Vanzelfsprekend kan ik niet getuigen 
uit naam van do hele rest van be:stuur en 'leden" Mr.B.r vïat mij 
zelf b;:;treft, o:, de dag van AD0-kns 2 was ik bij mijn elf
tal in Naaldv1ijk, de zondag -daarna leider en scheoidsrcchti:r 
óp 0ckchhurgh. En de gave van mulj;ilocatie is mij niet gcgo-. 
ven. . Ik schrijf deze regels met enige schrocm in verband-· 
met het bekend woord II qui s I excuse, s I accusc ". Maqr ik " 
wiiag_h8t er toch op, omdat or met mij nog anderen zijn ( ook 
tot de II rest" behorend? , die zich op het stuk van club
liefde niet zo heel te verwijten hebben. Vo.or dezen had het 
VGrwijt b<. tGr _ achterwGge kunnen blijven; En ,vat de anderen . 
aangaat, de lauwen, de laksen, de trag0n, voor cbzulken blijft 
0bsf'rver 1 s klacht· de stem in de worntijn. 

Er hangt echter wel "en beolangrijk vraagstuk mpe 
samen, nl. dat van het kweken van belangstelling. Daar is. een 
goede voedingsbod~m voor nodig, iets waar'ieder lid zijn bij
drage toe·kan leveren. Hier dreigt het gevi:.ar van tot preken 
over te gaan, wat ik liever vermijden wil. Maar ik moge toch 
wel even de vraag stellen, of wij allen binnen en buiten de 
krijtlijnen inderdaad bewust trachten d& voorwanrdcn tè schep-
pen voor Gen gezonde atmosfeer_ }n onze vereniging. 
:ir::.===== .==.:...::::=====· ====::;::;= -===:;;==========.[ zi0 = Vl.rvolg;;: blz.=====-·= ·= 
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DE. LE N_S REVUE 

Rcdactie:-·L. de Weert en·A.v.Gastel 
Gironummer: Penn. L.en S. 33.67.11 ' 

Secr.: H.Houkcs, 2e SÓhuytstr.60 tél. 324721 
Terreinen Ockonburgh, 'eind~ Laan van Meerdervoort 

. . JAARGANG 1955-1956 ~ N°40 31 M:i 56 · 
LENS FILMAVOND 

Maandag 4 'juni is de elubavond verplaatst naar de 
bovenzaal van café Regina, Thomsönplein, waar ons lid A.v.d. 
Boogaardt ons zal vertellen over'sport en fotografie. 

De toegang is vrij ~oor een ieder die zich hier
voor interesseert. Natuurlijk verwachten wij de regelmatige be
zoekers ·van do· clubavonderi, maar wij hope·n da:t ook een groot 
aantal van onze anaere leden, do~ateurs en donatrices deze . 
avond vrij zullón niaken. Het aanvangsuur is half negen, manr. 
om 8 uur kunt U al terecht.· Fietsenstalling is aanwezig. 

Dhr. v.d. Boogaardt, zal zijn causerie houden aan 
de hand vim films .door hem zi:,lf. opgenomen in Curacao en in No-· 
derland. Tevens zullen wij de g6legenhqid hebben de Lensfilm 
te {!rqaien voor fü.gcnen die deze nog niet gezien hebben. 

Dus wij sprck\)n af tot maandagavond, 4 juni bij 
. .;ina ·, Thomsonplein. · ' c t t · · on ac commissie. 

-Donderdag 
-Vrijdag 
-Zaterdag 
-Zondag 
-Maanil!ag 

-Woensdag 

-Donderdag 

31 
1 
2 
3· 
4 

6 

7 

, LENS 1 ZAKANENDA 

fnei • Training sclectiegroep sulioren. 
juni: Training sen_iorel) en tweede groepjunioren. 

" Lens H en J ::,n training 3e groep junioren. 
Il Lèns F 
11 

: Algemene cohtact-film,:,.vond in Regina, Thorn" 
sonplein hook I(;plaa:n. Aanvang 8.30 uur. 
Half drie: pupillentraining. 1 s Avonds: 
training ecr,ste groep junioren. 
Training selectiegroep senioren. 

Il 

" 

' 
KOMT NAAR DE C_ONTACT-FILMAVOND OP · 

MAANDAG 4 .:JUNI 1956 .· 
, . , 

. ~. 

, . 
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HET DOELPUI'ITENFONDS •. 

Nu de seniorencompetitie er op zit sluiten wij ook 
het doelpuntenfond:s, af. 2 Se!l.zo111ne.n l,ang heeft dit Î)nds bij
na elke. ·week melding kunne_n maken van een gestadige aanwas. 
Het doel, f. 3 50. - voor de s tencilmac!-.ine, is niet be reikt, 
maar toch is. het um prestatie gewoest om met " 1 et per 
doelpunt "in 2 seniorencompetities ruim f.250.- bij elkaar 
te krijgen. Wij willen dan .ook niet nalaten alle senioren en· 
supportl,rs, die bijgedragen _hebben, te danken voor hun mcsde
werking. Het fonds zal in het nieuwe, seizoen niet terugkeren. 
Aller inspanning moet nu gericht worden op het heroveren der 
verloren posities. Acties, die·de· aandacht zouden kunnen af
leiden zijn dan uit dEn boze. u · 

De stand per 7 inei was ....... .. 
Deze weuk ontvingen we. van Lens 1 
Het eindsaldo per 28 mei 56 ad 

als volgt bijeengebracht : 

f. 252.05 
f. 2.
f. 254.05 

======:;;= 
werd 
Lens 
LGns 

1 f.83.30 Lens 3 •• f. 34.17 Lens 5 •• f.20.24 
2 " 30.06 " 4 " 33.10 

Bostuurs.Vcrgadcring. 

LGns 7 • • f. 26. 55 
Luis 8 f, 9-35 

OFFICIEEL 

Il 6 • .:[ .. 17,.2e. 

'Do ·oorspronkelijk voor 8 juni vastgostelà.e bostuurs
v,,rgadering is v..,r'schoven_naar vrijdag 15 juni. Zij zal ge
houden worden tem hui~e van de, heer p .. Juffermans. Aanvang Bu. 

-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 2 JUNI 1956, 

F speelt op zondag ( zie aldaar ) • 

·2 ,30 u. Oosterboys - fams H 
3,- u. Lens J - Vsrburch 

-:-:-

· Terre.in Hoekwaterstraa t 
Terrein 1 

PROGRAMW.A JUNIOREN VOOR ZONDAG 3 JUNI 1956 

-12 uur RAVA - Lens F · ( op Lensterrin l·-Ockenburgh). 
- : - : ..; 

OPSTELLINGEN: 
Lcms F: :É>".Kemper ,1. v. d,Mcer, W. Wiegerink ,H. Oost

veen ,A .Hartman,A .Nowc.c ,G. dG Roos ,A .Marst~1is ,B .Hc.ndr!Dcks ,H. 
nt, :.:-r!bbt:, F. -a~.r flrocYt • -:-lo:: serves: -J _.ri::ul ;·I•·. v·.1Amc sfo·ort •lrciclcr ~~hr . .IJ. 

am. 



-321-

-------------------------------------------------- ----------Lens H 
. . 

J .Goemans, Ch.Nuyte'ns ,M.Heerschep, R.Roodbol,M. ·. · 
Harders,M.K;riek,G.Olyhoek,A.Thomas,M.Zilfhout;G.Halleen, 
P.de Haas. Reserves: E.Hilkhuizen,N.de Boer. Samenkomst:· 
1.45u Lijnkamp, de la· R_eyw(lg. '.Leider: Dhr.A.v;Gastel. 

Lens J. · . · 
. als vorigo week met .P.Pelt en L.ter Jdt.er. Reser-

ves J.Olyhock,J.Broekhans. Leider : Dhr.P.Juffermans. 

straat 90. 
Afschrijvingen tijdig a~il dhr.P.v.Elferen, Appel-

Mutaties in de training: 
R.Blok naar Woensdag, P.v.d. Geest naar Vrijdag en M.Kriek 
naar Zaterdag. 

-:-:-
Resultaten van 241 26 en 27 mei 56. 

Senioren · Vriendscha:e:eeli.jk 
VVP 1 - Lens 1-1 Lens - de Schbof 1-2 

Junioren Lens Il- Lens I 2-2 
GDA Lens B 1-0 • KRVC-tournooi 

W.BLRK- LcnS F 0.:2 Lens - Verburch 1-0 
Lenz··J - RKAVV 1-2 L'bns - KRvc:· 0-2 

ffe-ns - Flam, 0-0 
, Om de 3e en 4e :er1,1s: 

Lens - Laakkwartier 0-2 

De :eunten:eot. .. 
Doordat in de resultaten van 12 mei abusievelijk 

werd gedoteerd VVPg-Lens J 0-3 ( dit moest ziJn VVPg-Lens I 
0-3) vergaten wij toen te melden, dat Lens I op genoemde da-. 
tum zijn laatste wedstrijd speelde. 

Ook doze · week beëindigde een elftal do competitie_. . 
Lens 1 bosloot n.l. des eniorencoJ!lp(Jti tio en wel tecgen kàm
pioenscandidaat V. V.P •• Hlt resultaat was een gèlijk spel, 
waardoor Roodcnburg de kampioensvlag mocht hijsen. Van onze 
voortrekkers een verdfonsteliJk afscheid van de 3" klas .Naast 
deze ene seniorenV1edstrijd,, dil dus één punt opleverde, zorg.:. 
den 3 juniorenelftallen voor 2 puntcm. In deze categorie moe
ten Lens B,F; Hen J nog een of meer wedstrijden spelen.· 
Lans J zag helaas geen kans RKAVV te bedwingen en daardoor 
Lens I het kampioenschap te oczorecn. 

/ 
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De stand na 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 

Totaal 

VARIA 

31 voetbalweken: 
120 38 
171 85 

26 10 

317 133 

18. 64 ·94 
18 68 186 
3 13 23 

39 145 303 

i:'94--316 
492-378 
44- 51 

830-745 

0.78 
1.09 
0.8è 

Pottekijker 

-Onze penningmeester kreeg er de vorige week een.zoon bij. 

Waarmee wij hem cm zijn echtgenote van har-te gelukwensen.Wordt 
het klaverblad waarvan zij do'gclukkige ouders zijn het toe;

.komstigc dagelijkse bestuur van Lons? 
-Zondag bleef op Ock,nbuigh een Lensshirt. achter en in 

de jasz1:.k van dhr.A.v.Ga:stel een.horloge. Boidó bij hem terug 
te bekomen. Adres : Tomat~nstraat 166. 

-Aad Bogisch raakte zondag tijdc·ns het R.K.A.V.V.-to"r
nooi in h~ t enge.rode en 'moest n'aar huis ge transportc:erd \var-

. / 

don. Hopelijk is het niet ernstig; van do juiste aard van 
zijn dcfc.ct is ons niets bckc,hd. In ieder geval: spoedig be-
terschap tocg,,wcmst. · , . 

-De redactie ontving con ingezonden stuk van Dhr.A.Krol, 
gc.schr,.vcn naar c.nnlüiding van het ontvangen van de 200.000e 
Lensrc,vue. \'1c,gc;ns plaatsgebrek kan dit pas volgende week ge
plaatst r1ordcm. 

DE TRAINING. 
Wou;1sdagmiddàg werd een begin gemaakt met de zomor

trainingscampngno 1956. De pupillon oefenden toen. De opkomst 
was redelijk, doch moet nog beter worden. Er srnrd met ijver 
getraind. 1 s Avonds verscheen de junioren A-groep. Do opkomst 
was goed en de animo evc.:neens. Wiet afzakken is hier het pa
rool. Op dondordag·was er geen nor~ale trainingsavond i.v.m. 
de w0dstrijd tegen " de Schoof ". Do junioren B-groep vCJr- , 
sch, en vrijdagavond lang niet voltallig op het appel. Het 
slechte weer, de vele regen in de loop van de dag en de niet 
erg hoge temperatuur in de avond, za·1 wol mede de oorzaak 
zijn geweest, maar toch beslist geen reden, die gcaccept<:.crd 
kan worden. De wegblijvers kuriner er op rékenen, dat zij bij. 
herhaling van dit verzuim zonder.meer verder voor de training 
zullen worden geweerd.· )).c senioren waren vrijdag nicj; _best 
v<.rtcgcnwoordigd. Is het niet nodig, horen? Doordat er za-



. , 
-323-.: 

~ - ---------.-------------------------------------------
terdag nog oen.juniorenelftal speeide en.er bovendien nog een 
aantal jungcms schijnt to zijn, dat meent, dat oefening voor 

. hen geen vereiste is, was o_ok de C-groep niet vol tal lig. Hoe
wel er zaterdag a.s:. 2 elftal:lén spelen, kunnen de overigen 
toch terecht. !\laak er gebruik van. Het is geen ovordaàd ! 

Onder het juniordhpiogramma zijn enkele mutaties 
in de groepsindeling vermeld. · 

De keepers, die om half zeven "besteld" waren, 
worden voortaan om kwart voor zevén verwacht; Sp. 

Van doel tot doel. 
Er is een soort tragische, samenhang.'tussen de wed

strijd, di0 Lens 1 zondag j.l.~als laa.tste seniorenwedstrijd 
van het s0izoen 1955/1956 tegen VVP speelde en die, welke pre'
qies 364 dagen eerder op he·t Cr.omvliettorroin plaats vond. 

Zondag stopd hekkeslui ter Lens ( door de beslissing 
de· le klas amateurs op 3 ·afdelingen to handhaven voor insiders 
pas zaterdag definitief gedegradeerd) tegenover kampioens~. 
candidaat V.V.P., die moest winnen om zeker te zijn ·van·een 
beslissingswedstrijd. Een jaar. a~rder_ s.tonden twee kampiocns
candidaton tegenover olkoar, waarvan de thuisclµb beslist 
moest winnen om nog 0en kans. to maken. Door de 0-0 vmrd Lens 
kampioen, al mocht ach.toraf ook Cromvliet promoveren. 

· In boide gcv=,llen was· hc.t. voor Lens een ui.twc,dstrijd 
'mrt grote publieke belangstGlling, zonnig en winderig weor en 
een puntenverdeling als resultaat na c0n spannend geve:cht, 
vmorbij de thuisclub in het veld de meerdere was. 

Twee factoren speelden zondag vo9r Lens ·een belang
. rijke rol: de sportiE.:vc _plicht t.o,v. _R.oodenburg en e_en e0r- · 
vol (voorlopig ) afscheid van de 3e klas. • · · · 

Term in het c c,rste kwartier h0t sp0l nog hE:en en 
weer golfde, maakte VVP een doelpunt, dat wegens off-side werd 
afgekE:urd. De resterende 5 kwartier van de wedstrijd richtte 
Lens echjmr oen egelstelling• op voor het doel en II l.iet de 
zuiderparkcrs komen "··De rood-zwarten liepen in de opgc stel
de val en trokken met man. en niacht ten aanval i. p. tr. onze . 
spelers van het doel weg te lo'\cken. De volksoploop maakte, dat 

·,_er geen doorkomen aan was,. zoqat het beleg wel een ontelbaar 
aantal corners maar ge.en _goals opl8vE.rde. B9vendien· was het • 
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schieten slecht verzorgd,'Slechts één koer il!lkte het VVP op 
hot goede moment onze egelstelling uit elkaar te trekken, 
waardoor de linksbuiten met een diagonale schuiver kceper 
Beek kon passeren. Dit was in het begin van de tweede helft. 
In de eerste helft had Lens echter getoond dat uitvallen 
zeer gevaarlijk kunnen zijn. Zo werd een op maat aangegeven 
boogballetje van J.Wüstcfeld door A.v.Luxemburg maar juist 
overgckopt en een halve·misser van een der VVP-backs word 
door de snel reagerende F.do Jong, geklemd tussen 3 verdedi
gers met het hoofd precies·over d8 lat gewerkt. Tussen deze 
twee aanvallen had.Lc,ns 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 de rust was het 1-0 voor onze voortrekkers. · 

Na het reeds gememoreerde tegenpunt van V.V.P. werd 
de verdediging nog meer versterkt. De nog maar schaarse 
Lens uitvallen waren deer gebr'ek aan manschappen in de ·voor

, hoodo en zwak spel van linksbuiten tot mislukken gedoemd. 
· Ook toen A ;fü,ck vervangen werd door H.Eisenburger veranderde 

er niets. Toch kroeg VVP nog een prachtige kans, kort voor 
hut einde. Honds ••• p~nalty. De.harde, slecht genomen straf

•,schop werd er door Eisenburger resoluut uitgeranseld. Toen 
lkten de zuiderparkers het hoofd hangen. Bij het cindsfgnaal 
,ws het nog J,.l _en.het kampioenschap ging naar Leiden. 

L«ns had met deze ,rninig fraaie, zeer spanmmdG, forse, 
maar sportieve wedstrijd tijdelijk afscheid genomen van de 
~e klas. ,-

L.de We:èrt. · 

Vervolg van dool tot. doel. 
L,ms J-RKAVV was van groot b, lang, aangezien bij een 

verliespunt van AVV ons r.:elftal kampioen zou zijn. Rekke
sluiter Lens J (score; 10-62) was echter bij voorbaat reeds 
kansloos tcgc.n de sterke LeidsendaIIUJlers (score 86-7); we 
dachten zo een nul· of tien. Ja, dat dachtQ:J.we ! Hc.t kwam an.:. 
dc.rs uit~ Met heel veel moeite werd het 2-1 voor RKAVV, dat 
hiermee dolgelukkig was. Dat ging zo : 

Lens begon met wind mee, legde direct een zeer grote 
dosis vechtlust aan de dag en wist zowaar de. technisch bete
r_o g2.sten g0lià9l>artij ta geven. We gaven gf..erl duimbrt:ed · 
grond cc.duau. Vooral Simon Hct.,;rens ,zwoegde alG een paard, 
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Wamstceker en Schulten gaven weinig kansen weg. Wel boften 
we;_ toen A VV twee.m,;.al .. voor open doel naast schoot. Onze aan
vallen waren niet gevaarlijk en, leverden slechts één corner' · 
op. Maar die corner di!!éd hot hem! Wim v.q..Ruytenbeek er ach
ter;· geeft een listig boogje in het deel. Een back trapt de · 
bal in paniek weg, eerst tegen de lat, dan de wei weer in; 
tot grote opluchting der AVV' ers. Maar daar fluit de scheids-
rechter en wijst naar het midden! Wim 1 s inswinger was ach

ter de lijn weggqwerkt en we stonden 1-0 vóór ! Nog enthou
siasfer werd de zaak aangepakt, ook na de rust, toén dé be
zoekers veel sterker waren. 'zou het dan toch lukken ? Het 
bleef 1-0 tot 14 min. voor het \,inde, toen Paul Schulten zich 
met uitlopen vergaloppeerde en de gelijkmaker langs hèm heen 
rolde. Het werd nu erg spannend. Heel ./1,VV viel a.an,. heel Lens 
v,rdedigde. Kort voor tijd viel• de b·eslissing. Uit een doel- · 
worsteling kwam het leder bij C?n vrijstc:ande Leidsendammer, 
die hard inknaldè : 1-2. •_jammer jongc,ns, maar .de nc,derlaag 
was zeer (,Crvol. Wij hebben genoten ván .. hGt hardG v;crken en . 
van "de spannende eh sportieve wedstrijd. Ja·, ooh .sportief 
Het omvangrijke bloedspoor in ons lokaal-kwam.dan ook:q:iet 
voort uit deze match, maar uit een niet al te liIL~e stunt 
van Geroo Jnhee, wiens hand dwars door de ruit ging, waarbij 
béide flinke averij opliepen. Dit inspireerde een zekere 
Vincent tot .het aanheffen van een nieuw lied ·, " En· zo l,l'ing 

'ons ruitje naar de bliksem toe, bliksem toe • . • . 0nz " ) 
Lens F trok zondag naar Wit illauw en trof daar een 

sterke tegenstander. De gastheren ware71 bijna allen van het 
"formaat Hartman 11 , hetgeori dus ,.een zwnre dobber zou worden •. 

De eerste helft gaf levendig•spel te zien met beide ploegen 
. beurtelings in d.e aimval. Reeds spoedig bleek, dat onze ge

legenheidskeeper Peter KGmper danig op dreef was. Onze aan
vallen waren iets gevaarlijker on dit bczo3:gde ons een voor
sprong, toen Gerard de Roos een afgemeten voorzet gaf, die 
Kees van Gein resoluut inkogelde. Nog vMr rust wist Hendrieks 
met een goed schot de voorsprong tG vergrote_n. Na de pauze 
kreeg onze verdediging het erg moeilijk tegen een sterk _aan
vellend Wit Blauw, maar onze jongens hielden prima stand en 
onze keeper stopte zelfs. een p~nelty. Zo kwam het einde·met 
oen zwaar bevochte mear verdiende 2-0 zege. Lens.F maakt nog 
een knns.iû :l vam; de derde P1u1 ts, ·me.ar do,n rr.oet z:~ te'l"dag' g..•-_ 

wunnen ·:. ör.-.: . n . 
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EINDSTAN1lEN 

3e klas H (16 wedstr.) 

WE:stkw,5 13 
Lens 5 9 
VVP 4 8 
Wassen,5 8 
RKAVV 4x) 7 
Arch,5 3 
Wilhelm,4x)4 
Maasstr,4 3 
SOA 4 xx) 3 

2 1 28 64-26 
4 3 22 69-34 
4 4 20 74-38 
4 4 20 56-40 
4 5 16 77-45 
4 9 10 39-60 

· 3 9 9 48-64 
2 11 8 39-75 
1 12 5 31-115 

x) 2 pnt: in mind.w.n.o. 

xx) 2 pnt. in mind, w,staken. 

A-klassé I ( 12 wedstr:) 

ADO 10 2 0 
DHC 10 1 1 
vcs 6 1 5 

Gr.W.V 4 3 5 
Quick3 2 7 
LensA 4 0 ,8 
Naald.O 1 11 

22 
21 
13 
11 

8 
8 
1 

50-14 
56- 8 
34-33 
31-44 
28-37 
33-51 
10-55 

Vervolg "OBSERVERI! ( zie Lc.nsrevuc nb39 blz,318). 

Wij, moEsten eig,mlijk niet per abuis fouten me.kon, 
maar expres fouten vermijden en die van een ander prob~ren 
te herstellen. 

Ook in een sportc·lub moet men buwust leven, moet 
men -weten wat men doet. Dan vormen uij tezamen de goede voe
dingsbodem, waarop nog wei wat meer groeit dan belan~stolling. 

" P.Ju:i'fermans 
:fä:1fs-VOETBALPOOL. ------. ------==--------=-==-===-=-===-=--

De voorspellingcll' van' de ui tslag,m van afgelopen 
Zondag bleken iets gemakkcli'jkcr te zijn" 
C.v.d.Jreugel presteerde het omnegeii punten te 
verzameihcn en daardoor in het bezit te komen van 
de premie va1i f. 4. 75. 
Nu on_zc senioren-elftallen' de eompoti tic hebben 
bceindigd, hebben wc gemeend de Lens vootbalppol 
stop te zotten. Bij de aanvang van de nieuwe 
competitie gaan weK weer met frisse moed beginnen. 
'ilc hopen dat onze trouwe dcclneniers dan wederom 
van de partij zullen zijn, en wc op een grote 
scha!il:c nicuv10lir:gcn kunnen rekenen. 

, 
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LENS I ZAKAGENDA • • 
. \. - ' 

Training sele<Jtiegroep senioren. Donderdag 
:rij dag_ 

1 juni ·: 

8 " Training·overige·senioren en tweede· junio" 
rengroep. 

Zaterdag 9 " Lens .J, · een 3o klas-elftal naar het KRVC-
tournooi. 

Training 3e groep junior8n 
Lens B - H 
Clubavond. 
Training eerste groep junioren 

: 'Training sele'ctiegroep senioren 

Zondag 10 " 
Maandag 11 " 
WoeJilsdag 13 " 
Donderdag 14 11 

Vrijdag 15 · " i Bèstuursvergadering,t._h.v. dhr. Juffermans. 

ZONDER TRAINING GEEN PROMOTIES ! ! ! 
======;::;========:=-======= ~==~=======. ============== ';:;:===---=====::::== 

OFE'ICIEEL 
He~ .. Sportkamp. 

Uit de dec:lnem8rslijs-b blijkt w,el, dat 17ij met 
een aardige groep, cf liever tw~'"'· 2ardig.~ g.coe:pen naar Zun
dert zullen tr.ekl:e.:::.~ .terwijl ook -i;;el verr.i:<1.cht kan worden, dat 
on~e deelname r,i.ct, ~~o:ntcr spo:-t·tt>-~-r1-1 s"J.ccessen zal zijn 'I we 
zullen ::11. b.ehoo:r•7. i j1: S~'e.:-ke 

1

elftallen kunnen fc.!'r.1eren. 
Docr· bij~cnder9 am13tandighàden kur:nen wi;j nog een 

paar :Oieuwe, ae.nm~ldineen éjccept~r.ent zowel yoor de v:0ek van 
22--28 tuli ( voo!' d', jcnge.cen ) aJ s. vcoi· .die van :_2-18 aug. 
(voor de ouderen ). Liefhebbers hiervoor ·,l.isinon zich zo cpce-• 
dig mogelijk op te geven ,bij dhr. E.8aro2ea,- Tomatenstr,'50 
of ahr,A.v,Gastel., Tómat,enst:rcat 166:· K . . 

, , ampcomm1.ss1.e. 
' -;-:- .,-

PROGRAMMA JlJ'!IOREN VOOR 7.ATERDAG , .9 JUNI 1'956: 

-3 uur Verburch - Lens'J Terrein Wateringsew'lg t/o n°57 
} . - Poeldijk 

:",pns 3e klassers nnar KRVC, t_oernooi. 
' 
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---~-------------.-----------------------------------------' RBOGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 10 JUNI 1956 
- 2.30 u. D.H L - Lens B Terrein Laan v.Vollering- Delft 
-12,30 Lens H - D.H.B.R.K, 11 l Lokaal l 

-:-:-:-
OPSTELLINGEN 

Lens Bals bekend. Reserves: F.Burghouwt, G.v.d, 
Waart.· Samenkomst : l.30u Lijnkamp, de la Reyweg. Leider : 
dhr.C.Bierhuizen. 

Lens H.als gewoonlijk. Reserves: C.Nuytens en 
E.Hilkhuizen. Deze - vriendschappelijke - wedstrijd tegen het 
2 afdelingen hoger spelende D.H.B • ..:elftal is bedoeld als af
sluiting voor dit sei•zoen. . 

-:-:-:-
Resultaten van 2 en 3 juni 1956, 

JUNIORE1î 
Rava - Lens F 4-1 
Oosterboys-Lens H 1-8 

De Punten:;ot. 

Lens J - Verburch 2-3 

Het einde van de competitie nadert met rasse 
schreden en de junioren zijn degenen, die de laatste stoten 
moe:ten opvangen. De 3 gespeelde wedstrijden leverden onze 
jonge editie 2 punten op, De grote zege van Lens H verzaéhtte 
enigzins de droefheid over F 1 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 . 94 294-316 o. 78 
174 86 · 1.8 70 1.88 503-386 1. 08 

26 10 3 13 23 44- 51 0.88 

=320==134===39==147 =305===841-753===0.95 
Potteki 'ker. 

Het 500e .iuniorendoelpunt. , 

, 

He.t is enkele, malen in Lens' historie voorgekomen, 
dat door a~le 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 wi'j daar dit sei-
zoen lang niet aan toe.. · · 

. ,, 
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De"stand na 31 voetbalweken" in de "Puntenpot" 
. van cÏe vórigè Lerisrevue toonde ech·fer ·aän; dat ·er toch een'· 
bijzonder doelpunt gescoord zou gaan worde_n, een doelpunt zo
als ·onze vereniging dat lang niet ieder jaar kan noteren, nl.. 
de 500e juniorengoal, Er waren er .nl. tot op dat rr.oment 492 
gemaakt. De productieve bui van Lens H zorgde ervoor, dat dit 
500e doelpunt reeds zaterdag viel. Doch het was niet e"n spe
ler van H, die de gelukkige maker was, doch Gerard -,ran Beek, 
uit het J-elfta1, die tussen 2 treffers van H .in de 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 1ras ook het eni.ge, wat enigszins tèleur
stellend was.·· Dhr.· v.d. :ö0ogaardt ontpopte zich als een -;-aar
dig causeur, die zijn gehoór .wist te boeien. Film wex-d er niet. 
gedraaid, dit in afwijking·van het .programma, Maar wel werd 
aangetoond, dat lantaarnplaatjes buitengewoon het bekijken 
waard zijn, als het maar goede zijn,. En dat waren het ! De 
aanvrezigen hebben dan ook volop genoten. Het is te hopen, dat 
zij de behartensuaardige woorden, die over training gezegd 
werden, zich ter harte zullen nemen.· 

INGEZONDEN. 
Van ·de ontvanger van· de 200.000e, door de dhr.J. • 

v.Luxemburg verzànden Lensre-,rue l!)Ochten )'lij ondersta,and arti- .: 
kel ontvangen. 

