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Clubblad van de R.K. Haagse Voetbalve~eniging Lenig elf, Snel 
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,;:;, .. Opgericht 18 december 1920 .. ' 

all Ç32e Jaargang 
~ 

. . 

' 
f 

Terreinen 
: · Hengelolaan 

* ' . 
T 

Alg. secretaris:. H. Houkes, 
' 

2e Schuytstraat 60, 
Telefoon 32-1721. 

; 

Seèr, Elftalcommissie: F. J. van Luxembur11 
1 ' 
' ' - Buys Ballotstraat 54, 

Telefoon 636509, 
1· 

Sec:r. Juniore·n Commissie: E. Sarolea, 

i ' 
. }\ 

' 

Mezenlaao i3, 
Telefoon 331506. 
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MAKELAARSKANTOOR 

N Il BA_C_K_E_R_'KOPPELLE 
Beldlgd Arrondlu1m1nts-R1ch1b..nli: 

KOOP en VERKOOP van Hulzen; bedrijven, 
.zaken, Inventarissen, meubilaire 
goederen enz. 

TAXATIES ' 
Onroerende• ~n roerende goederen 

HUIZENBEHEER 
Onderhoud, huurincasso 

HYPOTHEKEN 

Hoofdagenten rallway passengers ass. comp. 
W.A. ver.zekering voor het ge.zin 
f ·8. - per jaar. Ongevallen- en Ziek

te verzekering. Concurrerende premies. 

Stadhouderslaan 98 t.o. Gemeente Museum 
's•Gravenhege - Tel, 55B007 -541405 

De Poelier van Den Haag 

Fa. C. J. v. d. Burg en Zn. 

Prins Hendrikstraat 91 

Den Haag. Tel. 334493 

Firma M. A. laf orêt 
Zoutmanstraat 39a 

Tel. 330796 

Fruit - Delicatessen - Fruitmanden 

Sinds 1928 

Het adres Voor al uw tennis - sportartikelen • 

J. H. WINTERDIJK 
Oal'I en Bergselaan 3 - Telefoon 338252 

uit 9 verschillende 

landen. 

2eRiemerstrnatl70 ~ 1 
Telefoon 335822 . es geest . . "'"'"""'"""'"· "'~ 

Lens Leden 
Indien u iets nodig heeft op huishoudelijk 

gebied. 
Vergeet dan Uw oud leden niet. 

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

Koelkasten, W asmacliines 
Kolen en 0/ie/,aarden ' 

Gasfornuizen en Com[oren 

Wij verzorgen al uw Reparatie aan Huizen 
Binnen en Buiten. 

Douchecellen en Geysers 

/ 

Bad- en verwarmingsinstallaties 1t 

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

I 
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. 'Redactie : L.de Weert, A.v.Gastel en G.Llllll 
· Gironummer t.n.v. Penn .• L.en ~- : · 336711 

/ 

" Secr.:H.Houkes,2e Schuytstr.60,t'l. 324721 ' 
. Terreinen _: Ockenburgh, ei-n_de_ Li;ar\ van Meerdervo.ort .. 

======= -=====================.==================== -=~===-=-==-=\.' 
. 30c JAÎ'RGANG "(1956-1957), . :, . N°1 61 September 1956 .. 

-========== • ====i:=~ ===· ·=., =' = .,:::::..;:::.· ::::::::::::: . c;;;:..::: .======= ·===="""========== -= 
' , - . . f 

Zaterdag 8 
Zondag 9 

Mt:andag 10 
Woensdag 12 

, 
Zondag 

' ' . 

sept,J6 
, ·. u .. . ' 

Il 

Il 

Il 

LENS 1 ZAKAGENDA 
De voetbµl sluimert nog. ~ 
H.M:i,s in', Groenes'tein oin half 8 
4 seniorJ:m·-en 2 juniorenelfkllen :in actie. 
Clubavond '/ · 

' De.wocnsdab'llliddrigclub. Weer in volle bezet-
ting ? , · 

; 9 uur: u':.Mis voor de zi€:lerust van Leo Eom. · 
"in de .Koi-k van. ,0. L,,Vrouw v .h .Allerheiligst · 

So.crr!.mcn t. ··· · ' · 
=================-====~·=======~~============================'r 

. . ' DE LENSiiL'lUE : DERTIGSl'E JAARGANG '·· . 
' 1 ',. ' ' -------. - , ________ -=--------:;: __ _,:;::;;::;. = .------;;/ ___ :;;;::::::;;:_:;;:;;;;;:::;:::;:::::::::" ===-==== 
, NUM!-lER I!:N. -

Dit GGrste nummer ven de Lcnsrcvuc in september 1956-
j,:argang 1956/57, . ~ draae:t het cijf,r 1 •. Een' nicuwU jé'.cêr.;,mg, de 

begint; , · '· 
' ,·' 'In Lc:ns': zilvr~ren e-edE::n~böuk staat te lez~tn, dat dè 

LensrC;VUe (als mo.andblad ) op 1 nowmber 1922 het licht zag, 
maar ;roeds per 29 juni 1923 werd deze eerstG jaargang abrupt 2cf
gcbroken1 omdat Lens voor. dé blammi tte public;:ities ruimt/:, kr"<ëg 
in " St. Willibrord !' •. Aangtezi~11 deze op~ossin,g toch ni.ct be
vredigde, werd begin 1924 O'Jllieuw · ovf,rgegacn tot de. ui tgi±'tQ v:,n 
een eigen èlubblad. 1 • • · , · 

Toen de techniGche ontwil,keling in Lu:s' voorschrec.d . 
<-n v<J.n het hectoçcfE'r~il vitrd ovE.rgegétnn rn:nr Jrnt.. stcnci.lleri v::r. 
tfe Lensrovue Onts tondf;h pr li..cunof, i"n d8 -.vûrschij:qi:ne-. '.rus~è_r.. · j 

. 1]24 en 1926 kw·.u ons club::il,Îd ilC;J. pcri~diek•, · r.;~nr niet ;:i::and<'
:· 1ijks uit. Van i9eT :af .•is dc,iL ... nsr<eVUC LV'Cl,wel ,:rijwd ;t,·eds " 

munndclijks vcrl,chcinon. De jlfrgcngen 1939/1940 en 1940/1941 
waren zel~s op prachtig papier g~drukte bqékwe~kjcs. , 

.• Toen per 15 séptemller 1941 de uitgifte -van cl ul:)orga
non vàn hogerhand verbÓden wérd, had .de Lcnsrevue juist zijn· 
19e jaargang _af ges. lot"n. , .' ', · ' 

1 
i ' 
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•Per -14 augustus 1946 herrees de Lertsrevue uit hnar as, . 

. .1 ,üs gGstencild wèokblad. 1 

Nu wij aari het begin staan van de ;!.le na-oorlogse jc,ar

' ,ng kunn0n wij dus het heugelijk fci t mt:lden, dat dit nummer 
1 , t. ; ers te is van dé 30e ja,:,rgang in de ·historie v~,n ·dû Le;ns-
. ~vue, 

Ifo dri5-m2.ns-re:dt1ciïie staat g(;,reedi: de inhoud na.ar ver

:Jgtn c,n plrèntsruimte :icmtrekkelijk te. mQkEm. 

,,-,ij geven er deze keer de voorkeur um, ons niE, t vr,st 

c, lcgg,:m op bqx,dde rubrieken; omdat wij enige crmslag wen

en t.a.v. het indelen van de Lensn,vuc. Met name.willen wij 

rechten Gnigo vari;:,tie -te brengen. ,. 
Vanzelfsprekend zuli'en de wedstrijdverslagen weer hun 

laatson opcis,m, t<:rwijl ook hüt zoeklicht vrij regelmatig 

p' onzo clftdlcn gericht z,.1 word.en; ' 
·Ho.:.: (...Cht(r dE. inhoud ook zal worden g-.. redige(rd, van 

,ize sp0lers zrü h,,t afhcngecn, of 'de. C'.lpij ir, mineur of in 

",jE.ur gE.schr0ven zal zijn. ' 
Wij zullen ons becst doen, m,.,,.,r tij h, t begin ven d0zo 

--Oe j:c,:rgr,ng wagen wij het ook c.nig~ •,,cnsen n-1~.r y~rcn k 

r(,ngon: 

l '. Een omslng of r:ii1wtcns Gun g rlrul-.:to 11kop" voor de 

1c-nsrcvuc. \ , 
·2. Bijdragen vrm bui ten do engL kring, die nu reg-,l-

1.1a tig vqor copij zorgt. 
3. VollGdige med<:,werking van senior<:ne:imvo8rders en 

juniorunl,áders t.a.v. het inz0nden van vurslngan v;:,n de ge

.apeelde vrudstrijden. 
4. Een buetje m0d0lijdem van de commissies t.a.v. de 

tijd-van inlevering vnn de opstellingen e.d. zodnt de r0dnc

tie op een redelijk tijdstip de copy ken ;:,fsluiten. 
In de hoop dat deze wensen vervuld v;orfüm e;i dc.t de 

·)restn.ties reden tot juichend" b,.richten zullen g~vcn, star

te~ wij de jndrgang 1956-1957-
L.de Wecrt-A.v.Gastcl-G.Lc:ra 

HET TRADITIONELE BEGIN. 
Het is bij Lens een rec;ds leng geleden gèvGstigdG -

· ,goede - gowàonte de voornaamste er. :~eest lc.ngdurigc, activi-
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tei t van onze vereniging, het afwerken van de competitie, te 1 

beginnen µiet een kerkelijke plochtiglicid, nl. èen H.Mis' op · , 

de eerste competitie dag.· · , 

Vnn delje traditie wordt dit jallr 'afgeweken, of eigen-. 

lijk is het' beter te zegge:n, dat er een variatie op wordt aan

gebracht. De H,Mis ter'gèlegenheid van het begin..van het nieu- 7 

we competitie jaar zal nl. ditmaal niet ·worden opgedrr,gen op de. 

eerste zondag, waarop é;mpûtiticvoctbr,J, g~plc:egd wordt, dit / 

i.v.m. hot verlate, begin vnn do compc:titie .• Het compE:titiebe~ 

gin is voor,.,do senioren. -nl. vastgesteld óp zÓndag 16 sept.-( 

de junioren starten pas in oçtober), maar de trcditionele H.ll!is 

,1ordt opgedragen a.s. zond_ag, op 9 septeylbèr dus, om half acht, 

in de k,:,p,el van huize Groenestein, Loosduillsewe·g. 

• V/e behoeven gelukkig niet te zc'ggcn, dat het een even 

gt:vc,stigde gewoonte is,, d4t 'deze Ij .Mis slecht bÇ,zocht ,,1ordt; ' 

m",,:r bcpu,.ld uitmuntend Y"·s het nu dû l:.,a tste jaren in elk g0-

'Pl niet .. Zond:::tg v<:rrmchten wij echter alle· werkende lc~.È:n, 

s·dÜOrc-n en vetcrcncn, junioren en pupillc,p. en· onze dvnt,teurs 

,bij d..,ze 'wrko:).ijke opc;ning. vmi dé nic,uvie periode vc.n, cor.,pe'ti- · 

tit., voc tbr.t : . "1~ ·vd .1;.; •. 

, ' , OFFIClEEL 
_ , Nit.. 'mm lcr~ r1: , .. 

., 

,,· ~ n°2 'O ,J.v.Poclje, 23,3,23 
.,,.- ?·Jl G.Koch1, ·25.11.3f . 

:Batj::.nstr.' 
Roggeve en.s r • 64 

, ' 

J(ortebosch 66 
Paul Krugêlrlaé.11 294 

1, 

Nie iwe donttrice : 
n°22A Mevr. Al. :Beek 

22'., G. Vreeswijk 
In ballotage : 

n°10 A.W;P.M. KroJ, 28.2.47 Suezkede 53 - Dhr.Houkes-Krol , 

11 J .J .l'.. Weayer 29, 7 ,44 fü:dhuisweg 209 ,- · ," -Hoefnagel. 

Af te voeren · : : , 
don. 218 G.Kochi ( we<or. lid geworden) - .. -' ' 

_., lid 28 C.Bogisch Xeverij~tr.16 · 
,, . . . -.-.---, ' ' 

De competitie-indeling. 
Uit het in de ~Sportkroniek" v<!>i!>r 16 september gepu

vliceerde progrmnme blijkt, dc,t Lens voorlopig mot 6 elftallen' 

in de seniorencompetitie is ingcschrèvc,n. , 

·- D8 indeling van L<,ns l werd <mige weken geleden reeds 

gupublice~rd, di0 vo.n 'Lt:.ns 2 t/m L0ns 6 volgt hi-.1:1:Q-', wnd.rbij 
''' 
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-----------------, -- ----------------------- ----------------Lens qe e0rste wedstr~jd spcul t tegen de als tweede genoemde 
t~gcnstander. · , -· , , . , 
2e klas C: L0ns 2, GDA 3(uit), Archipel 4, Nc:nldwijk 3, PDK3, 

BTC2, svir 2, El.Zwart 3, Velo 2. ;,· 
· 2e klas D: 'Lens 3, Wilhelmus 3(thuis), DSO 2, Rnvn '3, ,Duno 2, 

Wippolder 2, Wr.ssenaar 4, ·Paraat 2; Voorburg 3. ·,:; 
'3e klas B: Lens 4, Wilhûlmus 4(uit) HMSH 2, Valkonü,rs 3, >,-,:~ 

HDV 2, Flamingo I s 4, Toncgido 3, So& 3, Spoorwijk3 •4t: 
3c klr,s-J: L~ns 5, H;N.N. 6(thuis), Laakkv;.8, Archipel 5, 'ii 

Quick 7, Cromv lic,,t 6 ,. Flamingo I s 5, HBS 9, Wester- ·'!i'-
6 ' ' kwartü,r , S.H.S.7. , -~ 

fi.e klas R: Le:ns 6, Archipel 7(thuis), Voorburg 6, Bl.Z1rnrt 7, ,; 
GDA b, 'ffilhelmus 7, KRVC-Vrcrlenburgh 7, -Quick St. 6, •;,1 

' ADS 6 ("8 RKA VV 7. ' .• 
-:-:-:-

Bd,·.ngri_jko 1'.cns-: dr;:,ssen: , 
Bestuur S,,crd(,ris H.!lqukes, 2e Schuytstr.6O, te;i,,,324721, .,, 
ECO : " F.v.Luxcmburg, Cope,rnicusstr, 56 -
JUCO '' E.S::rolca, Tomr~t(nstrnnt 50 r 

Con tGctcir- : " .b.. v. G;~, stel,~ Tomr'; tCnstrac t 166 
Rcd,-,,ctic ètnsrcvu~" L. de Wt:ûrt, Anna Bijnslann i7, 

-:-:-:,-
_Dt:: SE~rti vi t..:i tSbr k,_-:r v 'n 11 Het Binnenhof 11 • 

Zcc,ls v lc v,:_n onze leden. ongct'l!ijfold v:~ ton, wor-
den doór ''.:et k:,tholj,,,ke Ec.ngse dr:gblad ," Het Binnenhof " jc:cr-
lijks enkol8 prij'zcn ui t,.:;L"loofd, zor:el voor pr._;stt:tic.s ·uls 
voor sp.-;,rti3i Jûeit .. ,~·•ll;:r het c.fgelopc-n. jaar i~ r,_an LLns de 
ccrsh pri,iro 1oor spor-c3.vi tei t toq;L;kcnd. Eer: mooi n,sul t2.ct 
,:,n{p: tr;ri.]ft;;lcl" Op dit g1. bied. kunnen vi~i ind~rdL~_ad meer tcvre
ë.e~ zijn d2.n ûI,. ~-_.-;t· ter:: ..1in Y:~.n de- t ... chnische P1.•.._ st::-. tie. 11;::.Lr 

, oo~: hier· ontè:tn1: toch nog v~Gl, zij 1..,Gt nit- t· zoZt'.&r bij dt
;-,i·,-nscn die op ht:t vc~JL '1t.nr•i,-zig ;,·:;,.::nn-; ::ls wel bij dic_gcn.:...n, 
dit zo ::-.f en J-:oc. 81.?11s v ..... rstcsl: lic. t0n g~ :..n ~.. . Nc.r.r bui ten 
h,~i'•; L~ns blijkh:-i":- op het g,.bied v,;.n s,iDrj;ivitcit n,n goE,d 
fir;uur gGJlngen" D1: i; it; vc..rh(;.ugt?nd en wij rl.kcnen 1...r o"p, dat 
dit het kc,,1<,ndc jucr 'rr,;cr in ·orde zal zijn,, 1k.ar ook intern, 
tl genove~ !;iCdespL le:rn Gn b stuurd~rs en con:-nissielcden he.ei'-!. 
men vurpiiëhtingcn van sportiviteit of fntsoen. En als hot 
da2.rnan het, komende jaar niE,t ,ontbr,ckt, dan wordt hEet een 
go0d j.t,;::_r. 

·-· • 1 ,, 

1 

1 ~· 
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L~&{S-V0 .. /2:B~;.L?OCI,. --- _, ____ . ~ ~ --,-~ 
])e 'Jool is '.:lstart. De sta1•t ·ûas niet davzrznél. 
ï.:eeÎ·dere trouwe decln~mers vari vo1·ig jaar 'ontbral;:en 
nog op het a:;;ipél. :te verr1achten h:m deze we:al~ bij 
de deelne~el"s. , · 
Het hoogste aantal behaalc1,c plli1ten was N:;G::::N. 
~it ~erd bereikt door: 
J. d:i I-:ec:r, F .Kortekaa;::i, .J,-Óli jkhoek cm J. ·,/iihlens. 
JJc ·:~- verdolen pz-C:tiiG bedroeg f. 6. 75" 
:Dz wim:ars ontvangen dus "trlk f. 1. 70 
Do uit.;eloofdc :prc:i:1i8 vvere. niet uitgGl:e:..::ç'd~ o:ic;_at 
6ezn enkele declne:r:1.er alle wcds·t;rijden ,;ocd vec1's:pelfüi. 
,"IA "l'l. U3 GsliJ{ DCCTI.. ' . . 
:Ue premie voor het juist v0ors:;;icllon. van alle wod7 ' 1 

• • • 0 • • . .-~, •• ..,, ~ . "IJ"'. 1I'1 G•r·-,..., ~• . s~wr::..J.cen 1.a voor a.s" LJ\ •. ..:-.::i.;.J..r:i.ï.:r.~ v .v.;. \.'î ... U.J.J""J.:.J.:.'1. • 

I::.1c1ien s:r r.18clldcre ·c1~1 .... li:3~1cr.J zijn c~iG all~ ui-c'slat:,on 
. ed r~ '•el"' ··,o·-.~·•.., .""I. .•• .,... ,-:;:-• .-.L-.,•· -), ... !..,.1< ~ or,, .. n ..... "11"·,, v·, ... ~ ......... ~, ·1 c,O i,j,(l .:., ., .1.t.:.v t..:.;..;~~ '..:! •. _ .... ~ .i:-,,j_,.l.l,>...; _ ... L..,.;.. ,.;;;_ ... V.i.., • ..,:..,J..\,.o 

. , 

--, I ., ··v··:~.;.,_I .. ;"_:_>_. :{Q(.:. ~"--.~- :.,-, •• :.-'f·-:_. ~? . .'_ ~- _..,_ -- ... 
}8 :~ial;:e1.: van c:.,Jr:.:J: ~}ocl GG: .. : co1~11YJtitic~ Ván alle 
d2zll1-J:~:::rs ~:-:o:.1 d·~ h.:--~ c:k . .:: ~.--.-.J .Jk1 0~.:llc;.a2.(t.G :_.1ur1·Gentota.al 

. :.:.e~1oteerd. De~.cnz die aan ~:ót; :Jind. van .c°:3 co::·.~:._1-Jtî tic, 
}\.".'l•"- h~·o ..... (- ~ .. ,:i.-·-·:11 . u>,tr.n- 'h .• "')f+- 011-·--s:rc,1}-. .. ..:- -:1 --.-,1; ,,, .. , ., i:. 
-"'~ t, -... '-~-Du :--;'.:"' ___ vc.. ___ ,,..:: ~:":--.·~·:-~------_ ..... ,.,,~- ti.v1;.;..i..,_üu ..,...,_ ... ·-'-\..t..1..1.·,._. 

~-=:~J:.j ViL·; .-.1.u . .=-.1:I..,7 "\.-u_i.J_J_;..,: • .i. •• oc:1.1 • ."~8n Cl ... m~ordc.re; do·cl--
......... _,0.,,,C'!. ,.,-~~-1~nl ·"}~ a-•-.·'.---i., -··t,····- .. 11 •1·~· ... ,i:,,e· 'o,•n · :7 d ~ .... , ...,_..1.. !.L'.::1.;,,.;:..L Q .... ,;_..l :41,J __ • .• C ·.::;; ,........i..l. "J-..!.. l.; .. ,.:. "_j l .... IJ . .l1 ..... Cki..·,-1... ' 2.t.,.,U ,1.1 .... L, 

eind van d.2 coapeti•~i::.:., G:8.!l · .. 1 0:-cc1t r"10z3 :.:rr8r::i:; o:1cloi'i 
he"G vcrcl3old. Voor de ii'lZ.G!.1::lars dio meer G.an e-on kola~:: 
invullen wordt ·het hooC,st::: totetal va,, één koloa 
0erelccnd. :Ov.s niet het totaal van e:lle kolom:2.en bij' 
elkaar. Alle inzenc1ors h0bbon dus :;elij1:: k2>,nc3;;n. 
lt2gel~aatit:; ·zal de -stanc~ van. c1G rc."',n[:;li jst '·;1or'è:-;n 
t;,epublico2rd .. ~r is c~u;s all~ rof:.Gn or:i .trouv; d;;el t2 
nenon. 
D:Jz:.J ,i ... L,':; ::l.C[L~=I :~-~ .. ·-c_i.::.::T~I . .1~~.~F 'c~:..::~J~-: 
ic. ë:oefna;:, Jl, Tome:i;en,st,:aa t 24 3 
q. VG~"·he 0 gcn, l~é·~ar'.'t;ónsdi jlcla.a:.'l 5 59 7 
J. :ooz,mburg, Hoos•,1,;j..jk~1lein 33 

; 

.. VIUJ BIJ: 

H .F.oulccs, 2c sc:1u.ytstraat 60. 
:leze keer du3 ni1.,"b bij P.Krol,, 
Ue rekenf.;n op· vo,cl foj;mulic.:-cn · 

VlC6CllS Va.'JQ,n•Gie ~ 
en wens.3r. U V..)8~ . 

succes·. ~;··o.olcom:iissie. 

, ' 



• 

. ' 

,; 

---w:t-----~-~'--------------~~---~:.------------~~-----..:.~~-:I: __ _ 
PROGRM,ThIA SENIOREN VOOR ZONDAG -9 SEPTEMBER 1956 

-2 uur 
-2.30u 
-2.-u. 

Lins 1 · ~crrein Nw.Hanenburg 
- Lens 2 ·terrein Monster, Choorstr. 

Quick Comb. 
RKSVM l 
Conlb.Lens 3 RKSVll " Ockrnbyrgh -veld l 

-2 .-u. 11 Il 4 - RKSVM " " . - veld .2 
OPSTELLINGEN. 

Lens \'..Beek,· A~v.Luicemburg,E·.v.Laarhov,m,B.Luyckx, 
J.Admiraal 1J.Ras,J.Jager,H.Hnket,J.Wüstefeld,G.Verhaar,J.Suij
kerbuijk. Reserves: F. Kortc;k110,s; A .l_lopp,;nbrouwtrs. Lddcr: 
Dhr .H .Houkcs. · · 

Lens 2 
. H.Eisonburger, J.v,d.ME:er, H.Kemper,A.Linnen-

wu._ ver ,A. Vc s tGr, J. Vcenrnan, C .Hoogcveen,A~Burghouwt, P .Bergen Hene-
• gouwen, L.Knijff, R.Wüstefeld. fü,serves: H.v.N:iel,M.Sc,meijn, 
.G.v.Agthoven. Bi.jcenkomst 13.30u Hoek Thorbeckel·u:m-Haagweg. 

Lens 3 
F.v.d.krnn jr, J.Ldievold, A.v.Gcin; .L.do 

- Boc.r, · J .Boortr1c,.n, B.v. V,•lzr,n, J. Jorink, V.v. LafirhovECn, J .Bc:ij)rs-· 
bi"rgcn, P.Or:,nje, H.v.W<csting.' ' 

Lens 4 -
G .Ko chi, C .M, erahock,E. Löv•c.nsteijn, C. Vel

dink, R.Beckqr, J.v.Wcsting, P.Burghom,t, J.v.Poelje, G.v.Guin, 
J.Kuijpers, J;Brochard, ', ' 

RCscrves voor comb.3 .... n 4: 1i!.Hollander, · P.v.0nn2, L.Niassen, 
L.Blora,,F.Schippers. 

Afschrijvingen voor deze we~k aan dhr:J.v.Venrooy, Haricr-
wijkstr.160. 

1
. 

-:-:-:-
PROGRAM!IIA JUNIOREN VOOR ZONDAG 9 SEPTEl,1BER 1956 • 
.-12.3Q u. kens le; kl. - Quick Steps Terrein 2 lokaal V. 
·.:_ 2.-u. Lens A.klasse- 11 

" 
11 3 " V 

OPSTELLHfGEN. 
Lens A-klasse: R.de Vl,rnrt, P.Jans, P.v.d.Gc<cst, 

D.Sr.1·,bers, N.de Gruyter, F.Hu,rens, G.Jt.hct•, J .Groothuijs, 
'H.L(ncée, C.v.Breugel, C.Fortmen. Rc;serves: H.Wittr,rs, J.Brussel. 

Leider : Dhr.C.Biorhuizen. 
, • Lens le klnssc: J .Ansems·, R.Blok, J .Hoefnagels, 

.R.Roöduijn, H.Pennings, C.v.d •. Zijden, G.Kunperman, 1u.Frnnkon, 
G.Looy,mstoin, F·.Burghouwt, P?Meershook. Reserves: H .Pelster, ' 
G.v.d.Vlaart. Leider : Dhr.P.Meershoek. • 



~ 
-8-------------------------------------------------------------

- Niet te 'vermijden afschrijvingên, schriftelij\c, tijdig 

aan dhr .E .,Sarolea, Toma t"nstraa t 50. ' 
; -:-:-:-;-

Dring8nd ! Spoed ! Haast je ! 
lilt t de rne'cste, nadruk wordt er nogmtc.la op gewezen dat 

zo spoedig mogelijk m,volgende spelers dienen i:r;, te laveren ' ' 

foto en/of kLuringsbcvlijs: , 

Kenring en foto : G.v.Doorn, N.Dr:_bbc, G.de Roos,J .Boin, 

· F.Hnting, W.Hiling, J.:!lkgens, J,v.d.Knaap. · 

Foto : J .Groothuis, H.Witters, :t.Hec,rschop. 
Keuring-, K.Admiraal,J .Ansems,L.Blogg, R •. Blok, P.Davis, H.Dictz 

l!'.dc Groot, G .• de H-,is, J .de Heer, F.Hotfnagels,A.1111:rsclis, 

K.v.Oostveen, 1//.Stoové, W.Wieg&rink, I,-Kramps, H.Nieuwenho~ 

v0n,,P.Nieuw~nhuizen, L.Thomas, J·.Veldink. JUCO. 

:~..: •1.f.:ctionelé "gcvo~luns. 
- ·1'nthnusi2st \W.rE.n wc over hc:t prim::, k,ctmpvc,rsl'èg v, n Gtrc:,,d 

JchLG. 'L h(,bbLn gc.nokn van zijn lt.u.'öte- ·stijl en zijn gcesti

,;c opmc.rkingcn. Ons complim<mt, G,,r,~rd ! En moéht je nog 

,:,.:ns lust'h~bbtn or.1 :in de p,m te klimmen, we houd~n ons· (l1ln-

oovolc,n ! · 
1 

- lkp·,,:ld treurig ·vindûn w,; de medewerking, die ·onze k,.,rs-

"' vf..rsc Jucos(.,cre:·taris, de he;er Snrolea ~· ven dive:rsc jupioron 

;~ui,, t. \k kc,imcn. ht:m qls i<::mc:'nd, di<i "lles voor. on_ze jongens 

ovn· heeft "-n des te onb,,grijpclijkcr .i:s het, dat hij nu W(Ck 

in, ','o'cLk uit moGt "b"fü;len" om foto's en-ktauringsbowijzen: 

·, Iiij doet het heus niet voor zijn :ph ziér, maar de Bond eist 

het nu eenmaal voor _de competitie. Het sc.m(.nstellen van dG

~lft-:11::.n wordt door d0ze lak~hc,id wE'.l, erg 1Lmócilij_kt, Al 

.wt -il is he:t een v~rv<:lcndc gc,schü:denis en we hopen nu t:/lr.tr 

let de, bc~rokktnén hun nnlasighoid onmiddelli,jk zullÓn rccht

~ettcn p , ' 
-===========~============================-==============~==== 
ATTENTIE. \ 

. Brfhet, ter pérse gae.n van.dit -nu::mer ont_vingen we _ 
het bericht dat'dê junioren-wedstriljden tegen 
Quick St,eps, op·verzoek van deze vereni;;ing zijn'' 
u:j.tgesteld. 'Mochten andere,wedstrijden worden _ 
ingelast, ·dan ontvangen de spelers nog nader bericht·, 

' ' 



,. 

' 
D E !,, E N S R E V ·U E , 

Redactie: L.de Weert, A.v.Gastel en G.Lam 
Gironummer t.n.v. Penn. L. en S. 336711 · 

- Secr.:H.Houkes,2e Schuytstr.60,tel.324721 
Terreinen: Ockenburgh, einde Laan van Meerdervoort 

' , ===· ==;:;:;;::;:=========================~==,;::============::i============::;: 
30e-JAARGANG (1956-1957) .N°2 13 September 1956 

HET SPEL BEGINT WEER. . 
_ A.s.zondag, 16 september 1956, gaat het spel weer begin-

- nen, de bal weer rollen, het competi tierad weer draaien en gaan 
wij weer achter h·et leder, de bolle blaas, het bruine monster 
aanholl!ln_. King Soccer -zwaait zijn scepter en de punten gaan 
tellen. · 

1!a al dit schoons uit ons' voetbaljargon lijkt het wel 
duidelijk, dat de competitie gaat beginnen. 

Voorlopig komen alleen de lagere seniorenelftallen aan 
bod. Het .eerste begint op 23 september, de junioren in october. 

Wij starten het voetbalseizoen met frisse r:;oed. Ile erfi;,
nis van de. vorige competitie, de degradatie van 3 · elftalle11, -
hebben wij dit voetbaljaar mee te torsen, maar deze last dient 
ons te inspireren tot grote daden, uiteindelijk resulterend in 
het binnen de kortst mogelijke tijd heroveren van de verloren '· 
posities. 

Met deze wetenschap is het duidelijk, dat wij slapheid, 
onverschilligheid en gebrek aan vechtlust minder dan ooit kun
nen gebruiken, 

.Van Jan Cottaar is de uitspraak: 11 Een amateur is ie
mand, die de sport voor zijn'plezier bedrijft en daarvan de
k1nsekwanties aanvaardt; niet iemand, die zijn sport alleen be-
drijft als hij er plezier in heeft 11

• • • 

De consekwenties van onze. liefhebberij, het voetbalspel, 
zijn duidelijk: Spelen voor wat je waard bent, training, niet 
onnodig afschrijven, vechten in .sportieve zin van het begin tot 

_het eind. '' • 
Als wij deze konsekwenties aanvaarden en ons inderdaad 

inspannen het beste te berei~en, ·wordt het een goed seizoen. 
Veel sucées ! Red. 

DE ONVERBI:TELIJKE IlRIBiiELAAR EINDÎGT ALTIJD IN HET 
ZIEKE?ffiUis:~ ( E.Rous - trainer Nice) 

' . 



. ~----------------------------------------------------------. - -10-

Zaterdag 15 sept,: 
Zondag: 16 11 • 

. Maandag 17 
\\oensdag 19 

. Il 

. Il 

H ,!HS VOOR LEO BOIIT, 

LENS' ZAKAGENDA 
3 Juniorencombinaties naar Gr,Willem-Vac 
9 uur: H.1lis voor de ziele.rust van Leo Bom. 
De competitie vangt aan met wedstrijden 
voor Lens 2-3~4-5-6, Lens 1 speelt vriend
schappelijk; evenals 4 juniorencombinaties • 
Clubavond ! ' 
De woènsdagmidlagclub. 

A,s, zo:r;idag zal vanwege Lens een H.Mis worden opge
dragen voor de zielerust van onze in ·juli overleden clubge
noot Leo Bom. 

De aanvang van deze H,Mis is om 9 uur. Hij wordt op
gedragen in de kerk van O.L.Vrouw v:h . .lülerh.Sacrament aan de 
SuiC:erastr. Ge11oel'1~.é stra:;i t 'is de eerste zijstraat van :ie 
Kid·1achtenweg ( verlengde van de lfoer.,,eg ) , 

Wij r'_op€n, dat iedere LenSer, die maar enigzlnu kiin, · 
dczG H.r,Tis ~a.l bijwonen. •. 

In ballotage: 
n°11 J.J,Waayûr 

12 J.A.Holt 

: OFl<'ICIF,}~L 

29.7,44 Badhuisweg 209 Dhr.Hoefns.gel-Houkcs 
29,s,46 Wildhoeflaan 6 "J.v.Luxembu:rg-Ecukes. 

-:-:-
België-Nederland (14 october 1956) te Antwerpen: 

9 Plaatsbewijzen kunnen word·en aangevraagd tot uiter...: 
lijk 20 sep,56.bij dhr.H.Houkes, 2e Schuytstr.60, 

. Prij zen van de plaatsen: Ov<êrdekte z,i tplaatsen f, 15. 50, 
f.13.60, f.11.60 en f.9.70_. Niet ovqrdekte zitplaatsen f.7.75· 
en-f,7,-, Staariplaatsen f.3.15, f.2,40 en f,1.60. · 

. · Er moet· op worden gerekend, dat ev. toewijzing uit-
sluitend uit staanplaatsen zal.bestaan, · · 

-:-:-:-
PROGRAMilA SENIOREN VOOR ZONDAG 16 september 1956 

Vriendschappeli.ike wedstri.id: 

-2.30 uur Lens 1 - Duno 1 Terrein 1, lokaal 1 , 
·· opstelling Lens 1 · ·. · ·· · · ·· · · · .·· .- · .. , 
--~~~~~-- F.Kortekaas, A.v.Luxemburg, E.v.Laarhoven 

H .Raket, J •. >.,·lmîraal., J .Ras ,J, Jager ,B. Luijckx,J. Wustefeld, G. Ver'-' 
baar"'J':'JS··;ilc.·.rbuijk. Reserve.s :A. Eccl, ,A. Ho·, Jen brouwers. Leifü:r: Iiur.n..1"i;i11.:: .... s. ~ ... ~ - .-.. : ... . .··.-~ 



..:. : 

.. 
\ 

R.K. V.V. "L.C:IHG l:IT, SN:SL" 
- ' ,,. ' ·:' 

VC~TJ3AL1°üC}L, ZA~~ZttllAG;' l:; SEPT,J'IB3R 1956, ·---·--- .. , .... ,_. _____ ,,_.,_ 

Dit_formulior. in ·i;e _zonden. 

l:lUSTSTAND • 
. '---·--•--- _,_ :SINDSTAl'îD; 

1. ZWITSERLA:ill - HEDZîlLAND 

2; Z,/ITSEHLAl'TD - liEDEI1LAl;l) 

3, Z\/I TSERL.&JD - Iî.SDlfüLiûrD 

4 . ZWITSE.RL.AfîD - :·:rED~-JitL.A.!1 J) 

Inlec; f'. Nac-.illl ~ AdrGB. 
\ 

, . 
. ' 

.. -------~·-··- - ---- •- - - - --- - -~: '"'·:'1-3'.-:i-è·11:l-an·t,S· -f.121'~!1:'. . .-lr~)nn-~·- --

" 0 P I. -;, 
V ••• ... -~ --~'" 

Di~· <·o~ ... "r'.1uli,':lr ,,c-.. :, 
u • ...;-.,_ ... ;,:.__ - .'"'.,.,~.-.!.- ._,""' 1~ ·,ly-:•v•·-, · (.;:-- .... _--•.:- .. :•"''-' ... . ·:;:. ___ b_eh_o_u_dog. 15 ST,'1•Cl·;'VJ3C'D lCl ,C, · 

__ • --~- ,.L.~i.!. .iJ.LL _ . .,J ... }_,.,,_., 

1. 

2. 

3, 

4, 

,. 
· RUnTi:)TA:·TD .. :~INDSTA.i."T\fD .. - -.- --··--- --- -~ .. ·----· 

ZWITSlJili,A'.•1D - IT1TI~~:JL.i\.!:fD ____ ... __ , __ _ 

Z,iITSZ:CA::TD -- IT:JD.JRLA?fu 

Z .ITSB,1LA:~D - :'i.E?)BRLANJJ 

ZJITSEîffi.AiID - -~·.Y:-8}J8I~Lb.::TJJ 
:;_ - -· -----·-

Inleg f, 1îaai:; : A<lre}J : 

·,T<''ï' QC)T('.I'n.;T . FOilJTiTrrrr•-.,---, UI'T' mrrJv Z'"''-0'DAG' 1,.. s··'"PT,i"'·"17•'' " s .1.l..1J_ J,.,..,.. • _,.;..J:!J • ..z J, .... u.:.J -...:.1...... , ...... n.~_.J _.._ 1.-- .... ..J-L 'i :,; __,_ .-.. :11 ..... _..,_;J .l u... o 

vvon DRID. l;~R INLj,JV -~~L.J:.L, ' . 1-' 
1-' 



1
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Deze week namen 37 ler,.sers (leden en donat,ur,3) aan 
d.e pool deel. Winnaar nèt de heor H.van Rijn met 
Ki~G:J'N ?UNT:GN. He;:.1 werè\ een premie van f. 9~13 uitgekeerd. " 
De premie voor het naximum aantal punten bliji't staan 
·i;ot de volgende ronde. 
In de pool competitie heeft de l1eer H van Rijn thans 
de leiding, na de eerste rende, met negen punten, 
gevolgd door twee tleelnemers 1:1s·i; .1.G!é·J: en 11 doelne:m.Jrs 
met ZEV~:; ;;,u_riten.'. './ie voli;t hei::i na de ·i;•··eec1e ronde 
als leiéier op. 

Zonda.:_, a.s. zijn er geen 'lleds.trijden voor de 3:L!-DI;VL:lLt. 
Onze competitie staat dus ook s·i;il, en baat voort op 
23 Sept.a.s. 
n ~ 7 - ,--n .,. I· -. " .. 'D """IJD ,,,. rr.i ., ,-.- ·• 'Jn .• =·:,c:i~ ',,-, .v_.t..J.:., .l~ . ..J...:-. w ......;~ ,~- û ..:....:..L . !.i .1..:,....,_.,.u1u . .u-1~~...:.i;.:.J..1.1:L-,_, 7 van 
Zaterdag a.s. inzet van de pool. U b-:::hoef·~ Gl•3chts 
c1e; rust- en einclstanCL 5ocd te vc o~\~:,:Q0llen. .. · 
~s prcr:ic(fle helft va:ri êle tètale inlèg) 1~01:r'c ten eoedG 
aa,n clebone( n) c1ie zowel de l"Ust- als eir~c1.:1-~ancl ;::;oed · 
heef·~ in:.:;evuld. 
1:ocht .;oeU van c1G deelnenzrs de rust- ·en einc1ste".nc1 
g_ocd. v·oor~JÇ;ellen~ dan woi ... dt da ~-n.~ehli8 ui-t,.::_ek-JGrCt <..Lm 
hen ài:3 da eincl~ui tslat:5, .;eed hebben Geraàe:--i: 
:De inleg~ WB.arvoor U dus. één:a1aal c~e r·;;._st- en ~i11Li.3·~a,j_'1d 
'"Ul~ l0 ·l'T" 7 ler, b<>drco'a 0 + -? 2,:; C·~·k -·-'1arn i· '3 ,.,,.·-... 1.1- l, ..1.•t.L.1.. - -.... L...C)u-·.,.-•,,;,. •,v ll.L l;."l ..1..h.,l, 

mo.;eli Jk 4 kani,en te nemen vo·::ir totaal f. 1. -- • . 
Deze keer is het dus wel he3.l gereakkelijk en voor nie
mand een be zwaar om mede te doen. Stuurt U'il formulier 
dus spoedig in. 
Daar de wedstrijd Zaterdag 15 sept. om half vijf aanvangt, 
moeten él.e for;nulieren o:;i c1ie c1ag UIT:.."'RLIJI: :DRI...; uu:a. 
zijn ingei:ei:erd. De ac'.ressen zijn : 
.à.Hoefnagel, __ ;omate11straat 243; ïl. Verheecen,r:aartens
dijJ;:laan 559; J.:ûoozenburg, Hees,lijkplein 33; 
H.Houkes, 2B Schuytstraat 60. 

' 



-
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· Competi tiewe-dstri.iden: . . . 
-12 uur GD.A: 3 Leris 2 Terrein Emmastr·. Loosduinen 
- 2 " Lens 3 -' ·wilhelm.3 Terre:i,n 2· lokaal 2 
- 1.15" Wilhelm.4- Lens 4 Voorburg, Oosteinde· 283 
-12 uur Lens 5 - H.V.V. 6 Terrein 1 Lokaal 1 
-12 " Lens G Archipèl 7 111 

' 2 " 2 
Opstellingen:L~ns 2 . 

==---"~E.Eisonburger, J.v.d.Meer, Il.Kemper,J.Roo
zenburg, A.Vester, P.Oranje, A.J3urghouwt,A.Hoppenbrouwe"s, 
P.Bcrgenhenegouwen, J.Beijersbergen, R.Wüstefeld. Reser es: ' 

'A.Zuidwijk, M.Hollandcr. Leider: Dhr.A~de Weert. -
. Lens 3G K :h: J L-1. ·· 1·d· A., G. A.L. • .. . oc 1, . e ieve , .v. ein, . 1nn. wee-
ver, J.Boortman, J.Vecnnian, P.Burghóuwt, J.v.Poelje~ L.Kr,ijff, 
C.Iloogeveen,· A.Bogisch. Reserve : L.Niessen. ' · · 

Lcn~· 4J.Frijters, Ph •. de'Heer, ,r.Krol, H.v.;ie{, 
J.v.Westing, B.v.Velzen, J.Jorink,M.Semeijn,H.Naastepad, L,de 
:Soc'J;',. l!.v.Westing,Reservos: G.v.Agthovcn, K.Wallart. 

Lens 5 · .. · " .. ·· .. · · . ·• . • · 
G.Lam,W.Klunnen, ~,.Lo1•cnste1Jn, L •. Blom, 

R.Bccker, A.Krol, ,G.v,Gein, J .Kuijpers, F.SchippGrs; H.de Bak- , 
ker, J .Brochard. Reserve: H;Molenkamp., · 

Lens.GA .Blok, il. Hel1üch, J .Falloring,F. v' .Mour·ik, 
H.v,.d.Boogae:mt, J .Bontje, E.Sarolea., H.Janssen, ll.1lulder,l\.v, 
Rijn, J .Bom. Reserve: S .Kroon. · · _ .·. · · 

Zoals uit bovenstaand l7t)dstrijdprogramma. blijkt. gaat· 
vóor ons 2e t/m 6e e,lftal de ·competitie wee;r drha±en·. ·Nu ·het 
eenmaal zóver is .cto.et de el.ftalcomJDissie Eieri oeroep op alle ; 
spelers om afschrijvingen tot een minimum 'te: beperken. Laten 
wij allen s. ameh werken ovdat het verloren gcgami tE!rrei.n în: · 
d.e~e. competitie wederom herwonnen v,ordt. ·. ·. - .... · ~- ·.·'. ·· .. 

· Wegens vacahtie val( onze älftalcom.secrètaris deze ·. 
week de afschrij;~giei;iiänafilif~~. v. Venr~oy, Hardcrwijkstr·,1·60. 

Tevens verzoeken wij de spelers voor ieder· èllftal e·en 
aanvoérder eri een reserve-aanvoerder te willen kiezen voor het 
];:amende ·seizoen. ·Deze: vérkiezing geschiedt ·bij meerderheid · 
van stemmen. 

Programma Junioren voor 
-14.30uGr. Willem Vac -

-14.30 ,. 
-15.45 Il Il 

-:-:-:-
z~ terdag 15 september ,1956. 
Lens 4e klascombinatie a 
Lens 4e klascomblnatie b 
Lens 3e kl~é~ombinatie.-•. 

.- .. 
.• 
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Programma Junioren voàr zo~dag 16'september 56, 
-·2.- u. GDS - Lens A -klassecombinatie b 
-12,- 11 Gr.W.Vac Lens le klascombinatie 
-12.- " " Lens 2c 11 

-13,15" 11 • Lens A-'~!il\trliatic a. · 
Opstellingen. - , -· . 
A,klassecomb,a.(naar Gr.W.Vac): R.de Waart, P.Jans,P.v.d.Gecst 

D,SmabGrs ,n .de Gruyter, F .Heerens, G .Jchee, J. Groothuis, W •. Lancéc; 
C. v .fü.J.lgcl, C .Fortman. SamGnkornst: 12 .3ou.Javabrug. Leidcr :1lhr. 
P.~Lr~~. _ . 
A-klassecornb.b-(naarGDS) G.de Haas,G.v.d.Waart,J.Stoltonberg, 

!·tJ'?l/:t!ens,y,ijui~erbu1j~rR~Gr,Îothuis,c.v.d.Bogaert,Th.vd Mark, 

k
.• cts 0

1
'r

3
,
0

• 1

1 
e.r3 ,h·.· kuVss~ '*i~KALPoels,H.Broekhans.Samen-

orns : . • u. ey,wg oc rE:cs ·s er. 
lc klascornb.: F.Burghouwt, R.Blok,J .Hoefnagcl,H.Rooduijn, 

H .Pennings, G .v .tl.Zijden, :;·.K..,!Y.:f}erman,D. Taa t, G. LooY0nstoin, 
M.Franl;::en,.P.1i< c,rshoe1;:. R 3. ?.liin:fclc:1-~r~ Sam( nkomst:ll.15u 

· Javabrug. :,ci'J.Er: Dhr.i.r.:,-_', r8t.oek. 
2e kla~coi-1~: J.Ans ., s,E'.'Jc .:;'r-:iot,L.~logg,W.Stoové,K.Admira&l, 

A.Mé,;.rsc.li~;, ':.ic Hoos, lT • .:•2•3.bb~~, P..H--ndricks, J .de Ilccr,G.v. 
Doorno E.1.;~•.:t:;;icgerink ()Il ~~.v.:,o.:1tv-~r:n• Samc-nkomst: 11.15u. 
Javabru;[: ~1r."'../l.:..r:Dhr.C."'"3icrhni~.1:Ln~ . 

3c klascorr.b.: F.StrtivGr, I-i.ds :fo.i..s,·.··.vcndcrbos·;K·.v.d.LE.i:ln, 
M.H:J.rclcrs, .F!.!iO';"H,c, '1.'.v.DC:·-~, . .::.::..~n, F .F..oodbol, P.K(:r11p~r, E.v. 
de Sp.uk, G.v.Tiuurcn. Hes.: J.v.1Gin c.n ·r.1.Hct..:rschop.Sarr'.t:nkomst~ 
15.-u.JavabriliG"•· L~:-idc.:r: Dhr.A.E·--cli:. 

4è klascomb .~: G. Halleen,.J .·Y .d .Knaap,H .:Nit.U\Yunhoven,P. Wisse, 
Ch .Nuytcns, P .Mol, C .Hilkhuijzcm,H.Gocmans ,G .Olyhoek,P .de Haas, 
Th,Loornans. Res.:B.ter Meer, N.v.Ádrichern,F.Haring, Samenkomst: 
14u.Javabrug. Leider: Dhr.G.Larn. 

4c kl,,scomb. b: P .Schul ten ;A .:I'homas ,M. v .Zilfhout, S .Hc8rens, 
F. Wamstc.c,kcr ,V. Vcldink, N. de BoGr,? .Ni<,Ui'!8nhuiz;en, L. Thomas ,1-1. 
Kriek,\;. Burghouwt ,Res.: V .Nawee, J .lluy, G .Scipio .Samenkomst :14u 
Jpvabruµ. kddçr: Dhr.E.Sarolea •. 

Afä<,hrijvingen schriftelijk aan dhr.E.S8.:rolea, To
matenstr.50 • 

. ,· 
;cf)'\ 

; ' 
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D E ·L E N S R E V U E , 

Redactie: L.de Weert; .A.v.Gastel en G •. i:..am · 

Gir,onummer t.n.v. Penn, L. en S. 336711-

Sec_r.: H.Hoµkes,2e Schuytstr.60,tél·:324721 . 

• Terreinen. Ockenburgh,, einde Laan van Meerdervoor:t 
' .. 

. ~~e JAARG1LtlG (1956-1957) ; n°3 20 Septemb;r 1956 . -

~=-=--=============== ·======~ ·=========· ==========· ======- == 

',' 
turn I ZAKAGEND.~ . ' 

Donqerdag 20 sep.56 ·: Tra~ning voor de uitgenodigde spelers 

2later~ag 22 11 Voorlopig voetbalrust: · 

Zondag 23 " Léns 1-2-3-4-5-6 

Maandag 24 11 Clubavond.! 

Woensdag 26 " Training voor de woensdagavondgroep 

=~========~=~=~=======:===~=mi~a:5=~~!!::~~. ~=============== 0 

' . NA DE l,!Ji.TIGE START : EEi.J GOED VERVOLG ! · .. 

,, = , =========::::=· ====:;;;;;::;= ·=====. = ·===.d=;:;;::====· == ·===.::===::::========= 

. ·Het G&vaar • ' , • -. . I' , 

A •. 

naar A.s.zm;idag begint Len'3 ] de competitie' en meer dan· 

, ~agere elftallen gaat uiteraard de belangstelling van het. 

overgrote deel der Lens-aanhang'uit naar de prestaties· van ons· · 

"visitekaartje· 11 • '. • j . , . ',. ·:. · . · 
" . , Na een een-jarig verbliJf in ~de -derde klas keren on-

ze vóortrekkérs terug in de <;imgèving, waarin zij sedert 1945 ; 

uitkwamen. Met een beetje geluk zouden wij_ wellicht 3e klasser 

gebleven zijn, maar het, feit! datj1 wij gedegradeerd zijn ligt 1 

er nu. eenmaal. · . . · · · . . . , . 

· Jn de· "nieuwe· oude II omgc,ving zal het. eerste weer te~ · 

genstanders ontmoeten, die zij van een nabij verleden nog kent. 

'En hier dreigt het gevaar ! Het gevaar rt.l. van een_verkeerde 

beoordeling der tegenstanders, dié het in het seizoen 1954/1955 

·niet zo best voor· de dag kwamen ! ) _ · , · · 

, · -Het begint zondag al met de wedstrijd tegen Olympia, 

dat in h(1t sei'zoen 1954/1955 in de afdeling van'Lens 1 een be

scheiden rol speelde. Een feit is1 echter, dat datzelf,;le Olympia 

in de vorige compe~itie,_ tot-enige! opmerkelijke prestaties kwam. 

Men kan nu eenmaal riiet1 à:&gaan op de kracht van tegen

standers ·in het verleden en daaro~ zijn b~oordelingvan de hui-

dige sterkte- baseren. · ./ 

I / 
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----·-------------------------------------------------------
,, Het verblijf in de derde klas kan voor Lens 1 een 

~oorsprong betekenen, maar dan moet op de'allereerste plaats· 

~ewaakt worden tegeµ onderschatting .van welke tegenstander · 
.ian ook'. ' 1 

-

Indien overschatting van e.igen kracht en onderschat

( ~ing van tegenstanders ache±wege blijven, zien wij met ver-

. ;;rouwen de mOfiilijke strijd van Lens 1 tegemoet. , 
Red. 

OFFICIEEL 
!fi€uwe leden: 

- 282 J. Wàaijer 29. 7 .44 Badhuisweg 209 · tél. 554659 . 

"'2B3 F. de Jong 13-4,33 J.v.Oldebàrneveldlaan 99a-tél.553498. 
-:-:-

Traini:iJ_g_. 
Degenef die zondag jl. op ·Ockepourgh hebben vertoefd, 

. zullen opgemerkt hûbbon da,t d,i, drie li<:htmasten van schijn

·werpers zijn voorzien, on dat een aardig oefenterrein gereed 

ligt. 
Bij het ontvangen van deze revue is de eerste trainings

avond al achtèr do rug en vanavond, dohdordag, wordt do twee

de groop vc-rwacht. De leden die voor do tralning zijn uitge

nodigd hebben inmiddeJ.s hun oproep ontvangen. 
-we vertrouwen dat deze leden aan onze oproep gehoor 

?.ullen geve21., en door .inJ11cnsicve tràï-ning er aan zullen wil

len médewerken om de techr.ische' prestat:~es van onze elftallen 
op ti voeren. "' · · · 

Vanzelfsprekq1!l is àan deze vcriichting -;cel geld en 

·u,ocite ]J,cstoed. We ~·ektmen el'.' beslist op dat de leden dit be

shti t van he'i; Bestum- zullen waarderen. 
Too:1.t dit ,loo: t:;:-om,e opkomst, De Heer J. Willems •heeft 

zi.äl.l s-:1hema gereed. Epn goede ui tvooring hie:rvan zal onge

twi,ifcld tot ui tt-rukkj_ng. korri..-:n in de ·pläa tn welke 0~1~e cJ.fta1..:· 

lcn aan het cincl va:: è.e competi·G5_e op de ::-anglijst zullen in-

nemen. ~~:.-:-:-
PROGRAMM~- SENIOREN VOOR ZONDAG 23 SE?TE!IBER 1956 
-2 uur Le,ns 1 '.: Olympial Terr.ein 1 
-12 " Lens 2 - Archipel ·4 ' "· 1 
-2, 30 11 DSO 2 Lens 3 Dorpstr.80-Zoct0rmeer 

-12.-" Lens 4 !I.J).V.2 Terrein 2 
-12.-" S!IS 7 - ,Lens 5 Duinhorst, Buurtweg 
-12.-". Wilhclr.'.'7.-kns 6 , Ooc;tcinde 2s;;· Voorburg. 

', 
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, . . . ·-17- ,. --- -- . ------ ----------------- ,----------------------------
0PSTELLINGEN: 1 . l' . '. . , i , ens1 · ; - ,t, 

. =='--=:A .Beek; A. v .Luxemhurg,E. v .Laarhoven,H.Haket, 
J.Admiraal, J.Ras,F,de Jong,· B,LuijÁckx, J.Wüstefeld,G,Verhaar,' 
J.Suijckerbuijck. Reserves: H.Eisenburger, J.Jager, J.v.d.Meer· 
Leider: Dhr,H,Houkes, . 

Lens 2 ·· · · . . ·, 
, F,Kortekaas, J.v.d.Meer,A.Hoppenbrouwers, 
J.Roosenburg, A.Vester, P.Oran\je, P,Burgho\mt, A.Burghouwt, 
P.Bcrgenhcnegouwen'. R.~üs~cfe7d; :!_.:!_a.fi_eE_, Reserve; H.de Bakl5:Gr. 

, r. . • . . . 

Léns 3G·K· ·h• ·3 1 1· ld ·A G . B' V ·1 . . oc 1, . e ieve , . . v. 01n, .v. o zen,· 
J.Boortman, J.Vtcnman, A.Zuidwijk,J,Beijersbergen,L.Knijff, 
C.Hoog8veen, · A.Linneweevêr. Reser--.e.: D,Lieshout; Samenkomst: 
Per bus op !'i jwid , · 1 uur Kal vermarkt, Busstation Ci tosa. ~ 
Vertrek bus 1.30 uur ( kosten f.0,95 retour). , , 

Lens 4J.Frijtc;s, Ph,d~ ~eer, P..K:r;ol, H.v.Niel, 
J.v.Westing, L.de Boer, F.Schip1~ers, J.Kuijpcrs, H.Naastcrnad,: 
J .v.Poclje, H,v.Westing, Res.E:rve : S. de Bru:iji · · 

' ' Lens 5G· ·1 , W Kl.; . • E 1" t . . K 1" ~11 . t . am, . unnen, • owcn'3 ei.Jn, . i,a aar , 
H.Helmich, M.Hollander, J,Jorink, G.v.Agthoven, G.v.Gcin,L.Nies
sen, J .:ilrç,chard. Reserve.:. 1.Blom, Samenkomst :' il uu;r- H.Pa- .· 
schal~skerk. '. _..,'-

, Léns 6 · · · 
=='--":A.Blok, A.Krol, J,Balléring, F.v.Mourik, 

-H.v.d,Boogaerdt, J .Bontje ,E.Sarolea, H.Janssen, H.1Iuldcr, 
H.v•.Rijn, S.Kroon. Reserve': J. Bom. · 

·\, -:-:-:- 1 

Alleen noodzakelijke afschrijvingen uiterlijk 
vri•jdagavond 21 september 1956. ·Adres: Dhr .·H.Houkcs, 2è Schuyt- • 

., . -
straat 60. ' . . '·. ~ 

-:-·:-:.;.. 
\ 

Weer wordt dringend verzocht· zo snol mogelijk in 
te, :!.(.veren een foto door ~ N.Drabbe, A,Lutterman, J .Bain, 

·F.Haring, W.Holing, J.Meagens; · . ' · · 
· keuringsbe,li.js door : K.Admiraal, J .Ansems, 

P.Davis, N.Drabbe, J •. de Heer, A.Luttc:rman, A.-Marselis, !Cv . 
0ostvècn; W.Stoové., W.Wicgcrink, J.Boin, W,Hcling, 'r.Kramps, 
R.Niou-:1cnhoveri, P.Nieuwcnhuizen, 1.Thomas, J .v.d,.Knaap, J .1foc-
gens. Inleveren : Tomatenstraat 50. · · .:::.._...:........::::::::====..a __ ......, ___ ..:__.:.__,:_ __ _,__.,...._...:.,. _ _:_ ___ '• 
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VARIA. 

- Zaterdag 1.1. overleed.na een langdurige smartelijke 

ziekte do htor F. Kriek, vader van onze junior Marius •. V:elon 

van ons hebben do overledene gEkend als ondcrviijzér aan de 

Weimarstraa t-schbol. Wij betuigen _de. familie onze deelneming c 

en vragen vooral zijn oud-leerlingen hun gebed; ' 

' 
· - Vlij VGrnammi, dat dhr.' G. Kemperman momenteel een 

rustkuur ondergaat. Wij w8nsen hem oen. spoedig algohoel her

stel toe en hopen onze oud-juniorunleider en oud-ecolid spoe- · 

dig weer op on.ze veldc.n to zien.· 

. __ 1_.·1 ~~ 

' ·.: 
- Redacteur, van de Lensrevue 'is toch wel een lucratieve 

be. trekking. Ha Monaco en ·oostenrijk hc,eft nu Zrli tserland de 

eer een van onze redacteurèn te mogen huisvesten. Het is Albin 

van Gastel, die ons OGn kijkje gaf in fü, Passo ·del S.Gottardo. ,. . 

. /;~ ·.z 
i3,_ 

De puntenstrijd. 
Resultaten van 16 september 1956. 

Senioren: 
GDA 3 - Lens 2 4-1 
~ons 3- Wilhclm.3 1-3 

le ronde Senioren: 

\;'ilhclmu~ A 
Lens 5 
LE.ns 6 

5 2 O 3 4 15-18 0.80 
I -:-:-:-

Lcns 4 8-3 
H.V.V.6 5-1 

- Archipel7 5-2 

Overige uitslagen (vr.sch.)van 16 en 17 sep.56 : 

Lens' 1 - Duno 1 7-5 
Gr.W.Vac- Lens A-kl.A 

11 Il A-kl.B 
11 

"-
11 le kl. 

Van Dool tot Doel. 

7-3 
6-1 
3-4 

Gr.W. Vac 
11 

Il 

Il 

Lens~20 kl. 4-6 
11 3o kl. 0-3 
Il 4ckl.a 2-4 
Il 4ekl.b 1-2 

, . 
' ·'; 

De eorste competitiedag, waarop alleen de senioren

elftallen 2 t/m 6 in de strijd om de punten betrokken werden, 

is. voor de hogere teams uitgé.lopen op o&n grote t8lcurstelling."" 

Alleen kns 5 en 6 bcr·eikten een goéd rcs.ul taa t, de overige 

elftallen verloren. 
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R , K, V.V. "IBNI G ;;m SNJilI ·" R. K. V.V. t1IE11IG ~F St,J""EJ.,0 
C O P Y (B0sten:d yoor doclncrner) 
V/EDS'IRIJTIElî ZOKD1G23 SEPT.1056-

OR I GIN;; :J j. (In te. zendon) 
WJ:DST?. I Jlll~N, zmmAG 23 GillFT .• 195 6 

Trt1JISCIBB B1TIZOEKER cl 1 2 ä 4 T l-fJ I ciC Ili:3 3;.·:~ZOTI!KERS · 1 2 3 4 

1 N.A.G. :Aï.;S TERD Ai'JI 
2 MO . .D .6'P .. i~RT~l 

"•.-

1 iJ.JAX . Go'V .iJ. G v· .. 
X Dr.O.S" - ':dilIDHOVi~f;N 

' x:: v.v.v. 11o"'l"aVo • 
1 FORTUN,\, RAPID 

.✓ 

1 P.S,V, ELHJK'.7 IJK 
X EN 8CI:DTIDE F-\JYENOOJ.'{D 

- . 
' 2 B.v.v. WIIIBM II 

1 "·~.DaCo-, Do\foSo 

2 xcrxcs s.v.v. 
1 D,F,C, .. 3.noO .. Ho-. 

2 FORTUNA Vl. S,}i.p, 
RESERVE-,lED.3TR I JDEN: 

. 

• 

--

H.A.C. 
l:~Olill 

_.îJl,:X 
D,O,8, 

V "\T oVo 
FUR T"iJfî:~ 

p.s.v. 
E1'TSCHI~DE; 

BoV oV. 
lJ..DoO" 

XF:RXJ~S 

\ 
~!\.l,;STERDA;\; 
81',,\R,TA , 

G\, V ,.:.1.. V" 
EINDI-IOVEl~ 

1ï.v..v.· 
RJ,FID 

EI IlTf.\vIJK 
FK'~'':COP.D 

WTL~iA I:t' 
D.Vf.So 

. . 

'S"V oV .. 
·D.J.' o C,, . :E-.3. 0 oHo . . 
FO?~TUN"1 Vlo s·oE"S. 
'R!J b.E..11VE-z-\lEDS':':tI JDElJ": 

' .1 H,D.V,S. SI7T:JlDL, ______ H,D,V,8. SITI':,RDL, 

' 

X EXC:JL8ICR ____ :-~oD90 .. ,,.- ------·-------- EXC~JSIC~ ___ E-!.1:L,O .. ________ _ - ---- - - -- --- -- - - . - - -- - . - - ---
InlGgf, 
l.1.dr G s 

·Naam Inle ~ f o • 
,. , dr- ~ C" • 

..LJ. ~ ,.:;:,., • .1 1 

Naa::, 

Doorhalinrrcn ;2,ken formulier Do9rhalï'nc::cn maken 
1• cngeldit;o Mot inkt invull0no· ongGJ.digo·,Illièt inkt 

UITERI,IJK Zat-,rd,ig a.s,inz'cndcn. 'JITZRIIJ'i.<.: Z~'ERD";G 
Thui se lub wint : 1 ;. BEZOEKERS wiJj.ncn 2; GG li ,j k s-pcl : X, 

' . . 

forTJuli0r 
i nvulle.n. 

' 

~oéo inzGnd.3Oo· 

< • 

1-' 

'° 

, 
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IEN S-'VOE~;.LPOOI,. 
B.ijna alle inzenders hadd'3n op SGn overwining voor rfedér
land gcr-ékend. Zes waren er die- de juiste eind-uitslag 
voorspelden.Op dezelfde ruststand had echter niemand 
gerekend. H.Janssen voorspelde de einduitelag 3 x go::d. 
J.Oli.jhoek, ]'.Grent. en ldevr.Krol wisten het ool, preci1;s{ 
De boschikbaro· premie wordt dus door 6 gedeeld, en 
bedraagt-daardoor slechts f. 0,95, In elk geval kunnen 
zij WélGr enkele· weken voor nie·ts raeedoen. 
;,.&:.zondag ,,Ger een normaal pr:pgramma. De premie voor het· 
go'3d voor spellen van alle wed.str ijderi van VIJI'TIG GUIDEX 
is waer beschikbaar. Ook tellen Zondag a.s. de :punten 
weer voor de competitie.· 
U weet het toc,h? ,:an elke goed voorspGlde wedstrijd 
Wordt 1 punt toegekend. DGg.eno die de meeste punten heeft 
verdicnt·q;:, premie;, n.1.d;:, helft van de totale inleg. 
Zijn er i:meräere inzÊmders met geli,jk aantal_ punt,rn dan 

,,··:ordt de p:rcr:iic ·vGrdccld. Deflen,, die aan he.t eind van de 
cor,rpctitic -de moeetc punten h.'.:eft behaald ontv3.ngt c)cn 1

,. 

Gxtra premie va:ï VIJT:rIG GULDEN. Eindigen er maE:.rd.:tc 
de;:;lnemers goli.jk dan wo~dt de premie gedeeld. ,, 
Elke weck v;ordt het, hoogste aantal punten van ccn kolor:i 

d 
/ ' gcnotc..:.r D . . ., .. • • 

ON'ZE VOORE;F,;:IJ.-nm. Téln !!Cr:i:eve Vè!,11 de deGlnemers hcbb,rn 
· ·wconzc pr ognosc s voor de: thui sulub ingavuld. U b.: hooft 

het daarrned:i natuurlijk ni;;t e.:ns ti.: zi;jn, en kunt Uv; 
Gigen voorspcllin1cn invullen. U kunt nu e.chtcr zien · 
op welke wi]z.:, hct formulier moGt worden ingcvuld. Dit 
was blijkbaar acl,n vel.: leden en donat.:,urs nog_ n L::t · bekc;nd. 
De· inleg bedraagt f, 0.25 .P~r .kolom, U kunt t,rn hbogstG 
4 kolommen invullf:n. · 
DG formuliércn kun'ncn wordGn ingeL:;v0rd aan onderstaande: 
adressGn of vóór Zondagr,,iddag .T'.',-'i:'Jl UUR aan een van · 
d0:z0 commiSsi2-l:d.:.:n worden afgegGvcn.,'1 

bo·fiocfnn.[.Cl, Tomatenstraat 243; 1.l.Verhegge;;n~Maartcns
dijklaan 559, · J,.Roozonöur~, H::esnijkplein 37, P.Krol, 
Suezkade,53 en H.Houkcs,· 2" Se-huytstr,60. 
Bij het laatstg;;noemdë: Hdrcs tun'r.en evontucl:: pri,js}vin-
naars zich mald~n. ' 

· Vhli::7... SUCCES.' ',' Poolcornmi ssic. 

r 

., 



., 

•. ,.:,.., 

•' "·~'1--.' - ;J' 

' ., 

. 

I 
-21-

------------------·----------.-------------------- - --------- '..,._ 
' • J , . ' ' ... . \ .• 

Als we het droevige totaal, van,deze·zondag aanschou
wen,·komt onweorstaànbaar de vraag·op, of we oen herhaling 
krijgen van het onheilsseizoen 1955-1956.· · 

Gelukkig is het verslag van Lens 2-niet in mineur. 
gesteid, al zou de 4-1 nedcrlàag tegen GDA 3 doen vermoeden, 
dat onze reserves oen moeilijk; ;,eizoen tegemoet gaan. Voor· de 
rust wás'Lens in de mccrderhtcid en onderhield ècin.voortdurend 
offensief op hft. GDA-doei. 'Reeds na 10 min. zorgde P.Jkrgcnhe::.. 
negouuen voor een 1-0 voorsprong, maar hoewel Lc-ns bh.ef aan
vallen blEJek ·de rood-wit.te keeper' in ·fantastische vorm. Door 
een t( genaanval werd het, kort voor rust 1-l. On(\.anks hct feit, 
dat nà de pauze de partijen g~ed tegen elkaar opwogeµ, bleek 
GDA toch de meeste stootkracht te bezitten. Een inzirL~ing in 
onze defensie zorgde voor l-3 achterstand en een penalty_ be.ze-
gelde d?, 4-1 nederlaag. · 

,!J:ét "vierd'e beleefde ~vc.inig _plezier. van zij~ bezoek 

- . 

. aàn.Wilhelmus 4. Reeds spoedig oefenè.cn d.e gu,l-zuarkn Gen· 
vrij sterke druk'op ons doel uit,' maar na een aanvankelijke 
achterstand zorg·de H. v. Wes-!:ing vnor 1-l. Ver1>aa-rlozing' vah C.e 
dekk1.ng ;:as :r i'ldirect:de oorza.ak van, dat de_ Voorburgers 

1 
over rechts nog ;.> x kondoh scoren. In de tweede helft \va.3 er 
aanvankelijk ·eyerwicht in he:t lveld·, zodat de opvoerihg van de 
stanè. t'ot 4-2 .(on,; dc ... .i.punt weer v&n !Lv.Wes'cing) geen vcrwcl".·· 
dering mocht ba;r;eii, !i'oen manifestèerde zich bij k_ns èchtcr 
een tekort aan uithoudingsYermogen, Ondanks nog_óen cloE:lJ?Jnt 
van H.v.\7ostin\s-, w,s hGt bij het eiiidsignaal toch 8-3 v-oor de 
gasthcre,1. E, n donr Jac v .1fosting g0ncmen s tra:fsc!-.Jp had 8--4 

' ' 

kunne11 bet0kcnen,. M1ar heiaas • • • . · , 
_:[,_r;02, __ 6_ trof :,n Archipel T een uit j :)l:ige=c spck=•3 

bLstaand.o tt gl:nstani1e;: ,. Do gas·Gcn üamc!l wclisw-aar de li'..iding, 
maar H.!1/f~h.in,·::- zorgde- v,:0r 1.-~l. Opnieuw ve:t"8verçl.en d~ ·rr.:od::'.roe
kmi' een v0oi·,sprong riaa:- nu z:irgdc S.Kroon voor· è.c gelij:u,~.k,,r, 
H.v'.Ri,j,i maakte u.a eer, penalty 3-2, zodat toch met een voor- . 

,,sp:t"ong go.rust kon ,.,orde::l. · I;:1 è..c tuevdè hc1:ft naren 0?1zc '.'otid-
jes " veel sterkE..~ dan Archipel' en door· 2 goà.ls van H .,v ,Rijn 
werd het een 5-2 ovcrwil:rrüng • 

' Het vi,ifdc star_tte ze'er _goed op bre,cht HVV 6 in 
eeµ prettige en sportieve wedstrijd 0en flinke nederlaag toe. 

' 

1 
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Vooral in do eerste' helft vertoonde ons elftal een 

goeà. spel met dikwijls aardige en snelle combinatiçs. Onze 

verdediging begon aarzelend, maar herstelde zich later prima. 

DG geelz;:arterf boden aardig tegenspel,- maar konden het toch 

niet houd<:n. D8 rust brak aan met 3-1, lwt tcg,,npunt ont

stond uit een strafschop. Na de hGrvatting zakte het spel

peil ,,cl iets. Wo bkvon wat sterker en ,,istc,n nog 2 .doel

punten te fabriceren. Linde : 5-1. -

Van dE. m,dstrijd Lc~s 3-, Wilholmus 3 ontvingen v;c 

~cc.,n v,.rslag. Wel w<-ten we, dat ons dorde -mE.t, 3 invallers 

lnoE:st aantreden di,., reeds een .;cdstrijd in de bE.nun hadden, 

àat de ontmo,.,ting op ba)1 laag peil stond, (m dat dc, m der- -

laag vooral dank zij hCt voortrcffdijk werk van k0cpor 

·~c:orge Kochi niet grotGr dan 3-1 word._ 

' 
~;===================·=· =====================·======·======= 

ZONDER TRAINI,iG GEEN PROMOTIES ! 
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. 30e JAARGÛ:rG (1956-1957) if0 4 · , 27 Sèptember 1956 -
====. ====== .=, ==================. -=---. =r-====- .. ===:;:-==:;;==.:;;::==== 

, . LLNS' ZAKAGEN·DA . -

Donderdag 
Zaterdag 
Zondag' 

27 
29 
30 

sep,56 ·: Training voor 'de do_nderdagavondgroe,P 
-4· J°uniorencombinaties w_gen GDA " 

" 

.Maandag l oct,56 
Woensdag: ';ï ·. " ·· 

'. 

Leris 1-2--3-4-·5-6, 3 juniorencoi:lb. tegen 
GDA . 

·,' Cl ubé.vornl ! 
: De woensdagmiddagcluó en· tr'aining voer 
. de woens daga vondg.coep , 

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

.. , 

ZONDE!l. -BAL SPELEN IS 'E.VEN BELANGRIJK ALS SPELEN MET DE BAL 
(E.Rous, trainer lhèe) 

, • , ' t l • 

-·-------=-•-~=--~==c=---·-;;:: ___ . ,-- '-_=, __ ..,_==----. --------·-. ------·--
De. redactie aan net wt>crd. ,. - • 

Nu het er naar uTt ziet, dat -de juniórencompetitie ook 
spoedig zal beginnen, geloven wij, dat het 'nu het. juiste ogen

.' blik is, de :indeling van de Lensrevue te wijzigen. I11 grote 
trëkken zal ons,clubb:!.ad voorta,i.n ui-t drie--delen bestaan: 

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

1. Een, algemeen gedeelte, waarin opgenomèrt de zakagenda, offi-
' - c:Leel, ,de reeûltaten, .het zoeklicht, varia en evèntüele ver-

dere onderwerpen en artike_len. van algemeen belang , · 1 .. : • 
.• '. J". . ·, . , , . . . , . . 

2. E<,n S!c)niorengedcel te !!let _,wedstrijdprogramma, opstellingen 
en ve·rslagen. · ·· 
- ' . ' 

3. Een j,uniorengedeel te met dezelf\i_c onderdelen als, het senio- : 
rengedeel te_. , 

,, : . ' -, M_ededeling(èn, speciaal bedoeld vo'or senio~en of junio--
' ren worden in· het betreffende gedeelte opgenomen •. 

Wij gelove11 hiermede/ vooral de junioren, tegemoet te 
komen aa·n de· wens., de copie wat- meer in afdelingen in te delen. 

· •· - • • • '. : · • · • • " • ·~ • • · .
1 

• • ,· i_.f··. . . .. Red • 

. ; • ' _ .. ' ' • . ~ 4 '· ---_..,,--:--, _- __ .. : , ~ •. . •• : .••. ;! ~-~' ··,,: •.. = ~ - '' _, 
--~ 

., 
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OFFICIEEL 
·In ballotage: 

n°13 H.v.d.Beek 2.3.40 W.de Zwijgerlaan 5ÖA -Dhr.Houkes-

. 6 ·' . en Hoefnagel · 
14 A.l\Iunier 1 .9.40 Halleystr.23-Dnr.Brussa.L- H 

. .öergen- enegouv.en 

1'lieuwe donateur: 
n°236 H.v.Dijk 

• 
Haagweg 517 Den Haag/Lsd. 

I 

Competitie-indeling Junio~e~:-=i- _ 

Uit de Sportkroniek van 24 september.56 blijkt, dat de 

juniorencompetitie op 6 en 7 october a.s. zal beginnen. 
Met ingang van deze competitie wor,dt bij de junioren

elftallen" tevens een nieuw systeem van aanduiding_ingevoerd., 

Evenals de seniorenelftallen dragen zij voortaan nummers.Deze 

maatregel is door de bond genomen om voortaan ook voor de ju

niorenelfta],len het lezen van de afkeuringsbiljctten gemakke-

1:i:jkcrde maken. 
• Onderstaand volgt de indeling. Jle club, die als tweede 

wordt genoemd is de eerste 'tegenstander van Lens; waarbij .i 
een thuis-en~ een uitwedstrijd voor onze jongens betekent:, 

A-klas IV : Lens 1, DHLl ( u), GDS 1, Wit Blauw RK 1, Westl~n- . 

, dia 1, Q,uick Steps 1, Velo 1, Verburch 1. · 
1 ' . 

le klas G: Lens 3, Gr.W.Vac 3(u), VVP 1, Velo 3, Q,uiök Steps .3 

GDA 2, Rava 1, Verburch 2, Westlandia 3, Blauw Zwart 2. 

2c klas H: Lens 5,. VVP 5(u) El.Zwart 4, ·DHL 7, OSC 4, RKAVV 3, 

KRVC 6, _Wilhelmus 4, Gr. W. Vac 5. 

3c klas H: L8ns 7, GDA 4(t), VVP 8, Q,uick Steps 7, DHL 101 

Velo 6, Westlandia 7, El.Zwart 5, Verburch 4. 

3e klas K: Lens 8, Q,uiclj Sbps 8(u), VVP 10, DHL 11, Vita Nes

tra 3, OSC 6, Rava 4, El.Zwart 6, DHL 12. 
' ' 

, 4e klas N: Lens 9, VVP ll(u), DHL 14, Gr.W. Vac 7, Velo 8, ·. 

Q,uick Steps 9, Rava 5., El.Zwart 7, Verburch 6,· GDS 4. 

4c klas Q,: Lens 10, Gr.W.Vac 8(t) ,RKAVV 8; VVP 14, KRVC il, 

DHL 16,·VVP 13, Rava 6, Q,uick St,,ps 10, OSC 8. 

Zoals men ziet is voorlopig met 7 elftallen ingeschre

Vf)n. Dat de nummGrs van onze elftallen ni<;t een ononderbroken 
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reeks vormen houdt verband met de mogelijkheid, dat later als- -
nog elftallen in de verschillende klassen tussengevoegd zullen 
worden, 

-:-:-:-
. De 2e ronde, Resultaten, vim 23 september 1956. 

Senioren: 
Lens 1 ,- 0lympia 1-1 . 
Lens 2 - Archipel _4 · 9-3 
D:30 2 . - Lens 3 6-1 . 

totaal: · 6 2 
Stand senioren: 11 4 

' 

' Lens 4 - HDV 2 
SHS 7- - Lens 5 
Wilh:7 - Lens 6 

1''3 5 17-23 0,83 
1 "6 9 32-41 0,82 

.,.-:-:·-:-
VARIA. . 

4-2 
8-1 
3-1 

·, 

Wist U, dat onze junioren geboren vossenjagers blij
ken te zijn ? .In ieder geval, ,zowel in de Zuiderparkbuurt als 
in' de vruchtémvijk wisten Lensjunio·ren beslag te leggen op de • 
tweed'! prijs bij de vossepjachten, die· georganiseerd wèrden 
ten bate van de kankerbestrijding. De succesvolle jagers waren 
Nico Drabbe; en Wim van bommelen. · · 

.- Na afloop van de wedstrijd van Lens 3 bleek er e:en ··• 
• shirt teveel ':i,n de kkedk'àmer aanwezig te· zijn. De eigenaar 

ervan kan het afhalen bij A.y.Gein, Cólu~busstr. 134. . ' ~ ' . . 

- Vindt U 6 afschrijvingen veel? Misschien niot. Maar 
als het 6. afschriJvingen ·uit één elftal zijn? En als het toe-· 
vallig juist een'·elftal is,. dat naar Zootc:rmeer moet, hebt U 
dan ook niet een vaag vermoeden, dat er wel een enkele afschrij- · 
vin'g bij zal zijn, die ü,ts mindE:r, noqdzakelijk zal zijn ge
weüst ? Misschien' zijn wij te gauw geneigd kwaad van onze mede
mensen te denken. Maar wij m,men,. dat er misschien ,vel enkelen 
zijn, die or zièh niet voor interesseren, of zij de eco-secre
taris extra werlç btizorgen en hun medcspelc,rs_'het p.lezier be- ·. 
derven, om ván degradatiep€rikclc,n- sinds vele jaren traditie 

fbij Lens 3 .:. nog k zwijgen., " · 
• - 1 • 

-· ~ebt U ook al opg~me,rkt, dat in'. ons kleed;e:,bouw /)e·n 
tochtdeur defect is ? Waarschijnlijk wel, want 9.at is al on
geveer een half jaar zo, De ·gcmcen~e heèft het ook gomcrkt, 
m"nt die heeît met een groot stuk hout de deur vastg0zet.· Maar 
: .: n niçuw ,scharnic:'i· schijnt in è.O' ·gcmcentE1l.ijke voort•··.dcn niet 
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aan~ezig te zijn. En om een eindje touw te produceren voor 
de vlaggemasten zullen de ambtelijke molens vermoede;lijk nog 
wel heel lang moeten malen.... . ·' · 

Senioren 

-2.30 uur 
-2.- Il 

-2. - lt 

-12.30 Il 

-12.- Il 

-12.- Il 

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

programma voor Zondag, 30 september 1956. 

ATVV l - k1ns 1' Terrein Ho9rnpark, Rijswijk, 
Lens 2 - Naaldwijk 3 Lokaal l veld l 
Lens 3 - Wippolder 2 " . 2 " 2 
H.M.S.H.2-Lons 4 TGrroin"Filmstad",Bénoordc-n

Lens 5 
L8ns 6 

. houtsowcg 
- Wf.sterkw.6 Lokaal l veld l 
- Quick Steps 6 Il 2. Il 2 

·-:-:-:"".':-:-

OPSTELLINGEN: 
Lens l' ' 
-'-'-->1A .Beek, A ;v. Luxemburg,E. v. Lnarho'vcn, li.Hn-

ket, J .Admiraal, J .Ras ,F.de Jong, B.Luyckx, J .'1/üstcfcld, 
'G.Vorhaar, J.Suijkerbuijck, Reserves: G.Kochi, R.Wüstefeld. 
L0ider: Dhr.H.Houkes. · · · 

Lens 2 . 
-'=--;,F .Kortekaas, A, Vcster,A.Hoppenbrouwors, 

J.Roozenburg, J.v.d.Meer, P.Oranjo, P.Burghouwt,A.Burghouwt, 
L.Knijff, J.Jr,gcr, A.Linnewecver. 

Lens 3. '. ,. , · ' 
=c=-"+!I .Eisenburger, v .~fosrshoek, B.v. Velzen, 

. J. Veonman, J.Boortman, H. v .Niel, J .J orink, J .Bc:ijersbergcn, 
A.Zuidwijk, C.Hoogeveen, H.v.Wc.sting; 
Reserves voor 2 en.3 : A.v.Gastel,G.Lam,E.Löt,cmsteijn,H.do 

Bakker. · 

Le,ns 4J.Frijters, Ph.do Heer, P;Krol, L.de Boer, 

H.Hdmich, 'J .v.Westing, M.Semeijn, J .Kuijpers, I'l:.Naastcpad, 
·J.v.Poelje, G.v.Gein, Reserves:· D.v.Licshout, K.Wallaart. · 

Lens S_,, G t l r.1 K1·· E . L"• · t · . P 
n.v. as e , ~'. unnen, . o..,cns 01Jn, .v. 

Onna, M.Hollander, L.Blom, L.do Weert, G.v.Agthoven, G.w.m, 
L,Niessen, J.Brochard. Resér~e : S.de. Brüijn,. , . 

Lems 6A;Blok, A.Kro1,· J .Ballcring~ F.v.!fourik, 
H.v.d;Boogaardt, J .Bontje, Th.Eisenbergcr, "J .Bom, H.Jrnsson, 
H.v,Rijn, S.Kroon, Reserve : E.Sarolea. 

Afschrijvingen te richten aan (voor vrijdaga~ond) 
ean Dhr. F.J .v,-Lu;« .. rabur,cr1 Ço:pe~ntcusstr,56. 

. -.-.-.---.- , . 
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Van Doel tot Doel. 
Nu de 2e competitiedag voor de, senioren achter de rug 

is , do,et zich het onplf!lzierige feit voor, d[!. t geen van onze . , 

elftallen meer zonder puntenverlies is.· Aan de andere kant is ' . 

het ook zb, dat 2.llcen het derde nog zonder puntenwinst is. 'Hot 

merkwaardige is, dat de elftallen, diEi vorige we.ek wonnen, deze " 

keer verloren cm omgekeerd, ten,ijl de eerste wedstrijd van 

.. Lens l een gelijk spel opleverde, Alleen Lens :3 hield' zich ver

re va·n deze, -algcmcné tendens, doch helaas in ongunstige· zin. 

Wij begrijpen niet, waarom juist het ;ie el jarenlang het zor

genkind is en het ook dit jaar weer schijnt te worden. Zondag 

moest dit slf.tal naar Zoetermeer en" toevallig" was er oen 

aantal spelers verhinclerd· om de spelen, met het gevolg, dat 

5 junioren de reis moE;sfon, .meemaken. De vraag,· die beantwoord · 

zal ·moeten worden luidt :· " Is het derdG Glftal steeds voorbe..'. 

. stcmd om in .het beroemde hoekje te'zittcm, of'zit dit elftal 

in dat hoekje, omdat juist in het doi·de een " aantal spelers 

is geconcentreerd dat mentaal en in cll:bliofde tekort schiet •?". 

Do spel ers, die de 11 .verre_ " reis wel maakten, hebben hun best· 

gedaan, maar bleken niet opgewassen tegen hot.Zoetermeerse 'ge~ 

wold, zoals uit onderstaand verslag blijkt. 

Onze dérde editie trok tengevolge van het grote aantal 

?-fschrijvingcm met 4 jun:j.àron naar Zootermcer, Deze waren, hoe

wel zij niet anders dan lof verdienen voor hun werken,· niet te-

gen de :potige togenstanders opgewassen. · ~ 

In het pegin ging het gelijk op en v1c namen zelfs do 

leiding door Lancée. Il.S.O. egaliseerde de stand, nadat de bul' 

uit de, handen van onze keeper werd gç)trapt. Hi0rmee kwam do 

rust. 11u de :pauze moe-\; he.t 'een barre vertoning geweest zijn. 

Aanvoerder van Gein -iedereen smet, dat hij heus wel tegen oen· 

stootje kan ! - sprak over zeer fors en unfair spel vón D_S0-

zijde, in de hnnd gewerkt door hot slappe optreden van de 

scheidsrechter. Het gevoil.g wes, á.o.t eerst Hans Lelieveld met 

oen flinke bloeduitstorting on ·later Arnolf van Gein met con 

voetknouzing het veld verlieten. Beide zijn_ voor geruime tijd 

, ui tgc~chakeld. Onze tcgensta,nd v,as toen gebroken on met een 

6-1 nederlaag kwam het einde, dat door onze spelers met grote 

opluchting'word ontvangen. Hot is ook _inderdaad geen .pi-etje 

om op zo'n manier" voor zijn ,ple~:i.er 11• voej;bal te spelen. De 

beide geblesseerden wensen wij,van harte eon spoeftig herstel 

toe en we hopen, dat de Bond cm de scheidsrechte,:,-~: tc,gen · een , 

. , 
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een dergelijke·spcelwijze -in hbt vervolg drastische nmatrege
len zullen treffen. Een ongelukje kan altijd gebeuren, maar. 
een groot dE.el van de opgelopen blessures wordt veroorzaakt . 

. door ontvE:rantwoordelijk cm zeer onsportief ruw spel. Dit 
maakt het spelen van een voetbalwedstrijd bepaald niet' tot een 
genoegen.! 

Lens 1 begon de competitie in de vierde klas, het , 
oude "vcrtrou\'/de milieu" met een 1-1 gelijk spel tE.gen ûlym
pia. Misschien was dit resultaat wel iets minder dan Lens ver
diende, maar de prestaties van de doelm_an tellcm ook moe en 
de Goudse goalié hield er in het laatste ·kwartier 3 prachtige 
ballen uit. In die püriode was Lens wel de sterkste ploeg, 
terwijl ovcrigen.s de· strijd 'gêlijk opging. De bezoekers open
den de' score, fü:r.Jcbaar gebruik makens van een fout van onze, 
spil. Pas _in de twc·ede .helft bracht Lens de partijen op gelij
ke voet en mll met een werkelijk magni-fiek doelpunt, met het 
hoofd gescoord door F.de Jong. Behalve dit doelpunt en de reeds 
gememoreerde reddingen van d.G Olympio.kceper noteerden wij in dë'. 

· tweede helft nog ûen .!' ter'écht"-efg<Skeurd doelpunt, etm door 
G.Verhaar jemmerlijk gom~ste vrije kéms cm een bal tegen het 
houtwerk. 

Het tweede elftal kreeg bc·zoek van Archipel 4 on 
' toonde zich beter op drr,.ef dan vorige m,i:,k, want in oc;n wed

strijd waarin onze reserves duidelijk do toon aangavon werden 
de bezoekers mût 9-3" gokraalit". In de doelpuntenregen had 

,de gehole voorl,o,cde een productief aandeel en zelfs linkshalf 
P.Oranje droeg een goaltje bij. Dö·familie Burghouv,t nflm 4 • 

~doelpunten voor ho.ar rekening:. Toch is er een gcvuarlijk facet 
in doze '1/0dstrijd· nuar vorc,n gekomen. Na de 4-1 ruststand 
kreeg Archipel de· gelegerihdd tot 4-3 in t0 lopen als 'gevolg· 
van nonchalance in de achturhóofü,. Het is ultijd noodzokclijk 
de nemdacht niet te leten ver$l&-:c,pon, zelfs al is een op het 
oog veilige voorsprong bore~kt. De aanvoerder, die wij, gaarne 

· willen verzoeken wet meer het wudstrijdverloop wc-er te geven, 
besluit met con zo bptimistisch geluid, dat wij het voorzich
tigheidshalve nog niet aan de openbearheid zullen prijs geven. 

Het vierde tred een tegen HDV 2 en spéelde een aardi
ge, grotendeels spannende, doch op gee:n hoog peil staE\nde wed
strijd. Lens was na korte tijd de ploeg dü, de toon ar.ngaf en 
in deze periode word een 2-0 voorsprong gc:,nomen; Ncarmate echtc>r 
de .:crstc. helft vGrstrcc:,k k·<,men· de groen geblokten mc0r. en 
m::.:(..r in h,: .. ,t offensief, z:.: !1ct llog zond,:r r·: sul tnat. I·1 de ~ ~ 

/ 
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tweede· helft braèht HDV de balans in t.vcmwicht, het eerste'· 

doelpunt ontstond uit een vrije' trap even bui ten het straf

schopgebied, waarbij een zeer massieve back. •s·kccpcrs uit

zicht belemmerde en het tweede uit 8en.' ef:J;ectvolle pass, die 

vlak voor g.oel plotseling "dood" bleef liggen, waardoor kèe- · 

per en verdediging verrast werden. Vonuit de aftrap begon on

ze midvoor in samenwerking met do rechtsbinne.n een' ptachtigc 

combinatie, die hem vlak voor doel brccht, maar het schot ging 

over. Er werd nu door beide partijen met vuur voor het winnen-, 

de doelpunt g0streden. Lens was de 'club die dit produceerde en 

om de overwinning ·veilig te stellen vlcrd er zelfs nog Gen 'gé- -

maakt. Het doelpunt van_L.de Boer, eç;n kéiharde linkse in de, 

, uiterste hoek, was er wel een, zoals maar zelden gezien wordt. 
, . ' 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956. 

-14.30u. Lens comb. F -GDA , Terrein 1 lokaal 1 

-14.3ou· . " " · G -, GDA 11 '2 11 2 

-15;45u. " "' D - GDA " 1 " 1 

-l5.45u. · " ' " E - GDA ·,,. 2 " 2 

PROGF.Al'.ll,1A JUNIOREN VOOR ZONDAG 30 SEPTE1IBER 1956 

-12.,; u. Lems comb. C - GDA ·Terrein 3 Lokaal 5 
-l3.15u. 1 , " " B GDA' 11 3 " 5 

-14 .3ou. " " A GDA " 3 " 5 

OPSTELLINGEN'1·
8
,ns comb.A. R.de Waart, P.Jans, P.v.d.,Gèost; 

J .Groothuis,. N ."p.0 Gruyter, F .Hocrcms, H. Wi ttcrs, C .Fortmnn, 

H.Lancée, H.Beijersbergen v.H:, C.v.d;Brougel. Reserves: 

A.Smabers, G.Johûé. 'Leider: Îlhr.P.Juffermans. 

Lens c~mb.B. J.Ansoiiis, C.v.d.Zijde~, J.Hoofna

gols, H.Pdster, H.Rooduijn, M.Franken,' G.Kemperman, F.Burg-

. houwt, G.Looyestc,ijn, H.Pcnnings, P.Mcers)1oek. Reserves:D.Taat, 

A.v.d.Waart. Leider : Dhr. P.Me0rshoek. 

. Lens comb'.C G.de Haas, R.Blok,W.Vendc.rbos,N.Drab-

b0, K.Admiraal, H.l)ietz,L.Blogg,W.Stoové,B.fümdricks, J.de Huo'r, 

· P.Davis.fü,serves : A.de Roos,Vl.Wi<.gerink.Leider:Dhr,P.Meershoek, 

_ Lens comb.D F.de Groot,' H.de Haas, M.Hardcrs, 

IL. v .Dijk,K.v ;d.Laan; A.i'lonoe, w·. v .Domm,,lcm, R .Roodbol ,P .Kemper, •. 

H.v.d.Spelé; G.v.Duurcn·, Reserves: À.Scipio, P.Nicuvwnhuizen. 

Leide~: Dhr.E.Sarolca. ' . 

Lens comb.E W.v.d.Ruytcnboek, P.de Groot,M.Hcer- · 

schop, R.Stra,;\thóf, C.v.Gedn, R. Dekker Klcyn, H.Ráaymakers, -

W.Schreiner, A.v.Zecland, R.Kuypers, J.Jos,_Reserves:J.Schutt,m

helm,J.Olyho~k, kider : •Dlu·.A.v.Gastul; 
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Lc:ns comb.F G.Halhen, N.lT. J •. v.d.Knaap,P.Wisse, . 
C.Nuytcns, P.Mol, E.Hilkhuijzen, H.Goc,mans, G,OJ:yhoek, P.de 
Hàas, T,'Loomai'ls. Reserves, V.Nowrn, F.Haring, Leider: 'Dh:.. 
A.Bç,ck. · , 

Lens comb·.G . P.Schul tEm, A,Thomas,, -N.v.Adrichcm, ·S. 1 
Heeren's, F.WGmstcckor, B.tér Meer, ~-d~ Boer, J;I.v.Zilfhout., . 
l.Thonas, M.Krü,k, W.Burghouw1<. RLst:rves: J.Brockhaus, J.Boin. 
Leider : Dhr.E.Scrolea. · , 

, _Afschri.jvingen· tijdig, ,schriftelijk aan dhr.E.Saro-
lc'a, Tomat, nstraat 50. , · '.. · 

\ ' ,Nog sttc:ds in to l0veren een foto door : J.Boin, 
F .H<n;-ing en H. W,;.dyur. Een kcuringsbcwi.is door : I .Kramps, 
L,Thoinas, J,v.li.Knaap, A.l,!arsclis, W.Schreincr, K.Admiraal, 
J.Anscms,•P.Davls, A.Lutt~rnmn, -lC.v,Oostvc.,en en J.Bo;i.n. 
In te lé· .. eren op hd aè'es : Tdmatenstrau-t 50 
- . · Zaterdag 6 octobcr begint v<;ior _dec /junio:r;-en de com,. 
petitie, Ilt wudstrijden tcg,m GDA ,zijn de laatste selectic-
1ri.dstrijdc,n voer II de grote• slag ". Doet je best, jongens ! 1 

.,. E"Sarolaa 
(vervolg blz,31 v Van J:ocl · tot Jlocl ) 

. L"ns 5 kr2Ëig een duchtig phk sl"aag v,m SHS 7. Met 
.liefst 8-1 kondé-n wc inr-ukkcm. De Schc.vcningcrs ;•ntl:l.er;• Gen 
gtroutinQerd elftal, dat ons.qua tec4niok, tactiek· en tempo 
Vr::rrc-: de be1as \70.• ... OuZe keeper mo(;;s t. zowti v66.r, ·. 1;!l~ nn dè ·4:-. 

rust 4 ka.:,r visse.n. Kort voor h8tA,inde wist Leo Blom de oer 
te rcçlaun, · Ons elftal, ·dat door 'omstándighcden nogal. was vcr
zwálèt, he&ft. zich moedig geiv't&rd en de stemming bleef prima. 
De ned..:r;I.e.~g viel wel iets te hoog uit, doordat SHS op nogal 
fortuï"nlijke wijz_,'aan enkele doelpunten kwam, terwijl het en-
ze voorhoede met ··ae enkele "sch·oten, die afgevuurd konden ·'wor
den; niet meezat. Ondanks hst scorevE:-rschil was de wedeitrijd 
nht onaantrekkeliJ"k • 

' ~ • j ' 

. Van het zesde ontvïngon w,; gu:.n -v,.irslag. Vi_ij hopen 
echter, dat de nanvoérder of; rGserve.-aanvocrder van .dit elf-· 

· tal voortaan cvc.necns zal zorg,en, da_t dG 'v0rx:ichtin.gon van 
zijn elftal niet in' de onbuk.:,ndheid",zullèh _ve.rdwijnen. 

,---===--=---=--=======-- .-- _;;::=-=--====-----=---=-===- -----: =----

' -

ZONDER TRAINING 
" GEEN. 1 

PROMOTIES 

•u.-=r::::::::==:=========· ===========. ·=;::;========-================::::;.;::; 

' 
~ . ' ( . . . 

1 
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Redactie: L.de Weert, A.v.Gastel en G.Lam 
Gironummer t.n.v. 'Penn. L. en S. 3367,11 

S,ecr,: H,Houkes, 2e Schuytstr.60, tél.324721 
Ter~einen Ockenburgh, einde Laan van Meadorvoort 
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30e· JAARGANG (1956-1957) N°5 4. Oktober 1956 
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Donder.!ag 4 
Zaterdag 6 
Zondag 7 
Maandag 8 
Woensdag 10 

·. LLNS. 1 ZAKAGENDA 
oktober 

Il 

Il 

'• Il 

1, 

. 
: 

: 

' 

Training; donderdagavondgroep 
Junioren 7,-6-8-10 en pupillen 
Lens 1-3-4-5-6 en junioren 1-3-5 
C_lubavond 
De, woensdagmiddagclul '· 
Training voor de woensdae-':'vond-selecti-<1. 

. ----=::..---------------- .---- -- . --, ------------- '-------------
• TAN:CEN OP ELKAAR :B,N PUNTEN VEf1ZAMFLEN ! , / 

--------- '-------- --------------,---------. ----------, -------
De redactie aan het woord. 

Na de voorbere:t'dende wedstrijdenseries zullen 
de junioi·en a.s. zaterdag t,n zondag " om het heus je " 

nu ook . .:) ' 
gaan .spe- , 

len. ' . ·' • 
De-resultaten, die in_, de vrion:lschap;pelijk,; wcdstrijdPn_; 

werden behaald.. geven in het algemeen, reden om de competitie · 
met Vertrouwen tegemoPt te zien: . . 

A:. kan oen stellen. dat het accent bij de junioren iets .. , 
anders ligt dan bij de seniord,1.,. toch blijven wij van mening, 
dat ook bij de_, juniore11 .het erom gaat zov!"el mogelijk goals 

,te maken en er zo weinig mogeli,ik door te, laten m.a.w. om te 
winne1l- . , 

Wij, vrnnsen onze junioren_el_ftallen · pretti·ge wedstrijdEn 
. en voel succes. . 

Red • .. -.- -------------
ÓFYICIEÊL 

In baJ,. lotail:2_: • 
n°13 H.v.d.Beek 2-3-40 W.de Znijgerl,50A dhr.Houkes-Hoefnagel. 

14_ A .Municr l<Î • 9 .40 'Halleys tr. 23 P .Bèrge.nhenegouwen-Brussel 
· 15 J.van Dijk 18.5.41 Harde:r:wijkstr.5 P.Juffermans-Sarolea.( . 

... _"' -:-:- ' ;: ' --
Het. zoeklicht op Lens 3. 

/l.ls ·,E:irs_te elftal om ,dit sei?.oen. in de schijnwerper te 
pl r;':sen, km,cn "lij Lens 3, een elftr.L, waarvan, men kon vermoe-

, ·- . 1. 

, . , \ 
' /. 
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don, dat he·t weer een zorgvolle. competitie te .spelen zal krij

gen, Waaróm het derde al zoveel jaren.achtereen het zorgen

kind is, w:lj weten het niet, maar ook nu weer· staat Lens·, 3 

onderaan. Na 3 wedstrijden is dàt uiteraard op zich niet ver

ontrustend en ook de uitslag van de. wedstrijd van zondag jl. 

zijn dat niet; 3.-2 is een .zeer klPin" nederlaag.,· 

Hans Jorink hielp ons al zeer gauw aan een voorsprong 

door ,:;en grote fout in de Wippolder.cverdediging keurig en be-• 

heerst af te straffen. De, b,noekers zatlc. !l echter nic,t, stil 

en veranderden de score nog voor de rust volledig ii hun voor

deel : 1-3. In de tw.u:ide helft werd, een goéde aanv<l door de 

scheidsrechter met een· doelpunt bekroond. Maar de ·gelijkmaker 

,bleef u-it. ·, . . 
Verontrustender dan de uitslag was echter het ver

toonde spel. Dat_ was zeer,. zeer matig. Van c,nig vürband in 

het elftal was geen s ,rake. En dat is geë:n wonder, ,mr.t ius

,::eri het elftal d_a.t d,cze ,:eek als Lcn~ 3 c;,perc·crde, be.staan 

,,ls wij het w0l hebben meer punten van verschil dan van over-

Eenko:mst.... . _ ~ 
• Men ka,n de s;,i- lcrs in ài 1i elftal rmmeg in 2 catcgo-, 

rien verdelen en beide groepen had:ien hun eigen gebr~k. 

De enG groep, de kleinste, zijn zij, die technisch 

aardig uit dè v"oèten kunnen en bovendien een gocide kijk cp 

het spel hebben, zodat zij.in staat zijn g~gde passes af, te , 

geven en voor hun mrdespclers goede kansen scheppen. Hun fout 

"·is echter e€n gebrek aan strijdlust. Zij. gcvün blijk niet 

volêlóende te, beseffen, dat men niet s16chts zelf nioet spelep, ' ,, 

maar dat men ook de, tc,genpartij' hçt spelen moet b<:..lctten, 'niet 

slechts zelf combinatiE:s opzetten, maar ook moet vcrhindE:rén, 

dat de_, tegenstander dit rustig kan doen. Zij zullen ,Illcer moe~. 

ten trachten, ook slecht geplaatste ballen te bespelen en te

,genstanders in het bezit. van de bal moeten aanvallen, al was 

het alleen miiar om hen het· .geplaatst wcgi,erken te bemoeilij

ken. 
Daartegenover staan zij, die hun verdedigende, af

brekende tc,ak goed of zelfs zeer goed Vervullen, maar die 

bijna steeds sterk te kort schieten op het punt: plaatsen; 

Soms kàn men het slechte plàatsen verontschuldigen: er.zijn 

te veel tcgcnstandcrs in de buurt en men mag gecm · risico lo

pen. Uaar vaak ook is er geen excuus: het betreft een vrije 

bal of men.zou zich g~makkelijk kunnen vrijspelen, En wat dan 

iedereen, ook een technïsch ::-:.-.:::cc speler, kan, is de bal 

, 
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over een korte afstand langs de grond plaatseµ. En eveneens · .. 
iedere speler k~ zo I n ba1 onder contcrêle brengen. Mits teri
minste. aan één vereiste is voldaan: dat hij zich voór het· ont
vangen. van de bal vrij heeft opgesteltl. En dat is ook weer 
iets, Hat iedereen kan, maar wat in"Lens vrijwel niemand doet •. 

Wij komen binnenkort nog e.ens meer uitvoerig op dit ón
derwerp terug, want liet is geen ,pecifieke fout van· dit ene 
elftal, ·hoewel het. hier in deze vtedstrij,'. heel duidelijk spra'i::. 

. / Het is niet gebruikelijk, na 3 w!idîtrijden al van drei
gende degradatjc te spi·eken, ook al z:j.jne) m.derlagen geweest. 
Maar als op deze ~ijze wor.df voortgegaan , vo_ortdurende mucati.es 
en dom spe:L ... dari zal h,et er beslist vm1. komen, terwijl, war.neer 
~et e lf·~al c_cns tate:1~- van sndcns l~ellit-1g kan zijn en wa11nccr do 
s·pGlers moer met overleg en met hun hcofc'. voetbal bedrijve:'l, er 
beslist ge<i)n vuilt;Je aan à.e· lucht is. · 

" ' De figuur v2.-:1 Pietje Pill~el _wordt l:.::JJgz2 1.: ad·-:. (?nbckén~~ 
maal"' pas ó)? vo9r. een frnà..~rq, fi,guu:.c ; ,K.l.a:c,s Kle·L.:-,1" A.·,-.G" 

o--•~~•,. ••••-• 

.Y1l_!_!_J~_, 
--Dhr~ de Leeuw i.~ :·ter ,ohçcrV~~.ttc opg(:ncmen. in het ÎLK· .. 

zîsk1:.nh .. ds aan h0t Vfcs7êinè.e·~ z2.ql 229-. Wij hoJen~ fü:t zij21 
ve1'blijf à.a&r vc.n ko_:::t'L du~1r ~ zal zijn En dat hÎj. ga heel JJ',;r- .,, 
ste<id. ·in de V~ if.:rèoomst:r&o.t ,zal tcrugkèren" 

· .. _ .. ]3· tochtà.cUi." op. Ockcnbu:rgh is noJ nic_t gemaakt. 8!1 
vl:;;.g1;c~~ _wappordén Ûr' ~.:,.:,ndnii ook r..og nieJ.;. l,13.ar de d.•Jule1 zijn 
nooi wi b gcsc::1ilderd .l)ll dat is ook wel iüts v.raard .. 

··.,_o~ een csosGln.kte r".,.im~a te k:t·i,4s;ç;n voor 0..e a";tonll'~rn.i-·~ 
n!.ng is or..t..1 .dc:udö vèltl ver:pJ:a.ats~ .. Dj 1;. kar! wel een.:; mocilij_k ... -
hècle'r1. · op\ev-cre:1 1 -.;.runt ~et r;1:èns~ 11{1 v-J.e.k· aa;1 è.c sloot -;.;n wcJ 
wp eG.n plaate, --.va.ar. deze _t1aar.i beslis'-',., .klei:n.e:cErid .is 0:n me-::--:i be: 
ter ,ren neer ken sp: ,~{en, En, cle bo.llc;:1 zooken bij v.,c:):r:kr:u'i:'· het 
r.i.idclcn o_f andD:!':s do 1-:,.e:cka:rr:; ., " i~iaa1, F::i.,n:1.~ Hccre~:3 
det:10ns tJ.,-ecrè.e zondo g 

I 
dä t ä.é voor-tv 1 c.ci1 t~Lge ~J:ruü:e mons "'jÇ :~ ... :: 

zwef!'.mend heel .:;-ocd tG e.chtmhulen zijn, De oprichting van een 
permanente reddingsbrigade r1ordt nu overwogen. 

. · -Zaterdag bleef op Ockenburg een paar scll.eendekkers met 
schuimrubber achter; Zondag \,,,rd onbeheerd aangetr.offen, een · 
gascape, een p~astiè regenjas en een voetbal'broek. Terug te be
komen bij dhr.E.Sarolea, Tomatenstraat 50. Hier bevindt zich 
sinds geruime· tijd' epn .horloge in bewaring gegeven door een ' 
junior. 

- , 
I 
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-De b0k0nde tweedèhandszaak zal met ingang van hed0n 

nj,t meer worden beheerd door dhr.A.v.Gastel, maar door· dhr. 

Ê.,farolca en is dus voortaan gevestigd Tomatenstraat 50. 

-H.v.:l..Boogiiardt is in het bezit van een shirt met· 

. 1, ~htg,,ten, dat hem niet tóebehoord, terwijl hij zijn eigen 

g· ~l"ozc, shirt mist: Begrijpe . .:.lijker;7ijze heeft hij tegen· dG

z. nadelige ruil wel enig bezwaar'. Hij wilde dus graagt8rug

r· ilen. Zijn adres is : .Groen van.Prinstcronlaan 7, 

-Th.v.d.Mark, 0brcchtstr.291, bi8dt zijn complete LEn~•

u.: trusting ter overname ·uan, inclusief voot1 alschocnen, mD.at · 
47 . , 

, • -W. Heling; .1.iorelstr.110 biedt shirt, broekje en kouson 

-t ·. r overname can. 
n· 3e voGtbalweek. 

Resultaten ván 29 en 30 se'ptembcr 1956; ' · 

S,. niorcn Juni.oren ( v'ricndsch.) 

ATVV 1 Lens 1 . 0-2 , Lens P.·--:: GI:A E-2 ', 

Lens 2 - Ns.r.ldw .10-1 - Lens B - GDA 5-0. 

Lens '.3 - Wippold. 2-3 kns C . _GDA 3-0 

Irr;'.SH2 - Lens 4 4-3 Lcns, D GDA 2-.3 
~ L2ns 5 i:·csterk.0-2 Lcns E GDA 0-2 

Lr,ns .6 .. Q.St(.ps 4-2 ·· Lüns E GJA 7-2 

6 3 0 3 6 21-12 1.- krrs G GDA 4-1 

'.,t'}!"!.9' : Sem.or~n : 17 7 1 9' ,· 15 · 55-53 0 .88 

,_ :qos"'J?S:.~i!?.-.'-2::~n_cl_c~l!!J.!_!ggcdc()ld in A-kL_s IV :Bl.Z·:mrt 1 
P.,0GRAW,!A Si.;/I0RE!!, ZO:lDAG '7 OKTOBER 1956. 
-- --:)~ ·uur·-·1êns-ï"--::: Rdva. i Ts,rrain-T I,okaal 1 . 

-12 ." Voorbµrg'.!)-, L<;~s 3 · Pr.ins<;s Harinnm,lá,m-Voorburg' 

-:;, " Fla• ingo 1 s4-Lens 4 bij'Hoornbrug; rechts te 

-12 11 Archipel: 5 -1,()ns 5 "Grba1,mdaal". aanRà~s,oijk. 

Buurtwog(Vl:cssenaar) 

~12 " RKAVV 7 Lens 6 ·, .Ruijsdacllmm 15-Leideendam. 

- : - : - : -· 
0P,JTI;LLINGEN:L _ l 

· <;ns ;,.fü.ck, A.v.,Luxcmburg,E.v.Laarhov:en,H.Haket 

J .Admirarü ,J .Ras ,F. de Jong,B. Luijckx,, J .Yiüstcfeld,G. V&rhaar, 

J .Suijkcrbuijck. RcsorvGS: F .Kortcks.as, J. Jager,A.Hoppenbrou--

,·1crs. Leider: df).r.H.Hoükl:s. 
1 

• 

Lens 13 
==a.-G .Köchi, J. Lclieveo ld, H .Keomper, C .Hoog.avGen, 

J. v. d.1!GC'r ,H .v Niel ,P .Burghouwt,A .Burghouwt,A:.Hoppenbrouwcrs, 

P.Bcr·:;.:.r.h,.m,gou7ien,A .Linnc1tc ver .R2scrv, s: J. Jorink ,J. V~cnr.--n; 
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,.R.K, V. V, "LENIG :CN SNEL" 

è o P Y TBestemcf-voo:r êloolnemer) 
WEDSTRIJDEN, ZONDAG,7 OKTOBER 1956 

. ------
THUISCLU1l BEZOfüCERS 1 2 3 4 

.--..;-;·-

, 

R.K, V. V, ;•LENIG EN SNEL" 
0 r: I G I N E IfL-lin te zenden) 
WEDSTRIJDEN,ZONDAG,7 OKTOBER 1956. 
- -•-H&, _, . •-~--- • 

THUISCLUB B~ZOEKERS 1 2 3·4, --•-. -••----..- ., -r-- --•--••-• ------------------•-------
SPARTA. 
N,A.C, 

N.O.A.D. 
AJAX 

·n.o.s.·
v.v.v. 

Ar:S '.l.'ERD.AlVI --· .. , ........ \ - --G.V.A.V~ ____ _ 

~8INDHOVEN 
M,V.V. 

,RAPID 
ELINKWIJK -·-·---•-•.--

:1PARTA 
K .A"C. 
N.O,A.D. 
AJ.t,:X, 

D.O.S, 
v.v.v. 

.AHSTERD.AM, 
G.V • .A.V. 
:,..1:NDlIOVEN 

·- ~,I. V-.-V-., 
, Il.APID 

ELIHK'dIJK 

___ .:;. 

------· 

.-
., 

FORTUNA 
P.S.V. 
~'NSCHEDE 
A.D.O, 

FEYENOORD· 
, 1.fILLEI\~ II . -

.FOR:CUNA 
F.SoV. 
ZNSCH~DE · 
A.D.O. 

FEYENOORD 
't/ILLl,:J'a II 
B.v.v. 

•u•• _ I. 

HAARLEM· 
LII.IBURGIA 
SillOfiliïVOGELS 

B.V.v. 
K .. F. C. 
VoS.V. 
s.v.v. 
S.E.s.· 

RESERVE~ 17EDS TRI ,JDEH ; . ·-----
BLAUW WIT 
J~XCELSIOR 

SI T·:r.AillDIA ' 
.A.G.0, V. v.-~--

HAARLBJ''1 
LI~.CEUTIGIA 

· S'!'O?.l'.CVOG:CLS 

K.]1 .C. 
v.s.v~ 
s. v-..v. 
S.H.S, 

l~_;SER1"E-WJ.,,'DSTRIJD31J.!.. 
BLAUW WIT 
E'.KC.C.:LSIOR 

SITTARDIA 
A,G.-o.v.v. 

-----· .• 

•=================- A =.;::::::.=:::=============-::.::====== •-===-============================: == Inl~n-P , p, ,c, 
\;,5..1. • ... ~.t1....~i!.ó 

ADRES: 
Doorhalingen makon. formulic,r 
ongeldig, ::e·if in.k'i:; invullen. . 
VOOR ZONDAG a. 8. TY/32 uun inleverer. ' . 

InlGc; f. 
AD:nss: 

. ~T A I•, 0 T 0 , f-l .t1.1l.J.,.J. o 

Doorhalin,:,;cm malrn:1. for:nulie.:c 
on;::;oléiig. I1et inkt invullen. 

VOO:i'l ZONDAG a.s. T'.{f::E UUïl. inleveren. 
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~-VOETBALPOOL. 

1 

Winnaar van de po.cl- van Zondag, 30 September '1956 j 
was de heer J .Roozenburg met TI~N. BUWTEN.. . 

De beschikpare pr~mie bedroeg f, 14,--. Profiqiat. ·. 

COil!PETITIE$ voor premie va:ri·vrJFTIG GULDEN. 

De koploper d,e hee:i:' H.van Ri,jn h;d een slechte dag. 

Twee deelnei:;_ers, t.w. de heren P.Bure;houwt en J.var.. 

:Vassem gaan nu samen ~an de kop met T.T.;,;:::; JK ':i\ïIH'..:IG 

~=t=. ' . . , . 
Zij worden on.,uie.dellijk ~gevolgd door 4 de:elnemors 

met 21 punten en _71 deelnemers _net 20 punten •. 

:qe verschillen zijn dus zeer lüeiri. \1e ,zijn bertieuwd 

hoe de ranglijst er na Zondag ;-1.,s •. uitziet. 

Het lrnmt er op aan vol te houden. ' 

Ook voor a.s. ZONDAG is er een premie van HO:::J:::Il.D 

gulden 'beschikbaar vanr. degene die do ui tslac::n: v2.::. 

alle YJedstr;i.jden goed-voorspelt. , ~ 

Tot beden hebben_ Z:SSTIG Lensors _ een lmnsj ;,_ ,gewaa[sd. 

Was 1if daar ook reeds bij? · 
De inleg bedraagt f. 0.25 per kolom. 
Hoe rn.eor zielen hoe Ll0er "vr(:mgd, en hoe groter de 

wekelijkse premie.· . · 

liegen Wè voor Zondag a.s. op U rekene;n. · 

FCPJlUL'r:iIBEIT, INZENDE2f 0:' AFG:t,'V1:,'J:î AA.î'f $ 

A.Hoefnagel, Tonatenstraat 243; . 
- W.Ve:cheggen, r:aartensdijklaan 559; 
P.Krol, Sue-zkade 53; 

• J.Roo.zenburg, Heeswijkplein 37; 
. 'H.Houkes, 2B Schuytstr. 60. 

. , •' t- ' 

\ 

, 

Voo1"de vr.i.3z·e van ,invullen rá.2.d:'t)legc r.ien de 'Lens-

revue 'van 2· weken_ geleden, 1 , •. ., 

1 ' 
:POOLCOl'ffiIISSIE. 

\ ' 

,· 

'i 
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J.FriJters,Ph.de Heer,P.Krol,L.de Boer,H.Helmich, 

J.v.We~ting,F.Schippers,J.Kuypers,H.Naastepad,J:Beijersbergen, 
H.v .• Westing, Reserves: G.v·.Agthoven, J.v.Poelje; · · 

. · Lens 5G.Lam,A,Kr.ol,E.Löwènsteip,R.Becker,M.Hollander, 
G.Meershoek,I..Blom,H.dc Bakker,A.Zuidwijk,L.Niessen,J.Brochard 
Reserv,,s: K.Vfollaart, P.vo'Onna. Samenkomst: ll.1Su.Pas.:·alis-
ke_rk, Wcss0nàarseweg. ' . . . · · 

· . kns 
6
:A,Blok,F.Mourik,J .Ballcri:ó.g,J .Bom,A.Walhain,J'.Bontje 

?h. men berger, R.J,,nssen, H.Mulde~ ,A .Hocfhagè1 ,s .Kroon .Reserve: 
D.v.Li&shout. · · . 1 - · 

Afschrijvingen uit0rlijk
1
vrijdagavond aan dhr.F.11:.v. 

Luxemburg, Copernicuss tr. 56. · · . . • 
-:-:-·::-1:- ./ 

Een m2n, een mt:-!.n... 1 ·· _. - .... . ' 
-· Bij de aanvaading van r.:iijn tc.a_k als elftalsecretaris 

heb· ;i.k aan al onze lc den g:,vraagd o• af te sprè'k0n dat het tcr
:rcin, dat 110 vorig jr,1:<r ,verloren haddon dit jaar •,1eer htrrronnen 
zou worden, HE•t grootste,· deel van deze leden heeft hieraan ge-, 
volt; gegeven. Helaas: r..oet ik züggcn " ht t ·grootstè' deel " went· 

·• ze zijn het niet allEmaal geweest •. Het acntal afschrijvingen 
en het aantál wegblijv,ers zijn hiervan do bc,:,ijzen, A] 1; er per . 
,,eek ongeveer 10 mensen ,afschrijven dc.n begrijpt U w,,l, do.t liet 
voor d~ elftnlcor.r.:is;;,ic .mo0ilijk is ·een c.lft~l in de ·sturkste 

( - ' . . 
fo:t'I:12.tie hc-t veld in .te sturen .. .' En Y:nnncGr -dan een elftal ,1 s 
zondags klanr staat om het veld in te gan::i en het _blijkt .. dan 
dat 82' een spelor zender bericht is weggebleven dan ,,or<l. t de 
zaak hciemaal hopèloos tune,cr dác.r we alle spelers dringend 
nodig hebben.· , 

Lntèn 11ij állçn mèt elkaar afsprc,ken· dat met ingang 
' van z2ndag a.s. al deze narigheden tot het v1,rlc den ,behoren _ 

en dat ·,ce de hcndcn inecn'slami om het afgesprokcnc ·na te koI:Jcn. 
Eco- sc·crcturic ·~ __________ _;.._~-----~--'----'===" 

DE TRAINING VAN DE SI,,LECTIEGROEP 

door f6 mnn, waaronder 9 van
1
het 

. , 
erd de vorige week bezocht 
eerste.· Dat gaat goeJ,Lcnsl.' ' 

VAM DOEL TOT DOEL •. 
, ' 

'.De derde competitieweE:k bracht een ha:I.f-om-half re-
sultaat: 3 g0wenne·n·-:3 v.erloren. De· nedc:rlagen ,,1rcn klein, de 
overwinningen ook, _als wc .de 10-,1 van Lens 2- tr.mminste buiten. 
b,schouwing leit<i:n. ·uu moet m<:èn zich op deze grote zege niet 

. ' 
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-blindstaren, want de tege·npartij verscheen met sbchts 9 spe

lers en dit g,:, tal werd. in de twec,de ,helft door een blessure 

.zelfs tot 8 gereduceerd. 
_ De overwinningen van Lens l en .6 doen deugd; al is het 

· r~sul taa t van onze voortrekkers, g8 zien fü:, teg8nstand, toch _ 

povertjes, . . . _. 

De n,:,dcrlagen van Lens 4 en 5 geven nog geen reden tot 

,sn al~rmstcmming, maar het derde is nog steeds zonder punten. 

I"'icr mc.g dus wel v:::ni een druigo,nde toGstc.l:Îd gesproken worden~ 

En zo roldu do bal: '. d · · d 
,, Lc,ns 1 z(,gevl.fer o l.n een c;atl.ge uo -· 

,·trijil. met 2-0 over A'rVV. We nar.ien spoedig het initiatief, 

r •,a~· we konil.cn slechts éJn treffer notoren van H.HakeL Na de 

rè!s ·) he: tzulfd-, src;l beeld: Lens in de r.10crdcrhd d, vul2 gemist€. 

k--inscn (.Iî. éé-::J. dc:lpnffb; dj_'Lmc:.·11 var.. J/t/üstc~feld llêc "con handi--

" c.> rr:.anot;.uvl'.'e n.in F. d(:._ Jong~ De r.106stc spelers nr,..r;en hGt te gt..

r::::kkulijk 0p, ht-tJuC.1! ~·csuJ.tGu-:d.G in s-e:;n i?5~rd"c nonch!llti.nce. 

:_.·ovt;ndicn 1·,· .... ~d ;i..ri du voorhor 1lt: Z-..:-:;r cgoj ctis0n gespeeld. Dit 

, r.; onbogri.t:~,_lijkj want bij do tr~ining ton-:...n d~zclfde spt.J.0rs 

.; och ~Vt._.l ap_rdig_ te ..-:unnGn com:>in1:..rsn.. .Lc12_~-?. zag slechts ~ Ltln 

t- gtn z.i.cL vcrschijne:.i an dit r.u:aktc de: ,;:;-cd8trijd wel Lrg ge

I..L<':lkkE:li~:k. Hi~rd.o~r is do -non$terui tSlng 10-1 vorklac:rd~ En 

-..hic..;.:::.~mce·'-~·,~r~r!Jn 1..:..ng _ntc·'.. ·ullt.: r:1coi2 kLnS(;n bGnuto Toen in de 2e 

h5lff, U::: kccpf;r vGn !h.ul dwij~:: etc;wond vr~r.d en moest ui tvnllcn, 

rus de p::çci. c:r helc~o.ai. D.:(, ïn i1.::der gt.:V!~l zijn îiCOr 2 kost--• 

ba:..---c pun·~.-J.i.1. t:::.ï1nc;:.:i.. Een goed. E.n cV!JbincrcnlJ. HMSH 2 wns de 

tcgcnst.9.ndcr· ... ':'.n I.E_-"'1.s /'.~~ Vaob. d(;. ,rust had~en wij -;rÓir.-ig te ver-

·tc::<ïc."."1. t..:~l ,;c (i,:·ia~.d.~:~ ·d.-a.r~ ook met ea11 2--0 acht,_,:. .. s·Cs.nd ... f.n de, 

2e: hcl,f'L ~~rsrte•1 :.."'J zaken t1Ût et:n gs,;eld:_,~ élan aa~gepnk-t" Nu 

eer~ l~e.l :f --:..i ,:r 2 r~ l,_:i was l:.wt scl~- i1:.. Opnic. t~·,i' nw:icn de g[:S t:1eren 

,de 1cin.i!!Gi rn.~G1· ·ia" J,::.l ren y:e i~1~3,~3" He·:,;, vi:l.nnondc d9c1p~~~'1t 

kwar:i t1...11slotté7 @ede ci~:n~.": f..ij ,;:G hµlp vi-..n VJ?C,J.V/C .:Porhi.113:<t t"ij 

Ht:f1H t.:..r~cht (4-3)~ Aan alle sp-',).e:r-s oen coIJplir:1cnt, voo:r,· hÜ~.:. 

ha:rdc, ~"-rken (aldus aanvou·clcr Ph ,de HeGr). . Le, ,-,1.;dstri jd 

Lens 5--Y!r.sterkwar~icr 6 spu,lde zi~h voor 2/3 op onze h,.lft 

cf. Voortdurc:nd waren d-, roodhemden "in ac aanval, terwijl_ de 

. OJlzen mot kunst en vliegwerk verdedigden. Ln t het slechts 2-0 

in ons nadeel werd, is vooral.te dankc,n ni'n de zeer sl0chte· 

schotvaardigheid van de gasten, dié de muest eenvoudige kansen 

bij bosjes bm zeep braohtcn,,Zeker mag niet vergeten worden 

het prima werk van onze kcqier R.Mahieu, die, op de bekende wij

ze r.iot ijzige kalmte tc.l v,cn h<eche1ijke s;i. tuaties oploste, 
' 
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· Ven de verslaggever van hèt zesde ontvingen. vrij het veil- .. : 

gende tt:legTcm inzake de wedstrijd Lens 6-Wuick Steps 6: . 
Gelijkopgannde strijd :stop scoreverloop 0-1·, 1-l(H.v.Rijn)Rust 
stop 2-l(H.Jansen) 3-1' (H.v:Rijn) 4-l(A.Hoc:(nngel) 4-2 stop. 1 

ZuJr goed als linkshalf·': J. BoCT, G.L •. 

PROGRA1JJ.!A JUNIOREN ZATERDAG 6 .(JKTOBER. 
-14.30u Lens 7 - GDA Terrein Ockcnburgh 
-14.30 Q.Stcps- Lens 8 . Terrein Nijkerklaan. 

'-15.-· .VVP- . , - Lons 9 Veld l - Zuidc.rp::rk 
-15.45. Lens lQ - Gr.W,Vac Tá·rein Ock<:nburgh 
-1:,.45 Lens pup.-Quick' Steps 11 11 

PROGRAMMA JUNIOREN ZONTIAG 7 OKTOBBR,1956, 
· · ~14. 30u DHL - Lens 1 

·. -13.15u Gr.f.Vac- Lems 3 
-13.15u VVP. - Lens 5' Veld 2 

.. 

?PSTELLINGEN:L<:ns 1': Er.de Wc.art, P.v.d.Gccst, P.J&ns, J .Groot
huis, l!.dc Gruyter; F.HuirE.ns, A.Sciabcrs,H.Wittcrs, H.Làncöe, 

.,c·.v.Brcugel,, H_'?Bt.ii·jcrsbergen-v.H. Reserves: G.Jehec,J .Brussel, 
Leider: Dhr.P.Juffcrnàns. Samc.nlcoCTst: 13.30 u Lijnkccip, de. 1:-i 

Ruy;îcg .. _ . Lens 3 : D.Tn!it, C.v.1l..Zijdcn, J .'HoEfnagels,1!.Fr/n~ 
ken, H.Rooduijn, -G.v:d.Waàrt, G,Kc,raperCTan, F.Burghouwt, G.Looyc
stcijn, H.Pennings; P.'lfoershoeok: Reserves: H.Pclster,-,. F.Hinfc
l&er. Leoidé,r : dhr.'.2.l,foershock. Snm,;nkor.:st: 12.3.0u 't W&chtjc.- ,, 
Malieveld. ,· , Lens 5 : G:dc Haas, R,Blok,L.Blogg, Fl.Dietz,K. 
Admiraal, W.Wie:gerink, N.Jlrabbe, W.Stoové, B.Hcridrichs, J,de 
Hc,;r,· hDavis.' R&servcs;' A.de Roos·, K.v.Oostveen. Leider: dhr.· 
E. Snrole~.. _ - ., : · · L0ns 7 : F.de Groot, H.de Haas, M.HardLrs, N.N.· 

. K.v.,LLaan, A.Nowcc, W.v.Docirn,len, R.Roobol, P.fü.:mper, H.v.d.' 
Pok, -G.v.Duure:n, reoscrvcs: W.Schrcincr. Leidor: dhr.E.Saroloa 

Lens 8 : V!.v.d;Ruytonbcek, R.Strac.tlfiof, !.~.Heer-. 
schop, R.Dekker Klei'j;n, C.v.Gein, Ivr.Krick, H,Raaymaekers, 

·P?de Groöt, A.v.Zceland, R.Kuypcrs; t-:-01yhock. Roserves:F,Ha-
ring. Leider:' dhr. H .Kempor. · ' ' 

Lens ·9: G.Halicen, H.Nicuw~nhovcn, J.v.d,Elnaap,. 
P.Wissè, Ç.Nuyteons, 1,:.v.Zilfnout, E.Hilkhuizen, H.GoE;mans,G. 
Olyhoekl, P.Mol,' P.dc Hru:s, Reserve: W.Jlurghouwt. Ldder: dhr. 
A,Bcck. 'SamEOnk:'omst : 14.30u voor hoofdingang· ADO. 

·, ~ Lans 10:, P. Schul ten, P .NÏc,mvonhuizen, A. ThoI1as, , 
S.Heèrcns, F.Warustecker,. B.tcr Meer; N.d.è Boer, V.Nowee., L.Tho
mas, c.c.::cipio, J. Vel dink .Rcs. :J .Bro,.khr.,us. Leidcr:Dhr .G. v, rhu-.r. --,-. 

. '. 
\ . ' 

.,,_ 

' 
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D0,volgunde pupillen worden zaterdag om haif twee op 

Ockenburg vc,rw,icht: P.de Koning,A.v.d.Linden, B.bkegens, J. 
Meyer, J .OvcrkLft, N.Pannekoet, P.Poillot, A.Roodbol, A,Ver-

. burgh, A.Vorstt.egh, L.Vlastra, W.Groot, J,Schellart, P.Beij
ersbE:rgén v.H., W,Douw; P.Ebing; L.v.d.Meer. Leider: dhr.E. 
Sarol0á. · ~ · 1 ; - · · 

AfschrijvingE:n schriftelijk en tijdig aan ·dhr.E.Sa
roleo., Tomatenstraàt 50. 

-Bij de aanvang van dE:ze nieuwe competitie wenst. do . •;,; 
juco· de spelers met hun leiders een prettig c,n succesvol ,) 
seizoen toe. 
'Lens E's krn,1piocnsfccst. 

Op two~de Pinksterdag bchl>alde Lens E het k>'.!L!pioen
schap in Zijn afdeling, na een jaar waarin spelers en leider 
zich tcrd;,ge hadden· ing. spanncm o:J ·dit te bereiken. Op fees
telijke wijze zou.dit succes g<:'vü,rd worden. Hditcs vtrhindcr
dcn droE:vige or:1standighcdcn dit op korte tcrmi,jn te doem .Tubar 
zor:dng is het Lr d•.n toch vari giokOr:icn. In de gastvrije noning 
v::n de fmc;.dc Hce:r v1~rd dln g;,zvlligc r::yond dobrgebrc:c)lt •. Er 

I 

w2s muziek, tr wo:rcn confér2ncè3 à 1 'improviste door ct.:n-links~
half, c.r wo.s pc,n dró,:;c b'roé k voor een links bui,, n ( diu-di t kr 
vcrduiddijking - tijd< ns de om:c, rsbui o.rrive,,rdE;), tr ·,,c:ron 

, vloE.ib::rc · en veste conSur:iptics en ·er w&s f.iln. De k2.Lpio0ncn 
konfü.n ·o.n. ?.ichzc,lf. bekijku1, in actfo tijdens w0do'èrijdcm, 
op· de ~'lOensà.ügriidJngclû_b of. in 1".1et kQr.:;p. Ik t t~ri.lgdrr:.s.it.n _V8.11; 

de fil::is ~cvcrde hcE:l ,int vrolijkheid op. Het is dun-ook vrij 
· ongüi'l00n als •jn itdcrcèn s.chtcrui t ziet lopen, fic tscn, z-r;eITIIJtn 
en z.cl.fs duiken ( vooral als de duik op zichzelf nl vreemc'\ was 
... ) of eten: 

HC'luc.s, hüt voorstel or:1 de klok ook· terug ;te lé!tcn 
lopc,n kon nic t ";,oi:-den iangenoC1cn. !1bar rJisschiÉin kunnen jul-
lie ·het het volgLnd jnar overdoen, jongens ? .A.v.G. · 

VERYIONDERD ( vGrvolg vr.,i:, oTz-:TI:) . · . 
. . .nren wij, tucn wij het derde elftal zagen spelen 

en tot de ontdekking kw,mcn, dat tien geen systcer:1 sp,,;.ldo. 
Het vorige .jaar is voor do .hoogste elftallen het s.s.s.· in- .Î 
gevoerd, ook voor hc.. t derde. 'Maar het darde sp, c,ldq nu or.tho,. 
doxe, _of uader nog systuo• loos. Is r.:cn het s.s.sy,;itcora zo 
maar verg{...ttn, of knn nt-n in LE)US ~o waar onder elke.ar s.fEFE..
ken wat r.icn zal spi:,lon? Of heeft dG Techn.Com; dit besluit -
genomen en hetcslc;chts aan dei spelers van het derde oeegeil.cclà.? 

:r_t2,.=:::_;:::_~:~~~s9~icn _ kunn':n =lij= ?,icrontr•,nt eens= iets =l~~ ); ~ 
I 
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·. Rcd:10:tiG: L. di; \foert; A.V. Gc,stc,i eri G. Lnni 
· Gironummer t.n.v, PE!nn. L. en S. 336711 ·' 
$eer;: ~.Houkcs; ee Sèhuytstr. 60,'tél.324721 

Terreinen·. Ockc,riburgh; c,inde L,wn van 1!cerdervoort • • 

30c JAARGANG (195Ei-1957) N~6 ·11 Oktober.1956 
====== .==============· =======·!::: '== '• == ';;::;;::;::;:::;;;:::::;;;:::::!:::::::;::::;::;;;;;;;;;:::::::;;:;::::::;;;;;;;;;;;;' 

Dondc,rdcg: 11 
Ze. tLrdt\g 13 
Zondug '14 

1foand~g 
Wocn~dag 

15 
17 

LENS'ZAKAGENDA , ' 

ok'tobcr Trnining voor dG d,ondcrdagnvondgrocp 
kns 7 8-9-10-pup. ,.. , • 
Bclgif-Holland in de· hel vI:n De-urne 
kns 3 + · 5 ( jun.) . , · 

"· · : \Clubnvond ! · · 
" : Trnining·voor de solccti0groep· I 

Il 

Il. 

' De woèn'sdngmidd.flgclub·;· 
' - . ,,,. . ' 

==--:;;;==---====-=====;;;:;;:;:;:::;;;;;;;;;:::::::::=-===;;=---=. ========:.:::=======· ;;;;:::" 
HOE HOGER DE BAL STIJGT, DES TE DH,PER ZAKT HET SPELPEIL 

·,.,_ · · ( C. Raus~, trnincr Nicè) 
- ' ..... - - --- . --,, --- -----. --,-:--------- --- .--

AFKEURillGEli: ., 
Zo,.1$ dk j;nr, worde:n ook dit -soizoon op een mm

tal .c.dr0Bscn in .da st:1d j.fkourin,gslijztcrp. opg.:.hnngc,n, iil.dic..-n 

, 

l'r veldon zijn t;fgckcurd. ·Dit g~ochicdt zowel voor dc, wedstrij
den op znterdag als voor die op zondé:g. l!tmgon er g0c.,n lijsten 
dàn ·i::, alles go_,dgckcurd,, Gotnt r_r g";.n ènkLlc wE-fü;trijd .door 
dc.n h.-~ngcn c~ dv bt:kt:~nda ktd:rtcn. ;, · . · . 

Voor de senioren e:n voor de .junioren i.s dc· wijze 
vnn bckcmdmr.king tcgenwoord:j.g gelijk.· ,;... . 

• Indien e,cn wedstrijd niet doorg,.nt, 'wordt dit .inn-' 
gugc von' door cc;n ponsg8.êtjr;. vli<!>r dt nc.om vrm het thuisspelende 
'c,lftnl. Inciie:n dus do wc,dstrijd S.H.S. 7 - Lens 5 wordt 'nfgl'l.üst,' 
:is dit n8.ngegevcn door tun·ponsgnatjo vb<!>r S.H.S.7 ·en bij de 
juniortm, zouh,;t nit.t doorg,;nn vr:n' d" wedstrijd VVP 11· - L&s 9 
,~ord<.n bck,ndgcm::nkt door LC'n ponsgr:atjc v6br ,VVP 11. · Als het .. 
thuiswedstrijden betreft k'J1 .men, do .cf½:1..uritjg consti::krcn cç.n 
het pon;;g::\r..(jc voor het cüg\m · c.,II.ftnl. He, t is ui krni:.rd vcJ1z0lf
sprokend,. dnt s,_nior·cn op do· ,wniorcnlijst cm juniornn op Ö.c, 
t ' . . ' ' 
juniorc:nlijst moc,tcn kijke:n •. , · . . , · 

Ook is het .ven bc,lang bij ui twcdstrijdcn te wc.ton 
togen hc.t hoc.vu"lstG elftnl ven de tcgenstr.ndèr"mc.n spoült.· 
Holcns konden :'h, junioren dit voor cfgclopc'n zn,tc,rdng .en zon

. dng in dé LGnsr;,;vue niet zien,, 

., 

' 
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En hier volgon·du publicutiu-ndrcsson voor 

SchLvcningc,n, Loosduinen, Rijswijk on Voorburg. 
Don Hc.ng-

Ien H:iiig : Rcgentcsseplein "23A, Ruaphorstlann 136, V:,.lcrius

str.16 (hoek Dnnckcrtstr.), Wcstcindo 357 (hoek Kortonbos), 

do Ge:n<;sbotlnnn 122, Melis Stokolcc.n 2 (hoek Troclstr::;kf:dc), 

J~.vnstr.132 (hoek "nlistr.), Rcitzstr. 31 (hoek Engclonburg

str.), W .do Zwijgorlncn 67, Loosduinscwcg 661 (hoek :Ecc,kl,:wn) 

v .Zcgg, lcnLnn 90 (bij GOLVc rncurL::,.n), Piet lkinstr. 55, 
Betje Wolfätr. 271 (hork P .kngc.ndijkstr.), Ho0f\jadc 1592, 

Gr.l,bx·kstr.37, Rijsw:i,jkscwcg 392 (hoek :!Jr::.r:istr.) Vcillnnt

.Lr,n 362, L.v.Lkcrdervoort 562 A ,bij Lijstc>rbcsstr.), · Jul. 

v. Stal bcrgl:inn 284, Fohrbnhoi·tstr. 671 (hoek Endocrnstr.), 

Vrccswijkstr. 3, Hoefkcdo 784, Stationsplein 66, Conr'.ldkode: 

;)3 (hoc.k Woimq:-str.) , Ce:lsiusstr. 133 (ho,:k Newtonplein ) ( 

Abrikozenplein 1, Rijnstr.18 A, P.crkstr.27 (Het Vudcrlt.nd; 

lr!'.:::rtcnsdijkl,cc.n 425 A ( bij Hi.. r.~cloL,,n ) , Hobbcmcstr.159, 

Escc.mplt::an 276 (hoc,k So,ctd.kc.do), Hulshortstr.110 (!:ock . 

Vclp&0str, ) , Vlicrboom1;tr, 670 ( ho<-k J\ppçlstr.). 

·sch<-vLningcn: :St.dhui::;str. 200, Amst~rd'..mscstr. 53, Ru;1bc.anstr. 

65, Pluvie;rstr.433. · 
Loo,:duincn: Hc.ug,.v~g 7 ( cc.fé). 
Ri ;cwi,ik : Hc::,gwcg 8 
Voorburg: L.v.Middonburg 26, v.SLvcnbcrg~nstr.204, Horon::;tr. 

27 en P,:;rkw-:;g 218. -:-:-:- I 

OFFICIEEL 
In bcllot1,gc: . 

n°15 J.A.v.d.Waart 15.2.46 v.D~cnstr.146 Dhr.A.Hocfnagol
Houkcs ' 

16 E.Kos, 26.2,42 Bovolc.ndsestr.14 
-:-:-:
' Bclgi~-Ncdcrland , . 

Voor d<.;Z() wedstrijd zijn door do K.N.V.B. 3 stacnpL·.!ltse;n 

·v.:n f. 1. 60 to, g0v1L zen. HiE.,rvccn zal gc·bruik ,word.on genu.c:kt 

door : H. J:.cobi, A.Loykens, A,Blok. 

T"aining. De training van \'locnsdag jl. wc,s con prc.chtig suc- , · 

ces. Het eerste clfta.l was vol tc:llig c.1:m,czig. Dit gcituigt 

v:nf de. juiste instelling en mc,ot cng0twijfold tot sU:cc0s 

leiden. Bedankt lui, wc · vertrouwen er op dnt dit zo zal 

blijvün, H.Houkcu. 

-:-:-:-
' 

' , . 

, 
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De 4e ronde. t - _ 
· _ Resultaten van 6 oktobl,!r 1956: 

Junioren.: Quick Stcps_8 - Lens 8 2-2 
,Alle overige wedstrijden van 

den nfgelitst. ; 
dit week-c'nd wcr- . 

1 

Strmd 
'senioren: 17 7. 1 9 15 53-53. 0.88 
Junioren : 1 1 1 2- 2 1.-

Totnnl 18==7==2-=9==16==~5-5~= ==0.89 

VG.n de Juniorcncorrimissic ~ 
PROGRM,IlliA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 13 OKTOBER 1956 

-3.- u. Wostlr:.ndin 7 - Lens 7 
-2.30u. Lens 8 Revn 4 
-3-45u. · Lens 9 Velo 8 
-Z.30u. KRVC 11 - Lens 10 

Terrein 2 -lokilnl 1 
, " 2 lokcr.l 2 

-l .45u. _ Wilholr.:us - kns pupillen · 
PROGRA1!l/IA JUNIOREN VOOR ZONDAG 14 OKTOBER 1956 

-12. -u. VVP l - k,ns 3 
-12. -u. Lc,ns1 5 - KRVC 6 · Tcrr<:in 2 lck;,:cl 1 
OPSTELLilfGEN:L -

cns 3 : als vorig✓ weck g<:publiccord; rc·::crves 
H.Pc·l&kr cn.A.Munit>r. Leider : dhr.P.J.!ocrshoek. 

:. Ll;ns ,5 : GlS vorige; weck gcpublict.1t:::rd; rese?rvcs 
G.de Roos C:n K.v.Oostvt>en. kidt.r : dhr. E.S:aroloa. 

Lens 7 : nls vorige, 1•1, ek gepubliceerd en H. v .Dijk; 
rern:,rvos:W.Schrcinor on N.van Adrichcm. Lcid0r :dhr:E.S:.rolc2. 
Samenkomst: 2.15u. Thorbeckclcr..n, hoek Hc-,r;gwcg, -

Lans 8 -,; als vorige wcè?k gepubliceerd; r()serves: 
I. Krr.mps. k idcr · : dhr. H .- Kcmper. , . _ • 

Lens 9: als vorige weck gepubliceerd, reserve : 
W.Burghouwt. Leider : dhr.A.Béck. -~ 

Lecns 10: nls vorige week 'oGpubliccerd, reserve: 
J .Brockhans on H.Wncyer. kid!,r: dhr. G. Vcrhncr. Samenkomst: 
2.-u. Lynknmp, de in Rcym:g. ' 

- ,· - Pupillen:_C.Jchce, L.v.d.}kcr, J.1!cycr,J.Schel-
lart, N.Pnnnc:kcet, W.Groot, A.Roodbol,A.Vc,rburg,P.Poillot, 
B.lfoegcns, J.Overklikt; reserves• ·.P.Ebing, VI.Douw," P.de Ko
ning, A.Vcrstoeogh. Leider: dhr.P.Juffcrmnns. S,,mcnkomst 

· 1.-uur Lijnkqmp, ho8k do ln Rcyweg. 