200.000. 
. Het lijkt zo eenvoudig, dit getal; ·het is zo vlug 

neergesi::hreven. Heeft_ U er l"el eens over nagedacht, wat voor 
een zee van werk dit ;is geweest?. Dit is het werk van degenen, 
die niet opvállen. Wéek in; week uit wordt iedere dinsi:agavond · 
ons Lens-blaa~.je in élkaar gezet.' Enkele getrouwen, aan Lens· 
verknocht, doen dan hun werk. Uren·aan, éen stuk wàrdt er aan 
de stencilmachtne gedraaid tot alles'klaar is. Wie dankt hen 
voor hun·niooie werk?, Wie kent ze? Wie staat er bij stil, 
dat steeds weèr dezelfde mensen gratis en met plezier "hun werk 
doen .. ? • .. 8"•- , '. ( - - -.. 

'· 
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Op de allereerste plaats past het ons hen hier een 
stille hulde te brengen voor datgene, wat zij voor Lens doen. 
Lachend en met plezier als het goed gaat, met strakke gezich-
ten, als hot, zoals dit jaar, bergafwaarts gaat. · 

Als de Lensleden in het veld staan om hun sportieve 
plicht te doen, laten zij dan ~ok eens denken aan hen, die 
de andere dag moeten schrijven over hun verrichtingen. Is er· 
met ere verloren, hetzij zo. Máar hoe dikwijls komt het niet 
voor, dat spelers met grote onverschilligheid hun voetbal
uurtje doorbrengen. 

U zult zeggen " Ilt voetbal voor mijl} plezier ·11
• Maar 

als men werkelijk spor+.sman is , wil men ook wat bereiken. 
Het plezier moet daarin bestaan, dat men gezamenlijk tracht 
de uedstrijd ui't hot vuur te slepen en niet dat men voetbalt 
om èen schop t8gen de bal te geven, 

Verder moet U wel bedenken, dat U het plezier van an
deron vGrgalt als ü er zo maar bij loopt. Gezamenlijk alles 
g€ven, geGamcnlijk trachten het spelpeil op te voeren zal 
niet alleen U maar ook Uw medespelers, bestuur en toeschouwers 
voldoening· schenke~. ]erikt U niet met mij, dat de resultaten, 
vooral in het afgelopen seizoen, dikwijls met een bloedend 
hart werden neerg€schreven door de ·Lensrevue-verzorgers ·? 

Deze rE:gels moet ik wel neers.chrijven, omdat ik van 
nabij iedere week.meemaak, wat door de Lensrevue-verzorgers 
wordt gedaan. 

Hèt 200.000e nummer kwam in mijn brievenbus en werd 
de andere dag gehonoreerd met een mooie taart. Mijn hartelij
ke dank hiervoor, 

Moge Lens nog vele jaren beschikken over lede~, die 
het hart op de goede plaats dragen en voor Lens alles over 
hebben, of het nu goed of slecht gaat. Zij," zij' verzaken hun 
plicht niet ! · 

Spelêrs van Lens, verzàakt ook gij Uw plicht niet 
en geeft-Lens door Uw machtige wil·terug, wat dit jaar helaas 
verloren ging. · : A.M. Krol.. 
Naschrift:W: . h d d 200 000 · iJ ziJn ver eugd, at het ontvangen van e • e 
door dhr.v.Luxemburg verzonden Lensrevue voor onze donateur 
dhr,Krol aanleiding is geweest bovenstaand artikel te schrij-
ven• 
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Met de inhoud kunnen wij ons natuurlijk geheel ver-. 
enigen en wij )lopen, dat pnzé spe~ers deze stem uit onzé dona"'." 
teurskring tot de hunne zullen maken. 

· De enige opmerking, die wij zouden willen maken is, 
dat dhr .. Krcil, waarschijnlijk ver2·asi; door de taart·, over het 
hoofd heeft gezien, dat d&ze 200.000e Lensrevue niet het zo
veelste door Lens uitgegeven, maar het 200.000e door één man 
( dhr.v. Luxemblll:'g) verzonden éxemplaar was.-. 

Red. 

De Training. • 
De foeede trainingsweek is voorbij. "Wij "kuniren nu · · 

enigszins een indruk krijgen van de opkomst blj de .versohil" • 
lende groepen en van de verschillende leden, we kunntn lang
zamerhand constateren wie een goed clublid is en wie zich ner
gens iets aan gelegen laat liggen. 

Bij de senioren is de belangstelling voor de trai-' 
ning evenredig aan de resultaten .. diG in het afgelopen jaar ge'., 
boekt zijn. Dwz. beneden peil. De sclectfogroep -scheen donder
dagavond slechts uit 6 man te bestaan, De 6 hadden er geen 
spijt van en die 6 zullen misschi_en weer· wat· geleerd hebben. 
Maar dit is mwitr een fractie van de spelers die in de komende 
jaren de degrada.tie vari Lens 1, 2 en 3- moeten gaan ongedaan 

-maken. En voor al die mensen is een veld gehuurd, materiaal 
in gereedheid gebracht en stelt een trainer zijn tijd_ en ac
tiviteit beschikbaar. De enkelen die werkelijk verhi11aderè. zijn 
uitgesloten, is het een stelletje waard:eloze lammelingen. • 

Op vrijdagavond was het met de senioren al niet 
veel betèr gesteld. Beide' :weken waren er een man of ácht. Het 
is geen wonder, dat het spelpeil van onze senioren in ongunsti
ge zin afsteekt bij de lneeste andere verenigingen. Techniek 
krijgt men nu eenmaal niet -zo maar. · · 

Bij de junioren gaat het gelukkig aanmerkelijk be- ' 
ter.· De II selectiegroep " ·verscheen .met 20 man, 2 minder dan 
de week daarvoor. De wegblijvers van.de eerste week waren er 
ook nu niet. Voor zover dit wegblijven niet gemotiveerd was, 
zullen zij op de ·rest van de tra:i,ningsavonden niet meer wor-
den toegelaten. 

Dit geldt ook voor •B:groep. H±er telden wij er 19, 
} meer dan de eerste week. 
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· ... De animo waarmee op .vioensdagavong._getraind werd, '!'as 

buitengewoon goed, maar zo moet het ook, want dan pas levert 
eeri oefenavond volledig r,•sultaat op. Ook op vrijdagavond 
ovérigens deed men behoorlijk zijn best. · 

De o_pkomst op zaterdag _1rns niet gré.l~- c. Dat was· ook . 
niet verwacht, l'lant + 10 spelers van deze groep speelden nog 
een competitiewedstrijd. Het weer was overigens op Ockenburgh 
zo slecht, dat brnloten werd -geen oufeningen te doen, doch 
een onderlinge w(,dS;§rijd te spele,:,. · 

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. 

Hot nieuwe verenigingsjaar. 
Op l jnni 1956 is Lens• niçuwe verenigingsjaar begon

nen'. Hoewel in feite 18 december voor onze vereniging een 
bE.langrijkcr datum· ic, mag toch de betekenis ven l juni niet 
onderschat worden. Voor d.e meesten v&n OLS is het oude ver
enigingsjaar ongemerkt overgegaan,in het nieuwe Gn dat is he-_ 
lI)maal niet erg. VcrschillendGn echter zullen weldra de ge-

. volgan van deze ". jaarwisseling " ondervinden on wij t1•;ijfü
len ür niét aan, dat zij op l juni toch wel erg,.ms in hun 
achterhoofd het idee gehad "hebben, dat _het een bijzondere 
dag was. Lr zijn er zelfs, die reeds vc!>6r l juni de: invloed 
van de jaarovergang hebben bemerkt. 

Op de eerste plaats zijn dat, naast uiteraard de fn 
de •financié'le .verenigingssector :t}un taak hebbende bestuurs-.. ' · 
leden, ,onze incasseerders. In mei gaven zij. hun laatste. . . · 
strookjes v:an de oude contributié-en donatiekaarten af (tegen 
betaling ) bij. de betreffe,ride adressen. Een heel jaar lang. 
hebben zij, _geheel vrijwillig en -gratis, maandelijks in.de 
hun tocvertro~wde wijken de gelden geïnd. Het lijkt alweer 
lang gelèden, maar toe!, geloof ik nog Gven te mogen teruggaan . 
naar. de maand;m, januari t/m maart 1956. Ond_anks sneem1 en . . . 
overvloedige koude heeft de incasso vrijwel geen vertraging 
ondervonden. Een woord van hulde aan ·deze medewerkers is 
daar.om op zijn plaats. Zij verdienen .onze d.ank: Het is ook 
goed hun nemen eens. in ons cluborgaan te vermelden, omdat zij 

_ nooit worden gepubliceerd, terwijl ook van Geri offiqiê"le b·e
no<àming ge_cn sprake is. Het zijn : A.v.Gast~l,G".v.;Rèenen, 
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P!i.. dé Heer, C .Meérshoek, J .Bo1).tje ( sr + jr ) , J. v. Luxemburg sr, 
J.Brochard, H.Helmich, 'Mevr.Houkes en L; Niessen. Zij vcrdie'- -
nen het, _dat .. zij ook eens voor het voetlicht geplaatst werden. 

Een.zeer klein aantal heeft met 1 juni rékening ge
houden door de reglementaire opzeggingstermijn in acht te ne-
men. 

Groter echter is het getal derge·nen, die deze "nieuwf 
jaarsdag" met enige bezorgdheid hebben zien verschijnen. Het 
ziJn de vele functionarissen, die, door _deze dag meteen een 
hoop extra-werk in de schoenen geschoven 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 ·1e
denlijsten :r,oeten sam,mstallen aan de hand ·riaarvan de penning
meester zijn contributie-,m ·donatiekaarten· ls:an gaan maken om 
de incasso niet te, laten stagneren-. Alle -bestuursleden merk~n 
bovendien; dat de frequentie der vergaderingen wordt opgevoerd. 
Verminderde wedstrijdactiviteit gaat in deze periode gepaard_ 
aan een sterk verhQogde bestuursactivit§lit, Het enige, wat de 

· meeste leden van dit alles ··merken is de aankondiging van de 
algemene jaarvergadering. Pas als deze achter de rug is kan 

-het werk weer in een, normaler tempo voort.;:ang vinden, al zul
len dan bonds-,,, sectie-, bGlangen"en andere vergadering ook 
dan nog de nodige tij~ vragen. . · 

Maar zcals gezegd, de nîeïaste Lensleden 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 
doen is. · · 

Toch, al heeft men er dan misschien niet vc:el 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, Vbbr weur.de datum van 
1 Juni op de kalender verschijnt. zullen de ·verloren posities 
van Lens 1, 2 en 3 héroverd moeten worden. Op het moment, dat 
de eindstanden van de afgelopen competitie worden gepubliceerd, 
zullen. de spqlers reeds weer de ,blik op het komende seizoen 
moeten rïchten. Een doel moet al-len "voor ogen staan: TERUG " 
NAAR DE PRIJSGEGEVEN PLAATSEN ! 

' 
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Denk nu niet, dat U toch niet voor een plaats in het 
le, 2e of 3e in aanmerking komt en dus.niet behoeft te· trai
nen, •1fant juist door regelmatig de training te bezoeken is het 
helemaal· niet uitgesloten dat U er z'oveel bijleert, dat U. 
juist dat tikkeltje meer krijgt·dan een" geheide II hogere
elftalspeler, die te beroerd en te sláp was om zich de moeite 
te geven door training zijn vorm en kennis te verbeteren, 

Voor de junioren is de·,-training belangrijk, omdat 
een club als de onze moet kunnen beschikken over een goed"ge
trainde juniorenafc!ding, daar:loor boven andere clubs moet · 
kunnen uitblinken en in de toekomst uit deze jongeren st~rke 
senio:tenteams moet kunnen vormen, · 

Er is een trainingscampagne aan de gang. Elders in 
deze Lensrevue leest U daar meer over. Het is verheugend, dat 
de juniorep.training succesvol verloopt, maar bij de senioren 
is het, gezien met betrekking tot het totale aantal spelers, 
een aanfluiting. 

Willen we terug naar de verloren posities, dan moet 
er getraind worden !! 

Het is nog niet te laat, màar de omkeer zal spoeè.ig ' 
moeten komen. Anders_komen er geen promoties in het seizoen 
1956-1957. En tàch is dat een gebiedende eis. Trainen is harde 
r.~o_ç!_zaak. 

1.de W. 
Van doel tot doel. 

Lens H besloot za,terdag op i;asilende W1JZe zijn compe
t.i tie, d;1:.>r in. een zeer 50-:de wedstrijd,· een van de- beste van 
he't .hele ~;aar~ met 8-1-'\"2"n. Ocsterboyr, te vh .. nner.. .. Hoe.vel al 1:.rij 
gar~w b 1 e~k > dat deze __ on tr.t')eting 2 plliJ. ten moa:t l.1)..11nen op levère'...'l 
zae hei; er r,och r.iet nan:r. uit, dat het zo'n roys.le zege zou 
wo,c·den. 3 Mir.uten vtlr rust was de stand zelfs nog 1-0 vaor 
0oste~·boys •••.• Tnen. liep onze linksbàf, boos omdat hij tevo
ren nogc.:i. fl:nK van c1c ba1 was geze:t, met het rode ding aan 
zijn voet enkele tegenstanders voorbij tot aan de do3llijn 
en gaf een prima t:rekl,;:.l af, clie backs 'en keeper passeerde en 
die Guido Helleen maar in het net had te leggen. Na ,de rust. 
wqs binnen de 10 min. de stand op 5-1 gebracht door doelpun
ten van Helleen en yan de ,rechtervleugel Hilkhuizen-0lyhoek, 
Marius Kriek deèd nog 2x een duit in het zakje, terwijl ook 

· de traditionele solo van'onze spil niet ontbrak. Al mei;é.l: 

Á:~h8fü~~ ~iglii!n Ni~t·~i~ae~aäa~8 ~fl6RwMi~~ei~t~0 îiet ~8m~~~ 
=-------====. ====;;;========. ======::;:=::::-::::;;;;;:::;;;;' :.:================:::== 
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'R~d~ctie: L.de Weert' en A.v.Gastel 

Girot\tuiurièr: Penp, L'en S. 33.67.11 

Sec;r. i H;•Houkes, 2e Sc}i.uytstr,60-tél.324721 

Terrei~ifn .Ockenburgh, eih.de Laan' van Meerder-voort 

- .- -------------- ---. -------- ·•·:-----------. ------------------
JAARGANG•-1955-1956 N° 42 14 juni 56 

. "'· ~ . ' 
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Donéierdag 14 

Vrijdag 15 

Zaterdag 16 

Zondag 17 

Maandag 18 

'' ·1.ENS' ZAKAGENDA 
' ' :., . 
juni 

juni 

juni 

juni 

juni : 

Training 'sêlectiegroep senioren ( dus niet · 

6 of 7 mari • 
Traiping'Overige senioren en tweede groep 

junioren. , '. · 
• 

Lens· J ,besJ:,ui t de Lenscompeti tie .• De pu-

pillen spe,1,en onderling. 
A-elftal ri.?ar'KRVC-toernooi; leen 3e kl. 

elftar naár GDS-toernooi. 
Clubavpnd. :, Bestuu:ts1>ergadering -in café 

Hierck. 

----- ---------------. ------. - -~'. ---;--. ----------------------
• ALLEEN, MET TRAINING TERÛG", NAAR DE VERLOREN POSITIES. 

" 
' 

----=:::;:----=:;;;:--==----=-==-=-=::i.-,....; ... ·== _:::::======-- =~======--===--

OFFICIEEL 

H.è·. :estuursleden, attentie 
De bestuursvergadering, die a.s. vrijdag 15 juni 

zou plaatsvinden is opnieuw uitgest'eld. De belangrijke verga

.· dering zal nu worden gehouden,· a.s. ma·andàg 18 juni in het 

· clubgebouw, Apeldoorneselaan 46-48. _Aanvang 8 uur. 

Inn.ing c.ontributies ·en· donaties. ,·· . 

, - I.v.m. de vele werkzaamheden, verbonden aan de over-

gang van het verenigingsjaa:r,,kunnen de contributie-en donatié

kàart'en eerst, in de loop· van deze week gereed gemaakt worden. 

De incasseerders kunnen deze- dus begin volgende week tegemoet 

zien • 
. ·PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 16 JUN1 1956 

-2.30 u. Rava· ~ Lens 'J Terrein Zuiderpark. 

-2.- Onderlinge pupillenwedstrijd, 
. ,Alle pupillen' worden verwacht.· Lei.der: 

Gastel · · .i·· " · 
,, -: ~ :-':·-: -

' ' , 

Dhr.A.v. 

' ., ' 
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PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 17 Juni 56. · 

. . . , .- ' ' ' 
- A elftal naar KRVC, toernooi ( 3 

le klas elftal naar .GDS-toernooi (4 wedstr. van 2 x 10 11 • 

wedstrijden va:r,. 2xl5 min~ 

- 3e klas elftal naar GDS-toernooi ( 4 Il Il 2 X
0 

lQ Il • 

OPSTELLING van Lens J : als _vorige week,· benevens J .Nuy. 
Leider: Dhr.G.Lam. 

A-elftal naar K.R.V.C.-toernooi. Aan dit toernooi nemen in 
pool A deel : Rt.C.D. uit Dordrecht, Spartaan'20 uit R'dam, 
Volendam. en Lenig en.Snel. ~e winnaar speelt tegen de 
winnaar van pool B. De Lens-wedstrijden worden gespeeld 
als volgt =-Veld 1 12 uur RCD-Lens 

- " 2 13.45 11 Lens-Volendam· 
" 1 · · 14. 3011 

· Spartaan, 1 20-Lens 
, Finales beginnen om 15.45u. 

-Opstelling: : 
R. de V,"aart, P. Jans, J. v. d .Meer, C .Meershoek, 

C.Veldink,C.Fortman,M.Lapvée,A.Burghouwt,P.v.Bergen Hel}egou
wen,G.Verhaar,H.lleijersbergen v.Ilenegouwen. Reserves:, H.Wit
ters,H.Pennings·en P.Meershoek.- -Leider :_ Dhr.J.Willems. 
Samenkomst : 11.45 u. Lijnkarnp-de~_a Reyweg. 

le klas-elftal naar GDS. Voor _het Lenselftal ïs. het ·program-
ma 

- 12.25 u. Lens-GDS 14.55u GDA - Lens 
- 13.40 u. Docos-Lens ·15.45u ·Lens-Verburch 
alles op veld 1 voor· de t"ribune. 

Opstelling:J D S · · ·· . R s · · b · "k .Ansems, • màbe:rs-,P. v"d .•. Geest,, • uiJker uiJ , 
• - N. de Gruyter ,F .Heerens·, C. v; d;Bogaert, Th. v. tl.Mark ,G. Looyesteijn, 

C'.v,d.Breugel,J:Groothuis·. Reserves: G,v.d.Waart en H.Pelster. 
Leider: Dhr.C.Bierhuizen. Samenkomst: ll.45u hoek Haagweg
Thorbeqkelaan. 

3e klas-elftal naar GDS. Yoor dit· elftal is het programma: 

-12 u. · Lens-Verburch 
' -12.50u.GDA -Lens, 

alles_<:>p_veld 2. 

14 ·• 05u. Do cos- Lens 
15.20u. Lens - GDS 

Opstelling: P .Kemper ,R.]llok,K.Admiraal_, J .Hoefnagels ,H. 
Dietz, L.Blogg, A.Lutterman, W.Stoové,B.Hendricks, J.de Heer, 
F.detGroot5 Reserve: A.Hartm~Jl:· teige1: Dhr.E.Sarolea.Sa~cn-Koms 11 .• I u. naagweg-fioel\. ..L 01 ec c <1an. . 
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· Onvermijdelijke afschrijvingen- tijdig"aan Dhr.P.v. 

Elf eren, Appelstr. 90. Veel succes ! Prettige va:J.strijden. 
-:-:-:-:-

Resultaten van 9 en 10 juni 1926. 
Junioren KRVC-toernooi 

DHL· .. Lens Il 4,:1 Lens 3e kl. - KRVC 1-0 
Verburcli-Lens J 1-3 Lens den Hoorn n•.,O. 

Vriendsch. Lens D.O.S.R. 5-0 
Lens H-DHERK 2-1 Lens - MOA 1-0 

De ,puntenpot. 
Nadat vorige week Lens Fen H hun laatste wedstrij

,den hadden gespeeld, bleven alleen Il en J nog met restant-wed

strijden zitten. Deze. weèk ):leëindigde ook· Lens B de compe_titie 

en als in het verh,,,al van de 10 negerkindertjes bleef dus al- , 

le,en Lens J nog _over. De twee wedstrijden leverden 2 punten op. 

Lens J behaalde- zijn tweede zege in 'deze competitie,,die nu 

wel <i>p zijn laatste benen loopt·, want na 24 juni wordt ·de zaak 

stop gezet. In de afdeling van' Lens I (en Lens J ) werd P.KAVV 

kampioen. De Leidsendammers hebben evenveel punten als Lens I 

behaald, maar hun doelgemiddelde is belangrijk beter. 
De stand na 33 voetbalweken: 

Senioren 120 38 18 ·64 94 294-316 
Junioren 176 87 18 71 190 507-391·, 
Pupillen 26. 10 3 13· 23 44- 51 

0.78 
i-.08 
0.88 

Totaal 322 135 39 148 307 845-758' 0.95 
===========-= ============= ===-==== Po.ttekijker 

VAR!A . , 

-'Maandagavond namen·wij afscheid van ons lid C.Nieuwen

'hu:ijzen, ~ie volgende week als ~ilitair naar Suriname vertrekt 

en ook na zijn diensttijd waarschijnlijk niet naar Nederland 

zal terugkeren. Hij verzoekt ons zijn groeten en beste wensen 

aan alle Lensers over te brengen, hetgeen wij natuurlijk gaar

ne doen. Wij van onze kant w·ez:sen deze sympathiE,ke speler, die 

het afgelopen seizoen. in het zesde eim veelbelovende partij 

vertolk.te, een goede reis en V€el succes in den vreE.mde. Cor, 

het ga je goed • 
. -Terug naar het meest gebruikelijke onderwerp in de Va.ra-· 

rubriek: De verloren ·voe·tbalbroeken. 

, , 
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· Wie vergat vrijdag avond zi.jn - grotendeels - witte, 
voetbalpantalon ? Terug te bekomen bi'j Dhr.A.v.Gastel, Toma-· 
tenstraat 166. 

, Verdor mist Ton Ro_odbol ·sinds meerdere weken eén zelf
de kledingstuk. Hij leende dit uit aan Piet v.Pelt, die het 
aan een onbekende junior schijnt te hebben meegegeven. Wie 
is die onbekende junior, is nu. de vraag. Misschien kan l:)ij' 
zijn eigendom eens terug ·bezorgen ? Dat zou beslist ·geviaar
deerd ·v10rden. Het adl'.'"08 is : Apeldoornselaan 196. · 

Van DoP.l tot Doel. 
, . Jle tweed) ov&rwinning van Lens___,i:. is binnen ! Verburch 

werd in eigen huis met 3-1 geslagen, hetgeen een mooie re
vanche betekent voor de ncde.rlaag van een week geleden. Het 
'begon hoopvol voor ons. Na 5 min. spelèn opende Vincent No
wee de·scorè met een"pracht kopstoot uit een corner. Pal 
·da&rop uas het roods 2-0, toen de Verburch:.keeper een een
voudige tal liet glippen. Hierna kwam Ver_burch opzetten, maar 
onze achterhoede hield. goed starid, al hadden we ummaal niet 
ove;:r gelu.1< t,, klaeo,, toon Ruytenb8ok 8tm van de paal teru!':
s_çringendè bal achter cle lijn stoptG?, hetgeGn de scheids
rechter ontging" Nä de rust ging het gelijk op, Lens kroeg 
de mcc.stc kansën, maar V_erburch wist t·och tegen te scoren, 
Enk€.1e bcnauv,de situaties voor ons doel werden met good ge~ 
volg- doorstaan,, Kort voor·h~t einde ondernam Gerard v.Bcek, 
een solorush op het Verburch-doel, waarbij én debal !=n de 
keeper in dè touwen verdmmen ( 3-1). Hiermee was de buit 
,1Ïinnen, Veel mooî · spèl· hebben we· niet gezien. Veel verkeerd 
ingooien, erg slech't plaatsen, t~lrijke halve en héle missers 
(Wamsteeker !), Dit kan heus wel beter. Aan Lens-zijde was 
Dekker-Klcyn zeer goed op dree-f. Ook Peter Wisse en Gerard 
van Beek kunnen op een prima wed.strijd terugzien. Q. L 

Lens H speelde een prettige, op behoorlijk peiI' • 
staande _en bQvcndien nog spannende vriendschappelijke' wed
strijd tegen D.H.B.R.K •• Het spel golfde voortdurend heen en 
weer en beide doelen kwamen enkele malen in gevaar. Verder 
dan een schot tegen de'paal kwam men echter in de eerste 
helft niet, zodat de rust met .blanke stand inging. Ook 11\1 de 
rust behield het spel zijn_ wisselende karakter. N°9 scoorde 
bij een snelle doorbraak ons ee'rste doelpunt en' kort daarop 
werd hot na wat heen en wEeer getrap ,roer het DH3-doel zelfs 
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2-0. De, bezoekers kwamen nu.meer in de aanval en kort voor' 
het einde slaagden zij er in tegen te scoren. Hun slot-offen
sïef werd echter goed opgevangen en bij het einde v,as het nog 
steeds 2-1. '' 

A.v.G. ,; 

Lens in het KRVC-toernooi. 
Als een stel verdronken katten verschenen onze derde 

klassers zaterdag op het KRVC-terrèin, waar overigens verd;cr 
tussen de buien door succesvol gevoetbald word, 

Onze eerste wedstrijd mo,,sten wij spelen tegën KRVC: 
Deze werd door onze jongens met 1-0 gewonnen. De tweçde werd 
met 1-0 verloren. Dat was een wedstrijd tegen een gecombineer
de ploeg, die buiten mededinging meespeelde én de plaats van 
het niet opgGkomen Den Hoorn innam, De derde match ging tegen 
DOSR, uit Roelof Arendsveen. Dit werd onze grootste overwih
ning,5-0, In de laatste wedstrijd tegen concurrent MOA was het 
erop of eronder. Niet ·wij ware·n het die eronder gingen, maar 
MOA. De overwiijning én. de eerste prijs ware?J. voor ons. 

'Leider en aanvberder waren• behalve over het behaalde 
rosul taat ook over het vertoonde spel ,best tevreden. Doen we 
het zondag nog eens over, jongens. ? 

Bi,j de eindstanden. 
·Deze, week treft U in de Lensrevue de laatste eindstan

den van onze seniorenelftallen aan. Wij .zmuden daarbij de aan
dacht willen vestigen op enige opmerkelijke punten; die uit 
de .eindstanden van onze gedegradeerde elftallen (1,2 en 3 ) 
blijken. De standen yan Lens 2 en 3 werden re·eds eerder gepu
bliceerd, de stand van Lens 1 staat in dit nummer vermeld, 
Wij moeten bij dezé analyse een onderscheid maken tussen Lens 
1 en 2 enerzijds en Lens 3 anderzijds .• Het opmerkelijke is ech-
ter in alle drie gevallen g<;ilegen' in de doelcijförs. ·· 

Bij onze twee hoogste elftallen bli.ikt vooraÏ het.aan
tal tègengoals de doorslag gegeven te hebb'en tot het wansU:cces. 
Lens 1 heeft meèr goals gemaukt dan de n° 1 s 8, 9 en 10 van de 
ranglijst en evenve_el als a:e n° 1 s 5(!) en 7. HGt aantal tegen
.goals.w:as echter op een na het hoogste van de afdeling. Alleen 
Alphen heeft.er twee meer tégen, maar daarin zijn dan ook twee 
.7-1 nederlagen begrepen. Het tweede scoorde meer goals dan.; de 
n °' s 5 ,6, 7 en 8, maar kreeg v&rreweg he.t hoogs te aan tal doel'
puntcn tG incasseren, ·De dichtstbij,cijnde liet zich maar liefst 

. \ 
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5 maal minder verschalken.. Lens 3 heeft .op een na het 

laagste aantal doelpunten van zijn afdeling gemaakt en kreeg 

op een na het hoogste aantal tegen. Wij wensen ·met deze kor

te beschouwing in gE-en enkel opzicht, enige " schuld " aan te 

tonen, maar toch geloven wij uit de hier •,rnergegevèn opmer

kingen t"e mogen constateren, dat onze tàp-c.lftallen niet zo

zeer in aanvallend als wel in verdedigend opzicht to kort . 

zijn geschoten. Dat bij Lens 3 bovendien de aanvallers te 

11einig gescoord hebben is iets, dat speciaal voor dit · clfatal 

sprt,ekt. · 
Met eén en ander willen wij niet bewèren, dat onze 

voorhoeç.en nu lioger moeten worden aangc.slagen dan onze defen

sies, ·,mnt er .zijn vele Ópgelegde kansen gemist, evengoed als 

er verdedigond grote blunders zijn-gemaakt. De cijfers wij

.zen echter, globaal g0zien uit, 'dat voor~l het gJ:>.,te aantal 

tc.gengoals onze top0lftallen de das heeft omgedaan. 

EINDSTANDEN 
;îe .klas B (2!--mJdstr.} 4e klas N ( 16 wcdstr.) 

Roodeiib. 14 7 1 35 52-25 Flam. 6 13 2 1 28 56-17 

VVP 14 6 2 34 45-24 '/lilh. 7 9 4 3 22 43-19 
RVC 13 4 5 30 53-31 Viest. 7 9 4 3 22 41-26 
Laakkw. 12 3 7 27 51-41 · · . vcs 6 , · 8 2 6 18 34-23 
GDA 8 9 5 25 37-31 Rijsw,7 7 4: 5 18 36-33 
Rippe,rda 8 7 7 23 49-41 VVP 7 6 2 8 14 32.f42 
HPSV 7 6 9 20 37-43 VDS 5 4 1 11 9 2_6-59 
Hillegom 6 5 11 .17 33-51 Lens 6 3 2 11 8 24-41 
TYBB 5 5 12 15 ·29-44 RKAVV 6 2 1 13 3 26-58 
VVSB 5 4 13 14. 36-46 (x) 
Alphen 5 3 14 13 38-58 2 pnt in mind.w.n.o. 

Lens 1 4 3 15 11 37-56 

Verboden toegang. 
Hoewel we op Oeken.burg niet over al teveel 

vrijheid kunnen be.schikken, ontbreken er toch de goc;d Nede.r

landse bórdjes met" Verlioden Toegang"· Er zijn 2 gebieden, 

waar ze eigenlijk wel bij geplaatst zouden mogen worden~nl. 

ons twe,:,de veld en de ruimte naast het kleedgebouw. Ons twee

de veld is nl. geheel.nieuw ingçlegd en kan, mits het voor

lopig gespaard wordt, in september .in prima staat zijn •. 

""'== , =-=======, =======-=== ·. ==-- .==(zie_ vc~volg _ i-~!û~~nÏ-.... 



DE LENS)'lEVUE 

. ).ëà.à.ctie: L.de Weei;t en A.v.Qastef 
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Secr: H.Houkes, 2e Scliuytstr.60-tél.324721'" 
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. JAARG~NG 1955-19;ï6 f N°43 21 Juni i956 : 
-===-====================-====-=====-==================~==-=-. . . . , 

Donderdag 21 juni'56 
Vrijdag 22 juni 56 

· Zaterdag 23 juni: 56 

Zondag 
Maandag 
Woensdag 

24 juni 
25 juni 
27 juni 

LENS I ZAKAGENDA . 
' .... ·,,'" 

Training selectiegroep senioren 
Training ·,tweede groep senioren en twee-
de groep 'junioren. ~ 
Lens •· onderling juniorentoernooi.Geen 
training. -
Il• Geslotè'n seizoen 11 , 

Clubavoncf ! ' .. ' ... 
1 s midda©3 pupillentraining - 1 s avonds 

·training:~voor de eerste groep· .junioren.,. 
. . ·- .. ~. ' --==----=-====================-~-==================· ========== 

HET SEIZOEN-IS GESLOTEN/DE TRAINING NIET ! ! ! .! 
=;;::===================;; ·======== ::. .... ========== ·= . ~- ~ ;;:::::;;;::::;:;;::::;:;;::;::=:;;::;:;;-:; 

.OFFICIEEL 
-' . : . i.. '., . , l't 

Binnenkort zal de algemene jaarvergadering worden gepO'),
den, Het ligt in het voornemen de jaarverslagen voordien aan 
alle leden toe te zenden. De heren secretarissen van de diver
se commissies worden vriendelijk verzocht hun verslag uiterlijk 
deze week aan de algemeen secret~ris in te zenden. . 

In.het nieuwe v~renigingsjaar zul.len geén mutatielijsten 
mee,:- worden verzonden. Alle mutaties worden in de Lensrmrue ga-• 

· publir,eé:rd, De H.H: functionari;sen worden verzocht de leden 
en donateurslijsten arui de ~and van de.Revue bij te w~rken. 
Ledenli,jst : ' · · 

_§!f te voeren . Donatéursli,js1!_ 
n°126 G.Kochi, Roggeveenstr. 64,.. .. Nieuwe. dona teu:rs 

98 G.Hendriks ,· Ananasstr :19;. n°217 H,Rijk, 2e Pitti~m:irg 

___ ,. 

. . . i ' J· n°218 G.Kochi,Roggeveenstr.64 
AdreswiJzingen: · --- .. ,-

don.126 J.v.d.Jlleer adr(ls iJS: :Fremblijstr.31 :-.;-.., __ :-- ·-· · 
170 C.Suijkerbuijk, ·adres,· is : Cartesiusstr,'_121 
171 ·Mevr.Suijkerbuijk: ad,res is: ,id>· .. -·-:·::'_..· 

l:i!d 272 _J.Schel;;c.rt, juist:,::~'.:111 is: J,. Schella:i;t.· 

. ·~ 
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PROGRAMMA ONDERLING JUNIORENTOERNOOI OP ZATERDAG 23 JUNI -56, 

Terrein 1 Terrein 2 
14.2ou 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 -F-I 
16.- E - H F-G 
16,20 H J G-I 
16.40 E F i 

Opstellingen: 
E : bekend. reserve J,Veldink 
F : J.Ansems,G.v.Doorn,A.Hartman,K,Oostveen, , 

W.l'liegerink,D-:-v.Amesfóort,G.de Roos,N.Drabbe,B.Hendricks, 
A.M·.,rselis, J.Mol. Reserves: 'if.Burghouwt, N.Pannekeet. Lei
der: Dhr.P.Juffermans. 
-- G.: bekend, benevens :l.Nieuwenhoven, · ?.Nieuwen- -
huizen en J.v.d. Knaap. Reserves: P.Poiliot, I-r:v.:,d.richcm. -

ll., bekend. Reserves: B.Mogens, H.1fogens. 
I : bekend benevens P,.Schulten, P.Wissc en G. 

v.Beek. Res.-G.Scipio en A.Verburg. Leider :·Dhr.A.Ileck. 
-- J : bekend benevens B.Thomiis. Reser-res: F.Duijm, 

P.Haring, '.i .Heling. Leider, Dhr.G.kim. 
Evenals het vorig jaar dus· ook nu weer on• on

derling toernooi voor de_derde en vierde klasse junioren. De 
wissel1c.ker, het vorig jaar gewonnen door Lens H, het tegen
woordige E-elftal, moet dus door dit elftal worden verdei:.igd. 
In tegenstelling met de vorige jaren is thans een bepaald 

'systeem ontworpen, dat hierop neerkomt, dat de lagere eJftal
len niet bij yoorbaat kansloos zijn. Iedere uitslag worut nl. -
volgens een bepaalde schaal gewaardeerd. 

Eventuele afschrijvingen dienen-gericht aàn · 
Dhr.P.van Elferen, Appelstraat 90, 

Prettige wedstrijden en veel succes 

-:-:-:-:-
Re sul ta ten van 16 en 17, .iuni i956 

-Junioren 
Rava - Lens J 2-2 

JUCO 

KRVC-toerriooi 
RCD -Lens A _ 0-5 
Lens A- Docos 2-0 

Spa~taan 1 20-Lens A 0-0 , 
~ 1r1na1.e -· 

Wilhelmus - Lens 2-0 



, 
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---------------------------·--- .---------- •. ---·----·----- 1 __ 

· G. D .S. toerhooi 
le klas: Lens - GDS 0-1 

Docos Lens 1-0 
GDA - Lens 3"0 .· 
Lens - Verb,0-1 · 

De puntenpot. 

• 
3e klas: Lens 

GDA 
-Verburch 
~Lens 

Dccos· -Lens. 
Lens ·-GDS 

2-'Ü 
0-0 
1-0 
2-0 

Cm nog even op die tien .. negerkindertjes ·door te 

gaan: Voor Lens J geldt : Voor dat ene elftal·l\ensers was het 

toen ook gedaan en met zijn tienen zijn ze daarna weer opge-

staan •. 1 . - . . - ,. . 

Met dat laatste wachten we evenwel maar tot sep

tember als de •nieu,,e co . .1petitie,.weer gaat beginnen. De compe

titie 1955-1956 werd dus zaterd,ci6 17 juni 1956·door Len~ J 

besloten. Deze juniorenwedstrijd lf;verde l 'punt op. Een on

heilsseizoen is voorbij, dat 3 degrGdaties en slechts 1 kam.,-;-

p'ioen opleverde; ,, • 

De einfü;tand na 34 ronden luidt:, 
Senioren '120 38 18 64 ;94 ·294:..316· 

Junioren 177 87 19 71 i91 . 509-393 

. Pupillen 26 10 3 13 • · :23 44- 51. 

Totaal 323·135 40 140 308 847-760 

0:78 
LQ8 
0.88. 

. . En hier volgt cl.an dé specificatie van deze stand, , . 

alsmede de onderlinge eindstand·vlgs. puntengèmiddelden per' 

gespeelde wedstrijd. ·Lens I ( en niet kampioen Lens E) bezet 

hierin de le plaats. ; ' . · · _ · 

· · De eindstanden van de junioren B t/m J zullen· wij 

in de volgende Lertsreirues publiceren • ' 
SENIOREN ' . . . 1 

Lens 1 22 4 3 15 11 37-56. 0,500 
Il 2 16 3 4 9 10 40-54 0-;625 · 
Il ·3 18 5 2 11 12 36-55 . 0,667 
ii . 4 18 6 1 · 11 13 53-55 0.722 
11 5 16 9 4 3 22 69-34 1.375 
11 6 "16 

. . .• . 
3 .2 11 ·8 24-41 0.500 

Il 7 14 ·8 ·2 4 . 18· 35-21 1.286 

120,38 18 64 94 294-316 o. 783' 

------------------- ">; ·----- .--
. ; 



-344---------------- .-------------------------------------------Junioren 
Lens A 12 4 0 8 8 33 - 51 0.667) 
Lens B 20 5 2 13 12 34-- 55 · 0.600( 
l,ens C 18 2 · 3 _13 5x 32-- 64 0.278! 
tens D 16 12 0 4 24 73 - 64 1.500! 
Lens E · 20 14 5 1 33 65 - 19 1.650Ï 
+ens F 20 11 3 6 25 58 - 37 1.250[ Lens G 18, 12 3 3 27 88..:'.·727 1. 5001 
;Lens H 18 11 0 7 22 · 49 - 39 1.222l 
~ens I 18 14 2 2 30 60 - 17 1.667[ 
fens J 17 ? 1 14 3 17 - 70· 0.294{ 
, 177 87 19 71 191 509. - . 393. 1. 081 j 

i x) L~~::;:~:~:~~;~::~:;~~~~jj:;=:~=-i.: 
Pt.pillen 

Lens A 18 7 .3 8 · 17 36 - 26 o.944j Lens B 8 .3 . 0 5 6 8 - 25. 0. 750j 
26 10 3 13 23 44 - 51· o.8851 

========~================-======: 
VARIA. 

Onderlinge eindstand 
Lens I 1.667 
Lens E l.650 
Lens G 1.500 
Len~ D 1. 500 
Lens 5 1.375 
Lens 7 1.286 
Lens F 1.250 
Lens H 1.222 
Pup.A 0.944 
Pup.B O. 750 
Lens 4, 0.722-
Lens 3 o.667 
Lens A 0.667 
Lens 2 0.625 
Lens B· 0. 600 
lens 1 0.500 
Lens 6 0.500 
Lens J 0.294 
Lens C 0.278 

-Ton ten Dam is de trotse vader van een stamhouder geworden. Wij wensen hem en zijp ega van har·-l;e geluk met dit heuglijke feit en rekenen er op ·::'hommy over een jaar of tien bij de pupillen onder de lat te zien staan.' .- , ·' -Ronald Roodból kwam zaterdagmiddag tot de ontdekking dat zijn hemd verdwenen was. En nus moest hij zonder naar huis, wat bij de tegenwoordig 1 s zomers heersende -cemperaturen toch · niet ideaa~ is ••• Misschien kan degene die dit textiel' meenam ·het eens terugbrengen als het wát warmer WOTdt en hij het dus kan missen? Adres: Ape1doornselaan 196. 
-Bij Dhr.A.v.Gastel, To~atenstraat 166, bevindt zich sinds vrijdagavond een zwarte voetbalpantalon en sinds enkele maanden o.a. shirts, scheendekkers, een trainingsblouse,etc •• 

Van D'oel tot Boel. 
De laatste wedstrijd die in deze rubriek béscheven zal' worden, is die van Lens J, dat de Lensc9mpetitie besloot met een 2-2 gelijk spel tegen R,iva. Lens kwam 2 x voor te staan, met 1-0 en 2-1. In het begj n al ,7ist midvo·or E'chul ten de bal 



; 

-----------------------.-------------------------------------
langs de Rava,-keeper te werken. De voorsprong ging echter weer 

verloren, want de Zuiderparkers, 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 helft ging ook deze voorsprong weer verloren, door.

dat Rava een vrij veld voor zich vond om' de dood eenvoudige 

reden, .dat de middellinie verzuimde uit het strafschopgebied 

te komen, waarna bovendien een der backs stevig miste. De kee

per was goed op dreef, maar ·de achterhoede blunderde nogal 

een~. In de laatste minuten we,rden enkele kansen. fraai om zeep 

geholpen, zodat het bij 2-2-bleèf. 

Lens in het K.R.V.C.-toernooi. ;: 
Ondr.nks de zeer ongunstige weersomstandigheden werd in 

Rijswijk een prettig,1 toernooi gospeP-ld, dat voor Lens bo-wrm

dien nog een 2e'prijs opleverde. In onze poule moesten 3 be

trekkelijk onbekende tcg0nstandcrs worden bsestreden, hetgeen 

nogal succesvol verliep. De eerste ,.edstrijd tegen R.C.D. uit 

Dordrecht l"verde eEn grote ovè.rwi!hning op, nl.5-0-. De tweede 

match, te.gen Docos; dat de plaats innalllc_van.: V'.)lcndam, dat ver

hinderd was, werd in de stromende .regen g, sprmld •. Ook deze ,:erd 

gewonnen en T:cl met 2-0. De 3e •,:<•dstrijd tegen Spartaan, 120 be

hoefde nu nog slechts een gelijk spel op te leveren om Lens in 

de finale te br0ngcn. Inderdaad vrérd het 0-0. V0rmeld zij nog, 

dàt zeker le elftalspeler een pu:ul ty eiste. 
De finale ging vervolgens tegen Wilhelmus. Er werd 

hierin door enké,le spelers vrij 'slap gespGeld. Wij hadden pec\_l 

toen Gerard Verhaar een prachtig sch.ot afvuurde, dat .via de 

binnenkant van het houtwerk weer het veld instuitte. Spoedig 

hierop openden de Voorburgers de score 9n via een fout van de 

keeper werd het zelfs 2-0. In de 2e helft kwam in de stand 

geen verandering meer. De eerste prijs ging ,dus naar Wilhemus, 

de 2e namen wi,i mee. · 
leen 3e Klassers naar het GDS-toernooi. 

Twee Lensjuniorenelftallen trokken zondag naar het rij

kelijk met regen besproeide GDS-terrein om Docos,. GDA, GDS en 

Verburch te bekampen. 
De we<l.strijden van .dele klassers leverden evenzov<,el 

nederlagen op, nl.met 1-0,1-0,3~0 en 1-0. Zoals het meer gaat 

in wedstrijdje~ van 2· maal 10 min. had de uitslag enige keren 
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slist niet zo. Dit elftal Vlas.onbetwist de sterkste en werd 
ongeslagen kámpioen. Ove~ het algemeen bleef het spel van_ on
ze jongens wat onder de maat ~n met onvóldoe~de gee~tdrift. 
Keeper Kees v.Breugel had een zeer goede dag en voor Piet v. 
Geest geldt de klacht over gebrek aan activiteit bcslist niet. 

Een bijzonder noord van waardering voor lfuus Suijker
buijk, Fr-ans Heerens en Hans Anscms, die zonder enig bericht 
verstek lieten gaan. Bedankt lui, ook 'namens :·de andere spelers! 

De ·derde klasse'rs deden het wel beter, maax bleven toch 
beneden de verwachtingen. ·De eerste r;edstrijd werd met 2-0 
ge,;.:mnen van Verburch, dat ·aardig speelde, maar ],outer klqine 
spc.lertjes telde. Tegen GDA, dat op de eeTste plaats beslag 
legde, werd doelpuntloos gelijk gespeeld. De volgende wedstrijd 
te,gen Docos vond plaats op een :Î:nmiddels_.zeer moeilijk be,speel
'baar geworden veld en werd wel iets tegen de verhouding in met 
-1-0 v€rloren. De J,aa·tste wedstrijd ging tenslotte togen GDS. 
Ik,:.% leverde \'leer ct•n 2-0 zege op, Zo eindigde Lens ·hier met 5 pu,Jten op · de 3e plas ts, achter GDA en Do cos, die ieder 6 
punten behaalden, 

·· Verboden Toegang (vervolg). 
De mooie grasmat dle ook· in de doelen ligt, heeft ech

ter ·een grote .::antrekkingskracht op doe1schutters, Zeker ech
ter zolang het groene tapijt zo los ligt als voorlopig het · 
geval is, zulle,~ zij in no-time grod;e schade· aanrichten. Daar
o:n, spm1r dit veld. En v&r jaag er anderen ( vooral veel "be
dri jfs-rnetballers " vinden het kennelijk een gezellig vel:l.,je.) 

Wordt ·dit ·vcJ.a geprefereerd •bJven vele andere, omdat er 
een ba'lke.,.ing achter het doel is, nog veel gemakkelijker is 
he~ een doel te improviseren tegen de zijmuur van het kleed
gebouw. Vooral voor slech'te keepers hee-ft dit het .voordeel, 
dat de bal vanzelf u.it het doel terugstuit, wat veel werk 
spaart·. Bovendien kan men hier zelfs in z I n eentje trappen-.. 
Hoewel al ,onze juniorep, want. dat zijn hier dè. yoo:i,naamste ~ 
"zondaars", stelselmatig .verzekeren !l,l_lee:ii. m_aar l,i;ag te_ s.chie- -, 
ten, sneuvelen er toch ruiten II bij bossen" •. Daar wordt de· 
contrib-utie .niet voor betaald, jongen·s ! Bovendien-en dat voor 
hen die w~rkelijk echt nooit hoog schieten 11

- is het ruwe op
pervlak van de stenen ideaal om -de ballen te laten slijten.Van
daar, dat dit tijdverdrijf' voor de· .toekomst verboden zal zijn. . , - . . O.burglier. ----~-------=-=-=============· =====· =======~=~-. ========-==== 
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De jaarlijkse algeme!.!EC_· 
Vrijdag 13- juli z~l d"e "· algemene " 1956 · plaáts heb.'. 

ben. Deze jaarlijkse bijeenkomst stelt Bestuur·en leden in de 

· gelegenheid het "afgelopen jaar:_te overzie,;_ en planne·n voor 'het 

nieuwe seizoen ce smeden en te be.spreken. Na de onprettige er

varingen, di.e wij in het afgelopen ·seizoen moesten beleven,. is 

·deze algeme1'B wel een zeer belángrijke. Vaststelling van de·• 

schuldvraag is zeer bijkomstig. Wat s.chieten we ermee op ! Ie--

der steke de hand in eigen bo"ezem en overwege, of hij naar eèr 

en g~weten de vrijwillig op 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 a.e geleden schade te herstellen. Dat voornemen moet 

en masse-, ove,r de gehele linie gemaakt worden. Onbegrijpelijk., 

is dat zovele :).eden geen gebruik maken van hun stacutair recht,. 

invloed uit te oefenen op de samenstelling van Bestuur en de 

belangrijke Eco. Blijkbaar laat dit hun volkomen koud. Hebben 

dezulken later wel recht cri tiek te oefenen ? Zo uit nijn ge

heugen kan ik mij .niet herinneren, dat van de zijde der leden 

candidaten ...-oor Bestuur of Eco werden gi,steld, behoudens één 

ke.er, toen staande de vergadering door de leden enige candi

daten naar voren werden gebracht en gekozen. Zonder acn de 

kwaliteit van 'de gekozenen iets af te dingen, getuige dit toch 

niet van rijp beraad ·en ernstig o"verleg. ,De leden moeten de . 

'"algemene" ernstig voorbereiden. De positie van Lens_ vereist ·' 

dit. 
• Reglementair treedt ·jaaFlijks het gehele Bestuur af. 

De voorzi ttèr stelt zich ni~t herkiesbaar. Inge.wijden wisten • 

dit reed.s.·In het'afgelopen.seizoen·was het mij onmogelijk '.s ~ 

Zondags op de velden te verschijnen, hetgeen eex·ernstig man-

co is. De afwezigheid was nie~·een gevolg van. gebre~ a~~ be-.· 

~angstelling,· integendeel ! Pe zondag is voor mij echter de 

e.nige.d,ag, '!aàrop ik mijn zieke doehe±, 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 dezelfde persoon in de 

topleiding van een vereniging, het gevaar van sleur en _ver

stárring. Nieuwe heren, nieuwe wetten ! 

Wij prijzen ons gelukkig, cl.at wij Dhr. s. v.d.Laan 

bereid vonden, de candidatuut voor het voorzitterschap te aan

va13-rden. 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 

ee~volle 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~ 

·· stûursleden stellen zich weder herkiesbaar, Omtrent de candi

dáat voor de ontstane· vacature wordt nog overleg gepleegd. 

Met vertrouwen mogen wij onzerzijds het nieuwe sei

zoen ingaan. Het'woord is aan de leden. !Jet spanning en be

l'angstelling arnchten wij Uw antvioord en voornemens af op 

Vrijdag 13-juli in de R.K. Leeszàal, S9phiàlaan. 

Donderdàg 
Vrijdag 

Zaterdag 
Zoi:idag 
Maandag 
Woensdag 

Donderdag 
Maandag 
Vrijdag 
Zondag 

· W.Praalder 

28, juni 
29 Il 

30 Il 

1 juli 
2 Il 

4 Il 

5 Il 

9 Il 

13 Il 

15 " . 

Vè>orzi tter. · 

LENS I ZAKAGEilDA 

Geen tra:ining. 
Training tweede groep senioren en tweede 

groep juniorEm, 
1 s Middags training derde groep junioren. 

Lens E - DHBRK 
Clubavond 
's Middags pupillentraining- 's avonds 
training eerste groep junioren. 
Training selectiegroep senioren. 
Bestuursvergadering. 
Algemene vergadering. 
Lens' jaarlijkse sportdag ! · 

--=----===================================-=-================ 

· ALGEMENE VERGADERING EN SPORTDAG ! NOTEER DE DATA ! ! 

~============================================================ 
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· OFFICIEEL · 

Uitnodiging. 
tot bijwoning van de·algemene·vergadering van de· 

R.K.V.V. Lenig en Shel, te houden. op Vrijdag, 13 "Juli 1956,: 
des avonds oin 8 uur, .in de zaal van de R.K. Openbare Lees- · 
bibliotheek, Sophialaan 9, den Haag. 

Agenda:
1 

· 
0 

._ 
• pening; 

2 •. Vaststelling Notulen ván de algemene v~rgadering van 
22 juli 55; 

3. Ingekomen stukken en eventuele mededelingen .; 
4. Behandeling jaarverslagen van de secretaris; elf

talcommissie; ju:riioren:cominissie, contactcommissie, technische 
commissie, en kascontrole-commissie; 

5. Behandeling fina!lcieel overzicht over het vereni-
gingsjaar' 1955-1956 en begroting 1956-i957; 

6. Vastste],ling contributies en donaties 
7. Bespreking bestuursbeleid ; • • 
8. Verkiezing- Bestuur, overeenkomstig art.28 H.R. is 

de volgende' voordracht opge!J!aakt : 
S.v.d.Laan, Voorzitter; H.Houkes, secretaris;. 

A .Hoefnagel, penningmeester . ; A, v .• Luxemburg, 2e secretaris; 
L.de Wel:lrt,2e penningmeester; W.V_erheggen, J.Wüstefeld, com
missarissen. Omtrent de derde commissaris wordt nog nader 

·overleg gepleegd. 
9. Verkiezing elftalcommissie en kascontrolecommissie; 

10. Benoeming van : ballotagecommissie; contactcommis
sie; commissie voor terrein en materialen; juniorencommissie 
en technische com°issie ; · 

ll. Eventuele voorstellen·;. 
12. Rondvraag; 
13. Sluiting; 

Voor de v~rkiezing van,bestuür, de elftalcömmissie 
en kascontrolecommissie kunnen· töt staande .de _ver·g8;d.ering can-
didaten worden ingediend. ' · 

-:-:-:-
Het fin~nciële overzicht.en: de begroting·i956-1957 

zulien op de clubavond van 9 juli ~.s. voor belangstellende 
leden ter inzage liggen. J)e y,frslagen. van. de s_epreta1>is, en 

~- . --
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overige corrmissies worden aan de leden toegezonden. Art.62 

van het H.R. bepaald, dat alle werkende ,leden van 18 jaar en 

ouder verplicht zijn de algemene vergadering bij te wonen en 

bij verhindering de secretariE 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.J.- opgelegd. 

Wegens verhinder·ing van de Heer Willems is de trai

ning van Donderdag, 28 deze:r verplaàtst naar vrijdag 29 juni 

a.s. De selectiegroep senioren wordt dus' voor één keer op 

vrijdag verwacht. 
-:-:-:-

!dre f!Wi j ,;j._g_ing: 
· Lid n· 79-80 en 81 en don,56: faro.de Haas naar Bus-

sumsestraat 81. 

Bestuursvergaderin~: . ' 
, 9 juli 1956 in het'clubgebouw, 

selaan 46. Aanvang 8.15 uur. 
J.Hicrck, Apeldoorn-

-:-:-:-_ 

PROGRAJ,;J,';,A JUNIOTIF:N ZONDAG 1 JULI 1956. 

-12.- uur Le~s E - D.H.B.R.K. (kampioen 3ó kl._~) ~errein l 
/ 

.Qi,2.'.:~~2:-~• G.de Haas, R.Blok, C.v,d.Zijden,J.Hoefnagels, 
H.Dietc;, A.Rartman, N.N. , W.Si;oové, B.Rendrichs, J.de Hee:,:-, 

F.dG G.root. ~.!2.2.,..Y~ : P.Kemper. ~!!_id~: Dhr.E.Sarolea. 
Adres voor aJ:'schrj_jYingen : Tomatenstraat 50. 

-:-:-:--· 

Oudspelers-en oudere spelers"! 
Er staat een wedstrijd op het programma tegen 'n 

voor ons zéér prettige tegenstander. lfade:i;e gegevens hierom

trent zullen U bereiken mid,lels H.v.Rijn. Naast de spelers 

van het 7e 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 naar 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. Veraer.leze men: •• omtrent 
de viert:i.e commissaris wor"lt uog nader ••• etc. ' 



-351-. 

---~-------------------------------------- .-- -- .... ------- .--
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 570 G - L 2-0. 

Lens 1 0nderling Juniorentoernooi, ' 

Evenals het vorige ;jaP.r ( on trc,1wens al vele vo::ige:, ja-· 

ren) wcraen er zaterdag wedstrijden gespeelè. t,i~se·n cie v0r

schillende zaterdagsjuniorentear:is. In toge~stélling met.de 

laats;te keer waren nu ook de derde klassers van de partij, van 

wie h0t E-dftal, dat in 1955 als Lens H de wisselbeker ver- , 

overde, deze trofee had te verdedigen. Er was ditmaal een be

paalde waardering voor de verschillende wedstrijden vastge- 1 

steld, waardaor de hogere. 0lftallen niet meer zo onbedreigd d'c 

bovcnstè· plaatsen irnnden bereiken, als anders het geval 'zou 

zijn. Inderdaad was h0t dan óok geen derde klasser, die de 

le prijs behëa:lde, maar het G-elftul (met 3 pupillen als in•• 

valler erbij ! ) , dá L deze overigens be slist verdi,mde. Dit · ' 

clft~1 en li en I leverden overigens de mooiste prrntaties: 

G speelde 0-0 gelijk tegen E, H won met 2-1 van·F en I ver

loo:r:- met slechts 1-0 van E. Overigens waren het prettige en 

v·aak goede wedstrijê.en. Er wa« r:iaar één dissonant: het uiterst 

- kindcrachtii;;e en onspori;ieve gedrag van Ka:.cel Admiraal die het , 

beneden zijn waardigheid vond tegen lagere elftallen te spe.:. 

lenen daarmee wel de kansen en het meeste plezier voor de 

E~speler·s bedierf. 
· De eindstand was : l. Lens G 11 punten 

9 2. 
3, 
4, 
5, 
E; 

Lens 
Lens 
Lens 

· Lèns 
Léns 

E 
H 
F 
I 
j 

• 11 

9 " 
4 " 
3 " 
2 " A.v,G . 