Afschri,jvingen -'" Tomntcnstr,:;nt 50. 
-:-:-:'-

'/ 
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liog steeds. moeten J .Bain en F,lkring een foto ink

vcrcn LV(,fücls H.v.d. Bu2k. Keuringsbewijzen vc:.n I.Kr:,mps,J•'V. 

de Kn1c.p, \i.Schr"incr, J .Bain, K.v.Oostvucn, P.D."-vis, J .Am;orss 

K •. ~dmir::.::1 en A.Luttorm'.:n· én Th.Loomtns zijn nog niet ingele-

verd n::n de Heer E.Sdrolcr;, Tom1tunstr.50. · ,, 

,Y_I:. t /:(LSpc~ld werd. -

Eindelijk zou dr,n dL jlmior"ncomppti tiG weer be,gin

n,·n. Het h-:d toch al zo lé,ng g"duurd en ons h, lc juniorcnkorps 

stond te pop..,lcn, om hun t,gcnstr.ndlrs vr V[.n L,ngs te gcv,n. 

Dit ,h'è.d r.;llcm,,c.l c.fge;lopcn znt0rdug e;n zondccg 1"oct,.11 ge bcur'-n, 

mw:r •.• hc:t kw::m ::lndcrs uit. De, wcc·rgodtn h,cdd_c,n kcimclijk 
vun . ~ 

ic ts op ons tég,m .c,n voet bollen k,1c.m di,rt voor ons ook nic ts ._._ 

Op één '-nk, lc ui tzondcring m,. De ,.chtstc elf tullen ven Q.uick 

Steps è•n L..,nr, trokk1Cn ond::nks dlc,s ten strijde, un deelden 

bro,dcrlijk de buit. ' 

· . Hicrm~c viel dus L,,ns B · ( .tij' moeten werkelijk nog 

t. ven \·:cnncn ~un die ni.lmr:lc:t·ing ! ) dL 0cr te h ... urt do junio

rt:-ncomp;., ti tic voor ons te mog\..n op.~n~ecr.. c.n he. t i.:;:..rcto :pUnt in. 

de vmcht te. shp0n. Hoe; dit nllcs_in ~ijn w,,rk ging, vc.rt.:.l t 

leider H.K: r.!pcr in zijn onfü r~tP..~nd· •v_crsl~g :.1;· in ·~.".en o~rdig 

g.._spc.:ldec w~dstrijd h·,r.lde Lc·ns B hd; ccrc.tc puntje·binri ... n. 

Onze jongcns tr,optcn ;if tcgc,n de hc.rd;:, wu;tcrstorm in ._,n wLr

'dcn, ond-nks cnigû goede niniv'.·ll1Cn ovc;r rt:chts, toch op de 

cigsn helft tcruggcdrong,:n. Dit .re sul tctrdt> in con doelpunt 

V[,n •de ,:;-..S.-midrècnvoor.',Een do,::lpunt dnt onhoudb,,i,;:,, wc.s voor 

onze r( sc.rvc-doclmr.1n MDri 1:1s ( w::iur r.,rc.s Vi. v. d.Ruytèllbcck ? ) • 

Nc, do rust wurûn dv rolle;n omgckc,..,rd tn Ton v.Zcc- , 

lc.nd wist c.1- spoudig door to drukkÓn '-'Il het stond 1-1. Een 

ui tvt.l v::n Q..S. w,"s or1z<ö, ovLrigcns goede cchtcrhocds:,, te, 
' mc.chtig, ,.n opnieuw koken wa tcgvn een ochtc.rstnnd -c'r,n. Dit 

konden onze jongc.ns echter nil t v ... rkroppGt1 en 10 r,1inutcn 

voör het Gindo m·.nktc Olyhoë.k er 2-2_ vrcn en ónd,·,nks het f._it, 

d'., t Lcns' st,.rkEcr m'.s, blccef het hierbij." 

OP BEZOEK BIJ • • . US ABE. 
Op znt;_;rdng 20 okt. biedt het cporthuis· "Excelsior" 

oen unrdigc attractie n'nn de H.0.cgsc, sportjeugd. , 

1licmc.nd minder dc.n. Abc. Lcnstr,: z:'ll diln in g,mocmde 

zcnk p<..rsoonlijk zijn foto, 'voorzLn v:.n zijn k.mdt..,ke,ning, , 

v.it:n::i.kc11.iu:m à'cdcr,diü hi,:.ryoor. int,'r:ssç h..,cft.Hqt is de 
. dC,...büdOC.:.Llng, nt .nr~ __ onz_ç; ~rics(~ int, rnc.t1one1.i, ::.na1...rc b.:1-cLn

d..; VOLtb:,~l<,:rs zul}· -- ;'.Olg,.;n. Zorg duc d-.t je, Lr bij bent! 

, ':,'Jr•.:s: Wc1r.1:~rotr:.·,t llt;i. ' . 
=~=======~=~=======~==================~w ================~=== 

/ 
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30e JAARGA!W. (1956-1957) n°7 18 Oktober 1956 

. ' 

Donderdag 18 
Zaterdag ·20 
Zondag · 21 

• Maandag 22 
Woensdag 24 

. -

Óktóber 
Il 

" 
Il 

Il 

LENS 1 .ZAKAGENDA 
Training voor selectiegroèp II 
LènSjurtioren· 7--9-10 • , --~ · 
Lens 1-2-3-4-5-6 en junioren 1-3-5 
Clµbavond ! ·, 
Training voor selectiegroep 1 · 
De ·.v ensdagmiddagclub . 

.====c:~. =================== ===== -==:::==================:::;::===== 

--~--------------===-------- ===========================~==== ' OF ICIEEL . 
Nieuwe leden: 

-274 ]'.Kortekaas 16.8.36 · Kok,,snootstr.22 
-284 P.Hoppenbrouwers 2e Schuytstr.63 
-285 H.v.d;Beek 2.3 .. 40 ·w.de ZvrijgErlaan 50e 
..-286 J.van Dijk 1s.5.41 Harder,'li-jkstr.5 
..-287. Adr .Krol 2f-. 2 .4 7 ' 3clezljade 53 

• 

-288 A.Munier: 16.9.40. Hstlleystr,23 
289, W.Peters 26.12.46 Obrechtstr,76 

"'.;.'heuwe Donatrice, · • 
Mevr. Th.C.Schoenmaker-Collé, Balistr.3 ( Hr.A.Beek). 
In ballotage , · . · · . 
n°16 ~- Kas 26.2.42 Bevelandsestr.14 -Dhr.Houkes-Hoefnagel 

'17 J.A.v.d.Waa:r;t 15.·2.46 v.· Dumenst:r;.146 " " 
Ui tslagendiênst: ·· • . · · · ' ==-==:.===="- Mogen we alle leiders. of- aanvoerders van de 
elftallen,· senioren en· junioren, ver·zoeken de uitslag ván hun 
wedstrijd zondags voor zes uur door_ te geven aan 'dhr.H.Houkes, 
2e Schuytstr.60·. Tel. 3~4721. We rekeuen op U ! 
Schoonhoven-Lens 1. 

Voor deze beÜ1ngrijke weel.strijd kunnen,qnze 
spelers bést wat aanmoedigingen gebruikén. V/e rekenen er op, 
dat vele supporters ;a_e reis ·zullen meemaken. De bus vertrekt 
om 12.30 u. van café liierck, Apeldoornsela:ari. Reiskostèn veier 
Seiüoren f.1.50, voor juniorei:i(yo·or·zover er plaats is )f.0.75. -.-.-. . . 
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De 5e ronde: Resultaten· van 13 en 14 oktober 1926 

Junioren 
VVP 1 - Lens 3 4-0 Lens 8 - Rava 4 2-3 
Lens 5- KRVC 6 4-1 Lens 9 - Velo 8 7-1 

Westl. 7-Lens 7 4-2 · KRVC 11 - Lens 10 0-4 
Totaal: 6 3 0 3 6 19-23 . 1.-

Pu:E,:iilen : 'flilhelmus - Lens 6-0 
. Corr,30 sep 56 : Senioren : Lens 2 - Naaldv;ijk 3 
· Stand: 

Senioren . 17 7 1 8 15 52-53 0.88 

Junioren 7 3 1 3 7 21-15 1.-
rupillen 1 0 0 ,1. 0 0- 6 0.-

Tota['tl 25 10 2 12 22 73-74 0.88 
=============--===-------==--

-:-:-:-
l~t.~t zocklich~.- op Lt_;ns 5 (Junioren) 

9-'l(niet 
10-1) 

k.l: 8',·rste jun.iorcnelftal bezochten we Lens 5( het 

vroegere kr:,r::rivenstcam, Lens· E ) , d~t_· van wal sta.k met een 4-1 

zege op/ ic-~·c. Al spoedig narri Lens ch~ leiding door. een doelpunt 

van Jo,Jp .c1e '".:E.En· maar even later was het weE.~r gelijk, toen 

KiflC e~11 v~çi j•.:~ ~-rr.<p ine(:nç: inschoot" Lens \'läS voortdursnd 

stFrk~·,r (n ::.:ert r:e:ndrichs g:~f ons ·or,ni~üw d.e leidinga Nog vo·.·1r 

de rtrnt bracht· Nico Drabbe de st&nd op 3-1. Oo!~ de tv.ieede h8lft 

g..-:.f r~e:-.: deir::~ uèrend Lens te zien, md:-ü' .,~erder dan een t:;..--effer 

vn!l· :~er"2ric!:-s 'bra-2hten· we h~t niet. Het vrij ;e;-rote kr~1chte- · 

v, rr~cLil :rwfr:t het niet eenvoudig r,en oordeel iver he'ó spel te 

·gE:ven. l.r w0rd behoorlijk partij gegeven, met dikwijls goed 

pl:la tsen en &arJige 'combinaties, maa.r dat zijn we var: dit elf

tal :':el ge~:,md. De achterhoede had niet veel moei te rr.et d.e, 

RijsYrijkers. Rudi Blok maakte hier een prima indruk door zijn 

uitstekend. ingrijpen en plaatsen. Karel Admiraal kan ook -~ijn 

mannetje '.Yel t'°t'"'an, e1aar hoede zich toch voor te nonchalant 1 

spel. Leo Blogg deed het evencctls prima. In de aanval zagen 

wc na een lange onderbruking i\Iac Davis v:eer aan het v:c,rk. Hij 

is het nog niet vt1rleerd, maar zijn vroegere schot was thuis 

gebleven, ,;aardoor en.1<:ele · r.ioöie kacsen verloren gingen. I:e 

nieuwelingen Hendrichs en Drabbe deden, hoewel zij samen 

3 goals produceerden, nog ,;at onwennig aan. Als Bertie iets 

sneller reageert op doorloopba.llen, krijgt hij nog veel meer 

scoringskansen. Nico. moet zich wat mE:er vrij opstellen op de 

vleugel. De binnenspelers waren gqed op dreef en vooral Joop 

de Heer oogstte succes met zijn schijnbev;Ggingen. De produc-
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tivi teit kar, nog wel wat opgevoerd worden:, de~ 4--i was maar 
een flauwe afspiegeling van ons overwicht. · Ook l·ièpen onze 
jongens tè vee1 in de bui tenspèlval. \'Ie geloven, .dat Lens 5· 
ook dit jaar een belangrijke rol zal spelen. Het merendeel 
der spelers is technisch behoorlijk onderlegd. Maàr sterkere 
tegens~anders _zullen beslist met een hoger tempo bestreden 
moeten .vio;rden, dan tegen 'KRVC het geval was. 

' ' G.,L. 
-:-:-:-: . . 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 21 "OKTOBER 1956 
-2:3'0 u. Schoonhoven - Lens 1 · Opwèg,Schoonhoven t/o Hotel 

, Stad,herberg. 
-3.- u.··Lcns 2' - BTC 2 Ockcnburgh, _veld 1 lokaal'_! 

, , 

- Paraat 2 Ockenburg~, veld 2 , lok~al 2 
- Valk0,;iers 3 " " 1 " 1 , • 

' 

-1.15 u. Lens 3 
-12.- u. LE::ns 4 • 
-;1.15 u. Flamingo I s 5- Lens 5' bij Hoorn brug te Rijs•,,ijk. 
-12.- u, Lens 6 - ADS 6, ' Ockc,nburghj ycld 2, lok_aal 2 

OPSTELLINGEN:L: . 
, ens 1:A .BLc·k ;i.v. Luxemburg, E. v :Laarhovcn ,l:.È:akct, 

J.Admiraal,J.Ras,F·.de Jong, B.Luijckx, J.Viüst•ofeld,G.Verhaar, 
J .S_uijkcrbuijck. Reserves:H.Eiseicburger,, J .Ruozcnburg. Lr,ider: 
dhr .HoukcJ. Bi ieenkomst: 12u. café Hforck, Ap'cldoornsclaan. · 

kns 2F .Kortckaas, H.Kemper,A .HOpp,:nbrouwers ,A. 
Vester, J. v .d .lilee'r, P. Oranje, P .Burgh-ouwt ,A .Burghouvit,, L.Knijff, 
R.Wüskfäld,J.Jager. Res. G.v.Gein,C.Meer,shoek. 

- ' ' Lens 3G.Ko~hi,J.LeliEveld,C:Hoogavee'n,;>leenman,. 
J .Beije;rsbergcn,H: v. Niel ,A. Zuidnijk,P .Hopp~nbrouvKrs, P .Bergen
hehegouwen, J .Boort-man,' A .Linnev1eever. lks. J .'Bom,H.Mulder. 

Lens 4 · · ' -. - · ' ·' · 
~=---'-,J.FrijtEcrs, Ph.de Heer, C.1kershoek,L.de 

Boer,H.Helmich,J.v.Vlesting,F.Schip.pers;, A.ten Dam, H.lfaastepad, 
J.Kuijpers', G.v.Ge_in. Res. ll!.H,ollander, K.Wallaart, · · 

_ Lens 5G·: Lam', VI .Klünnen,E. Löwtinsteijn, C. Veldink,-
R .Bec'ker, P,v.Onna, J.Jorink, L.Blom,- H.de Bakker, J.v.Podje, 
J .Bro•~11ard. Rcs. G.v .Agthoven,' 1.Niessen. · 

Lens G, Bl k --F " 'k J·B l' . . J B A 1" lh .. i ... ·._ o , . .wouri , . 8:: .1.er1.ng, . om, • ï~~ a1.n, 
,J .Bontje, Th .li,isenburgcr ,H. Jans.sen,H.Mulder,II.v .Rijn, S .Kroon. 
Res .D.v.Lieshout. - ' · - · , · 

Afschrijvingen·aan dhr.F.v.Luxemburg,Copernicus-• ,. .. . 
str.56. •· _, 

.f 
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Roe staan we~er voor? 

In de Seniorencompeti tie hGbbon ,:ij slechts enkele wed

strijdzond&gen achter de rug, maar toch willen we even een 

blik WL'rpcn op de ranglijstPn, or.1 te zier., hoe we er voi!>r 

~taan: Kopgroep Lens 1 en 2 

(;choonhovcm 2 4 6 0 . Velo 2 2 4 12-1 

Rava 2 4 5 - 2 Le ,:s 2 3 4 19-8 

Le:ns 1 2 3 "3 1 El.Zv;.:::, 3 4 14-5 

J'DK . 1 ·· 2 3 - 0 Gl1A 3 3 . 4 8- 3 

;, li1.;:t gcclcsTadeerdc Eerste i'S nog Een vrr!ügtcken 11 3 pur..

i:cn uit 2 partijt:-n is Y1'el niet slecht, Jrmar de krachtsvcrhou- .,., 

dingen zijn __ rîog niet t-rg duidelijk in (1.cze afdûling. Kansr;.:,n 

zijn vr echter zeker eh gc•zicn dt; goede opkor.:st bij de training 

1,.,-:bbr....n v:c go,:_dp hoGp. Iü i._,r};~r ~·C'val zul er df:n zoLda·g gci.1101:-

J,..:n :no.::. tc~-1 ·::c-;rd~n. • 

1811•:· 2 ook al 11 gdce1.dcri 11 bct;on slr:cht, rn.2nr hcrstcldG 

zich rr:L,-::... ~)ok voci· on~c rcJcrv1...·s "biedt dt.- f)t{.-1.!:d }?2r8pi,G-ti·.:vi:'.r" 

.J,: fJt'.!î1l~~in.~: ir. ht.t t'lftal is hocrvol" r.:?.,s,1~ .... ,:_;r .Sj j_J ook 

r01.;.curr., :r:.tr l'!. ·'!i... r:.ct dc~:t-·lfdc ;.:l&rn1t.n r,vndlopi:-:·rh Dt1.zc zall,c.y_. 
. ~ . - . \ 

u: rs t ::10.~·: v rr:~ l'c_gt_-n me.;_ ten ·~;ordt, E. !Ç~ cm Lü t dus nic t tE: gc.rn:c-; 1:.-

k0li j1: op 1 . 
• 

i5taart;;rroc-p • Lcr.s 3 en ~~ 

rsc 2 , , 2 n - s· LEr.s 4 3 2 10 -14 

~)::J~t:iat22 0 7 -12 Valk.3 ; 2 5 - 9 

Vocrburg3 2· 0 4 ·-11 HDV 2 2 l '+ - 6 

' _L_,,_n~s~l;, 0 4 -12 Spcorw.3 2 1 :; - 9 

, Fl,am"'; 3 1 4 - .7 
Over :'.,rns 3 g(:&n optimistisch geluid: puntloos ondc;r

aan. :Dit s~hijnt traditie t,/ moe.ten zijn ·.··ant sinde jaar (:n 

dag i0 h~:!t :l-·r·L 11 sukks.lt:nde;: 11 • Oo!-~ dit sui·z.o,..:n hf.::bbcn ·i'Hi 

CEn :.::·, .... t\rt :L· .. J(lins gt.trÜf'fen. !it~t· _',vcr'-1.t :.lus .. ;_tèd: oppasscp., 

maar met v,_,1·. ende l<rachti:.n i:.:oc-:t h0t 1.u.."lçk(•n. ~.\:·orui t jongens, 

klic-, t:::or...s '.:.'ut hogt.r, ._.r:.!.tt d&t vcir:-1.··t~urt,nd 11 bi..,lli;• 1,-1111 is gc<.:.t 

'gezicht. 
Ile vierde ciditic., ook al ,È!en klas teruggsvallc;n, heeft 

nog nic-t veel clav0r,·nds latc;n. zien. 2 Punten is de magere buit 

.uit 3 W€dstrijdçn. Vice mogen toch. 1'101 vc;rv1achten, dat de resu'.L

tatcn hier bet8r zullen'worden. 
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R,K.V,V,"LENIG EN SNEI, 11 , 

COPY (Bestemd voor .deelnemer) 
VIEDSTRJ_,[QEW,__zmm,lç, 21 OKTOBER 

T HUI SCLU:S BEZ OEKITIR S 1 2 3 4 

G.Ve>.àoVo SP,mTA 
EINDHOVEN N oll •Co 

M.v.v. l\Ï ,Ûo -.,~oDo 

R .~PID J .C, <,J'.JC 

·.ELHîKWIJK D.o.s. 
FEYENOORD v_.v .v. 
SiILLEM II FORTUN..:i 
B.V.V. P·,,'[:L,V: 

~':..MS~ER:t>,.~j~ ENSCHEDE 
v.s.v. l:..oDoO, 

S.H. S. ~"'Ccelsi or 
Ell:!M_', X~1~S 

:L, ó G. 0 "V o V o floDoV.oSo 

RESERVE-1JEDSTR I JDEN, 

HoV.C" 
BoV"'V. 

H.,;,RIEM 
VOIB'H JCKER _§_ ______ _ 

R. K.V. V. "IElHG EN 's,_~J." . 
ö __ R ___ I<f l N E E 1:-(In-te zenden) 

· ViEL, SIR I JD-:I:!G ZOl\TD:~G_1 21 OK'l'OBER. 

'THUISCIU:B BEZOjJ:K!\,'RS · 1 2 3 4 
---.-

G"V"..1.\,,V" SP:.R T,i 
E INDtIOVEl'l' · Noi:; .. c .. 
MoVeVo N.0-.A.D, 
R '.,PID J'.C • ... tJ,,i,."Y 

ElINKWIJK D. 0, S. 
RYin:rOORD v.v.v. 
,ïIIJ.EM II' FC:~.TTJ::--.i:\ 
:a.v.v. :.;PoGoVc. 
;,~.:sTZRD . ."~:M - 'E1~8CIIBDTI 
V"S.Vo .t.,']),,Q ... 

SoHoSo Excel:::dor 
W.MJ./'\ . .!.:.i . ~- XERX'mS 
il• Go Üo V o V o HoDoVoSo 

~JJStt.JR'[}-·.1E2) S7,:1 I J]?El[. 
'H • V • C • , H·, :'JUill:I 
s.v .v. vm:,N ,IJKERS 

--~~-~-------~~--~~==~~--==~===;===;====-·=======~==-==~--~=====;=;==-------
' 

~ •. ' -
Inleg f. N ~: . .i-1::I •. -
;ldre s 
Doorhalingen maken formulier , · 

· funge ld i G• ;..:et inkt invullen. 

Inleg f. N.:,,iM 
. . .'!.dre s : , 

• Doorhalingen maken formulier' 
ongeldig, Met inkt invullèn • 

IJl 
\j.J 

VOOR ZONDi,G a. s, T•,GIE UUR INLEVEREN VOOR ZOND ,G a. s. T','t<;E UUR IlUEV:TI:REll". 
' ' . 

Thuisclub wint : 1; BEZOEKERS wi.nnen ·: 2; Gel i .j kspe 1 X ' 

., 
'· 

\ 
1 ' 

C 
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Y:M:,-VOETBJPOOL, 
54 

Er v;aren Zondag ,jl. zelfs ELF in.zenders die de eind

uitslag van de wedstrijd BEI.GIE - FEDERL"rn goed· 

voorspelden. Daarbi,j waren er echter 'f;[8E die ook 

de ,juiste ruststand hadden ingevuld. Dit waren de 

heren B.Brinkel Sr en i7.Verheggen. 

Onze complimenten voar zovGGl vo-3tbalk~nr.is. Voelt U . 

~i t.ts vo·or 0cr. ·pLj.atsjc ,in ·onze 0:lftalcomr.:1i sete hc::-e-n? 

Beiden ontvin5Jn con prJmic vari f, 5.--, ~en a~rdig 

succcsfl 

Zo~d2.2 a~ao onLbrand~ de etr:Ja o• ~~ ~rc~~0.van , 

EO.!T.D2:':HD GUJ.JJD!r "1;\:G?'.' opni.:uv.J~ Ti.0n g,':,,]c, YOO!'.Sl:.H:"115 cr,;cn 

is Je -L-:tO:'Lst:: \':ek..:.i~ h:~sl cor:m;._;_al ... ~J~.;;: 1:o·nt het -:erst1-; 

filG"G. ~~.i:-c.i..:::n gG:...,de, v~o~ cpo . .:..licgc~.1 uit ::1~; oue ? 

.,En 00/ 1G ~1c~olijK~ uit ~o keren ~rçmia .loop~ ~~~gz~am 

m;:is.r z0l:cr ~11);, Het i b de m0C:i te: waarJ cm ook G8ns G:..::.t! 

k::rnsjc o. r~1son van f. 0.25 te wagen. 

De ·competi tiG voor do premie van VIJ1'".'IG GUIDE}I 

aE.t.at Zondacr ao5o ook \:.•oer draaicric '\/ic sto.at er 

Zondagavond aan dG kop. De vorig;. r;ocK hebt U kunn,:;n 

lozen~ ds.t er nog zeer ve:l kanshGbbGrs zijn. . 

:Sen goed.:: of oncrelukkigc Zondag l,an vele :plceétts.en 

verschil op de ranglijst b~tek~ncno 
En de comp:::tie-duurt nog la.ng. Ook ni2uwe dc,:;lncrncrs 

hebben dus nog volop ko.ns()n. 

IlIT.E1J.GR~lî OF ""~ .. F'GHVJ'. .. JJ:T V cJI rOR1,iU:TTIREil TOT ZOl:îD.,4G ao So 

T7iEE UUR BIJ. : . 
J"o Hoc fna.gc 1, . Tométtcrnstraa t, 243; 
~oROO½GnLurg, Hccatij~lein 3?; 
\LVerh0ggcn, ia,a8.rt0nsdi.jkl~.cèn· 559; 

P.Krol, Sw:;zkadG 53; 
H.Houkcs, 2::: Jchuytptr.6O. Poolco=issio. 

BEL.NGRIJK ,BERICHT. · 
'.ri llcn bGlanghebbc üa'on Gr- re kGn i ng mede houdGn dat 

d0 bijccmkomst VQ.D ,jcugdl0iders in de ·.rarmoczicrs;;

straat is op ZÓI:D.,G, 28 OKTOB:si=t a.s., dus nL:;t 

·z9ndag a. s. · 
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-------------~----------------------------------------------

Staartgr~ep Lens 5-Kopgroep Lens 6 
Flamingo's 5 3. 2 .8-15, KRVC 7 4 8 29-2 
Lens 5 3 2 6-11 BLZw.7 3 6 12-1· 
IIVV 6 3 2 5-11, 

1
' Lens 6 3 4 10-7, 

HES 9 3 . 0 6-11 Wilh. 7 3 4 9..:9 ' 
Cromvliet 6 3 ·o 6-12 RKAVV7 3 3 4-7 

Ikt vi,ifdc hcEOft C'en prettige, maar zwarE' competi
tie. Be mceste spelers stammen uit de vierde klas (het , oo±·
rr,aligc zesde) en zullen dus moei te he bbcn rnc,t hGt bc•tcre spd 
het hogere tc:n;po ;;n dE: 2 x 3 kr:articr vr,J d2 derde klasse. 
Een flinke dosis 0nthousiasme zal !].iGr val'l groot nut kunnen' 
zijn. 

Lens 6 tc'nslottLl, ons enig elftal in de vierd,e klas
se, is onze bekende veteranenploeg. Dlze óudjes do0n het nog 
1)cst ~- gütuigc dC: stand" Zo:q.dcr bepaald hO(Sf, -iilusi0s tt: mogen 
Jcor,st,-,,ron zal ons :~~Sde c._-n béhoorli;!ke r .. ûÏ spt?lcn in zijn af,
à.c.liÎ1.g en nog menig j0ugdigc ~ tt.g(.;'l~3t::;.ndcr d1:.' do.s 'omdot.:n., 

-~-:-
PROGRJJ,TIKA JU1'iIOREN VOOR ZATERDAG 20· OKTÓ~FR 1956" 
--3-45 u. Lc::ns 7 Vcrburch 4 
-2.30 u. DHL 14 - kr.s 9 
-2.3o·u. L,,ns 10 ,VVP 14 
PROGRM:fäA JUNIOREN VOCR ZC:ll>AG 21 OKTCP~R 195G. 
-3.- Uo Lens 1 ADS l 
-1-45 u. Lens 3 - Vc,lo 3 
-1.15 u. V/ilh.4 - Lens 5 
OPSTELLINGET~L · ~ d ,~ t ======.:.~c.:2·n:!!s~l!:.: n. û "aar , P.v.d~Geest,P.Jans;cî.Groot-
huis, Hadc Gruytcr 7 111 .Hetrens·, A.Smü.bcrs, H ... VYittcrs, IiaLancée, 
C.v.d.Eruügel, H.Beij0rsb0rger. v.H. Res. : G.J,;,hee en•.J.Brus.:. 
sel. LcidE1r: dhr.P"Juffc.:rmdns.. -- 1 • • • 

Lens 3 : ~ ... ls vorige WC:(:k ! .. ,:~t r .... Einfclaur en '.i~Vc,:::-t-. 
d • ~ l' d";r,..~, t··~TT dTI ... l- 1-..:.:;, ••~h T.".-·,.-,/-1.,. 1,-/ f~roos~ i~(_;Sa 7oVo ~\îc..:.-.r ..;.L L.v. ·-~•-~.t':..a t::~_1..er ..... r ......... l_._,_,,~_O, ,._. 

Lc·ns 5 : ·uls vori{;t.: ·áe:ck ~1(:t H.Drû."'..)bè· l.:ll GocL. /'oon. 
Rcs. /"Wieg, .. :rink" Loidt.-r:dhr"E .• Sarl:.lua" S:..r.:~-n~~G~;st : i2.l~u. 
1 t Ylachtjo-~Malit.::vGld~. • "' t. 

Lens 7 : als vo1dg..:- WL ck" LLidf:r: dhr .A. Be ck • 
., Lens 9 : . als vorfg'o ·weck. R~se:rvci .-·./ .Now·èe, l;~_.Y. ,., 

Adrichcm. LeidL•r:' dhr.G.Lam. Samc·nkomst .. , 2 uur I,ijnkal)lp; dG. 
la Reywcg. Haast j\J un nc,em zo nodig je, brood en voctpaluit
rusting mee naar $ChooJ. 

,- .. 

. ' 
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------------------------------~·-· ---- ----------- ·-------· ---
L~•ns 10 : -P .Schu:J. teµ., P:Nicuwcnl1uizen, A. Thomas, S. 

He, rcms, F.Wamsteekcr, B.tcr Meer, N.de Boer, J.Broekhans, 

1.Thomas, W.Burghouwt, H.Waayer. Rese;vc:: G.Scipio ep_ J.Vcl-> 

link. Leider : dhr; .G. Ver haar • · · · · 

Afschri,jvingen Tomatenstraat _50. 

-:-:-: -: -
.. \zo spGdden onze .junioren. 

Het eorste " voll_odi.ge " programma voor qnzE; j.unior,m 

levórdE; drie overwinningen en drie nGderlagen op en m0n kan 

zich,. na de goede rcsul tatei, inde oefenwedstrijden, daar al

leen r:&ar ovc:r verbazen, Vooral de· z,rnre; nederlaag van Ltns 3 

en hc-t ·1-;ansucceS van Lé.ns 7 v:aren· _grOtl'. tegenvalîcrs. Wij h2b

ben do indruk," dat èn:i.g& dftallen uit c,m 11ndcr vaatje zul

len moottn tappen om het seizoen met '"'· n redelijk totaal re-

sul teat tu kunncm afslui tem, · 

Bij dé •;;cd.strijd die Lêns 3 tLi{c,n VVP 1 ,;,pc;:.ldÛ is è.ui

ê.cl;ijk gebleken, dat onze sp<-lers tr 0,ining nodig hobb8n. ?.o

vendicn bleken onze- kanthalV8S .hun ta[:lk niet te b,,grijpeen, zo-

- d.at h,-t rr.idJ.Lnvcld voortdurc nd 111 p._;zi t van de rood-zwarten 

.:las, hctg0cn rruc..r re sul tccrd.e in tr..: :veinig steun aan de voor-

ho1..:de. De stormlin.ic eingwbov8ndit.:n mari..l{ aan tq kort spt:l. Het· 

frisse, _c-_n technisch goede spel v.an,VVP w,akte di;, nederlaag_ tot , 

eer. v~rdî0nd€, alleen 1c>as hct' jammer, dat· 2 van de 4 goals in 

bui te:nsp0lposi tie ,:erd0n gescoord., 
Het zevende junio,, m,lftal heeft van zijn bezoek aan 

W0stlandia 7 .door eigen schuld ,,7einig ple;zier beleefd. Het 

kort0 spel,bij de ·e€rstc kns-aanvallcn werd ·door de fü,ald

\7ijkers al spoedig onderkend ën het tegengif was dan_ ook gauw 

gevond0n. BovcndiE,n volgde. na elke onderbroken aanval van ons 

Gen razcnds.ncl.1e tegc:.nstoot tn '!it.:t vcrdi~:nd.e dOL·lpu..vit liL t 

niet lang op zich wattton. Onze slc::cht spckndc aohte:rhoede 

raakte da::.rop in paniek z01,dcr' d.at dit evcm:01 tot nog meer 

-
1 

narighoid lc,_idde. Eert morclè, injectie tijdens de rust l,,illde 

weliswaar tot een opleving, tnar nadat de jarige P .Kemper de 

stand op 1-1 had gebracht, ,ras :,c:t v;mr wc,:;r sm,l gc,blust. 

Onze spelGrs knoeidon··cn ping;:;lélcn ET v,cE;r lus.tig op los en -

natuurlijk profi tE.,:rden du gasti1-cr0n daarvan. Ondanks moLdig 

verzet van Hans van :Dijk, de. enige, die zi·ch ten v:ollu· gaf, 

kuik Lens op ,.-. n gegeven momE.nt tegen een 4-1 achterstand aan.· 

- ' 

' • 
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To~n eindelijk' k~1amen -~nze sp,,lc-rs los >westlandia -,;_,~~ ne;gens 

meer, maar verder dan 4-2 (P.Kemper) kwam het toch niet·. Deze 

wedstrijd_ dienii voor ons 7e een les te zijn geweest. Door me~ 

de armen over elkaar te gaan staan en· elkaar verwijten te maken 

kom je er niet. Gelukkig hebben jullie het voorbeeld hoe het 

wel moet bij de hand. Het heet Hans van Dijk. . 
Van Lens 8 weten we alleen, dat-het met 3-2 verloor. 

Voortaan gaarne een· verslag van aanvoE,rder of leider. / 

Lens 9 ging allesbehalve kalm van start en kraakte 

Velo met 7-1, nadat de rust met 3-0_ was ingegaan. Nu w.~rcm de 

Watoringers vrij zwak, maar qnze jong(ms •lic ten t.och bij vlagen 

aardig spel zien. Wanne.er de spelers v:at meer op elkaar ingc- · 

spciOld zijn, zit or wel " muziek "in dit elftal. De; schcrp

schuttr,rs ~;:1ren : J.Goemans (3), E.Hd,:huijz,m, .G.Olyhock, 

C'.Nuytl:'ns e:n een Vele-back (ït:der één). :-:t}t tt:gGnpunt k".ram 

iVOll8di,g voor rekening van k·~,.per Guido I~:,11~'-n, diG 2r:;:ns 

op, het middt:nVc.ld. bival<lperd0. Lnat die g1...intjcs in het VJr-

volg, Guido ! , 
fü,t tiende dftal spc;,ldo e"n goede ,v,:,dstrijd t, ten 

:KRVC ll. N, dat in het begin d,. Llftr.llcn r.·.n c:.lk<,ar ;,;-c\',a:sacd 

•:;c..ren 'gt.:i':..:cst, r,erktc Lens zir..::h· los t~~ n&i.:.i ·çioor c..:,n ,s:02..l vt111 · 

N.de, Boer een 1~0 voerspr:1r.g. In a,_ t."eedcc hL·lft ,·,,rc.t, on2c 

jongens bLl213grijk sterkE:-r Lri_tl;:)or s".cclpunt\..11 Vf.Jl >_. •·. 1ocr· 

- en B.Thomas ,2x) word do voordclicu ck"'d tot 4-0 opg._ ·,o.-.x·d. 

Dt.ZC cindst;;nd gêcft ovk de kl"ach•t vs.n Onze v1.~rdecli5·i?1.;5 voJ

docndo WE;Cr. 1. de y;. 

"/ii,i, voe.tballers, Zl..Jn cri tische ml.ns<:,n. 

Misschien nic-t m~er dan anderen, maar stellig niot 
r'1indGr. In het veld on aan de kant boo.ordGlen Fij o zo. gr,,ag 

;- wat onz!! medespelers prest8ren en wat df) tl gt.nstandc,rs doün .. 
Ook_ de sch0idsrochter geloven ITij uan de toets van -

onze cri tiek te moeten onderwerpen. Deze grote onmisbar.e bomt 

er niet al tijd goed, 1:_f. · ' 

Vooral bij een nederlaag v.rord,.t hij de zondebok en 

1~ordt hem een en ander grif ·-,Grwcten. · 
· Natuurlijk is dit verkeerd en diep in hun hart we~ , 

ten dat alle voetballers. · 
Maar toch is die neiging tot cri tiek en tot he.t 

zoeken naar_ een zo11debÓk zo echt menselijk, dat niet velen 

er aan ontkomen. 
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1 DE,s te mc,er viel het· mij op,-. dat ik reeds nu in de nog 
ze,.prille competitie twee scheidsrechters hoord.e prijzen do.or 

.. i?e verliezende partij. · 
Zo iets strekt cie· arbiter &n de verlicz~rs tot eer. 

,.;; . 

Ik houd èr niet van 
Een kseper als.een vleesklomp, 
Zonder bot en zonder boen , -
Als een scheefgezakte pudding, 
Zonder r~b en zonder scheen, 
Zonder borstkas, zonder armen, 
Zonder vuist, zonder schenkels, 
Zo?1dcr graat, Y.rant zonder "r:ei'vels, 
Io esn k\i.:;.il. ihet" z·{rakke enkels 

Ik houd or nièt vo.n .. 

Ec,n stoppc:r:spil met stop-oelhcrun, 
Met katoendrend in zijn baard 
l't.:et een nek van ijzcrgE:rt-n 
1lfd~ ec;n ezelskop 'en vnrk&nsstc.art 
Met cun zaag voor lin..s:f:r 
En LCJn zeis voor r0cht0rb8en 
Ec.n paraplu voor nfV/8er.wapen 
Voor ck aanval um molc.nstecn 

Ik houd er niet van. 

P.J. 

• 

.· 

, 

--=:;:=::::.----=:::===-====;:;--== . =;;;==~"'"'====- ·-==========;:;=====:;::;:=== 
TANDEN OP ELKAAR EN PUNTEN VERZAMELEN c 

-=-===-===·=· ===========================:;::;;====:;::;;============= 
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DE LENSREVUE 
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, 
Redactie: L.ds· Weert, A.v.Gastel ei-J ,G.Lam 

Gironummer t,n;.,;, Penn. L. en S. 336711 ' 
.Secr., H.Houkes, 2e Schuytstr.60, ·tél.32472.Ï 

Te_rreinen Ockenburgh,, _ einde Laan van Meerdervoort · 
=;:;:========;::==-,· ========. . ===============. ==============::===-= 

30e 'JAARGANG (1956-';1957) 1,0 8 25 OKTOB_ER 195'6 
- -· . · . . =====-======-=-:;;=---===------------=-=- -------- .------. ------

Donderdag 25 
Vri,jdag 26 
Zaterdag 27 
Zondag , 28 
Maandag. 29 
Woènsdag 31 

oktober 
11 

" 
. Il 

Il 

Il 

LENS 1 ZAKAGENDA 
Training voor groep 2 
a uur: Bcstuursvergrlering • · _, _ 
Lensjunioren 7-tl-9-10 en, pupillen 
Lens 1-2-3.:.5_6-en junioren 1-3 
Clubavond ! 
Training voor groep 1 
De woênsdagnliddagcl ub. , 

. ====· =-· =======" ===;;;:==· == -=. ~ ··===· =======;:;:;;:;:;:;:;;:;:;:;:;:;:" ==========:::: 
IN OPRICHTING, Hïfa 7e SE.NJORE.llELFTAL 

======= == , = ·=, =========, =-~.:. =, ============ ·=== = ', .====== 
. OFFICtEEL 

In ballotage: . , 
,,,,, n°18 J ,A,ll.Borsboom l0,1],)45 Loosduinseweg 505 Dhr.Juf

fermarts en E,Sarolea .. 

, , 

Bestuursvergadering , . . . , 
Vrijêiag, 26 oktober 1956.tetl huize van de hoer W.Verheggen, 

,\ 1!aartensdijklàali'5,59,'_aanvang 8 uur, 
Jeugdleiders bijeenkomst. _ .,- _ . 

Wij herinneren ef· aan dat de 'jáarlijkse bijeen
komst voor jeugdleiders zal Plaats vinden op zondag 28 okto_ 

· ber ~.s. in het R.K..Weeshuis :, Warmoezierstr.91., Om 9 uur· 
H.lllis in. d,e kapel van het R.1{. Wee_shuis gevolgd do.or· ee~ -ge- _ 
me_enschappelijk ontbijt. Hie'thá causerie door. de Zeereerwaar
de Heer Raadschclder _ over het' onderwerp " Is sport jeugdw('rk". 
Einde, ong:11.30,uur. Voor de-leden zijn hieraan geert kosten 
verbonden •. OÓk de aanwezigheid van bestuursleden wor:lt op 
prijs gesteld. • ' , 
Een nieuw· elftal op· stapel; _ ' , , i · 

. . ... . Een a,.ntál seniorèn en A-klas juniorc_n zullen 
bcrcérkt he])ben, dat zij slechts sporadisch of in het g,hcel 
niet worden opg, stcid" Wij kunnen· de verheugende mededeling -
doen, da·t het ,in d, bedoeling ligt een 7e seniorEOnelftal voór 
do competi ti~ in tG schrijven.· Hiçrdoor krijg!èn ooJi: deze ~ 

" 

. I , 

1 -
,1 

, 

' 
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s1J.::lers de kans 'regelmatig.wèdstrijden te spelen. Voorwaarde 
i$ dan echter, dat wij volledig op deze spc-lers kunnen rekê
J,1e/\. Binnenlfort heren jullie nad0rc beri_chten. · 

VAJ{IA. ~ d bl f O k . h '1 b dd ' ·1 t -won ag Ge op c enourg een o auwc inn 00~ ac1 er, 
af :be halen : Toinak•nstraa.t ,50. 

-Arthur Thomas heeft ècn paar voetbulschoenen te koop 
n;8at 37/38. -Zijn udres. is·Valijenboslaan 46. · 

-F1·ans Duym wil ook zaktn doen. Zijn schoenen hr. bben 
m·.at ;,8 1/2. L;i.,efhebbn;r:s_ hie;rvoor kunnen zich m8ldE;n Elsstr. 
12. 

Het Zoekliéht op Lens 5 (:een.) : 
Ons zo"klicht, vorige: week opgesteld b:i:j Lens' -met n°5 

:::i:ng,,g,,ven junior,.nülftal, hEJbhm w~j dfze zcndag mccgeslièept 
n~~t.r het nE.st van dei Flamingo 1 s, \vaar d8 5e spruit van d_ie 
fru~ilie b(zoek ontvfng van.onze 5e sLnj.oren-editic. Zij, die 
bekend zij.n r:K-t de kwaliteit v&n g0no<cmd nest zullen,, als 
zij ,aan do rt gen van de voo~2fgasndc.--1 Wû'E:..k denkcn 9 kunnen bQ- _ i 
grijpE:n, 'dat onzEc lichtende installatie nogal ·bc~o:lderd van 
dd b,:;;ock huis,'ia&rts kc:or.de. , · · ·· ·· · 

Door :;fschrïjvingen en het, vcrklnarbarc, wGgblijv'0ri 
v,;n "en spceler, /noc:.,st Lc,i:is 5 met 10 m::m du strijd c-.anbindcn •. r 

Jk ilUffiGricke _mecrdl:rhe:id bezorgdo dr, Fl,;mingc.' s cèn 1-ichtEJ -
vc;lilr.1c;,.rderhe;id, die evr,riwei pas na geruime; t;i.jd tot teen 
doelpunj; leidde, LGns' antwoord liop vi,!. L.Blom (1-1), ma,.:r 
wc~orom nar.1en de gastheren· een voorsprox;ig, die. opnieuw door, 
L.BlÓm ,ïerd genivëei1'.eere1. _Op het derde Flamingo's doelpunt· 
h,id 'onzi voórhoede· echter gcE,n repli.ck. Na de rust sp<'cldc 
LulS wtt bEk:r en ·was bij vlagen zelfs in h8t offensief. km 
ck<-ef,,7,;rJ-::ing ontbrak echter ~-lles 'en toen de thuisclub de 
stand op <-2 h,.d· gcbrácht, irns het plei.t beslecht: . , 

Deze m,derlaag tc,gcn hr i; zwnkke Flamingo I s-clftü ·is 
ni8t a.lltiÜn te r1ijtcn, aE:.n, de n1ill1üricke mindc.rhtid van: ons 
5c. Natuurlijk h,,d hüt missen van.een spüler invloed op do 
pr"stati.:s, ,maar door het harde ucrken ·,112rd dit gemis toch 
m,l ten ëktc gc-comp8nsocrd. . 

'De conclusie mo~t dan _ooi, luiden; dat het ons 5"·niet·. 
aan vechtlust, maar wc-1 aan kwaliteit man\{cc;rt. De ploeg 
is geen conh,lid in hc,t vdld,, al is de geest uitstekend. Zij' 
·zal een harde dobbc-r hcbbc.n zich in de 3c k;!-r:s t,:; hc:ndhavEn, 
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fütt vrc,.cánde is, dat van alle spelers iets goeds 'te' 
vertellen is, doch dat door.bepaalde fouten het goede weer tc-
niot wordt gedaan. _ · · 

De backs staan verdedigend hun mannetje ,ml, maar 
·falen mee stal bij lwt · opbom,,:,n van eigen aanv&llen. Zelf~. als . 
zij een bal vrijg,.maakt he tben vclgt dik;•ijls t:on hnrdc knoert , 
m,ar voren , uaar niE,mand .iets urn he:.ft. . · 
;, De· middenlinie i.Vfls· op liilks hc~l ·z;Jak t:n hom1cl Or..-
zc· linkshalf t,,ee zeker ~chijr:cnde doelpunt(;n voo:r:kwám, · beteken
de zijn spel soms een éxtrà-bclasting voor onze ll,chterhoode. De 
andc,re halfspelers deden het beter en probeerden zelfs do bal
len goEOd naar voorhoedespelers tu plaatsen. AllE'ep bleverr·zij 
bij fonsaanvallen teveel achter, zodat çcn grote 'gaping ont-

,' stond.. ·.. •. ,·'· .,~ ·-- , · · - · 

De voorhoede vergat te vaal[ zich vrij tJ lopen. On-. 
ze sr..ûlle _bn technisch aB.rdig SI)Llu;1d€ rcch.tsblli ten k·1-iElm er " 
mc.crmalen go::d langs, maar verprutste zijn goede w::rk dan weer 

,-·\ door heel skcht. plar::tscn." Onze. linksbiDiien due'd soms ook.car-. 
dig werk, m~ar verzuimd() dikwijls de bal tijdig af to geven en 
liep zich dtm' al pingder.dc h, t ledE,r ontfutselen. L.E: m 
scoordo 2' dOGpunten·, vm&rmede hij zijn :.c:ndu.l ,·,el had geleyord. 

Kcupor G.L1.em zien.wij toch litcv,:r f:ls vcldspE:hr. 
Zijn ·do<'lgcbiod verdedigt hij ·vwl tactisch, maar o jé uls er· 
schoten op zijn heiligdom worden c.fg,vuurd. Zeker 2 goals hr,d ' 
hij duze. middag kunnen voorkonkn. . 

Intussen zitten v:'-' toch m.:,t dc:: opgave, dat V1e 
Lcn~ 5 in de 3e klas mo<;tcn houdE:.n. !fot kan ,iel, m!;inr dan zal 
1oen eenheid geformeerd r;,01;ten ,·,orden. En hoe dat kan ? Misschü.n 
weet U het -ant,1oord oo!c-; 

L.dc W. 

T1 · 6 R d R lt t 2~ ?l o''tob,.·r 1'1~6. ~e lê on c - esu c. en w·n ~- en ~ ~ . , d 
SLnicron • Jur.icrcn 

Schoonhoven - Lens 1 nfg. L~ns l - GDS 1 5-2 
Lens 2 - BTc· 2 9-1 •. Lc..ns 3 - V,lo , 8-1 / 

Lsns 3 - Paraat 2 2-2 Tilh.4 Lens 5 0 A . --~ 
Lens 4 - Valk.3. '4-5 ' ' Lc.,nr; 7 - Verb.4 5-1 1 

Flam.5 - L~ns 5 4-2 DHL 14 - Lens 9 afg. 
Lens 6 - ADS 6 2-1 L(..n; 10 - VVP14 3-1 -

5 2 1 2 5 19-13 , 1.- 5 5· 0 0 10 25-5 2.-

'' 
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Stand: 

Senior<m. 22 9 2 10 20 71-66 •✓ o. 91 

Junioren 12 8 l 3 17 46-20. 1.42 
Pupillen l 0 0 l 0 0- 6 0.-

!totaal 35 17 3 14 37 117-92 1.06 

==================~=- =========== 
-:-:-:-

PROGl.fAMI,iA S'.':~UOREN ·voOR ZONDAG, 28 OKTOBER 1956. -

- 2 uur Lens l' - Concordiá l Ockenburgh, veld l , lok.l. 

-2.30" Bl.Zw.3 - Lens 2 · Landgoed.:Quinrell-Wassenaar: 

-12 ·-:-" Wass .4 ·_·Lens 3 Kerkehout te \fassenaar 

-12.-11 Luns .5 - Q,uick: 7 Ockenburgh,. veld 2, lokaal 1 · 

-_1. 15" _ KRVC 7 - Lens 6 v. Vrcdcnburchweg t/ o clubhuis 

Op''T" LLI"'"" 1- · . te Wervo. · · 
0 .!!.i J.hl"~ \iL 1 _ ... ' . 

. . ens :A.Bt.ck,A.v.Lux8mburg,E.v.Laarhoven,H,Haket, 

J .Adbir;al, J .Ras, F,. de Jong, B. Luij'ckx;J. Wüstcfeld, G. Verh;iar, 

J. Suijkcrbuijck. -=Róservcs: !J .EiseE.burgC:r, P .Hoppenbr.ouwers, 
- 1 • ,. 

C. Iloogr ve.c.n, P. Bcrgenhenegouwcn. . ,- . . 

. 
ii..V\ ster, 

·L.Knijff, 
Kuijpc..rS. 

1(..IlS 2 ' ' ' 
F .Kortckn&s, H .Kunpçr, A. Hoppcsnbrom,crs, 

J.v.d.Mc:Lr, P.Orunji;, Burghoywt P, LEur,;hóm,t, · 

J .Rooztmburg, J.Jagcr. Reserves: 'P.S_chippc·rs,J. 

Lens_ 2G.Kochi, A.Krol,C.Iloogcvocn-, J.VGenm1.:n, 

B.v.Vt,lzc.n,H.v.Niel, A.'Zuidwijk, i?.Hoppenbrouwers, P.Bcrgen

hcncgouvicn, J.Boortman, A.Linncwcever. R. serves.: G.v.Ge:ê,_n,. 

L.Nit:ssen. 1 r. • 
Lens SR '! h. · ' .W Kl" • - E L" t . . " v· l 

.J.1 a: ieu,.· ~ . unn0n, ·. owens eiJn, v. c.. -

dink, -ivi,1io1landcr, C .Meershoek, J. q orir~1c·, G. Lf:!m, L.Blom, 

J.v.Pocljc,J.Brochard. Rcserv .. ~, P.v.Onna, E.Saroh,a, 

Lens •6A.Blok·, F.1!ourik, J .Bellcring·,- J .Bom, H.v. 

do Boogaardt·, J .Bontje, H.Muld,r, ·n,Janssen, A,-'.ifolh,,in,H.v •. 

Rijn, S .Kroon. Reserve: Th .Eisenbergtr. ·· 
Afschrijvingen aan dhr. F.~.Luxemburg, Coperni-

cu's straat 56. ' · -
-:-:-:-

Eon man 2 eéh man .... (vervolg) 
In de Lunsrcvue van 4 oktober 1956 n°5 de.cd ik 

unn r:llo leden Ct:n oproep toukomc.n om lensgezind de• kenden 
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R..,.ko Vo V. 11 L:©TIG Eîf SHEL 11 
?'"f"ï~-6 y -{·~1"""r.r--:- ..... 1"a' voor .... ü,.,. .... ,1· ,....,,..., .... ,r1 ·• ... ) 
\j V ..,_ '..J·_,,.J v,._, 1l ~-t;.; ,a.,._,..;a 1 , • .,.J.. 

i'ffiDSTRÏJDEU ZONDAG, 28 OIC'.i'OBill. .. _ .-•-•-··- ,.__,. .... __ .:, ----·--- ---·--,,_·,·-----,.. --- .. • T:ï·IUISCLUB 13:::;zOLIDJTIS 1 2 3 4 

~ '._,.,,:,.: 

R"K. V.V. 11 L~:JIG EliT. SN"l~L 11 

(T""'I.t'.L U- 1 ff .... ];~~Ti""Tu:ltc zenden) 
\"/:SDll THI JïiEN ZONDAG, 2€l OKTOBER • ." -- - ··----1--,-··--·--- . ...:::===~--TET.7IS0LG1B J3:iEZO EICS.HS 1 ;; 3 4 _____ , -------·---· ·--... ·---- ....... ,. ____________ , _____________________ _ 

G,V.A.V. 
SPARTA 

lif. A" C. 
N.O.A.D. 

AJil 
.1)110"S. 

.AJ:3 T ~~HDA!'•!. 
:CINDHOVE!T 
l;~ .. VoVo 
RAJ?ID 

EIKOHOVEN 
i?EYEl';ooRri 

·----.~--

·------~--' .. -~ 
-·- - - ---- ----

G"V.A.Vo 
·si=,};üTA 

/ii- .. A.Co 
NcO.it .. :: .. 

·A,7i'CJ:.. 
.,., ,... ro .:...) • ,.1 " i:) " 

' 

.AM:STi~i(DA}:'.: 
iEINDHOVJ!Iî 

M" v" V. 
IlAPI'.)) 

EII'lDI~OV:i~I"7 
FJ.i!Y,Sr-T(JORD 

--.;-:--•-· 

·v~v.v .. ',1ILL1:'Iii:. II 
13"V.y" 
E:·rsCEEDE 
H.V.C. 

V.V.Vo WILL:î:H II 
B, V. V: 

FORTUl'îA 

P. S "V "-· 
A-D.O, 

H":J"V-.,3., 
S'.ï:01-H\ilVOG~i:-~LS 
XER.1lES 

c:_,. -- Cl ' 
v"H.u" 
R"CoEe 

" H: . .:n=mror A 
,1 . 

REpETIV"2-;-l{~DSJ'~{~~ J.:)I.;1.T 

K~F"C. 
HAl1.R.LENI 

:).,\1.S. 
~SoV.Y .. ~ 

_\. _____ . __ 

1 f '""'"'" ' '. ~?OTI1 Jli.tl 

p. s .. ·•;. 
.A ... D. C .. -

H":D"V .. ~:L, 
'~j!~:omt'ICG~LS 

-,-.-•,7""')-,.,-j;lC,! 
..t.1..--;-1.,1_,,"\~Û 

EHSC~1EDE 
H,V.C. 
S "H,S" 
R"C"H" 
HELMON:DIA 

:q1:~::JEllV~-l17J~'DSTRI tm:2.r: ---•-·----•'4 -- ... 
.,. ... "7- r1 
/:?i..-~ .v .. 
Eli.AS.LE:: 

D" W.S" 
S.Vt.V. 

-------~ 
' 

; ----------·------···---------------.--·-·---•·--··-··-·-. ·----·-----·------ ....... - ·- . .- ________ _, ______ ' ---~-=-·--
I Y"l 7 -~ 'T' -P J.---.., b .._ o 

·; .. -,.- ,. 
J., .i:-:.. ..,_ - " 

Adros 
Doorhalingen mc~kC:Jn formulier 1, On n-c 7 d' r, ><·,t· .; ,,,1,1 .• nvu7 lcr.- ' .:.J.o + .i.i_-, • i·.r...., ......... ~ ... v J...i.J. - - ". 

I 1. ,·, ,, -.0 n ,,€, "",J• • HA.AI~: 
Adres 
T10C"--.}'s~.,7;,,.. o-on r,,,,,?en ..:..J , .:..,_ .-.il,.-..1...1.l.t'.J ., ........ u.,~':; .;_.1. 

:.Ici; inkt invull0n.. 

•, 

formulier· 

~ 

O'\ 
'vJ 

,' 

VOOR ZOI·-TDAG a. 8. T·J~l!! urm Il:ILE1/'.J~t:F~N ' YOCil 

2; 
Zo ,,TD ., G a <:: rnr-r·717 U('":> r":rL"'.T"'RT,,11:r .:., .ti. , • .:,., ..,__u..J.J.:J. ~!.\.- -·i .. •21· l.:1 L., ... ,l', 0 

Thuisclub wir ... t !' l; J3e1/~ookc:co ·vvi1u1en G_eli.;jkG1x~l X 



LENS-VOEîE.ALPOOL. · 
54 

Twee inzenders behaalden maar liefst ELF punten. 
De gelukkigen waren : H.Holt en G.Jehee. BGi•a.-en ont-
vingen een bedrag van +. 7. 60. _ . _. 
Hans Holt pas enkele weken lid, -vindt dit een gemakke
lijke manier om aan cc;:i voetbal.'..uitrusting tè komen. 
Zijn eerste ·aeeln&'TI.e levGrdmi shirt en broek op. 

' Gelukl;:ig hield Gerard Jehee de eer van de trouwe 
~ do9lnem3rs O}). 

✓ 

DE COMPETITIE: ' ' 

l;Ioewel nog geen enkele. má.21 winnaar was P. Burgliouwt 
met 10 -;punten weer gced geplaatst·. HiJ behield dan 
ook de leiding. Er 'liggen echter nae vele lee.pers op 

·de locro, Hier is de stancl :
1 

... -, , • • 

P.Burghouwt ~Tl pt.; J.Jagcr,39pt.;·H.v.~ij:!l. 38 pt., 
J.v.Wasso;n ,37 pJü; F.Gro,1t,A.Hoçrfnagcl en G.T.arn. 36' :,;:t. 
Dan v1I'gt oen hclc lijst van inzenders die 35,34 of 
33 ptmtcn verzamelden on dus ook no6 lang niet ui tgo-
B ch':l.li::(;ld zijn. . , 
1 .... .,, , 
ZCNDAG a.s. vtce:r ·eGn :iorr1aaJ..· .:r_Jrograrn..ïJ.a rnc-G de 
van :f.100.:.. voor het _juist ,i-oorspcllon ·van 13 
dGYl. · AfgclO}.JG:n WGGk v;arC:i.l \VC er c1j_~ht bij. 

l)l"'(ff1ic 
v-..odstrij~ 

Uic ;vcrd t de ec-r$t·e winnar~r ? ~ / 

~'or:nuli·cr0n inzonden tot ZONDAG 
staande adr~f:fs.0n : 

W~ vor•::achton wo .1r 
' ' 

vo~o 1 ni,ouwe d.~(;lncncrs D 

'· 

' . 

' 
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i_n een te slaan en samen het v&rlorcn' gegane terrf.in t'.e h.1,r-

1' winrn:n. Vorige, ueek werden alle terreinen afgekeurd zo:dat er· 
ge-on afschrijvingen konden' zijn. Nu deze-week een volledig 
programma is afgewerkt kan ik tot volle tevrud~nheid vasts-tél
lèn dat' do oproep niet voor· niets is. geweest. ,Déze week i.s · 

· ,er n. 1. binnen 'g<;komen zegge en schrijven één afschrijving.· 
Ik kan niet anders zeggen als· " houen ,zo ".E ' :t , 

• __ 1 ,, · • co-socre aris, 
H.H.Aanvoerdors. ", · 

De aanvoe?dcrs a.ér elftallen gelieve op d0 m:.volgcndc 
punten goed te letten: , 
L Naam schei_dsrechter .en van grensrechter goed invullen op 

. r:uilformulior. , . · 
1 

2. Oplctton dat do einduitslag·9p het ruilformulier wqrdt'in-
g~vuld, , . ; , , 

3 .. :!zij thuiflw,ds'trtjd_o'n in de rust amî de scheidsrecht0r een 
consumJ?tie aanbieden: HiE.rop vooral goed letten omdat dit · 
laatste punt n:t.ds m:eerdere. malc:n is. vergeten. 

~ . . 

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

· ,De navolgende seniore:n wordcr, v,Grzocht z.o spo8dig, mog -
lijk c€n fotó ;in tee l<:.verc'n bij .he. t Ellftalsccrekrriaat•, 'Co
pe:rnicusstr.56. :, 1.Blom, A.Burghouivt, G.Kochi, F:Kortckai:s. 

• Van Doel tot Doel. · i .._ 
I 

D0 5 gcsp~dde se:niorc.nwcdstiijdj,n lcvc,rderi zondrs'g 
jl. 5 pur;ten op en, hot,wcl wij natuurlijk verhe,ugd zijn ovër 
het"voortduren van het suèces van, kns 2 en .h,it• behr>l0n vun 
het ee~stE: .pÛnt door óns derde elftal, kunnen wij toch niet· 
zeggen, dat het " lekker " gaat. Daarvoor zijn de posi tie•s 

' 

• van _Le,ns 3, 4 en 5 te precair. , , 
1 · De 9-1 overwinning, dis> 16ns 2 op hd z,,a~ke BTG 2 

.- ' 

bcht:.alde, bleek niet vo:j.doende a,mlc:idi'ng yoor dè aanvoerder 
om "een Vt.rslag in te zenden, zodat viif van deze JCi monster
.zege, in_ successie niOts kunnicn ·v2rtèllen. • 

Ons derde ,elftal spc,iJlde tegen Püraat 2 een eneerv~rcn-
de wedstrijd. ,Een· fout van kt.,cper Kochi _lcidde in de .:c.•rste 
minuut _al tot e:cn· 1.-0 achterstand, maar dat inspiretrde ons 
elftal. tot skvig ·aanpakken. Ons offensief leeidde .tot .de door 
J .Boórtman g~scoordc gelijkmaker tn in dé. ti7eede h0lft zelfs 
tqt een· 2-1 voor',pr,ong qoor um prachtig 'doelpunt van.!' dcbu
tant _"P.Hoppc.nbrouvwrs. Hclr:r,s moest de halve •w,inst toch nog 

1 ~ 

• 
,, : 

/ 
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·p'.rijs· g~gcvcn worderi toen een pr.,nal ty-wcgcns hands' door Pa
raat be:nut word. Door de; 2-2 uitslag is uchter het u,rstc . . ( . 
pupt.binnen en als Lens 3 zo_dc,orgaat zullen zeker successen 
t!;"·bockt ,;;_rordE:,ng ' . 

In c.:n door Lens 4 sle:.cht g0srceldG•rrcdstrijd gingen 
: .'-~~ ;:,tb::rc "run ten vcrlor(;n uan VclkE-nicrs 3. In d.:. l;c,rst..: 
h,;lft werd een 1-0 voerspro, g volledig prijs g.:cgcvc.n. E,, t 
v11.rd· zelfs 1--4 vOor Lens \Vt:kk•~·r s:::hrok 1...n door eriigu 1.7ijzi
gingcn in het ,,lf:tal ,meer stootkracht kreeg • liet volglndc 
offcnsL,f VLroor;..ankte een z·,mre druk op .hc.t Valkeniers-doel,· 
m-:.:.:r verder dan 3 cloulpunten' ( uit dc kansc.n-hoornd(..s-ovicr
vlo.ds ) kvmm het niet. 0.ok dte gcclz·;;srtè aanval kwE:m nog 
ccnmu.d · tot c:cm doc..lpunt, zodE:t L,.ns mc. t 4-5 de vlag moest 
strijkun. SchcidcrLchtcr J. Willems l0!dde uitstckfnd ! 

Vc;n ht t ,zesde kn.gcn VIC het volgende korte en krc:ch-,. 
tigc wcdstrijdcommcntaär inz::kc 1· ris 6-ADS 6 : Z..;cr m0.tigc, 
v;_.dstrijd. Uit corner 1-0 door kopbcü E.l.:Uldcr. i>Iisvcrstar.d 
~chtcrhocfü., .i,DS : 2-0 door H.v.Rijn. Vcrm,_ld,ns,mard : hLt 
v,rdh 11stclijk spd van, A. Walh:lin, · LQ.d.W. 
PR)GR,~!11:!A JUNIOREN VOOR ZAT1RDAG 27 OKTCEER 1956 
-2.30 u. Q,uick St. 7 Lens 7 
-3-- u kns 8 - VVP 10 

, ' 

-?,.45 u. Gr.Vi.Vac 7 - L'-'ns 9 
-3-45 u. föîL 15 - Lens 10 
-1,45 u. Lens pupil. - OSC · •' 

'PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZOHDAG 28 OKTOBER 1956. 
-2. 3'0 u. Velo 1 - Lens 1 
-1.45 u. Quick St.3 Lens 3 

Ltns 5 is vrij .. 
-:-:-:-

OIS'i'· LlINGENT . ' ' ~ ' ==-"===01-2c·•-__:3Llb. : b. ,eend mc;t A .Jche:c. fü.s •. h.uf.1°:bcrs, 
1--id~r: dhroP.Ju:ff0rwans. S,s::_m"nkomst : l.45Vrc-..BY\ijkstr:-, 
hoc,k ky,,:"g. 

Lc.ns 3 : b.kcnd mst H.v.d.Beck. Rcs. G.v.d.W:;~:rt 
Leider dhr .P .Mecrsi1oek. 

Lens 7 bckrmd mE.t \Y.Vc.ndcrbcs. fü:G. G.Scipio. 
Lens 8 : als_tcgcn Rava. Rcs. J.Brockharis. 
Lens 9 : als tE.gcn Velo. Rcs. W. Schr;cim:r. 

fü1mE.nko;-,st: 3-- uur I t Wachtjc -Me.lic.vcld. 
Lens 10: als tc:gcn VVP met H.W,rnycr, V.Nom::o/4n 

E.tcr MLcr. Rcs. J .Vcl:iink,N.v.Adrichcm. lddE.r : dhr.G.Vcr-
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haar. S:1münkomst: 2.45u; Lijr)kamp, de, l.'.t R<,ywcg: 
Lunspupillen : alle pupillen ook F~I;uijm wordori ver-

m,cht op Ockcnburgh. _ · 1 , _ ~ 

· J.fschri.jvingcm dhr.E,S.aroloa, Tomátcnstraat 50 · 
- ~ -:-:-:-

rrogramma 3 en' 4 nOVEembc,r 
VVP -Ltms . 5, 'Lens.).:. GDA , Lens 8 
Gr. W. V. - Pup.-Q.u,ick Steps. 

IlHL'-Lens 1, Gr. V •W . .:.J;,m s 3 
- Ill!L, VVP - Lens 9, Lens·· 10-

\ ' -:-:-.:- 1 . • 

Er wordt bcw0erd;. dat J.v.d,R;mrnp, ·J,.Boin, H.v.Oostvn.n,_, 
A.Luttcrman 0n .A,1lars8lis voor ""n ke:uringsbèwijs en 3,Boin, 
F.Ifaring voor een foto ondt:rvreg 'zijn •. Ook F.Duijm n:oot· bdde 
inleveren. AdrC:s : Tomntonstrant 50, , · 

'1, -:-:-:- ~ 
Zo ·spcr'lldcn on·:::o.c junioren ( ~€t hun tl..'gcnst~:nà1::rs ) .. 

. · . Neen, dit uchtcryo. gsel 'is g.'en"slip of the pen··" mq1r 
pure v,ork:olijkh(;id ! In ·vijf ;·;edstrijd,,n m:,rden cvt.n zovüle: 

' • ! ' 
ovcrwinningtn gi.oboekt cnJfii.:t van dié klcintjus ! Hc.t kan nLt 
op. Het klinkt misschien··,,at egoistisèh, mi::ar wo hopen dit méér 

. tL bc:lcv,:;n ! . . . ·, 1 . . 
, Al mc,t al b.ogon Lens ·1 primg. L<::ns · 3 en •7 re vanèhéLrdi.n 

zich dudtig veen d-, misstap vu, vorige, wu.k cm Lens' 5 en 10 ~ · 
. _gingen voort op _h.::t su:'cc._svoll:e, pÜd. Plariri(m .•?? • 

OvGr do w,,dstrijdc:n het volgu1dt: : _ 
Lens 1 sto.:i;tte uitstck0nd door GDS met 5-2 t0 slaan., Het b, gin 
W(.(S ontmoedig<::nd want 'lÎë. ~·:,.in.ig.e milluten st_ondcn "'l!t:' ai" togen 
'-'en achterst::md ç.an t8 kijk!cri. Gelukkig lieten onze spel:()rs 
zich niet déprimlrGn. Zij speelden m,,t · gr.00-t éli:n en toonden 
een go/,d 11pcl inzicht te -bczi ttén .. GDS verdedigde . echter primt:, 
vooral- de 

1
s'toppcrspil blcnk uit. ,Overigens ." zwijnden " de bé

zockE,rs nog-al•ccns. Bij rust'vias het nog sttjcds 0-1. Onzo-vj.jf 
è.00lpurit.:m in de 2c, hel~t tc,~cni::n. wGl ·duidelijk de vGldm, _crdcr~ 
h0id ·af. Ook in fü,zc periode "vormde. de ploeg ,.cm goede unhoid. 
Von achtLr tot voor l< ofde kennelijk ·de, gefü"chtc n::n sam, m,e:r
king. E~n pai:r -;l'rèoaie s te:11 tjÊrn vr.m ·d truïsme-, in de voorhoede 
licvcrdon ons ev,m frnnio doelpunten cp. Bravo jongtns !' V,,naf 
de aftrap ging d€ voorhoède vup LGns 3 ·oy h!è•t Velo doel af, 
mt:t als .resultaàt cèn doelpunt. Onw jongens hcb13cn or zin in, 
want 'kort daarop is'hot 2-0. Dê ·rust brak a,m met 3-0, ll&d 
onze, middenvoor zijn schot m.egcbracht, dan was d'.c, sccrc nog 
vcol hcger gc,Kcst. 1h·dc pë..uzo was d~ strijd minder fraai, 

t 
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hoofdznkE:lijk door het onspcrt:i:cvo optrcd,;,n van dû tLgcnpartij 

ondo·ling. Jlo scqro woi·d intussen opgGvoord tot 8-1. Du doel

punten werden gemaakt door Mcershoek (4) Penning (2), ]urg

houwt (1) en Looyesteijn (1). De hi).lflinie begreep deze keer 

l!,,ar t::ak bct,;r dan do vorigG wc;ok. Schcidsrt:chter Beek leid

de '.,.oórtrcffclijk:' Lens 5 had hot op ·h0t slc:,chte v~ld van 

Wilh,;lmus niet moeilijk tcg"n een ~wakke tcg,,nstandcr. Htt 

"r'-rm"ldcnsm,r,rdig,:; vc:n déze :·1cdstrijd is hot groto mmt'll ge- · 

miste kansèn en 4 goede doclpur,tcn van Bcirt Hendrickx. Vele 

go.:dc r..o.nvé:~lli:n 1,ro:i1iLn cc.:n roeffiloos cindG in de: -~loot of t.;:, 7 . 

gcq de l2t. 10:-,':r ..• VVP is op komst.. Lens 7 · sloeg hot · 

zwakke Vorburch net 5-1. Er w,rd m,rdig g'-sp0cld, macr het 

t'-mpc lc,g toch nog te 'ir:r:g. Reeds de teerste aanval was rank. 

E;;n combinatie tussen Ku p,,r en v.Duurcn lr,ve:rdo 1-0 op. Wc 

bL ven &anvc\llLn, mué:r d(, Poldijklrs v"rdodigdon zich krr:mp"' 

3Chtig. Toch werd h~t 2-o· toc'n een schot .vun Roodbol door 

• v .J)uurcn vun rich-ting m:rd,·cv, r•mdcrd;' In de 2.e hulft boekten 

wo nog 3 trcffors door Kql1])Cr (2) "n Roodbol. Verburch wi.st de 

· ,.8r te redden door· een blunfü.r v&n Ónze ku,per F.do Groot, 

die overigens goed werk dèod. , HL t is Lens 10 gelukt weder

.cm 2 punten binnen t" Blcpcn; Dit keer WGS het spel ,,chter 

yoorul vl>l>r de rust, niet zo best. De rust.stnnd wus 1-1, ons 

doelpunt v:as l·un c0d.eautjc van een VVP-back, die· in eigen· 

doel schoot. De rust Ji&d ons blijkb&nr goed g.:,daan, want 

da arm, wc1;d, l r heel wi, t beter ge.spccld. Nico deo Boer en 

.Gijs Scipic ,1isten ons· ovurwicht in gonls ·uit. te drukken, zo

dat heet einde met 3-1 kvmm~ 
Voor schri,jvurs van wcdstrij.dverslagen. . 

Voor hem; die rcgclmiotig, vcrslngcn schrijven valt het dik

wijls niet m<00 om enige, variatie te sch,,ppcn in het WG<..rgevon · 

Ynn fE:·i ten, die :··iel{ Vrijwel iodo:i:-c wedstrijd voordoc.n~. Zegt 

mtn b.v. d;;:t v<ol,o mooio(fraaio, opgelegde )kansen vorlörtm gin.:. 

gen (gcmist,vcrknoeid,·omzcep g~brcècht rnvrdcm), dnn is m,·J,1 zo'n 

'o.:c;tjo door de geijkte termen hlCn on dnn ,;il men wtl eens· wet 

.. nndcrs. Deze lhdcn kunnen beslist hic,rvoor inspiratie opdo.on 

in de Ti jkc Vlanmsi..:, noo1:è.o...nschc. t. Wet zou U b. v·. zeggen Vt4n à.-,j 

volgrr:a(,~ "losse grt:pcn "uit c(;n Bc~lgisch ,,-:cdstrijdv(rl~g : 

"f&,;p v .... rlctngde c.cn ocgstrl,l8ndo _ c-xhibi ti(' :.t._-_ ·· zic:p. 11 ; 

!'J.k t ,mecg_istr,üo duikclsprongcn v;,rij'doldc ,hij doelpunten" 

"De b'.\l bcl,mddc prÈ.c:it•s tn de grijpz_uchtigc h,mden des kci:p8rs' 

"De. schcidsrcclitcr briJcht r:cn onb,rispèlijkc· Drbitragc op,dw 

.:.B~:?. sm~ t O .. ; _ enz. . . · · · . 
------------===================================-====·-=====~==~ 

' 
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nov.: Donderdag 1 
Vrijdag·_ 2 11 • 

~ t d 3. " L.a er ag, 

LENS 1 -ZAKAGENDA ' 
Allerheiligen. Geen ,training. -. 
Allerzielen 
Junioren 7~8-9-10 en pupillen 

Zondag 4 · " .. Ondank·s Denemarken-Nederland toch 
4-5-6_ en,'ijuhioren 1-3-5. 

Lens 1-3-

Ma:;mdag 
Woensdag 

5 
7 

Il 

Il 

Clubavond · , ' · · · 
De ,woensd,,gr,;itlfüt0clu1l én tr&ining 

groep 1. · 

,., . r .. j, ;-,:~.-.:: _::::, ., J " • - ~ . LENS-RAVA A.S.L.Ül'Î.c.b Vl:l 1L UUR . ,· 7 

voor 

----------------·-- -·- ,---------- ---·--·---- ·--.. ----·--=···- _c:=--------
OP VF,RZOEK 

a:n de &fd·. 's Gravenhtge ·v-::p de KNVB. rh len wij me-
de~ dat h0.t -n'iet tot:ge8taan is. tr-lei'on:ï.sch inlichtingerî in3H-
ke terrei:nnfkeurin[;é~ te vrag, n; tij d," hoof1c'onsul of de ·pè<bli.:. 
~n.-ëie;.,:drr::ssen. Hoor-el het ons hic t 'r;f)ri:-·ri-·l is, of cnzP lederi~ ''~, 
zich hiöl'aan bezondigLn 1 wildt1n' r-dj toCh niet italo.tcr. ::;.arl di_~ ~, 
vei·zoek te voldoen. Voor afkcur;i.n&::;ri r,sadplege men de afkeu-; , il 
ringslijsten. ., 

! ,./ 

I;E 'THAINI~JG. , -. 
F"-'===i-'-i·s op wol!nsdag ui tGt,·kcnd.· br,zoch't en de re sul tatcn 
van· Lens 1 en 2 goven dart· · ook r :. dr n tot, tevredenheid. 

De voor donderdagè\vo!ld ui.tgeioodigde, spelcrG schi::
tèren ec.h,ter st,,e(l,s door afwezil;hei:i. Ook van de lr.tcr voor 
deze avolld gcinvi tet:rde; ,jt:-ni?~e~i 

0

is' ~c èfJl_angstellir..~ bened.E:·_n . ;-, 
Peil. · · è · 1 ·. · . -

. .. ~ "'- • '•, i . 

· ' Een train'er stelt .zijn vrij: t'.ijd beschikbaar, de: . 
lampen vorbruiken stroom;' die béta,:lld· t.:c~ t' worden Ë;n het veid 
mogen "we ook niet zonder geldelijke, 'tegenprestatie gebruiken. 
En wat doen onze spiers ?~ Zij blijven Yleg •. ' 

· En Lens 3, · 4 en 5 bengelen eigens in de staaxtgroep • 
)Yi j kunnen wel verklappen,· da-t de do;,derdagavoryd training de 
volle aandacht van· het b~stuur \1eeft. _ 

·;,. , 

( 

' 
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PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG,. 3 NOVEl.!BER 1956'. 

1 - 2.30u. Lens 7 - GDA 4 · 

- 3-45u. DHL 12 - Lens 8 

3.- u. VVP il -- Lens 9 

- 3.45u. Lens 10 - Gr.W.Vc,c 8 

- 1.45u:. Lens pup.-Quick Skps 

PROGRAI.!l.!A JUNIOREN VOQR ZOHPAG 

- 2.3ou. DHL 1 - Lens 1 

- 1. 15u. Gr. 'il. Vc,c 3-Lens 3 

- 1.15u. VVP 5 - Lens 5 
OPSTÈLLINGEN: 

Terrein 1 Lokaal 1 . 
Laan v. Vollf.:ring-Ddft 
Terrein Zuifü,rp.qrk• · .. 

Tm:;rein 2 ' Lokcal 2 

Tc,rrein 2, lob:c,l 2 
4 ;;JVEHBER 1956. 
fo.,m v. Vbllcring - Delft 
Roggewoning · · 
Torrcin Zuidèrp:--..:.rk. 

' Lens 1 b-,kcml mot G.Jchui. Ros. A.Smabers. Lei-

der: dhr.P.Juffcrm&ns. S'.1mcnkomst: 1, 30u7ynk:illlp;dcla Royweg. 

-- Lcns•3• b~kc'ni met ll\.Pr,:nkcn ,:,n H.v.d.Bu:k. Ros. 

·G.v.d,Vi:~nri, H.Pc~lstC.r, _4..l~~nicr" Lcide~: çlhr.P.1.k(.;rshoek-.-

Samcn.'<omst: 1 t Wecchtje, _Mcciie;vcld te· 12. 30u. · , 

. Lcms 5: b"k<:cnd met W.Vf.:ndorbos Een J"Iuti,r,;,é:n. 

Rcs" w.Wi;g._,rink, a· .. dG RoGs .• L~:irlsr·: dhr.E.fjàrolcr:.. -

-- Lens 7: beb:nd 1m:ct W.v.Dof.'.mtlcn. Rcs: Vi.SchreciI,cr 

.Leider: dhr.A.Béck.. ' . --

Lt ns 8: bdwnd. Ree. N.v.Adric1wm en J .V't:.ldink. 

L:'.idcr: dhr,E.K, 1r.pcr: s,;m,c,nkoÎst: 2.45u, Lynkunp-dc l:; Rc.y,Ic 6 • 

Lens 9-: b2k-..nd m\Jt ILlfic UVtf.nhov,;,n. Rcs. J .Ero1..,·kh~~ns_ 

Leider: dhr.G.Ls.m. - , --· . , 

_. L8nS 10: P.Schu~ton, i"'.Nicuwcnhuizi..n,A.Thonri.S, 

Loter Hce:r, F.W:-!inster;kE.r, Solh;(;;rE;,ns, N.dë EoL-r, H.Vh;.f"y\.,r~ 

L.Th· rn€:s, V .No,;ce, YI.Eurghouwt. Rcs. I.Krnmps. Leider: .dhr. 

G.V&rhnrir. · ·---- · 

Ockcnburgh. 

' ·LL.ns 3-R<:,v,., 
L..:ns 9-Rr.va, 

HET ROKERTJE. 

Lcnspupillen: De, pupillen worrkn vé'rwrcht op 

' 
' 

J,fschrijvingon wm dhr.E.Snrolca, Tonmtonstr.50.-
\ ' ' . 

Prograrr.ma 10 en 11 nov~mbcr : Lens 1-Bl •• Z,n:rt, 

Lens 5-0SC , V~lo 6 -L,ns 7, Lsns 8 - osc, 
P..~va - Lens 10.. · 

-:-:-:-:-
,- ·,-.• 

, Voor v2el mc'nsónischijnt het rok~rtjo onmisq,,,,i:t 

te zijn. 1Wij vrillcn do be tckoriis vnn de sigacr of sig:.rct hic;r ' 

nü,t cnn een diopzinni;;· onfü:.rzc:ick ç,nderm,rpon. Yoor~.l de sigc

ret zou (r niot 'zo hcd gunstig afkomon., Maar 't'èn slotte is. 

it:d·cr(.Gr.:. ~ooStcr over zijn oigcn gezoudhLid tn ovc:r zijn cit5cn 
./ 
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- ------------------------------------------------------· ---
/ •· Of · zou· er volgende w9ek ineens een overweldigende C'p-

};omst zijn. -Aa~ de opg•roepenen d·e dàad. · 

• F.5. Donderdag 1 november g00n training,i.v.m. Aller-
h.-1ilige~ _.,, . 

J-,LER'.IEILIG;,,11-ALLERZIELEN. 
J. Op de dag, dr,t deze Ltms'revue v:rschijnt; vieren wij 

h\. t fcc~t vnn l1llerhei'ligen, ·een van wcj,nigc II doordeweekse 

!H;nd~een II diEJ ons zijn ovcrge.blnven .. 'Op déZt., :f;__·,cst_d·3.g wor

d~n c:li~ heilig'en, di<"' z.ekèr de. plaats, die ook wij· e,'ns ho~. 

p. n te bèreiken, rucds. bereikt h0bbc:n, geeyd. · 

. . Vrijd-ag kunnen·· .vij door onze gdioden" ~c .zichn in h~ t 

Y"gÏèv;.mr .t"c' :hulp-komen;·.Laten wij daárbij, n~.ast'd,e mE;est, 

V-i rl:1tr~n ziclc.:n., ook denken ,aan de zi(l.s..·n van hen, die in de,.. 

tlfgf.l,JpÈcn wèkCcn bij d~ pÓliticke óntwikkc lingen het· lcvc'n 

h bben ,;clatcn. ,.,, . 
OFFICI111 

\ 

' 
~ 2·)0 ,;-'.BOr$b9om J,.0 .11.45 LcosduinSVilGg '505 

, - 291 E. Kos . 24. 2. 42 . l3c.v,:,l&ndsi: s tr .14 .. 

.• 2°2 J .v.d.Wa,;J?t 15.2.46 ;v.'!bo,·nstr:;;nt 146. '' 

-In ballotc.ge: . -~ .. \ ,.. .· , . • · •. . . . 

19 C.F.v.Dam 2,~.4.46 Looscluinav,Kg,635 d· -D;tir.P.Juffc-r:,wns-. 

-:·_,lftal~ommissie.. · , -~ ... ' \.· '1.Sf,.;,rolca-

In de Vrijdag jl.
0

g,houden bcst1-:ursvcrgádering is in 

du vacature· ontstaan door het bcdanktn van d.e, htc,r R.MFhieu, 

-br!loemd de heèr H.v.li.ijn, · .. : . , · _ .. 

Gedurends. de afwezighc,id van de, hücr P. dü Lm;uw, zal 

diens plas ts worden ingenomen door de heer ll .Houkes. 
: , . ·- . ' .' . ' 

1.çnig r,n Sr:iel - Rava. 
. In verband m, t do .lli tzonding vun het radioverslag · 

'.:D,:ns,m,:rken:,NederLmd 'op zondag 4 nov.E:mber 1956 is .b.Ct•ai.n:. 

Yángsuur v,,n dé wc;dstrijd LENS-RAVA 'gt•steld op 12 uur. Onze: 

; .support&rs ~unnev. dus .. van beid€ "wedstr~jdén ginic tE.i1. 

/ , . , . . . 
V.i\RIA V 1 . T. • : • 11 · t '. li bb · 

0

b " t d t b. . 
. - ~ e ~ensers zu· en mü ons -~ en cmerK, a lJ. 

de Il tcrrc,inafkteuringspublic'atic-'adrcs·sen Il -nfou·,,'ie;borden· 

zïjn versch·enen '·waarop voor de onderscheiden groE:pEm wordt 

hangegoven . ·" ·afgekcmrd ," ·," 1::0,,dgekeurd II of " zie· afkcu-
. ' ç 
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po:c-temonnc.ic. 

· Ic ts r.nders is het ev,.nwel, als het de junioren 
b.cv__.ft, die door hun ouders aan onze zorgen., zijn toevertrouwd. 
Wij zien het zcc.r ong::(lrnc, indien spccinnl de.: junioren vG.n 
r., zate;rdagst tfdclingcn met eE.n sig,:r0t in het hoofd zich op 
c:! in de: buc,rt vcm OckLnburgh vcrt.oncn. Heit is ncrg0ns goed 
vcar. Het is da,,rom, d.-,t •;;ij kort c.n krachtig he. t rokui door 
cnzc dd·do c.n vierde· klassGrs sterk <:fkcurcn en ontraden. 

P.Juffcrmcns 
r.o d b a o 'd · 
" c. '·~ '-~ "E, t is ons gc,bleckcn, dat voon:l d,: kE.t;pcrs ,gro-

J ii,, 1: st ondl.crvindt·n v~1n d1~ 11•c...l goLd .,bc,_do1..ldc, ·mc:nr ... ni0ttcmin 
h~n~~~rlijkc t(.:l('Jlgstclling door juniorç.n in de buurt vr n de 
ä.0 .•l~n b, toond. Voort::r,n dus bui ten de lijnc.n <:n mc;tig j,_ lust 
t>Jt h~t spui•~-n v.-:n olijkE: ·en vrolijko op.;.cn c.~.<.nt1crkingcn. 

P. J uff Ermr.ns • 
YP •. .LO~L

0

J'OT l'OEL (Juo;IOREil), . 
Lu;s 1 k•.•·.,:i ook in de t·:,, cd.~ •:,cdstrijd tot winst. 

! ."Ze... k~:._- r· •_._,,:: d die in dl .. '--· rst,: helft V<,:,rOVi:.rtJ •• In diG p0rio
dc: s.t,1 : ~ ld0 · 0ns ,_ lftrll ~,.~n h1.. t i' ··'.~:ntr~kkulijk ;pr..rtijtjt;. Bij 
c .. 11 V n -l)LtJ(,. Jncllc · 1·,nv1..:llE-.n sp'-.cldt.. ...... Ln V'--lom·~n d.ç b~~l E~.t 

d· .- h ·· nrl. Zo. i- ts ,vor<.d. s Jht. i C:.r1..,ch t1..,r w~ ic1:d0rff, dia ·uit.:; tck..,nd 
1 id.:: .. ,_, ;:ii,. t .;:so,.cd en H1..,rmtr.:. vol trok het vonnis .... m·,i__goc..d. ·,:~.rk 

. v ,n :.11::·:1:.,l r3,...... l .. .zdt; r!l s _:.ocdig :3t..ijLrsbcrg•::n Y.E. nummer t~,,.._,.:.:, in 
J; ... t n, 1; en fr:;:::i sp,cl op het r,;id.:e;nvc:ld vierel door 1!'·nus m'-t 
c ,:i d, .. rd.~ do'-lpi.;nt bekroond . .:.,.n ku11dig door füms g~pl::ctste 
vrij,. tr~.p br::cht vin c,,n kopstoot ven KLcs v.Brcugel csn 4 
op het scorebord. ·Al d, ZG successen vcrrr.ochtc.n Velo's strijd~ 
lust nL.,t tt:.· deVcn, spLcirJ.c..l de l:I.n:~sbuitcn \7 .. S go~d op drL-cf. 
J.i~::.:r 2r.:-,nvo, rdcr Nico c • s. kf .. crdcn tt_..lk\..ns h(, t ge vz.t.r e Toch 
kwam Vdo tot een :.,lkszine vcrdh.nd tcg-,npunt. 

1n de tweede h(,lft w~rd onze vc~rdcdiging m,.:.or , 
in d\. g ll-g~nh~id gcst.;:ld hCJ:r kunnen ·tl- tonen. Zulks· ,gc
schicdd.c. lL;::r wij Z[!gt'n• ook .. grote fouten Lfi zv;~kkc. mo:n.:.,ntcn 
en t1ochtE.n c::s g~lukkig prijzé>n, dr:t cloult1':n Rob.v.d.W:.,,2rt. 
in intern:: tion::le vorm opcrcc'rde. Hij lic t zich ni" t vc_r

·schnlkcm. ,Tegen het èinde vond Lr.nc<'-G nog een kcc.r de goodo 
riehting, zodo.t de ctinvoordcr nan onz0 s.:,.or~t::iris een 5-1 
ovcrwin,:iing kon me;ldch. P.J. 
~ _ _: _______________ --==============-==--------,;-= _,,,,. 

/ 

\ 
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Stand: · • 
S'Eniorcn 
Junior'Dn 
Pupillen 

Totr.al 

' 27 . 12 2 - . 13 26 83-8'3 ·. 0; 96 
14 10 l ' 3 21· 63-21 1,50 

l ", o·· ., 0 l . 0 0- 6 _ 0. -

-:-:-:-:-,.. 
PRO'.;RAM!.:A SE:iIORBN VOOR Z'OllDAG 4 NOVE!tBLR 1956: 

_ 12 uur Lens l - _ Rc'.va l ' '.::crrein 1 - "l okácl l 
12 uur· : Voorburg ;'i-LEns 3 Pr.Marümnelaan t;, Voorburg _ 

3. uur ': Fls,mingè 1·s4-Lëns 4 Bij Hpqrnbrug,ré.chts te ·Rijswijk 
12 .uur> :- Aréhipi:l 5 -fa,ns '.: •:·. Gi:;oc,nGdaal>t, Buurtweg. 

· 12 uur, :··RKAVV 7 - Lens 6 ':',.Ruysdaallaan 15 Lcidschondaqi. 
' -:_-:-:-

OPS'.I'ELUNGEN:L l . . • 
(.11S ' B k ' T 'h • •V - • Ln • • ' . , 

· , _ .tl.• t.C , l"'~oV •. ;JUXCm-1urg, t:. .. v~ ;..ar.novcr.., 
H .!hkE t, J .J,dmirw;l, J .Ras, Fr .de Jong, J. Luijck:;c, J .vfüstcf~ lel, 
G.Vcrh,::ar, J.Suijk~rbuijck'. föcsorv,;s: A.V ... stor, J.V(..Oll!ll',n, 
B.v. Vc.1. zon en F .Kort akers. Lei der , dhr".H .B.buk8s. 1 

Lens 3' G '{. h · J. L 1. . ld ·c H · ••. K . • Loc .:.l, • Û 1(.VC 1 • oog-.. vr~...:n,1:.i.. ~ mper, 
J .BGij,.rsbLrge;n, H. v. Ni.:l, P ,Jlur!ihouwt ,A .'Ilur,;-hauwt ,P .Hoppen-, 
brou'.'1crs, L.Knijff, .A.Linnsw€vver. R serves-: A._Vestsr, JcVc.cn-
man en "B,voVl-lZcn. •,-,r L 

L~ns 4 .. · • ' · . n ; ·• .' . · /' 
• l!.Eiec,nburgcr, A.Krol, ;;.Krol, Ph.do Heer, 

H.Holmich,' 1:c1e Boer; F.Schippcrs, V.v.La'11f'hovç:n:, H.N~astcpad, 
A.tcn, Dcm, J .Boo:r:tman •. Re·servcs': J .v;w,.sting, J.v·.Poclje. 

< _.. -Iions. 5 .~ F· . ·t' . ·" V ;l' d' .,: •G ,.: - ,_ . k \TT., . . V. rJ.J CTS' v. û izil\., •'"'·'.L>...li,rs ..... oe ' il,. 

K.lünncn, R.B.:.ckGr,· A.v.·G'.'.stcl, J .Jorink,S.du :::Sruijn, J.Blom, 
G.Lam, J.J3rgchru:d. R("Rc:rVc.s: E, •. tÛAc.nsfa}ijn~ 13-ov.G0in. -· 

· · · L .:ns 6 ' · ' ' · · · ' R.lfü:,.icu, -F.Mourik, J .Bclhring, J .Bom, 
H.v.d,Boog«erdt, ,; .BÓntjc:, H.liiuldc:r, H.J:inssGi:!,A.-Vidhèin, 
A.Hoofm .. gcl, S:K:i;oon. fü,scrvcs : l,!.Holli;nd(r. , 

.. Hoogst noofürn.kcli,jko cfschri.jvingcn can dhr. 
F, J. vcn -1111(rnhburg, .Copcrnicuss tr. 56. 

, De navolgonde soniórsn gslicyt;n zo spoüdig mog0- _ -
: lijk 08n· pasfoto in te, le. veren dl:,"r 4ndc:rs moc::ilijkh-:don met 
de opstelling kunnen ontst•.an : L.Blom, A.Burghou-.-,t, G.Kochi, 
F .J-:ortck&as ., ·" , 

-:-:-:-

i 
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.. ringslijst". ]~ vobr h(, t dool fraaie borciLn zulleµ het es the 
tisch gcvot.l . be ter bcvrèdigen dan de oude kaarten tin ock de 
genen , diE. hun ramen bE:schikbaar stellen· voor dE:ze 'publik:: 
ties, zullen de nieuwe mLthodè appreci[ren. Het ontdekkoh va 
dit" ei van Columblls "is voor de betreffende instantie LC:\l 

ge'luh,cns waard. 
' -.Fier wapperden ,onze Lensvlag en de nationale driekleur 

zondag· j. 1. _bovun onze kleedtent. Men mocht dE1arui t' concl'.u
dcren, dat d<. ambtelijke molens intussen het l?.onQdigdc touw 
yoor de vlaggcmasten geproduceerd hadden. Hc:laas bleh,n de 
gclnccntclijke voorraden ·nog niet -.oldoendc om een niem-, scha 
nier a,in fü; roeds een hlllf jaar k::potte tochtd,luur te bc.v<cst 
gen. Onze vraag is nu, of" do g1cvolgcn V&n cvcntuelo longont 
sté.kingcm van spelers, die, om zich te tff,sson h,t tochtgat 
moe kn p?-,::sèrE:n, nu ook voor r,.k-,ning van de ,.g<,mcontc :komen. 
Al zijn wij ons te;rfü'.gc, bewust. v:,n de balk in onzeeig,m o.:;,n 
do balk van do tochtdc ur behoeft niet als. Hanvullcnde doorn 
te fungeren.' 

-,'ij Ycrnnmcn, dat de v:odr,r -.an onze leden H. en A. v.d. 
Boog"F,t~rdt 

0

Z?-tc:rdag j._1. is ovc,rledcn •. Namcns Lens b.tuig:..n Il 

. ik· fo.milie onze hartc,lijkc deelneming. 
-Erik is do naam van dt 4c telg, vc.n de- gt..boorto ·l'It.arv'" r.. 

.he;t uchtpatcr G.v.d.St..c.n-Sinjorgo met grote vr0ugdc kcnnic 
gaf. Wij fclici ter<on Gcrcard en zijn ccM;gcnotc müt deze ge
beurtenis en v\)rimchtcn niets anfü,rs d&n de nieuws) zoon t.z. 
samen met zijn 3 broertjes de Lc.nskleur<cn te zien dregcn. 

~Bij dhr.E.Sarolea, Tom&tcnstr&&t 50, is <-en door hom ge
vonden ball-point 'j;crug te bekom,:n •.. 

-Hans· v.d.Waart mist sedert ,-;ocnsdag 24 oktober zijn shir 
mot ini tü:len H.W •• De eerlijke vinder gelieve h8m het onmis 
bc:.re kk dings tuk te r~ s t i iuc. ron • . . 

Di. 7 e; Ronde : :_ Re sult& tm: ven =====.;..:_...:..==-=-:::...==-==--=-28 oktubsr 1956. 
s .. _ni oren l 

L0ns 1 - Concordia 1 
31. Z·,:eirt . 3-Lcn~ 2. 
Vls..sscnf.Hlr. 4-Lèns 3 · 
Lens 5 - Q,uick 7 
Kf;VC 7 L8µs 6 

4..:.1 
1-3 
9-0 
2-5 
1-3 

5 3 O 2 6. 12-17 1,20 

'' 

' 

Juniore::n 
1h10 1 - Lens 1 1-5 

. Q.st:3 - Lens 3 0-12 

2 2 0 0 4 17-1 2 
•• .-

De ov,.r_ige wGdstrijdcn Yän 
juniorc!' en pupillen ging,n 
ni..:.t üoor. 
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],EHS-VOETBALPOOL. 

Zondag jl. wárcn 0r liefst 12 dc•clnom0rs die ~ogen 

punten vcrzaTI)cldon. Zij:X! moeten dus de bcschikb~rc 

premie groot ·f.· 15.60 d,clen en ontvang(;n f. l.3U.-,: 

De pool-typist had voor Eindhoven twee wcdstrijdçn 

. vastg'cstcld. Daardoor kwam de gçpublictc:rdc wedstrijd· 

Ajax .. - Eindhov?~ tc,_ vèrva;l?,n•, J;laarvo?r in· de plaats 1 
werd dv wcdstriJd .K.F.C.-.c,.\ .• S. JllCCge,:;cld, 

' . 

'· I 
D~ .cmJPETI7IE. • f 

,Aan do kop van dé rangli;jst '1.-v11-a.r1 weer enige veranda.:. · 

ring. J. Jai,;cr wis~ de leider 1';.Burghouwt in te hal ei; .•. ; 

Zij dolen nu samen p.p otr,sto plaats m.::t 48 punten. . . 

Dirc et_ hic,rop volgt J_. ván Wasscm m0jl; 46 puntt.•n-- 0 '' 

· Op d,:; derde plaats volgëm vier dûcln.:.:mcrs 1~0t ~,4 puntch. 

Spanni:i;1g dµs volop. , 

-
1 I("",. ' 1 ' •.,, 

Zondag a.s. is ds)ZO'. wedstrijd inzet .. van ci:;;;c pool. 

Wc h(;b1;)i..'.·n··ntl· \.-c11tt·r. ()Cn ·andor sy·stccm gcvolgdo 

ü wordt v.cr 3 oeht de acht g.;:stcJ:do vrag0n juist te 

b.~1:.ntwoorclcn . ..,Voor elk goed ant1·iqord wora.t ! {:n. pun~ · 

towgck_::nd. W;i.nn2.ar is dcgcni..: die do: r::!ccstc,· puntt'L -

;1ç1r1lttt.r:1~ld'. J)~/ VI'fÎgc~n .Sprck-Jn 1roor zichzelf. 
i •. , ; / 

D-: :o:> pool goldt dus ook voor. onZ:(! comp.Cti ti::-. Het 

b-:.haaidc anntal j,:untGn }":ordt bij de totaal-tc:.l;J.,ing 

gcvoc gd .• ' •. 
- ' 

Ook do bcschik1lar.:: pre:1:1.io \'.an HO:rnERD GULDEN IS 

.te:; verdienen .• 'U dient dc,n hot maximha1· aantai tc · 

bcl:s.lc,r:'. puntMr t,; bcr,,ikc:q.·. _ 

Ook dit•kccr._kunt U_vicr k=s2:n"wagqrt. 

D·· inlr- 1·n·zo 0 1~ s+cnds f 0·25 p·- ~oJ..o-
. ,; .... e_'.; IJ G, ~ ,., W • • .. .L l:.. ~.1: • 

Dc f9rEuli:;rcn voor Zondag 
bij. dc bck~JJ.a adr.~ss,:,n ( · 

a.; s. t•"ë c.- uur inl;:;vtrcn 

. . . 

'· Ho ,-P·na'"nl "'O"at·''""st·•aat 243 · 
... "i. • - 1,,,;..,_ G.._, :, .... •u. . 1..., ... .a.~ .!. ,, ' 

W.Vorhcggr.:n 1:ae.rtcnsdijklaan 559 ' 

H.Houkcs, 2c Schuytstr.60 
J .Roozcnbur.g, Hecswijkplc'ïn 37 
P .Krol Suczkac1c 53. 

' "). ... 

, ' , 

,. 

., 

'Poolcommissic 

.~ , 

... ,. 

l 

I 

" 
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/ 

., 
R. K. V. V • 11 LEEI G EH ·· s~;EL 11 

Ho~.: is dG cindst~1.ncl 

1-Io(; ic; de rus ~.stand 

1'\~•,rcc··1 RJ'JT ,-~.Lu.!:f·l ~J-'. .. ·._ 11,:~ 

2 
~ 

~ . 

HEDE.i-~LAI~D • ---·-··":,·-· ... 4 1. 

,2. 

3. ·;i~lk I ltta1 m~4kt h··-t .,:.!·~i~-\ 

r10,,lp1-,nt, 

~4. V{,~lk i.::lftal mr:'J;\t h~ t t··:.> ,; 
dOL·lpuni.- ? 

' 5. W,:;lk -1ft · 1,, scoc,1't n, a. · 
ruDt h,...:t ,.crn·!:,_---? 

6. VJclk ,_ lft~-:1-scoort ·11c t la.~1.--:.~;J;( 

.,. .... ~-"' ., ,.--~,· 
' ,1 ' J . ! 

1 
i 

' • 
i 
i 
' ~- _.,._<!. .. , 
i 
1 
l •-••---

i ------·-••TS"___ 1 

' 

! -

l r,1,,, 1 1~1·· ... -,,.1· ~ .. ' 'a~tr~ i ..::i ,-:, ,l 0 .. , J:-'i. ..1-.L .• •• __ l (.L \lt.,. ·.J .L._1 1• , 1 '-----"\ -,·---~" ~ .. ; 

7. Vla.lk....,; n:~rl,~·rlru;:1.SL.. S1Y lcr 
,··co,~r+· h··-+ · - -...... ,::,.,.. 9 . .::, ,./ V .,., ., 1..,.1 ..• ': û 1, • 

• j 

.. ~ --~
i 

8,. ~;;,._ lkc Ili...:dcrl~1:~it.Jc E, l <..,_,.; ~ ' .• f ' •• scoor-:: r-__ ,-t· l·1ntF-t ? -·---·· ! .. ! 

Inl{ .g f. H8..a:n Ad:J.:·cs 
\ ''oo·p .·11- •. J:'l'Q· c1 · "··0~1~.J.-n, ,o··f'. "l 'T!' ,. ,...,. .. ,o~a··· , fy ~unt T-,-,-r,......, . .,. .... l,~.J... ~ ... ._✓ !' .. ....,. ,'_à ,_;., l) ••~ ... ._,,., . .- __ ,1 ._._.,,.t":) v, - V \.r', .1, J_1 .c ,,~-,._, V ,.._ ....... U • 

·,:"•rir·Ja~ i~ do,·,:;;1c d.;c. d, ,, .-, 0,+., n-_i.;,t·r , ... ,,,,.,3.ld •.• L J. ,,;.. .L. >1 l;_:, - - • ._\_ ✓~ .,. .., ... :' -- • •• ~- ~_.1..C:., • 

D0s~~ x,u.Lt~n-tclling e·t~1,1t oo\: v•.,o~:· oi12"c: c_omyh_ ti't.ic 

VnO'' , ., "''"" • G ·..., r, ::1.JJ.-....J_-_ :r' ' "ouv.··•T'?P l'•r·c rr-•·;-r:-Tj'• TrTr-• ,'l\TT~"'i• .. ·:,R-r,,-.,. 
J, ".D: -~·-.;: ... ~t :-, . U .!. V~1_J!1 ..,·U."' ..._.L,..LJ<'- .'.:.J l.J.,:i" 

' 

..._ ,, 

-..1 , .... 
--t-
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. . . . .. . . . -- ------ - ------------
VAN DOEI; TOT DOEL.' ' 

Ondanks. de ·v0le regens van de voor't-·ijo week 

blee_k; dat allç: "lOOr zondag j. 1. vtstgc,stelde senior!')nwedstrij

den doorgang konden vinden, Het r0su1'tc:a~,. 6 puntcm uit 5 w.od

strijden, is boter dan ·op een van de voi-ige zonfü:.gen, marr di:e 

ntd.&rlegan van Lens 3 en .. 5 d0dcn'. d8 bezorgdheid va.or _de _,toe

komst van dr,ze clftullen nog toenemen. Bij,zondt:i; ·verheugd .zijn 

v:,ij; n~inst de " normale ·11 zeg"c vb.n ons etrste., over d'e ovE;rwin

. ning v1:;n onze rcs.:'l'.'ves. op u en mede-gegadigde voor de cerste 

pla,. ts en het schitterende .succi,S van. Lens' 6. ... . 

✓-: D,; wedstrijd va:n onze voortr1,kkers tcgEn Con-

cordii:: was, n<::ar al spoedig bloek il opgcleg~ p~mdoc,r 11
• Hoewel 

de Delftcmcrcn soms il.é;rdig sp_el -lict,m zien·; blèek het toch 

niet effectief. Lens bchièld, dun ·ook de gchelè wedstrijd een· 

nu,rdErheid, die zonel voor als na de r,ust 2 go2ls ·oplcw,rde. 

J ,Wüstcfeld wr.s g.e maker van de twc,e, doelpuntc,n in de ccrstc 

helft. fü. t e:erste ontstond, toen hij go8d r~egçcrdE, op een mis

ser van .c&n dLr, D<,lftsc verdedigers, h&t- tw::c,dc 'è.oor goid dç,or.:. 
.. . . - . . 

z~ttcn. l'h. de rust k<i'!ana.:::n de Concord.iE1n0n soms go(::d voor ons · 

doel, niB'~r keu per Beek .zi:g ksns · zijn heiligfüJE op bctrouwbarE: 

wijze schoon 't" houdGn; ;Een prDchtig s,Jhot ;,.an J .fü:s bracht de 

st•;nd öp 3-0. E(.r. ongn:cchtighcid v&n cnzc spil leidde .middels 

,,r,n pl:nel ty tot ci:n t~gE·npunt ,, rr:w:;r to8n een, goed'e voorze;t v.;.n 

· J ,Suijkcrbuijck door F,dé Jong met e;en formid:!b•Jlb kopstoot 

in de tClUVICl'f werd gejaagd i1Ó.s dé zbge binm.n, 

• . Hct ~.wccdc speolq,o tcg,;,n ,BL.uw Zvu:.rt- oen pri-

ma ~;\.dstrijd. We:liswé,ë. .f V!'.lS de ov0rwinr.ing niet .zo groot' els 

in de ,drie yoornfgUr"nde w0dstrijdc~n, r.u:~nr de. W&sceneardcrs 

n~:r,on d:::n ook u,n goede 'piaa ts op de renglijst ::.n. Nt, E.é,n kv;ar-
• 1 • . 

~ 

tier nam Llns e.en voorspror,g door J .Jc;gcr. Na dc_;rust ontketen-

den o:t!'zc jongens een hevig öffcncicf, dat rèsul tc'Grd.c in écn · 

•· t,-;açdc doelpunt. Eon der ·Gcbr.Burghom,t zorgde v:ryalgons voor 

een C--3 str,nd, w•,anna Lens c;en beetje, vc.rslapte· cn· de g,.sth'crcn 

in str.·,t st<::ld8 'de v~rdicnde t~gc.ngoal te m::;ken. Lens 2 is 

.. 

op do goede \,Cg. Als men de gotde gu est en 11<, t soms ui tr t.c

kçndG spçlpa;il kon he:ndhaven koh· de titel in de \vacht worden 

gesleept: ·' 
Le:n&3 lacd tegen Wassc1,car 1 s 4a-editic een ,, . 

ongczout,m 9-9 nederlaag. Dt. thuisclub beschikte ovor e<.n 

prima elftal, dat het o:µ.ze in' alles de ):>aas ,ms, ·verder vàl t 8r 

weinig riccr te vertellen fü,n dat de eerstc helft 4 en de twc(;-

' 
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· do 5 tcgcngo2.ls opleverde. 
Quick 7 k,nm mGt n0gen spclérs, op bezoek bij het 

vi,jfdc en ... ,,on met 5-2. Quick werkte zich r.:l, spoecdig op 
tot de sturkerc ploeg en n!?.m een 2-0 voorsprqi;ig, die door 
L.Blom tot 2-1 werd gereduceerd, rn<11:r nog voor do rust tot 
5-1 werd ·opgevoerd. Door cnigc wijzigingen in ons elftc.l 
ging het n,: de rust iets bcter. Onze voorhoed8 blc.ck ni8t i 
staat de goede richting te vinden. Door v.Poclje word het n 
5-2, m-:2.r vsrdcr ·kvam het in dc,zc hopel;ze vertoning' niet; 

1 · Gelukkig kunnGn V'C vnn L,ms 6 eon vr<:cugdigcr ge-
lüid l 0 ton hor,:,n. Hc,t bezoek é'.an hot storke KRVC-Vrcdcnburc 
(4 gesp. 4 gcw.dodcijfcrs 28-1 ! ) l,.verdü cE:n 3-i ovc..rnin 
op,· c,·.:r.k zij h~rd v;cr:rnn van hf. t gchûlG elftal: Voor:,1 do . 
!,,:,lflini0 speelde ui t3tckcnd en in deze linie r:c.s J. Bontje; 
z,,lfs ck uitblinker. De ruststr.:nd C-1 liep via 0-2, l-2 tot 
G:. !-3 ·.:·indstr.nd. Do f;o .ls wE:'rdcn gt. scoordkdooT E.J~ns_sun(2 
en 2 .. !'~roon. 

":OPGROEF LL:;S 1 en 2 ' 
L,ns 2 
Velo 2 

L,v,: 4 8 
:~ch;J:Jn..l-i-?v,_ n4 6 
L- ES 1 3 5 
i::: .,5 5 

,. i ;i,Jold,:,r2 4 
Vo~;burg 3 4 
P· r:.c:,t 2 4 
l~ns 3 5 

lC-3 
8-3 
7-2 
:,-2 
fJ":::ii..AE~GROEP 

4. 7- 9 
2 10-16 
1 11-17 
1 6-23 

St•.~rt;rroc2 1-cns 5 
:;:·1 ~.:mir,.s··: 1 s 5 5 4 14-22 
Cro11vlic t 6 5 2 17-22 
LL,ns " " 2 ,10-20 ,, ,,, 
HES Q ) 0 11-21 , 

5 
4 

P.rchipel4 3 
GDA 3 4 

Lc,ns 3 en 4 
. Spoor,,ijk 3 4 
Toncgido 3 5 
Lens 4 4 
Fl;,m.4 4 

Kopgroep L,.,ns 

El .·Z;.n~rt T 4 
KRVC 7 5 
Lr;ns 6 5 
FJ{AYJ 

' 
7 5 

L.d .. W. 

8 · 31-10 
7 17- 5 
4 9-12 
4 7- 6 

3 10-16 
3 e-17 
2 14-19 
1 6-12 

6 

B 14- 2 
8 3"' v- 5 
8 15- 9 
7 7- 7 

Dozc st[1l1dcn sprcke;n zcc_.:r duidt:1,ijke taal, zodnt 
ze ,·,vinig _comme;ntunr be:hocvcn. 1(,ns l_, 2· c,n 6 ·staan bc:st, 
m.::cir mG t 3, 4- <.n .5 zit het nog lr..ng niet l8kker. Er zc.l ovc,r 
de. gc:hele linie h:;rd uimgcpukt moe tjèn -,,orden, nls wij bij c~ 
yolgcnde publikatie de hooggbpl,:ntste elftr:llen nog wat hoge 
en de lr.aggcpl'.,c:tstc wr:t minfü.r 1-,nz willvn zfon. En dat wil 
iedere Ll;nsm~.n toch wtl; Grg gr·_·_ufr.: ! ' 
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'·1 p,c: 1 
1
'.7 'r •G· E!''D' .J., .h.., .. u·u.~.t-1. ~ _,,. 

Dondes:clng 8 
Zaterdag- 10 

· Zondag 11 
· Maan/lag 12 

Woensdag 14 

nov" 
Il 

" 
" 
Il 

?T.9:J -~_1j~~~ voor groep ]_ , 
i,~nsj1miorc,n 7-•5-9--10 en p,,.,:,:i.,.lsr. 

. , , Lerni 2-4 -5-6 en ju,u~ren· l-·3--~. 
Clu]:>ayond. 
De Vioensdagr.iddagcl 1.1b . , , 
Trai.nin·g voo:i.", ,de eerste g:c•ep" 

----------------·-'--•---~-.. ---~~-----·-·· ________ , --•.--·--·-••·•-
WA'r DOET GROEP 2 DON!EF:DAG (DUS VANAVOND 5 ? 

-------·-·------
Een felicitatie. 1 

Verleden V1eek vernamen w2J, :iat onze_ vriond Albin v. 
Gastel geslaagd ·is voor 1'.et oxaoen, waardoor· hij. zich candi-
daat-notaris mag noeoen. ' -

Voor niet-ingewijden willen wij nog vertellen, dat 
he~ een grote uitzondering is, als een éandidaat reeds bi.j 
de eerste poging voor dit exame~ slaagt. Vooral op zo'n jeug
dige leeftijd (21) is dit een unieke pr.statie. 

Wij feliciteren Albin van. harte met dit prachtige suc
ces en we wensen hem ,·~n goede toekoms't, 

Dit betek~nt, dat hij nu z1.Jn mili·baire diGnstplicht, 
zal moeten voortzetten en dat in Lens in een flink aantal. va-. , 
catures mo8t V/Orril.cn voorzien . 

. Wat de Lensrevue betreft zal de redactie van nu af 
uitsluitend gevo0rd worden.door L.de Weert en G.Lam. Dit ge-, 

·.schiedt o;p ui_tdrukkelijk vcrzoek van Albin zelf. 

, ' 

In een paar andere vaoatu:res is gelukkig ook voorzien •. 
Zijn incasso-werk VIOrdt·nu b.v. door-drie anderen gedaan. 

Hierllti t blijkt re<-ds dat Albi~or Lens een berg 
werk v::.rzette. En nu sprelé.:n wij nog niet eens over zijn ar-
beid irj de contactcommissie, stenci).commissie, als junioren-

, leider, kampleider, trainer van de jongens, enfin, ga zo maar 
door. Vol enthousiasme voor alles, wat met Lens te maken heeft: r 
, I , 

\ 

, 
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-- Vlij mem;n, dat; hoewel zijn allsenti() hopelijk van 

-tijdeli;lk~ aard ·zal zijn, een woord van dank op zijn plaats 

is, voor alles wat hij voor oqze vereniging deed.'Licden als 

bij zijn opdè vingers van één hand te tellen ! 
· Naast onze folici tatirn en' beste wensen voor zijn toe'~ . 

l:o:z1St, willen wij ook hopén, dat l,ij "een nuttige· E:n prettige · 

dicnGttijd zal hebben, . . 
T.z.t. verwachter.i. wi_j hem.wc.er in een o-:? meer furictics, 

terug te zièn. 
' . 

. , OFFICIEEL 

In ballotage: • 
:no.19 C.~'. v.Dam 24.4.46 Loosduins'eweg 635 D.Dhr.E.S&rolea en 

, · .. _ • -· . . - " · .,, . . ·. E ·JuffermarlS 
20 A.v.d.Voort-v.d.Kley _7 .3._45 1.,and~:r;iJnstr.t>8 C.Halleen 

, _ . · . - · en A .Hoppenbroul':'8rs • 

. 21 è.Pe~ ters, 5.3 .30 ',zusters-trant 7 Dhr.Will0ü!::;-Juffcr:nans 

22 G.v.Socst 22.4.43 Prof,Kaiserstr,30 -"Dhr.:ufferr.ians
L.Sar:.ilc?-. 

.... -:-:-

LCUE 7 ingcd~(<!::·~.. ... 1 ' 

Gns Z0VE:n:ie c.,lftal is ingL.dC8ld in .de 4c. klns W, De 

sc::.ri:it.nbtelling is V(.r:ncld ondGr de uits.l_agcnlijst" De LCrste 

,1c,dstrijd vindt p:i.aats 'op zondag 18 novcmb,,r _c.n ,rul uit tugcn _ 

µelft ó. · . 
,J . . -

Wij,.hope:n op Len trouwe opkomst van d0 sp0lGrs 

:;,rottige compcti tio __ • -Volgn1dc ,1eck de opst:.lling, in de 
' r!,..vue" ,. 

VARIA. 

t.n een 
Lens-

Jilc,t vreugde_ geven wij kennis van het .voorspoedige en 

imvcr,racht snelle, herstel van onze tochtdeur. Toen wij gistE.

rcn de kler,dtcnt betradci. èlluk de tochtvrE.ring W.Jèr naar beho

ren te functionn:E:n,. Waarvah akte., 

De 8e ' voetbal W88k- __ R __ t_s.cuccl"t.cc; __ ' t .. ""',n"--v .. a .. n __ , ~3~e"''në'-4,'--:--n~ov~E: .. m __ b""ç __ r_-__ 1~2~·5~6 . 

Senioren · Junioren 
' 

Lvns 1-_ Rava 1 3-1: Gr .W/ Vac 3 - kns 3 5-2 

Archip~l 5-Leps 5 4-1 
Alle ovorige vastgcs_t0ldc wedstrijden werden afgf'.last. 
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Stand:· 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 
Totaal · 

29 ,13 2 ,14 28 87-88 0.97 
15 10 l: _ 4 . ?l 65-26 l. 40 

1 0 0 1 0 0- 6 0 . 00 

45 == 23==3==19 == 49 = 152-120_,= 1. 09 
Competi tü.-indeling : 4e klas W (sen.) : Lens 7, Voorbu:r·g 7, 

Delfia 6, Vios 8, DGlft 6, SVH 5, Verburch 6, Juvcntas 3, 
Duno 5 , DWO .,5 • 

'HET ZOEKLICHT OP DENS 1 
Een van emotie knipperend zoc.klicht rc,gistrm,rde 9 mi•• 

nuten voor het einde van de wedstrijd L8ns 1- Rava,l,eon mis
ser van oen der Ravavordedig8rS, De bal kwam vqor de vóCten 

,van G.Verhaar en met eon strak hard schot van.±. 20 m. afstand 
verdween dG bal in het óranjc-zwartc doel. L0ns had do leiding 
mot 2· ,1; · • · ' ' 

. . 

De straffe, van doel, tot doel staande wind hàd · in de 
u,rsto helft als bm;idg0noot met de be:zoeb;rs meegewerkt cm do-
zon een voldove:r,1icht v0rschaft, v;aardoor or,s docl bijne. voo:::-t.- · 
durend ·onder dl'uk stond.· R~,:á.s na 5 minuten werd oen door 
l!.!!akot tC;gcn de Rava-rnidvooi· aangctravGc .bal ons noodlottig, 
wan, onhoudbaar vloog het leden·, ria vá'.n rj chting -vcrand, rd ·Ge. 
z:i,jn in Beek I s hc,iligdom. Onda,Llts de vooL·tdurèndo druk si,~na. 
onze defensie -pal en -r;oe!_l · 1cns .zich 10 ari.n. voor dç rust "crlig-· 
zir.s loswerkte -vrns de stand nog- stc-cö.s 0-J.r. Ik: ochàarsG lcns.--
8.ah-vallcn waren' ·1~c or dll0nhangc~1d. ozi s·.1c..:0s .. te kunnen heb_bc:tl .. 
er. ook de.laatste perioè.o voor de pauze Jtverdo geert goals op. 
Na hal"f-tirr.9_ kruf)g Lens de, wind meD en mä1ktc '1laar,van mc•:;,~cn 
geb:,,uik on" en offtmsiof te ontketenen. Eon ui tstckend door 
1!.nakd·o genomen vrij0 schop belandde prcc:i.cs op het hoofd van 
de opzij van het doe;l stnandè J .Ras ,.,,1 m,,t· €en prima kopbal 
vcrdm:cn ·de Óal in h6t Rave-doel (1-•l). ·Lens.bleef sterker, 
m2ar nS: cGn. tijd ontwo:rstol.de Re.va zich .aé\n do druk en· biam 
zcl.i:'s SE. t gevaarlijke aanvallen onze de:fcnsio op de proef stel-

. ' lcn. Deze bleek echte· paraat, terwijl kee:per A.BCck met ijzige 
kalmte enige precai:co si tuatics oploste. Lens kwam ecchter terug. 

·Een schot' van J .Wüst,.fl:ld on ·ccen kopbaLvan F.de Jo1Ig b:üandden 
tcgcm het houtwerk en de: tijd ging voort . . . 9 Minuten voor, 
h,t einde kwam echter de rceds·in dc,'aanvang beschreven voor
sprong tot stand. De, lc.r, tstc periode ·::as gchool voor onze 
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blauw--'wi tten, maar succc·s bleèf verder uit. Tot de laatste 
minuut, toen reµgecrde G. Vc,.rhaar ze;er goed op ecen fouticye 
uittrap Yan de, Rava-kr.,cper, want. Y<'><'ir dtzE zijn plaats onder 
de lat weer had,ingcnomen, lag de bal al in het doel (3-1). 
Dc, aftrap was nog maar irnn formali kit. Lt:ns 1 had d9 koploper 

1 
,, . 

vers ágcn.. , · , .. _, 
· Ons ocrste clfta}, heeft zondag weer eens lRtcn zien, 

è,:, t fdhcid :ti i L"nrn niet um ongekende, c,.nr ,,-el eer. te ,r,d ~ 
nig in praktijk g,:;brachta dèugdl is. In .deze wedstrijd is hard 
gcYC>chten OJ:J succes to behalen ·en het'. rezi t ·van de. b,ü ,,erd 
de tegenstanders i\,l betwist. Het gehele _Elftal bm 'e;p een 
goede wedstrijd terugzien en ondanks hGt feit, dat wij ·RaYa 
~-ls eer.heid hoger i::cLsten aanslaan, was d.e zege Yolkomc_n vcr-
dicnd • .Als wij neçrschrijYd:n, dat A.Bcck,' E.Y.Laarhcivcn en 
H.H<,ket ecm ui tst,. kende partij vertolk.ten, wil dat niet zeg
gen, dat de pr,.stctü:s van do ovprigl spc·lcrs n:j.( -t ruim vol~ 
doEènde tot zu,r goed wnrcn. · 

Als;linio kon ons de hgl:'11.:nie hut I!lCCf3t b5ko:D0n, 
maar cok onz~ d"fcnsic heeft-een uit3tekçndç partij gos,:;çdd. 
Do voorhoede .10s ols ccnlieid h,;t minst. Hç t lijkt om;, - dat _ 
OT:Z6 voorhoGdcspc,lcrs nog niet volclÖondc op clkao:r zijr: .inrf;- , 
sp ... s:ld, vant mc.n b<.scffc wel, fü1t dL 2 laatste Lcns-do,.l,n:intc0n 
indiyiduclc acties waren ü1 dat het eerste un anngclcg,:nhcid 
van _de kti:p.thalv<.,s-was. Toch kon_mcm zien, dat in de twc,Lde. r 
hclft onz8 voorhocdspolc,rs elkaar b(. t;_,r b0gr,,pcn en wij tuij
ülcn er niet aan, dat ook lü.. t teamwork in deze linie op 0cm 
hogc.r plan zal komen· ·en het spel snollcr zal wordGn. 

. Als wij tenslotte een fout in de ws::dstrijd van gis-
foren .r.io_gèn aanwijzen. 'Het ti:rugtrekken van -~en achttal-spe
lers in de twr.,cdc, helft m1:akt, .de r,.stE•rcnde voorspelers 
vlcugi:;,lJ. ·1 m en gaf Re.va de kans tnigc g-.::vaÛrlijkn al;tit..:.s · o_p 
touwt, zetten. 

· Pll.OGRJ,TufäiA SE:OiIOREN VOOR :cmrnAG 11 NOVEMBE,R 1956, 

·- 12 uur 
- l.15u, 
- ·12 uur 
- ;I.2 uur 

kns 2 - S.V.H. 2 'i'crroin 1 Lokaal 1 
LL.US 4 - So0.A.3" 11 2 Il 2 
Laakkw.8_-Lcns 5 . Jm1soniusstr.bij Gocvurnourlaan. 
Lens 6 ~ GD.A 6 ~Pr.rein 2 Lokaal 2 

-:-:-:• 

·, 
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OPSTELLINGEN:· '· , .. 
. Lens 2 : F .Korti:,kaaE!, H .K,;mper, A .Hopper.brouwers, 
A.Vester, J .v.d.Mcer, P.Orànju·, P.Burghouwt, A.Burghouwt, 

'.L.Kni,jff, R.Wüstef(;ld, J.JagGr.· ReservE:s : J.Roz,mburg, C.Hoo-
, geve en·, A" Linntn·,oc. vcI:.., . • . .{ .. , 

L6ns 4 : ,I!.Eisenburger, A .. Krol, P.Krol, Ph.de Hceor, 
· H.lklmich, 1.ae BoE)r, 'F.Schipp0rs, V.Laárhoven, H.Ns.,rntepad, . 
A.tcn D.:.m, H.v.Wusting., Rcserv,;,.s_.,: J.v.Podjc,, J.v.Wes,ting. . 

Lens 5 : J,:Frijtcrs, C,,Vd,dink,C.!L,.:shóek, W.Klün
n<on, R.B,cker:- A.v.Gastel,M.Su:iE'yn, H.de fü.ki~cr, G.y.Gcin, · 
G.LP.m, J.Brochard. rt<-;Se~vcs : L.Blorn en E.Lör:enstC:ijn~ 

' . Lens 6 : R.1bhi.eu, F·.Mourik, J .B&llcring, J .Bom, 
H. v .d .BoÓg~tÎ-dt,J .. Bantj0; H .Mulder ,1',. Blok; A. waihe.in; H. v .Rijn, 
S .Kroon. RLS8!.YE!!: : 'M.Hollèndcr, A. LoyÎCGhS, , .. ' . ' . ";/ 

, 
, Lfschrijvingeh te ·richten aan dhr.F .. J .. van Luxemburg, 

Copcrnicusstraat 56.· 
Foto's 

J 

. I • . 
, . :Ce n&vqlgende senioren wbrdt:n noiimàa.ls ver-

. zocht zp spoedig mogelijk cE:11 pasfoto in tè lcvGr<:en bij het' 
ólftalsecr:.,tariaat ·copernicusstraat 56 ·, L. Elom, A.Burghouwt, 
G.Kochi, F;Kor'tekaas: Rc.oas meerdere wch.n acht0rc.en ],eb ik 
deze spc,lcrs vr,rzocht c<:sn foto 'in te lt,verGn maar tot op hcd<0n 
npg ,nïi:,_ts ontvangen. lfoGt dit gvvr'aag om fa.to I s de gehcl' · ' 
compcti tie doorgaan ? k. ten wc afspreken dat het antwoord 

• 11 ne0n ." iS.. ' ' .\ ,.; 
/ ~----------- ··----------------------
Van doel tot doel. 

. Lcn·s 5 kon ook tEogen Archipel niet tot succc·S komen. 
Do roodwitfon hadden een st:.vige ploeg, die ons in alle opzichter 
de bm1s was. Met de vrij çterke wind tc:gon kr~gen wc het al -
spoédig hard: te vcrdurc,n. Wè ;,erden sterk op onze helft terug
gGdrongen en dodpuntén blè.ven dan ook niet uit~ Viarmiial werd 

· ouzo keeper gepas se, rd c'n· een ·vijfde aoorboring werd ons door 
het rustsignaàl bc.spaard. Êiertugenovor konden v;i ,j slechts 

.', enkele Ûi tvallen iitellE,n, maar verder d§tn een .bui tcnspcldo1:l-
,punt. k\;,,mcn wij niet. . · · 

. ,'Na de rust •ging het met ,,ind m;:;e wel wat l:t,utcr. 
Beurtulings waren beide ,üftallen nu in de aanval. Onze voor~ 
waartscn werden echter goed. afg,;dckt ~n ··tippelden bovendien 

' , . 
,. - /. 
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·tientallen kcrèn in de geraffineerd opgezette buitenspelval, 

HGman van Vlcsting. wist kort na de hervatting 'fraai door te 

breken on de eer·to roddon. Enkele andere kansen leverden 

niets mcor öp. D,; brchipelaanvallon strandden nu grotendeels 

op onze dcfonsie, die-er goed oog in had en wa_arin vooral 

.Kees Veldink uitblonk. 
. De n0dorlaag was' verdiend, macr misschien iets 

· te hoog uitg.:.·.-. llen. In iedGr geval is er door alle spelers 

hard g0workt en blijft do stemming, ondcnks h<.-t voortdurc,nd 

verliczen, 1 prima, Wat dit betreft kon Archipel nog wat van 

ons leren. G:L. 

, PROGRA11fihllNt8filtNz1i.T::IBDAG ld NOVEMBER 1956 ~ 

3.30 u. Velo 6 -· L,ns 7 H2rry Ho::kstr.Watoringen 

- 3•- u. LLnS 8 - OSC 6 Tcrrein 1 , Lokad 1 

3,- u., kns 9 Rava 5 " 2 " 2 

- 3 ,30 u. Rnva 6 Lens 10 11 Zuiderpilrk 

- 1.45 u. KRVC-Vr.6- Lonspup. Vrcd_cnburgorwag. 

PROGR./J,iJl!A JUNIORI::lf VOOR ZONDM, _11 NüVEM1îER i956. 

•- 3. - u. kn_s 1 Bl. Zuart 1 Terrein 1 Lokac.l 1 

- 1. 45u, Lc.ns 3 -- R<1va 1 Terrein 3 Lokaal '.ï -

- 3. - u. Lens 5 - OSC 4 " 2 11 5 

OPSTELLINGEN ' --~··---Lens J. , ·bekend met A.Jchee. ]:\c§_, A.Smnbc:rs, 

Lc~_,9..§.;: ! dh:i.---:-P~Ïfu:ffcrIIl;:..ns c 

Lsns 3 : bcklnd mot H,, .tl.Beek, A.v.d.Wernrt en 

L.J.Iuni_·cr. Ro~é';- G."cmpcrman. \, 

Lens 5 : b<.hmd met W. Vcriderbos, W .Wicgcrink en 

1·LDrnbbc·. Rrr,{--:rvc~ W.Stvové , L~dc RoOs~ Leider~: h.h.E. 

Saroloa en A.Bogisch. 

_1c!:!2_l: bc,kcnd rlE)t C .. v.G<.-in. Reserve , J.Vçldir.k .. 

Leifü,r : dh:r.A.Bc:ck, Scmc:r-1<:omst : 2.45u. Vrecswijkstr", 

hoek Lt-ywcg. 
Lens 8 : bckc;nd mut E.Kos. Res. J.Bro1.,khans.J. 

Schuttonh1.,lm--:---Ï.~.:Îdcr : dhr. H.Kumper. 

- =.cns 9 : b-,k~nd Ros. 17.Schrc,incr, N.v.J,drichcih 

Leider : dhr.G,LCm. . . 
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Lcns·,10 : als vorige week ·glipub1iceerd. fü,servè:I:kramps. 
Leider, : dhr.G.Verhaar. ', '. 

, . Lcnspupillen : C.Jehee; L.v.d.Meer, J.Schellar,t, A.VLr-
burg, N .Panne keet, J .1kyer_, A .Roodbol, VI. Groot,, P'.Poillot, 
Duym,F; B.Meegens, Reserves , A.V0rste~gh, P.Beijersbergeh·v.H. 
P,Ebing, A.v.d.Linden ·. L,,ider : dhr. -P.Juffermans. Samenkomst: 

,_ 1.15u·. Lijnkamp, .de, la_Rc:;:,1rog, hoLk Loosduinsekade. 

·. Programma 17 ·en 18 _ november : Luns 1:-Quièk St .. ; Westl :- - · 
Lens 3_, Lons 5- Gr..W.Va~ ;· Lens 7- :QIIL ,; DIIL--kns 8- ; ,Le·ns 9-
ADS ; VVP - Lr,ns 10, ' ., 

Zo speelden onze j~ni~~~ 

Ook dozo week ;ms hc:,t înaar ·hcei schamel-tj~-s gestEci.d. 
Slechts· één m-,dstrijd ging; door,. De rest vE'rregunde. Zu1:cn ;10 

d~ze rmck eindelijk WGicr ·op volle toeren kt:nnen draaien ? 

l<_~.i' kwam al áan zijn vierdé ;,edstrijd t~e ( voorwc;r 
·oen record ! ) die ov"rige,ns gee'n ;~ir.st opleverde. Gra::uff ,V/illim 
- trok met 5-2 é,:3n het J.angst1c 8ind. Ondr::.nks dvZc uitslag ont
li..::p.eil de Ciftal lcn elkaE-:!' niut V.u61, nr:p.r Gradi ,\7iller:i be~• 
s.::hiktff over ven ui ts-tckf.•ndc _rqiad.(n·~/oo!'~ die ~r&n schit:tcn wisto 
Bwendicn hadd,')n zij con doelmÎ;.n van klc.ssc,, _dfo wel door Pen
ning~ on Mcc..rsL.oek 1vt:.rd V€·rschalkt, ma&r vcrd2r de zaak hor- _ . 

. mstisch gc,sloten hü ld .• Dit dc,c,d de bal2ns i.n ons naclu,1 OY<.r•• 
slaan" 

Onze v;octbal_pyol. · , 
·. . 

-· Hij draait w0cr, wrnk in, weck uit In' het vorig s\cizo;:,n 
z:i,jn wc èr oen br,etje laat· mee bGgonnen en·•,misschicm hicraoor 
viel de dc,elname in liet b8gin wat tegen. Maar nu kunnen w0 

; • > 

.. ,c0nstat,e,ren, dat _de b_langstclling voor dit II i:;o~je II tocncc,n:t. 

. · Prettig voor de." deolnc.mers, die hierd~o; -kans hebben op 
hogere uitkeringen. Prettig ook vo~r. de samcnsteller(s) van de 
pool,· die .zódocnde =er plezier van hun wc,rk krijgen. Om eVEm 
bij dit-laatste to blijven; het wekelijks virzamclGn van de 

, , inzendingen, 1let"Ópmaken II van de nieu]'{e_formulieren met het 

, j 

,. 
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IT achtcrkantje IT kost nog heel v,at tijd en moei te. Petje af " 

~ voor deze h~ien. Zij hebben bovendien de pool nog extra at

tractie gûgev0n door h,,t w0kelijks beschikbaar stellen van 

oen fikse: premie (.. die• E.chter tot n.u toe ongrijpbaar is gc

WCû:Jt ) en door ht:.t inst_ellen van c.cn onfü~rlingo compoti tic 

\ 

;tu.ssen de dc81:p.cmcrs o ~ · 

Èr is dus alle reden cm rl:gclriatig mcG· t0 doen. 1le 

d,c,clname is bchoorlij1':, maélr k:n nog VGGl en "Teel gro ~er. 

Vooruit Lcnscrs, zet U b::.j. Do clubkc.s z:...'.t: ar wèl bij var':'n, 

en, mût een b~~tje gc:luk, U ook. 

~--~-" 
Voor hCn, die 1 s zaterdags op Ockcnburgn ZlJn, de Heer 

Houk( s is vrijwel al tij p. present e;n noemt de :forrmlit;ren 

graag in ontvcngstc.. 
=======:.= .·=====-=============' == ·==--,===__,==========::::========, 

- ' 
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Redactie: L.de Weert en ·G.Lam 

Gironummer t.n.v.•PeQ.n. L.en S.33~7Ü . 
Secr,. :. H. Houkc s, 20. S

1
qhuytstràa t 60, tél. 324 72.1' 

Terr0inen Ockenburgh; "6inde Laan van Meerdervoort. 
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300 JAARGANG (1956-1957) n°ll ·J.5 NOVEMBER.1956 
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... 
Donderdàg 15 

'- -Zaterdag 17 
Zondag 18 
Maandag 19 
WoE.nsdag 21 

november 
Il 

11 

Il 

Il 

LENS 1 ZAKAGENDA 

Training voor d8 2o groep. 
1,ensjunioren 7-8-9-10 en pupillen 
Lons 1-2-3-4-5:-6-7 en junioren 1-3-5 

.. Clubavond, . 
De Woensdagmiddagclub 

' Training voor groep 1. , 1 • 

! !•.! ! 16 DECEMBER 1956 · ! ! ! ! 
:::.-;===========-==:::;;:::::;:::;::--= ~====. =======- ·~==== .===· ";;:::::;;::;;::::;:::;::;;:::;:::;::=: -' =. = \== 

' HET JAARFEEST 1956, 
wordt gev.ior-d in de geheé:l vernieuwdé zaal 

van ~ebouw "de VLreniging 11
, ·wîllomstr. op ,16 docoll!b,ir. 

Voor ons zullen. optred!i,n het gezalschap van Fred · ' 
Bourgogne, U nog goed békend van hun succes .in Custodia bij ,, 
de ·viering van ons kampio0nsfc!1:ist. 

Na afloop bel tot 2. uur met muzikale medewerking van 
de· 11 Camelcons 11 , Het bdooft wcc,r een gezellig Lensf0est te , 

, worden waàrbtj al wat Lens hec.t niet zal willen ontbrekEm. 
1 De.cembèr .wórden de. àand8len aan dit fustijn op de 

markt gegooid voor de. bel:achelijk lage prijs ':,an f.1.- nomi
naal maar de intrinsiekè waarde ligt veel en veel hoger. / 
Vlacht dus niet te lang maar koop direct te1sen' de kosers van 

"ui.tgifte ! \ 
1 

Voor de somr.,a \:"an 1:,-,f. koopt. U ·een avond plezier 
en gezelligh8id. De Lensvriendinnen' en· vrü0nd,en vliegen do 
wereld in waar zij ontmoeten Fred Bourgogne in zijn' nieuwe 
musical Varia II Cosmopoli tain II een wereld van bonte po'pper. 

1 

' 

met opgi,verfde· koppen'. · · , 
Na 1 december .dus naar Suezkade 53, of 2a Schuytstr./5O 

of Jan· Luyke~str.63 ofwel Maartensdijklaan 559. 
. Haast U; koop Ui·, aaµd~cl. 1 

·, ' , Voor de contactcèmmi;sic W.Vcrheggen. 

/ 

1 , . r 

. 

:r 

' 
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OFFICIEEL- . , 

In ballotago: , 

- n°20 A.v.d.Voort-v.d.Klcy 7.3.45 Mandarijn,str.68 dhr.Jufftr-

21 C.Pc, tors 
22 G. v .'Soë s t 

. ' mans-en E.Sarolea. 

5.3.30 Zustcrstr.7. A.Hoppenbrouwcrs-Willcms. 

22 .4.·43 Frof .Kaisorstr .30 Dhr .Juffcrmans-
. E .Sarolua. . 

23 J .C.dc Wilde 12.6.23 Parkvrng 40 Voorburg.-A.11.R.v.d. 
'Boogaard t. · • 

-:-:-
VARIA 

-We vcrnam;;n, dat ons trouw.:; lid Koos Frijters met goed 

gevolg het mondoling,gcdc6lte van het examen M.O. Ecènomie 

aflegde, waar'aoor hiij in het b, zit kwam van: de .dc,sbetrcffendc 

acte. Van ·harte 'ge:lukgcwcnst, Koos"! 

-H.Eis nbcrg~r mist sinds de training van Donderdag j.l. 
' . 

een handschoen. Wi9 heeft deze in bewaring gcmomton ? • 

-Een wi tto handdo"-k bl.:.e.f zóndag in 'onze kluodtclnt ach-

ter. Af te helen: romat~nstr.50. -

-1kt khm willen wc er bij onze leden op aandringen géén 

grote·gcldbcàragen .en voorwc:rpcn van waarde moe naar het ter

rein tè nc,n.,,n. '{iat men bij zich h,,cft, gcevd men in bewaring 

tijdLns de. wedstrijd l 
~:-:-

Nogmàals LE.ns - Rava. 
Zelfs mot-hot grote zoeklicht op was·cr bij ons curste 

elftal slechts één tactische 'reut te ontdd:kcn, cn wel het 

terugt;rekker. vsin toeri- achttal spelers:, vs:;r in d<! tweede helft. 

Laat dat nu cen strat'egische terugtocht zijn geweest, die 

geheel volgens de plannen-is voriopon ! 

Ovcrigc:ns was er nog w;el i(Jts dat mij 

' aanstond. 1!aar daar prat'<-n we onder elkaar 

-:-:-:-

niet bijzonder 
nog wel eens over. 

H.Houkcs. · 

-. Het 9e Voetbalwcek-end: Re.sul tatcn van. 10 on 11 november 56. 

Senioren " Junioren 

Lens 2 SVH 2 9-2 Lc.ns 1-Bl.Zwart 1 '4-4knsB-OSC6 .. _4 
Lens 4 SOA 3 ·3-3 kns 3-Rava 1 4-2 . --' 

Laakkw.8- Lens 5 4-'·2 Lens 5-0SC 4 8-1Lens9-Rava O-l 

Le'ns 6 GDA 6 8-3 Velo 6-Lons 7 0-9Rava-L,nsl0 2-2 

4 2 1 1 5 _ ?2-12 1.25 7 4 2 1 10 32-14 · 1.43 

' 



' 

' 

' 

' ' 
' -------------------------------

____________________ -9i-____ , 
' , "• . 

Stand:S , enioren 33 15 3 ,15 33 109-100 l .'-

Junioren · 22 14 3 5 31 97- 40 1.41 
Pupillen 2 0 0 2 0 1- 8 0 ,_; 

Totaal 57 29 6 22 64 207-,148 1.12, 

-------.-----· -~-------------- .----
' Uitslag Pupillen : KRVC - Lens 2-L. 

-:-:-:-

PROGRAX.lMA SENIOREN,' 18 NOVEMBER -1956, 
Lens ·1 Zwart Blauw l Terrein 1 Lokaal, 1 ·.,2 uur. 

-2 11 PDK 3 - Lens 2 Duinlaan, einde L.v.M~Grdervoor1 

-12 n 

- -12 Il 

-12 Il 

, {:-1'2 Il 

,, -2.30" 

Duno 2 - Lens 3 Ockenburgh 

Tom,gido3-Lens 4 'Rodclaan ,te Voorburg. 

·Lens 5 - Cromvliet 6 , Terrein 1 Lokàal · 1 

Lens 6 ·- El.Zwart 7 ' ", 2 " . 2 

Doli't 6- Lens 7 L.v.Altena te Delft(naa'st 
ténnisbanen). 

·. :..;-:-:

OPSTELLING.DER ELFTALLEN: 
-"-=="=--'-,-'~, '-"'"-',,"-'--1 I i ·- , 

Lens 1. , · • · 
---:á.Beck, A,. v .Luxemburg,E. v. LaarhGven,H.Hakct, 

J.Ädmiraal, J.Ras,F.de'Jong, B.Luijckx, J.Wüst,;:lleld,G.Ve'rhaar, 

J.Suijkerbuijk. Reserves: G,Kochi, J.Beijcrsbergen,BQrgen He-

negouwen p; Leider : dhr.H.Houkes. , ' 
Lens ·2 -. 

1 
, . ~ 

==~-1<F' .Kortekaas ,H.Kcmper, :A .Hoppen brouwers, J·.Roozen-

burg, J.v.d.1foer, P,Oranj,e, ,P,Burghouwt, A.Burghouwt, L.Knijff, 

R.Wüstefeld, J ,Jager. Reserve : A. Vcste;v. 1 

Lens 3 ·· ·. · · · 
. · G.Kochi, J.Lclieveld,C.lloog0v<;Jen, .J.Vcenman, 

J.Beijc.rsbergen,' H.v.Niel, P.Hoppenbrouwèrs, A.Zuijdwijk, .• 

P.Bergen Henegouwen, J.Boortman, A.Linnewecver. 'Reserve: L.Blom. 

Lens 4. · . : , ,· .. • · 
,Il.Eisenburger, Ph.de He:er,. P.Krol, J.v.i'lesting, 

H.,Helmich, B.v.Velzen,A.ten Dam, V.v.LaarhovÉ:n, H.Naastepad, 

,L.de. Boer, H.v.Westii,.g. Reserve: F.Scl,ippilrs. Samenk<'mst : 

Rijswijkscplein voor " Het .Paviljoen 11 - 11 uur. 

. kris 5;.Frijters, c:Voldink, C.M<.ershoek, M.Semeijn, 

\Y.Klünnon, A~v.Gastcl, J .Jorf:nk, J .Kuijpers, G.v.G0in, G.Lam, 

J.Brochard, Reserv8s : E.Löw0nsteijn, R.Becker • 

. Lens 6A.Blok, A.Krol, J .Ballering, J ,Bom,A.Walhain, 

J .Bontje" :II-Mulder, F.Mourik, H. v .d.Bogaa.rdt;H. v ,,Rijn, S .Kroon, 

Ruse'rve : L .Nic-sscr.. · · ·· ' ' ·· · · 
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------------------------------------------------------------
Lens 7R.Suijkerbui.jk, K.Wallaart, P.v.Onna, L.de \Veert, 

:e,,i.Hollander, A.Loykens, C.v.d.Bogaert, E.Sarolea; S,de Bruijn,. 

J.v.Poulje, J.Brussel. fü:servos: H.Broekhans, J.Stoltcnberg. 

Samenkomst : Hollandse Spoor l.30u.(pcr trein) ofwel.Capitol 

theater om l.30u.(fictsers). · · 

Afschrijvingen te richten aan: F.J. van Luxemburg; 

Cop,.rnicus str. 56. 
Nogmaals de foto I s: De, navolgcmde spele,rs worden ·nog

maals· dringend v,.rzocht zo spoedig mog-cli.ik EOcn pasfot-.1 in 

te leveren bij bov"'nstaand adres : C.v.d.Bogac,rt, H.Bro"khans, 

R.Suijkc,rbuijk, J.Stoltcnberg, A.Loykens, J.Brussol, L.Blom ·. 

A.Burghouwt en G. Kochi. 

Daar na een gcspc0ldo vn:dstrijd door v,,10 spelers wordt 

gc,vr&agd tegen welk8 kgcnstandcr do wuuk daarop wordt. ge- · 

speGld lat',m wij hicrondGr _het prograll'Jlla .volgen voor 25 no- . 

vomb-_r a.s.: Spoorwi;ijk ;!.-Lens l; Vns 2-Vè.lo 2; kns 3~Rava 3.; 

L0ns 4-Spoorwijk 3 ; HBS 9-kns 5 ; Voorburg 6-L,ms 6 ; 
Lçns 7- Vios 8. · 

LEDEN WERF.T LI DEN ! ! ! 

VAN DOEL TOT DOEL. 

DG oogst van d(• voorbije zo-ridag was voor· de sc.nior1....n 

niic:t slecht want lrnnspaardun Lwns 2 en 6 be.haalden ·grott- over:.. 

winningen en hot vierde voegde oen punt aan zijn schamale 

'totaal toe; Lens 5 echfor bleef hardnEOkkig op de vcrk<,crde 
' weg. 

· Ons tweede elftal won g,:;decideerd met 9-2 v&n SVH2 ,m 

,bracht_ daardoor dG vierde zege met 9 goals voor (in zes ,wed

'strijdcn ). op zijn naam. De wedstrijd word, volgens hot vor

slag, al in d<; ;::,,.rste vijf minuten van de_ wedstrijd bclllist, 

want R.ïiüstcfeld, J .Jager en A of P Burghom,t zorgden toen 

voor een 3-0 voorsprong. Hulaas gingen onze '.t'c:öe;rvc,s het daar

na te gccrakkelijk opvatten en kre~g S.V.H. kans de echterständ 

gedeeltelijk in to lopen. R,Wüstcfcld en J.Jagcr zorgdèn voor 

c.:,n 5-2 ruststand. Na de pauz')' speE-lde hc,t é,°lftal nogal sloom 

en pas i;cgen het einde wist R:Wüstc.fcld hot dool nog 4x te 

vinden, zodat do eindstand toch nog 9-2 werd. 
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'UIT&L.;G, 11 })îovember 1956. 

De heren G.Kemperman Jr en J. J,Kramps waren ae. top1;1corers 

met N'3GEllT punten. De beschikçaxe premie aa f. 13.20 

delen zij sa.inon. Zi.j ontvangen elk f. 6. 60 Proficiat. 

Dl!; èm.;P.sTITITI. 

In de t';:e;:, laate'ts TI,Jkcn hebben zich eihkele b0langrijke 

wijziE;in•gen voorgeaaan. De koplop,er P.Burghour;t hana

haafde zich i;,rima, Eloeg alle aanvall.:rn af, e11 wist 

zelfp een flinke voorsprong t" bereikcn •.. Zo i:c de <'tand: 

1. P.Burghouwt 61 punten, · 

2. J.Jager 5? punten. 
3" HoJan~scn en JoY.~ÎG.S$0D1 56,punto:n. 

4-. F,Grent 55 punten. 
" • P ·o · · ;s R · · ' 7 •. , t · t . ,; • t 
v • r al1 J c , ...... v o 1 :J n, 1., o ·., .:: E- ... er nou .... l±: pun "8 n.. 

6 • ..::.J3;:ck, Go'K•3npcrman J:•, G.Lam 53 punten. 

? • .:i. tlo,.: f lJ ágc l ,.,_-.1.. HÛr,r .3 i."i !ir Ju~•:,:r s, EL. Hou ko s 52 pun tc.n. 

8. R.La..'1.icu, J. Oli,jho.::k;,r. V:::rh;:,gg,m 51 7?unten. 

9. F.Eoefnag2l, l:dG ·,foert , 50 punten 

10 .... v.d,J3osch 49 yunten. 

OgGnschi,jnli,jk he::ift no,l c·cn v;:,iligc voorEï;Jrong. 

Eaar ,en k0 lG 11errassc:ndo ui tslagon er. d;:, si tua tic is 

WGor gchc-::1 verand0rd. '1'n d8 c01:rpetitic duurt nog lang. 

Volhouden dus. We zullon gezamenlijk eon aanval _o:P. 

, zijn leidGrs-posi tic dov:,. ";n dan maar zien ho;; lang hij. 

zich staande houdt. 

ZOlIDilG a.E. weer een leuk progra!I'.r.ia. };cht i.,ta voor de 

1icfhcbb0rs. i\,~'Jg::.n VJG -,•j:;;3r op-ce:n' gr'Jot aantal 'inz·cn

dirtgcn rcl'.cnon. T:it hcd:m hcbbcn T~CHTIG I-enscrs v:x;.ij 

rcgcl1:1atig di2lgcnomeri. Waar bli,jv-~n du àndcrcn. 

1•ornul"icrcn \Vorden gaarn:: in ontyanget gen'Jr,n.cn doo:r ~· 

,/ •• Hoof nagc-1, Tor.iat~ nE traa t~ 243; Vt" Ver hogg0n ,}·~a&..r ton s-

d ij klaan 559; J.ROQZCl1bµrg, HC;.;GV,ijk";;ilcin 3?; 

P,1(:rol, bUczkadc 53 cn H,H'Jukcs,. 2: &chuytstr.60. 

WIE WINT DE PREAIE VAlT HONDERD GULDEl,. 
PJ'Jlconunisr;ic • 

.. · ... -.· 
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Lens·4 speelde onder de bekwame arbitrage van A.Beck 
tegen SOA 3 een 11· grillige "· wedstrijd. Ondanks tegenwind 
zotten de gasten ons do·ol ondGr druk 'en hcewel keeper Eisen
bu:rgcr ec,n goede partij vertolkt,;, kon ook hij niet verhindE;
ron, dat de ruststand 0-3 was. In de tweede helft zotten onze 
jongens zich verbeten aàn de taak deze achterstand weg te wor- · 
ken e;n enerzijds door uitstekond·volhouden en anderzijds door 
goed ,,crk van b,icks èn k0cper slaagde ons dft,ü er in 3 goals 
te ptoduccrcn en er gcc;n meer toe te staárl. De -3-3 oihdsta·nd ~ ,,. · 
betekende een kostbaar punt voor. LE.ns 4, ./.ls er meer aandac)lt 
wordt be;stced aan het plaats0n on het cnthous:i,:'l~mc van de 
2e helft regel ,.ordt, zullen successen niet uitblijven.· 

Ondanks hot feit, dat h0t' vijfde alweer onvolledig in 
hot v:ld kwam, blijft dl, sfeer in het elftal go0d, maar voor 
hot ·behalen van puntGn is hc.t niet bc,vord,rlijk. Dr.t. bleek ook 
vwer in d0 wedstrijd tçgLn Laakkwartior 8. In de Nrste helft 
v1är,jn de gafthoren zeer sterk in do aanval on hocv,el keeper· 
Lam goed_ O? droef was, wqrd toe~ mot een 4-0 achterstand gc
.dr~aid, ria de rust 10"1{ L0ns herboren en hc.t speHrnuld veran
derde volkomen. D" buiti.anspclval, die door de g8blokten was 
opgesteld bluek .echter goed te function~ren, zodat hut aantal ·1 

·Le:nsdoGlpunten tot 2 (+ 2 afgekeurde ) beperkt bleef en de . 
eindstand toch ,iccr een 4-2 nederlaag a,:mwe,.s. 

Lens 6 speelde. e,;n goede wedst.:r:ijd tcgen •GDA 6 en won 
met 8-3, waarbij de Lensgoals gemaakt werden.door S.Kroon (2), 
H.v,d,Boogaardt (3), ·H.Mulder (2) en A.Blok (1), _ 

---. L,de Weert 

PROGRAMMA JUNIOREN ZATERDAG 17 NOVEMBER. 

-3,-uur Lens 7 - DHL 10 'Terrein 1 Lokaal 1 
-3 ,30" 'DHL 11 - Lens 8 ' Laan van Vol lering te DE·lft 
-3. - " Lc,ns 9 GDS 4 Terrein 2, lokaal 2 
-2.15 11 • VVP 13 Lens 10 Terrein Zuiderpark 
-1.45" Lcnspup.- Rava Terrein 2, bkaal 2 

P-ROGRAMll!A JUNIOREN ZONDAG lè NOVEMBER, 

-2,30uur 
-1.15 Il 

-1. 15 " 

Lens 1. -
Wostl.3-
Lons,5 -

Quici Steps 1 
Lens 3 
Gr.W.Vac 5 

-:-:-:-· 

Terrein 3 lokaal. 5 

Terrein 3, lokaal 5 
' 

' 

,, 

' 
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OPSTELLINGEN 

, 

, Lens 1 bekend met G.Jehceû en _A.Smahcers. fü,s. 

F.Hu:rens. Leidor : dhr.P.Juffermans. _, · 

Lt:ns 3 b0kE-nd met G .Kcmperman, J>I. Franlêe, en 

IJ.Pelster. Reserves: G.v.d.Waart en n:v.d.Beek. Leider :dhr. 

P.Moc.rshook. Samenkomst : 12.30 Thorbeckelaan, hoek Leyweg. 

Luns 5 bekend met W. Venfü,rbos , W. Stoové en W. 

Wi<,gerink. Re.serves: N_. Drabbc en G.de·Roos. Lc.idcr:dhr.A. 

Bogisch; 
Lcms 7 bukcnd mc,t F.de Groot. Reserve: L.ter Meer. 

Leider: dhr.A,Bvek •. , 
Lens B. bekend met R.Dt.kker Kleyn, J .Schuttonhclm 

en W .v.d.Ruytenbeek;; Reserves, H,.Raaymakers en J .Olyhoek·. ' 

Loider : dhr,H.K<.mpur.· Samcnkoi~st: 14.30 u.· Lijnkamp, de la 

Reyweg. 
Lens 9 bokGnd met G ~Olyho8k. Hcscrv:s ·, 11. v .Adrichc 

·W._Schrt.inèr. Lc:ider : dhr.G.Lam. . 

Lens 10 bokcnd mot J.Brookhans 'èn ·J.Vcldink. 

Lüidcr : ,dhr.G. Verhaar •. 
LGnspupillen ,: jullie, ,,orden verriacht op OckEm

burgh. Lt.-idér : qhr'. E.Sarolea. 

Afschrijvingen äan dhr. E.Saroloa, Tome.tLnstr.50 

. . Programma 
Lons 3-Vcrburch; DHL7 
VVP ;·Gr.W.Vac - Lons 

' / 

24 en' 25 november : Luns 1-,'.J ;Bl .R.K.; 

- Lens 5 ;- Q,uick St. - L<.,:ris 7 ; Lens 8-

9 ; DHL - Lsns 10 cm pup. -OSC. 

ZO SPEÈLDElf ONZE JUNIOREN. -
:E.indel5. jk weer eons e, n volkdig programma. Alle 

Glftalloi kwamen binnen de lijnen en over de ui tslagon zijn 

wij dik tovrcden. 
· Lens l en El.Zwart sEcelden eon uitermate span-

nende en cnervarende wedstrijd. c.;idc clubs gbvcn zich ten 

volle. Hot scorcspel had.wel c8n bizonder murlrn~ardig vor

loop, want vim de c.cht dodpunton (uitslag 4-4) ma2.kto Bl. 

Z.i-art er m.;iar één. Lens sco1>rde de andere zcYcn, ,iaarvan d.us 

drio in dgcn doel ! ! (nou, nou, kan het nfot minder ? Red.) 

Bij de rust was het 3-1 voor ons "tin kort nu de hervat,ting 

wist Lancéo 'een vü;rde goal té :l:abriceren. To~n schoo'l; onze 

' 

\ 
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achterhoede tweemaal raak in eigen doei. Daf was- wel 'è:rg zuu~.' 

Het sterke offensief der gasten had nog éénmaal succes. Met 

deze 4-4 mag Bl.Zwar.t wel 0rg blij zijn. · 
\ ' ' 

Lens 3 ging voort op .de go~'dc' 'lleg €:Il klopte Rava met 

4-2. Gerard Looycsteijn zond ons· het vcilg€.nde verslag: Direct 

na de ,iftrap bogon Rava mët een serie aanvullen, ma:ar onze 

1,whkrhoede, waarin J .Hoefnag4ls en H.Roo9-uyn ópvielen, wist 

hier wel raad_ mee. Hierna kwrfm Löns àan de beurt en B .PC;nnings, 

die goed samcnspeeliÎé me·t P .Mcershoek schoot hard in de hoek' 

·(1-0). Na de rust' girig kns weer ;ten aanval, g0holpen door 

0en knappe wind, maar wec.rstaan do.or ce'n ,1ave.-keC;pcr, die en-·• 

kcle mooie savC;'s verrichtte. P .Mcershoek en F .Burghouwt · ver-' 

schálktcri hem echter resp.' één' en tweC;maa] • · Ook Rava scoorde 

'nog 2 doelpunten. Er word' aardig sàmenguspc;;ld ondanks het 

gladdé veld en ditÓ bal, ' 
' ' 

Lens 5 had 0en pr~ductieve bui en kraákte ~se met 

liéfst 8-1. · . . . , , , . , 

· D.c wedstrijd Velo 6 - · Le:ns 7 was eeri spel van kat en . 

mu.is, wr.arbij Lens áls kat .fungeerde. Invaller dodman Ruytcn-
• 1 , ; {' ' 

', --

beek kreeg s.lcchts een tcrugspoelbal, kort voor het einde. 
' ., 

' MG0r niet. VerdE:r valt or volgens de; lci.d"rs nic,t to V'-rtellen. 

Uitslag : '0-9. · 

· ',, , . /Lens 8 bcharJ.de zijn c<crs'te overwinning en- wel op , 

OSC 6 (5-4). · D"' eEJrst& helft kenmerkte zich door slecht spel, . 

vooral aan onze kant. Dodr twee fouten van' onze achterhoede · 

en door c,cn gelu]fsdocltje van.Max ging de rust in mLJt ,oen 1-2. 

achterstand. Na de pauze zat er·meer váart in het spel 0n hoe

wel OSC er ,eerst nog 3-1 v2,n maakte, v'erlic'tcn wij toch het 

veld met oGn 5-4 ov0rV1inning, vooral door goed spel van Ton 

. v.Zecüiind, 'die 3 goals voor zijn r.::ken,ing nàm, Zij nog ver

. mald, 9,at Max Heerschap en' invcller van b.drichcm een prima' 

wedstrijd speolden. , 

Lens. 9 mo(,st de buit ·aan het Rava~tiónt~l la tem. _N8.' 
+ 10 min. vms do eindstand ro,:;ds b"'reikt toGn .de Rava midden

voor na een fout van onze spil en een van onze keeper, dcJ.ei

ding nam. Wel was Lens in het verdere verloop sterker, maar 

het zat ons niqt mee. Twee schitterende kopbal~en·van Tinus 
I -~ 

/ 

! / 
/ ,. 

., ' . '' 
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Zilfhout gingen rakelings naàst. Schoten van de Haas, Goe~ans 
en Hilkhuizen ondergingen hetzelfde let.. Boven.dien was de 
lange, dóclman der gilsten puik op dreef. Rava beperkte zich 
tot uitvallen, die verrassend en gevaarlijk waren, maar in·· 
de nchkrhoede kendo v.d.KnaÎ1p gum pardon en redde keeper 
Guido enkele- malen zeer fraai. Wat onze aimvnlslinie ook' pro:.: 

' . beerde, _het· mocht niet lukken·on hct bleef 0-1, eon uitslag 
dic. gccn. juist bc,c,ld gaf van do krachtsverhouding. , 

Ook Lens 10 ontmoe,ttc Rava· en bracht de, halve winst 
meo, Het b,,gin, was voor Rava, maar Lehs ontr,orstoldo zich 
aan .de druk en trok naar veren. ~Vcldra blc-uk dat onze ·t!an
v,allen nie;t 'van gevaar ontbloot waren en het duurde d,::n ook 
niüt lang of LGns nem de leiding door L.Thomas. D" vreugde 
,wns Van kortt.! duur, went nog geen minuut ll~tur lq.g de; bnl 
in het Lc.nsdoeJ,. Onze jongcns lü. ten zich niét_ ontr.ioodigen 
on 5 min. voor rust scoorde L.Thomns opnium. 11,.,. de he.cv,:t, 
ting word het spc:1 stu,ds slechter, hoofdzakelijk door hot ' 
z-:1::re veld. Ca. 8 'minuten voor tijd mnaktc Rc.vn wc.er gelijk. 
Mut de· punt.<.nyerdeling kunnen beide partijcn tevreden zijn. 
Vcrmt:lding vcrdic:mt hc.:t goed, spel van H;ms Wa:,yc,:, in deze 
wedstrijd. 

G.L. 

===============================-========================·== 
ZONDER TRAINil~G GEEN PROMOTIES ! 

~··~-======-========================-======================= . . 
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Redactie. : L. a..: Vlccrt en G. Lam 

• 'Gironummc.r _t.n.v. Pcnn. L. en S.336711 
Socr.: H .Houkcs, 2c Scliuytstr. 60, téL 324 721 

Terreinen Ookcnburgh, cind:c Laan van Mccrd:ervoort 

. '30c JA/l,RGANG~·(1956-1957) n• l~ 22 NOVEMBE~ 1956 · 
-------------------------------·. -- ------------------------ .. --

Donderdag 22 nov;: 
·Vrijdag 23 ·_ 11 

Za tcrdag · 2t,- 11 

Zondag 25 11 

Maandag ·26 11 

Wo,.ms<lag· 28 " 

LE.l!S I ZAY~~GENDA 
Training voo'r dG 2e groêp 
Bc.stuursv0rgàdcring t.h.v. J, Wüskfcld 
Lt.nsjunioron 7-Èl-9- 10 en pupiilcn 
Lens 1-2-3-4,:.5~6-7 en junioren 1-3-5 
Clubavond - . . 
De woénsdamr.iddagclub zèndE.•r en training 
groep 1 mlt kunstlicht.' 

===================:::::::;::::;::::;:::;;;::;::::;:: •_::;::::;:: l-::;::::;;;:;;;::;::;:: \ ::;::::;:: ~ ::::::::;::::;::::::;::::;::::;::. ::;;;;:::::=:::;::::;::::;::::;::::;::::;::::;:: 

1. :VÉCE.MBE'RBJ,GINT DE RL'lr OP DE KAARTEN° VOOR 16 DECEMBER' 
-----------· ---------------------------------------------- ----. -

OFFICIE:SL ·, 
In ballotage: 

_n°23 J.G.cl~ Wilde 
/' .. 

12°.6. 23' .Pa'i!!tvwg 40 Voorburg_ -dhr.A.v. d. 

24 H.G.Suijkcrbuyk 
Nicm10 leden · 

Boogaardt (•n H.v.d.Boogaardt. 
2s.5.4~_Cortcsiusstr.121. 

,,. 293 C.F.' van Dam 24.4.46 _:ifoosdu,i~scwc~ 635 D 
· -294 'G.v.Socs.t '22.4.43 Prof.Kaiscrstr.30 
· _, 295 A;,;..d.Voort-v.d.Klcy 7.3.45 Mandarijnstr.68." 

Nieuwe donateur · _:, 
· .B. Borsboom • Nunspc.ctl_aan 372' · 
-Bcstuursvcrgadc ring.'. 1 

l 

. ' 

Dé c;v. bi.stuursvcrgads::ring wordt gehouden, Vrijdag", 
23 november 1956' kn huize va,; clc heer J .Wüstcfcld,. Middachton-. 
weg l91. Aanvang 8 uur. · 

... : -,: _; 

Uit de heden in df. sportkroniek gcpubliocordc promotie:.. 
en· degradatieregeling·, blijkt -dat de kamp1ocn van do 4c klas D 

'(hopelijk ons ccrsto elftal ) "promo:ticwodstrijdcn za_l moeten 
spelen mot de kampioenen van de_ 4c klas A, B en C., .voor twuc 

· plaa tscn in de derde klas. • . --

1 ' f ' 

' 
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------------------------------------------------------------ . . 
VARIA. 

-Ten h1üzc van dê ïfoè.r en .. .li.cvrouw Roemers deed oen der

de dochter haar intrtdc, genaamd Myriam. Onze gelukwensen aan 

de ouders en bc,idc. zusjes l:rt wc hopen dat Myriam :voorspoedig 

zal opgroecimi·. · . , 
-Ons lid HLrman Moienkamp verhuist· binnenkort naar Dc-n · 

Helder. Hij is aldaar benoemd tot wiskundclé.raar aan hc-t :!la-

- rinc ,Luchtvaart T, chnisch Bedrijf, hctgc.cm voor hem· een grote 

ms1t;chappclijkè vooruitgang b.:. t,kcnt. Wo frliei t..rq, hem · 

gaarnv met fü" ze.; promotie en wc. danken ht•m voor de. goede. vicnscn 

aan kns gericht_.-_ G.ood luck, Herman '! • 

,-Deze weck gtcn gcvo'ndcn of verloren voorwt.rpc.n. · Een 

unicum ! ··om ons toch nic t hc..lemaal met lege handen te laten 

staan zorgde Henri Ni-cuwcmhovc.n voor een " nakomc;,rtje ". Hij 

-mbt nl. sinds de vrLndschapfclijke wcdstrijdcn'tc.g~n Gr·.-

-, illcm op d" _ R'oggc woning ( toc.n h,. t nog " zomc r " was ) , en 

Lcnskous. Is •.c'r nog iemand die ·a.czc ondç,r zijn bLhetr h• ~ft ? 

Hij m,_ldc zich._-
---· -
Dr 10, ronde - Re sul ta tG. n van 17 en 18 novcmhtr 1956. 

lkn:iorcn Juniorü·n 
,Lens 1 Zw.Blauw 4-2 L._ns 1:. Q.St,ps . 6-2 ~ 

PDK 3 - L ..... hs 2· 1-3 Wcstl.3~ 11...ns 3 3-2 
Du110 2 r Lens 3 3-2 Lens 5 -, Gr.·.v.Vac5 •4~4 -
Toncg. 3- Lens 4 1-2 LLns 7 - DHL 10 5-2 
Lens 5 - --Cromvl. 6 1-4 DHL-11 - L,.ns 8 .-afg. 

Lcns6 - Bl.Zw.7 2-1 l Lt.ns 9 - GDS- 4· 6-0 
Delft- 6-- Lc.ns 7 afg. VVP l3 - _LLns 10 0-1 

Pupillen + Lens-Ra va 2-1 

Stand: 
~cniorcn 3.9 19 3 17 41 123-llt 1.05 

:'ó' ., 
~uniorcn 28 18' ( 6 40 121- 51 1.4:, 
Pupillc.n-

' 
3' 1 0 2 2 3- 9 0.67• 

totaal ·70 38 7 25 83 .24 7-172 1.19 

=======·=========================== 
A.s.zondag wachten Lens 2 en Lens 5 be;:J_angrijkc ontmoe;

tïngcn. Onze n scrvui krijgen ~un concurrc.nt Velo 2 op ,be

zoe;k. Het is b,k~nd_ dat do, ' é.to::ingcrs lastige t ... gunstandcrs 

zijn. Gooi er daarom ;.cns een extra schepje _bovenop! Be;lang-

I 

-
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stelling is zeer 

Het vijfde 
de rode lantaarn 

welkom ! 
- -

trekt naar Houtrust 
aan de kraaien over 

met het vaste voornemen, 
te doen.Succes er mee ! - , 

I 

Het zoeklicht op k:ris'c.crstc juniorenelftal. , , 
Deze -W<-ok ,,as dG juniorcnwsdstrijd kns 1-, Quick Steps 1 

-het doelvri t van ons Z()cklicht. Lens 1 (in de "volksmond II nog 
·steeds ·A-clftal gcht ten ) zag hibrin 1':ans 'zijn ongeslagen sta
tus te handhaven door met 6:.2 te. zcgcvicrcm. In het begin zag 
het c:r .nic t naar uit, dat wij veel kans op succc s zouden maken.~ 

. ' . ' . ' 

Quick Steps startte;· ovt.rrompdd en onze achterhoede stond zo 
1 

raar te schyttoren dat de reed$- na 10 minuten opg~lopcn achter:... _ _,, 
stand niemand -verwonderde, Maar hierna kwam 0r een kentering j -

hot spc'lbcold, ingeleid door een tegenpunt van Ht rnîan Lancéc, 
die· cai u:i,.ttrap,van zijn dÓclman-op he:t r.liddcnv.;ld opving, 

-- rcchtstrc, ks op het doc,l àfsL v~ndc cm be.heerst scoordo. Dit 
1-rns ht- t s cin voor Lccns mc'-'r ten aaval to trekken en succc'l,SCl · 
bleven_ ni0t uit. Bij rust wr.s d" acht<cr9tand omgezet in oen 
3-2 voorsprong. J:n de tv,~cdo h~lft kreeg onze d,.fcnsie do 
smaak te pakken en vooral keeper de Waard_ ondc.rscr.oiddc zier 
bijzonder. Iiij oogstte menigmaal applaus bij fraaie reddingen. 
Hicrdoor'slaagdc Quick Steps er ni.ct meer in to doc'.lpunton. 
Lens had met zijn aanvallen m ... cr succ_es, van Breugel, Lartcéc 
en Smabcrs wisten r:og het -net t~ vindcm, · wáarmco dc 6-2 eind-
stand bereikt W(rd. De heer Wan ndorff toondu zich ~ als steeds-

" ·, ' .. c.cn prima s::hc iclsrccht, r. 
D0 w,dstrijd ~;as hot aanzien zeker' waard. Er- zat spann:i,ng 

in, ,snelle aanvallen over en weer en er wc,rd me. t. cnthcusiasmc 
gtspocld. Dü grote strijdlust c;n de goede stemming in·ons elf-
tal viel sterk op. Alle spclc.rs hebben er hard. voor g~wcrkt. 
~ua tcèhnick kon Lc.ns cc.n voldoende halon, zonder dat het spel 
tot grote hoogtc stccg. Daarv.oor liet d€o baicoritrolc van sommi-
ge SJ?~ltrs e:n--vooral het pla-a tsen r:og v,cèl te wcnsc n over. · 
Kwtpcr de Waard werd rcè:ds g,:,noemd.' De acht"rhoed<; maakt ,de in- , 

. druk nogal snGl in pani<:k- te: geraken ( vandaar misschien -die · 
3 go{l.ls in cigc~n doel verleden uock ? ) • Overigens geheel on-c
nodig, viant deze sp'c:lcrs kunnc.n hc.t best aan. Spil <ic· Gruijtcr _ 
was goed op drce:t:, _ui tste½:cnd ingrijp_cn en kopm:dc_ . Pe, ter Jans 
zagon'.iij wel eens beter; hij hcoft altijd enige tijd nodig 
om " op kmp-cratuur " tt komen. _Het middc.nv,_ld ,;as goed b;.zct, 
vooral door het harde. _v,,rk;-n van half-on binncnspclcrs. 

\ 
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Hans BLijcrsberg8n v.H. was hier du grote: stratc0g, die zijn 
voorwaartsen d;ikwijls van uitstekende passes bcdiic:t;1de. De 
halfspclcrè kunmm hun tcc.hnièk nóg wel iets "bijschaven . ". 

'In do voorh-oLde huizen c:e;n paar flinke doorzetters (Lancéo, 
v.Brcugel, Smab"rs ). Ze mo<.tcn o:::,htcr ;ppassun elkaar niet 
in ~o wog to lopon. Linksbuiten Groothuis viel iets uit ;de 

, toon, hij komt m.i. cp de halfplaats butcr tot zijn recht.
·, Al m&t al kan Lens A, nannccr er nog mc,cr aandacht wordt ge.

schonken ~an zuiver plaatsen en opvoering van d.:. tc;clmi~chc 
vaardigheid een goed<:. kans mctkcn op de lddcrsp-laa ts, die 
momcntcc,1 met El.Zwart wordt gedeeld. -_ , G.L. 

, J'ROGRAMMA SENIOREN VOOR ZOlillAG 25 NOVEMBER 1956. 

~ 2 uur 
-1.45u. 

'-1.15u. 
-;i,2.:u. 
-12.-û. 
-1.-·u. 
-12.-u. 

Spoorwijk 1 
Lèns 2 
Lens 3 
Lens 4 
HBS,9 
Voorb~g 6 
Lens•? 

-- Lens 1 v.Vxcdcnburchwog 75 Rijswijk. 
- Velo 2 Ockcnburgh,- terrein 1 lok.l 

Rava 3, " 11 2 11 2 
Spoorw.3 "· " 1 " 1 

- kns 5 Houtrust , 
- Lens 6 Prinses !1Iari.ar.'1~laan Voorburg 
- Vios 8 Ockcnburgh, tcrn·in 2, lok.2,. 
-;-:-:- J 

OPSTELLIHGEN
1
' , 

-~~--'--~,~'':!m~s~l A.Et'ck, A.v.Luxc:mburg, E.v.L~i:;rhovcn, 
H.Hak.,_t, J.Admiraal,J.Ras, Ld, ·Jong, B.Luijckx,J.Wüst<:;fcld, 
G.V~rhaar, J .Suijy.:crbuijk.· Rcsc:rv'Ls:,' J .Roo,:"nburg, H.E:iscn-

- _ burger. Leider : dhr.H. Haukes. ' 

Lens 2F K k ' H K . . , ' FI • " -, , • ortc aE:.s, . :...mpt.r, 1i. opp,.:-.n, ..... rouwc..rs, 
A.V<.stc·r, J.v.d.M~cr, P.Oranj(., P.Burghouwti A.Burghom1t, 1 

L.Knijff, R.Wüstc,fcld, J.Jagcr. Rc'scrvc: -V.v.Laarhovcn. ·• • 

kns 3G K h.' A , ~ ' C H J V . • oc i, .V.t.J"(.1n, • oo_gçvccn, • c<:...P....man, 
J.Bcije,,rsbcrgcn, H.v.NitJ, .A.Zuidwijk, P.Hopp•cnbrouwtrs, 
P .Bcrgcnheiwgom:tm, Á. Linncw;, <,ver, J .'lloortman. Rc,0cr~•c : 

'1,-v.Gastc.l. 
L-ns 4' · • - · · -

- H .Eiscnburgcr, Ph. de He.er., P .Krol,' A .Krol, 
:i.H.;lmich, J.v.Wcsting, A.tcn Lam, V.v.Laarhovcn, H.Náastc
pad, L.dc Eo~r, H.v.Wcsting. Rcocrvû : F.Schipp~rs. 

kns 5J '" , 't . ~ ,, v-1-' 'nk, C M-- h k G . .... -r1J ur.:;:i, v • ..... ul , .. ~\~rs oc , .v. 
G;,in, R.Bcckcr, W.Klünncn, M.Scme,,ijn, J.Kuijpcrs, L.lllom,. 
G.Lam, J.Er_ochcrd. Reserve J:Jo1-ink. 

, 
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Lens 6A.Blok·,- F,Mourik, J .Bal lering, E,Löm.nstcijn, 
A.Vlalhain, J .Bontje, H.Muldcr, J .Bom, H.v.d.Boognardt,; H.v. ·. , 
Rijn, S. Kroon. RcsCrvC:·: L.Niessen. , , ,, i 

, · Lens 7R.Suijkerbuijk, °K.Viallaart, · P·.v.~na: ·L.de Wc;:,rt, 
M,Hollandc,r, A.Loykens, G.v.d.Bogaert, E.Sarolea; S,dc Bruijn, • '•·' 
J.v.Pocljo, J.llrusscl. R<cscrvcs:·H.Broekh,ius, J.Stoltcnbcrg. 

Afsch;i.jvingc'n te richten aan 
Copernicusstr.56. 

dhr. F.J.v.Luxcmburg; 

' ' · Nogmaals de fótds: 
De navolgende spc·lcrs · worden nog~ 

maals dringend verzocht zo spood.ig mog0lijk u•n pasfoto in te 
leveren bij dhr. F.J .v.L~émbu.rg : C.v'.d.llogacrt, H.'Br.o,ckhaus, 
P.Suijkérl,uijk~ J.Stóltenbcrg, A.Loyktns, J.Bruzsel, L.lllom. ·- .. . . ' . • ' > Programma voor, 2 december 1956: Lens 1.: VDS 1 ; 
Lens 2-GDA 3,. V/ilhclgms 3 - 'Lens 3 ; Lc.ns 4 - Y/ilhclmus 4; 
HVV 6~, Lc.ns. 5 ; Archipol 7 - Lens 6 Dclfia 6 - h,ns 7 •· .. 

- 1'" 
, ,, VAN DOEL TOT DOEL. < •. . . lkzc. wock 4 ovèrwinningicn en 2' n<:dcrlagen. 

Ltns 1, 2 <m 6 gingen rustig door mot winnen .. SnzG v?ortrckkór~ 
legden hicrdooi- 7 nog stcc.ds ongeslagen - beslag op de 2c pl,aats" 
Het twc<Cdc bchic.ld de kop c~ het zesde naîn deze. Hctivie:r<ló 

,kr.::cg· door zijn, zcgo aansluiting bij de midd,mmoot. Mot Lc.ns-- 3 
' ,o'n 5 blijft hot mis 'gar:.n. Beide. .c,lftalÎen ne:mcn do laatste · 

'plaats in. Voor het dcr4e wc,i' erg zuur, dat de voorde ligo 2-0 
ruststand toch nog verloren ging.:· 

. Lens 1 kon in het begin gücn·vat krijgen op het spel 
van Zwart Blauw en word in de vcrd.digirig gtdrongrn. Gc.lcido;_ 
1-ijk aan werd 'het echter bet"r c,.n. wisi7 Lens het ini tiatkf te 
n,:mcn. Onze: aimvallcn strandden ·c..,hter vuolal op de door Zw.Bl.. 
opgezette b;,itcnspclval, die onze voortr:aartscn cén onprettige ,. 
mid:.:sg bezorgde .. EïndEl:j.jk lukte het .J .Wustcfc!d oen voClrzct 
van G.Verhaar onhoudbaar in te, knallén, 1-0. 1Jct dezo stand . " ·- . ' . \ . kwam ook de rust. ila de hervatting was het wc.er r/ustcfold dia 
scoorde, maar Zwart Blauw antNoorddc, met E,cn tcgengo'al. Ook 
nu ond9rbräk h!lt buiknspelfJ,ui.tje 'van de ·schc, dsr,echt7r, die. 
geen· sterke indruk maakte, vde Lcn,saanv:allen •. '. ; ·. , 

. • Door J .Suijkcrbuij~ on F .de Jong wECrd de stand 
opgevoerd tc,t 4-1. Een vijf_d,. doélpunt r<r.d om onbcgrijpclij-, 

f ' ' 

., 
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ke: rql.cnen afgekeurd. Via een door Zwart Bla,uw btnutte pc
nal ty kwam met 4-2 .het einde van ècn rwdst:r:ijd, d.io we maar 
gauw moGtcn vergoten., ook ,:at het spelpeil betreft. . 

Dit schrijft ook de aanvoi:rdcr van Lens 2 over do wed
strijd tcgcn,PDK. H<. t slochtc vuld was um handicap voor de 
zwaardere sp(;lers van ons· elftal. Lens trok direct ttcn aan
val, maar het beslissende schot ontbrak. Door foutief krug
SP.clcn V(\n één der, PDK-ers namen wc de leiding. Kort daarna' 
kopte Vcster üi t eC:n corne:r in ( 0-2). 0 ·,k in do tweede helft , 
een voortdurend Le nsovcrwicht; dat cch ter door te ve:cl indi· 
viducel sp'-1 van onze; voorwaartsen geen succes opl<-vcrdo. 

''PDK verkleinde de achtc.rstand uit een vrije tr?,p. Kort voor 
het eindo stelde J.Roozcnburg de zege veilig. · 

Van Duno 2- .Lens 3 geen ve,rslag 'ontvangen, 
':'oncgido trof een snel Gn cntiiousiast 'spelend Lc•ns 4 

tegenover zich, dat van m,.c t af m:n d teugels in handen 
nam en re:gclrr.atig hun vc.:sto b .... laagdo. Onze aanVallcrs schO.:. 
ten cchtcr niet zuiver en strandden bovendien menigmaal.op 
d0 ui tskk,0nde spil en doelman der ,gacthcrcm. In de c. rstc 
hclft w.rd e;t· dan·ook niet gescoord. Na de ru§t vond.Lens· 
al spoedig tweemaal het nc t, doch beide kr,r<cn werd h~ t doel
punt afgcké urd. Tom gidn zctt~ een, kort offensief in on ,uit 
cc..n scrir.:iEagc voor ons doel vcr9-w8E..n de bt~l via .een L-.\ns-dij
bccn achter Eisl.nburgcr. L1..,ns liet zich niet ontmo2digcn c-n · 
juichte toen H.v.WLsting de. gelijkmaker tot st&nd bracht.· 
BLido ploccgcn VL.rzocndcn zich rc<.ds met du halve buit, toen 
À. ten Dam ( onze oud0 doelman van het c,crstc '! ) 20 seconden 
voor tijd de. winncmdc goal ·producelcrdo, 

L,ms 5 speelde een, pr·c ttige ymdstrijd, maar kroeg ook· 
ditmaal w0inig k,;ms. \'kd,c.rom vielen de mc"sto doc,lpuntcn 

'vl>l>r dG rust. Wc•l, was de VGldvcrhouding in ev.:.m;icht, maár , 
tcgcmovcr het Lnc Lens çloclp1mt stolde Cromvlict er drie. Na 
rust w~es do 'cornerverhouding stc.rk in ons voordce:l, maar 
tot doelpunten kv,am hot niet,, ibedb door hc,t eo..:dc spel van 
de achtrhocdo en doelman der gasten. Cromvlic.t trof nog c.n
kclG malen ons houtwcrl< 0n sÓhoot nog één koer raak, waar
door h0t einde mot ··een 4-1 ncdc.rlaag kwam. 

Lens 6-Bl.Z-,vart 7. Ec.n,wcdstrijd in hoog tc.mpo. Kort 
na het bcgin•maaktc S.Kroon c<cn beheerst doelpunt uit LCn 
goede voorzat van H.Muldor. Dank zij een buitenspel do·clpunt 
konden de Wassonaardt:rs ge:lijk: maken. Na rust ·ucrd C'r aan 

' 
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beide· kant0n .zeer hard gc.wC;rkt voor de overwinning. Kort voor . · · 
het dndc golukte hg_t Lens d0. vririncnde goal te makcm. Uit een 
goede corner kopte R.v.a'.Boogaa:i:dt onberispelijk in. De kee-
per van BLZ"\'/~rt vo;rdi,nt een' compliment voor' zijn fraai do"1..: 
Vérdë>i!igcn. 

PROGRAllKA JliNIORli,1'1 VOOR ZATERDAG 24 NOVEMBER 1956, 
- 2.15 u. Quick s.t. 7 - L"ns 7 .'.i\:rrein Nykcrklàan 

},-· u. Lens 8 VVP Hl Vtcld 2Ï lokaal 1 
3. 3 0 u. Gr. il. Vac 7 Lens 9 ll.ogguvçming ', 
3.30 u. ·DHL 16 ·L,.ns 10 L.v.Volhring to Delft 
1.45 11. LLnspup. OSC 6 ·· Vc.ld 2,- lokanl _2· 

PROGR,UI:.!11 JUNIOREN VOOR •ZONDAG ?.2.J!OVr,;//iBER_ 1956. , 
·:-f:30 u. · Lens 1 ... 1//i t Bl.R.K.l T"rrc,in 3, lokanl 5 
.- 1. 15 u. L,,ns 3 . -· Vc rburch 2 " 3° " 5 
:.: 12·.- u. DHL ;7 --•Lens 5. L.v.Vó1loring' te Delft 

··-:-:-:-' ' 
, . 

-_CPSTY,lLIN_GEN,._._.ns l .. b k " t - c R l' •ry• tt 
JJ • en ...... me .J.-.uGf...rcns . ~- .... î,1 ers 

kidcr,: dhr.P.Juf"ermans.· ·., . 
. Lens 3 al.s. tcogcn i/11..stlandia, B~- D.Taat,. _H.v.d. 

· Beek en A.Municr. Lcidc,r ·: dhr.P.Mcc,rshock, · · 
LLns-5 b"kc,nd mc,t G.dc, Roos -~n W.V,ie:gcrink. Rcs. 

· B.Hcndrick·s. Lddcr : dhr.'A.Bogisch. Samenkomst : 11 uur-:-- , 
Lynkamp; d~ la· Rc.ywçg. ' 1 

Luns 7 bekend m0t-H.v.Dijk en 'N.J;rabbe'. Rcs. 
F,l"iaving. Lt.idor dhr.AtBcc.k. · , . . . . 

· Lens B~ _. · · · · · 
· -_· 'l.v.d.RuytGnher.k, R.Straathof, P.do Groot, 

R.Dukke:r 'Kloyn, C.v.Gein, M.HccrschÓp ,' J.Schuttcnhclm,' E.Kos, 
T.v.Zucland, R.Kuypers_,· M.,Kri0k •. Réscrves: J.Olyhoek en~I,Kramps . 

. Léider : dhr. if.Kcmper, · . . · ; . · 
Lens 9 bE:kLnd met G.Olyhoek en E,.Hilkhuizen. 

Res. N.v.AdrichE:m. kidor,: dhr.G.Lam. Sam'i: .. nkomst: 2.45u. 
't Wachtje, Mali;_vcld. ' . ' ·. __ , . . . ' • 

kns lOP S h lt·· · ., ·N. , nh . '· "'h . .,• c u on, r,. J.'~U'.'{C _uiz_en, .l" •• _1 omas, 
L.kr Meer; F.Wamsteckcr, J.VLldink, N.do Boer, H.Waaijcr, 

,L.Thomas, V.Nowd, W.Burghduwt. Rc.sorv.:cs: J.Bo.:.khans ·en S. 
· Ho<..rens. Lcid(;r :. dhr.A.Burghouv1t. SertK.nko~st: 2.30\1. Lyn

~amp, do la Rcyw~g. 
Lcnspupillen: Alle· pupillün; dus ook düg1..nc:n, die . 

zatc,1"da_g 1.1. niet aant'czig warGn, r:ord,E.:n zatc_rdag a.s. op 

,_ 

i .. 
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Ock<-n bu:rgh verwacht. Leider : dhr. P. JuffGrmans. • ' 

Afschrijvingen : dhr.E.Sa~olea, TomatG~str.50. 

Programma voor 1 en 2 december , DHL-Lcns l; 
Lens 3-Bl.Zwart; Lens 5-VVP ;- Lens 7-Gr.W.Vac ; DHL;Ltms 8; 
_Velo-Lens 9 ; Lens 10- Q.Steps·; pupillen - Quick' Steps. 

H.H. Juniorenleiders, wilt U zo vriendelijk zijn 
de ,1cdstrijdverslag0n zondagavond vóór zeven uur te b,..zorgcn 
aan het juniorcnsccretáriaat, of aàn de r(idactc, Wilgstr. 71. 

!ZO SPEE:[;DEN ONZE JUNIOREN. 

1 Ook de:ze wc.ck w.:;er primä resultaten. Allos won, _behalve 
Lens 3 dat in fü<aldwij~-struih:lde. WLl was dit elftal·3/4 va .• 
van de m;dstrijd in de muc.rd8rheid. en al spoedig noto"rdcn ·' ,. 
wc oen mooi doelpunt van .l:'cnnings, na goed samenspel. Wewis-
1;Gn echter de voorsprong niet te houden en met rust was het 
2-1 voor Wc.stlandia. Ondanks ons voortdu:ri:md offensief werd. 
hL t zelfs 3"-1 bij oen uitval. Lens viel fel aan, maar kon 
nic,t vLrder kom,m dan u,n doelpunt van Rooduij~_ 2 fain.voor 
hLt tinde. Vgordien beukte nog ton kc:ihard schot de sta,ander 
en nam Looyentdjn oen pE..nal"ty te: zac.ht,, ·waardoor deze werd 
g,:;keerd. Invaller-kc<oper v.d.Wac.rt (ils pupil een vermaard 
do8lman) ble<c:k het vak nog r.iet v.::rlLEord te zijn. · ' 

Lens 5 vc-rspc.clde zijn èerste punt a,cn Gr.Willcm in c:en · ' 
emotionele partij. De 0-"2 ·ruststand wt.rd in do 2o hc:lft vlot ,. 
ingelopen, maar weer scoorde Gr.Will<!m two<-maal. T~l}slotte 
wist Lens. uit-de vc:le aanvallen nog tvrce tr;_,ffers te boe:kèn; 
en zodoende tc.nminste· één punt binnen· te h::ücn. Traag ingrij-• 
pen ·van onze_ achterhoede was de Óorzaak · van de té:gengoals. , 
Ond~nks dit" slippertje" behoudt Lens 5 de ec.rsto plaats. 

Lens 7 \)'as direct na. de aftrap· in de 'àanval mu,r de.· 
stocrq achtcrhoe;de van _DHL wist voorlopig het g;:svaar te ke-. 
rén." Zelfs forccèrden de: gasten cnlèclc doorbr9.ker{, die, "oh-' 
ter ook niets op!°Gvqrdc:n. Na + 15 ~in. ,7Crd 1cen prachtige 
pass d.oor het midden door ,d~ snclsprintende P<- té_r in een 
doelpunt omgÓzct, weldrá gevolgd door nummer 2 en 3. l'la · rus1r 

· kwam DHL verweed opzetten en- scoorde tLgen, 3-1. Lens liep 
uit tot 4-1,ljlàar, DHL had uit ccm corner no.gm,,,lls succes. -
Weer diende Lens van repliek cm bracht do einbtand op 5-2. 
liE;t was· 0tn. a-ardige Y1edstri.,jd die door onze" jon(sc.ns verdiend 
Yie-ra f!"."' ,. 0nllt2n • ~ · · ' · 

==;;;;:;;;;;;=:;;i=;;:;=:::==- ·=:::;;;;;:;::::;;:;:::;;;:::;;;:::;::;:::;:=!:::::========-==-=======-=~=====:;;;;;;:;:;;:;:;::; 
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29 
3J 
1 

Dondcrfü,g 
Vrijdag · 
Zaterdag 
Zondag 2 
1ïk.:-:.ndc g / 3 
Wocr.~,1ag .. 5 

nov.56 . " , 
dcc 56 ,,, 

11 

Il 

- LENS I ZAKAGÈNJJA 

Trnini!1g voor· de· dondcrd::.g,.~vondgrocp 
N .K. S. ,:-vc.~g::.dcring, Sophialcim 9 - , 
Lcnsjm,i.orcn 7-8-9•-10 en pupillen · ' 
Lens 1-2-3-4-5-6-7 en junioren 1-3-5 
Clubavond; ! 
Strooir:vond. \\cl woc:1sd::.gmiddagclub, 
ménr gel 0n_ trs.i:.1ir..g voor gr,·oc.p 1 

' . . ' "' / ===::;;==== --====:;::;::;:::.:::;::;::;;;:::::;; ===;:;=:;:::=:;:;::-:_~;;::;::;;:;:::;:;::;;;::;;=====.ca;::;;::;; ·============ 
ZATER::JAG EEGil,T DE KAAR'è'VERKOOP VOOR 16 :UECEI@ER' · ,,. 

. ' -.::::;::::;;::;;========;;:;:;::;;:::;::;::::;::;;::;;::;:::;::;;::;::::;;;;:;:::;:::;:::;;::;;::;::;;::;:::;:::::::;=::::;:;:;:;;::;::;;:;;::;:::;; ~:.;:;=:=========== . " 
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Na l_ Dcccmbc·r, 1 , , 

liggen dü cill;ré6-ku1rtcn gore cd voor hot Ll·ns-• ,:, 
jc,:rfc,.st 1956. De rc,cctic op het c ~rstc btrichtjo ovLr het · 

'feest is zo di:t wij or vc.r, overtuigd. zijn d::.t zo weg zullen 
vliegen. 1 

• • 

-v:oor de s omrr:n 
vrolijkheid. 

Ho:: kan het_ éindcrs; zo I n progrcmliîa Cn bal n:-. 
vnn f .1. - , voor . éé,i pick, zoveel plezier ,:;n 

Een ieder wil dit:fcost moemnkcn. De LC'nslodcn 
-donatcur,,î'',:m donatrices, vergezeld. van hun familieleden en 
vrienden ook de junioren mqt hun ouders. Het zal er vol wor-
den en gezellig. 

Koop dç k&artcn. spoedig bij 
Suczkade . 53, tél. -3 34527" - · 
Schuijtstr.60 " 324721; · · --.. f--a 

Tomatcr.str.243 " 360209 
Jan Luijkenstr.63" 323295, 
HccswijkpJein 3 7 " 390977 
MGartcnsçlijkl.559" 361635 , 

do Volgcn~c ç:d-rcssci:i.: ., 

, 
•-; ~c; 

•·,.-

In ballotage:.' 024· H G S . -k b' :· _.k 
' · OFFICIEEL 

·• {",. r 

2e,5;45 Cartcsiusstr.121 . , n • • Ul.J er Ul.J 

<lhr. E.Saroloa on ::i • .:;ufformans. _,· 

' 
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Vcrgudering N.K.S. 
• Vrijdag, 30 110v.56 jaervergadcring van de NKS (Comm.Ketho-
liek Voc:._tbal ) in de zaal vnn' de Opcmbere R.K.Lecszaal en 
Bibliotheek, Sophialaan 9, Alhic•r. Aanvong 8 uur •. 

· De aanwezigheid van de bcstuurslcdcn zal op hoge, prijs 
worden gesteld. . 

Juniorentraining. r 
Do eerste trainingsavond van de nieuw govormdc·grocp ju

nioren is , zeer tot•onzc, spijt, niGt door kµnnen gac.n, D'e 
fü,cr j .Willems was door bijzondcré familieomst::ndighcdén plot-

__ seling verhinderd. 
' We zijn er ven overtuigd· dat hierdoor do 2nimo v,:,n de 

jor.gcns niet is verminderd. Dondcrdagavol)d, 7 uur worden jul-
lie· verwD.cht: , 1 

• 

1ict hc•t oog op de• kmpcratuu:t is het gewenst ,::en trui, 
trainil,gsbrock of .cndcrc vmrmç klc·ding moe te 11c.mon. 

-:-:-!.,, .--Géé;1 V0ütb~!l ~ 
De inr.iid0.C'ls alweer cfgcgrE;ndoldc eerste, pQnctrc.tio van 

koning viintcr bleek toch r,ods :voldoende de terreinen in zo
dc.rdgc sk,0:t van hurdhcid te brengen, dct voetbal in hot al-
gemc:.m te riskcnt vr,:.s, Dccccrdoor b,lcofdcn wc- op 24 en ,25 nov. 
L(•ns ' u,rsto. voc~b:;illozo weekend in hL t scizo9n 1956/1957, · · 
.9_02r\-e2ti_tic-incJ..s:l-l!!!î. : . , 

Ingedeeld bij junicr01"\ 8 (3c klr.s K): GDS 3. ' 
' ' '· • '! . ··=-:-:_r .. 

PROGR.AJ!MA SENIOREN VOOR ZONDAG 2 Dfä!EMBER 1956. -•-••-•• •·••• .. ••~,•••-.,-.•,~--•- ,_ "l ,. __ 

--2 uur kns 1 - VDS ·1 _Terrein 1 Lok~.nl 1 
-12 11 .1 L0ris 2 .. : GD.A 3 1' 1 " 2 
-l.45u, Wilh,3- Lens 3 Oostoindo 283, Voorburg. 
-12uur L<:ms' 4 .. Wilh,4 Terrein 2 Lokt\al 2 
-12 " RVV 6 Lens 5 v.Hogcnhoucklean 
-12 " Archipel 7-kns 6 Buurtweg t0 Wcssonc.er(!'Groonondncl": 
-12., 11 Delf ic 6 -kris 7 Bui tcmyc krsl~ Delft. 

-:-:-:-
OPSTELLING ÉN 

Lens 1 A.Bcck, A.v. Luxcmburg,E. v .Ln;,rhovon, 
H;Hcckct, J.Admiroal,J.Rccs,F.do Jong,B.Luijckx,J'/Wtlstofcld, 
G.Vcrh:!:...r, J .Suijkcrbuijk. ~ ;_·crvcs:F.Kortak"".'..c-P_ .• OrHnjc .. 
Leid~~: ,li1r.H.Houkcs. · 



. ' 

-
' 

-111-------------------------------------------------------------. - . 
Lens 2- • · - · 

. . F .Kortck,::us,, H .Kcmper ,A.Hopponbrouwcrs ,A. Vcstcr, 
J.v.d.Mccr, J.Roozcnbyrg, P.Burghouwt, A.Burghouwt, L.Knijff, 
R.Wüstcfcld, J.Jr:.ger. R.;scr.;,cs: A.v.Gcin. 1 

Lens 3 G.Kochi, J.Lc;licvcld, C.Hoogevccn, J.Vu•nmnn, 
J.Beijcrsbcrgon, H.v.Uiol,A.Zuidwijk, P.l!oppcnbrouwcrs, P:Bcr
gcn ll\.ncgouwcn, A.Linncviccvcr, J .Boortman. fä,scrvc :E.Löwcn-
s tc:ij,. 

Lens 4 . · · • - H.E1.senburgcr, Ph.dc Heer, P.Krol,B.v.Velzon, 
H.l!clmich, J.v.Wcsting, A.ton D,,m, V.v.k,crhcvcn,H.Nf!2Stcpad, 
L.dc Boer, H.v.Wcsting. Rcscrv~s= F.Schippcrs, .A.v.GastGL 

Lens. 5 J F · · t, C V ·ld · k .C "-r h -k" G - G . . r1.J ers, . c 1.n , .m...:1..-rs oc , .v. cin, 
R.Bcckcr, W.!Clünncn, J.!.S0n:cijn,· J.Kuijpers, L.Blom, G,Lnm, 
J .Brochcr:t. fü serve : ,j .Jorink. ' 

LGns 6 ' El k ~ '' ·n: T B 11 . - A K 1 A ·~ lh . , .tt:.. o , .1_1 .douri , , . o. _ cr1.ng, . ro , .1,0. ::.1.r., 
J.Bor,tjc, H.1luldc,r, J.Bom, H.v.d.Boog,;crdt, H.v.Rijn, 3.Kroon. 
R.-. serve: L. Nicssçn. r ,. · , · 

_ I,cns 7 R.Suijkc~•buij-k,- K.V/alli:wrt, P.v.Onna, L,dc W,ort, 
JJ.Holbndcr, A.Lo:,•k, ns, C.v.d:Bogaort, E.Scrolc,a, S.dè Bruijn,' 
J .v.Pocljc, J .Brurscl. RC::scrv,s: H.Bró8kh2ns-J ,Stoltcnbcrg:· 

,_ Afschri,jvin~n"
3
t2

50
rtchtcn 

Copcrnicuss tr. 56. 'l'eL u· o _;: . 
. -.-.-.-

n::n _: dhr. F.J .v.Luxcmburg, 

' 
Progn,mmn voor 9 dc.ccmbor 56 · Lens 1- PDK 1 ; · 

Archipel 4- L'bns 2 ; hns 3 - DSO 2 ; HDV 2 - Lc.ns 4; 
kns 5- _ Sl!S 7 ; Lens 6 - Wilh; 7 ; Lens 7 - Voorburg 7. 

Het zoeklicht op de sc.nioronstc,ndcn. , 
Nu 6 suliorcndft,illcn reeds c en· derde tot do, hélft 

van de compcti tic ~,ohtcr de rug hebben lijkt het ons dü.nstig ' 
voor de eerste keer do" uollodigo st2:ndon van dGzc dftcllon 
te publiceren. kns 7 komt fü,nrvoor nog niet in cnnmcrking;· 
c.rmgczien dit dftcl. 2ijn eerst,: v;c•dstrijd nog moot spelen. - , ' 
De juniorcm:lft\l'lcn krijgen t.z.t. hun be.urt, els ook onzo · 
junioren óp ong,:vcvr um derde v::n de .compcti tic zijn tcngc
komcn. 

Zodra cGn der bovcnge-nocmdc groepen op twee de;rdc von 
de eompcti tic is bclimd zullen wc de s:tnndÉm wederom volledig 
publiceren._ 

, 
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De in deze L\êl~srevue· opgenomen-standen leren, ·dat 

Lens 1,, 2 en -6 dapper hun partijtje meeblazen in 'het leid.en
. 'de peloton van hun afdèlingen, doch dat het 3e en 5e zich in 

moeilijkheden be~inden en h:t 4e nog niet alt~ gerust mag 
zijn • 

. Wij zouden.bij deze standen nog enige punten willen 
aarrstippen, De fraaie_pla?ts. van Lens l ~s nog voornamelijk 
te. danken aan punten, behaald tegen clubs;. clie momenteel de 
staart van de rnngliist vormen. Voordat orize voo.rtrekkers op• 

, de helft. zijn, zulle~ wij VDS,, PDK, Schoonhèven en Donk n·og 
moeten bestrijden. De onlangs behaalde zege· ·o:J koploper Rava 
geeft echter wel vertrouwen. · ·· 

Lens 2 en 6 liebben reeds een aantal medegegadigden 
~voorde topplaats. aan hun z~gekar gebonden. Onze reserves 

hebben nog slechts de eerste wedstrijd tegen Velo 2 tegoed, 
maar dat is dan ook onget,üjfeld de gevaarlijkste concurrent.· 
Heozesde qaarentegen heeft reeds alle topploegen, ~et uit
zondE>ring vt.n FSAVV 7 ontmoet. •Tegen de huidjge n°3 (Wil
helmus 7 ')werd evenwel verlóren, maar de Voorbürgers komen 

, 

nog naar Ockenburgh , . • . , • . 
De laatste plaats van Lens 3 scliijnt erger dan zij 

(nog) is, want de zeer kleine· nederl:,gen tegen club.s, die nu' 
de 3e, 6e en 7e plaats bez.etten en de draw tegen n°5 geven 
toch wel hoop, dat er spoedig een paar overwinningen" zulle'n 
volgen, Aanpakken 'is de boodschap. · 

, Het 5e staat er in feite slechter voor, want de 
mees·~e nederlagen waren, hoewel nièt. zll groot, toch wel 'ge
decideerd. Gebleken is echter, ciat êr verschillende clubs in 
de afdeling zeker niet bélangrijk sterker 2ijn. Dit elftal 
zal het vooral van een grote vechtlust moeten hebben, 

'Lens 4 tensiotte"staat weliswaar in de middennoot, 
maar zal toch hard moetea werken het puntenaantal spoedig op 
te voeren om ·zich veiliger te kunnen vcelen. 

En zo.luiden de·standen: 
4e klas D 

Rava 1 7 12 20- 8 
Lens l 5· 9 . 14- 5· 
VDS.l 5 8 24~ 8 
Schoonh.l 6 8 12- 4 
PDK 1 6 1 13- 6 

'" 
, 

(vervolg) 
Donk l 6 7 
Olympia l 6 6 
Zw.B],.l 6 3 
Spoorw.i 5 2 
A7VV 1 7 2 
Conc.l' 5 0 

12-9 
l;';-12 . 
'6-18 
7-],2 
6"34 
6-1.7 



' 
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(In de ranglijst van•L;;;s. 1 z;j.jn de standen van,de 
gestaakte wedstrijden PDK-Schoonh. en Concordia-Donk mede 
opgenome_n ) • . · · • 

2e klas C 7 

Lens 2 · 7 12. 43-13 
Velo 2 6 11 23-,9 
PDK 3 8 7. 18-23 
Bl.Zw.3 6 6 24-11 
GDA 3 6 6 10- 8 , 

. 2e 
Rava 3 ., 6 
Wass.4 6 
Duno 2· 5 
DSO 2 , 6 
Pa:caat2 ,6 

klas·D 
10 20- 7 
10 32-19 

1 • 

' 

.f.rch.4 6 5·17-23 
Naaldw. 3 7 , 4 15-22 

- BTC 2 . 7 '4 9··35 

. , Vlilh.;i . 3 
Wipp.2 5 
Voorb .. 3 5 
Lens 3 6' 

6 17-10 
6 16-18 
5 11~19 
4 12- è 
4 9-16 

. 2 ·., 12-21 · 

. 1 8-26 

' . 

. SVH' 2 5 3 9·-24, 

3e klas·: ' 
H.M.S,H.2 7 14' 34-16 
SOA' 3 7 10 28--15 . \ 

Viilh,4 6 7 .24-19 
H:CV 2 ' 7· 7. 26:.27 · ,/ 
Lens 4 6 5 19-23 

' 
3e klas J. 

SHS 7 . 7 · 14 58--' 8 
Arch,5 8 f3 · 25-14 
Quick7 7 12 30-18 

. Laakk .e. 6 9 14-12 
Flam. 5 7 6 23--28 

Toneg_.3 7 5 14-21 < 
Valk,3 6 4 17-23' 

~.Spoorr-,3 5' 3 12-21, 

Cromv. 6 7 1 · 5 23-25 • 
WesL6 8 5 19--27 · 
HVV 6 7, 4 18-28' 

Flam.4 5 l · 8-17 • . •· 
' . '· " !l:.!! klas R. 
Lens 6 7 12 

'KRVC-Vr',7 7 10 
Wilh,7. 5 8 

']l.Zw.7 6 8 
RKAVV7 ... 6 8 
Voorb. 6 7 6 

25 •. 13 · 
35-10 
r4"10 

. 1'6- 6 
9- 9 

12-22 

HBS 9 . 7 2 16-28 
Lens ? .. 8 2 ,).4-32 

{. :yervolg ) 
Q,Steps 6 7 5 
Arch. 7 7 4 

. GDA, 6 8 4 
• ADS 6 8 3 

14-22 
16-17 
12-33 
12, .. 23 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATER:'.IAG 1 DECEMBER 19;56 

-· 2.45u. Lens 7 - Gr.W.Vac 6 Terrein l Lokaal 1 
- 2 .45u. DHL 12 - Len·s 8 · Laàn v. Volfering t~ Delft 

2.45u. Velo 8 - Lens .9 Harr;)' Hoekstr: Wateringen 
- 2.45u, Lens 10- Quièk St.10 Tèrrein 2, lokaal 2 
- 1.45u. Lenspup.-Quick St.A " 2_ " 2 

,. ' 
' 

. ' - 1 ' . .. 
' 
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PROGRAl.fü'lA JUNIOREN VOOR ZONDAG 2 DECEMBER l;i56: 

- 2.3ou. DHL 1 -
- 1.45u •. Lens 3-
- l.15u, Lens~-

OPSTELLINGEN 

Lens 1 
Bl.Zw.2 
VVP 5 

Laan v.Vollèring te Delft 
Terre in 2 . , lokaal 5 

-:-:-
Il 3 Il 5 

\ 

Lens 1 met F.Heerens • Res. Il.Witters. Leider: dhr,P. 
Juffermans. Samenkomst: 13 .30"--:-Ï:ijnkamp, de la Reyweg. 

,- Lens 3 : als tegen Viest).r,ndia. Res. D.Taat, H.v.d.Beek 
en A.Munier. Leider : dhr.P.Meershoek, 

, Lens 5 : met W. Venderbos, G. de Roos en B .lfondrichs. 
Res. W.Wiegerin_lt. Leider : dhr.A.Eogisch. 
-- · Lens 7 : met H.v.Dijk en N.Drabbe. Res. ]!',Haring en 
·(Lv.Soest. Leider : -dhr.A,Beck. 

Lens 8 : als vorige vwek, gepubliceerd. Rec. J .Olyhoek 
en I.Krarr:ps. Leié:er : dhr .H .K•·:1ièper. Samenkomst: 14 u. 
Lijnkamp, de ln Reyweg. 

Lens 9 : • et G.Olyhoek en E.Hilkhui~en. Res.N.v.Adrichem 
Leider : dhr.G.Lam. Samenkomst: 14 u. Le;yweg,-hoek Vreeswijk-
straat. · 

Lens 10: als vorige week gepubliceerd. fü:,s. J .Eroekhans ' 
en S.Hi/erens. Leider : dhr. A.llurghouwt. ·, 

Lenspupillen : jullie worden allen verwacht op Ocken
burgh. Leider :' dhr. E.Sarolea. -

Afschri.jvingen aan dhr.E.Sarolea, Tomatenstr,50. 

Programma voor 8 en 9 december: Verburch-L~ns l; 
GDA -Lens 3; Bl. Zw. -Lens 5; VVP-LEms 7 ; Lens 8-Quick Steps; 
Lens 9-Quick Steps; RKAVV - Lens 10, 

H .H . .Juniorenleiders, attentie .! ! Maandag a.s. ;rord t 
ten huize van Pater A.v.d.Bosch, Fre.derik Hendrikplein 25 
een gecombineerde Juco-leidersvergadering gehouden, ,;aarop 
alle juniorenleiders worden uitgenodigd. Aanvang half acht. 

Juco. 

Onze Junioren.in de competitie. 
Nu de voetbal in het afgelopen weekeinde geheel stil 

lag, kunnen we eens evèn een blik werpen op de stand van on
ze juniorE!r.elftallen. -Tot nu toe kunnen we best tcvredEr. 
zijn. 
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We geven 

wat commentaar. 
hieron~Eir de gedeGl telijke ranglijsten met. 

' ' 

A klasse.IV le klasse G 

' El.Zwart 1. 1 5 9 31-L3 1. Gr.W.Vac 3 6 10 · 18-10 

2: L'cms 
, 

1 4 7 · 20- 9 · 2. VVP 1 5 8, 14- 2 

'3. DHL 1 3 6 21- 3, • 3. Lens 3 6 6. 28-15 

4. Wcstl. 1 3 ·3 . 10- 9 4- Westl-:- 4 5 9- 7 
' 

, Het eerste elftal staat dus, theoretisch gelijk met de 

leider Bl. Zwart. De Wassenaarders kwamen reeds llij on& op be-• 

zoek, v;a,arbij wij in een vodr ons ongelukkige wedstrijd ons , 

enig verliespunt ledèn. Nog béter staat· echter n°3 DHL er voor. 

Déze tegenstanders hebben "l{i.co de Gruyter_ c. s, nog niet ont

r:19et; ;naar àls' het zover is, zal hèt hard aanpakken moeten . 

<:orden. De productiviteit van de voorhoede gee;ft eèhter, goede ~ 

hoop op e,m lange:levensduur van de blanco verlieslijst, • 

Produ'.::tief is ook de voorhoede van :ë-en.s 3. De doelcij- · 

·fE!rs- 2a.:.15 doen··op het eerste gezicht moei v°Zr,,aè.hten-dan 

6 punten uit 6 partijen.· I)it elftal doet het om en om, 'de Gne 

wbek winst en de ànfü,re ·;1cek' veà-1:.es. Opvallend dat de nedc2<

lagen juist werdeµ geleden tegen de munme:rs .i,2 en 4. Dit 

elftal kan echter gemakkeliJk " boven ·pa'L'r " komen en daar re:. 

kenen we dan' ook maar op~ !-..,~, 
1 

· ~ 

2_e klasse .!".. .33) klasse_H 

1. Lens 5_- 4 
2. VVP 5 • 3 
3, Gr.Wil.5 4 
4. RKAVV3 2 

7 20- 6 1. VVP 8 4 -8 32·· i' 
6 16- 2: Q.Stèps 7 1 J 8 19-- 7, 
5 21-12 3 • Gr. W. 6. 6 8 15- 9 

4 11- 4 4. Lèns .7 4 6 , 21- 7 
~ .. .\ . 

Lens 2, ( hot kampioenselftal Lens E van verleden jaar) 

zetelt ook nu weer bovenaan._ Ook nu.. is VVP de grootstp concur

rent. De vorige keer wisten we de Zuiderpar:kers achter ons te·. 

houde.n. Zou het ook nu weer lukken ? We wachten met spanning · , 

af.•.· · ,, 

Luis 7 begon mÈ;t een nedc-rlaaf, iJ:! Naaldwijk, maar : 

wist 'zich goed, te herstellen en, werkte1 fvènoens in, de kop

groep. De drie hoogstgeplaatste clubs· zijn echter niet niis. 

Vlij ·hc:bben deze· tegEnstanders nog niet bcstrÈc!den. Er zit dus 

voor Lens nog :van alles in'.en. we vor?racht_en van_ de. Heer, Beek 

en zijn jongens no'\ ::a;1nig succesje, · · 

, 

,. 
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. 3c klasse K 4e klasse N 

' 5. DHL 12 3 3 7-4 1. VVP 11 4 8 21-1 
6. Lèns8 3 3 9-9 2; Q,.St.9 5 8 20-4 
7. VVP 10 2 1 2-11 3. Gr. w_. 7 4 6 15-4 
8. osc 6 4 1 5-13 -, 4. DHL 14. 2 4 5-0 
9. Vita N3 1 0 0-16 5. Lens 9 -3 4 13-2 

Het achtste is het enige 8lftal, dat in dç onder
ste helft van de ranglijst vertoeft. OverigEms zijn de pres,
taties heus niet zo slecht: 3 wèdstrijden, 3 punten, score 
9-9. Een goede middenmootplaa ts ligt hüir zeker in ons be-' 
1·eik. 

Ook _Lens -9. speelde ··nog 'slechts driemaal. Twee v,ed
strijden tegen " zwakkere broeders " werd.on flink gc,rnnhen en 
van Rava•wcrd onfortuinlijk verloren. Ook hier is het afwach
tcm nat we tegen de hoger geplaatste ~lubs zullen il.oen. 

Lens 10 tenslotte 
kent na vierwcdstrijd~n nog 
geen nudcrlaag .. De overwinnin
gen zijn wel niet groot, maar 
ze tellen. Voorlopig isrde twee
de plaats ons dce1., achter oen 
stèrk .RKAVV. Wanneer wc het zo 

4e klasse .Q 
l.RKAiNS 5•10 
2. Lens 10 4 7 
3 " 1Jr. V!. 8 4 6 
4, VVP 14 5 6 
5, Rava 6 3 3· 

kunnen houden, mogen we niet mopperen., 

31- 4 
10-3 
15- 6 
10- 9 
13- 8 

Het totaalbc;eld. gc0ft dus alle reden tot optimisme. 
De r0sultatcn zijn aanmerkelijk beter dan in voorgaande ja
ren, waarbij we echter ni&t mogen vergeten, dat we riu mc,t eni
ge elftallen minàer uitkomen. 
==.;::;;;:::======== . ==========:;::;;================================::;;=== 

LEN,S - V.D.S. A.S.ZONDAG'OM 2 UUR 

-==============;;; ·==========================-=============.;::=== 

/ 

' 
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. . . . .. . LENS' ZAKAGENDA- · , 

.-, Dondei'.dag 6 'december: Training'voor groep 2 (zie ook medede:... 
· . _, · ,' ' ling in,• de ze revue•). , • . 

·. · z'aterdag · 8- ·.. " Léns\junióren 7-8-9-10 en pupillen · 
·zondag , 9 . ., · Lens 1-2-3-4-5-6-7 en· junioren 1-3':-5•' 
Maandag 10 " : .Clubavonçl. · • · 
Woensdag 12 " : De woensdagmiddagcl ub ' · 

Zondag 16 " 
·,Training voor.de woensdagavondgroep 
: Lens'Jaarfeest 1356. ,. 

· DE KAJ.RTEK · VLIEGEN WEG ! ! HAAST. U ! ! 
---. --- ---- ------- - ------ ---------- ----' -- ._ 

Zül!DAG 16 DECEMBER .· 

f 

., 

• • gaat- om half acht de zaal en· om acht uµr het 
,J 

d.oek open voor Fred Bourgogne's. musical varia ,"Cosmopolitain" 
een wereld; van bonte poppen met opge~eri'de koppen, .een pro-· ' ,, 

gramma van show en charme muz_ie.k en vrolijkheid. · . '-
. In de z_aal zit heel Le11s' en allen die zich ·op een of , ·.' 
and,ere manier met Lenig én Snel verbonden voelen. Om half twaaif·; 
gaan de- stoelen opzij en de beentjes van de·vloer zoals dát 
heet en blijven wij nog tot 2 uur gezellig bij elkaar. 

Zondag 9 december is er gelegenheid tot plaats besp:r;e
ken op 'de Suezkade n°55•à 10 oent per plaats. 

· Heeft U ricg gee-n kaárten gekocht, ? haast U dan want de 
verkoc-p gaat vlot. Een adres. is al uitverkocht maar. na herver-

, deling· zijn op alle onderstaand~ .ad:ressen nog kaarten verkrijg-
baar · .. · · · ·· · 

· Sue.zkade 53 tel. 334527 • Jan Luijkenlaan 63 tei.32;5295 
.· Schuytstr.60 " 324121 ·· Heeswijkplein 37- '.' 390977 

'·'.i'omatènstr.243 " 3602b9 · Maartensdijkl.559 " 361635 
' 0FY.'ICIEEL •, 

. , . Aangenomen als ·lid : 
,,, n_q24 H.G.Suijk~rbuijk. 

- i 
28.5,,45 Cartpsiusstr.121 

• 
1 . , 

' . 

', 
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-------------------------------------.------------~----·•--
Nieuwe donateur:· 1 

Dhr. L.H.Bom , Betje Wolffs.tr.39; 
· De training van Donderdag .j .1. werd wegens het slechte weer, 

afgelast. H9ewel dhr.,- J .Willems. gétracht heeft zoveel mogelijk 

mensen te bèreiken, heeft toch een aantal een vergee:t'se tocht 

naar -Ockenburgh gema.akt. Ten einde>voortaan in 'dergelijke om

standigheden de spclèrs het slechtste deel van de rit te be

sparen, zal in het vervolg bekend worden_ gemaakt, wanneer de 

training niet doorgaat en .wel op de volgende wijze : _ 

Indien de training wordt afgelast 'Zfl dit bekend wor

den gemaakt door een bordje voor het raam van'het sigarenmaga

zi,jn , Appelstr. ·, '·hoek Laan van Meerdervoori:. 
Hangt er geen bordje, dan gaat de training dus gewoon 

" • 
A 

~ 

door. ·, ' I 

Daarmede wordt dan bereikt, dat 
ste stuk van de Laan v.Meerdervoórt niet 

/ af te rijden. 

de tlpèlers het laat
voor niéts behoeven 

De àfkeuringsli .i st. bl .. ·kb t d . · · 1 · 'k t h ' 
. is lJ aar nog s ee s een moei. lJ e an-

teren j,nstrument. Zondag j ,1. maakten 6 spelers van Lens· 7 n.l. 

· ,:en vergeefse reis naar Delft omdat het hun (w.o. Uw redac- · 

teur ) ontgaan was, _dát boven aan de ,afkeuringslijst (ig2,r 

-senioren ! ) een mogelijkheid is, waarbij de afkem·ingen alle 

terreinen te Delft wordt bekend gGmaakt. In het geval, da~ 

zoals· zondag j .1., e.en ponsgaatje is ·gemaakt voèr deze mede-

. deling, zijn alle wedstrijden in Del,ft afgelast en wordt voor 

de nlilmmers van,de verschillende Delftse ·verenigingen geen pons-

gaatje gemaakt. · . , , · 

/ ··• Hetzelfde kan geschieden voor da terreinen 

aan de Hockwaterstr. en het Zuiderpark achter A.D.O •• 

. Men zij dus voortaan"ook àttent OP deze 

afkeuringsmogelijkheden. 

VARIA · ' , , , 
--~Ons oud~lid Hans Borsboom vertoeft. nbg·steeds.in Duits-

land. Hij heeft zijn bivak opgeslagen in Dusseldo.-f, waar hij, 

blijkens een geestig schrijven aan de heer Houkes,·cen druk. 

bezet leven h&eft.· Overdag ia hij " bankdirectew" en.'s avond, 

fungeert hi;ij·a~s "jvugdherbürgvader ", 1 s Zondags ziet hij bij 

Fortuna-Dusseldorf, hoe Lens ·eigenlijk zou moeten VOt.t allen. · 

Het doet ons g,rnd, dat hij rnot veGl belang13tclLi:g dt:} , . ' 

' , 

·'' 
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Lensrevue leest, maar hij vraagt zich af, vraar de omslag bl:Î:jft! · 
Alle L(!nsers laat hi;ii hartelijk groeten. Het allerbeste Hans, 
en (ter inforrr~tie) je pool lev~rde:6 punten op.. / 

De lle ·•voetbalweek. - Resultaten van l Gll. 2 dE:cember 1:)56. 
Senioren ~ Junioren 

Lens l - V D S l 2-2 DHL 1 - Lens l afg. 
1(,ns 2 - GDA 3 3-1 Lens 3 -El.Zwart 2 8-0 
Wilh,3 - Lens 3 0-5 -- Lens 5 -VVP 5 1-3 

. L0ns 4 - Wilh.4 2-2 Lens 7 -Gr.W.Vac6 2-1 
HVV 6 - Lens 5 3-8 TIHL 12 -Lens 8 afg. 
Arch. 7 - Lens 6 0-1 . Velo 8 -Lens 9 3-4 
Delfia 6 Lens 7 afg. · Lens-10-Q.St.10 5-1 

6 4 2 0 10 21- 8 1:67 5 4 0 l 8 20- 8 1.60 
Pup:i'llen : Lens -Q,uick St. 0-10 

Stand: 
Senioren 45 23 · 5 17 51 144-120 1.13 > 

/ 
Junioren 33 22 ' 7 48 141- 59 1.45 q. 

-Pupillen 4 l 0 3 2 3- 19 0.50 

Totaal 82 46 9 27 _101 288-198 1.23 
;• =================================== 
P:.CGRAMMA _SI'.IUOREN VOOR '.'.Ol'iI'AG 1 9 DECE!.!BER 1956, , 

- 2 uur Lens l - PDK 1 'i'erre'in Ockenburgh, veld 1 lokl. 
--2. 30" Archipel4- · Lens 2 Buurtwe·g Wassenaar ( "Groenendaal") 

· -2,30" Lens 3 - D~•J 2 Ockimburgh, veld 2 lokaal 2 
,_ 2 uur HDV 2 ~ Lans 4 Zuiderpark 2e gedeelte(ach'ter ADO) 
-12. " Lens 5 - SHS 7 O.ckenburgh, veld 1, lok. 2 - . 
:-1.15" Lens 6 1 Vlilh. T, " 1 

" 2 " 2 
-12 ·uur Lens 7 Voorb. 7 11 

" 2 " l 
OPSTELLINGEN 

Lens l · · · ==-'--=:A .Beek' A.V. Luxemburg, E.V. Laarhoven,H. Hak et' 
J.AdmiraC1l, J.Ras, J.Suijkerbuijck, F.de Jong, J.Wüstefeld, 
B.Luijckx, G.Verhaar._Reserves : A.Vcster, Leider:"dhr,H.Houkes. 

Lens 2 • ==--=,F .Kortekaas; H .K, mper ,A .Hoppen brouwers,' 
J.Roozenburg, J.v.d.Meer, P.Oranje, P.Burghouwt,A.Burghouwt, 
L.Knijff, R.Wüstefeld, J .Jager. He5erve : M,Semij:in, 
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Lens '3G •. K~chi, .A.,Krol, A.v,Ge{n, J,Vcenman,C.Hoogeveen, 

H.v.Niel,R.Hoppenbrouviers, J,Beij0rsbergen, P.Bergen Henegou

nen, A.Linncweever, J.Boortman. fülserves : G,v.Gein; .. •G.Lam, 

Lens 4n.Eisenburger, Ph.de Heür, P.Kro1,À;v,Ga~tel, 

H.Helmich., J .v.Westing, A.ton Dam, V .v.Laarhoven, H,Naastepad, 

L.de Bcor, H.v.Westing. Reserves : L.Blom, A.Z,0ijdwijk. 

Lens 5 
==-"-R.Mahieu, C,Veldink, C.~eorshoek, E.LÖFensteijn, 

G. v .Gein', W .Klünnen, J .Jorink, F ,Schippers,. J .Kuijpers, G. Lam, 

J.B·ochard. · 

LE!ns' 6:A.Blok, .F .~ourik, J .Ballerijjg; J .Bom,A .Walhain, 

J.Bontje, H.Mulder, H.v.Rijn, H.'V,d.Boogaardt, L,.Niessen, 

S 
- ' 1 

.Kroon. Reserve': M.Hollé.nder, · . 

:Lens 7R.Suijkerbuijk, K.Wallaart, P.v.Onna, L.de We8rt; 

!;!,Hollander, A.Loykens, C.v.d.Bogaert, E.Sarolea, S.de Bruijn, 

J.v.Poelje, .J.Brussel. REServcs: Jl,Broekhans, J.Stoltenberg. 

·' Afschrijvingen aa.n dhr· F.J .van Luxemburg, Copernicusstr., 

56, tulefoon 636 509. ' 

Prog-ramma voor de volgende ,foek: ·JJonck-L0n·s 1; Naald

wijk 3-Luns 2 ; \ïippolder 2- Lens· 3 ; Lc,ns ,4-HMSH 2; \'f<.stl. 6-

Lens' 5 ; Quick Steps 6-Lens 6 : Duno 5-Lcns 7, 

VAN DOEL TOT DOEL. 
- : -·: - : -

Geen nederlagen voor onze senioren op de voorbije zon.'.. 

dag ! Dit is het resultaat, dat Ónze elftallen bij wïjze van 

' St.Nicolaas verrassing aanbodèn. Onze bèzorgdheid voor Lens 3 · 
en 5 blijft, maar de prachtige overuinnin~~n, die deze keer 

behaald uerden, geven toch ··h ;op voor de nabijG toekomst. 

Lens 2 behield zijn prachtig& positie tegen G:DA 3 en hoewel 

Lens'! e.en punt·moest afstaan aan VDS slaan wij een gelijk 

spel tegen deze tegenstander zeker niet laag aan •. Lens 4 

deelde eveneens de pi.,nten en Lens 6 blijft lûider, door een 

benauwde zege op Archipel 7, Lens 7 k,7Sm ook dez'e kcÉ.r nog . 

niet·aan bod, hoewel 6 spelers een vc:rgeefse rE>is naar Delft 

maakten, ,. 

9 SpeLers van Lens 5 haalden het bravour~stukje uit 

om 'H. V.V ,6 in dgen huis met 8-3( ! ) te kloppen. Met de vaste 

. wil zich geheel te geven ,stortte ons nc'gentaï zich l.n de 
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. strijd en het doe.lpunt, dat reèds na enige minuten een voor-
sprong opleverde ,;as een nuttige stimulans. ·Uit een corner· , , 
maakte J,Kuijpers met een vliegGnd schot zelfs 0-2. De Wasse
naarse leeuwen deden daàrop 1:.2, noteren,; maar no.g voor rust 
voerde Lens de stand op tot 1-4~ In d<, tweede helft zorgde 
G. Lam spo1;,dig voor 1-!i. Daarna we1'd om en om gescoord tot 
het 3-8 was. Om de beurt kregen 'onze sp(lle:ts nu een inzinking, 
máar àls er gevaar dreigde werd de vermoeidheid neE;r overwon
nen en toen· het eindsignaal klonk, konden 'nrgcn leegg0spE;elde 
Lensers op een prachtige overwipning bo1,en. De goals· kwamen · 
van F.!3chippers (2), J.Kuypers(2), G.v.Gein(2), G.Lam en J. 
Jorink. Nu zullen zeker meer. ,successen vo;3-ge'.n. 
· · · Ons derde elftal ging ook al geladen het ""ld in, 
vast van •plan aan. de réeks. nederlagen een eind0, tè maken. 
l1ilhel'mus 3 was het slié!chtoffer. Hautain .werd in de eerste 
helft reeds een. aantal goede kansen gE,weigord,· maar in do · 
t,,eede helft biock het aç.nbod toch te sterk.· Het was alle-s· 
Lens,' ,wat de klok sloeg en door goals ván P .·BergÈ:nhenegom1en · 
(3), P.Hop:(lenbrouwers en J.Boortman kwam Lens 3 met 5-0(w1:;t 
een. weelde) voor te staan. Het slotoffensief van de gastheren 
mocht nie't ba ten en toen het èindsj.gnaaI · klonk had Lc.ns 3 een 
nuttige zége geboekt, die hopelijk, naar meer smaakt. ' 

Het bezoek van VJJS 1 leverde onze voortrekkers één : ' 
punt ·op. De bezo~kers l?egonnen naar hun genoente overromp8lena., 

" 'c!aar toen Lens. dit offensief zonder kleurscheure:n had doorstaan, 
ontwikkelde zich een ~trijd met het Haags ,Ajax iets .in de meer
derheid, doch tcc-hme,t. wisselende kansen. VDS _scoordè het eerst~ 

· maar door een goed geti•med hard schot .van G. Verhaar was het, . 
spoedig gelijk(l-1). ~rn de tweede helft was Lens iots sterker, 
maar tot deelpunten kwam l'let nog niet. Op fraaie wijze wist· 
VDS, opnieuw de leid~ng te nemen, doordat haar voorhoede ,onze 
defensie dusltundig 11 uit elkaar trok 11 ûn a.e uitstGkende· voor
zet vàn links door de ·rechtsbinnen we~d ingeschoten:+ 10 m. 
voor tijd kwam de gs•li;jkmakor • .c.cn corner. van J .Wüstefdd 
werd door F .de Jong cp s·ublicmé wijze ingékopt (2-2), · het , 
vierde mooie doélpunt in d€ze. wedstrijd. In de slotf'ase krteeg' 
Lens nog een paar kansen,· maar· met' het gelijke· spel kregen 

. beide elftallen"loon naar v,crkon. ··· 
Lens 4 deelde de ponten met Wilhelmus 4. Voor de rust 

waren de ~oci·burgers iets gcvs.ar iijker en namen dan ook een. 
' 

' ' ., 



.f 

/ r 

-126-
/ -----------------~ -----------------------------------------
2-0 voorsprong, die echter door een afstandschat van H.Hel

mich en een doelpunt,van H.v.Wtsting spoedig was weggewerkt. 

In de tweede helft was Lens iets in de meerderheid, maar 

. slaagde er niet in te doelpunten, Zelfs (,(,n penalty bleef 

onbLnut. Oolf de,geelzwaTten hadden in de eerste helft al hun· 

kruit verschoten, zodat de. eindstand 2-2 was.'·, · 

, Het zesde speelde een matige wedstrijd tegen Archipel 7, 

Pas tegen het einde leverde' een corner de -benau\vde - 1-0 

zc,ge op. 
, Van Lens 2 ontvingen wij geen verslag. L.de W. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 8 DECEMBER 1956. 

- 2.45u. 
- 2.45u. 
- 2,45u, 
- 2,45u, 
- l.45u, 

PROGRA!IU.'.A 
~ 

-,2,30u. 
- 2,30u: 
-12.- u •. 

VVP 8 - Lens 7 Terrein Rava-VVp. 
kns 8- Quick St. 8 11 1 · Lokaal 1 
L,ms 9- Quick St, 9 11 2 " 2 
RKJ,VV 8-Lens 10 Terrein te, Ll.idsendam 
Q.Steps-Lons pupillen " Nijkorklaan 

' ' '/ 
JUNIOREN VOOR ZONDAG 9 DECEMBER 1956. 

Vurburch 1 - Lens 1 
GDA 2 - Lcsns 3 
:Blauw Zw,4 - Lens 5 

Terrein Poeldijk 
11 Ockt:n1Jurgh 
'~ · Wr;sscnaar, .l.~atwijkse

·ueg. 

OPSTELLINGEN 
Lens 1 bekend met F,fücrq1s, fü:scrve H,Vlitters. 

Samenkomst: 1.45u, Haagweg hoek Thorbockelaan. LE.idcr : dhr • 

P. Juffcrmans. 
Lens 3 : met D.Taat en H.v.Beek. Reserves: H. 

Franken en C,v.d,Zijden. Leider : dhr.P.Meersheek. 
Lens 5: als de vorige week met W.Wkg<1rink. 

Rcsorve:B.Hendricks. Samenkomst: llu. 1 t Wachtjc, Malieveld 

Leider : dhr.A.Bogisch. 
Lens 7 : als bekend met W.v.ïiommclcn. Reserve: 

G.v.Soest. Leider : dhr.A,Bcck; 
Lens 8 : · . . · . 

W.v.d.RuiJtcnbcek, R.Straatho~, C.v.Hein 

M:Hcc:;rschop, E.Kos,P.dc Groot, H,Raaym,:kers, R.DE;kker Kldjn, 

A.v.Zeeland, R.Kuijpers, 111.Kriok. Reserves: J.Olij-l)oek en 

J,Schuttenhelm • 

• 
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Lens 9 :_ als vorig,tweek. Reserves: V.Nov;ee en I. 

Kramps en W ,Schreiner. Leider: Dhr.G.L!\m; · • 
Lens 10· , · .. • , 

· ==-"-"P.Schulten, P.Nicuwcnhuizen, A.Thomas,B.ter. 
Meer, ·F.Wamsteel<:er, N.v.Adrichèm, N.de' Boer, F.Häring,B.Tho
mas, W.Burghouut, J.Veldink. Reserves: S.Heèrens, H.WaayQr, 
J.Broekhans. Samenkomst: 2 uur •t Wachtje ; .Lcider:dhr.A. 

"Burghouwt. · 
'

1 
Pupillen allcmàal om ~a1lf twee op het Quich Ste:p'?, -

' terrein, Nijkerklaan. Leider : dhr.P.Juffermans. 

Niet te vermijden afschrijvingen aan dhr.E.Sarolea, , 
Tomatenstraat 50. . 
, Programma voor· de volgende week: L8ns 1-W<.stlandia, 

,Lens 3-Q.Steps, Lens 5-RKAVV, El.Zwart-Lens 7; Bl.Zw.-Lens 8; 
Lens 9-VVP.; Lens 10- OSC.; pttpillcn - DHL.' 

ZO SPEELDEN ONZE JUNIOREN. 
Eén van de drie ongeslagen r·ecords sneuvèlde deze wEck. 

!fot vijfde kon het tegen VVP niet bolwerken en moest beidé 
punten afstaan. Voor de rest slechts zegepralen; behalve voor 

, het achtste, dat zijn wedstrijd all'1Cûr afge)feurd zag. De over
winning van LLns 7 op Graaf Willem, was een uitsteken<1e presta-
tie. · ·· · 

Bij Lens 5-'VVP 5 won ongetwijfeld de beste.ploeg. In 
alle spelonderdelen was VVP ons de ,baas; Was de vorig'c keer 
onze achterhoe:de geen 100%, ditmaal schoot de voorhoede te 
k.ort ih plaatsen, samenspel en positiekiezen. De wedstrijd 

op zich was aardig. VVP doelpuntte het eerst. Even lukte bij 
ons het- samenspel· en LeÓ Blogg nam de: eer vari a'e gelijkmaker \ 
op zich. Bij deze f;jtand. gingen wij rusten: Daarna nam VVP 
he.t heft in handen en liet d:i. t niet meer los. lifot een tweetal 
doelpunt,en.bezorgden zij ons de eerste nederlaag. Jongcms; 
volgÓndc .wéek t'egen El.Zwart .moet het roer weer om, ma·ar dan 

, met elf man vecht~n voor de ,overwinning. (A.Bogisch). ' . 
, Lens 10 haalde de, vo11!3 winst binnen. Onze j9ngens .. 

waren verre: de metrdcre van de onderaanbengel&nde Quick Steps, 
dat nauwe·l:i.jks overcde middclliin vlist të komen.- Na + 15 min, 1 , 

was het al raak door B .• Thomas uit. ee,n goed gcnome:n corner . -
door N.doBoer,'Even !µerna maakte Q.S. gelijk door een mis- -5'' 

verstand tussen een back en onze kc5 per. 2 min. voor rust 
maakte LWamsteeker mét · e:cn· keihard schot de 2e goal. Na 

., 



, 

' -
-128-

-------------------------------. ----------------------------
rust was Lens weer :i:n het offensief·met als i~tormezzo enke-

. lc (ongevaarlijke) aaiwallen- van orizc t-1.g<cnstanders. · De stand 

',rnrd opgevoerd tot 5-1 door dóelpunten· van F.Wamstccker, -

P.Schulten enW.Burghom1t. Zo kivam h.;t einde. Het spel in de 

voorho(,de v;as erg slecht; terwijl d~ acliterhoodc -goed vlerk . ~ 
deed. Voornl N.de Boer, B.Thomas en _L.ter MeGr moeten eens, 

mser ballen afgeven en'niot zo egoistisch ,spelen. Dit geldt 

bijna voor het hele tiende; dus dit moe·t v:oor de w<.dstrijd 

tegen RKAVV drastisch gewijzigd worden, wil 0r gcwopncm wor

den. Speel dus vo],gende week niet voor jGzelf, maa:r voor je 

Gigen elftal. (F. Wamsteckcr). 
· Hoe moeilijk _het -is-·om in de_ vc,tto kl8i van \fo.teringen .,, 

te spelen, ondervond Lens· 9, dat de returnmatch tegen Velo op 

_)19t nippertje· met 4-3 won ( thuis wc_rd het 7-1). - Onverwacht nam 

Volo spoedig de lEiding. llicrna con _sterker LLns, maar voorlo

pig ge.en doelpunten. Wel kregc:n, we veel mooie kansen, maar_ het 

schot was misGrabeL Bovendien·_ was de v,,lo-kccper (een zekere 

Hannes) prima op droef. Kort' voo:t rl}st maakte Peter' V/l.ssc tij

delijk uit de circ_ulatie, toen zijn b.ovenlip het begaf in cc.n 

fel d11el om de bal. Intussen zorgde Ja_cquos v.d.Knaap er voor,, 

dat· we met cGn 1-1 stand draaiden. Jle 2c helft begon hóopvol, 

want weldra' maakte E.Hilkhuizen met een bekeken balletje er · 

2-1 van. Vc.lo sloeg cchtor tur_ug, profiteerde van slnp spel 

van onze verdediging en bezorgde ons met 2 doelpunten weer 

8Cn achterstand. "Dit wérd Ons te bar en hevig werd het V,_lo

docl ondur vuur genomen. 7 min. voor tijd maakte Goc.mans'gc

lijk 3-3. De spanning stuîg ten top, toen vlak voor hL.t einde 

eon Velo-back de bal, uit het doel, llloeg·. Pcnal ty ! . Toen P8-

_, tÎc,r de- Haas met· ijzige _kalmte de strafschop keihard achter 

genoemde Hannes knalde, was hei; gejuicn niet van de lucht. 

Zo konden we- dus, be hal v.o cc.n flinke lading kl0i a{).n onze 

schoenen, ook nog 2 puntén mee naar huis ·nemen. 

Lens'7·b1eef in e8n göedc wedstrijd ·baas over Gr.Vl:Vac· 

(2-1)., \(c nar.;c.n de lei'ding door P.Kcrnp8r en dàt ,v,,ij in de 

eerste helft niet VGrder kwamen, vias te danken_ aan de voortref

felijke· doelman der gasten. Na de hervatting weer vele L-,ns

aanvallcn, waarvan c.r één bekroond wt-rd (2-0). Door een slip

pertje van onze kD<..per scoorde Gr.WVnc tegen. De groen-gelen 

k,,amen nog wel évcn op~etten, maar onze defensie gaf geen 

krimp meer. Roodbol 1,p dé spîlplnats' ~ cis de bcstc spoiler van -

het vdd, · . -' . - ' G.L •.. 
-;:::::;===-======-====--,-.:;;;===========-=:;:::;;:;::====-;;;:======:::.===,.__:;;;:::;;:;:;_ = . 
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·-·•-~----------·-----Rèdactie: L.de Weert en G. Lám 

Gironummer t.n.v. Penn. 'L~ en s; 336711 
, -

Secr.: E •. Houkes, 2e Schuytstr.CO,tel. 324721 , 
Terrein•m. Ockenburgh, einde Laan. van Meerdervoort 

30e JAARGA'.IG (1956-1957) n!' 15, 13 DECEMBER 1956 
=========================================== ·================= 

Donderdag 13 
Zaterdag 15 
Zondag 16 

., . 
. LENS' ZAKAGENDA 

dec.56 

" 
" . : 

Training voor ·d€ dondGrdagavondgroep 
Lens'..juniorcn 7-8-9-10 on pupillen ' 
Lens 1~3~4-5-6-7 en junioren 1-3-5 

Maandag 17 " 
8 uur: Lens 'jaarfeest in ·de Willemstr. 
Clubavond. · 

Woensdag 19 " De woènsdag~1iddagcl ub · 
'llraining voo:t' gro~p I 

----=------------------------------------- .. ---------------------
. ER ZIJN NOG l\',AAR WEillIG KA1\ ":Ti:l; VOOR 0:-lS J,,:,!iFEEST 

==================== '::::;:=:, ====:,._:;:;;;::=:===s===:;:=::::. = _=:=:::=:=:=:;;:;:;;;:=:=:=:==== 

Het gaat om de laetste kar..rtl•n. 

De eerste' dagen vlogen de to, ,;''..n,;.,kf.:crtGn voor de feest.: 
avond in de Willcmstraat de dEtrr uit. :öij tientallen werlleri 
zij a:îgehaald. Het zijn steE,ds dczLlfden di6 zich van een toe~ 
gangskaart v0rzekeren. Het feest van hun club willen zij niet 
mi_ssen. Zij wt ten, dat d,ie avonden al tijd gezellig zijn en het 
weerzien van oude vrienden en bekenden op het jaarfeest is voor 
hen altijd een groot genoegen. , , 

Maar als wij de lange leden-L,n donateurslijst eens nakijken 
zijn er toch nog zo velen die· zi_ch•afzijdig houfüm, die'allcen 
hun partijtje voetbal sp8l8n en geé'n enkel,coritact meer met hun 
medeleden zoeken. 

Ook vel-s ouders- van Ónze junioren missen vlij nog te vaak op 
onze feestavonderi. De voetbalvereniging, van hun zoen, die toch 
een deel van hun jeugd uitmaakt, moet toch wc'l 1oen bcetje·ook 
•hun interesse hebben. Komt U eens kijken, dG kennism-.king zal 
U zeker 'bevallen. · '. ' , . . .. 

· De' laatste kaartén zijn nog,verkrijgbaar aan de volgende 
adressen : 2e Schuytstr.60 tel, 344721 

· ·· Suezkade 55 " . 3 34527 . · 
Maartónsdijklaan 559 tel.' 335339 

-----=------:::a-=:.:11 V --·-• --===•. ::::==-=,-::i.-:;:;:: ___ ---. - • •• • • -------------

·,.:-· 

, 
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, OFFICIEEL 
In' ballotage: , 
11°25 D.Wanders, 14.3.45 Hortensiästr •. 133 dhr.Lam-Houkes 

26 · J.V.P,Wiegcrink lLl,42 Stephensonstr,59 dhr.~aroleali 
· • , Juffermans 

27 S. J .VI .Blok, 21. 2 .46 Loosduinsekáfü:, 26 dhr.Sarolea-Beck. , 

VARIA 
We mogen ditmaal ·onder deze rubriek heel wat h01.1glijke 

~ei teen vECrmelden ·: -Allereerst kunnen wc onze sympathieke aan
voc.•rjer van het eerste, Ton v.Luxemburg en zijn vrouw felici
teren met ü<S intre<).e van ·een zoon Robbie geheten. Moge Robbie·· 
voorspoedig opgroeiE-n en misschien mettertijd de voctsporem ' 
ván zijn vader op het knsv<::ld druklrnn. 

-On 2" k<Srst1ag g-1,an twEe b~kvnde Lcnsfigu
rcn Ap ·Röppenbrouwc·r; en Jos .Iansscn; de grote stap wagen. De 
inzc.g€:ning zal plaats vinden om 10 uur in de ?aroehickcrk van 

,,,- de l!.Ter,,sia v.Avila, W~steinde. Gelcgenhc.id tot fcliciterem 
na de H.M~s in de Pasto•ric C:!:. 11.15 uur ). Het to.:komstige 
L,:,ns-echtpa1.er wensen wij een goedG lev0nskoc,rs toG. 

· -Jaap A•îmiraal verlooft zich a: s. zondag 
1.6 fü;cl!mber met Henny Walst,.ijn ( ook al uen be.kende naam ! ) 
Rlcoptic van 3-5 uur.e.an de SoLstdijksckade 235. Van harte 

,,.- .. gelukgewenst ! · ·· 
. -'i'~nslotte o~tvingcn we ·bericht, dat de· 

"baas" van Ockcnburgh, dé Ho~r Boon op 20 december in Assen in 
het huwelijk zal tn;,dE1n met Mej .A. Haiiksma. ·. Ook aan dit echt-
paar onzè m lg~mcc.nde .fclici taties. ·· ' . · 

-Bij de Heer Sarolca, Tomat<-nstraat,50 be
vindt zich é<i.n gevonden portcmonnaie, ·vermoedelijk ·eigendom 
van Henny Raaymakeors. · · 

De 12e Ronde - Re sul te.ten van 8 (;Il 9 de·ccmbcr 1?56, 
Senioren Junioren 
Lens 1 PDK 1-2 .V<!:rburch- Luns 1 1-6 

Arch,4 L~ns2 2-6 "'GDA 2 - Lens 3 _o~2 
Lens 3 - DS02 3-0 Bl.Zw~4 - Lcns 5 2-0 
HDV 2 ,! Lens4 4-2 VVP8 - Lcns,.7 3-1 
Lens 5 - S!H.S. 7 3-3 Ltns s· - Q.~tepr3 2:6 
Lens G - Wtlh";.,7 3-2 l..C l}S 9-

~:..-·Avvs - LenslO 3-2 

- ' 



..l.31 - . 

.. totaal senioren . tot;al 1,juni~;·en 
6 3 1 2 7 18-12 .1.17 7 2 0 5 4 12-18 0.57 

stand : 
Senioren 
Junioren . 
Pupillon 

· totaal: 

Pupillen.• Q.uick St.-Lcns 4-0 

51 . 26 C 6 
40 ·24, .4. 

5 1 0 

96 51 10 

19 58 162-132 
12 52 ·153- 77 

4 2 3- 23 

35 112 ' 318-232 

1.14 
_1.30 
0.40 

1.17 
-================================== 

/ 

Compoti tio..:indeling: r 

teruggetrokken uit 4e klas W· (sen) bij Lens 7 :Voorburg 7 

Het zoeklicht. op Lens 7e juniorE.nelftal. ,... 
Zaterdagmiddag. zijn wij naar het Zuidcrp&rk getogen om tij

dE:ns de belangrijke wedstrijd VVP 8 - Lens 7 onze 7o juniorèn-• 
edi tic te br:>zocklichten, • 

De ,•.•~J.strijd was belangrijk omdát VVP 8 nog zonder verlies
' punten w;;.s en kn~ 7 ·sle;çhts 2 punten was kwijtguraakt · zoj"t 

Lens do• kans had met VVP gulijk tè komrn. . 
De· Zuidcrparkcrs· b:j.ckên to be schikken over. ccm elft,il van 

in hGt clgc.mccn flink uit d.: • kluiten gewassen spelers, dat ons 
tc,:m physi~ch duidelijk ov,:rvlcugolde, maar dat ook qua 3pèl
opva tting, en te. chnisch · kunnen 'r1bgcr aang,, èl::igcn màes t worden_. 

· Ons 7e elftal hoe;ft goed gcspceld en c,,n 11<.dcrlu:g mh; · 
hogere cijf, rs dan 3-1 ·zou de verhouding niet mrer hebben weer..: 
ge:geyen. Vcrdirmd _ was ·VVP' s z,.g_è tcchtcr ongetv:~jfcld. Bchal vc 
het physiokG en tcchnischo,ovcrwicht -van dC;, rood-zwarten waren 
evenwel ook fouton van ons elftal mede oor-zaak van hot voor ons· 
ongunstige v0rloop van de ··,1cdstrijd. 

Kc.:pcr P .dç Groot toonde, zich een be trom;baar doGiwac.htcr, 
be hal vc bij hot lo doGlpunt. Zijn ui ttrappcµ v:an.:n èchter me,; s--
tal ze.er slecht geplaatst. Als onze; buitcnspcl~rs vrij stonden 

_ging de bal prompt ·door het midd.cn, waar inecsta:Jkcn steviger 
. VVP-cr zich m;:;cstcr maakte van het leder. Stonden de bui ten-

spelers gedekt, dan ld,aih or ook wel eens een uittrap in hun 
richting. · ., • . · ' 

· · Onze backs wC:.crdcn zich dapper Eon hebbE:n hard gewE?rtCt, 
maar het plaatsen wa.s dikwijls zwak. Vooral H.dc Haas· b~zon-· 
digdc zich nogal eens. aan halve missGrs.•Ook moet deze linie 
lcrci1 .zich onder alle o!!is.tandigh,:dûn tEJ be:hecrsen, 

J 
•• -- • -1.,_ •• ·-~ 

' . 
' 

' 
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• ,. De middénlinie maakte een kapitale fout. Bij Lens-. 

aanvallen bkef zij te veel achter, waardoor con afgcslag(.n 
aanval niect opgevangen kon worden om onmiddellijk oen nicuwè 
op te bouwen. Bovend:j.c.n was daardoor hc,t middenveld bijna · 
voortdurend VVP-bezjt. Vc:rdedigcnd stond onze halflinie cch-· 
tér haar ·mannetje. Voo_ral spil Roodbol speelde goed. ,· 

Do voorho.:do hield het spel voel ~e kortJ zodat de 
rood-zwarte defensie tclkc.ns de gc.l( g<.nh<cid krve1ï ani in "te; 
srijpcn. Bov0ndion· ·,mr<:,n dG meeste s.pcll:rs juist oen tikje 
t<ö week om tc:gen do stevige VVP-verdcdiging te kunn,;:n "door
drukken". Z<Jkc•r tegen een d,f'-nsie ,:.ls van de Zuidorparkers 

- hebben qpcn aarivallcn meer kE,ns. dan hGt korte .spel, dat nu 
,,ord vertoond. · / 

Een algemene ~out wa·s nog, dat onze spelers juist iets 
to veel tijd nodig .hadcfon om· dc bal :-.f te spe lc:i:t., zodat écn 

~· pass clikwijls cl ondcrbr .. okcn ,iGrd voor hij goc d en ;'/L'l g<,gc
v.::n was. Vooral bij deze fel (soms te fc-1) op d,: bal zittcmde; 
tL/s:. :,str.ndc:f was 'srn:.l spe lon (hctgE.<:.n ic ts :end•. rs is df.n h'..rd 
lop~n) ~tr~to v,rGistc. 1 

• 

)ndnnks fü:zo opm"rkingen lijkt Lens 7 cns · een goed 
elftal m0t c"n ,:änt,:ü. spe.lers, dat tE.chnisch goed ondc.rlcgi. 
is. E1...n k~mpiocnschap zit L·r cchtc,r", met tLgcnstr.ndcrs als 
VVP 8 ic; de afddihg, o.i. niet in. ' 

,OvLr de '7Cds tri j d nog het 'volg, ndè: 
VVP 8 ,·ns· it1 de eerste helft vrij stcrk in h'- t offen

sief" maGr er wc.ren een fout in· -onze ~v .... rdLdiLil1g cii.,_;:l'arzclènd 
,uitlopGn van onze kef-per voor nodig om het na 10 min, een 
1-0 voorsprortg tt b;3zórgon. Twee minuten lat,r v,crd het 2-0 
door con mooie aanval ov~r rc·chts en 5 min. voor tij<j. swrd · 
een vourzct van d0 roodzvmrtc rccht:bui ttn door de (ongedekte!) 
links bui tGn ;tot d!'l~lpunt gcpromovu:rd. Dit werd cchtor afge
keurd w0gcns bui tt.nspcl. :ra de pauze i:ras -f..;r van r::t..-n VVP-ovcr
wicht gocn sprak~ mJer, m,:.nr to_ch leidde na 10 min. een mis-, 
scr van li.dc Haas tot 3-0. 7 Minuten latcr zor<:-l.c ~.\,.Duurcn 
"oor .hot (zeer v<Jrdiundc) t1..gc.npunt.· Tc,gcn h;;t einde kwam or 
nog con slotof'fonsiof van. VVP waarbij o.m. back M.HardGrs 
als een volleerd kf.cper een hard ingeschoten b,:l klemvdst 
ving. De p,nalty uo~d echter door oud-Lenser P.Haket m~tcrs 
naastgcschoten zodat het ein·dc k·,,am met een 3-1 ·ncdcrlaag. 

De schcidsr"chttr begreep zijn t,:ak z;cr goed. Lei-
der Beek ook. · L. ,te: \''. 

, 
,_ , 



' 

\ 

-

, 
-135 

PROG!illlMA SENIOREN VOOR ZONDAG 1l DECEMBER 1956. , . ·- -

- 2. 30u. Donk l -- Lens l . Gouda 
-12.- " Wippolder 2-LE:;ns 3-Zuidpl'antsoen-te Delft + ,2µ min. 

,).open, eindpunt-l!.T.M.
Lens 4 - H.l\l.S.H.2 Ockcrtburgh, veld 1,-lokaal l 

· WcstG1rkw.6-L(.ns 5 · Duinlaan · 
-12.- Il 

-12 •- Il 

-i. ,15 Il 

-12.30" 
Q.Stcps. 6 -LCl'\S 6 Nijkcrklaan 
Duno 5 -. Lens 7 Oèkcnbur_,gh, einde Laan v.Mec.rde.,rc.. 

voort 
OPSTELLINGEN: 

Lens 1 · · • - · 
-----,' .• Beek, A .• v .Luxcmburg,E. v. Laerhoven;H.Ha-

ket, J,v.d.1.!Ler, J.Ras,J.Jager, F.de Jong, J.Wüstef ld,B.Luijckx, 
·G.Vcrhaar. Reserves:F.Kortekaas, J .Suijkerbuijk, A.Hopp'enhouwcrs 
Samenkomst : 12.45u. Staatsspoo.r (Rijnstr'.). Leider: dhr.Houkes. 

, Lens 3c.Kochi; J.Lcli~veld, A.Krol,Á.v.GE::i.n,C.Hoo-
gcvccn, H. v. Niel, P .Hoppen brouwers, M.Scr.1eijn, P0Bcrgonhcnogou,1e,n 

,A.Linnewe,,ver, J.Îloortman •. Rcscryes: R.Kemper, 'J·.Beyc,rsbct-gEm; ' 
Sarnonkomst:, 10 .3öu. voor "Paviljcen", Rijswijkse;~lein (liefst 
per fic ts ) . _ , t · -

1 < ns 4u E · · b . Ph d H ' " H l . h A , ~:· 'J.SL·n urgor, -• c eer, .n• t mie , ·':'"· 
Gaskl, L.de Bovr, J.v-.WLsting,A.t<.n Dc:m·,v.v.Laarhoven,H.lfoas
tc p~:d{ B.v. Velzen, H. v. Yli.,sting. Reserves: R.B~ ckcr. · 
. . kns 5J .. • ,·. ·t CV .ld' k C "! 01 k "'L"' 

# . . . • .ilTlJ er~, . c in , .u.ecrs~1oe , .i!J. o- , 
wonste:ijn, .G.v.Gein, W.K1ür•:nen, J.Jorink; ]'.Schippers, J.Kuy
pers, G.La'm, J.Brochárd. Reserve : D.'v.Licshout. 

·~ Lt.;ns 6.A.B_lOk,' ,J.B~ntj'c, ~.Bulleri~g,,J.Bom, 
A.Walhain, 1.Nièssen, H.Mulder,'ll.Janssèn, ·H.v.d.Boogaélrdt, 
!I.v.Rijn, S.Kroon. Reserves: J.v.Vcnrooy, Fr.v.Mourik. . 

Lens 7R.Suijkerbüijck, J .Stol'tenbc-r~, P.v.Onna, 
11.llol'landEcr,· 1.dc Wo<-rt, A:I:.oykons, C.v.d.Bogc:crt, E.Saroka, 
_S.de Bruijn, J.v.Po_cljc,· J.Brussel. Resèrve : H.Broekhans~ , 

Programma voor volgcndé we<:k zondag :Olympîa-Lcns I. 
9v-2rig0 elftallen zijn vrij,;, 

·Afschrijvingen te' richten aan dhr. F.J .van Luxemburg, 
Copernicusstr.56, tel. 636509. 

' , 

, ' 
\ .. 

jJ .·, 
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.,.__________ -- --· ---·· ·- __ ..,. -- ----------· ... ---------- . -----------
Van doel tot doel. . .. 

Op Ockenburgh werden '°ondag rLcords om zcc.p geholpen. 

Het ong(;slagen record van Lens 1 word door PDK 1 naar dE, bar

re biesjes gezonden, ma.ar Lens· 5 lîet S.H.S. 7 zîjn eerste pun

tcnverlîes. boEken.. Lens 6 .sloeg !JlC.t 3-2 de zeer sterke vet~

ranenploeg van Wilhelmus 7 en Lens 3 wees DSO 2 met 3-0 te

rug. Naar asnkiding van deze laatste 3· wcd.strijdcm willen we 

cok nog cven de uit-ontmoetingen tussen deze . elftalicn 

yermelden : DSO 2 - Lëns 3 6-1 ; SHS 7 - :(,cns 5 8-1 en 
Wilh, lmus 7 - LLns 6 3-1. Lens 2 blijft hoge ogen gooien. 

}iu werd cle returnwedstrijd tcgGn Archipel 4 mut 6-2 gewonnen. 

\ict vierde verloor van l!.D.V.2 met d<:zelfde cijfers/als v•aar

medc thuis werd gezegevierd. Het arme 7e kwamalw•er niet aan 

bod, nu omdat Voorburg 7 zich tcruggetro~k~n had. , 
De ecrsté helft van dc·wedstrijd van· ons eerste tegen 

PDK 1 /!;af'. een fän.ctick ,.anvallcnd PDK. te zü.n, dat mut gc,

V',.'.lrlijkc aar.valkn. tr<:chtte _ onz~ v0rdrdiging spoedig tot ca- -

pi tulerc.n te dwingen. Toe.n dit ni·.t lukte ontwikkeld0 zich 

een strijd met wissclencfö kansen, V11.Eirin echter de bC;ZOc.kers 

toch wel iets st<örkcr blc:kC;n. Uit e,:;n corner werd het op , _ 
\ . 

(naar wij dacht'cn) sp..::ci&lL L...,nS-IJ!~ni":;r 1-0 voor PI:K en uit 

-C~n zotr tactisch g~nomcn vrijü schop zelfs 2-0. Een carne~ 
11erd_ door J .Ras CTL t c .. cn kopbal tot goal gcpromov,:(;.rd, -zodat 

db ruststand· 1-2 V.;8s • .1.~& de rust -i& PDK Vr:..j~·rcl niE::t ·ru~.cr 

·· · op de Lcnshcl_ft gcr?cest,. Ti.:.gon hot s.t(;_rke Lcnsovorvtich"t werd 

cun ondoordringbare verdedigingsmuur opgetrokken, maar toch 

ontstonden nog meor~ere kansen voor onze voorhoede. Dat geen 

van de ze kansen werden b,mut was zeker ge;en token van sterkte. 

Eij het , ihdsignnal was du e.orstö nedcrla_ag <öen f,:;i t •. ' 

,.. Lens 6 lc:v8rdo ·een ui tstcbmdc prGstatic door concur-

rcrrt \hlhelmus 7 met 3-2 te viérslaen en dwndoor 'de lste plaats 

st<-viger in handen tEO nemen. Lens nam de leiding, maar nog 

voor rust had W:ilhdir.us de ze achterstand omgczyt in c. en ver

diende 2-1 voorsproi,g •. _In de tweede hc-lft blc,ck ons 6do wc ii' 
meer ui thoudingsyermogen · te hebben. Door H.11uld0r wr.:rJ het 

2-2 en kort voor het einde zorgde S.Xroon zelfs voor de 3-2 

zege (h0t "verslag" luidde : Gcon bijzonderhedE.n; Lens won!) 

Ons 5de elftal haalde ook al <,en -_$tunt uit door SHS 7 
te bedwingen en het da,erdf.oor hEt E>erste vc:&licspunt toe te 

bre;ngen. S.H.S. opende de sqorc; inuur moest ··toch m0t E.en 2-1 

nchkrst·.nd gaun rusten. In d··. tr:.:.é.de helft w• •. 1·1 ondanks CLn' 

i 
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------ -------,-. -------- ---------------------------------, sterk SHS-overwicht de· score zelfs tot 3-1 opgevoerd. Toen / 
,. kreeg de angst voor de eerste nederlaag de· overhand en giJ,"en -

de. gaaten"s teviger"spelen. De druk op 11ns doel wer:_d zeer, zwàar 
en he, .baarde ·goc,;n verwondering, dat,het 3-2 werd~ 2 Minuten, 
voor ti'jd werd, hot ondergejuich van de S.H.S.-spelcrs zelfs 

, ' 3-3, maar de prestatie van Lens 5 bl'ccf toch ui tstt.kend. · -., 
Lens 2 nam door Burghou,ll't tegen Archipel 4 de leiding, 

maar "twee socondon "'later was het·al 1-1. R.Wüstcfeld'zorgde 
voor 1-2, wa§lrna een ongelukkig moment van onze.keeper 2-2 be
tekende. Na de rust kwam er een daverend Lr ns-offi:msief, dat 
nog·4 goals opleverde, zouat'dc eindstand toch nog 2-6 was. 

' Het derde ,kroeg, ,mt hot i>wnsto n .1. cm rE'v~nch& 
op DSO 2, Gelukkig was dçz, WGdstrijd vo&l' prettigor dan_ de · • 
smijtp&rtij in ZoG termecr. Voor de 'rust zorgden· P .Hopponbrouv1c rs 
en A.Linnm1i..(vcr voor cGn 2-0 voorsprong. Ecm bu,tjc geluk 
'en goed kccpsrsv.•erk v&n G.Kochi stond-en '0én DSO-dollpunt in 

, ' . de ,i,_g. In de tweede hclft 'wc:,s L<;;ns v..:,cl sterker. P._Hoppui-
.-brou7:~r's zÓrgdG in dc.ze pèriode voor de 3:-0 cindst·ond. De c.'.m
vocrdE:r toont zieh z0cr tevr,:,dc.n óver het· vcrtCl!lndc spel, r:.e&r 
er waren toe schouwers, diu dÉ:ar anders over dachten. ,De 2 pun-
te:n ziin echtc,r binn.,;n. ' , 

·. Lens· 4 moc,st met 9 spelers do stri•jd aanbind,cn togen 
JIDV 2. Toch moc:hten. de g,isthc:rcn blij zijn m1,t de 1-Ó ruststcnd. 
In dE-, twucdc h,;lft zorgdE:· H:v.Westing _voor 1-1 eri na een nîc:u-

.' we voorsprong van BDV maakte dezelfde spc.ler er 2-2 van: Nadat 
Lc,ris nog Cccn pem1l ty gemist had, kon !IDV in dél laatste minut,.;n 
no_g eE.n 4-2-zcge uit hct vuur ,slepen. 'Dank aan do wegblijvers 

, .~- L. de W. 
WEDS•J'RIJDPROGRMIID. -JUNIOREif VOOR ZATERDAG 15. D!:.CEMBER 1956. 
- 2.45u,. Blauw Zwart 5 - Lens 7. Katwijksowog 
- 2. 45u. Blauw· Zwart 6 - L"ns 8 " 

2.45·u. Lens 9 VVP 11 !l'firroin 1, lokaal 
- 2 .45u, Lans 10• - ÖSC 8 11 2 · "· 

l.45u, Lenspup. _ . _ _DHI, A _ 1 " 2 . " 
WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 16.DECEMBER 

' 

1 
2 
2 , 
1956: 

- 1.45u. Lens 1 w.i~tlandia 1 T . errQin 1, lokaal 2 
-12.- u. Lens 3 .: Q,Stops 3 Il 2 ,, Il 5 - l.15u. Lc,ns 5 RKAVV 3 " 3 Il 5 

-:-r-:- I 

.. 

' 

' 

, 
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Cpstellingen:Lc,ns 1 al~ bekend. Rcs. J.Groothuis. Lcidcr:dhr 

~.Juffcrmans. , ~ 
Lens 3 als bekend met C.v.d.Zijdon en H.v.d,Bu:k. 

~02. }' .Burghouwt. LE:idcr : dhr. P .Mu::rshock. · 
~ L,ns·5 als be:kend. Rcs·. Vi.Stoové. Leider: dhr. 
A,Bogisch. 

LLns 7, als buk end. Rcs. L. Thomas. Leider: dhr. 
-~.Beek. Snmt.:nkor.,st : 14. uur I t 1\'achtjc, Malie, veld. 

' Lens 8 als vorige week gepublic~"-rd. lies.:. H. 
Raaymakt..rs. Leider : dhr.H.Kt.mpor. SamLnkomst, 2.-=--i:ï •. 't. 

, '.achtje, Malü,veld. 
Lens 9 nls ,b,,kcnd. Rus" G.v.Soost on ;.Kramps._•, 

1cider: dhr.G.Lam: 
kns 10 (kijlc 'd0 resc>rvLK urt8n bij kns 7, 8 

c.n. 9 rL,e;clrmtig na ! ) uls t(gcn HKAVV boncvcns J.Erockhnfis 
c n P. Schul tQn. ~ Re s.: ~). H._.c·rc·ns en IL Vb '.?t;r. Lei dl r: dhr.}_. 
J' JT ghouwt . 

knsuupillcn : jullie. 7;orcLn' ~llLn o;:; hdf t•,:-,0 
1 up,Ockc nburgh V1..,.rîn!cht. Leider : •lhr.E.fl.1.rol8:~. 

Yicdstri,id,program,:m voor 22 en 23 'd.c,,ri'ber: 
J I,,._nr.• 3- Gr.W.Vo..c·, KHVC -L ... ns 5, LCns 7-GDL ; Ll-nS 8 - itillt~• 

1:os·~r~ .. , ·vcrburch - LL-ns 9; Gr~W.V.,;,c - Lens 10._, 

' 

, :bon t.:nkcle mc"Ul komt het wel t.:cns · voor, dat (.;en 
cpclcr door zcc.r bijzondc,rc or,is tundighedcn, niet bij z1Jn 
elftal ken verschijnc.n zonder dct nog gclcgc.nheid btostcat 
bijtijds nf te schrijven. Dit kan echter nooit een rudon 
zijn Otl · zonfü,r méér 171,g te blijvëin. Dç, gc.lcgcnhdd beste.ut 
dtijd om de reden van niet opkomen alsnog en uiterlijk v<'ior 
1 s 'lll:..andugs 7 uur ter kcmnis vc;n hçt Juco secretariaat te 

Afschri,iving.:n : .dhr.E.S:..:çofoa, Tomntcnstr,50. 

Zo spc.c.ldEn onw ,junioren. 
Dezo vlcck sncuv1-.-ldt,;; wE..cr c Ln ong(..sle.gen rt:..cord, 

n.i. Ven Lé.ns-10, dit van RKAVV verloor. ;De nc.d1..-rlagE.:n wnren 
trouwens niet v1:n de·lucht. De zctcrdagcfdeling v~rloor al
les; màar deze elftallen stond'-n den ook allen tc.gc.nover 
sterke tegcnstandc,rs. Het ,vijfde vc,:r;loor opniem:, wat '!'lel erg 
tcg:hvaÏ t. Lens 1 en 3 hic.ldE,n de eer op on boekten win11t• 
---------------------------. -- .- - . ----------- ==-. ------=-------

I •. ' 

' 
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Redactie·: · L.de )7eert en G,, Lam 
Gironummer t.n.v,. Eenn. L. ·en " 336711 

•Secr. : H •. Houkes,iîe- Schuytstr.60,tel.324721 . 
Terreinen Ockenburgh,',.eind~ Laan van Meerdervoo:rt 

. • ... ·-~·' -j,. • ' ·, f . "~ . " ' . . _______________________________ ... ________________________ . ----
30e -JAARGAli/G (1956~{957) n°16 · 20 DECÈMBER 56 ' . 

_______ , ___ .' -------~ 'l.._~_-' ·_ ·-.-.;_·, --- ~-... -:-__ · ---- --- :: ------ ( 

LENS I ZA''.,AGENDA .r , 
Donderdag 20 dèc. : . Training vo.or·grèep ~ , 

Junioren 7:::il-9-10 en -pupillen. 
Lens l en î}unioren 3 en 5. 
Géén c_lubayond ·. · 
B:oog1'c"cst ~n- Kerstmis 

Zaterdag 22 dec. 
Zondag 23 dec.; : 

_Maandag 24 doe. : 
·Din~dag 25 deç.:: 
iVocnsd_ag· 26 dec. ; 2e Kerstd~_l/1 ·· • Junior,en 1 

.==== = == ============~~======1: ===========.==.==·· ========= • . . ½ALIG- KtR'[YEFEES·r . · ·· , ,' , =======· === ==·=·==·. ===·=====4- ==· ======================= ,_. 
" 

' 
· _KERSTMIS i:).956 

. - ,; ... 

Lic)lt stràal t a,m de <ïonkere heme:t, ,; 
Boven een kille beestc;nstal ..• 
Daar.in ligt op een ha:r'de kribbe 
Jezus_,· die \ie verlossj\ilg brengen, zal. 

-•::·-4• , 
~ .. i . , 1 ,,, ' ' Een mens gaat struik I l'end onder donkere heL1el 

En zoekt angstig haar:_!.de gre·ns, 
Waarachter vrede en vrijheid wachten , · 

'. En hij zai kunnen z_ijrif :. Eén Mens .• , . ' .. 
Ach, kindje., daar in Jkthlehem I s kribbe 
Tot U is ons gebed, géricht. • · 
Breng toch spoedig vo,cr aJ.le mensen, 
die vrede en_ vrijhéid _wensen·.; .LIGHT ,. 

1 • ' '' ,.t_ 
-:-:-':~, \ 

' . . 

1 • 

' 
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------ ·---------------------------------------------- -------
,, OFFICIEEL 

In ballotage: 
' 

n°26 J.\'I.P. Wiegerink, 11.1.42 StephalS:lnstr.59-dhr.Sarolea 
en Juffermans 

27 S.J. W. Blok '; 21. 2 .46 Loosduinsekade, 26 -dhr. Sardea-Beck. 

Nederland-Luxemburg- WÓensdag 20 màart 57 -Aanvàng half vijf. 
·' Prijzen van de plaatsen: ' ' , 

Eretribune le ring •. ·r. 7. 50; Eretribune 2e ring en 
Maastribune lering f.6.- ; Maastribune 2~ ring ~n zijvakken 
le ring .. f.4,50 ; 'Zijvakken 2e ring· .• f.3,- ; Staanplaatsen 
lange zijde •. f.2.25 ; Stáanplaàtseri korte zijde •• f.1.50. 

· Kaarten kunnen uitsluitend schriftelijk tot 15 jan.57 
worden aangevr&agd bij dhr.H.Houkes;- 2e·Schuytstr.60. E-r 

. , . . 
wor~t speciaal op gewezen dat dl:ze wedstrijd op vr,)ensd&p.; wordt 
gespeeld. 

-:-:-
Het 2e voetballo~e weekend. • \ ' I 

De enigzins in vertraging zijnde november-storr.en beuk
ten in de voorbije week onze ku~tem en de da&ree.de' gepae:".'d 
gaande regens, doorweekten de velden. 

Nadat zaterdag, de junioren reeds van hun wed_strijden 
ontheven waren, volgden zondag ook alle zondagsèlft:1llen, 

Voor de 2e maàl in dit seizoen not.eerden wij dus een 
weekend zonder voe~bal. 1 

-:-:-
- Ter 

het 
verduidelijking gaan we nog even de.kalender langs voor 
komende programma : • , . 
· -Op 2e Kerstdag.speelt alleen "Junio-

ren 1 '', n.l .• tegen A.D.O. ( doe je best !) . 
,, -Voor. zaterdag 2.9 en zondag 30 decem-

.ber1is 
speelt 

er een volledig juniorenprogramma. Van de senioren 
alleen het eerste. • · 

\ 

-Op 24 decemQer is er géén clubavond. 
~op woensdag 2 en donderdag 3. jan. 57 

vervalt de training. ' 
. -:-:-

In de \lillemstraat ••. " 
Al ,,aren er dan ook geen wedstrijden, 

het.clubleven lag dit weekeinde bij Lens niet stil, Zondag- · 
avond stroomdén' dichte drommen Lens ers· en aanverwanten door 

,, ,. 

·-' 



,/ -- l,_ 

t -- _____ , -- .. -.. ------·· ---•-. ----- .-.-'·------- ,-- .. ------. I ----

dè (verkeérloze) st_ad naar " .Lie Verenig~ng :• in dl;) Willemstr., 

,. ,I' 

' om'cnze,jaarlijkse ;feestavond mGe te maken. Tegen kwart over 
acht heette vcórzitter v.d .• Laan de stampvolle zaal welkom in 
een kort·. openingswoord, waarbij 'zijn voorgang~r, de lieer 
Praalder, .ook nog even vpor liet· vo_etlicht trad. Uit_.de ovatie,· 

l ,die onze-ex-praescs· ten· deel viel, !bleek wel dat we hem nog 
niet vergete_n ziJ·n.. ·· • · \ \ . . . 

· Hiernri was de beurt' aan hé-t gezelschap van• Fred Bour- _ 
gonje om de verdere feestavond te vtülen._ Dit am/iteur' gt.;;zel-· 
schap had zich verleden· jui:.r bij de viering van ons kampio,in
schap reeds een beste reputatie verworven· en met de zondag,-, 
avond door hén uitgevoerde musical-show· "Cosmopolitain "heb~ 
berÎ zi,j" deze goede naam •nog v,:rstevigd. Wij hGbben bijzondèr 

. genoten van het programma •van u:i- tstekende muziek en zangnuin
r.:crs, afgéwi;rneld met sketches, _waàrbij 1v9oral het optreden 
van ColDéro talrijke- lachslayo's oogstte. De waardering voor 
dit· ç,ptrcden klmm · overduidcliJk tot uiting in het 4avercnd 
applaus na afloop_. . -. • · 
. · J/c grote r,orst, die achter in de zaal hing en· waarvan 
het gewicht geradcm moest ,,or.den (3 1/2 kgr, en nog ·wat ) 
ging n'2ar MElvrouw ·ven Rijn.! De troostprijzen, een p:-.cr .. 

. schoenen en "en atelieronnanie k,Em"'li in het bezit van dona- .· 
-tour Hr •. Wc:,sterhoud "n ju;,ior Wil Venderbos. Last but 'not,'. . 
least klonk om ca .• 12 uur 11et startsein voor het' bE:l, Wfü.rbij 

"dE, Kgmelecns " o •. 1. v. Al iJ.e J ongh voer- prima· dc.nsmuziek zorg.
de, !fot 'ging er gezellig can toe __ ert de dansruimte'vni's druk, · 
bezet. De polonaise 'doeg geweljl.ig in. O_in 2 uur moesten we' 
inrukken. 

- We mogen _gerust zeggc,n,' dat· alle aanwe-zig,m ·zich· best 
geamuseerd h~bben'En dat de wcgblijvEirs (r.ant ook die waren 
er nog ) wat hebb<-n gemist. Eurr -compliment, aan het adres , 
van onze Pé-Pé mens.en, die belast waren met de organisatie.· 
en voorbereiding van deze _allcszip.s geslaagde avond, mogen 

. ·- \ we zeker niet achterwege laten. 
.; Red. ' , 

1 • 

PROGRAMMA SEllIOREN VOOR ZONDAG 23 DECElllBER 1956. 

' -2, 30 u. O:).YlJ!pia -
OP~TELLI~G ,A.-Beck, 
J,Admirapl, J:Ras, 

' 

L_ens 1 Bodegraafsêweg te Gouda 

A·.;,Luxemburg, E:v.11:a·rho~en, H-.Haket, . 
J.Suijkerbuijck, F.de Jong, J,Wüstefèld, 

' ., -• , 

, 

.I 

'. 
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-~------------------------------------ ------------------- --
· G.Jerhaar , J .Jager. 

' Res,·rves: F .Kortekaas, A .Hoppenbrouwers, 

J.v.d.Meer. Leider : dhr.H.Houkes. 

Samenkomst : 12.45u. Steatspoor. • 

Programma 30 dec 56 : Lens ATVV, 

-:·~:-:-

R.Wüstefeld, 

Pli., 1.RAM1:A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 22 DECE;.BER 1956. 

-ë .45 u. kns 7 - GDA 4 Terrein 1 lokeal 1 

-':.45 u. Lens 8 - Vita N. 3 11
• 2· " . 2 

-2.45 u. Verpurch 6-Lens 9 11 'lfateringseweg, Poeldijk 

-'-45 u. Gr.W.Vac 8-Léns 10 11 Roggewoning. 

-: .• 45 u. Lens pup. -Lens pup.· 11 Ockénburgh 
.. 

PI'•JGRAl.!1!A JUNIOREN VOOR ZO,JDAG 23 DLCEMBER 1956. 

-?..30 u. Lens 3, - Gr.\i.Vac 3 Terrein 3 lokaal 5 
- l .15 u. IGTlC 6 - Lens 5, Terrein Vredenburg.;eg. 

Pl -,GRA1,11'1A JUNIÖREN VOOR Y/OlNSDAG 26 DEC:E;MBER 1956 

-12 u. A.D.O. - Lens 1 
-:-:-

OPSTELLINGEN. 
, Lens l 

R.de Waart, P.v.d.Geest, P.JèLs, F.Heerens, 

N.de Gruyter, H.Viitters, G.Jehee, J .Beijersberg(m van l:fcne

gouwen, H.Lancée, C.v.d.Br,augèl, .A.Smabers. Reserves : 

· J .Jroothuis, ,G.Looijesteijn, H.ll.ooduijn, P.Meershoek. 

De~e·spelers kunnen na afloop, op uitnodi-

ging v,m A.D.O. ,de bokerwedstrijd .(;DO-VOLENDAM volger).. . 

Lens 3, > 

als bekend met H.v.d.Beek en C.v.d.Zijden. 

Rc,serve W. Stooi,é. Lpidcr: dhr .A. Eogisch.' s,.mcnkomst 

12.30u Lijnkamp - de 12 Reyueg. 

Lens 7 · 
--~""uls bekend. ·Reserves: L.Thomns en- J .Boin. 

' Leider 

' ' 

dhr. A.Beck. 

• 
, 

/' 

' • 
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R-K.V.V."LENIG. Ell SNEL" 
. COPIE (138stomd v002· dc.{111<.m~)r) 
WENSTRIJDEN, 23 ;m;_QEMBER_l9.J6. 

R.K.V.V. "LENIG EN SNEL"· 
,,ó1i.LGHillEL ( =In t.e · zonden) 

, WEDSTRIJDEN; :i,!3 .::;DzE .... C=E1'"'fB=cE=cRao 1956. THUISCLUB . BEZOÈKER'S , 'l 2 3 4 THUISCLUB BEZOEKERS ·• -1 · 2' "5 4 • 
'ELJ~:KWijK 
1''EYENOQRD 

ïiILLEM II 
. B.,. •T•" 

• ~ • V' • . 

' RAPID. ' m.v.v. 
EINDHOVEN. 

.G.·V.A.V • 
.SPAR'.!:A .• • 

•' 

----
ELHHC'i!IJK 
FEYENOORD 

-,---'--'- .WILLE~L II 
JJ.V.V. ---- . 

. : 'ENSCHEDE. 

RAPID ·. 
. M.V.V. 

. EINDHOVE;:; 
G.V.A.V •. 

". 
. 

'- :-.. . ., 

\ "E~ISCEEDE F.s:v·.· N.À.C.. ~· 
__,,_....; 

- P.S.V; 
'EtPARTA' 

11'A·c·· ....... .. . . . 
1PJRTUHA \.H.O:A,D. 
V.V. V., ' •.. AJAX " . . 

• AlvlSTERDA'.I~., '\ D ,0. S. 
. ·. GP.AAFSCHAP A.D. 0, ·· 
; S.H.S. E.B\0.1!. 

STORlilVOG~LS · , VOL':-.::.:DAM . 
HEfilIBS D.V. J. · B:'.',AUVI V!IT 
RT~fIBRVE-WEDSTRIJDEN :, . 
-.-,,\Jll\"A L4 . .a,.1..tt. ,., 

D.'\11.S. 
v.s.v.· 
LIMBFRGIA 

----,• ~~------
,,~ -: :FORTUI~A :-·· ~-'---- .. V'{'S!J, v .. ·,1f'.O.A.D. ' 

AJAX 
. ANSTERDAfü · • D .0. S • 

.,. __ ~~·~, ~ ... 

----- GRAAFSC'.f½,P A.D. 0. 
" S/H,S. ~ - ·.E.B.O.H, , S'.OORM'."OGELS VOLEHDAI.1 -----• 

HE_RMEJ !D.V. S • ELAUY/ WIT • · -~---. :·- ... 
RESERVE-WEDSTRIJDEN: - .. ~· -. -E1'ffifl, . . 'v.. S • V • ' • 'D. W. S. LIMBURG IA·. - ~----

, 

........ ' 

' 

-..... .. , ' • ·.- , ·-. • ,_ -.., .. --.---. ~ .. -, ;Jó ~- ' ... ,,, • .-- • :-- ·• • - ._--r ' -Tlllüg f . 
. Adres : . 

·, fü:v:m. :· - • Inleg. f. Naar:i : • · .,. .. " • • .Àd.rês'~=°- • 
''f'"' 
. ,!>, 

l.>l 
, 

- . . \ 
INZENDEN VOOR ZONDAG a.s. 2 UUR HIZElîDEH. VOOR ZO}IDAG a.s. 2 uur, · Thuisclèlb wint·: l; Bezoekers -winncn.2.; -GElrIJKSPEL X , . , 

' • 
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' 
Dr:ic inzE)nders behaalden hetzelfde aantal· punten n .. l .NEGEN. 

De prijswinnaars waren: P.Burghouwt, J.Olijhock,A.Wagamans. 

Z~j dellden àc buit en on_tvangcn elk f. 5. 20. 

Dit. was de eerste koer dat P.Burghouwt bij de winnaars 

kwam. Hieruit blijkt dus dat volhouden de_ boodschap is. 

KLASSEMENT. 

Door de.uitslag van Zondag,jl.is de positte van P.Burghouwt 

flink verstevigd. •Hij ,heeft nu oen voorsprong van 4 punten., 

Voor hoc lang? 
De stand is nu 
1. P.Burghouwt , 93 punti:m 

2. H.Jansson - J:v.Wassom 89 

3. A.Hoppcnbrouwcrs - J .Jager - P_.Oranj2 88 

4. F.Gront , 87 

5, A,Bçck - A.v.d.Bosch 86 

6: J .Olijhoek 85 ./ 

7·, H,van Rijn 84 

8. R .!iiahicu 83 

9. H.Houkcs - Vl.Westcrhout 82 

10. G.Kemporman Jr. - A.Wagemans 81 

Worden de vorige weck do eerste 10 plaatson ingenomen door 

·19 dcclhcmors, thans zijn or nog 16 over. Do öndorlingo 

verschillen zijn uitcrnt klein. Elke wook kunnen de 

posities zien wijzigen. Spanning 'is or nog volop.: 

Zondag a.s. gq,an v:e het opnieU:w probÖrcn.' · 

Op do eerste plaats proberen ~o dè extra premie van 

HONDERD GULDEir te bemachtigen. Op de twccdG plaats werken 

wc aan de' vcrbc t'.,ring van onze plaats op de ranglijst. 

1Iogcn we weer op een fl"ink aa1i.tal dcclnonors rekenen. 

Voriec weck was U er niet bij. Dozv koor rokcm,n wc st0ilig 

op U. , . 
De: for!!mliorcn inlcvcr,m voor ZO~lDJ,.G a.s •. 2 uur bij : 

· A .Hoefnagel; Tomatonstrà~t 243; \7. Vorhçggen, Maartcnsdijk

laàil 559; J.Roozonburg, Hocswijkploin 37; P.Krol_Suozkadc 

no.53 on H.Houkos, 2o Schuytstr. 60. 
-,-.....-~~ 
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Lens 8 1n · d R' t' ~ k R St. th f ' G. . , .v •• uy eI)uee , • rE<a o , P,de root,· 
R.Dekker Kleijn, ·C.v.Gein, '·JLI!ee'rschop, :J ,Schuttenhelm, 

' ' "'. !{ ·E.Kos, T.v.Zeeland, lv!.Kriek;- R.kuy,pers. eserves : J.Olyhoek, 
H.Ra&ymakers. Leider :, dhr, H.Kemper. 

Lens 9 · als btkend. Res. G.v.Soest en I. Kramps. 
·Leider :_dhr.G.Lam. Samenkomst : 14:~uur,Thorbeckelaan, hoek, 
H 

. ,. aagweg. • · 
'' Lens.10 
P.Schulten, P.Hiuuwènhuizen, A.Thomas, N.v. 

Adrichem, F.îfamste.il.k.cr, L.ter Meer, J .Broekh~ms", F.Hc.ring 
:-1.de Boer, J.Veldink, W.Burghouwt . Leider: dhr.A,.Burghouwt. 
S1:menkor;,st : ·2.- uur Javebrug·· ( Jó.vastr. , hoek Kóni'lgilme-

1 e.rricti.t · )--:_ . . . , , . ,, . , 
'· Lenspu,:iilkn : voor ·e0n onderlinge ~•Ldstrijd worden 

,jullie om hnlf twee op' Ockénburgh verwacht. Leid8rs: dhr. 
A.v.Gastél en E.Ser~lea. 

· Afl,chrijvingen : 'dhr', :E; .S11:tölea; Toma tcnstr. 50 .. · 

Frog:r&mma 29 en 30 dec 56 : Q,uick St. - Lens 1; 
V<orburch-Lens 3, Gr.W,.Vac - Lens 7 Lens 9-DHL; Lcns.10-
DHL. 

Aanvoerders bi~eenkomsten. , . 
. _ N.de Gruyter, F.Burghouwt en J .de lle<-r { aan-·· 

voerd_e.rs van qnze zondngelftaJ:len) worden .m111:ndag 24 december 
om 2 uur verwacht voor een samenspraak met de juniorencommis
sie ten huize. van dl!r :? . Jut:g,ermans, Amai:;del'str. 5"1. ·,, . 

Om 3. uur een bijeenkomst voor P.Kempen, T.v. 
Zeeland,. P.Wissè en F.Wamsteeke.r (aanvoerders op zaterdag) 
m~t· de Juco op. hetzélfdc adres. 