. De Training: •. 

' 

De eerste ma~nd vim de zo111ertrainings..campagne is voor

bij. D;v,.z. dat bngeveer. de h·eift.achter de rug is; immers 

half juli, ui terli.3k eind juli. wordt, het ,a'antal vakantüg:m-, 

. .. .... 
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gers zo groot, dat van een enigszins volledig op het appel 
verschijnen van de juniorengroeper, (waa.rbi_j· dat gch1kkîg het 
g~val blijkt te zijn ) niet langer gerekend· kän worde·n:, ter
rrijl bij de sc,nioren de toch al zo magere opkomst· dan nog · 
zover vermindert, dat-het helemaal. de moeite niet meer loont, 
met de tráining voort te gaan. 

Omdat we dus ongeveer halverwege zijn, geven wl.J nu een 
ovECrzicht van de gang van zaken tot nu toe. Daarbij moeten 
we de twee grote categorieën, senioren en junioren, scheiden. 

.. De seniorentraining is gepli tst in 2 groepen: de selec
tiegroep op donderdag en de 2e 'groep op vrijdag. De 2e 'groep 
telde aanvankelijk een man of 8, zeer .•weihig dus, en daarvan 
is inmÎddels nog rnn groot deel verdwenen. De selectiegroep 
verscheen inr.het ·begin rC'gelmatig met slechts een zes' of zeven 
spelers, wat een schandelijk klein aantal is. Donderdag jl. 
ccn:tèr wàs de opkomst vrij behoorlijk. Als dat nu maar geen 
uitschieter.blijkt te zijn. A.s. donderdag, vandaag dus, is 
er geen training. llàar de volgcmde weck wordt ileer op ieder-
een gerekend. . · _ 

, Als geheel kunnen we dus óver de b8langstelling van de 
nenioren beslist ·niet enthous:iäst zijn. 

Bij· de juniorentraining gaat het gelukkig een heel stuk 
beter. Hier zijn drie groepen. De opkomst is hiGr het beste 
bij de selectiegroep, die op.woensdagavond oefent. Door deze 
groep is viermaal geoefend.(i.v.m. Nederland-Saarland verviel 
op 6 juni de training)~ 11 Juniorèn waren alle keren present 
en daarnaast zijn er nog 6 met slechts 1 maal afwezigheid, al
len bovendien met een geldige reden. 

De B..:groep trainde al 5 keer, ·wat hc,t·.dus iets moeilij
ker maakt om zonder afwezigheid.genoteerd te blijven. Toch 
zijn het er nog 7, waarnaast 11 met l x afwezig, ook steeds 
met geldige reden. Zowel bij de A- als bij de B-groep is re
gelmatig een 17 à 20 man present. Over deze groepen kan dus 
gerust tevredenheid heersen. Opvallend is nog, dat het niet 
de beste spelers zijn die mees tai verstek laten gaan .• · 

•, · De C-groep op zaterdagmid~ag.is nog nimmer behoorlijk 
voltallig opgekomen, i.at ephter gauw verklaard is, als men 
bedenkt,: dat er nog iedere week wedstrijden waren. A.s.zater.
dag echter is.dat niet het .geval. Er is dan dus geen excuus 
meer en iedereen wordt dan bok verwacht. 

' 
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Als algemene concluäie mogen WEl we_], s.tellert : ... _ 

l. de opkomst bij dê senioren - B- groep is ronduit becwoevend; 

2. die,bij de selectie-seniorengroep is niet meer hoopgevend, 

maar de laatste keer was er merkbare·vooruitgang. Misschien 

dat hier toch nog iets van te:rwht komt; 
3. dele en 2e juniorengr~ep doen het goed. Volhouden is· het-· 

parool ; , 
4. de derde juniorengroep had nog niet vGe.l kans· om het goed 

te doen, ·ma~r daar moet het er nu toch van gaan komen ; 

5. bij de pupillen ·tenslotte, die_ op 1•oensdagmiddag _onze vel

den bevolken, is steeds meer dan een elftal present, wat· 
' voldoende, maar niet geweldig is. 
' 

s . 

Uit de LGnskeu.l{rm.H t - d. k 
... e menue van e wee . 

Wie zal kunnen boweren, dat ir, de LenskeÛken schraalhans 

de pollepel zwaait, als hij het volledige, menue in al zijn 

gangèn doorneemt? Doet U even mee ? Ik neem de week van 10-

17 jun:i: · 
5ondag: juniorenwedstrijd op Ockenburgh. 

Maandag: clubavond, cpmmissies, samenstellen Lensrevue. 

Dinsdag: tikken, afdrukken enz •• Lensrevue. , 

Woensdag:v1oensdagmiddagclub, 1 s avonds trainen. 

Donderdag: trainen: 
Vrijdag: trainen. 
Za.terdag: trainen enz·. op 'ückenburg 
Zondag ·, toernooien. 

Nu ken ik iemand, die was zondag present, maandag pl!Éent, 

dinsdag present,' woensdag present, ·-donderdag present, vrijdag 

present, zàterdag present en zondag present. Eentonig, hé, 

vindt U niet? Steeds maar present? 
Of begint hier en daar een geweten wat te kriebelen en een 

andor nog eentoniger liedje te zeuren: zóndag absent, maan

dag absent, dinsdag absent, viocnsdag absent, donderdag absent, 

vrijdag absent,· zaterdag absent; zondag abeembî 

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 Lehskeuken. Kom, kookt mee ! 
P.Juffermans • 

. . 

' 
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EINDSTANDEN 

le-klas I (18 wedstr. le klas G (20 wedstr.) 
MOA 17 1 0 35 93-22 

, 
Gr.w.v. 19 1 0 39 89-20 

Westl.12 2 4 26 42-25, DHL il 4. 5 26 43-30 
Gr.W, 10 3 5 23 60-35 Westl. 12 1 7 25 62-35 
V'iP 7 6 5 20 41-34 GDA x) 12 3 5 25 59-36 
Velo· 9 1 8 19 38-48 KRVC 10 0 10 20 39-40 
:Dl!L 6 6 6 '.18 52-53 . Velo X/ 8 2 10 16 34-40 
KR\!:C 4 ·4 10 12 29-47 Q.St,xJ 7 3 10 15 53-53 
GDA 5 1 12 11 . 31-55 VVP 7 l 12 '15 31-42 
Q.S-t.x)3 3 12 7. 25-60 RKAVV 4 5 11 13 31-70 
_Lens f) 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. ïn mind.v.·.n.o. 
~:-:-

4e klas L ( 18 ,·<-dntr.) 4e klas-0 ( 18 wedcrtr.) 
c 

0 35 113-10 · GDA 17 l V/ .• Bl.R.K.16 1 1 33 58- 7 
, DHL 13 2 3 28 85-23 GDA 13 1 4 27 69-22 

Lüns G 12 3 3 27 88-27 Q,St, l;i. 2 5 24 58-31 
VVP 1i 3 4 2'jl . 84-43 Lens H 11 0 7 22 49-29. 
Q.St. 7 5 6 19 41,") ~ 1 Gr.w.v. 9 2 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 
Westl. 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. 1 5 12 7 18-53 
x) 2 pnt.in ril:Î.nd.w.n.o. 
===============================-=-=========---==------------
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 1 jULI 1 9 5 6. · 

Zondag speelt om 12.30 uur ee:p. elftal van onze 
, ' 

- senioren tègen een van de St. Paulus Parochie op · 

ons terrein. De volgende spelers worden hiervoor 

verwacht: 
' . 

H_-de Bakker,A.Beck;A.v.Gasteil.,L.Knijff,J.Kuypers, 
G .Lam,P. de Leeuw, J.Lelieveld ,B .Luycl::x ,R'.l\1ahieu jr, 
C .Mee..rslî!,oql::,E. Sarole.a, C. Ve 1 rliI1k, G Ve>rha<ir 

A!·sc .. r ~Jvingen: _ ëe Schuytstraa't fü:- ·· • . 



; 

D E L E N S R E V U E 

Eedactie: L.de Weert en A.v.Gastel 
Gi;ronummer: 'Penn~· L en S 3 3. 6 7 .11 , . 

Secr: H. Houkes, 2e Schuytstr. 6O-tél. 324 721 
Terreinen Ockenburgh, einde Laan van Meerdervoort 

• 
1 . · •• JAARGANG 1955-195'6 1'1°45 5 Juli 1956 

=---=-===============================· ========== .=========== 

,Donderdag 5 
Vrijdag 6 

Zaterdag 7 

Zondag 8 
' Maandag } 

Woensdag ll. 

Dondt;irdf1g 12 

Vrijdag ,13 
Zondag . 15 

juli 56: 
Il 

Il 

Il 

Il 

" 

" 
Il 

Il 

LENS' ZAKAGENDA 

Training seihect_iegroep senioren. 
Voor de la:'.tste keer: training 2e groep 
senioren· en 2e groep junioren. 
Training• 3e groep junioren en 2 test
wedstrijden voor kampelftallen. 
Voetbalrust. · 
8 :uur: Bestuursv,ergadering in café Hierck. · 
Clubavond ! 
Voor de laatste keer 
Voor de laatste keer 

A-groep 
Voor de.-la'atste keer 

tiegroep senioren. 

Pupillentraining 
Training junioren 

Training selec-

Algemene Vergadering., Géen t:t:aining, 
Lens' sportdag. · 

============================================================= 
OFFICIEEL 

In ballotagé: 
n°1 : J.W.M. van Poelje•, 23.3.1923, Batjanstr.2 Dhr.E.Sarolea

A.v.Gastel .• 
H.H.Bestuursleden, att8ntie. . 

, .De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 
maandag 9 juli a.s. in café Hierck, Apeldoornselaan. Aanvang 
8 uur. 

-:-:-:-. 
Belangrijk nieuws over:het S,ortkamp. 

De kampweken zijn nu al zo langzamerhand in zicht geko
men. Er volgen hièr dan ook èen paar belangrijke mededelingen. 

Er is een deelnemer afgevallen. Er kan er dus nog één 
mee. Opgave te richten aan dhr. van Gastel; '!'omatenstr.166. 

·. Deze week nog zal een circulaire worden gezonden aan de 
deelnemers voor de eerste week, waárin· nàdere bi'jzonderhèden · 

., ~ • ' ' 1. . , . '. . • ' ' · '"worcren medegedl·e-l'd,···· ·-·- .. --" ..... _ ..... ··· · · · · 

• 
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· A.s.zaterdag zullen· de twee elftallen voor de eerste 

kampgroep een oefenwedstrijd.spelen op ons terrein. Om 2.30u/ 
speelt het 2e; om 3 .45u het le elftal béide tegen DHBRK, alti.id 
tijd een prettige tegenstander. De opstellingen zijn: 

Lens 1: 
G.Halleen, H.de ·Faas, M.Harders, K.v.d.Laan, 

C.Nuytens, M.Kriek,G.v.Duureri,H.v.d.Spek, P.Kemper, A.Nowee, 
Th.Loomans. 

Lens 2: · 
J.Goemans, J.v.d.Knaap,M.Heerschop, B.tefr Meer, R.Roodbol, F.Blom, E.Hilkhuizen, A.Thomas, B.Thomas, P,Nieu

wenhuizen , w:Burghouwt. Resèrve voor beide elftallen: F.de 
Haas en G. Olyhoek. · 

Omdat deze wedstrijden bestemd zijn als selectiewedstrij-• 
den, zijn afschrijvingen niet welkom. In uiterste noodzaak 
uiterli;jk vrijdagavond aan Lhr.A.v.Gastel, Tomatenstraat 166. 
Tel.339900 • 

· · Kampcommiss_ie. 
-:-:-:~ 

Resultaten van·1 juli 1956. 
Lens comb.-St.Paulus Parochie 4-5 Lans E - DHBRK 1-0 

Lens E - DHBRK. 
Als -sluitstuk van het.succesvolle_ seizoen speelde Lens E 

vriendschappelijk tegen de kampioen van· de 3e klasse I, D.H.B. 
De gee],-witten startten, met wind in de rug me.t enige 

goed opgezette aanvallen. Ons rechter verdedigingsblok had al
le moeite om de sterke linksbuiten 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:x:gsde grootste 
moeite op te leveren. Enige goede kansen gingen door ·slecht 
richten verlèren. 

In de tweede helft wist Lens tegen het gewijzigde DHB
elftal een licht veldov,erwicht te krijgen. Hun achterhoede 
stond ~ijn mannetje; doch kort nadat keeper de Haas naast eni
ge goede saves Vrouwe F. een bedankje gaf, wist Joop de Heer 
met een bekehen kopbal het enige doelpunt van de wedstrijd te 
s·coren. 

Een verdiende overwinning, waarmee onze kampioenen zich 
het sterkste katholieke derde-klas-elftal van de afdeling 

~ •s Gravenhagci kunnen noemcn. p: .s. 

' 
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VARIA. . . . . - :. · · 
. -Ineke is de naam van q.e, jongste. spruit van Herman Hel

mich_, -die vorige week werd thU:isbez.orgd. Van harte wensen wij 
hem en zijn echtgenote. geluk. Wordt Ineke de toekomstige gast-
vrouw voor de bal:).otagecommis:sie. - · _ . · 

-Wist V, dat !"\et moeilijk is uit 10 penalty's 6 doelpun
ten te scoren ? Dal, ondervond 'zondag ·een aan-t:al scherpschutters 
dat een aanzienlijk aantal chocolade repen verspeelde. Fred dè 
Groot was bijna failtiet. Een zeker doelman.had 's avonds wei-
nig behoefte· aan eten. - · 

EINDSTANDEN-. 
3e klas H (20 wedstr.) . 3e klas J. (20 wedstr.) 
Lens E 14. 5 1 33 65-19 ·' Velo 13 5 2 31 60-17 

- VVP 13 il _ 3 30 75-28 , KRVC(19)12 4 3 28 . 89-30 
DHL 11 3 6 25 647 39 W .Bl. 1·3 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 60-56 Lens F 11 3 6 25 58-37 
Q,St.x) 8 3 9 ~5:· 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 il. 15 33-56 VVP 7 2 11 16 37-.74 
GDA 7_ 0 13 · _ 14 46-66 Juvent. 2 2 16 6 30-94 
Verb.xx) 6 · 3 11 .13 44-60- Westl. 0 2 18 2 15-112 -
Valk.xx) 2 2 16 · 4 23-76 Q.St.x) 5 1 13 1 36-67 

x) 4 pnt.in mind.iv.2 x n.o. x) io pnt.in mind.w.5x n.o.(!) 

xx) 2 pnt. in mind , vi.n.o. . 4e klas Q (niet afgewerkt)' -
2e klas H 16 wedstr.) RKAVVx)l8 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 Westl. 17 11 2 4· 24 59-17 
Westl. 10 2 4 22 46-27 DHBRK 18 8 ,1· 9 17 35-40 
0(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. 1 015 2 10-62 VVP f. 17 3 - 4 10 10, 32-73 
D\V0(15)x)l 1 ·13 -1 17-81 - Lens J 17 2 1 14 · 5 17-70 
x) 4 pnt.in mind.w.P..x n.o .. · x) 2 pnt. in mind.w.n.o,. 

~EN STRE~P ER ONDER.Met de publikatie van de vier eindstanden 
in deze Lensrevue zetten wij, ook wat ons clubblad betreft, een 
streep onder de competitie 1955-1956. 

Ván de vijf seizoénen, waarin ik de standen 
van alle :.; .. nioren-en juniorenel-ftallen van week tot week he)> bij-_ 
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gewerkt, is dit pas de tweede keer, dat alle. eindrangschikkin-

. g0n gépublicçerd kon~en worden·. In vorige jaren :-,aren sorm:iige 
afdelingen zÓ 1 laat uitgespeeld, dat het plaatsen van de eind
standegeen enkele zin meer had. Ondanks de hevigè 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 Den F niet gereed kwamen, ·1ag aan de nietopkomers on-
der de elftallen. · -

Naast de· 6 voetballoze weekends, waarin dus geen Lens
elftal binnen de lijnen kwam, werd nog 5 maal, het gehele 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 riog een af meer keren te kampen 
met incidentele terreinafkeuringen. Bij de senioren kwam dit 
geen enkele maal voor:. · 

· Wij zetten nu een streep onder het slechtste vat}O.èze 
vijf seizoenen, slechtstè,' omdat wij nu melding moesten maken 
van de degradatie van onze -drie hoogste elftallen. In s~ptcm
be,r zullen wij weer met -frisse _moed· aan een nicmwe competitie 
beginnen en wij hopen U dan via de Lénsrevue successen te kun
nen melden in de strijd voor het heroveren van de verloren po-
sities. · L.d.W • 

. DE TRAINING •••. · · DE LAATSTE LOODJES. 
Na- 15 juli staat de training.stil. Er heerst dan vollè

dig gesloten scizoén (?). "Daar er op vrijdag 13 juli algemene 
· vergadering is, wordt er ook dan niet geoefend. A.s.vrijdag is 

het dus voor de tweede ·groep senioren en junioren de laatste 
trainingsavond. Ho~den degenen die steeds aanwezig waren deze 
week n'og even vol? Door het slechte weer was het j.l.vrijdaiis 
niet zo best met de opkomst,nl.maar 12 seniorem(a-en b-groep) 
en 12 junioren. Laat dcze·vrijdagavondgroep nu eens voor een 
goÉ:d besluit zorgen 1 · • • • 

- uo.K: de pupi.Llen en de Junior·en A-groep komen-na het ver-
schijnen van dcz~ Lensrevue nog maar één kee_r trainen. Voor· de:
ze groep geldt het zelfde: zorg voor een goed besluit op woens
dag 11 juli. liloor de vrijvqlen dia nog _steeds_ aanwezig waren 
geldt bovendien : handhaaf dit record ! • 

De ander~ groepen trainen nog 2 maal •. Dit zijn niet_ de 
groupen met de beste op_komst. Maar de trouwe klanten verw13chten 
wij nog beide keren. Daarna : volo'p voetbalrust. 

c::::,a=::::::======-'===, = -==· === .. ====,,. _,. ====· ;;;;;;::;:::;======::;;:========SE.==:;:; 
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. . . LENS' ZAKAGENDA' 

Donderdag 12 juli : roor de laatste· keer: Training selectie-
groep _senioren, ' 

Vrijcl.ag 

Zat€l . .:-cl.ag' 
Zondag 
Maandag, 

· 'i! oensdag 

13 juli,: 8 uur JiLGErc!ENE }!E~1._~DER:g:IQ, Sophialaan 9 . 

14 
15 
16 
18 

juli 
juli 
juli 
juli 

(R.K.Leeszaal)\ 
Geen tx-ainingo i1 

LENS 1 SPORTDAG. ( 
r.lubà.vond.-- t 
De Woènsdagmidd,agclub herleeft. 's Avonds __ , 

filmavond voor ,de trouwe bezoekers van de • 

= ======= . . -==>====training.===== ;' ===================-=== .i 
KO:I.T NàAR DE ALGEMENE VERGADERnm OP 13 JULI ! ! \ 

WEP.KT ACTIEF OF PASSIEF l,!EE AAN HE'I' SLAGEN Vàl'f 

. DE SPORTDAG OP. 15 JU:LÎ ! r· . 

- TWEE EVEiQ,IENTEN. ' ' L-
. , In e_en tijdsverloop van ;!:_.}46 uren, n.l., de uren, lig

gende tussen vrijdag 15 juli I s 11vànds 8 uur en zondag 15 Juli 

,' s middags 5· uur, vragen twee jaar:j.ijks terugkerende evenemen-

ten de aandacht van de Lensers. · · 

Op vrijdag 13 juli 56 zaljin. de zaal van de R.K.Open-

I 

·, 

bare Leeszaal aan'de Sophialaan 9,{de christelijke groet de · 

algemene vergadering inluiden. Di t 1eerste evenement is _uiteraard, 

voornamelijk van belang voor de leien van 16 jaar en ouder. In 

, deze vergadering wordt het afgelop~n, moeilijke, jaar onder de 

loep genomen en zal in·feite de gaJg van zaken voor het nieuwe 

verenigingsjaar mede kunnen .wordenibepaald, Het is tevens de 

vergadering, waarin dhr:Praà,lder nli 9 jaar toegewijde diènst, 

de voorzittershamer aan een · .ander ~al overdragen. Na dit moèi

li jke jaar en mede in verband met Jgendapuntll (event.voor

stellen) geloven'wij, dat een opwekking •tàt·het bijwonen van 

. deze vergadering eigenlijk overbodig ·is. Dhr.Pr~aider zal de 

waardering voor zijri werk in de a~gelopen 9 jaar nooit zo ge

toànd kunnen worç.en als .dooi e'en massale opkomst. Moge de zaal 

a_.s. vriJdag berstens vol zijn. · 

.. , . 
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Aan het tweede evenement, n.l.de Lens'sportdág op zon

·dag 15 .juii 11.s. kan geheel Lens medewerken. De junioren, ook 

uit de hoogste elftallen·, door hun deelname·. De senioren, ook 

de ouderen, liefst door hun deelname, maar desnoods alleen maar 

door hun aanwezighe~d. Donateurs, ouders, verloofden en echt-· 

genoten door hun belangstelling. Voor deze zondag hopen wij 

op mooi weer, een grote deelname, bok van seniorén, oudere' ju

nioren en .•. veteranen en een overweldigende publieke belang-

stelling. ' 
Als deze twee evenementen slagen is het voor Lens een 

succesvolle week, die bewijzen zal, dat onze club'ongebroken 

is. Red. 
OFFICIEEL 

Ledenli,jst. 
I,f te vocren:lid' 210 A.'.R1;1ijgrok; lid n°7 C.Arkesteijn; lid 13 

G.v.Bcak; lid 182 C.Nieuwenhuizen; 193 11.0ssê; lid 247 ':'h.Vis

sers;' lid 28 C.Bogisch. Donateurslijst:Af te'voeren:lid n°54 
K. GrijpiIL~. 

l"ieuwe donateurs: n°219 Ai. Ruijgrok, Regentesselaan 204 en. 

·n°220 J.v.Bussel, Newtonstr.349/II. · . 
:..n balJot,,ge: N°1 J.W.v.Poelje,23.3;~3 Dhr.Sa:toreau-v.Gt.stel 

.n°2 '/1 .A .J. Dom1· 22. 5 .46 Edj.sonstr .63 Dhr. Juffcrmrns-Sarolea 

n°3 P.H.B.Ebing 18.8,45 Weimarstr.275 , 11 " " 

n°4 ïl.A.Schreiner ·5.11.43 Kepplers:br.23" F~rtman-v.Luxemimrg. 

Adreswi.izigingen: lid .134 A.Krol naa:i:. Paulus Potterlà:an 65 

Don.109 Mev~.F.Krol-Ji,nsen ideil te R:i.j~wïjk. 
. - : - : ..:.· 

,• 

Wij wijzen nogmaals op. art.62 van het H.R., dat. bepaalt 

dat alle werkende leden van 18 jaar. en ouder verplicht zijn de 

algemene jaarvergadering bij te wonen. Bericht van verhindering 

voor het uur van aanvang aan de algemeen secretaris.. ' 

Film voor trouwe trainers. ·• 
Nu de training van· onz·e junioren dit jaar beslist suc

cesvol genoemd mag worden, is de juco en het bestuur van mening 

dat er iets voo~ te zeggen valt, · diegenen van.,de junioren en . 

pupillen, die zeer regelmatig de training bezoéht hebben,' eei;t' 

filmavond aan te bieden. Deze zal gehouden worden mn het Pa-

rochiehuis aan de Mient, ·op woensdag 1s· juli.. · 

. Daar de training op het moin'ent waarop· de Lensrevue ter 

1 pEOrse gaat n_og niet geheel is, afgelopen en dus nog niet defini

tief kan worden vnstgesteld, ~lie> de meest trouwe tr,i,.ningsbezoe

·k•;rs zi in,.. zul l on. zi jkdio 010 è. zG c,vo,iè.dvan d'" pu:c:-ti j mo, gen 
:i.::.Jn eefi ui -cnou1g~ng ~r1Jgen .:.v- ges:tnu.r • 
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· K.N.V.B.-bekei' 77 Juli 1956' Aanvang 7 uur DINSDAG. 

Laakkwartier - Lenig en Snel _ ---- , 

Opstelling.: A.Béck,A.v.Luxemburg,H.Kortekaas,J.Admiraal,J.Ras, 

H. Hake.t, J .• Wûstefeld, J .Suijkerbuijk,"R.Mahieu,1>. Luyckx,G. Verhaar. 

Reserves :H.Eisenburger ,P .Bergen Henegouwen, L .K_nijff ,E.v. Laar

hoven en J.v.d.Meer. Afschrijvingen, uiterlijk maandagavond, 

16 juli a.~. aan H.Houkes,~e Schuytstr.60, tél.324721. 
-:.;.:-:-:-. 

Zondag 15 iuli 1956 - Lens .16de Sportdaj" ' · _ /. 

Groep A ( V,eteranen: 30 jaar eri ouder Leiders:P. A_.v.d.Bosch .. 

1. lOOm.hardlopen (sories) 4.d8mi-fin.100m. · 7; finale 100 m~cJ 

2. Verspringen 5 .doeischieten · 8. 400m.hardlopen · 

3. Kogelstoten 6.bal,dribbelen 

Groep B (Overige senioren,desgèwenst ook van 30,i·• en ouder) -

l. Verspringen 4 .kogelstoten 7. hoogspringen 

2_. series lOOm.hardl. ' 5.demi-finalc 100m. 8. fim:le 100m · 
' 

3. doelschicten 6.bal-dribbelcn • 9. 1·50Cm. . 

. ( leiders: dhr. R.Mahiou sr en clh+.J.v.Venroo'y. 

Groep C (Junioren A-B-C) ,I<:iclc:rs:Dhr.C.Bic.rhuizen en Dhr. 
J.Walsteyn Sr. 

,1. kogelstoten . · 4.doelsöhieten 7. v0rspringen 

2. series lOOm.hardl.· · 5.demi-fin.lOOm. 8. finale 100 m. 

3. baldribbelen 6.hoogsprinrren 9. 800m. 

' Groep. D ( Junioren D-E-F) Leiders: Dhr .Sarolea en, A .Hoefnagel 

.1. doelschieten 4.hoogsl)ringen · 7. bal-dribbelen 

2. series lDOm.hardl. · 5.kog,S:).stoten 8. finale 100m: 

}. verspringen . . 6".demi-finale 1001!1 9. 400m.hardlopen. 

Groep E (Junior,:;n G-H) Leiderff: Dhr.G.Lam eri van Elferen 

1. hoogspringen 4.bal-dribbelen 7. fihale 80m. 

2 :,-series ~Om,hardl. : 5 .demi~,f~n·;som. 8. bal-ingooien 

3. doelsch1eten · 6,yerspr1ngen 9. 400m,hardlopen. 

Groep F.(Juniorèn I-J) Leiders:Dhr,P.Juffermans en_Vèrheggen 

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:Dhr.P.Meershoek sr. en van Qestel) 

1. series 50m.hardlopen 4,.bal-dribbelen 7. finale 50m. 

2. balingooien ' -5.halve fin.50m. 8. hoogspringen. 

3. doel schieten 6 .verspringen 

Eij doelschietèn,kogclstoten, verspringen en ingooien 

krijgt.men drie kansEm. Voor kogelstoten, verspringen en in-

I 

•r 
' 
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gooien telt de beste prestatie voor het totaal klassemènt. Bij 
doelschieten wordt het totaal van de drie schoten berekend. ·· 
Bij het doelschieten wordt net doel in negen vakken verdeeld 
met als punten waardering L 10 !-2-L..lQ_j 

: 8 :_Ll 8 : 
- 1 • 2 i 1 i--2-i 

Bij het baldribb0len worden de gemaakte tijden geno
teerd (2 k:msen) .D8 p2,al tjc.s st,;.an op l l/2m. 

De wedstrijden begi'nnen-om half één. De inschrijving 
is tussen t,1aalf uur en kwart over twaalf. De deelnc;mers die
nen dus ·uiterlijk kwart over twaalf geheel gereed te zijn. 
Om twaalf uur. moe"; men dus aanwezig zijn.· Het is gq,ienst, ·dat 
de deelnemers voor de lc?p-en springnUjll!llers de beschikking 
hebben over een paar gymnastiekschoenen. 

Zaterdag is er op Ockenburgh gec~ g~legenheid om·tc oc
fLnen of een balletje te trappen. Wü· wil kor.ien helpen met het 
in orde maken van de vcldèv voor de s::,ortdo.g is natuurlijk van 
hnr-fc ï-1elkom. -:-:-:-
Resultaten van '7 juli 1956: 

Lens Kl - DHBRK 3-2 kns K2 - DHBRK 7-1. 