Juco. . , 

GEZELLIGHEID, 

, Een·· outsider, die onze feestavond bezocht ,:mu-
' see;rde. zich best • 11 Allemáál vrolijke gezichten, een leuke 

intieme sfeer, het moet.bij jullie een gezellige·vereniging 
zijn"vond hij. lfou, Nou, zei ik, je.slaat ons knap hoog ' 
nan. ' , 

I 

' 

• 



f 

---------------'. ------------------------------------------
En ik kon het nie-t nalaten hem te vertellen van 

de onafzienbare, koude en v1indE:rige Ockeriburghvlakte, die we 
meestal na de vedstri'jd .lkver zo snel mogelijk de rug toe
.koren. Ook de wekelijkse cl ubàvond, vi1ü1r -vrij'{el gil en· mans 
komt, bracht·:.k te bE!rde. · ' . , • , 

Outsider keek wel wat rc.nr op, tomt ik' zei, dat de 
gememoris<;trde sfeer vnn gezelligheid bij Lens vrijnel steeds 
sluimc,r,cnde is en sl0chts nf en toe met zijn ogen knippert.· 
Alleen in de feE:stzenl ontwaakt hij pas gO\:)d. 

Dit viel Onze vriend wel tegen, m,iar hij rrist een 
prncht oplossing: "Dan moeten jullie zanlvoetbal gècan spe
len" zei hij. J2,, dacht ik, dat zou niet gek zijn, geen re
een, wind en modderb;ül0tten ! Misschien komt .hot nog wel 
eens zover, ms:L.r voorlopig is d3rr geen kijk op. 'Lot zolë.ng 
zullen ,'i;_j· hc.t met ,,L.t .nnders moeten proberen .. Wnnt C:.nt he,t 
jij kns ._,,ei g,iz,ülig knn zijn, werd in de Willemstrm,t nog 
c.t,,ns. duidelijk c::rmgetoond. 

-Insider 

======== - -'==;:;::1===w===:;;:;=,:-:===:;;;============ ·================== 
ZALIG KERS.TF:CEST. 

---====== ·===-=============~~==============· =====. ==========· 
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DE LElfS.REVUE 
,--- .- \----------------

, Redactie :. L.de Weert en G. Lam 
Gironummer t.n.'v. Penn. L. en· S. 3367ll . 

• Secr':: H.Houkes, 2e Schuytstraat 60, tél. 324721 · . 

Terreinen Ock,mburgh, 'einde Laa·n van J,!eerde:r;voort 
. l ' • 

=== ·===·==-=======" ========= ·====·======.= ·====- =====-===' -== 

,. 

3Óe. JAARGANG (1956-1957) n°17 
. ' ' 

27 , DECE!JElER 56 

-- .----=---=---=-----------=--- .----==-----------------------
·I,EHS I ZAKAGEHTIA ,. 

Dondi,rdag 27 dec.: I'raining•voor de donderdagav6ndgroe:; 

Zaterdag 29 " Junioren q, 9, 10 +' comb. , . 

. 1 Zondag 30 " Lens l - A. T.V. V •. , junioren 1, 3'. 
Maandag 31 11 Zalig u,i teind~ ! Geen' clubavonà.: · 

Dinsdag · . 1 jan Zalig Nieuwjaar ! · 

Woensdag ·. 2· 11 Géén training. 
'·. . --- ------. ---------------------------------- . -- ' ------- ~ ------. 

Z A 1·1 rr •. N I E,Ua JAAR 
✓ 

======r=====================================- ================ 
·Van.de Rede'ctie;' · · ' · , · · · · 

, , Nog slechts enk,ele dagen' en 1956 is historie gewor-

den; L!3n jaar, ·dat in de Lens-mmalen met zwarte le ttèrs &"' -

boekstaafd zal blijven. Irm:-.ers, de degradatie van· onze-hoog

sté 3 elftallen britekendé een dieptepunt in de ne-oorlogse 

periodp van onze' èl ub. La t!)n' we echter ni'et ver ge ten, dt, t in 

dit ,j"ar. ook veel, goed en nuttig wêrk door· onz<c; leden is ver-: 

richt. Wat de· resultaten-betreft, we geloven wel, dat de voor..: 

.uî'!ïzièhten bij' de jaarwisseling weer wat gunstiger. zijn. ·De 

, weg naar h~rstel is· reeds ,ingeslagen en de.kans is zekèr aan

' wezig, d,at in h;;tkomei,.de jaar ëen gedeelte van het ver laren 

terrein heroverd wordt. Aan alle ,leden de taak om er voor 

te zorgen, dàt 'we het rechte pad blijven volgen en dat 1957 
in het, teken van he~ste'.L -Zf\l µiogen s taàn •. 

' '. De Redactie wenst allè ·1ensers in geestelijk en 

matirieel opzi~ht ~en Zel,ig en voorspo~~ig 1957 toe ! 

=:::::====:;;::;:;::====-... ==::;:::=====:::: '=::::::====== ';:;;:;:" === -·======================= 

De fE,estdagen vallen dit jaar wel erg gunstig, 

Voor vel.in. betekent dit één of meer ex'!ïra vrije dagen, die 

nimmer te versmaden zijn • Voor de Lensrevue kom.t dit echter· 

minder goed uit : Geen, chibavond, typist' vrijáf, ,enz. Dáar-

oIIl deze wee~- me8:.r ", een d1mne•tje · 11 • · 

,, Red. 
' -

•=============-=============:;;::;======::::====-============-=-=----
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-~----------------------------------------------------------OFFICIU:L 

NA!i.ENS HET BESTUUR WENS IK .ALLE 
LEDEN EN DONATEURS EEN ZALIG EN 

VOORSPOEDI~ 1957 H.Houkes, 
Secretaris. ' 

-------------:-:-:- ----==~=-=c.----
Nieuwe leden. 

, 297 S. Blok 21.2.46 Loosduinsekade 26 

'298 D. Wanders 14,3.45 Hortensialtr.133 

.... 299 J .wïegerink ll. 1.42 Stephensonstr. 59 

f' 300 J. de Wilde 12.6.23 Parkweg 40, Voorburg. 
-:-:-:-

De 13e ronde - Uitslagen van 22 en 23 December 1956. 

Len.s 1 2-5 
Senioren 

Olympia -
Junioren· 

Lens 3 - Gr.\'I.V.3 0-2 
, KRVC 6 - Lens 5 1-3 

Stand: 
Senioren 52 27 6 
Junioren 46 28 4 
Pupillen 5 1 0 
·Totaal 103 56 10 

19 60 
14 60 

4 2 
37 122 

-:-:-:-

Lens 7- GDA 4 1-4 
Lens 8- Vita N.3 4-3 
Verb.6- Lens 9 3-7 
Gr.VI .8- L"ens ·10 1-2 

J-67-134 1.15 
170- 91 1.30 

3- 23 0.40 
340-248 1.18 

l'ROGRJulMA SENIOREN 30 DECÊMBER 1956. -

~ 2 uur. Lens 1 - ATVV 1 Terrein Ockenburgh-veld 1 

OPSTÉLLING . , · 
=====:A.Beck, A.v.Luxemburg, E.v.Laarhov8n,H.Hakot,J.Ad-

miraal,J.Ras, J.Jager, F.de Jong_, J,Wüstefeld,J.Suijkerbuyck, 

'G.Verhaar, Reserves: F.Kortekaas, A.Hoppenbrouwer'i),R.Wüste

feld. Leider : dhr.H.Houkes. 

' 
-:-:-:-

01 WiPIA-LENS • . 
===~== Een prima resultaat van ons eerste. em Olympia in 

de Pijpenstad met 5-2 te kloppen. Lens speelde een zeer goede 

wedstrijd, al moet gezegd worden,, dat Vrouw Fortuna wel op on

ze hand was. Reeds pal m, de aftrap kwamen we goedkoop aan de 

leiding, toEn een Goudse back fouti?f terugspeelde. Even la~ 

ter uas hat reeds 2-0 tomi F .de Jong. een zeer mooie· combina

tie me·~ :·,,:,,::crbuyk met e< n :loelpunt b,;kroonde. Toen ontwi L- · 

' . . 
~-~~ ~~-'--' .~. 

\ 
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1 
R-K. V :v. "LEI;IG. EN 'sNEL";1 

• 
' J 1\lfj_[IJ • - .. 

Î • 
:a.K.V.V."LENIG EN SHEL". 

C0IE (5~stomd voor deelnemer) 
tf/EDSTRIJDEN, 30 DE'CE1ffiEH 1956. - ~-

ORIGINEEL (llÎ te zonden) 
VIJfifSTRIJDEH, 3Q DIWEI.it3ER 195 6. 

THUISCLUB BEZOEKERS 1 2 3 4 THUISCLUB· BEZOEKERS 1 2 3 4 

ELINKWIJK . AMSTERDAM· X]!nliTEliINKWIJK Al1STERDAM --·---
RAPID FEYEH00RD . RAPID . FEYEN00RD 

M.V.V. \:ILLEM II 
EINDH0VEif B.V.V. 

G. V .• A. V. ENSCIDmE-
SPARTA P.S .V. • 
lLA.C. F0RTUHA,. 

. N .0, • .ILD. v.v.v. 
AJAX • ' D.0.S. 
A.ID.5. XERXES 

sittardi~ · · S.H.S. 
S.V.V. ·ALKMAAR 

~ 

V0LENDAl:1 E:).'ELSI0R • 

RESERVE~\'!EDSTRIJUÇH. 

E.B.O.H~ 
BLAUW 1!/I•r 

]'0RC,'lJNA 
D.F.C. 

.M. V.V. 
EIIIDHOVE!I 
• • 

"GV r-..v· ··' ___ .• • •..L • •• 

. S;FARTA- -

H.A.C. 
N .'O .A.D. · 

.l:,.O.A.:'.:l. 

.A.D.O •. 

SITTARDIA 
·S. V.V. -VOLEEDAM 

., . 

1/lILLP,M IJ 
B.V.V. 

Èl:JSCHEDE 
P.S .V • 

·F0fl.TUNA 
v.v.v.· 
D.O.S • 
XERXES 

S.H.S. 
ALK~!AAR 

EXEELSI0R. 

RESFJ.~?~-.Y:l.l~DS~RlJ:îEli : 

•' • • ~ E.R .û ... H. • ------
• • ,. • A E.L41I'.-ï ,\fî.T. 

FORTUNA 
D.F.C. 

--,------,-
\ 

=========================· ============= ·=================~=========== 
''' 

Inleg f. Naam : · ~ ·, .. Inl.eg f .. . . Haam : 
Adres : - Adres :' · 
INZENDEN VOOR Z0HDAG a.s. 2 uur. ·ItZEiillEH VOOR Z01TDAG a.s. 
Thuisclu,b wint : 1; bczookt:,rs winnen, 2; .. Gelijkspel X. 

1-' 
. ..p. 

2 uur. ,o 

- . 

C 

; 

~ 
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LENS-VOETBALPOOL. 150. 

Waren de ui tslagcn van Zondag' jl .nu voo·r con, norI:iaaF 
mens te voorspellen? Dat hebben de koplopèrs dan 
ook wel ondervonden. 
Toch waron er nog drie deelnemers, die hot.tot zeven 

· punten brachten. ' · . 
Dit waren : C.v,d.Erougel, J .Jager on W .vrosternout_. 

Zij ontvingen alle f. 4 .• 70. · 

KLASSEMENt. 
• 1 ,, ' • ' • 

D8'ranglijst onderging .con ärastichc wi.Jziging •. 
Naar do spanning is aanmorléclijk toegenomen. 
Do stand is nu : ., 
l.P.Burghouwt", J.Jagcr,J.v.Wassi:Jm 
2.P.Oranjo · · 
3 .A.Hoppenorou,;ors - H.Ja.nsscn · 
4.A.v.d.~osch · · · ·· ·· 
5.A.Beck . , . · 
6 .F .Gront J .Olijhook - W .Vlcstcrhout 
7.R.lvlahi6u.- H.v.:Rj.jn -'.A.Wagemáns 
8.G.Kcmporman Jr 
9.L.do Weert , 

10 .H.Houkos · . ' 

\ 

95 
94 

. 93 
91· 

·90 
· ·89 

87 
86 

. 85 _ 
84 

L. do Weert -voegde zich w0c-r bij de koplopers. 

punten. 

'. ' 

- ' 

- . 

, ~n het mastklimmen· gaat verder. Wie zetelt er na · 
Zpndag a.s. aan do kop? 

U ho_bt het kunnen. lezen : hot gaat nis mot do vo·ctbal

pools; :Maar wij kunnen blijven doorgaan. Onz0 · pool is _····,·.·~:
gehool gesloten. ii.llcon leden on donateurs mogqn · -
inzèndon. · · · · · . · 
Een mooie gclogonheïd·om'U bij ons aan tè. sluitèn: 
Mogen wc' ZONDAG a.s .. ook: op Uv• formulier rokcrion, ? 

Inzcndcin aan:' A.Hocfnago1; Tomatenstraat 243; ·. 
W. Vèrhcggèri• ·· lilaartcnsqîjklaan 559; J .Roozonburg, · . 
HooswijkpJ:oin 37; P.Krol; Suozkadc 53 en H.liouk.os, 
2c Schuytstraat 60. . · · . 1 • ' , •• 

' ' 
J?oolcommi•ssie. 

_, '. ' 

, 
-~~-_J:)., •. 

. ' 
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keldc zièh een gelijkopgaande strijd met 4:;,:1sen aan weerszijden. 

Onze voorsprÓng werd_verdubbèld 'doOét' Koos Ras, die eerst Ûit ·· 
een corner scoorde en later van wel 35 meter afstand hct·leder 

hoog in de touwen joeg. Kort voor rust scoorde Olympia tegen. 

Na de hervatting was het al meteen raak. Een goed voorgetrokkEm 

bal van Frans de Jong werd door Jos Jager inet éle borst in het 

doel. gelopen (5-1). Hierna .deed Lens het wat kal'mer aan en kwam 

. Olympia Wé.t meer opzetten, waarbij keeper" Beek eenmaal op fan-· 

tastische wijze redding bracht. Toch moest hij nog ecenmaal 

,, zwichten voor een ( volkomen onhoudbare) kóp bal uit een corner. 

Hiermede was de eindstand 5-2 bereikt. Een beste beurt voor Lens l! 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR. ZATE.RDA(} .29 DECE!.IBER 1956. 

2.45u. Gr.VI.Vac 6- Lens 7 Terrein Roggewoning 

2.45u. Lens 9 - DHL 14 Terrein 2 lokaal l 

2 .45u" Le;ns 10 - DHL 16 . " l " l 

1.45u. Lvrn,comb.rood-Lens comb.blauw Terrein 2, lokaal 2 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONilAG 30 DECLMBER 1956. 

2.30u Quick St.1- Le,ns 1 , To·rein Nykerklaan 

2.30u. V1orburch 2- Lens 3 Terrein Poeldijk. 

OPSTELLINGENLens l bekend. R0serve: A.Smab0rs. Leider: dhr 

Juffermans. 
.! 

r. 

Lens 3 bekend Rcse:rvcs: C.v.d.Zijdcn.én H.Dietz. 

Leider: dhr.P.l,foershoek. Samenkomst: -1. 45u. Lcyweg, hoek Vrei:.s..: 

wijkstr. 1 

· Lens 7 : bekend ·met ·c.v.Gein. Rcscr;cs: W.v.Dommc-

len en Il.Kriek. Leider : dhr .A. Beek. ' 
Lens 9 : bekend. Leider : dh~.G.Lam. 

Lens 10: p c: h lt p 11· h . A mh .uc u en, . 'ieuvrnn ui zen, . 1: omas, / 

N.v.Adrichem, F.Wamstcsker, S.Heerens, N.de Boer, H.Wacycr, 

J,. Thç,mcs, J. Vc;ldink, VI. Burghouwt. 
LE.nscomb.rood : G,Jchee, J.Schollart, L.t€r J,ie0r, 

J.Iioin,· N.Pcnneke,:t, C.v.Dam, A.Roodbol, B.Mec.,m,ns, P.Paillot, 

Vi.,Groot, A,l3eijcrsborgi:m v.H •• Leider a dhr.P.Juffermans •. 

LE:nscomb.blauw: V.Nqwee, A.v.Socst, H.v.d.Wacrt, 

I.Krnmps, H.Wittink, A.v.d.Linden, J.Broekhans, F.Duijm, F.Ha-. , 

ring, ·R.Vcrhanr, N".Roozen_burg. -Reserves voor Rood Gn Blnuw: 

A.v.d.Voort, v.d.Kley, J.Overklift, P.Ebing, C.Suykerbuyk en 

nndcre pupillen. Leider : dhr. E.Sarolea. , 
.?."'s,chri,)vingen dhr.E.S,.rolea, Tomatenstr.50, 

, 
, 
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Het prop:amma voor volgende weck_ is nog niet bck0nd. 

De Juniorencomînissie wenst alle. junioren, pupïlien · 

én hun Ouders Gen ~alig Nieuwjaar. 
, ' .. 

Weg~ns nic,t opkomen wordt M.Franken t.ot 1 feb ,57 
· niet meer opgesteld. · , 

Juco. 

ZO sp.ccldon onze junioren. 
Lens 5 Wqn ;•,etr eens en wel uit van KRVC. met· 3-1 :Bci

àc clftallén libten t;ardig spd zien,.zodat dt wedst:ijd het . 

• i:ankijken ten· volle· waard was. Nadat vürschillende ,;tansen wèr-

- oen gemist, zorgde L.Blogg voor het open-ingsdoelpunt (1-0), 

inarmee ook de rust aanbrak. In do 2o helft me.akte M4x Davis 

·er spoedig 2-0 vf!n, mae.r KRVC kwam tE>rug dn 'scoorde tegcm. 

Lens liep m,0r uit tot 3-1 door Leo Blogg, di: een prima ucd

strijd spej;lde. Dct•rbij ble0f ,het r.wde omdat KRVC nog C<:n pc

nqlty miste. Lens 9 v:on rcym:1 mot. 7-3 van Vc,rburch, door 

doelpunten ven J.G9c,mans (2), P.de H'.:,-.s (2), G.01yhoek,P.Mol,· 

en .;-i.Zilfhout. Deze laatBtc bostohd h0t. cm v .ncf het midden

veld inçcns rÛk te schü. ten ! Er ,:8rd tloor ,Lens vcrdiE:mste-" 

.lijk g0spc8ld en vooral d,: voorhoede hv·~rtle dikwijJ.s good 

samcnsp81. De inid:lenlinie ·is 'vn,1 wat traag met ru,geren en 

ingrijpen, hetgeen .tLgen sterke.re• t<..ge.nstancl~rs wol· e:,ms nood

lottig zal kunnen zijn. Verschillende· doe;lpuntcn uc,rc:n Vl:n' 

prima !cwali tei t t.m b, hr,l ve de goe.lg<. ttcrs mag ook r~ chtsbui tE::n 

_Jlilkhuijzon genoemd worden, die zelf wel. niet scoorde, maar. 

,veel goed voorbereid-..nd we;rk'decd. Alleun met zijn schot wil 

het nog· niet vlotten. Lens 7 bozorgde ons een 'ijkoude douche 

do~r met li,:fst 4-1 van het nog puntloie GDA tl vorliczer.. 

·Hoe kan dat ? Te licht opgenomen ? Pas op v.oor e.en volge:nde 

keer ! Van Lens 10 hoordr,n ue, dát het c.en zware strijd 

" ho.eft moe. tem voer on om het sterke a:f; W. Vao Óp de Roggewoning 

klein te: krijgen. Met vc.rundc krachten is hot echter gelukt 
. ~ . . . 

met 2-1 de punten ,binmm te slepen, Goüd zo ! -Lûns 3 moc,st 

• ach tor' (uvcncls in de ui t,,èdstrijd), in de geel-gro,ncn hun·· 

moiórdere erkennen, en Lens 8 won g~lu.lckig ook ,-,-cur ·c,ms, · zij 

hot op het nippèrtje. G.Lam 

c======= .===============================================·=== 

Z .. A L I G NIEUYIJAAR 

. ·' / 

., 
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30e JAARGAllG (1956-1957) n°18 3 JANUARI 1957 
===========================:===================-===-=====-=-= 

Zaterdag 5 
_ Zondag 6 
Maandag 7 
Woensdag 9 

' 
Donde.-rfag 

,Vrijdag 

jnnuari 
- Il 

Il 

Il 

10 " 
11 Il ' : 

LENS I ZAKAGJ,,~iDA 

Lens JunLren 7-8-91+ Comb. 
Lens Senioren l 'f/m 7 Junioren 1-;'-·5 
Clubavond 
De Woensdagmiddagclub 
'l'raining voor gi ep I 
Training voor de Donderdagavondgroep 
:ae s tuü.rsverga.i~ring. ' 

========--·======= '================-==== . ::;=-:::;::::;::;:::;:;::_ ·==.-============= 
ZET HE~ r;n U'ifa JAAR GOED IN ! 

-=====-=======~========~~-==-=====-=--==;;:======-=-==========-

I 

Za].!.g Ni.PUY;,iaar 
l:1.ls D deze Lens1.~evue ontvc,ngt is het nieuwe jaar al,. 

weer enige dagen oud. Nal.st een :,;alig en yöorspoedig 1957 wen
sen wij ,ï Gods beste zegep in het pas- bec.nnen jaar. Zijn hulp 
is het op de eerste plaats, die ·liet jaar voor· U en. ons goed en 
voornpaedig do,-t zi,jn. . 

\'iij 'hopen, dat all.:;;, -v·at U van dit jaar verr,acht in 
. vervulling mag gaan, 
· • Voor onze vereniging J-iopen v1ij, da':; in 1957, althans 

_ gedeel -r;elijk,_ het streven verwerkelijkt mag worè.en, dat beslc
- ten ligt in het deYies : "Terug :naar•.,de Yerlo:rcn posî ties ", . 

. i:oge ·Le.ns in ·1957 zijn ·.,en club, dle groeit en tlo~it 
beschikkende over vele harde.werkers, trouwe leden en een even 

' 1 trouwe aanhang. , · 
· Dan wordt het met Gods hulp ook een .goed jaar. 

· Red. 
, OFFICIEEI; 

Het Bestuur ·ohtving t~r geleger~ei·d van de jaarwis,
'seling gelukwensen van de fam. A,J.Hoppenbrouwers uit de Ned.· 

-- Antille,:t, en ·van meer nabij van· de f'a:m. --de Haas; . de HVV ADO, 
het bestuur van de Ned.Kath.Sportbond, fam.R.Mç1hieu. Harte
lijk dank. Wederkerig onze b.es.té_ wénsen voor het nieuwe jaar.· -.-.~.- ' 

' 

' 
' , 

• 
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ll.H.Bestuursleden, attentie ! 

De eerstvolgende ·bestuursvergadering is vartgesteld op 
vri,jdag 11 ,januari a.s. De plaáts van handeling 1',{Idt volgende 
week beh•nd gemaakt. -:-:-
VARIA· · Onze tegenstander, de H.V.V. "V.D.S." bestaat een de 
zer dagen 40 jaar. Wij wensen bestuur en_ leden van harte ge
luk met dit jubileum., Recepti,> 5 januari a.s, van 3 tot 5 u. , 
in Amicitia.· 

·L~QÇ,J.lJ~'ftTuiA ,m,IHO!!,EN VOOR ZONDAG 6 JANUARI 1957. 
~ 

Terrein Zuiderpark, achter ADO-.. 2 uur Rava 1 - Lens 1 
.terrein 

- l.45u- Lens 2 -· Velo 2 Ockenburgh ,. velJ l·, lokaal 1 
l.15u. Lens 3 - Rava 3 Il Il 2 11 2 

-12.- u. Lens 4 - Spoorwijk 3 Il 11 1 . 11 1 
-12.- u. BJ3S 9 - Lens 5 Houtrust 
- 1.- u. Voorb.6- Lens 6 Pr .l,!s.riannelaan te Voorburg 
~12.- u. LenS 7 - VIOS 7 Jc;ct-nburgh, veld 2, lokaal 2 

' 
OPST.i:,LLINGEN • · -======· 1,ens 1 : A.Beck, -A"v.!.uxembµrg, E.v.Luarhoven, 
H.Haket, J .Ad:niraal, J .Ras, J .Jagr• r, F.de Jong, J .Ylüstefeld, 
J.Suijkerbuijk, G,Verhaar.· Reserves: H.Eisenburger, B.Luijckx; 
Leider : dhr .H.Hm.1..'!{es. -- · 
- .. - ·Lenrs 2 : F.Kortekaas, H,Kemper ,A.1loppenbrouwers, 
A.Vester, ,J .v-:ä.1Îeè·r, J .Roozenburg, P.Burghouwt 1 A.Burghouwt, 
L.Kni;jff, R.Wüstefeld, P.Or.anje. Reserves: E.LÖY1enste:ijl, B.v. 
Velzen. Leider·: dhr. A. de Weert., 
' · · -··-Lens 3 : G.Koclli, L.Lelieveld, ·A.v.Gein, A.Krol, 
C.Hoogeveen, ILv.Niel,·P.Hoppenbrouwers, J.Beijer'sbergen, · .. 
P·.BergEn fümegouwen, A.Linneweever; J .Boortman, Reserve: E. 
'.c,övrensteijn. 

Lens 4 : !!.Eisenburg'er, Ph.de lÏeer, P.Krol,B.v'. ' 

Velzen, H.Helmich, J.v.Westing, A.ten :Dam, V.v.Laarhoven, 
H.Naastepad, L.de Boer, H.v.Westing. Reserv5s:A.v.Gaste1·,L.Blom. 

' Lens 5 : J.Frijters, C.Veldink, C,Meershoek,G.v. • 
Gein, R.Becker., W.Klünnen, I!.Semeijn, F.Schippers, J.Kuijpers, 
G.Lam, J ,Brochard, Reserves: J.Jorink, iID.v.Lieshout. . · 

Lens 6 : A.Blok, F.Mourik, J.Ballering, J.Bo'm, 
A.Walhain, J.Bontje, H.Muld0r, H'.Janssen, !!.v.d.Boogaerdt, 

,J.de Wilde, S.Kr-oon. Reserve.: L.Eüssen. ' 
(zie vervolg bl~.161) ,. 
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Li:,llSP:Lvill.:.hEVUE 1956. 

Als de datum van 31 'decer,iber op de kalender ver·

,schijnt ,krijgt menigeen de neiging een blik achterom te wer-· 

pen en zich af te vragen•, hoe het voorbije jaar voor hem is 

geweest. De -meer serieuzen ·gaan nog een stapje verder en zoe

ken eeh ari'twoord ·op de vraag: "Hoe was ik in het afgelopen 

jaar 11
" 

De tweede vraag zal, bepe:,.kt tot de' kring van onze 

vereniging, i·edere Lenser voor zich moeten beantwoorden. luis

schien zal de conclusie luiden, dat het wel wat beter had ge-

1;:und. 
Hoe Lens in 1956 reilde en zeilde zullên wij in deze 

"Lensrevue-revue 1956" trachten weer te geven. De in dit jaar 

verschenen nummers van ons clubblad zijn daarbij een niet te 

missen steun aan ons toch niet zo zwakke geheugen. Tevens hand

havèn wij hiermed.e een reeds ·1ang bestaa,nde t;radi tie'. 

In de persoonlijke sfeer, bracht dit, voor Lens zo 

' zwarte ,jaar, helaas een aantal fèiten, die onze vereniging tot 

diep medeleven bewogen. Het diepst trof ons het tragisch O1er-

.lijden van Leo Bom op 17 juli tsngpvolge ·van een ong,,val hem 

,, 

in" het Buiderpark op weg no.ar onze sportdag over,::or.,en, Tevens 

:,10est de Lensrpvue melding ma!<:en van het overlijden v&n de 

,e~htgenote'van onze oprichter J.Haket, donateur C.Eonig, de 

'vad~r, va_n :E:.oSarolea; de __ vad~r Van l\!arius Kriek ( en ouC:..-0.n,J.èr-· 

wijzer van vele Lensers ) en de vader 'van II. en A. v,d·.Boogaardt. 

··11:ogen zij rust\!n in vrede. ' 

A.Bogisch en A.Beck verbleven,,tengevolge van onge

·vallen bij het voetballen, enige tijd in het ziekenhuis. 

K.Bontje rioest eveneens enige tijd worden opgeno,,;en. Gelukkig 

3ijn de3e drie inmidieis geh0el hersteld. , ~ 

. Twee leden, die in de· Eco en op ander gebied heel. 

wat werk voor L,ns hebben vÉ-rzet werden ter observatie opge

nomen. Laten wij voor het herstel van dhr. G.Kemperman en -

dhr.P.de Leeuw Sr. eens vurig bidd<J1i'. 
Acht maal' mocht de Lensrevue in 1956 een huwelijk 

aankondigen.· De bruidsparen waren : '.::on v. Luxemburg - F .Trom-

: meler ; M.Gelaaff sr - lil. Gruyters; M.v.l!ooff - Ini de Leeuw, 

W.v.Weenen- Marge Janssen; Kees Visser·- Toos.Haket ; Jan 

Walsteyn - raes' Jansen, Ap /Ioppenbrouwers - Jos Janssen en 

dhr Boon· Mej. Haaksma. 
/' .( 

✓ 

? 
_, 
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. Uitbreidi!lg van de Lens-familie mochten wij 13 x an-

nonceren door· de geboorte van : Ingrid Hoppen brouwers ( Cura
çao), Joke van Luxemburg (Jan) ; Hans Coomans; Vèra Verheg-
gen ; Rob by Bom ; Henny Krol (Piet); Thommy ten· Dam , Ineke ·1 

ilelmich; Johannes \'iüs·tefeld (Joop), Erik v.d.Steen ; Myriam 
Roémers ; Robbie van LuxeP1l1.urg ( · Ton) eri een -11naan~loze 11 , 

'èo•chter vàn A.Hoefnagel. 
& J),st sportbecrfening. en soms veel vercnigingswerk de 1 

stu:iie niet in de weg behoeven·t" staan werd bewezen door het 
te.halen van diploma 1 s door L1;msers, want H.Kemper en E.Saro
lèa slaagden voor hoofdonder.7ijzer, G.Jehee en J.Jorink voor 

' . " '',llS, W. Stoové en J .Brussel voor Mulo, ·laatstgenoemde tevens 
voo.:r- middens_tandsdiploma, J .Frijters voor !LO.-Economie en. 
la~st but not least A.v. Gr,stel voor candid&a t-notaris. • 

, Als wij na het ,,emor, ren van deze persoonlijke fei
~en het wel en wée véln onze verem.g1ng in dit voor Lens zo . 
.:,,1arte jaar nillen weergeven, doen we dat het best chronolo-. 
gis.::h en dus terug naar: · · 
Jan:è.~ri .: De pas benoemde kampcommissie maat::!: reeds een be-
gin r.:et de voorbereidingen voor het 1'1.K,S,-1:amp. Als twe:ede 

,nog actieve voetballer in de Lensgeschiedenis viert J.Jáns
sen op 2 jan. _zijn 50e. vGrjaardag. Het doelpunt_enfènds, sal
do per l jan. f. 193-38 krijgt als nieur;e bEstemming de (lan
schaf±ï'.ng van een verlichting op Ockenburgh. De competï tie 

· , heeft in deze eerste maand, van 1956 minder vertraging dan 
,in de overeenkomstige periode van vorige jaren, maar al~ op 

de laatste dag van de maand koning winter met vlie.-;ende · vaan
dels, slaande trom én een ijzige oosterstorm ziJn intrede 
doet is het met het voetballen gedaan. · 

Februari : gaat daardo.or voor oi;ize bui tiens port ge heel verloren · 
en d.e re.dactie krijgt gelegenheid een wo:r:,telpartijtje met de 
'nieuwe spelling te' beginnPn. Op de extra-dag· in deze maand 
(29/2) vertré'~t Ben Vink naar'warme:r oorden (Nigeria). Geluk-
kig doot lentemaand • · . • . , 

IJiaart zo .djn ·best, da_t er op 10 en 11 maart weer-gespeeld 
kan word.en. Lens 1, 2 ,:,n 3 beginnen de na-•,,intersé periode 

'met een 2,ege, maar aan het eind van de maa1:d is de toestand 
,. toch heel somber, ondanks. enige· opmerkelijke prestaties van < 

Le,ns 3. -
J;pril: ziet het loerende degradatiespook· stef.tls nader· sluil'en. 

, Bij Lens 2 valt· het gebrek aan vechtlus·t c:,, .è:aardoor de be-

' 1 
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R,K,V,V.- 1,'LENIG' EN SNÉL" . R.K,V,V,"L:2:NIG ;,l: SNEL'"' 
C ö PI E (:Bestemd voor deélnemcr) ORIGINEEL (Int.:: zenden) 

. WEDSTlUJDEN, 6 ,;AHUAHI' 1957 ',/ED&lHIJD:tlli, 6. JAl'TUARI 1957 ~ - ------ - ' . -- -··~. --,--. -·-
. l!EZO::.,IC..;RS l 2 . 3 4 THUISCLÏJB -· ~---•, --THUISCLUB DEZO :Iü:{ . .JHS -·---·----- l 2 3 4 

' F:;;:YENOOPJ) · ELIHKWIJK. ·FEYENOORD 
1'/ILLEl\f II 

•ELHTIC'/IJK 
. ilAPI:;) ' • l'ÎILLElVIS II RAPID .. 

E.v.v. - M.V.V. 
ENSCHEDE EINDHOVEN 

P.s.y;-, G.V.A,V. 
.20RTUNA SP4,L'1TA , . 
v.v.v. H.A.C. 
D.ü.S. · ;J .'0.A.D. 

AJA:X-- • . Al''iS ~JRDAM 
RODA SPORT A.D.O; 

' S·.H. S. .. E.D.O. 
X:il;RXES ALKJ[.[~î.R . . 
H.TI.v.s.· VCL::J.TDJ,I,C 

I1ESE:il.V::~·.13nsTJ1I JDfil:r: 

E;·.IIl,'.A 
FORTilliA 

s.V.v. - (' 
SI T~lJ.'{l)Ili. 

-----~ 

---------.-

'\B.',l.'l. , 
ENSCEZDE 

·p ••S'. V ~ 
l<'JRTUNA 

v.v.v .. 
IJ.o.s. 
AJAX 
ROJJ/L SJ:'(,.dT 

:r~--. V" '-/. 
:i!:E:DHOVEN 

G,V.b..V. 
SPA,'1.TA 

N.A.C. 
!T.0-.A.D. 

lJ/IST:JnDAIVI 
Ao::.o. 

. -s 11 s 
·-----·-- ~1·•.··s· ,b".L!i.h w..'..i , 

Ee:iJ.Oe 
f. T T'"jl_"" ."- t TI 

"':.....l..J .... ;....:-~l....l.d.1. 

~---'""---

.H.:p.v.s. vo~~rD.!'J•t 
i1~S~~HVE- ~ lEDS TRI J·D:'.:l'î : ·---·-··- -------- ~ .. --··· 
~ .. 'IT\".iA · -
Fo nmu·r ,. · .ti.tL h.n.~ 

/ 

Cf "! ,- 'l'T' 
l,.Je't•·Ye 

sri: r;,.nnr;, 

-------.4· ... 

--·-··-·----

' 

' 

=:.=--==----====---=-=--=---=----=------===-==-- =--- .. ---=------=-=------:._ ____ _ 
TnI' ~a f'. ,,,..;,-.m. ' Tn' 1'cn· _,, ,.,., -~ • . 
..,__ ._ ,. ,:_ t.) - 11 1 j •~vC'. D ,,- •,, - t.J -.. i.. • .L'i (.;~U.,.IJ, I> 1--' 
1,dres.: ~ • Adres· : ~ 

.THUISCLUB \/INT IHVULLZH : l; BTIZÖ:.::Ié'JRS .i:nn-r:sn : 2; G:JLIJKSPEL: . 3; 
, , i . ..p r.:: .. T ....... -1-r·.,-, ..,.,.,- 00'-'. z ' . 2 Deelname por n:olc:n ~. o. 2:J·; Iê,.u .. ;v .Jl.CC,fr 1J; ,, O«'D1.G a.s. uur. -

1 
,· . 

• 

,1,·• 

·' 



' 

L3NS V03TB,'.LPOOL. 158 · 

C.van Breugel, di\3 vorige week de pot had moeten delen, 

kwam Zondag jl. als enigste deelnemer met negen .punten· 

uit de bus. Op oudejaarsavond kon hij voor eon bedrag 

van f. 12.65 extra oliebollen ga.an kopen. 

:Je leider P.:Burgllom7t kon de gezamenlijlrn aanval niet 
weerstaan. Eij v;erd Zondag jl/ door t;,oe deelnemers. 

gQpe.ssecrd. Tio ond.crl_ingci VGl"'schillcn zijn nu v1t;?l · zc~r 

klein. 5ov1ordcn. ',Ic lw.nnen nu ellrc .Zond;:i,g de grootste 
verrassin,;on varwachten. · · , 
HiG~ is do starid: 

1. P.Oranjc - J.van rfas_som , . 101 · punten. 

2. P.Burgh9urit 
3. ""~·v.d. J3osch-J. Zagcr-H. Jon3son 
4 .. :1..H0pJ.)Dn_"brctulors 
5. F.Grcnt 
6 . .1\.:B~ck 
7. J.01::j.jhook 

' " ~D. H. vü.n l~i jn- W. \/cstcrlj.out. 
9 ... .l:.17agcmans-L.dc fh>:_rt 

10. G.IComp::r:w.o..a ~r. - :J..!'.~s.hicu 

100 
98 
97 
9E 
.95 
94 
93 
92 
91 

Vlak hicJ....;onc1or volgön oc:n groot à~~.ntal inzenders met 
90, 89, en Se punt on. ·de vcrvrEJ,chtcn binnenkort wel 
Cnlrclc' ar..dorà no.r.1or- ~n do rc,nglijst. 

ZGNJJ;i.G a.s. gaun 170 woor öp do normale nijzo v0rd§:ç. 

de premie van EOHil;:m.D GULD.,::n is nob steeds to vcrdien::m •..• 

U gehocft den slechts dorti-:::1 11cdscrijl1cm 6 ocd .te voor- , 

sncllcri- Euz cnkclö .grote pools viel zullen worden ingc

k.ror.1:p.;n1 is oi-· v~n radon · t.::.: roGcr C'..:ns ä::..~n O11.z,0 eigen pool 

rno..;:,'" to doen. D~~lnCJ!lü is· tocgüsiJ.~ voor loden en 

dono.tc.urs vë\n oi1zc vcrGniging. · 
De inleg is f.0.25 por kolom en U kunt ton-hoogste 
4 kolommon·inzcndcn. 

j 

:De· fo:cmulicrun 1rnrdcn .:;0a,:.rnc in ontvangst genomen· door: 

,,.Hoefnagel; Toma.tonstrc.c:ct 243: _i{. V,crh~ggcn, Ii<1trtcbs

dijkL:..:m 559; J.Rooz.:onburg, .Hccswijkp:J.oin 37; P.Krol, 

Suozltl,dO 53 en H.Houl:cis, wc Schuyt'str.60. · Poolcommissic. 
,· 

, 
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., slissende laatste wedstrijd, tegen DHL 3 verloren wordt. Lens 3 
·• prestee,rt het om een.keer·met slechts 9 _spe1ers te verschij

nen. Leni:, 4 ·stelt' zich op 2 april gelukkig ve.; lig en 1beslui t . 
als eerste Lens elftal de co_mpeti tie op 22 april. Aan het eind 
van de maand is de toestand. voor onze drie topelftallen vrij
wel hopeloos·: Lens 1 staat voor eèn schier bovenmt n.sclijkc·• · .. 
taak, hèt t,;eede moet af,iachten, wat DEL 3 in ·zijn rtste.rcndo 
wcdstrijdort dot,t en LGns 3 heeft het lut y,cliss;aar nog in ui
gen hand, maar zal dan zijn h:atste wedstri~d moe.ten, winnen 
tegen e,m der koplopers. De eerste zoridag van' 

. Mei brEngt de verpletterende ontknoping. Op deze 6e md trekt 
LEns 1 nuar Rippsrda 1, arriveert n, u,1 ha:!'.'re tocht door de" 
bloe±ende-bollen-s·treek 2 uur te laat in Haarlem.,e:n vsrHcst 
met,4 ... 2. Bij krugkomst in den Haag blijkt hEit, dat Alph.cn 
gewonnen hcéft, ;: adat Lc.ns 1 d,;gradt)ert. · Lens 3, dat tezen 
Duno 2 had i:10etcn v;inncn brengt het niElt ·ve:,rder dan i,en draw \, 
en •.. LE.ni: 3 degradeert ev8neens.· 3 Dcgraàaties op één dag . 

. D~ klap kom.t hard aan, ·,.mar mete:'en wo;rd t het devif:s : "T.;r,ug 
naar de verloren posities" ! Op woensdag bevindt zich i;ussen 

,, h&t. ter· yost bezorgd,e pakket Lensn.vu(,s het 200.,000e door dhr 
v.Luxu::iburg sr. 'en zijn gezin verzonden cxE:m,1laar. Om zover 
te!, Ji.:çmcn is er door dhr.,r~l..uxe:;r:burg ruil!! ·lén jaar "norma,le 
n:;rktijd " g'ratis voor Luis besti.ed in een tij"dsverloop van' 

· 9 jaar. Dhr.Krol sr. is de ontvanger van dit jubilcumexern;pláar. 
Op 19 mei behaalt Lens E het li:ampioenschap van zijn afdeling. · 

1 Een kleine· pleister op de wonde on eE:n gocdé pre sta tie van dit 
juniorcm,lftal. Lens 1 eindigt gd,ijk met PJCA\'V·, maar dartk' zij 
een beter d.oclgcmiddelde 'zijn de Leidsendammers' toch kampioon: • 
Dc scnic:·cncou1peti tie r1ordt op 27 moi. bcsloten met de wedstrijd 
VVP 1 - LE,ns 1. Ons t:Grste tlftal nc·emt afscheid van de 3e. klas 

. ' 
met een g<3lijk spel en bezorgt daardoor Roodenburg het, kampioen~ 

, scNap. Het doelpuntfonds sluit met een eindsaldo ván f. 254 .05. 
In tcgenstc.lling._ tot de _n.iet zp ere- florerende voetbalpool, . • 
zal hot doeh,untenfonds in het seizoen 1956/57 niet terugkE:ren. 

, De training is intussen ook al 7.'eer begonnen. In · 
. · Juni '1E:rpt de koe10nde ·., algemene " haar schaduwen reéds vooruit. 

G.v.Beek scoort op 2:juni het 500e juniorendoelpunt 'in hët sei
zoen 1955/56. Op 4 juni houdt dhr.A.v.d.Boogáardt een causerie 
met Îic!ÎtbEJelden, diE, h'elaas 11e:inig b(.zoekers trekt. De ver
toonde plaatjes v:àrcn van ui tstekcnd ge:halte , d6 causerie 1vas 
zeer enthÓusiast. • "'·· voorbûr,:,idingLn· voor het lES-kamp komen . ., ' 

l ' .. ' 
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in een gevor·derd stadium. C.Nicu·,,cnhuizen vertrekt als mili

tair naar Suriname. Toernooien vragen ·nog .de aandacht van . ' 

onze spelers, maar op 16 juni blsluit Lens J de coISpetitie 

1955/56 voor kns. 34 Voë•tbalwoken· zijn voltooid. In de on

derlinge eindrangschikking is Lens I kampioen. Het hoogst. ge

klasserde senioren team is L8ns 5, dat de 5e plaats bezet.• _. 

In het laatste numL1er ván deze maand blijkt, dat dhr.Praalçler 

zich om p\rsoonlijke redenen niet meer hcr~icsbaar stelt als 

voorzitter. In 1 

Juli wordt de tráining tijddijk stopgt,zet i.v.m. de vacanties. 

Opfü; algemene vergadering 'wordt i.p.v. dhr.Praalder dhr.v. 

d. Laan tot voorzitter gekozen. Onze· sclwidende p1aescs wordt 

na 9 jaar trouwe dienst i_n die functie tot erelid bcnoe:md. 

Dhr.Hoog,.veen m::emt de opengcvallon comc,issarisplaats in. 

De r,:da::tie uordt uitgebreid tot 3 man. Op 18 juli krijgen 

de trom,e trainingsbczoe:kc:rs van •de junioren e:cn filmavond 

aangeboden. Op 15 juli ne:«,en 67 Lcnscrs d0el aan do sport

dag. 7/innaars: J.v.d.Moer (A+B), N.dè Gruyter (c), H.P~istcr 

(;i), P.Kur.per (E), C.Nuyt<.ns -(F) en H..1kegens (Pup.). Op 22 _, 

-juli v0rtrc.kke:n 23 juniorCn en 2 lcid ... rs naar he.. t NKS-k&mp 

in Zundert. Ecen fijne:. vacantü.m,ek een flink &antal prijzen 

eu. Ben ui tstc.kt..n de stcmniing maken de. wt..ck tot tèn groot 

s, .. cccs. LlnS 1 brengt het in het KNVB-p,kcrtocrnooi tot de 

2c- :r;-ondc. Vacanticmaand . . 

fîue;ustus brengt alwc<.,r het bc;gin van hc:t seizoen 1956/1957. 
:Cu polio-epidtmio zal echter r.•aarSchijr..lijk oorzaak zijn· ven 

een iangc voc tballoze pcriodo voor onze juniore;n. Op 12 au-· 

gustus gaan 12 oud0re junioren nsiar Zundert om daar do 2e 

k1:mpwc.ek, 11aarbij Lens betrokken is, rnûo t<: makGil. Oncfanks' 

h0rfstachtige weersomstandigheden is ook deze wt.ck zcor gr:.

slaagd en met sportprijz<:cn b8laden kcort onze afvaardiging -

huiswaarts. Op 9 augusj;us spc0lt onze vcteranûnploeg de wel

haast traditionele jaarlijkse -,Vl,dstrijd tc,gon de Wilhclmus-

oudjes, Dr Voorburgers winnen met 4-2 ( . d. t 1 
d) 

· wor vervo g 

' 

P.J.de Leeuw sr, 
St. lJrsulakliniflk, K. 29 te Wassenaar 

wenst allo Lcns-vriE.ndcn ctn Zalig NiGuwjaar. 

Nota v.d.füdactiG: ','./ij kunnen lJ ,.icdedckn, dat dhr.dc Leeuw 

aan de be tc.r: :Jmd is. 
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. LEms 7 : ·R.Suijkerbuijk, 'K.W1;1llaart: P.v:Onna,'L.de 
Weert, lil.Hollander, A.Loykens, c·.v.d.]oogaerdt,, E.Sarolea, 
S.de Bruijn, J.v.Poelje, J.Erussel; Reserves : H.Broekhaus, 

' 

J .StoîtenbEirg. . . · • 
Afschri,ivingen te richten ·aan : .dhr .F. J .van LÛXcmburg, · 

Cöpernicusstr·.56, tèlefoon· 636509. - · 
Eén vriendelijk verzoek aan alle opgestelden : deze 

week géén at:_schri,jv;!:_1_1_g~n. gezien de belangrijkheid va,n alle 
wedstrijden, · ·· . ·.: · · ·· · · 

-::-:-- ,. r 

PROGRJ\ls'l!,!A JUNJ'.ORE~ _ _Y.OOR_~4TEFiDAG ,__5 JA!,ëA_iJl_]J).5.:1· , 
~2.45 u. Lens 7, - Q,uick St.7 Oékenburgh, terrein 2, lok.2 
·-2.45 u. L&ns 8 DHL 12, · 11 11 •l 11 1 
-2.45 u. GDS 4 - Lens 9 Terrèin Noordweg 
-1.45 _u. Lenscomb. Rood - Lenscomb, ]lauw. 

1 

,PROf!RAM?,:A JUïlIOREH. VOCR· zo:mAG 6 JANUARI 1957, 
-2.30 u. Lens l ïo'it Blauw R.K.l Terrein 3, lok;aal 5 
-l'.15 u. I.ens· 3 Verburch 2 11 

/ ~ 3 11 5 
-12 ,- u. DHL 7 - Lens 5 · ,Laan v'.Vollcring te Delft:_ .. 

OPSTELLINGEN · ·, · ~ ' . 1 
Lens· 1: · als bekcnd. Res. G.v.d.Waàrt.Leider:dhr. 

P. J uff crr.,&ns • . ' ~ .. ·' 
Lens 3: als bekend met F.Hinfdaar, C.v.d,Zijè.en 

en G.v.:l.Waart. h~-st.rves·: n'.Taat en H.v:d.Bce'k, ·• ' . . . ' \ 

Leider 
/ 

·I:Gr1;_;··_ 5: als 
dhr .A .Bag:· sch, 

kns_,?: ·"als 

bekend. Res. N.Dz-abbe en F.dc Groot. 
Sár~enkoms t;-: 11 u. LijnÎ::s• p. 
bêk~;nd met K.v.d.Laan.LPider:dhr.A.BE:ck. 

' ' ' ~ ... --·-··-· ,.. 
Lens 8: a::.s b:•kend I:l0t C,v.GEOin en J .Wiegcrink.R8s, 

·J.Dlyhoek enE~:-Kos. Leidur : dhr. H.Ke• per. . ·_ · -·--· 
Lens_2_: "ä1-s··bek8nd. Rcs. F.Wamst;e".ker. Leider: dhr. 

G.Lam. Samcmkor.?st:2.-u. Haàgweg, hoek Thorbeck,:laan. 
Lenscombina tic Rood: P. Se hul ten, P .Niüuwc•nhuizen, 

A.Thomas, F.Haring, H.\'/îtt.L:k,·-J.Boin, J.Broekhans, V.Nowee, 
B.M,egcns, -F.Duim, ll.Roozenburg. LGider, :

1 
dhr.E.qarolea. . 

1 
· Lenscombinaiie Blauw: C.Jeh€e, G.v.Soc,st,N.Panne-

keet, J.KraÎnps, N:v.Adrichem,P.Paillot, !if.de Boer, 1!.\'faaijer, 
L.Thom<1s, J.Veldink, V,.Burghouwt: Res. W.Groot, A;Roodbol, 
J .Schellart, C.v.Dam, H.v.d.Waart. · Leider: 'dhr.A.Burghouwt. 
· ' ' Afschri,jvingen· : dhr. E.Sarolca, Tomatenstr.50 

-A.Smab.ers heeft in de wedstrijd t~gen ADO een kaak..: 
:fr~ctuur'opgelopen. Spoedige· bEOtE:rs~hap Dolf ·, · 

· . -In de A-klasse 4 · ( de afdeling van Lens ). ) heeft - -

: 
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Verburch zich t,.ruggetrokken. De onlangs behaalde 6-1 OVE;r-
winning op· deze tcfenstander komt dhs te vervallen. 
Zo speelde Lens 1 junioren). __ 
' Met öen invaller voor de zieke K8GS van BreugEsl bon~ 
knsjunioron 1 op de Tweede Kerstdag de strijd aan tegen ADO. 

·Jlet was do voorwedstrijd van ADO tegen Valenaa!Jl; De b8zoekers 
yoor deze laatste ontmoeting konden zicp in afwachting van de 
hoofdschotel al vast ,mrnr kijken -hl!t was Siberisch koud - aan 
het vaak .aantrdckclijk spel van de A-klas§ers. lle sterke ijs-· 
koude wind 0n het harde veld brachten voor de spelers bizonde-

- re moeilijkhedE:n mee. De' strijdlust leC'.1. er echter niet onder 
en beide partijen scoorden er lustig op los .. Wij kimmen tot 
yijf _doelpunten; .il.DO ook, maar mocht bovendien een strafschop 
nu"cn wegens verme~nd hands_, Let was ongc•vecr dt enige fout 
van de goed leidende arbi tGr .. Zo kv1am de ein:itand op 6-5 voor 
ADO. Onze doêelpuntcn ·;ierdcr. gemaakt door Jchu, (2), Hccrcns, 
L cncée en Looycnstc,in, , 

Van d<ö vriendelijke uitnodiging om ADO-V-~lcr,dar,1 k 
blijven zien, maakttn de ièestc sn,~lcrs ondanks ~1;.:, t frisse 
z=:_~jc' cro.ag- gGbruik. ~ P ~~" 

D- <.e,:rstc k;~_ ,. , • 
Als de ;'!t-t,rgo~...:n ons J'U..11.stïg gczin,d ZJ.Jn ·wacht orÀs vp 

de ocr.c te voetbalzondag van 1957 Nm ZC.Lr "o·.langr:jk proèrm:ima
_I .. ::I.,f3 1 ·trekt naar Rava, dat met ind.ruk...:eirkr nd10 cijfers de kop 
h ... eft en slechts g( slagen werd door .. ; L(.n3" D0 Zuiderpr,rkci-s 
zullecn duf; op rcvanchu bc,lust zijn èn hun geode positie trac}-, .. : 
kh te, behouden. Van de and,:,re kànt zijn onze voortrckkBr~ bij 
ren zege volop in de running, ini;±ar bij verlies zÎjn O!~Zc kan
sun vrijwel verke\cc.m. Ht,t ,zal or dis fü.hig om spanne:n. Het 
tvrnûde vÎacht de strijd om de ereplaats tq;o1 Velo 2. Ock; hier 
zal het .er dus warm·. aan toe .gaan. l.!6t hard wurkcn moet deze . 
,~edstrijd 2 punten kunm:n oplc vtrcn. · 

Lens 5 gaat naar iioutrust om de kraaien, p.ic de, rode '· 
lantaarn dragen, to bckampon. Bij v1inst kan ons elftal zich 
verdc:r van.deze plaats distanciërcn, hEOtgecn zeker niet over-
bodig is. · 
==========. :::;;=====:::;;========:::;;=.::..=:::;;:::;;==,;:;===== . :::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;; ~. =====-==::;::::;;:::;;:::;;:::;;:::;; 

ZONDAG A.S. R A"V A LE-NS ! ! 

-=--===== ;=--=======:::;;::::i:;. ====== # :::;;:::;;:::;;:::;;;:;:;:;:::;;:;::::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;=======:.;.======== 
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Redactie: ·1,de.Weert èn G. Lam' 

Gironummer t.n.v. Pe.nn. 1. en s.336711 
Secr.: H.l!oukes, 2e Schuy;tstr.60,tél.324721 ... 

Terreinen Ockenburgh, einde taan vari 'Meerdervoort 1. 
:;;=== '=======· ··-============· =;:;==~=============:;:======== ·=====· 

30e JÁARGANG' (1956~1957 ·) n°19'. 10 .JANUARI .57 
======= ·= '=======:;;=======-~-=======·============='· ========:;;= 
~ 

Donderdag 10 
Vrijdag ·11 
Zaterdag 12 

· Zondag · · 13 

jan . .57 
"· 
Il ' 

!' 
Il 

L1NS.1 ZAKAGJ,NDA 

Training 
Bestuursvergadering, Tomatenstr.243 
Junioren f-8'-9-10 . 
Senioren 1 t/m 7, jun.· 1~3-5-: '· 

: , Cl L-.be.von.èr ! , . Maandag .14 
';ioen~dag 16 Il, : Wot~rü:;dsg'm.icl ·:agciub.; -"' s avonds Training_. 
':;;:====. ====::::.' ;;::;::=::;:==== - =:::==== '·= ·=;::;::;::;;::;:;:;=:=======.::::::== --====:;::;::::;;;::::;::;:;:;;;::::;:; 

KAliPIOMi, . ??? 
==,' ===========:.:=;:;:;::;;:;:;:;::;;:;;:;;:;;. =:::;,==. - ========. :;;:;:;;::;;;:;:;;:::;:;;:;;. ' - === - ==. =. 

Nieüwe ctona.teur-: ~ 

23~ B.v.Seventer.;en 
13es tu=ev<èrtt<dr:ri n,:: 

OFl'ICIEEL 

r"st1;-. 50 

' . 
·' 

( 'F .• V/amsteeker) 

v·rijdag, 11 ~,;n,."7 ~o:r. Lui,:e vu:1' de heer A·.Hoefnag-e:(., T'oma
tenstréiat 2.13. ·.::.'.-~:i:.va;: r 8 uur. 

'< , 
l!'"iêuw,jaarsw,..~n ~:PYJ: · · 

H~t Eüst~·:~c c,;·1~v~nc "1Jt{ gel"L.k',ïëilSen bij jO:.::.rwiss.eling van 
J .Veenri1an ui·t P:-!r~~'c- ; IL:11i6lr:1~kr;-::·p uit -Den Helder(.,fam.Bqrs.,. 
bo_om, Nuns1Jcr-~tir.:_l;.n _. ï;.;.\ia;;er ; fá.'11. BrÛchard ; fam. de Heér, .. 
de Heer. en"'i!levr. ,:.1.r •m't-LFurt; : fam. J.Bontje Sr en van de. 
v Jetbalvereni,:,in;:;c•n · C:IiA en 5 .,, .s '. Ha'rtelijk dank en wederke- · 
rig : Zalig Nie. m•; j.'.~r. 

VARIA. 

\ 

•. -Op 1 jan.57 ·bEreikte onze dor"Aeur, de-heer Th.Janssen, 
de leeftijd van de··zeer stf'rken·. Helaas wat .laat, 1r·,.ar oprecht 
gemeençl., 'biedèn · wi;j cj.o 8J-jarige en zijn familie Ónze geluk- · 
wensen ·aan. rîog vele gezonde jaren · ! . ., ' • 

-'Best.wishes for Cbristmas and the New Year" schreef 
Ben Vink uit Aba ·in Nigeria. Hij bedoelt deze wensen vqor de 
hele· Lens familie. Hij voetbalde in de regertijd en deed ook ·mee· 
met rugby. Het grootste genoegen is daarbij te mogen doen, wat 

I ;' 



' 
_, 

' -164-_ 

~------------------------- ------·. --------------------------
bij voetballen niet mag, n.l. de tege·nstander bij zijn benen 

'Yasthouden. Ben doet ook aan golf, ·y;at hem· niet eens een ou

deherengevoel geeft. En de lioofdzaak is : het werk bevalt uit-

. stekend. 
' 

-Vlij vernamen dat onze vriend·Albin van Gas"tel in het 

zïekenhuis in Middelburg i$ opgenomen. Wat hij precies-mankeert 

.,, weten we niet, maar hopelijk is zijn verb:i.ijf daar van korte 

duur. Spoedige beterschap, Albin ! 

-De Heer Sarolea, Tomatenstr.50, heeft nog steeds een 

rijke verzamèling gevonden attributen in zijn bezit, scheen-

- dekkers, broek'jes, zeepdozen etc .• · ook liet er ii?mand zoJl.dag 

j. 1. in tent 1 wat geld liggen. . 

-Op wel zeer. originele wijze ontvingen ·,·e de aankondi

ging van· de ge boortt van I.iichael, zoon van de Heer 01 Mevrouw 

J .van Wassem-Behr. Onze hartelijke gelukwensen en ,üj hopen 

dat Mikky eens een steunpi1.aar van Lens mag worden. 

De 14e Ronde. Resultaten van t; er, 6 .januari 1957. , 

Senioren Junioren. 

Rava 1 Lens 1 0-0 ' 

- Lens 2 Velo 2 5-0 
Lens 1 - W;Blauw R.K. l 2-2 

- Lens ;: V0rburch 2 2-3 
Lêns 3 Rava 3 , 1-6 

/ 

Lens 4 Spoorw. 3 9-4 
1)1!1 7 - ~enti 5 afg. 

HBS 9 Lens 5 afg. 
Lens 7 - •~nick Steps 3-4 
Lens e DHL 12 3-1 

Voorb.6 Lens 6 1-4 
-

- GDS 4 Lens 9 1-7 
Lens z - . VIOS 8 0-1 

-

6 3 1 2 7 19-12 r.11 5 2 1 2 5 17-11 1.-

Stand: Senioren 58 30 7 21 '67 186-147 1.16 

Junimren 50 29 5 16 63 - 181-101 1.26 

Pupillen 5 1 0 . 4 2 3- 23 0.40 

' Totaal 113 60 12 41 132 360-271 1.17 

===============================' ====== 

'LENSRJWUE-REVUE 1956 (vervolg van blz.160) _ _ 

1 
In september bcgint,de LenLrevue zijn 30e jaargang. 

1le Lens-sebioron blijk,m de cécrstc prijs voor sportiviteit 

- van het " Binnenhof te hc.bbcn gewormen: D.e H.Mis bij het begin 

van de cowpctiti1;;; ;':Vr 1_~t o:,:;f!.·t.::0.1·agçn vp _9 sep ... 56 .. Ht laas is de 

. ' 
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/ belangstelling beneden peil. Op zondag 16 sep. begi~~en ··de la-
gere seniorenelftallen aa~ de c?mpeti tie 1956/57, ·D~ start is 
zeer matig. Lens 1 begin't een week lattlr met een <;l.raw tegen · 
Olympia. Op Ockenburgh .zijn 3 lichtmasten ·opgericll.t, wa;ardoor 
ook in <;l.e winter op het veld getraind kan worden. Onze junioren 
.blijken geboren vossenjagèrs. Lens E vier·t eên verlaat kampioens- · 
feest: Op de eerste spèeldagen van . · · _ -

,, Oktober begint ook voor onze junioren ·cJ.e competitie. De junioren-'.,_ 
elftallen zijn voortaan nie.t meer geletterd, doch genummerd. 
De seniqrènelftallen spelen intussen al enige weken. Lens-.1, 2 
en 6. blijken het. uitstekend te doen, maar d_e resultaten van 
"3,4,5 g~ven zorgen. Het aàntal seniorênelft17llen wordt uitge
breid met een re team. De training wordt ook in -. - . · 

November op wciem,dagavond goed 'bezocht, maar de do.nderdagavond _ 
··is gec.n succes: BcslotEin wordt een: aantal junioren op deze ·.-
- avond trainingsgeleg;:;nheid te géven. Lens_ l. wint .de ·wEcdstrijd 

tegen koploper Rava 1. en bereikt de 2e plaats.· lipt aan tal re
dacteuren wordt vmer .tE•ruggebracht tot twee. door .het slagen 

~ van A.v.Gastel en de daarmede_ gepaarj,Jaande, voortz.~tting_van 
zijn militaire ·dienst. Ook in. ecna\Hl:/1.~re functies moet ·daardoor 
voorzien worden. llct aan tal ,terreinafkeuringen is voor onze 
elf°tecllen groter dan in yoorgaande jaren. DE v.oc tbalpool .flo,~ 

.,' · recrt 1'itc,r dan; in de vorïge compet~ tie. T<:nslótto 
Deceliiber ·• · Op de eerste zondag van deze maand lijdt •gûen enkel 
seniorcn9lftal cq1 ncd.crlaag. Dit in .navolgirig van onze junio
ren, :!ie he.t ·zelfs rnns presteerden álle wedstrijd€m in een , 
wecken\i te ,'linnen. Op 16 december viert Luis haar 36è verjaar.: 
dag in_ de Willema1;raat. ])e feestavond wordt, een groot succes, 

.. , vooral ook door het cabaretprogramma, dat Fred Bourgonje pre-· 
s5nteert. Dhr.Praalder krijgt op deze avond de decoratie_ van 
zijn erelidmaatschap opgespeld,. De senior_encompeti'tie hièeft 
E,en vlot verloop, alleen Lens 7 senioren komt tot.het eind van 
het jaar niet aan bod, omdat alle v~jf nog. in 1956 vastge,stcl
de wedstrijden om de. een. of andere r~den niet do9rgingcn. 

' Aldus het ve:rhaäl van Lens' iecdtrwaardigheden in 1956. 
Het was~gcen jaar om over tè juichen, maar nu wij aan hèt begin 
van een nieuw jaar staan_met Lens 1, 2 en 6 lieg als kanshebbers, 
terwijl L12ns 3,, 4 en 5 d<:Knde zîjn hun ·posities te verbeteren, · 
mogen wij' met vertrouwen 1957 tegemoE:t zien. Als wij daarnaast', 
nog zien nàar Onze krachtige, juniorenafdeling, kunnon wij met 

/· 

' 
. , 

' 
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recht zeggen, dat de vooruitzichten gunstig"zijn om het de

vies : Terug. naar de verloren posities binnen"afzienbare 

tijd te verwezenlijken. 
1 

" ' - L d \~ .· t 
. e 1(E::r 

,.,, 
':PROGRAMMA iëllIOREN VOOR ZONDAG 13 JANUARI 1956. 

- 2 uur Ltns l - Schoonhoven l Terrdn l Lo)caal · 1 

· -12 " BTC 2 Lens 2 HOutv1eg ( zijweg v.d. Lcyweg) 

-12 " Paraat 2-Lens 3 ·v.Briencnlaan,.Fassenaar. 

, ( terrein VOG) , ' 

"Valkeniers 3-Lens 4 N0ordweg Wateringen(terrein KMD) 
-12 
-1? " Lens 5 Flamingo's 5 Terr;dn 1, lokaal I 2 

-12 " ADS 6 Lens 6 • luonstcrs0vwg, Loosduinen 11°10 

-12 " Lens 7 Juventa' s 3 Terrein 2 , lokaal jl: 1 
-:-:-:-

' OPSTELLINGEN . 
Lvns l . ' 
==-"'A.BccK, A.v.Luxemburg, E.v.La~rhovcn,H.Ha-

kct, J.Admiraal, J.Ras, J.Jag8r, F.dc Jongh, H.Kortckaas, 

G.Verhaar, J.Wüstcfóld. Reserves: J.Suijkerbuijk, F.Kortckaas, 

A.Hoppcnbrouwcrs. Leider : .dl,r.H.Houkcs. 

Lens 21!' .Kortckaas,' l! .K0r.;per, A .;IoppenbrouwE:rs; 

.á.Vcstèor, J .v.d.Mu.r, J .Rooz8nburg,- P.Burghomrt, A.Burghouwt, 

B.Luijckx, R.Wüst"feld, P.Oranjo. fü serve , L.Knijff. Lcifü,r: 

p.hr.A.do Weert. · 

LGns 3 · · ' 
--~"<G.,Kochi, J.Ldicveld, A.v.Gcin, A.Krol, _ 

C.Hoogcve8n, H.v.Niel, L.Scmcijn, J.Beijersb~rgen,P.Bergcn~ 

henegçmwtón, A.Linneweever, J .Boortman. fü·sr_rve : C.V"ldink. 

Lens '4,. E' b - Ph d H P K l B 
J.i. 1.scn urger, . e eer, . ro , .v. 

· Vtlzcn, H.Holmich, J,v.i'/esting, A.t,m Dari, V.v.Laarho:,,en, 

E.liaastcpad, L.dG Eocr, H.v.W,, stir,g. R. s,,rvc: .A.Loykcns. 

Lens 5 J .fri_jterc, E. Lö,.',~nstoijn, C.l,ic.::rshoek, 

" G . R B k "' Kl'' ' J . k - r. "' h. 
1.;r-.v •. ei!J., . cc_cr, .,. untcn, ,.}. orin, ... , . ..ic ... ippers, ~ 

J .Ku;;pcrs; G.Lam, J .Erochard.. Rese:rve: C.v.ét.Boog2ar:lt. 

Lens 6 
,- A. Blok, F .Mourik, J. :!'all cring, J. Bom, 

,. A.Walhain, J.Bontje, H.Muldcr, !!.Janssen., !Lv.d.Boogaardt, 

J.de Wilde, S.Kroon. Reserve. : L.Niessen. 

' 
Lens './R es ., 'k . b ., ' . - T ~ t , t- ,- -.. ,. .. , 0 

•'-'U.l.J er u-=-u•~, ..,.·.:.J~O- ..... ..,,rg 7 .t.v. nna, 

L.à.0 '1\\ .. eI't, ~::,.Hollander, n~v.Lii. s:~out, ~:.,·:,1llaart, E.SarqL;e., 
' 

1 -

/ 

\ 
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R.K, V.V. "Ll!.'NIG EN SNEL" . 
COPI:3 ( bv·3 te:mll V\.,01' û.(.:,\.,lilL:liJ.~-1.-·) · 
,··-;,nr•rnnTJT\T,''T l' T, >JTJ' RI 19 57· -1 • ."CJ_J.:l ... - 1 · ~ _l c.. ... _._,, ,u._ .• _ • ···---~·---- _...___ ---•·· --~·- "-·-,~- ~--· --~------ --~--

. 

~-~I:TJI S';!JUT B.";zo:;_;rr::ms 1 2 3 -4 

.tJ·.:s-1.i: ER.DlJ\: · .. 
:::LETIC:IIJK 

IL.PID 
··::-:.V.V. 
·::;:tHDEGr-T;~l~ 
C ...... ..r .... ·)...'l. 
•.:,:.•. --,r,i• 
).,)j_·_...;,_~:J.'.t:i, 

17 • ,;.'1,,. 'J " 

FEY.:Ti:OORD 
WILLzrn: II . 

I:f.Y.V. 
3NS':.JH~mE 

P:S•. V. 
PO.a~eU.i:".1.'i. 

V~ -rt" V;.. 
-n!o.s. 

r 

• 
---·----·-

' ' 

,,'f,~ . ~ff· :y: 

R,K,V, V, 11 l',ENIG 'EN S~TEI,11 
-:;' ' --- •-.-,-,-..,... . . . . . . \ 

·-

\...r-L..1.'-'•-,1,;•J..,.,.J.:..; \ ..t..:,._._ .,J ·> ••' .:_·_ -L ·•"-i 

'.7.Jl5sT:::iIJD:sN, 13 J;,NU.'.RI 19 57 .• ---· ·-- ~ 

THUISCLUB· 

. :Jrn~:;nD1.11r 
';';LIIlK\7IJK 

R,.I'ID . , 
T-1.V.V. 

Ji;Il'fD!:CYL"lT 
G. V.J.;.. V n· 

SP.i~:.!.·-'-'~ 
.,. IT" .i· .. ." 0. 

1- BEZOJ.:JRS · · 

]':SY-.GUOORD 
\'IILL::J:,T II 

B "IT ;T 
• V • ~ • 

~ilfSC:i~3 

:P.s.~,r.~ 
, FüRT'JN.i .. 

v.v.v. 
:D. 0. S. 

1 2 

' 

-------·-· -
11'; .. o;"·i..D. 

... ~.:i.o. \, 
~;- "!ï' r1 . ...: ... 1:., ..... 
SITTl~lD!:1.. 

"'()L"·"-':C." • / ..c:1:·1 _ .iU,.J,. 

.ti.JlJ.. 
..: ~IMBURG-Il!. 

Xilia.::ES, 
R.C.II. 
D.F.C. 

~ ?-,~~..., ~;,-,~,':j1 _. ·r:-,r:--,.-. i"T'":; î .r' ~ :in Q 
-'-~V....,Jl. \' .u .1.::..:.,.:.10 .L.-~ • u ...,.:,:,i.,_, • ,. ·--------- ....... ______ _ 
S.7.V. 
1TTTTI ;;,-:ç1-, 

, ·1 _· • .!...!.li:hJ.!.:i 

HE:tMONDI"'1. 
:cxc;::r,s I OR 

' .. --· 

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

---~------

N. 0' • .1.·1. .. D J 

.l1..D.C~ • 

K.F.O. 
SIT::!.L"Ji.I>I.i''-

VOL3!r:J.·..i~ 

,• 'ï , "''" 
.LJ.U J.J-.A. 

Lil\G3UllGI; •. 

XZPJCS 
,:') r: '[_T • 
~-L-V • ,;,.l • 

n.2.c. 
lt2S~(V:8-'17:-1D1STRIJD:,~T: ··---- ··- ·----·---

.S.'T.F .... l. 
V1T:JJ3E 

... ,LI "O"D- · l· ... .:., .1. .1.I J_.iJ. '-
.. :cxu::.:,'Lst o~~ • 

3 4 

1 

=::-:=======-·===r --=::.::==============::===========--":· :========....,=======. - = -========== 
~nlue; f. Nc.-élm : ~ Inlog f :' He.Dm : · ' · · ~ 
""'élros : - l.i.droB, : -J 

:'}HUISC1LUB ·.!INT Il:VULLElT ·1; 
T'· · ln 1 =c 1·"r kolo,·1 ·" 0 2"" ,.;..J:.,:1_; J. u.i,,. ..,1.,.;. _ ~-- .L • • ,"J 

B::::Z03!CJHS r:rrnL':,;lT : 2; G:JLIJ1(SP2:L ·: 3 
I PL "" Y-'·T 1700 ·, "'O"ID · G · ~ m• ,-~E uun: J.~ ,.U, .Jlt..:.ih V ll,· LJ I, .L.I. :r CJ. • ,û • ... l J::j I L • 
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Ui tslo.g zonfü::g 6 Junuo.ri 1957. 
i1inno.<'.rs mot 10 ,puntbn : P.Burghouwt on P.Krol. 
Zij v.xordicnon.boidon f. 7.6C. 

KL,~SS~I:.:i:NT: -. 1 

J)c vorigo w-:,cl: tnttroond.:i leider P. Burghouwt krn:;,m 

goed. ·:;orue. Door h(;t· behalen ve"n 10 l)Unton plc.~1.t3to 

hij zich wc'-'r 0.:.:1.do :mp, zelfs ra.Jt 2_ :rmntcm voà:f::
sprong. Lo..'.t hij echter niet d0nk.:,1, clo.t hij -or o.l'. 
is. :;Jr worclt 8.lorc. op wra:.,~k. gozonrtc1:. · 
Hio:...' is do stand : 
l. P.Burghouwt 
2 P (\r~nJ·~-cJ- V '1'~a,·•cm 

• - • ':::" '--~ '-'- • • 1 -......,,---;,,~ • 

3 J , 'C'O" éI J ,,., ~ac•1. 
• •tl'-i:_"') ..1..., - J. • L......__,J;::.::, ._ 

4., .i..v.c1.13osch - §.Grcnt 
'5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

.:J,,. :Soek - .'i. Hoppen "µrouwcrs 
J. Olijhoc}~ 
H.v.Rijn - '.l. ,i0storijout 
•I '·'0··1- ,~ R ,-""'i' ~u-. ·1·1~ cnrY•ns-
.J. •.1.;. 1.,\..1.'-v...:;-..,_ •.-.l....,,lL \J .U"u '-"b~.Ld,'-' 

2.Röttgcring- P.Krol 
L. d.J ~l..-..crt 

110 
108 
106 
105 
10lf 
101 
100 

99 
98 
97, 

punten 

,_ 

~11:r..:..l.J rl.i\.~UV{O nr.:::ncn ZlJt~ 2.1.-:n d..: lijst to-:Jgovocgä. ' 

Wc zijn nicv.r1sJ;i-o.ï.~ie hoov:r deze be:t zull_on br0ngcn. 
Do rCi s is no5 lo.ng.. :i!~ogcli jkhoCt-:::n du3 .nog goEOOb. 
Volhouden ! ! · , - · · 

ZOI~D.:iG c.. s. v-1cJr ::.ll0n mccëtin-i,;O:!l nc-Mo..r dç prcmio 
vc,:1. EO:-;])~JJ?J) GUL~~î ~ on tr.:.:ch t°(;n èlc pl:,.:.r~ts OJ:) d0 

TQr Voo:."kOJY.!.inc_.:;- vn.n 2.bnizon h.:;bbcn wo ,1.)oalótc-n do 
invulli11~· tJ down (;0SChi.:.:dcn c.ls VOl[r~ : 

ThuL,iclüb r;in t 1 : b:; zock0rs ·,;innen 2; ûCli jlrnpol 3. 
du;:;: ·voer gclijks:pcl fi(: :...!1 X zor"ls vooi"h0011. · · · 

Ond~rstc.~~~dc c~clr.:r:L30n ·vorw8.chton veel fornuliorcn: · . 

.J.\ .• Eoofnc"gol, ·~01:10. t~n.3tI'c.- ·.t 243; H. Yorhagccn ,ifrt'":rtcns
di j'klc.221 559; J.Roozonburg, Hccswijkplcin 37; -

H.Eo\.JJ;:os, 2c Schuy-t;str.60 en P.Krol, Snoz},ndc 53. 

Poolconrr.:is i-..~io. 

/" - .. 

' 

î 

'\ 
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S.de Bruijn, J.v.Poelje1 J.v,Brussel. Reserve·: J.Broekhat:s. 
Afschri,jvingen te richten aa1,1 : F.J. v~n Luxemburg, · 

Copernicusstr.56, t·ei. 636509. ' · 
· Programma 20 januari i957, Concordia 1 - Lens 1 ; 

Naaldwijk 3 - Lens 2 ; Wippolder 2·- Lens 3 ; Lens 4 - HMSH 2; 
Vlesterb-rartier 6-,Lc~s 5 ; Q,uick Steps· 6 - Lens 6 ; Duno 5-
Lem/ 7. 

Van Doel tot Doel. 
De eerste zondag van het nieuwe jaar h8eft zeker geen 

tcgónvallers opgeleverd. De nederlaag van Lens 3 was wel te 
voorzien en die _van het 7e was, gezien de positie van de tcgen
stärrder, zeer klein. Het mooiste resultaat was ongetwijfeld 

- de 5-0 zege van Lens 2 op concurt-cnt Velo· 2 en do draw van 
Lens ·l tegen Rava 1 was gum onverdienstelijks prestatie. De 
overwinningen van Lens_ Lens 4. en 6 vol tooien, het gunstige beeld 
van· dezo_zondag. · ' 

In h,ot rnrste half uur was Rava 1 tegen ons eerste 
sterk in de'mcerdcrheid, maar ná een aarzelcrtd begin groeide· 
onze defensie al spoedig naar Cûn r<èsolute vorm. :rlat' daarbij 
wel hot systeem " weg is '.1cg " werd gèhuldigd kon men onder 
de zware, druk nauwelijks foutief noemen. EE::n kwartier voor 
rust werktil Leens zic·h wat los, maar bij de rust uas het nog 0-0: · 
In de twcsde helft dominbr,rde kns ,' maar .de R::;vavç,r.dcdiging 
kon het wel klaren, temeer- daar onze voorboede een groot ~ebrE:k 
aan eenheid v0rtoonde. $en.sa tionaal waren de twee 'strafschop
pen, die, door elke partij een, moesten worden genoinen wegens, 
)lands. De eerste werd door Rava via de lat ovcrg<::knald, de twee-
de werd door H.Haket goed genomen, maar door de Rava-do&lman 
prachtig geke0rd. Bij hc,t eindsignaal was de stand, gehcH vol-

. g,:ns. de, v~rhoudirrg, nog stee d,s 0-0. ' 
De prachtige overwinning van Lens 2 op 'concurrent Velo 2 

werd als volgt behaald De Wateringse bézo(,kcrs pegonnen over-
doµfü.rcnd, maar rustig sloeg onze vc.rdc:.diging de·zc ,.ers te a·al].- · : 
vallen' af. Daarna l}äm kns h8t, heft in handen en kreeg een 
grote meerderheid, v,aardoor voor do rust reeds een 2-0 voorsprong 
werd berèikt. In de twce,de heJ:ft bleek Velo niet in staat het 1 

Lcns-ovûrwicht te: 'verminderen en bij hc·t eindsignaal was het 
5-0. D,, goalgetters war,m. : A.Burghouw:t (2), p;nurghouwt, H. 
Wüst0.f:ld en .A ... Linnct,cevcr .. Dit VC:.Tslag danken YH) aan de '.1.rLl"-

. will0ndhc..id v9n een .d8r club:-av~_.$.è. bizocl-:crs. ?Óch zou.den~ ;;!ij ' ,{ -, ....... 
, ' 

~ ~ 

' 

( 

' < 
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het :zeer op prijs· stollen als voortaan de aanvoerder of zijn 
plaa,t_svervangpi; er voor 11ilde zorgèn. 

Ons derdo elftal 'trof in Rava 3 .een tegenstander, die· 
hc,t in technisch opzicht· verre de baas was. De rust _ging dan 
ook mEt een 2-0 achterstand ·in. In hot begin van· de 2e helft 
kopte J .Bcd;§ersbergen e,;,n ;rije trap in het .Rava-doel (1-2) · 
maar daarna voe:rden de. bezoekers hun voorsprong regelmatig 
op tot 1-6. De aanvocrdër gunde zich de wecoldo van ecqn· pcnal-. 
ty tE. miss<::.n. , , 

De matige wc,dstrijd, die Lens 4 en Spoorwijk' 3 t(gen 
elkaar speeldcm, l(,verde een verdiende •9-4 LcnszogG op. Nadat · 

· do rust .met c·en 4-;I. voorsprong was ingegaan, kwam onze, defen
sie _in do 2e hGlft nog eveni in d0 v(,rdrukJ,;ing, zodat Spoon7ijk 
tot 4--3 kon inlop<::.n. · Gr:lukkig hervónden onzo spi;,lers ziéh tij
dig en licpün r(,gdmatig ·vurdcr uit tot de stand 9-3 was. Een 
uitval lL vcrdu dE; be. zoekers tcnslottE: nog è.cn vierde doelpunt 
op. 

Lens 6 won met 4-1 va)'l V_oorburg 6. Na de 1-2 rust
stand voe,gde onze voorboc,de nog 2 goals aan de·. score toE:. De 
goals k•;amen van l!.Muldèr, H.v.'d.Boogaardt en Il.Janssen (2). 

Ons zevsnde ·slftal, voor het eerst bim,cn do lijnen, 
· speelde, uen prettige ncdstrijd. tcg,:;n 'koplopür VIOS 8. Het re
sultaat was_ bc.moc.digcnd, want m;,t slechts 1-0 moesten wij de 
vlag strijhm. Het c,nig doelpunt ontstond 2 >7linutE.n voor de 
rust, toc.n oiori onz~r- achte:rsp~lc,rs vergat in to grijpen b:i,j 
een. vrd.J' c, 1 trap _v. an VIOS. · · ' . · L. de W. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 12 JANUARI 1957. ' . 

- 2 .45 u. Blauw Zwart 5· - Luns 7 De lliansvc,l tkad(,, Wasscnàar 
- 2.45 u·. " " 6 Lens 8 " Il " ' Il ' 

- 2.45 u. Lens 9 - VVP 11 Terrein 2, lokaal, 2 
2.45 u. t.Lens 10 osc 8 Il 1 " 1 

PROGRAMlflA JUNIOREN VOOR ZONJ)AG 12 JAl:UARI 1957 

- 2. 30 u. Lens 1 - Vfostl.l Te.rrein, 3, lokaal 5 
· -12. - u. Lens 3 - Q.\lick St.3 Il 3 " 5 
' -l.15 Lens 5 RKAVV 3 " 3 " 5 u. '-

OPSTELLINGEN L 
1 

· , .uns : . bc.kE.nd met J .v.Bussel. R€s. F.v.d.Geest 
Le.id er : dhr. P. Juf:·~~-: , ns. ' 

' / , . 

• 



• / ' ·r •. 
-171-

. -
-------------------------------------------------------------

Ltns 3 ·bekend mot D.Taat. RGs. H.Pelster on H.v.d.:Séck .. 

Lt:idc,r : d'hr.P.1!tershoek. 
Lens 5 bekend • Rcs. F.de Groot. Leider: 4hr.A.Bogisch.' .. 

Lens 7 bekend . fü.s. H.Waaycr. Leider: dhr. A.Beck. ~ 

Samenkomst : 14 uur ! t- V/achtje , Malieveld. \ 

, Lens 8 : als togen DHL mèt E.Kos en ll.RaayIJJakers. Res ••. 

R.Kuypers en·J.Olyhock. Leider : dhr.H.Kemper. Samenkomst: · 

14 uur 1 t Wachtje ,· Malieveld. 
Lens 9 : bekend. Res. G.v.Socst. Leider: dhr.G.Lam. 

Lens 10: P. Schul ten,. P. Nicuwcnhuizen, A ,Thomas, N. v .• 

' · AdrichGm, F.WamsteE.ker, L.tc:r Meer, ll.'de Boer, F.Haring, 
1 L.Thomas, J.Vcldink, vl.Burghouwt. Rc,s; F;Duim ,m V.Nowec •. 

De reserves: van Lens 9 en 10, · de overige vit.rdc-klas

~, dü, niGt opgc:stcld zijn en pupillen krijgen om l.45u. 

g:lE:g,mhcïd to.t het spelen van. een wadstrijd. ·· 

Afschri,jvingen: dllr.E.Sarolea, Tomatèn~traat50. 
,... ' \ : 

Programma 19 rn 20 jan. 57: Bl. Zvmrt L"ns l ; 

Bl.Zvmrt - Lens 3 ; Gr.ïi.Vac - kns 5 ; _DHL - Lens 8 ; Leons 9-
DHL , Lens 10,- - Gr'. VI. Vac. 

Zo speel den onze Junioren. 

De ,,erste ·1wdstrijd,,n in h,·t nieuwe jaar vielen niet 

mee. Het· 8Grs te liet zich een punt afsnoEJp8n "~ hcd dtrde vrr

loor tegLn ccri zwakkere tegenstander. Ook Lens 7 kon ,!let niet 

boh•erkcm. Lens 8 en 9 wonnen, v1at i:an h<et achtste ce;n beste 

prestatie is. 
Wit'Blauw R.K. bij L(ns 1 op btzoek, demonstro~rde van 

moot af aan 0E-n overvloed van gcEJstdrift, dat nu en dan wel 

u.ns door du scheidsrechter mot•st worden bct~ugcld, maar dat 

toch het nogal lauwe spE-1 dE:r onze;n lam leegde. Eerst ver in 

dc 20 helft nam Lens hd ,,apcm van d0 tE.gcnpartij. over. Dit 

leidde tet twee doelpunten van Hans Beijersb,;rgen {kepbal) 

·en een harde knal van Gerard ,Jchee. \',ï t Blauw had toen rcods 

tweemaal gf.;scoord. Verder dan H,n 'puntverdeling kwamen we niet . ' 

meer .. 
Bij kns 3- Verburch viel de baosliing kort voor h,:ct 

einde, "öocn een Pocldijker, na twu.maal t0gen de paal te hf.;b

be;n g~sctotcn, h0t v:inncndo doc:lpunt maakte. Onze achtE:r,spe

!LrS dudc·n hiLrbij ni: ·t ar..,d', r'S da:n braaf tot.kijkr.n· . .uc..ns 1;vàs 

' 
f ' ,.. 

<' 
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te.chnisch de murd.E.re, maar het c,nthousiásmc der Westlanders 

was grotér, Verburch scoorde het eerst .• Hhr,na werden enige 

fra~ic· ~oorzettcn van Looycsteijn g;andioos gemist. Toch, 
1 

maakte Kcmperrr.an nog.voor rust 1-1. Door een kcc,pe:,sfout nam 

Ycrburch weer de 1l iding maar 1kcrshoek zorgde opnieuw voor 

gelijke stand. Het siot v;erd n.eds boV<'.n omschrc. ven. 
• Lens 8 spC;cldc hc.t klaar. om van DHL te.. winnen, al moet 

direct 11orde,n g~zcgd·, dat w.e n_ict over geluk to' klagen hadde,n . 

Onmidddlijk na · dL aftrap drong•cn de. forse DHL-trs ons in de 

verdediging, maür, KcLs v. GE.in c·.s. wcurdièn zich dappe,r. Etn 

van onze ~1einige ui tv,ülen werd zelfs met een .):oclpu.YJ.t door 

Max afg,:rond. lfa rust he tzeif!l.c spclbe<,.ld,. doordat· du midde:n

linio. te· v,:;,;l acht<:.r bleef. Eon cadëautjc van •de Delftse 
rechtsback brac};lt d,, stand. op 2-0. De spanning kcórdo toc11; 

, DHL v,.r :i--nd t~gcr.scoordc•, m&ar kort voor het einde werd h,,t 

. door co. pc nal ty 3-1 Ln d:..;.rbij bhc f he. t. 
Lans 7-Quiók Stéps nas t:c..n z,___(.'r matigu w•..,dstrijd, die. 

door ç,.St. verdiend g,. c;cnnun w<crd; vooral door hun· grot<c:rè 

vechtlust. Yicl maak1!c K,r:p~r spoedig 1-0, maar toc.n ·,·ms h,st. 

also:f onzo jortg"ns dachtci:: " dat ;-,-inn,n wc dik I' en ze sp, c,1-

dcn lusteloos vcrdc.r. Dé' g, V;)Îgc;n bLvc:n niet uit Ln S .Steps 

·wist vilrmaal rusk tl" schi.1_ ten. _lJc lu.1t&tc 5 rr.inutün r:E.,rd er 
\·.·ec1· .aangt..pakt,' ~:...:.t. n_og 2 trt·ff(:rs oplt...Vt rdc (4-3) .. Y{Laröm 

moe ten onzv jongc.hs ·._·c.rst c.c·1 flinke achtcr;tand hcbbcin om 

flink van zich af t..; bijt ... n ?? Laten wij con voorboeld nuiien 
aan h<.t 8e dat van het be.gin af fel op.de-bal zit or., oc.n zo 

goed mogelijk rc.'sul tê,at ·te' bchalc.n en dit ,alles in u:,n goc.dc 

v, rstandhouding, die' bij het ?o gc;h_êc.l ontbreekt. 
Lens 9 slotig lF" t zwakke GDS met grote cijfors. Di, · 

ccrste hc:lft was ,7Ll bar slecht. Lens spcoldo zeer lusteloos 

~n j{rLCçÇ zelfs cc,n achterstand door ccn grov,:, blundc;r ván 

G:uido. '~a vc,le moc.izame pogingen w~rd het eindelijk gelijk 

dqor Poter de Haas. Rust 1-1. In de 20 hç,lft ging het wE.l 

wat be·kr Ln ,,~rd du zwakke- G-DS-plot•g volkomen ov.:.rspccld. 

Doüpunkn van de Haas (3), Olyhoek, Go,mans en Nuytcns 

brachten "de. eindstand tenslotte. op 7-1 in ons voordeel. , 
G.Lam 

=============-=================~============================ 
ZONDAG. A.S.· LENS - .SCH001'11iOVErî · ! ! 1 • 

;==>- _- --- .-- --------- -- --------- -.. - ·------------' - ------------



,, . •i . 
D·E LE N. S R E:V U E 

~ed~ctie : J,;de vre:rtjE!n • G •. Lam . 
Gironummer t.n.v. Penn; L. en S. 336711 

., ' ...... ·., 

Secr.:. H.Houkes, 2e Schuytstraat,60,tél.324721. 
Terre_inèn "Ockenbur&"h, einde Laan van Meerdervoort. 
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,. . 30e JAARGANG (1956-1957) n° 20 17 JANUARI 57 

-=--=--·==- ·===-=============~===· ======~==================== 
LENS I ZAKAGENDA 

Dondèrdag 17 jan'· : Training groep ;rI 
Zé;terdag .19 Il Junioren 8-9 e.n 10. 

,Zondag 20 Il . Senioren l-2:?,-4-5-6-7 
• Junioren 1-3 e.n 5 .. , 

Woensdag ., 22 Il Woensdagmiddagclub, . 1 s avonds training voor 
groep I .. l 

/ Zondàg. 27 11 '' : 7.3ou. Filmavond voor de junioren. 
'== .==== -:::=,.,. .·. ===· == ·=====· =====-~.:::. • ===== -=' =· ===. ====" ===;:;:=· == ,._. 
Een nieuwe actie. <" . . ' r . · 

'In de laatste gehouden bestuursve~gadering werd op . 
.vporstel v_ar\ een van on'?e· leden _qesloten een leden-en dona
teurswerfactie te ontketenen. He.t doel van een dergelijke 
actie zal ieder. duidelijk zijn. Voor Lens' toekomst i\l ·het van 
groot belang,· dat wij over een fl.ink getal spele~de leden kun
nen besch:Lkkert. Hoewel er nog nie.t van een ernstige teruggang 
·gesproken mag· worden. is zell's stilstand in een .yereniging niet 
gezond. De toeloop van nieuwe.leden· is de laatste 'twee jaren 
belangrijk !!!ronder gèweest" dan er voor en •de normale afval ,blijft. 

·· Ài:9rgaa.n. · Daj; Wij iedere n:i,euwe donateur hartelijk; welkom he-
ten behoef.t geen het.oog.-·· 1 ·_ · 

. , .,Het is noodzakelïjk, dat wij de basis van onze ver-
eniging weer gaan verstevigen en daarom starten wij met een 
actie,' die ten doel heeft. het getal van onze spelende le'den, 
zowel junioren ars senioren, te vergrt>ten en om onze donateurs
aanhiing te :v..:rnterken; Hoewel. het, na tuurlijk veer onze eigen 

.vereniging is, heeft het Bestuur gen:eer,d, deze actie sterk te 
moeten ,stiir.uleren dÓor het beschikbaar stellen van È>nige_ aan-
trekkelijke prijzen. · ·, 

.t _ ... :De tJVee prijzen zijn vö.orlopig : den _paar voetbal-
schoe.nen ·én vrijkaartje .voor een interlandwedstrij,1 mot vrij •, . ~, . . ~ ,, reizen. De actie duurt tot 1 juni: 1957. · 1 

' Wij roepen '·al onze l.eden en donàteurs op aan de ac~ 
tie mede te v,erken •. De secretaris~ 2e Schuyts,tr.60, telefoon 

' . 
' . 

/ 

'I ,-. 
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324721, zal Uw aanmeldingen gaarne in ontvetfl!,t nemen. 

- Het gaat· niet alleen om leden, niei: clleen om dona

teurs, maar om bei.den. Voor een sterker Len,; 

OFFICIEEL 

Weer opnemen op ledenlijst: , 

/ 129 H.Kortekaas 16.12.34 Mechlenburghplein 

/ 301 J.v.Bussel 27 .4.39 Newt'onstr.349 II tel. 

Kampcommissie. , 

' 
33 Lsd.tel.396455 
390485 

Het bestuur heeft in de comr,;issie ter voorbereiding 

van het NKS - kamp benoemd de heren A. Beek en E.Sarolea·. 

Junioren die de á. s. Zomer aan deze kampen willen 

deelnemen of hieromtrent inlichtingen wensen, raden we·aan 

zich zo s_poedig mogelijk tot deze heren te wenden. 

KNVB-pool. , 
Zoals uit de publicaties in de dagbladen is geble

ken over.ieegt het KNVB-bestuur :le. instelling van een voetbal•· 

pool voor al haar leden. Met belangstelling volgen we even..: 

tuele nadere gegevens. 
Voorlopig gaan we met onze eigen pool normaal door. 

~Ve:r:_.vinl3sr-<?j;_~~_y9p_r leder~en donate~rs ~ " 

.!:et Bestuur heeft besloten een· actie voor werving . ·' 

van leden en· donateurs op ·tau,-, te zetten. Enkele aantrekke

lijke priJzen zijn hiervoor bcs·chj_,.:baar gesteld.- Elders In de 

~ovue lc(· s t U hierover meer~ · . 1 

}lc_~•g)_?/::9:::~}'~é'iE': ~.~& ...::_:w9.ens dal]: __ ?.2_l)laart 1_25.l_ te __ Rot terd2_m_. · 

:!lrJ. c.:mdacht Wûrdt er op gevestigd dat aanvragan vooi 

plaatskaa:,ii;cn voor deze wedstrijd uiterlijk 19 jari. a.s. bij 

het secretariaat Il!oeten zijn ingedirnd, 

E~c;9..:1::J and-~'?1ii tsland, woenGdag 3 ap_@_J-957 Ams'o€rdam-l~u30 

. . Aanvragen voor .plaatskc.arten tot uiterlijk 10 fè)J,57 

bij de algemeen secretaris : !i.Houkes, 2e Schu)rtstr .60. 

Prijzen van de kaarten: Lretribune f.10.- Marathon~r~bune 

f.8.- Zijvakken I f.6.-; Zijvakken II f,4.- Staanplaatsen f.2:-

Bestuursvergadering. 
De e.v. "bestuursvergad(ring wordt gehouden op 15 :re.: 

bruari 1957. 

VARIA. 
-Hans v.d.Waart verblijft op hot ogenblik voor een klei-
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. , -175------------------~------------------,---------- .----- --------ne voetoperatie in het ziekenhuis. Wij wensen hem van harte· --

' . een spoedig herstel toe• . · '· -..: ' 
· _ -Pie-t Hoppenbr~uwers / inmiddels weer op Curacao terug-. gekeerd, laat alle Lensers hartelijk groeten .. Hij .vond het. ,,, prettig gedurende zijn vacantj,e versçhillende wedstrijden 'met ,., L,,nis te, spelen, Ook ,lij. stelden he.t zeer op prijs, dat hij · , enige tijd onze gelederen hf!eft willen :versterken. Tot de vol-. gende keer, Piet. Vee.l succes op Curacao ! · . ' ' • -Fral).s Burghouwt slaagde vàor het practijk-diploma boek-houden. lpen mooie prestatie Fr/lns; waarvoor onze hartelijke é/ gel ukw:ns en. '· 

-:-:-
· De 15e voetbalwc,ek '. Resul tatcn van 13 jan,57, 

Senioren , ., . 
Lens l - Schoonho~en l · 4-1 
Lcms 5 - Flamingo's 5 2-3 

To taal: 4 2 _o . 2 . 4 

Stand: 

ADS 6 - Lens 6 1-7 
Lens 7- Juvcnt"3 1-2 

14-7 '1.-· '· 

Senioren 62 32 7 23 71 . · 200-154 1.15 Junioren 50 29 5 16 63 181-101 1.26 · 
Pupillen 5 l 0 4 2 ' 3- 23, • 0.40 

Totaal 117 62 '1.2 43 136 384-278,. 1.16 '. ' ' ----. ---, --- - '--....... - . ------- . -------
De overige •.,edstrij,den gingen ,'(cgens terroinafkeu-ring. niet door,. · · ' · 

PROdRAMMA SJi,NIOREN VOOR ZOl'J:DAG, 20 JANUARI 1957; · •. 
, -2.30 u. 
·-12.3ou. 

..:12 .•. u. 
~12.-u; ,. 

, -12.2.u.·. 
-l.15u, 
·-12.3ou. 

Concordia 1 - Lens 1 
Naaldwijk 3 - LLns 2' 
Vlippoldcr 2 Lens· 3 · 
Lens 4 - ID,ISH 2 
Weste:rkl;,6 Lens 5 
Quick St. 6 - L0ns 6 
Duno 5' ' Lens 7 

-:·-:-:-:-

Bui tcnwatersloot te Delft , 
Geestweg tè liaE,ldwijk. 
Zuidplantsoen te Delft 
0ck.cnburgh, veld l lokaal ·,l 
Duinlaan · 
Nijkerklaan 
Ockenburgh. 

OPSTELLINGEN ' \ 

Lens l . , . '"' _ , A.Beck, A.v.Luxer.iburg, E.v.Laarhoven,H.Haket, J •• Jl.dc:iraal ,J .Ras ,J •. Jager ;F .de Jong,H .Kort€kaas, G. Verhaar, J. Wus te;fdd ,Reserve(): G.Kochi ,A:, Veste:r;,Leider:Dhr .H .Houkes .Samenkomst: Ecll.Svoor 1.15 uure· ' · · · ' . 
! ' 
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Lens 2 ' 
.. · . , F. Korte kaas, H.Kemper,J:'.:èlo..PJJ.,~nq:r-touwers ,P .Oranje, 

- ·J.v.d.Meer, J .Roozenburg, F.l3urghouw·tJîl":tt'r~ckx, R;Wustefeld, 

J.Suijkerbuijk. Reserve : L.Knijff. Leider :Dhr.A.de Weert. 

Samenkomst: ll ,15u. · Varkensmarkt. · 

Lens ·3 
G.Kochi, J.Lelieveld, ~.Krol, E.Löwenstein,C.Hoo

geveen, H.v.Niel, M.Semeijn,A.v.Gein, F.l3orgenhcmigouwen, ' 

A.Linneweever, J.l3oortman. Reserve: L.l3lom. Samenkomst: 10.45,1. 

Roll.Spoor~ Ook voor· fietsers. · 

nLE.ns 4 • 
H.Eisenburger, Ph.de Heer, P.Krol, B.v.Velzen, 

H. Helmich, J. v. Westing, A. ten .. Dam, . .'~, v. Lc.a:çhovcn, H ,Naas.t.epad, 

L.de Boer, R.v.Westing. :!l:esérves : J·.Bro(.khaus, J.Brussel. 

Le:,ns 5 
R.Mahiéu, C.Veldink, C,hl(.crshoek,. G.v.Gein, 

R.Becker, W.Klünnen, J.Jorink, F.Schippe·rs, J .Kuijpers, G.Lam, 

J .Brochard. 1'escrve : ;,\,Hollander. 

Lens 6 
A.Blok, F • .J'.:ourik,J .Bal lering, J ,Bom, A.Walhain, 

J.Bontje, H.Mulder, H.~anssen, H.v.d.Booga&rdt, A.Hoefnagel, 

S,Krocon. Reserve ... ;. L.N;i,es,;,en. 

Lens 7 
R.Suijkerbuijk, .J .Stol tcnberg, K.Wallaart, L.de 

Weert, P •. v.Onna, A.Loykens, C.v.d.Boog~ardt, E.Sarolca, S.de 

Bruijn, J .v .. Poclje, D.v.Lü;shout; Resc,rves: J .• Broekhaus,J. 

·· Bruss8L 
Afschrijving(;n: aan dhr. F.J. van Luxemburg, Cope'!'ni:. 

cusstr. 56, -tcl.636509. 
Programma 27 jan. 57 Leps 2- Bl. Zwart 3 ; kns 3 -

Wassenaar, 4 Quick 7 18ns 5 Lens 6 - KRVC 7 ; Lc,ns 7 -

DWO 5. 1 

Van doel tot dool. 
De oogst van deze koude zondag viel nog m(;e, want 4, 

wedstrijden ging., n door. De oogst was 4 punten. Lens 1 en 6 

wonnen met flinke cijfers. LEms 5 en 7 verloren me!; kl,c_ill,: .. _ 

V8rschil. De_ nederlaag van het vijfde stelt !)et sein weer op 

0 groot govaar_ .ti. · · • • • 

, ~ I:c pluimen_·vàn d8 ,,.~-.:ck sàan ·-~.s.-e.r i..'· ... iloppc11-br.ouwLrs en,: 

· •·~ .)_. Burghou11t. :De cL·r·:.; tE; ."..:OE!.-i.1.:t... ·hij L.ls· --~ti lJ. Enj,0:r!g,én 1iij de. ·vietl-• . ~- ·~;. 

/ 
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R.K, V. V, "L:S:TIGc. i::J S?Tb"'L" _ 
?rr-pI-,<' '"Ber.ot·-'>n·c·l --"- --,,1,,,-7 r1···,·,,c•J.-·•) ;;V.;:V=::.:=~- \. ...., · --·~•J. ~ ...., ·- .,_ - ...., 1.-... '"' -~ .., , 

\'IEDSTRIJDJfä, 2û J.cl,'.JL.ïU _:!-5)57. .:,• 

... ,_, __ ... ,M. +-~-•---... --- • 
THUISCLUJ3 D:JZC~~:~ns 1 2 3 4. 

R.K,V.V. 11 L~HIG ~'1 SHEL" 
öfi'.IGIITE~E,;:.iteEd :hl te zenden) 
ï/EDSTRIJD~I, ~ ~@.:IB! ~21· 
THUISCLUB B3Z02ICJRS 1 2'3 4 _______ _,_ -------,---·-------

. li.NST:i!:RD,'11,f ~.- ,. .,, 
l.1 • .LL • V • 

1

SP..tillT.A 
G.V,.1.\ .• y. 
EINDHOY:Sii 1 

î:I._V. V. 

:ï:L",PID 
ELIIHCiIJ1{· 

F .. CJY:sNOG11D 
.J.

0

J...,TI,O. 

;..'i..G.o.v.v. 
s.v.v. 
VOL3HDJil'~ ' 

1·:.o.A.D. 
L.Z12f. 

' 
, ----· .· ·---

-·-, r- S 
_ _.,;. '., .. ·' . 
~ . --; { . T 
•:,v,'I, ---~~~ ·----
Ifc~:R':1tr"f.L. 

--("\ --~ ;7 
..1.. • ,J .... 

:~·-if)ClLi.!i~~ 
·;'\ --;- S:T 
..J..., o V o ~ • --- -~--·---
't/I'.~Lzt: .. II' 
-r,rc:r:;~•nfitIK:!!R'""---~--

s.n.·s. 
1'il..G~'iIITG~~T 

=~LLTJ;7 WIT 

------- ---
--

R~sERv-, ·-,=.,,.s~----.~ ---- -, _t!, 1 .L.r- \ !.!,.l.J j__ • ;...L,J .!.) _-.;_j ,_ i 

EELEOND 
E.D.O. 

~.:I;'.ü .. 
..-., i •·r. 

l. 0 ., • , ..... 

• ~--~--------

AMS '.CK èDAM 
H.A.C. 

~ Sl' ;.:{T.L\. 
(+ .. V. li.. V. 

_._JINDIIr.:V:i3N 
1,ï. V.V • 

TI..'i.l)I D -' 
:~LI:UC',/I J1{ 

l: .. _·JY~TGOl1D 
;_. ll. 0. 

A"G.C.V.V. 
s.v.v. 
VCL~nD./J: 

N.-0"A.D. 
la.J 1."J:. 

n.o.s. 
.v.v.v. 
FORTUITA 
P. S ;·v. 
"''''OI!'"""' .i.:,,r~ ü _ ..:.,JJJ!, 

Be'f.V • 

',iILL:J'!.'. II 
VOL:JHT/I JK:SR 

s. IL S. 
~,J.L·a.GEHING:~n 

B:':, •• UV/ · '.'/IT 
';) .::r··-:-:rLf'i'.iTl1_. i ,.,D(.'1 rnnr ·rn-:~\f 
":--·--:n:,.t.:,;.~ •--=- :__:.~_v .z..J..\. u _ . 

· · H:i::LT:ONJJ 
~.:o.o. 

D.F.C" 
..-_) ': ï.J 
.lLe'J•l-.i.e 

--·---~ 

------

----------. -- ' ______ .· -=-----= ··-· -- '---·-·--···---·-==~ -- -·=--=-=-======- =-=-=-· -
Inlog f. 
,ii.drcs : 
MET INKT 
Deelna.'lle 

N n.c..:.1 : Inleg . f. .N a"P..m. : 
"i.drcs 

IHVULLEI~ : THUISCLUB 'WINT 1; B:EZO:JIC:.JRS './IJ:TNb1:T 2; G~LIJX: 
per l~olom' f. 0.25;,.IllL:.N.m.cn VOÇ;R ZONiîli.G a.s. TVl:,.J:S UUR, 

,· 

1-'. 
-...J 

3 ;-...J 

t 

•: 
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L:8NS-VO:...'T:S1.J,POOL. 

/ 
Twee-winnaars waren er de.ze keer t.1ï. J.v.Luxenburg, 
die voor de eerste me.al een kansjG 11actgde, en Pc.ter ••• 
v.d.J3osch, een trmuw,e deelnemer .. 
Beiden ontvingen een bc,dr$.g van· f. 8. 45, _ 

Onderling vmrc,n er- nogal ·enkele l'lijzigingàn. 
bleef echter gereserveerd voor P.J3urghóuwt. 

Do.kop. 

Do stand is nu : •, 
1. 
2. 
3. 
4 • 
5. 
6. 
1. 
8, 
9-

lC, 

P.J3urghcuwt 
..:~. v .,c1. Boach-J. v. rto.ssem 
F.Grcnt 
?.Oranje · • 
.:~.Hop::,unbrOnv.rors-J. Jagcr-H. Jcu1s3en 
~.Bock · · 
E.v.Rijn • 
n.r:~'hiuu:-.,i.i.. ~/agcmanr3-·:1. \7cstcrhout 
:1" • ~li jhock :- C .Röttg~~cing 
.tI .Hoüli.::.J s 

lih7 punten. 
114 
113 
lih2 
111, .... 
,108 

. 107 
106 

· '105 
104· 

:Ur;i.o clocln(.;!~urs r:.:isaon HO doz0 v1ëok' o_p do lijst. Zijn 
zo volgcnL'le wcok woer t;::rug in c'l.c ko:Jgroc:c, ? 

ZOND.r:~G _a.. 3. \7cc1" in in•!;c;rcr3sar: t prOgl'"'G.L.i!T..0.. \7::: ,-golovon 
dat· er w::.:cr Y .::::,.;l vorr.aasi-!1~-;cn. "GcJ no±orcn ~;_jullcn zijn. 
De nrc.:1ic· vesn'I-ICHD.Jlill GULD21'1 is r-18cr bo;Jchikbanr. 
Hot- aanto.i c1c:..;::lnomcr8 is d:J 1~1ctstc · ·.vol:(ni W.].Vr .tocgcµ.orncn. 
'.lc missen or :::cht_cr -nog vol~11. ::W11 d..:"'.ui tsl:1g vc.n d-czc 
w.:;~k h.:;cft a:.~rtgotoond, dat· iodcr.J-...:n o-cn ku.n3 hcl..!ft. 
D·:: onclcrstQ.ttndc c..drosso:1, ·v.:..r·:f~":.cli'G..::n dn3 \--.r..:c.r :îlcol 
f ..-.-......---, .. 1i· •r'"''"'·'"" .. t.7,-.,'"'I-P; .... ~,·~-'""11 .--:i 0 ,...,,..,,-:- ,---ç••~-........ '.."'l.:_ 2-1 '"'•· : ~r- ...... , ,.,-.,.,-- .. 

V.;,,.:..J.'-~- ._, v.:..1. • ·-•-.LV'-.L•.Ll..~o\,;-, _,._ ..,_ __ .. ,y ....... 1;:;:,.1.1- .. ~, .... u ... ,.5, ··-~~.t.il...:·.,..J!..:. 
--_.,--,·. ;-,-'-(·" 1 t•;•..; ..;,,.., --..-.• i:::59 .. : .),)_',.,., ._ ...... ~ ... ~'" --,, ,.. .. ,; .;i_ ... ._1~,·l~ -..~_, '-'~ 
--•-~• . .,,. v~.1.-,._~....._.LcJ,u •. ..L, .~L1 :J :;r tJ •.l. .. vVLJ~.:..;.J..,;.lG, _1..._ . ..__.t~,~--c.1•:...,_J. '-i-"-1 ,J f 'I 

-- -- 7 s . 0 "3 ·r -- ' r ., • • .. .:--.A,._i,a_~ uozJ.:::u.a.:; :; oa .r .::.1ouJ.t~s, Jo .:içnu.;y-1~str.60~ 

voor 

Poolc omr.1.i ssi c. 
; 

, 
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strijd,van het eerstq 10 minuten werkelijke: speeltijd verdien~ . 

de doór· met"grotè snelheid ver uitgetrapte ballen terug te ex-' 

pediëren, de andere, omdat hij zowel bij Lens 7 als bij Lens 1 

als grensrechter. fungeerde in de ijzige kou. · 

- · De belangrijke W8dstrijd tussen Lehs 1 en Schoonhoven 1 

gaf in ·het begin het gEbruikelijke beeld .te zien van een fel 

aanvallende ttgenstander tEgen een nog niet gej'leel op· ··toe/ren, 

zijndd Lens-defensie. Even gcbruikolijk _ is' hot echter, dat Lens 

zich daarna losvierkt en een gelijk opgaande strijd ontstaat. Zo 

ook hter. De verdienste van Lens was daarbij, dat het evenwicht 

word bereikt mEet de sterke wind tcgen. D_e ruststarid--ii;as 0-0; De 

· tweede helft gaf een. Lcns.:meerderheid te zien', maar Schoonhoven · 

(met rugnummers ! ) nç1m d(l leiding door éen misverstand tussen· 

keeper en spil. Het. Lens-offensief duurde voort, t1aar voorlopig. 

· zonder succos. ,20 1îinuten voor t_:i.jd sloeg de keeper van de gas- ;, 

ten een èorne:r van J .Wüstefeld Jn eigen doel (1-1). 10 Minuten 

later bctekcnde een prachtige séhuivc,r _van J:Wustr;;feld na een 

. pass van F .de Jong 2-1, en enige minuten· daarna zol:gdc J .Korte

kaas voor 3-1, tenslotte maakte ·G. Verhaar er 4-:I. van· én scoorde 

aáarmede tevèns Lens 200e seniorendoelpunt.in deze competitie. 

, Door deze zege blijft Lens 1 in de running·. ·. · ·· 

· Het vijfde nam, gesteund door de wind, "spoedïg het ini

tiatief tc,gen Flamingo I s 5 en na cmige vergeefse aanvallen 

slaagde J .Brochar~- er in ons met een boogschot de. leidihg te 

bezorgen. Een mistrap v.an de uit vorm zijnde C.1foershoek bctè-· 

kende 1-1 en nog· voor dü rust werd he:t zelfs 1-2. Kort na het 

begin van de tueç,de helft kwamen de parti_jen weer· op- gelijke 

voe-t (2-2), maar toen keeper Fr.ijters een .bal niet onder contro-

,le kon ·krijgen, scoorde Flmaingo' s de winnende goal. Door dc,ze 

uitslag is de positie va,-1 LGns 5 wel zeer_ précair gel;>lcven. 

Van Lens 6 ontv~ngen wij als te doen. gc.bruikelijk guen 

verslag. , _ 
Het zevende. speelde in de eerste helft slechts tegen 8' 

Juvcntas-spelr;;r!3, maar ·zag g0en kans, zeifs nic t met de krach

tige wind mee, te scoren. De, russtand was 0-0. In de t,ieede , 

_helft nam Lens de leiding door een schot· van·J.Brussel, maar 

kort daarna was het door i:îeil vrije trap_ en een·_ ver schot 1-2. 

Onze voorhoede bleef door peuterig ·spel c;;n teveel g\Jpinge1 · 

alsmede- gebrek ,(an snelheid, onmachtig de; stan.d nog to veran- . -

de.ren. Keeper Suîjker],uijk u~s de lfoste man van he~ elftal. ' 
,_ . .1.d· .. :7 .. 

-1 

'' 
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------------------------------------------------------------Hieronder volgen nog enige "mootjes" uit de ranglijsten van 
onze seniorenelftallen · · 

4 D 
1 Rava 11 19 •34-11 
2 PDK 11 16 22- 9 
3.Lcnsl 10 15 26-12 
4.Schoonh.10 14 24-10 
5.0lymp. 12 _14 34-24 

U.. 
5 DSO 2 9 
6 Lons 3 9 · 
7 ,Wilh.3 5 
8 Wippold. 
9 Voorb.? 7 

22 

7 
5 
4 

6 4 
4 

18-28 
17-32 , 
13-17 
11-25 
17-26 

. ' 

2 C 
1 Lens 2 10. 1'8 
2 Velo 2 9. 15 
3 Bl;Zw.3 10 12 
4 Arch.4· · 10 9. 

·-5 PDK 3 --11. 9 

.Ll. 
5 Lens 4 9 8 
6 Toneg.3 · 9 7 
7 Valk,3 7 4 
8 Spoqrw,3 7 3 
9 Flam.4 6 _ 1 
' u 

57-16 
32-14 
38-18 
16-36 
22-29 

32-33 
21-25 
20-32 
1e~38 
10-21 

. ' 5 Westerk.6 
. 6 Cromvl .6 

7 Lens 5 
8 HBS 9 
9 HVV 6 

10 7 23-35 
9 6 29-32 -

11 5 27-41 
-9' 4 23-37 
9 4 23-44 

1 Lens 6 11 
2 Bl.Zw.7 10 
3 RKAVV. 7• 9 
4 KRVC 7 "'9 
:, Wilh.7 .8 

20 40-17 
14 29-11 
13 · 1 7-13 
11 39-15, 
10 18-15 

PRO(HlM!!.IA JillUOREN VOOR ZATF,EilAG 18 JANUARI 1957 
-2.45u, DHL 11 - Lons 8 L.v.Vollering tr;D~lft 
-:2 ,45u: Lens 9 ·' - DHL 14 T.;,rrein 2, lok~wl 2 
~2. 45u. Lans 10 - Gr .W. Vac & ·Terrein 1,- lokaal 1 
PROGRAMMA JUNIOR&"! VOO.R ZONDAG 20 JANUt,RI 19 ". 
-2,30 u.Bl.Z,-,art 1- ens 1 · Dr.M;msvcaltkadu,Wasscnaar 
-1.15 u,Bl,Zwart 2-Lcns 3 · ·" " " 
-~:15 1J.Gr.Vl.Vac· 5-L~ns 5 Rogge woning, Buurtr:cg.' 
OPSTELLINGEN : 

Lons 1 me:t J.v.:Buss_el/. Rts. P._v,d.G,xst. 
Leider : dhr-.P.Jul'f;,rmans. Samc.nkorist : 1.4'.)u. 't_ W&chtje
L;alicveld. 

' ' 

_, 

Lchs 3 mut·D.Taat. Rés. H.Pelstcr 0n H.v.d.Bti0k. Leider : dhr.P.11,crshoek. Samenkomst : 12.15u. 't vrachtje,· 
1':alieveld. ,' 

Lens 5 
Sél:.wnkomst: l2u30 't 

... 

: Rcs. i•',:18 Groot. Lüdèr : dhr.A.Bogi_sch 
1>:achtjc, lialicveld. 
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--------------------------------------------------- ---.------' 

Lens 8 : al~ tegen DHL 12 met E.Kos en îi.Raaymakers. 

;Res. R.Kuijpcrs en J.0lyhoek. Leider : dhr.H.Kemper. Samen-· 

komst : 2' uur Lijnkamp, de. la _Reyweg. . , 
Lons 9 : bckend met F.Duim. Rcs. H.Goemans en J.Boin.· · 

. '. \ . ' - - . 

Lens 10: als vorige week gepubliceerd. R-cs.: H.Waayer, 

en V.Nowee •. Leider : dhr.A,Burghouwt. --

. Afs~hr'i..jvinge11 : dhr .:Ei. Sa:r:'.olea, Toma t._nstraa t 50. ~ 

Programma 26 en 2ï ,januari }.95.1. : Quick Steps -Ll,nS l; 

Verbip,ch-Lcns 3 ; Gr .W. Vac -Lens 7 ; Lens 8-GDS " Lens 5, 9 
en 10 zijn vrij. 

-:-:-:-

Hot ~oèklipht op_ de juniofcns.tandcn~ 
' ' 

Nu ook de mel,;:ste juniorcn.:..l±'tallen 1/3 of•r.1€:er vfln hGt 

co'n:pcti tiénrogramma ach te:: de rug hebben,. gcVen wij volgens on- J 

ze belofte: hiGrÓnd.t-r de standen 
1,-1-:las IV · 

Bl ~ Zv;~:rt l 7 
DH1·1 ~ 

.• 

Lens 1 5' --------·· 
Wcstl.l 5, 
Vdo 1 . :t 
·Q,.Steps 1 7 

1 

W .Bl.P.K l B 
G})S 1 6 

2o Klan H 
RKAVV 3 6 
Gr. W.~. 5 
Lens. 5 
VVP 5 
DHL 7 
Bl.Zw.4 
KRVC 6 

7 
7 
4 
6 
5 
5 

·7 
5 

11 . 39-24 
·a 31- 5 
8 22--11 
7 20- 9 
5 ,19--17 . 
5 16--)1. 
4 20-44 
o 1;:,.35 

9 23--15 
9 56-15 
9 24-12 
8 19- 7 
7 40-21 
6. 18-lG 
2 9-16 
ó 10-49 

-2 5-31 
osc .4' , 
Wilh.,.4 x) 
x) 4 pnt.in mind.w.2xr .... o. 

le klas G 
Gr .W. Vac 3 9 16 29~13 
Vc,lo 3 8 lb 16-21 
Lc.;ns 3 10· 10 40-20 
Wcstl-.3. 7 9 _18··-~ 
El.Z,,.2 7 8 29 .. a 
VVP lx) 8 .. 8 . 2C- 6 
VLrb-2 7: 6 10-16 
Q,.S·~-3 9 5 11-41 
Hava i 8 4 12~-22 
GDA 2 7 2 ;i-16 
x) 2 punten in min:Lw.n.o" 

"3c klas H 
VVP 8 ' ;) 16 
::,, Stops. 7 ' 9 13 
Gr.W.Vac 6 10 12 
w"stl. 7 9 9 
' -"cns 7 8 8 
DHL 10 . 6. 5 
Bl.Zw.5 6 5 
GDA 4 7 '4 
Váb,4 7 4 
Velo 6 6 0 

63- 3 
27-15 
22--15 . 
21-24 
28-19 
21-13 
21-18 
17-15 ' 

9-44 
0-63 

' 

~-

. .. 

' 
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3e kl.K 
Rava 4 7 12 · 46- 9 
lll.Zw.67 8 26-25i 
Lens 8 · 6 7 16-16 · 
bHL 11 5 6 29-11 
Q.St.8 7 6 10-25 : .. ·' 
DHL 12 6 5 14-13 
GDS 3, 2 4 15- l. 
VVP 10 5 3 4-34 
OSC 6 x)4 -1 5-13 
Vita N.3 x) 3 -2 4-2l -
x) 2 pnt. in mind.w.n.c. · 

4e klas N 

1 Q.St~ps 
Gr. W. 7 
Rav.a 5 

,_ VVP 11 

9 · 9 13 43" 8 
8 11 _ 23- 8 
8 11 16-11-
5 10 25- 2 
7 10 32-15 
5 9 10- 3 

Lens 9 
DHL 14 
Velo 8 
Bl.Zw. 7 
GDS 4 
Verburch6 

10 6 14-36 
7 2 9-27 
8 ~ 7-43 
7 O 5-31 

,, 
4c klas Q 

RKAVV 8 8 16 40- 8 
1 

Lens 10 7 11 19- 8 
VVP 14 7 • ·9 17~15 
Gr.Vi.Vac8 6 8 19-10 
VVP 13 " ' 4 19- 9 

') 

1. 
.) 

Rava 6 5 4 19-15 ' . 
"osc 8 5 4 11.'..16 

KRVC 11 ,5 2 5-23 
./ 

Q.St :10 ' 7 ' ,2 8-37 , 
' 

, 1 

DHL 16 5 0. 8-2_4 · 
/ . . ' • 1 

ZONDAG A.S. CONCORDIA - LENS 1 ! ! 
' 

----.-------------------.-=========,=~.==================== 
TRAINING, 

Nu de temperatuur tot omtrent het nulpunt is , 
gedaald,. w;illen we d~ deelnemers aan de trqining 
er nogmaals op wijzen, dat het dringend ge\"ens't is 
WARME KLEDING mee te nemen. 
Dit geldt speciaal foor d·e juniores. Denkt om 
de warme trui 'en zo mogelijk trainingsbroek. 

; 

., ' 

, 

; 



DE LENSREVUE ----------------------
Redactie: L.de Weert en G. Lam 

Gironummer t.n .• v. L-.-·eti S., 336711 

' 

Secr.: :I.Houkes,2e Schuytstr:60,tél.324721 
_Terreinen Ocke~burgh,: eindè Laan van Meerdervoort 

=. ===-===--.:..====-:::;=-- ·--=======:;:::··=======::::=::::;;;:::;::;:::;:::;:::;:::::;=== '====== J' 

Donderdag 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
,woensdag 

30e JAARGANG (1956-1957) · n° 21 24 JANUARI •57· 

24 jan.57 
26 1 tl 

27 
28 
30 

,, 
Il 

Il 

LEI/S 1 ZAKAGENDA 
: Training voor groep II 
: Junioren 7--8-10 · 

, Senioren 2,-3-5-6.-7 Junioren 1-3 
Clubavond -! 
Woensdagmiddagclub 
's avonds· training voor ,groep I 

-.----=-=---------------=====-====--===---=----===---======== 
KOM'i' ZONDAG EENS NAAR KOPLOPER LENS 2 ! ! 

' -::;:;:;;:;::;--===-=-=====--===_ ====;::;========-=:;;:==-====-;;:==-== -~==. ==== 
lle w~rvingsactie. , 

Direct nadat de heer en mevrouw van Luxemburg ( Co- . 

pernicusstr.56) de Lensrevue in,hun bezit hadden, moesten zij' 

beiden noodzakelijk even weg, en nog wel ieder een andere kant 

uit. 1:Iaar het resultaat ;van dit uitstapje was voor onsel1i'ietal 
' . 

nieuv1e donateurs, waarvein de nemen onder officieel zijn o pge-

l,).omen. I'.evr. va;1 LuxJnburg' zorgde. voór n°232; terwijl _de , 

heer v.Luxemburg Sr. de 'nos 233 en 234 voor 'zijn rekening nàm. 
, J ' • 

. Voor de zovee~ste keer weer een prachtig voorbeeld 

van de fam.v. Lu,cemburg. 1'Harteli-jk dqr,k. We zijn er van over-' .· . ,. 
· tuigd, dat Uvr voorbeeld :tot navolging _zal strekken. Zaterdag-

avond kwam tel~honisch de aanmelding van de'derde en vierde • 

· nieuwe dol-wtcur van de heer J.J.v.Luxemburg Sr., nl. n°236 en 

237. 1/ie van de leden z{jn er z_aterdagmiddag nog meer op pad 

geweest ? Vie wachten met spanning de re sul ta ten hiervan af. 

. , . Vanavond - maJndag - een nieuwe verrassing. Le pas 

toegetreden donateur de 
0

heer A. Rijk, blijkbaar aanga.stoken 

door acti vi tei t van dé heer van Luxemburg, b'e·zorgde ons de aan- · 

melding van n•23e. Hartelijk dank.·· 
1 
1 

. OFFICILEL 
Nieuwe• donateurs: 1 

Mevr._ .:.•;.v._!,ux,,rr,burg;dl S~met v.Lü,burgstirumstr • .22. 

'·j'. 
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------------------------------------------------------------
n°233 

234 
235 
236 
237 
238 

A.J .Mol 
H. J. Hoedemaker_ 
G.Bierhuizen 
A.Rijk 
E.Lutjes 
S. C.A. Coucke , 

• 

Coli.unbusstr.217 
Kamperfoeliestr.131 ,,. 
Wilgs tr .,40 -
Suezkade, 119 
Joan v. Hoornstr.24 
Stephensönstr.13. 
"""-:-:-;- , 

Bestuursvergadering. , . . . 
lle e.v: vergadering wordt gehouden op vrijdag, 15 fe

bruari 57 ten huize van de heer C.l!oogeveen. Eventuele voor
stellen, wensen of klachten gaarne voor 14 februari· inzenden 
aan de Secretaris. 

VARIA. 

' Een wel ,,at late, maar daarom' niet· minder geméen'de fe-
licitatie aan het adres van Kees Veldink, die; nc.ar Vrij e eret 
nu vcrncr.i('-ri. i~ de,cember sl&.a~rie voor het e~amon :I'.:oderne ne-, 
drijfsad@inistratie. · 

J;e l6e xor.de - Re sul tater, nm 20 ,ianuari 195". 
Seniore!1._:_ Concord;i.a 1 - Lens l 1-2 · 

Il€, overige wedstrijden gingen wegens tèrreim,fkeuring 
niet d.oor. , ' 

~ROGl_ll,Ei'A SLNIORJ;N VOOE ZO:/Il;,G 27 JJ.!füARI l;, 57. , 

..: 2 .30u,, Lens 2 " El.Zwart 3 -~ckenbt.r!,h, veld 1, lokaal 1 
-12.- u. Ler.s 3 -,,Wassen.4 " ·." 1 " 1 
-12.- u. Quièk 7: Lens 5 Nieuw llanenburg(einde Sportlaan) 
- l.15u. Lens 6 - KRVC-Vrendenburch Dckenburgh, veld 2, lok.2 
-12.- u, Lens 7 - DWO 5 Qckenburgh, veld 2, lokaal 2 
OPSTELLINGEN: 
· "\. -·-··:ons 2: 

Z .Kortekaas, H.Kemper ,A. Eoppenbrouwers,' 
A:Vest"r, J.v.d.hleer, J·.J\oozenburg, P.Burghouwt, A.Burghoüwt, 
B.Luijckx,, R.Wü,tefeld, P./Orarl.je. Rtserves: V.v.Laarhöven, 
H .Eisenburger. Leider : dl:r . .A. de Weert. - · 

-Lens 3 - • .c 

.,, G.Kochi; .J.Lelieve1d,A.Krol,A.v.Gein, 
C .Hoogeveen, H. v. Niel ,1,I. Serneijn,, J .Beijersbergen, P.Bergen He
negouv;en, A.Linm.weeve_r, J.Boortman. Reserves: B.v.Velzen, 
1. Lëwe:r s tci?}. • · 

,, 
\·~ 
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R,K. V.V. "LEl:IG illî Sl'TEL 11 · 
ëTw>IE ( bor3tomd voor doolnemor) 
;'TËÏÏSTRI JIJEN, 27 JANUARI 19 57 

. :~~"UISCLUB . BEZOEIC~.::;RS .. 1 2 3.4 

N.O.A.D. N ,A.C •. 
AJAX SPARTA , 
D."O.S. · G"V.A.V.· 

''l. 11.·v. El:HDHOVEN 

• L'ORTUNA M.V. 1l. 
P.S.V, RAPID 

E':TSCHEDE ELINK'.7IJK ,1 

B.V.Y. F-EYENOORD 
. WILL:i]{. II AI.'iSTERDAril 
HlL:~filiEI~ .Lf.D.C . 
I·IJSI:MONDIA ;,.LEM.11.-\.R 
E,IT,:':A :b.w.s. · 

/ 

R.K. V.V. "L:SNIG ,~N SNEL" 
OiTIGTifEEt ( In te zenden) ' 
IÏEDSTRIJDEN 27 JANUARI 1957. ' - --
THUISCLUB BEZOKl{..iRS 1 2 3 4 

N" O.A.D. N.A.C. . -
AJAX SPARTA 

n.o.s. .G.V.A.V; 
v.v.v. 3IHDHOVEN 

FORTTJIV" M.V.V.· 
P.S.V. RA?ID -· 
ENSCHEDE · ELINIC7IJIÇ 
B,V,V. · F:JYENOORD 

17ILLEi'I II Af'lSTI:.i.'1.DJJ1I 
H.AL.RLjEn A .. IJ ... 0. 

E:èLr:o:rDIA i,LKX,L~R. • 
Zl\L'.lli:i. n.·:,.s. 

., , 

'i•. ·ucELSIOH- 'SITTAiillIA E'JCCELSIOR SITTJ..RDIL · . 
~('.:1-:i' -:':\ 1~-:':\ s - -'.°lT,T . R..i!iü~RVl!i-1/.1.:!tD TBIJ:C . .1.!1J.1: 

· S'l'OBIIVOG3LS 
FORTUNA Vl. 

E.D.O. 
A.G.O.V.V. 

. 
R~S:J:l1TE--7EDSTRIJD:2N: 

.. sTomrvOGjLS 
. -------. FORTUITA Vl. 

E.D.O . 
· A.G.o·.v.v. 

·=========:;::=. =========.:::::;::::: ~ === -==:::======- ==-.::==== ...... ===================.-===, . 'Inleg f. 
;::1"drès · : 

i'1ZT INKT 
J)eclnamè 

Naam. : 
1 . 

Inleg·f. 'Naar.i 
,.drcs : 

INVULLEN: THUISCLUB \7INT l·;' BEZOEK:CRS WINlîElT 2; GELIJK 3; 
por koJ:om f. 0,25; IITLE"v:JR::.;N VOOR ZOIID,i.G a.s. THEE UUR. i' . -- ' 

f-,-' ' 
0) 
\J1 

.... 

' 
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LENS-VODTBALPOOL. 
' 

' ' 186 

Bijna was de extra premie-van HOND:JRD.GULDEN er uit 
geweest. J.Wüstefcl~ nrestecrde het om Zondag jl. 
TWA . .".LF punten te behalen, en zich da.armede het hoogst 
te klasserën. De buit was f. 1.7,25, Gezien zijn .goede 

· spel van Zondag telgen Concordia io helt hem nog van' 
harte gegund ook. 

,-. KL.:1.SSEi:'.I:CNT • 
I 

' 

. De lèoplopcr blelef ongewijzigd. \iel sprong ; •• 1:Ioppon
brouwGrs (11 punten) van de vijfde naé',r de tweede 
plaat •• De voorsprong van P.Burghouwt'is ogcnschijn:

·1ijlc noG veilig. Hier volgt de stand • 
• 1. P.Btu'ghouwt 

2. : •• v. d.Bosch-,";..Ho:ppen1Jrouwors...: 
J··• V. r/:1.03-..Jl!l 

3. F. Gr::mt_.-:- J. JagGr 
4. H.Janosciï - ?.or~~njo 
·5. H.v.Rijn 
6 .. :~.Bcclt - R.!:ahicu 
7. i7. ·:1ostcrhout 
8 ~ J.1. rin.gor;1uns '· 
9. J',Oli jhoek - C.Röt·t;goring 

10. ILHoulrns .. 

, 

., 

....,; . 

126 punten 

122 
121 
120 
117 
116 
115 
·114 
113 
112, 

ZOND,'i.G. a.s. allen weer meedoe:l'l, De extra premie van 
HONDERD _GULD:iiK is weer beschikbaar. i;n. de lttms om· 
deze t0 winnen is er zeker. ,';.ls or tvn::alf punten te 
bohalen'zijn waarom dan geen dertien? Hoc moer 
dcclncrtrbr3. hoe: m'óor kans en hao groter de e;owon'o 
pr.omic. 

· '!';100S TPlITJS f. 5. - . 

Voor do ongqlukklilgc dccl1ic:mcr, die NUL punten 
, 'heeft worl'l.t .::::m troostprijs va,n f. ·5.- qcschikb::iûr 

gbstcld. Ook 'degene diG er dus .hclcma::11 'g,:;cn vGr
stand van mcnun ·te hebben kunnen dus me.:;;docn •. 

" . ' 

Formulieren z.oals gewoonlijk o.,-::n.: i •. Hoofno.gcl, 
Tomo.tcnstra::i-t; 243: 'i7. Vcrl;l.cggon, Waartcnsdijklaa.l'J. 559; 
J.Roozcnburg Hcoswijicplcin 37, P .Krol Suczlmdc 53 en 
H.Houkcs, Ze Schtiytstr.60., · · 
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_;187--------- ------------------------------------------ ~ ---------. . ' . 1 .. , • ... ' •. Lens 5 · · , · . ,.. . · . . . J .Fr~jters, C.Veld_ink,C.Meershoejs:,G.v.Gein, · R.llecker, W.Klimnen, J.Jorink, F.Schippers;J.Kuijpèrs,G.Lain;· J .Brochard. Reserve: A'!i.HÓB.ander. . '· 
. Lens 6A.Blok; F.:Mourik,.· J.Ballering, J.Bom, A.Walhain, J.Bontje, H.Mulder, H.Janssen, H,v.d.Boogaardt; H.Houkes,S., Kroon. Reserve·: L.Niessen. ' . . Lens 7 ~ · · · · · · R.Su~kerbuijk, J.Stoltenberg, K.Wállaart, L.de V/eert; P.v.Onna, A.Loykens; C.v.d:Boogaardt, E.Sarolea, S,de ·Bruijn, J.v.Poelje, D.v.Lieshout. Reserves: J.Broekhans, J. Btusêel. ' · · 

Afsé:hrijvingen te richten aan : cj.hr .F ,J .v'l.Luxembûrg, Copernicusstr. 56, tel. 636509. , 
, .?rogTamma voor 3 februari a.s.:Spoorwijk 1-L~ns 1 ;· Lens 3-VOorb.3; Ltns 4-Flám,4 Lens 5~Archipel 5; Lens 6..: RKAVV 7 ·; Verburch 6-- .L,ens· 7, ,, 

Van doel tot doE:l . · . . rolde de bal deze week voor LE'ns ,üleen in '"tclft, waar ons eerste op bezoek ging bij het onderaanstaande Concordia L De overige w,.dstrijde:n vmren reeds vri,jdàg v,:m · het pro;,.amma :afgevoerd vanwege de koude, die in de loop 'van de week in de grond gadrongen was· .. 
Ven het be.gin af ontwikkelde zich. op het z1,;are ·Delftse veld een levcnèig<c> strijd, waarbij de g::isth"ren vc;rrass.::nd goed. voor de dag· kwamen. · Ge],uls:kig jlad onze v·erdedi_ging e1· ·goed het oog in én daar ook onze· voorhoede· zich niet van ijv:eor ont•-

\ 

' bloot betoonde kregen .beide partije:n erlige kansen. Het duvrde geruime tijd voor G.Verhaar uit een prachtige pass·van F.dc Jong kon doelpunten (0~1).Na de rust verkreeg Lens een 'veld.meerderheid maar ,de aanvallen van Conccrdia bleven· vooral over links, razend. g/vaarlijk, ·zod.at H.Haket ~n .A.v.Luxembur.g ·hun ·handen voJ '.1adden. Toer.t eerstgenoei ··Je E;en overtreding i_n het strafschopgebied .beging betekende,de toegestane penalty 1-1 . Een kwártier vèor het· einde weri:l de 1-2 eindstand .bcr~ikt, toen een van de vele•uitst
0

tkende ~orners ;,an
1 

J,Viüstefeld door F.de , Jong met een prachtige kopstoot tot doelp,unt werd gel)romoveerd. " . L.dc W. PROGRAMIIA JUNIOREN VOOR ZATI:RDAG 26 JANUARI 1 
-2 ,4S·u,· Gr.W.Vac ~Lèns 7 Terrein Buurtweg, Rogget7oning -2.45~1. :cns 8 -GDS 3 ,Terr'-in' l, lokaal l t-2.45,µ. Lens 10 '-DEL 16 " 2 -· " 2 
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PROGRA1-™A J.UNIOllliN VOOR ZONDAG 27 JANUARI. 1951• 

-2. 3ou. Quick St .1 - Leno, l Terrein Nijkerklaan 

-2.30u. Verburch 2 - Lens 3 Wateringseweg, Poeldijk. 

OPS'ThLLINGEN:L l .b k d t J b " l R p d G t 
ens· , : o en me • ,.1>:11.sse -~· .v. • ees • 

Leider: dhr.P.Juffermans. 

'; 

Lens 3 : bekend met D.Taát'.Res.H.PGlster en H.v. 

d.Beek. Leider:dhr.P.Meershoek. Samenkomst:1.45u.Haagweg,hoek 

Thorbecke laan. · . , · , 

Lens 7 : bekend n:et M.Zilfhout. l(es.A.Olyhoek en 

P.dü Haas. LeidGr: dhr.A.fü;ck. Samenkomst: 2 u. Javabrug •. 

, Lens a·, als tegen DHL 12 met E~Kos en H.Raayma-

kers. Re~. R.Kuijpcrs en J.Olyhoek.Leider: dhr.H.Kcmper. · 

Lens· 10: a_ls twee vreken geleden gepubliceerd. 

Ret;.H.1VaaJ'ür en V.liowee. kider: dhr',A.Burghouwt~ 

Afschri,jving.en aan dhr .E .Sarolea, Tomatens.tr. 50. 

'C!ie kri ,jgen wc de; volgende, keer ?Lens 1-Westl. 

Lens 3-Q..St.; Lens 5-RKAVV; Q.St.-Lens 7; Lens 6-VVP; Lens 9-

Bl.Zw.· Dl!L -L(,ns 10.· . 

De Filniavond voor de Luns.ilmiores: ,il..s.Zondegavond, 27 jan.57 

word€:n al onze juniores van 1Eons l tot en m8t 1cm, 10, als-' 

mede de pupillen, uitgenodigd voo~ de verleden week aangekon-. 

digfü, ,filmvcorstollif'g. i7ij z:'.jn zo gelukkig ·een zeGr goede· 

filmte kunm:n vc,rtoncn; g&ti t81J.: Je kant liet. toch niet mee ' 

nfmen {geluidsfilm). De voorstelling vangt àan om half acht 

adres: De Ghcinstr.51. Vánzclfsprekcnd mogen de bcstµ=sle'

de!l en elftalleiders zich als uii,gcnodigd,. bcschou.;cn. De jon-

·, g8ns 1·rordEm verzocht niet eerder dan 5 à 10 m.· voór half acht 

te ko~en. Er is·gelcgenhcid om de fiets te stallen.~ J 
- - .1.Je uco.-. 

Het ee;rste kampnieuws ! De cerstè aanm8ldingen zijn binnen ! 

Dc,g,ncn, die, al bcslottm he b"bcn om mee te gaan vra-

gen wij vrümdelijk vlug de aanmeldingsstrook in te: sturen: 1 

Zij·, die nog gue:n b&sl,ui t gt.nomen hebben vcrzo kui wij niet 

te lang te·wachten mE:t hun beslissing. Wilt jE: ic,ts weten .. 

· betr6ffende het kamp,· j'e bent harte welkom om bijzonderhedeh 

t(' verncrne:n. , 
' f 

A.Beck-E.Sarolea 

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

. ," 

Tijdens·, het stcncî]k)n _van de revue bolde Vincent 

Nowcc pp, cn deelde mcd~ dat hij zijn vadoi de heer . 

J .!':'owuc als donatc.".u- rriocht aan>:iclc":.cn. Go<-d werk Vinc,,nt. 
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Donderdag. 31 
Zaterdag 2 
Zondag . 3 
JJaandag 4 
Woensdag 5 

' 

jan.57 : 
feb. 

" 
" 
" 

LENS' ZAKAGENDA . 
Training voor groep 2 _, 
Lensjunioren 7-8-9 en 10 
Le.ns 1-3-4-5-6:-7 en junioren 1-3-5. 
Cl ubàvond ! . 

De woensdagmiddagclub en training voor 
de eerste groep.· · · 

. ' ' 

-------------------------------- -------------------,----- ----

filBT U AL !.EN LID OF DONATEUR M.NGEBRACHT ? 

De wervingsactie. , 

Na het overrompelende begin' van onze actie is ·er even 

een stihtar;d ingetreden. Deze week kwam alle~n ,de, r·eeds als 

laatste bericht' in ~e vorige Lensreyue. vermelde; aanmelding 

van de heer J:l,owèe als donateur binnen. 

Nu ho"pen, wij maar, dat deze stilstand slechts uitstel 

en geen afstel betekent. Een paar nieuwe voetbalschoenen of 

ee.n vrijkaartje voor een interland met gratis reis is niet 'li~, 
versmaden, 

' 

'ilij 'zien de aanmelding van de door U aangeworden leden. · 

of donàteurs met belangstelling ~egemoet. 

Personalia. , . 

Bladerend .in ons. ledenregis•ter bemerkten we, dat op. 

1 februari l~:21 de heer Wim van. Bohe.!)len als lid tot onze ver

eniging toetrad. Dat is dus vrijdag a.s.precies 36 jaar g~le

den. Hoewel dit gem jubileum betèkent ,is het toch wel een . 

feit om even bij stil te staan, temeer daar de heer van Bohee

men, voor,zove:c ,,,e kunnen nagaan, het langst als lid staat 

ingeschreven. Uit dit langdurige lidmaatschap blijkt wel dat

de heer v.Boheemen, destijds nie.t alleen lid is geworden_om· 

, enkele jaren te voetballen. Ongetwijfeld heeft hij in onze 

ve•reniging 1ueer gevonden. Yie geloven zelfs dat zijn grootste 

ve1><hensten voor Lens niet op, het groene veld tot uitdrukking 

' 
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,zijn gekomen, -hoewel hij ook iµ ,de oude .o.ristellingen van .; 
Lens l voorkomt. Uit oude. documenten blijkt dat hij reeds in 
het seizoen 1921-1922 in het dagelijks bestuur werd gekozen 
en wel als beheerder van de financiën. Deze functie vervulde 
hij ook'in de ;jaren 1922-1923; '1927 t/m 1929. Ook 'de voorzit
tershamer heeft liij meerdere jaren in, hander, gehad,·' t. ,,, • 1929-' 
1931 en 1933-1936. In 1938 keerde hij terug tot zijn eerste 

. liefde, de financiën, welke hij tot en met 1947 op voortref-' 
.felijke wijze behe1,rde. . , . · -

. Toen ik hem in dat jaar als penningméester )!lacht op
v.olgen, behoefde,ik slechts' zijn voetstappen te· volgen, het
geen mij, als onervarene, wel zeer ·van pas kwam. 

Ook op apdere wijze l'(8eft hi_j voor Lens bergen werk 
v10rzot. Ik denk o.a. aan het beheer ·van de Lenscantine in het 
Zuiderpark en zijn. aandeel in de. inrichting 2•n onderpoud v\3-n 
dG velden. 

De waardering vàn Len~ werd tot ui tdrukldng gebracht 
'in het aanbieden 1:an het 'ere-lidmaa ts,chap. Hierdoor behoort 
hij tot de" grote zes "· Dat in het ruim 36 jarig bc,staan 
van onze vEr-,niging slechts zes l,,den deze onderschoiding · 
verwierven, tciónt voldoende aan welke, hoge wa:u:de hiE;raan ' 

. wordt toegekend. · 
' ' Hot is ons bekend, dat ds hter v.Bohccmen, het huidige 
Lens CJE:n even warm hart to,dre.agt, en het wel en v:te met bt:
langstelling, volgt. Bij de' viéring van ons, 36-jarig hstaan ~ 

• . I ' 
mochten .wij hem dan ook onder de aam,e::igen aantreffen. We. 
weten. ook, <lat hij. over· een é,--root aantal gegevens uit de 
Lenshistorie beschikt,· ymariri we te'r completering van ons le
denregister binnenkort gaarne eens komen neuzen. 

' Wim, van haTte ge;/.'elici foerd met deze vèr é•1a1 dag. We 
hopen dat je ,mmm nog lange tijd op de ledenlijst mag prijken. 
·we zij trots op zulke oud-gedienden_., Moge het je gegeven zijn 
nog vele succesvolle jaren van onze club te beleven. · 

., - · H.Houkes , secre.taris. 

Nieum, donateur 
239 J .Nawee Statenlaan 88 · 

Training.· 
Ondanks ziekte van de trainer gaat 

de be'kencle avonden normaal door. 'Jij. hopen, 
deze avon:!en minstens 'op -~~ ,.zclf:iQ pril zal 
hard nodig. 

! 
'I 

1 ' 

de training op 
d"t het bez0ek aan 
tli.jvc.n.~l,.;t is 
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VARIA. 
-Vorige .:.e.ek.vernamen wij, dat dlir.P.de Leeuw sr. zove'r 

hersteld is•, dat hij in de huiselijke _kring ,~as teruggekeerd. 

Teneinde zijn gtzin en naaste familie in staat te ·stellen hem 

rustig te kunnen ·bezoeken, meenden wiJ de ·publicatîè van dit 

heugelijke feit tot deze week te moeten uitstellen. Onze gelUk

wensen zijn, er echter niet minder hartelijk om gemeend. 

, -Een minder prettig bericht kregen wij omtrent· onze 

trainer J. Willems. 'Vorige. week is hij ziek gev,orden en de dok-,· 

ter constateerde longontsteking. Wij hopen, dat hij spoedig 

aan de betere hand mag zijn en dat wij hem binn0n afzienbare 

tijd. weer geheel her tald mogen terugzien. , 

-Dhr .E.Sarolea, kampioen-vinder, vond wocmsdag j. 1. een 

paar basketball-schoenon. De eeriijke verliezer kan ze terug · · 

bcko&,en in de TomatLnstraat n°50. · 

'J!et 2oeklicht op Le~:s' 6e seniorenelftal. 
,Na vele weken van non-activiteit kwam het zoeklicht er 

ook weer eens àan te pas en zondag j .1. was Lóns 6 in dé wed

.. strijd tegen KRVC-Vredenbnrch 7 het voorwerp, dàt beschenen 
wera. . . ' . 

~ ,. . . . .. 

De uitslag·, 5~2 in ons voordc,ll, ·zou c:ocn vermoc,don, dat 

het _een vmlk-·ovcir voor. onze vetEO:,anen is gGwcE,st, maar niets .. 

is L1inder waar. 8 :1Iinut.en voor tijd wa·s de ruststand, 2-1 voor 

_ LE.ns · 6, nog, steeds op he\ scoringsbord aanwezig... • , · 

· De $tormachtige wind.deed veel afbreuk aan het spel en 

ho-,wel de onzen in de eerste·helft. en:i:g windvoordeel hadden, 

duurde het geruimó tijd voor einze r-loeg op- toeren· kwam. Tot 

' .. 

+ 12 minten na het begin stonden te kort spel en -getreuzel suc

ces in- de weg, ,maar toen H.Houkes ï:iit een voorzet van rechts 

inkopte was .het 1-0, spoedig gevC' lgd door 2-0 door een fraai ··' 

doelpunt van H.J ,nssen. De (l.t'taques van de Rij,.wijkers waren 

overigens niet van gevaar ontbloot·, msar onze goed spelende 

defensie stond in· deze eerste µelft niet:mccr dan 1 doelpunt 

toe. De ruststand. wa.s dus 2-1. · 
Na dè rust krtgen we een gev1eldig offensief van KRVC 

te zien en in het begin had onze verdediging dan ook alle 

moeite de stormlopen meester te blijven. Langzaam werd het 

evenwicht achter hersteld en irr de la~tste 8 minuten vielen 

de goals als rijpe appelen van de boom. H.v.d.Booga:rdt (!-fop-

) 

' / 
. , 

\ 

- ., 
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bal uit corner ), H.Janssen en H.Mulder zorgden, dat Lens' 

, 

' totaal op 5 goals kwam, ,maar tussen het' 4c en 5o doelpunt· 
had ook KRVC nog eonmaal roos getroffcm, De eindstand _was· 
aldus 5-2 .en de Lensdoelpunten waren, der traditie getrouw, 
;veer eens 5 E-doclpunten, zij het dan, de ene H(v.Rijn) deze 
keer vervangen was door een andere· H(Houkes). 

Het elftal .zit goed in elkaar. Ke"per Blok liet giste~ 
nm nogal eens een steekje vallen, maar had daarbi'j niet over 
geluk të klagen. De defensie st!'lat zijn manm,tje, waarbij 
J .bal lering als rots en F.Mourik als de tüchn:l.sche betere. 

·' speler fungeert. De middenlinie' is prima. J .Bontje heeft zijn 
ved jongere teg1onsta_nders meestal volkomem in bc,dwari'g, A • 

. Walhain zwoegt nóg, dat het eerl _liüviJ lust is en J .Bçm is als 
benjamin in dit geroutineerde gezelschap volkomen op zijn· 
plaats. De ·voorhoe:de ·heeft echter dibiijls nogal wat tijd no
dig om· de bal voor het doel te brengen. Uet name de buiten
spelers hebben de genooµte. eerst ~en pe' •. tcgc.nstandcrs te 
passeren voor zij u.n · voorzet landr,rcn, zodat de kgenpart·; j 
v,eGlal • tijd krijgt zich te h0rgrotperen. Dat er di.sondartks 
toch flink Y:at goals vallen, bewij'st, dat de· voorho~dc, als 

. ' . . 
linfo góed iq elkaar zit. Dit neemt echter niet 17eg, dat .:r 
bij sneller afgc:ven van.de bal.misschien nog (';rotere overwin
ningün bcháald ·zouden lcunnen worcrcn. Al met· al is Lens· 6; 
dat gisteren beslist g"cn topprestatie lti-V(?:r'de ,en cclftal, 
dat op zijn dodo a~kertje kampi~cn g~at word:n· L.dc, W.' 

De l 7e .vo.etbalweek-riesul ta ten van 26, en 27 ,ianuari 1957. 
Scniorén , Juniorei\. 

Lens 2 - El.Zwart 3 2-1 Q.Steps 1 ,,. Lens 1 5-0 
Lens 3 - Wass .4 .1-0 Vcrburch2 - Lens. 3 2-3 
Quick 7,;. Lens 5 3-4 Gr.W:Vac 6- Luns 7 0-9 ' , Lens 6 :.. 'KRVC 7 5-2 ' Lens 8 GJiS 3 0-8 

rLems 7 - DWO 5 T'R/0 ri;o. Lc..ns 10 - DHL 16 10-0 
4 4 0 O 8 12- 6. 2.- 5 3 0 2 6 22-15 1.20 . ' 

Stands . 6 6 ~=:,::,cnioren 7 37 7 23 81 214-1 1 1.21 
Junioren· 55- 32, 5 1e 69 203-116 l. 25 , 
Pupillen 5 1 0 4 2 3- ·23 0.40 

Totaal· 127 70 12 45 152 420-;00 1.20 
./ . -------------------------------·----

. ' 

' ( 
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' '.El.Je, V, V; 11 LENT.Q: '.EN Sl'l'EL" 
CT" ö P :t E7 (Bestm:1.Ü voor deelnemer). 

" y/Eîl~T_RIJDEN, .,l ~:_;.:;BRU.AB.I _ 19_57 

lt.K V rV• 11'.ti~g,_ ~ t1"1e' · -Oliftf.t.1.~TihL · nU ~ dl: en, ...,· 
'iffiD;:,T:tIJDE:'.·l, J. FEBRUjl.RI 19 57, 

·--·------'-----------------
:rHUISlJLUB J3EZüillCë;RS l 2 3 4 THUISCLUB BEZOEK:CRS 1. 2 3 4 
---'---------------------·--·------'-------------
AI".STWDAM N.A.C, , 
S101,nrn, n O ·' D .l. ::...1., . .t,:.ti. .. ~ • ,, .ii... • 

G,V.A,V .. ·AJ.A:X 
JilillHO"lillî · D ;'o. S • 

iii.V.V. 
_ RAI1ID,· 

ELINK\'/IJK . 
,F3YEHOORD \, 

WILLErJ II 
D.Yl,S • 

• 

v.v.v. 
. I!'ORTtJJ:î A 

P.s..:.v: 
~NSCE3:D~ 

3.V.V. 
A.D.ü. 

-----------

-~------

.AI·.:S T illlD.tJ,f 
SPA11TA 

G,V.A.V. 
i~IlîDHOVï,1f 

' M.V.V. 
RAPID . 

~LI:tlICY/IrJK
F3Y:Cl·JOO:-m 

. '.ïILL::!:I·I II 
D.ti.G. 

lT.A.C . 
N,O.A.D. 

AJ".A:X 
D.O.S. 

v.v.v. 
FORTUNA 

P.S.V •. 
:iJNSCHEDE 

B.V.V. 
A.D.O. " 

----~----·· 

S.H.S. :'ORTG"NA Vl. 
:X::::ïL~BS -----

S"H.S" 
s. ,r-v. 

FORTUNA~ Vl.-----
XER::GS. s.v.v. . 

SITTAlîDIA. u T'\ 1T S 
.i..L • ..., Q ·" • "' 

SITTii.ll:::>IA H.D.V.S. 

R2SERV~- '1VE:>S T:2.I JTI~N~i · R,i:SZRY.E-',ïEDSTRIJD:ill-T: 

::IIGT~::RSBL. . H;ELENND. .. RIGTERSBL, 
'' S " · T Jr""U10 GIJ, •---'--'-o•-~ '' "' -, / LI''J3· URGIA 
EELI::QiÎD 

., , 

~ • • V • .!J .. :,_.LJ 4•.. l. •---- V • u • \i • l':J. •• -

~=- .=====,L.=====__,===========::::-r========-=====::==-===-. =:.::==·-=::l:= . ==::::== ,=. ==;;:::============ -== 

Inleg f.. lîa:.:.m : . Inleg f;. Naani : . 
Adres : .. Adros : 
l''.ET INKT II:îVULLE!T. ·DOORHi.LINGEN EL.:::GN F0,1KULii!fR. GNGELDIG. 
THTJISCLUB ',:'INT ,_: l; B:.Jzo:.:;KERS rnr:nrrn,i- . : . 2; GJ.::LIJKSP:SL : 3; 
INL:::V:.li3..JN VOOR ZOHDAG a. 3, T;n~:~ UUR. 

•· 
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'->l 
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LENS-VOZTRlLPOOL • 
-- .;.· -'---'--=~--

Zlimdag jl. waren er. liefst 7 'deelnemers die negen 
punteri beháalden. Zij moeten de premie van :f.17.50 
dus delen en ontvangen. elk f. 2. 50. · · ' 
Hier volgen, de winnaars : , _ . 
A.J3cck; F.Grcnt; C.Hoqgevèen Jr.; J.Jagcr;, G.Kempenmn;' 
~.Oranje en H.van Rijn.' . 
.KLi.SSEl;1IENT. 

, . 
JJc positie van P.J3urghouwt is nog onaangetast. Zijn 
voorsprong bleef 4 punten. JJc concurrenten geven de 
strijd echter nog lang niet op. De stand is nu: 
1. ·P.Eu:cghouv1t . , · 134 punten 
2. :i!'. Grcn-t;, .;'...Hoppcnbrouwcrs, J. Jager 

J. van rrr:..f;sorr:. 
:3 : A.v.,d.3osch - P.Oranje 
4. ii.J t:.'.11.GSO!l 
5. H.v.:äjn 
6. · .i1. .. Bcclc 
7. B..Es,hicu 
8. W. UJ~rtor::out: 
9·. r..T.Olijhock - A.;.1ag,::?m.an3 

10. 1-:.Houkcs - c.:löttG3rinê 

130 
129 
127 
126 
125 
124 
123 
121 
120 

. 
De bcochikba.:i.r goJtold-c troo:1t};lrijs .-1;:wam or niet uit. 
L. de Hoert 1ms met 1 punt er dicht bij. 

ZOND.1.G a. s. wd or e .:m.=prvmi g van HONJJ~"PJJ · en vàn VIJF -
gulden. Doet Uvi bpst. Tot wc nader:} gegevens omtrent 

,d0' IC.H.V.B.pool hebben ga .n we gev1oon door. \"Ic houden 
_ü ,_echt or o-p de hoogte. 'i-, , · 

' 
, YlillGn clé d'Jcln;:;;:i,JÎ'U er op_ l~tt·on; dat. gocn vorand.erin
, GCn r.:1.oogon t:vordcn a~~.,ngcbrc~ch.; 'On d \t d::; invulling mot 

- IIIT:T moet gc~lJhiod-Jn. , 
Fornulicren zoa.l:s gcwocnlijlc tijdi,:; inlóv-iren bij 
J.l. Ho::.;fnug·o.i, Tori.:.::.t.3nstrt42. t ~243; :1 ~ ·v e:rhogc;,:Jn, · i-:12-nrtons
di jklaan 559; J.:aoozenburg, Hc0swijl:plcin 37; P.Krol, 
Suozkado 53- en H.Houkes, 2c Schuytotr,. 60. 
Prijswinna:~rs kunnen op lcL',tstgcnocmd adre::i terecht. ' ' . 

, , 

' 

. . 
,, 
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PROGRA1,IMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 3 FEBRUARI 1957. 

•r 1 / 
2.30 u. Spoorwijk 1 -Lens 1 Tc_rrein VELO, Harry Hoekstr., 

~ 'llatéringen ' 
1.15 u. 
2. - ' u. 

-12.- u. 
-12.- u. 
-12.- u. 

Len:'j 3' 
Lens 4 

-Voqrburg 3-,. Ockcnburgh, veld; 1, lokaal 1 
-Flamingo I s4 - Il Il 2 Il 2 . ' Lpns 5 -Ar9hipe·l 5 11 11 2 11 . 2 

Lens 6 . '-RKAVV 7 11 11 1 11 1 
Verburch 6.:. L0ns 7 'Po,ildijk, Wataringseweg t.o. 

n°65., Bushalte W.S.M. 
OPSTELLINGEN: , 

Lons 1 . ' 
-A.Beck, A.v.!.uxembu,rg, E.v.Laarhoven, H.Haket, 

- J,Admiraal, J.Ras,J.Suijke:rbuijck, F.cte Jong, J.Wüstdeld, 
/ .... , ,· ' 

G.Verhaar, J.Jager. fü,_serves:F.Kortekaas, A.Hoppenbrouwcrs, . 
A.Vcster, li.Luijckx. Samenkomst: 1 uur, Café Hierck. ·oo:.: voor · 
de fietsliefhebbers. · 
,. Lens 3 ' . ' , .'. 'T. . . • r • I 

1 ~ 
, -~-a.Koch;i., J.Lelicvel~, A.Krol,A.v.Gein,C.Hoo-

. gevecn, H.v.Niel,_ M.Semcijrt, J ,l3ei-jersbergen, 'P.Bergenhanegouwen 
A.Linneweevar, J.Boortman. fü,servei E.Löwcnsteijn. · • 

· Lcms 4 . • - -· - • 
· ._ H.E;i.scnburger, Ph. dç Haér, P.Krol, B.v.yelzen, 

H.Hèlmich, J._v.Wcsting, .[!..ten Dam, V.v.Laarhoven, H.Naastepad, · 
J,.de Boer, Il.v.Ylesting: hesorvc: M.Ho'llande:r. 

L,ms 5J.Frijte:rs; -C.Veldink; C.lk~rshoek, lf.v.Gcin, 
R.Becker, W.Klünnen, J.Jorink, F.Schippers, J.Kuij1x,rs, G.Lam 
J .Broc!lard. 1\rnerve : E.Löwenst, ijn. · • 

Lens 6A.-Blok, 1 J .Ballering, F.Mçniri~, J .• Bo~,A-.\~alhain, 
J.Bontje, H.1!ulder, H.v.Rijn, H.Janssen, H.v.d.Boogaardt, S •. 
Kroon. RLs0rve : L.Nicsscm. --

kns 7 
. R .Suijkerbuijk,'· J .s·tol tenbcrg, K. Wallaart, 

L.de 'i/u,rt, P.v.Onna, P..Loykeris, c:v.d.Boógaard, E.Sarolea, ' . S.'dc Bruijn, J.v.Poelje, D.v.Lieshout.·Reserves: J.Bro,khaus 
'en J.Brussel. Samenkomst : Varkenmarkt om 10.35 uur. Sámen-

\ 

komst voor fir,tsliefliebbers, hoek· Haagweg en Thorbeckclaan,11 uur 
/ Afschri.ivingen · tt richten aan dhr .F .J .v.Lµxem-

bl)rg, Cgpernicusstr.56, tél,.636509. 1 

. · Programma· voor 10 februari ·a.s. : Lens 1:. P.TVV l; . , 
·s;v.H.2-kns 2;· SOA,. 2-Lèns ·4; Lrins 5-Laakkwartier 8; GDA 6~ , 
!t;r..S 6 • L2Es 7 - SVH J. - . ' 

' 
' 
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Van· doel tot doel. 
Daar D,1'1.0,5 ons.zevende t8vergeefs liet wáchten, gin

gen er maar 4 seniorenm,dstrijdon door. De uitslagen, alle 

wedstrijden worden gewonnen, geven alle reden tot vreugde, 

want behalve dat Lens 2 8n 6 hun leidende posities verstc1rk

tEJn, lE:vcrden ook rodc-lantaarn-candidaten kns 3 en 5 uit-, 

· stoken de prestaties, die de, hoop óp rod:iing deden s ti jgcn. 

Lens 2 had aan Blauw Zwart 3 de handen vol. M8d0 door 

de sterke wind li<-p de machine niet erg gcsm,:erd. Blauw z,.,,_rt 

nam door een fout van onze spil de lt:d.ding, maar na vele ver

ge.efse pogingen van de voorhoede slaagde J .Jager er in mot 

een prachtig schot de gelijkmaker te sconm (1-1). _Na de rust 

was Lens het meest in de- aanval. Er .w~rd echter. veel te onbe

. sU:isd geschoten" ToE;n J .Jager e·en kct.r· wCs doorgubroken, Vmrd 

hij, met het doel "',n penalty· te· forëcr~:n, door· een lll ,Zr.art-

• spch,r op st.::vigü ·;•ijze ,;-,:vloerd, maar A.llurghouwt voorkwam 

de 'strafs-:hop door n'og voor het fluitsignäal· klonk,de bal 

toch nog in hc't doel te dEJponer·en (2-1)·, De Blauw-Zvmrt aan

vàllen w,frdcm in dc~e tueedo helft mccsk.l in· d,.; kiem gé-

. smoord. lid .g, hele olftal hüeft hard voor de zoge g,merkt. 

K~epor Kortckaas, A"V~ste:r, en in dç tm;cde hc.lft·ook A.Hop- · 

penbrouwcrs waren de uitblinkers. 
. . Ons dorde elftal spe~lde een unthousiastè wedstrijd 

t{.;g0n ·v.•asscnuar, 4. Ik:t spel wns bt:tcr vLi'Zorgd dan in vc,;le 

;orige w .... dsttijde·n. C.Hocg...,vce!l was dL ruélkor' van het enige 

doelpunt in deze 1mdstrijd, toen hij in do. uersto helft op 

flinko afstand een schot afvuurde, dat. in het net verdw('Gn. 

In de tTieede helft deden zich.nog oen aantal mo~ilijke situa

ties voor ons doel voor, maar or,ze _d,·f, nsie wist ons goal 

maagdelijk te houden. Jle grote uitblinker nP.S hior zeber 

· ·,A.Krol,' die '7erkelijk in grootse vorm· stak. 

-Lens 5 prcstcerdo het om, na oe:n 3-1 achterstand bij 

do rust,. toch nog met cc,n 4-3 zt;;ge. van de ·visite bij Quiclé · 7 

terug t1. keren. LGns blr,ek in de eerste helft zeker niet' de 

mindere, maar het ongeluk wilde, dat Quièk de·wcinige kansen 

· · ,bGnutto en dat L,.ns he, t niet verdur bracht .dan een geluksgoal 

van J .Jorink, zodat de ruststana: 3-1 voor Quick was. Na de 

rust gaf ons elftal t,çhter de toon aan, maar pas in het twee

. de· kVlartier .krc,c:g Quick 'de:· genadeklap, want prima' voorzetten 

.ven links en r(chts Lverden 3 gocls(alie van F.Schipp0rs)op. 

De. ~ld1\s v0rkr•,:,g~ri Ä--3 _Voors:pror.t..; .. -.ï~r rr:.c.t h3.nû en tc...nd v .... r..:. •: 
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dodigd, zQdat oen moe maar voldaan Ik~selftal de :..·011ë· bui-t ' 

·bemachtigd had.· , 
L.d.W. 

PROGRAM1':A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 2 FEBRUARI 1957• 
_-2 .15 _ u. Quick St. 7 - kns 7 Terrein Nijkei,klaari. 
-;1.- u. Lens 8 VVP 10, •-,.·" 1 lokaal 1 

--'3.- u. Lens 9 ' BLZviart 7 Il 2 . " , 2· 
-3;30 u. DHL 16 - - Lens 10 L.v.Vollering, DE],ft' 

· PROGRA1.ll\ll,, JL'llIOREN VOOR ZONDAG, 3 FEBRUARI 19 7 , , 
~2. 30 u L&ns 1 W&stl.1 , Terfêin 3 lokaal 5 
-12. - u. Lens 3 Q.uick St,. 3 · " 3 " 5 

•, 

-1.15, u. kns 5 RKAVV 3 · " 3 " 5 
OPSTELLI:IGEN. , ., '. 

Lensl bekend _met J•.v.'d.Gcest. lies. G.Jchec.Lc•i-
der : dhr.P.Jufformans. 

Himfclaar 

Bogiach.' 

Lens 3: bckond mtt H.v.d..'Bce:k en H.Pclster. Res. 
F. er; G.Looy<stcijn. Leider : ·dhr.P.!Jcersho<ck.-

, Lun; 5: b!c'kend.. R~s·. F.d~ 'Groot. Ldder: dhr.A, 

' Ltns 7: l:~kend 'met M.Zilfhout. fü,s. ·R.Straathof 
L~idór : dhr.A.Be,_ck (Iet op de aanvangstijd, jongens ! ) _ · •, 

L0ns 8: b"'kend m,ct J.Olyhoék .cn',G.vt,n So{st. hes\· 
H.v.Aà.richsm en E.Kos.· Leider :- dhr, H.Kcmper. 

L,:,ns 9: b<-kcnd r.1,,b }'.Duim en H.Gocmans. Rcs.tI. 
Erockhaus. Leider : dhr:G.Lcm. --

. L(:ns 10 . · . ... '. , .. , .. · 
----_P.Schulten, P.Nicuw;;nhm.zen, 11.'ëhomas,F.Ha-

ring, F. Warns tu,ker, L. teer Meer, 'JL de Boer, Ii. Waäyer, L. Thomàs, 
V.No'iru,, J.Veldink. Rcs. : 'W.Eu,rghouv,t, LGidcr :· dhr;A.Burg
houwt. Samenkomst : 2.3ou: Lijn.kamp, dc. lo. Rc5•weg, 1 •. - -- . 

- WiE kri,igen wc: volgende we'-'k ? Bl.Zw.- Lens l; 

, 

\ 

fl. Zw. -Lens 3 - Gr" i'i. Vac ,.. 1,-ns 5 ; Jll. Zw. -,'.Lens 7, Bl.Zw. -Lens 8, 
Iè,ms· 9-VVP, Lens 10 - OSC. , · 

. . . ' - . ~ ' ,• 

, G;Looycstei,in en F.Himfelaar worden deze week bij 
de juniorlnsecrc taris verv:,;cht om hun wegblijv0n _ van ,zondag 1.1. 

,, te moti Vbren. - ·- · , 
JUCO 

De Filmavond, 
-s·1c chts wéinig minuten na half acht waren ruim 60 

LensjUJ;ioren bijeen in, een tot bioscoop gc•impró v-isscrde · gymzaal. 
N;,: een he cl. kort openingsvioord om· de .g~n_odigden - onder Vlie 
d6 heer :r"HoukLS flt; bcs~uursafgçv.:,:.....rdi;de - tP vt1rv;elko:nt~n, . 

• - J ~ 
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~ingen de lichtE:n uit en bÎ0ven wij met c,0n,ond9rbreking voor 

' } minuten pauze tot half. tien geboeid kijken naar het spel ; 

~an ·licht en schaduw. !fot programma - spo_rt '.i.n de sneeuvt en 

· ~e gedurfde bel,v0nissen ven een olijke snuiter met zijn 

v;fonden - bleek dermate op onze jongens ,ifgcstemd 'te zijn, 

. dat nil mand zich ook maar ·e.;n tel vervedde. 

Een hart,Jlijk applaus· beloonde de rrnrwaarde Broeders, 

die ons in st2at hadden gesteld de L8nsjcv.gd een aangename 

,wond te bezorgen, De J\JC0 

ZO speelden on~e junioren. . 
De. uitslagen vi clen nogal hoog uit di tma&l, zowel in 

ons voor-als '.i.n ons nadeel. Het eerste stelde h5vig teleur 

door de eerste·v"rliespartij te boeken c,n dat nog wel te-gen 

het niet sterke Quick St~i:;s met de kapitale cijfers 5-0. De 

l.''-dstrijd verdiende nauwelijks deze kwalificatie. Het g8ht:le 

üftal, met ui tzonfü;ring van H ,Wi ttcrs en F .Ifocrc·ns in de · 

2<. hel'ft, bleef ver onder d0 mr.at. Er zal veel snLller gespeeld· 

en minder gepingeld mekten worden· om tot succes te komon. ·E0n 

klE:in f.Xcuus ware11: de bh:ssuros van v.d.Breugcl ,,n do \'lé!urt, 

\'dl~1rdoor wLn gt::dcolte van dit tre:ff1:..:n rra.:t 10 ml"!n g1..SIH:.;vld. 

ccoc st worden. Lens 3 k,•:m:i in Poeldijk terecht op c0n dl''.\S-

sige_ ;;undvlakk, aldus de leider (?!), Vcrburch op.:.nde n,1 een 

kt,·nrtier dE: sc:ire, ms::tr Mcershoek, m~_.akte gt.:.lijk met e0n kc.:uri-

gB kopbal uit ~en voorzet van rcChts. Voor rust cclytèr ilam . 

Verburch opnit:uw de lsiding (2-1), V/1'.&rbij onze· kc:L per niet< 

vrij uit ging. n" storm tegen na de pauze verhinderde Lens 

niet, ten aanval te trekken. Dit resulteerde in een doelpunt 

van ·:.iclç Tr,'!t (2-2). In de laatste 10 min •. kr,gen wc 2 pt:~ 

nalties, ti:, nc,~1en; wçartan er één w8rd benut, zodat de eind

stc.nd 3-2 in ons voord.Gel werd. Lfns 7 won zt:sr overtuigend 

Van zijri rivaal G~ .. -:V.Vac. Dit •;us_ te d:..:.nkt.n ::::.2n onze grot.ere 

vechtlust ,;n bct;;rc halbek:ndeling. Lens begon met de· storm 

mee en ontketende een 'offensief met· felle sc:,oton op het Gr. 

il .-doel. iitlchel Harders ontpopte. zich hforbij als d,n snelle 

en bcwcegJ._ijke midd_envoor. De ruststimd woc,s rnc,ar tiefst 6-0 

in ons voordeel aan. fü1 rust storm t, gcm, rnr.&r tLgGn dG. vc·r

vcachting in blc,ef Lens skrker. Prachtig ging de bal l,mgs 

de grond ven man tot mnn en do grocngc.lcn krtgrn: geien schijn 

,ven kans. Regelmatig Vierd de st,1,:id opg,.vocrd tot 9-0. Toen 

vond,m we hüt ·:·,cllc,tjus. E&I) goGdc ,,,.dstrijd van L~ns kant, 

wa~.rbij t;r,.,:f ·,.illsm nogrü t,;c, nv: .1. ; 
, -.::.------H·-::=------------'---~-----------------:;a--=a::p----;:::,:izaa;aa::::a=:aa:k-::11 
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'. _,DE .. LEHSREVlJE 

--------------------. .. 
Redactie: L.de We~t en· G.Lam 

Girontimmer t.n.v; L. eJ?.· S., 336711 
' · Secr.: H.Houkes, ·2e ·schuytstr.6Ö,té1·.3247'21 

• • • ' 1,, ., ~ ·, • 

Te:reinen .Ocl,rnnburgh, èinde Laan van Meer.der.voort 
-===' -===· _;;. =---. *-. =" -----= -. =-, ·=::;:- . ·=· . -=--;:;;;;;::;:::;;:;:;;::;::==-=-==' = ' 

' 30e .1AARG'ANG ~1956-19,57) n°23 7 FEBRU.L\RI 1957 · • , 
--==:::i:=== '=-=--, ::::::-=======-. -==:::--:;:;=_ ==-=======:::.=== -. ========;;= 

•. , LENS I ZAK'.AGENDA ' 
Donderdag 7 februa~i Training voor d~ 2e· groep· · , • 
Zaterdag ·r., " · .. Lensjun;ioren 1-s-9~10 
Zondag, 101.· ' '' • .. Lens· 1-2-:4-5-6-en junioren. 1-3..:5 

·. Maandag . Îl " · Clubavohd , . ' . • 
Woensdag 13 · " .• De Vloensdagmiddagclub_ en tr.ainihg voor ·· 

' ' . . groep I ' . .• \ , 
: Bes_tuursv~rgadering t.h. v. dhr, Hoogeveen,' 

Tomatenstraat' 238 · 
,:;::;===, ;;;:;; ,, == .,. . : == ·_.=====. =- . ==' ;::;;::;:; ·. ==:;:; ·===:. == . ' ··===. -;= _::::;, ===." =.::::. 

.· Vrijdag 15 Il 

. ONS STREVEN: :DRIE KMlPI01NÈN, GEEN DLGRADATIE$ ! -. 
-= . ==:::; ,I ===== . ==. == . ===·· = .. = .:;:;;:: j • ;:;:::;:::;;:;;' ======= -==== -= / =====:;; ·...: 

., 

Onze wervingsactie. . . , 
. Deze week kl,amen 2· aanme,1-dingeri van nie:\twé· donateurs ·· ./ 

binnen •. Vlij kunnen niet· zeggen, da't het storm lo0pt, maar. voor
lopig zijn er in drie wekén. toch alweer 7 nieuwe donateur·s.·ge
noteerd. Nieuwe leden zijn ,er nog niet aangemeld· (althans 
niet als gevolg v~n de wervingsactie ) : . · . 'r. , 

. . .Wij zouden op onze leden ·en· donatc:curs een dringend 
beroep willen. doen .nog eens· goed rond te kijken. Het is' voor 
een gl:ede zaak en de prijzen zijn toch zeker· niet z'odanig, . · 
dat men er n:ï,et wat· moeite v·oor zou mogen .doen. · '. 

OFFICIEEL 
NiEu'lle donateurs:" . ;,_ ,, __ · . -',: _ · . , 

. · 240,J.L. v; Uffelen- .p.a." Prinsestr.96 · (Hr. J.Janssen) , 
, : 241 B,Th.JI,de, Groot. Thorbe?kèlaan l95 (·" 

1
P,d~ Gr.oot} ·• 

In ballotage . . · · , 
nP28 A.G. Ho-Len~Fat 13.6,42 Öbrecht'str.129 dhr.Houkes-· 

' ' . J ' ' ' . . ;, 
, ,., . .. . , ,., r • , , Hoefnagel ·· ,' 
Nieuwe ·le.den : " · ~ t 

.-- . 302. C.Peetérs , Zusterstr, 7. ".,. 
.. .. .. 1 ,;..;.,. 

. j 

Bestuursvergadering: . '. ', ·, · 1 , , , 

• 1 De eers·tvolgeride bestüursv,e;rgaderiÎ\g word.t. gd1oudem 
1.5 feb.57 t.h.v.de hN·r C;Honge,:,,en, ''î'omat,;iistraat 238," __ 

I e 
/ 

r, -:-:~ .• 

. ' , . ,,., ·,. ,, ~ ' .. ; . 
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De l8e 0 ronde ~ resultaten :van 2 febr.57 - Junioren 

, 
Lens 7 . 0-5 Lens 9 ~ 'BI.Zwart 7 5-1 1 Q..Steps ,7 -

Lens 8 - VVP 10 5-1 DHL 16 - Lens 10 · 0-6 
totaal 4 4 0 0 8 21-2 2.-

Alle Wedst:sijden, 
gingen niet door. 

vastgesteld voor zondag 3 feb.57, 

Stand : 
Senioren 67 37 7 23 81 214-161 1.21 ( 

Junioren 59 · 36 5 18 77 224-118 1.31 
Pupillen 2 l 0 4 2 3- 23 0.40 

Totaal 131 74 12 45 160 441-302 1.22 
================================= 

Competitie-indeling: 'l'eruggetrokkcn bij Lens 7 (sen): S. V.H.~ 
en D.W.0.5. 

Het zoeklicht op Lens-junioren n°9., · 
De wedstrijd Lens 9-Blauw Z,mrt v;as bes.list het Ecmkijker 

waard'. 'De jongen,; uit Ylassenaar, die laag geklasseerd staan, 
waren heus niet zo zwak eü bezorgden Lens, _meer moei te dan de 
uitslag (5-1) zou veronderst\Jllen. Zij vlisten zelfs de lëiding 
to nemen, toen keeper Guido zijn traditionele blunder beging. 
(al I:Ioet gozogd,wordECn dat hij zich later danig rehabiliteer
de ) • Spo,,dig was het echter weer. gelijk, toen na uitstekend 
samenspel op de rechtervleugel Hans Goemans de bal voor trok, 
voor de voeten van Pater de Haas, die zich handig vrijspeelde 
en beheerst inschoot'. Kort daarop kreeg Goemans een doorloop
bal en het was 2-1 ( was het gren buitenspel? ). Nog voor 
rust "erd het 3-1 door Ed.Hilkhuizen , die een èorner onhoud
baar in de touwen kopte. In d,:, 2e helft kwam Blc.uw Z,:art he
vig opzetten en Lens was volkomen de· kluts jcwijt. Het ging· e.r 
donker uitzien voor Lens, maar de Wassenaarders schotE.n .niet 
best en·in deze periode toond8 keeper Halleen zijn capaciteiter 
Aan het Bl.Zwart offensief kwam' een einde, toen bij een uitval 
Paul Mol onze 4c goal produceèrde en V1el op zeer fraaie.wijze.· 
In een lange, rush naar _het doel werd hij enkele malen zwaar 
geh;i.nderd, maar hij bleef :in het bezit van de bal en vias niet 
tevreden., voordat cle Bl .Zv;art dóelma11. h,,t nakijken had; Toen 
was de zaak br,keken en Lens domineerde vE.rder. I:c Haas kreeg. 
11.og een mooi(, kans, maar schoot ·naast Ûn een oc:r~1::r~"lv kopbal . 

•. 

' 
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:; ,---------~ ---· -.-~--~-----,---------.-----------------------van Ja.c. v.d .• Knàap verdween •uist tussen de twee latten 'in. · · 
Nog eenmtial. werd de. ro'os getroffen; Einde 5.:1; De voor hóe ei~ 

-20i-, 

kon het.meest bekoren. In.tegenstelling tot'.vorige ·wedstrijden 
werd nµ goed gebrui[c. gemaakt van d,; kansen en fel op de bal ge-

, zeten: Achter ging het nog te veel met horten en stoten, half .. 
vreggewerkte ~allen, af en 'to~ .slecht· ( of l}elemaal 'niet ) . , • 
plaatsen. Wel toonde het g0hde elftal een behoorlijke dosis 
ijver. Ch.Nuytens lijkt iets minder in vorm dan ver).eden jaar. 
Hij iiep nogal Eens van zijn plaats af· en greep onzeker in.· 

i In de 2e helft ging dit-heel wat qeter: Aanvoerder Wisse kan ' 
· zijn .. spel vcel,1111ttiger maken,'wanneer hi'j sneller reageert ··· 

en d,rc, bal sneller afsp8elt. Een groot voordeel van.hem is, dat 
hij de bal zuiv'er tracht tè ;,,laatsen, hctge~n dikwijls lukt. 
Het plaatsen behoeft wel verbt,tering bij v.d.Knaap,· die ovi,ri~ 
gens verdedigend ,pr"ima vierk doet. Van de 2 :invaller·è kon Frans 
Duijm het me.:st bekoren, al is hij te.chnisch nog vrij zrmk •• , 
BrÓekhaus moet wat mcèr" durf 11 in zijn spel leggen. DE: aan
val Iiet goed samenspel zien, 'de binnenspèlers gingen echter ·· 

. , nog te weinig hale,n. Daar de halfspelers nogal· 'teruggetrokk,m 
speelden, was het mid,:enveld dikwijls ~en prooi voor de t0gen
standers. Laten wc hier in het vervolg GPns om denken. Al mèt 

, al is· Lens 9 ,:cri elftal,· clat zeker ec:n plaats in de kópgroép 
zal .kunnen veroveren. · 

G,.L. 1 .... 

! ' PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 1 10 FEBRUARI 1957, 
-· 2 uur· Lens 1 - .. A.T.V.V, 1 Ockcnblll"gh,. vüd 1, lokaal 1 
-12 . ,,·. S.Y.H.2 ,.,. Lens 2, Buurtweg, Wassenaar (na·ast. 

' f ,. 

-12 Il /S,0.A.2 
-12 Il Lens 5· 
-12 Il GDA 6. 

, 
'-

' . V.O.'G.E.L~.= . 
L<:1Ïs 4 ' · 
Laakkwart, 8 
Lens C 

-:-:-

Ockenburgh 
11 vc?ld 2, lokaal 2 . ·1 

Emmástr. Loosduinen. 

' , OPSTELLINGEN: . ., Lens 1 · - • , · ~--A.Eeck, A.v.Luxemburg,E.v;Lai:-rhoven,H.Ha-
ket, J.Admiraal, J.Ras, J.'Suijkerbuijk, F,de Jong, C.Peeters, 

. G. Verhaar, J .Wi_istcfdd. Reserves: ,H.Eisenburger, B.Luijckx, , P .Burghouwt. · _ . · · t · 
Lens 2 · · .: ...,,.. • •· ' ==-= ~'·.Kort()kaas, H.Kcmper, A ,Houpenbrouwers, 

11..Ycstcr, J .v. d.Alfler, J .Rooz,mburg, :J .Jager·, A.Êurg!{Ómit, 
·. Le,üjff, R.Wüs!cfsld, P.Oranjc. füsE.rvc,s:G.Kochi,C.Hoogcvcön, . , 
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A.Linncwe:ever. Sam,snkomst : ll.15u. bij de Fas_chaliskerk, 

Wasscnaarseweg. , 

Lens 4n.Eiscnburger, Ph.,de ,Heér,·P.Krol, B.v.Vclzen,· 

H.HE.lmich, J .v.Westing, A.tcn Dam, V .v.Laarhovc;n, H.Naàste

pad, L.d<, Eoer, H.-v."iicsting. Roservc,s: J .:rochard,J.\.Scmeijn. 

Lens 5J F · · + , E' 1·· t · C " . h ' l' H 1 
• r1J uers ~ 1

• ·OWE.:IlS e1n, .. 1v1E'..-DrS ~OCK, 1. 0 -

lander, R.Beckër, ",LKlünnen, G.v.Gein, F.Schippors, J ,Kuijpers, 

G.Lam, L.Niessen. Reserves: R.Suijkerbuijk, A.Loykcns. 

Len.s 6,A.Blok,. F.Mourik, J.Ballering, J .Bom,A.îialhain, 

J .Bontje, R.Jrlulder; H.v.Rijn, H.Jans·sen, H.v.d.Boogae;rdt, 

S"Kroon. Reserves,:' R.Suijkerbuijk, A.Loykcns. 

Het zèvende heeft pech 
0

! V9or zm;i.dag a.s. was vast

gestelJ. een wedstrijd te,gen SVH 5. We qntvingen echt<;r bt,

richt, dat S.V.H. zich uit de competitie hu.-ft teruggctrok-
k~n ! ! ! . . ' 

Afschri.ivingen te richten mm dhr.H.Houkes, 2e Schuijt 

str.60. 
Pro;'.rcmma voor 'zondag 17 fc bruari 

Naaldwijk 3-Lc;ns 2 ; \/ippolder 2 - Lens. 3 
· Wc sterk-,artier 6 - Lens 5 ; Quick Steps 6 
, Lens 7. 

De kansen·van onze seniorenelftallen. 

1957: VDS 
; Lens 4 
- Lens 6 

l~kns l; 
HMSH 2; 

; Duno 5-

Uit een mededeling in de Il Sp~rtkroniek 1I van deze 

week blijkt, dat de• kampioenen van dG 2e, 3c en 4e klas van 

dE'., afd, 's~Gravenheygc, indien aan zcokGre voornaardcn is vol

daan, automatisch _promoveren. D-, laatstgcplaatsten in dG. ver

schillende klasscn,dEgraderen automatisch.· 
Voor de K.N.V,B. is de regeling, dat de kampioe~cn 

van de 4e klassen' A, B, C e_n D samen SpLlCcn O!il 2 plaatsen 

, in de, 3e klas. 
Hu ;,:Ll het geval, dat kns 1, 2 en 6 k&nseh l'&bben 

op d.ë ereplaatsen in hun afd<clingen en dat Lens 3, 4 en 5 
_ lang ;1iet veilig staan. fü,t arme ?e. (10 ~•c.ds,tri.jdÓn vast~

steld,J, doch door allerla'i. Ol",Standighc.den pas 2 grnpu,ld J 
kan hierbij rustig bui ten beschouwing bliJvcm, want een 
kampiocnsclleip zit er nic•t in er, degrndatic ·uit de 4c klns is, 

11i~t mod0lijk. · 

\. 
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' -------------------------------------------------------------- . . . . . . . -

Als wij beginnen met onze·kampioenscandidaten,. zien wij 
het volgende : · , \ · ' · . - · ' ; 

Lens 1 staat 3 wedstrijden en 6 punten achter op 
leider RAVÁ; 3 wedstrijden, doch slechts 2 punten op PDK en· 
l wedstrijd op VDS, dat een gelijk aantal puntESn hESeft. Lens 
heeft nog 9 wedstr:i:jden voor de· boeg, waaronder de hü.el moei
lijke tegen VDS (uit), .Schoonhoven(uit) en P.D.K.(uit). Rava 
mo0t in zijn 6 resten,nde vwd!,trijden o.m. nog naar PDK en 
VDS en krijgt Schoonhoven nog thuis. VDS moet in zijn 8 nog te 

, spelen riedstrijden o.m. op bezoek bij Schoonhoven en ontvangt 
:f,&ns, PDK, Rava .Gn Schoonhoven. • PDK' tenslotte moet (in 6

1 
v10d

strijdon) thuis·nog tc:gert.Lens en Rava en uit tege:n VDS en 
Schoonhoven. 

HOc.wt;l zo beziGn Lens en Rava het kleinste aan-. 
tal zware tegenstanders te b8strijden krijgen, kunnen ook de 
."kfeintjes (Lens nog 2 x t,,gcn Donk ! ) nog het nodige gewicht 

_in de- schaal leggon. Rava heeft echter hEt voordeel, dat het 
de 3 m:,dstrijden,. die Lens nog spelen moet, reeds' in- winst heeft 
omgozct. Een en ander· bctekc,nt intussen, dat ons eerste alle 
nog .te sp.i::len wedstrijden met volledige inzet V(ln krachten zal 
motten aanpakken. ·E.r is geen tijd om tlg0n een "zwakke" --tcgcn
c;tander op adem te komen; Ht,t risicÓ van puritehv0rlies is te 
groot. 

Lens 2 -heeft alleen nog met Volo 2 uit 'te,· maken, -
,,ic kampioen (en le klasser !') wordt. De. -voorsprong op de Wat0-
ringers blódraagt 3 punten, maar kns hee'ft 1 wedstrijd méér 
gespeeld. De beslissing kan hier versneld v,orden, -als· Velo op 

, 16 fr,bruari tegon Blauw Zwart 3 (uit) zou verliC:zen., Voorwaarde 
is echter, dat Lens 2 doorgaat met winnen en de neiging onder-

~ ' . . 

drukt z;ch superieur te voelen aan een tcgen_stander. In het -
bijzonder de wcdstrijfüm te-gen PDK 3(thuis) en-Naaldwijk 3(uit) 

- zijn wat·dat betreft gevaarlijk. Zou Velo eveneens blijv0n win
nen, dam valt dE> bcslis.sing, ju:i,st als 6 jaar gc:lcd&n in- de 
,,cdstrijd Velo 2 - Lens 2. 

' Hct zesde zit momente;el " op fluv;eel 11
• Met nog 

6 wed.strijden voor dé boeg is de voorsprong, als de concurren
ten hun achterstallige wedstrijden winnen, 4 punten. Deze con
cm-r0nten. (Wilht-lmus. 6, _RKAVV 7. en Blauw Zwart 6 ) mocten nog 
tegen elkaar spelen, terwijl Lens de Lcidscndammers nog 2 x . 

. ontm9et ch nog een bc::;oek most breng,m aan Bl.Zw,:rt. Van on'èe 
ka;:;JJio;;nscandid'.:> tc:en sj;"an onze veteranen er ongêtwijfeld hc,t 

' ' -
•, ; ~ I 

' ' - --~.-.4....- , I,~- -------

,) 

' 
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------------------------------------------------,- -----------bÉ.ste vóor. Voor verslappen is echter ook hier het tijdstip 
'(nog) niet aangebroken. , / . , 

Van onze degradatiecandidaten willen we het volgende 
zeggen: . 

i Lens 3 staat 3 punten voor op V/ilhelmus 3 , \Vippolder2 
en Voorburg 3, doch heeft reeds 4 wedstrijden meer ges·pi,eld -
dan eerstgenoemden en 3 meer dt:n Voorburg 3. On:,,e derde elf
tnllers moeten nog naar V/ipi;olcier toe en krijgen VoÓrburg nÓg 
2 maal. Naast de absolute noodzakelijkheid deze 3 wedstrijden' 
te winnen, zijn ook stunts als vorige- week tegen Wassenaar 
zeker geen overbodige luxe. Als 0lke wedstrijd als degradatie
wedstrijd wordt beschouwd is de mogelijkheid de dans te ont-, 
springen zeker aanwezig. 1 

, Voor Lens·4-is de situatie gunstiger. Epi voorsprong 
van 7 puntt•n op Flamingo I s 4 en de wetenschcop, dat wo f,eze 
tegenstander nog 2 x ontmoetèn gteft éen tameltjk veilig gevoel 

- Fle.rdngo' s heeft Gchtor, 2 w,c,_dstrijdon minder g, sp0told. Als kns 
de 2 wedstrijden .tégen dezi: club vlint, z"cü het ·uit de overige. 
5 wedstrijden nog 4 punten .moe ten bohûen om veilig te .staim. 

1 

Bij iedere volgcmdt1 nedcrlacg ve:n de Fhr;;'cingo 1 • vei•mindert 
dit aantlll' zelfs nog me't 2, '.fij gelov0n dr:n ook, d:it J:,rns 4-
nict 1:l fo bang b,,hocft t~ zijn; als de. wedstrijd.en tagen de 
Flamingo 1 s m[~ar gewonnen wC)rdcn. · . ' ~ 1 

H0t vijfde tenslotte staat 8r rblatiof h~t slechtste:' 
voor van füi dcgradatiecandidc,ton in d" 3cs. kL:s J. Overwinning~r.. 
op !l.B.S.9 (2'x )·en llromvliet 6(uit) zijn hier niÉ:t <:~ns vol
doende om zeker te zijn van behoud v.s:n het 3e klasseschap. Ook 
de. uitwedstrijd tegen 'i/esterkwartic·r 6 zal gewonnén moeten ,-,or
den. _Indien deze 8 punten behaald worden, dan zal het waarschijr 
lijk wel lµkken. Als overw<..ging hierbij geldt e<,hter slléén 
maar, dat hc:t vrcdind zou zijn als een·puntentotaal van 15 niet 
voldoende is voor het behoud van.het 3c klasseschap. De spelers 
van Lons 5. Wf.ten nu,. dst er hbèl wat op'h<st spel stE:at. · 

' . 
Uit deze beschouwing blijkt dii.s duideslijk, dát voor al

le elftallen geldt, dat in de, resterende wedstrijdèn de volle 
in.,.zet van elkt1 speler t1en gcbicdendé eis is. H0t doel : 

DRIE KAMPIOENEN, GEEN Dl:GR.rn.ATIES 
L.d.W. 

,. 

., '· 
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-------------------------------------------------------------
WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG. 9 FEBRUARI 1957.' 

- 3 uur Blauw Zwart 5 - Lens 7 Dr.Masvel tkade, Wassenaar. 
3 Il Il Il 6 Lens 8 Il Il Il 

3 .11 Lè'ns .9 VVP ll Terrein 1 , lokaal- .1 • 
3 11 iens 10 osc 8 ,1 2 Il 2 

V/EDSTRIJDPROGRAf.!MA JUNIOREN VOOR ZONDAG 10 FEBRUARI 1957, 

- 2.3ou. El.Zwart· 1 - Len·s 1 Dr .Mans vel tkade ,Wassenaar_ 
- 1.15u. Il Il 2 Il .3 
-, 2,30u. Gr.YI.Va& 5 - Lens 5 

,, Il " 
Buurtweg, Roggè,;on~ng. 

OPSTELLINGENL l ' ens 
· . . bekend met P.v.d.Geest en J .v.Buss·e'l. Rcser-

ve :G.Jehce. Leid0.r : dhr.P.Juffermans. Samenkomst: l.30u.•t· 
Wachtje-1!alioveld. . · 

' · ,Lens 3 bekend met l!.v.d.Beek en H.,;>eüster:·Res. 
G,Looije~ein. ,Leider : dhr.P.hleershèek. Samenkomst: 12.15u, 
1 t Wacht je, Malieveld. ' 

Lens· 5 bckcnd • Res. F.de Groot. Loidcr: dhr.A •. 
Bogisch. Samenkomst ,t1.45u. 't\iachtje, lilalif:veld. . , 

Lens 7 bc,J<L,nd mct 11.Zilfhout. Hes. P.de Groot. 
; Leider:dhr.A.Beck. Si!menkomst: 2 uur· 1 t Wachtje-Malièvcld. ~ 

. Lens 8 bekGnd m8:t R.Kuijpers en R.Straathof: Rcs.· 
c:v.Soèst. Leider : dhr.H.Kemper. · . . --. 

Lens 9·bck.en"d met M.Kriek, N.v.Adrichem en F.Duim,· 
Res.L.ter Mem:'. Leider : dhr.G.Lam. ,· · ' 
-- · . Lens 10·a1s ,•origo week met V.lfowee en V!.Burghouwt. 
Res. J .Boin. Leider :· dhr.A .Burghouwt. 

' Afschri.ivingen tijdig aan dhr.E.Sarolea, Tomatenstr. 
50 .. V/ie kri,igen we de volgende kèer ? DHL J:,-L8ns 1; 
Lens 3-VVP ; Lens 5- Dl!L ; Lens 7 - 131.Zw., DHL .:. kns 8, · 
Lens 9~ DHL_; Lcms 10-, Gr.W .Vac 8. · -

i 

Pupillen opgelet ! Volgende week beginnen de wed-
strijden w8er. .- ' . ' JUCO 

Kampnicuws;, llct aantal dcclrn,mers stijgt gestaag. 
Nog een pear aanmeld,ingen on we kunnen ul twee elftailen for_r.ic-' 
ren. _We .stellen hGt .zeer, op ,prijs als de kampliE:fhebbers, die\ 

. riog niet hebben :i,ngoscj'lrcven+ hun aanmelding spoc,dig inzenden 
aan dhr.A.Beck, Kortebosch 66 of dhr.E.Sarolca, Tom:itenstr,50, 
We z~jn bcnicuw_d, - , ,... 'Kar.:pcoL!!:isSi0 · 

,' , 
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,: -~"":-- "":--'"":.-- :-------------.---""'.' . .,-.----~-----:.----------.-- ~· --· ----- ~: 
'"J:e Vioens_dagmidd~gcl:ub.Iedire week is e~ voor alle junioren en 

pupillen -ge,le.ge,nheid _9ll\ zich op woensdagmiddàg op aangename 
wijze tE- bekwamen in ·het voetbal~el. Maart hie_rvan ge_bruik ! . 
Het zal de. prrntáties _en het _genoegen in de: wedstrijden ten - · 
goede komen. 
Zo· speelden onze ;junioren. . · .· · ' 

• ._ > . Onze zate,dagafdel1.ng, zag hei; gehele 
progrc1mma doorgaan maar 1, 3 en 5 •kwamen nkt aan qod, •fant· 

· het· was· zondag v,ccr eens te nat. Mede door het late begin is 
- de juniorehcompeti tie nog niet· zo vergcvoi;.derd als _die van do 

scrtiorén. Alleen Lens 3 en 7 zi;jn over de helft heen, tç,rwijl 
- · Lens 10 hal've:rwegu is,. Als vanouds zien we,· dat qnzc elftal

len da me,.,stè :tegensj;and:ers ver in wodstri.jderi' voor zijn. De 
wedstrijden van zaterdag gávcn volop r0den tot jubelen. 8 Pun
ten uit 4 wea'strijden, doel cijfers 21-2. ·De volle buit dus. 
Mooi zo 1 • - - • , • 

' 

, . ·ren bijzondere pluim _voor het zevende, dat na de 
"knalstunt "op de Roggewoning, nu weer voor een sensr.tie zorgde. 
Het ster_ke Q.St. wnarvan kortgeleden· nog verdiend we.rd verlo- · 
ren, werd in'êl.e uite«;dstrijd c;envoudig ve:rbrijzèld,5-0 °is nogal , 

iraak'. Hoe 'dit in zijn we:r'.k ging, .ve.,rtelt aanvoe;der hte;- .. 
Kemper : " ·rn Gen goede l'l\'dstrijd hoeft 1cns 7 de puntèn op 
Q.St. weten tè veroveren. ljet begin was voor Q.St., mac:.r na _ 

, 10 min. spelen wis·t Lens het heft in' handen ·te nemen en scoorde 
·via Nico 0-L M!;t'deze stai;d ging de rust·in. Daarna was.Lens 

de heersende ploeg. Het ·2e. doelpunt kwam ook van Nico,- die een 
fout van de keeper afstrafte. Michel máakte er na enke;le minu
'ten 3".:0 van en Gerrie 4-0. Tegen het.eind wist Peter er 5-0. 
van te· maken. I?e acp,te;r-hocde speelde een· ui tstckc·nde wedstrijd 
wearbij Henk en KarE:J. uitblonken. _Nico Drab be was de bt:eite 
1>peler van het· veld. ·Jongens, ·volgende. week weer zo ! ! ! " 

, · Ook Lens 8 pockte een' mooi, reslutaat waarbij ve>oral 
de grote cijfers (5-1) opvielen. 'Een pluim dient gegeven te . 

·worden ~àn Rob.Dekker, Henny Raaymakcrs E:n M&x Hcorschop voor 
hun

1
hàrde werken.,_ . ' - ,' · , . _ . . · . • 

' · Op het eware en modderige veld van DHL heeft Lens 10 
de ruturn-match-ook gewonnen, maar deze overwinning viel niet, 
zo groot ui t·'als do ·vorige keer_. Dit kwam hoofdzakelijk door 

, het vÉlld en de tegenstand der Delftenaren. J;)oclschuttcrs ' 
·waren Veldirtk(l) ,v.}iicuwcnhuijzen(2) ,Thomds (2) en ·N.dc Boer 
(1) .HE.t dü·nt v r,~cld_ te, ·,,orden, dat s-r 2·str~.:fs•choppcn••;•-fr~ 
dr:·n c•" mist · - - · . · ·, 
=;;a;;;. L:' ··===. === '== ".::;;::;::;::::;;;::.;:::;:~=~:;;;:===:;::::c;;::. '=========-=============== ... . . . 

'. 

' 
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Redactie: L.de Weert. en G. Lam· 
Gironummer t.n.y. t:· en s.· ,336711 

.. . / 
\ ' 

, . · Secr;: · H .Houkes, '2e Schuytstr. 60, téL 324 721 
· Te~_rreinen Ockenburg_h/ :einde Laan v:an Jileer,dervaort. 

========;:; . - __ ·=========== . .::.====' - :;:::;;r/====== . =-=. ~==~;;;;·===== , . ·==== 
: · . · .,; 30e. JAARGANG .(i956-1957) 'n°,24,, .14 FEBRUARI 1957 · · 
====;= _ =;;;==. = .• -~====<~ =,. ==,' =='• =•• .. = C =· =---=======-====== ,,._ ====• = 

·. ,· -.. . LE.NS ,·zAKAGE1illA " 
Donderdag 14 februari., ;Traïnhig vÓor de 2e groep .. , . . \rrijdag .15 · '' .... ? 8 uur': ;füistuursvergade:r,ing t.n.v,àl)r, ", 1 

Za't'el'.dag 
· Zondag - · 
1faand,g. -
ll!oensdag 

~~ ., ·--·~-~ ~ t ,,: .. ,· '.·· G.Hoog,r::e~n, T_omatenstr.238. . 
16 · " ·, : · Lens.J.<unioren 7-8-9-10 en pupillen' 
17 , •." Lens :1J2-3-A-5-6-7 en junioren 1-3-5 
18 " • Clubav~n_d , · . _ 
20 11 

•• De Woemsdagmiddagclub-!:'raining voor· 
· · · · groen -1; . ,, . · · 

;::.:.!========--:i·. ::;;:;:;:;::; '===:;::;'·=====~ '' =========== ·,_;~/-==· =· ·=======::;;:==· 
,._ DE WERVINGSAC'ëIE )Çul.!.T OP GAl-:G ! 

' . ' . ' . ===::; ., ==· '·========:;;-...!:=.::;_ = -=======-===;::;=::;,;:::::;;::;;::;;::;;::;::::;:::=== .::;:========;:;:· 
Onze wervin"'~sactj e ~ ' 

,,. zo;:;Is"'u in dit numn,er kunt lezen; ·zijn de voorbereidingen 
vcór l,et ./lté:rten van de-K. N. V,.B, -po ;l in een vérgevorderd st,,
dium. Ec-e de verdere ontvrilèeling zà'i zijn, wee.en wij uitn·~ 
aard niet'. Zoah, bekend ;,al eeon • proef.-rcces J::ier licht 1toeten 
verschaffei1. -~In _hoeverr_c in.-. dp, ;toekomst. ock donateur~ gelog~n••· 
heil zuller, krijgen mee te 'gaan 11])0olen)'· kan.natuurlijk nog niet ge:segd, worden, maar toch z;ü dit wel de' eerste catego,.z'ë zïJn, die na de werkende 1lèden ·van clubs wc,rdt 0ingeschal,elà., 
Het .kan daarom zelfs/ zijn nu,t hebbe, donateur vp.u Ler.s te· N"r- -den. Naast vrije to,'gang tot dvthu:.s·;,eds'.:rijden zit er nu in 

. - . Deze Kregen we weer.•3 nie v;e ·aanmeldingen vWJ. CiOna~eu.-r-s, 
!1e;; .cfo1ia t(rnfül chap ee·.n. 10. te.P.t e.: 1;10. ld~e. lr\amc-. moge lij}.:h:id. . •. . • 
binnen, waardoor het totaal aa.'1 a'1 ·,an deze- act.ie steeg tot 12. Nï~uwe· leden meldden zich rtpg n :_et.· aan tengevoige van deze· ec" 
tie. :e- s.~and _is·1·1.·u (_d.om., _teurs)_J.: • _.· · J.J., .Luxemburg sr, •• ,, 4 P.dt GrC!ot.. 1 • A.Rijk 1 ;,'.Schouten,·· . ; .• ·'2 H,Jgnssen .:- l•• _' J.Vla_ayer.'. 1 
Mevr. v. Lli.iCemburv:-_ · 

1 
· V. Nbwee. · 1

• • } 1 · . _. -• .uage1:i;1eg •• •· ., 8 · · . , r . 
.Wie zorgen de komende' ,teelt'. voo;, niëm,e aanmeldingwi, ?. 

' ' 
'. 

' 

\ 
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OFFICIEEL 

In ballotage: 
11°?8 A.G.Ho-Len~Fat 13.6.42 Obrechtstr.129 -Dhr.Hoefnagel

Nieuwe donateurs: 
Houkes 

n°242 ,T. 1h.Waaijer Badhuis,;,eg 209 (H.Waáijer) 

n°243 S. Gras Voorthuiz:mstr .121 (lil.Schouten) 

n°244 :M:ej.1,1.Gras " 11 y' 1 11 

Bestuursvergadering: Vrijdag, 15 feb.57 ten huize 

heer C,Hoogeveen, Tomatenstr.23[. Aanvang 8 uur. 
van de 

1 

'K. N.V. B. -pool. 
Uit een van de K.N.V.B. bntvangen 

blijkt dat deze pool, zo mogelijk, 24 f;brua_ri 

draaien. 

\ 

circulaire 
1957 gaat 

. Le voornaamst9 voorwaarden zJ.Jn : 

1. ·Deelnen:ing is ûitslu;itend toegestaan aan de senior-leden 

van a.e K.N.V.B. ( 18 jaar en ou,der ). 

-
2. Per senior]; d mag slechts één formulier worden ingel<averd: , 

3. liet w9dstrijdprogramrna bevat 12 wedstrijden. · 

4. Eet aantal kolommen per ,., dformulier bedraagt 8. De prijs 

bedrpagt f.0.25 per kolom. binimumdeelname 2 kolommen(f.0.50) 

Maximum 8 kolomo.en ( f.2.-). ' 
5, Per formulier _wordt f .0.10 voor administratie'.,osten bere-

kend.· · 
6. Van de gelden, die bes2hikbaar zijn voor de 11edders v,ordt 

. 70% gereserveerd voor de lste prijswinnaar(s) en .30 pct voor 

de tweede prijswinnaar(s). . 

7. Een K.N.V.B.-lid kan slechts via zi~n eigen vereniging "een 

formulier in~enden. Dom:tE•lITS zijn voorlopig uitgeschakeld. 

lliet het oog op fü. hieraan verbonden administratie, 

zou het bestm.r gaarne een ir.zicht krijgen van de animo welke 

voO;r déze pool onder de Lens-sGnior-lc:len bestaat, 

· ,,,ogen_ wij de seniorl<.den, die aan de K.N.V.B.-
vrag~n · 

pool willen deelnemen, ~J, t dsze wrek 1cven op te g<.ven aan de 

secretaris de heer H.Eoukes, 2e Schuytstr.60, schriftelijk• 

of telefonisch 324721. · 

VARIA. 
-Velen zullen met ons gemerkt hebben, dat onze trainer 

J .Willems. v,eer zover hersteld is,· dat hij j. l. zondag op 

Ockenburgh aanwezig kon zijn. lsen proficiat lf,et het vlugge 

hr,rstel is ·,·wl op zijn plaats. -
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--------- -----------:--------------------------------------. -~· , . . . . / . , -Minder vlot gaat het genezingsproces bij onze vriend Al-

.!Îin Vsln Gastel. Hij vertoeft nog steeds in· het ·militair hos-
. pi taal, in' de 1!uzenstr. (!;am~r •Ü9). 1en fi.jdstip, waarop hij . 
. dit ziekenhuis zal kunnen ver'la ten, is nog nü,t pekend. In de _,,, 

eentonige dagelijkse gang van. zaken betekent een bezoekje een 
wel~ome afwisseling. Lat8n wij hem daarom niéit vergeten. Be
'zoekurcn : dinsdags en .donderdags "an 19:..20 uur. · ' 

- ~Arthur Thomas h8eft Elen paar voetbalschoenen, té koop;' 
maat 37~ Liefhebbers 1,snde'n zich tot hem. , · ' 

. · De l 9e voe tbal\1e8k - r,, sul ta ten v&n 9, en 10 februar·i 
Scnior~n Junior0n 

, Lens l ATVV 1 3-2 · .. El.Zwart 1 L<cn; 1 
· SVH 2 - kns -2 3-4 .. · B]., Zl,art 2 "' Lens 3 

SÓA 2 · ~ '\•ns '4 3~4 Gr. ViVac 5 Len_s 5 · 
Lens 5 La"kkw:e 3-4 · lil.Zwart 5 Lehs 7 
GDA 6. ·Lens 6 3-9 El. Zv,art 6 Lens 8 

c. 0 r kns 9 VVP 11, " 4 i ·s 23-l5 L60 Lens 10 OSC 8 

1957. 

12-3 
.2-0 
1-6 
0-" ' · 3~3· 
-0~1 
6-1 

7 3 1 
' 3 7 23-20 1 ' .-

Stand: ! 
·stnicrcn 72 41· 7· 24 89 237 - 176 1.24 
'Junioren 66 39 6 21 84 /247'- 138 L 27 

. i 

Pupillen 5 1 0 4 2 3 - 23 0.40 
'.i'otaal 143. 01· 13, 49 175 :487 - 337 l.·22 ·, 

~==========·==================·==== 
Over strofschopµPn ncm,.n en statistiek, · / . 

. ~F- Sp, lcr_ li<;eft 'n strafschop gcn,ist; grote d<:ining lé.ngs 
de lijri." Is- ·er nu gi'€n an:l.erc $peler, ,lic1 het; 1otd· kan ? De: 
m ns,;n l,:ngG de lijn.zijn altijd van m,:,ning : "strafächop, d.
tijd prijs.". D;; l;Jqb,nde int,rnàtior.,i,lc,' schoidsrechter Ellis, · ~ 
wpc,t wol wat aud.:srs• te V8rt61Iim. Hij heeft i: ,,n statistiek bij
gchovdcn bvtreff,mde het o€nÛtteri van str,afsc'hopr,c,n. Gcd'.lr2nde 
zijn langei'loopbaan é<-lS sclmidsrechterffhecft hij 212 -p,naltits 
gegeven, w6arvan or 1.14 yoor · ilr thuisclubs ,.-n 35 voor de bezoe-, 

, kende club,,{varen; de.an,;lcro strafschoppen·,,erdEJn gegeven in· op 
m,utraal veld g, speel d<e wedstrijden. ' . · • · 

Schrik nu niet, lijnm,mscn, die ·van mening zijn dat 'n 
strafschop voor 99r~ ;;::en ë;.oa.1. is~ wcrnt v&n d~ 212 gf...;gev;en pcnal~ 

·' 
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ties waren er maar 92 raak. 92 Doelpunten en dat in interna

tionaal-en lste klas voetbal, waar toch hard- getraind wordt 

en zeker ..-,el geleerd wordt hoe men 0en strafschop moet benut

ten. In 'n m,dstrijd spreken ook nog andere factoren mee. 

,,. J .Vl. 

PROGRA1!I,IA S1NTOREN VOOR ZONDAG, 17 F1ERUARI 1957. 

- 2.3Ou _VDSl - Lens. 1 Benoordènhoutsc.weg, hoek Waals-
dorperlaan 

-l2.3ou. Naaldwijk 3-;r,ens 2 Gee'!tweg, Naaldwijk. 

-'12.- u·. Wippolder 2-LE,ns· 3 Zuidplantsoen; :Delft. 

-12. - u. Lens 4 ,- PJiISH2 Ockcnburgh, veld 1 , lokaal l 

-12.- u. · Westcrkw.6- Lens 5 Duinlaan 

-l.15u. Quick St.6- kns· 6 NijkGrklcan 

-12.3Ou. Duno 5 Lc.ns 7 Sportpark " Ockenburgh".. · 

OPSTELLING1NL.:,ns l · . . 
· :A.Beck, A.v.Luxeripurg, E.v.Lacrhovl>n, !l.Ha-

h,t, J.Admiraal, J.Ras, J.Suijkerbuijck, F.de Jcng, C.Pr.:.ters,' 

G.Vnhaar, J.iïüskfüld. -Rcs8rves: P.Orbnj€, !l.Eiscn_burgcr. 

Leider:· dhr.H.Houkos ~ 
Lens 2 · 

F .Kortûkaas, H.Kt..m;,E-r, A "Hoppcrèrou~··c.rn, 

A;Vçster, J.v.d.Mccr, •J.Roozcnb=g, F.Burghount, H.Luijckx, 

L.Knijff, R. WüstefGld, J .J&ger. R,. serve: A .Burghouwt. L,•idcr: 

dhr.A.de Weert" Samenkomst: ll.15u. Vûrken~r.w.arkt. 1 

• 

L,ms 3G.Ko~hi,' J.Lc.licveld, A.Krol,.~.v.Goin,C.Hoo-' 

geveen, H.v.Ni<,l, 11.S.cfi\eiji,., J.B,,::.joisbergcn, P.Bcrgenfü,negou~ 

.ren, J .Boortman, A.Linnewv.ver. Re30rve:F.v.Luxemburg. Samen

komst : 1O.45.u. Roll.Spoor ( ook voor fioct:',c_rs). 

Lens 4H.Ei.se;nburger, ?h.de H,.sr, P.Krol-,:B.v.Vel

zcn, H.Helmich, J.'v.Vlc.sting,A.ton Dam, V.v.Laarhcv8;,, H.Naas

tcpad, .L.do Boer, H.v.Wcsting. Rc,,erve:C.v.d.Eooga~rd. , 

Lens 5J F · ·t , '" Kl" C " h k. E 1··. 
• riJ ers, v, ~ unen, .,1,10crs oe , . owen-

stein, R.Becker, L.Niessen, G.v.Gcin, F.Gchippers, J.Kuijpers, 

G •. Lam, J.Brochard. Réserve: î?.v.Onna. 
Lens 6 . 

:A.Blok, F.Mourik, 

hain, J.Bontje, H.Mulder, H.v.Rijn, 

S.Kroon •. Reserve : J ,do V!ilde •. 

J .BallGring, J .Bom,A .Vlal-;, 
H.Janssen, ii.v.d.Boog~ardt 

\ 
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Ö-ttl G IHJsJ°L - ( In t·c . ::3nüen 
17.i°'fD.'i"!'iTI'Y:fïEN, 17 F'.•;B_HUARI ----- --•-

1 ! • 

1957. 

THUIBCLîJ.B BEZO:iZKERS L 2 3 4 TEUISCIJTB :;:czoi;;;.c:cns · 1 2 J 4 I 

. ll.!r:STERDA/11 
G.V.A.V. 
:a;IITDI-I O ÎTErî 

: :·:.V.V. · , 

.SPARTA 
B,A.C. 

n.o . .A.D; 
AJKX 

,. 
-----. ----·-

MrSTERI>Mv'f "'~: 
G.V"A.V .. 
:CilîDIIOVEN 
I~i .. V.V. 

-SPBTA 
I'Î~- .A • -C·.. · . . \ 

,H.0.A,D. 
A;JA."'C 

, 

\ 
RAPID 
.JLilTI~ lIJK-

n·.o,s. 
v..v.vD- , R.1'.PID 

ELIIOC!IJK 
D" 0. S. v.v.v. ---~-

T;YENOORD 
, 'JiILL.i'1Jf II 

. . .\ ·--
. ~s-._V. :r.:_. 
· K,. F·. C. 
·v\:s. v .. 
c.v,.·v .. \ 
S.H.S. · · 

FORTUNA 
?.s .. v. 
E~SCHED~ 
A.D.O·. , .. 

• HA..i..'1LEM 
Lir:IBURGIA 

STOill/IVOGELS 

__ ....,. ______ . 

-
F:CYJ7"HOOP..D 
\"/ILL.2TI·-:: II 

. ' 
B: ,; 1T ! . 

• V • i/ •1 

·K.F.0.d-: 
' '" ,:1 .,.. ... V • U • ',/•.,. :-. 

c•- V " 1,., • " ' .• 

,:: Ji. s . ..., , -

FORTUNA 
' - p. s.v .. 

,- :,l!fSCîiEDE 
-·.1 .... D~·.o. 

'I.T ! ~ "i."'IÎ,-:~r.°T f".l..t)...l'l.--:-L--Li.,.I. 

. LU;BUIWIA 

STORHVOG:::LS 

. 

,, 

----- ------' , H:::SEl'tVE-ï'/:GDSTRIJIJEN: . -- ---· 
ALI-JlrAAR 
TI/IM.A, 

XERXES 
GRAAFSCHAP. 

. 
R3a?;~tVE-·T:n~:nsTHIJD2N: -----·-- -

' ALiil'.1Al.R 
J]TI\;.A 

. Jt_!!jR_;{ES 

----- . G;t.AAli'S CHAP. ----~--=== --===:::=============- ======-=========•--- _::::====== -====. === . ===== . - = . =====~ ·~ " ' 
Inleg f. N4 o.m : 'InlG& :L. Haan1 · : .AdreSc : . .Arlren : J\l;et inkt invullen.Doorhaling·en makcin·het fcnnuliGr cn0 Gldig. THUISCLîJ.B WINT S l; B:EZOI:Ki;RS '.7IN'NEN : 2; .. G:ELIJKSPEL : · J; INLZV::;RJ!]N VOOi1 ZONDAG a·. s, 2 uur. . J:NLEV::.::R:~if VOOR ZONDAG-~• 

' 

1\) 
1-' 
\.N 

·2 uur~ 

. ' 



LENS-VOETBALPOOL. 
214 

_ Geen van de inzenders kon Zondág jl. de dubbele 
cijfers bereiken. De hoogste score was N_:.;G::::N. 
L;aar er waren dw1 ook twaalf deelnemers die dit 
presteerden. J)e premie moest dus verdeeld ivorden. 
Hiervolgende cle ·,'linna rs : 
.b..Bogisch; ·A.v.d.Bosch; P.Burghouwt; II.Harders; 
L'I.lieerschop; ,\..Hoppen brouwers; J, Jager; 
H.JansGen 2x; '.1.Uesterhout; J •. .fillems;l~ej.G. 

1 Winterdijk. Voor elk is f. 1.65.beschikbaar. 
Willen de win.'1.ac1rs zich met H.Ijoulrns • in verbinding 
stellen. 
RANGLI JS'Jl, ' 
Dat deze cor.1petitie spannend verloopt blijkt wel 
uit het. feit, dat vier deelnemers van de ranglijst 
verè..wenen. De concurrenten geven olkadr niets 
meer toe. De yolgorde is nu: 
1. P.:Eurghouwt 
2. J .Jager , 
3. A.Eo::;penbrom-iers. 
4. A.v,d.Bosch 
5- J.v.rrasserr:. . 
6. F.Grent -,P.Oranje 
7, II.Janssen 
8. i7.Westerhout 
9, A.Beck 

10, R-Mahieu 

; 154 
148 
147 
146 
145 
144 
142 
141 

.140 
139 

·punt'en. 

.' . 

ZONDAG a.s. poolen w-e op de bekeride manie1•, 
·De erlra premie 1 s van HONDZRD en van VIJF GULD3N 
kunt U dus verdienen. 
In de bestuursvergadering van Vrijdag a.s. zal 
het bestuur zich nader over de K.N.V.B.pool 
beraden. Volgende ,,eek dus meer nieuws •. Hoe de 
K.N.V.B.pool werkt kunt elders in dit nummer 
lez=. · 

. . 
Deze week de formulieren normaaJ. inleverGn bij: 
.i\..Hoefnèlgel., Tomatenstras,t 243; \'i, Verheggen, • 

. Maaèrtonsdijltl. 559; J .Roozenburg,Ho2swi jkplein' · 37; 
J?.1Crol Suczl{ad:: 53 en H.Hottl.:Gs 2e Scha:rt-:3tr.50. 

\ 
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' Lens ÎR S · · 'k b . 'k. D 1· h t ' W 1 t • Ul.J. er U:LJ , . ,. v •. 1.es ou , K. al aar , J .Broek~ 
haus, hl.Hollander, A.Loykens, E.Sarolea, L.de V/eert, S. de 
Bruijn, J.v.Poelje·, J.Brussel; Reserv-e: J.Stoltcnberg. ·· 

. . ·• 1 • 

Afschrijvingen te richten aan : dhr.F',J.van Lrufomburg, 
Copernicusstr.56, télefoor 636509. Gezien het druk be~ette 
programma verwachten wc liefst geon afschrijvingen. ' 

-:-:-:-
Van doel tot doel. 

Het scoren ván 3 göals door de thuisspelende club was 
in de wedstrijden van onze .senio:ren deze zondag schering en 
inslag. Gelukkig betekende dit voor vier van onze dftallen 
toch de winst. Slechts het vijfde verloor: Dit ~lftal moet 
toch wel danig op zijn tellen gaan passen. De ov0rwinningsn · 
van L, ns 1 en 2 waren wc,l aan .de zce:r krappe kant teogen de in 

.. d0 staartgroep bengel'cnde h:genstanders. De prèstaties van 
kns 4 en 6 waren go8d. ' · , 

Lens 1 ond0ryond van A'l'VV nmer moeilijkheden dan ver
vmcht morden. Het begin m:.s zeer go<,d ,.n met hv~ndig spel, m:rd 
de• ATVV-v8st-, belaagd.· Het duurd€ 0vem,c'1 g.:,ruimo tijd voor 
'een zeer go.:de voorzet van J .Suijkcrbuijk door een kopbal. 'van . 
J .Ras via de ondf,rkant van de lat' tot 1~0 hiddo. Een als voor
zet bedoelde, schuiver van J .Wüstcfold ·,n,rd even latl'r door een 
dei· backs {n c;igén dool gov;crkt. Nadat een kans op 3.,.0 (uit . 
1..'Ul pcn&l ty) om· zeep w·cs gç,holpen, stGlde: Cüi misvctrstnnd tus
sen. on'i'e keeper s.n een dür backs ATVV in staat de achtcrste::nd 
tot 2-1 te. verkldnen. Na de rust'was Lens sterk0r. 'EEm der 
door J.Wustofold goed gcnor.wn corners rcsulfuerde in een gi. ,~ 
van hc.t hoofd van F.cle Jong, zij het dat c.en der gast.en de· . · 
(onhoudbc1rc) bal voor alle, zekl'rheid maa:r zelf in. l:rc:t net slotg. 

· Een der nonchalante momcmtcn fn onze d(,f-onsie 'hiddEJ tE,nslotte 
tot 3-2. D4t do score in de laatste 20 min. niet veel· hogc.r in 
ons voorc ,.el opliep, aas voor een dl,el &an p8ch t0 w;i.jten. 

liet tweede speelde op een z,.aar ·en moddc.rig v0ld tc;gen 
SVH 2.·ne gasthc.ren startten niet slócht door al gauw.een 1-0 
voorsprong t8 némen, maar uite en ponal ty, g"nom8n door J .J>a
ger, 'een "gcwçon" doelpunt van dezelfde speler en een schot 
van L.Knijff werd het ·toch 3-1 in ons voorde.el. Nog :voor de 
r.ust verkleinde SVH 2 de achtE:'rstand tot 3~2. •Wa de rust speel
·den onze rrnc,rves ni'"t best. V!(,li.swaá'r. braci:,t "J ,Jé)$ er, do.o~. het 

' 
' 
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vol tooien. van zijn hattrick de stànd·op 2-4, maar door.veel 
1 . . .. ~ . • . . 

te individueel gepingel bleven verdere successen achterws:ge. 
2 Minuten voor het einde werd het zelfs nog 3-4,.De.twee.pun
ten wareri binnen, maar als Lens 2 inderdaad kampioen wil wor-_ 
dEh zal er in yolgende wedstrijden· anders aangepakt moeten 
worden. Onderschatting van ttgenstandc rs is 'dodelijk guvaar
lijk ! . ' ·' .J. . . 

,De 17edstrijd tussèn SOA 3 en Lens 4 w:t:.s er 0en van ··het 
Îclle, ~a,,r ui tcrst :3portiGvè eocrt. Het technisch betere 

_SOA houdt in hc-t begin.het spel ~e kort en al? Vi~ v.Laarhoven 
en H.v.Wcsting kort na ·elkaar scoren heeft L,.ns ,.en 2-0 voor
sprong,. di,• cchtc,r bij de· _ru'l·t is vEêrimdcrd in een gelijke , 

· s:fand (2-2). •'la' de rust blijft de ltv0ndîge sti·ijd voortduren. 
,· Tot een kwartier voor het einde blijft het 2-2, maar als V.v. 

L,rn.rh-oven •i,;i binnen 5, min.· nog 2, x scoort, g~ vclgd ·door t,,gcn
doclpunt van SOA stiJ,;t de spanning ten top. fü.t 10 minuten 
durend slotoffensief :van de gasthc•rcm wordt nc't succes ·door
staan em ?ij hc·t E,indsignaal zijn de 2 punten voor Lcns bin-
nE-.:-n. 

' fü.t vi,jfde, wellicht ovcr.10,Aig gu,mrdcn door d0 sne;L 
vcirk.rcgen voo2·sprong tegen Lar.,kk):artiçr 8, bracht "r, iü tLar.s 
wat· de voorhoede betreft,· in de ccrst0 helft wP.ilüg vr.n 'te
recht. Door· ijzing,;;; kkènd 'gu'pingcl~ blc vim vc ,·:icre succc,_ssen 
uit E:n· _ cngczitn d8 g'nstcn ·kort na ·l.lkaar 4 X d:.: roos troffen 
was de ruststr.hd 1-:-4- -In. de .tw"ede helft wc:rd et b-: ter ge
speeld en C8n waar bomba;rde.niLnt op. het La--.kkwartfo:i:--doeJ. wui! 
voldoende bç,;•ijs van Lens 1mc8r'dërhcid. Helaas lcid:iÜ dit -al~ 
les ( mcdo döo:r: ljct ijverig zwoegen van è,:m nl spoedig met 
r;r, nn,:,1 " dikke 11,begiftigde·•tè"gc'nstarlder .) :olcchts tot 2 
goals. De 1 dus toch ·11:og ·geleden 4-J- n,•dürluag "':i':lS w1:..l c0n dis
•ill usie: 

Lens 6 -frof în G:D.A 6 eên zr:nkké teglr:~tnnder·, î:aardoor 
· vriJ spoedig een 4-0 voorsprong r,<.,rd verkrcgq1. Door 2 goe,dc• 

dot.•lpunt€n van dc Loosduinèrs. i"lc8s het scoreb<,rd bij de rust 
1' . • . 

echter 2-4 aan. 'a de; rust werd de Lcr.sov.:.rmacht g< acci;ntue:erd 
. ' ' 

<'.?or nog· een vijftal goals, waartegenovilr QDA Glech.ts 1 doél 
punt kon stellen. 1\:i eindstand werd cldus )-9. Lens' goalget
tc•rs vfaren J •. Bom (eindelijk gc,en H ) 1, H.J:::nssr,n 1, H.v.d, 
Eoogaardt 3 en H.v.Rijn 4. · 
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PROGRAMMA· JUNIOREN VOOR ZATJ,,RDAG 16 FEBR\lAIU 1957, 
-3 uu;r Lens 7 - Bl .Zwart 5 Terrein 1 ,lokaal 1 
-3,45u, DHL 11 - Lens 8, · L.v,Vollering te ·Delft 
-3,45u, kns 9 - DHL 14 'l'errein 2, lokaal 2 
-2,30u. LLns 10 Gr.V/,Vac 8 11 2 " 2 , 
-1.45u, Lenspup.- Velo B. · 11 1 11 1 

PRÖGRà!JliiA JUNIOREN VOOR ZONDAG 17 FEBRUARI .1957. 
-2,30u. DHL. 1 - Lens 1 L.v.Vollering te De:Il.ft 
-12.-u. Lens 3 VVP 1 · .Îerre;i.n 3, lokaal 5 
-13 .15u.Lens 5 DHL 7 11 3 11 5 

OPSTI!.LLTNGEN 
,· Lens 1 bekend met G.Jehce en P.J!ms. Rlês. F.Heerenil 
J.Groothuis. LE:iclé•r· : dhr.P.Juffcrmans. Sam(.nkc·mst : .' ,30u. 
Lijnkamp, de la Rcyc:eg. · 

kns'3b·. tH.t; .. .r. H dB k. , , . cKc:nd me ,fE.nnings, J:(8S, .v,. • ee en 
H.Dietz. Lsidl.r /: dhr.P.Mccrsho(:;k.. . · · -

. Lens 5 be ke,nd met 'ii.Vcnderbos. il:es. G.de Roos, 
Leider : dhr.A,Boesisch. ·,. 

Lc-ns 7 als tè•gen Bl.Zwurt. RGs. P.de Groot. ,Leider+ 
dhr.A.Beck. · , ' 

· L~ns 8 ds t', gen Bl.Z·:·art.. mei• G.v.Socst, H.v.d.Spek, 
, en G.Hnlleen. Rcs. J .Schuttcnh_elm,. E.Kos 6n W.v.d.Ruytcmbcek, 

L~idcr : dhr,' ILKc··:p,r. S?.menkomst : 2.45 u. ·Lijnkamp, de .la 
E.~ yw1.:;g" 

L,ns 9 &ls tf.:gen YVP met P.S.chulfon en J.Brokehaus. · 
Rcs, N.v.Adrich<cm.· L..ifü,r : dhr.H.km, 
-- Lc-ns 10 81s tegen OSC met P'."Schul ten en W .Burghouwt. 
Res. J.Boin en J.V;,ldink. Leider: dhr. ,A.Burghouwt. • 

Lt.nspuµil l0n,.: Voqrtcan znl 'bij de sûmeristolling 
gcschrc: ven ,'.or"cn· : Voor de 'afkc:uring· zie • • • . • • . Cp de 
'ploats van de ,,untj~s knnt dan dG naam vun een vereniging tü 
stac.n met het numnt:r van hèt ( lftu1. er 8.chiicr. Yl::.1- je nu wc ten 
of jullie wedstrij'd doorgaat, ga dan naar een adres waar afkcu
ringslijsten lw.ngc,n. Daar staat E:en bord, wagi1·op je kunt lezen: 
pupillGn goedgekeurd: of pupillen afgtkourd of zie 2fk. ·lijst. 
In het laatste geval zoek je het elftal op dat in de Lcnsrevue 
vermeld staat bij de opstellingen. Voor deze wee.k 

Lcnspupillen ( voor· cv, afkeuring zie-Lens 7.) 
C.Jehee, J .Schelihart, L.v.d.Mccr, A.Verstcegh,' N.Pannekc,et,; 
.i,,Vcrburg, A.Roodbol. VI.Groot, .P.i'oillot, B.J.keg'ens,_ C •. van . . . -· . 

; 

' 

.. 

' 
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l•,m, Ree. J.Borsboom, C.Suijkerbuijk; D.Wanders, A.v.d.VOORT 

d.Kley. Leider : dhr.E.Sarolea •. 
Afschrijvingen: aan dhr.E.Sa:;olea, -Tom,1tcnstr.50. 

'Wie krijgen we de volg0nde week ? GDS-Lens .1 ; Velo
Lns 3; OSC - LE:ns 5 ; GDA - Lens 7; Lens 8-F' .Zwart; Gr. W. -
.Lna 9 ; Lens 10-RKAVV'; Lenspup.-GDA. 

-··-:-·-·-
i 1 sp, <c'lden onze ,junioren. ' 
C'"" De uitslag van Bl :zwart - Lens 1 ·c 12-3) zal c.en schok 
,., onze· rijen hebben gegeven. Bijna onvoorstelbaar. J,,'n toch., 

c de eeTst<i h,;lft ':!as LE.ons zeker .niet de mind-cre, integeii
,Lel de strijd werè. n;e'estaih ·op het dÓmein der g~stheren ge_
,-.,0rd. En toch k\·:amen we met 4-0 achter, resultaat v&n ener
.) ek doorzetten van, een tweetal prima voorhoedespelers.' Bij 
,,1s ging het mooier, m&ar _minder doel treffend tot t~nslottè• 
l m van Bussd de eer redde. 1-Ta ·rust. begon het :net snelle 
l ·-ns-:rnnvallen 8r. LancCE: scoorde n · 2. Maar .r,cn pcnE,l ty uit' 
, en •jngelukkig handsg"val vc:rn:i•,:. tigde dle hoop (5-2). De 
-·"ed w1,cs er uit U:J. als erwten uit een zak rolden ,de do,: punten 

chter Rub de ifa&rd. B:e·c hEcroike schot .van G,,org{ v.d"Waart 
: ·,·sent ons nog een derde goal,_;ilanny Witters blonk uit door · 
s1Jn b,,zieleudc ijver. _,, 

Ook Luns 3 VC:!'loo'r in ii&ssenr,.ar (. thuis werd r.let 8-0 
,'-.EW0~n(•n ! ) Vic verilf:men dut h,c ~ een ·1:.'aI'u p~ch;1f•d~t:--i,jd_< was: 

.,a2 nij het h,;rd ~pelende :B1.Z,?1&rt zich hoofd:rnkeli.jlè toeleg-
' J' o:;1 ··afb1.·&a.kvoctb.--:l en wafirbij ·de Sche:!. !zrc·chtcr vrij zonder
' ing-0 di:1g::n de:cd. ~'.en gelijk spel had de verhouding juister 

· ·- r;cr gegev.Jn ~ 
Lens .. 5. pre:stc-1::rde het onl op.,'de Roggewonf~g ·a:r. Yl ._Vac 

1 -~t 6~-1 te ve!'sl~nn en' de.ermee echi ttç;r-Cild revanche te nemen ~ 
JO:" h~ +, puntjb, dt. t dé groengolcn op OckGnburgh t.fkrrnpten. 

)ns elft81 speelde cE.n ui tstckcnde wedstrijd en d.ominctrde 
:,ver alle li:ües. Ruds na Eèn kwart:\.er sp::lLn wis het 3-0 . 

. Onz, doelpuntE:n ·,mren van prim& kwali t0i t. 
Het ti<mde h-ield de puntjC'.$ weer op d,:( vesting Ockcn

burt,h doèr met 6-1 van OSC te winnen. Voor rust vlotte het 
niet zo erg·goed m.aar toch bczorgd0 B.Thomas ons een 2-Ö voor
sprong. In de 2e helft ging het beter. ,Er werd enthousiaster. 
gespeeld en minder g~pingcld. Bert Thomas ( me·t zijn '\,roer 
.=-.rtbur 'dé"stcrrtfn11 v<.111 het veld) iict hè.f net nog ~rnemac;.l 
- ·11 ·n •,1, ~a.-¼·•.,-,. ,···-~ ·a, V· ldi'11" -~ ·.• ''o"'•~-, " T .,rl. €, ;. ~m~- (. ..... ,, . ._~,v• ..... ,. l.~,1'1S t.. ..;, L.i.• • •· '-"' ,.;.~ .. 
:·•==-:.==::.:============::-::.::::;:::.:;;;=-;-·;:::;;;-~,;c::=::---,;;==:..::==:.",-...:!.;;:;=:;;;!;1:====-==== 
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·'LENS I ZAKAGEND~ ' l 
Donderdag 21 fel,. : •Training voor de 2e groep 
Zaterdag 23 11 

• • ;,, Ju~i,or~n ''l::-8'-:-9-10 + :pupi1ien . 
Zor1dag , · 24 11 

: Senior.en l'-2"' 3.:.4-5-6-7-juni,oren 1-3-5 · 
Maandag ?5 11 

:·, Ci:ubavond 
Woensfü:ig 27 " · : Vloensdagmiddagclub-Training' voor groep 1 
=====::;.============:;; ~ ===· \ ==========. === . =. =:::::===== -~..;;::;:;:;:;;::;;::;;::::::.:::;;: 

. , WE REKI:!:EN OP REVANCHE, U'.NS 1 ! ! · \· 
---=----==----------=--------·-==-· ---=---===---------,==---->;IET VERSAGEN. , . 

. De wedstrijd,die Lens 1 tegen VDS sp~èldè, isop 
een grote teleurstelling ui tge1open. Dat.'een nederl~ag niet. 
tot de onmogeli'jkhèden zoµ ,bchore~ s.tond we),. bij voorbaat vast, 
r.1aar dat wij met de cijfers 3-0 ten onder zouden gaán werd ze-
ker niet algemeen ver;,acht.. . ; · · · 

' • , Nu moeten ,wij echter één ding vMr · ~11,rn · vast-
stell.en : Deze. nederlaag bqteken t b~slii9t niet de 'geriadeldap .. 

. De stand is welis\'laar ongunstiger geworden dan vorige week, 
·~aar er kan nog van alles. gèbeure'n. De strijd gáat nu tussen 
,Rava, PrK, Lens en VDS_. Wij kunnen er van overtuigd· zijn, dat 
ook onze è'oncur:renten nog e,teken zullen·laten vallen, al was 
het maar tegen elkaar, " :. ~ ··. ·. · .· · • , 

•' . V.óor Lens l. stàa~.'er nu maar, één weg open. Alle 
resterende wedstrijden met î'nz1,t vap' alle krachtén · spélen · en 
daardoor winner; ! Als. d:!,.t slaag,t wordt L<=ns 1. toch kampioen ! 

" 
1 ;r--, Red. 

, ,. . . . OFFICitEL 
·I.n de V::,:ijdag jlt gèhoudel) vergadering h'eeft het . . ~" , . ' .. \ . - . ' . '\ bEla,tuur ziel;! beriiden 01:1trept dl; deel~ame .. aan de KNV:\3 voetbal-

póól, dànwel de voortzetting vàn de Lenspog],. ·Uit inmiddels_ 
. ; verkregen· il).lich,tinge': ·1§ geblêken dat ei; bij

0 

m2erd.e"'.El ',1<e~s~ 
-l~•den' belangst!'llling voór, de K:,.N. V ,B.-pooJ bes•taat. .·· . ·. 
: •. . . .. il erwacht m~;g worden dat dè deèlnam<;; aan de, Lens-

. pool •,te g•:ez:ing u:l i;--orclen om a"!fl'.}-Okkelijk ·te zijn. De. trouwe 
• 1 1 

,è 
.i'J, ' ,., ~ 
' 

" ' 

1 
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deelnemers onder onze donateurs en junioren zullen het dus 
we1 minder prettig vinden dat tot-stopzetting van de Lens-. 
pool is besloten.. · 

Onze seniorleden hebben inmiddels reeds •een formulier 
van de K.N.V.E.-pool ontvç1ngen. Wel is besloten de onderlinge. 
competitie voort tG zetten. Het hoogste aan.tal in do K.N.V.B. 
pool behaalde punten wordt in onze ranglijst bijgenf?rkt. En 
n°1 ontvangt.aan het einde van de competitie de beloofde vijf-. 
tig gulden. De stand ül nu : 1. P.Burgh,ouvit 160 p .. ; J.Jager 
155 p. ; 3 • .A.Hoppenbrouwers 152 p. ; 4 . .A.v.d.Bosch - J .v. · 
1'/assem 1.f!l p. ; 5. P.Oranje 150 pt. ; 6. F.Grént cm H.Janssen 
149 p. ; ·w.Westerhout 146 p. ; 8. A.fü:ck 145 p. ; 9. R.Mahieu 
en H.v.Rijn 144 p.; 10 . .A.Wagemans, en C.Rottgering 143 p. 

· . l!cze week •;;arèn de winnaars : C .Hoogsveen Sr; P .Meers
hock en C.Rr,ttgering met 8 punten. Zij ontvingen elk r.5.90. 

Poolcmr..missio. 
-:-:-:-

In ballotage: 
n° 29 E.J. Bish ' 6.2.44 Pijnb0omstr .• 13 P • .A. v .d.Bosch-dhr 

Haukes. 

VARIA In het "Binm,nhof " lazen wc, dat de heer J .J .v.Luxmn-
. bur-g is bcnoemi'. tot lid van verdi(,nste van de N8d,Kath. Ver. 
van Hand,clsvcrtq_;cnwoordigers, · agenten (;Il verzekeringsinspec
teurs "Sint phristoffel ", waarvan.hij'35 jaar :J.id is en ja-' 
renlang een bestuursfunctie heeft bekleed. De hèer van Llncem
burg: is in Lens een :zeer sympathiek figuur, waaraan onze club 
gro<te dank verschuldigt is voor het enorm vele werk, dat hij 
in de loop der jaren voor Lens heeft ·gc0daan. Hij, mocht hier
voor ook. van onze _vereniging,he~ lidmaatschap van verdfenste 
verwerven. Nog steeds is ,hij actlef voor Lens ; hij zorg_t er 
immers voor, dat week in, week uit; .oris cl::borgaan op tijd· 
bij. U iri de bus valt. Dit werk, dat heus niej; zo aantrckke-. . . \ 

lijk is, kan n
0

iet genoeg gewaardeerd ,;•orden. · Juist daarom ', 
gunnen wij hem deze nieuwe onderscheiding zo van harte en 
we bieden hem, namens heel Lens, onze gelukwensen aan •. 

De 20e Ronde. - Resultaten van 
Senioren 

VDS 1 - LEns l ;,.-0. 
Haal dwi jk 3.fLe,n~ 2 . 0-9 

l]feb.57. 
· Junioren· 

Lens 3 - VVP l 1-2 
L~ns 5 - D'.i:_ 7 7-1 '---"---=-

2 1 · l, 2' "· ;, 1. • ( 
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Lens 4.1 HMSH 
Q.St.6- L9ns 

4 2 1 1 
Stand: 

2· 4-4 
6 i-2 .. 
5 15- 8 1.25 , , .... ~ 

Senioren· 
Junioren 
Pupillen 

76 43 8 25 94 
68 -40 '6 22 86 

5·· 1 0 4 2. 

·252-184 
255-14l 

3- 23 

1.24 • 
1. 26 
.0.40 

-Tot.aal 149 · 84 14 · 51 182 510-346". 1.22 - - . ' . 

\ 

De wedstrijdi:m van 1.,c,ns -3, 5, 7 · (sén) en 5-7-8-9-10- -
(jun) ais~ede van de pupille11 gingen wegens ;terreinafkeuring niet door. . . , .,,- .. 

PROGRJJ\11,fA SENIOREN YOOR ZONDAG'; 24 FE:BRUARI 1957. 
-2; 30 u. PDK 1 - L€n(3 :). DuinhÎan ( Sportp~rk Bohemen) 
-L45 u. Lens 2- PDjC j5 Cckenburgh, veld l / lokaal 1 
-12.- u. Lens 3- Duno 2· ~ " ·,; 1 · ·" ' 1 

) 

-1.15 u. Lurs 4- Tonegido 3. " " Z " 2 
-2. - u. Cromvliet 6-Lens 5 R~derijklrstr. (nabij Tiill&lstrakad,i) ' -12., u. Bl.Zwart 7 .Lens 6 "Duinrc-11" ings3-ng Dr.Maasveltkade , · "' ·· · -V,'assenaar .~ .. 
-'12.'-, u. LEms 7 -Del~t6_ Ockenb_urgh, veld 2, lokaal_ 2 
OPSTELLil'JGEN .. , . ehs I . · _ • -, ---.·-- il.Beek, A.v.Luxcrnburg, .b.v.Laarhové.~•,LP.::.ket 
J.Admira&l, J .Ras, J.Suijké:r'buijk, F.de Jong, C.:t'cetern, O.Ye:••· haar; J,. Wüstefeld" Rtserves: H .Kémpu·, A Linnewc.e ver, G .Ko chi: Lo.ider : dhr.H.Houkes. Sarnenkornst:Bella Vista om l uiu' Kijk'... dui~S-€s tr. . . ·, · . . :·-· · · -~ -· 1 

- · · ' • • . • 

LE.n° 2 · . · · · .. · . 1 ·• F .Kortekaas, A. V ( ster, .Jt. Hoppen trouwe.I's, 
B.Luijckx, J .v,d.lfoer,. P.Oranje, P.Burghom~"c, LBurgh01fr;t, 
L.Knijff, R.Wüstefeld, J.Jager,'.R,:,s':I.Y..§:. : J.Roozenburg., . . . . 

, •• Lens 3 G -!Co~hi, J .Le;J,ieveld, 'A,Krol, 1,.;.G~i~, -
C.Hoogevi:en, H.v.Niel, IL Semeijp., 'J .Beijersbergen ; ~.Bergen,.-, · Hcnégouwen, J .Boortrnan., _A ,1.innevieever.' Reserve V. van, Laar-
hovEn. ' '• 

Luis 4 
~ 

E.Eisenbµrgc.r, Ph.de 
zen, ·:i."ii(.l~{icr," J.v.W::s-ting, A.t~ll l.Jf:11., 

Heer, P.Krol; B.v,Vel
V .11 .L;.:ar!:ioven, !T .î'fr.,_[;_s-
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• 1 té.pad, ·L.à.e Boer, H.v.Vlûsting, fü:,:ierve: C.v.d.Boogaard. 

kns 5 
J .Frijt(rs, W.Klünri'en, C.Mccrshoek; E.Lö,cm

'&teijn, R.Bsck,:,r, L.Nïossen, G.v.Gcin, F.Schippers, J.Kuijpers 
G.Lam, J.Brochard, RcsGrvc: P.v.Onna. 

Lens 6 
A.Blök, F .Mourik, J .Bal lering, J .Bom, J .Bont-

1 je, H.Mulder, !Lv.R,ijn, H.J&nss,m, H.v.d.Boogaardt,S.Kroon. 
Reserve J.de V/ildc. 

Lens 7 •· 
R.SuijkErbuijk, D.v.Lieshout, K.Wallaart, 

J .Bro;,khaus, M.Hollander, A.Loykcns, E:sarolea, · L.de Weert, 
-S.do Bruijn, J.v.Poelje, 3i.Brusscl. fkservc : 'J.Stoltenbe;rg. . . 

Afschri ivingen te , richten ac,n: dhr .F .J. v. Lu,rnm
burg, Cop8rnicus~tr.56, tolGfbon 636509. 

Programmà voor zondag 3 maart 57 : Spoorwijk 1.: 
L6ns,l; kns 3 - Voorburg 3 ; Lens 4 - Flamingo's 4 ; Lens 5-

1 Archipel 5 ; Lens 6 - RKP.VV 7 V<Srburch 6 - L<Sns 7 

Van doel tot doel. • 
Op t=t:n vrijv;-.;l onbcspcelbáar Vc'ld h.:.eft Lens weder

om in VDS zijn mcerdc,re moe tc•n 1crkennen. Door dit bar slechte 
veld v:as ër van goc,d spel natu;urlijk g<.cn sprake on ovGr dG 

. · wedstrijd valt dan oolç weinig te v<srtellèn, VDS nam o,nmiddèl
li jk he~ initiatief, maar na ca. 10 min. htrstolde Lens zich 
en kwam c vcncens tot goede aanvallen. lloolpunten ble:ven üch
tor tiit. Door eon ong0lukkige mistrap van E. van Laarhoven 
rold0 de bal bij ct::n VDS-aanval in dü ·ui tcr.stt: hoek. Jammer 
voor d0zc speler, die "verder op (!Cn p1.1 imn wedstrijd kan tc
rugzil-q1. 

Met dczû stand gi-ng .ook tJ.0 ru.St i1:.. Nu de hurvut
ting ,,on zeer agrc. s1,i(,f VDS dat d<S ov,,rwinning rook en deze 
dan pol~ behaalde door onze kc•cpcr nog t.1u,mcWl te laten vis
sen. Mede door tegenslag gr:luktc het ons niet de eer te 
rc,dden. 

. Onze rcscrv,:,s kl,amcn ook-.uit Naaldwijk 2 punten 
rijker terug. De <)(rste helft ';;;a,, Lc"ns stukkcn st<:rk<,r, hoe
Yiel ik s tc:nd bij d- · thcE dit; ni1:. t zou vcrrr:01...dcm. Kort 

r 
1 ' 
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-223.:.. · ---------------------- .-------------------------------------hiervoor viel pas het ee;rste doelpunt (0-1). Een stand, die ·. zeer ve,rdicnd was, want Yrouwe Fortuna was ons iri deze hülft niet b. st gezind. Het lfa&ldwijkdoel ontsnapte verschillende malen áan doorboring, doordat. schotE:n · van llurg:l:1ouwt, Luij,::kx en Jager teren de paal be1andden. · · 
Na de rust werd direct een zeer hoog.te:mpo ingezet en ·successü,velijK werd de stand opgevoerd tot 9-0. · 
De doelpunten werdeji.. gescoord do~r Burghom1t, R:nijf~ en Wüstef8ld, waarbij ook de Naaldwijk-verdedig€rs ons een,handj8 hidpen. 

· ,. Een prachtige overwinning behaald .door goed samen-, spel, zonder individueel gepingel. 
. . , . :. '. . ·; . 

• · Lens 4 à.iyong ia een .van begin tot einde. spannende • strijd de a.s. k,:mpioEOn'!Ill!SH 2 een draw af. Binnen 10 min. · bad Lens re"ds ec,n 1-0 voorsprcing,toon H.v.Wcsting zich op 
links vrijspc,e'bde <en prachtig' doulpuntte ... Het antwoord van 
p.e gasten liet riie:t l.ari'g op zich v;achten (î-1). 

Vcrbctcm m,rd er toen gestreden, waarbij Hl'.iSH zich technisch wat sterker toonde, L"ns hield door groot enthousiasme de balans echt0r iri evenwicht. Door een door onze rechtshalf onhoudbaar teruggespeelde bal, en c en fraai dod~ . punt van Vic van Laarhoven·, drc;aidcen wG met 2 - 2. 
. . Na de rust nam· li!,jSH wedE,rom de leiding mot een sof-

•' doelpunt'. H.va,n Vltsting vlist.èchter .opnieuw gelijk te maken. Toen dE, gasten er 4-3 van maaktcm, bracht Lens do laatsta reserves in de strijd, om in ieder geval één punt te bcma9hti~ gen.' A. tE:n. D.im nam deze eer;voor zich op met een mooi schot vlak onder dé lat. ·· ' 
Met 4-4 kwam zo het L.inde van een·in beste'verstandhouding gÊ,spcelde \'Wds'trijd, 

De aanvoerder van Lcms 6 vond het v,:,rslag van verleden w<:.ek blijkbaar zo uitvoerig (!)·dat er ditmaal geen let- · 
ter. af kon. , 

We weten allr,en, dat er met 2-1 gewonnen. ·::~rd. Zo te zien nogal bE,naµwd, maar df; 2. punten zijn ·in ieder geval 
binnen. 

handen, 
' Nogèventjes lui, 

We zijn benieuwd. 
en de kamnioE.1nsti tel is in onze . . . ( 

' 
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PROGRAAWA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 23 FEBRUARI 1957 

- 2.30 u. GDA 4 - Lens 7 "Terrein Oskcnburgh · 
3.- u. Lens _8 - Bl~Zw.6 11

· 2 lokaal 2 
' 

3-- u. Gr.W.Vac 7-Lens.9 Roggewoning, Buurtwèg. 
- 3.- u. LE.ns 10- RKAVV a- Teriein 1, lokaal l , 
-. 1.45 u. Lens pup. -GDA b " 2 11 

· 2 

PROGRAAillA JUNIOREN VOOR ZONDAG 24 FEBRUARI 1957. 

- L45u. 
1.15u. 
3.3ou. 

GDS l 
Velo 3 
osc 4 

' 

- Lens l 
Lens 3 
Lens 5 

Terrein Noordweg Wateringen 
" Hurry Hoeksi;r.V/ateringen 
" Hoekwerkerstr. Voor_burg. 

-:-::-:-
OPSTELLINGEN. 

Lens 1 
· bokertd met A_.Sambers en G.J0he1c _- R, s0rve: 

J.Groothuis en F.Hc,c.rens. Leider : dhr. P. Juffcrmans. 
Sam~nkomst : ·l uur Vrecswijkstraat, hoi:,k Lcyweg., 

. . 
3 . 

d_hr. P ,Méershoek. 
hoek, Lty·,,eg. 

bc,kend. liesc,rve : R. v. d .Beek. LPit~er
Samenkomst : 12. 30 .uur _Vrernwijkstraa t, 

Lens 5 
bek0nd met A.Luttt:rman en W. Vctdcrbos. 

Reservrn: R.Blok en G. de Roos. Leider :' /!hr, A. Bogisch 
~.§l!l."~;~~"2?.~. 2 .45 uur 't wachtje, M&lievèld. 

Lens 7 
bekend met E.v-.d,Spek. fücserve: P,de Groot 

Leider dhr , A,fü,ck. 

' 
_Lc!.!..,.~ .. .§-bd ·.nd' met W. v.d. Ruyt0nbcek, G.v.Sosst 

·en L.Kriek. Reserves J:Schutt<èrthelm en ,C, Kos, Leider . dhr. H .Kcmper. 

Lens ~ 
bek<md met G'.Halleen, H.Nieuwenhoven en 

J .Brockhaus. Reserves : Lf ter~-Mf,er' en F. Duim. Leider 
dhr. G.'Lani. Samenkomst _2.15 uur I t .Wachtje - Malieveld. 

"1 
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Lens 10 
. ' ' 

b0kcnd met VI .Burghouwt 
ves N.v:Adrichem en J.Boin. 

en J.Veldink. Heser-

Le.nsjrnpillen ( Voor ev~ntm~le afkeuring zie op· de 
afkcuringslijsten naar Lens 8 ) : als vorige week opgesteld. 
Reserves : J.Borsboom, C.Suijkerbuijk, D.Wanders, A.v.d.Voort 
en van de Kley. . Leider : dhr. ~ .Sarolea. . . 

Afschri.ivingen aan dhr; E. Sarolea, Toinatenstraat 
5P .•. ·' 

Wie krijgen ,we de volgende · week ? . 

L,ms 1 -Wc,stlandia , Lens 3 - Quick-Steps; Lrns 5-
RKAVV ; . Lens 7 ..,. VYP ; Lc,ns 8 -' DHL ; Lens 9 - _Verburch 
0SC - Lens 10; 0SC a - P~pillen Lens. 

JUC0 

Zo spsclden onze junioren. 

· Alleen het dc:rde en het vijfde kv:àmem binnen de 
lijnen. E(n ov..:rwinning on een nederlaag waren het resultaat •. 

· Lens 5 _boekte een forse û,ge op liliL ~n schijnt de goede weg 
weer tDrUgg .... vondell. .-·. · 

Lens 3 dolf het onderspit· tegen het hoog ge.klasseer-
de VVP. 

Lens 3- WP , ·rn een matige vwdstrijd hebb,m' onze 
jongens - dank zij een cadeautje van onze keeper - tegen een 
( zacht ui tgedr)lkt ), unfair spelend VVP met 2-1 verloren. 

', Door de .spelmethode van de tegenpartij werd dé lust 
' - . ✓ 

-tot voetball(m bij onze· spelers-tot het nulpunt g<i:bracht •. 
1 Vermelding verdient dat ons enige doelpunt van pri-

ma_ gchal te was.' E"n góed genocien corner door de linksbuiten 
,, · wer.d op fraaie wijze door de. middenvoor inge,kopt. · 

' Nog even een rectificatie : Verleden week; vcrt1eld~ , 
den we .over de wedstrijd Blauv, Zwart - Lens 3, à.at dE scheids
rechter zondErlinge dingen deed. Dit bèrust echter op·een be
,treu.renswaardig misve.rstand , en is volkomen m;,juist, want, 
~c, Blauw,-Zwart-leider' floot tot iedEJrs tevredenheid. Gaarhe 
onze excuses en ere wie ere toekomt 

' ' 
,. 

, 
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Lens 5 nam -tegen DHL direct na de aftrap het ini-
- tia tief, · maa·r goals kwamen er nog n::iet · • Wel een' tegendoel
punt, ont~ta~n door iets te traag.reageren van onze doelman. 

De achterstand was maar van korte duur~ want spoedig : 
daarop vias hèt alwe~r gelijk en 5- minuten latèr'kwam onze 
2e goal tot s tànd. . , 
· · Gezien het ~pelbeeld had de voorsprong, toen veel 
~ot,T moeten zijn,vooral omdat wij de wind mu:, hadden .. 

·Daarom gingen we een beetje benauwd de. 2è 'helft in, maar 
. gc,lukkig bleek dc-ze,.:;mgst nü:t 1todig, want L~ns nam dir0ct . 
het spel in handel),_ en,blee,;Ç gedurende de .hc-le 2l' hdft ster
k<-r,· · De score ,-werd in_·d_ezq periode opgl)voerd· tot 6-L 

Voor zover J'!og in do hcririnc-ring ligt, werden de 
goàls gemi:akt door 11:n:.vis, S.de Iker en B.H. ndricks. 

D'" ,r,chforhoed<'! :,i:d een g<omakk,;lijke mlddsg. Ge.zien 
. het !..ardigc samenspel, dat af Ln toe door onze jongens werd 
vertoohd, zi(rî 'we ·m,t V(;rtrom,en onze koi:;cnèk Wé,dstrijd ta
g,m,o;;t ._ lfa&r d$n nog ,.at sn8llcr schi0ten, jongens !·! 

., ., 

G.Lmp 

. ' ~--
ZONDAG A.S.:, PDK 1 - LE~rs 1. ! ! ! -. ' ======================== ··=================--==== ·=~========= 
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D E L È N S ·R E. V U E . 
· Redac_t_i_e~-.-. -L~.-d~e~w-c"'"e~r'"t""'·c.'_e~n-G-.~Lam ~ 
Giro·nummer t.n.v.L.èn .$. 336711 

1 ' .' 
Secr.: H.Houkes,' 2e Sch'uytstr.60,tél.324721 

Terreinen o'ckenburgh,· e±11~e Laan van Meerdervoort 

' 

30€! JAARGANG {1956-1957) n•26 ;8 FEBRJJ:ARI 1957 - . 
----------- -------------- "----------------------------------LENS I ZAKAGENDA , ' 

' . . Donderdag, 28. februari : 'Training voor gr·oep 2 
Zaterdág · 2 Maart Lens•junioren 7-S-9-10 en pupillen 

· Zondag 1 3 maart. Lens .1~3-4-5-6-7 en junioren 1,3-5 · 
Maandag 4 maart Clubavond.' 

· Woensdag 6 maart Tratn'ïng voor de ✓~er~te. gr;>ep 
,8 uur : Bestuursvergatlei:-ing t.h:v." 

·· d~ G;A., Toussaintkade 43. 
=========;;;=======·· ====;::::===::::===::;=== 1 ====:;:=================;;=== 

'i{ERFT Ll!JEP Elf D01IATEUES ! ! 

Ile _wervingsactie. ,· .. 
Er is weer enige teruggang in de intensiteit van onze 

leden en donateurswerfactie te •bespeuren, want na het " blanke" resu.l taat _.yan vorig'e week, .. was er deze keer slechts één nieuwe · aanmelding: Door dhr .. A. Urbanus tot donateur te maken heeft nu ook onze pen:iingmeester zich bi:j de groep àanwervers "gevoegd. Het' resil.ll.taat is nu sedert het begin van de actie. , 13 nieuwe donateurs, geen nieuwe leden; . 
Lensers, kijkt _allen een·s rond. !let zah heus nîet zo ;noejlijk z_ijn om merts.en uit Uw __ omgeving voor ,Lens,.. te intereS

sère.n. Hoewel' de actie. tot 31 mei duurt, is •e.lke maand, dat ee~ lid of donateur vroe.ger woril.t aangemeld, meegenomen. 
Vol spanning wachten wij': op het resultaat van deze· , 

week. 

' In ballotage: , -~ . 1 -'•~ , 

11°29 E;J.Bisk 6.2.44 Pijnboof.istr.13-Fater A.v.d.Bosch~H.llou-
30,J.J:M.Viitting-'9.l.44 Voorthuizenst.r.6. Dhr.Sarole~!:8

' _, 
· . · , · · P. Juffermans • . f11euwe donateur:· ·, , ' 1 · · · · 

11°245 A.Urbanus· Loosduinsekade 592 Dh:r;-.A.Hoefnagel.: , . t 

. ' 0FFICIEELt .. 
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Bestuursvergadering. . , _ 
We herinneren aan de speciale bestuursvergadering-van 

1voensdag 6 maart 1957 ten huize van de G.A. de heer F,Grent, 
Toussain tkade 43. _ 1,arivang 8. uur. 

' ' Nederland-Luxemburg, woonsdag'20 maart 57 te Rotterdám. 
Legenen die voor-dezé wedstrijd kaarten_ hebben aange~ 

vraagd kunnen op toewijzing hiervan rekenen. De datum waarop 
deze kunnen "orden afgehaald ,wrdt nog nader bekend gemaak·t. 
Bovendien zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Prijs f.4.50 
of f.6.-. Liefhclfbers kunnen zich alsnog melden bij dhr.H. 
Houkes, 2e Sc:hu: ts,tr. 60; t~l. 324 721. ' 

Nederland-Bêlv,ië 1 zondag 28 apr-il 57 te.Amsterdam. 
Voor de~e wedstrijd, we,lke op zondag wordt gespeeld, 

kunnen aanvragen om plasitskaarten ·tot uiterlijk 13 maart 57 
worüen gericht aan de secr~taris _. Prijzen der plaatsen: 
Lretribune f.10.- ; Marathon f.8.-; Zijvak I f.6.-, Zijvak II 
f.4.- ; Staanr,làatsen .f. 2.-. 

it.}r.V-.B. toto. , . 
Over hi,.t al' of niet doorgaan van deze pool wor,len 

. blijkbrrnr diepgaande ,onderll,rndelingen gevoerd,. Ii1tussen hc:eft 
'het bu,tm,r de-K.N.V.Il:rr,octcn berichten,·da't zij hçar eigEn 

totc-3_kti vi t8i ten voorlopig zal stak er..-.• . We ;;achten dus maar 
even af. Zo nodig volgt pEr ci_r'culaire nader bericht.' 

Aan de le K.N.V.B.-po0l nanien 58 le11sleden"deel. Na 
deze bijzonfü:re ronde is de· stand in de competitie : 
1. P.Burghouwt 164 pt.; 2. Jage;r J. 161 pt.; J.'A.v.d.Bosch 
158 pt.; 4. J.v.Vlassem 157 pt. ; 5. A.li.oppenbrouwers 156 pt.; 
6. F.Grent - H.Janssen - P.Oranje 154 pt.; 7. W.'/lesterhout 
152 pt. 8. H.v.Rijn 150 pt. ; 9. R.Mahieu 149 p_c.; 10.C. 

• Röttgering 148 pt .. _ , . •• . 
. Alle rivalen zijn een klein ,beetje dichter bij de kop-

- loper gekomen. Volhouden maar; Het belooft nog spannend te · 
worden. 

De 21 e voetbalweek 
_ Junioren. 

GDA 4 - Lens 7 2-1 
Lens 8- Bl.Zw.6 1-1 
Gr,W.Vac7-LLhs9 1-0 
Lenf' 1 C-i:.Kl~ VVO 2-1 

., 1 r 2 :-

Resultaten van 2-3 februari 1957 
, . Pupillen 
· 'Lens - GDA b 1-1 

De w<cdstrijd(m· v,an zondag 24-2. 
tingcn -t;engt:volge van de sneew.'iva1 van 
::.;iÎtt rdagavond nit t doór. 

4-·; 0.75 
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,
1
Senioren ' 76 43 8 25 94 252 - 184 ,1.24 ,.. ~-

' 
Junioren 72 41 7 24 89 259-- 146 1.24 Pupillen 6 1 1 1 3 .. 4 - 24 0.50. , , 
·Totaal 154 85 16 53 186 515 - 354 1.21 ------------------------- ,--------------Hierna geven.wij voor het eerst in dit seizoen een ge-•. specificeerde opstelling van bovenvermelde stand r..et daarnaast een qnderlinge ranglijst van onze elftallen volgens· gemiddel.d . béhaalde punten per• wedstrijd. Een dergelijke opstelling zullen wij'na afloop van het seizoen: opnieuw geven. 

Senic;,ren · ' Onderlinge rangli,jst Lens 1 13 8 3 2 -19 31-18 ' i (,!!_=senioren; _j_ = .iunioren) Lens 2 13 12 0 1 24 72.:20 
Lens 3 10 3 1 6·•-7 18-32 
Lc"us 4 1 11 4· 3 4 11 40-40 
Lens 5 13- 3 1 9 7, 34:45, 
Lens 6 14 13 0 1 26 56-23,. 
Lens 7 2 O · ·o 2 0 1- 3 , 
Totaal 76 43 8 25 94 252~184 

~----- ---- -- --.-
Junioren 

S 6 14 · 26 . 1,857 
S 2 13 24 1,946· 
J 10 11 19 1,727 
S l , 13 19 1,462 " 
J 5 9 13 1,444· 
J 9 10 12· 1,200 
J 7 . '12 14· 1;167 

! J 1 , 7 . '8 1,143 
.J8 1,0-ill,100 Lans l 7 3 2 2 8 25-28 l 8 -4 11 ll ,1.000 Lens 3' 13 6 0 7 . 12 45-26 j 

6 1 36 l J 3 , 13 .12 O. 923 Lens 5 . · 9 • 1 2 3 - 4 !,· s 1 o 00 Lens• 7 .12 7 O 5 14 . 45.:.21 s § ·_ 1f i oJ38 , Lens 8 10 4 3 3 11 25-29 Lcris 9 10 6 '·o 4 12 37-18 .· Pup, · 6 3 '0.5oo ·s 7 2 o 0,000 Lens 10 n 9 1 1 . 19 43-'10 

. , . 
Totaal 72 41 7 ~4 89 ,259-146 . . . 

/ 

. ' 

~-
' { 

, VARIA. 
" " ' "' . ' Vlij vernamen,-dat onze vriend Cor Nieuwenhuijzeh, die , enige tijd gelenen als· militair· naar Suriname vertrok, aldaar b:i,j sportwedtitrijden één 011g,\l ukkige val maakte, ·waarbij 4ij een hersensc)mdding Óp.liep en tevens het gezichtl)vermogen werd geschaad. In de zor.;cr. va·n flit jaar loopt zi'jn di,;nsttijd tif en wc. hopen d·a't }:iij dun, volledig tt rstl:ld, nai.r lfed~1.':f:.nèl · kéin ::_ru"'":,:;rE·n. · · 

. '' 
/' 

/ 
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PROGRAMMA SENIOREN VGOR ZàNDAG '., MAART 1'957. . 
-2,3ûu. Spoornijk 1 - Lens l Terrein V<Jlo, Harry lio.ekstr. 

1 , te Yla teringtcn 
- -1. 15u. L€ns 3 -_Voorburg 3 Ockenburgh, veld l lokaal l 

-2 .. - u. L8ns 4 Flam. 4 Ockenburgh, -veld 2 " 2 
-12·. -u. L€ns " Archipt:l 5 " · ,;c 2 " 2 
-12_.-u. Lens 6 RK.(\ vv 7 , 11 11 l ''. l 
-12.--u. Vorburch 6-Lens 7 Wateringseweg t.o.n°65 te 

-OPSTELLINGEN 
.Poeldijk. 

---·-·~--~-Lens l - -
- A.BEck, A.v.Luxemburg, E.v.Laarhovim, H.Ha-

Ji:·.>t, J.Admiraal, ·J.Raz, J.Suijkerbuijk, F.de Jong, C.Pecte;rs, 
(;,VErhaar, J .• WustQfeld, RE:serves: F.Kortekaas, A.VLster, J:Ja
g~r, A .Hoppenbrou.-,ers. Li.,idor : dhr .H .Haukes. Samcmko,ist : 
C·,fö Eicrck oirr l uur. Ook voor fiLtsliefhebbers-su,.:,porters .. 

Lens 1 G.Kochi, J .Lelie veld, A.Kr-cl, A.;.Gcin, 
c".Hoogcnen_. H.v.Niel, 111.Semeijn, J .Beijersbergen, P.Bergen
t.~:p.cgouwcn f A ~ Linneweever, J .Boortman" R€s1.~rvcs: L .!riessen, 
J .Bom. · · 

Lens 4 H E.' b . - PI d H- P. - K 1 · B .... 1sen urge-r, 1. e eert . ro , .v. 
VeL.en, H.HElmich, J.v.Westing, A.ten Dam, V.v.Laarhoven, · 
I:.Naastepad, L.de Boer, H.v.Wèsting. Re serve : P.v.Onna • 

. Lens c;_ J .Frij.ters, c·.v_1cldink, C.Mcersho.ek,E.Lö,:en
stein; R.Becker, W.Klünnen, G.v.Gein, F.Schippers, J.Kuijpers, 
G.Lam, J.Brochard. Reserve : C.v.d.Boogaard. 

- Lens_ 6 A.Blok, F.l\/iourik, J .Ballering, J .Bom, 
A.Walhairl, J .Bontje., H.Mulder, H.v.Rijn, H.Janssen;- H.v.d. 
3oogaare.t, S.Kr:_oon. Reserve : J.de Wilde. 

. Lens 7 R.Suijkerbuijk, •D.v.Lieshout, K.Wa'lJ_ai,rt, 
J.Bro&khans, M,Hollander, A.Loykens, E.Sarolea, L.de Weert, 
S.d\9 ·Bruijn, J.v.Poe_lje, J.Brussel. Reserve: J.Stoltenberg. 
Samenkomst: ·varkensmarkt om 10. 30u. voor busr<:.izigers; Hoek 
Haagweg / Thorbeckelaan om 11 uur voor fietsers. 

Afschrijvingen te richten aan dhr.F.J. van,Luxem
burg, Copernicusst1•.56 - tel. 636509. 

' ' --
' 

' . 
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/ . · -231---------------------------.---------------------------------Programma voor 10 maart 56 ·: Lens 1 - Donk 1; Vdo 2 -· Velo 

Lens 
2 ; Rava 3 - Lens 3 ; Spoorwijk 3- Lens 4 ; kns 5-HES '.) 6 - Voorburg 6 ; Vios 8 - Lens 7'. , 

-:-:-:·-
Het zoéklicht op de seniorenstande~. 

Nu de meeste séniorr,nelftallen 2/3 cf meer v:n hE· f WEdstrijdprogramr1a er op hebben zitten, publiceren vlij, daartce in staat gesteld door de sneeuwbui van zaterdag ,i.1., de vJl• ledige standen.· Om te laten zien, dat LE:ns 7 er uok l:ijhoort hebben nij de stand van de 4e klas VI evenecms opgenomen, Cor1•· men-taar geven ,;ij niet. De 'ranglijsten spreken voo:r· ¼ichzeL' Voo1·al L€ns 3 en 5 doen er goed aan hun posities te bc1'èud0reI,. . . -' 4e __ klas D 
Rava 15 25 43-16 

, VDS 14 21 47-.i.24 

2e klas'· C ?e kJe s D ··--. --,•---
72-20 fü·,va. 3 J1 - .,8 · Lens 2 13. .. 24 45-14 v,a'Co--i 10 17 34-15 Luno 2 10 .12 jO-~?) PDK 13 19 27~11 Bl .Z.n.3 . ' 12 39-20 \'i2ss.4 10 12 4). .. 3;_ ii 

Lens 1 13 -··---· 19 . 31-18 · Arch,4 12 11 29-39 Far .-2, 9 11 ~1 ... -2~1. Olymp, 14 18 41-27 . 
•Donk 13 17 27-17 
Sch.h,· 12 12 27-20 

PDK 3 13 11 ~5 3' '"'lh 3 8 8 22-29 ,~ -, _,,_1Vl ~~ 

GD.A 3 10 10. 22-14 L0ns '-,; . 10 7 · 18--,32 _____ L 

BTC 2 12 8 16-55 DSO 2 .11 7 19"32_ ATVV' 14 6 15"51 N.wijk3 1·3 6 24-44 Voorb,3 9 5 23-35 Zw.Bl. 15 6 14'-49 SV1:2 10,, ' 5 19-40 Wipp.2 6 4 11-25 
' Sp.'li. 12, 

Conc. 13 
4 

·.1 
12-27 
16-40 · B;ij Lens 1 is de stand v~n de.gestaakte wed-· strijd PDK-Schbonh. (O'..l)nii.it meegeteld. - . 3e klas B . 3e klas,J 4e klás R. 

HMSH2 13 21 65-35 Arch,5 15 22 49-26 Lens 6 14 26 56-23 SOA 3 14 16 60-46 SHS 7 10 18 49-14 13:)c.Zw. 7 12. 18 .37-14 Wilh,4 9 :12 35-25 . L.Kw.8 .12: 15 30-27 RKAVV 7 11 16 23-17 HDV 2 10 11 37-37 Quick 7 10 14 40-31 }Vilh. 7 . 9 12 24-16 Lens 4 11 11 40-40 Flam,5 11 10 40-42·KRVC 7 11 11 43-26 Toneg,3 lO 9 25-30 HBS 9 11° ·a 27.::38 Arch', 7 '12 , J.l 27-22 ,. Sp.w. 3 9 7 26-42 W'kw.6 11 8 26-3e Q.st:6 12 9 23-35 ' Valk .3 8- 4 21-40 ,' Leris 5 13. 7 34-48 Voorb.6 11 .7 16-35 îlam. 4 8 ' 1 13-27 •. Cr.Vl.6 10 6 30-39 ADS 6 ·14. 6 22~46 HVV 6 11 6 28.:50 GDA 6 14 4 17-54 4e klas W .. 
Vios 8 5 8 12-5 ,Duno 5 2 0 3-8 Vc:rb.6 2 ·o 1-8 Juv.:,, 6 8 17-9 Lens 1 2 . 0: 1-3 DGlft6. 2 . 0 0-8 'JJclfir.$""";. · 6 '. 3.:2 

, . 
/ 

,, 
,, 

-, 

,. 

., 
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Pro!8:!:amma junioren voor zaterdag 2 maart 19::27 
-2.30u. Lens 7 - VVP 8 'l'iarrein 2 

' lokaal 2 
-3,45u. · Lens 8 DHL 11 1 " 2 " 2 
-3,- ·U, Lens 9 VE>rbur.ch' 6 " 1 , Il 1 -, 

-~-30u. osc 8 Lens 10 " Buurtweg_ 
-1.45u. OSCa Lenspupillen " Il 

. ' 
Proe.:Eamma junioren voor zondag 3 maart 1.957. 

-2.3ou. Lens 1 - w~stlandia l Terrein 3, lokaal 5 
-12:-u. Lens 3 - Q.Steps 3 Il 3 " 5 
-l.l5u. Lens 5 - ,RKAVV 3 " 3 " 5 

Opst~llingen~ ' 
-Lens 1: ,bekend met 

J.Groothuis en F.Heerens. Leider 
A.Smabere 'en G.Juhee; Ros. 

dhr.P.Juffc.rinans. -, -

, 
r.liuershock. 

bos. Re.s. 

A.Beck. 

Lens 3: 

Lens 5: 
R.Blok en 

beÎrnnd. Res •. ir.v.d.:Ucek: LGider : dhr. 
' 

bekend met A.Luttermans en \'i.VGnder- . 
G.de_Roos. Leider'. A.Bogï°sch,· 

Lens 7: bekend. R0s. P;de Groot. Lèider : dhr 

Lêns 8: bekc!nd· met J .Schuttenhelm, 11.Kriek en . 
J,Boin; Res.: E.Kos,' R.Kuijpers' en G.van So.:st. L8ider : 
dhr.H.Kemper.- ·• 

Lens 9: bekend met J .Broekhans en· F.Duim.J 
Res. -Ch.N'uytens. 

\. 

Leider 
Lens 10: ,bekcnd met N.v.Adrichem. Res. J.Vcldink 1 

dhr.A.Burghouwt:- Samenkcmst : 2 uur Javabrug. 

Lenspupillcn ( zi0'voor e~entuele afkeuring 

OSC 7. ). · C.Jehee; P.:B~i,:Îersberge;i. v.H., J. l!eyer, 
H.v.d.Waart, N".Pannekeet, L.Vlastra·, \'/.Groot, P.Poillot, 
B.Mecgens, D.Wanders, W.Douw, Reos. : C.Suijkerbuijk, A.Rooa:'
bol, J.Schellart, J.Borsboom. Sar.Ïenkomst : 1 uur R@getrosse-
plein. Leider : dhr.E.Sarolea. · 
Af h · · · : Dhr-E.5!: ·Sarolea,Tomatenstr.50 
. se riJvJ.~<t?-kri,jgen we de volgE:nde vrnek ? Lens 1-Ve_lo ; 

ilava 4 Lens 3 ; D!IL - Lens 5 ; Lens 7 ~ 'ilcstlandiá , OSC-LensB 
:~1 .Z~·:t:.rt-I.;.:112 9 :; l.:(!llS 10-0:71fP ; 'r.cnspi.1p_.-0sc. 

, ' 

1 "· 

' 
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. --- ·---------------- - --- ~--.------------- ~-----------------Zo speelden onze Junioren· .•• -' De sneeuwval ;van zaterdagavond.bezorgde ons een voetbal-
'loze. zondag_. De derde en vierde klassers kwamen echter, toen 

.', de kou nog in de lucht zat, allen in .het strijdperk, waarbij 
uit 4 m,dstrijden ,3 punten w~rdc:n vergaard. Niet zà 'best dus" 
deze keer. -Maar de enige·· overwinr,ing maakte vee,! goèd, ,.ant 
dez; kwam van Le~s 10,' dat zijn grote concur:i;ent fiet on~ésla
gen RKAVV versloeg, en nu weer volop in•de rum1inc is. LE.ns 
nam hiermee revanche 9p dé in· Leidschend,am goleden nc,derlaag. 
;De ovcrwitjning kwam tot stand in een wedstrijd, ·waarin onze 
jongens van be_giI/ tot het ei'nde fel " op d',' bal zaten " •. 

· Het verdiEinde · doelpunt bleef dan ook niet uit, eh door 
een prachtige sol0rush van Bert Thomas werd het 1-0. Zijn -._ 1 . broer Arthur vergrootte hierop ·de voor.sprong door e.en pë.nal-
ty teo· benutten,, niJdat Qen bijna z,.ker schijnend doelpunt door 
een AVV-',Jr met de hq11d· ges:topt werd. In de 2G helft golfde: 
het 'zpel, op E:n mier. lïa 10 wedstrijdei;t kon onze ku,per Paul 
Sclluttn{ eindelijk e,ms zijn· kwaliteiten tonen, en benutte· 
dez8 gulcgenheid tÊm volle. -Het v.erdü,nde t,.gonpunt dat RKAVV 
nog f;;Coordc, was vO'or h(.m onhoudbaar. De coiiiplimcntjés vati de:: 
wé:ck zijn voor'schthisrC:cli.tcr, d,, heer'llonk()$, :l.de Eoer t.n 
l'.Haring, die' zijn beste vorm zc:ker tot d_t~e wedstrijd had_·. 

', b~,11:ard, forwijl het g0h0le elftal dit ook v0rdiend0 door 
zijn gu,stdrift en zeer goed s::rr:ensnol ( en last but not kast 
aan capt,ain ifamsteeke'r voor zijn prima _verslag, Red_.). '· 

' ' 
Len; 8 dealde de punten met El.Zwart, evenals 

enige-weken -geleden in Wassenaar. Toen werd het ·3-3,' nu 1-1. 
Zeker geen slebht rE!sµl taat. Van de· -wedstrijd zelf weten we · 
helaas niets naders. 

Lens 7, de laatste tijd juist op qreef, .stelde 
nu bitter teleur. Dit -elftal pre,steèrde het om na 55 minuten 

,. · ·, i1J de mec,rderheid te zijn gewH.st •.. .met 2-1 te verliezen. 
. ' . \ 

Di't was grotE,ndc.els te wijten aan het z«are 
tackt.üen van .de gastheren, die zich af en toe inet het gühüle 
lichaam voor. dr:i'.voeten der onzen wierpen.· Voeg daàrbij nog 
tv,ee kostbare fouten van onz~ achterhoede aan toe en de 

, . . ' , 
' , 

: 

' 
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. Het negende tcr1slot'l;e spoelde, onder· de bekwame leiding 
· b-,m de hoer E. Hansen een aantrekkelijke wedstrijd tegen 

~raaf Willem , vol spanning on met' dikwijls goed voc,tba.l aan 
~eide zijden. · 

) ' 

De partij8n gingen goed gelijk op en beide doelen kwa-
ucn bcurt,,lings in gevaar. Voor rust naren ·,,e Graf0lijke aan-
11::J.len sneller en daardoor gevaarlijker. Kecpe:r Guido HallGen 
ws.s cochter fentastisch op dnef .- Slechts eenmaal moc::st hij , 
-'.!api tul eren voor een onhoudbaar schot. füms GoGm&ns kreeg 
le kans van zijn leven toen hij in· een rush zelf' de keeper 
'{,;rschalkte. Voor een lc,:Jg doel staande moeide hij ,;chtcr 
pv&r de bol, he en. 

r Na de hervatting •,1as Lens s.terk0I'. t:n kreeg ,vul0 ·gocdê 
kansen. DL voorhoede wt:s 8chte,r schotloos cm bovcndi~n zat 
Ji<:t ons nic.·t mee, zodat h( l,ias de punten op de Roggevron.ing 
bfoven. 

'\ ~======================-=====================· =============--
ZONDAG A.S. SPOQRWIJK 1-LENS 1 ! ! 

.. 

r 
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D ~- LENS RE VU~ . ' - . 

. fü dac tie: L: de We'ert en G. Lam:.-~ ... 
Gironummer t'.n.v~:(L.en iS; 336711 

, ' 

. Beer.: l;!,llou.lrns, 2e ~.chuytstr.60,tél.}24721 
Terreinen Ockenburg!ii1 einde Laan van Meerdervoort 
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Dond_erdag • 7 ,_maart 
Zaterdag 9 " . 
Zonflag 10 " 
Maandag 11 11 

Woen7dag 13 ' "·, · 

LENS '>ièAKAGENDA 
: Trai'ning ·voor de 2e· groep 
:' Lens-junioren' 7:.8-9-10 en punillen 

Lens i-2-3;_4-5-6-7 ~n ,îunio;èn•.1-3-5' ;'er·;. b d·'"l •, . u avon .·; . . . ' . 
·: De Woensdagmid•.1agulub- ·, s Avonds training 

· voor groep· 1. · . .. ... ' . " --------------=--- -------- ·= •• ·• -=-= c - • =-:;::· --==:;:::=----==--~= I 

, ZOiiDAG A !S. BEHALVE . LEtm 1:.noNK 1 DE BELANGRIJKE S'i'RIJD, . · · / · · v· E L 0 2. ,- L E N S 2 ! ! 
' . .. '.. . 

- ----- - •, ~ ____ ,c: ----- • .. - C, ------ ----- ---1 . -- ~ ------- . 
Onze ·wervingsactie. 

, ' 

Deze week kwam er wederom ee_n. aanmelding ·van een nieu
we donateur binnen. H.J/lnssen bracht daa:r''d oor zi·jn aantal op 
2 en het totaal ·op 14. 'Hoewel er ook weer een aan.tal nicmte 
leden iri ballotage is, is mometiteel niet uit te, maken of 'en zo ja, in hoev~rre deze aánmeldingen van nieuwe leden te Diaken 
hebben met de wervingsaqtie. Eventuele il,anl:îrengers 'van nieuwe· 
leden worden verzocht dit __ bekend te maken bi'j het s~c.reyariaa_t. · 
De prijzen zijn nog steeds te verdienen. , - -1 ' . 1 • • ' ' · . Dhr.v.Luxemburg he_eft met 4_l}ieuwe donateurs nog steeds 
de leiding, gevolgd door de hèer N.Schouten en H.J:anssen, elk • met 2. · ' · , 

1 
'· •, 

Helpt mede deze actie te doen slagen. 
OFFIOIEEL 

Aangeno1:1en al s lid : ,, · ·'' :1 " · -
n<303 A.G.iio-Lcn~Fat 13 '.6.42; Obrechtstr,129 -

304,_ E.Bish ,6.2.44' Pi,inboomstraaÎ; 13 ,;:. 
,In ballotage . :4 _, _ 
ri 0 30 J .. J.M.Witting 9.J.,44 Vóorthuif,ehstr.6· dhr.Ju f'ermans.:.Sarolea 

31 A.B.J.Kramps 3.2.47 Piet Heinstr.112a,dhr.Hoclrns-'Hoefnagel · 
32 J.F.J.Kiamp·s 3'.2,46 . .,,, · " ··_ " ·. 11 

• 

35 G.J.A.Strav~-,;- 22.12.41_ Rege,ntesselaa,;i 15.4 "Ke,:pèr-Eeck .·. 
34 C .E'. ':.'ennissen 26, 7 .48 'l,arrrdè?rstr'.28. dhr~ J".Bcrr.<, :Hó1>fenbro;,_w,-

~ l . • { 

> • 
; ____ ..._~ -~-~------
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Nieuwe donateur . 
246 c/.v.Hest Rembrandstr,9 Loósduin~n dhr.H.Janssen. 

Ui tt,:=,1,.gendienst =M,,.g ik de lei~ers of a~nvoerder'(! van junioren
en seniorenelftallen vriendelijk verzoeken de uitslag· van de · 
wedstrijd van hun elftal toch,direct door te geven. In elk · 
elftal is er toch wel één sp:l.E''r die over telefoon beschikt. 
Het is dus een kleine moeïté even een afspraa~ te maken.-Ik 
reken il), het vervolg op alle uitslagen. Tel.}24721. 

be 22e ronde - Resulaten van 2 en 3 maart 195-7, 
Senioren Junioren'. 

Spoorwijk 1-Lens ~ 0-1 Lens 1-Westlandia 1 
Lens 3 Voorb,3 0~2 Lens 3-~uick Steps 3 
Lens 4 - '.<lam.4 3-5 Lens 5-RKAVV 3 
Lens 5 - Archipel5 1-4 Lens 7-·VVP 8 
Lens 6 - RKAVV 7 5-1 Lens 8-DHL 11 
Verburch6-Lens 7 1-3 · ''Lens 9-V','rburch 6 
' 6 · 3 0 3 6 · 13-13 1.- OSC 8 -Lens 10 

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

Pupillen OCS a- Lens 4-1 
Stand 

7 4 O 3 6 lf-16" 1,14 

Senioren 
. 

82 · 46 8 28" lOQ 265-197 1.22 
Junioren 79 45 7 27 97 276-162 1.23 
Pupillen 7 1 1 2 3 5- 28 0.43 

Totaal 168 __ 92_16.·60.·200 __ 546-}87 __ 1;19_ 

, 

Competitie-indeling: Teruggetrokkèn bij Lens 7(sen):Delft 6 

Het zoeklicht op Lens 4. 
Op deze prachtige vroege voorj~arszondag konden we weer\ 

eens een seniorenelftal onder de loupe nemen en wel Lens 4, 
in zijn afdeling een rustige II middenmoter .. "• Dit elftal staat 
bekend om zijn doelpuntrijks, wedstrijden en ook ditmaal werd 
deze traditie gehandhaafd. Jammer was 'echter, _dat d_e verdeling 
van de 8 treffers.voor ons nadelig uitviel (3-5). De tegen
stander was Plamingo 1 s 4, dat nog slechts één punt had ver-
gaard. _ 

Nu moet direct gezegd worden, dat deze Flamingo I s..:ploeg 
helemaal niet de indruk mäakte zo'n slechte positie in te ne
men •. Integendeel deze sportieve tegcmstanders gaven- heel be-

1hcorli jk partij en ,rnnn,:,n dar. ook verdiend van o·ns viEorde, dat 
toch heus niet bep. eld u·n of. -day had. Of <li:, nederlaag wel 

' 



--
, , , . -239------------------ - - ~- .. --------- -----. ---------.-----------

Programma' voor zondag 17 maart' 57 •. BTC 2- Lans 2 ; 
Paraat 2 - Lens 3 ; Valk(miers 3 - Lens 4 , Lens 7-Duno 5 •.. 