VARIA. -·--- - Ons oud lid en Ee,crste elftalspeler Jr.n Wofsteyn zal 
op woensdf,g 25 juli in het hu.-,elijk · :eden me•t Miosjc J(,m;nn, :,. 
helemr,al uit Culemborg afkomstig. De huwelijksinzegening zal 
plaats vinden in de St.Barbarakerk in deze plaats. Wij wensen 

Y het bruidspaar, dat zich in Meppel gaat vestigen 1van harte ge-: 
luk en veel ,voorspoed en.betrekken van,:elfsprekend ook de Heer 
Walsteyn sr. in onze felici tat-ie • 

. - Minder prettig nieuws·valt ·te melden over onze eco
secretaris de Heer P.de Leeuw sr, die door maagbezwaren ge
dwongen is eor rustkuur van ci!tk~eken te houden. W_ij wensen 
hem spoedig en volledig herstel van harte toe. 

- Johannes Hubertus zijn de schone namen van de zoon van 
Joop Wüstefeld en V/ill Wüstcfeld-Pranlder. Uiteraard onze har

. telijke gelukwensen. Zal Johannes de sporen van zijn vaders 
voetbalschoenen drukken? 

- Een Lenskous wacht sinds zaterdag bij Dhr.A,v.Gastel, 
Tomatepstraat 166, op zijn eigenar;,.r. , 

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

. ' 
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Zaterdag 21 juli 

Zondag· 22 tl 

LENS 1 ZAKAGENDA 
Inleveren'ko;f:fers van toekomstige s.portkamp-

~ bewortel'.'s. -~· ' . -, 
22 junioren vertrekken na.ar het sportkamp in 
Zundert • 

• Maandag 23 " Clubavond. _ 

. Woensdag= 25 ==="==:=Geen= woensdagmidda!l'cl ub•-================== 
PRE~TI

0

GE VACANTiEl 
. ========================-================-========----=-====-. . . . 

De redactie aan het v,oord. 
Onder "officieel" zult_ U de namen van degenen aantref

fen,<;lie dit jaar de redactie vnn de Lensrevue zullen v,:rzorgen 
en· tevens bc,merken dat het aantf!l redacteuren met een is u.i t
gc-brcid, Het doet ons genoegen dhr.G.Lam als' derde man aan U 
voor te stellen. Voór de meesten van U is hij geen onbekende. 
:Coor dez.e ui tbr,;iding zal he-t tevens 111ogel:i,jk worden t.z.t. · 
een ingewerkte kracht de i_n de toekomst tijdelijk vác,mte . 
ph,ats v::m A.v.Gastel te doen bezetten, Door een goede samen-

. . ' 
1~erking hopen wij de Lensrevue als' een goed le0sbaar orgaan 
te kunnen' handhaven. · ,. · 

L.de Weer:!; -_.A.v,Gastel . 
-- = r--=-::::=:o:-· - - =--- =-==-= ...... r..--~~--~~ 
f'Tot,onze grote ontsteltenis vernamen we,dat onze! 

'! vriend Leo -:!ij:om,na een tragisch ongeval., hem Zondag;• 
! jl.overkomen,heden aan çle gevolgen hiervan is ovef
Ï leden.We betuigen zijn 9uders,broers en zusters ! 
~::. onze hartelijke -deelneming met dit zo droevige , ! 
~ verlies. Zijn grote vrid1dschap zullEfo we ni=er .; ! vergeten. We wekken al ,oriz(l leden op een vurig. ! 
'f gebed.yoor zijn zielermit te storten.Het rozen,- i 
~ kransgebed z~l worden ,s9bede11 op Donderdag a.s. · i 
Z om 8.30. uur in de kerk,v:an O.L.Vrouw v.h.Allerh. ! 
; Sacrament, Suiderasstraàt ,:Moerwîjk. - De Plechtige f 
:i: H.:Mis van Re uiem, · s, Yri ·. a 20 Ju · om uur ! 

-.;i. ..::: p t '.· . o::l ,:r 

'";: " - -~ .... ;:;~FFFi=FFF:=~~~~ ~ :=~;=:==:-~Ff=FF~=c:=~;=;:=:=;-_:-s-±bt:ES:'CiFF:ëfëê&ëd:5 
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------------------.----------------------------------------
Op naàr Zundert ! 1 

Zondag a.s. vertrekken 22 junioren voor een week naar 

het Sportkamp in Zundert. Als le.iders gaan mee de Heren van 

Gastel ert 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 té slepen. 

Vergeet vooral niet een goed humeur mee te nemen, ~n te bewa

ren, ook bij 12ventuele tegenvallertjes. De leiders zullen be

slist hierin he·t goede voorbeeld geven. Nogm:::als een pretti

ge week toegewenst, met veel succes en.tot ziccns ! · Red. 
,. OFFICIEEL 

In de algemene jaarvergadering van 13 dezer, kwlli!len 

de navolgende formaties tot stand.' 

.BE.STUUR:S d L . tt H H uk t . A H f 
~ .v .. aan, voorzi er; . o es,.sccre n.ris; . oc -

nagel·, pcmningmciester; A.v.Luxemburg,2e secretaris; L.de Weert 

20 penningmeester; C.Hoog0veèn Sr; P.Juffermans; W.Vcrhciggen; 

J.Wüstef~ld,-commissarissen. 
ELFTALCCMl!ISSlE: · . . 
-------- C.Hoogcveen Sr; P.de Leeuw Sr; R.Mahieu Sr; 

J.v.Vcnrooy en F.v.Luxemburg. · De heer vr:n Luxemburg .zc.l els 

secretaris fungeren~ D~ heer van V0nrooy, vöorzittcr. 

JUNIORENCOM1iISSIE: . ( . ) 
====-'-'===='-!'Pater A.v.d.Bosch ScJ voorzitter E.Saro-

lea (secretaris) P.Juffermans (hoofdjuniorenleider) A.Bock 

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 gepleegd. 
CONTACT-COMMISSIE : · · 
===-=--'-===.= A.v.d.Boogaardt; A.v.Gastel; P.Krol; L.Sa-

rolea en W. Verheggen. 
KASU:ONTROLE-COMMISSIE:A B h. t • urg ouw, S.Kroon en H.Naastepud. 

BALLOTAGE-COMMISSIE : . · 
='-"'--=-----'--=-"'. == H.Helmich, H.Koster en J.v.Venrooy. 

COMMISSIE VOOR TERREIN EN MATERIALEN:E S l 
-'--=~---'----=~,~.-="'-=-===-""== . aro ea en J.Wüstefeld. 

BIBLIOTHECARIS : J.v.Wassem. 

REDACTEUREN :A,v,Gastel, G.Lam en L.de Weert. 
-:-:-:-

In -ballotage 
2· W.A.J,.Douw 22.5.46 Eè.isonstr, P.Juffermans. -E.Sarolea. 
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3.P.H.B. Ebipg 18,8,45 Weimàrstr.275 P.Juffermans-E.SÎirolea 

4.,W .A, Schreiner 5 .11, 43 Kepplerstr·,23 C .Fortman,-C. v .Luxemburg 

5,L.G.M.v.d.Meer 18.1.45 Nuns;ieètlaàn 22 H.Jansen-H.v.Rijn, 
-:-:-:-

Onzi:, geestelijk ádviseur is tot 7 sep.56 met vakantie. 
-·::-:-:- . _, 

De bibliothecaris, de Heer J.v.\7assem, Bccklaan 281, ver

zoekt de leden die uit de, Lcnsbibliotheek een of me.er boeken 

ter leert hebben, deze ,zo· spoed.ig mog2lijk bij hem i.n te: levt.ren, 
' 

zulks i.Y.m, het uitgE:ven van een nieuwe catalogus" , 
. \ . -:-\:-:-;,. . . 

!!.1:d>E!SJ_-q_y!,;~ voor g:t:,9~_,!·· 
. " .. · 

Zondo.gci·chte~Q.. a.s. <';"1 7 uru· ~VC!len d.c d,eeln0mc:~3 aan de lc 

kampwoek de .H.Mis bij in de kerk a:m het V/enteinè.e. Deaina 

· wordt gest,i.·t cin gaat het :én. zuidell..Jke richting. Wij' nemen 

cun, dat dnai'bij '\VCl niemand zc.l ontb.r.eken" v:ij ve:rw6.ch-:en · 

echter ook, do. t z:::terdagmiddag icé.er ~E_Ji,i_ci_ zijn bagt-.ge zal· 

"afgeven 'bij het "~khuis van do :firim Krol, Sudzkade 55. Dnar 

worden àll& koffers en bf\lcn verrmcht tusson 2 uur em half - ' . 

drie" 
Van de volgünde· jongens· w_o.chten wij nog _op dé zwemtoe.

stcmming ven hun oufü;rs. :. F.Blom, E.Hilkhuizen, M.Krietz, 

·A.No,:ee, R.Roodbol, H,!v.d.Spt:,k. , 

Verder rest Ons !log ~léchts alle deelnemers' •E:Il. de ~~:i.dc·rs 

een pn. ttii;,;, kàmp toe to wense:n, 
-:·-:--:-

1Kampcoilmissie. 

.. ~EHS I ALGF1g_rg1~_19-_5.6. 
De door 50 Lcns'!_rs bezochte. ;;uarve;rgade~i,-,g 1956, die 

vrijdag 1;, juli j .L i:r. een ZiJ.C.l vt:n ~o RS. L0c:ibi.'bliotheek 

tdch vrerd gcho,.1dnn stórHl, ïTat het e_Grstc gc-deel·Le betreft i;.1 

het teken van de è.i t j,16r ondervonè!en tE:le,;irste;,.li:r:gcn, ''eer-,' 

wi:il hot gcd.e;c,lte ne. è.e; pauze vulkor:cn beheerst ~•:erd 'dool' de 

vo~rzi tte:t'sv:lsscling" Dit -t.ï'i,rcÜdo ge-deel tè wc.~ dnort:cokke11 

door l.cn geest V8.ll Bympnthic m(1·:t en ,,.1. .. ·icnè.GG.h&:p voer C:..: t..:ch&i-

cle=n-=.:.c yoo:r:zi t-li8r.; ,t ... :.e ziéh _ oin-_d€ bek;:ndc r.-2d.f•nen gcnoudzac.kt 

· zag zij'n functie nE.:er te lcc,.;::,rL 
Op de twee bovc'ngcmc;,,mdicl. punten k,n1 ilr aan het eind van 

mijn· verslag terug •. · Allerce.,rst v;:il ik de ,o·,erige punt0n, die 

tussen de. opening om 8.24u. en de sluiting om 11.09 werden

behandeld even•in het kort memore.,ren. 
· ' Ile notulen, janrversl-.gon en het bestuursbeleid ;-;ord\ln 
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slagen en het bestuursbèleid zonder op-of aanmerkingen. Viel 

· bleek, d'at de vorm, waarin de verslagen dit jaar aan de leden 
warcm toegezonden, de voork.eur had boven het bij gedeelten 
plaatsen in de Lensrevue. Zij gaven de voorzitter tevens aan
leiding te wijzen op· hot vele werk, dat voor Lens wordt ver-.' .. 
richt. Hot' b,stuursboleid ontlokte de·vergadoring, ondanks 
aandringen van do voorzitter, g~en enkele ·aanmerking.of sug-
gestie. .. 

Het financieel verslag en de begroting gaven aanlei
ding tot enige vragen en zelfs tot een korte discussie om
trent de balanswaardering van materialen en stencilmachine. 
Op voorstel van de kascontrole~commissie ·verleende de verg~
dering de penningmeester d~charge. Contributies en donaties 
werden ongewijzigd gelaten. 

Do bestuursv8rkiezing bracht, bij enk,üe candidaats
st_lling, dhr. S.v.,d.Lnan op de voorzittorszete>l en dhr,C. 
HÓogeveen ds commissaris in het kstuur. Op de voorzitters
wisseling kom ik nog nader terug. 

De verkiezing on bEJnceeming commissiE,s had een vlot 
verloop. Hier en daétr hnmen enige wijzigingen. Voor de vol
lLdige samenste;llingon vcrv·ijs ik naar de officN;le opgc:ve. 
Het zich nicit meer beschikbaar: ku,:men stellen van twee com
missieleden rtcrd bijzonder betreurd. ])hr.Kt!mpormah zag zich 
genoodzaakt wegens ziekte al zijn taken neer te leggen, ter
wijl Dhr. P.v.Elf()ren, gelukkig om prettiger redenen, eveneens 
niE,t meer beschikbaar is, Dhr.F.v.Luxemburg is de nieuwe eco
seecretaris als opvolger van dhr.P.de Lee.uw, die, ook niet 
100-~ fit, wel lid v&n de commissie blijft, maar het secreta
rif,at moest overdragen. Tl•nslotte werden alle afgetreden on 

• blijvende functionarissen gclukgewonst met hun benoeming. 
Tijdens de rondvraag moest dhr.Jufformans helaas·een 

i·mnklank laten horen op dez" prut<tige vc.rgadering. De onder 
goede leiding st&ande seniorentraining werd slecht bezocht. 
Men mag dan ook niet van een onverdeeld succes sproken.,Ook 
de belangstelling van officiële zijde rras onvoldoende. Hij 
hoopte voor d" toekomst op n,ecr intcrusse. Een -gehouden col-

, lecte voor de sportdag bracht de mooie som van f.60.- op. 
Tenslot~e v(,stigt dhr.Juffermans de aandacht op het feit, det 

. de nieuwe voorzitter ( die overigens de prettige, geste deed 
clhr ,PrC1~,lder de gehele vt,r,j:,:dcring, te L!ten iciden) vroeger -
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junior bij Lens is geweest. Enige sprell:ers vro8gen :nog eeiis
om.toch het uiterste t8 proberen om de Lensrevue weer Gen Öm-· 
slag j;e geven. ' · · 

I 

Van de twee in het begin van dit verslag genoemd<:J pun
ten kwam het eerste, de terugslag in het afgelopen jaar vooral 
tot'· uiting in het openingswoord van dhr .P,raal der. · 

De.omstandigheden, waaronder de vergadering varu 1955 
werd gehouden waren Viel h0el anders füm deze. Toen 3 kampioen
schappen, waarb'ij 2 promoties; nu 3 degradaties, slechts zeer 
gedeeltelijk verzacht door het kampioenschap van Lens E. He-
laas moéten wij de h:md in eigen boc;zem steken. De .senioren-· 
training was, ondanks goede leiding, geen onverdeeld succes;· 
het aantal niet opkomers en afschrijvers was zeer.hoog;· ini
tiatieven van de contactcommissie vonden weinig of geen weer
klank. Alleen: de viering vçn het 7e lustrum ues een éclatant 
succes. Er zijn storke symptomen, die er op wijzen, dat de 
,:mimo ontbreekt of sluïmert. Een herovLring van de· verloren 
posities zit er in, maar het moet er' uit komen. De 'teruggang 
van het lüdental is nic,t vorontrust0nd. De taclc van een R.K. 
voetbaivereniging is niet à priori de jc,ugd op te vangen en 
als, een soort jeugdbc,1_uging te fungeren. Deze I conclusie heeft 
het b<,stuur na ernstige besprekingen gLtrokken. Om het spel
p0il op te voeren is er ook.voor het R.K. voetbal.een selec
terende tnak weggelegd. Het zou andors'zijn, nls er niet vele 
p.ndere mogelijkheden voor de R.K. jeugd bestonden. De kleine 
teruggang van het ledental is voor een groot deel als zelf
sanering_ te, zien, omd~t er' bijsde bedankjes <Jen ,flink aantal 
was, dat het nooit ver geschopt zou hebbe;i, -Met _een beroep op 
samenwerking om Lens weer omhoog te brengen besloot dlnr.Praaldcr 
zijn' openingswoord. · · · . , 

Hét afscheid van dhr.Pre:a1der beheerste het tweede deel. 
van de vergadring. Na de l;E,st.uursverkiczing wilde .dhr,Prcalder 
afscheid nemen van de voq~zitterszetel. Hij dankte voor het in 
hem gedurende 9 jaar gestelde vertrouwen,· Zijn prGstatie achtte 
hij zelf niet zo geweldig. Wij doen ons werk niet uit zelfver
heerlijking, manr om de goeqe zaak te dienen. Dhr,Jufferman~ 
wilde dit afscheid niet'" zo maar." laten voorbijgaan. In het 
kort schetste hij het ontskan ,tvan do band Praaldcr-L,ms, Van 
donateur via pépé, naar de voorzitterszetel. Begonnen als on
mondige op voetbalgebied heeft dhr.Praalder zich in Lens ont
tdkkeld. Netuurlijk heeft hij fouten gemaakt, omdat hij werkte. 
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Maar wic, niet werkt, maakt de grote fout. Namens geheel Lens 
dankt hij de scheidende voorzitter vo'or alles, wat hij heeft 
gedaan en Mevrouw Praaldcr voor·haar steun 1:/ij zijn werk voor 

\ de vereniging. . _ , 
Dhr.v.d.Lann vçrzocht daarop dhr.Praalder deze v.::rgn_de

ring naar een goed eind te leiden, hetgeen geschiedde. 
Bij de rönûvrnng kwam ook dhr.v.Luxcmburg Sr. nog op het 

afscheid tt:::rug" Als L~nslid1 die dhr"Pra2._ldGr zowel n2.ast zich 
ccht~r de groene tafel ,üs ven vo0r de bcstµurstefel.' hr,d mc0-
gcmankt; wilde hij ook uit de vcrgr:doring de dank la_ten horen 
voor hcot_ vele werk va;i de scheidende voorzitter. De goede naam
van L,:,;ns biJ. ~ndercr. is voor ten -nie"t g~ring dce?l aan zijn 
x·ep.:-cscntn:~iE:;.ve l:w&l~. ttd" ton te dl'.nken~ _ ' . . 

· i;h-r~v._ä..,Lnar:. d.:1:1.k·~ dhi' .P·crioldo:· eYcnsen3 & Onze nicu,;;-e 
voo:c;:t ttcJ~ ntcr.rL een ga zonde vercnicing ovt:r" Het z:i_l moE}tlijk • 
2ijii'\tr; club te leiden ep fü: wijze zo~tls·dhr.Praal-der dat d.d,d, 
'.'l1mt elke, voorzi tt"r dTukjr zijn eigen stempel op de v0rtni- • 
,;in;:;. Hij ,}.r:nkt d,·. vt:;rg,sdering voor hc.·t 'in hem g<esteld.:: vor
crom,en ,,n zegt e'r iuts van tu v;illen mc,ken. Hij zü,t veel 

. ko.ns, d;.; V(..rt;niging w0or II boven jan ·11 tr brt_,ngen, 1:12.ar dun 
firOL t hij op dG volle mcdew"rking kunnen rck<,nen: Wij ,g;,cn een 
nü.m·,, tijdperk t,g, moet. ' 

'.Dit tijdperk begint als dhr.v.d.Lr:cn de schûifü:.nd€ voor
zi ttcr .v,-rzookt do zeul te, verlat(.'ll om ccm voorstel te b0ha11-· 
dekn. Rµim 40 leden hëebben n.l. do wens te kc.nhen gq;ièven, 
de' ·heer Prrt:lder een omschr,.,ven ere-benoeming to v1crluncn. 
Ac::ngezion L:..ns dezo -bcnoÜming ni<.:t kent_, .~.11ordt ·yoorgit?stold· 
hom de hoogci "c vc.rehigingsondCJrscheiding te gE-vtn. ML-;; nlgc-
mu10 s "ocmr.:cm wo1'd t dit anngenomcn. Als clhr. Praal der cnder 
hnr_è•:lijk upplc.uc dr; znr:.l woc.r betreedt ,det:l t de dhr"v.d" 
Lnc.n hç:n zijn· be:nocndng tot t..~eliêi mcdo en fclici toc~t hen nln 
(Ar:Jto met d0z1::: ond·.:rr-~c!.lcidi.tjg.. . · . f 

KLnnelijk beduusd o.ntwoordt dhr.Pr.·1äldcr, dc.t hij niet 
begrijpt, w,:o.r-r:::n hij dit te dm±cm heef',, kn; is principfeel 
erg zuin:i.J oc t hGt/vL:rlünGn vc.?1 ondorschcidingcnf zqdn.t hij 
niet bq,Tijpt, wi::llrop zijn b(no0:1ing gegrond is. Natuurlijk 

· nanvc.o.rdt hij de 0nd.<:rschcitling gcnrne, nm.ar hij hoopt·' dat 
ook zijn wens, d,"t allen zich achter de nif.,uwe voorzitter 
zullen sc:· .. aren, in ·vervulli~g zal gaan. 

Als l,:atste dahlj:t onze G.A. dhr.Praalder voor zijn vele 
:';erk 8n betrekt dc, 0.rin mekecn allen, die hun kr-'.,chtcn' voor de 
v,,;J'(.niging gtvcm. Luns is h,.:J sy:np,:thic-k en r.l 1.:0 t hij dik-
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wijls verstek laten gaan, toe}). i_s hij bij vrijwel alle be

stuursv,irgaderingen aanwezig en· 1'/s;et· zodoende vrij- nauwkeu

rig hoe alles reilt én zeilt. · ' 
Als het einde·van,de v~rgadering gekomen is, mogen 

we constateren, dat zij een ,vaardige en prettige beëindiging 

heeft betekend van het voorzitterschap van ons'nieuw erelid, 

dhr .W. Praal der. , L.de W. 
De 16de SPORTDAG. 

, Een klein maar select gezelschap Lcnsers trad zondag 
in het strijdperk om in springen, lopen en balvaardigheid el

kaars krachten te méten. Hieronder volgen de gedetailleerde 

-uitslagen althans voorzover de plaatsruimte dit toelaat. De 

rest volgt dan de komende weck. , 
In 2 groepen zijn bij de, opstelling van het eindklas

sement enkel\) fouten ingeslopen. In de groep d'er s enior~n en 

vcterane;n werd-een foutieve volgorde bij de 100m opgenomen. 

Ten gevolge hiervan kwamen 5 deelnemers op een verkeerde plaats 

in het eii:tdklass~ment terGcht. In groep E werden de resultaten· 

van het do0lschieten·onjuist geboekt. Ook dit had zijn invloed 

· op het alg0meen klass_ument. . 
· De hoofdprijzen zijn cchte:i; toch _in geode hnnden geko-

men. De enkelen, die door deze vcrg:j.'ssingcn h"!l prijs. zonde.g 

nietwerd uitgereikt, zullc;h deze alsnog ontvr.ngen.-
. Afgezien van deze admin:imtrntieve foutjes verliep al,,.· 

les pi::achtig. Het weer verleende welwillende medewerking, liet 

toe het programma vlot af te werken. Om vier uur waren de wed
strijden· afgelopen. Dl;' P.anwezigheid van een áardig aantal · 

ouders en andere belangstellenden werd zeer op prijs gesteld, · 
De re sul -ëa ten •• ;: • · . · : ~ ' . ' , ', . . · 

Groep. A en B gecombine·erd . 400 . 
· 100m. v:r hoog 

1500 
kogel d~el ,, drib. punten 

1.·J.v.d,Meer 4 5.15 1.60 'l 9.66 ·15 13.2 13 1/2 

2. E.v.La,:rhoven 1 5,18. 1.50 2 7 .68 -is 14 16 1/2 

3. R,Moliieu jr. 2 5.10 l.·35 3 7.6(! 5 14.1 28 .1/2 

4, J,Jager 3 5,- 1.45 4 6.49, 10 13.3 30 

5, E.Löwensteijn 5 4.90 1.20. 5 7,87 20 16 · 33 

6. H.Houkes 6 4,50 1.25 7 9.50 2 14,2' 41 1/2 

7. H.Janssen · 7 · 4,15 --. · 6 :, 7 .24 . 11 i6.4 47 1/2 

8. Th.Eisenburger ·s. 4.05 1.10, 8 1/2 5.95 6 · 13,2 49 

9, J. Bontje 9 3.90 1.30 8 1/2 6.69 2 16.4 55 1/2 

,, . 

' 
, 



I 

-372• 
.., __ . ---- ---- --- --- --- ~ -
Groep C . 

100m ver hoog ~ kogel ~ drib punt 
1.N.de Gruijter 3 5,45 1.40 2 8 28 13 14 
2.P,v.d.Ge8~t 1 5.35 1.70 1 · 7 .30 15, 13.4 15 
3,H.Lf:mcée 2 5.25 1.60, 3 7:50 10 17.3 24 
4.D.Smnbc,rs 4 4.70 1.40 4. 6.6ó 9 13,2 30. 
5 .F .fü.ercns, 5 5.30 1.40 5 5.60 19 16.3 31 
6.C.v.d.Br~ugGl '6 4.70 1.65 6 7.20 0 13.3 32. 

. ·, Groep D • 400m. 
1.H.Pclster. 3 5 1.55 3 é.25 10 16.4 22. 1 

2 .G .Looycnstein 4 4,80 ,1,50 1 7.35 2 13.2 25. · 
;,.P.Mcershock 1 4,87 1.40 4 4.95 ll. 12.3 30,'. 
4.F.Burghouwt 2 4.70 1.40 2 6.20 26 14,1 33 
5, K .Adinirr.ul 11 4.25 '1.30 . 5 · 6. 70 5 14.1 42,'. 
6.R.Blok 10 5-- 1.60 10 4. 90. 8 17.2 43 
7.F.de: Groot 7 4,65 1.45 7 4,90 3 15,- 51.: 
8 .VI .Stoové 9 3.94 1.30 9 5,30 13 14.4 54 
9,A.Poels 6 3,50 1.30 6 6.63 8 25.4 57 10,W.Wiegc.,rink 5 ,;,30 1.55 8 4.14 0 21.3 61.5 

. 11.N .Drnbbe 8 4- .- 1.30 12 3,30 10 14,- 62.5 
12.H.Dictz 12 ; ,(32 1.30 11 '5.10 8 17 63 
Groei:: E som. :y_g-_. hoog 400~.' doel drib. ing.ptmt. 

1.P.Kcm:per 1 4.90 1.40 ·l 8 13.3 15.60 23· 
2. W. V cndcrbos 2 ' . 4.20 1.30 2 8 13 14.30 27.5 
3.K,v.d,Lnan " 

. 
4.10 1.40 4 11 13.3 13.50 32.5 ; 

' 
. 4 .M.Hardé:rs e 4 1.25 5 12, 13 13,80 40.5 
5.c.v.Gc,in 7 3,85 1.40 8 28 13.4 13.00 ·40.5 
6. J. Go ( mr,ns 9 3 .95, 1.25 6 24 12.4 12 42,5 7 ,M.Hc.:0rschop 5 4 1.20 3 18 16 11 54 8.A.Nowce ·4 .3,30 i.25 9 5 i5.4 14.30 59 9,H.dê Jhns 6 3,75 1.25 . 

7 8 ,16 11.80 fi6.5 
10.A.Thom::s . 10 3.90 1.30 15 10 14.1 · 11., 60 66.5 
11.R.Roodbol .. 11. 3. 70 l.•20 13 · 16 · 17 . .;. 13.30.75.-
12.H.v.d.S:pck 15 3.50 i.15, 10 20 13.1 10.- 76 
13,1!,Kriek 13 3.so 1.20 12 13 21 12, 70 76.5 
14.G.Hallcon . 12 ,3 .60 1.25 14 8 13.2 9 80 
15 .IL Zilfhout 14 ' 1.25 11 6 22.3 11 eo 4 

' 
. , \ ;c ~ "' . •• 

' ,. -
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IN MEMORIAM LEO BOM. 
-., Toen vn.J vorige week dinsda'g vernamen, dat 

onze vriend Leo .Bam in q.e ochtend was overleden, was· het helaas 

onmói;elijk in de Lensre.vue méér op te ne!l'en dan een condoleance 

en de tijdstippen va::1 rozenkrans, ui tvaar"'.a en begr2.fenis. '·. 

· Vorige week zondag werd hij, op weg naar on~ . 

z.e ,sportdag, slachtoffer van een ernstig i.-erkeersongevai in het 

Zuiderpark ·en. tiet een schedelbasisfractuur werd hij naar het 

~iekenhuis vervoerd: •. Maandagrr,orgen werd hem uit voorzorg hd , 

:r. Oliesel toe,1edit.nd.. ~oen da Lçnsrevue maandagavond werd sa

r..engestelll, r::oest gemeld worden ,dat zijn .toestand. zèer ern,-!;j._; 

,ias. De ho0p, dat hij toch het leven zou houden, werd in do-

loop van de daaropvolgende nacht steeds l:leiner. Dinsfü~gmoTgen 
' ' 

. 
,1c, half zes over],,,cd hij,·, 28 jaq.r oud. . · · 

.,_ . · · .~ · · .Zijn tragisch overlijden laat', in Lens eên 

lege plaats achto.r. Leo was in onze club een po'pulaire figuur, 
, ' 

en zijn op1,ewckt karakter maakte vèle vriend.en. Hoewel hij het· 

niet dikwijl,s uitsprak,·. ,veten wij toch uit vGrschillende opmér

kingen E-n, klGinc at <-en ties, dat hij Lens een war_m hart toedroeg. , 

Hij behoorde, hoe jong hij Óolè ,_gestorwen is, reeds -'.;ot de oude· 

Lensgetrouwen, Op 1 augustus .z,gu hiJ 9:L15 jaar lid, zijn ge,,eest, . 