' , ·l . ' 

,,· Vdo 2 - Lens 2: Zondag a.s. is voor ons 2e.olftal zec.r'·.• 
bdangrijlf: Zoals U a:üeri in de .Lcmsrevue hebt kunnei;i zien 
1?taat VelÓ op de tweede plaats. cm is alleen dit elftal nog in 
staat om onze re·sE:rves té bedr,.igen:· Zetten jullio allemaal 
je bè.stè qcentje voor jongens 'dan kunnen we deze wedstrijd 
mot vertrouwen tc,gemo.ut zien en gaan· de 2. winstpunten m00 naar 
Deri. Haág tc~:u_g; Veel succes .! · ' 
V.an doel töt ''doel. , ·•· ·· ' 

Het re sul t'r,a t van deze zondag was 3 gewonnen en 3 verlo- . 
ron wedstrijdén .. ,Do flinke ovEorwinning van Lens 6 op een con
current en de zege van Lens 7 naren de me6vallers; Het succes 
van J;,uns 1 was·wel aan de krappe kant. Grote tegenvallers wa-

- ron echter dE: nederlagen van Lens 3 Clil 4. Dat Lens' 5 t-gen kop
loper Archipel 5 weinig kans zouc1n2.ken s·tonà. wel te.voren vast. 

· Lans' 1 spuolde een vrij slocr:te vmddstrijà. tc,gcl'/ Spoor
wijk 1-;-· Hd enig· verircldcnsv:aardige is het doelpunt, à.at F. de 
,Ionè in de; '130 minuut scoorde on ven schot, -naarop ko.,pe;r Beek 
zich bijna verkeek. Gcl~kig kon de O ~chter gchandheufd -word.en, 
zodat een kleine 1-0 z'ogo .de kans én op de ti tol in stand hidd. 

Hot derà.è spod de. een zc,e,r- sluchte 1:edstrijd kgcm meà.e
g0gadigdo voor. de; laatste pl~~ts Voorburg 3, Alle vertand tussen 
de linil:'S r1as zoek en Vooral in de voorhoE,de uas ·Er ·cpn gi-oot 
e;cbrcfy. ·aa~ doàrzettingsvermogen. Door twoe dL fcnsiefoutE:iri kwa~- . · 
mün de b-.zoekcrs áan evenveel doolpun ten. 'De posi tio van Lens 3 
is nu wel heel moeilijk goword,i;;n.· Alleen een groot enthousiasme 
in do r.:,sterende · wodstrijdèn kan V.'üllicht nog redding brengen ... 

Lc01s 5 trof in Archipel 5 em tcgc.nstander, diG hard spél' 
ni.et ui t~\i,cg ging en dus werd hot et,n stevige strijd.; Dit soort 
wedstrijden ligt; zoals bekcinfr, èon deel van onz0 'spelers niöt. 
Voor de rust stÓi,d ons doel onfü,r Z\7&re druk cm een 0-2 achter
stand v,as hot gevolg:. Dank zij· een· doèlpunt van G.v_.Gein kon 
mlêt 1-2 gûrust worden. In de tweede helft was Lens stork in de 
aanval, 'me1ar. de mooistt1 kansen-, zelfs y·oor el!n g, h-,el vorla ten 
rloel, werden verknoeid. Ecri kwartier voor tijd ,ierd hot vonnis 
ge veld. Twee doelpunten bij uitvallen va:h Archipol brachten de 
cindstahd ·1-4 óp het scoringsbord. De aaHllofnPc!!r gc,cft knslot
te voor de komende bcslissc.ndè-. wedstrijden : !het pingden · t • 
Do bal snel afspelen , 

·~' 

>' 
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Concurrent RKAVV 7 beleefde w~inig plezier van·zijn 
bezoek aan· ons zesde elftàl, 'i[ant na een over;i,ompeiend begin, 
dat de Lcidsendammers de openingstreffer opleverde, begon 
Lons 6 op volle toeren te dn1aien. H.v.Rijn zorgde na 15 mi
nuten voor 1-1 en kort daarop.maakte H.Mul<J_er 2· doelpunten, 
zodat mat een 3-1 voorsprm;ig ·gerust kon worden. In de twe~de 
helft waren , de rood-witten· 11 nergens 11 mee er •. Ki::c?er Blok had 
dan verder ook een 1ustige middag en H.v.d.Boogaardt en H. 
Iiuldcr zorgden,. dat 5-1 do E-indstand werd. Nog 3 punten, , 
Lens 6... . 

Lens 7 speefde op. een zwaar yeld t<Jgcn Vt,rburch 7. 
Dank. zij de 

I 
borcidwilligheicJ, van cen Ver_burch-lid de spijbe

lende arbiter t& vervangen kond-, wedstrijd doorgaan. Hoewel 
éi.e gcstha-on ,in het,,begin wel :wat sterker· w&rcn, faalden zij· 
voor oris .doel volkomen. De L"ns-a;;nvallen blel:en, hoevel veel 
minder talrijk, gevaarlijke_r. Door een schot van de jarige . ._ 
D.v.Lioshóut en een boogbf.ü van E.Sarolea w2.s bij rust éen 
?.-0 voc:rsprong bereikt. Na de hervatting sls.agd€.on de Po81- ·r 
ciijkers er,_in de ácht0rstand tot 2-1 te reduceren.• D.v.Lics
hout vierde zijn verlja11rdag met nog een doelpunt en aangezien 
Verburch het niet verder bracht dati nog een offside-goal 9n 
onze dE:fcnsié vorder get.n krimp gaf; r,<erd hot E;en 3-1 zege. 

• 0itblinker in dezè vmdstrijd : A.Loykens. L.d.W. 

PROGRAlQJA Jl,'JHORl.N VOOR ZATERDAG 9 MAART 1957. 
_ -3 uur Lens 7 - Vfostlandia 7 ,Terrein 2, lokat.l ,2 ' . , 
-3,45u. OSC 6 - L,ms 8 Terrein Hockwatcrstraat · 
-3,- u. · Bl.Zw.7- Lens 9 Dr.Masv~ltkade, Wassen~ar. 
-3-- u. - Lens· 10~ VVP. 13 Terrein 1, lokaal l 
-1. 45u •. Lens pup. -OS.C a 11 2 · 11 1. ./ 
PROGRAJ\m!A JUIIIOREN VOOR '3C:rnAG, '10 MAART 19'.H. 
-12.-u. LGns 1 -· Velo l T2rrein 3, lokaal ;,, 

, -12. -u. Rava 1 Lens 3 T~rrein · Zuiderpark 
- 2,30u. DHL 7 LGns 5, Tcrr0in L.v.Vollering t;, l),lft. 
QPSTELLINGE!l / -.;· . - . . _ 

, · LÉns l : 'bekend-met J.Groothuis. licsorve 
A.Smabc,rs. Lc,ider : dhr.P,Juffcrlans·. 

Lans 5 : bekend met G:d~ Roos. Reserve : P.Kem
per. Leider : dhr,1' .• Bogisch, Sc;n"nkowst : l.30u.Lijnkmap-
de· l(l Rcy,,cg. . . T 3 .... ,,_,ns 

·' 
bu~:l:ild. Rfs.V!.StoovE:. irJ-idcr: dhr.:P. 

' \ 

'\ . ' 

' 
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--------------------------~-- ·--- .-----------------------~ --nodig was '? Tja·, daar kan.,men achteraf gemal!kelijk over prat~n, 
maar in• een .wedstrijd spelen a'llerlei factor.en een rol. Zo ook 
de inzinki~g; · waarmee .. Lens kort na de rust f:e kampe1t kreeg, · 
waardoor, mede door een ongeluj<lcige bal van H.Helmich in eigen 
doel, de 3-2 v'oordelige rustst.and ïn een ·4-3 achterstand werd 
omgezet.· Lens kwam' deze " down.__periode" niet goed me·er te boven 
en speelde \'lel niet goede wil, doch met weinig overtuiging ver
der. Flamingo I s echter rook de eerste overvr.inning en wist zèlfs 
nog tot 5-3 uit te lopen. 

.· Voor de rust was de··wedstrijd ,;antrekkelijker: Een 
gelijkopgaande strijd met pittig spel, beurtelings aanvallen, 
kansen en doelpunten. De kort na dé aftrap Verkregen voorsprong 
werd reeds spoedig genivelleerd. Toen nam Flamingo's de leiding, 
maer v. Laarhovoh · bra.cht 'de balans weer in ivenwicht. Het werd 
kort voor rust 3.-2 door toeifoen van Nicssen .. Tussen· de bcdrij,ien . 
door .r,erd t:e~ overtr,ding van aanvoerder dµ Heer mJl :·:at zwaar · 
bestraf~ me·~ eçn pcnal ty, die- echter. tégen de paal belandde. 
Ook ln de 2e helft kregen de gasten .een str.afschop. Deze werd· door Eis-.,nburger · geh,erd. 1 , • • • • • ··, 

En nu iets ovcr\-het • spd. 'Bij verschillènde speslers 
moest het ~enthou~iasme go0d maken, waar' de technische kundé 
te kort schoot. Ea.n 11 , bek"eken " combinatie was erg', ze_ldzaatn, 
er zat trourrens ubèirha.upt weinig samenspel i'n. Hard trappen 

· en hard hollen, ~1as troei'. Kc,~per· Eisc,nburger was. wçl de beste 
man. Zijn stijlvol 'ingrijpen 811 snelle reacties lokt(!n menig 
applaus uit. De l,chter-en -midlcmspe1ers; vrijwel all.en vah 
11 zuaar kalibe:q II en '·' op leef'.1:ijd 11 · zijn behoorlijk trapvast · 
en ZN·r " kopvast 11

, ma.ar zij komen ui tcraard wel eens snel- , 
heid te kort. Toéh zouden deze spelers ,zich· nuttiger kunnen ' 
maken, wannee:i;- zij biJ het ,:egwerken meer·_aandacht btlsteden, 
aan hot plaatsen van do bal. Speciaal van.spil Helmich, als 
oud le-elftal · spé:lèr hadden we in dit opzicht meer verwacht.· 
Aanvoerd,er ~h. dt: HE:cr gaf lii.orin è.ikv,ijls get goede voo~bc;eld. 
De voorhoede had de .handicap, dat op beide binnenplaatsen in~ 
vallers stondcri, hetgeen het verband in deze 'linie· niet ten , • 1 ' ; goede kwam. Het meeste gevaar ·kHam nog van Vic van Laarhovcn 
met zijn snelle.uitvall6n. De linkervl0ligelspcl8rs, H.v.Wcs
ting en L.Niesscn gaven af en toe fraaie passes af. Het .teihpo 

_van de aa.nvallen was echter, niet. hoog en, zoals gezegd he·t ver-. 
band v0clal zoek. Rcs_t ~og te vermeld on,, dat de. s ch?idsrc;cht1cr 
r:::1tlg hiè.:10. . G.L. 

' . 

·, 
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PROGRA1lMA S11HOREN ZONDAG là 1fAART 1957. , 
- ··2 uur Lens 1 - Donk 1 Ocke·nburgh, terrein 1 , lokaal 1 ... 

'."2.3Clu. Velo 2 - Lens 2 · Harry Hoc,k;str.Watering<•n 

:i .15u. Rava. 3 - Lens 3 2e gGdeel te ZuidfJrpaTJ,ç. 

-12.-u. Spoorw.3-Lens 4 Harry Hoc)sstr.Wateriligcn 

-12.-u. Lens 5 HBS 9 Ockenbuzjl, veld 1, lokaal 2 

-12 .-u. Lens 6 Voorb .6 " " 2 " l 

-12 .-u. Vios 6 Lens 7 Melis Strl>kelaan (hook Dedemsvaart-

wog. 

OPST]:LLINGEN: 
· Lens 1 : A. Beek, A.v.Luxcmburg, E.v.Laarhoven, 

h;Hakct, J.Ad.,;iii:raal,J,Ras, ,J.Saijkcrbuijk, F.dEt"Jong,_C.Pee-

. ters, G.Verhaar, J.Wüstc,feld. Reserves : J.Roozenburg,L.Knijff 

Leider : dhr.H.Houkes. · 
Lêns 2 : F .Korte kaas, ll~Kempor, A .lloppcnbrouwcrs, 

A.Vcstcr, J.v.d.Mecr, ?.Oranje, P.Burghouwt, A.Burghouv;t, 

B.Lu.ijckx, R.Vlüstcfcld~ J .Jagc'!X. Rcscrvt-·s: H.Eiser-..burgor 7 

·B.v.Vclzen, 1'1.v.Vfrsting. S::.:::enkomst: 1.30 u. Capitol (p~r 

fi21ts). Lûidcr : dhr.A.dE! Weert,• · 

L<cns 3 : G.Kochi, J.Lclic.veid, A.Krol, A.v.Gcin, 

, C .I!oog,;vc€.n, H. v .Niel, P .B1...-rgimhohegouvten, J .Ii('..ij.ersbcrgcn, 

· .;:;'.v.L:iurhoven, A.Linnoweev,er, J .Bool·tmi:n. Rcs,rvcs: G,Lam 

J1. Lör:, :istcijn~ 
'Ltns 4 : H.Eis,:mburger, Fh.dc Heer, P.Krol,3.v. 

Velzen, ll.Hc.lmich, J .v.Westing, A.ten Dam, 1.de Boer, E.Jb,:is

t~pad, H.v.Wcs.ting, L.Iiïcs, en. Reserve : J .brussol. ' 

~ · Lc:ns 5 : J .Frijtûrs, J .de Wilde, C.likcrshoek, 

C.Vcoldink, R.Bucker, W.Klfuinen, G.v.Gc.in, F,S'chippors, J.Kuij

pcrs, E.Houkcs, J.Brochard. Rc,scrvc : K.Wal).aart. · 

Lens 6 : A.Blok, Jl'.Mourik, J.ll&llering, · 

. J.Bom, A.W,:ilhain, J.Bontjcc, Il.Mulder, H.v.Rijn, H.Janssen, 

E.v.d.Bcogaardt, S.Kroon. R0s~1•ve : A.Hoc:fnagol.. · , / 

' Lens 7 : R.Suijkcrbuijk, J.Stolt,.,nborg, P.v.Onna, 

.A.Loykcns, ~I.Hollandcr, C.v.d.Boogaard, D.v.Licshout, L.de 

'/iccrt, S.,L Bruijn, J .v.Pocljo, E.S.arolea. Rcsorve:J .Brockhans. 

Afschrijvingcn· te richten af\n : dhr.J<'.J .van Luxem

burg, Copornicusstr. 56, tel. 6365~9. · 

De: spelers van- Lens 6 gelieven er rekening mede 

t8 houd8n, dat Lens· 6 ,:i.s. zondag mogelijk kampioen zou kunn<.n 

worden. Zij .'lorden vcrzocht .. dim tot ±. drie uui· op Cckonburgh 
,. 

·, ..... , 
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Lens 7 bekend met W.v·.Dommelen en N,Drapbe. teider: 

dhr. E.Sarolea. 
Lens 8 bekend met E.Kos,.R.Kuijpers, G.v.Soest, P.de 

Groot en T.van Zeeland .• Rcs. : J.Wiegerink, R.Straath.of èn 
· J .0lyho!)k, 'Leider : dhr.H.Kemper. Samenkomst: 3 uur 1 t Wachtje, 
Malieveld. · ~ 

Lons 9 . bekend met F .Duim , lil.Kriek en J .Brockhans. 
Res.: M,Zilfhout en Ch,Nuytens. Leider : dhr.G.Lam. Samankomst: 
2 uur Javabrug., 1 

Lens- 10 bekend met J,Vddink en L.ter Meer, Res, 
N.v.Adrichem en F.Haring, Leidar : -dhr.A.Burghouwt. 
· ' Lenspupillen ( zie voor eventuele afke:nring : Lens· 7) 

C.Jehee, J,Schellart, J.Meyer, A.Verburg, N.Pannekeet, A.Ver
stee:gh, A.v.d.Voort v.d.Kley; C,v.Dam, B.Meogens, W.Groo'b, 
P.Ebing. Reserves: 'A.Roodbol,. D.Wanders,. P.Poillot, P.Beijers
ber-gen .v .Hen(gou;1,e'n, A .Krol. Leider- : dhr .E .Saro;l,ea·. 

Afschri,jvingen : dhr.E.Sarolca, _Tomntcmstr .50 
• Wie krijgen 11e de volgende week ? Lens 1- DHL 1 ; 

Lens 3-:-W, stl_and~a, LJcnS 7 - B;I.;Zwart,; DHL ·_ LGns 8 ; LGns 9-
DHL; ·Lc,ns 10 - Gr.W.Vac, L~hs,pup.-Velo, 

Pupillen, er is bij de compctitif.leider een verzoek 
ingedhnd OL1 een twee~e pupil,lenelftal in de del.en. Jullie 
zullen füm meer ,:;an de beurt komen dan op het ogunblik moge-

. lijk is. . 
Aandacht volgorde Lens 3 en 5 ( pagina. 240) ! 

!Campnieu~s; De data voor hét_kamp zijn bekend. D0 
eerste week loopt van 28 juli tot en met 3 augustus. Do tweede 
week van 4 aug. tot en met 10 aug. De jongeren gaan de ·eerste 
week, de ouderen de twee.de. Nu dit bekend is verwachteon wij 
verscheid8ne aanmeldingen. Wacht niet t2 lang met j'e aanm,el"' · · 
ding. Stuur het strookje (of e.en briefje) deze week nog in; 

· ·, · Krnpc(•mmiss-ic ~ 
Zo speelden onze ,junioren •. 

In een prettige en na de rust _vrij goede wedstrijd, 
is hot L0ns 3 gelukt ook in de returnmeiteh Q.uick St. de baas 
te blijven. Doordat Q.St. veel meer tègen.stand bood dan de 
vorige keer, werd hc.t nu een gelijkopgaande strijd, Nadat de 
rust met 0-1 uas ingegaan, ,,,is ten onze jongens e.: 2-1 van te 
r10.kan. Wel wLr(\""hct door etn misverstand. in onze-overigens 
EOèd spdénde achterhoede - g€lijk, doch kns ,·rs.s niet ont!l'.o,.
<l.!&d . .:n ;v,.t;ît kqr1;_v.oor tijd d~ ,dnnc.·:.1'-' goal ,,: .pr,)duccr,.n, 
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, · Lens 7 verloor in een onprGttige wedstrijd, waari,n , 
dikwijls veel tb fors werd gespeeld, met ·2-0 van koploper 
\'VP. De noderiaag was 'volkomen verdiend. Oµdanks de luide, en 

. àonr·de jongens zeer gewaardeerde 11anmoedigingen van een trouwe 
- · impporter, kon Lcn:s ditmaal de nul v66r niet kwijt. . . · 

·_, • , Een goede prE.fl_tïtie leverd<; Lens 5 -door het sterke · 
llK.A\TV te kloppen al ·v,as ~Iechts met 1-0. De aèhj;crhoedc was 
ditmaal' het be:st op dr<ëef. Lutterman scoorde· hèt enige doelpunt. 
Sensatie v:ás er n'og kort voor het efndo toen RY..AV:V een pcm:lty 
kreeg. N,. <0nig g0harrewar (volgens de, jong'-'ns 'een "intimidati-,
jhànoEJuvrc ") zou Gerard de Haas, de echte k~eper, die ditmaal 
jo;egens een geblesseerde pols als veldsp0ler optrad~ in het dod ., 

=-·"stnan·. Toen het .harde schot recht op hrrm afkwam, kon hij toch 
· r.iet nalaten zijnnvuisten tegen de .bal ·te plant,m en zodoende 

. ck: overwinning te redden. . , 
· •· H8t tifmde. onder~chatfo O, C wel ~•;n b~é.j;je, maar won 

tonslotte toch mbt 4-2. De kans blijft er dus inzitten. 
Luns l verloor van \V(;stl. ,déit op b;:.slissende inomeonte.n 

de k1n1st 'verstond om donr t.e :uetten. D<:o 3-2 achirrstanél ,met de 
rust was wol iets tegen d<:o Yé.Thouding in, maar. nc. de pauze ga
vèn 'de gasten de 'toon aa~ en liepen utt tot 5-2. Scheidsrech
ter Classsesn floot zuor goed. 

LE:ns 9 had aan Verburch een zácht uitje en won m,·t ' . . 
6-0. kns 8 l~ed op deze prachtige zatcr;i'lg, blijkb,1:.r 

. aan " ,voorjaarsmo,,heid" .-:,,nt DHL was tcllc,."ns iGts e0rder bij• 
d.c, bal cm dit resultct?rde in een 0-3 ruststand. I''.IL liep uit 

. tot· 5-0 en 5 min. voor tijd rEOdde ,Kees van G~in de 00r.. '· 
De Wo011sdagmiddagclub. - Door omst,mdighLdtn was ik in de ge
logm:,heid Woensdag jl. even Ockcnburgh tG b,(zock011, en kon 
danrdoor kennismaken met de wocnsdagmiddagclub •. Tot nu toe· 
mc,mde ik, dut deze club uit een 15 à 20. jçng<:lui b.:stond, 

_die mot dkuar génocglijk c'in ballctju kwa:n,n trt.pp<.n. Be-
. grijpt U, d[~t ik verwonderd was daar cm zcstigt2l junioren 
aan te troffen. Op één,. veld ;1,:,rû un vGrwocdc ,.,<ëè.strijd g,,-
spc,eld tusstln 'd" groter,:, junio:rcn', tccrwijl op de trainings- ,1 

strook ~en groot .:,.c.ntal pupillen fçl van li:,er trpkken. Jli8r 
en d2,2.r v•:rspreid nog ,en ctmtal jongdui,,dic zièhzc·lf en · 
elkoar trtdnd,m. Op het grote complex "Ock0nburgh·11 waar toch 

'eem g:,;-oc,t aantal verenigingen huizen, v~rsch2.ftc alleen kns 
haar junionn <.en prutti_gc middag •. B<.grij.pt U, dat ik ,nkele. 
ma.len, mijn. denkbc.ddige hoed h,:d 11fg,,nomen voor de heer E, 
S~-:.rql._r., die ~~h•~-~ -.~l .. -...i1_,.-r voor ?~'Jr/J-s, ·q.2.t t-:.ll..:s tn,dc· . 
R•-· e::··. v._ :r•·t· na.no··r1rn·::-- v· r11. · î'i'·t ve:rvol r~ 
7'""' ,. ., =::::::;:•'::a. ==== u~= ~ Ei.;;;;='-= - ='•· .t:'. • ;;::;;;;;:;:;;;:;;;:;;;::::; • ;;;;;::::;;; - ··=;:;~-=i::aQ:;;~'"•.,/4•~=1 
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' ' Redactie:-1.de Weert ·en G.Lam ✓ 

Gironummer t.n.v. L. én;S. 336711 .. ,, Secr.' :. H.Houke.s, · 2e .Sghuytstr.60, tél. 3.24721 'Terreinen Ockenburgh, 'einde Laan van Meerdèrvoort, ·', z:::;:;:======~== -============= ·===.;:· =====;=======:-=========:===;:: 1= '3oe JAARGANG (1956-1957} n°28 · l4 Maart 57 . < ==. = -=====· ======:;;=====- . ==~= ... ""= -=====:;: ..... =.::=== ., ==· .- =====-~===- = Ons afscheid aan een'..vz'iend. 
' . . . - . r >· - .. • -- • : . .Us een dief ïn de nacht - we v;eten het - gaat de dood :rond en neemt wie hij bege~rt. De do,od vraagt niet naar onze verlangens n'och naar· onze :_b_eréidheid; hij vraagt ,ni.et, of. ç>ns nog arbeid te verrichten. striat ,en of l'(ij wel g!]mist kunnen · wordèn. Wanneèr ons uur geslagen heeft, 'spreidt- de dood zijn r.m1itel oin ons l,een ·en zijn w'ij mach tel dos aan zijn wil overge--1 

• • ., leverd. _ · _;, , · 
Er ging een schok doqr onze n.Jen, toen beleend werd, dat de heer Ças Hal1een, getroffen door een ernstige ·hersenbloeding, in de eerste uren van zondag 10 maart 1°,aP overleden.· c:'nzc ctrst'8 :rea-jtie. ~.7~2· een· gcbi:to.r ~ .. o.r: sch:rik, va11. ontstel ienis, cn.n:;bldellijk" ge~·o.].'.gd dc.'}r eE:11~ E't:il fg.ti?-.1 : 1:1:-,;:r, nt-em zÎjn ziel or: in u,V' '1ie~1el en ~roOst zlJr. vXo~.iw· i.:~r, ~:indeÎ.·,.cn'. .· _ __:, , 1. ', Cas H.clllcen heenge€".sr:.n ! Vom~ •teel j0r,ger,s w,iarschijn-lijlyb.iet ~~el mee.r à.an e,,t-?ll sim:r;L:i..1c i;-.éded€:lir:.i; L~c~E:1:. ,~oo~ de _ol!deren -~en aanl~iding o;r. Jo da[;•?-1 v.-:.r: WP"leer in hPt geheugen_ te-ru~5, te róGpf~n. · ' ., • , ·: • · . · • 1936. Door alletlei 0_01·2,,ken Lrón±g 0r. S!:-el · in zak en as. Moet de ~l ut ve1·cÏwi,jnèn of zijn er nog voluoc•nd.e levenskansen ? Een é,'TO(•pj<, vi·ienden sluit zicli hs,cht aaneen om met man en macht in de komende jaren Lens tot'nieuwe bloei te brengen., • ];:en '-ran die vrienden ,was Cas 

0

fü,iieer,;· Vlat hij, sinds .eenmaàl · Zijn bes.luit tot. Sa;;:r..'nwerkin&'ï'.n.1~ gtr...omeli, heeft g€preste-e.rd, .kan slt:cht<, wor,len tc:gr,Jpén door' hen, die ·zijn liefde voor sport en club delën. ilij heeft-zichzelf ;,ooi·t.Óntzien, :r.aar 1vàs altijd op zijn post als strijdE.r ,n1 voo1·vechter · il: du· eerste ge-'.,, . 
' . , ' 'led(ren. Zijn zeer grotè technische' voctbal,;n:ar~igheid en zijn \ g0degen ke.nnis van' .de· vóetbaJJheorie kv;amen hem als oefenmees7 ter en Erlftalleider· ze.er van pas., Nie·m,md van .óns kpn ·zich hier.: in met hèm meten;-Geen wonder '.dC':t-hàlve, dat de· elftallen van ·· - LQns in een s·feer van vründs·ch~·.P · en gedragen door de stuwkracht -vari hun leider do W€3g omhoog ·,/is--/;cm ·tG _gaan én' de verloren po-Si ties. konden herovere.n. · .> -

' 

' 
'> '>·, / • -~·· '/ 
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Geen vlot spreker, was onze vriend Halleen da.aren.:., 
tegen bizónder vaardig met de pen. In de Lensrevue, waárvan 
hij enige jaren onze ze&r gewa~rdeiorde !llede-redacteur was,· 
'wist hij zijn ideeën ui'terst scherp te stellen. · 

Hij was "stellig niet àl tijd gemakkelijk : hij was een 
fel maar eerlijk strijder. Voóral zij', die hem in zijn sterke 
jaren in voetballand hebben gevolgd en samen met hem aan de 
wederopbouw van Lens hebben gçarbdd, weten dat Lenig en Snel 
hem heel veel dank verschuldigd is; wellicht meer dan hem werd 
gegeven. , . 

Wij hebben afscheid genomen van deze grote Lcnsvriend 
met onze vlag halfstok, een minuut stilte en fluisterende ge-
sprekken. · · · 

. Bidden wij nu tot God, die ons aller goede Ve1der is, 
dat Hij zijn ziel - gelouterd.'door het H.Olie9,el - tot Zich 
moge nemen. . . 

Bidden wij ook om tr~ost'èn kracht voor zijn vrouw, 
Vera en Guido, die hun dierbare echtgenoot en vader mo8ten 
missen. 

' · Dat hij ruste in vrede •. P.J. 
======================================================== ·=== 

Donderdag 14 maart 
Zaterdag l6 " 

LENS ' ZAKAGE:rnA 

Training groep II 
Junio~en 7-8~9-10 + pup. 
1 s Avonds feest bij Lens 6 

Zondag 17 " Senioren 2-3-4-7 - Junioren 1-3- Oe:k LensI 
Maandag 18 " Clubavond ! 
Woensdag 20 " Vlocnsdagmiddagclub 
------------=-=====-=•s=Avonds=training=groep=I: __ =========== 

LENS l.i KA1!PI OEN ! . . . 
Door zelf van Voorburg 6 te-winnen cm door de neder

·laag van Wilhelmus 7 heeft' Lens . 6 de titel behaald in de 4e 
klas R. Het kampioenschap bet~k~nt tuvens promotie naar de 
3e klas. Een hartelijke gelukwens aan de sp8lers van het· 
elftal, zoals bekend uitsluitend besta·ande uit voetballers 
boven de 30 jaar moge deze week vold.oende zijn. Dit vetElranen 
elftal heeft bewezen, dat de oudjes in Lens het nog best doen. 
• Om begrijpelijke rcuenen willen wij in dit nummer vol-

,·staan· mest dEze eenvoudige f<,lici tatie. Volgende ·,nek k"men wij 

..._, .. 
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op dit kampioensch~p nádGr terug. 

'·P.S.D .1 h·t 11 --- c spe ers van e succosvo e zesde worden, met hun 
•dames, a.s. zaterd~g, 16 maart om + 8 uur verwacht ten huize 

, van H.v.Rijn, Medemblikstr.210, voor intieme_ viering, van het 
behaalde kampioenschap •. 

OFFICIEEL 
In ballotage: 

n°31 A.B.J. Kramps 3.2.47 Piet Heinstr.112a Dhr.Hoefpagel-
32.J.P.J; Kramps 3.2.46 " "· " " Houkes · 

' 

33 G.J.A. Straver 22.12.41 R&gentessel.154-Dhr.Kemper-Beck 
34 C.B.Teunissen 26.7.4e Noorderstr.28 Dhr.Bom-Hoppenbrouwers 
35 ,P.Fretz 4.7.41 Druivenstr.101- P.A.v.d.Bosch-Houkes. 

Holland-Luxemburg, Woensdag 20 Maart 57 te RottE:rdam, 
De toegangskaarten moeten Vrijdagavond tussen 7u30 en 

8u30 worden afgehaald bij dhr.Houkes, 2e Schuytstr'.60. De toe-
wij zing- is· als volgt : , 

Maastribune le ring f .• 6.- : C,Bç>ntje 4x; J.Hoefnage-1 2x; A. 
K:ro:J. lx. 

Maastribune 2e ring f,4.50: J,Bijlsma 2x; A.Hoefnagel 3x; 
.,. Zijvakken le Ring f.4,50 W.V/iegerink 5x; P.v.d.,Geest lx; 

J.v.Griçken 2x; K.v.d.Laan 2x. 
- Zijvakken 2e Ring ;f.3.~ · H.Haket 2x ; L.de Boér 2 x. 
- Staanplaatsen f.1.50 '.: H.Di&tz 2x ; R.Blok. . 

• In, de prijs "l_'an f .4.50 en f .6.- zijn nog aen aantal 1 · plaatsen beschikbaar. Liefhebbers kunnen zich eveneens vrijdag
avond tot bovengenoemd adres we_nden. 

-:-i:-:-
K.N.V.B.-voetbalpoÓl. . 

, Volgens de b()richten in. de Sportkroniek gaat de pool op· 
zondag 24 maart a.s •. weer draaien. Senioren die gerechtigd zijn', 
hieraan· dec:l te nemen; krijgen· het formulier zo spoedig moge-
lijk per post t_o8ge,zonden. · 

Onz~ onderlinge competitie wordt eveneens weer voortg\l
, zet.· 

( ' Let op de volgonde publicaties in. de Lensrevue. 

· VARIA 
Ter overname aangeboden : 2 paar voetbalschoenen, maat' 

37 en 40 en l ,Lcfosshirt. ·Adres· F • .A. · Hinfelaar, Kokosnoot-
streat 58. - , 
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ûe 23E: voetbal week - Resultaten van 9 en 10 maart 57 
Senioren I Junioren 

r,ens ]; Donk l /1-0 Lens 1- Velo l 1-4 
' ielo 2 - Lens 2 0-6 Rava 1...: Lens 3 3.:4. 
:11ava 3 - Lens 3 1-4 Dl!L 7 - Leris 5 afg. 

3poorw.3-Lens 4 ui tg. · Lens ·1- Westl. 7 3-1 
LonS 5 - HBS 9 3-2 osc'6- Lens 8 afg. ' Lens 

, 
Voorb.6x5-0 lil.Zw. 7-Lens 9 0-3 0 -

v~ios 8 Lens 7 1-0 Lens .. 10-VVP 13 1-~. 
6 4 0 2 8 16- 7 5 ·3 l 1, .7 12-9 

/ 

x) Lens 6 'kampioen ! , Pup. ; Lens '-' osc a 1-1. 

Stand : 
Senioren 88 50 8. 30 108, 281-204 1.23 
t.Tunioren 84 48 8 28 104 288-171 1.24 
Pupillen 8 1 2 -~ 4 • . 6- 29 o. 50 

~otaal- 180 99 18 
:..~ 

63 216 575:104 1.20 · 

tiet. Z08klicht '<>p Lens 2. ·' ·,· 
Nog juist voor het tinde van de competitie hadJen wij 

de geleg<,nheid het zoeklicht tE, richten op onze reserves. e:1 
wel in de b,·slisssnde wedstrijè. Velo 2- Lens 2. En om maar 
met~en met de deur i,:i · huis te vallen : Ohs ·twè.,;de eiftal staat 
reeds me'j; één been .in do lstc klas, :want net niet _minder dan 
een 6-0 zege werd de Wat,:,ring<-rs dilide,lijk gLmc:ü.k"ï;, dat Lens2 
het kampioenselftal in de afdeling is. D" publieke bdang
stf.lling was b,:,neden alle cri tiek. Slechts een dertü;ntal 
lijnmcnsen gaf acte de présence, waarbij dan lèider, 3-eco: 
leden, de grensrechter en ondergetekende zijn inbegrepen. 
Hopelijk is de bi:,langstelling a:s. zondag (Lens lis dan vrij) 
bij de- wedstrijd BTC 2- Lens 2 groter, ,mnt een ze ge in dié 

, , , I 

wedstrijd ·betekent het kampioi:,nschap en prorr.otie. · 
In de c(Órste fase van de wedstrijd zag ·het er niet naer 

uit, dat Lens 2 c~n grote overwinning zou behalen, want onze 
defensie .mo;,.st toen bergen werk Verzetten. Gelukkig ging haar 
dat heel goed af, ,;ant pas na' een hl!-lf uur ·kwam ook onze voor
hÓede' wat meer in 'actie. Àl spoedig bleek toen, dat. Lens téchc. 
nisch minstens een klassè beter speelde. B.Luijckx was dJ man, 
dia uindelijk voor 0-1 zorgde. rtoe'vml de bal voor de rust nog 
2 x in h~t Vcloc.doe:)., belandde ,-:e.s de ruststand 1-0 in ons voor
dcï.:-1. Ern schot van R,Vlilstvfi.":ld, dat btslist in het _doel ge• 

' , . 
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rold zou zijn krE.eg'van J.Jager het overbodige.tikje; waardoor 
het een buitenspelgoal werd en een ander doelpunt van R.Wüstefeld 
werd eerst (terecht) door de 'arbiter goedgekeurd,; maar daarna· 
op advies· van de VLlo..:grensrechter weer geannuleerd. Ua de :i;-û~t 
ging het VGel beter in de Lens-gelederen'. Het grote. technische 
overwicht der onzen g'ing steeds duidelijker sprèken en nadat 
het 0-2 was g<;wordên liep de score. successievelijk op tot 07 6. 
De goalgetters ·waren o.m·.-. P.Burghouwt, A.Burghouwt, J .Jager . 
( ccm benutte pcnal ty van de twee, die werden toc,gekend,). · . 
Y;:,lo had intussen reeds lang het hoofd' ge>bogen; De kans om de 

. ' eer te redden werd z:elfs verijdeld toen H.Kcmper op dé doellijn 
redding bracht.- Op het '1aatst ging.Lens het zelfs mooi doen, · ' omdat er geen vuiltje ,meer aan de lucht was. De wedstrijd was 
zeer' vinnig en vooral van Vclo,;zijde werd soms(d.e rechtsl)ack. ! ). 
·,,el h0cl zwaar' op de man gespeeld. Vrc,emd genbeg leverde dit 
erg dikr:ijls een vrije tr::ip voor Velo op. ·De schcidsrechtpr 
l.eidè.c-.dan· ook •bepaald niet st0rk. Gdukkig g(.beurden er ge,en 
t:::rilstigc- ongelukkeri, ~·n:Ilt ·er \var~n een reGel:\ves .-.. .. ( door 

, de E.C.O. in ande:re el"ftal~cn -opg. steld , · 
. Lens 2 is <0en prima elftal. Natuurlijk is de.crie speler 

wat bLtór dan de ·andere,· maar als geheel màakt het t0am een 
sterke indru.1<:. Keeper Kortokaas is een' be:trouwba~.r en stijlvol 
kuper. Het foutje ;;_an het eind van de wedstrijd is h€·m gaarne 
Vi.:rgcven. lîo·vc,rJ.ediging is een hecht blok, dat niet gemakke
,lijk to passeren is. De kanthalves sluiten goed.aan en de voor
hoede komt dikwijls tot goede c.ombinatie. Helaas maakte' aan~ 
voerder J .Jager vanmiddag twóe bélcidsfquten. De· eerste voor 
de rust, tpcn hij om onjuiste redenen wisselde mèt rechtsbuiten 
P.B!JI'ghouwt, die daardoor àls linksbuiten min of ,meer uitge
schakE-ld werd; de tweede na .de rust, toen hij nà een gemiste 
cèrste pcnal ty ,.er, op stond bl>k d,e tweede ·te n~en. 

Intussén hopen we zondag _a·.s.de _tweede Lenskampioen. 
te kunnen be:grocten. Het 2e elftal heeft duidelijk g8tobnd in 
de le klas thuis te horen·. •, 

· L.de W. 
P.s;Ili<lrop aansluitend mogtm we ~:el even .wiJzen op de wed- ·,, • 

strijd BTC 2- Lens 2 van a.s. zondag. Bij een overwinning is 
de titel in ieder ge,val binnen. Zoals hierboven verlj!e~d _Is.vfa-
men onze r0serves ·er tegen Ve:lo wat de beiangstellir'I'g'b'Gll:aaid 
af. Zondag o:p de Houtweg vc-r,,uchten we echter, mede· omdat Lens 1 

' 
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vrij ±s, een menigte·Lensers om Jós Jager el). zijn man~eri ~an 
te moèdigen en, nnar wi;l hopen, te delen in de kampioens
vreugde van ons _tvieede elftal·. 

. Red. 

PROGRA.'lllvIA SENIOREN VOOR ZONDAG , 17 MAART 1957. 
12 uur BTC 2 - Lens 2 Houtweg, zijweg v.d.Leyweg 

2 uur, Parnat 2-tens 3 Terrein"V.O.G. 11 
; v.Brü:nenlaan 

Wassenaar.( einde Wnssenaal"sew,;::51 
·2 .• 30u. Valkeniérs 3'-Lcns 4 Terrein K.M.D., Noordweg te 

Wateringen 
· 12 uur LEns 7 -Duno 5 Ockenburgh, veld l, lokaal l , 

' -:-:-
OPSTELLINGEN 

, Lens 2: F.Kortektws, H.Kemper, A.Hoppenbrouwers, 
A.Vcster, J.v.d.Aker, J,Rpozcnburg; P.Burghom1t, A.Burggouwt, 
R.J',üstekld, P.Oranje, J .Jager. RE,serves :B .Luijckx, L.Knijff ;-
Leider: dhr.A.de Weert. 

Lens 3: H.Eis,;nburger, J.Lelieveld,A.Kro~, A.v.Gein, 
C ,Hoogeveen, H. v. Nic l, J .Boortman, C .P,;eters, V. v .Laé,rlaoven, 
Ii.Houkes, A.Linnewec,ver. Reserves: P.Bergenhenegouwen,C.Vcl
dink. 

Lens 4: R.Mahieu,Ph.de fü,er,P.Krol,B.v. VGlzen, 
H.Hclmich, J.v.Wusting, .!'..ten Dam, L.de Boer, l':f.Sc:,ieijn, 
H.v.W,sting, L.N:ï,essen. Reserv6s : C.Moershot,k; G.Lam. , 

Lens 7: R.Suijkerbuijk, J.Stoltrmberg, P.v.Onna, 
A.Loykens, il.Hollander, C.v.d.Boogaert, J.Brockhans; K.Wal
laart, E.Sarolcn, J.v.?oelje, J.Brussel,·~ Reserves : D.v. 

• LiE.shout, S. d8 Bruij~ • 

. 1,fschri,jvingen te richten aan_ : dhr.F.J. van 
Luxemb12rg, Copcrnicusstr.56, tel.636509. 

Fro,;ramm,:: voor zondag 24 mc:art 57 : 
Schoonhoven 1- Lens 1 r Lons 2 ::. PDK 3 ; Lens 3- Du."lo 2;, 
Lens 4 - Tonegido 3 ; C:romvlict 6 - Lc.ns· 5 ; Blauw Zwart 7-
Lens 6. 

Var. doel tot doel. 
. . Lens 1-Ilànk ,1 was ucn v:erkclijk aárdige v,edstrijd 

met-dik,;ijls goed voetb,,l. 'Direct na de afttap ontwikkelde 
zich ~:...:n lt;, V'..:rd.i6û stri 1id. Onzt.: voorhoc,de tov~rde ra.rdigc• 

" . 

\ 
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-249------------------, ------------------------------------------. combinaties OP, hètgroenè tapijt vn di-tmaal ging er ooit stootkracht van uit. Helaas, speelde het pec.hdüiveltj<l ons, nogal parten en bovendien_ was de Goudse doelman eém geducht struikelblok. Het enige, doelpunt kwam ·na'+ 20 min. tot stand door een onverwacht schot van Wüstofeld. -Ook nc,de rust had Lens het beste van het ~pel, hoewel de uitvallen van de sporticv~ Donk-ploeg niet ·zonder gevaar waren. Onze echterhoode gaf•echter geen krimp. Het bleef 1-0, een zege, die met een beetje meer gel uk wel v;at .groter -zou zijn geworden. , ' Lens 3 startte in hoog tempo tegen het sterke Rava 3 • en het zag er niét naar uit dat we toch met duidelijke cijfers zoudeii v.crliezen. De a.chterhoc'de. stek in d?.. eerste helft in ·. goede vorm. LE.ns nam de l0iding 'toen Boortman op een pass van Bo::genhenegouiien doórliep en een klassiek doelpunt m,:;akte. Via een wel wat gul toegekende strafschop werd het rn, de. rust g,clijk. Onze acnvocr'.ier kr<èeg een van de paal terugspringèrtde bi:l t~gen zijn bcèn"cn hielp h:i,ermee Rave aan een voorsprong. De a.s. ·kampioenen scoo"rdèn nog 2 mooi'e doelpunten en wonnen dus, zeer verdiend met· 4:..1. . · 
Lens 5 bedwong HBS mr;-t 3-2, een stand, dîe rüeds met · half.time r•qs bereikt •. Er is door de onzen ze,,r hnrd,-g"werkt. De krn:üen hadden een ·ploeg yan oudero spelers in hot, veld, .' die g_ua techniek nóg heel 1,a t in hun mars h[!dden; Via Kuîjp.:rs ' (kopbal) en Schipp•rs werd het 2-0, al vorens HBS tegen scoorde'. Houkés zorgde v;oor" 3-1., mn_àr. y1eor moest Frijters z1qicht0n. In de 2e helft aanvalls:n-over en Yleer, waarb~j Lens wel de beste· kansen kreeg. Doelpunten kwamen er echter niet meer. ' '. Ook van de bes}issende wedstrijd van het zesde ( tegen Voorburg ) kregem wc een summier verslag, n.1. " Na·+ 15m; door S.Kroon '1.'.o. Tot ·aan de rust ·bleef het 1-0. lfa de ,rÜst werd pet door H.:l,lu~der en de ke,cper van Voorburg 5-0. Lens 6 · kampioen ! "·, ' . . . . . . , · Lens 7 speeelde op het VIOS-terrein zeker geen sleohte ,,edstrijd togen het $e elftal dor ·grocnwi tten. liet ·spel 1,as vt:el beter dan v6rige week el'l er werd .. spms aardig gecOmbi:neerd. Jammer genoeg duurde het dikwijls juist iets te·lang voor de bal werd ·afgegeven, waardoor menige aanval door het bui ttmspel~ . fluitje werd 'afgebroken op hei moment,, dat het_ bcsliss,ende ' schot gegeven zou worden. Het enige dÓelpunt werd door VIOS geraJakt halverwege de 2e hel:(t. · 

-
. ' , 
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PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZÁTERDAG· 16 MAART 1957. 

5 Terrein 1, lokaal l 
Laan'v.Vollering te Delft 
Terrein 2, lokaal 2 

11 2 l'2 
Il 1 11· 1 

5 uur Lens 7 - Bl.Zm:irt 
3.45 u. DHL 11 - Lens 8 
3.45 u. Lens 9 - DHL 14 
2.30 u. -Lens 10- Gr.W.Vac 8 
1.45 u. Le.nspup.-Vclo b. 

· PROGRAMJ,;lA JUNIOREN VOOR ZONDAG 17 !{!AART 1957 • 

2,30 u, Lens l - Dl!L l Terrein 
Tl 

3, lokaal 5 

3 " 5 1.15 u. kns 3 Westl.3 

OPSTELLINGEN 
Lens l bekend met A.Smabers, Res. J.de Heer 

en L.Blogg. Lrider : · dhr.P.Jufformans. 

Lens 3 : bekend. Rcs. P.Davis ton R.Ble:: ·• 12:ldcr: 

Lt'id.ûr : dJ1r.P.Mccrshock. 

Lens 7 : b0kend m8t A.llo-Lt,n-Fat. hes. W.v.n,,r1rr.e-

len•, N.Drabbc • Leider : dl1r.A.Beck,' -- . 

Lens 8 : bs:k~nd met E.Kos, R.Kuijp~rs, G.v.Socst, 

p.d2 Groot en T.v.Zceland. Res. J.Wic,g9rink, R.Straathof en 

r.Olyhock. Lddcr : dhr. H.Ks:;;IJer. Ssrr.enkomst : 2:45µ. Lijn

kamp, llc l,i R"y,·.•cg. , ·· · 
'~ Lens 9 : bekend inc-t l'.·1.Zilîhout en ~J.v.Aàrichem. 

Res. M.Kriek r.n J.BroEkhans. LcidGr : dhr.G.Lam. 

-- , Lens 10 :bekend met F.-llaring. Res. L. ter MEier. 

Leider: dhr.A.Burghouv,t. ,. . 
Lcnspupillen: (zie voor afk~uring: Lens 7 ) 

C.Jch<.e, L.v,d.Mcer, P.BE:.ijersbergen var\ H. ; H.v.d.Waart, 

N.Pannekket, J.Mcyer, A.Roodbol, C.van Dam, P.Poillot, D.Wan~ 

dors, A.Krol, Res.: W.Groot, A,Blok, C.Suijkcrbuijk, A.Ver-

Gteegh. Leider~r.F. Burghouwt. · 

' Pupillen : kom je• oe.fcnèn op de wocnsdagmiddagclub? 

Afschrijvingen te richten aan dhr.E.Sarolea, To-

• ma tcnstr. 50. 
Wie krijge:n we de volgende k,;cr ? GDS-L8nS 1; 

Velo-Lens 3, OSC - Lcms 5 , Lens 7-Vclo, llHL-Lens 8;, Lens 9-
yr,W.Vac, Lfms 10-Rava, DHL - Pupillen. 

Wegons uit het veld lopen tijdens de v;edstrijd 

Lens 1-VGlo l(jun) ~,ordt E._Lc-r,cce tv,e;c ;wdstrijden niet èJpge-

s~eld.. / JUCO -
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Zo speelden onze· junioren. _ 
Voor onze oudste -junioren weer een nederlaag. "iet 4-1 

wist Velo te winnen, De ga:eten beschikten. over een grotere 
strijdlust, gaven zich geen ogenblik gewonnen en wü,ten van 
doorzetten. Onze jongens speelden soms een-·gaaf partijtje, maar 
het gepingel,in het c~ntrum van de aanval had geen resultaat, 
ook al door de onbegrijpelijke hóuding van LÛncée. In de eerste •~ 
he1ft had Lens steÎlig een· voorspr.ong verdiend, inae:r het bleef 
0-0. Daarna rook Velo zijn kans, die ._de ene,rgiake· voorhoede ,. · 
met vier goede doelpunten wist te grijpen. Onzerlaijds bleef, 
het bij het redden van de· eer, waarmee wij wèl m1t· te weinig 
kr,;;gen. De Waart, Jans, Jehee en· de Gruijter waren onze beste 
spelers. In een enerverende wedstrijd is hef Lens i golukt 
Rava met Z:.-3 te kloppen. Nadat Rava met 1-0 de leiding had ge
nomen, zagen onzè jongens ondanks hun ov<örwicht goon kans nog, 
voor de rust gelijk te mi:.ken. Na de peuze echter zorgde P.Mcc;rs~ 
hoek direct voor 1-1 8n_één minuut_later •.•ws het door Pc,nnings 
'2-1. Twee misverstanden in onze verdediging bezorgden Ruva een 
3-2 voorsprong. Deze behielden zij tot l m'Lnnut' voor liet einde. 
Toen scoorde F.Burghouwt de gelijkmaker en in do allerlat:tsto 
seconde mc.e1kte D.Tact á.e winnende goal. H.v.Bcek blonk uit _ 
door zijn ui tstekcnd kopwerk (aldus Hans Roduin) .• • Lens 10 sbag
de ër ditmaal niet in beide punten op Ockonburg te houden. Nr, · -
een spannende· strijd riot VyP .13 werd het. 1-1., Met deze stand, 
die reeds in de eerste helft. bereikt werd, mogen beide pr.,r--

. tijen tevre-,dcn zijn. De kans _is nog niet verkeken, maar nu 
tmch geen puntjes meer verspelen, jongens ! Lens 9 was-in Vlas-

-~ s_cmaar in een. goede bui en gaf toen goede partij voetbal weg, 
waarbij voora_l het prime: samens.pel opviel. Doordat echter de 
aanva1len in rien to laag tempo werde.n ui tg8voerd, blovcn doel
punten lang uit, ook "l kn,gen we ·enkele goc;dc kansen. Do rust 
ging mèt olgnke ste:nd is, m:ar kort na d" he:rvatting wèrd bin
nen 7 minuten ·een 3-0 voorsprong veroverd, door toedoen ven 
P.de Haas, J.Goemcns en P,Wisse, welke laatste een vrije schop 
met een listig boogje over· de k"aper'--hcèn in de bovenhoek schoot. 
Bl.Zwart's 11itstekende doelman stond ons een grotrre zege in ' 
de ~eg. Lens 7 won net 3-1 van Westlandia ,en reve:ncheerde zich 
hiermee voer de in Naaldwijk geleden nc,derlr-;l!g. Geed werk ! 

DE WEDSTRIJD PARAAT 2 LENS 3 IS UITGESTELD. 
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VARI.~l'/dke speler ·van :t::ens 4 of 5 heeft zondag ) m"!art een 
extrn Lens-shirt mee naar huis genomen. G.Lam·is . namelijk 
de zijne kwij~. G~crne even een t(.lefoontje, 11°391,:24, . ~ 

~ 

Dé i'7~ensdag,niddagclub ( .vervolg Lensrevue· n°27 bl.242) 
D'a t ik d·iep r·cspect heb voor degenen, die in het ver

leden dit wcrk·mogPlijk hebben gemrrnkt .. 
Wern·t er van ov0rtuigd ,dat onze vcre'niging er zeker 

. veel· goede, vruchten z,~1 plukken. . · 
En r,ochten e_r onder 'onze senioren nog leden zijn, die 

E:en vrije woensdagmiddng hebb,n., late:n zij eena een kijkje 
op Ockenburgh g,.an nemen. Ik m;d', de. t ook zij qr plezier 
in zulle.n krijgen. Zij kunnen voor onze jÓngr.ns en ,,oor de 
vert•niging ,een groots werk .verrichten. 

H.Houkts. 

- L E N S 1. 
' El!)n hcdcnr1:orgcn van dl. K-~T-V-B. ontvang,.n tclogra.'11 ·. 

llcclt ons 1;:cdc, dat voor Sondè.g ,a.o. is ingciast , 
do return-match D-0.l~.K. - Lens. ·onze voortrokkcrs 
mo,. t,:n dur,., onvt)rwacht, in touw. 
Do opstelling is als bekund: 1 
A.Bock - A.v.Luxcmburg - E.v.Laarhovo1l 

· J .Açlmiráal .., ;J .Ras - J.; Suykerbuyk :.. P. do 
C.:Pootcrs - G.Vcrhaar - J.Wätcfcld. -. 

H.Hakct ' . Jong -

Leid or : H .Hou.'<i:cs. De, re.)scrves worden p.er kaart . . \ . uitgenodigd. , .· ,, • · . .· . , 
Samenkomst 1 uur Caf6 J .Eicr·ck,Apcldoornsclaan. 
De reis gaat per. bus.· Vortr..::k 1.15 uur.· . 
Voor supporters. voor zovar plaats .. : kosten f .1. 50 
.Junioron f. 1,.--; ! ' 
Ligging van het tc.rrein bij cl0 Julianasluizen 
te Gouda. 

------

' , 
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DE LENSRî-VUE' 
Redactie: L.de Weert én G. Lam 

Gironummer t~n;v. L. en S. 336711 
.-

Secr.: H.Hoµkes, 2è Schu3,tstr.60-tel.324721 .Terreinen Ockenburgh,einde Laan van Meerdervoort ,,., ,1 ~ ' 
• ~ '======'=======================- =================== '====· ===== 30e JAARGANG (1956.:.1957) n° 29 21 MAART 57 ' . . --------------------~---------=· --=-------.----=------=------LE,NS '·ZAKAGE!rnA . . , .· 

Donderdag 21 maart Training groep .II 
Zaterdag', 23 " Junioren 7-8-9-10 + pup. 1 Zolidag : . 24 •. " Senioren ·l'-2-4-'5-6 Junioren 1-3-5 Maandag ~ 25 " : Clubavoi;;.d) ' Woensdag 27 · 11 • ·woensclagmiddagélub 
--!::--,. == ·- -=:::t.=--=-=· === 

1 s =~Vond~_~r~ining v~or=gro;:e=!;:::;= ·== _ === • .KOMT ZONDAG NAAR LENS 2 - PDK 3 ! ! · 

Onze leden en doriat~ürsactied , . t' l ' ' . l t ukk . . . .· . re;i.g angzaam .:m s aap e s e-len ,, waut noch vórige week noch deze week kwamen er aanmeldin- · gen vàn nieuwe donateurs binnen. Ten aánzien ·van he.t aanbrengen van nieuwe l_eden merken wij nog·· eens op, dat de werving van· een nieuw spelend lid ui tdrukkelijk.,aan het secretariaat •geme1J: moet word.en, omdat uiteraard_ .vei;schillei'nde nieuwe junioren en _senioren zich eigener bewegipg àanmelden. • • ; · · · !fog steeds is de stal)d: 14 nieuwe dónat!3UXS en (zo-; ver bekend) geen nieuwe leclen. · _.. . . ·· . . . ·• . Kçmt, Lensers, kijkt, een~ om U heen •. De aanmeldingen worden m_et· vreugde in ontvangst genomen door H.Houkes, · 2e Schuytstr.60, telefoon 324721. 
Zondag 24 maart 1957 ·: Lens 2 kampioen? 

, iDe voorbereidingen voor het vieren van-het kampioens-, feest van ons 2e e~ftal waren al in .een vergevorderd ,stadium, ~ toen· Pluvius besloot ..• water .in het eten· { en drinken) ·te gooien. _Gelukkig betekGrit dit uitstel geen .afstel, want als de . weergèderr ons gunstig gezind zi:jn en , .. onze reserves a,s.zÓn-. dag van PDK 3 winnen, kal'j de kampioensvlag·gehesen ,:orden en . . 
\ . . ' . heeft Lens 2 het vorig jaar verloren terrein heroverd. ·' . Bij de belangrijke match Velo 2- Lens 2 was de be.~ langstelling (medC·ci.oor' Lens 1:..Donk 1 ) zeer klein. Nu ons , . - ' , eE,rste a.s. zondag in Schoonhoven móet spelen, verwachten ,rn, dat veel supporters ons twcc·de ,in deze J.eus .niet ge,makkelijke WEdst·ijd zullen a<'l'jf,ocdigen. • . -

/ ' •"' 
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Wat ons betr~ft m~g h~t-langs de lijn gerust een 

reprise; worden van de-beslissende •wedstrijd, die~!> jaar 

gehien op het VELO-terrein werd gespeeld door Lens 2. Het 

zag toen n.l. zwart,van de Lens-supporters. / 

·OFFICIEEL 

.,, N!35~e :r:f/Ïiting 9.1.44 Voorthuizenstr.6 

306 A.Kramps 3.2.47 Piet Heinstraat 112 a 

307 J .F .Kramps 3 .2 .46 . iç.em . 

308 G.sb'áver 22.12.41 Regentesselaan 154 

309 C.Teunissen 26.7.48 Naarderstr.28 

In ballotage 
n°351'.Fretz 4.7.41 Druivenstr.101 P.A.v.d.Bosch-H.Houkes 

36 N .Roozenburg 1.4.46 Holl_1,nderstr .e7 dhr .Juffermans-Sarolea 

37 A.v.Ock~nbl,ll'g 26.10.42.Groenteweg 106-P.A.v.d.Bosch-Houkes 

38 A.Harte 5.9.45 Franklinstr.114 I-dhr .. P.Juffermans-Sarolea. 

VARIA Vorige we:ek zondag werden ,.,-p OcJmnburgh onbeheerd aan

getroffen 2 witte-en 2 .Lcnskousen., De" eigcp.aar- vermoedelijk 

een A-junior, kan ze afhalen bij de hoer Sarolea, Tomaten-

straat 50. ' 

.. 
, - Onze pupil :lico :eannèku,t · hE,eft van de week een blinde

darm operatie ondergaan: Van harte spoedig beterschap,Nicó ! 

Het 4e·voetbal'ioze weekend. 
Na dG zomerse d:iigen van het bugin van de wecek nam de 

natuur geducht wraak. Met bakken ·werd het water uit de lucht 

gesmeten. Voctbalvelds;n werden getransformeerd in binnen- •· 

·zeeën. Zate:,rdagmiddag prijkte het bordje " afgekeurd " reeds 

acht.er de woorden : juniorenCompeti tie ·en· pupillen. Zonçlag 

î!.erd het, geh;:,le seniorenprpgramma ge,annulcerd door do afd. 

's Gravenhage en aangeziim. oqk_ Goudà blijkbaar in de regen

zone had ge:18gECn krtrng ·ook kns 1 vrij af. Hèt 4c voE;tballo~ 

. ·ze weekend was eón feit • 

Het zoeklicht op de ,;1miorenstanden,h d' .. d'···ze· -,·/"••ek 
- _., . _ · a o.en wiJ v ··,.,.. ~ gé.1.ar-

ne 11illen public(.ren. Door .onbe,kc"·nde oorzaken wordE.n de· uit

slagen van de juniorenwedstrijden sedert enige maànfüm echfor 

pas 2-Heken later ih de."Sportkroniek" gepubliceerd. In de 

11Sportkroniokll van vandaag (18 maart) zijn b.v; de uitslagen 

van 2 en 3 maart pas opgenomen. Het heeft o.i. geen zin stan

den te public~reri, .w10urin de,r-~sultaten'vart 9 en 10 'maart niet 

zijn ver-.1erkL Het is tG hof;cm, dût de instuntic; dfo er de 

0orza1;1k ·van is, à..-:?t -t:.,,:'='1:r::,...or:irt tl~ uitsl ~~ lL:.::t.,.·,.L:..et,-;::ordt:n" 
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opgenomén in de Sportkroniek d~ áchtc.rstand · spo0dig inhaalt, 
aangezien wij and9rs' nie't ·1n staat zijn tuss·entijds nog eens 
de ranglijsten van onze ,iuniorenelftallèn te geven. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZOND.AG 24 MAART 19 7, ;, 
2.30 u. •Sc)10o~oven l - Lens_,l ,;Opweg t 6, Hotel· ,"de Stadsherberg" 
2.-. u. L<?ns 2 PDK 3 · ·Ockenburgh, veld 1, lokaal 1 
12 .- u. ' ;_Lens '4 Töhcgïdo 3 · 1,1 '' 2· " 2 
2.30 u. Cromvli<Jt 6 - Lens 5 RE:dori·jkerstr. nabij Troelstra-

' · · · kade 
12. - u. ·Bl. Zwart 7 - Lens 6 / L!:\ndgoed "Duinrell 11 ingang 

OPSTELLIHGEN:Lens 
1 

. '• Dr.Mapsveltk_ade. te ~,'~ssenaar 
... ==-=1i..Bock,. A.v.Luxemburg, E.v.Laarhoven, H.Haket 

J.Admi-raal, J.Ras, J.SuijkerbuijkT F.de Jong,• C.Peeters,G.Ver.- . · 
'haar,. J.WüstefE:ld. Res.G.Kochi, J.Lelieveld,.A.Linriewr,ever: 1 1 

Leider: clhr.H.Hou_lces .~Samenkomst: 12.45u.café Hierck,Apeldoornso-
. . • ~ A,_ · •- ia~n· · 

Le,ns 2,, , . k. · ,, K · • · · ·, 
. .·. ~ .Korte aas, n. emper,,,..Hoppenbromwrs, , 

A. Vest er-, J. v. d.1!8er, J .Roozc nburg 1 P .Burghouwt,A .Burghouwt, 
R.Wüstcfeld,P.Oranje,J ,'Jager. Ros. B.Luijt:kx, L.Knijff ,Letd~'r: 
dhr.A.dE, \'/CE,rt. ', , . 

Lens 4n.Eise!:jburgcr,; •Fh.dc H::,er, P.Krol, B.~.Vcl-. 
zen, H ,fü•lmi cl,, . J '.v. !Vost~ng ,A. ten Da~, · 1;'. v. Lasrh;ven, H .Nsas t'c·-
pad; L .•. dc Boer, ·H.v.Ncsting.fö.s. A.v.Ge1n, A.Loykens. , , 

I ,, Lens 5,. F · 't ~CV ld' ' C '' h k .,.·K·1·· . ,.;. r1.J c:z-s, ._o .inK., . .11..~Ers oc:_,,~ .. unnç.n, 
A ,Krol ,G. v .Gein,fo.Sémc:ijn, J .Kuijpers, F .Schipp.crs ,G; Lam, J'.Ero
chard •. Ros. R.Suijkerbuijck, P.v.Onna, J.Bru·ssel: 

· · --·, Lens 6:A..Blok,J.B<!'il.~ring,;,M~uri~,J.Bom;A.Walhain; 
J.BontjEJ, H.Mulder,H.v.d.Boogaardt, H.Janssen, L.Niessen, · 
S.Kroon. Res. J .de Wilde; ~ · · • · -... · 

-.- Afschrijvingten te richten aan dhr.F.J.van Luxem- ~ 
• burg, CopLrnicusstr.56,têl.636)09, , 

. . . Programir.a voor zondag, 31 maart-57: Voorburg 3-
Ltns 3; Viostcrkw.6-Lens·5; P.KAVVJ-Lcns 6; LEns 7-Dc.lf.iä. 6. 
PROGRAMMA JUNIORENVOOR ZAS:ERDAG 23 MAART 1957, 

. -3 ,45u:. Lens 7 . - Vtlo 6 ' Torruin l , ldcaal ·.1 
-3.45u, DHL 12 - Lens 8 L.v.Vollering te Delft,. 
-,3,4_5u. Lens 9 · " Gr:W.V.ac' 7 _Terrein 2, lokaal 2 
-2,30u. Lens 10 Rava 6 , . '! · 2 11 2 . 
.,1.45u; :OHL a Lenspupil.a' · L.v.Volleri_ng te l',;,lft; 

I 
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FRÖGR.!l.J,îMA-JUNIQREN VOÖR-~OliDAG-24-lflAKh'P · 1957 ~ -------------. -
L45u. GDS 1 - Lens l Terrein Nooro.wGg te Wateringen 
1.15u. VE-lo 3- Lens 3 Harry Hoekstr. te Wateringen 
3.3ou. osc· 4 - Lens 5 lloekwaterstr.Voorburg. 
Ol'STELLINGEN . . '. · . ' 
, L<ens 1 .: bekend. Leider:dhr.P.Juffermans.Samen-
' --- .·===-l)omst : 1 uur. Ley,rng, hoek Vreeswijkstr. . . 

Lens 3 : bekend. füis. P.Davis .Leidor:dhr.P.Mu,rs
~oek. SamcmkoGist: 12.3ou Thorbeckelaan,hoek Haag-weg. 

Lens 5 : bekend met H.Dietz; G.de Roos en W.Stoové 
Jles;W.Wiegerii:tk.Leider:dhr.A:Bogisch.Samenkomst:2.45u.'t 
V,ÎChtje, Malieveld. · : · ' 
, LE:ns 7 : bekend met l»Ho Len .Fat.Res; W.v.Domme-
)en en lî.Drabbe; 'Leider: dhr.l!.'.Beck: 

Lëns 8 : bekend met E.Kos,R.Kuijpers;G.v.Soest,· 
:i'.dil Groot en T.v.Zecland'.Rès. J .Wiegerinc_k; R.Straathof en 

· J.Ol:fhoek. Leider: àhr.H.Kem:per. Samenkomst: 2.45u. Lijnkamp, 
De la Reyweg. · . · . · 

Lens 9,: 'bckend·mct M.Zilfhoût en N.v.Adrichem. 
Res.: M.Kriek en J .Brockhans.L,.;ifü,r: dhr:G.La!h. 

Ltns'lO:bekend met F.Haring. ·Res. L.tor Meer en·· 
E.Biak. Lcicler: dhr.A.Burghouwt. · , 
., •..• .,. - · L~nspupillcd!-(voor evc,ntuele.afb,uring zie DHL 10: 
C.Jeh,,c, P.Bdjcrsbergen;v.H., L.v.d.Meer; .f:..Vcrburg,P.Poil
lot, C.van Dam; A.Rooabol;D.Wand,.rs, B.1focegens,\'i.Groot,P.de 
Koning.fü.s.: C.Suijkcrbuijk, H.v.d.Waart, J.Schc.llart.·Llddcr: · 

·dhr.E.Sarolea. Samcnkós:st: l uur. Liji:tkamp, Dé la R:,yweg hoek 
· Loosduinsekade·. 

Afschrijvingen aan dhr.E.Sarolea, Tomatenstr.5O. 
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A - ens ; . erburch - 8ns ; . . - . cms ; ens - , , , 
Lens pup, a-MOA, L~•nspup. b - OSC. : 

. Pupillen : zoals jullie. in het prograpuna voor d· . 
volgcmde, w,•ok kunn.,n le~en, is c•èn t·,,·cc.dte pupill<·n'clftal in- ' 

, ., .. 
c dceld. JUCO :~ 

Bi,j .het kampio011schap van· kns' 6e ,scnior~fü,lftal. 
De nek-aan-n,.,.•k-race tussen onze rt_- serves in het -vetûranen 

elftal is door laätsgenoemd t~r.m g"wonn0n. OnzC: 6c senioren- . 
editie is er n.l.,in geslai!gd e0;rder dan ons 2e de kampioens
vlag te hijsen. Dat g0beurdc 'vorige: ,v<.,ek' zondi!g, 10 maart 57. 

Na· de kortr: fc-lici tatie 'trç1n vorig~ WE:':"t:k in dE:>-• LLnsrcvue 
willGn wij deZe keer wat ffi(.'~r · van dit• k0rrphnschap vèrte;llcn. 

;.. . 'I'qe;~ ,op rf s;;;:pt_~i::b0_r 195,6 . de:-zC. corapE:. t_i tie b;.-gon \~.-as de. t"De·è ... 
. ;. ~ ~ . 

': 
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komstige kàmr,ioen nog een even grote onb,,k.:,nde tels de. s; · y en z 
.in een· algebraïsche vergelijking met -10 ohbekeml.e-n. Al '.spoedig 
konden we echter een aantàl bnbeke~den elimenrdn, zodat er·ten
slotte nog 5 overblev_eri t.w. Lens 6, Viilh .7, Bl :zw. 7; KRVC 7 en · 
IUCAVV7, De meest gevaàrlijke was in'het begiri ongetwijfeldKRYC7, 
dat d€ eerste 4 wedl;ltr.ijden achter dkaar en, getuige, de. uitslagen, 
zonder V(.el moeite won. Lans 6 ··a.aarentcgen begon· me·t. een ·-zege op 
Arch. 7, doch verloor i:"8eds de tweede wedstrijd ( tegen• Wilh. 7). 
Bl.Zár.7 preste.crde hetzelfde als KRVC7 zij hèt_ met minder indruk
wekkende vijf ers. Wilh. 7 verloor ·in zijn cerste.·viertall: wèdstrij
den ook 2·punten. RKAVV7 tenslotte verlo,or·er 3 in de eerste 4 
.wedstrijden. En nu komt he:t wonderlijke ·verhaal, van L(ms 6. De ze
getocht van KRVC7 wer·d gestuit door onze veteranenploeg, die· o·p 

.28 okt.56 de Rijswijkers hun eerste nederlaag toebracht. De. twee 
volgende wedstrijden· verloren de blauw-roden eveneens, zodat zij 
naar het 2e plan zakten. Op 18 nov. 56 versloeg ·Lens 6 het Vlasse-

.. naar se Bl. Zw. 7 met ?:l, hetgeen; na 4 overwi_nningen ook voor· _BL. Zw. 
de Gers te nederlaag betekende. Lens 6 ging daarna vlot door met · 

.wedstrijden winnen. Op 9 dec.56 moest na een spannend dud Viilh.7 
ür met. 3-2 aan geloven. Intussen ware.n er .grote verschillen. ont
sti:iin in het aan tai g0spoe1de wedstrijden van de ti telcandidaten. 
Tot;n echter op 27 jan,57 .KRVC'/ voor dd 2L keer werd verslagen en 
op 3 maart j ,1. ·van "RKAVV7 werd- g8wonn.on l'l,aren de perspectieven 
wel heel gur;stig. Op -dat moment kon Wilh. T ons 6e nog passe:r-cn, 
te:rwijl RKAVV.7° en Bl.Zw.T nog'slechts gelijk konden komen (op 28 

. punten). KRVC7 komt dè. eer toe do f,:estviering van Lens 6 bes"•.·:
digd té hcbb,;m, want het versloGg achtereenvolgens Bl.Z-... 7, 'det 
daardoor uitgeschakeld werd en vervolgens Vlilh,7 dat daardl.oor nog 

'op 28 punten kon komen. Op .dezelfde dag, 10 maart, bracht Lens 6 
.·, .. zijn puntentotaal op 30 door met 5-0 van Voorb.6 te winnen.RKAVV7 

werd aidus ook uitgeschakeld en· een 1 1/2 uur later was het kam
pioenschap(door de zege van KRVC op Wilh.) binnen. De promotie 
nae.r · de 3e klas wr.s d.aarr~ccle Êlveneens 'e"n feit. De stand &an de . . . ). . . . 
kop was tor;n: Het ,.lft2.l bestond a.l<' regel 

. ~ '. Lens 6 16' 15 0. l 30 66-'24 luit A.Blok, J.Ballering,F,Mou-
BLZw.7 lil 9 1 4 19 40:-18 lrik,J.Bom,A,Walhi::in,J.Bontje, 
RKAVV 7 13 6 5 2 17 24-22 lH.Mulder,H.Janssen,H.v.d,Boo-
'iiilh.7 11 7 0 4 14 27-21 lgaardt, .E.v.Rijn en· S,Kroon, 
terwijl ii:i het begin ook A.Krol nog Eclen aantal i'eq.stri•jden heeft 
moegespec;ld. Wie de 66 goals in deze competitie· J:ie];,ben. ge!llaakt, 
kunnen wij holaas("dank" zij de té bekn_opte v&rsl1;1gen) niet op-

.- ge-ven, m1,ar als wij zeggen, d~t .het lcl)U1•,en<'-ancrgé);. op·_-naa!!l -staat 
vt.n.!l ~ •• (v.Rijn + j,fuld~r + Jc,nsscm + v.d.Boog.t[lrdt)·,dal).•_,iijn 

...... :·, .... :.,-:..t~··,,,.,,r .. _.;i 1.r•·~r 11.;•.·t·0 n·, ! t·:· ·••"•·i- .. •••· ..... ••d·· M""•" ..... ::-;..::, ~-z:...,,.,:.,- ... ..: ........ ~-= .. " J <. .. ; .:....,-:''• l.lr.\.. .-~S •, .j 
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----;.i~-lc.a tste -bijzonderheid-zij-verD!eld, - dat -2-sp,1l0rs -~u:kr 
, zijn dan 50, 3 ouder dan ·40 en de rE:st oud,:r dan 30, ·en dat de 

totale le~ftijd van het elf\al 'ligt omstreeks 435 jaar, 
J)it kampioenschap is bE:reikt met techniek, een ge:zellige 

•onder-ons-elftal" én zo nodig ook nog m1ct nat ·vochtiust. De 
"oudjes" hebben het iwe:r best gedaan. Alle hulde. L.d.W. ,.. 
En de rest • . • ? 1. d d • 1· 1· l · . ia eze vreug €-VO o rege s, waarvoor onze 

·§tetren" uit h1ct verleden zorgden gaan we oven n2., wat er nog 
meer 'in pet vat zi_t., En het moet al hu:,l gek lópen, '.7il.len we binnenkort niet nog eens feest -kri.jgen·. Onze reservès zitten ge
woonweg te popelen OJD eendroge zondag, om de titel, die nu voor 
het grijpen ligt, ,in.ontvangst te nemen, waarmee dan tevens de 2e klas, na een éénjarig· v&rbli'jfl weer de rug to:cgekeerd zal 
worden. En het w:-st'e? ïlq weten het àllen. ·Lens heeft nog Eeen hs:el redcüijke kans op het kampioenschap, al zi tt~n Rava, VDS en PDK ons danig dr;nrs. De eindspurt zal enger.wen sp:mnend ,!orden. Alle 
Crindidaten hebben nog een zwaar programma, wüarven LEms zcke.r 
nfot het lichtste. Daarom moet h,;;t fü,v;i.0s zijn: spelén met inzot van üllc. krcchten en ..• ,ünnc.n. IJi t alles klinkt. nogal opti-mistisch 0n,m0ri zou geneigd zijn 'j;e dE:nkcn, dat (;r voor ons geen 
wolkje aan de 11.!cht ic_. Îfot tcgonfüccl is ,:aar. 1:.ns 3 en 5 zit-·. ten bcirlcn g,:vnngen in de gn,ûp van het d0grada tic-spook .:Sc;j dû. 
dft::licn staan , r .zo,.r slecht voor, Lens 3· do::. t het, vol;;cns 
een jarenoude trrd.i tic, ook di tmm:l zce;r pov,:,r. IJ.E. l:jans op be
houd is GChtor aanwez.i,g, maar dan zullen t.r heel ·wut punten vergaard moeten worden. Vooral de ui t1("dstrijdon tugcn \!ippolder en Voorburg moeten y;ordcn gewonnen. Doet j'c best jongens. L(ns·5 
zi_t ook danig in de puree. Dit elftal zal bij ondûrfüm eindigen niet. ·degraderen, omdat het zesde r,:;eds · kr.mpioen. en gepromoveerd is; maar het ·'zal toch bepaald sneu voor "het zesde zijn, wannet,r 
zij hun succes.niet met pro!!1otie bekroond zouden zien. Maar het. vi.'ifde heeft ook nog c ;;n kansje. -Er :·:achten ons nog 3 wedstrijdon,n. l. tûgen Cromv,,·,1csterkw.cn ffBS,i:llen uit. D8zo clubs zijn 
allen nog mcdecnndidaten voor de rod& lantr,arn, c:.us ér zit wat 
in! Maar ·h.,t pmximum a~ntd van 6 punten, dn t hi<:.rui,.t te hal.in , is; zullen we: hard nodig hebben.Ook hior <fus te zorgün, dat er 
gewonnen wordt. Het. vierde t~nslotto sta&t iCiO::c,ntu,J. vrij rus-
tig in de middcnmoo"t, maar ll!oèt toch nog wat punten haJ.en, _daar 

: 1 

. ' 

• 

de· stc1e.rtcluès zich d" laatste tijd g,,duéht ro~ren. Zo zien we, dr:t onze seniorenelftallen nog een z0cr b1,l,. ngrijk compi.eti iieslot 
voor de boeg hebben Gn v1c hopen di:t ,;:<; _over ,een wv0i<• of wat all,i;,n os5r ku...'Ylllen ft"' .. -s_,ten en d~!.t· de: doni.H ,rt; ,......,;olkt:n <.t-,n v~lorlopil;· ov..:r• li'-'dr,;v'"n zijne· · _ · - · · _ - G. L. · ;a~a:;a.•;,a.;;::aD•-~:::._q;:::.==-=-•a=•=-=-azanle;?=;;;=;.1===:,=-•;a=.=ia==-=-•-1~=-o=-•--••::it-'-'::::ita,:i;a,• 
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D [ L ~ N spt·È~V U·~ •. 
· -Redactie: L. de \'{eert ,en G.Lam , 
GironUlll)ller t.n.v.-·:r,:en S. 3367Ir' , 

. Secr.:·H.Houkes, 2e 'Sdhtiyt,str:60, têl.)24721-
, :Terreinèh 0c)<:enbur~hi e\lÎ~e· taan Vé\n Meet,?,e;rvoort . 

'1 . . ~- - - - ,==_ ;, , - l - - . - -

30e JAARGA.>;G (1951~1957) n°30 28 M,,art 57, . . 
.~- ------' ------ -----------~-~--------. --------------=-·----

•', 1 • . ' .. LE.NS I ZAK.àpEi~DA 
, Donderdag 2.8 Maart i, Tra:fniq,g,ê,;óor groep 2 · 
Zaterdag,· 3_0 "· , • Junioren ;7-8-9-pup. 'a-"b, . 

, :i';ondJg . · 3.1 " , . Senior~n ;2-3~-5-;6-7 - /unior;n 1 ,- 3 
Ma,andäg '.' · 1 April, : ClubavoncH! ·, . · ·, · 
Woensdag·· 3 · ·" Woensdagnïi_iidagclub .,. Training •groep I • • ' .... • •• ~ . '. == -· .. ..,..._== •' == .. _·:::;: ==::::;;; - , -~--~~--= ·==·· == '======;;:=· == .== ·, ==:...=· 

. ·. .. , Langs deze weg willen de spe:j.ers van Lens, 2 hun clubge
." not'ei{ van.het eerste met hllll."~eider en '.trainer ,hartelijk dank 

zeggen "voor de- aardige a ttentle ,· ter gelegenhe;î:'d van het· be- · 
haalde kampioenschap ontvangei:i •. · · , 

1 · ._- , · ' ' 

' 
=~===============·========· == ·==.==================='~======~ 3 • --

Wervingsactie. · • . c . . . . , , . . 
We hebben in de 1oçp van de competitie meerdere malen 

, kunnen vaststellen dat ·er tuss.en on~e recht1=rvleugel, tw. 
Jan Suijkerbuiyk en· F. de Jong een goede samenw.erking bèstaat. 
Zij weten aardige ,combtna'ties ·· op touw te zetten. nat er echter 
ook buiten het voetbalveld ,van een prima sameny1erking sprake 
is,, was oris niet zo ·goed bekei:\d. :Öi:t; bleek èirenwel toe_n jl. ' 

, 

Donderdagavond .Jan mij heel lakoniell: -èen briefje kwam overhan
digen met de namen van 8 nieuw.e donateurs welke ,eJ!.ciers offi'-· 
cieel zijn opgenomen. Goed we!rk lui '! . Dat was een •goede, aan-'· 

·val waaraan het be.slissend scfiot niet ·6ntbrak. Hoewel deze com
binatie _nu de leiding in ~nze wervingsactie heeft• genomen;· 
'"'.~llen zij toch. niet me,edingeri riaa;r de ui tgel9ofde· prijs. Zij 
willen door dit resultaat laten ;zien wat sant'ifospel vèrmag en· 

"!).open dat dit voor onze leden·,een aansporing mag zijn ö.m té 
\' trachten hun puntentotaal te ~asseren-; Een wens waarbij. wij, ' 

Qns ·gaarne aans~ui:l;en. Hartelijk,.~danJi:>!an en Frans. Dat dit 
·,§oede voo_rbeeld navolging inoge ~:i.nderi !H ·H ... ·· uk ... · t · • • 'f ~- ,_;·_. _:-•_ -,~ · - .... Ï -~-, . • o es, secre ar1s11 

Lens, 2 is terug ·i?i de i~ klas;~,'·,. , 
""'. · Toen o_p de zwarte ,0erstE! meizondag vari 1956,'het vonnis 
. ?V~r on:;e drie hoogst:· ncniorJnelft,ülen'· werd ·voltrok;f(}n,. w.erd . : ?· , . - ' 

_,.: f 
'?- " . ·, t . ' t •. 
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een nieuwe leuze geboren: "Terug naar de verloren posities". 
Het' is de grote verdienste van Lens 2, dat.deze leuze, 

althans wat dit elftal betreft, reed,s een jaar later vèrweP
kelijkt, is, want op deze prachtige 24e maart· 1957 wîster: on.ze 
:reserves op ondubbelzinnige wijze het kampioenschap van de 
2e klas C te grijpen • 

Ondubbelzi:imig ? Ja, want voor de eerste keer in dez, 
compc ti tie r;ist Lens 2 in. p.e dubbele: cijfers te komen. Met 
12-1 moest PDK 3 het onderspit delven. 

Er was door verschillende spelers nogal tc.,gen deze wed
strijd opgezien, maar al spoedig bleek, dat Lens veel beter 
•speelde dan zijn tegenstander. fü,eds ko;r-t ·na het begin nam,::n 
onzE. r(;Sûrves de leiding maar de tegenstand van PDK was in de
ze ûerste helft nog .;c,l zodanig, dat de ruststand "pris" 3-0 
was; Dt. doelpuntenorgie werd in de tweede helft govierd. Nog 
9 keer wisten onze spelers het net te vinden. PDK redde de 
eer toen het. 7-0 stond. De IDE,este doelpunten waren van prima 
kwali tci t. Van .de; eerste, vijf w.erden 0r viE:r met hc•t, hoofd 
gc.scoorcl. Ook ,:,en doelpunt van P .Burghouv;t in de 2e helft 
uit een 11 onri1ogelijke- 11 ho0k ·verdient 'vGrrwlding. Topscorer \'las 
deze middag I:3/üstc.feld. met rr.i:ar liLfst 5 goals. De, overige 
waren van ?.Oranje (2), P.Burghomrt '(2), A.Burghouwt (1), 
J.Jagcr (1) enA.V,,ster (1). 

liet kèrr.piovnschap is onr;etwijfcld tÉ,rccht gekomen bij 
l!(,t elftal dat in à<, 2a klas C er de meüste aans:prakcm op kon 
doen g8lden. . . . . · · 

Toch was het begin allesbehalve goed, want de eerste de 
beste wedstrijd werd met liefst 4-1 verlormi van GDA 3. Eet 
herstel volgde, evcnwEll prompt, want de -drie volgende wodstrij-, 
den v1erde11 resp. met 9-3, 9-) · en 9-1 gèwonnen. Do s'tcrkste. te-_ 
gcnstandcr ,in dE, competi tic was ongc twijfeld B;k;uw z, art 3, 
maar de beide ontmoetingen t'cgen de Ylasscnaardcrs l~vf!rden- . 

· toch de volle winst op ( 3-1, uit en 2-1 thuis ) ~ roordat Bl. 
Zw.3 echtEer ook in andere wedstrijden'nogal wat punten·ver:. 
speelde, bleGf goduxende het g2helc seizoen Velo 2•de;zw.aarst9 
concurrent. Deze· club VLrspcelde slechts 1 punt ·aan andc.;,_e 
·tegenstanders. De overigê' viér verliespunten werden· ·d.'e Wate"'. 
rlrige:fs door Lens 2 ,,toegobracht. - Thuis wccrd het o.p . .6.. jan.57 
5-0 en uit op 10 maart 6-0, zodat V"lo ~,ze,lfs de e(?X tegen 
Lens niet kon r0dde:m. · · · -·_· .--: ·· , 

Lens i is dus kaè0picLn t n r,r:.omovu.crt nc.2.r '}:, ,l<:; klas.-

.~ 
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-261----------------- ' _______ .:_· __ ... ---------- ·-------------------.,.. . t .. Spelers.en leider willen wij met•het behaaldê resultaat harte-- · lijk felici tere:i:. · De spelers, die dit kampioenschap behaalden · zijn : F .Korte kaas, H .Kamper, A .Hoppen brouwers, A. Vester, · ' 
J.v,d.Meer, J.Roozenburg, P.Bu'rghouwt,. A.Burghouwt, R.Wüstefeld · P',Oranjc, J.Jager, terwijl ook B.Luijckx en L.Knijff in diverse wedstrijden hun st,·entje hGbben bijgedragen. ' · 

; 

> I 

'·'!oor de huidige stànd hebben wij helaas niet voldoende 
g\lgevi:n; maar Luns 2 prijkt fier aan de kop met de volgende. cijfyrs ~ 15 14 0 , 1 28 90-21 · 

Tqen 2 \YE:ken geleden, na de wedstrijd tegen Velo 2, küe
per Kort"kaas de opmerking maakte : " Karnpioen'worden we wel· 
maar laten we nu nog proberen.in de 2 _làatste we,dstrijdcn de 
100 goals vol te maken 11 , dachten wij, dat dit doel wel een 
•;rome wens 2ou blijven. Er moesten dan n .1. nog 22 goals ge
s_co_ord wordim. Met d!è' 12-1 zege van zondag en nog de ui tm:cdstrijd tegen BTC 2 voor de boeg gaan wij echter_ geloven, dat 
ook dát misschien·nog gaat_ lukkçn. Er staat dus zelfs in de 
laatste wedstrijd nog iE,ts op·hct spel. L.d.W. 

OFl'"ICIEL 
Ni,:uwe donateurs: 
n°247 Dhr.D.Hendriks HahrerJ,ei tstr.267 -

248 lfrvr .D • .A'. Hendriks 1 , " "_ 
249 1,!ej.A. Langdaan Tomûtenstr'aat 20 Wateringen - ,. 250 J.!ej. I:I. Baggerman' ; Zuideinde 58 Delft · r.'.. . . ·.i.. : , , 251 Dhr. J .de Jong S;r- Joh.v_.Oldeèar,;,.eveldstr.99a 
252 

1 
11 .A. de Jong.• P .". -tl 

253 _ " W. de Jong Van Laeckstr.35 ~. 
254 " W.P.Suijkerbui'jk Druiv~nstr.99 

In ballitap:e : _ · .. , / n° 36 11.Rooztnburg 1.4.46 ·Hollandorstr.Dhr.Juffcrm,ms-Sarolea. 37 A.N.1',v.Ockenburgh, 26.10.42 Gro,mteweg 106 P.A.v.d.Bosch-, · h.Houkes ,' 
38 A.!larte - 5.9.'45 Frànklinstr.114/I Dhr.Juffermans-Sarole;a - : -.:-

' -K.N.V.B.-pool. _ , _ _ ,· - · . 
. De afgelopen ··weék hebben 62- LE:nsleden hun formulier ingele;

verd. De belangstelling is dus -,;;eer bi/ter dan de. eerste. keer. ' ' ~ - ' . ·Voor a.s.·zondng zijn de~formulit:ren weer in hot be.zit van 
poolgerechtigden. · We verwachter\ deze woE:k t:en grote_ deelname. 

-Inlf'Vlër'."n donderdag of vrijdagavond tussen 8 en 10 uut, }la dG 
, __ 

'-



/ 

·, 

-------------------- -------------------- - _________ -262-__ 

pre-staties. van zondag j .1. is d;, onderlin.ge. rangscllikking 

als volgt: 1. P.Burghouwt 174 pt.; 2. J.Jager ·169 pt.;3. 

A.v.d.Bosch 164 pt.; 4.A.Hoppenbrouwers, :J.v.Wassem 162 pt.; 

5./H.Jánssen,'P.Oranje 161,pt.;6.W.Westerhout 159 pt.; 7. : 

F.Grent 158 pt.; 8. C.Rottgering ,156. pt.; 9. R.Mahieu, H.v,., 

Rijn '.1.55, pt.; 10. l;..Kroi-i.52 pt. , ·. · · . 

Er waren 62 leden die deze week een kansje waagd,rn. 

P.Burghouwt wgis mét 10 puntc;n heel-dicht bij de winnaars. 

V'olhoudcn maar ! ~ 
j -:-:-

f 

Nederland-Dui tschland - woLnsda 1957 te Amsia:dam 

Zi.jvakken le rinr ,f·.6;- .: K.:!lontje A.Bogisch 2 x , 

E.Sarolea (2x. . - . , , : ··. , , 

Zijvakken 2e ring f. 4.~, P~v.d.Geest, H.J!"nsfèen,. J .v(~~~E:ken 

Sta·anplaatsen f .2.- : H.v.d.La·an (2x), A.v.d.Boogaardt, R. 

Blok, H,Vlitgerinck (2x). 
Afhalcm maandag 1 april ·a.s., 'tijdens do clubevoi,.d 

tussen 8 en 10 uur bij _J .Hiórck, ApEo1 ldoornselaan · 4S, 
·-:-:-

De 24(; ronde: -r, sultat<:;n van 22 en 24 maart 1957 · 

S<:nioren Juniörcn 

Schoonhoven 1-Lcnsl 2-2 a::s 1 - Lens 1 3-1 

1<::n's- 2 x)· 1 V0lo - PDK 3 12-1 Vc:lo 3- Lt..ns 3 n.o. 

Lens 4 - ~oneg,4 . 4-2 osc 4 ., Lcr..s 5 0-8 

Cromvl. 6-Lens 5 · . 4-:-2 ' Lens 7- Velo 6 6-0 

Bl.Zw,7~ Lun·s 6 2-2 DHL12 - L::ns 8" 0-4 

5 2 2 1 6 . 22-11 
Lens 9- Gr.V.7 0-3 

x) Lens. 2 kampioen ,_.! ! 
Lens 10-Rava 6 3.c.o 

6 4 2 8 22-6 
Pupill9n: DHL a- Lens A·l-2 

Stand: 
Senioren ·93 52. 10 31. 114 303-215 1.23 

Junioren 90 52 8 30 . 112 310-177 1. 25 

Pupillen 9 2 2 5 · 6 8~ 30 0.67 

' 192 106 20 66 232 621-422 1. 21 
- .---------~------------------------

' 

· Het zoeklicht op Lens 1 3e ,juniorenelftal, 
. stond .voor zondag j. 1. 

op het programma. On~e · reis naar het Veloterrein was echter ·. 

tevcrgcofs. Door, onbckEndû .oorsakcn was Lr · ven deze 1H.:dstrijd 

bij Velo niets bck~nd . . /U ho~-,t:n :!.:c- mç.,~:.r, t~ t ~ich do ,gclegon• 
. . . 

. '. 



) 

/ 

-265-

. --------------------- ---------------------·--------------- --
heid om naar Lens 3(jun.) te g"¼an nog eens -voordoet. Beide 
redacteuren spelen. n.l. zelf en ... Lens 3 heeft nog maar 3 
wedstrijden. Obk op 'zondag; •• 

. r . 

PROGRAMMA SE.NIOREN VOOR ZONDAG 31 MAART 1957, 
-2,30 uurRKSVM - i,i:,ns 2 Choorstr. bij R.K.Kerkte Monster 
-12 ' u. Voorburg 3.'.. Lens 3 Pr .l/iariai;melaim te Voorburg 
-12 u. Vfosterkw,6- -Lens 5 Duinlaan 
-12 ,u. RKAVV 7- Lens 6 v.Ruijsdaall.15 te Leidsendám 
-12 u. · Lens 7. - D.;lfia 6 Ockenbtirgh,. veld 1, lokaal 1 ,-
OPSTELLINGEN 

Lens 2 : F,Kortekaas·, H.Kemper, A .Hoppenbrou_l'iers, 
J,Roozenburg, A.Vc,ster, P.Oranje, P.Burghouwt, A.Burghouwt, 
B.Luijckx; 1.Knijff, J .Jager. Rtserve: R.V/üst'e:féld. Lc,ider: 
dhr.A.dc Wcèrt, . ., ,_ - · .,,, 

• Lens 3 : H.Eisénburger, J. Leliçveld, A.Krol, 

, 

.t,.·.v.Gein 1 C.Hoogeveen, H.v.Niel, J .Bóortman, :V .v.Laarhovrn, 
C.Peetors, J ,Beijersbergen, _A.Li·nnewN,ver.· Reserves: B.v.Vel-
zun, E.Löw,nStein. . . ··" ' ~ · • · ' · ' · 

Lens 5 -: J .Fri'jt; ers,.' C. Veldink, C .1.foershot:k, W. 
Klünnon, H.Houkes, G.v.Getn, M,SE.meijn, J .Kqijpers', F·;Schip-

·p,;rs, G.Le:m;· J.Broclw.rd. rtc,servè': J.v.Poc.lje. , 
, , Lens 6: A,Blok~ J.Ballering, F.Mourik,·'.J,Bom;, 

A.'lialhain., J"Bontjo, n:Muldor, H.v.d.Boógaardt, Il.Janssen, 
H.v.R~jn, S.Kroon, Reserve,: L.Niessen._ '.-. · 

Lens 7 : R.Suijkerbuijk, K.Wallaart, P.v.Onna, ,. 
D.v.Licèhout, M.Hollandcr, A.Loykens,- C.v.'d.Boogàiard, E.Saro.: 
lea,. S.de. Bruijn, L,de \foert, J .Brussel. Reserves : ·J .Broek-,. 
huns , J,Stoltenberg. · 

Lfschri.jvingen fo richten aán dhr .F .Ji v .• Luxemburg, . , 
Copernïcusstr. 56, tél. 636509. . . · • · . 

. Programma voor zondag, 7 april 1957 : Zw.:91.1-Lens l; 
HBS 9 - Lens 5 ; De1fia 6 - • L.ens 7; 

Zoals uit bovanstaand programma blijkt is voor zo~dag 
' a.s. _ingelast eeri v1edstrijd voor ons 2e elftal. fn• verband 

·mei; het 10-jarig bestaan van R.K'.S.V.M. is doqr deze vcreni~ 
ging het verzoek tot ons gericht om met ons kámpiounse.lftal 

·de 'jubilcum-wGdstrijd-te komen spelen welke uitnodiging door 
,ons gaarne is aanvaard. , · 

·, 

} 

, 
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Van doel tot dool. , _ .... 

--

Lens 1 verspeelde in de verre uitwedstrijd tegen Schoon-· 
hoven een punt. Toch .speelden.onze voortrE!kkers op het zeer 
slE:chte veld een goede wedstrijd, die werkelijk het aankijken 

·viaard )YaS. Schoonhoven op011,J.e de· sco;e, gd1olpen door oen mis
f-I'ee_:p · van onze doelman, die ditmaal zijn dag niet hed. kns 

l
cpliceerde onmiddellijk via Suijkerbuijk (1-1): Ook na de 
ust was Lens sterker, riléiar ook nu ontbrak hE:t doorzetten in 
e voorhoed~. V:ij go.edko.op nam Schoonh?ve.n m:.de>rom ·de leiding,· 
aar g<.lukkig wist Koos Ras m<ot een mooi doi:,lpunt de stand . 
ee:r te nivelleren. Een "spetter " van Frans de Jong op de 

kruising bettkende pech .voor ons, wat ook in deze wedstrijd 
· .i;ijkelijk ons dEel was. Speciale vc,rmelding verdient Ben Luijckx 

~ie als invc.ller oeri .uitstekende partij spE:elde. . 
' Hoe hut tweede kampioen wc,rd, wordt elders in dez0 Lens-
revue uitvoerig bcschr~ven: 
' Lens 4 d.ced goed werk door .Toncgido te kloppen. I'c rust-
s.tand was 2-1 voor de Voorburgers, maar daárn:i vot,rde Llns het 
tempo fürnig op en waren de rolli:,n spoedig or.:gê.kecrd. Jle Tom -
gidov\,)ste kwam toen onràcr Zw.1re druk t1;: ·•s ta&n en b1;.;ZWE:·ek nog 
driemrwl. Eii:cts t,ond ... 4-2. . . · · 

Do positie vnn Lbns·S is ·nog sltchtcr geworden door de 
overig,ms, · vlrdiende 4-2 ncdurlnag tegen de robuste doch faire. 
Cromvlietploeg, In techniek en doorzettingsvermogen war,m de., 
gastheren ons de baas. B'ovendien. bçschikten zij ov\,r ·c0n r<J, hts-· 
bui ten met Ecen dodelijk. schot, die drie ma.al . de bul onmogelijk 
hard achter Frijters joeg. Onze tv:,,e doelpunten kwamen beide 
van de.voet van Schippers, één voor en één nà de rust. Verdere· 
kansen die "'"' kregen gingen over Óf naast, .terwijl bovendien 
het' buitenspelfluitje nogal roet in he.t eten.goÓide. , ,, 

Het zesde, toch rc.eds knmpioon~ had,._c~ gtillo. bui en 
liet één. punt, in Was~enaar. G~zien d<;, .!,I·aöht_ vqf. Blauw Zwart 
r;.ag dit 2-2 resultaat er-riog best zijn in dèc;e altijd zware. 
ui twcdstrijd. 

PROGRAf,!MA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 30 MA.ART 1957 
-3 uur Verburch 4 - Lm':is · 7 · · Terrein Wateringsewgg 
-3 uur· GDS 3 - Lens _8 Terrein NOordv:eg 
-3 uur Lens 10 . KRVC 11 " 1 .lok,El 1 
•.-1.45u. Lcnspup.a 110.A t', 1,- ": l 
_-1.45u. " " b. l·ö0 cl 11 2 " 2 

/ 
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PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG, 31 MAART 1957~ 
-2.30-u. Wit Bl. R.K.l - Lens 1 Westvlietweg Vó.orburg 

, -3.- u. RKAVV 3 - :Cens.5 - v.Ruijsdaallaan' 15-Leidschendam 
"' 

OPS'.IlE_LLINGEN , 
Lens 1 bekend met ii.Lancéee. Res. P.MEershoek en 

G.v:d.Waart. Samenkomst 1.45u, 1 t viachtje,Malieveld, Leider: 
-qhr.P.Jufferrans. _ -

· 18ns 5:bek0nd met als resérven P.Davis en R.Dlok. 
Leid~r : dhr.A.Bogisch .Samc.nkomst: 2,15u, 1 t \'/achtje, Malio'-

vcld, _ ,Lens 7 ,, bekend met W.v.Dol'unclcn,N.Drabbe, Res,: 
T.v.Zccl,:ma:', K.v.d.Laar, cm A.Nowee. Leider : dhr.A.Beck. Sa

:··mer~lcomst:. 2ul5 Thorbecke laan, hoek Haugweg . 
. Lens 8 : Vi.v.li.Ruytenbrnk, R,Straathof, P.do Groot, 

E.Kos, C,v.Gcin, H.RaaymakLrs,- J,Olyhoek, E .. Bisch, 11.Hcorsch:p, 
G.v.Socst. Loidc,r : dhr.H.Kempor·. Samenkomst : 2,15u, Thor-' 
beckelc.nn, hoek Hc.a_gvmge 

Lens 10: bekend met I.Kramps. Rcs. L.ter Meer en 
N.de Boc,r. Leider : dhr. A.Burghouw:t. · 

Le,nspupille,i, a : C.Jehee, P.Beijorsbergen. v.H. ,· 
J .1;18ij,"r, A.Vcrburg, P.Poillot, C.v.Dam, A.'Vcsrsteegh,. D.Wanders, 
B.l!.ic.sgc:ns, W.Groot, P.de Koning. Res. voor a en b A. en J. 
Kra:sps. Luider : dhr; E.SÈ!roleà. -- - - , . , 

khspupillen b,:. A,Roodbol, J,Sc·hcli&rt; C,Suijkq·-, 
- l)_uijk, W ,Douw, B.v.d.Vfoart, J .v.d.Vo'?:r:,t v.·d.J-;ley, G.v.d.LindÉm, 
B.Blok, A.Krol, J.Borsboom, l'.Eldmg. Leider : dhr.F.Burghouwt. 
Voor· evq1tuele afkeuringen _g_. en ~ : , zie Lens 10. -

Afschrijvingen: dhr.E.Sarol?a, 
Wie kri,igeil we· de .·volgende kee'r 

DHL 7-Lens 5 ; OSC - Lt:ns 8 , Quick Steps -
Lens lo ; VGlo- Lenspu;p-,a. ; Lens b - VVP. 

Tomátenst;.50. 
? Lens 3-GDA 2; 
L~ns 9 ; Q.Steps-

I 

Zo spG e1den onze, ,junior~n. \ 
Het verhaal van Lens 1 (jun) wordt erg eentonig. 

De laagst geklasseerde GDS miste, de twee bc,ste sp;ëlcrs eon won 
toch ;-1et,. 3-1. 2,ij vochten er voor, mai:r Lens kv:ar.1 niet verder. 
dan een stunperig, lauw spelletje, waaraan men·zich slechts' er
g8reh kan.' Een paar spelers staken ,?r boven uit,· b.v.Peter Jans· 
en bij v1.~.gen leefde het hele elftal op, vooral toen het te laat 
was. Bovendien werden enige goede aanvallen abusievélijk voor 
bui t.11-,,.cl onderbroken en kr;~:nen 2 GI:S ~-odpunten uit onver-
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diend toegekende·vtije schoppen. Het was narigheïd al wat de 
klok. sloeg. } , , . ~- · . ., 

Lens 5 rekende op fraaie wijze af met OSC. Door de 
neiging tot show-voetbal"bleef de score slechts. beperkt'. to-t 
8-0 ! B'.Hendriks (3), J .do Heer' (2), T.Luttoi'man (2:J en H~• 
Dietz zorgden voor de doelpunten. ' 

Ook Lens 7 had een zeer zwakke tegenstander, n.l. 
• Velo, waartegen de 6-0 score heus rtiet· zo daverend is. 

Lens 8 kwam op het DHL-tetrein midden in·een plaat
selijke. bui terecht; hetgeen ons blijkbaar goed dèed, want èr. 
werd met 4-0 gewonnen •. Heil; begin was wel· aardig, maar ·toen · 
we eenmaal eèn veilige voorsprong hadden, veranderde de wèd
strijd in een gezEipige vertoning. Onze achterhoede kan op een· 
goede partij ·teru:gzien, _De g,'oals klsamen van fü,erschop, v.Gein, 

. . "' . ' ! i Wü,gerink en een• DHL-speler. ,, . · , 
Lens 9,.moest de vlµg strijken voor Gr.W:i.llem,' dat 

spoedig de score opende .• Tot ver in dè 2e helft bleef het 
hierbij, totdet Nicuwcnhoven onnodig hends me:::ktè, hetgeen 
0-2 betekende. Nog eenmaal z::oést.Guido nog vissen. Onze aan-

. vallen liepen ,,rijr1el allen dood op de ui ts.kkende spil van 
Gr.W. ,· 

Een oppermachtig Lens 10 versloeg R:::v6. met 3-0. 
Vim de vele kansen benutte Bert Thomas er t,;ee, roc:ar ver
prutste er heel wat meer ! Ook Nico· de Boer wist de uitste
kende Ravá-keeper nög te verschalken. Uitblinke:,rs :ll. Vcldink 
en P.Nièuwcnhuizen. · · · 

',= ··=======· ;;:;;====. ========. ===· =· == '· ====::;===' ':;;;====:;;====- === 
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DE· L &N·S REVUE 
Redaotie:,,L.de Weërt'eh G.Lam 

GironUlllllier t.n.,/. L, en S. 336711 

'; 

. , Secri: H.Houkes, 2è' Schu:ytstr;60,tél.324721 . 
== ====· = :Terreinen= Ockenburgh .1. :~inde =Laan= van_ Meerdervoort _ · , __ 

. , 30e JAARGANG {19'56-1957) n°31 4 APRIL 57 
• j ' • 

. . . LE.i'îS I ZAr&GENDA -
Donderdag 4 april Tr~ining vo~r groep 2 
Vrijdag 5. " :• 8 uur : Bestuursvergadering th.v.dhr.W. 

Zaterdag 6 ~• 
Zondag • '7. 11 

Maandag 8 " 

Verheggen, ·,:Maartensdi jklaan 559. 
Junioren 8-9-10 en-pupillen a en b 
Lens 1~5-7 en junioren 3-5 · . 
Clubavond ! / - , · .. -

V/oe(lsdag 10 " .. De woensdagiyiddagclub ~ Training voor groep 1 
-------------------------==-===-=====--======================= 
Onze wérvingsactie, ,. 

,,,, _ had weer een 11
· lege . " \'leelç" Ha het succes van 

vorige week is dus weer even een stilstand ingetreden. Hoewel 
!::.et overdreven is te zeggen, dat het einde· van de actie in zicht 1 
is, zijn we toch wel dik over de J:i:elft. Zoals bekend duurt onze · -· · 
wervingsactie tot 31 mei.,. 1en totale aanwas van 22 donateurs is \. 

, tot nu toe het resultaat. Nieuwe leden als gevolg van deze actie ' 
·zijn, zover'wïj weten, nog 'niet gerrceld. · · ;,. 

· 1 De prijzen zijn nog steeds· te verdienen. De: 1 

koploper heeft een totaal'van 4 nieuwe donateurs aángebracht. 
-Dit•aantal is toch wel te'passeien. Er zijn Lensers, die, wat 
. men noemt dik in de kennissen zi t"cen. Zijn daar geen spelers on
der· ? Zijn ze allemaal· al donateur-trice '( Zijn de ouders van 
onze junioren al onderst~unend l:id ? Hebl;,en onze junioren en 
seniQren ,geen vrienden, die _maal!, een klein zetje nodig hebben 

·om· b;hj, Lens_ te gaan voetballen 1 ; ;_ ·_ : - · :. . , 
,,.- ~ . Allemaal vra1;1en! die om een antwoord schreeu-

ren. Laat het ant\vooxd bestaan :i,'n eer, massale aanmelding van · 
nieuwe leden· en "donateurs. /-' · ;,'"; _ · . 

, Wij vrachten in 'spanning het. r13sul taat van· de-
Zè ·week af. . ,., · ... ,~ , 

. .; 1 ,~ 

OFFrdIEE.L 
In ballótage ,, , 

n°39 J.P.YI. D:i.è.tz l~.3.46 Wijhesstr.18 dhr.Juffermans-Sárolea • 

'- ,· 
. •:-.:·,~ 

' . ,. 

. - ~ ~ . - ·-· ' 
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K.N.V.B.-pool. , . . 

Deze week ·on.tvingèn we van 66 ·leden een ingevul1,. · 
formulier. De.be}angstelling is dus nog stijgende. Er waren 
acht inzender~ die tot 9 punten kwamen. Een respectabel aan
tal, doch µog 2 punten te kort om voor een prijs in aanmer
king te komen. In onze onderlinge,competitie is een ingrijpen
de wijziging gekomen. Tot on.ze spijt werd het :forz;mlier van 
P .Eurghomt te laat 'ingediend, zodat zijn inzending niet in aan
merking kon komen. Hierdoor verspeelde hij de eerste plaats. 
Er is echter nog kans genoeg om deze te heroveren. . · 

. De ranglijst is ·nu : l· J .. Jager 178 pt.; _s,P. 
Burghouwt 174.pt.; 3. A.v.d.Bosch 172 pt.; 4. A.Hoppenbrou-, 
wers, J.v.Wassem 170 pt.; .2.• Oranje,P 16.9 pÎ.; .§_.W.We;terhout 
168 pt.; 7. H.Janssen 166 pt., 8. F.Grent 165 pt.; 9, C.R5tt-
gering 164 pt.; 10. R.Mahieu 16Î pt.. -

Nieuwe formulieren iulevéren tOt ui terli.ik vri,i
dagavond 10 uur. 

-:-:-
Bestuursvergadering, vrijdag 5 april 1957 ten huize van de 

heer W.Verheggen, Maartensdijklaan/559- Aanvang 8 uur. 
-:-:-

DONK-LE1,S. ' , 
Cns eerste elftal is blîjkens de rm,glijs"t nog.niet 

uitgeschakeld voor de eerste plaats. Daarom is de ,veds'orijd . 
tegen DONK in Gouda heel belangrijk. V/e verwachten. dan ook een 
flinke schare supporters. De reis gaat per bus. Vertrek lul5 

·vanaf café J.Hierck, Apeldoorneselaan 45. Kos:l:en'voor senioren 
f,1,50; Junioren 1.-f. -

llu meerdère &lftallen vrij zijn is reservering van 
plaatsen Y:el gewenst. U kunt dit doen bij 'dhr.H.Houkes', 2e 
Schuyts~r.60;· tEl.324721. · 

-:-•-. 
Ife '25e voetbalwéek - Resul t,,ten' 30 en 31 maàrt 57·. 
' Senioren , Junioren 
. Voorburg 3 - Lens 3 1-3 W.Blauw R.K.l - Lens 1 2-1 
V!esterkv,.6 Lens 5 2-1 EKAVV 3 Lens ~ 3-3 ., 
RKAVV 7 - Lens 6 0-4 Verburch 4 Lells ,7 2-6 
Lens 7 - Delfia6 0-3 GDS 3 - Lens 8 5-0 

/ Lens 10 }:RVC 6-0 ' 4 2 0 2 4 8-6 1.- -
5 2 1 2 5 16-12 l".-



' 
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Pupillen , Vriendsch. (~en). ' 
Lens i. -. MOA 2-0 RKSVM l - Lens 2 2-5 
Lens B - OSC d 0-1 

Stand 
Senioren 
Junioren 
Pupillen 

Totaal 

,. 
97., 54 10 33 ll8 · 311-221 l~ 22 
95 54 · 9 32 117. 326-189 1.23 

. 11 3 2 6 8 , l 0- 31 0 • 7 3 

203=111==21='71= 243==647-441==•1.20= 
• . 1 

Het zoeklicht op Lens 8 .(,junioren). 
Zaterdag j.l. _trok het zoeklicht mee met Lens 8 naar Wa

teringen, waar tegen GDS opgetornd.moest worden. Inderdaad op,
tornen, nant tegen koploper GDS, dat zonder verliespunt en met 
een doelsaldo van 7 172 goal per ,wedstrijd v66r de leidióg heeft, ' ' ' ~ hadden we bij voorbaat weinig kans. Thuis wi,rd trouwens reeds 
met 8-0 van· deze a.s. kampioenen verloren. In dit licht be:zieri 

· is de, thans geleden 5-0 nederlaag nog niet eens zo slecht. De 
eerste helft deed een hogere ui tslc.g vrezen. Wel° verzetten de 
onzen zich dapper, doch de steeds maar weer op ons doel rollen
de aanvallen, van de technisch goede en fel spelende GDS-ploeg, 
waarvan de s<pelers bonmdien meestal groter waren dan de onze', 
r,àren niet allen ·te stuiten. •D0 achterstand m:t de rust bedroeg 
dan 00k reeds 4-0. I 

· Ha de hervatting he:eft Lens tactisch een uitstekende par:. 
tij gespeeld. De spEler'l hadden de opdracht de dekking te vor~ 

scherpen en het strafschopgebied zoveel mogelijk te vermijden. 
Met ren gewijzigde opstelling lukte dit hfael aardig, vooral de 
,"terriers " Kees van Gein en .Max !Ièerschop gaven geei, duimbreed 
grond prijs en wat zij moest,m laten gaan, was een prooi voor 
k,ceper Wim v.d.Ruytenbeek. Het was dan ook geen toeval·, dat GDS 
na ds rust slech.ts !-doelpunt wist te maken. ( e'n datnog wel na 
'een klein slippertje van.Max ) • O,:,vallend was dat nu zelfs on~e 
voorhoede een enkele maal'.ook ·tlón"aanval kon-trekken, en zowaar 
kwar.ion er nog enkele. kansjes op ,;en tegenpunt, die echter niéts 
opleverden. Dank zij ·onze vexdGa.igingstactiek en het harde wer
ken van het hble elftal bleef dt score beperkt tot 5-0, waar-
mee GDS niet eens zo heel e:r:g tevreden was. , 

Keeper Ruytenbeek had het zeer druk deze middag, doch 
vrijwGl steeds 0bracht hij het Er,goed af. Verre schoten is hij 
wel miêester, maar inet uitlmp~n start hij nóg te traag.· K,c.s · 
1/'an G(.in v1às-de bE-ste sp.:16.r van hE.t (lftal. Samen' met I.:~x. , .. 

( 
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Heerschap en Ronny Raayms.kc,rs vormde hij na d~ rust een groàt 
struikelblok voor de GDS-ers, terwijl deze spders met verre 
trappen naar voren dikwijls opluchting brachten en bovendien 
af en toe onze voorhoede nog aan het werk konden zetten. Van 
d<.0 halfspeh:rs deed nieuweling Bish he.t nht slecht .. Ook Kos 
deed goed zijn b,st, maar moet wat sncllèr.reagerlên en.beter 
plaatsen. De voorhoede k,iam er niet zovc.;el aan te pas en leent 
zich dus niet zo goed voor bcoordc,ling. Het vicü op dat "g0-
hcide" achterspelers als Straathof cn D~kker Kleijn na rust, 
in de aanval betér speeldên dan er v66r in de verdediging. 
Linksbui tem Rob Kuijpers wil t'c veel fratsen maken,, die ech
ter nooit lu!<:kcn. Hij siordt verzocht in het vervolg zelf àen 
,1it (let wel, WIT ) broekje, mce_te _brGngcm al houdt hij m:i,s
schicn erg van rood. Da.t s'l,;chts na hE!el lang biddpn en smc
kc;n één der twee·. rescrv,.spelcrs b\;reid v,as zijn ,,i ttc broek 
aan Rob ·ar ta staan, was niet erg spo:r::t:t.ef ~ 

, Lens· ~ is ee~ elftal, waarin.· de tcchnischc k:unde niet 
d,c hoogstv.troef is. De,· m0estû sp, lers ko.mcn ;:at dit betreft 
niet boven de middelmaat uit. Wd kan t:t.-n.grote_v,;chtlust 

· .'veol gocdmat81il· J,,i;,. hicrtoe is· Lens in staat, gG tuige· ,de 2o 
helft tegen een klasse beter spelend GDS. · · 
· ' Met dit cnthouniasma zi ttun er voor· dit Glftal in d& 

' komende v/tedstrijden nog_ wd ·i;at succLsjes_ in het vat. G.L. :. 

, PROGRAMMA SENIOREN VOOR
0

ZOlIDAG, 7 APRIL 1957 
-2u30 ·· Don.1<: 1 :.. Lens 1 Gouda, na'b;i.j Julianasluizen'. ' 
-12 u. HBS 9 - Lens 5 l!outrust, Sportlaan 
·-12 u. Delf ia 6-Lèns 7 Bui tonwa ter sloot tu Delft. 

OPSTLLLINGEN: 
Lens 1 ==-"'- A.Beck, A.v.Luxemburg, E.v.LaarhovLn, 

1 
B.Luijckx, J.Admiraal, H.Hakct, J.Suijkerbuijck; F.de Jong, 
J.Ras, G.Verhaar,· J.Wiistcf0ld. RE,se:;:ves : F.Kortekaas, 
A.Hoppenbrouwers, C.Pcoters. LGider : dhr.l!.Houkes. Voor 
samenkomst zie " Officieel". , · 

Lens 5 T 0 • • • t . . ··1 K,l... . . E L" •t ' . .. 
" .. rTlJ t.rs, i'. unnen, . 0 1!rcns ciJn,. ' 

C.Vc,ldink, H.Bccker, 'c.Meer,,ho,1:C, 1.Blom,J.Kuijpers, F.Schip
p,-rs, G.Lam; G.v.Gein. Rcs(.rv.::s: J .Brochard,Il.S0meijn. · 

. . . . 

'.f. 

' ' 
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Lens 7D S .·.·k b ;,k KW 11· t· P .. 0 J 1; 'kh, • 
, ,,. Ul.J er Ul.J , • a aar , .v. nna, ,D:roe ans, 

Id.Hollander, J.Stolj;fmberg, C.v.d.Bogaerdt" E.Sarolea, L.de 
Vfoc-rt, J.v.Poelje, J .B:r;.ussel.!Reservcs: P.v.LiQshout,A.Loykcms. . . 
, Afschrijvingen-te·richten aan cfo heer F.J. van Luxembui-g, 
Copernicusstr.56,-to.6365c9._ .. · · . ' ' . · , · 

De oorspronkclitjk vastgestelde ,1cdstri,ld van onz.:, vóor..:: 
trekkers is door dei K.Ii.V.B. uitge:stold. Hiervoor is ingelsist,, 
zoals uit bovenstaand programma blijkt, de wedstrijd tegen DONK. 

- . . - . 
•' Viodstrijdprogxamma v_oor zondag, 14 april 1957 : Lens 1-
Spoorwijk li B~C 2 - Lens 2 , Paraat 2- Lens- 3, Valkeniers 3..: 
Le:ns. · · 

Voor ,zondag j .1. was ,vastgesteld de jli.bileum-wedstri;jd 
van RKSVM 1 tegen ons 2e elftal. Helaas warèn er verschillende 
afschrijvingón- zodat ons 2e elftal danig gehavend deze vwdstrijd 
moest beginnen. '.Desondanks werd het een 5-2 overwinning voo'r on-; 
ze reserves. Speciaal de spelers, die voor de afschrijvers hob-., 
ben meogc.s:lmc,ld een compliment omdat zij,. ondanks alles Lenig en ,. . . 
Snel toch nog een goed f·igu\.lr hebben laten slaan. DE:ze weck was 
WEJl de zondag met o.en, record aantal afschrijvingen-. Zijn liet er · 

' , 
gemiddeld.:!:. 3 of 4; dezo weck naren hl.ter in totaal 14. De com-
pctitie·raakt viel op, z'n eind maar laten we toch nog volhouden . 
om voor ons elftal een zo hoog mogelijke plaats te ·bLrcdken. ]fot. 

: aantal van 14 van· zondag j .1 •. is veel te hoog. Of hèeft misschien . 
de wedstrijd AilO-Alkmaar ons-parten gespeeld?? 

F.v.L.-· 

Van doel tot doel. 
" 

·, De vier we<l.strijden, die zo'n.dàg · door onze senioren wer- .,· 
den gespeerld leverden. 2 ov~rwinningen en 2 m,derlagcn op. Lens 3 
blijkt alles to doeri oîn do dans te ontspringen, getuige de 3-1 . nu , i 

z.:;gç, op Voorburg. 3, màar Lans 5 mstg v:el als verloren worden be-
schouwd. Ons succ<- svollc _zosde elftal besloot de compcti tié ruq't -. 
eon flinke overwinning op RKAVV 7. , . 

· Hobmil Lens' 3 ·èen zege b,,haalde op Voorburg 3 .::n daardoor 
de hoop op he houd dec d. toenemen schrijft 9 anvoerfü,r A. v;·Goin: 
,,·verslag is niet belangrijk; hoofdzaak is, dat wij de punten 
hcbbbn binnon geh~ald i,. nat dit laa.tste hoofdzaak is,· zijn wij 

, . ., .. . ' . " 

met hem eens; dat c~n verslag niet bLlangrijk is willen wij_ech-
tor bc'strijdc,n. Er zijn n.l. nog mensen in kns, diG het l,zcn 
van c.t n · v~. rsli:;.g- OYli~ .._ én ~.1c~s't-ri.jd van çcn in. gc·vaar vcrJ{crc-nd 
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elftal wél belangrijk vinden: •• Hopelijk keert de aanvosrder 
dan ook van dt,ze misvatting terug. . 

Dat Lens 5 ook tegen Westerkv,.6 puntloos ,bleef zou 
· niet zo erg geweest zijn, als daarmede het lot van ons 5e elf~ 
tal niet vrijwel bezegeld was. In de bcginporiode was een treu
zelende angstige achterhoede oor~aa~, ~at de rooabaadj~s uit 
2 corners even zovele " rare " goals konfü"n maken; ,He door 
krachtiger. ingrijpen vo~rkomen hadden kunnen wo.:i;,kn. De 21Je
nal ties, die Wc ster kwar.tier nog w crdcm toegekend l~verden geon 
rssul tz.at op. :Óe eerste werd door de lat, de ·andere door kee
per Frijtcrs gekcçrd. Na enige wissGlingen. in de defensie • 
kwam Lens wat meer op toeren en na de.rust hadden onze jongens 
zelf's een overwicht. De vele kansen werden echter deels door. 
pGch, deels door onkunde gGmist. Slechts éénmaal m,rd h(;t rood
wittG doel (door J.Kuijpers) doo:r:,boord. Het oinde ve.n deze zeer 
prettige wedstrijd, maar voor de ontsnappingskansen funGste 
·;:c,dstrijd, kwam aldus met een 2-1 nc,dcrlaag. 

Ons Z<Csdc elftal besloot de competitie met um be zoek 
-aan RKAVV 7 én bracht daarvan door een 4-0 zege• d0 2 punten 
mee. Nu het ,kampioenschap binll<:>n, het feest gevierd •en de com
petitie voorbij is, <!é.s er k0.nnelijk gEcen rcden.·mecl' om ook. 
mnar iets, dat in dt ve:r'tè Jaanr een verslag zweemde" in te stu
:r:cn. 'i/ij,zullen ons maar troosten met do gedachte, d..t alle 
energie, die door dit elftal anders in het maken van vGrslagen 
zou zijn verbruikt in dit seizocm, ten goede .is g;c.kom,.n aan de , 
wedstrijden. Zodat, na een inspann~nde hersenkronkel het _door· 
dit elftal bereikte kampioenschap, eigenlijk op rcken:lng kan 
worden geschreven van ••• de redactie. 

In een harde, doch faire wedstrijd moest Lens 7 met 
3-0 het ondorspit delven te:egen koploper Dc.,lfia 6. Ons doel 
stond vq.n het begin af onder grote druk, milar onze d~f,msie, 
goed op dreef, wist bijna 20 min. stand te houden. ë'o,n mo~st 
het eerste doelpunt worden toc:gostaan, vijf minut8n kter ge
volgd door een ( geheid buitenspel) tweede. Na de 1·ust kwam 
onze voorhoede wcsl tot enige aanvallun, maar de m,·,<Crd0rhcid van. 
de Delftenaren bleef. Door hard ,;erken kön um debacle worden 
voorkomen. Sl,schts .één doelpunt kondcm .de bezoekers neg aan 
de score to.:,voegen, · zodat de nederlaag (3-.0) er niet al. te: 
afschrikwekkend uit kwam te zie~. ' 

1.de W·. 
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Programma Juniore~ voor zaterdag, 6 april 1957. , , 
3 .45 u. OSC 6 , Lens 8 · Terrein Hoekwaterstraat Voorbr.rg 
3.45 u. Q.Steps 9-Lens 9 Terrein Nijkerlaan 
2. 30 u •. Q,.Steps 10-Lens 10 " 11 • •• 

. 1.45 u. Velo b· - Lenspup.a. Harry Hoekstraat te Wateringen 
1.45, u. L0nspup.b.~VVP f . 
Programma Junioren voör zondag 7 april 1957. 

-12 u. Lens 3 - GDA 2 . Tc.rrein 3, lokaal· 5 
3.u; DHL 7 - Lens 5 Laan v,Vollering te Dolft •. 

OPSTELLINGEN . . 
, Lens .3 bekend. Res., P, Davis en 1·',Kemper, Lti der: 

dhr.P.Muèrshoek. , 
Lens 5 bekend .• Res. W .• Stoové. ,Loider:dhr,A.Bogisch,. 

Samc.nkoinst : 2.15u. Lijnkamp, De la fü,ywc:g. •. 
' • > • ~ 

Lens 
8 

W ,v.d.Ruijtenbc;ek, -R.Str&athof, P.de Groot, 
-G .v .Soc st, C. v .Geiri,M,Raaymakc,rs, J .Olyhook, T, v .Z0uland, J. \'iie
g"ril'Ik , lc;.Hcerschpp, J .Schutte11helm, Rcs,. E.Kos , R,Dokker 
Kldjn, R.Kuij·pers. Leider : dhr.!i.Kcmper. Samenkomst: .3 .u·, 
· ! t Wàchtje, Maliev<'1d. 

- Lens 9 - ~ '!\ • • . ,. _1 

-"~--"'- G.Halleen, J .v.d.Knaap,H.1hefü1enl.ovc.n, . 
F.Duim; C.Nuytens, M.Kriek, P.dc/Ifoas, H.Goc.r.;çms, G.llllyhoek', 
ll!.Zilfhout, E.Hilkhuijzen.'Res. P,W;i.ss0, IT.v.Adrichem. foider: 

. dhr.A.Beck •. ' ' -- - . .. -·--

Lens lO,., " h- 1t' H 
1
\'" tt. . A .Th • L t " r.uc u en, .. ,1 ing, • _omas, . t:r .11lt..l::r, 

,F.W2mstceker, J.Veldink, N.de Boer, V.Nowee; P.Nieuwenhuizen, 
E.Bish, L.ThomaB, Res. F.Haring, H.Wa2yer, W.Burghouwt. kider: 
dhr .A. Burghouwt. -. -- • · · · ' . · 

Lmipup. a. : als vorige week fue t L. v. d .Meer" en J. _ 
, Sch&ll2:r;t. l~es. P.dc Koning. Lc,ider.: dhr';E.Sarolea. S:,m,nkoffist: -

· 1 uur Thor?€c½:elnan __ , •hoÉJk Hé:,agweg~ · 
Lenspup.b.,21s vorige wGek.mct A en J. Kram,:s, 

J.tk:yer É:n L.Vlastr2. Rc,s. J,Borsboom in C.Suijkerbuijk .. Luider: 
dhr.F.Burghouwt. - -- · , 

.i.fschri 0Yingen : 'a.1:.r.E.S::rolca,. Tomatcnstr.~O. 
Wie• .kri,jgen we de volgo1de w0ok? Lens 1-DHL ; 

L'ens 3- W~stl.; Lens 7-Bl.Zm:rt; DHL - Lens 8; Lens 9-DHL; 
Lens 10-Gr.W.Vac ; Lcnspup.a·:.., V0lo.· JUCO 
Zo ·speel dEm onze ,junioren. 

J)i:, oudL te ~ unio:; ,~ri trok~c n ,..,<.,d:.. :Com r- r.n hi: t t-'"Cl:'ts t-e 
~:..~.:.·; -~,:,j~i d,~t:cnd::nku :: . .:icf·t ~:.t~ ~-:1:Ctal ~if•li :~itt.~:·.:: i1.".;.."; te 

. ' . ' , 

' 

/ 

,, 
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s(lhamen want alk spoiers hebben ijverig e_n yaak goed parti_j 
gcgeYen. Daar ook Wit Bl. · alles op allGs zette, 1rnrd hot een 
levendige wedstrijd, alleszins het aanzien waard. Lb beide 
doclverd,Aigc,rs toonden ,GlE: staaltjes van hun kunnen.· Van· on
ie voorhoedespelers füwd Smabers aanvalknd en verdE,àigend· ver
.rasst>11àe dingen •. L, ncéc rehabili teGrde zich volkomen door zijn 
acti vi tci t en inval lor likershock pas te zich ui tstckcnà aan.· 
1n d,c ._.,,rstc helft doelpuntten beide pal'tijcn één ,keer t.n ''" l 
op ui t,;rst fr>1aie wijze (Jan vqn Bussel). Het tweede tegem-
punt werd een omstreden goval wcgems de vraag of het bui ton-· 
spel was. Het puntcnverliès werd volledig gcnivellt.crd door de 
winst aan activiteit 8n strijdvaardigheid.'Hct was een pret-

,tige ontmoeting. Het verslag van de leider van Le:ns 5 ovur 
diè ui twcdstrijd tegen R.T{AVV gl.waagt van vuc.,l narigheid. Door
drct RKAVVL thuis sp~cldc ·n.rd c&n ge<le;d te· vrcn ons sp-,\ol veld 
d.oor de bczot..k~rs hiervan in bLslag gE..:nomon, r0ë~en waar.om. on
z.:, wedstrijd "'°n tijdlcmg gestaakt r:crà •. Jk ontmoeting zelf' 
;-:as ·hoogst onplezierig •. Zo~,·cl de slappe hm.;ding van de AVV
~choidsruchtcr als do uitlatingen (;n gezegdes van hun spelers 

1 • 
uw.akten, d&t d(. aardigheid er voor ons ge.uw af.was. Na 7 min. 
\'!érd het 1-0 ,:n na 15 r2in. 2-0 voor do gasthei•c.n. Na rust 
znt Lc-ns er fdl01;· op en Joop fü. Heer n(}t,.,crdo 2-1. Door angst 

, . v,m onze kc c:pm; m,rd tc,t 3-1. Kar,:l Admira1:l on Leo Blogg 
,,orgden voor u,n 3-3 eindstand. ]Jet sle:chts t;;. e gc.blosEG8rdto 
spulc.;rs werd dtJ arena· verlaten(!). Vc,el dank c.an onz(; jong,ns, 
die: ondc;r de:zo omstandighvde.n hun naam en veri:,niging hoog hiel
den, Vörburch-kns 7 was v66r de rust een eenzijdige v,edstrijd. 
Lt:ns was ovur alle· linies s't0rker, maar er vmrd te. veel gecom
bineerd om succ~s te hobben tegen de· sterke achterhoede van· 
Verburch. Toch violm nog 3 goals voor de rust. Na rust een zfar 

_., gewijzigd spclboeld. Een fe:l sp,,lemd Vc;rburch 1.ist ons zom:.Ecr 
t;:,rug te dringen en maakte vrij spoecdig 3-1. D·,·b lieten de on
zen niot· op zich zi ttc.,n on licpem vs:rdor uit tot 5-1. ·Kort voor 
tijd ma2ktun wij h~ t lnlve; dozijn avol. '.ëcgee11 hct zwakke KRVC 
was Lens 10 danig uit vorm. Er ,,.:.rd .in de;zcc' slc,chtc · m;dstrijd 
mo.nr met 6-0 gE..wonnen" Het enige wat er van te. vertellen valt 
is, dat E.Thomas (3), P.Ni"u·.,onhuijzen(2) en V.N9wce de goals 

. 1 
F maaktisn en dat er vcr;l te v0ul ·ge;kankerd ,a:d. Het gcht•lc elf-. 

tal specilde slecht, met uitzondering van kt>~per Wim Eu;r-ghouwt. 
· •. G.1. 
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Redactie: L.de Weèrt en G.Lam , 
GironUm!:'.er t.n.v, {,.en S. 336711 

Secr. :H.Houkes, 2e Schuy;ëstr.60,tel.3?4721 , 
Terreinen Oèkf,nburgh, 8i(lde_ Laan var. Meerdervont 
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• C U':NS l ZAKAGI!NDA . 
Donderdag 11 
Zaterdag .13 

, Zono.ag: 14 

:Meandag 15 
Woensdag 17 

april 
. " 

" 

" 
Il 

pup .. 
Training 1\I"oep 2 
Juhj-oren J-8-9-io •.+ 
Senioren 1-2-3-4 
Junioren }-3 
Clubavond; ! . 
W.o.8r._sd&.g-ml,l .'agcl ub-

• , "'1' 

' Training ITT'.oep !· .. 

' 

====::::;=_ =====::::;:::::;::::;::;::::;::::;;::;:::::;::::::::::;:--_ ::::;:; -==:;=-·====== •. -=====-, --====:;_\=--.::;:::;::;::::: \ 

Ol'FICIEEL . . . . ' 
; Hieuwe. leden: 

,(" 311 Il.Ockenburgh 
.....-.312 A.Harte 

26.10.42 Groenteweg 10b 
5.9.45 ]'raijkli,nstr.114 I 

In ball6ta,~c: ·, .;;;,;;;-==="""" 39 J;P. 1:7.TiE)tz 12.3,461 'Hijkestr,18 dhi•.Jufforr.~ns,'-8c~olea. 

Op'w~ens,'.':~g, T5 me~:5~~zal eenlgoco;,,binc~rd.e y.erg~derîng 
,worden gehouden van be stum, en commissies. l;'laats van handeling 
zal nog .nader bekend worden gemaàk't':- Ile desh:treffende ·c9rr.missie
leden worden 'vérzócht deze avond vrij te !JoudEm • 

• -:.·~=~-,,.,~ 
K.N.V:.B.-pOtil. . . 

Voor .a'fgelopen .zondag ontvingen we wederom van 66 leden 
• een fm:mulier, ln. hieronder· bevond zièh zowaar een prijswinnaar. 

De•fü,er J.v.Luxemburg Sr. k.wam inet elf punten l:!it de bus~ Zijn 
1 , . ,, ·., ~ / . _, 

formO.lie:r" is nu aangetekend naar de KNVB gezonden. En .nu maar · 
afwachten hoe groot d~ buit zal"zijn. Al vast, namens de pool
commissie, .. van harte gefeliciteerd. Hieruit blijkt. dus.· dat het 
invul.ien van oen poÓl:f'Órmuli~r ·een gerechtvaardigd gokje is. 
We ve:i;w~chten., ~angemoed:i.gd door dit succes, veel formulieren. 
l>':issch:ien wil de heer van Luxem1?urg wel een tip geven. Succes 

·lui en volhouden. Na deze ronde is de onderlingr.·volgorde : 
~ 1_; J ,Jager H)5 pt.;, 2 .• P.Burghouwt 180 pi;.; 3 .A.Hoppenbrou'v,èrs . 

l79;pt. 4. A~v.d.Bosch 178 pt,; 5 •. J.v·.W,:issem _177 p·t.; 6.P,Oranje 
174 pt.~;-,"i" .W .Yfost:rl1out 173 p"t;i f•H•J.anssen 172p>.; .9;y ._Grcnt-

. ' _,._ -· ~ 

·' 
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C.Rottgering lîl pt.; .10.·H.v.Rijn •1.69 pt. 1 

Inleveren van nieuw,e. forrr.lilieren maandagavond op de 
- clubavond en ve·r.der <;londerdag ert vrijdàg.avond ,tussen 7 en 10 

.uur bij dhr.H.Houkes, 28 Schuytstr.60. · Wilt U vooral voor 
•i!uideli,jke invulling zorgèi,: 

· VARIA. 
Wij ontvingen bc:r±cht, · dat ons oud-lid PetGr V·.Elferen; 

kortgeh,den nog een grote, steunpilaar van ons. ee;rste elftal, 
<p donderdag 25 april in. Haarlem in het hmmlïjk zal i;refü;n 
met Mej.Ria•van Dealen. Wij wensen het paar veel~u!c tor 

/ met deze voorgenomen stap.' Receptie v:an 15-16.30 u~.'á
rq;t. Brinkmamr, 'Grote Markt te Háarlem. Toekomstig adres 
Tols_tc.egplantsoon 28 te Utrecht. · 

D~; 2~e Rortde - .Resul t_aten 
enioren ~ 1 • • 

Donk 1 - LEns 1 2-2 · 
• HBS 9 - Lrms 5 0-J 

Ddfia G-kns 7 3-0 
3 1 1· 3 5-5 

,Pupillcm' , 
Velo b -·Lens a 
Lens b - YVP f · 

2 û l 1 1. 2-4 

2-2 
0-2 
0.50 

van 6 en 7 äpril 1957. 
Junioren 

Lens 3 -'GDA 2 7-0 
l:HL 7 - Lens 5 0-3 
OSC 6 - Lt,_ns S 0-5 
Q.. St. 9' .!. LenS" 9· 5-0 
~.St.10~ Lens 10 :o-3 

5 4. 1 8 · 18- 5 

' 
STAND 

Senioren 100 55. 11 34 121 · 316-226 1. 2,1 
·Junioren lÓO 58 9 33 125 344-194 1.25 
Pupillen · 13 3 3 · 7 9 · 12- 35 0:69 ". 
Totaal , 213=116==23==14 . 255= 672-455==1:20 >. == 

' 
PROGRA1l1l~ SENIOEEN, ZONDAG, 14 APRIL 1957• . 

' - 2 uur Lcms 1 - Spoory,ijk l Ockenburgh, vvld 1, lokaal 1 
"• J3'.PC 2 L,ns :; ,· Houtwcg, zi-jwog v.d.Lc:yvieg. 

:Paraat 2- Lons' 3 v .Bri,munlaan te. Wa;;s'enaar 
. ( ingang tegenover II D~. j age~s 11 

--12. 
-12 " 

-- _ - 2. 30'.' Valk(.niE:rs 3-Lens • 4 Terrein KI@ " Noord weg". te 

OPSTELLING Ell 
Ylateringcn. 

.,, 

, 
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Lens 2 · · -----F..Kortekaas,.A.Vester1 A.Hoppenbrouwers, ?.Oranje, 
j. v',·d.ll!eer, J .Roozenburg; P ,Eurghouwt, A .Burghom1t ,R .Wüstefeld, 
L.Knijff, J.Jager. He,serves : Ç.V(.]:dink, G.Lam. · 

Lens 3 . . . · · ~ · ·. · ' ---'-""-'~G.Kochi, J.Lclieveld, A.Krol,v.Hoog€veen, C.Pccters, 
. H.v.Niel,A.v.Gein, H.Houkos,V.v.Laarhoven·, J.Bói;jersbérgcn, 
·A.Linneweèver. Rês'erves: J.Bo_m, -E.Löw,nsteijn. Samcnkomst': 
ll '.15u. Paschaliskerk, Wasscnaars,,t,eg. , :-

. · , Lens 4R.Mahieu; Ph.dc H~er, .P.Krol,E.v:Vclzên, H.Hc.lmich, · 
J .v.Wcsting, A.tenDam, F • .Schippers, H.Naastepad, L.de Boer, · 
11.v.Wc.sting. Reserves : J .Stol tc.nberg; J .Brussel. 

. Programma voor. maandag· 22 april 1957 : Lc.ns\ 3-Duno 2, .' 
Spoon:ijk 3 - kns 4; Lcris 1 -· Duno 5. · 

. · Afschri,ivingen te. -•richten aan dhr .. F.J .v.Luxcmburg, C.o-
. pcrnicuss!r.56,· 1;e1.636509. · · ' 

'van'doel tot doel. 
Op een zeer effectvol -~-~l.d ··moest Lens l de 

, strijd aanbin,dcn tt·gon Jlonk, dat reeds in or.ze thuisTiedstrijd 
had getoond,_c,cn aal'digc ploeg te bczi ttcn: Cok nu startten zi.j 

-"met. ,.en fris open spelletje, zodat onze aehtc.rho-.,de reeds met
een hand<-lcnd moest optrc;dcn •. Kenmerkend voor Lcms is ook nu -
woer ge,wc, st', dat .wij in de ·eerste hGlft 'niet de juist0 vecht
mentali foit bt·zi tten om u:n vlot van start g2.ande tcge.nstander 
resol~ut terug te wijzen. Wel waren e~ vol~o,ende Ltms-ui tvallel)., 
maar de afwerking liet te wçnsefü over. Voor rust kreeg LLns 
liefst 3 pcnal ties tcgèn, alle;-voor handsgevallen. De u,rst~ · 
werd keurig door onze keeper gestopt, m?ar d(). beide a_ndc;rcn bG-_ 
zorgden ·nomCe,:n 2-0 voorsprong met de rust. Daarna ·waren ·we 
met_ wind mea _volop in de mcc:rderhoid, h<-tgcen r<csul teerde· in 
2 doécl'puntc.n van J .Ras. Vorder konden we het nic:t b'r;;ngen. Het 
î!as een 'prtottige; sporticvt- w"dstrijd,>, wa«rin, ondanks hot 
.slechte vold,- nog vrij good werd govo~tbald. · 
' · lioót van de aanvoc;rder: . _ . . ' . . . . Rest miJ nbg te zeggen, dat hc,t woor 
die_p bedroevend was· hét geringe aantal supporters .:te· zien, Het 
;vas weer ht t oude vertrouwde plo()gje, dat ons vergezelde;. Het 

, was toch um belnngrijke 'wcrustr;ijd voor Lens, waarin wc de 
st.cun van supporters zeèr goed kupncn gobruiken. Wordt zo'n 
1«:,dstrijd verloren, of gdijk i;:c,specld, à.an staan onze leden 

., . .., 

,, 
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1,:1 donat\s.rs motcen, kl!lar m~t kritiek, maar nodig dcz~ züfd · 

•/ L,.,.nscn· nu ;_ ns ui.t ·O~ door hun aanmocdigingcr ... hun Vt.~rtt;gf.n
.,,oordigu1d ,,lftal de wedstrijd te helpen wi_nllln, dan g(:ven ze 
niet thuis. Nu het tegen het c,inde van de co,s.pcti tie loopt, 
wil ik graag qnz<, trouwu sup:rorturs van harte dankzeggen voor 
hun steun. liij hc.;bbcn hun hi:..laas gêl..,n k.:-tl:1piOL.L.Sill:dstrijd, kun
nçn' g2vcn, wat ons bijzonder spijt. 1laar misschien volg<..nd 
jaar? 

Tot bcslui t van de compc. ti tie spcc,ld·~ Lens 5 <.Gn prut
tig<l w<..dstr:i.jd t, gen HBS 9, waarin v66r de' rust beide ploegen 

_f· enige goede kansen krc,gen, doch· do\llpunten UitblevE.n. Het 
c-..r.sto· k\1:artier "was voor HES, maar g('leidelijk 8an kreÜg Lens 
(.,2n ovc.r· icht, dat d~ gehele wedstrijd verder voortduurde. 
L~ .. rst na de r·ist ,.-,~isi: Schippt rs ··de·· score te OpC'!E.n. { nze ach
tcr::.ocdc wi2t enk- l\; 1~i tvallcn der Kràai~.m goLd t-..: ':.-. ornt&3n. 

' ' 

, 
ii t ï::-:,rd 2-0 to\~n G.v.G ... in ~en tcrugspringLndL bE1l goLd voor 
:::i~n schot.1n kreeg. 'Onze- d1:..:!.."d.t: goal Ontr:tond uit , è!l vrije 

- S-chop, die door G. Lam; met 1::€:dCv:f:~kir:.g van clc bvGrigt..ns .uit
Gt,kc1:dc HBS-kccpc'r, in h"t n,t bsla1dd.c • 

.t"~c:~nvoi.rdcr ',!im Klünncn 1-.ril lc:.ngs dC:3c_·vcg alli.:.. sp~.lcrs 
b-:..dnnk~n v:..>or d,;; .prE:tl:ige g ... ,cst en vricndsch:J.p, -dil~, dit clftr..l 
k ..... nmtr>:tc. :Uit u1.,;·rtl ~t~.c.-ds g( h.:~ntlhé:aïd.,. orlá.anks. · d.t.: vr. 10 n-... der-

- lagen u·1 do el~ chtl. 1.. indstund. H\ t vms d,.sondanks t.(:n pr2ttigc 
compoti tie. 

1 
. Moest Lens 7 vorige week mE:t 3-0 hé,t onderspit delven 

· tegen Delfia 6,- di tm'a_al werd not' dezelfde cijfers ve:rloren. 
'Hei; verschil was 0chtllr dat Delfia dezu keer twc,e buitenspel
doelpunten· cadeau kr0og, tegon vorige weck één. Lens speel de· 
éèn vrij goede ·wL.d-strijd~ hocwGl het 1 er ook dt:ze keer v10Br vrij 
stevig aan toeging. Hot c0rsto doe:lpunt, ontstond na+ 15 min. 
spelen, müt welke stand ook de rust aanbrak. Onze achterhoGde 
draai cl<: op volle toeren en dsèc1.,hct ui ts tckcnd. D0 voorhoede 
spë:<clde bc.langrijk be ter dan verledLn week en ·gedurende é,en 
korte periode in de 2r., helft had Lens zelfs ,en overwicht. Eni-

_-~gc schoten misten maar_,.nt..t· de Juiste '.richting. Een tocg,_.stant. 
pq1al ty wc;rd tot twcuma,ll toe. gemist. EoGwûl Ddfia nog tm.:e 
treffers (bui t•:...ns_ucl ! s) r.:c.n do scorL: toL. vougdo, zou t:Cn. uit
slag als b.v. 2-1 ,·de v,rhoudïng b, h.r ht,bbLn w, c.1·gc:gc v.:,:., L 

Li • '. 

I 
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' ' Prop;rar.iraa JUNIOREN voor zatcrdeg, 13 c,pril 1957 

- 3 uur Lens 7 - Bl.Zwa;,:t 5 Terrein 1, lo.kaal 1 - 3.45u. DHL 11 - Lt:ns 8 Laan v.Vollering to Dtslft - 3.45u. Lens 9 - DHL i4 Terrein I·I - i.okaai 2 
2.3ou. Lens 10- Gr.W.Vac 8 11 II - Il .2 ✓ 

Velo b Il 1 Il 1 - 1.45u. Luns pup.a- - < . 
Prpgrarar.ia ~uniorE3n voor :,;ondag 14 aEril 1957 / 

- 2. 30 u. Lcms 1 - DEL 1 , ,Terrein 2 - Lokaal 2 
- 1.15 u. Lens 3 - Wcstlandia 3 ''' 2 · '' 2 
OPSTLLLINGEN 

Lens 1 b8kcnd Rcs. J.Croothuis en G.v.d. Waart. 
kider dhr. P.Jufferrnrns. 

Lsns 3 Üuk:on_Q. .r.~;...t G.v.\1 .• Y/&[.rt. R...;s. 1.Elogg. Lei-
der : dhr .. P .Me Grshoek •✓ . • 

Lens 7 boko:1d. R:s. H.v.d.Sr,c;k C!n A.Eo Lrn Ynf.' 
Leider : dhr.A.Bocij. 

. . 
Lens 8 kkc•nd met, E.Kos Gn R.Dckker Klèijn, G.v. 

Soest, R.JJ:uijpE!rs, .J .Schutkn]1clm:- L,:ider : dhr.H.K-~mpc.~. ' 
Sam,.r.komst : ,2 .45u. Lijnkamp, Do lu Reywug. •·, 

Lens 9 bekend mE:>t J.Broekhans, N.v.Adrichem. fü;s. ' 
P.Vliss0, Ch.Nuytens, E.Wilkhuijzen. Leider:. dhr.G.Lam. --

. Lens 10 bekend met F.Haring', H.V,'aaijer en W.Burg
houwt. Res,.;• H.Witting, E.B:i,sh im V.Nowee,, Leider : dhr •. E.Saro
lca. 

Lcnspupit_len a .. :.:. als vorige weck met, J .Mcy0r en 
P. de Kóning. RGservës : J.Schcllart ün A.•forsteegh. Leider: 
dhr.E.Sarolea. · 

Afschri,j':'ingen aan dhr.LS8rolca, Tomit,nstr.50. 
Wie kri,igen. ,,c ,.de volgende kc,er ? 

, . W.:.stl.- kns l; 
VVP L Lens 5 ; DHL - Lens 7 ; VVP - Lens ,9 VVP. - Lens 10 
l'.:OA - Lc:ns pup.u. L nspup. b.;; DHBfü:. 

-~UCO 
--- .,. _________ L 

., 
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Zo speelde·n onze .junioren. 

Ltns 3 klopt~ GDA'in een prettige, doch zeer eenzijdi-: 
ge wedstrijd met 7-0. Voo'r d8 rust wï'sten de met 9 spelende 
Loosduiners nog wel enkele malen door te breken, maar onzê 
·achté:rhoede met d-e k1ieper· aan i,~ t hoofd wist Gr ,:el raad mee. 

, Nadat de, rust met 2-0. was ingegaan, werd in de tweede 
· helft met de wind in d<, rug de stand gclc,idelijk opgc:voerd' 
tot 7-0.· :lle doE.lpunten k_wamen van F;ans Burghouwt (2), Peter 
Murshoek (3), Bert Pennirigs E;ll Dick Taat elk één. , 

' -
Lens 5 won in Delft nwt 3-0 van LHL. Het b_egin was 

uitstekend en het· aardige samenspE'l deed een grote zege ver
wachten. Maar onze binnenspelers hu1ldt.n tt wdnig. ballen en 
hierdoor -zakte hüt spel sm,l af. Toch wist Lens na + 5 min. 
door B.Hcndrichs via e;,;n DHL--'sr,e-ler ons de leiding .te gev&n. · 
:E.c.n fraa_ie cor.:bina ti0 levc,rde door Leo Blogg een twu.d-, do,'1-
punt op. Toe:n was d,: áardighc,id ur al grott.ndécls af. DHL 
kwam ook af tn tos opzetten i:.n nonch:üant spel van Ka:r:,l Admi
rccal met onnodig hard ui tschictcn; mar,kte de ,,edstrijd c,r 
hiut bcte:r op. Na de;. rust· ,ms kns w;:er sterker-, maar .hECt 
schi&ten was slecht. 11,; ca. 20 min. 0i;,delijk wu.r vLns een 
goede Lcnsaanva,l, door Bert ft .. ndrich~ m(· t E...:n ·do,.:lpU!1t afge
rond. !.IE. t. deze 3-0 stand krcam tcv'L!;s hét einde v,n· dèzo door 
Lens slecht gcsp,0lde ontmoeting. - · 

/ 

.Lens 8, dat blijkbaar de_5~0 nederlaag ven vürlcden 
- week ong(.daan wilde_ maken, was rce_ds daclelij]j: na de· aftrap 

stt>rk in de m,,crdE.rheid_.· Dit ondanks het foit, dat 0~C de 
'· Noorderstorm in d" rug had'. Toch duurde het"nog tot '9 minu,

tcn voor. rust voor· van Zè"::I.and er 1-0 van maekte., 

fü, de hcrvatt:i,ng speûlde Lcns'constnnt op de osc~ 
helft en door goals van Hhrschop' , ·van Zeclanlj. (2) en .,· 
Straathof, geholpen door 2 0SC-spl.lcrs, werd het tcnsl,otte 

. 5"0. . ' , 

Van Lens 9 E.n 1(:ns 10 ontvingen wij gèón vorslc:g·. 
· Beide elftallen bE.,streden Quick S,teps aan.d.c Nijk'.:rklaan. Het 
negende kreeg tE.gen de koplopers g_c:,c,n schijn wm k,ms --en vçr
loor _mot :,-0, m?,ar hc,t _ticndc, maakte• gccm fout 8ll sl..:c;pte mGt 
3-0 de punten binnen • 
. , 

, I 
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De situatie bij Lens 3 en Lens 5 ( senioren ) 
~ 

Lens 3 

.- ~.--· Rava 3 15 26 57-17. , ' 
Duno 2 " 14 18 40-28 

· Wassen .4 14 14 49-41 
Paraat 2 13 13 •37.;36 

, 
'. 

DSO 2 14 13 30-37 ' ' . Voorb.3 ·, ·13 11 35-43, . . 
Lens 3 13 . 9 1, 22-39 ' 
Wilh. .12· 8 28-40 .: . 
Wippold. 10 "6 21-38 

' 
j . 

Zoals uit bovènstaande stand blijkt, heeft het 
d.:rdo nog ·een redelijke ktms op behoud:. .. _ 

meld moeten 
' zondag) c.n 

, Br Zl1lhn dan. 0chter nog rrnl wat punten v,rza
worderl. De wcdstrijdtm t.egen"Paraat uit-( a.s. 
\'/ippoldor uit •worden dus 'ilCl erg bolangri;ïk. Ook 
bUNO 2_ zijn'"" niet kan'sloos, Aanpakken, - luit!! , th~is , t•_ .gi.;n 

. ? 

Lens 5 -. , , 
Archipel 5 18 27 59-31 

SHS 7, 13 2~ 56-20 
I . ,, 

Laakkwart.8 +7 19 4.8-40 . . 
Quick 7 ·15 17 54-45., , 
Cromvl. .• & 15 14 . 45-46 

Westorbi.6 15 12 33-49 
' 

·nvv s 15 12 41,-57 

H;ElS 9 
, 

16 12 · 40-5•7 , . , 
Lens 5 .18 11 44-61 

Flamingo's5 14 10 
, 

41-54-
\· 

... 

. ' 

Lens 5 is uitgespoeld en staat nu nog op de voor-

laatste plaats. Maar de kans· om de dans nog to ontspringen is, 
• 

zoals ·m•.n _;iet. l'lel iecr klein. _ , ,· G·.1. 
~~=•»-•~~~A.:l==c=--e==c=:c:=a:o=~~~==a~~~;~~==========~~~===~== . . 

', 

"'r. \ 



· DÉ STENCILCO!.TMISSI_p. 

Deze commissie bestaat uit slechti;• h:eB leélen 
di·e d.o stencilmachine kunnen bedienen. Daardoor. 
dienen: zij• '[)racti'sch het gehale jaar .op 

;Dinsdagavond besèhikbaar te zijn~ 
In verband hierr.1ede zou het zeer op'·-prijf; worden 
gesteld indien er onder o:n21e oude·re juniór,en 

·enkele waren die zich voor •dit werk beschikbaar 
wilden stellen. 
Hogen we verwachten dat er dinsdagavond een po.ar 
jongelui zijn die eens een kijkje"komon tenemen •. 
Wellicht·schumlt hieronder voor de toekomst·een 
bekwaan stencillaar. , 

,Eet adres is : Suezkade 53. r;erktijden van 
7 tot 9 uur. 

~'EDERLAN~- ;§._ELGIE. 

Het aantal aanvragen voer een plaatsbewijs 
overtreft het aantal "beschikbare lw,rcrten. 
verrr;. iiet heeft dus geen enkele zin alsnor eon 
'verzoek on: CGn kaart in te éliont,n·. 

,,_ 
KAMPNIEU'iVS , 

·Nog steeds komen aanmeldingen binnen. Voor beide 
groc:pen staat deelneming nog open. De· tijd 
dringt echter"en de sluitingsélatum komt in zichtT 
Wil jol BCC ? Stuur- dan snel je aanmelding in. 
Ook voor pupillen. staat de doelnem:i,ng opep.. ·, 
Inlichtingen zijn to verkrijgen, bij de herq1 , 
A.3cck, Kortcbosch 66 en · · 
E.éiarolca, '.ï'or:mtonstrt,at 50. • 

Karnp c om.'!ii s si e: 

" 1 

, 
1' 
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Donderdag 
Zaterdag 
Maandag 

L1NS 1 ZAKAGE,NDA 
18 april ;. Training groep II . • 
20 11 Junó.oren 7-9.,.10-pup. ·A en B 
22 • Il, 2e Paasdag/. Geen.•clubavond 

Senioren,1'..3.,4-7 Junioren 1 en 5 

, 

. \ 

. Vlcsensdag 24 11
, Geen ;woensdagmiddagclub. . 

=·. =========== · =--· ·==Wel=trainin~=groei2=I ·== ·=, .. · ·==· = = = ·_. 

PASEN., 

\ 

· In de.ze week, de goe.de 'v1eek, herdenken wij en met ons 
~ .è.e gehele christelijke wereld het lijden' en sterven van Jezus: 

Ee.n .,bijna '4ö dagen durende. voorbereiding leidt. ons naar .het · 
die11te.pu.'1t; dat tevens de aankoncfiging van Jezus•zegepraal be-

/ 

' 

tekent, de Góede Vrijdag.. · · 
Op' deze Palmzondag was het. nog : "Hossana):l. '.', Il/aar 

enige dagen later weerklinkt het " Kruisig Hem 11
; 

Als, wij áeze regels schrijvèn, klinkt uit tie radio 
'Bach 1 s Matthäus~Passion •. i:i(!,t door de grott? p:i;otvstante · compo
,nist getoon:.1ette, 1iJdensver4aal volgens d,e H.Mattheus heeft . 
. zijn ,climáx in de,. woorden Il Mein Gott; ! Mein Gott ! wa:-um hast 
· Du mich verlassen 11 , en II Aber ··J°csus schrie abérmáls laut und 

' ' "',, 

verschied 11 
•• 

Onze door Jezus I lijden en dood ·bewerkte ve:dossing is 
ber-eikt • 

. Twee dagen' later echter"overtreft de vreugde de droef
heid.' Jezus is verrezen e:r,; heeft ook de lichamelijk.:, dood Óver-
wo, nnen. . ' · - .,~ ; ' 11, - ~ --~ 

' . ' [, . 
Dankbaarheid voor·onze verlossing, vreugde om Jezus' 

overwinning zijn de gevoelens, die oris behéersen in deze Goede 
. Week en op ·het jubelende .Paásfeest · • , · 

· 1 Zalig Pasen. : · , . 1 
===, ========. = , ===== =========. = .== -=========== === = . fö:l_d. == ,, 
Onze wervingsactie··· . ,, .' ~. · · . · · . ·· -

. . . .. Îlègint ziJn ein.d te nad<>ren. Nog een go~de 
maand· f,:-n. hl~t· Cóindc, van., hot yf rc_;1i•gingSjaar · en.. daG.Ï'_I!:1€~8 van· 
onze ..... ~tl._ is ~angr:l;)roJ:.Gn.l' ,-

,. , . 

' . 
\ 

• 

.. 

, 
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1
, ' Eilige jaren geleden bcle6fde een donateursactie vrnlis-

waar een grootse apotheose, doordat op de laatste dag van de 

t
ctie een achttal nieuwe -donateurs door één lid werden aange'
racht_, maar deze koèr mogcm 11ij daarop toch niet rekenen. 

· Daarbij komt nog, dat he:t nu een donateurs-en l~dcm;crf
ctie betreft en to( n all8en u,n donakursactie. BovendiGn 

~uurt dez"' acti8 ruim 2 rnctanden langer. Het totaal van de cni-

te jarçn geleden gGvoerde actie .. , is· nu, ondanks het dubbele 
an1ktcr van deze ac•tü,, nog niE,t bcrçikt. . . 

Enige R.K. zustervcreni.gingen hebben kortgéileden een 
donateursactie· gevoerd:., Enthousiaste vromrnlijke supporters 

- · hebben toen in vn·schillcnde parochie$ alle katholieke adres
pen b~zocht en daàr'!leà.e vele ni,; mve donatn,rs gemaakt. 

'1 Zulk um activiteit vragen wij van onzh leden en donc:-
{curs niE t, al zonden wij Lr zckE,;r gum bezwaren tegen 1::.€ bè€n. 
Me.ar nogmqalS -..il.en wij v;rLgan in Ur.· eigtn familiu-E:n kc.n- ··_ 
i\isscnkring rond te kijken. Het-moet toch veel beter k,mmm 
dan tot nu toe het cg0val is, guwL:_t:st. - · 
1 . 

In bei lot:~;z;c. 
n° 40 i,.v.Egmond 5.1.46 Dricbc,rgenstr .• 50 ,Ulr. ç. v .Egmond-

1

H.H.ln~ass0rrd0rs~ 
1 

1 fr;itr1gL11(! v-.:rzockon wij on~e incassoerd.crs hun Hfr.:.:~ching 

E. S,crolea. 

uiterlijk 26 april in te leveren. Lv.m, hLt frit, d&t I1c.i dte 
1,iatstc maand van het vcrcmi,singsjaar_ is, ill het noodzakelijk 
1tat de incas,fo van 1:ci zo vi0 ccg mogelijk in ds maand gcschic.cit 

ln fü,t• dus do· rnapjcs ui t(1rJijk 30 april bij de incasseerders 
crug kunn ... n z~ jn . 

• !LV .B.,-Voc tbal 'Jool. 
-:- De. deelnam~ steeg ook dczç 'll(ek ,xur. 70 Lenscrs .ri:i:-,z-
~,.;;n l-Cn kansje. 111oor dan de h1:.lft vap hGt aantal VGrzondc-n 
formulieren k-;,C!ID ingevuld retour. HEt hoogste a::mtal punt,m 
h ... haaldG de n, or C .Hooge V6Cn Sr n .1. 10 ' janaccr günoc;g 1 te 

. kort. Le onderlinge rangschikking is :!;hans : 1. J .Jager 193pt; 
2. P.Burghouwt 187' pt.; 3. A.Hopponbrouwers 186 pt.; 4. J .v. 
Wassem 184 pt.; 5. A.v·.d.Bosch 183 ·pt.; 6. H.Janssen-P.Oranjc 
181 pt.; 7. V/.Wcstcrhout 180 pt.; 8. F.Grunt 179 pt.; 9. C. 
Rottgcring 176 pt.; 10. H.:!.I«hiéu - E.v.Hijn 175 pt. / 

?lijk,.;ns tlo -offi,?i,:·1; publicutit- in de 8portkroni1;,k · zcu 
·C', • 
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de heer J.v.Luxenburg Sr aanspraak kunnen makcm op een b0drag 

van f.1277-~ zijnde zijn aanfü,el in de K.N.V.B.-pool n°_4. 

Hieruit volgt dus dà~ de Heer van Luxemburg in de dubbele be

_tckenis van het woord een lid vàn " verdienste " is. Gefelici

teerd ! 

VARIA. 
-Do H0or en Mevrouw Mulder werden ve:rblijd mei; de: geboorte 

ván een zoon, genaamd Leonard. Van harte gufelicitecrd ! Dat 

hij, voorspoedig .nioge opgroeien en ·t.z.t. een waardig knslid 

moger1orden. Men 'vertGlt dat vade_r Henk zoitang blijft spelen, 

tot zijn zoon zijn plaa~s kan innemen. Wc hopen het ! . , 

-Ook in Huize Willems heerst vreugde, wànt ook daar deed 

een zoon zijn intro de. Aa'.n do ouders en de b<sid~ zusjjès onze·· 

wolgsmciènde geluk,;cnsen met deze nic,uv;~ aanwinst. 

·' -G&vonden : O_::, Ock,'.nburgh : schetmdekkers, kousen, pad-

vinfü,rsriom, vmnton, zeepdoos. D0zo artikelen ,bevinden zich 

op hut adres Tom~t,nstr.50. Ook heeft de heer Saroleá een vul-

pen van een van onze ,pupillen in b~waring genomen. · 

In de BTC-tent : 1 stol scheendekkers. Af te hnlcn: 

'liilgs tr "71. ' /' 
, -Verl,·ren. Schddsre:,cht.or Warq,dorff verloor zondag bij -

de Yicdstrijd Lens 1 - '!1,.stl,mdia (jun.) c8n oude guldcs'n. · Hij 

h.::..d deze gaarne t;..rug. Wil de eventu2le vi!1d8r zich in verbin-

ding stellen met de huer, Sarolca, Tomr.tcnstraat 50. ' 

De 27e vootbalv1Sek - Rcsultate.n van 13 en 14 a12ril 1957. 

SENIOREN JUNIOREN 

Lens I Spoorwijk 1 2-1 • Lens 1 DHL 1 2-3 
BTC 2 Lens 2 2-6 Lens 3 - Westl.3 2-1 

Paraa·t 2- Lens 3 2-4 Lens 7 Bl.Zw.5 2-1 
,, 

-
V•ükf,niers 3-Lens 4 1-2 DHL 11 Lens 8, 3-0 

4 4 8 14-.6 
Lens .9 DHL 14 2-2 
'Lens 10- Gr.W.Vac8 2-1 

Pup.: Lens a- Vc;lo b 3-1 , 6 · 3 1, 2 7 10 -' 11 

Com12eti tie-indeling : Teruggè1;rokkên bij Lens 7(jun) :Velo 6 '_· 
· ·· Door het terugtrekken van Vt.lo 6 :r!aken onze junioren 4 , 

punten en een 15-0 score kwijt. De stand luidt nu 

Senioren 104 59 11 34 129· 330-232 1,24 

Junioren 104 59 10 35 128 339-205, 1,24 

Pupil 10n 14 4 2 · 7 11 15- 36 0 -79 
'}ot,:,cl 2:::2 122· ·2" 7:, 2Cè ?,e.;-473 1,21 

.\ . 

/ 

' 
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_?ROGR.AM!il~--SE,NIORI<..N, 11,\ANDAG 22 kPRIL 1_;)57, ( 2é Paasdag). 
-: 2 uur· Lens 1 -· Gr.Vi,Vac 1 Ockcnburgh, veld 1, lokaal 1 
--12 " · Lens 3 •· Duno 2 • ' " 11 

• " 

-12 " Spoo:-wijk 3 - kns 4 Torn.in Vrlo, Har,.-y Hockstr, 
, t,, \la teringcn 1 

-12 Il hn,:;. '/ -- · Duno 5 Oclu:hburgh, veld 2, lokaal 2 
DFSTELLING'EN / 

Lr>n'.. 7 
. __ _;:__.;-L 4

- ~ ,.:Beek: J A "v ~ /,v:x:t•mburg / E ~ v" ;Laarhoven, 
B.LuiJckx. J .Ac:uirc;:1l·,II.lfak::,v,J .Suijkcrbuijck, F .de Jong, 
.Jo:i~:.s, G~Vor!u.1nT", J:Jttgcr. 1!~:.~:....01:~~ê. : A.Hoppcnbrouwprs,A.Vcs
te:.· 

1 
· ~), B1:rghcu·;:~:-, :b, .. K1Jrteka3:;.. Leider : dh~ .. ILHou....¼:es. 

L ~ -----
, -~~~--~'-O.Kochi 5: J .L·0licveld, .A ... î{:; · 1 C.Hoogc·t0cn, 

C~J\Lt'.J:Cs, H.v .. !h,c,l, A.Linnc:\·;:ccvc:i:..-; J"Beij0-rsbt:rgcn, V.v, .. Lcar·
'" c·· .,, H Ho·,'-- 0 ! ··· " • · R ~e~·· · • · - Boort~--n · J Bo= · .[~:r/€:.-~ ~.,_ l~•·"-U~ ..... -,.Ul,lll~ _.,._-, -v~S • J~ ... ,-:.....1.7 • "-4 .. 

,. · --✓ J.:..9.!l:::,~~:±.R.J.11:!hi~u,--;~~.d~~;~cc;, .P.Kroli B;v-.Vcl~cn: 
i1.Ec.lmich, J.v.:.~Tf~stinG; .A--i.cn IJarr"J ..T.Kuijp..:i~sj li.1h.~Psteprrd) 
1~ .de Boe.r, H.v.':i1..st\ng. ,hL.s·ervt.~s : !:'.Schipplrs, E.i!1Q·;:cn-
stci~n. ' · 

LGns 7n s. · .; b >k·· 1 " TT' 11 ' t · J St. 1~ b -·-:-----:..:. ui J!·:::~r uJ.J. , .. ii-"' aar , . o 1,,..:·. n c..rg 9 

"'.!?-.~ .Cnna, M~Hollnndt;r, J .Br·oukhn.un 1 !'.,Sur-dT'er,j ..J .v.Poc1Je 1 

·b"dt.: Bruijn 7 t~·d.~ W...,l;rt, J .. B~ussLl .. -RLservcs:~ C.v.d"iogD.cr<l., 
D~Y"Licshout.. · . · ~ 

· · i,fscl.:r:_:i,,j_vings:_11 te richten_ 'aan de h:.cr :B' .J. van 
lu.,c.mbu.rg, Cops:rnièusstra:;.t 56, · tél. 636509. · 

/ . . \. ' 

. Voor zofülag, 28 april 1957 is door de KINB gc,en 
' . cakcle wedstrijd vustgcstcld ili verbemd met du wedstrijd 

Ncdc.rland-~dgiö te Amst..;rdam. 

V:.n doel tot dod, / 
. - '- . 

De h;its_tG weodstrijd van kns 2 'i!rs 11ict de, b, ste 
mede. door het, fGi t dat i:k voorhoi.,de ,opcree.rde mc,t · 3 invc.llcrs 
uit· het vijfde. fü,t plocgv0rband w,s zoEek c.n zodo,.ndo waren 
de u,rsto aanvallen v, or B;rc. ÜIJdanks goE>d verzet van onze 
acht0rho0de nam BTc· mGt'ccn mooi doelpunt de leiding en met 
half-time keken we z0lfs tc.;gen eeri 2-0. achterstand aan. 

. · In fü,. t.V1€<-de ht.-lft: ûûn zwai.r Lnns-offc.nsief c,n 
. doelpunten konden niet ui tblijvc,n. Spç,cdig was àè stand ge
i:î.jk door 2 trçffqrs ,vç-n l'.nijff. ,Een solorush van Oranje le-

, - . . '. ,- .. 
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V<:.!rdè 3-2 op .:n toon was'' de kgc,nstand gebroken. Via Yl s.tor ,, 
(2) en P.Burghouwt ,ver~ d13 eindstand 6-2 be.reikt. .,, ~ 

Lon~~ . .2. (loulit d.E.· cindspurt goed vql En versloeg Pi;-. 
raat 2 mot 4 .. 2. De tóg,mstando1~ blc,k,zc·cr sierk te zijn en 

· gaf' onze acht,•rhoede h,,ndcn-.vol. wc,:-k;, • Met kunst er.. vlic/;Vrerk 
· ·en een behoorlijke çl.osîs góluk ( voor het eerst irt d,i_t: soi-, 
, zoen ) w.crd ·de ruststand. b~perk'·~ tot 1-0 voor ?,.iaat, Na' de 

hervatting voC1:de Le,ns dnt c~ g0wonncri kon ,\v-.td0n e,11" 1·:ist doo:t 
"'. 2 doelpunt,:,n de leiding over, :;;c n;;P.)cn (V:v.Lde:rh,nffn E:n. C.l:oo

·guvf;Cil ) v;ol~ m&akto 'Porr.-~at nog g0lijk, _rnuc..r ·een .op fcno:.,11Gn8.Te· 
. ij'ij_zc dooJ? 11 g.:>od old Huug 11

, ingE:kopto haJ.; die:: ~et- <:1.o hd:1d. 
wèrd ·1-•,cgglslagen , lt::v(..rdc · onG cOrt pcn:Il ty ·or,. p.v-~l~îc-1 wi8t 
E:r ,-,el rwd mee· ,(3-2). T, nslotte stdde Boortman du z0g0 vei-• 
l.~. . 

. Hot :{i_'.lrdf_ v~rb7ürde iY' een pre·Gtige p~:rti.j de pur .. 
. ,kn op Vnlkcnit'c·s,. De ,10nge V'.:lkcmicrsplocg lm<l voor ,10 rust 

wEdriig in t(; brt.ngon en· Ylij kT<:f:men dan ook m2t 2-,0 voor t:E1 
st[.;~n~ Ns. .d~ ... hor·1::tti·rtg t:"!:s. do tcgcns·~f~nd Veel grot'èr,. Mc.n•• 
moedig ;,,crd het 'Lc,nsdoel ve:ç.(fodigd én slèchts één, tc.gommn:t 

·' ,, " . , . ... . 
werd dt: gr.sther"n töcgcs~an. · • 

, . ' _ .......... ...-,-~--
· PR~.~fu\J,lr.Ll., ,TUlHORE:N VOOR ZATERDAG, 20 PARIL ~)57 

-"3"45 Uc ··1HL--io - Lc:ns 7 ·L,.v~ VoJ.l~rf.ng tl! Dt.:lft 
-3-45 u. VVP 11 - Lens 9 ~crrein Zuid2rpark 

· '-2,30 u. VVP 14 Lc.ns 10 ,; 11 
• 

-1.45 u. 1':i:OA - Lènspup.a .. '. 11 Ock1.;nbu.rgh. 
-1-45 u. Lémspup,l>-DHBRK " 2 ; lokaal, 1 ,. 

' PROGRAlfi'ilA JUNIOREN VOOR M.t,ANDAG 22 .',PRIL 1951, 

-~.30 u. Wcstlnnd.ia 1 - Lens 1 Langc.brugwog, bij Burg,Elsènweg 
-12..30u. VVP 5 Lens 5 Terrdn ZuidE:,rpark .. l 

t 
OPSTELLElGEN . E.v., 

Lens 1 bclrnnd· mèt J. G:toothuis. Rdi, · H ,Wi ttcrs, Bee.i 
Ld."dèr : dhr.H.Janssen. Samcnk'r'mst : 1.30 u.fü:ir•g;ieg,' l:oek Thor• 
bE:CkE:ltüm. , . 

Lens 5 -b~kcnd. Rc~.·B.H<ëndricks. Loider·: dhr.J\. 
Bo[fiSch. 

" Lens 7 bçkcnd ni'et N. :Drabbe .'en H'.v.~á..Sf)ek. Rcs.,..:. 
~.Ho-Lt,n-Fat en T.v.Zf€.land. Leider: clhr~ A,licck. •Snmo~komst:, 
2.45u. Lijnk,ampt'Dé la Itcywqg·. , ,. 

• l • 

, 
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Len; 9 bek.:.nd met P.Wisse. Hes. J.Brockhaus en Ch, 

Nuytens. Leider : dhr .P .Mccrs!Îoek. 

Lens 10 bekend met V.Nowee, F.Haring, E.Bish, L.ter 

Meer . .Il.es. H. Witting en H.Waayer" Leider : dhr.E.Serolca • 

. ' Lcnspup.Q_, als tc·g,m VGlo thuis met N.Pannckect. 

Rcs. L.v.d.1!eer, A.Harke. "Gider : dhr.J.Vfu.std'eld. 

1 
. 1cmspup.b.: P.Ebing, J.Schullart, A.Krol, L._Vlastra, 

. P.du Koning, H.v,.d.Waart; A,Roodbol, B.Blok, A.Ve:ist0egh, 

C.Suijkerbuijk, J.Kramps. 1\,s. W.Douw, J.Borsboom, A.v.d.Voort

v.d.Klcy. Laidc,r : . dhr. F.Burghouwt: 

Afschrijvingen aan .dhr.E.Ssrolca, Tomatonstraat 50 

1'iic krijgen vw de volgende kcGr ? 

Lbnspup. a - Valkcniors; Lcnspup, b. - Wit 

dcrc c:lf,tnllen zijn vrij, 

Kampnil, uws:. 

Reva -Lens 8 
Bl,:,uw R.K. DG 

Na Pasen worden g~c,n k(:mpaanrncldingen 

C8rste, tweede en d0rde klnsscrS meer ;.,cng1...nom(.n. Voor de 

• vi(.rdu kltiSS{Jrs en oudstu pupillen is riog oc-n "termijn van 

kcle w0:ccn om zich op te ge ven bij dhr .A .Beek, Kortc•boech 

'of dhr. E.Sacll,a, Tom.2tcnstraat 50. 
Kcmpcomraissie. 

Zo speelden onze Junioren. 

an-

voor 

en-
66 

,We beginnen ditmaal met een verslag van Lens 7 -

Blauw Zwart van de hand vsin Ronald Roodbol, , " Met 2 invallers 

moest Lens 7 d0 strijd aanbinden tegen het stc:rko Bl. Zwart, 

dat de vorige, week met 3-0 vr.n koploper VVP had gowonm:n. In 
do üerste helft waren de gasten, dif., v;ind. mee hadden, over

wegend sterker en dit drukten zij dan ook uit met één doel

punt. •·•a d~ rust begon Lens met een kl(dn overwicht, 1'raar

ui t M.Hardcrs l-1 ,deed· note.:ron. Ongeveer 10 min. voor het 

einde maakte Hans van:Dijk nog een doelpunt en bezorgde ons 

hiermee e'on zwaar bevochte _zege . 11 

1 1 Lens 9, · verz,.,akt uitkomend, bock te een nicy on ver-_ 

dicnatelijk gelijkspel tbgoµ IJHL. !Iet wirtdvoordE;el grif de 

Ilc,lft, nc,rcn in de eerste h.:lft een Ïlink ov~rdcht en n:1 

·- ' 

/ 

-
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.±,,12 min. sp,len scoordc.n ~ij een ·fra(l_i doEJlpunt (0.:1). Door 
EWn ongclu.1-kige kopbal v:::n Henri Nieuwcnhoven diG zijn <ligen 
keeper V8r:,chalkte, werd het 2-0, met welkEJ stand de rust • 
aanbrak. In de 2e hèlft was Lens sterker en a~ spoedig r0gsndE; 

"het cornors op de DHL-vGste. Uit één hl.&rvnn krrcm, na een 
w,rwardo situatie voor,·het doel,.' ons ·6orste t,'genpunt _voort. 
Het werd golijk, toen Hc.ns Gouaans ëcm pr:,chtigE> doorloopbal 
gé,f c,:n h-tcr de Haas, die deze goed benutte; I.!ocvK,l :1an wecrs, 
zijden nog kansen kwiéime;n, blr,ef het 2-2. Het was '-'011 pittige 
stevige· W8dstrijd met ,veel wind en vu,l hs!rd en onbssuüd 
ge trap, doch met maar weinig ,goed voetb&l. • 1 

Frans Wamstu,ker, dG trouwe verslagg~ver van Lc,ns 10 
schreef ons : " Voor d0 derdc maal in dit s.eizoen won Lens 10 
rwt 2-1 ven Gr.W.Vi.c ( n.l. 1 x vri.sndschappelijk en 2 x voor 
dé, compc;ti tic'). In d~ ccn;;te helft was het tfondo met de 
str~ffo vlind tegen voortdur0nd in d',,'.; aunvnl e Tic,n min.· vOor 
rust v:t.rd G(m vrije trap voor Gr.Y,'. noodlottig. De dreun, vc:ne,J 
de rf~nd van -hwt strafschopgebied .ge sch0tcn, kreeg do lcci..-per · 
niot onder contro~e (. wns dü 11 dr0un " yan Frans zc•lf ? red.) 
en Nico do Boer was net op tijd om het lQe1· in do touwil:n te , 

\ jEgcn. , .. 
In de twucdc: htlft 1,7~s :1et wc-er Lçns' dat· irl d8 aEJ.nval 

v::1s, plaar we~ _kondi:n ni._. t scoren. 'ilt.. 1 E;Ch ter de Graf:;li jken, 
di0 10 r,,ir.. voor tijd profi teei·clcn van ·,_on fout in de :cchte:r~ 
hoede. He. t tiende zette nu allc,s op alles en zowa&r kt:run er 
r..og eGn doc;lpunt. Kort voór tijd b0li:ndde ren voor.zet van · 
Vcldink bij B, Thomas, die m2tûfn insc;hoot, mnar · do Gr .W.
ke.epcr kon de bal nog net pakken. Hij liet hem <echter ivecr 
vallen , n dé, to, stormonde ,Nico de Boc:r lee-de voor de t,·rcede · 
r.:a'.!l de bal in h~t· doel. Uitblinker : Paul Harii,g .. " 

En !lu Hans Roduj,jn . : 11 Lens 3 há.=Bft, door met 2-1 
ven ·;,t. stl~ndia te_..... winnen, re vancht.:;. ~genomen voor d.c onlari.gS 
60lcden ne1derlaag. Enk~lo minutén Il!! het begin profiteerde 
Ç-c '.Vi:.. stlandi::~-:-rr.iddL'nyoor vo.p · c·enA fout in onze vt:.I_:dcdiging' 
en gaf zijn ploeg mc,t r-o dG hdding. Dit vrns hot SGin tot 
eén Lë,ns-ov~rwicht gccdurendt de ·eerste helft, maar het dUü.r
dc tot 10 min. -voor de rust ·voordat Pcnnings de gc,lilikmuker 
kon netten.. Enkele minuten l(ltor werd het 2-1 door ·11cers
ho~k uit c,c,n gol:d opgebouwde •nanve.l: Zo ging de rust in • 

. -· .... ~ ;. .. ____ . ·-
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. Ondanks ,vind mee slaagde Y/Gstlandia er fü·.arn" · met in 

•" gelijkmaker te scoren,.dank zij het goèdo spel van onze 

verde,diging. · · 

Lens 1 h~eft togen de a.s.kampiocn · van do afde

ling een prima -rcsul taat geboekt. Al spoedig ,1ist Lens het 

middenv&ld te veroveren; Onze achtr,rhoede kwam ond()r zw,:re 

druk. G-. steur.d doo'r de wind wist Luis zi~h los te wurken en 

de strijd ,J<srd meer open. Nadat gt.!bl'eken was, dat de Delftse 

, achterhoedè niet onpa.sseerbaar wss, wist C.v.Breugel ons met 

èendschi tlitgrenrl. schotdeen voor;rnroni,: tG geven. Even ~ater_, 
wer een ~nctsoal. in e noe!C van. ne,; b ht b • d d 
. , . . . . , . oruc o ge ic · e ooi;-

zaak waarop de stormloop van' DHL te_ pletter liep. ·Toch kon on

ze ac,htGrhocde niet, vE,rhiná.crcn., dc:t. 2· 11 afstends0hotEn " d0 · 

balnns in óvonwicbt brachten. Eén, zc.'or scherpe cornor vr..n DHL 

"kviam op het hoofd~ van een van onze vocr:.-nr,_r~-- ~1, di~ z~ijn r"i

gen 'k~cp~r b.;;fett7· -zijn werk ·te vé..rrichtcn. Zo"'kt·,c.m a~zü in

teressante ·wedstrijd met een verdit:ndc ;-2 ove:rwinning voor 

DHL tot een eindé. Met d<.zc vechtlust zal Wcstlandia zeker 

g~cn walk-over hebben .... 

/' 

. . 

'~Op-Toto-rl'ip 

Het winnch van een vo~tb~.lp9ol 
I-s louter k,,t.stie van gc,voGl, 
Een hc;ld<.rc kijk en zakeli.jkhdd 
Dom is h'±j, di'e'h,it ai,ders .zeit 

C tègen D en A tegen B 1 

C & .A voord,eliger, zij winnen alletv;ee 

G speelt t,;gen H, E .ttgen F ,. 

De thuis.club wint, je gokt' met lef 

I te gen .J en K ·te:gen · 1 
Geeft zwart op wit telkens gelijk spel 

Ja, h(,t winnen vi:.n zo'n gijnig spel, 
l1ou, dat ligt mijn slimme goochem ,101. 
Maar wil je w0ten, beste Gijs, 
w,;arom ik -ni<. t won voor dE· ec,rste prijs ? 

·Wil je wc. ton~ waar h€ot mij stc-:ds 1.1an m:mkeE.rt ? 

Dut kruisjc,s zetten,. d,:;t ·hcb ik nooit g,.lu:rd. 

.... 

1---------è---="= , _, - _::,, T\_~o_.~~~:?:~7~~--, _, 
- . --.:"'""'-
. - ------~ 
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· Rédactie: L.de Weert en G.Lam' 
Gironummer t.n.v. i. en S. 336711; ', 

. ' 
Secr.: H.Houkes,. 2e Schuytstr. 60, tél.•324721 ~ 

• • Terreinen OckenbÛrgh, einde Laan van Meerdervóort . 

- . ·. 3Óe JAARGANG (1956-1957) n° J."/ 25 Apr:il 57. 
.==-= -. =====· === , , = ··=====-~t ===== ·•=======:;;;= _=:;;;=:;;;==;:= '=== •=· ==· 

_ ·Do;.derdag' 2 5 april. 
•LENS I ZAKAGENDA 

< 

Training voor· d.e tweede groep -, 
Zaterdag ·27 
Zondag·· 28 
1 

, 
" 

.ir' 
Lens a.:·· pupillen a en b en Lens 9-Lens 10 · 
Nedèrland-België. ,Geen wedstrijden 'voor 
Lens , ·,Y • 

Maandag 29 " 
Woensdag ,1 me:ï, 

C Clubavond 
De woensdagmidt1.agclub 
Training voo'r groep I 

·\ . 

--====----.--==--------------------------- -------------------=-

' '· ,. 

HEBT U AL LE.DEN OF DONATtURS G1'\'IORVEN ? ZO NEEN, WAAROM NIÉ.T ? 
,t . - ' • • - • 

Onze wervingsactie. . , . . . . . · . ~ .. _ 
Hiermede brengen wij beleefd onder. Uwe zeer ·gewaarde,.rde 

aandàcht, · dat de· actie tot- werving van leden en donateurs op 
het punt staat zijn laatste maand in te gaan. In. de ranglijst 

· gaat. dhr.v •. Luxemburg nog steeds aan de kop. Hoewel wij een 
Lense'r-in-hart-en-nieren als· hij natuurl_ijk ·de eerste prijs 
van harte_gunnen, hoeft geen enkel ander lid of donateur zich.' 
er_ uit 'bescheidenheid van te onthouden' een pó'ging te .. doen . dhr. 
y.Lµ±emburg te overtroeven. Tenslotte heeft· hij pas een 1,oède 
prijs 'in de KNVB-podl gewonnen. Daarom schroomt niet. Probeer 
vrjenden en kennissen lid of donateur te maken. U hoeft .niet 
eens 'voor elke nieuwe aanmelding een aparte -briefkaart te, 
schrijven. _\':el n,octen wij de restrictie maken, dat per brief 
of briefl:aart slechts 25 leden en/of dona·teurs tegelijk mogen. 
worden- opgegeven, Oç,k telefonische at.nmelding i~ mogelijk (. . 
tel.324721). In dat geval mag echter het opgeven-.;..an namen en 

1 adressen van nieuwe leden en don/élteurs ·ten hoogste, :LO minuten • 
in beslag nemen. Wie'zorgt ti!ede vóor een· grandiozé afiluiting 
van de actie. De prijzen zijn'nog steeds te verdienen. Dhr.v. 
Luxemburg'h€eft het zeker nog niet gewonnen. Gezamenlijk gaan 
îlij ,zijn positie •,be;s'l;'o,:men. Wie is de ee,rste held ! 

' . ' 
' .., :t:: . .. =- ~ - . 

I ·' 
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OFFICIEEL 

In l:c.::..:.-.,tage. 
n°40 v,Egmond 5.1.46 Driebergenstr.50 dhr.C.v.Egmond-Sarolea 
Nieuwe d-ona trice. 
~evr.Halleen Amandelstraat 

-;-:-

·' 

( Guido Halleen). I 

. De advertentie voor versterking van de stencilcom-
11lissie heeft succes gehad. Hans Yliegerinck kwam zich dinsdag
avond presenteren. Hij bleek zowaar al volkomen op de hoogte 
van de omgang met een stencilmachine. We hopen dat Hans een 

;:' prettige "werkkring" zal vinden en dat zijn voorbeeld tot na
--' volging zal strekken. 

-: -·: -
Holland-Eèlgië. 

Voor deze wedstrijd komen onderstaande leden.en do
nateurs in aanmerking voor een plaatskaa1·t: 
lfarathontribune f.8.- : C.Bontje, H.Houkes, S.v.d.Laan. 
Zijvak.lrnn le ringf :t·, · LBeck, H.v.d.Heyden, A.Hoppenbrouwers, -
K.v.d.L&an, H.Waayer, H.Wiegerinck, J.i?illems, L.de WE:~rt. 
Zi,jvakken.2e ring f.4.-: ,G.Coomans-;" H.Haket·,- J.Ras,J,Walsteijn. 
Staanplaa t,;en f. 2 ._-: R.Blok ,A .Bogisch, J .Bom ,H,Dietz ,M.Gelauff, 
N, de Gruyter, D.H'U ::-:ns, l .v.Laarhoven,. V .v .Laarhoven, G. Vc.r-. 
haar. 

Afhalen vrijdagavond 26 april bij dhr.H.Houkes, 2e 
Sçhuytstr.60. Administratiekosten per kaart.-f,0.10. 

-:-:--
K.N.V.È.-pool. 

De uits:\,agen va'n zondag j.l. waren van dien aard dat 
vc,rschillende van opze ·deelnemers wel grijze haren gekregen 
zullen hebben. Onze competitie deelnemers kwamen ook niet 
best uit de bus .. De stand is riu : 1. J .Jager 199 pt.; 2. A. 
HoppÈm·br·ouwers 191 pt. ;'.',.J .•,.Wassem 189 pt., 4. P.Burghou~·t, 
?.Oranje 187 p,t.; 5. A.v.d.Bosch, H.Janscen 186 pt;-; 6.W. 
Westerhout 184 pt.; 7. :F'.,Grent 183 pt.; 8.R.Hahiëau 182 :pt.; 
9. C.Rottgering 181 pt. lü. H.v.Rijn-L.de V/cert 178 pt. 

We zijn benieuwd ,mt onze deelnemers ,e:r a.s. zondag 
met dé internationale pool van terecht zulle,1 brengen. Wel
licht kan de wedstrijd Lens - Marseille tót_grootse-daden 
inspireren. 

-:-:-

.. ·. 
• / 
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De 28e ron~de - Resultaten 
, Senioren , 
Lens 3 - Duno 2 
Spoorw.3-Lens 4 
Lcms. 7 - Duno 5 

3 0 1 2 1 

Punillen 
Moa - Lons a 

. Lens b--DHBRK 

, 
1-3 
1-1 
1-7 

3-11 

2-3 
1-3 

2 1 0 1 2. 4-5 l.~ 

0,33 

van 20 en 22 april 
Junioren 

WE'stl.l - Lens l 
VVP 5 Lens 5· 
DÎ:IL 10 . Lens 7 
VVP 11 - Lens 9 
VVP 14 - Lens 10 

1957. 

3-14. 
3-0 
3-0 
7-0 
0-4 
18-16 5 1 0 4 2 

Vriendsch.(sen.) 
Lèns 1 - Gr.W.Vac 1 3-1 

0,40 

! 

. Cornpeti tie-indeling 
!lost.ra 3. Hierdoor 
4-3 score. 

Teruggetrokken bij .junioren 8 : Vita 
verliezen onze junioren 2 ])Unten en•eèn 

De stand luidt 
Senioren 107 59 

'Junioren 108 59 
Pup:i,llen 16 5 
Totaal·. 231 123 

12 
10 

,: 
~ 

25 

,36 
, C, 

-~;; 

8 
83 

130 333-243 1,21 
128 353-218 , 1,18 

13 ' 19- 41 0 81' 
271 705~502 1, 17, 

·Het zoeklicht op Lens' lOe juniorenelftal. , 
Gcko(..stt.rd dvor Gen ht..erlijk lente zonnetje was het 

zosklicht op .p::,,:,szatc,rdag getuige van de wE>dstrijd VVP· 14-
, "'0ns 10. Het onnisbare, instrume,;t v1as maar juist op tijd, 

ioant het was de laatste officiële competi tiewed~trijd van 
Lens 10 .. 

---

In de eerste twintig minuten waren de verdedigingen de 
voorhoéden volkomen de baas, maar toen een VVP-back, zwaar be
lJagd door een onzer voorwaártsen; n;et bctèr wist te doen 
dan zijn eigen keeper met een prachtig schot te passeren, ' 

. k;v1am onze voorhoede op toeren. Na 25 min. rondde L.<;'homas een 
pass van N,de Boer goed àf en nog geen .minuut lat"r maàk:te de-. 
zelfde sptler or 0-3 van uit een goed door spil F.Wamstceker _, 
aangegeven bal. Na d\J .doel wisseling was er wE-derol:! een kwar
tier lang weinig te beleven, insar toen stelde goed doorzetten 
van N.de' Boer, L._Thom~s in stáat de stand op 0-4 te brengen. 
DEi mooiste scoringspoging zagd1 'we kort voor liet einde. Een' , 
uitstekend door N.de Bos>r genomen corner w&rd door L~Thoma-s 
zo fraai ingekopt, dat het een wonder mocht he.ten, dat de bal 

· op de doellijn nog ge;),:Lcrd v;n•d. M{ér nor.- dim de: · ,.ndere (ge-



, 
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lukte)" aanvallen was deze 

1
kopb-~l een goal v,aard geweest, kns 

lOwondusmet4-o.-, ·, ·,.'. · .. ,'· 
Ons oordeel over ons lOe elftàl _is zeker.-niet onverdeeld 

gunstig. Er .~mrerÏ lange _peri'oden in deze wedstrijd, dat er 
nogal doelloos heen en weer gi,k-opt ,1erd: Te dikwijls ook wGrd 
"' te veel· gepingeld, zodat vrij lopende medc,s r•elers weer 
gedekt stonden vMr de bàl w~rd. af'gç\lêÏen •. 

. Aan de andere kant was er ook veel goeds te zi&n, De 
techniek van de spelers 11cs over hot algemeen voor 4e klas-, , . . 

junioren zeer, biého0rlijk; Het steppen van de bal zagen wij 
n.ikwijls ui tstek~n>l. ui tgovocrd en het pass&ren van tegen-
s tandcrs gcbE:urda ,veelal erg handig ... Jammer __ da_t dit laatste, 

· nogal r ons te lang werd volgehoud,,n. . __ 
· ]fot enige vurbczing zagen wij vóorts het kopwerk. 1r 
zijn senioren, die liever.een 1?al latc,n gaan dan. hc.m te kop
pe:n. Bij ons lci,gstè juniorenelftal werd er gekopt, dat het 
een lieve lust was, 

Door allerlei o'msta~digheden · speelde het elftal n_ict 
.in Gen nor,:;ale opstelling. Kcepe;r W.Burghou,,t b.v. is helemaal 
g;:.en k,c.:-:,,r van zijn vak. Het is dan ook als compliment be
doeld ols'. wiJ zeggen niet gemerkt te hqbbefl dat. er "gum ,,eo-
p~r II onder de: lat stond. ', 

De, backs A.Thomcs en P.Nieu,, ,.nhuijzen i.arc:n good Grap
vast en gaven de VVP-cr~ maar w.einig kans. Ook de mid,~enlinie 
v:as ui tstckcnd. In deze linie toonde E.Bish zich een nuttige 
speler, spil F.Wamstccker zich een goede spil (hij heeft zijn 

. lengte ook nog mee ) en H;.Velp.ink bleek een harde werker, die 
niet gauw ie,ts opgaf. Tn • de' aanval. was 1;Thomas inderdaad de 
midvoor. Hij scOordé 3- góals en de rèeds _'b1sschrcven prachtige 
kopbal kwam ook vmi zijn koppetje. De rechtervleugel leek ons 
stGrker ·dan de linkcrwing. füichtsbuiten N.dG Boer,1•1&1, een 
hand:i'ge, felle sp0ler;" die wel ,iat bblooft voor de toekomst. 
Veel minder pingc:lon .:,n niGt ál te zwer'flustig zijn, zijn · _ 
d"ingen die hif echter nog i:;oet leren. V.Nowc0, hoe klein ook, 
ging voor ge.en tc.gcnstandlr uit. de weg. Linksbinnen L. ter Meer 
on linksbuiten P.Háring (eigenlijk een half's?elcr) vielen 
niet zo op, zonder _cyenwel slecht t6 ·spelen. 

Al met al dus oen elftal, waar wel vat in zit, doch 
waarvan de spelllrs nog een hoop· noeten bijle;ren 1on ook het 
-een en· ander mo,ten aflt.ren. ' . 

En,. nu m:.::-.r ·.?--cht..::11, ·:.·.c~t :::::_.;,,.~v doet. .,. . -=1 . .. T 

u • ..... rr. 

' 
\, \ ' 

.\ 
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Van doel tot doel. . 
, , . . De comp0ti tie loopt 'op zijn .laatste benen, want rdid.s", 

3 elftallen hebben de strijd om de punten afgesloten t.w; 
" Lens 2; 5 en 6. Dat v&n deze 'drfe er· 2 kElmp:l.oen zijn gcwo;den 

cm volgend jaar ger, chtigd zijn in een hggere klas uit te ka-• 
-. , men hebben wij reeds uitvoerig medegedeeld. Voor Lens 6 gaat. 
dit ech tor nie.t helcmnal op, vrnnt, en dat werd nog' niet ver
teld, ons 58 e.lftal is reeds op 7 april gedegradeerd, Dit 
bl~ek, uit eon gêcorrigé<crde uitslag van de wed.§trijJ. Quick 7-

. Flamingo 1s·5 die oorspronkelijlc'als een z~ge van Quick w~s ge
noteerd. doch later t.och door Fla~ingo' s 5 bleek te zijn gewon
nen. L&ns, 3 is intussen in· u,n strijd op .èven· on dood gewik
k0ld om hE-t 2e-klasseschap tC behou.9-en. Voor de .overige elf-

. tallen (1, 4·. en 7 ) bete.kenen de nog te spelen wedstrijden al-
leen het afv,erken var( rcstGn:ten: ,_ . ' · · . '· 

" Op• de 2e paasdag werden 3 compcti tiewedstrijden ge-. 
spH:ld. De twee èlftallen, di<;, thuis tegen Puno speelden, kre
gen beide nederlagen te 91ikken., De uitslag van Lens. 7-Duno 5 

. (1-7) .zou do.-n vermoeden; dát het een eenzijdige wedstrijd · 
was geweest, m_aar niets is minder waar. In ,het V(,ld w&ren de 
elftallen van•gelijke'sterkte, ni ... ar ènze verdediging sloot 
deze keer niet zoàls anders. De be_ide k&nth,,lves speeldc:-1 zo 
zwak, dat de ·overige verdedigers; toch al niet 'in hun beste 
vorm; Ov8rbelast werden. Bovendien had keeper Suijkerbuijk 
g<ècn bLste dag,'Na ±. 10 min. nàm' Lens door J.Brussel de lei
ding,. maar binnen de minuut was ·het al 1-1 en toen hot rust:. 
signaal klonk had Duno rnn 3-1 voorcproi,g veroverd. In de 
tweed8 helft leek het er a;mvankelijk ·op, dat de strijd riog 

· niet verloren was. · De voorhoede . toonde beter spel, a·an in de 
vorige v;~dstrijden. Toen door enige blunders in d8 defensie 
de acht&rstand tot 5-1 wa·s opgciopen geloofde kns het nel • 

,·po 1n bcetj_e. De eindstand mis 1-7,·In de Eerste helft ransel
. _de keeper 1Suijkérbuijk nog een :pÉinal ty uit zijn doel. 

Ons dc.rde ·elftal vorloor met 3-1 van Duno 2, dat de 
' ( . ... 

2e plaats op de ranglijst inneemt.· Nadat Duno door 2 minnof, 
mE,er gelukkige goals· een 2-0 voorsprong hed genomen, werd de 
achterstand door een fraaie kopbal van-A.v.Gein tot 2-1 ge.: . .
reduceerd,, Na de rust toonde Lens 'Zich Gen tijdlang ·sterk!)r, 

.maar aan de afwerking.ontbrak all.:s. Op het óog eenvoudige 
knnsen werden ho"Jt-loos· ~0m:i,st ~n dikwijls mé á.1<.ten onze spe:.:.. 
iç,.fs- rl . .:; fout i.:,.:n~•t..f·,•.-:~cht.nd.o;',ho-..i.:iinci r!::.n t1.. ni·r·bn; T6i:_n .Dur..o 

./ . . ' 
. ' 

, 

'· 

. ./ 

'· 

' 
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kort voor· ti;j·d de stand op 1-3 bracht was het l)lEJi t bEJslecht. 
Met nog één wedstrijd voor de boeg ( tegen medecandidaat V,ïp-

, polder 2 ) ziet he.t er voor ;i,ens 3 somber, maar nog niet .)la.:. 
peloos uit. De laatste wedstrijd moet echter ba.slist gewon-' 
ncn worden ! 

PROGRAMJîiA JiWIOREN VOOR ZATERDAG 27 APRIL 1957. 

? . 30u Rava 4 - LEJns 8 ·Ttrrein Zuidcrpark •. 
1.45u. Lenspup.~.- ValkcniE:rs Terrein 1, lokaal 1 

- 1. 45u: Lcnspup . .È_. - Wit Bl.R.K. " 2 " 2 
- 3 .- u. Lens 9 - 1(ens 10 Terrej.n 1, lokaal 1 

OPSTELLINGEN. 

L.d.W. 

Lens 8 : '11.v.d.Ruytenbcek, R.Straathof, P.de 
Groot, G.v.Socst, C.v.Gcin~ H.R:1-aymakcrs, E.Kos, R.Kuijpurs, 
~;.H.:,crschop, J.WicJerink, ,J.Olyhock. fü,servcs: J.Schuttcn
h't.lm, H.Ikkkcr Kli;ijn. kidc..r : dhr.H.Kempcr. 

Lens 9 : met C.lfoytcns, h.Bilkhuijzcn cm N.v. 
Adrichc..m. Res; ?.Wisse en l.I.Kriük. L0i•Jer : dhr.G.L,im. · 

--_~§.!1--~_~0 n~2t P.Sèhulten cn ·H.Witting. RE-s~ Later. 
Le 01: en H..'.\·,-'-.yer. L6idcr :· dhr .E. Sü.roleu. Scheidsrccht"E:r: 
dhr.A.Beck. 

·L,:,nspu,::,n. : als vorigb week me's P.d" Koning c..n 
Lv.d.1kcr. fü,s~-·n:w•-::_de::rs. Leider : dhr.E.Sr,rolea. 

Lenspup.b. : als vorigo wu::k met A.Kramps,. 
\"/.Douw, J.;sorsboom, A.v.d.Voort-v.d.Klcy en A. Harkc. Res, 
P.Ebing, H.v.d.Waart, L.VL:stra en A.Krol. fa,idcr : dhr.F. 
:Burghouwt. 

straat 50. 
Afschri,ivingen aan dEO h,er E.Sarolea, Tomcitcn-

, , 

Het zo.,;klicht op de .iuniorm:standen. 

Op verzoek van (;CJil mmtel junioren gtvûn wij hier
onder d0 junior~nstanden. A&ngczien de uitsl~gen van hGt. 
paas-wrekende te 1,,at bekend zijn om nog in de standen ver
werkt te ·worden, zijn ,sl0chts da n:sul tatert t/m 14 april op
genomen. Alli::en de door onze junioren gespeelde wedstrijden· 
op 20 en 22 ,:pril zijn wel in ·~,mm0rking genomen. 
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DHL 1 12 22 78-l4 Gr.VI.Vac3 '17 30 53'..23 Lens5 14 20 52-20 
Westl.114 21 76-3

2 
Lens 3 ·· 17 20 60-3 2 RKAVV313 17 40-31 

Velol 14~17 47-43 VVP 1 x) 15 19 39-14 Gr.V.515 15 54-45 
Bl.Zh.112 13 57-40 Bl Ziv.2 15 18 46-32 DHL7 12 13 60-38 
Q.St.l 13 11 37-50 We;t.3 15 16 36-32 B1.z;·;.4 13 11 43-51 
Lensl 13 8 35-59 Verli'.2 13 15 25-25 KRVC6 11_ 10 37-31 · 
\I .Bl .l 13 8 32-68 Velo 3 x) 13 11 24-31 · 0SC 4 14 2 22"-106 
GDSlx) 13 2 

22
-7d IJ.ava l 15, 7 27-38 Hilh)4ll l 7-67 

Q.St.3 x) 16 6 21-70 . XX . - . 
GDA 2 14 2 10-46 

x) = 2 pnt. in mind.w;n.o. xx)= 4 pnt.in"'mind.w. 2x n;o. 

, 3e klas H 
. ' 

4e klas N • 38 klas K · 
VVP 8 13 24 76,- 9 
Q.St.715 19 46-3 2 GDS 3 ··10 20 66- 6 

Rava 4 / 12 20 59-18 
Bl.Z,.6 14 16 43-43 

Gr.W.Vac 7 17 28 51-14 

Lens7 .16 18 50-30 
Westl.715 15 33-44 
DHL 6 11 13 29-4e 
~r.Vl.V 16 13 26-48 
Bl.Zi'.513 11 21-33 
GDA. 4 13· 8 22-38 
Verb.4 12 -~ 20-72 

Dl!L 11 .. 10 14 68-15 
Lens 8 14 13 31-39 

, Q.St.8 13 12 36-40. 
DHL 12 12, 7 29-35 

11 - . 'i'-98 VVP 10 ) \, 
. "3 0SC 6 x) lQ -1 8-✓ 

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

; 

4e klas Q 

Lens 10 18 32'66-14 
RKAVV 6 16 30 92-17 

. Gr.W. V.8 15 20 5_0-30 
VVP 13 14 19 5P-18 
VVP 14 · 15 16 46.-35 
fü,va 6 13 10 27-35 
osc s 14 6 27-62 
KRVC 11· 12 5 9-58 
Q.St.10 14. 5 18-59 
DHL 16 13 1 12-69 

-:-:-:-:-

l 

1 ' 

VVP 11. 15 27 75- 9 
Q.St.9 17 25 77-l6 
Rava 5 l';- ;,, ;'0-18 
DHL 14 12 17 40-15 
Lens~ 16 17 48-35 
Velo 8 18 10 22-67 
GLEi 4 l 7 7 20-98 .. 
Verb .6 17 . 5 21-82_ 
Bl. w. Z 7 16 2 17-67 

. ' I ., ( 

,, 

' 
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,- Zo speelden onze junioren : ·· 
__ Het verslag v:in de wedstrijd VVP-5- Lens 5 kan zeer kort 
zijn daar de kampioenen dubbel zegeviE.rden. Tót eo.n de ·rust 
konden wij ons handheven, door verdedigend te spelen en via 

' snelle ui twilleµ enige winst 'te behalen • .' VVP echter speelde 
. - I , - . 

een prima wcdstrijd. Na 10 m. spelen maakte de VVP-rechtsbin-
nen 1-0 en zo bleef het tot ao.n de rust. , , 

. Na de rust kon Lens neg even standhouden ~aar· een klein 
nut je 'in de verdediging maakte er· 2-0 vari. Door goed ingrij.: 
pen van de VVP-verdediging kondén de wei_nige Lensaanvallen 
g<en gevaar opleveren, Negen minuten voor tijd maakte de roo1-
zwarten er 3-0 van. Het beslist beter spelend VVP heeft dez,, . 
oardige- e~ sportiev.l) strijd verdiEcnd geworÎnen ep. hierdoor het 
kGmpioenschap (A .Bogisch). · , _ _ · 

- . . l -¾ , - • ,,. 

. In een- harde doch sportieve strijd, hoeft Lens 7 boide ·_ 
punten aan Dl!L moeten afstann. In de eerste helft w,:s DHL-de 
betere ploeg hetgeen tot uitdrukking k,ram in drie. doelpunten. 
Na rust was Lm,s de sterkste ploeg, m,:wr wist dit niet in 
doelpuntèm uit te drukken. Met deze v,,,ûstrijd bcs1'b0t L8ns 7 

·à.e competitie (P.K,mper)., ,· • ' 
' ,, -· , , 

Lens 9 maakte een zeer slechte~b0urt door met m,::cr 
liE,f.~t 7-Q te verli.:,z0n v,:n VVP. \ Het begin Yc:n de wedstrijd 
g::.f eGn nnrdige strijd .to ,zien m8-c., wissL1endc k,;.nsen. Door 
trailgwerken van de bal li-ep Lens ecm'achtc.rstend op. Vc:n toE.n 
af ging h(tt van kw,rnd tot erger. Traag, nï s1-oom spel van v0r-
scheideno spélGrs ·zorgde' voor deze grote nederlaag. ' 

V0rscheifü.ne spelors schijnen niot te weten dat, voetbal· 
een tempo-en een téamspel is en det het plaatshouden en posi-
tickfozen. onmisb,:re factoren zijn om. um wedstrijd tot 
u.n goe~ einde te brengen (t:: S.). · 

---==========================================================-
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2 MEI 57. 
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3Oe JAARGANG (19~ó-1957) n"?5 
-. - ,---------------------------------. ---------------,-----.- --

- IN MEtJORIAM P.J. DE LEEUW +------------ --------- --+ 
Voor' de tweede ·maal in lut'tele weken tijds is' ons een·· 

goe.de :sportvriend· door de dood -ontvallen. Wij"her'inneren ons, , ' 
·hoe op de 36ste verjaardag-van Lens door.de voorzitter ons ge
bed w;erd gevraagd voor de heer p; de .Leeuw Sr wegens een ern
stige ziekte. Nu, na· een periode, van op- en neergang, vàn le
ven tussen hoop en vrei,s, met in de ·laatste weken ei,n duid~lijke 
achteruitgang, is de heer de Leeuw eigenlijk nog onverwacht 

·heengegaan. , · · · · 
re kennisrr.aking, van de thans· ontslapp--, · ·-net· Lens dà

·teert van de zoinerrr.aanden 1541, kort nadat zijn zoon Piet als 
·junior was ingeschreven. Sinds dien heei't hij een actieve rol 
gespeeld ,in cnze gelederen ... Wij hebben' hem gekend als junio-· 
renlcider, lid en secretaris van d0 elftalcommisBie, bestuurs
lid en lid van d'e technische comrnis,,ie. In al deze furie ties · 
muntte hiJ' üi t door zijïi g:cote acti vi t8i t en bijkàns spreek- . 
woordelijke nauwgezetheid. Zijn taak half qoen was voor hem 
vreemd. H:icj heeft het z~ch bij het vE1.rvb.lle'! van _:-,et vereni
gingsv,erk niet gemakkelijk gemaakt en trok er .telkens weer. op 
1+it, ook als sorn11ige al te tragê leden zijn plichtsbesef ·wel 
erg op de proef stelden, Zijn liefde voor d() sport en 'de club 
hvbben zijn doen richting gegevèrr. '· 

.- . . Men behoe:fde hqt waarlijk hht al tijd in alles met 
d0. l~1;,,er de Leeuw ·cans. te zijn•, om hem nöchtan~. hogeli~k t~- · 
.waarderen om alles wat hij voor· Lcnp deed, Viij blijven hem er 

. denkbaar vo'or. ]i)n ·nu wij afscheid. vi;n h0m hebben genomen en 
.a~n ·zijrt grac,ve he-bbGn gE;staa.n; 

0

bià~1tn wij _de gÖcc1.~ Gord onze 
sportvriend tot Zich te nemen, hem bij· Zich te laten komen door 

" de poort 'Van Zijn barnihartigheiiJ.. ·En mogen zijn vrouw &n kinderen 
troost vinden· in dE; herinnering ,.aan zijn lief4e <:n zijn -zorgen 
voor zijn gcziii. 1, 

TT• • ·t.-. . .. d 
. --~1J _ r~s c 1.n vrea e_- .. . . : _ . . . ·- _· .. _ . ~. P.J . 

. +:::., ·==- .. ·.;;~==--'=-== .._ ;::=;::: ·::,;,.=:::.'-· ~ =-:!:....·~ ""=, ·===: = ,, -::::.::::::!:.:::-:::. - ;.;',,,,====::::.·"'T-.=,:·-,:' ·i:-~~:..c=·====+ 

. '-" . -~ 

,. . -~ •. 
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---------------------------~ ----------------------- --------
\ 

Donderdag 2 
Zaterdag ··4 
Zondag 5 
Maandag 6 

mei 
Il 

Il 

Il 

Il WoE.nsdag 8 
,Wormsdag 15 · 11 

U,NS I ZAKAGENDA , 
Training voor groep 2 
Lensjunioren l eµ 9 en pupillen a-b 

Lens 1. - 2 - 4- 7 en juniorEm 1-5. 
q.ubavond-! · 
De Woensdagmidè.agclub. •· ~·: ~ining voor groepl 

Gecomtinee:,de vergadering van bss'tuur en 

commis~ics. 

--- t ----- . ---- ,-- '--------------- - -----, ---- -- =-;- =- ' 

DE LAATSTE 11"1,ND VAN JNZE ACTIL IS INGEGAAN ! ! ! 

-===-=:;;-=====::;===========-.=======:::=====;:::==========-=:c====-== 

Onze wc-rvingsact'ie. ' . . 

Lhr. v. Lux-,mburg, kcnn_elijk niet van plan zijn 'leidende 

positie prijs te geven, meldde deze week de h;;er N.v.Dorp aan 

a1s nü,uwe donateur .. D&armede is och ter dE:- activi j;E-it op het 

wervingsfront we:l vo:rt~ld, want van geen (,nkcle and.,:re Lcn

s.ir kregen wij ~en: aanmÇ>lding binnen. Waar blijven de nknsen, 

die voor LEc:ns wel enige activite:it willen ontplooien. Bewerkt 

Uw kennissenkring Ln. ,:erft leden en dona,tcurs voor Lens. Wij 

r.1oi-:~ t(;:n d.:~ basis van onz~: vc':rtniging vcrstérk2n. Stilstani:1_ is 

ach"'v..:ruj_.-tt;ang. Gri~pt de ]_natst\, kans. Onze ?,.c;tie _loopt ten 

,. ':!.ndc. 

Nit-uwe' donat0ur. 
n°235 Dhr. N.v .. Dorp 
In ballotage. 
n°41 G.M.H,de Zwijger 

Copernicusstr.77 
, 

25.12·':;-9-VinkenstÉ:ynstr.62 -Dhr.A.v. 

!"": - : -
Luxtmburg-H.Haket., 

De VOGtbalpo;l . . ' . ' , - - - , , -
, had J.!1 ·de afgelopen weck een abqnnGment op· eent-

jes. "Poolers" die, uitsluitend ééntj<cs had..:.en·ingcvuld, hadden 

echter de strop, dat enige ·clubs, die op het formulier ver- · 

meld waren, gelijk 'spc.eld.en·. Nederland èn lklgië deèlden de · 

. puntEn 1:veneilrts. Na de ze buitenlandse (,Scapade g~an w" a.s. 

zondag weer "normaal'' poole;n. Het aantal inzEmdu:s bleef iets. 

ondêr h.ct totaal van do laatste weken. Du stand in ,de compe

tetie is : 1. J .Jag<;r 207 pt;; 2 .A.Hmppenb-rom,ors 198 pt.; 

3. J.v.Wassem 197 pt.; 4,H.Janssen~P.Oranje-194 pt.; 5.W.'//cs

t<>:rhout 191 pt.; 6.C.Röttgcring 189 pt.; 7.R.1/iahhu 188 pt.; 

t" • .; .3m~g-hou;-~t 187 1it.;:~:.A.v.-1.3osch 186 pt.1 .lC .ii..B(:o~k-P.Kr~l 

::;_~:.t:.·~.>: 1.~~; ~-~; . .. j._ ~~i•~l ~!' ;, ,Yî ...... !.!r,,n P: .. ll1~n ? 

, . 
' - ' 
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De 29e voetbalwe~lc - resultaten van27 april 1957. 
Junioren Pupillen•· 
_Rava 4 - Lens 9 4-1 _Lens a- Valkenïers , 1-1 

Vricndsch.' Lens b- W.Bl·. R.K. 0-0 
Lens 9 - Len_s 10 0-0 

Correctie resultaat 22 ap;il : j-~ioren ,'y,cstlandia 1 -Lensl 
14-3 (niet 3-14) 'en Pupi],len Lens b-DHBRK 0-3(nict 1-:-3). 

St arid : SE.hiorc~ 107 59 ,12 36 130 333-243 l; 21 
Juniort,n' 109 59· 10 40 ·128- 343-233-1,17 
Pupillen 18 -•- 5 ·' 5 8 15 ·19~ 42 . 0,83 
Totaal 234 123 27 84 273 69'i-518 1, 17 · ========================'========== 

De stand bi,i -Lens 7 luidt: ' 
4e kla8(W. . , 
Delfia 7 14 · 21-, 4 puno5 6 4 ' 13-15 
Vios 8 9 13-26-10 .Lens 7 7 2 · 5-18 '. 
Juv.3 9 11 20-13 Verb.6 6, 0 . 5-30 

PROGRAM1IA SENIOREN-VOOR ZONDAG 5 MEI 1957 ' 
-2.30u. Zw.Bl.1 - Lens l Kijkduinsestr.hoek Duinlaan . ' . _,. ' .... . 

, --12 u. W€ste;rkw.2-Li.ms 2 Duinlaan _ 

,i 

. 

-12 u. Flam.,4 - LqJ.s.4 Bij Hoornbrug, rechts te Rij~wijk. 
-12 u. Juv"ntas 3-Lons.7 Ock,nburgh, le ·:terrein., 

OP-STELJ ING-IJl , , .. -_· · . , , . • 

=-----:-->-'--'----.!L~,J-n:!:s~l : A.Bq:k, A.v.Luxtcmburg,E.v.Lcarhovcn, • 
3.Luijckx,J.Admiraal,H.Hakc-t,,J.Suijck0rbuijk,,F.de Jong,J.Ras, 
G.Vcrhaar, J.WüstGfeld. · Reserves: C.Peeter·s, P.Oranje'î 
Lèider : dhr.H.Houkes. · • '. ·_ 

• . Lens 2: F.Kortekaas, H.Kc:mper,A.Hoppenbrouwers, 
A.Vest0r, J.v,d,Mser, J.Roózenburg, P.Burghouwt,A.Burghouwt, 
L.Knijff, R:.\7üstefeld, J.Jager,. Rc.sérves: C.Hoogcvcen, J.Lc-. 
lic veld. Leider ~ ahr .A. de WeE>r,t. ,. 

, Lf.ns 4: H.Eis<ênbnrger, Ph.dê,_Hwr,P".Krol,B.·v,.Vel-
zen,H.Helmich,J. v. \fosting',A. ten Dam, V.v. Laar hoven, H .Naastepad, 
L.de Boeor,.H.v.Wcsting. RcsE:rv1cs: c •. Vcldink,C.Mé,crshoek.-

Lcns 7 :' R.Suijkerbuijk,K,Wallaart', J .Stol knberg, 
P. v .Onna, Al.Hollandér,, A .Loykcns ,E. Sarolea, C. v. d .Bogaerd, 
S.dc. Bruijn, 1.df! Weert, J .Brussel. Rêser,vcs:D.v.Licshout, 
J .BrpE>khans ~ . _ 

'l'rogramma voor zondag 12 mei 5,7,: V/ippolder 2-
Lc,ns } ; ·16ns 7 •' Vcrburch 6. . 

: ifscbri,jvi1tgL-n &an dhl?•f<J .v- .. Lux..,r.fourg, -C.optrni_, 
.~c.:·:-r•.:-6, + 1; ~--.'5\~::;. 
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Programma Junioren voor zaterd-e.g 4 mei 57. -

- -3 u. Lens 3- -_Duno Terrein 1 lokaal), 
-3.45u.DHL 14- Lc,i,s 9 Laan v.Vollc,ring te Delft 

.-1.45u.Lenspup .a-Rava 2- Torro_in 1, lokaal 1 
_« -1.45 Rava b - Lenspup.b. Terrein Zuiderpark, voorbij ADO 

· rë:chts. ' , 

Programma .junionn voor zondag 5 mei 1957. , / 
-2.3cu. IJHL 1 - Lens 1 · Laan van Vollering ;te 1lelft 
-1. 15u. Lens 5" Bl.Zviart .4 To-rein 1 lokaal 1 

OpStE::lling,m:Lcns l:R.de Waart, P.v.d.Gecst, P.Jans,A.Smabcrs, 
N.de G;ruyter, G.J,.hec,J .v.Brussel.,H.BeijcrsbGrgen v.HtnGg., 
H.Lancée, C. v. Breugel,P.:t.foershoek, reservES H,Rooduijn, H .Peih
ster. ki der : dhr .P. Jufformans. Samcmkcmst : Lijnkamp-dc, la 

Rsywog. · Lens 3 als bc>kend mei P.Fn,tz. Lc.ider:dhr.P. 
M\;.crshoi:•k Sr" Rlserves: D.Taat, R.Blok. 

Lens 5 als bekend met G.Straver. Rcserve:B.Hcn-
dricks €:.n K.Admiraal. Lc,idc; : - dhr.A/.Bogisch. _ _ . 

Lens 9: G.Halke:n, C.Nuyt8ns; H.Nhm;,,_nhoven 
' . ' ·. 

N.v.Adrichcm, J.v.d.Knaap, M.Krick, b.Hilkhuïz,c-n, H.Gocmans, 
G.01,llhock,P.V/isse, J.Brocekhans. R<.scrve,;.: M.Zilfhout, F.dE 
Ha&s. kider : dhr.A.fü,ck. Saocnko• st:- 2,4511-. Lijnkàrnp, de la 

Pupillen .ê:. als t,gen V~ükenicrs met P.Poil::.ot. 
fü,,servc:s.: D. Vianders en 1, .H,:rte. Lr idor: dhr .E-. flaroloa. 

· Pupilien b als tegEm Wi f Blauw- R.K., mét P.};bing 
A.Krol,H,.v.d,Waart en A.Vlastra. Reserves,W.Douw, J.Borsboorm, 
B.Blok. Leider : dhr.F.Burghouwt, i . ' -

Af'schri,jvingen aan dhr.E.Sarolea, ,T~matenstr.50 

Zo spt:el den onze Junioren. • 
Onmidd<. llijk na h1::-t bo-ginsignaal van' s·cl)eidsrechtcr Hànst,n 

kwam Lens·& al danig in he. t n~uw, me.ar dm;k z_ij het _keurige 
spel, van onze achterl10E·dt: werden de ·cüi'ste aanvalsgolven ven 
Ra:va 4 gepm."€.erd. l!d was dan ook jammer dat een mistrap v.:.n 
S·traa thof en niet ui tl opon vanv .Ruij tenb,;el,:_ oorzaak waren van 
twee Ravagoals. Na de rust wogr,ri .de partijm goed tegen d
·kaar op:.,;maar het geluk ,,as ,niet aan onze k:::-it want 2· schoten'· -
van Ravaspel,1rs troffécn 'doel, t0r;-1ijl de knallen van 1fox tE.,gen 
de paal en nGt over gingen. Toch gavèn ,onze jong,ms lrnt nog 
niet op (;n de lt.n.tst?. 10 c1. -; r~ Rev2. Volkom2n in 18 vcrdedi-

- ,:..~ ... , - ~ :,.,. 'l"- • c::; ,.• / •""lf"\7• J.._• 
01 ~ ;, 

0 -+- T,- '-,- r,' 0 
·• a:""I ( + .~,a·' ~,.L...L~ f,._t.._on 5 'C,,n. ~· t.. i.:,.,-• ., ..... ,_J_ .:i.s•-1,.; .:. ... ~ .. ..r\\1n ,~w .... r .. r1 ·· .t:n. 

=:::::;:::~:::=::::====:i:::========.:.~:.:::.~~=:-,=:::;;c· ... :.:,:.;.,;::;;::=====.:l====:::::,::::.! .. :-:===:-::;:-·c::= ·=:;:,, 
. . . ., - . ~ - . ' . . . .,. 
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'. Redaqtie: I"de Weert ert G.Lam 
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. . . _. Terreinen Qckenburgh, ·einde Laan van Meerdervoort ~ · . 
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,, . · , 30e JAARGANG (1951\-1957).n•36 9 ME.I 57 . 1 ·. ·l' . 
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. . . 'DANKPETUIGING·-· . ; · ·. , , · ·. . . 
r , }jet is mij peri, bfóhoefte, mede, m:mer,s mijn kindèiln 
Vera 8n .•Guido een speciaal woord van dank te, zegg'en·. voor. hEit' 
afs,:lleidswoord bij het overlijden van mijn lieve. }fan en. d!Jr.· 
kinderen iorgzáme Vader. .. ' 

Naast de overstel:p~nde bewiJ zen van• deelneming· e1~ 
'niedeleve·n was ook dit artikel 1in de Lensrevue ons een troost. 

·' • ' Den Haag,· 30 april 1957 

' 

Mevr .. A.J .1: •. HALLIEN-v.WEES 
. Amandelstr.1O3 

==~=====.===================:;::;::::;::;;::;;:. = . :;;;::::::;::;;::::::;::;:::::;::;::;::;-=======-= ·=== 
•\ . \ 

, Jlonderdag 9 
·Za t8rdag 11 
Zondc,g · 12 
fü:r.nn:;.g 13 
'ii?cr,sdèg · 15 

mei 
" ". 
" 
" 

· ','iocnsdag 22 · · " 

.I.BNS'ZAKAGENDA 
Gren training ! , , ' f Lens junioren 9·· en pupillen a en b 
Ll'ns 1-5-6~7 en junior6n 1, 

'Cl ubavond- -. . ;'. 
:,~ wocnsdqgm_~_~§o.gclub - ' 1 s AvÓr~üs train'inf?'- "' 
voor gros::p I • _'N .ICS, -brochurc-forumav0nil., 
VèrgÇ;.dei'ing bcstuür_. en. cotm.iis_si_Çs ·. 

::;=::;::;:;;::;::; ,::=;;;:::;::;::;::;;:: ,====;:::======== '=======:, .. =====- ;..-.:=::;:;::;:::;::;::::::;::;::;::;::;=::;::;' = 
NGG STEEDS : WERFT U,DEN EN DÓNATÈU~S,. ! , · ~ 

::;~::;::;::;. ::;::;::;::;:;;::;::;::;::;::;::;::;· ::;::;::;::;::;::;:;;::;::;• ::;::;::;::;::;==.:::,L::;::;•· ·::::::; ... , •·.•·•::•~.:::;=::;::;::;=::;::;::;::;. 

,De worvingsa:ctie :krijgt in het·· algomeer. niet de belangstelling 
die een actie, die toch ten dot'l hoeft de basis van de, clutf, 

· - tc:i' vc.rsterkcn en· zijr. toekomst· te, \v'Grzc.kcrcn1 verdient. Dcz'.c 
week kwam er nic. ts binnen. . . ·: ; ' 

omdct t hut. buÏtÛu:i · Dezt cc tic;· is ni&t ui tgC:schrcven; 
• , " "I - - I 

to, vallig eens op het idi.;e• kw&Jrt, dat· eer. paar dona1;eurs en le.-
den, er bij wcll eens aardig zou zijµ•, Degene, d:i,e het idoe wn 
deze· actie aan de hand deed, di:Gd dit op Z€&r ·goede ·grondiqn • 

. ''1.!et enige b.ezorgdheid zag hij·, dat bijná·.om1crkbaar langza~m 
de teruggang van het ledental nitt gècompenscerd ~~rd door• 

·-,cTgcüijkb:,r<';. 'aanwris.· .. Lèns heeft c,nige jarC'n geleden .8 scni,o
rni-c·n 10 jubiorchclftaJ:lcn in' het v,ld k\tnncn. brengen.· Nu · 

' . . . 

.::.ijn h . .:.:·t ·.:r v. 1:~ -i,H::.dc cat _r;orj. ·:ri neg .. 7. Eo wel d'.ls rtic t v1:.r-
·' ' ; 

.. 

./ '' 

_ _. .. 
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,ntrust"nd, is di;:. a~htcruitgnng toch onr:-.isk(:nbaar- En gc{:c._:n 

r,ç1 fc i t, dat v,m de junionn 81 tijd weer econ zeker pécrc .. L tGgc, 

a~i<,,lt, ·i.s ople:,ttèndheid g(bodcn. T.a.v. de donet,urs ge h,t, 

(jl0_.,rig1. ns in ;:;:indcre ri~te, 11,(tZ(.lfdG. I\_ nrom is dt1zc; octi-c- uit

&--schr(, ver~. Ló.i!rorr/ vragr,.,n wij : · 11 VVcrft '.l.L'den. c-n donatl urs 11 

In wat doet l' ? · 

¾i, l:dlotngo: 
Z141 ~ !'" d-- ''•11· ,·-,,·r . :.r •. ~ ........ \,. LJ,1 ... ë. 

1. r{ .s. -:roru.i:. 

OFFI~l}.ÈL 

25 • .12 •. 39:.. Vinkenst1;.,;µnstraC2 Dhr.J:...v.Luxpr.

burg - H·.füikct. · 

Door h~t bLstuur i.;ar;. de ~1~S, ~istrict ::L.n Hetng, i"fd.Voüt

t-, l, 7tbrd t óp wo ... 1~,sdag., 15 mei "a.s. des avonds om 6 uur, iu 

(Ln der zo.lcr. van café-'-rf.stc.ur&nt '.'DC: Kroon 11
• Spui 10, c:tlhici, 

-: t·.i1 forümavond g1. houdt n. Ondcr;;:crp" Vfin bf, spr:.;king zr:.l . zijryÎ? 

::-rochuru 11L(ic\ing gc.vtn in srort"'h.:.rband 11 • 

Onze be stU'--ï.rSlc dl n en junior{,ncommissivl·.:.d:.:n hi:, bbrn van 

;~- z-~ brochure inmid'dcls rct!ds kcnr..is gcno:,:.:-n~ Evn p:n:i.cL.tige 

,L:lcgcnhc·i~ om_l.tii..·l·olJl,r met. ctnd~rö_ vcrcnigj.,:.c,-;: ri v-~.n gt.do.chten 

't. 1':isrn . .:Tcn. 1~1~i~ v0rtróuï•.1cn (.r d.:.,n oo~ op, d~ ... t c~lle b_i stuurs

!vdLn. en du vol tnllige ,junio_rt:.r..comr:1iSsiu op di..:~:::::, uvond a1::.r"7.:t.. -

'.'.i:t; z.ull\..n zijn. G.s.!.1rno v,-..rzo~k€:'L vlij ,_vLntu:.,e;l tt- stcllc·n vr,:..-

1
r.n voor_12 r::tsi ~.s. bij het sccr½t8rin.cit inti; z..:.nd/n •. · 

..: rp;,.d,.>ring EL stuur c·n Commissir-:s ., 

I.v.1n. tet bc.--v, nstaando :·ot...-t de v;_rg:.:-;.dcriri.g VLn 15 tr.2i 

q.s. -1vorè...:n ~itg,_ st"f·ld. v·oorlopig is dc,:zo vc..r::ct nn:.:r 22 m<..:i. 

:pl(:c:ts Vé!n hhndtling in, de volei::nd0 L,.nsrevll.c. 

~tcncilèomr.1issin-. _, \ . .. 

7fcdcro:-.! Ilit:ldd:: z:bch een nieuw lid esn, t.w. V!irr.. Vcnderbos. 

Het tnthcusissme wu;,r;~~edc·. hij d,::.. ct-·rst.::, <;.vond zijr. ViÇ?rkzaEim

:):;:dcn heeft anngtlv2.t ko,. stcr0n de b( st(-~ v~-fwc,chtingcn. Yh:l bc

d1:.:.nkt Wim ! 
J ~-~t~rV(;rslagcn. 

Nu h..:t 1:.ind0 v;:~n het VLr~ni-11t1ing.sj,.:-.Lr in~zicht is vtrzoc,

kcl"l -y,•i\i de hL-rcn s2crctnris~>€.n van d(· div,,rs...: COllilllissics al

,s.st n;:..:t h1.. t Sf.;.r:~t nstc.llcn .van dE: jr:&rvt.,rslag~-n te bc:ginr.e:c. 

:;i tr;rl ijk 15 juni a.s. wordE:n d8 ze door Ji" t alg,. meen sc

Cll'!., tcrit .. ;::,. t ingewacht. IIt:t bovk,Yerk k,s:c dan tijdig voor de e.v .... 

j:3.arvcrgc.dl rir.g &.:J.n de 1( d(.n 'HO:rdt·n to"g0z0nc1'..,n. !.~o@;Ln ws d:e 

heer G.Lam weer om de j::arlijkse stntistisclh;, g~-c-.:.vc.ns vrugc.n? 

Voor L.lle r.1eiswf.~king bij· voo;rbr,r1t VTÎf'.,nJ.c,lijK dt.nk • 

. . , 
' 
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Lt-nsv .,;tbalpool. _ . · ' 
fü,t hoogste cloor onze dc.eln, n:ers behaalde tot1wl ·.c-c:s. 

8 i;;unteh. Ook dtzó week konden wij het niet tot cr;n prijsje 

brl]ng0n. De onfü,rlinge rcmgs<'hikè~ing bkef nug,,noeg ong8wij.:C 

zigd en_ luidt thahs : 1. J.Jager 213 pt.; 2.A.Hoppc'nbrouiYèrs 

204 pt.; 3.J.v.1/h,ssem 203 pt.; 4.H.Jans;~c-n 201 pt.; 5.P.Oranje 

200 pt.; 6.W.\'iéstt-rhout lS·S pt,; 7.R.l,Lilicu 196-pt.; 8. C. 

Rotte;,.ring 195 p_j;.; 9. H.v.I,tjlj 192 pt.; 10. A.Bcck-P.Krol 19lp'. 
-.-.- 1 

DG 30c ronde - fü sul t:::ten v:::n 4 mei 57 •. , 
Junior.en· ~ Pupillon 

DHL 14- kns 9 0-1 Lens a - Rav'.i" 2-2 
·Rava b - Ltms b . 2-1 . 

Vr.sch. ( iun) 
· Lens 3-Duno 2-0 •. 

t1e ov<.;rige weclstrijdc.n (s~n.1-4-7, jun.1-5 en vr.s.ch.2) 

gingen -t~cgcns ~errtinc;.fkcuring nil~:t door. 
St::nd . 
"-'=-"!Senioren 
' Junioren 

Pup:i:i :en 
. 'lot:,'.il 

107 59 12·. 36', 130 333-24~ 1,21 

110 Go . 10 40 · 130 344-233 1; 18-
20 5 D 9 16 22~ 46 0,80 

./ 

237 1?4 '18 f5 27~ 6)9-522 ~;17. 
==:;:====·.:.· ·===:::.:=:::-:::::==-..:o==:-"'-;.::==::::_=_=_=_=_=_~_--_·~---_-_, --~---, /. 

PROGRAliIA ~1:NJ.GRFT V·. 1C:\ ZC~<D_-~G, 12 tit.I 57 .• 
--2,30 u. PDK 1 - kns 1 :,.:':ol·.~.n, 1,ind'- Spor"tl•._,m 

-12 .. - u.·Lsr..s 5- L2ns l(.jun) OckL.Jlburgl' .. , v~ld 3, l.;l:~·2_ 

-12~...;.. u. Lc~l1.s 7- VBrlu1·ch 6· .w., 11 11 2 ,, 11 2 

-12.- · u. Lens 6- Voorburg ('KEVEA-bt:.kcr) Ocl:~nburg, Vol; 1:sl. 

OPSTELLIXGEN 
Lens 1 : l,,llcck, A.v.Lux:,,mburg, E.v.Lc.,,àrhov~n, B.Luijckx, 

J.Admiraal,H.lbkct,J.Suijkcrbuijk, F.d.:: Jong; J.fü,s; 'G.Vcrhr.:',r, 

J .. Viüstl'feld. Reserv0s : C.P,.ctcrs, P.Oi-,mjc.Lcider:dhr.Houkts. 

Lens 5 : J .J<'rijtr0 rs, C,Vc.ldink,C.1kErshoek·,G.v.Gcin,W. , 

Kl .. · n ,. ' L Bl J K . . '" S l . " 1·· · t .. ' unnt:lJ,.r~ . .1.J(CKE-r, • om, . UlJpt.rs,.r. c_11ppurs,~.- at~· .. n:.:: 0.1Jn, 

J. Brochnrd. 
Lens. 7 : R.SuijkGrbufjk,K.fü:llaurt,J .Stol trnb~rg,P.v.Onnn 

E.Hollnnder, J.v.Pocljc,E.S,;rolu,,C.v.d.Eogaerdt,. S.de Bruijn, 

L~dE VÎ,;;crt, J.Brussel. R1 sürv0s.:· J.Brockh'":1ns., D.v.Lii~shout ... 

. · Lens 6 : ·A.Blok,J.Ballcring,},.t!ourik_,J.Eom,A.\folhë!in, .. 

J .Bontje ;H.l<foldic r ,H. v. d.Book:::,rd t ,IL J,:nssen ,H. v .Rijn ,S .Kroon; 
fö:..se;rvc.s: Ph:d,.:: H, e::r, L.Ni:~ss'.en,A.Krol. · ·• 

_ .Afschrijvingen to richkn r:r.n ahr.J<'.J.v.Luxrcmburg, Coper

nicusstr.56, t.lc,foon 636509. 
~ ) 1 ;:. 

. 



,, 
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. , ..... ___ ~_· "---·---,-•.·_ ... ___ , ___ · ___ · ___ ·: __ , __ ·,,_3i8.~--
. De vit,dstrijd Wippolder 2- L,ns 3 is volgens dc··11Si,Jortkro

nic:k "vcm 6 mei. 57 door• de K.N.V.B. uitgesteld. 
Programma voor zondng 19 'mei 57 . .; Westerkwartier 1-Lcr.s l; 

' ' ' Jluno 5-Lt.ns 7. Jls. mogf,lijkh.:id b0stant fü:t e;vcnecns Lens 2 
t,..gen W,stcrkw.2'zal'spclE,n •. Hiq:-ovE.r kunnen we, echter nog 
nic ts. de fini ti"fs. schrijyGn. Dç, betrokkui. s_pc lcrs l rijgLn ,per 
,:ansbhrijving ikn_ nog ;vel nç,dçr bi:rich t_. · ' • , -.-.-k 0 
PROGRA1;:t,IA JlJNIOREN VOOJI ZA:'ERDAG 11 m"i. 57. 
-3-45u. Rava 5 - L<êns 9 Teirreiri ·zuiderp&rk •. '. 
-l.45u. Le,nspup."a-"ûSC b. TGrrein 1, loka,11 l ' 
-1.45u. L,mspup. b .-KRVC d " . 2 . . 11 2 

. PROGRAU!A JUNIORE.N VOOR ZONDAG 12 MEI 57. 
-12 u. kns,5(sen) -Luns l(jun.)Tc~rcin 2, lolt'.,d 5 
OPSTELî:INGEN ' 

Lens l : els vorige' w,,c,k gc.publiécerd. Leider:· dhr.P.Juffer-·· 
mnns~ Rcs. H".Rogduijp. en 3.Pünnings. ' :-

Lens 9 : met F.Di.;im en N.v.Adrfrhc:n. Rea.}.Ha1u.n, M.Zilf-
hout cm ,J .Brockhcns. L, id<:r : dhr .A .]kek-.- .· ' · 

·knspup.::.: als· vorigu ,./ctk·mct D.W"nders,fü.s.L.v.d.Mcer. 
Leider: "dhr.E.SaI'ol'ea._ · .. • . \ .. , -_-: _ ..... 
. Le:nspup.b.: als t<:gén R~v'. r.i_çt A.i!•rto, S.Blok _<:n .J._Bors..: 

boOm.Rt.s . .A..Krar.1ps, .ti-.VL'rs--t .... \,.gn." Ltider: dhr-.::-'.iLxghouwt. 
A±'scLri.jvir:g8n · àr.n· dh~ .. :g:.Sr.r:-lca, 'i1orn~.tt.nstr. '.)0. . . ... , . 

. \ii( kri.i"'.cn VIE: de vol ende kLOr ? V~lo-Lcns 3(tcr.r.:in kns),' 
Lc.ns 5-WilhElmus 4 • VVP-LLns 8·_ o zond:..g). . · - · · • ·-
Kicuring .junior,m.D , . . ' , • · · · . . , c Junioren geboren in 1942 en da pPpi·llon, 

C die in 1945 g0bqrc.n zijij; moe. t,;n v66:r; sipt<:ml:ic•r een hu,rings
bewijs inleveren., îlüar in j_uli en augustus op h~ t 'kcuring.s1Ïu
r;;;a-q grote dr'ukfo heerst is ht t r,:adzafcm, je -zo· .ar,ocdig mog,·
.li,jk ,:'éean de vcruistë .. cÓ11tr6lc -te· ondc,r1Kr0cn ·.op V:.rk,-,n_m~rk.t 1. 
dinsdr.g half'vijf. KcuringsbLVrijzen inh•y ... r,'n : Tori:Eit,'ristrE~&. 

Zo ·sJiu.lden onze junioren·. · · · . · .. • ., 
. 1 • • • • • • • ~lcchts 1- 'c-;e.dstrJ.Jd ging door m.1::r 
dc:z.:: bracht een _pruttige vcrr,,ssing. kns ·9 hi:, lde' LCn ·s'tci-k 
staal tjc' u·i t _door: met 1-0 v~.n h~•t .op ,igcn v, ld .nog ong,,sl~grn 

.. DHL t~ winncIJ,. _Ol)s· dodpunt·w~rd in de ,:e;rst,,r,elft·-g; .. scoord 
door Gerrie Olyhock, diu,1 c,vc,ntj<:s go~ d d,Óordruktc 'en het leider 
m<:t è.c,n listig l;>qogj,· over de uitgllopcn k0,.pur 'in, lict·--do81 dL-. 
pOnLl rde. Het g, h,.lil ,,lft:il t,,ondc' c:cn flinkc·''dosis' :i:jvcr. I\:. 
Vt; J d(-.dig-·:.rt~ s t: ... k "s 7\ vi;J in , }k,:.:.~r ~ . de V.0 ;°).!·!:,.?, ::l"L pl],.~. i lL l1.. h='or-· 

, , i ..;1r t'-i b,jnk, r<:i • t'. u.,.i.. • ... "'1.lj )··•-. •.• ,: ~~L1~ 
.._ - •~·-·-• =:;=, .. "-= l , == .':;:;;: •_l = • =-' •A• •·, "'"-·:; ·e,:C!==• • = l .!:-. __ _ :-;:,:g::,-,:_~i.--::...:-!=:-:::a: •• ====-= 
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E.ednctie: L:de Weert en G,Lam - _. 

Gironumrcer t .ri. v. L.en, S. '336111 . 
Secr.H,Houkes,2é Schuytstr.60,tel.324721 • 

-: 'I:erreinen Ockenburgh, einde Laan van Meerdervocrt 
'1 . • ' ,, 

- 30e JAARGANG (1956-lS57J n°37 · 16 MEI 5'i'. . - --
=. = . ==========::;;;== ~ ==== ~ =::::=.:.= ·-==· =· =-. ;;;;;;::;:::= ~ ==== ·===·-========== 

,_ 

Zaterdag 18 
·· Zondag _ 19 
l.Iaandag 20 
.,. d 2? ,;o~n~ ag ,... 

LUIS' ZAKAGENDA ' 
n:ei .: Ler;sjunioren 9-10-, · · 1 

" : · Lens ,l-2-'3-5-"i'.-:_,eteranen' en junioren 1-3-5-.§. 
" . Cl ubavond . . · _ 
" r'e Woensdagmid:'agclub · 

1 s Avonds : vergadering bestuut en commis~ies 
\ ;an~ è..e So11hi~l.aan ( zie 11·oifffic:l.eél 11

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

ECG TOT 31 J.I:E.I : -\'JERF.T .LlDI.:Ei EÜ JON.AT1WtS ! ! . . . 
=;::;====-,:;:= - =-=-·=======..- ==:=-'-===.' ::::==== _· ======· =======' ·=======; = 
Ie 

1 
wervilJJ;'~luG:tïe. · :,. _ ,. -;:· . 

Ook dc~Ze wec/k was :.et ,ire_,er ri.iets 'met onze _.~dtie" Wïj kllr..
n.en nu wel helè ,vertogen ga.an ,houden ,over de 1:1oodzaak. Om leden, · 
en donátcnrs te werver., m2ür ·dat doen wij niet meer. Vorigé ,' 
week he;bl:,cn wij. duidelijk iönof,g ~aang8gdven,\waarom het ging. 
,üs onze L,,nsers nu,v,•rst"k l,·t·en gaar., moeterr zij het zelf we-. 

T • , . . , ,. 

ten • .uo\s b•:staat .. ni.et àllecn·1,it het t stuur E:r: nog ·.wt c,nse_n 
dic~eVr.nt\::.'ns if.:ts···voor. d.e c·iub -ove.t heb!~·c·n, rr.aar· uit alJ: . .,r., di~ 
op de lcdtn fin 'donat.mrs1,ijst(,n· zijn gE,!lotcërd. Als ,nu r.ttar . 
een· kluinu groep om L12ns' t_!Dckoms t denkt, _ .ziet het er vo::;r de 
club niet best 'uit. · · · " 

Nog msa:r; een .halve maand be:staat de gelêg€nh0id in het 
kadèr van onze actie ·-1,,dcn. e.p. donate;ur& 1aan te wervón ,·n ·een 

,. gooi ,'tE. do<'n naar· ·de b0schikb.a,ir,gesklde prijzen. ' 
' fä>t, zijn allen n,oBt het'mogélijk zijn, voo·r e<Jn fü,,.-cr(.nd, 

slot. to -zorgan .,_ Il<b"t _zijn all~t senioren, jur.ior0n en dor:.o.-
tcurs · ! . ' - · . .J:-~~'i · <:,fl'~ ~ 

J • ,,j \' 
,, 

· In mcrto:!'i ~L1 3.ia Pr<2~ldsr .· -:1 
, , · Wèdexiom rler-d een met Lens b( vriéndc 
·"· . 

. familiEC d.oor de dcod;,J)~zócht; Ria, dochter 1;,,n - déc h;_cr en mu-
vrou·,v ;7 .Praalde:r; is nÓ.. 8811 jaienläng ziGkbt;:d. gaan hetnolt:n. 
Hier wterd 1cen z1üvüre bloei;;, ·hec.rlijk b.lo,.i"it,nd voor Gods oog; 
door d& grotl) Hovenier ovorg,:,plant naar Zijn eigen couwig Para-· 
dijs. Zij ·was het ·.,onnet.je ,in h,uis. - ,zoals een ,lieve zieke i:.at' 

\ 

,,' 

, 

. 



\ 1 
\ 

· .·. ·.·· ... -310----~----------------------------------------------------------
zijn kar. - hu 1.,cft. zij in Gods. liefde t·n schouwt zij in dür 

· zo)ne:,_ Zon. 
Jaren aáno,n stond zij,in het midd(:,l.punt van de 

zorg-en van haar huisgenoten. Haar huengaan laat e€.n hcgte 
.;.ch1er. l.~ogcn hr.ar ouders en zusje:..s troost vinden bij de ge
daclte, dat· ti=..:i~wi jl 'een Z~G van bloLmln, h::,er vritnden, llE:t 
liohaam · verg'1::1z~lden nêlar ht;t graf, Ria I s schone: ·ziol nu zf;lf 
cwi bloem is; prijkE::nd voor Gods troon. 

P.J. 
/ 

OFFICIEEL 
Ni-'~uwce leden: 

...,, 3c4 J .P.',;.l:iLtz 12.3046 \vijkctstr.18 
:,,, J]5 A.N.v.Egmor.d ~,.1.46• Dricberg,mstr.5O 
✓- >>6 :;.L.F..dèe Zc:ijgc.r 25.12.39 Vinkcm,te,ynstr.62. 

V. rg::1d...:ring- 13._ stu:1r c:;n Comr:1is2ii:..s. ~ 

j ..... zv vc::.·f-7:.id~ ring Viord t th,.,.ns &;t houd1;;n op woi:. n:2,ds.g 22 r;~~ 1 

/" G.o::h in uf·.1ijkir..g_ var. het Tt,o:._'-ds c~rd.E.r gepubliC._c,rdt: nir;t in 
l1L~ ·1~.V.f..i_;•.bourr doch· in d.Ê: Za8.l vHn de R.Ko Op.~:cb..:rc L .. 1;.·sbi
bliothc(k, Sophialaan, :.ü!1icr. Ao,nvan.g S uuro ~-; ..... vcr~:élcht,._n 
~'·l~i.-: bsstuurs-l·n ~or.u:dr·siclcd:.n. 
K.:'J .... il.,I.-Vot-. tb'. ... lvoolo 

1/e;d...:..rom Tny.:.:htLn :,,;1:; ~ ~!'l ve.n,. onzt.;;" dc(.ln,:.rr..crs ondLr dL ·11ri.~s-
:•:innr~s.rs r(,k.. ic~. C. v .. ;i .F,,ogacrt kiH:r:, r:~ct 11 pur+.-2n -uit dl:.: buc. 
Wc zijn bt.nicu;,,,a Y7ut hem dit oylL vert. ·. 
t Voorts huhaal_d.c.n 5 deC;ln-.m.cc>rs ~O ~ui:tf~n: Lt~r:1 ~~--.1.ntt.: tekort. 
':Jé.!.L."'.mer volgénde keer be ter. D~ gc..ng z1. t er uus in. 
j - · Nog tw€e maal ka:1. f't..·n .gokje· .g1..,waag'd Vi'Çl~dcn. toèt _!L ook m1:;>c. 
120 or,d;:;rling~ rangschikking is nu : 1. J .Jager 220 pt.; .2.~~; 
ll0fpOn\rou-.-·crs 211 pt.; 3.J.v.Warfaem 210 )'t., 4.H.Jansscn 2C-8 
pt,; 5;11.Oranjc 207 pt.; 6".R.1:·Licu 206 :pt.; '[.'ii.'./ stc.,rl".out· 
20, pt • 8 " ''ot•·o-r·1·ng nol n+ • u A B·,0'• -, ,,. __ ;ol "no ·-t .. .: • , ~ • µ • ._, u 0 i::.. .1~ .C. _t_., .._ .• 1 _,,. • l --·"'- -r .... .1s • ..;.v "..J • 

10 .. H.v.Ri,jn 197 pt.;. · ,\ 
, . 

IE. 31c voetbal weck. R ;;ul tet"'"" v,,n 11 en 12 ',.i :''(. 
Senioren 

iBK 1 - Ltr,s 1 2-2 
.Lens 7- Vcrburch 6 !,-1 

KrVEA-bckar 
· Lcns'vGt.,-Voorb.vct.3-,.O 

Vri;___ nclsch. 

t. ,.;"unior(;n 

ETv:l 5 - .L1..ns 9 . 3-2 
?upillcri 

.:..,.-I'!s a - _OSC b 
Lens b - KRV;J d 

' 

4-2 
1-1 

, ' · 1•.ns 5• nen:)-L,ns 1(.jun:) 7-7 
I 



, 

_,11-
-" ---------- -- --------------------------------------------✓ -----

Stand: 
- I . 

Senioren 109 60 
Junioren 111 60 
Pupillen 22 6 
Totaal 242 126. 

13 36 
10 41 

7 ' 9 
30 86 

133 339-246 
130 346-236 
i9 , 27- 48 

282 712-530 

1,22 
1,17 
0 86 
1,17. 

Als eerste ,.indstand' kunnen we die van Lens· 2(s0n)gcvE-n: · 
,· 2o klas C 

L.cns 2 16 15 0 1 30 96-23 
Velo 2 16 10 1 5-21 46-35 
Bl.Zw.3 16 9 0 7 18 56-31 
GDA 3 16 9' 0 7 ,18 41-26 ; 

PDK 3 16 7 1 8 15 41-45 
:Arch.,4 . 16 6 2 8 14 40-52 . '' 
s;v.H.2·16 5 2 ,9 12 35-97 / 

~lTC 2 16 4 2 10 10 25-73 
füu:l d.-1. 3 16 ·2 2 12 · 6 27-65 

Wat is er nog te spelen ? . 
-.. Z,m:).s bckc nd huoft Elen deel vi,n onze elftallen r:-eds de 

cor.:pn;itic 1956/1957 bd"indigd. KLar zijn : de scnior.cn0lf
talhn 2-5-6 en ·de jur,ior,n::,lftt:cllen 7 '"n 10(?). De " pupil-
1,, ncompêti tïc "werd Zél tcrd,,g af;:-, sloten. , 

· Na de wedstrijden Y:m j.l. .z"t,"rdag en zondag hebten :le 
ov;,rig.c: clftallcsn, nog te spelen · 

Ss:niorc•n · ' 
Lens 1 Zwart Blauw 1 (u) kns 1 

3 Lons 

J ... 
.Junior.:n , 
.DHL l (u) _. 
Velo 3(u)(op Oeken.: 

' 

Lens 3 Wippoldcr 2 (u) · 
Lens 4 Flamingo's 4(u) 

1 
Lena 7 . Juventas 3 ( u) en 

Jluno 5 ( u) 

Lens 5 
8 

Bl.Zw.~~~!):Î, Ylilh.4(( 
VVP 10 (u), 

9 ' ( ) DHL14 ,u 
Hoc.•:·.cl dl.is hE-t, ciride.~vtm de comp(.. ti tie zeer 

1
n2.bij is, is 

. ' !wt lr.ng niet voor alle clft1.llcn Gen kwc.stie, van het ,c.fwerkEcn 
ven r:s,t,.:ntcn. 

_ Als d,,: ze Lcnsrevué verschijnt is de:, lc.atste 1%:dstrijd van 
ohze voortrc,kkcrs. cl .gE.spu,ld •. Indim deze g0nonnen is. btz,;t 
Lens l de fraaie tweede pL:ats, · . , . 

Zeer bülangrijk' \70rdt do laatsto wedstrijd van. Lên'I 3, 
tenminste sls Wilhelmus -3 a.s. z·ondag van Wippoldcr 2 wint of 
or 'tEgcn ge-lijk speelt •. 

. :. . , 

,, 
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Ie s{and àan dt: staart is mom<.ntcul ii.l.: 

Yaraat 2 15 13 39-45 
Vippol.2 13 12 36-40 
Lens 3 15. 11 27-44 
Wilh,3 15 10 ;-6-53 

Wij laten het gcwrne aan het dtmkvcrmogon vr;n onze Le

zrrs,-ovcr de: mogclijkhvdcn, die ;in dczt stJ.nd n9g opt:nstaan, 

nade:r uit te Wlrken. In 'totr.al mo~t,n er 16 wedstrijden gÉ:

spccld ·worden. De lautste wedstrijd van Llns 3 is t,.gon Wip-

polde;:- 2 .. • . · · 
· Als laats~ moc:tGn wij nog 1::ijzen op ons lQc junioren

E'lftal. Volgé:ns onze· gc:gevens, zou RKAVV 8. nog één 'i'6dstrijd 

mod.:.n spelen n.l. uit tcgon D}lL 16. Hoc.wel deze wedstrijd 

al. icor 22 d-.cembcr 1956 ,,as vastgc,st"ld ~n op die dag, zover . 

w::.j :·: ten; r.lk_s L, doorgcgar.n, is de uitslag noo:j_ t. in · de 

Spc:.·t~·:r01~i~k vc.rn .... lJ. Hoc .:!r_n. ook, zt:lfs indi'cn HKAVV 8 dv:~c 

wi c:2t1-ijd ·1,ir,t (o'f g,wonn;n hc>~ft ) is tr ,.os een kc:ns. op het 

~..-:~--;.Id oensch-1.1p voor Lens 10. I\.- zè.ak is il1. i ~ --~-~r gL val in b.2:--

hr:r,d. ling.. . ., '. • .,. 
• / 

._, , ·,1.C ii. 

:?lL ·r h'.c'.l:A ~-:.:::oRE,ll V,)'.)R ZO~lDAG, i;) IJEI 57. 
- 2.)0u. :;; .8tt-rkw~":rti-; r 1 - L,,, ns 1 Duj.nl·..:.:.tn 

12 u. ~i .. ~sterkw~~tic.r 2 - L\.:11s. 2 11 

- 2,30u. li.0.A. 1, - kns 3 Oè:,c'1:>uc•6h 

- i". 30u. P.O.A. 2 L,,ns 5 " 
-12 .. ,,- u Vogel - Ll ns Vc tcranf.;n Buurtw\?g Wassenaar 

-i2.- u. Duno 5 - LLns 7 , 

' OPi:TLLLING. m.R ELFTALLEN: 

(KEVIeiA-btker) 
. Ockt nburgh · 

Lc-ns·l, r,,., ,. ~ .... ) .. . .. L··"" ... ,. .. B 1 .:; · k 
:H .•. t._C.K,11.v.LL-.._ .L:1.tg-~l'..,.V. ·...,-,.c.,rto\,..__, .. o . .n:.-JC x,• 

J.·Ad_::::ir2.al, H.Hr~kct, J.Suijki:rbuijk,F.d .. , J;,-·:-:.c;, ... T.Rp.s,G.VLr-

llcé}.r, J. ,I_é:.Jt:•r. Re s ... rvc s : ITi t he- t. 2·u- ... lf·h:l. · 

L< ns 2F .Kortt kacs, II.K.,r.!pt..r :A .•Hop:;;,,_ nhr:·o;u:.-;...;rs, J .Rooz~n, 

burg, A.Vc.stcr, ?.Oranje, P.B,urghouwt, A.3urghom:t,L.Kn.ijff, 

R.Y1üstf:.feld,H..v~Yh sting.,, Rf.scrv(.s: J .v.Vl...s-ting,H.EisC;nbur

gcr. 

·Len.s 3a.Kochi,;:Loli8p;eld, A.Kr~J,, C.Hoog.,v.,cfi,G.P8c- • 

tc-rR, ":i. v .NiE. 1 ~ J .BoortDc,n ,-·J .B;:_;ij~·~rsbc.. rgcn, P: Bt.rg-:· nh\:nogouwàn, 
1.-". v·. L . ::,rhov<.--~n, A. Linn\J·;,• ... t:vcr. R. s .... rvcs :!··i. s.:m0ij:n ,"B.v. Vc 1-zcn. 
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Lons·5 · • ' ' . • f 
, J.Frijtcrs, C.Voldink,C.Mccrshoek,G.v.Ckin,Vf.Klün~ 

nen, R.Beckcr, L.Blom,J.Kuijp<2rs,J1.Schippers,E.Löwcnstcijn, 
J .Brochard. Reserves. : A.Loykcns, R.Suijkcrbuijk. 

Le:ns Vetcrantn: . ' ' A .Bl?k ,J .Ballering,F .lîourik, J .Bom,H.Hojlk;es, 
J .Bontje ,H .l~uldcr ,H. v .-d.Boogaardt ,H ,Janssen,H. v .Itijn,S .Kroon. 
Ri.serves: Ph.de Hoer cm L.Nioss,m. 

, .Lons 7 ' . , · 
, R.Suijkerbuijk, K.,Wallaart, P.v.Onna,A,L9y½:ens,M. · 

Hollabddr, J .Brockhans ,E. Sarolca ,.J .v .Poelje, S. d0 Bruijn, L •. de 
·Wcèr_t, J.Brussel. fü.serve', C.y.d.Boogacird};. ·, ' ., 

Afsc:hri.jvingen t,; .richten aan dhr. F.J .v.Luxomburg, Copcr-
nicusstr. 56, tel. 636509. · ' 

Van doel tot doel. 
Hè t door de, 'Bilt voorspdd 'wGt:r vóor zondag 

D 
,, 

j,1. klopte aardig u:et de werk'"lijkhei:l.' e- bENolking t:as .. wis
scelf:.nd, r: genbuün zijn nc crgcpl, nsd ~n onwec.r o],eci ni, t ach
tcr-ecgt. Door ,çn gelukkig g,.st:rntc m,rtn de op Öckd:burgh ge-. 
sÎ>1..,1,;..ldc ucdstrijd_ ..... ri pr1.,ci~s~ tussc..ri tv·r·t-.. plc-nS:buiE·n· i_n gtpl2nd, 
zodPt c~o spclörs üO~:t!l, c.nn hc.. t begin -'.".ls n&n het 'eind. ven de 

1 

\j._.Jstrijdcn · droog kondc.n. zijn· .. Als ~ij hl.. t cctn ho::t ldnd _y:::i.n de 
wcds 1ijd niet vrnrcn, l'J.g het in ic.der gcv;:;l nh,t c:an het h,r:1ul-. 
water. Ui tzondt-ring 9p deze n g,Sl was d"', kc c.pcr. van L, ns 7 
R .Suikcrbuijk, cliEc in con 17c.lfü::dig aan doend enthousiasme rneds 
voor d<ëc '·"c,dstrijd zö larig in hüt doel ble~f staan tijdems e,m 
nunµncrtjc 11 warming up 11 , ;iat hij druipend in de tent vérschc,en 
·om· ,:eer ucn droogs tel kccpersklodingstukken aan to trèkken. 
Ar;r:.-~, zien çlb anng(•~v. zt.n schéidcircchter het war.rschijnlijk te · 
nc;t·vond, bli:cf hij ·.c0g 1:Jn mo,.,st onze· nlomt,~gcnwoor,:igc so_crc.
ta:r;is de fluit,hunt,_r ... n. Hctgcor,,h0m uihri;ard goed :::fging. 

t ' • ' ' • • • }I • -:., 

In de wedstrijd tt>gcn Vcrbu.rch 6 had Lens 7 
''het 1ii:::t moeilijk, ondat dL Pocldijkcrs me:t s]()chts 8 mc,n vcr

schcn·en.: Toch·"was hot· ni( t eens gcmnkkelijk .er doorht:cff.!. te ko
men, 'nmt zoals tû do,m ge bruik ... lijk kre:eg ,m,m i.cin op;_,enhoping 

· vf'.n sp,lurs op de. Vö·burch-he.lft. "Ikt duurde dan ook erg lang .. ' ,,oordat 1-0 \jon 1•;ordtr, gu:otc<;rd door c,,n als voorzc,t 'Jc,doclde 
~ pass, van: S.dc Bruijn, dit.::· à.i:.:.- h" lr:;..°'.gde kcc:pt'.'r onder zich door" 

'( 

\ 
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EvLf1: kv;am Ll;nS t'oen los en ,nau~iE.:_lijks 5 minuten 
....... J .ter w2s hçt nl 3-0. Verburch rt.dde vervolgens _de eer, ma-ar 

; . Jé_d c:!' '.''1:-inig plc-ziûr ,;an, want na nftrap · ging L8ns <--r van 
1, or ~n tracht de stand.Op 4-1. Ne de· rust w~s het LcnsJvèr
t.icht zo mogc_lijk neg groter. _Het d1.1:urdc, cê:hto_r, zowel in 
ic voorho"de els in de decfLnsie alle:maal v, el te lang en zo 
1' s bij he. t eindsign2cl de st1,nd nog steeds 4-1. Ee,n r,,sul tai"t 
F·n b.v.8-1 held ds vLrhouding_ wel b'-'ter weergegeven, mr~1.r ja, 
Jl\é,t onwillige: spelers is h",t slecht goal,tjEcs mf"ken. De Lë ns
lc,clpuntcn k•."am.::n van S._dc Bruijn (2)_ ~n E.v.d.Bogaerdt (2}. 

D(. cntmoc ting Lens 5 (scnion,n)- Lens 1 (.;unïoren) 
' ' ,· rd m"t 2 tientallen gcspccld. __ D& twee clfdc-m[.nncn vonfü,n 

!, .t r;iet nodig E.nig bc;richt te r;1ur<cn .. Deze r:anklnnk i·s · de, 
·11:i,gc g. bl,.v,n, want b6idv par'tijen h.bb"'n zo pr,,ttig g,
:pccld., è.:ct zij zelfs ond.,mks de d.rsiging v· 11 .de, n•·.dcrcnd,i 
J"L gc1ib1a.i..:.,n nog ten poçsjc h~:dd.E..n v:ill(.n _doorg·~nn. 

'Le, v,lc d.02lpunt,n gè.vcn h"t spLl Lê!l l, vc,ndig 
l·:rt.:.l:t1.:..r. De SlniorcS wonnen ml t 7-6. ï::n de k.:\.r,j_sch~ hr,nds ' . 

t;. n Kli.innLn vormde met de -:primn str.::fschop v: .. ::i ~~--:~ Gruijtcr 
l.(n p·_:s~·-:=nd slot v.::.n de- n1:\tch, ;,-;;;-:.nrin d,, o-::d1:..rLr.. h,._cl ;,-:.t ~ 

1i t•,:-r sarnl_nspt,cld(,n~ dc.n hun jongc:rc brol d'-:r·s. 
P.J. 

" 
PIWC:RAhil~ JUNIOREN VOOE ZATl!,li.DAG 18 MEI 1957. 

- a.30 u. Lens 9 - Wit El. R.K. Tcr:r:0in J. Lok&nl 1 
- 3,+5 u. Le.ns 10- 'iiit 31. R.K. Il 1 11 ·2 

PROGÎLi\.Ml:IA JU,:IOl:EN VOOR ZOND.!,:'; 19 MEI 1957 

.. ':.30u. 
-12.- u. 
- 1.15u. 
-12.- u. 

DHL 1 L,·ns 1 . 
; 

· VPlo 3 - Luns 3 
L~ns 5 - Wilhclm"J.s 4 
VVP 10 - kns 8 

Ln.v.,Vollcr:rng to L.lrt 
T1...rrc-il1 Lens 1,· lck~tr,1 1 
1crrein 1, loka-nl 2 
T~rroin 2uiderp2rk. 

-·-•-;-•-·-·-
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OFSTELLINGEN ' . . ~ .... - - .• . , "' . ,,. ·, 

Lens 1 
R.de Wcart, P.v.d.Gu,st, P.Je.ns, A.Smabers,' 

N.dè Gruytcr, J .Groothuis, .J .,;.Bus-scl, H.Bcijcrsbergcn'·v. H., 
H.Lnncée, C.v.Br(;ugel, H.,V/i tters. R ... s0rvc : K.Admiruü-l-
Leider : dhr.P.Juffcrm,ms. s~mc.nkomst l.30u. Lijnk\imp; :a.c la_ 
Rcyweg. · - - 1 

LLns f bckr;nd met D. Taa t. Re:serve : Vi' .. Wicgcrink. 

Re,serv.e 
Lens 5 bE,kend mot ,;, • ViicgE:rink ( zie Len~ 3;). .. 

.. .. . 
~-Hendricks. kider : dhr.A. Bogisch. ,·_ 

Lcn's :8 i - ~ 
. . J.Wicgerink, R.Str2athof, P.dc Groot., - ~, ~ . 

R.Dc.kkor Klcijn, C.v.Gcin, H.Ra2ym!:ik~rs, R.Kuijpers, w.,;•.d. 
Ruytr;nbn•k, l.l.Hu"rschop, 1!.v_.Zee;l_r,nd, J .Olyhook. Rcserv~s 

· E"Ko;;, I~ .. 1,isch. _ . •. ,· 
L&ns 9 Cl$ vorigt wtèk met I\L Ver_ Zilfhout en 

G .H-c:llccn en J .Broekhr:ns. fü.s~rv<:.;s :.; • v .Adr±chcm, J. v.d. 
Kn6:::lp. ,, Lcidsr: .dhroP.Mc.,crshock. 

,· Lens 1à 
\ .. ~ 

, 

.-
P-. Se hul ten' i). NiL U\',dJ:.ui ZLn' .A. rchor:'_'.;,fi., 

' t· · 'I · F •,r,.. C" .... l~--,.. J v··-·1,:;' k' n H·,,_, • - ~~ -:.~,.. . .:i,,.~-~ .. -.•.· .J.:. t:I .1!...f;E-r, .,lc,.m.u ... ,._,, !',.o,,.._._, •. t, .... in , J:! • .1.o.r1ng, ... 1"11.: ...... L,t::...1.9 

T 171• ' .,..,.Ï',T ,, •.·._, ..... l . R .. pa.··~ _.1.nom[~s, v .... ~owee, r1 • .nurg1ouwt ... E..scrYt.S !':·. c no:~r ._r._ 

H.'·t:i_ttillgo Lcidçr : dhr.f,.Sr~rolc.a. 
\ ' 

/ 

-=-:-:-:-
Afschri,jvinp.;tcn mm dhr .E .Sarolea, Tom1:t. nstr. 50. 

i 
\'ïe kri,jgcn wc de volgE.ndo keer ? Lcns 5 - El. 

Zo sp(cldcn onze ,junioren. 

In Gen u,rdig c'n pittig g,cspcEelde ,.-e,;l.strijd is ons 
' 9c :-...lftt~l te.gen Rrnrt. 5 cl(' 1Helverdiend~1 zege ontgc.nn en mo, .. .-s.tt:.n .· 

zij gcno._g~n n~mcn nK._t.. ~ en 3-2 nt-d1..;rlnag. 

Lons skrtte 2.l direct met LGn hevig o-ff'cnsicf, 
wet do c:chtcrhoqle vc:m R~.Vll hr.ndcn vol vicrk gnf, ma,,r die 1.: en 

'toch niot vcrhinfü,ren dat Olyhock r.K t ·oen goed schot do kE:c:pEOr 
versloeg 0-1. 
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I,c. enkele F..anvnll(;n vnn REvr~ WOT\..ll ni(;.t vün ge:vt:~·r 

on:bloot t'~.nr Goemins had ,:_er zin ïn e:n hü ld de bc:1lcn goul 

ut zijn do~l. Na .een corm.r· ,mac,ktc dç, Rc.v<: linlrnbinnen gec. 

l..jk door de b,11 uit Go~m;:cw, 1 h'.:ndén te lopi.n. Ec.ri sndlc 

Jiorbrc:ek v,m Ri,ve brncht d~· stand op 2-1. 
' ' ., . . -~ ' 

Na .rust L.on nog ftller ar~r..v'.1llt:nd Lulls r.wt,r rrfe;.t 

~nst-cn vii0g,'7t.rk ·.-.·ist Rc.v:1 ·ziGh st~1;lnd12 te ho_.d.cn en zelfs 

n~û.i t te lopen tot 3-1. 'll!i:ar kns bl0e:f vplhoudc·n Ln vt:i,s,t 

do,r c en s trc. fsch_o~ è.. .... tft:::.n·d op 3:-2 tt. b:r'1;mgcn o ..,- • • ·) • 

~"'~t ·,:ij'. v,:r•1t:r :Ook próbt. ..... r-3.J r.., .hét lukte n. et. Dool:' . 

: o:::1thoud1:,.:p str·:1.f~ .. ~: op_i:-";n t.n één t~gcn ons t~.n or:.r1·,cl1to toL.gc~ 

J. ntl do,;ltU.nt ,v,.rlo:.~~n \Vij-dLZC ,;.:,,'dstri.jd._· ~ 

1 

)xst 
·: ~ n 

t~rug en 
ding i~ ·ichtcr go~.d. ~it clf~~l ~
,.:r ·:. orJ t î,'( i:;r tk t mjn ._ n L1t1Ch t i.~·~.-.. ·'-·r::t~ 

Vl.cht-

' ' 
4:. ~=(,C~ 

-:-:-:- \ 

Voör 1..·~n v~.:tslug V&n Li.:.ns ½(s·.:11. )-1,:.,ns l fjun) 

V1.J:1ij.z\.:·n -,.-i,j · n·1r.:.r II V·,1n do~ l tot dot:l 11
• 

,· 

, 

1 • 

-· 

' 

1 

' . 

( 

,, 
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Re"dactie: L. cfo \foert en G. Lam' 

.~ Gironummer~ t'.n.v.t~el1 S. 336Îll 
·secr:,· H.Houkes,· ?t'.,Schuytstr.60,tél.324721 

Terreinen Ockenbui:gh; einde Laan van Meerdervoorf . . . \ . ~----------~---------------' -----------~-- '------.... ----=-- . -=--
' )Üe. JAARGANG (1956~1957)n°38 23 MEI 57 ~ . 1 · 1 I ~ • , . ------ ----------- ---- --- -----------------, ------..-:.- -- ----~ ---. LENS .' Z'AKAGENDA . . . . 1 ' 

Zaterdag 25 mei : L~nsjunioren 3 - 7.-9-10 en pup·. a:..b · 
Zond_ag 26 rn,ei : Lens' 3-4.'.:7-veteranen (?) ,en junioren 5 
Maandag 27 • mei ·: · Cl ubavond ! 
Woensdag 29 mei : :Dë woensdágmiddagclub . , 

·,: _- 1 's Avonds : Junioren DHL l - Lens l ! !: 
-- ·-' .,- ---------. --- " . --- . ., -- ----. ~. ' . - . . .. 

. ·,NOG l WEEK : WERFT LEDEN EN DONATEURS ! . 
. ======;;;:=== .. ·==== ". =. ::::;;::;:;' = '=· ;;::;:::;;;;::==. ==== - = ·-==:::::_ =- ;:;;==== ._ -- p..:=:= 

Or~ze werving-sactie" i_ 
1 :- .. 

Deze.week kregen we de al'\llmelding van 2 nieuwe dona
,teurs llinnen, De aanbrengster,' Mej.A.Langelaàri, is· zelf.een , , 
donatrice, die zelf eerst 'in·de loÓp van deze actie werd inge
schreven. Zegt U dat niets, Lensers, die al zo veel jaren· met , 
de club optrekken? P.Ebihg zorgde voor het eerste nieuwe lid. 
in deze actie . Hulde ! · · · 

• ' De gongslag: klinkt voor de laatste ronde. Zor_gt vooi' ' 
< een daverende eindspurt.· ' . 

, Ofi'ICIEEL 
In ballotage: . , , , . 1, • 
ri,~42 C.~.A-Ki·eliert . ;t5.l.

1
47 VÎe.imarstr.G4aj··P.Juf.fe:mans-E.Saro-

43 J.Englebert. 2.2.47 }ulton1,;tr.40 · . lea. 0 ,
2- . .1 <14 ;,,,.. l b t 13 '2 44 , " ,. " ~ . , . n 't :ts aance-

.. ~.L .-Lin~ ~ ~r · -· -· , - . · , worven dó.ör 1-. Lbin.P-\ " , . .~ r-N ic uVle dona teurG_. " . . ;t : _,., 
_ 256 ilîej ,C .P,,ters v.Zeggelenlaán-234 r'.ej .A.L;mgelaan 

, , . 257 Ihr.1lq0lenbel t, Zusterstraat. 44 " " ' ' 
•,' Ol;vmnische dag Amsterdam; '30 Ji;.ni, i'.!57. . . , 

Le toegang~r,rijien voor deze sportrr.idtlag bedragen : 
Eretribune f.7,,50 Marathontribuµe f.6.- Zijvakken I f •. 4,50, 
Zijvakkeu rI f .. 3.- Staanplaat,:o,m f.l.:;O. Looi-' d,e .LN.V,:2. zul-

. lc;n woo: kaerten worden,verkoèht. Dë verko:,p is geheel in han
Jen van\L.et' Städidn ... _Litifh~bb(?ts vonr dEze -d·ag zulle1t hun k~ár-. 

- ,._ .. • • ' • ~ • <-_..' 1 ' ... ,, 
' ' . 

' 
' 

' 
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ten rechtstreeks bij het Stadion moeten bestellen. Bestellin
gen moeten vergezeld gaan van bc:tálir,gen van het versclrnldig
be bedrag, verhoogd met f,0,50 porto en administratiekosten, 
1.e storten op girorekening 629017 van het Ol;ympisch Stadion te 
Lm,r; terd_am. ' 
$111YB-pool. 

. Voor de derde maar mochten we een inzender onder de 
' ~riJswinnaars hebben •. Ileze keer behaalde P.de Leeuw_ Jr maar 

~iefst 12 punten. Dat zal dus wel goed zitten. U had ook tot 
le gelukkigen kunnen behoren. Naar dan had U het formulier 
~i j:lig moeten inlevèircn .. U he.bt echter nog één kans. Zondag 
~ juni 57 draait lle pcol'voor de laatste .maal in deze CO'Ilpe-
,i tic. ·Het foi·rr.ulfcr' çm.tvangt, U deze wec,k per, post. Zorgt er 
b1:s voor dat t, iK1; co,•d invult en tijdig inl'evert d.w.z. ui ter
Jijk vrijdagavond, 31 r:,8i c' .• fJ. om 10 uur. Zondag, 2.6 mei goèn 
pool i.v.c. Oostenrijk~JLderland. 

De ond0rlingc r~r..gschikking is r:.u 

~ • ~ • .i.:~:r ?it !P~t ·,.; ,~ ~: ~.J. ;H~ppen~r~u-,-;c~;. ~3: 7 pt: ; · ,3 .1_1.1 h~~S~E~r.-
..• , .. ~1,,.;_,).:,e,.,~ .,. • ..i.?.Cr~l.Jt,.; (;..l) r-t~ j ).R"1~c.a.i.1.l,U 213 1,t. !j •..).\, .,1€.;S-

tsrt.Out 212 pt.; 7 .P.-Krol 205' t.t.; e".A.Eeck ?Of:..' pto L 9.G.Lott-
t~erir!è.:· CG6 pt.; 10.E'.Gr(.::i.t 203- pt.. ·. · 

-:-:-:-
LG 32t~ ror..de -- R.:-sultü-t(n ven 15 2 18· c-:1. 19 me::._ ':7-

Sen.iorE"Jn 
1-5 

·1-3 

J~nioren 
• LEL l - Leï:s l 
Velo 3- kns 3 
Lens 5- Wilh8lm.4 

Zw.Blauw 1 - ·Lt'ns 1 
~UEO 5 - Lsns 7 
Yriendsch. 
1/esterkw.l - Lems l ·. 2-4 VVP 10- Lr,ns 8 

Lens- 2 2-0 Vr. sch. 

uîtg. 
2~6 
3-1, 
2-3 

Vksterkw. 2 
I~OA l Lens 3 •;-o 1ons · :.?- 1/ .r:;_.:'.'..!:~ 0-3 

- Lens 5 (1-G Lens ÎÜ-ii ~El .. R.K. 2-0 ;,,OA 2 
De v;edstrijil l·}:AVV ~8- Ler"s 10 ··r;oI'clt ove1?f;,-4)Géld, 

ioda t de ui tslág van de ongÜdig vsrklaarJe c'!( ;';.3 ·~rijJ ( 2-1 
voor ItKAVV) vervalt. · ' 

De stand is nu 
Senioren 111 62 13 
Junioren: 113 63 10 
Pupillen 22 6 7 

36 
40 

9 

137 
136 

· 19 

347-2411 
357-239-

27- 49 

1,23 
1,20 
0 86 

Totaal 246 131 30 85 292 731-536 1,18 ' . / =====-====================-=======-

. ' 

, 
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Het zoeklicht ·op Lens'7e senioren-en. 3e · 'unioren lftal. 
Met we,lwillende medewer)cing van dhr.A.Beck 1 waar.voor· 

hartelijk dank ) en_door een ;rarige week opgelopen blessure 
van Uw redacteur was· het zondag j. 1. _mogelijk het zoekl:i;chten
programma vqor _deze competitie te beëindigen. Nµ afgelopen zon-.· 
dag senioren 7 en junioren 3 in de stralènbUljldels van on~ on- /. 
misbare apparaat gèvangen zijn, hebben alle _senioren-0n jillÏio-
rEmelftallen lîun beurt gehad, . . _. ·. 

. Iloor .een bless_ure genoodzaakt bij Lens 7, (sen.) helaa.s 
·s1eéhts toeziende ar.beid .te verrichten, heeft Uw verslaggever · 

, toen een prc,ttigc ·middag gEJhad. In de· tai; nu toe beste we'dstrijd 
van. het (korte } s'eiz_oen, heeft bns ia;gste. sénio,!'ene],ftal iri _ 
'de )li twedstrij_d tegen Duno 5 een alkszins, v'erdicmde 3-1· zege 
behaald en daardoor revanche genomen voor de, op 2e· paasdag' ge- '· 
leden 7-1 ·nederlaag .. Lons 7 startte met de stèvige wind in de 
rug en verkreeg al spoedig ten _flink ovc.rwicht. In dEJ voorhoe-
·de draaide de machine echter aanvankelijk ;mt str·oef, zodat het, 
gevaar voor Duno nog niet zo groot was'. Tóen EJchte:r de zaak soe
peler begon te lopcn kregen onzG Ocke:nburgli-buren.het -mocilijk. 
Ui tstc,k0nde passEJs van, onze goüd' stm,cnd.G middenlinie, b~rciktbn 
de v_oor9oede; waarin het tv,po..:vcrtragende gepingql van ·enige , 
spel(;rs -deze kcf,r voor een deel achterm0 ge bleef! De grotere · 
sptcle:,nHihuid cin het ( VLr3 tandig bij d(;zC wind ) 

0

Vé:Ol vuldiger 
schht,m dan imdcr's 1€id'.1cn. tot ein 3.-0 voorsprong bij_, d.:;· rust 
door goals van K. Wallaárt ( een van h~ t do Ll. terugkcmcndc• ,,bal · 
werd door hem b.chcE;rst ingeschoten), S .de Bruijn (een pracl:tig 
vleugelschat ) •en 'J .. v.Poelje, (üen bokci'len bal in de door de 
k;ceper onbereikbare hoèk ) • Onze backs en keeper kon.den hun in 
de cers'.te helft. opgespaarde energie ·goed gebruiken, .'toen de 

· gasth.:,rcn na dt. rust het windvoordeel kreg1en,' Gelukkig ging ons 
elftal r.iE;t met man én ·mácht verdcdigew, maar bcperkte'zich er 
toc.,-rïe· halflinie ·ht..t ,accent v1at mt.c'.r OiP de dr ft.nsicvc bu:k te lu·!:.:.L· 
leggc-n.,• De_ m•:erdcrh,:id v::n Duno in dcz_e 2e helft. was .,v~cl. 1:,in~ \ 
der dan T_\ie van- LGns voor de rust (;n . 1o'nze vo-rhoede kon . 
zelfs nor; vrij 'tal:i::i.ika aanvallen opzett~n. Onze verdediging ·,rrU:'.. 

t . ben"e:rstd t tt E · · t' · · stond rus ig 0n , e zwar -grou,e a aques. nig0 ui ·si;c- • 
ke:nde reddingen ·van 'h cper Suijkerbuijk ondcrstxEÎpt(m· de geode 
vorm, wam.'iJ het olftal speelde. Verder dan één,tcgenpunt uit 
eEJn scrimmage 1-çwam Duno darJ. ç,ok' niet., zqdat Lens 7 .9-cze pre:?t- ,--. 
tige rrndstrijd t-..gen zc,er sportir:,ve tcgÓnstandcrs n;ct 3-1 v:on. 
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Keeper R.Suijkerbuijk was zeer goed. Enige fraaie red
dingen in de 2e helft droegen niet weinig bij tot het succes. 
'îerbc t8ring is nog mogèlijk bij zijn ui ttrappèn (bij tc,gen
wind niet door het. midden ! ) en zijn soms beangstigend-vr!rrE1 
uitlopen. Ons backstel, J .Stoltenborg en f'.v.bnna, gewoonlijk 

· toch al do sterkste linie, 'was deze middag in t°opvorm. ·Rustig 
en beheerst werden in do 2è helft D1mo-aanvallen cnschadelijk 
gemaakt en het verder spelen van de bal gèbeurde nist met weg
is-weg-trappen. Op het. nemEén van· doelschoppcm moi.tcn zij zich 
echter rnns speciaal gaan traincm. De "miàdcnlinie, A .Loy).rnns, 
11.Hollander en j .Broekhans., :was uitstekend op dreef. Spil 
J.:.Hollahder was hi·er · d.e gr'ote figuur. In de ci::rste helft ging 
een prachige kopbal van.hem rak0lings naast. Rechtshalf A.Loy
kcns sp,i:elde wn nuttige partij. Opr;,ven was er bij hem niet 
bij. E0n lichte blessure deEOd hom in de oindfas" wat afzakk~n. 
11~chtsl:'é!lf J .Eroekhans was ruim voldoende en rchabili teerde 
zich voor z_ijn zeGr zwakke spul· op 2o paasdag. De voorho1.cde 
.. as c vcnc(,ns bijzonder op dr'r;ef. Goed· gestuml. .. door. d0 midden
linie wcrlen in d~~ eerste htlft in een b~hoorlijk tl.mpo goed..: 
aanvallen 'opg,,zet. Hoofdcorz&cik van cli t hogere tempo was .het 
veel mind,_r ping, kn dan gewoonlijk van linksbui kn J .Brussel 
( ui tstckcnde voo, zetten ) , P- linkrbihnGn J .v.:f'o..,l,ic( tcch;,_isc,h 
de b.:..gaafdstc van h0t clft5.l ) . :boor hG-t. sn1;..;ll0:r af ge.ven van 
de bal kr,,eg di: Duno-dcfensi3 v\,~lal gc,en kans 1,.,ch rustig 
op te stellen. Rechtsbuiten S.d0 Bruijn blcc,k ,0ns te mc,er / 
een uitgesproken'buitcnspcle;r. Snellè rushes, een. rclelijke ~ 
techniek, goede voorzetten en um prachtig doelpunt waren _,J. 
zijn aanfü1el in de zege. Rcchtsb_inncn E. Sarolca, technisch ~ 
niet zo sterk, heeft'waarscn'.ijnlijk het beste sp'-linzicht van 
dL ol f spelers. Goed b,:...ke,ken ~it~1...n r:crdt::n door .)1 -· ~ gedaan, 
doch mcostal g,schicdde dit in ,xn traag te r.:po ti.n6·. volg-: van 
zijn middolmatigc techniLk. Zijn pLats is hij .;,clltcr volkomen· 
''mard." K.Wallaart heeft ·gc,,0rkt als ~en paard ~ri hij ccoorfü, 
r;en goed doelpunt. Zijn pr"statiG was dan ock ruim vollocndc. 
Uit. t:1·varing v~-ctCn 'wij i;::chtE.r, dat hij verd.1...1ig,_-,nJ .VLCl IDE,t;..r 
tot zijn recht komt. 

Indión Lens 7 in d~· laatste compoti tiH:cdstrijd kgcn 
Juventas 3 dezelfde hoogte kan bér,.ikE,n als tcc,:n D,mo 5; is 
winst zeker binnon'hct bereik, 

\ 
L.d.W. 
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. . . -- - . - --------- -----------------------------· Ons derde juniorenelftal wist in'· een w8dstrijd':, waarin 

het de gehele sp&eltijd in de.meerderheid was, V~lo·3 met 6-2 te verslaan. Al direct na de aftrap_ slo<'.g ,Lens het beleg voor · het Wateringse doel, maar kort spel der onzen -en goed :.verdedi-gen ·a;:;r, gasten_ stonden succ,ss _in de 1veg. · Bij èen der s,~oradischo -V8lo-aanvallen V1isten de gastheren (deze thuisv,edstrijd voor , Velo werd n.l. op Ock'cnb,wgh gespeeld) door treuzelen v&n onze_ spil en het te v0r voor zijn doel staan van onze kc8pvr zelfs de lEdding to nemeh. Lens ging nu fcller'ten aa.val, el). P.Mecrshoek wist rta een goede co!nbinatie de gelijkmaker te scoren. Opvallend was, dat de voorhocdespülers niét. durfden.koppen, zodat vele goed g8nomen· corners mp niets ui tlicpen .. Met 1-'1 stànd · · brak de rust ·aan. 
·, In ·de tweede h8lft kreeg. Lens de ~traffe wï°nd mc.e en de en8 aanval/ na de: andE?re golfde op het V(lo-docl af. Een uit h(.. t do.cl· g, slagen bal ( ui tcrèard niet door de keeper) lcvu·dc ons 2::, doelpunt ël"p. Pennings m_aakt0 'biS dEi t,fogcstariue pcnal ty. gQcn fout (2-1): Ee·n OP.'.haal van Verhock bracht do stand op 3-1, , V,elö liet hc:t er nict._bij_zitten, vochtfd te.rug en sr,ocdig werd het ;-2. l';:_ t nog 7 minuten te s;mlen leek nog van alles ,.,ogelijk, maar L,.ns kwàm .ineens op tocron on door nog 3 ·goa_ls wo1·d to.:::h noJ -::.en ,:.rota 6-2 ovt:r\7tnning behaald. · ·, . 

In het algernû'n m:::akt dit clf·tal een_ go(c°de indl'uk,· twt1r do grot,; fout is, dat- alles vce1 to lang duurt -.::n délt li. t spel· te kort ,.,ordt gGhouà.1.m,· Ku:pcr Pelster· is zeker niet .onvoldoende maar hij ho~dg zich er vóor t, .. snel· uit zijn doel 'to komen, Hot v&rfü .. _digingsblok is Ünk·s vuil,,cstcrker dan rechts. HoefnagE:ls (1. back) ·is hior_ dê grote ui tblinkor. De halflinie is zeker voldoc.ndc, Invall()r~spil Admiraal gebruikte tëvcel zijn handen cm ' zijn wegwrrtcn was zeer sló1,lig.· Bovendien di&nt hij to bedc.,nkon, dat het Lc.ns-shirt bestaat uit <oon blauw hemd m0t wi t·tc beox·d en -witk manchetten en niet uit iets blnuws met. witte: rug-en borst-schilden. De v:oorhoodo is 1ml handig, maar heeft V(;él te v.:ol 1 tijd nodig. :Bij sm,llur afg,,von verhogen zij hot aan·.-alstompo, . _ wáardoor do aanvallen v~.c·1 gevaarlijker kunnen zijn, ne bui ten-" spdcrs drijven veel te v0~l de hoek in. H.Rooduijn is als spil b(,tor op zijn plaats dan als· aanva,llor. P.Mursho0k is niet de id< ale midvoor, daarvoor schiet hij te weinig. Als binnenspeler · zál hij waarschijnlijk b,.tror voldoen, P-cnnings is in de voorhoc- ·· do· d;, grote z• .. o<cger, ,,eet op zijn tijd hd,oorlijke d1 harde schoten \~i' t:, vur0n. :Dl. c..indir~d:nuk is, dat ii..difn d:i,. t (,lftfal er in 

, 
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1laagt zijn· p.ingdzucht. te overwinnen i.n daardoor in een hoger 
1<,mro t" spelen, het in r,t·t komend" S8izoen een hartig woordje 
rjee kan. spr8ken. · : 1 A .BE,ck. 