. · Ons medeleven gaat uit naar zijn onder.s, , 

broc:i;:s en zusters, die l)un zoon: en broer op zo'n jonge leeftijd. · 

moet.en miss.en. Wij 'wc;nsen hem .de kracht om dit verlies te dragen: 

De o:vE:rweldigende bcla11gr,telling bij het rozcnkran'sgebed ·en bij 

de begrafenis moge 'hen cnigE: ti·oost gesc}1onken hebben.,· 

' · . '-: -~- ûnd~r degenen, die het rozenkransgebed baden 

voor zij,n zielerust, Tiaren zeor v0le Lcnsers_en oç,k bij de begra-

fenis waren veel fa:nsleden 8;J.nwezig. . · · 

• W:î.j zullen.· Leo Bom niet vergeten Bn z:qn 

trouw en vriendschap zullen wij'in. de her~nnering bewaren.,. 

· · Hij ruste in vrede•. 

' 
========:i===== . =-========· ==:c; ;! ' =.==========;;: .·· ======:::=:;::=== ~ =. ==== 

1··.:i. ·• 
,, 

' . 
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LENS' ZAKAGENDA 
Zaterdag 28 
Zondag 29 
Maandag 30 
V\Toenatlag 1 

juli• 
" ' 
" 

: Einde van de, eerste kampweek. 'foetbalrust Dolce far. niente voo:r" de voetballers. ' 
Clubavond ! 

' aug. :-Lens in de 2e voorronde van de K.N.V.B.-
bc>ker tégen RVC of Maasstra,;,.t. 

-Lensveteranen tégen WilhE:lmus. · · -------=---==-=::---------=----:::::-=---===-------------- ' ---------EN DE CLUB, HI{ BEKERT VOORT .•• 

OFFICIEEL 
In ballotage , n°5 L.G.H. v.d.Meer 18.1.45 Nunspeetlaan 22 Dhr.H.Janssen- · · ' ,,_ H v.Rijn 6 W. Peters 22.12.46 Obrechtstr. 76 JJhr.Hor,fnagel-HoüJfos. :,l"ieu,;,e donát2urs: 
n°222 A. Thomas Valkenboslaan 46 ·, t 223 Mevr. Thomas idem. 
Adr8sWi ,izigingen 
liii n°24':i R. de 'i/aart adres is. Azaleastraat 57. " 78 R. Hoogeveen naar :_ Bosstraat 2. te Driebergen. -Resultaten van 17 juli 56: 
K.N.V.B.-bcker, le voorronde: Laàkk<,artier-Lens l 2 - 2 -:-~-

1 PROGR./lllW.A SENIORE!î VOOR WOEIISDAG 1 AUG. 56 
• -18.30u.· Lens l - RVC of MAASSTRAAT Terrein Ockenburgh OPSTELLING: 

H:Eisenburger, A.v.Luxemburg, E.v.Laarhoven,J.Ad~ miraal, J.Ras, H.Haket, J.Wüstefeld, B.Luijckx, P.Bergen-Henegouwen, G.Verhaar, J .Suijke,rbuijk. Reserves: A.v.Gastel, A.Hoppenbrouwers, H.Kemper en L.Knijff. . Afschrijvingen: Dhr.F.J. v.Luxem~urg, Copernicusstr.56. , 
' ' 

. -19 .15u. Wilhelnus vetoranen- Lens v~ teranen 
(na·aflo_ p gezellig samenzijn) , Voo'r 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, L.de Boer, C.Hoppenbrouwers, L.Jans1,en, J.Janssen, W.Verhegg\,n P.Juffermans. Eventuele afschri,jvingen : H.v.Rijn, Medem-, blikstr .210, 

' -:-:-:·- I 
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· De jaarlijkse ellende 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 laten keuren? Dat zijn alle'juniores 

van Een F, dus alle jongens die geboren zijn in 1941, en · 

bovendién~de volgende oud-pupillen : N.v.Adrichem, J.Éoin, 

W.Burghouwt, !',Haring, W.Heling, J.v.d.Knaap, J.Megens, H.v. · 

li.v.Nieuwer.hoven, P.Nieuwenhuizen, G.Scipio, L.Thomas •. Verder 

ook W. G:r:oot. · , · 
Het adres is Va!cenmarkt n°1, waar men e,lke dinsdag om 

half vijf tereéh t kan. Kosten· f. 1. 50. 
Keuringsb,ewijzen inleveren Tomatenstraat 50-'Dhr.E. 

Sarolea, secr .Juco. ·· 
•. 

Varia. van onzG 
-Enkelc/lulen legden weer met goed gevolg hun exal:!en af. 

Allereerst mcc:;e v:e · Herman Kemper feliciteren, die slaagde voor 

het cxa:mèn hoo:fdondor'!lij:,er. Voorts behaalden,Gernrd JE•h_;e 

en Hans Jorink het diploma HBS A en Wim Stoové het.MulÓdiploma. 

Van harte proficiat on: aan aELen vi:,el succes met ·vc'.rdore stu.: 

dies ! , '· ·. ·, · · · . : · . 

-Aan allo kampoc,rdèrs in Zundert brengen we de r,rooten 

over van de achtergebleven Lenslodèn. Uit het verslag van de 

h(.c;r Juffermans 1üijkt, dat het vertrek vlot is vGrlopen. We 

.hopen dat ook in· het kamp de zaak op rolletjes loopt' en. dat 

we jullie a.s. zaterdag in blakende welstand terugzien, bela-

den met sportprijzen. · 

Lens 1 in· de K.U. V .B.-1lekerstrijd; 
·, 

LaakkwartiGr• en Lèns 1 speel den op dinsdagavond 17 _juli, 

mogelijk als primeur· in Nederland, 'op het terrein aan de Jan

·, soniusàtr-.- een wE<dstrijd in de le voorronde van. de !C.N.V.B.:. 

beker. · .
1 

• 

De blaÛwwi tte vlàg hing h·alfstok ten teken van rouw- en 

vóór de-wedstrijd werd een ·mînuut stilte in:acht genomen ter 

nagedachtenis äan ons in de·vroege morgen van deze dag_over~ 

leden lid Leo Bom. ' · ~- 1 · 

De wedstrijd heeft het handjevol toeschouwers niet ver-

veeld, al stond hij niet op· hoóg peil. . 

, Na enige verkenningen '·fttvam Lens in de meerderheid,' maar 

tot aan fü, pauze werd er, cind_ariks 'verschillende goede kansen, 

/ 
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~ ' f • ' ' 
;: .,.. ---------------------------------------------~------=~72=~-~ niet gescoord: Met deze 0-0 rust~ta-~d mochten "de gastheren ' zeer tevreden zijn. 

· In de .tweede helft was Lens heer en meester. LaakkwartiGr werd van het kastje naar d~ muur gestuurd en zijn spelers toonden duidelijk, dat ze er hopeloos onder werden, Het was dan ook Gón raadsel, dat or geen doelpunten vielen. Pas toen Harry Hakct c«.m pcmal ty Wl,gens hands keurig ·benutto nam Lens de leiding. Joop Vlüstefeld b.racht kort daarna de ·stand met een mooi doelpunt op 0-2. In de: laatste tion minu-;, tGn' zette Laakk.:artier allüs op alles o.m do eer te r-cdden. ~oor een volkomen onnodige handsbal op het middenveld en enige nonchalance.in de verdediging ,wrd het 1-2, korte tijd later zelfs gGvolgd, alweer a.ls gevolg van een nonchalance, door de gislijkmaker. Het 2-2 gdijk" spel bracht ons eerste céhtcr, als ui tspLlçnde ploeg, toch ·in de volgende ronde. Het ulftal, dat deze avond sp~dde, hn,·ft zeker pcrspc,cti0von, meiar maakt" ook grotL foutpn. Jleze fouten, die gemakkelijk verfilcd2n kunnen wor1Gn, , ... ar·un vooral ; combinaties., die ve"el tè vur wcrdGn doorg.:. vc~-i-d en het verrassingsc,lcmGnt ui tsèhak,ldq te vcPl individualisme v&n &en ni:.ntal spelers, wuardoor dG V'lart uit het spol wc,rd gehaald c.n mE:odcspc.lers in de .buitenspelval liepen; tcn'!lotte het vc,cl te weinig benut.ten van schic tkansen, die zich voord,,ien. Dit leatste hangt mmw samen n.ct het te v<cr doorvoc.ron V'ln combinaties. Als genoemde fouten vcrmbdcn worden en h,,t spel daardoor sneller; verrassender en nuttiger wordt, zit er muziek in dit olftal zij hüt misschien met onige verv&ngingen. En om te besluiten met een goede noot : Harry Raket speelde. zeer goed c.vonals E.v.Laarhoven in de t.w;codo fü,lft. Koos Ras mrs de stGr van het .veld. L.d W. Naar. het N.K.S. Zomerkamp. 
Jlc duizenderlei beslo~cringen van de kampcommissie bij fü, cc,rste voorbereidingen voor hc,t kamp ga ik even voorbij. Met do uittocht innhet v0rsçhiet hie:lden lcidc;rs en kampeerders . op 10 juli een samenspraak t<.r informatie van de uitgaand,rs. Op 16 juli in het Zuidcrparkbad proefzwemmen ( spri~gers en lopers waren op de sportdag reeds onder de'loupe genomen). ' . . . . . 21 .Juli inl~vc.ren van de bagage. 22 Juli de grote .aag ! lifatuur:lijk eerst naar de H.Mis. In het Wcsteinde om 7u. Jlc dag v·~n God begonnen is go,,d begonnen. ,Na afloop grote drukte ,,::, het kurkplein. n;, ·· izondcrhdd van• d.E· morgon ,,as de.. ' 
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kolossale fles limonade van Karel v.d.Laan, in no time half 
soldaat gemaakt. · 

Dan plotseling toont iemand zijn ongeduld door luid 
fietsgebel, het wordt het sein tot een belconcert. Generàal 
Albin van Gastel begrijpt, glimlacht en vat zijn ijzeren ros· 
·bij de teugels. Je ;,iet handen drukken, je hoort klappende 
zoenen en bij veel gcmuif, vertrekt de stoet:, 27 man, van wie 
de hee± Sarolea_, ën schrijver dezt.s niet ~verder dan tot achter 
Delft mee mogen. Do rijders zijn. in prima 'conditie; er wordt 
flink aan getrokken en als hLt.half negen is, ligt Delft de · 
renners al ver weg achter de rug. Mijn c.ollega. heeft inmiddels 
een paar films geschoten van dè_ karavaan, die door de heer· 
Beek v1ordt bos loten. · 

Wij laten de vrolijkE: sl:ifl'.'t lachend en wuivend aan ons 
, voorbij flitsen en keren 'via de Prinsenstad naar de residentie 

' · tc;rug. Ergens aan dG Lange ]{lei gaan wij even op de wegborm in 
i:rnt hooi zi tton. We eten een boter!wt1mctje, · roken een sigaret 
cin kijken naar de lucht: de fietsers houden vanfü,ag goed weer 
en e::.n goede wind. P.J. 
Film. 'i'ot bcslui t van de trainingscampagne onder de junior~s 
en pÛpillGn kregen de getrouwen· onder de opgero~ penen op wocms
lag 1.1. eon filmevond aangeboden in het parochiehuis a.d.Micnt. 
Er ivarcn precies geteld 40 jong.:lui present, dat is op 3 na r,1- · 

·. len, die waren uitgenodigd. Bovendien waren behalve ondorgute
kondè nog aan,WE,zig de heren Broedc,r Cons t1'\nti·n~s, H.Jiouke:s, ' 
P.Meershoek, f.v.Elferen en A.v.Gastel. De inleider memor8~rde 
met een,erikel woord het tragisèh heengaan van Leo Bom, voor 
wic:ns zielerust een Onze Vader'en Woes Gegroet word gebeden. 

ÜVE:rgaand_c tot de eigenlijke op'zet van de avond, kon 

.,, 

een oprecht woord_ van dank aan de oefenmeesters niet achterwege 
blijven, evenmin .als een woord van waardering voor de trouvm op- . 

· komst van de jongens,_ die hiermee blijk gaven de pelangen van 
henzelf en van club te verstaan. · · 

Van do beide films, door Broeder Constantinus op het 
,scheriii getoverd; kon vooral de tweede door zijn spanning ieders 
goedkeuring wegdragen. · ·· · - 1 

, . . -

Het was een geslaagde rustige_ avond,'maar •••• wij 
moesten in een stromende regen huiswaa~ts gaan. 

h I P.J. 

' 

/ 
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Vervolg. S:eortdag. 
Groe:e F. 60m. hoog 200m doel drib. ing. :eunt. 1 ver ·, T 1. 30 _l ___ ~ 16° 
:j.. C.Nuytens . A-- 14.3 18 
2. F.Wamsteeker 3 4.1 1.30 4 13 16.2 14.5 23.5 
)· P.de Groot 2 4.2 1.35 3 8 17 - 12.3 · 25 
4. J.Broekhaus 4 4.35 1.15 2 13 26 11.5 30.5 
5. P • .Schulten 6 4.05 1.30 8 8 .14 11 35 
6. p;·,asse " 3.90 1~25 5 . 5 16 13.2 37 ., 
'( B"' M 7 3.so 1.35 7 3 15 11 39 . . ... er •eer· 

( 

3.65 1.20 6 11 15.1 9.5 - 44 e. v.nowee 8 
( 

p:r~~_p_g_ ·5_0m.,,_ ver hoog doel dribb. ~oiel!_ :eun~ 
1. H.Meegens 2 3.60 1.35 26 · 15 12,10 19.5 
2. J.v.d.Knaap 1 4.40 1.35 28 16.4 10 .90 20 
3, Ii1 ~ Duijm " . · 3. 95 l.'20 20 16.1 12.90 26.5 ., 
4, G.Scipio ' 5 3.75 1.35 13 16 8.80 3.6. 5 
5. H.Nieuwcnhoven 12 _3.eo 1.25 • 8 14.1 10 .40 40.5 
6. B.lfoegens 6 3.79 1.25 15 15.1 7.60 46 . 
7. P .;:Jiei.:.wenhu:ijzen . 9 3.so 1.30 10 15 9.55 49.5 
8. !-i. Veldink 7 3.75 1.15 13 - 16 8.60 51.5 
9. B.Thoma~ 4 3.60 1.35 ? 16.4 e.70 · 53 
10.W .Burghouwt. 11 3.15 1.15 . 16 15.- 9.- 54--
11.A .Roodbol 14 3.35 1.25 13 16.2 . s.49 63.-· 
],2.P.Ha:ring -15-: 3.20 1.40 " 17.2 e.35 69.5 ;. 

13. G. v. d,. Linden 10 3.45 1.15 19 . 21.1. 7 .20. 70.5 
,14.A. Verburg 13 3.30 1.15 5 16,1 9.60 76.-
15.J.Schollart 16· 2.JO o.85 18' 17 ~ s.70 77.5 
16.C.v. Dam 8 3.20 1.15 6 25 7.40 81 
17.W.Vlastra 17 3. ;- 1.15 5 24.2 7 .50 .· 91.5 

-:-:-:-
.!f .B 9 

' 
_]_!ribbelen. ~ 

. . Wie van ci,jfers houdt EOn de verrichtingen van 
onzo athkten op d'-' laatste sportd.ag met die van vorige 
jaren ,1il vergelijken, dient er rekening moe te houden, 

. dat dit jaar tussen !;i paaltjes werd gedribbeld in tegen- · 
stelling met de traditionele 5. De afstanden waren ook· 
nu 1-1/2 m. , ·· · -~- . ' 

P.J. 
-========· ===============:;:;===-========;:;============-==-===,...:;;=•. 
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DE'LENSREVUE 

' Redactie: L.de·Weert, A.v.G~stel en G.Lam 

Gironummer : Penn. L en S. 33.67.11 

Secr., H. Haukes, 2e Schuytstr.60,tél.324721 

Terreinen .Ockenburgh, einde Laan van Mecrderiroort 

JAARGANG 1955:-1956 n°49 2'Aug,56 

Zaterdag 4 
Zondag 5 
Maandag 6 
Woensdag 8 

aug. 
Il 

Il 

Il 

, LENS' ZAKAGENDA 

; lvoe;balloos;~éeke'nd. · ' 

: Clubavond ! ' , · 

: Ile i'Toencdagr.:iddagc-lub. · ' 
. ===========;;:;==========-===:;;==· ===· .:.; ,·;:;===== . ====:.:-.===· ;;:;;:;;;:; ':;;;;:;;;:;;;;;:;::;;:. 

OFFICIEEL 

liet FcndsbestÛur dt,r KNVB heeft besloten h"t gesloten 

seizoen tE: doen dndigen op. 12 aug.a.s. mèt voorbehoud van het 

recht wedstrijd<,n te weigc:r<èn als hierdoor z'omersportèn ge-. 

schaad w6rden. 
-f-:- r : 

DP. junicirencompeti tie_ z.al op 8 ,en 9 sep. 56 wederom 

aanvangen. 
. -:-:-

Pasfoto•s:D. 1 d • • · d' d·i·t · · 
. . . e navo gen e Junioren . ic Jaar overgaan naar on-

'ze seni_orcn-afdeling geliE,ve zo spoedig mogehjk een pasfoto in 

·te· 1everen bij het elfta'lsecretariaat, Copernicusstr.56 : ~· 

. · A. Burghouwt; D.v.Lieshout;' J.v.d.Meer; G.Verhaar; 

C.Meershoek; C.Veldink; 1. Blom alsook J. Suijkerbuijk. 

-:~:-

. Ile competitie-indeling van 

luidt ·als volgt : · 

4e klasse D 
A.T. V. V,. 
Concordia 
Donk 

, Olympia 
'P,D.K. 

ons le elftal voor 1956/57 

Spoor1~ijk 
V,D.S. 
Zwart-Blauw· 

Lenig' en S~el ·' Schoonhoven 

Resultaten van 28 juli 56: 
.:.: - : -

i 

K.N.V.B.'beke;,., '2e voorronde: Lens - Maasstr, · 2 - 2 

; 

-· ' /' 

" ' 
( 
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:-3CC-'------------ ------------------------ ~----------------------·Kampnicuws voor de· eérste kamµgroei,, ... · 1aatste hoofdstuk. ( Zoals na een kampiveek gpbruik,.,lijk is, berei]l'ten . ons verschillende alarmkreten over vermidte hemden en sokken en berielrlen ovèr gevonden méssen, bekers en hand.d.oeken. Vorige jaren kuam een deel van de verl"ren zaken nie't te·recht. ' Het zou prettig zijn en eigenlijk heel normaal, als dat dit jaar eens be,:ter ging. Ieder die iets mist, maar vooral ook · iodcr·dfo snig artikel bij zijn bagage heeft ontdc.kt, dat·niet van hem blijkt t.:, zijn, gE.vè hiervan bE:richt ( niCt in 1 september, maar spoedig 1 ) aan het gevonden voorwcrpencentrum, Tomatenstraat 166. Hier bevinden zich· reeds : ' · .2 Lensshirts, een witte zakdoek, enkele kammetjes, oon·sok, een potlood, v<cle dekens pelden, een mes, eE:n porte-monnaie. · Vermist \"/Orden o.a. : Een halve pyama, een ballpoint, een voctbalbroekj~. 
Paspoorten en bewijzen van fü derlanderschap zull()n worden thuisbezorgd.· · 

Kampcommissie. 
~:-:-:-

Kampnicuws voor de tweede kampgroep. 
Op vrijdag a.s. to 7·,30u worden de dt:0lncm0rs aan het sportkamp voor de twç;ede groep voor ccm benpr('king ver-. ,vacht op heot adres_ Weimarstraat 300. Per circulaire zal hieromtrent 'J:neer worden meegedeuld. 

Ons Lens-kamp té Zundert.· 
' . Zoi;idag 22 juli vertrokken 21 Lenscrs o,l.ir., do hor(m 

I 

Beek.en v.Gastel pçr fiets èn 2 jong8ns per trein naar Zi.w.dert. . ' . De heren Juffermàns en Sarolea vergezddcn ons tot · . Delft waar laatstgenoemde enige filmpjes opnam. 
Even voorbij Delft krc,gqn we de. eerste pech. De ketting van 1!.Kriek was gebroken en einze leiders waren niet· bij machte deze ·te, repar, run. Zodoende moest hij_ tot Rottèrdam. worà.m:i gE:duwd. - . · 

. We gingen nu vc,rder via BarendrGcht naar 1 s Gravendeel waar_ wc over 'de Dordse kil gingen met· de pont. Daarna gingen we naar de Moerdijk waar we op de bunker hç_bben gegeten en wat uitgerust •. Toen gingen we weer op stap, nu via. Klundert en Rijsbergen naar het do.el van·· onzó rei's, "Zunde·r-t. 
·Even.voor Rijsbergen k':mm Charles Nnytens zo ongelukkig •tfn v,1.dat hij voor,'d0·h'-1 week van sport r:as uitge-
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schakeld. 

1 • 
I , 

In Zundert aangekomen werd de tent in orde gemaa~t en 

· de bagage ui tg<1pakt.' · _, 

Daarna gingen ~e naar bed.om natuurlijk de grootste 

keet te maken, Af en toe schreeuwde er-èen de traditionale 

trappelzak~boogic of dobbelsteen-boogie, Tenslotte viel0n we 

een voor een in slaap. 
. 

· _ Maandag morgen ging meneer, Beek met 'n_ paar, jongens 

zwemmen (?) t.erwijl de anderen naar het bos gingen. 's Middags· 

mird het kamp· door de burgeme.:ster van Zundert, de heer Nanders, 

geopund ch door de aalmo,_ zenicr ing.::wijd, tevens maakte wij , 

kennis met de -kampstaf en met de hoofdkampleider de heer Ker-

-stens alias Dobbels·teen .• Dinsdagmorgen liebbé-n vie gevo8tbald 

_ . en dip.sdagmiddag, gevolloybald; Het veld was moeilijk te bespe-

len aangezien het de hele"•nacht had geregend, . 

·--.. v7o.;nsde.g hadden we zwe_mwedstrijdèn waarbij wiJ de 3e 

en 4o plaats dt:elden samen niet Docos uit Lcid<i:m. Dondurdag we

d.rom voC:tbàl. Il" vier wedstrijden tG h,,bbûn gesp·c0ld ging;:,n 

T\., -- naar B.:.lg'ië. · · ' 

· ·· Bij. i'.c 'grçns hadden ·wtj geen i::ocilijkh"dcn zodnt ,1e 

ongc stoo:rd onze •:cg konicn v€:tvolg,m. Na in h0t bos gcgc ten tv 
. . 

, . 

hebben gingsn wc vi:i Brassèhaet miar 'Antwerpen. In Ant,;,çrpcn -

hecbben wc wat ge:lopen en wat gewinkeld on zijn toen·langs de 

Sch,-ldc iets gaan drinken, Dànr zagen we voel schepen ook Hol-
" ... 

landse. Toên zijn we door de tunnQl teruggegaan naar he, t sta-:- , 

- tion_ ,;aar ':lij onze -fic tsen haddon gc,stald. De fiet~0nstall:i.ng 

kostte nüi\ minder dan 40 .cent per fiots· '! - ' • . • / 

· ' 
1 lla dit alle!3 gingen· we. terug nnar h8t kamp. Onderweg · 

hadden wc gelukkig 'geen poch 8n ook gec:.n last bij do douane zo

dat vrn kohden spreken van 1n hc(;rlijke dag, 

Vrijdag hadden we een heel druk sportprogramma, wan~ 

wo moesten behalve dG wed_strij<ien van vrijdag ook die yo11 don- -

derdag middag afmaken. Toch haddcin wc 's middags nog even tijd 

om to gaan z,,emmEOn. 1 s Avonds kregen we bpenluchtcnbárct, dat 

zeer geslaagd was ( hoE.wcl het ge, snurk ven' een zeker iemand -

.anders zou doen V8rmoeden ,. .. fü,d.) • Daarna. de uitslag en -

prij sui tr,:;iking, hicr hoorden v.-e dat we e, rste waren ·geworden 

in de vij~kamp die bestond uit : paalschicten, dóclschictEn, · 

estafette, 60 meter he.rdlopcn en v0rspringen en dat en ons · 

le zestal 'en het 2e zestal beide bovti'naan geeindigd waren bij 

het -yollèybal.. Dc, prij zen warGl). nog niet gearriveerd doch die 

/ 
\ 

\ 
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' -382----- . -- - . . . . - . ' . •'"-zullen nog worden opgestuurd.· 
Na· h~t avondgc,bed m::rdcn uc in onze tent heerlijk gehactecrd op nogatblokken, pennywafels, dropv<:tcirs etc ••• Oaar_na gingen we slapen ,,ant we zouden zaterdag nog heelwat moe.ten fietsen. 1 il Nachts-.heeft het ont0aglijk geonweerd, maar dank zij het moedig optreden van onze leiders bleef de tent in ,.vcnwicht. 
Zaterdag vcrtrokk. n w0 wec;r, Na de koffers te hobben ingepakt en de fietsen te hebben nngekckGn vertrokken we op naar DE:n Haag ! . . ~ De terugreis verliep heel wat gemakkolijker on vrijwel zonder pech; van Zundert. to.t aan de ·Moerdijkbrug hebben we aan één 'stuk door'gtcreden •. Op df, alg<,nocmde bunker hèbben wc ~-leer gegoten 1;.;n ui tgc:rust. 

D!:!.B.rt~. v0rt'.fo1~kcn WL •:,,.:., ,_,r over de zi.. lfdc weg --:la YC g...::kc:-,~~u w:::.rc.n. 
~ Bij dt: pont bij I s Grnv ndeel wc:.cl·ttc one ~:en vorr~s-sing, ·1vnnt mijnheer ·snrolca w·às ons kmacn ,~fhal·çn (:Il trr,ctccrde ons proi:pt op een hco·lijk glas· limonr,de. Hürnci •.wrd de rds voortg0zet. Wo kregen nog één lckkE,. band doch dit Luvol w,rn 'speié;dig opg,lost en binnen 5 minuten ,ms cj.é band g.:plakt. J;:ijnh22r 3':rolea filmde nog ~L-n pa&r k.nsers op 'n uals en toen gingon wc verder. · 

Bij Rotterdam was de heer Beek bek af zodat hij als ( of door ? •• · Red ) •·n klein kind mo8st worden geduwd. Tc,nslotte werden we in Ddftnog op ijs gctracteerd en werd het kamp voor ons gesloten, 
'Ik zou hierbij onze leiders de heren Beek E.n v.Gastel uit naam van allen willen bedanken voor hun uitstekende leiding en voor de vc,le tra6taties. Ook het weer h0oft ons gelukkig ni'et in du steek gelnten zodat we kunnun terug zien op een prima geslaagd kamp. 

Van leverworst en hagels1èg of 25 Lcnsers in eon tent. 
Na het uitgebreide verslag van een van de kan:pg,:,ngers, ·zullen v,e niet meer uitl'!eiden over het verloop van de, ec,rste ·'kampweek, DE: enthousiaste· toon, waarop het relaas van Karel v.d,Laan gGsteld is, is niet een uiting van eJ,n enkele per-,, 

, 
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soonlijke mening, maar, naar 17ij menen, wel kenmerkend voor 

de sterr.ming van de.hele·kampgroep. Gebroken kettingen, aarge

brandG hachée, hclf weggef.)&aide tenten, tuimelingen in mod.der-

'sloten, al :iie kleine ongemakken werden op de juiste man er · · 

gewaardeerd én konden de pret niet verminde:r:en. Gunstige .:-osul- , 

tnten met de meeste wc:dstrijden, g,:.zflllige uitstapjes, moe .L, · 

;"eer,· extra rantsqenen hagelslag EJn kaas, goE,de· organisatie 

door de kampstaf, - alles· droeg er het zijne tau _bij, ·de ktn,pwcek 

succesvoller te maken. Zo lierd het een fijne vs1c:.ntic..week; 
•, mrnrovcr behalve fü, jongens ook · v:ij volkomen tuvreden kunnen 

· zijn. Wanneer onze junior·en · zich el tijd gedrqgen, · zoqls .in de 

· karapv1e8k doorgaans het geval was - behulpzaam indien nodig en 

·volgzaam aan de leiding - dan zal het .mogelijk zijn vaker hét 

eert of ·ander te organiseren en daarvan ,een succès tEl maken. 
. . A.Be:ck - A.v,Gastel 

VARIA. 
) 

Het verhe'..tgt ons bijzonder -te kunnen me'.I.den; dat Eugènc 

Sarolca sla~gde voor het examen hoofdonderwijzer, Een extra 
felicitatie is hier- zc:ker wel·op zijn plaats. Naast hot enorm · 

v"le werk, da.t b.' .• in het afge:-lopen jaar voor onze junioren ' 

deed, verzuimde l.ij niet zich ·tevens Elerieus aan zijn studie 

te ,lijdon, met bovengenoemd gunstig rc,sultaat, Van harte pro-

. ficiat ! · 1 .-

. ".PERSPECTIEVEN ? 
.• \_ 1 

Zal ons êerste elftal, dat,vorig se:izoen vrij onfor

tuinlijk speelde en tot degradatie gedoomd ;·•as, kans ;,;ien het 

verloren ,terrein te h0roveren ?, We hopen het allen vurig, maar 

he~ zal beslist niet_m~evallen,·. 

Elders· in de Lc:nsrévue- wordt de indeling voor de a.$ • 

competitie vermeld. Hoewel ·'w.e ui tcraard de kracht van deze: 

ttogcnsta~dèrs 'niet zuiver k11_n11en bGpalcn, mc·ncn wij toch wel, 

dat er hier voor Lcms 1 een aardige k,ms is ani een vooraan-

' staande ,rol. te spelen, · •• 

• Bijna al deze clubs kennen wij uit een vrij r-,cent ver-: 

leden en zo weten wij bij voorbaat dat en.1<:elc hiervan zich on

der alle m:·,sfandighuden tot het· ui torste wc-ten tè geven. Onze 

s.pt_lers y:G ~2n dus, wat hun te wachten s 1tnat. Wanh&er wij, _dczl~ 

,· 

., 
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tegenstanders straks gaan bestrijden met een grote dosis 
strijdlust, .cp basis van een goede technische vaardigheid 
en met het hogere spt,cltempo, waarmee v,e in de 3e klas .ken-' 
nis hebben gemaakt, schuilen er ·z cker goede persp,rntieven 
;ln de a.s. competitie. 
\ ' \ _ Vanzelfsprekend zal er stevig a,:mgepe,;tkt moeten v,or-
den, mc1ar daar m1Jgcn we toch. ze;ker m::l op r_ek<,nen. ! 

~======-==================================================== 

ER IS , NOG PLAATS VOOR HET SPORTKAl'IIP. 

Daar ter elfder ure een der deelnemers meld
de, dat hij niet van de partij zal zijn, kan er 
no&>: één liefhebber mee. Dit is dus voor d.e tweede 
kar.rpweek, die van 12 - 18 augustus. Degene die 
hier iets voor v;oelt, geve zich zo spoedig moge-'-_ 
lijk op bij Dhr. E. Saroleá of Dhr. 'A,v.Gastel, 
adres Tomatenstraat 50 -resp. 166. 

Kampcommissie. 

--------==============--~--------------------------

' 
' 

' . 

\ . 

, 
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'. DE .. LEUS REVUE 
• ·.• 

",J. 

' i 

• ' jL. i :. - ' ~ . ' -
Redactie:J,.de Wéert, A.v.Gastel en G.Lam 

· Gironllllimer:Penn, L!en S. 33,67.11 ' ·. _ • 

,:,;,, 

Secr.: H.Houkes,. 2e Schuytstraat 60,tél.324721 
Terreinen Ockenburgh, ein.de Laan van Meerde1;voort, 

---- ----=-~ ----------------=---~----- --- . __ . - ·------- _ ... _ -.---

Vrijdag 10 aug. 
Zaterd;i.g 11" 
Zo;idag 12 · 11 

LENS' ZAKAGENDA 
. ' . .,. . -

Bestuursvergadering t.h.v.Dhr.A.Hoefnagel 
: Laatste"dag van het. gesloten sei:zoen · 

Tàch geen vo-.tbal voor Lenig en Snel 
14 Lensers náar Zundert. Goede reis '· . 

Maandag 13 " : Clubavond ! l · · · .· . 
Woensdag 15 •1 : . Maria llemelvJart, 1.(l Middags de woensdag-

. · midftagclub •J · · . . 
-=========================L=========== ====================~= 

JAARGANG 1955-1956 . n°,50 9 Aug, 56 

1 

- . ==:::::==---==::.:============:===== ·====:.=;;:::;== ·====,.... =;;================= ;, 
' . . 

OFFICIEEL, 
~1 . •, 

Nog op· te nPnèn op ledenli,jst:. 
n°273 P.Beijersbe:rgen v.Henegç,uwen 16. 3 .46 Pippelingstz:,42. · -

In ballotage: . , , _ . , _ 
n° 6 W .Peters 26.12 .46 Obrechtstr.76 H.lloukes"-Hoefnagel -

7 P.A.Burghom,t 5,5,36 Okkerhootstr.2:,6 P.Bergenhenegou,1ei;i-
·. , · I'-' t · ~·. A.Burghouv~t ·---:.-.. 

8.J.Groenevel 3·0.3,-44 Weimarstr.i6i E.Sarole~-P.Juffermansi:t,;: , 
. ':: ;.,-:::.\,', 

Bestuursvergadering:. 
Vrijdag, 10 augustus 1.956 ten 

nagel, Tomatenstràat 243. Aanvang 
--:-:-:-· 

' Overzicht Seniorenwedstrijden: 

huize·van de heer A.Hoef-
8 uur,, 

19 a,ugustns 19-56, Schev.Holl.Spo~t -Lens l terrein Duinhor11t, 
·, · om 12 uur· 

19 " 
Il '- Il u · :..:Lens 2 idem 

'-"' 

\ 

' 
26 .Il Il Lens CÓrnb. - RKSVM Terrein Ockenburgh- 2.30u. 

26. Il 

26 Il 

Il 

'• Il 

' 

Il 

Il 
1 

/'Il~._- RKSVM 11 .~ 
/ 

Il 

.,. Westerkw, " " ,.. 
_,,, ' \ 

/ 
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I 26 augustus 56 Lens Comb. -Westerkw. Terrein Ockenburgh-12 uur ' , . 

. 2 september 56 Lens l naar Graaf Willem-Vee tournooi. Nade
re gegevens hieromtrent~volgen nog. 

Degè~e:rt die op dezè. ,fata beslist niet beschikbaar '<J.J~· gelievèn hiervan io spoedig mogelijk bericht te· ze,nden .an het elftalsecretariaat : }'.J.v,Lnxemburg, Copernicusstr. 56, zódat de elftalcommissie bij de irnmenstelling der elftallen hiermede rekening kan houden. 

'· 

°-~-1"'ê11~::Y2J.~ranen _tf'g~,Y!-~lhelmus. 
I;e oornpronkclijk voor woer..odag'l aug~5ó vastgB--·-:. Lt=="::-ldc VGteTz:nen\,.1cdstrijd Wilhelmus-Lens, die op dez0 ctat1..un ioor ovcrvloedit:;e regenval geen doorgang vond., zal 1:u plo.ats;ir;den op c1o~.,lerè,e.g 9 rrng. om. 6,45 uur op het terrèili van ·:tlhelmtÄ.s te Voo·cburg, .Aanschrijv:;_ngor. zullen 11orJm1 tcege.i:;or:..den~ =~~acht Pluvius, 'water in het (vcetbr,1-)E"tcn go::dcr.. 1 , ,ie-;_; ge::elli;: smnem;ijn gnat onder nlle t;eerstomstandigheden ·ipor. ! , 

,{euringsbewi,j zen .en pasfoto's. 
" Zo spoedig mogelijk moeten ingeleverd worden 

1 

' ' Foto I s door J. Groothuis, M. Franken, ._ii •• Pc,E 7 s, M.Heerschop, K.v.d.Laan en H. Witters. 
Ke11ringsbewijzen door: K.Admiraal, D. v .Amesfoort, J .Ansems, L.Blogg, IR.Blok, P.Davis, H.Lietz, F.de Groot, G,deHaas, A.Hartman, J.de Heer, J.Hoefnagel, A.1forselis, 

J.Mol, K.v.Oostveen, W.Stoové, W.Wiegerink, I.Kramps, H.Nieuwenhoven,1 P.Nieuwenhuizen, L.Thomas, J .Vel dink.· 
.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.Meègens en J.v.d. Knaap. 

Keuring kan geschieden dinsdag om half vijf op het 
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adres, Varkenmarkt l. 

, 
Foto's en 'keuringsbewijzen inleveren Tornutenstraat 

J 

50. ' 

!I_~ t N .K. S, -k~, 2e hoofdstuk:~ 

Voor dc-2e maal gaat een aanta}. Lensjuhioren ee'l week 
,doorbrengen in het N.K.S.-,karnp te Zundert. fö.trncal_ is .de 
groep wat kleiner (12 rn_an) onder leiding van de he'ren E.Saro- · 
lea en H.K,mper. ..,.. -

Na, al de enthousiaste geluiden, è.ie we zowel van jon
gens nls le:'.,-1ers over de eerste l:ampweek hebben-vernomen, twij
felen we e.r nie b nan, of ook ç1pzG' tweede week ZE!l sla.gen. Er 

· staat ons in Zundert oen ·pruchtige sportaccomofü,tie èn een 
prima o~ganisa tie te wachten. · 

Een g~zelligc sfeer is ::2et 21 ler medewcrkjni ook go-•. 
waarborgd •• De enige onzeke:::e;fä ctc·: is het weer" Onze eerste 
knmpploeg heeft .het in dit opzicht v.-el bij.zonder getroffen. 
Daarna is h. et ,;cl sterk ·n. chterui t gegaan/ CY.ar volgens geruch-
ten van alle kanten is er v-erbetcrir.g cp1eomst ! Laton we 

;/ 
dus maar optimistisch , blijven. Wdlicht vnl t het sterk mee; 

Nog één goede raad nnn- ä.eze tm.ede groep. Zorg. ds.t 
de fiètsen in goede ,staat· ver};:e:.cenj ~od2..t er zo weini0 zaag~-· 
li,ik rnnnkementen komen gedureng.e de rc,is. Onz_e iëe.cste groep 

; had hier nogal last Véln en d~-t~brengt nlleun mnar extra werk 
en oponthoud met zich ~eé" 1 

wensèn wij eèn ge-
' ' 

Dok deze tweede groep kampgangers 
zellige en succesvolle week tóe. 

' Good luck ! 

Red. 

' 

/ 
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,, 
VARIA. I 

-M.Harders biedt t€lr overname aan 2 Lensshirts, kleine 
)llaet, zo goed á:ls nieuw! Prijs f.2.- en f.3.-. Adres: Abeel
'straat 12. ' · - , ' I'· l -Dhr.E.Sarolea heéft sinds 7 juli een horloge over, dat 
<1p die dc,g ar,n Dhr. !Ioukcs in bewaring werd' gegeven en niGt 
is tcr~ggcvrr.agd. Adres : T~matenstraat 50.-

-In het kamp g~vonden voorwerpen in soorten en kwali t'ei--_ 
,ten zijn yerkrijgbaar bij Dhr.A.v.Gastel, Toma'tenstraat 196. 

Wie verschaft inlichtingen die kunnen leiften tot aan
houding van 

een halve pyow.a ; 
- een ballpoint ; 
- een witte voetb~lbroek, 

---------============================-====================== 

/ 

' 

., 

', 
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D E . L E :l· S R E V U E 

Redactie: L.de ·weert,A.v.Gastel en _G.Lam 

Girom11111!1er: Penn. L en S. 33.67.;11 . 

• t 

Secr.: H. li.oukes·, 2e .Schuytstr. 60, téi; 324 721 · 

Terreinen 0ckenbtirgh, · ei_nde· Laan van Meerdervoort· 
. . . ' ' ' 

, ' JAARGANG 1955-1956 n"51. 16 Aug. 56 

. -------------------. - -.- '. -----... -------------- . ----::!:-------- _.' 

, , _LENS I ZAKAGENDA , 

Zaterdag 18 augustus J)e voetbal rust ...• 

Zondag_ 19. " :.ens l'en 2 nr.cr·S.H.S. 

Maàndag 20 " Cl tbavond ! · 

''.Voensdag 22 " Wr omi°dagmîddagclnb. , 
,. I • .• 

---=-------=--=-----=---- -------------------- .-------------. 
1:0G iV:f. J GEDULD, . VRIEN,DEN ! . . . . . . . 

------------------. -----· ____ • ------------ -- • --------·-- 1 _:;:i_ ,._ 

._!)e re'l.e:ctie mm het woord. 
, Voor ·ç1.p vor.tb,,llerij pleegt e1e zorner komkomI!lert.[jd te• 

zijn en r.l ·mag men dp?.e zo!ner niet r~r.gsçhikken on(ter de bes'-' 

ten van de laats'te eeuw, toch h0udt het ve.rsuhijneh van de'. 

woorden juli ,en ·a11,e:ustus op èe kchnder :i,n, dat de activitei

ten .. van K,ng Sor,cci' d.rastisch, ois:i:jn 1'eperkt. , . 

·rntm:;;pn is het gesloten sei7oeri ~lweer voorbij en· 

ovor e.Gn paer v-eken Zf:.l dt' cor-1peti tie wee:;.~ cie vàllè ::.u:."ndacht 

gam:Î vr1igen. · · · · . · 

· Zondag r:ordt ,gest,irt met de voorbereidingen v·oor'het 

seizoen 1956/1957, 'een s2izopn'. waartn voor oh, toch ~ el be- ·. 

, langrijke o.ingen oio het, spel staan. In dit seizo•m zal L<,ns 

· t.10.eten b0wijzen,· fü;t hGt door de tegenslag van <lè vorige com-

petitie niet gebroken is. · · ' ' '· 

· Al ï's het, d•m r.og 11.ûgustus en 11.l leven wij dan nog , , 

steeds in de vnkn.ntiesfecr, h_et Zijl toch g':'ed zijn er. aan te , 

denken, dat nor.; slechts weintge weken ons van de niem,c corr.- · 

petitie scheiden. ' , · 1 

··· Een begin van concE'ntr,:.tie o dit 'nieuwe seizoen p \ 
lijkt'ons gèehszins overb<>dig. 

1 '' 0FFICIF;"EL ' 

Aangenomen als lid: 

.•. 275 P:Burghouwt 5.5.36 0kkernootstr.236 -

276 W.Douw 22.5,46 Eilisonstr.63,, T§l,391286 _. 

. 277 P .Ebirte: 18 .8 .45 Weir:wrstr,,, t 275 <' 

, , 
,. ,,. 



\. 

. -390---~------------------------------------ ---------------------278 L.G.v.d.Meer 
279 W. Schreiner 
Il') ballotage: 
n°.8 J .Groeneveld 

18.1.45 Nunspeetlaan 22--: 
5.11.43 Kepplerstr.23 •. .-

'' 
30.3.44 Weimarstr.161 Dhr.Sarolea-Juffe~~ 

· m·,ns 9 F.Kortekaas ,16.8.36 Kokosnootstr.22 Dhr.J.Ras,H.Bru~sel. A te vueren: 
id n°~30 ,J. Tak. ,,

Adreswijziging: 
Pon. n° 78 H.Hoogeveen, Bosstr. 1 Driebergen. / llon. n°133 : C .M!l tenburg naar Obrechtstr. 222 . ·' pon. n°136 : Mevr.M{lltenburg-Derksen naar Obrechtstr.222. ,.> 1 , 

Resultaten van l':ocnsdag 8 augustus 1956: ',Vilhelmus vet. - Lens - vet. 4-2 
-:-:-:-:-

V Eco verzocht ,.n de : 
, De nevolgcnde leden word.en nogmc:als µïet klen( ·zo ·spoedig ::r.oc:::~ijk hun pasfoto in tC:::..,1G-veren dar..r ::inde:ts a2,n het b0gin vpn de ni•;un, competitie moeilijkhoden ontstnen en d0zc loden het risico lopen niet te kunnen worden opgcstt,ld. Inluvéring : Copernicusstr. 56. AcbtGr' op de foto. m· t. potlood s.v.p. vermelden: voorn::men, g&boortedatum en familienac.m: D.v.I:iuihout; J.v.d.ML('r; G.Vcoht:nr; C.Meershoek, 1.::nom. 

--:-:-:-:-. 
PROGRA]'.IMÁ VOOR ZOllDAG 19 AUGUSTUS ;1956. 
12 uur -Comb. S.H,S. - Llms 1 
12 " Comb. s .. n.s . ..: Lens· 2 
OPSTELLINGEN: , 

terrein Duinhorst 
" Il 

· Lens 1 --- A. ten Dam, A v.Luxemburg, H.Kortekaès, J.Adm;i,raal, J.Riis, H.H2.ket,J .Jager,B.Luijckx,J .,lüstcfeld, G.Verhnar, J.Suijkerbuijk. Leider : Dhr.l!.Houkcs. 
Lens 2 · -~~ F.Kortukc:tas, J.v.d.Thfoer, E.v,I,aarloovcn, J .Roozehburg ,A. VE:ster, J. Vcenman,A .Hoppenbrour;·er~ ,A ,Burghouut, P.Bergen Henegouwen, L.Knyff, 'R.1/iüstefeld. Leider: Dhr.A.de Weert. 
Reserves voor 1 en 2: J.Boortman, P.Burghouwt, A.v.Gastel, G.Lam, J.Lelieveld, P.Ora~je, B.v.Vel~en. 
Hoogst nodige afschrijvingen aan ~hr.F.J. yan. Luxemburg, Copernicusstr.56 v66r vrijdagavond a.s. 

-:-:-:-:-
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Wie foto I s moeten· ·inleveren voor. hun competitiekaart, vinden 

hun naam hieronder: 1 ,, , 

. J. Groothuis, M. Fré>nken,, H. Witters, 

A.Pools, G.v.Doorn, N.'Drabbe, A.tuttermar,, 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_ he't k8uringsbureau Varkenmarkt 1 worden verwacht : · 

, K.Admiraal, D.v.Amcsfoórt; ·J.,Ansems, 1.Blogg, ·R.Blok, 

P.Davis, R.Dictz, G.v.Doorn, N~Drabbe, F.cl,e Groot, G.de Haas, 

,. A.Hartman, J,dc Heer, J.Hoefnàgels, A.Lutterman, A.Marsclis, 

\. 

J .. Mol, H.v,Oostveen, G.de.Roos, W.Stoové, W.Wiégerink, J,Boin, 

VI .Burghouwt, P ,fü,ring, W .Heling, I.Kramps, H.Hieuwcnhovert, 

P.Nicuwenhuizen, L.Thomas, J.Veldink; Th.Loomans, .'f.v:d.Kn&ap,. 

J .MecgE:nS" ' 
Bcide r:,::menlijs,ten zijn nog i.1 ui tgubrvid. Ik. bch 

benic uwd te weten hoe v,wk dG namen nog moe ten word8n gepubli-; 

cecrd. Zal het een kwelling ndrdc:m ? Cf, zingen wij vGn •week 

~ot weck : da boom vorèlt hoe länger 'hoc dunn0r ? 
, I· 

I ~. 
i?.JuffErn:ms 

-:-:-·~-

Kincier~•~rlamming is geen zükte • om het gE v·;,r.r ET van "chte:-

100s0 to negeren. Er wordt ,d~.idcL1jlè gecmo.Frschuwd t9gen· 

ovcrvernoeidhcid en aang,edrongen op ,_het ner.,e:n v,,n voldoLnde 

rust. In Vel'ba.nd hiE::rmce f~n na 1:;dvios te hebben ingswonncn 

bij een bevoegde instantie. heeft de Juco beslo.ten voorl_opig 

· ( pl. niet vMr 26 augustus ) g,;~n wedstrijdem te laton spe-

len. · P.j. 

' 
VARIA, 

Ynn onze Surinr.me-soldm:rt Cor Nicuwenhuizen lazen wiJ 

ec,n brief,' wc.arin hij meedeelde. het m,l na&r zijn zin te heb

ben, m:org8vlijd nls hij' was iri een militair hospit&nl-in 

Surin&me. Hij heèft nl. - ,:;onder. te voetbal:len nog v,èl - een 

voetbalknietje opgelopen, hetgeen hem vrijstelt vnn• é:llerlei 

vermoeiend gedoe in savannen. en" zo. Het bos bivak Znnde"rij 

komt er niet zo heel b0st af; vol lof wordt er :tenmin?te niet 

over geschrE:ve:n. Voor. eve1;tuele. s_chrijflustigen het adres : 
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· 2e. Suriname Cie 1956 - Kon.Landmacht Suriname 

j - ' • . · Par11maribo - Suriname. . 
·-,Hans Brussel hee:ft - al enk~le weken gEleden ovcrigèns~ beslag gelegd op·2 diplqmg 1s, nl. MVLO cn·Midàenstandsdiploma •. Van harte, gefeliciteerd, 2.l is h_et dç..n r,at laat. 

RUOD, · VIIT EN BLAU\V IN EEN ZUNTIERTSE TEliJ'T. ~ • '. Een s.tralend blauwe lucht, een gunstige wind 'en ·een goede -stemming: een goed begin van Lens' tweedé kampweek, En al bleef de lucht dan niet even blauw, droogbleef:het wel en de kettingen en banden _bleven heel. Het voornemen van Dolf Smabers er een wa11deletappe ·van te maken, werd al gauw vergeten. -Om 4 uur vielen de 14 Lensers -dan ook reeds Zundert bin---: nen.· De eerste avond v1erd _op de gebruikelijke manier doorgebrac:llt (wij yergàten te informeren, hoe laat à.e nachtelijke stil te intrad •.• ). _ . 1\!Iaandàg was. het ,I-!ollands vakantieweer. Een verloren dag werd het daar echter he],emáal niet door, , wcmt· er v,erden heel v1at v:edstrijden.afgcvrn:rkt (bijna de hele· 5-kamp), waar'bij. de resultaten behoorlijl: · . 
~ waren. , ·. . . Dinsdag ,,as het weer heel wat bet7i< Er werd gezwor.imen (resultaten mager, doch Joker in vorm (aldus iemand)} en een begin gemaakt 1:1et het vo·etbal toernooi. Deze eerste voetbaldag.leverde eén 3-2,n.eder-. laag en een. 1-0 overwinning op. I!et volleybal, waar.., ,voor dit jaar ook de prachtige zaal gebruikt werd) zorgde ons eerste team·voór een 15-1 ov,erwinning. Woensdag wordt een bezoek gebracht acm Antwerpen .• ' I.v.m. naria Hemelvaart zijner geen wedstrijden, zodat het een tocht van een .hele dag kan worden.' Verder zij vermeld, dat de .ste=ing opperbest is. Waarom !i\OU hij ook niet? Wij wensen'de Heren leiders en onze jongens nog succesvolle ei; pr_ettige dagen toe. .,, l · " · · , - , · Oh ja, .wat de reden is van de vader)andslieyend, aandoende titel boven dit rela,a§? Geen ande:re dan d9-t f)1'?.8 · junioren de tent del<,èll net Jong Vli t Rot't1. uit •• cogkarspel. · · , l-. 
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Redacti-e: L.de Weert,· A.v.Gélstel en· G,Lam 

Gironummer : Penn. L en S 33;67.11 

Secr.: H.Houkes ;2e · Schuytstr. 60, tél•. 324 721 

Terreineh Ockenburgh, ·einde L_aan van .Meerdervoort 

,,: .. 

. ~- ' ' - ., 

=-=-=-==-~==~======-==-===================== -================ 
JAARGANG 1955-1956 n°52 23·augustus 56 

. ' . 

. -------------- ----------------.--~---------.----------------
LENS I ZAKAGENDA • · 

. ~atE;rdag 2.5 augustus i geen voetbal.! 

Z'onfü,g . 26 " 4·•seniorenelftallen in ~- ~-acu1c 

Een juniorènelft1::l naar Lisse.· / 

Maandag 27 " C' )l'mvond ! 

V{.oensdag 2.9 11." Dé Woensdagll)iddagclub. 

===============================·=====================~======= / 
· IN : . .I'[' NUMMER i : VERSLAG VAN. :DE TWEEDE KAMPVIEEK. 

. . 
--------------------==-=-=-----==.--=----=-----=-=--==---==== 

. ; 

P.c.n het be stuur 

1 

' 
1 s .Grevenhage, 18 Aug._56 

en leden van 
Il Lenig en Snel Il' 

, 
I!Gde nmnens mijn. vrouw en vei-dere familieleden 

., . 
dank ik U r.llen ht:rtelijk voo:l' het grote 

1
medelevcm betoont bij 

];.et overlijden en het b8wijzen van dEJ lo.atste .eer aan onze Leo: 

Het WCE\ voor ons een grote troost in onze· droeve 

dagen. 
(get) L. Il.Bom 

, -Betje Wolffstr.39 

~ =====· =====· ====-=================·== -= ·==================.== 
J 

. # • 

. . OFFICIEEL :. . . . . 

.. 

In ballo.tage: 
n°9 F.J.P. Kortekaas 
Af te voeren> -

," 16.8,36 1._Kokosnootstr.22 Tihr.Ras-Brussel 

lid n°200 : H:Pplman, v,l~érlcn.sj;r.33 / 

. Bestuursvergadering: , . - · ·, 

Vrijdag,_ 14 september 1956; 

Resultaten van 19 augustus 1956: .. 

·-· 
S.H.S. - Lens l'. 
s.n.s.-~ Lèns 2 

'· r . . ~'-

-:-:...;. 

- ' 

-
\ 

,. 
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Oproep spelers boven 30 jaar. . . 

Oud-spelers en spelers (boven 30 .jaren ) , o~h'c ~~et 
tot. de "vaste '\ kern van·het. 11

" oude-mannen-elftal"/en ilie . 
er voor voelen met een speciaal veteranenelftal in de komende 
competitie uit 'te komen gèlieven- zich tè melden bij 

H. Janssen, Prinsestraa t 96, tél. 115990 
H.v. Rijn , 1!edemblikstraat 210; 

- W. Verheggen, Maartensdijksh.c.n 559. 
-:-:'..;.:-

PROGRAJiffi'IA SEHIOREif VOOR 26 AUGUSTUS 1956. 
- 12 uur L0ns Comb.A C. Westerkwàrtier. Terrein Ockenburgh 

12 Il Lens Comb,B'- Vlesterkwartier Il 11 

2. 30" Lens Comb,C R.K.s.v.M. Il Il 

- 2.30 11 Lens Comb.D - R.K.S.V,!L Il Il 

OPSTELLIHGEN: 
Comb.A :G L Ph d H E T •• ' t . . " L . ' . am, . e ee:c, . ..uov,ens e1Jn, .cl.V. GLUweil, 

R,Becker, W.Klünnen, P.v.Onna, J.v.Poclje, H.Muldcr, !.!.Hol- ✓ 
land~r, L.Niesscn. 

Comb.B : 1 
-A.Blok, H.Molenkump,A.Krol,K.Vlallai.rt, J.Eom, 

S.de 13ruijn, JJ.v.Lieshout, F,v.Mourik, H.Janssen, C'.Erns, 
L.Bom. · 

fü1s0rves Comb. A en B: J .Bontje, S .Kroon, J .Brochdrd ' 
_en H.v.Niel. I· 

Comb.C : d L J L . C A V v. . aan Jr, • elieveld, ,Hoogeveen, • i:.ster, 
J.Boortman, J.Vecnman, V,v,:I:.aarhoven,A.Burghouwt,J.Bc.ijers-

. bergen, L.de Boer, H.v.Wesl:ing, · 

Comb.D :J,Frijters, C.Meershoek, A.v.Gein,H.v.Niel,A,Lin
nenweever, J ,Brocjrnrd, F ,Schippers, J .Kuijpers, M,Semeijn, 
H.de Bakker, G.v.Gein. 

Re.serves voor Comb C en. D: P.Burghouwt,·B,v,V8lzen, 
G.Lam en E.LÖwènsteijn. 1 · 

Hoogstnoodzakelijke afschrijvir,igen, voor Vrijdagavond 
,te richten aan: dhr. F.J.v.Luxemburg, Copernicus~tr.56. 

-:-:-:-

. , 
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l!,angezien H·.Kortekaas' en J. Jorink zondàg j ,1, afwo-, 
zig wuren op de wedstrijden worden zij verz"ooht de reden van· 

, hun wegblijven aan de
0

Eco-secretàris mode te• delen vöör of ·Op· 
2':/ çJ.ugus tus a.s. ( clubávond). •' · 

. , . -:-:-.:-

PROGRAMMÀ JUNIOREN VOOR ZONDAG 26 AUGUSTUS 1956. 

Lensjunióren naar Lisse-tournooi . , , 
A.s. Zonfü.:g, speelt een .elftal van ~nze junioren mm 

serie wcrdstrijdjes in het tournooi·, dat do vereniging Lissè 
hoeft georganiseerd. · · · ,. 

De eerste wedstrijd vangt om 12uur áan. Het wordt 
dus een vroegertje •.. 

De volgende spelers worden verwacht: R.dc Waart, 
H.Lancée, H.E0ijèrsbergèn v.Henegouwen, P.v.d.GeE.st, R.Suij-

• kerbuijk, N.de Gró.ijter, J.Groothuis, F.Hec-rens, C.v.d,Bog8ert 1 

C.v.d.Breughcl, F.Burghouwt, P,MNfrshock, R.Rooduijn (i0ddr · · 
speelt) .. Lddcr·: Dhr.A.'Beck. 'Samenkomst: 1O.15u Station , 
Hollandse Spoor. Bushal to in Lisse : Vuursteeg., De, r"isko11t.t:n· 
worden vorgo(;d. , -

H8t programr.a is 1i0lm:s nog niet ontvnngçn. Goedè 
· reis ! Prettige wodstri jden, ! Niet te vermi,jden Lcfschri,i
.' vingen tijdig' èë.n : Amandelstraat 5,1. , 

-.-:-:-:-
, 1 

Ie.ts •over ons c,igen tournooi. , 
Omdat het al of niet. doorgáan ion ons eigen tournóoi 

in de sfeér van het ongewisse hing in verbánd met.beslissingen 
vnn bonds,vege, hebben wij de voorbc:teidïngen in stil te gevoerd 
zonder publicuties,,in de,_Lensrevue.· Nu echter verbreken wij 
die stilte, holuus met de me.dedcling, dat, ons tournobi dit 
.janr niet door gnat. 

-·:-:,- :- Juco 
Wie voor foto I s: ? ,/ . r . 

. , · J.Groothuis,, M.Frunkcn, Il.Witters, A;Poels, 
G,v.Doorn, N.Drnbbe, ;A.~utterman; G.de Roos, 11.Hecrschop, K. 
v.d.Lann, J.Boin,,P.Haring, W.Heling, Th.Loomrms, J.MGege;ns 
J.v.d.Kna0.'p., ·, ~ · · 1 

,._,._~. _

1
• · 

Wie voor k~ur:i.ng ?.(dinsdngs· 4,4Ou -5,3Ou. Varkenmarkt 1) 
' K.Admirn'äl, D.v.Amus:foort, J .Anserns, L.Blogg, 

, , 

' \ 

' 
, ' 1 
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R.Blok, 'P.ll;vü,, H.Dietz, G.v.Doorn, N.Drabbe, F.de Groot, 

'G.de Hans, A.Hartmnn, J.dè Heer; J.Hocfnagels,A.Lutterman,' 
,A'.Jlnrsel;i:s, J.Mol, H.v.Oostveen, G.de Roos, 'il Stoové, W.\Vie.;_ 

/ 

gtribk, J".Boin, P.H2ring, v: .Heling, I.Kramps., H.Nicuwenhoven, 
P .Nhuvr<:cnhuizen, L. Thom'.ls, J .• Vel dink, Th. Loomans; J .v ,d.Knaap, 
J .Méegens. ' · , · 

. · Inleveren Toma tens trna t 50 ,. 

KAMPVERSLAG' 56. 
(2e 

• •j , 

hoofdstuk)',, 
Wanneer men een dezer de.gen e.nn een van onze deel

nemers e:m het lf.K.S.-sportkamp do vrnag' st'elt hoe het hem 
dnarginds in het afgdegen ZundGrt, bevallen is',· zal men in 
rtr::gen vrm de tien gevallen slechts dit ene antwoord horen : 

' "Behoorlijk ( zijnde het stopwoordje-van onze twec,do· knmp-
groop, anno_ 1956 ) , volg,,nd jaar gc ik weor mee "· Dit simpe
le cntwoord typeert i78l het. treffendst dG 11cc,r dnn ui tstc,bm
d,, sf,:·cr, ,,,0 ~ronder door 12 L.en S.: junior'-n plus .2 lcidurs
SL.n }i,..;t lc.D.tstc spprtknmp van di;t jar..r· wèrd. duclgvnorie,r.._.- In
dcrd~~nd .,-,,..:s dt: st1.'m»dng ondèr dc.zè, in vt,,rgclijking me. t vori
gL ki.'.L:pGn \'Tij R:leinv., groop reeds vnncf h•;t startsein in 
hlt aloude Y!cstcindc tot cnn de lrtatste krrtmpachtigc, pcd,.·,1-
sl'lg "op de ,Hoc,rnbrug opperbest.- 1h in de H.:'hnrcsü,kcrk voor 
5 ec.;nt ,,en uur lg,g kgen 'de pi_lc.rcn te, hebben· a,.ngckc1:cn ( 
ook onder L.cn S. huizen economen ! ) , vurtrokkun wc, zo,üs 
in de vorige.; L,,nsrevuc heel terecht was opgcr.mrkt, in c.cn 

,gezapig kmpo. Do a&m,ezigheid van dé. Heer v:Gastel scheen 
zowel de· br:mcn als de strijdlust te verlàmmen, doch zie, n,:u
welijks had d<e gevreesde Albin de t&rugrcis aanvaard ·of de 
voortdromènde kudde veranderde plotsklaps ,in een rrild voort
.jagende ms1üc. Demnr,:ges als zvreepslngen teistcr,den de ho~en 
·sarolea· en Kemper met het gevolg, dnt zij reeds in Rotterdam 
handen, vol minuten acht&rlagcn:.op " den maïllot juune ". En , 
dnt 'terwijl 8r gefluisterd werd, dat de heer S'.•rolen zo vast 
op de ceromonirle omhelzing van de Zundortso schonen gerekend 

' 

had .. , ' , . ' 
Ondertussen had· al dat gejakk€r ,tot gevolg. dnt 

reeds om even na drie. uur de eerste l,çnsprs h,et sportkamp bin-
' nen· denderden, weldra gevolgd door de andere wielrenspecialis

ten. Na weer enigszins op krachten te zijn gekomen, werden 
enkele seloctir::;-vollcybalwedstrijdcn gcspe_eld, · 11at:rin kennelijk 
r:,•.i,_,·r te genieten viGl van de k::;inkslo.gen dan· van dt opsln:gen 

·,;'-
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(dit vanV1E:ge de wind). Rest on; ~~or de~~- ~;rste. dag t~ ver

melden, dat I s e:ronds nog evÉ:m in· de gauwigheid een· naburige . 

'. :i,jssalon tpt' club tent werd gebombardeerd en dat lélaas Vaak 

, hècl. wat 'zand heeft nodig gehaj]. om de diverse 9gen ,te doen 

dichtvallen. · 

.. De m,:andagochten.d werd gev!,lld met enkele sclec- · 

terende zwi,mwed13trijden, terwijl de 1:mdere Lcnsérs een verken

ningstocht door de omgeving gihgëln rriakGn, di0 eindigde in een 

douonstratie vim wut Ka.rel Admiraàl nl zo 'Op een hobtclig ,-.ei

land aan proftrucjos ui -6 zijn zak kon schudde.n. - 's lhddcgs v:-erd 

het Kamp officieel geop,md, waarna in het sportpark mm de vijf-: 

k'amp' werd begonnen. L.en S. Veroverde· na vier van de vijf ,num

mers een voorsprong, d~e ~e volgehde dag in een definitieve 

overwinning zou worden omgezet;· Vooral in het verspringen en · 

de- loopnUD.-:1ers vmren onze jongens goed op dreef, zodat onze 

voorsprong op nummer t·;1ce t(;nslotte meer dan 75 punten b-ed.roeg. 

Nd het avondE;ten, d1c:t tussen twee h,;akjes _de hele WE;ek pri"1r, 

'was, stond d0 ·even trcdi tionele tls boruchte optocht· door do 

Zundcrtae· goigt:)mocntc o_p !;iet programma. Deze eerste sportdag 

werd beslotèn met vollcybolwéd-strijden in de prachtige gym

m,stiekzaal, waaraan het kr:1'1p gr(;nst. Onze A-nloeg won hr.c.r 

eerste wedstrijd gcm2.kkdijk met 15-1, maar de B~ploeg de.ed 

h_ct minder· goed' en moest de eer can L. V.V. laten. Do dag 

daarop begonnen ·wo, oen tikje to zel:(vorzekerd misschien, aan 

het voetbal toernooi. Inderdaad lcvE,rde dr,, eerste wedstrijd · 

2 p~nten op, mnar de maten tcgcii_Donk ging tot ieders verras

si'ng' jammerlijk verloren. Op dinsdagmiddag 14 nug. rond 14.5ou ,· 

wcr.d de gehele Zunde:rtse gemc,enschap opgeschrikt door een da-

. verende, bloedstollende knal. Eerst veronderstelde men, dat 
I i • 

' • • . 

het mis ~ms gegaan met de Suez-conferentie en dat de v1ereld 

de eerste atoomoorlog tegemoet ging. Uit oen ·offici1'.el commu

niqué bleek echter, dat. dé klap slechts was .veroorzaakt door 

A.Pools, die tijdE;ns dE, zwemwed::itrijden gotracht had een gaàt

je in hct water .te duikèn. Verder werden deze zwemwedstrijclon 

·gekenmerkt door een mislukte poging van. "Jok0r;tje_Loykens" om 

de geluidsbarrière to doorbr~kon en vrij slappe prestaties vad 

de zijde· der and~re Lemiers •. 1 s Avonds werden wij onthaald op 

een interes<1.antc sportfilm.·Woe1;uidag toog d,e vollodige 1.en ~. 

plo0g naar Antwerpen. Da.t was .althans .de -bedoeling ! Twee kna-· · 

pen bezatcm echt.er geen Bewijs yqn, Nederlande,rschap en omdat 

ze hun gezicht .bcpnald ook, niet moe hadden 1_· wè;r-den :ze prompt .. \ 

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

:. 
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-39~-·--------------------------------------------------------- --tèrugg,wezen. Diep ·goschokt.gingen Bertie Hendricks en Frans 'Br 
Burghouwt daarna met Mijnheer Sarolea Breda onveilig maken, 
terwijl wij on,s ver.gaapten aan de afgrijselijk hoge prijzen 
in de Scheldestad. We kwamen allen tot dezelfde slotsom: 11 

Geef mij maar Amsterdam 11 , waarna de terugreis aanvarrd werd,, 
'die voor'ondergcte,kühde niet zonder kléerscheuren verliep ( 
ik zag heus geen dubbeltje op de steen liggen!). In de avond
ur,.m 1,1aaktc onz-, A-ploeg de E-vollcycrs met 15-4 in, vmc:rmc.c. 
8c.n eind kr:no :lf.n de " rustdag "· Dm:gs dnnrna · werd met ·fris
se 000d het voi:tbal toerno.oi hervat,: twee overwinningen en een 

· et:rvolle ricdcrlaag tq~·en de nog ongeslagen A-klasser · L. V.V •• 
Mot. dat al eindigden we nu met een puntenaantal, dat ge.lijk- , 
was ann dat ven Wc.stl'::lndia en de Kflmpstaf büsliste, zoals lfl
tcr bleek; ten onrechte, dat een extra wedstrijd de winnacr 
zou mo<- ten ar:nwijzen. Ook dit treffen lLverdc echter e"cn drcw 
op. De. kampstaf kmun nu tot de conclusie, w:::ar ze al enkele . 

uren. eerd'er toe hE:d kunnen kompn -nl.· dr. t het b, tere doelgc,mid
delde vcm Lc.ns de doorslag gaf. Vc.nzclfsprckendgo.f dit resul
t,:.nt a,rnleiding tot , en ui tbundigc, sti:,nu:;ing, niet éèl1.0Gn onder 
onze jong.:ms; maar misschien nog moer onder o'nze te::itgenoot 
J,i/.R., die hr;Clr1vrcugde h0t best mende te. moeten uitdrukken 
door ee;rst E:en ten dele gelukte P9S~ng tó doen om " onze club
tent II met d0 grond gc:lijk, te mr1ken soh di,t·rna door rond het , 
midderll,'.lchtelijk uur met·melk mrnr de k:.mpiocn<cn te gco.n gooien, 
Overigens·was de vcrhoud,ng tusse::i Lens en J.W.R. stc~ds zeer/ 
goed, hGtgeen wol bleek uit het hartverschEJurend nfsclfoid, dat 
er zaterdag tussen beide verenigingen werd genomen. Maar eerst 

· was het u_itgcbreide sportprogramma' van vrijdag nog aan de beurt. 
's Ocltends stond er als extra~attractie èen sterrit op het pro
gramma di0, het wordt ~rat eentonig, wederom door onze ,:,.fgevaar
digdcm werd guwotincn. De laatste sportmiddag v.'ln' ons kemp werd . 
gevuld met _volleybal. Het vms, wet het vo:doop betreft, ,:;en 

•ev0nbceld van het voetbalt<iernooi. Ook nu eindigde ónze A-ploeg 
gelijk mot We_stlandia· èn ook nu had een beter· doelgGmiddclde 
tot gevolg dat ·onze Lcns-haqn viétorie kraaide. Achteraf gezien 
wàs het -(vel sm:u voor-de Naaldwijkers, al moet gezegd worden 
dat onze jongens toch wel duidelijk de beste indruk a.chterlie
ten. 1 s Avonds was er do gebruikelijke prijsui tr!)iking, voor-.· 
afgegann door een cabaret, vmnr mijnheer Sarolèe, met een gi
t1111r bewapend, zich tot een uc>re. troubadour der lichte muze 
ontpoptcs. Eon uitgèputte Fr·n.i 3urghom1t "'.'oç;st zich tot vi-,r 

- , , 1 • - \V1,,l'"'t.v0lo-.!J{..r.~~~-..v.) =•::t=:::11=====~1!1;==--~=========;;::: "::,;~•=====_ :::======= . ===·=====t:2=:.=,,---;.~, -~~-. 
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Redactie: L.de· Weert, A.v.G!:stel en G.Lam • 

Gironummer: Penn. L en S 33.67.11 

Sec'r.: H.Houkes, 2e Sc'huytstr.6ó, téL324721 · 

Terreinen'Ockenburgh! einde Laan•van.Meerdervoort, 

- • '. -------- • --- f ----- ' - ~----. ------------. ---- .-- _____ ;;,:______ j 

1JAARGApG 1955-1956 :ri0 53 30. (rngustus 56 

--------- ----- ------.------------- -------. --- ----- ------------
LENS I ZAYJI.GENDA 

Zaterdng l sep.56 : 
·zondag 2 " • 

Voe;tbalrtist voor de junioren · 

Lens l nhar het Ridder-tournooi 

'Maandag '3 
\Voensdág 5 
Zondag 9 

Il 

Il 

Il 

· Willem Vac 
Clubavond 
De. Vloensdagmiddagclub 

:. H.Mis in Groenestein, - . . 

• 
van ·Graaf 

. . 

====:::;===============.::==. =====::::::. -======:::;===--=. =:::::----=-;::;;-, ==-=--

' 
EINDE VAïl -DE JAARGÀNG 1955-195_6 

===================~==========~============================= 
De redactie aim het .woord. • • . 

Met dit 53,:, r,umt:er van onze· Lensrevue-jaargang 19~5-5ó 

is ons clubblad voor verz~melQars weer rijp om ingebonden te 

,· worden" De inr.iidB.els tot· 3 mun µi tgebreide redactie zou dus 

alle aanleiding hebben "er II eentje te nemen,op de· voltooiing 

van wéé:i:- cc,n 'nieuwe jni'.rgang we1k0lijkse cl ub bladen. ' . · 

· , , ' A:::ngezien echter deze rcd.::ctic v&n mening is,· dat ic, ts 

. sterkers de,n koffie ve'rfoeilijk is voor een sportsman en, omçk:!t 

zij volgende week fris a&n de st;;,rt vrm de jaargang 1956-1957 

,_ 1 -

·wil verschijIJen, zal ·zij äe vel<J urcin; die .zij aan het s&men-· 

stellen, van de voorbije· serie besteedde, maar 11 • zo " voorbiJ 

laten gáan en ook afzien van een'.verantwqording van hsar werk 

,. in het ç!gelopen. jaar.· ,.. • ·R d. 
- ,, e • 

~ . . ·OFFICIEEL 

In biülotage: ' 

n° 10 A.W.T.M. Krol ·suezkade 53 28.2.47 Dhr.P.Krol-H.Houkes 

' Nieu11e donr:trice: ' 
' Mevr.A.G. Beek, i<ortenbos 66 

• A 4'• 

Programma· Lens 1:. 
· Vlgs de 8portkroniek ziet het eerste gedeelte 

competitie-wedstrijden van Lens 1 er als volgt·uit : 
' ' 

2 3 sep. Lens-Olympia 21 oc t. Schoonhoven- Lens · 

30 sep. ATVV-Lèns 28 oct.'Lens ~conc.ordia .. 

-7. oèt. Lens-füv.'., 18 nov~Léns -ihr,rt Bl:.uw · 

-" -·~f:,., 

van d.e-
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------------· --------- . ,. -----------------. --· -·--------------
25 nov. Spoorwijk-Lens 9 deè. Lef,s - PDK 

2 dec. Lens - VDS ,16 dec(?) Donk-Lens 
-:-:-:- , 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 2 SEPTEMBER 1956 
Lens 1 naar het "Ridder-tournooi" van Gr.Willem II-Vac 
----~--------------•r---------------------------------

. ' 
Dit· tournooi is verdeeld in 2 poules van 3 verenigingen. 

Na loting is Lens I ingedeel~ met RVG en Verburch in ~e eer
•St8 poule. De tweede poule bestnat uit d,e verenigingen BEG, 
-ADS E.in Gr.W.II-Vac. . . ... ·) 

De wedstrijden: ·van Lens 1 worden gesp'eeld op veld n<l en, 

wel als ,volgt: . 

-12 
13 
14 

~P_o_u_l-:e,--l_o_p'--:v-:-e_l-:dc--1 Poule 2 op veld 2 

uur Lens Verburch 12 uur Gr.W.Vac - B0c 
" : RVG Lens 13 uur : BEG - ADS 
" : RVG Verburch 14 uur : Gr.W.Vac - ADS 

15.15uur n""'2 poule 1-n°2 poule II veld 1 
15.15" n°3 " 1 - n°3 poule II veld 2 

· 16.15 '' Finale n°1 poul~ l -,n°1 poule II 
11.15·" Prijsuitreiking. 

Voor een vlotte afwerking van dit programma verzoekt het 
Bestuur dEOr or'1;aniserende v,reniging alle deelnemers stipt 
op ti.id te zijn. _ ·· ·· 

Tevêns geven wij. onderstnr.nd_ .een vci-:kortG weergave van het 

reglemenj; voor deze wedstrijden. De duur der wedstrijden 2.s 

2 x 25 min. zonder rust . Ingcv,::l 2 verenigingen gelijk ei,c

digen beslist het. doelgemiddelde. Indien' het doelgemiddelde 

.gelijk is worden strafschopptm genomen d
0

oor verschillende 
spelers. Indien·de finale gelijk. eindigt dient 2 x 7 l 2 m. 

verlengd te worden. Het elftal dat het eerste een geldig doel

punt m,::akt is winnaar van hèt tournooi: Wanneer na dc,ze ver-

, lenging van 2 x 7 1/2 m. nog ge,m beslissing is verkregen wor
den evene0ns strafschoppen genomen door 5 v0rschillende spe-

lers. . , . , , , . 
De navolgende spelers worden verzocht om ll.30u op de 

Roggewonitg aanwezig te zijn :3 'dm" l AB k HE" b 
. ..a • 1raa , . ec , . 1~en urger, 

H.Haki t ,A .Hoppenbrouvrcrs, J. Jager, H.Kortekaas ,E. v, Laar ho.ven, ; 
A.v.Luxemburg, B.Luyckx, J.Ras, J.Suykerbuijk,G 0 VerhllDr,J.V/us

tcfcld en R.Wustefeld. 
Afschrijvingen te' richten aan dhr.F.J.v.Luxemburg, Gopcr

. nicusstr.56 voor Vrijdagavond.· .. 

-:-:-:-
,· 
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Van ae ·hoofcl.juniorertloiaer. . , 

•.Nu ae heer E,Sarolea --het socretnri&at van de 'Juco op 

zich, heeft genomen, is het. goea, zijn voorganger, de heer P.v. 

Elferen, hartelijk fümk te zeggen voor de 1:u:mg,:mnme wijze, 

wcc1rop hij zijn t!lélk heeft ve·rricht. Wij weten,' d!lt hij zijn 

functie g,:c1rne haa gecontinueerd;· inclien grotere plannen hem 

dit niet hadden be-let. Het zal hem goed doen te weten, dat 

zijn werk in zeer bekwame handen is overgegaan.p' J ff 
•; u ermnns 

Voor foto's en keuringsbee,vijzen . . . . d k. 
. - v-ervn.Jzen wiJ eze eer naar 

onze oproep in de twee vorig~ Lensrevues. Naar onze mening 

loopt deze affaire ctl te traag. Wij ontvingen 'nog slechts ae 

foto's van ïlim Burghouwt en Cnrel v.d.Laim; Wie het a1:.ngaat, 

woraen verzo.cht' er met enige spoèa ·:"erk van te maken. :P.J. 

Niet r1'.lnr Lisse. , 1 
Jle r"gen. v1ns ook spelbreker in het, Lissc,-tournooi. Jle . 

leider stond met 13 man klaar op het H.S.pcrron om in de .trein 

_te stappen, toen de luidspreker de" ·mE-dGdeling dcod, dat het 

feEst niet zou doorgaan,. . 1 
Do ijverige .Lisse-socretHris en onze goE:•dc lieve mevrouw 

Iloukcs en de hulpvaardige stem van de Neaerlcnase ·spoorv,cgen 

hebben ons con vergNifse reis. b6spasra. ' A.Beck. 

Vl.RLI., Wie een paar gce,l ondurhml.clen voctbals.chocnen (m,:.t 41) 

v,,n Jan de Gruyter wil overnemen, kun na 6 uur terGcht 'lnn het 
. / . , - I 

cclres : Oosterhcsselenstr ,118, , .. 

-Jle heren Albin-van Gastel en Eugène Sarólca stuurden ons 

van uit Trier ac Porta Negra en 11.et Amfitheater uit ae Roméinse 

tijclen, terwijl Hens van G,:,8st eén groet uit Hampurg zond. , , 

' 

KÄ11PVERSLAG 1 56 (2e ho0fdstuk) vervolg •. (zie Ltnsrevue n°52) 

Een uitgeputte F1:',ms Burghouwt moest zich tot vier maal ·' 

toe het podium ophijsen om een erepalm· in ontvangst te nèmgn. -

Hi;ij voelde zîch de volgenaé o.chena dan ook., zoals hij zelf ver-· 

klanrde "behoorlijk" stijf van het trappen lopen; maar toch nog 

. niet stijf ·genoeg om niet ·cv!"nals de m.gen ande:i:-e jongens ( ae 

twee nndere reisden op eigen gel'egenheid; je hebt·van die men

sèn!) in de gestaa·ig neerdrenzenae regen op zijn stalen ros te 

stappen. Halvèrwcge mankte de regen plaats voor een flinke .. 

bries op kop, die e.chter niet ve'rhinclerde .füit de hele familie, 

incluis ao heren' v. G· stel en Be.ck, die,. do k:eravaan, tegemoet 

wsren g.:rcfü;n, tcge,n, het· cvonaeten in Den =ic'. g ,árive..,rcle,' 

' ' 
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Ik wil dit vè,rslag niet beëindigen alvorens een vroord 
van oprechte dank te hebben uitgesproken aan het adres van de 
heren Sarolea en Ke.mpe;r. Zij hebben er niet alleen voor gezorg 
dat alles steeds.op rplletjes liep,'maar hun grote verdienste 
is bovenal, dat zè een sfeer van grote kameraadschap onder de 
jongc,ns wisten op te kweken. Ook het feit, dat .zulke prachti
ge succ8ssen behaa1d werden, is een bewijs van de bekwame lei
'.l.ing, die de.ze heren' wisten ·te gc;ven. Ik ben er van Óvertuigd, 
dat alle jongens achtcr m<- stmm, wanm,er ik ook de heren v. 
Gqstel, B(,ek, -Krol en' v.Elf0r,m in àze hulde; betrek. Zij al
len hebben deze week tot een onvérgcteJijk genoegen voor ons 
gemaakt ! ·· Wij hopen -het volgend jaar nog eens dunnetjes over 
te doen ! ·' · · · · Gerard Jchee 

De j1:.arlijkse ve tenincnwedstri,id t ,gen Wilhelmus.· 
fü,t is de· moei te wrrnrd nog even krug te konen op de v(> 

terccncm,8dstrijd Wilh,dmus-Leeris, op donderdr.g 9 ,,ugustus ge
speeld, &indige;nd in een 4~2 ov8rwinning vr.m· d&· Voor::.urgcn2ren. 

· Men di~ne hl. te vmton, dE. t &1:.n deze w:1icnlc ont,;io<eting 
bchc,lve de. nttrnotie van ne ·cfloop gez,,llig• snaenzijn nog een 
ndcre cr..ntn:kkelijkhcid veerbondcn '.-10rd .• lk vytEirancnplocg. h,.d 

)(,Slciti:,n d<e .;inn:rnr mot C(;n prijs to wcrc.r<:n. En nu stond. onze 
'.:urc,çe-oso vri,;;nd Cor HoppenbrouwE'.rs ,,r op, fü:t_ ,oijn vrou" t.n 

, 1i,j d,. schenk0rs zoudén -zijn vpn r:.,on beker, di.. .. '.·:....gc..n::i zijn 
· ,cuwigdurLnd kt.rnktcr ook nog door onze kind.;ren en kind.skin- • 
'ier,m, omstr<:dcn zal worden, als deze op hun beurt hun blonde 
lokke,n zull€n hebben verwisséld voor het zilvfêrgrijs of Eeen 
.acanlandschap. , ·. · . · · , - . . • Geert wonder, dat er een goede ~temming ht.crste op het 
veld èn later in de cantine vnn Wilhelmus; waar voorzitter 
vi,n LeGuwen, u:nvoerder St:igter, Cor HoppenbrouwGrs en ondcr
getE'.kende een woordje. voerden·, wnnrnc. de beker ten· doop' ge
houden werd, . ' 

Het ,ms sportief en vriendschappelijk _en worq.t in 1957 
gecontinueerd'. 

P."Jufferm,ms 
-===:;;:;:::::_ ====;;:================;=============:::::i=;:;::::;;;:;;:;;======== . ====;:;, 
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"0e CJCroon '. 1 

lJ_ belt en wij bezÓrgen .. 

Weimarstràat 198-204, Tel. 334223 
Houlzage;ssingel 85, Tel. 330075 

u/h CJ{. C. {j. c5chröder 
·, 

Laan van_ Meerdervoort 'i21 (Galerij) ·, . 

\ voor 
, 

NOUVEAUTÉ'• - SHAWLS -
FOURNITUREN - HAND.SCHOENEN 

Prtnaeiirec~t. 170 

Telefoon 334421 

• I 

Verloving1kaarten· . 

H uwe/ ij ksctrcu / afres 

·. G'éboortekaarljlS 
H anJ,l,Jmk.;,,,k 

DRUKKERIJ CJ{ijfkema ~.v. 

' ' ~ .,' 
H Krts Mas_sief gouden constant 

VÈBLOVINGSHINGEN 
Jn_ diverse modellen ··1 

Grote sortering polshorloges o.a. 
PRISMA-PONTIAC-INDUS 

Doublé. goud en c),roomstaal . 

VEHIIAAT , . 
JUWELIER SiNDS 1901 . ' . 

Dierenselaan 116 Thomsonplein 18 
Tel. 39,26,71 Tel. 33.33,28 

Glashandel en Glasindustrie 

li. L' .. ZA JIIE. N. Y. 
Uitsluitend adres 

Prinsès~aat 9i, Tel. 115990,, Den Haag. 
' 

'' Glas voor diverse doeleinden, Glas in lood,' 
Glasreklame, Geslepen glas, Glazen naam
platen, Glasverzekering. 

J. Hoogeveen e~,uo. 

. ' 

Veenkade 31-35-, Den Haag 

Telefoon 33i027 

IJzerwaren 
' . 

. . f 1, 

Gere_edsohappen 
-t:, .. 1 

f 

Filiaal: 

' 

Rijswljkseweg 250, Telefoon 115053. ,, 

naooie dinge_n 
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Foto v'. ·,l. Booga.ard,t, 
Jan Luykenlaan 63-65, 'Teiofoon 323295 Büller 

llw fotohandel 

met ,,;eer d~n een halve eeuw . 
. ' ·Assurantie n.v. 

foto ervaring 

' ' 
MONTAN r T. 

Raamweg 22 
IJZER EN ' 

, 
. STAAL n.v . ,_ 

. 
Telefoon 18412f-~~ 

---\ 3 lijnen 

.. 

• ' , ,,OLYMPIA'' 
BETONIJZER SPORTARTIKELEN • LEDERWAREN · 

. 
BALKIJZER -

I . . . 

' 

• 

' 

Voor al Uw r~paratles groot of klein naar 
,.OLYMPIA" op hel HEESWIJKPLEIN. 

Jan Roozenburg , 
Heeswijkpleln 33.37. Den Haag, Tel. 390977 ' _ 

2de LULOFSOWARSSTRAAT 6, TEL. 116090 , LENS LEDEN 5 pCI. KORTING . J 

, 

, 

, 

Spar-klanten krij~enohijd zoveel spaorze~els dot zij elk jour he! ueld spo1ren voor · 

• -édén 
10

rn••cnd bkoodschappedn. o
1
• zegdelboeSkjes •~ kdna

1

rten ~ijn zo vol. dank ztj 

e .• p t. orting en . e ve e an ere par-voor e en. , 
! 

' . 