Y!RIA • ,, . . k , l h d . d =----, o:r- 1.gi2 w~E:: - vcrns.r:-.E:n '.VlJ 1et vi.:r ... cugcn e nieuws 1 at 
c:nzc vriend ûn èx:.mcd€rçdactc,ur ( etc, ctc.. ) Albin van Gas hl 
!ondcrà.ag na cc·n verblijf van,ii- .1/2 muand uit het militair 
bospi taal is ontslagen. Hij blijft nu 14 degel). thuis en v<,r
,rokt ç.aarna· naar Am. rsfoort om verde;r. op krachten te komen.'· 
Sij êcn hartelijke f~licitatie t.g.v. dit ontslag voégen wij 

· :Is, wens, dat zijn verder hEirstel voorspoedig mag verlopen_. 
-,:.s.zatertlag 25 mei zal het 25 jaar g._leden zijn, dat 

dhr."n cc.vr.Jager, oufü,rs van Jos, in het huwulijk traden. 
3ij de vele- felicitaties, die het ziln,rc.11 bruidspa(lr ongÈ:
~wijf t.ld Zal ontvl, i.lgt.:.n, voogt onze vereniging gaurnà de hare. . . - -
,ROGRAd,:.A SLNIORL, VOOR zm!DAG, 26 MLI ly'.J'ï. , 

- l;? uur Wipp-oldcr 2- Lens 3 , Zui!l.plantsocn te, Dc.lft 
-· 12 " t'lamingo 's3- Lens 4 Hoorr.brug rechts t, Rijsv1ijk. 
- , 12 11 Juvc ntas ~ - Lens 7 lè, 'tcrr6in· ÜG><:cr,burgh. · 
é PS'rELLL:GEN: · .. ' . 

· 'Lt ns 3 = K t k · · ·J L. 1. · · · 1° ~ · K 1 J B 
0 

, l!". 01' (; 3,':-~S, ·_ • ~ lL'VL :.....,.½.o '.t"'O : •- Om,~ 

C .Pc L 'tt:rs"(-r1s.r..v. ) , C. HÛog:... v~cn ~.A .1innc::tE. vtr si J .BL i jLrsbcrgLn, 
L.Knijff, · Lv.L~:,rhovc:n, H.v.llcs_ting. R, sr;rv~s: c·.vcldink, 
B.Löwenst•üjn, c.1i..ccrshock. S<.1in(.nk:0mst: Melis Stokclaan, hoek 
LGyweg om 10.45u. pc::r fi-ets. - , , 

LGns 4 •• E _- ·-b · Ph d Il . G . G. . B rt. isen urger, . 0 "eer, .v. tin, .v. 
Velzen, H.Hc,lmich,J.v:Westing,A.tçn Dam,F.Schippc.rs,h.Naaste
pad, L.de Bo€r, G.L3m'. Rescrv~s : J .Kuijpurs, W.Klünnen .• 

Lr i'l;,,.'.." 7 :' ~- • • ·: ' · -~ :• · r- T C · . acofüllJkc.rtui•Ji{, Y..11alla"rt, " .... toltenbcrg, 
.2.v.ónn[;., t:.1Iollh.nd(..r, A.Loyktnn,S.ie I~ruijn, J.Lro~khans, 
J.v.Eo~-lje, E.S~r~lua, J.BrussGl. Ri:s~r~.8:C.v~d.3ogacrdt, 
D.v.Li-..:shout. 

• A·fschri,jvingt~n tE .ric"htt:r.. a~n dh.r~F "J. van Luxem
burg, Copcrnicus;;tr'.~6-, tel.636509. ' .. 

. De Yi0dstri.îden om "fü:~ KEV'El:1...-bt.kl r I1:.tlien op 
Dinsdagavond, 21 mei van VOGEL ic: g,.:,,o!',ncn, g, li1.,v~n de spr,
l<crs c;r· nkcning mede tél houckn dat zond.tig 26 mei a .s .g,cs,p00ld. 
1noct worë.c:n· t~gc,:i S_.O.À. op-ons t,sTrei_n •.. 
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Wippoldcr 2~ Lens. 3 · . 

1 
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1 3
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.~---~----------

aangezien ·,i E• m.:s , van i ippolder 2 heeft 
g2wsennen, bf. tekf:ni; een nederlaag van· Luns 3,: degradatie. Bij 
gelijk spel is u,n b;slissingswadstrijd tE.gcm Wilhelmus _nodig, 
maar ... , bij een zege van Lens·3·is het 2e klasseschap behou
den. Sp~lers van Lcns 3, bcscft wat er op hE.t spel staat çn 
vecht voor behoud ! ' 

Van- do0l tot doel. · 
Wo<-nsdagavond 15 mei spc"lde L0ns 11 ZJ.Jn laatste com- · 

peti ticw0dstrijd. In een· stromende r, g,m moe,st trg,m Zwart
lllauw worden aangc,trcden. De gasth0ren namen in ,de eerste· helft 
els hiding en wistèn deze tot diep in-de 2e helft vast to.hou
den. Plotseling' werd Lcns'ovcrwicht torn echter ook in°doel-

. punten ui tgcdrukt en, bij hc;t cdndsignaal was 
1
hct .• 1-5. ))oor 

deze zege kr;am• ons· ee:rste dcfini tiof, op de 2c pllcats nt een 
toch zc1rnr niet sL:echt sc-izocn, fü t evcm:cl ,• g, zir.n fü: kréichts
,;0rhouding0n, voor lwtzclftl:.- gLld t_;C:r.: karr:pio'L:n;/~!ha1; ht:.cl kunnir: 
opleveren., ·• · · 

Pl(OGRJJ,'fä•:A JUrICRE:-T VDOR DA~171LI:AG 25 MEI 1957. 
-3-45u. Lens 3· - Wc..st0rk,·1.3 Tc.r·rcin 1, lG:kaal,l 
-3-451-.:. Lens 7 Gr.~!.VL.c 11 2 · 11 _2 
-2.30u. Lens 9· Gr.'i/.Vc,,c 11 1 11 1 
-2.30u. L·_.nn 10 (;.r"W-Vetc\· 11 2 n 2 
-l-45u'_L<..-ns1~·Up .. a-LHBF.K ·11 l 
-l.45u. ,!' fö~DHBRK •. " 2 
PROGRAMMA JUlHORE~I VOOR ZONI:AG 26 ll!EI 1957, 

Il 

Il 

1 
2. 

. -l,15u. kns 5. "- Bl.Zvmrt 4 :.Tc,rrein 1, lokaal 1 
PliOGRAM!fiA JUNIORE:l VOOR V:OENSDAG 29 l,IBI 1957, 

::.d"W. 

,, 

. '-19 .uun. DHL 1 - kns 1 L<.1an v.Vollering te D, 1ft. 
-:-:-:~. 

C.PS'fELLHTGEN 
l~ns 1 on wo nsdag 29 mei. ~-

H.dc \7aart~ 11 .vGd..GcL~3t, P.J:,nc, A.Smabt...rs, 
!I.dc~G,ruytcr, J .Groothuis,JovoBussol,ILBcijcrsbcrg{.n v.H.; 
1I. Lancéu, C. v. l3rc ug't::l , 1I. Wi:t ters. Re sere s : P .bk crstiock E.n~ 
H.Rooduijn. L0idcr : dr.r.P;Juffcrmans. Sam~nkomst: 6 uur, ~ijn-
kE<mp, de la RoywGg. . . - ~ 
, d _Lens?.: ,P<.,lstcr.R., C.v .. ~.ZijdE:n, J.Hoecfnagels, 
d.v.Be6k, !I.RooduJ.Jn, G.KL'm;cc,rman,P.1;,ietz, F.Burghouv1t, P.Me:,crs-_ 
.goc)s ,B .Pennings, L .Blogg.Rcs. :):) • Ta&t ,R, Blok. Leider: Dhr .P .M.:,ers-

oeK • . . ~ . •. . . . , . · · ,, .. : 
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als bclfrnd met K.Adn,i!"c.1'..l en B.Hondrfoi·;J. Lchs 5 : 

f:!::.E.· L ,·Blogg en 
' L<.,ns 7 

t .Beek. 

G.dco'.Roos. ,. 
als bekend. R:.s .. A.Ho-kn'..Fat. Lt,:i.dcr·; dhr. 

L8ns 9 als bcklénd m,t· N,v.Adr:i.chcm en· E.Bish. Res.: 
P.de Haas er\ J.v.d.Knaap. L..ddtr :· dhr.H.Kt,mpsr. 

kns 10: als bükEcnd i;1c t H. Vii tting en 1.Kr.amps_. Res.: 
1/i,Bill'ghouwt en V.:,ov,cc' •. Leifü.r ,: dhr.E.S(lrolca. . _ · ·.' 
· knspup:a.:C.Jchco., P.B•cij<:rsborgen v.!!., J.M~yor;_ 

; .• Vcrburg, lLPannckuüt, C.v.Lam, ·P.de Koning', }:,l'oillot, ,B. 
N:.cgens, W,_Croot, D.Wanékts. Res) B".Blok en· H.v.d.,faart. 
ki der : dhr. E. Sarol_ea. 

Lens pup. b. :.A.Roodbol,. A.Krol ,. A .Hartü, A. Vcrsteegh, 
,;.Schc,llé:rt, L.v.d.Mcor, J .1Jic,tz,A.Kramps, C.Suijkerbuijk, 
P.v.Egmond, J.Krar.ips. R5s. L.Vlastra, P.Ebing, L'.v.d.Voort
v.d.Klçy. 'Leider : dhr.F.Bu:-.·ghouwt. 

' , r " 
Afschri,jvingen aan clJ1r.I.Snrolea, 'J'.orn,tcn~-tr,50, 

Wü krijgen wc do· volgende k,cr ? R.'1,VV 8-Lcns 10. 

7 
--. s pL-c 1 den onze ,iuniöi'8n··. , , & 

I 

, L.ns 5 Fas t g,,n iiilhelmus 3/4 van d2 wcd$trij<Lin de 
:'k"CrdE.:rhcid.. ·i10ch bl, ven doslpur:i.tcn nogal lan'g_ uit..: Hl t c~:tstt.:. 
.i~rd z;;:.lfs door .:iilh~l¼US" gt·maakt, na· l en norichs.lo.ntc· terug- , 

~JJedbt:"l ven Ru,li Elok. Joop clc H-:.cr zorgde voor cèn 1-1 rust
~tand. N,: rus;t kmim i.'ilhd.1us h~,vig opzcttóri en kccpcr dt llac;s 
k;;ar,:. '-!nigo mahn in acj;iL Lr.i1gzamorhand nam L~ns het heft ' . ,. 

_ wo0r in handen Ln· nictz gaf ohs de ltiding (2:-1 ). Uog e~nmaal 
wist Lens het.nc,t k vinden, zodat deze: sportüf gvsp: elde- - ':S' 
wo,dstrijd_ ons c"n J.::1--zegc, opl.,vc-rde, G.L. 

" 0r1·h1oetiLg-..n tussen :i.Bl.E.K. ~n Ltns 9 .en 10. Op dczl: 
re eenacJ-.tigc ;:..,idag tradlén 2 8lftdlcn v&n kn$ en Wit Blam, 
he~ strijd~k.:rk bin:no~ cnn m-.. t c..lk&&r .de ,s-trijá. äan te bipd1-~-n. 
Do cc,rst,;, tussen L, .. ns·9·cn hLt-4r.'olft,,l van '.'.El.v;trd een ' 
cvi:r.winning voor d,. g2sten r.1-3-0, :rct fürll:wur.rdigc in fü,zo 
wc,dstrijd r:as dt:.t Ll;ns~voo1.·tdur.;.:rid in dt' .u::n~<.'.-1 wr.s, •man:i- niet 
kon scoren. ·n() tw,c,Ldc i1-dstrijd tussen d" 4b elft, van <).ze 
clubs ·c .... r:l door Lens ·g_,.wonntn mèt ·2-0~ J;,_'. (, .... rs·tl:. h,~lf~ ·was ·vol
~~dii:~ voor ons (;Il wist~n de s.tF..-nd d·?or .E ~ I\:rmct.:r op 1-0 te 
br(ï~gL.n. In d1~ twLt.>dL: ~elft 1~ .... ·c.cht ~. Th_omt,s è.t. st,'.,,nd op ~---0 • 
t-raardoar iL.: cindcijf,.;rs wc1:dt:n vr.,..stg.:lqgd. , ~ . ..-,. ..... .1. . 1.-, · . 
=;;::=-· ;::;;;;;;;;;;;;= ·====· ===:;;;;==-= '·-=========:;;;;=== ·= ·=== _ ;;;= ,.1,..:,luS l, .• :.._ .. er.=···:.:: 

1 ·-. 
/ 
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( 
' t;,,. LENS'ZAKAGE.NDA 

Vrijdag 31 mei. : Bestuursvergadering (zie 'onder"officie«l"') 
. , ' ·'za ter.lag l juni_: RICA VV 8 < ten8 10, 

.. Pup.A - ?up. B · . 
Zondag · 2 " 2 SeniorencombJnaties + junioren 3 naar 

Vita Ncistra. 
Maandag 3 " Clubavond ! . - . 

' Woensdag 5 " Vloènsda€_,'1l!iddagc1ub. 
==·-=====;:;:==== _..===:::===· ====. = .. ====::::;===·- '·====. ===;;:= ( ·======. 1. 

' , 

OFFiCI1EL 
In bal1ota,,e: . ·' . . 

m 0 42 C.Kiebert -15.1.47 Weimarstr.64a I dh p Juff & . 
4_3 J.E_ngle.b.ert 2,2;47 Fultonstr.40 .. r. E. S e~rr.ans 
44 i, r 1 b t 13 2 44 . " . " . aro~ea -~,. -'-Jng e er • • . , ,,,. , ~ 

45 J.v.Dorp , 3.4.48 Copernic.usstr.77)dhr.Jan F.v.Luxem-
46,\1.Blonk • 1.1.48 _Valkenbqspl-.3 1 · burg . 
47 A:Wevers ,17.11_.42 Corn __ .Jolstr.95 l d,hr.A.HE/efnagel &_ 
,;e A.Rooduijn 20._2.43 Prinseg:caqht 170) H.Houkes. · . 

• • <" - ! " \ .. 

, De no's-45 en 46 we:rden)aangebrac:ht door dhr.J.v.Luxemburg sr 
·en,n°48 door H.R~oduijn. ·, .,· 

. ' . 
Bestuursverg-àdrring· : A.s. Vrijdag, 31 me-;i. wordt de eerst-

-volgende Bestuursvergadering gehouden. De convocaties omtrent 
plaats en tijd volgt:n nor;.' UITGLSTELD TOT WOENSDAG, 5 .[\JJJI. • ·,- ==·•=:- :- . ~-- __ ., ( ' ..... . . . • 

_I)e '~•3e voetbalweek - Resultaten van-21, 25· ~n-26 mei 57. 
' Senioren 

' Wippolder 2 - Lens 3 (x) 
Flamingo'' s 4- Lens 4 
'Juventas 3 - Lens 7 -
KEVEA~beker 
Vogel - Lensvet. 

(x) Lens 3 drigradeert 
' , 

2-0 
3~1 
2-2 

. , 
1-0 
, 

Junioren 
/Lens 5 - Bl. Zwar-~ 3-'l 

Vriendsch. _ . 
Lens 3 ~ Vlesterkw. 3 
Lens 7 - Gr.W.Vac 
Lens 9 -.Gr.W.Vac 
Lens .10 - Gr.\'/.Vac, 

î 

\ 

3-2· 
2-2 
O-i 
6-2_ 

. ' 

., 
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------- ------------------------ ·-----------·----------------

Je stand is nu : 

Senioren 114 62 14 
Junioren 114 64 10 

Pupillen 
Lens a - DHBRK 

/
. . ,Lens b - WIBRK 

, , 

' 38 138 350-255 1,21 
40 138 359-239 1,21 

2-0 
l'-~ 

Pupillen 22 6 7 9 19 27- 49 0!86' 
' 

Totaal 250 132 31 E37 295 736-543 1,15 
'\ =================================~= 

-:.-:-:-

PROGR.Ufi\IA SElU0REH VOOR ZONDAG 1 2 JUHI 1957. 

l\:et 2 elftallen hebb'en we ingeschrevtn· voor het Vita · 

fostra-tournooi. Ee.i:ie ,,lftilllèn moeten 5 wedstrijden s;mlen 

~n c~n z.g. 11 blikst rn."GOlll"r"ooî 11 
a :De wedstrijden duren 2-mns.l 

iQ minuten . .!Iet tournooi va:r,igt aan om 12 uur, .,codat de on_qer

staande spelers verzocht·worden om, om 11.30 u. aanwe:zig t8 

zijn. 

Cor;.binatie; A 

. F.Kortekê~r:is, H.Kc::~pi.1.•; A.iior~prnbroulYf-rs, 

J..~Vester:, C.Peeters., ··p·.01·anjo, P.Burg~1ouwt, Ji..5urghouwt, 

l,.Knijff, '.P.Bergë,nhenegouwen, J.Jager. · 

Extr8. aangewezen spGlers : J.Lelieveld, 

C.Hocgeveen, H".v.NiGl~ B.v.Vclzen.' 

J.,eider : dhr .A. de 1/fe.ert. 

Combinatie 3 

J .Frijters, C.Veldink,. L.Läwcnstein,· G.v. 

Gein, R.Becker, 'i7.Kli.innen, L~Blom\ F.Sphippers, J.KU.ijpers, 

J.v.Poslja, J.Brussel. 

Extra aang-c~.1ezen spelers 
P.v.Onna, G.v.d.Bogacirdt, R.Suijkerbuijk. 

S.. de Brui J. n· · · . ' ' 

De· extra aangewezen sp,lers ,,orden verzocht 

cvrne0ns aunwe~•ig te zijn daar ook zij urvan overtuigd k1:-illnen 

zijn· één of m.:.8r ·:1edstrijden te móE:ten spelen. 

''. 
, 
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Samenkomst voor beidè_combinaties: 
,Li jnkamp, · hoek de la 

Reyweg om 11 uur. 

Ligging van het· terrein: 
Laan van Vollering te ,:0C1f\, 

- ' 
Van doel tot doel. 

_ - De 3 co:npeti tiewedstrijden, die zondag j .1; werdén_ ge-
speeld bct2kende het einde van het seizoen 1956/1s;57 voor onze 
senicron~ !fot rosul taat was l gelijk spel ( van Lens 7 ) en 
2 nederlagen ( van Lens 3 _,m_ 4 ) . Voor Lens· 3 bc,tekonde d§i ne
clorlaag degradatie naar de 3e .klas. Het afgelopen sdzoen 
fioeft dus 2 _ kár.ipiocnschappen _ { van Lens 2 en 6 ) <en t\VLe- -dcgra-
da ties ( van Lens 3 en -5 ) opgeleverd. -

• 1 . 

De beslissende wedstrijd tegen Wippolder 2_werd-door
Lcns 3 siecht gt:.spceld. Sp-eciaal in de voOrhocdc ·-w~(..S niets 
er t>;,, dat er zeer grote belangen op_ het spel. stonden, Eo_swel 
1,e ;;c en ver~lag van het d~rdo kregièn; konden wc dit o_ rru::ken 
uit mededelingen vah ooggetuigen. Het gebrek aan vcchtmcu-ta-
liteit leidde tot ceri 2-0 rwderLwg en.tot degradati;:;. · 

Het door vèrs·terking van Lens 3 toch al g&handicapte 
Lens 4 moest met 9 man Étant~eden tegen Flamingo·• s. Ons 9-tal 
heeft het de gastheren zo lastig mogelijk gc:maakt, zij hÈ,t 
met de rug·iegep de muur: - ' . . 

EE:n bui tenspèl-docl_punt' bezorgde, de Fla'l1ingo I s een' voor-
delige 1-0 ruststsn.d.. ·-' ' 1 · 

· · lfa do rust hield ·Lens· 4 st.e.nd tot· 10 mi~uten vo·or h8t 
einde. Fh,mingo mc;akte een geltJ-:sdoel, omdat onze, in topvorm 
vcrkcrondo keop0r R .Mahîcu, zijn enkel v-~rstuikte .. ifaar Lens r 

-- antwoord vialH.Naastepad liet niet lang op zich wachten (2-1). · 
_ Ev?n voor het ei,ndo tracht Fliuningo dEc stand o_p 3 - 1. - ' , 

Hot-zevende moest met 10 man aantreden tegën Juventás 3 
ui beroi«:'to ondanks df;zo handicap een vc.rè.ic,nd 2-2 ge-lij>.: _spel. 

' 
\ 
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Ev~n voor de, rust namen de gastheren de lciiing 

als gevolg van.. um fout van onze •rechtshalf. · 
1 ' ' ,I 

, In de 2e helft &galiscerde, J .v. Poel je de stand met 

,ljen listig schot, maar ten misrekening van onzo keeper lcvcr

b opnieuw een achkrstand op.· C.v:d.Bogacrt zorgde evenwel 

prcmpt wcu voor de ,selijkmakér en met de 2-2 stand was te

vens het cindresul taat v:astgelegd. 
L.d.W. 

--;::---==:::------------==-=- .--=---;::;--===-=---==:::==--==== -=-==-

9RVGRAMMA JUNIOhEN VOOR ZAT1R:CAG 1 JlJNI 1957. 
' 

- 3 u. PJ<A'VV 8 - Lens ··10 : Terrein tea Leidsendam 

-e,3ou.Lenspup.A_ - Lenspup.B Leider· : dhr.P.llurghouwt·. 

f'RûGF.AMMA JUNIORElJ VOOR ZOllDAG 2 JU1H 1957. 
' '-

le klas : Lens 3, naar Vita Nostra~tournooi. \ 
O'ST,;LLINGE.11 ·: · J ' - . ' · , 

Lens 3 : De "'olgende spelers worden opgeroepen 

voor het tournooi in Delft : R.Pelster,R.Blok, ,J .Hoefnaî:;els, 

Lv.d.Jleek, H.Rooduijn, G.Kemperman1 F.Burghom:t, P.l.ieers!,èlek, 

J;.Pennings, G·.v.d.Waart, L.Blogg, B..Dietz, W.'ïliegerink. Lei

~~· d:e heef P.I=iiee!'shoek Sr, SameILL;:o;r,s·t 'rl2 u. Lijnkamp..'.I)e la 

REiyweg. , . 

LenS 10 : P.Schulten, P.'Nieuv.renhuizen,A.Thomas, 

?.Haring, F.Ylamsteçker, H.Veldi.r~1<:,N.de Boer,V.llowee,L.Thome.s, · 

B.ter Meer,:w .Burghouwt.Reserves: Wàa~•er, E.Bish,J .\'li tting. • 

Le;lder::l.hr.A.BecJ?.Samenkomst 2u.Het Wachtje-1!a],ieveld. 

Léns 3 speelt volgens het vo'lgende programma, 

13,,:r.5u· ·Lens·.~Vita ilost,r1s 14.- . Lens .:. G.uick Steps 

1 .. , 
- D::r-r. 

t~ ~ l~\J 1.ienri- • u • ..::. . 
re uitgenodigde spelers krijgen allen hun beurt. 

' 
•, Lens 10 speelt een hoogst belangrijke wedstrijd.. 

De winnaar· mag zich kampioèn noEmen; toet je best, jongens ! · 
. . 

• Afschri,jvin,e;en tijdig aàn d..1-ir~E.Sarolea, Too:a- · 

tenstraat 50. · 
::.;;;:;:===-=====================-========-==-======:::;:=-==-==='==== ·==== 

' ·, ' 

' 
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Gironummer t.ri.v.·L.en s.336711 , 
'· Secr. :H .Houkes, 2e Schuytstr. 60, tél. 324 721 
~ Terreinen Ockenburgh, einde· liaan van Meèrdervoort 
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30e JAA~GA!;G (1956-1957) ~0 40 6 ,1UNI ~7, - . ,, 

======== ·====================~====================·========. • - 1 - • ' LENS·• ZAKÁGENDA 
Vrijdag 7 juni : Bestuursvergä1fring t.h.v.de heer Juffermavs, 

Amandelstr.54, aanvang 8 uur. ·. . _ 
Zater_dag 8 " Lens 8-~uick $~eps op Ockenburgh •. 

Juniore.ncomb:i,na tie naar Wilhelmus. 
Zondag 
Ma"andag 

' . 

9 '\.' Il 

10 " -
Hoogfeest van Pinksteren . . . 
Tweede Pinksterdag. Geen voetbal. "Gee"n club~-
avond . . •. 
De Vloensdagmiddagclub gaat door !_-

~ ~ . . ., 
. OFFICIEEL ' • 1 

In ballöiage: ' • . , 1 
n"45 J.v.Do:i;p · 3_.4.48 Copernicusstr.77. } Jan en Frans van 

46 W ,:Blonk 1.1 :48 Välkenbospl. 5 ·. J Luxeo1iurg 
· · ·.47 A.Wevers -17.11--42 C.Jotst:;:.95 'i A.Hoefnagel en 

. 48 A.Roàduijn 20.2.48 Ptinseg:racht 170, J H.Houke.,;, 
-, n'0 1 f .de. Kleijn 28 .12.48 Loosduinsekade 171 ,..:; .K1•anrps en 

. : i 
Bestuu:rsvergadering .. 

' 1 • 

· . Deze vergaderipg is thans· de fini ti'ef 
Vrijdag, 7 junf a·.s. ten huize ·van'" de heer . - ~ .delst:r.51, Aanvang·: 8 uu:r p:recies • 

. Mededeling . · ·- / · ·. 

vastgesteld op • 
P.Juffermans, ~man-

Mogen· we, met het oog op de voorbe:reiding .van .de. algeme
ne· jáarverga·dering, de he:ren secreta:rissen van de diverse coin
missies verz·,oeken ,hun jaarv!J:rslág thans spoedig, doch ui tc:r_:
ihijk 15 juni a.s. bij de algemene, sec:retaris in tè dienen. · 
Vriendelijk dank bij. voorbaat". · · , •. 1 . ., . . H.rwukes , . ' 
De wervingsactie; ,. 

1 In het volgendefirnmme.r .van de, Lensrevue zal het offi
ciële resultaat van, déze ''actie 'ivorden opgenomen. 

· Lens-voetbalpoo:t. ;.,, . ✓ 
Zo heeft dan' zomlag 

,,, 

·1 

jl. de pool voor de laatste -keer in 

.,'" ... • 

'· ,./ 
_, 

' '. 

\. 

'' 



, ~ -330-·-··------------ .-------- -------------------
è'lt seizoen gedre,aid. Onze inzendc-rs konden zL,h ditmaal niet 
b::j de prijswinnaars, scharen. Toch kunnen we zeg1,;en dat Lens 
i! de KNVB-pool zeer succesvol is geweest. Bij 3 van de elf' 
r,,·,den konden Lepsers een graantje meepikken. De heer van 
Ltxemburg begon met f.1.277--, daarna C.v.d.Bogaert met f. 
~;).80 en last but not lèast P.de Le<:,Uw Jr ,.et f.4,127.- bij 
,]:<aar ,duis ruim f. 5. 400. - • Dit i.s rr.eer dan wij mGt z I n allen 
t~j elkaar hebben ingezet. 

Vie geloven, dat we er goed aan hebben gedaan ons bij de 
ii:VB-p0ol aan· te sluiten. 

Htt extra-werk is niet voor niets gew8es~. 
Jndien· de KlfvB toestemming krijgt om in augustus a.s. 

1-_..1t1r opnieuw te b0gini1en~ zull0n_ ook wij onzo leden Ylûer · in de 
.,.;ekgenheid stellen eu, kansje te we.gen. Ook de Lenspool, 
1•ff1::,.raan 1::e veel pl~ziGr b3lce_fdt:·n behoûrt tot het verlrden. 
Zc•1ls t0 voorzien Gindigde J .Jë.:.gcr op dP eerste pl,:1~ts. JJe 
u.:tgvloofdu f .50.- zijn. inr:.idd.0ls aan h<.pr. -:.~it€,·vbJ~rci. 

I1ogelijk kt.:mn,- n y.,re voor L.et volgende s~izoGn ict
1

s d.-_;rgT-
lJjks verzinnen. · · , 

Eielfrnlgt de officiëh eindstand : 1. .1.Jager 233 pt. 
: . A .Hoppenbr ... ou~ivtars-:I. J ansst.n 224 pt. ; 3. J. v. Wassem 222 pt. ; 
~. R.!'.!<hicu 221 pt. 5.V:.\i, sttrhout 220 pt.; 6.A.Bcck-.2.Krol 

. ' -
~16 pt.; 7. P.Ornnjc 215 pt.; S. -FoGrent-~ H.Houkes 209 pt.; 
9. L.d;: Weert 207 pt.; 10.C.Rottgering 206 pt .. 

Er.:1.:rtclijk dank e.a~ alle dcelnem(-rs c U ht.·bt mede de Len$
J..~is ht:lp€.n vtlrstt~viec.n. Y{e "'..r.:-:rtrou;icn t'..at 0.vo ons -.vcrk goed gç-
ÓE~3.n h~0.bbën. NaEE.ns de poolcommi ssie 

ILHoukss. 
lle 34en laatste rond0.-i-u1ul tat::n· van 2·9 c;ei, 1 en 2 .iuni 57 

Juniören Vita )iostra-tom.·nooi ,,t 

D!lL l - Lens l 3-3 In è,i t tournooi behaalde 
P.KAVV8 - kn,s 10 2-0 c'.e .scnior,mcombim1tio A geen prij_s; 

de B-combinatie lcgdt~ be slag op dE.: 2e prijs en ons 
3e junior,in.elftal .n..;m z0lfs de lo prijs mcee),haar huis. 

De eindstand luidt : 
1 

•• 

114 62 14 38 138 350-255 1.21 
116 64 11' 41 139 362-24~ 1.20 

'Senioren 
Junioren 

·pupille:n 

' totaal 

22. 6 7 9 19 27- 49 Ó.86 

=252 = 132 ==3_2== 88 == 296 =--739~548 =. 1. l 7 = 
. Ii t eind totaal na 34 v68toàlwcken is al:s .volgt smnenge

stcld. f 

' . 

' t 
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Senioren .• , 1 Oildcr.J.in[, eindstand vol- . 
Lens 1 20 12 6 2 · 0 4.6-26 1 gens gomi~.d.elden : · · , 
Lens 2 16 15 Q 1 · 30 96-23 1 ' 
Lens 3 16 5 1 10 ir- 27-46 ·! (s = sen .. : J = ,iun. ;P=pup.) 

Lens 4 16 ' 6 4 · 6 . 16 51-52 J s2 l6 30 i, 875 
tcns'5 18 5 1 12 11 44-60~1 s6 18 33 l,B33 
Luns 6 18 15 1 1 33 12-26 1 JlO lS 32 liî7~ 

Lens 7. :~~==~!=:i=:!=:~~~~~~=!!~ ! ii ~~ . ~6 Î Jg·~: 
Juniort'n · . . . [ J3 18 22 1,222 
Lens 1 · 14, 3 3 b . 9 38-62 1 J7 16 18 1,.125 
Lens 3. 18. '11 0 7 ·22' 66-34 PA 16 17 l,Oó3., 
Lon,s 5 • 16 11 · 2 · 3 24. 58-22. J9 18 19 1,056 
Lens './ 16 9 . 0 7, ;I.8' 50-30 'S4 ' 16 . 16 l,OOÓ 
kr;s 8 16 6 3 7 15 . 35'-45 J8 16 15 · 0,93& 
L .. ns 9 18 ei 1 8 19 · 51-38 s7 10 • 7 . o, 700 

, L:-ns 10 lC 15 ·2 1 32 64-13 S3 16 11 ,0,688. 
_ 116 64 11 41 l.29 362-244 1 Jl 14 9 O, 643' ================-========-: s5 1s .11 0;611 ·. 

', 

, 

P1.nilln1. · .. . ' , , ·: . i. PB'' 6 2 o, 33'} 
Lens .A.·· ,16 6. 5 ·5 17 2~-40· 1 TI· · l' ·k · 'dd ld' . -
Lens B 6 0 2 · 4 2 2- 9 r · ":' 1 J ge .1 J e gtr.u .· ç. Er:. 

.22 6 7 9 19, . 27_49 lbo~~istCcn d,: do"'-lc:i:J_fç.rs. 
! . . . 

-======-==---- ==· =:==----:;;: ====:::;;:=:::;::;:::;: ·-=-:;:;:=;;:-=;;;:;:;:=-.·-· --·= 
Van h~t Eco--:-.secrc:=ariae-€0 . , ., 

Zondag, 2 jmii ·j.1. hadden wij mét 2 SGniorcn-èlCtal- .· 
lon ingç.sÖhrcv0;_ voor het Vita .Nostra tourn'oo.i te: ]'elft. Eicr:• 
S::oor v:er~en. door de EGO in. Jwt. totaal aangcwe:zen 25 sp<'.hrs_ 
a·ic allen de verzekc;ring kn,ge'n 0cn of mcerd0r8 wedstrijden 
t.i kunnm spelen. Zaterdagás:ond warèn Eer r0eds ·verschillende 
afschrijvingen binnE•n. 'Over deze afschrijvingen wil ik het dan . 
ook -in het gc-h,.el niet hebben.· Hiorvoór werd0n and"Te spélcrs ·. 
aangcs.chreven en de· afschrijvers wordt h0t ook niet kwç.lijk · 
genomen. Er zijn echter .vul 11.edEJn die niet. afschrijven en· 
"gc.woon",:cgblijven. HE t wa"rcn er zondag j .1. maar het 1.itfst 
5. Het gE. v~lg was dat onze bcidEJ epmbinati0s di-e d"L).s minstens 
22 spelers nodig hadd0n in Delft met 18 man stonden. Gelu.lckig 
waren er nog 0en twc,c tal bestuurslE:den aanwezig en deze hcrc,n 
hebb0n dan ook beiden hun ,,octbalgoed aangetrokken· om dc. b,,ide 
elftallen t0 completeren. Er: zijn ook enige .spcl<ors ván de ' 
A~comb. gevrE:EJst die·, behalve hun eig,m wcds1:rijden, ook in de 
B-comb. hebben m<.egt spccld. 1 De;sc heoren vcrdicnen dan ook alle 
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;of v.oor hun cl •bliefde. Bij do wq;blijv8rs is hiervan W8inig 
te vinden. Ik vind hun gedrag me,:,r dan misselijk, Is het te-

. ,cel moei te horen om oven af, to schrijven ? Waarvoor staat 
(an hJCt afschrijvingsadres en-telefoonnummer in ieder Lons
rnv1Jc ? lle wegblijv,:,rs ontvangen "1-len ptrsoonlijk ccm. brief 
u1 de LCO verwacht hierop dan ook hun antwoord omtrent J::un 
· .. c"ilijven .. 

EiniD ta:ndon .. 
,ic Klas B 

Ifa;SH 2 16 
Wilh ,4 16 

. i,ÓA 3 · 16 
Lons 4. 16 
foneg,3 16 
Spoorv. 5, 16 
Flam,4 16 
JJJ;V 2 16 
Talk,3 16 

Elftalsecretaris. 
De oinds:tand bij ·ons 4e seniorem,lftal luidt: 
' 
12 2 , 2 
10 '2 4 

7 3 6, 
6 4 6 
6 2 8 
6 2 8 
6 1 9 
5 2 9 
5 0 11 

26 77-41 
22 59-36 
17 66-54 : 
16 51-52 
14 36-45 
14 38-54 
13 38-43 
12 48-66 
10 37-59 

De eindstanden van onze 
andere elftallen volgen, 
zodra allo uitslagen be
.kcnd zijn, 

Dé.eindstand van Lens2 
(sdn) is reeds eerder go-
publicE:erd. · 

PROGRAl,J.lA JUNIOREN VOOR ZATl::RDAG 8 JUNI 1957. 
- .5 uur Wilhc,lcuscomb. - knscomb. 
-e.3ou. Lens 8 - Quick Steps . Terre.in 1, lokaal 1 

OKT11' r·GP' " . 
"' · ': •· LLnscc-mbinatic naar ïlilh,·11;,us , P.K-:n.pcr, H.de.' 

Eaàs, R.Blok,H.Dietz, R.Roodbol, ·W,V/iugorin.1<:, G.v.Duurcn, 
1.Hcndrichs, L.Blogg, H.v.Dijk,H.v.d.Spek. R,,,;ervui: L.N01tcc, 
F',de Groot .. Leiders de héren'A.Bcck en·E:Sarolca. Sam.:,nkomst: 

·').uur I t Wachtje ,11alicve1d. , .. 
' L8ns 8 :· H.Wi~gerink, R.Straathof, P.de.Groct, 

, 

1 R.Dcckcr, Kléijn, T.v.Zcc,land, H.Raaymakurs,. ï''.v.d.Ruijtcnbeek 1 
F:.Kuijpcrs, 11.Hcorschop, E.Kos, J .Schuttenhelm~ R(;;s€.r1fe': 
; • Olyhock, ,. .. Kriek, Lcidêr : élllr. P. Juffermans. 

Niet. t(.: vc·rmijà.rn afschrijvingLn .aan tlhr"E.Sarc-
lca Tcmat0nstr.5C. -

. (aE1pni0uws. 
"Ik~ wc.ken, :vaar op ïJi:J r:1c t c..tn yijf tn d(;rtig knapen 

naar· 'Zundcr.t ga,on n,,ilc ren snul. De. ci,rste week . ( van 29/7 
/ 

c-aan :- 4 8 ) 0 wc mc,t twee, cL wcek daarop met 8 en elftal. Voor de 
ccrstc Wce_k ·b,- stbc:t .i.101~i gcl2g~.nhGid om deel te ncmGn voor 

• ,jong~rG junior.:.n c n ouckrv p, pillecn. ldr.,t Pinksteren sluit de
ZE"... Wil j,.: i·.· c, h-~-st ·je .àan. 

; nntu .. lc ir,lic'·;tc•.ngcn ovor h" t kan;p worden ver-
. , /~'· . ~ 

,, 

J 
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s. trekt doo~ de horen A .. B,ck en E:Sa~plos:;.K·•·· . . . · · 
· _ _ ampcommis s1 e. 

Zo, spctl don onze ;juniore;n. 
riog twee wc.;astrijd,m restten ons v9or deze competitie en 

deze ,1Ó:-den à.o afgelopen dugon· gespeeld; Helaas lu.l\:te, het Lens 10 
niet om de overgespeelde uitw,:,dstrijd tegen RKAVV te winnen. 
Dns jam~or gcnoég geen kampioen. Enfin, volgende keer b8ter. 
Voor ien ri:lsas van dc'Z8 Jbi,;-match zorgde onze trouwe reporter 
Frans Wamstcckor·. Hij schrijft: ln ·een sporticw, en faire strijd 
heeft Lens lC H1et'2-0 ocrvol vcrlonm van RKAVV, dat'door ä,cze 
zc1:,o kamïiiocm word. Het betere sm'lenspcl en d8 betere techniek 
der gasthf,rcn gav,.n de d.oÖrslag, in deze wtidstrijd, Tot 10 min. 
voor het einde kon onze acht8rhoède met ku:pcr Schul tc,n aan het 
hoofd hieraan welirstand bie:dcn. -Toon c,chtcr scoorde P.KAVV 1-èD 
c21 7 njn.latcr 2-0 çloor C;Cn buit.:..nspcldoelpunt" (hcus;Frans ?? ) . 
D.J. V-~r:i_:01-.;de pogingen· 'van ons bGo.ttcn 1iiet meer en bij h0t cïn~-· 
signaal van de goed lcid6nd_t,; .:J-:Jhcid~:rt~cht(;:r ~' kon one ·c1ft:1l ·, 
dc_c1.jvurr.iàcid,_.,.m2.a.r zönder k~,"r!11ioc'nsti t~l, de kl~:,.:dk~:,r:ï.er· -•pZóC
:kün. HL t ~spel v2r.. Lens 10 _w::~s z(:,'r. goed CL. cl-nt d-.. t·.t~ntl ·zo k}L<.'in 
geblc V8·n is, \·,·c1S vooral tt- danken· ,:ifin onz~.- · !'.'.:c.:t.,r· goc. de k.~ cpcr' 
Schul t::]n, dic- mr,t maehtigc st:1VcS het ,:Joel 2G~iocn \.:i:st -t(, houdLn. 
1D(· c_.:;r.ige: fout, in ons Glftill ·,;,ma, dat de bi:nncnf;i:_>.1,:-rS t,. v~.r-.ns::i.ar 
vor,.n gingen en daár ook biu"v1~n. }Ij ûrd,,;or· ·kon J"i·:AVV in .).c 2i:..hclft 

., h;,;.;t ::--id~~cnx01a in -bcL~it ·n.:mtn. Al :~-:-·t al' lh.:~;ft Le1:á 10 1...i.h -c.i..~r
vollc _tr.-ccde. :~lüats met één punt (;.chl,"rstan·i b·,.rrSikt.. I-.1·~.t ji t 
l[:.:t.;tstc v·cr[:ilag dank ik onzt: leid, rs in d~z,:_; c:c:t.~>:titiG , n.·,1. 
G.V6rll~1.ar, A~13urghouï:t,E.Sarolca "en Ä'.Eçc·k voor hu.11 1.·I-ijz-0 ra.ad
gc vingc,n, allt- sp~l e:rs' voor hun ~rié"ndschap ~n de prr..:. t-iigc ges st, 

· di_e or al tijd in bc,t elftal he:c.rstc en ook ,ullc s11jpÓrt0rs,' die:" 
óns naar vele ovcrv.rinnihgoii frcbbon g-c.. schr1... c..u;,-;d. 
Du compcti tic iS•voo:rbi.i. , . 

· De twee,_ junion:nwc,dstrijden, die in de. ,:fgdoj,on r:c(;k 
werden ge spuld bt. tck,.:nrlcn voor Lc:ns het einde VhE d,. -'comp. 56/57. 

, Lens 1.0 viel -d-e eer te bE.:-urt ht t öfficiêlt · sc.izocn. uit 
te luiden. Jammer genoèg ,ierd het g..:en foc.s te lijk b, sluit, ,:t.p.t,· 
de voor hot kampioenschap b, slissende wedstrijd tcg<:n RKAVV e'·' 
werd: met 2-0 V(;rlor,m. , , 

, De in duzc · Lnnsrevuo gepubliceerde e_inds:tand na· 34 ron
den en de daarbij ge gcvvn onderlinge rangschikking volgens- ge
middelden tonr.n, dat zowel sc·niorcn als junioren het ,il'\ totaal 
zeker nic t slecht hebben gcda,:n. Beide gro,;pcn bc,haaldcn gemid
deld ca.l ,2 punt per wedstrijd. In de, önderling€. rangschil:Jüng 
blijkt c.cht..1 duid_ç,l;i.jk, _dpt_ deze _grn:idd9ld·.n ontE:tc1·,n.,.~;i.jn 

' 
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door ui tstc:kc;;d~ · prcstati8S bij somr..ig8 clftaLcL::; terwijl· 
C.'1dere elft?,llcn ernstig b1,;neden 1dG maat bleven. 

' 

Bij de j1m:ion,n haaldE. .vooral L'cns 1 de ui ktc,kci,.dè pre:s- \ 
t<1tics van Lens 10 en 5 naar omlaági In deze· catègorie Viel 
6• en kampio<c•ns,.lftal'te bejubelen. Wat dat bctr,:,ft hadden we 
rr,. t ziamc van Lens 5 en 7 meE.r vcrwach t. Te1senovcr dit gemis ·· 
aan kampiocnschappi:.,-, s~aat cvcnv;ól, d.at geon ve.n onze junio
:rcndftallcm op de l1<atstc plaats cindigé\e. 

Bij de sen. kunnen y,o •stellfm, dat Lens 5,3 en 7 de uit-, 
\tE.kcn,_dê re sul tatl:n van Lens 2, 6 cm 1 nadwlig hebb&n bEcïn
Tloc:d. kns 2 en 6 bchaald€Cn

0 
het kampioensçr rop 0n bereikten 

daardoor automatisc, promotie.·Lens l.mist& helaas de boot. 
):J tvmc kampior,nscha_?pen werden evenwel tE.nüt gedaan door de:. 
gradatie van Lens 3 en 5: , · · · . 

lfa het slU:ht0 s€Cizoün 1955/1956 be tekenèn deze prcmotü.s 
en dogredaties per saldo niet anders dan dat Lens 2 hEt vorig 
;a,:_r verloren tc.rrein· heeft h'croverá., dat Lens 5 ,' dank zij de; 
promotie van· Lens 6 toch 3e klasser blijft, maar ook dt:t L.:ns3 
q- vorig jaar in "fGitE al voor gezorgd had, dat Lens· 4 dc,gra
dE.8rde. In hE,t volgc,ndû sc,izOl·n zal Er dus c;en grok gt>ping 
bt staf!!} tot Lens 1 <-n 2 enerzijds en Lens 3 e.v. andérzijds. 
Jict is ons r..og steeds (,cin rcs.dse-1, hov het mog0lijk is, Q.at 
c,eil vereniging als de onze niet in staat blijkt çc,n redelijk 
zs kla_s-clftal op te stcll(,n. I,c, wLdstrijden, dit wij van kns3 
he bb0n g',zicn gav<-n <-erlijk cczcgd de, indruk, dat h."' t dit &lf-

. tal a1:n de capaci tci t,m ontbrak om in· dû 2c klas een rudclijk 
figuur t.:: slaan. Er zal toch volgend s,;iZOl'L getracht moeten 
worden een elftal t<- formeren,• dat het 2e klnssoschap kan hcr

·over<:n. Bij Lens 5 ligt o.i. de zaak i<:.ts andcr's. 'Dit üftal 
mistq als 'g(;heü zéker niet de capaci te:i, ten om zich in d;:; 3e 
kl". te handhaven. In de voorhoede zatén vc:rscnillcnd8 spGl<.rs, 
die: t"chnisch. zeer buhoorlijk Lti t de vg,, t.cn kunnen. In de ver
dediging, waren de tcchniséhs ea.paci tci ten v,-cl rnit:.der, n:aar 
daar was .t(n;Jins te, de V8Chtl ust, di6 onze büdocldc· voorhoedE·
sp~, lers -tun &non male ontbr.:~k; ZE...lfs h1:. t bt..sGf, dat d~griidatic # 

dreigde kon deze spelers nic t insr,in'ren hun technische kunnen 
met wat vt.chtlust te kruiden en fü:ardoor de onnozele 2 puntjes 
binnen te halen, dio het 50 kl:Jsseschap v~i1,ig gesteld zouden _ 
hèèb]:,cn. Dat hc.t anders konhc.eft·voóral de wedstrijd tegen kam
ï'iOi,n SHS 7 vrd bCW('ZCn. Lu_1s 5 hq,ft d0'.dcgr,;qa1;;i.., mm zich
z1..:.lI _ ti.: dt:1l'_l-l.:c::n •. Als c01:clua.i~~ va_n,_hc-t s~--;zo(.n 56/Pî .. t~.01_.tr,n wc 
;.';;n J_,_, 8•-·niori;.:n dus zCP.;gcn, a.:1.t ht..t, vt rlics groter 1s gt.·wc1....s_t 
.. .r1 5· ·inr:::t. In c.L 'lt•gt :re :t'L.giu11~.n zul clr:1n ook in fü.: volg0n11G 
~,,:,_, ... ti ';; =•.(·~ ,;d• :cl .rii~u~7= begin= g:.rr.-:.c.k't s0.oc ten =v,ordeid~Yli===• 
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LENS I ZAKAGENDA -~. r , 
Zaterdag 15 juni : geen voetbal _, , 
Zondag 16 " : Lens junioren,. l ·naàr ,KRVC , • ' 

, • -- ~ 1 • ,,.,_. 

Maan.dag 17 " : , Clabavond c , ; • y-,." ' . . , ' . ' ' >· . '. };;.;'!' ·•. 
îloensdag=l9 === "==: = Woeensdagmiddagclub. == = ·=· ===. === :" · .,;~- · ·= 

. / . - -

Gesloten seizoen: ·., , , 
' . ' :·- - ' . 

' Door het bijzonder vlÓtte verloop ván de compeî;j tie 
'is het yoetbalmcnu de laatste wüken al erg schraál geweest •. 
Deze week· echter gaat pas het ge slot.en seizoen in en dan zal 

, . 

\ 

.\ 

>' . 

er, op het groene veld al thans, vo·ijwel niet, té ·bel0ven zijn, 
behoudens misschien, een cr.k'o,le wed_strijd en natuurl'ijk de ko- . ·, · 
mende spo:;;tdag.,· Van de ene kant is di.t maar góed, vrnnt vclcfl , 
zullen met de (hopel.ijk ni'ooie) zomor in zicht,. wel eens; wat , 
anders willen doe:-. dan het bruine monster najagen. Mochten er.,. 
echter lieden zijn, diC, hun 'vot'tbr,llust niet kunnen b,dwingcn/ 
v,<;l" ei· is al tijd op zaterdagmiddag gelegcnhi::id oo een baUet,je 
to trappèn. En SiJE.ciaal·voor jU11i.oren en pupil1.en- r;cüdt ., ~-" 
_Vvoc_nsda~iddagcl pb ,draait gewoon ·c1c,)r. 

·-"-··------- ___ ., ______ ,_ 

Va:r:ia. Op 5 juni j .1. '.herda'?h.ten 'in do .faniL!.jclcring dë heer 
en me·,-i-ouw H,W. Rientje-s-Blok de dag, w<,:..:cop zij zich 50 ja&r · 
geleden ;in dè echt verbonden. Bij onze ,gel ukwcnser; · ~"nn J1e·c • 
_bruidspaar ,spreken wij de hoo'p uit, ciá t deze tr.i:-•:,é Lcns-uoa,~ _, 

. teur,s eenmaal ',in' goede gezondheid ..l;ét diamant mógt,( ·,H.r"r. , . 
·------- ---!?, .. --·- ·-

jimIOREN PROGRAl,ii..A vooR ZONDAG,. 16 JUNI 1357.. ~ · ·' 
.... . - . ·- . . ·_. . . ' . . 

\ ,_ Lens 1 ,.oemt dce1. ·aan'het Hation_aal Jeugdtournooi 
van KRVC-V.redènbur~h, dat si·:s~• zond.eg gespeeld wordt en waar
van het programma er aantrekkelijk'. uit.ziet. Er wbrdt ge,Spceld 
in 2. ppulas_ waar bij Lens is ':j,ngedeeld in poulci 1. De numw.irs 
1 ~an elk8- ·pool spèlen. om de )ê,Jirstè,, en twe<Jde prijs·; de, 1Îum-:-
mcr·s, 2 om do derde en vicr<l.o Jtl\'la ts,, 

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

,. 

•• -1. i 

, 
' • 

·, 

.... ·. 
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• Programma: . • ( ) _====~ -12 uur Lens - Spartaan'20 ·Rotterdam, 
-12.50u. Concordia SVD (Den Bo'sch~-Lons 
-2 .05 u. Lens- TYBB (Haflrlem) · 
-;i.20 u. RGD (Dordrecht)-Lens. ' 

' 
, 

J ' 

Ópstclling: R.de Waart, 1'!.dc Gruyter, P.Jans, A.Smabcrs,H.Roo

duijn, J .Groothuis, J .v.Bus·sel, H.Bo:jjcrsbergon van H., H.Lan-

9ée, H.Witters, P.Miershock. Hes.: ·B.Pennings, H.PEols:tcr •. 

Leider: dhr.P.Juffermans. Samenkomst: llu. Lijnkamp-de la 

heyweg, 
, Laten wt:! er voor zorgen, dat de go"dc indruk, die 

wij verleden jaar op het KRVG-tournooi, toen we de 2c prijs 

veroverden, · acht&rlic,ten, deze kèer bevestigd wordt. Suppor

ters om onze oudstG junioren ann te moedigen, zijn natuurlijk 

van hartè wc.lkÖm. 
-:-:-:-;-: 

, ZatGrdag j .1. ;:.::rdcn door 
' 

onze junioren twee vriend-

schappelijke W8dstrijd.::n gcspeold, die het volgende verloop 

haddtm: , 
kns 8- Q,uick StcpA 3-6 . Op r.(, t ccrstu zicht ltE-k het 

dat on~~e junior.L.n t..1· wc•i1~ig aan te pas ~oudsn komen, ge;zicn 

d.r: 11 zrn:ar~iièhtighe,id'~van v ... r;-chillr,nd~, ,-rn.-t oudere ·~uick Stcp

;,crs, .di8 bovendien bc·hoorlijk uit de voc•tcn konden. i:ki.r . 

hei is allcm6tal nogul m< cgcvallcn, doordr.:.t one clftnl uitste

kend psrtij gaf en doordat bovengenoemde zm,nrgewichtcn getcn 

misbruik van hun proporties maaktvn. Aan w,:,c.rszijden werd 

goed sar,;cngespdeld, zodat hot een gezellige ucdutrijd is ge

worden, die door· de· schotvaardi6stéH,ploeg werd gewonnen'. 
ïiilhclmus-Lenscombinatie 2-8. Al spoedig bleek, dat 

de· onzen in icdE:r opzicht de Voorburgers de baas waren. Nadct 

L.Elogg 1:a go~d è.oor,,etten de score opende, ·,ecrd uon dekkings

fout in de. acht8rhoede oorzaak van de gt:.li~kmaker .. Daarna w~rd 

de stand geleidelijk opguvoerd tot 8-2. De dodpunkn ·werden 

gescoord door Leo Elogg (4x), Bert Hcndrichs (3x) en Hein Pid 

(1 x). 

Van toon en nu .•.. 
lste hoodstuk Toen 

liet is wel eens aardig om een blik'te werpen in het 

verlc.dt.n t.n ..-r.::. hcb':.:en· ~C..:arom enige stukjbf;:i ovc:r.gtnomen uit 

-. 
\ 
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de corresponderende nummers ,;.an deze Lcnsrcvue in diyerse,voor.:. 
gaande jaren. Ze zijn beslist interessant, 1;h;st U maar .: · 
à. juni 56: ~ G.van Beek scoort het 500e doelpunt voor onze ju-

niorén 11 · , • , 

- Eén doc,l moc,j; ons allen voor ogè.n staan , Tûrug 
naar de verJ ore.!'. poni ties, 11 ~ - • 

~ . ' . . " 
b ... -1Î!~~~i~.-5..r?.=" ·- ::_,EÁ· zijn· c~:..!~t.\week0nd~d:ri2 :JcJ.1ngrijkn "bûs]issin-~ 

gon ge:vaf.J.c:il. Ltn;is 1 v:erd fa!1·;_;:;.ic.e·~1 en pro,~_ri.ovcc1·t TIJ.ar d;i :;e 
klrts: Lens ·J bch?.a].(lo de t:.t..:2. docr· e0.n .'.-;iÓc~:-< _zégc o_p Q~S-~, 
en teYtslotte werd het :ï 00Q_c Lc:~sdoc} pur:. t- j:-i dr- .:::è (:Offipct-i~..:..e 
gcscocrd. "G 

c. 7~-n.! i:;,1 ._ • 

·'
1

u ~.,_-~ ..... . -
11 Lun;:; 1 naL'l .lee). aan het ·-.. -~té1·::-1::,·~/.c;alc Velo•-' 

t01;.rnooi, speelde vooi· het eo'.rst tcge:i. li,~:tc~1laz:Jse' clu"::9 
en behaalde de ee:-ste prijs ", 

. _1, -~-:!: 52, . . . 
-

11 De Ji.u,a. komt a,s. dinsd;.g 9 juni tezamen. Punt 
van bcsprckii;:tg , ":De Sportdag·Y'·, ; 

c •. iuni 49. · 
- · -

11 Dank zij onze Pé ?é k;,:m veler harte110ns in ver--
'/ vulling gaan, een' &ezollig uitstapje, entre nous, "nnar 

:Brabants .schone dreven (Oiskr,;,ijk) op 31.' juli a.s. Eén 
bus is al bijna vol", 

' · f. ,juni 48 ·. · , • 
-

11 Op• het BMT-toq'cin slr...;gdo Lens 4 or hc.l&as niet· 
in héa't bchaalp.e k,:;mpiocnschap van de 2o klas mc,t promotie tiJ 
bekronen, VDV 2 '.ist met 3-1 do strijd 'tq winnen " 

2dc hocfcl.stuk: Nu 

Aangezien het bloed nu éenmaal kruipt wa.13-r hot niet gaan 
kan, kunnen we' niot ,nalaten· deze stu.°:i:JCS van ·commentaar te 
vooi;-zicn/ d& t dan gegeven i.1ord t door een Lens bril anno _j_~i 57, 

· Daar g,:,:t ic dan; puntsgcivijs : 
·' Q.• Dc. junioren schoten dit j.èar moar 362 keer, raak,, tcr·/:ijl 

van, de vc.rlorcn posities slechts die. van Lens 2 werd tcri::,g-:
gevronncn, waart8genovcr die van LLns 3 ,andorma&l verloren 
ging. · · 

b. Lc.ns 1, ·toC:ri kampioen, nu net de boot, gemist. De promotie 
- ( waarv,:n wc, overigens maar één jaar profiteerden) kregen we 

er tóon bij cáde_,_u. Dat geluk hc.oft Rava, dat ons nu te glad 
af was, ditmaal niot. · 
-'.i'hans geen enkele titei voor cfo junioren. Bovendien zouden 

; ~~·ij nu m.Pt de 1\.. ttc,r.'...r.t..nduid: ng v::in to::n, lahg ili-, t-- c.~ · een 
' 

·' , .. 
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7 ~-elftal to..:komen. 
· - - DÈ, 1000 goals halcm wc nu op geen stukken na. Het eind-

i<taal is 712. -
' 
t. -0 ja, dat int~'rnationalo Velo-tournooi. De spc.lers en toe-- -schouwers van ';oen wetEOn het nog best. liet was ook <.rg leuk 

i;n gcze;llig d,wr. Toch hebben we nc.dicn nooit meer zqitts 

tchad. Wsarom niet ? Gebrek--aan activitöt of mm helang

~tolling? Of beide? - ; , 

_4. D,; "Sportdag" is " stil 1 going s trong " maer de, Jura' kGn

lwn we slechts als u,n regenrijk perglandschap in Frankrijk 

en Zwi tsEOrland._ Onze Jura was e:chtGr do Junior0nraad béstc,,m

dc uit een afvaardiging van jong L0ns, die zich mct divErsc 

juniorcm,angcolegenhcden bezig hield. H<claas ging onze Jura 

vro,.g:t:ijdig ter ziele. Toch rras het ideo aardig en zeker 

w,,c.:rd om he: t nog c ,ns te proberen. 

c. E.:.n trip in L1.nsv1:.,;rband, kom daar nu .:..:ens mee nun. Al ~~·as 

-V," s ht·t nca.r Oost.._flrijk in., placts v,~~n Oist..:ri:iiJko De L.:.:ns

trips zijn tistoric gc,·,ordûn, Gcl:-rck ·.Gn activi tci t, of u:n 

,mimo ? Of beide ? 

f. Toen : Luns 4 k:unpioen" 2c klas. i!u : Lt.ns 4 do~;t n-..:.t c: ur 

m:1 tigjL s in .d~. dt.rdG klas en hovft bovt..ndicn sinds ko1·t ec
z.lschap gekregen vc:n Lens 3. 

U ;iet, ann~ 1957 gc,É,ft -echt g,:én cmthousinst beeld in ver

gelijking met ètze los?e grepen ( heus niet uitgezocht!) uit 

vorige jaren. In alle opzichten zijn wo ''. afi;,ezukt " of " 

V\Orslapt. Van do alom geld<.ndc hoogconjunctuur is in ü,der g8-

val bij Lens g~cm sprnke. We zi·jn miss chi on ,-1?cl erg z1•1art-

,. gallig, 'me:ar liggim de. f~i ten niet d'. nr ? Of het zo blijft 

geloven W<- c°Lrl.ijk g;.:-:Ggd niet cm ,,-.__ ho:x,n h8t ui tcraard nog 

. minder. Wr:: ,zijn benieuwd of \-:c: in juni 1.958 •.mt optimistischer 

kunnen zijn •. 

Ter opbc,uring •..• prosit ! 

In' een bevrilnd clubblad schrijft een oud '\,wrste-clftal 

s~:eler : 11 Vfr!arom is de stoep v&n 1. en c-::fé de hal tcpl&e.ts 

ven dt:: Sp.._;lf:irsbus ? 1iisruit volgt d2.t, uls dt.., bus wat 12.at 

is, .".en ::..;"..,rst. ,:vi::n ,:_,..,n ·•;in_1ac, tjo Uf> ::::t, h,..tg.:c~n de c'onditic 
. ' 

nit.iü t,._n go.d-. k•.: .. t. :.n d~;n· n · de. ;1;,_,~·strijd ; 11 Y/..;nl."Om I!lOCt 

) 

' 
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er eerst " aangestoken " worden, alvorens naar huis te guan ?. 
Velen ergeren zich hieraan·". 

Kijk, dit is nu iets, dat in onze Lensrevue beslist 'lach
wekkend 'zou staan en zo zien we, da't lang niét' alles misère, is. 
bij Lens en dat we heus nog wel onze goede en sterke zijnen 
hebben. 

De afgelopen juniorencompetitie. , / 
Schreven we hierover vorige ,mek reeds enkele regels, dit-· 

maal gaan wij; er.wat ui,tvoerigqr ·1p in, waarbij wc de diverse. 
elftallen afzonderlijk even de revue laten passeren • 

Na jarenlang in de 'A-klasse l te hebbe'n gespeeld werd ons 
A-elftal (thans Luns l rr,,,heten) weer in' de ,A-klasse 4 (R.K.af

. dding) ingi1decld. kns ,1 · dcoèd het hier niet 'best en -bezet de 
voorlaatste plc.a ts·; ria · c.Jn rnE:..rk~.'!aar5l,ig-co~mpc ti tievE..rloop. De 
c8rste 5 partijen levl-rd m 8 punten op en d,.urbij blcef het •. 
tot. in do allerlaatste ;y,·dstrijd nog c,en punt op kan,pioen DHL 
,;erd verovci-d. Lens l h-:..c ft dus ,een grote inzinking doorgo-

~ mcakt. ';7:.!t hiervan d8 oor7,ac1k is"v:t.tcn wc niet m:u.·,r g(-:zien 
hot L:~atstc succes gelover. \'iij, dat d;; crf:3tige d0pressic voor-· 
1 • • • 1 
ülJ 1S • . '. . · , · / ,. ' / (' ) . ' - _Lens 3).c kl_c.s hüd dn~,r.:. 1t~.gcn g.en d.:..vtru;.d1., start, m2.:r 

' - - I , 
kY;am er lc.ngs1:.mcrh·.nd b\._,;tc1· in- ·~n b0.~ut nu ._ en go_do plants irt 
de e1ndklass·l,ring. Tic jong0:n3· i. 1:i. de -heer Mcershock vvrtoncri 
soms aantrddcelijk voutbal èn·é, hcurst oen goE.de gc,cst in de 
ploeg, zodat vk er in de tockoms ,, nog wel iots van kunrn:,n ver-
wachten.. ; 

Onzo kampioen v:m verleden j ir, Lens 5 (2c klas), ·mo~st 
di tmu.;l d~ ec,i- t::n VVP laten, d2t '0 vorige keer ·2e f!erd. Dit 
is niet ven·ondcrlijk, d&ar VVP th, 'S behoorlijk vcrs'torkt en 
Lens cordor m:.. t v,.rzwakt ui tk,;un. ,1 , vci-lor,m de.n ook twoc 
maal duidelijk v,.n hen. Toch hciëft i ns 5 een goede comµ,ti tie 
gespèeld ui de· bc,reikte 2e plaats is ll:n ook dilt verdiend. 

In de dE:rdc klas streed Lc.ns 7 m •t wisselend succes. Ze
gepralen en nedci-lagcn wisselden eJkavr af, wr.:.nrbij soms f_orse 
cijfers uit de bus kwamen. Tenslotte kregen de winspunten 
toch wel de overhand en klasseerde dit elftal zicb .behooi-lijk, 
El had er misschien iets mc<::r ingezeten. . 

kns 8 (onze tweede 3c kksploeg) telt weinig grote voet
br;ll0rs. 1'1t::-: HL=4rçchop d:s. Wû~en ,. cht~r ·:;r-~t yechtlust is -en .. . . . . -- l" •• 

, ,. 
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hierdoor kon m1.:nig succes worden gtbóekt.De go0de middenmoot-
plaats die wij vrijwel van meet af aan innamen, "wisten we zo
doende te handhoven en we_rd 'ook' i.n de eindstand b.;rekt. 

Lens 9(4e klas) zat in ,en afdeling met een uitgesproken. 
kop-,.n stnartgroep. Lens klasserde · zich hier pn,cies tussen 

· in n:, een vrij r0gelmatig competi ticverloop. Van de kopclubs 
werd verloren en van d<: staortclubs gewonnen. De overwinningen 
waren mc:estal groter· dan de nod1.:rlegEOn, zodat de; kracht van 
dit elfkl .dichtèr bij. diG van de sterkere, dan bij die van, 
dè zwakkere bro0ders ligt, hetgoen men trouwens ook wel mocht 

, verwachten. , , 
,'.llenslotte Lens iO (4e klas) . Di t:elftal heeft op de drem

pel ven het kampioenschàp g,staon, maa± struikelde in de 
lnr. tsj;<, wLdstrijd over RKAVV ,· •dat hie:rmee net één ·punt bovEn 
ons k:i;~jrl. Toch is de fi"élaie 2c plaats méér· c.ls We in hot bc
gir, huddot. durven hopen: Ook de doolcijft:rs zijl'¾.zec,r goed. 

Ec-!o is gGb.i.ccken, d&t verschillende spelers v&n Lyns 10 eecr 
behoodi;;ke voc:tbalc&pacit,:,iten hebben, met goede mogelijk
hcd8n -roor de, toekomst. 

Alles biJ f lkr.:ar g,momen 'kunnen rio over d,:; ve;rrichtingen 
vc.n o:p.c;~ juniorcnclftr.:llen v.,diswaar niet dol Gnthousiàst, 
:!"i-:;nr :.cch .~..:Ek~r wel tL VI'(:dcn ziJn ~ nl vi1.:.:l ,c.r d:.!n di tmr.al 1 

,·eo::- :1Gt , crst sinds 1949, gcen·kampioenschcp te bcjubLl"n"1 
,\'.:.n üi 1. cv<,r:,i.dht ·il:i,lJ en wc nog 2 o:,mcrkingcn vcstknopc,n, 

die vo!: op_ 01:i.z~ jun~O~t.!h 7-0trekking hebbLn : 1 D ll, "t ~. ' ' - . . . oor a er.co 
oorz::.k~,1 v•f::rla tc.n !:cel wc. t Jl!lliorcn onze vereniging. Hi-ci~ is 
o ,. i', ëicL•; g aan te doen. lli t is een, verschijnsel, dnt .niét 

'.,ven vcncla;;,.g of giûtEOr-:n is en fü;t z~ ch bij vrij.-iEOl elke, club 
, ·v--oordo8t. :1\indel' prc.:tt;lg worè b het E:chter wannc;;·cr het aantnl 
"bi;jkcmLn,-•· ,:;-.. ,m gclijk0 trEOd houdt met het' ccntel' "afvallers'' 

ce1 di,t ; "· net foatstc jnar. bij Lens het geval. Zodoende kc:c.:,,.·_,_ 
wij dit s,.izcon mG't lidfst drie, clftcllcn mir.dcr uit dan in 
de voorg(.~nde c~mpcti".ie's. Dit kr.n rn:tuurlijk zo niet· door
goim; wc moe ten oni3 juniorcnkorps " op peil " houden. De, lci
d;:,rs beijveren zich om nièuwe leden voor ,Lens tè krijgen. 
!\laar misschien kun.nen onze jor.gcn~ zelf ook een handje helpen. 
Ik zou zeggen, doe je best eens, want ik ben er van overtuigd, 
dat we wäl;wat nieuwe canwinstüri kunnen krijgc,n-. En het zou 
eei, succc,s zijn wanncor wij in s,ptember hot komende seizoen 
kunn,;;;n ing:10.n mot 2 t..lft~llcil ra~:or. . ~ 

~u~-=u.1===/ ~===.-;;•· ===;:: <====-====u,;::::=:::-:.::;; - ==· ,=:.;;{ r1ori t) _:c.rvol.-:·t=) ;:;·-= 
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=============-========-=-========~==================-======== 
Dankbetuiging. . · . . i . · ' · 

Voor' de· v",le en hartelijke bewijzen van deelne
ming bij het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame 
v·ader · · 

Petrus .Johannes de LEEUW ;.. 
' ' 

be.tuigen wij U 'onze welgemeende dank. 
, Th.C.M. de LEEUW-MEYER 

en KINDEREN .-
Dhr.H.Houkés,t ti,jdeli.ik ,on non-aCtief. , 

· ' Zoals verschillende Lensers reeds weten héeft onze 
secretaris 0.hr .Houkes, tijdens zijn va can tie, vorige week een 
'ongeval gehad, waardoor hij een hersensèhud:ling opliep. Doch-· 
. ter ;';lly •~erd bij· dit ongeval eveneens gewond, maar haar kwet
suràn "';aren g'eluk!cig van minder exnst_ige aard. 

:;;;1r .Houkes zal nu voorlopig rust moeten houden ten· 
einde cle ;;evolgen zo spoedig mogelijk te bovèn te komen: 

' Wij geloven, il.at wij nar..ens geheel Lèns sprek'en 
als wij onze ijverige secretaris een zeêr voorspoedï'g herstel 

'"toewensen. · 
Aangezien dhr.Houkeè vooral door volledige rust 

zal moeten genezen, verzoeken wij nan:ens Mevrouw Haukes, tot 
nad:re aankondiging van he~ bezoeken van de patiënt af te zien .. 

=======· ==========·· ========·================================== 
LENS 1 ZAKAGËNDA 

Zaterdag 22 juni Gelegenheid qm de spieren soepel te houden 
(op 0ckenburgh)" . · 

Zondag 23 11 Voetbalrust ( 'en drukte aan het strand ?) 
Maandag 24 11 Clubavond ! ~· · - . /. · ' 
Woensdag 26 11 Pe woensdagmi~dagclub. 
Zaterdag 29 11 Filmavond vOOJ;: jong en oud .(Mient 199) 

:.Zaterdag 6 juli 0n_derling junforentóurnooi · 

Zondag ,_ 14 - ~ : Le~ns-~p.ort:agrl .• : . • • • 

\ 

' 

" 

i, _, 
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Aangenomen als lid: 
, n°45 • J .v •. Dorp 1 3,4,48 Copernicusstr. 77 
, 46 W .Blonk - 1.4 ~.48 Va_lkenbosplein 3 
, 47 .A. Wevers 17 ,11.42 C.Jolstr,95 
' 48 A,Rooduijn 20.2,48 ,Prinsegracht 170 
.. l F,dE) Kleijfi 28.12.48 Loosduinsekade.17,1'. 

-:-:-
De wervingsactie. 

I.v.m. ziekte van•onze .secretaris kan de 
einduitslag van de actie nog niet gepubliceerd worden. Wij 

·• hopen; dat dé deelnemers aan de actie daarvoor begrip zullen 
hebben en hun, nieuwsgierigheid nog enig~ .tijd zullen bedwin
gen. 

Veteranen, attentie ! ! 
Op donderdag 4 juli,,,' s avonds om 7 

de traditionele jaarlijkse wedstrijd gespeeld worden 
de "oudjes" van 
zwarten. 

Wilhelmus.en Lens op het terrein van 
, 

uur, zal 
tussen 
de geel-. ' 

De inzet·vormt vcederom de Hoppenbrouwers
wisselbeker. Voor de wedstrijd zijn uiteraard van beide ver
enigingen slechts elf spelers noàig. Voor het vervangen van 
naar adem snakkende veteranen en het aanmoedigen langs de 
lijn is een groot aantal lijnmensen echter zeer gewenst'. Bij 
het gezellig samenzijn na afloop van de wedstrijd geldt na
tuurlijk : Hoe meer zielen, hoe meer vreugd· ! , . 

De opstelling is : • R.Mahieu, ·A.Hoefnagel, 
F.Mourik, J.Bontje, A.Walhain,.W.Hugens, C.v.Egnond, H.v.d. 
Boogaardt, A.:v,d.Bemt, H.Janssen, G.Rqodenrijs. Reserves en 

·supporters·: A,Blok, J.Bom, H.v.Rijn; S.Kroon, J.Janssen; 
Th.Janssen, J.v,Venrooy; P.Juffer;nans en iedereen die belang-
'stelling heeft. ·, . · · ·.' · ' 

• .. · Bij ·verhindering s.v.p. bericht aan HOv.Rijn, 
'liledemblikstr.210 of telefoniséh: 115990. 

VARIA._De examentijd is .,weer· o; komst· en we hopen dat we bin
•nenkort melding, kwmen maken van vele successen, die Lensers 
op dit gebied behalen. 

· ' ,Als eerste k'.mne:i 1•.•ij Paul van Onna feliciteren, cÜ..o 
~-l;o::• __ -.;:a.·~~ VO"l' ,-..~~ ....... ,.1><0~·-·· - -.; ,, ••.. ;;..,.,n ,:i,..oncv•"' · -:.!: :~ottc:_··l'{:.:.i.~. - ~ ,,.. ~ ..., • ~,._1, .. 7..1.- .... ;; . ..,--

1 
\.c.::...,.; -'- ~•-~ •.. ..-t. r 

1 



_ · - - - · · -- - -340---------------------------~---------~-----------------------
Een pradhtig resultaat.! Van harte gelukgewenst, Paui, en nog 
veel succes bij je verdere studie. ' 

-Nog een ·prettig bericht. Het zal vele Lensers genoegen. 
doen te vernemen,-dat /llbin van Gastel weer op onze- velden 
gezien is. Zowel zaterdag op Ockenburgh als zondag, op het 
KRVC-terrein gaf hij acte de présence. U merkt wel, dat Lens 
nog'steeds een warln ·plaatsje in ·zijn hart inneemt ! 

Filmavond voor jong en oud ! 
.De -Jruüoièncominissie hee.ft 'het genoegen de leden, zowel 

senioren als junioren uit te nodigen voór een filmavor.d, die 
gehouden zal worden op .zaterdag 29 juni, half ach~, iIJ ltet 
Parochiehuis, Mient 199a, Het programma is zeer interessant. 
Vertoond zullen worden: Tour de France 1956 : de renners wor
den op de voet gevolgd, doch ook andere aspecten ven dit groot
se wielerfestijn 'worden belicht. Van Parijs tot Dusseldorf, , 
waarin de ommmteling in de K.N.V.B., die door oen reeks van " 
nede:r.lagen tot hot semiprofessionalisme leidde. U ziet o.a. 
Nederland-Frankrijk 4-1, ·Frankrijk-Nederlandse Profs 1-2, 
Duitsland-Nederland 1-2. , 

Olympische sportflitsen waarin van de spelen te Melbonrne 
,', talrijke finales aanschouwd kunnen worden, 

Deze films zijn geluidsfilms met Nederlands commontaar. 
Tot d·e negenentwintigste ! . 

,Ook een bélangri.ike datum !~=-=.:=-

14 Juli wordt de tradi tionéle Lenssportdag gehouden. Reeds 
nu willen wij onze leden uitnodigen_deze_datum vrij te houden. 

-:-:-:-
Nog een traditie : 

Ons jaarlijks terugkere'nde onderlinge 'juniorentournooi 
voor ae op zaterdag spelende junioren-elftallen (derde en 
vierde klascers en pupillen) heeft'plaats op 6 juli a.s. 

JUCO -:-:c 
Op het K.R.V.C.tournoói. _ . 

Van heinde en ver waren strijdiustige jonge voetballers 
naar. Rijswijk getogen 011\ elkaar " op de voetbal"te bevèchten, 
Tien'prachtige vlaggen door de diverse aanvoerders gehesen 
wapperden in d_e l'li_nd _en gaven fleur en vrolijkheid aan het· 
strijdperk. Wat moet het v~or Nico de Grui,iter '0en depr~me-

\ 
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rende-gedachte zijn geweest, dat hij bij de vlaggenparade 
door slechts vijf clubgenoten werd vergezeld. Zes van dertien 

· ui -f;gonodigde ,spelers waren tijdig ·aanwezig; la ter kwam nummer 
zeven. Hans Groothuis heeft nog steeds niets·van zich laten 
horen. Bij informatie per telefoon bleek, dat Jan van Bussel 
bij een val met zijn brommer zijn knie had bezeerd, Peter'Jans 
mankeerde iets dergelijks, Bert Pennings vond om familieom

,standigheden geen bewegingsvrijheid, Hans Pelster had waar-
schijnlijk geen zin. Alleen Hannie Witters schreef tijdig af. 

Men 'zal begrijpen; hoe de leid_ers ( vier stuks) en 
het kleine a·antal spelers, zich toleurgesteld voelden. Dat de
ze laatsten desondanks zich toch nog W.tsteke~d géweerd heb
ben, kan niet hoog genoeg· worden gm7aardeerd. Uitstekend wer·
den zij bijgestaan·door een tweetal aan ons toegevoegde spe
lers van KRVC en'in mindere mate door een paar zwakke Velze~ 
naars. ' . Tegen Spartaan bereikten wij 1-1. Beide doelpunten 

. kwamen uit een strafschop. Col;cordia uit Den Bosch wist geen 
doelpunt te maken, maar won toch door een prachtig dqelpunt 
van onze KRVC-back • .Lens - TYBB werd we.derom 1-1, maar RCD 
deed ·de deur dicht door ons met 4-0 te. slaa,n. Dol_f Smabers · 
was·toen uitgevallen. 1 

Volledigheidshalve zij vermeld, dat in de eindstrijd 
Vcl3.en mét strafschoppen won van. Concordia S.V.D., dat alle 
spelers goed gètrakteerd zijn en dat bij volledigheid Lens 
de goede indruk van verleden jaar zou bevestigd hebben. 

P.J. 

Voor het laatst in dit seizoen •• Zo speelden onze junioren. 
Op 29 .mei speelde ons eerste juniorenelftal -de laatste 

competitie wedstrijd en op 2 juni kuam een eerste-klas elftal 
uit in het Vita Nostra-tourn90L Door oen abuis werden de 
verslagen van deze gebeurtenissen nog niet gepubliceerd. 1!aar 
nu; beter laat dan nooit, willen wij toch hierover nog iets 
=r~l~n. - \ · · 

Het gelijkê spel van Lens 1 tegen kampioen DHL was 
een zeer goede prestatie. De spoedig opgelopen 1-0 achterstand 
deed aanvankelijk het ergste vrezen. Maar Lens herstelde zich, 
Lancée maak.te gelijk en met 'rûst stonden we zèlfs met 2-1 
voor. Na de rust _oefende DHL ;1_,m ,,aar bombarder.!ent uit O!J on- . , 

: 
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, ze veste die echter, zij het met voel kunst' en vliegwerk, 

, stand hield. Toch kwam de gelijkmaker (2-2). Het slot was _ 
sens11-tioneol. Een minuut voor het einde wist onze nogal•ge" 
kortwiekte voorhoede (v.Breugel uitgevallen, Lancée half ge
blesseerd ·) een goede aanval op te bouwèn, waaruit Meershoek 
met een schitterend doelpunt ons de· leiding hergaf. ·Maar pal 
na de aftrap stevende DHL op ons doel· af, onze achterhoede 

·· weifelde, on het. was 3-3. Mot deze e;i.ndstand konden we overi-
gens best-· tevreden zijn. ' · 

Het-Vita-Nostra-tournooi leverde een groot :succes óp voor' 
· onze eerste klassers" Lens demonstrèoriw een duidelijke meer
derheid, die tegen Vita Nost:ra 'slechts in één doelpunt tot uit
drukking kwam. Maar daarna mo8s-ten Quick Stops er met 2-0 on 
DHL zelfs met 3-0 aan geloven, Ons heiligdom bleef maagdelijk. 
Aan'het Óinde van'dit prettige en vlot verlopen tournooi1 kon , 
aanvoerder:Bert Pennings de eerste prijs in ontvangst nemen. 

~ ·r , ., . ~ , 

• • ' .J ' ~ 

De afgelopen juniorencompeti ti,e _( vervolg on sJot van pagina 
337' - Lens:r'evuo n°41. - '. . - · , 

1 

2) Bijzonder _veel genoegen deed het de Lcnsrevue-redactio 
dat wij (veel moer dan vroeger gebeurde ) talrijke ;rndstrijd-

. verslagen ont'ltingen ., dié d.oor do jongens zelf waren geschre_
von. Het pleit voor'dc -kwaliteiten van deze reporters, dat 
wij de stukken mcwstal letterlijk in de Lensrevue konden over
nemen •. We hopen, ihiervan ook in do toekomst 'iiog veel plezier 

te breleven. ' 
' , 

Eindstanden : , 
Aangc:zi,en de compc~i ties in ·een aantal· afdelingen 

blijkbaar niet wordt ui tgespecld, zullen wij do 12 rcsterendé 
-- eindstanden in drie achtereenvolgende afleveringen van de Lens-
revue publiceren. _ . · - _- , J - • .,. 

Dczé _week geven wij die .van Senioren 1,3, 5 en 
_ _ 6 en junïoren .2.. on .2_; 40 klas D ( s~n) ' , 

.•, R_ava 1 20 16 2 2 34 56-18 - Donk 1 20 - 8 4 8 
Lens 1 20 12 6· 2 30 46-26 ATVV 1 20 5 2 13 
VDS 1, 20 : 12 5 3 · 29 5,8-30 ·spoorv,.l 20 4 '3 13 
l'DK l 20 ll 'e 4 24 36-24 Zw.Bl .1 20 3 _ 4 13 
Sdnonh.1 20 10 3 7 23 ' 4~-~1 Conc .1 ·· 19 -1 2 16 
Glyr:ip ,.l -19 '.7 ;; - 7 21 · 46-40 ' 

\ 
.; J 

- ' 

20 35-32 
12 29-70 
11_26-41 
10 22-57 

4 25-53 -

1 

' 
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2e klas D (sen)(l6 ,,edstr.) 
Rava 3 13 2 l 28. 62-19 
Duno 2 , 9 2 · 5 20 45-32 

· Wipp.2 7 l 8 15 40-44 
Voorb.3 7 ·1 8 15 .. 41-49 
DSO 2. T 1 8 15 32-40 
Wass.4 T O 9 14 52~48 
Paraat2 6 2 8 14 40-46 
Wilh.4 6 0 10 12 39-54 
Lens 3 5 1 10 11 27-46 

_N.B.! Let· hier op de e_ind
stand van Wippolder,. _tot 3 
wedstrijden voor het einde 
de ernstigste degradatic
candidaat .... · 

l - 3e klas J (sen) 
1 SHS7 17 13 · 4 0 30 
IArch.5 18 12 3, 3 27 
ILaakk.8 18 8 3 7 19 
/Q,uick7 18 9 1 8-19 
IHVV 6 17 8 ,0 '9 16 
jFle.m.5 18- 7 2 9 16 
ICrm::iv.6 18 6 . 3 9 15 
jW'kw.6 1.8 5 3 10 13 
pms 9 18 6 o 12 12 
!Lens 5 18 5 l 12 11 
1 
1 , 
1 
1 
1 
! 

77-23 
59-51 
42-43 
56-59 , , 
48-6'0 
53-59 
48-54. 
38-59 
41-58 
44-60 

lfC klas R (seci:i) 1 2e klas J (jun) 16 ,,,êdstr.) 
Lens 6 18 16 :i. l .:.3 3 '/2-261vv:e ,5 16 o o 32 91-19 
JlÏ.Zw. 7 18 12" 2 .~ 26 51-24 i Lens 5_ 11 2 3 24 58-22 
Vlilh.7. 18 13 0 5 26 63-34jKHVC 6 10 0 6 20 65-40 
KING 7 18 9 2 7 20 58-34 lftli:AVV3 . 8 4 4 20 t.8-36 
FKAVV7 18 7 6 5 20 31-35/DHL 7 7 2 7 16 69-52 
Q,St.6 17 8 2 7 18 41-41/Gr.W.5 7 1 B 15 5~-47 
Arch.7 18 5 1 12 11 32~43jBl.Z~,4 5 l 10 11 49-64 
GDA 6 18 4 3· 11 11 22-54jOSC 4 1 p 15 2 23-117 
Voorb .6 17 3 1 13 7 18~57 IWilh ,4x).2 0 14 0 29-90 
ADS 6 18 _ 2 2 14 6 29-69) :iç) 4 pnt. in_:nind.w.2 x n.o. 

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

I 

4e klas N (jun) 
18 wedstr. 

VVP.11 15 1 2 31 95-12 
GrW. 7 14 2 2 30 53-15 
Q.St.9 13 1 4 27 58-23 
DHL 14 8 4 6 -20 50-30 
Lens 9 9 1 8 19 51-38 
Velo 8 4 2 12 10 22-67 
GDS 4 .' 4 1 13 9 24-100, 
Verb.6 2 1 15 5 ·21-87 

I 

Bl.Zw. 7 1 0 1 7 2 19-86 . 
b~= • ;:;:=;:;::;;c. :..::===::.~====;:;;.::::::;.:.=::=-~ :::;;::;:;========= . ==;;::.· ====::;;:;:::=;::,:;;;;;:;; • ;:;:;:;::=;;::;::::;;:;:=:::. 



' 
✓ .• 

.. , 

' -

DE LÈNSR.EVUE 

·Redactie·: L.de Wee:tit .en G.Lam .. 
Gironummer t.n.v. L. ,en S. 336711 

' / ,, 

Secr. : H .Houke s, 2e .Sch'-!yts tr. 90, te,l. 3 2,4 721 
T.erreinen Ockenburgh, einde Laan van Mèerdervoort 

======= ·======. =, ;;;:::::.::::::::::::;:::::;;;::::;::::.::::.::::.::::.::::===. -==::::;_ ======..::==========:==== 
30e JAARGANG/(1956-1957) n°43 27 JUNI 1957 

Dankbetuiging. ,, , 
· Voor de vele ontroerende bewijzen van medele1Te11, 

ook in de vorm van H.H. Missen en li'loenien, welke wij mochten 
ondervinde·n bij het overlijden van onze lieve 

RIA 
' , betuigen wij U onze _hartelijke dank,· 

Uit aller naam 
W.Praalder 

=*=~=:::=:::=~:::.=-:::=::-:;;;:~::::;:;.::::,;.=;:o;=~:::::=::=.::::=::::=:;:~;;:=:;:=·,:,=$==.:;::=,:::::=:::::::;::=~=7-=:::=:::=:!:={-

LENS 1 .'.3AKAG:SHD.A 
Zaterdag 29 j~i : De soepele spiercÏub op Ockenburgh. Onè.ei·--· 

linge pupillenwedstrijd.· 
's Avonds 7 .3Qu, Filmavond voor jong en ou:l.. 
Lens ( ook dames). Mi ent 199a. 

Zondág. 30 11 De voetbal rust. 
Maandag l juli Clubavond. 
Donderdag 4 11 V!ilhelr::usveterancn.:.Lensveteranen 
_Zaterdag 6 " Onderling junicrentournooi. 

Zondag_== 14==" == ·: = Lens-s.eortdag. ============= · ============= · 
Verheugend nieuws. 

. . Mevrouw Haukes lJel"e ons op met de· medede-
fing,' dat onze secretaris snel herstellende is van de opgelo
pen he:r'senschudr'.ing. Aan dit verheugende nïeuws werd toege
voegd, dat het, "bezoekverbod" m_et \:j,ngang van heden is opgeheven, 

VARIA , . • 
- Op 7,juli a.s. verlooft onze le elftà}speler Frans de 

Jong zich met 1!ej .Ria van Wensveen1, Lens ftlici teert ,beiden 
van harte met deze eers.te stap. -Receptie· ; 7 juli van 2,;3ou 
tot 4 m1r op het ·adres Badhuisstrl226'. 

. .' . . . . 1 

4 'JULI ·1957 · Aà~ deze datum ,,,illen \,e ~nze leden en dan spe
ci.aal· _de veteranen nog even h'erinn_eren. · De tradi t;i,Ónele ont
moE-ting vc.n onze· oude t:;J,..ori·c t;-:gtÄ::lVilhelmus tilld t dan wu0r 
plnatc··,' cvm: lrL·-t I:?ct 11 r..e.f:.:i:t' .uc_; (,·i:r; vo.rigr,; Lt i·1srcvn.::•) Vc.lc · 

' ' ' 

I 
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oudgedienden verwachten we hetzij als deelnemer dan wel als 
toeschouwer. op he't Wilhelmusterrein, EN •.•. ruikt U al iets ?! 
~------c-----------~--------------, 

Van de Juniorencommissie •. 
Pupillenwedstrijd. Alle pupillen worden zaterdag a.s. 1.45u. 

op Ockenburgh· verwacht voor een onderlinge wedstrijd. Ook . · 
voor de juniores gelegenheid ,,en genoegelijk ( dat was het toch 
7,aterdag 1.1. .jongérs ?)' partijt.je te spel(m. · , · 

·LS:.~!Erin_g: : De volgende spelers D'.)C ten :~,o spoedig· mogel_i,ik ge
keurd worden C,dc Zwi,iger, R.Dekker.Kleijn, G.vari Iluuren, 
P.de Groot, H.dc Haas, 1'i.Haru0rs, M.Heerschp, P.Kemper,E.Kos, 
R,Kuijpers, K:v.d.1aan, A.Nouec, A.van Ockenburg, J.Olyhock, 
H.Raagraakers, R.Rnodbol, J.Schuttcnhclm, H.v.d.Spck, R.Straat
hof, W.Venderbos, if.Vticgerink, A.van Zetland, H.van Oostvèen,· :·. 
J .Eo::-sboom, P.Ebing,. C.Jehee, 1_.van der Meer, B.Mccgens, H, 
1:eyer, N .Pannekeet, A .Boodbol, C .Suijkerbuijk, A. Verburgl 
A .. Vcrsteegh 1 L.Vlastra,-Afv.d.Voort v.d.Kley en D.Wanders.. 
Kcur~ng dinsdags om half vijf. Kosten r.1 150. 

-Foto's: dünen te worden ingeleverd •door C.dc Zv;ijgs:r, G.Looye
stein, H.Rooduin, D.Taat,K.Admiraal, P.Davis, P.Fietz,F.de 
(iroot, G.dG Hans, J.Hocfnngcls, G,van Duuren, 1-l.de !laas,, M. 
Harders, P.Kemper, .A.Nowee, R,;rnoclbol, ·11.v.d.Spck, J.Schutten
holm, T.van Zeéland, li.van Oostvu,n, !,;.van Zilfhout, P.:E;bing, 
B.J.lccgens, H.Mcyc.r, C.Suijkerbuijk, A.VGrburg, A.Vt.rste0gh, 
L. Vlas tra 1 D. Wttndcrs. ' · · 

· . Ons lid dhr.A.v.d.Boogaardt maakt voor onze juniores 
drie foto's tegen do gereduceerde prijs van f.1.-, terw.1j;l hij 
voor v-:rzending naar het secretariaat zorg draagt. Zijn adres 
is Jan Luytenlaan 63. Foto I s ipleveren : 'î'oma tenstr. 50. · 

-Opruiming. : de tweed<,-nandszaak doet over veertien dagen alles 
van de hand. Zou er nog een verloren artikel van je tot zijn 
eigenaar willen terugkeren,· dan haast· gevraaed om je hierover 
te ontfer• en •. De klandizie kan zich wenden tot LSarolea, 
Tomatenstr .50. _ ' 

-Kampnicuws; Een dag of tien vll6r het eerste kamp v:01'.dt een ·bij-' 
eenkomst gehouden voor de kampeerders. Schriftelijk worden ou- · 
dors en vakantiegangers, met nog andere belangrijke mededelin- , 
gen hiervan op de hoogte gesteld. Op .de bijéenkomst worden uit
gebreide inlichtingen verstrè'kt óver het kamp en alles v,at ·er 
mee te.maken heeft. Ook een lijst van bonodigdheden, die je, 
moet r-:cehcmcn krijg j,:• oi: die avond. Dàar ï';p.&rschijnlijk y:ccr 

' . 
..,________,_ _ _ --1_. - ' 
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/: ~ ------------. --------------------. ------------ - ----------- -- .... _ een tocht nnar België op het program zal ~~ijkén is he:t ver
standig te zorgen voor een pas of bewtjs van Nederlanderschap, 
àls dat mogolijk

0

is. Hiervan kan je dan ook volgende jaren ge-• 
bruik makem voor, een bezoek aan het buitenland. Eventuele in-. - ., . 

. ' lichtingen worden gegeven door dhr.E.Saroleà.. . . , 
-De Filmavond·op de 29e juni. Nog even con herinnering aan de 
vorige weck uitgebreid geennonceerdè filmavond. De-uitnodiging 
aan senioren en junioren geldt voor de eerste gr<îcp ook_voor 
hun dames. De films die gedraaid zullen: wo1t,1ft'1 ',zijn , Tour de 
France 1956, Olympische spt:len 1956 ,en last_ not least ceh ·gro
te film over de wederwaar·d:.ghederî van het nede;rlar:dse vo3tbal , 
van de nc0rgang tot de opbloei via het profèssionalisme, ,o.a.· 

. Ncdcrl.-Frankrijk 4-1, Franki-ijk-'-Nederland Profs 1-2 en Duiis-
land-N::derl. 1-2·. Veel plezier zaterdagavond ! 

.JUC.0 
De Spieren Soepel . 

. Lens'· zI,k:agcnda van de. vorige ·v:eek kondigdè 
aan, dat op zaterdag Ll. de gelegenheid was om ,o'p Ockbnburgh 
dc: _spiE;ren soepel te houden. D_at wil zeggen : je kon er g1::m 
trc;ppon. Kom, dachiik, laat ik qmis een kijkje gi.·,m 

• nemen op. on.ze .voc,tbalwei. Ik stap'te derha:).ve op de fi'E:ts en 
',stond ti~n minuten la·ter naast onze gróte voetbalvricrtçl. vcn 

;·, Gastel langs de lijn naai dè soepele spierèn te kijk(ln· •. Ze wa
ren er,. de spieren·, en soepel' wàrEon · ze ook. Met veel ge no egel) 
·zagen wij een 25-tii.l jonge Lens·ez;s met elk'aar strijden om de · 
bal. Het ·deed mij denken aan de dagen van· weleer, toen Lens nog 
bij boer v,d.Made voetbalde àan de voüt van de duinén. Toen was 
het iedere zat,:rdagmiddag kermis, in de ·_volle zin van het woord. 
En nu deze keer was het op Ockjënbûrgh,net zo, alleen v,at minder· 
J-)ard. Maar toch zag ik een, groot verschil : riant nu telde ik'op 

· de lEeid0rs na .alléén juniores. En: vroeger v:&ren },et vooral de 
seniores, di·e he;t de mo8i te. waard' vonden om .de voi:tbalsch'oenon 
aan te trekken. 'D. t ' . d · t t · k t · · f · • , i overwEogen s ap e i 0gen VJ.J uur_ weer 
-op de fiets, blEèef echter met de vraag zitten : waar blijven 
onze ·seniores,-_ ais er gelegenheid _geboden r,ordt om op zatèrdag ' , 
de spieren soepel te .houden·. · P.J. 

' ' 
,. 

- ' .• 
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Eindstanden. 

In de eindstand van Lens 9 ('jun) is vorige week . ' helaas 
Rava 5 
Lens 9 

een r€gel weg gevallen. Op de 3e plaats behoorde n,l. 
tè staan met de cijfers 18 12 3 3 · 27. 58-23. 
bezet in dE eindstand dus niet de•5e plants, maar de 

' . 

-- 6e •. • Deze week geven wij de eindstanden van junioren 
1, 7 en 10. 

3.~ k.lás H (16 wedstr. 2 4e klas Q (18 m,dstr.) 

VVP 8 14 1 1 29 89-11 RKAVV 8 16 l 1 33 
, 
98-17 

DHLlO 9 2 5 ?.0 46-32 "Lens 10 15 2 1 32 64-13 
's,.Si.7 9 1 6 19 46-37 VVP 13 10 4 4 24 65--26 
Lcn.~ 7 9 0 7 18 50-30, VVP 14. 10 2 6 22 68--37 
Wcstl. 7 6 , 7 15 33-45 Gr.WV8 11 0 7 22 -55-37 . , 
131.Zu.5 6 1 9 13 26-37 Rava 6 7 4 .. 7 18 45-45' 
Gr.W.V6 6 1 9 13 26-48 Q.St. 10 4 3 11 11 32-78 
G:VA 4 5 110 11 25-46 osc 8 4 2 12 10 40-72 

.Vu·b.4 2 2 12 6 26--81 KRVC 11 2 l 15 5 15-84 , 
DHL 16 .1 1 16 3 17-90 ' -

A-klasse IV 

DHL l 14 12 l 1 25 88-17 
Westl.l 14 11 1 2 23 81-27 
Velo 1 14 6 3 5 15 42-48 
Bl.Zw.:1. 13 6, 1 6· 13 58-45 
Q.St.l 14 5 1 8 11 39-59 
VI .Bl.RKl 14 3 4 7 10 37-69 
Lens 1 14 3 3 8 9 38-62 
riïis 1-·x) 13 1 -2 10 .0 22-78 

x) 4 pnt. in mind. w • 2 X n.,O. 
.,, 

Volgende we,ek komen t<cnslotte nog de einds.tanden van 
senioren 7 en junioren 3 en 8. 

' . ' 
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' DE LENSREVUE 
Redactie: 1.de Weert en G:Lam 

Gironummer t.n,v.L.ert S. 336711 
Secr.:H.Houkes,2e Schuytstr,60,tel~324721 Terreinen Ocken~urgh; einde Laan, van Meerder_voort ==-===--=======~==--====-======~=============-=====~== .===== 30e JAARGAU(l (1956-1957) n°44 4 JULI 1957 

'LENS I ZAKAGENDA 
Donderdag 4 Juli Veterarien-slag op Yiilhelmus-terrein Zaterdag 6 11 Onderling juh:i,or,entournooi Zondag • 7 " Senioren 2 en 6 tegen MOA Maandag 8 11 Clubavond ! , .. 
Woensdag· 10 " : Woensdagmiddagclub " 
Zé>ndag=== 14 ===" =• : · Lens-13,Elortdag~ ·======;.=======< ===· ======== 

H.H. Veteranen ! Denk aan Donderdag 4 Juli !! • 
UITNODIGING ( overeenkoipstig Art.61 H.R.) tot bijwoning van .de algemene vergadering van de R.K. V .V .Lenig en Snel, te houden op vrijdag, ,26 juli 57 (plaats en· tijd worden in de volgende Lensrevue vermeld); ·.. . · , · 

'· AGENDA · ·. · . ===1. Opening door de Voorzitter ,; , •. 2. Vaststelling notulen van de algemene vergadering van · 13 juli 1956 ; 
3. Ingekomen stukken en evçntuel-;, .. médedelingen ; .. 4•. Behandeling· jaarverslagen van secretaris,, elftalcom- , missie, juniorencommissie, contactcommissie, technische~ commissie en ka~-controle commissié; . ' 5. Behandeling financieel overzicht'over het vèrenigingsjaar 1956-1957, begroting 1957-1958; 6. ·Vaststell_ing contributies en donaties 

' 7. Bespreking bestuursbeleid ; . • 8. Verkiezing, bestuur : 'overeenkomstig art.28 H.R. is de · .volgende voordracht ·opgemaakt : s;v,d.Laan, voorzitter, ', H.Houkes; secretaris; L,de Weert, penningmeester; • A.v,Luxeml,urg 2e secretaris; ,r.Wüstefeld, 2e penningmeester., C,Hoogeveen Sr; P.Meershoek Sr en W.Verheggen, commissarissen. Omtrent de .'vierde commissaris wordt nog hader overleg ge;Jleegd. ', ·. . . ' 9. Verkic!zingelftalconmissie eh ki,scontrole-conimissie; -· . . \ . . . . . ·\.. . ' ::0 • .vct:.vc.ming ·: b~.llo-':.e,t:.~z01:utiss1c.; ccr.tuctcom;i1.1.ssiet • • i 1 . . -
( ,. 
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commissie voor terrein en materialen, juniorencommissie 

en technische çommissie; 
11.Evchtuele voorstellen ; ., 

12 .Rondvraag ; ' 
13.Sluiting. 

Voor de verkie,zing van bestuur, de elftalcommis

sie en kascontrolecommissie kunnen tot staande de vergadering 

candidaten v1qrder, ingediend.' 
' -:-:- ~ 

Indien op hc·t 'vastgestelde aanvangsuur het vol

-r gens art.64 H.R. vereiste aantal stemgerechtigde leaen niet 

t aanwezig is, dan wordt op 26 juli 5.7 des avonds om 8.30u de 

' volgens dit art. voorgeschr'even nieuwe vergadering gehouden, 
) 

t waarbij dezelfde agenda in bëhandeling wordt genomen. 
- : -·: -

Het financieel ov0rzicht en d:e· bE>groting 1957-' . 

1958 zullen op de clubavortd v&n 22 juli a.s.voor belangstel

lenden ter inzage liggen. De verslagen van de secr')taris en 

de overige ·cof.unissies vrorden aan de leden toegezonden. 
-:-:-, 

Art.62 van het H.R.bc:paald, dat alle ,(erkende 

leden van_ 18 jaar en ouder vsrr;licht zijn dei algemene verga

dering bij te wonen en bij verhindering ck socretc,ris ,,oar-h'et 

c< · uur van c:,mvang daarvan in kennis te stellen. Bij niet vol

d/,~'f, doen hieraan wordt het desbetreffende lid ovGrcenkomstig art. 

i!:"~ 86 li,R. een boete van f .1.-opgelegd. · 

, • 'Jl.· OFFICIEEL 
'.af:.'. Nog opnemen ledenl~pt : 

.,,-, n°264 M.Heersphop, 5.2.42, Kepplerstr'.134 
Nog opne;men doanteurslijst; 
n°234 A.Pocls, Wilhelminastr.26 ·Loosduinen 

235 J .Vecnm,m 11 ' 38 Il 

Aán~enomen als lid: 
/ n°2 5 F .• de Kleijn, ,28~12.46 Loosduinsekadc 1711tel.391623 

In ballotage, · 

n° .2 A.van Eig 27 .4.43 Zwalm,laan 7 
,3 F.Kuijvenhcven 4.7.44' Buijs Ballotstr.28 
4. ]'.v.Drunen 21.10.47 .· Sinaasappelstr:39, voorgesteld· 

door dhr .Juffermans en SarolE,a. 

5. ,G.Fcnders , .s.9.39 v.c1n Sli;,gdè<nds·tr,24 b voorgcst~lè. 

t1 Óor .c!l'.r •. L .• :··_o ~: i":~ '. 1. Y~ :: • Jrmk .. :-_.. 

1 
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.------------------ .---------- ·--- -------------- /. - -------' VARIA 
-Examennieuws: ., , 

Zes overgelukkige Le:nsers kunnen 'feestvieren De 
1, z'enuwslopcnde examentijd is voor hun voorbij en als beloning 

Yan hun ijverige studie kwam het H.B.S.-.diploma in het bezit 
van: Kee~~an Breugel Dqaf v.Licshout Jan v.d.~eeT ' 

. Piet v.d.Geest Rob. Mahieu Dolf Smábers , 
Een prachig rosultaat jongens, waarmee Lens jullie 

van hart·e ·gelukwenst. Des te meer doet het ons plezier, daar 
jullie allen trouwe clubleden zijn. ' 

-Nog een felici tat':i.e aan 0en trouw(! Lensv:riend, n;l.Joop 
·.van Wassem. Hij is pc:- 1: 7. 57 , · 20 jaar lid ván onze vereni:, 
ging. Als actief voetballer, juniorenleiter en in diverse ,an
dere functies hceft"hij zijn•sporen in Lens wel verdiend. Bo
vendien is hij thans nog oen enthousiast.supporter bij onze · 
wed.strijden, zowel senioren als junioren. 

'-Terug uit de West:' Cor Nieuwenhuizen, die geruime tijd 
geleden als milik.ir n&ar Surineme vertrok, hoe'ft zijn tijd 
er opzitkn en komt a.s. week thuis. Hij schijnt ook·vKer 
voétbal~larnen te hebben. 

' PROGRAMMA SElUOREl{ VOOR zo;rn.AG 7 Jl'LI 192]_. 
14.30u. MOA 1 - Lens ccmb.A. T<-rre:in Ock<;nburgh 

. 13 .~ u. MOA 2 - Lens comb .B. 11 11 

· (}PS'.ëELLINGEN: ' . , . ~ 
Lenscomb .A : F .Kortekaas, A .Hoppenbrouwers ,H..Kem

.per, A.Vester, · J .v.d.Meer, J .Roozenburg, P.Burghouwt,A.Burg
l;ouwt, L.Knijff,R.Wüstefeld, J.Jager. Reserves; P,Oranje, 
C.Hoogeyeen en A.Linneweever. ' . · 

,~. • ' ' Lenscomb .B.: H .Eisenburger, C .Mcershoek, C. Veldink, . 
E,Läwcnsteijn,R.Becker,W.Klünnen,F.Schippers, J.Kuijpers,J.v, 

'Poelje, .G.v.Gein, J.Brochard. Reserves: A.Loykens; G.Lum, J. 
, Brussel. 

Voor de.·wedstrijd ·van de A-combinatie is door de. Geeste
lijke Adviseur van M. o.A'. ·· een beker beschikbaar gesteld ter 
gelegenheid van het behaalde k.ampioenschap., Deze beker komt 
aan de overwinn,aar definitief in bezit.· De w(!.dstrijd van de . 
B-com15inatio wordt gosptel<j. als_voorweastrijd • 

. ·, Wij vertrouwen erop dat de weergoden ons -oen beetje 
fomstig"zijn·gè,stc.md c~ dat de temperatuur dragelijk zal zijn • 

. Hij_ ven onze !:c.nt. 1~~1~-trou·.a:-on_ Gi-op clc. t o.1 · dn~;o s_p,:.l,·: 1.--s t:'..j de.· 
1'.'~r-~1S~:-i;~à' ?.r.::-c:.,. Zif) z.ullcn -~i;;~.•~~·---,-------------

, 

·' . '. 
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-"°~PROGRAMMA. JUNIOREN VOOR 6 JULI 1957. 
. Ons onderling ,juniorentourno•oi:' Deelnemende elftallen : 

-· lens 7, Lens 8, Lens 9, Lens 10 en Pupillen .!!.• De Juco stelt 
de wisselbeker, vorig jaar door u:ns G gewonncn·, voor de win

·naar· 1957 weer beschikbaar. 
Veld 1 . Tijd Veld II 

9-8 2.30u P-10 
8-10 3, - 7-9 

"' P-7. , 3.30 10-9 
' 9-P 4. - . 7,-8 

10-7 4.39 '8-P 
Het eerstgcnócmde elftal vardedigt het doel aan de 

·kant van de klc.edtcnten. De à.uur van de wedstrijden is 2xl0rn. 
• ('m k,;i,.rt over tm,e moet<:n alle dcclneinE:rs aanwezig zijn. 

De volgende spelers worden opgeroepen: 
- LeE_Ll : l!.v.Dijk.,G.v.Duurcn, H.do Haas, !,l.Hr,rders,F.de Gro::;t,. 

.. 

N .Drab be, P.Kcmper, ,\.lfowe;e ,K. v.d. Laan, A .Ho-Len~Fat,. J. w.__ vers,,· 
R~Roodb'ol, H.v.d.Spck. 

L,ms 8 : R.Dckker Klcijn, P.de Groot, 11.Hccrschop, .R.Ki.ij11ers, 
J-:-ÖÏyhoGk ,H.Rry_ayrr.akers,, J .Schuttcnhelm, R.Strè~"-thof, 'i'. v. 2100-• 

E.Kor,, J. ihcr,orinck,A. v .0ck0nburg, W. v. d.Euytonbcck . 
. Lens 9 : ?.de !faas, G.lfollc,en, J .Gocmans,E.Hilkhu:ijzen; l.I.Krick, 

C--:ÏÎÜytens, G. 0lyhoel:, P. Wis.se ,M.:i;ilfhout ,H .v .Adrichem,H. Nieu"' 
wenhoven, F.Dui• ,J .Vlitting, T •. Loomans, J .v,d..K.naap. 

J,ens l(;: N.de Boer, V.Nowcc, P.Sch;üton,L.tGr 1kc:i:-, A.Thomas, 
- F.Viarns i:'cél<;er, · G.v.Soest, J .Brockhans, W.Burghouwt,P"Haring, 

I.Krr.mps, 'P?N:ituvic,nhuizen, L. Thomas, J. V,.ldink,H.Englc bert. 
L0ns12u:eillen i C ;Jchco, ··J -~foyer, N .Pannekeet, P '.Beijorsbergcn 
v.H,, C.v.Dam, P.Poillot, D.Wandcrs, A.Vcrburgh, W.Groot, 
C.Suijkerbuijk, B.Mec;'gens, P.de Koning, .P.Ebing, A, en J. 
Krainps. •Leid.ers: do heren P.Juffcrr.ians, .P.1foc.:r:shoek, G.Lnm, 
A,Bcck, E.Sarolea. . · . . · 

- Afschrijvinp:en, indien je vcrh'ïnderd bont, u~ dhr, 
,, . E.Se,rolea, 'l'omt,tcnstr.50. Evehals vor_ig jaar zal een vernuf-· 

tig uitgedacht puntensysteem do kansen op do ·wiss~lbeker, 
vooral voor.de lagere elftalleh, die anders bij voorbaat kans
loos zouden zijn, sterk vergroten. Vmplezier en succes !! ! 

. I JUC0 
K.A1!PNIEU.1S • . '\ 

::e voorbûrc.idineen\ nadGrcn hün vo~ tooÏing • Ov·c.1r (:nkc~ 
ls ·,7 0!•;:c.n zit";cn· ·:•c.. in~,~-:; :J~rc'itic.-:, i;:: :(? z,:.;l:ê: :.·t. t;.;.il1:i,; ..... 1. 

\ .,, 
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van een twee.honderd vijftig jongens. Voor vêrvoer van bagage 
zal zorg gedragen worden. Je hoeft dit dus niet achterop je 
fiets mee te nemen. Zorg er echter wel voor, dat je fiets in 
prima staat verkeert, als we vertrekken. En dan nog een verzoek 
·aan de Ouders, die het kampgcld in eens wensen te betalen. 
Wilt U dit bedrag van f.18.5O ov0rmaken op postgir,o 336711 t. 
n.v. de Penningmocster -van "Lenig en Snel" met de .vermelding_ 
"Kampgeld". Dit bespaart ons c,xtra werk. • , , 

Daar een van de kampeerders niet van de _pa:itij kan· zijn 
is er voor een liefhebber nog gelegenheid tot inschrijving. 
De adrûssen zijn: Tomatcnstr.5O en Kortebosch 66. Ook worden 
hier inlichtingen over het k~mp verstrekt. · Kampcommissie, 
Keuring en foto's. 

Vorige neek is e0n lange lijst namen in de Lensrevue vcr
schcnc;,n. Bém je al naar de Varkenmarkt (dinsdags half vijf)' 
cm / of naar de fotograaf g,ewecst, als je naam in. die lijst 
voork:wr.m? Nog niet? doe hc,t dan spoedig. K8uringsbewijzen 
zowd als foto's inlc,vcren bij dhr.E.Sarolea, Tomatcnstr.5O 

De filmé.VOild • !fot zàel tje van het Parochiehuis aan. de Mient 
vms zaterdi;gavond bost gevuld. Naar schatting ,:,en kleine 100 
man gave'n acte de prés·ence, waarbij vo'oral de ''jongere junioren 
sterk vertegenwoordigd <1arcn. Van seniorenzijde was tl€, belang
stelling cchter·r.iatig. Buiten een aantal leiders_zagen m:. slechts
Joop Willems, Jos Jq:;er, Han Knijpers en onze oude vriend Hi:mt; 
Borsboom, die jt;ist oven over was uit Duitsland. ' 

Het gobodilne was beslist de moeite: waard. Het was 
sport uat de- klok sloeg. Eerst kregen vre diverse successen va11 
het Nederlands 0lftal te_ aanschouwen, gevolgd door con opname 

,van diverse finalennurnmers uit Melbourne. Tenslotte konden we 
guniE:t()n van een prachtige reportage van dG vorige Tour de 
Frcnce waarbij de karavaan d0or fcnt"stisch mooie landschappen 
werd· gevélgd en ·::nar bij. duidelijk werd gede• onstrcerd, wat de 
renm,rs in dcz(). monsterri t zo al te vÓrduren krijgen. Het viel . 
àllemaal erg.in de ~maak en dc aanwozigen hebben zich dan·_ook 
geén ogenblik verv;:;eld. Voor. de organisàtor van de iJ.VOnd, de 
hoer Serolea, een prachtig succes. G.1.· 

' 

. i, 
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/ Eindstanden: , , . 1 ~- r Tot slot van onze cindstandcnpublicafies volgen - ~ier de ranglijsten van het 7e"senioren en het 3e"en,8e juniorenelftal; ' 

le klas G (jun)l8 wed. f -
. (fr.w.v.3 14 2 2 30 54:..29 

tVPl(x) 12 l 5. 23 50~15 
Ill.Zw.2 103,5 23-53-33 
~~ 11 0, 7 22 66-34 
~2 10 2 6 22' 39"34 

, Vlc.stl.3 7 2 9 16 39-48 
Vr;lo 3 (x) 7 2 9 14 32-48, 
GDA 2 5 0 13 10 25-50 
Rava l · 2. 3 13 7 30-50 

· QST3 (xx) 3 3 12 - 5 21-71 
. (x) 2 1mt in mind.w.l x n.o. 

(xx)4 "-~ 11 
,". . • _? x n.o. 

. ,3e klas K(jun)l6 wedstr; 
GDS 3 14 1 l 29 106-10 
Rava4 13 0 3, '26 76-23 
DHLll 12 - 1· 3 25 ,80-17 
Bl,Zw.6 7 2 7 16 46-50 
Q.St.8 6 3 7 .15 _ 43~44 
Lens8 6 3 7 ' 1.5 35-45 
DHL12 4 2 10 10 34-43 
VVPlO 3 1 12 7 22-131 
?SC ~(x)O, 1 15 -3 ~-88 

_ (x) 4 pnt in' mind.w .n.o.' 

4e klas W. ( s0n). ' - , 

' 
' 

Delfia 6 9 _ 8 'o - 1 
Vios 8 -. 10 7 : 1 2 
Juvent.3 10 5 2 3 
Lens 7 10 3 1 6 
Duno_ 5 9 2 1 · 6 
Verb.6(x) 8 0 1 7 

-16 . 24- 7 
15 . 28-10 
12 22-15 

7 '14-22 
5 16-22 

. -3 7-35 
(:io-) 4 pnt. in mind.w,2 x n.o," , , 

' ; ·===================-=================================c======== . -; 

, 
' 
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Redactie: L.de Weert'en G •. Lanî 
Giron\llDlner t.n.v. L.en s.336711· 

I Secr·. :H,Houkes,2e Schuytstr.60-tel 324721 
.,Terreinep Ockenburgh, einde Laan van Meerde_rvoort 

30e JAARGANG (1956-19.57) 11 JULI 57 N°45 
. . . -------------=--------=-======-=-==-======-================== 

LENS I Z,AKAGENDA 
· Zaterdag 13 juli Ockenburgh ge sloten. 

Zondag , 14 " ·: Lens-sportdag op Ockenburgh ! ! ~- , 
Maandag 15 " : Clubavond ! . 
Woensdag 17 " Woensdagmiddagclub. ·. 

Vrijdag_= 26 ===" ===: =Algeniehe)Tergade~ing. = ==========' ======= 
OP DE SPORTDAG KOMEN WE ALLEMA_AL ! ! ! , , 

---=--=---. ------------ .------,------------ ----- . _______ -=-- _j ~-

' OFFICIEEL -;:''• 
Algemene jaarvergadering. ·-X. 

. . 
Deze vergadering wordt thans definitief gehouden op 

vrijdag 26 juli 57, des avonds om 8 uur, in ·de zaal van de 
, R.K. Openbare Leeszaal en Bibli_otheek, Sophialaah 9,alhie:r. t•' 

-,:-:- ' \ \ 

De e.v.bestuursvergadering 'is vastgesteld op vrijdag,,•, 
19 juli a.s. des avonds om 8 uur ten huize van de heer ii.Hou- · 
kes, 2e.Schuytstr.60. · 

-::- :-
Blijkens een n-:ededel~.ng in de Sportkr9niek van 8 juli 

Ji. zal de amateurcompetitie op 8 september 1957 aanvangen. 
Op de zondagen 18 en 25 .. augustus en· 1 september zullen de voor-
ronden van de KNVB-beker worden gespeeld. · , , 

. Hoever brengt ons le elftal het dit jaar ? 
-:~:-

•In ballotage: 
n° 2 A. v .Eig, 27 .4 .43 Zwal uwstr, 7 , ' 

3 F.Kuijvl?nhoven geb,4.7.44 Buijs Ballotstr.28 
4 F.v.Drunen, 21,.10.47 Sinaasappelstr.39 
5 C.Penders a.9.39 Slingelandstr.211- B 
6 W,v.d.Laan ll.6.4·2 Bussurr.sestr.8. 
•c Voorgesteld nos 2.:4 door de heren 

Il 

" 
5 

' 6 
Il 

" 
Il '! 1 

fl -,__ Il 

Juffermans-Sarolea 
Hoefna:gel-Houkee .. 
Kl ürinen-Houkes" 

/ 

On7.e G .A. de Ylelcicrw~ard,e Heer F .Grent is 1/0.t nader . 
o: t V'":i~Dn tie. 1r:ïc. ur;1;.. lc. è.c.:h' }:t-:.r1ncn het br l J.ot? .. ~;eformuli0r, 

. '1 . ( • 

. ., . 

\ 

• 
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------- . ---------------------------. -----------------------
· dus zon.der zijn handtekening aan het secretariaat terugzenden. 

Gelegenheid tot kenntsmaking volgt dan later. -
-4-:-:-

\ 16+1=17 
Zoals reeds enige weken achtereen in de Lensrevue is aan..: , 

- gekondigd, houden wij a.s. zondág onze van ouds bekende Sport

dag. Het wordt onze 17e Lenssportdag. Dat alom ànimo bestaat 

- voor een sportevenement, waàrbij het nu eens niet om de doel

iunten gaat, blijkt we; uit het feit, dat in de loop van de 

jaren talrijke andere voetbalclubs eveneens c;,p één zondag van 

·- de twee en vijftig hun leden uitnodigen elkander te bekampen 

op snelheids-en behendigheidsoefeningen. 

Het Lensbestuur, do Eco en de Juco vertrouwen, dat onze 

leden in groten. getale gEJhoor geven a[;.n de oproep: zondng 

14 .juli heel Lens naar Ockenburp;h ! Voor veteranen een uni(:ke 

l:ans -om dc spü,rcn nog eens te spannen, voor soniores om kracht 

tn. behóndigheid te tonen; voor juniores 'en' pupillen om speels · 

en dartel een d<-monstratié. van hun kunnen te geven, voor de 

a.s.kampc,8rdcrs om zich te· tr,:.incn voor Zundurt; En voor de 

ouders en andere bclcngstollenden eon goede kc.ns om met Lens 

kennis· te mak<:n of dE: konnism:,king te vernir.nh,<:n • 

. Nü,uwelingen, dio, in onderste.and progràroma hun plaats 

niet vinden, worden a.s •. zondag ~r de hun passènde gro<ry inge-

c1cGld, · · . · 

Mogen vrij hen, die ter ennmoediging een ·prijs beschikbaar 

willen stellen, verzoeken ons hiervan kennis té geven of hem 

naar het terrein mee te nemen? . , 

-:-:-

Zondaf 14 JULI LENS 17e SPORTDAG 

Groep A senior(Jn) Leiders :. <färn J. v. VEllROOY en R.WJAHIEU 

1: 100 in.hnrdlopen(series)4.d<:mifinele lOOm J.finale 100m. 

2. verspringen 5.doclschicten B.hoogspringen 

3. kogelstoten 6.baldribbelen 9.1500m. 

Groep B (Lens.junioren 1) Leider ; dhr.P.JUFFE!Th!AHS 

1. kogelstoten , 4.doelschieten ·7.vorspringen 

2. series lOOm.hardlopen. 5.demifinale 100m. 8.finale 100m • 

3. galdrihbelen . 6 .hoogspringen 9 ,BOOmeter. 

!, 
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Groep C (Lens.junioren 3 en 5) Leiders: dhrn.Meershoek en · 

J. doelschieten · 4 ,hoogspringen 7. baldribbéle~ogisch 
2. series 100m •. 5 .kogelstoten 8. finale 100 m -. 
3, 'verspringen . 6.demifinale lOOm •. ,9.800 meter 

'Groep~ (Lensjun,7 en 8) Leider : dhr. A.ÉECK 

1. hoogspringen, 4.baldribbelen 7. finale 80m. 
2. series,60m hardlopen '5,demifinale 80m. 8. balingooien 
3.' doclschie.ten ' 6.verspringen ,: 9. 400 m.hardlopen 

' Gr0~p E (LeBs,;mi.9 en 10) Leider ; dhr.' A•.van GASTEL . . 
l. balingooien 4,doclschieten 7. baldribbelen 
2. series 60m.hardloperi 5,dcmifinale '60m. 8. finale ~oin. 
3, verspringen ' 6.hoogspringen · 9, 200m,hardlopen 

1. 
·2. 
3. 

' ' 
Grócp F (Lenspupillen) Leider,: dhr.E.SAROLEA, 

series 50m.hnrdlopen 
balingooien 
doelschietcn • 

' 
4.ba~dribbelen 
5. demi ""inale 50!!1 
6.verspringen • ' 

7, finale 50m. 
8 , hoogspringen. 

· Bij. doelschieten; kogelstoten, verspringen en in
gooien krijgt. men drie kansen. Voor kogelstqten, Verspringen· 
en ingoo:Hln .tel t de beste j:,rcstatie voor h&t' totaal kiasse- " 
ment. Bij het doelschieten, vo1.dt het totaal v,m· de drie schçi
ten b0:tekepçl.· Het doel wordt voor dit onderdeel in négen vak-
ken verd§eld niet als_ puntemmardering : . 

Bij het baldribbclen worden de gemaakte tijden ge- , 
'noteerd .(2 k,nsen). De pwll tjLs· staan op 1 1/2 m, · van elkaar. 

- De wedstrijden beginnen om half 0en. De in:,;chri_jv:i.ng iq tussen 
twaalf uur en kwart over tv,aalf., Het is gewenst, dat. voor . 
loop-en springnummers 'de dc.elnemcr13 de· beschikking hebben ovor 
gymschoenên, ; ' . . . . . · 

7 • 

Zaterdag· is er geen geleg,mheid om :te oefenen of een 
bi!lietj·e te trappen. Wie wil komen helpen met· het in or.de ma-
.ken van de velden voor de sportdag is vLnzelfsprckend vnn 

1 
' 

_'1 / ,, 

, 
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JARIA. . 

A.s. l!ondag vieren de Heer en .Mevrouw van Gein-de Win
\cr hun 25-.jarig huwelijksfeest. Aan het jubilerende echtpaar 

.en hun kindoren namens onze voreniging onze felicitaties en 
nog vc,le jaren in goede gezondheid toegimenst. · 

., 
•Wilhelmus-Lensvcteranen. 

. De j°!,arlijkse ontmoeting tussen onze veteranen en die 
~an Wilhelmus is weer g,c:speeld of betér gezegd " gc,vierd •·". 

' .Éf was van ~ens-zijde behoorli~ke belangs..tc,:).ling. De wedst~ijd 
-;·•lf was,allerprettigst, al krLgen we ook niet zo v<':el kans. 

e Voorburgers hndden een betere ploeg die af en toe knap voet-
.. al spoel~e. Voorál hun nog .regelmatig in hot eerste spelende 
J,inksbinnen w1,s uitstekend. We verloren den ook met 6-2, maar 
dat mocht de goede sttmming in het geheel niet wegnemen. Het 
gllellig sam<.nzijn na afloop in de Wilhelmus-clubtent (probeer 
Ct2t op Ockt.nburgh maélr eens !,! ) was weer als v2nouds. De avond 

vloog om. Kenmerkend was wel, dnt èr alweer ,,;et grote voort
varendheid ovEr de volgende gdegcnhcid werd gesproken. Tegen 

· midclerm1cht rukte m0n in nn eisn evond, die dc b,mden tussen 
Wilhelmus en kns sfc,cical tussGn de oude glorie ven deze 
clubs, nog verder-heeft vcrstcvigd. 

Het onderling ,junioren tournooi'. 

' Het was heet, zaterdag j.l •• Eén van de warmste dagen 
.van deze toch al zo' schitterende zomer. 1'ïet deze temperatuur 
dénkt men vrijwel niet aan voetbal. · 

. 
. 

, Ook op Ockenburg wás het ,.rg warm, !!la:::r dit rr.ocht niet 
verhind0rcn, dat onze junioren cp het groene veld slag lever
den in het jaarlijks terugkerend onderling yournooi. 

De opkomst van de jongens viel best mee, ondnnks de.~ 
warmte. Slechts 1 ,elftal mo<.st onvolledig verschijnen. Volgend 
de verwachting won Lons 7 alle wedstrijden 0n daarmee de be
ker. 1(ms 8 vi-E,l zwaar tegen en verloor o,.a. van 9 en lO,t0r
wijl tegen de pupillen slechts met 2-1 werd, gewonnen. Deze 
pupillen hebben zich Qvcrigens best geweerd-! Tegen het negen
de. stond het lang,:, tijd 0-0. Toen m·1aktc ct,n pu:,il h,rnds in 

, 

' 
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in het beruchte gebi~d, maar ·de scheidsrechter vond het ~ict 

opzettelijk en liet doorspelen. Hans Kramps (of was het ,zijn 

br6ertje) r<1apte echter de bal" van de grond op cm toon ~as . 

het wel penalty, die prompt werd benut. Jammer; pupillen'; 

Hun grote man was NicÓ•Pannekeet, die als keeper vrijwel on-

passE!rbaar blèek. . · 1 , • · · 

.Over penal ties gesproken : Arthur Thomas schoot er een 

recht in do ganden van do keeper; Als excuses voerde hij aan: 

"Ik. heb in zeker 2. maanden niet gevoetbald " Tja, ln zo'n. 

lange tijd verleer je wcl'~et een en ander ! ! 

De hitte had blijkbaar meor jongens te pa~ken want 

Frans Wamstc.;ker hield een mo.ttenbal voor een p0permuntje 

on wilde er eens lekker op gaan· zuigen, t0rv1ijl Charles Nuy- · ,

tens reclame l:i,ep voor een zeker merk cig1:;rettenvloe:i, al wist 

• hiJ' <ór zcüf niets .van. ' 
• 1 / 

Guido Hülleen zorgde voor een wolkorae verfrissing. 

V,:.n zijn mccgcnoln.in vmterzak.met, spons wc,r-d druk gebruik ge,

mankt. 'Er werd gespotcm, gc,gooid en gc.eprodd mE;t water .• 

Zelfs de heer Muersho0k onderging een bé\d. Maar met d<.ze hit-

te was• alle ,.:ster wdlkom ! · · · ' 

Deze middag is als gehee~. uitstekend ge,slG1.1gd, maar 

wu hopc.n toch,· dat de tümperatuur •bij. volgünde golegc.nhcden 

voor voetbal wat dragclijker zal zijn. ' 
' 

G.1. 

\ 

'Overpeinzingen op een "bloedhete" dag. (ing__,~onden 4 · ,iuli 57) 

Zondag 30 juni .1957 ., In dcê mctereologische annalen zal 

deze dag waarscgijnlijk wel ais de warmste dag van 1957 worden 

, geboekstr:afd. Vlij kunnen ons tçriminste niet voorstellèn, dat 

dit jn.ar voor den Haag nog warmer dagen inapctto heeft. Op de 

Olympische dag werd· fü, 'vootbé!l,rndstrijd met 20 minuten vor- .. 

kort. ~•romotisiwodstrijden werden naar de avonduren verschoven, 

D& wLdstrijd.en onî het ncd0rlandso korfbalkampioenschap werden· 

geschrapt en Jan Cotta'ar, die wij toch wel als oen bezadigd • 

,sportjournalist kennen, .schildc,rde ons de verschrikkingen van 

de étappe Rouen-Roubaix i_n de Tour• de France. In laatstgenoemd 

evenement hebben de eerste vier etappes al een vmrc slachting 

onder de deelnemers aangericht, In 4 dagen telt de tour al' 32 

ui tvallcrs, uaaronder zeer grote ,;ielernm!lcm. 'De oorzack is: 

, 

., 
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' ----- ---------- .-- ------------------ \ --------. -------------
de hitte, die Europa vleugellam maakt •. De enige inspanningen 
die men zich graag gctroos·t zijn de zwemsporten en andere 
waterspatten. HLt water is de grote trooster in deze hondsda
ge;n, waarvan zondag 30 juni waarschijnlijk wel de climax 
vprmt. Er kan in deze dagen, bij wijze van sprc,k<m,· geen watt;r 
genoeg zijn, HGt is eehter nog niet zo lang gGloden, dat wij 
V(Ol een_ ·s over een teveel 1rnn water hebbèn geklaagd n.l. in, de 
ffgelopcn "winter". Van een winter is mrnwelijks sprake ge- · 
weest, maar de mildh0id van dat J1.:argctijdo h:ed onplezierige 
oons~quenties. Het aantal verloren voetbalzondagen b~drocg in 
tet seizoen 1956/1957 acht. Op de zaterdagen word eveneens 
l;j maal hct·gchcle programma afgelast. In vier gevallen vielen 
d" algehele "afkeuringen" voor zntèrdag en zondag semen, zodat 
we 4 voctbnlloze weekends 'bdeefden. Nu zijn ,fozo getallen in 
~c afgelopen j'lren meestal hoger geweeest, ma2r het nc:ntal I!la
lcn, dat oen elftal incidenteel ;vcgons t(;r:roinafkGuring vrij
af kr&Gg is n,mr. ons wctc-n i_n onze Ockenburghpcriode nooit zo 
groot gc,we_0st als· dit jaar. Liefst 38 b,er ging bui ten do 
reeds Ccangvgcvcn algcmonc afkeuringen de W(.dstrijd van een 
van onz0 dftnllen niet door en slechts in, 5 gevallen wareon 
de ,;:;:-er goden dnarVan nic. t de oorzaak. RLcordhoudcr van het 
t/mt'll incid"ntc el niet-doorgegane wedstrijd0n is Lens 7 ( sen,) 

, met 5 x.Alleenpupillcm B hoeft van dergdijke ::fkeuringcn 
( ook van de algehel0 afkeuringen ) g._cn l_ast gehad. Regen wr.s 
meestal de oorza.ak· vun vsrlorE:n vootbaldàgèn. 

Zools men ziet kan water vreugde verschaffen, maar 
ook erg onplezierig zijn. 

En OtJ nog even op dat II bloedhete" terug te komen. 
Wij hopen dat onze sportdag op 14 juli prachtig zomerweer zal 
treffen, maar dan niet van dat hele warme. Zo ruim 20 graden 
is ons al mooi geno~g. ' . \ , 

L.de W •.. 

1 
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D E. L E N S R L V U E-

Redactie: 1·.de Weert en G.Lam· 
Giroqummer t.n.v, L.en s.336711 · 

Secr. ":H .Houkes, 2e. Sèhuytstr. 60,te1. 324721 
Terreinen Ockenburgh, · èinde Laan van Me·ljlrdervoort 

=======·============= -======================================= · 30e JAARGANG (1956-1957) 18 JULI 5,7 N°46 · 
, "\ ===-, ::;;:;;::'_. ==-::=-= .-=-==- = -==::;=-==, =======-======·· ::::::::;:;:::::::::==::::::::::::;:::::;i:::: ' 

LENS 1ZAKAGENDA. 
Vrij~g 19 juli : _8 uur.Bestuur;,vergaderi~g_thv dhr.H.Houkes Zaterdag 20 " : Voetbalrust , 1 

Zondag 21 11 ' :· Het gesloten eeizpen duurt voort 
Maandag 22 11 

· Clubavond ·!' 
Woen'sdag 24 " : De woensdagmiddagclub ! _ 
Vrijdag_ 26==="==,:,=DE ALGEMENE=!!===·=== ·= · == · ' · ===== ·======= 

HOUDT VRIJDAG 26 JULL VRIJ ! 
1' -=----====--====-------==--===-==-=====---===--====== _·=· =-== ·- ,~ 

OFFICIEEL· 
Weer opnemen op 1edenli.jst:' 

_.-n°266 .. G,Scipio 21.1.1944 Herschelstr.32 
. ' 

-"-" 267 Rob.l?!ahieu 3,.10.37, Laan v.Poot 272 • te.I.339392 < 268 G.Jehee 24. 7 .39 · Ko1f.Enimakade 50 " 335233 :_,,.·, 269 P.Straver 10.6.42 Koh~~mm~kade 130 " 394321 In ballotage· _ ' . . , . 
n.0 6 W .v.d.Laan, ll-.6.42 Bus,sumsestr,8- dhr.Klunnen-Hotikes 

. , 

7 N.R,osenthal 2q.l0,46 Cartesiusstr.134" Juffermans-Sarolea • • ~ - , 1 8 M.Schol tes,12,2,44. Weimarstr.32a él,hr.Houkes.:.Sarolea •. 
n°8 is aangebracJ:tt dqor : K.v.d.Laan. 

Nieuwe donateur·: 
n°236 : ·ç .'reunissen, Naarderstr.28 
Algeraene Jaarvergadering. . 

Gr.e.rne willen we alle leden van 18 jaan en ouder attent maken op.de algemene·jaarvergadering welke za! ·w.orden gehouden : op vrijdag 26 juli 57,des a,.,-onds om 8 uur, in de R.K.Openbare Leeszaal .en Bibliotheek, Sophil;)laan 9; Alhier. ' 
,We rekenen gaarne op aller aanwezigheid, Bericht van verhindering tijdig aan het secretarÜ,át. 

' 

Bes tuursve~gadering. ·· · . ._ . 
Vrijdag, 19 juli 57, des'· avonds om 8 uur, ten huize van/ 1 de heer H.Houkes, 2e Schuytstr.60. 

_, 
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Van de Secretaris: 

Nu ik zo langzamerhand aan de hervatting 
van mijn werkzaamheden mag gaan denken, ,wil ik gaarne U allen 
hartelijk dankzeggen voor de belangstelling en de prachtige 
attenties welke ik tijdens mijn non-activiteit heb mogen on
d.ervinden. Gelukkig laat het zich aanzien dat ik geen nadeli.: 
ge gevolgen·van het ongeval zal ondervinden. Het is mij ge
bleken, dat onze samenwerking voor de verenigipg niet alleen 
waardering voor elkun_ders werk ople_vert, doch re sul teert in 

_ vriendschapsbanden welke duurzaam zullen blijken te zijn. 
Nogmaals 'hartelijk dank. • 

' . -:-:- H.Houkes. 
Competitie 1957/1958. 

De sportkroniek van maandag 15 juli j.l. 
vertelt ons, dat de competities voor junioren en senioren van 
de afdeling den Haag, zullen aanvangen op zaterdag 7 en zon
dag a-september 1957. We rekenen er beslist op, dat al onze 
leden zullen zorgen tijdig in de goede conditie te zijn. De
genen die een oproep voor de training ontvangen worden dus ·-
trouw verwacht. ' 

·-: - : -
Luxemburg-Nederland, Woens~ag, 11 septèmber 57, Studion Feye

noord, Rotterdam, Aahvàng half vijf. 
Voor deze wedstrijd zijn de toegangsprijzen 

als volgt : Eretribune lering f.7.50; Eretribune .2e Ring en 
Muastribune lering f.6.-; Maastribune 2e ring ~n zijvakken 
lering f,4.50; Zijvakken 2e-ring f,3.~; Staanplaatsen lange 
zijde f.2-,25; StE>anplaatsen korte zijde f.1.50. ' 

Aanvragen uitsluitend schrifteli,jk aan dhr. 
H.Houkes, 2e Schuytstr.60 voor 27 juli 57. Hierbij aangeven 
welke plaats wordt gevraagd. ~ 

-': - : -
Nederland-Oostenri.jk, vroensdug, 25 sep. 57, Olypisch Stadiém,' 

Amsterdam, Aanvang half vijf. 
De toegangsprijzen'bedragen :. Eretribune f.10.-; Marathon

~ribune f.8.-; Zijvakken I f.6.-, Zijvakken II f.4.50; Staan
plaatsen f,3.-

Aanvragen uitsluitenct schriftelijk aan dhr.H.iloukes, 2e 
Schuytstr.60 vo6r 8 aug.57-·Hierbij aungeven welke plaats 
wordt gevrm:gd. 1 

' 
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De te'mperatuu:r was op deze_l4e juli-57 juist geschikt 
voor een sportdag 'als Lens nu reeds voor de 17e keer organi
s'eerde, alleen de wind was op Ockenbu:rgh nét iets té hard onî 
prettig te zijn. Het i.antal deèl:nemÊ,rs was ongeveer gèlijk ann 
da-t, van vorig jaar. 73 Oudere en jonge· Lensérs deden hun best 

· een à.er veelal fraaie prijzen in. de vmcht te slepr·n. De deel
name was,_als steeds, in de jongste groepen het grootst. De , 
groepen c· en D vielen wat tegen •. Groep B werd gecombineerd met 
groep A. In dez~ laatste groep wa."s het veiheugend te zien, dat 
er enige vooruitgang geboekt kon_worde~ in vergelijking met· 
het ~.antal deelnemers van vorig jaar. 5 Eerste-elftalspelers 
achttc,:1 het niet beneden )}un waa:rdigh'eid hun krqchten te meten 
met Lensers uit andere elftallen. In deze groep bereikte Her
L,an Lancée een pr,:chtige derde plaats. De belrmgstelling van 
ouders, don2.teu'.rs en niet-:J.eelnemende Lcnsleden ·,rc.s zeer bevre- · 
digend. Jammer 1'ms alleen, dat van deze lnatsten niet meer zich 
onder de deelnem19rs schaarden, Tenslotte een hartelijk ·.Joord 

· .. van 'dank aan allen die ,:üs lèider, str:rter, tijdop~~mer of reken
nieester miêegeholpen !:ebben_ de sportdag te doen sl,.gen, · ïlrmk ook 
veior,::l [',::m degenen die door het beschikbaar stellen vdr ·prijzen 
de prij,-entuf,)l tot eer.: welvoorziene dis mankten. 1n nu ls:ten 
we de cijfers spreken : · 

Groep A 100m ver hoog doel·drib kogel 1500m Ptn. 
no ~ .....E.:. ptn.: ~ m. no , __ 

1. J,Rns 4 5.40 1.55 8 ll.-. 9.64 3 25 2. C.Hoogeveen 2 5.65 1.60 10 15.- 10.95 9 .29,5 . 3,. H.Lnncée 7 4.70 '1.50 20 10.4 e.24 7 34 4. E;v.Laarhoven 1~ 4.65 _1.40 16 12.2 e.40 4 37 5. F "v.LuXemburg 6 4,85 1.55 8 10.4 8.83 11 38 6. J .\füstefeld 3 5.30 r.40 3 10.3 8.17 8 40.5 7. J.Jager '3 5.35 1.45 ·15 · 12.3 . 7 .98 6 , 44 8~ A.v.Luxemburg ·5 4.55 1.40 10 12.3' 8,54 5 "J'4~-5 9. N,de Gruj·ter 9· 4,70 ·1.35 " l li.l 8·.80 1 47.5 10: J .Suijkerbuijk 11 4:65 1.40 0 10.4 7.22 2 54.5 \ 

ll. J.v.Poelje 10 4.35 1.50 7 11.1 7,98 10 66 
12. J, \Ville)lls (x) 4.30 0 e3.5 

\ 
(x) J,V/illens uitgevf!llen, 

1 ,,; 

' ; 

' ' 

' 
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G'roee C 100m ver hoog· doel drib kógel 800m Ptn 

no -1!!.:__ m. ptn •. sec. no .. m .• • 
' l. A,Rooduijn 1 4.251.52. 9 9.4 7 .08 2 23.5 

?- • P.Eeershoek 2 4.so 1:47 4 10.2 7.81 1 26 
3. H .Peist:.r 5 4-85 1.47 11 11.4 9.01 - 5 .30 
4. Il.Blok 3 4·.s5 1.57 (, 10.4 6.40 10 33.5 

1"5. W.Stoové 7 4.48 1.45 30 11.l s.Go 3 34, ti. F.de Groot 4 4.40 1.45 0 10.1 çi.52 4 42.5 . Î· W.Wiege,;:ink 6 4.80 1.50 3 11.4. 1 6.07 6 4·4.5 
Il. A.Lutterman. 8 4.40 1.47 20. il 6.07 8 45. 5-
9. B.Hendricks · 10 4.15 1.45 · 11 ·- 9.4 6.16 7 49 :w. P.Fretz 9 4.20 1.47 2 12 6:74 9 56.5 . 
G1:oee Jl 80m ver hoog doel drib ingo .400m Ptn. 

no_~~ ptn. sec. t;:.., no 
\ ---- -

1. P.Kempér 1 4.65 1.50 14 Tl' 18.10 1 10 
2. M.Heerschop 2 4,25 1.30 13 11.1 15.60 2 28,5 

. 3. M.H,::rders '4 4.20'1.45 12 11.2 15.so 5 31 4. A.v.Zeelnnd 3 4.20 1.48 2 14.- 16.25 3 31 
C R.Dckker Kleijn 6 4.-'- 1.45 " 10.4 15.60 6 34.5 / J' ./ 

"6. ·K.v.d.12.en 5 4.30 1.38. 2 11.1 14.50 4 37 7. .A .!Ior"ee 7 4-- 1.35 10. 10.4 15.40 '7 40 1 
8. n.v.Dijk 9 3.65 1.30 2 ;10.4 16.30 9 48 
9. 1'ï .Drabbe · 8 3,801.35 2· 12.- 12.30 8 55 
Groe12 E 6pm 200m 

no ~ no ---
1. c.Nuytens 4 4.30 1.35 10 10.2 17.so 1 17 
2. J.Vlitting 2 5-- 1.25 9 · 12;4 16.- 2 ·29.5 -3. F.:,fo,.isteeker 1 4.30 1.,40 4 12.1 15.80 5 34.5 / 4. A.Thomr.s 3 4.10 1.05 4 10 .2 15-- 4· 47 .5 5. P,Schulten 5 4-- 1.15 19 11.2. 12.60 7. 51.5 6., G,Halleen 13 3.50 1.20 20 10.2 13.20 8 56 
Î· J.Gocmans 7. 4,101.15 ,5 14.- 13.70 6 62 
8. N.dé Boer 11 4.10 1.05 3 11.- 13.50 3 62.5 
9. B.Thornas, 8 3.80 1.25 9 10.3 11.70 14 62.5 

10. :B.ter Meer 9 .4.201.15 4 12.4 12 .-80 9 66 
ll. H.Nieuwenhoven .10 3.80 i.25 5 14-- 14.20 10 67 
~2. P.Nie:uwcnnuizen 12 ..;. .10 :!. • 2'0 2 13.2 11.85. 11 79.5 ... 
"' 

,, ... . . 1~ ;:.t0.l.2~ 5 1,., .- , ...... 7 .-, i<'. (JG -J. ._. .cc1p10 
./ 

' 
_ ... , .... .,,: ... 
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14. 
15 
16 
17 
18 

M.Kriek 
G.v.Soést 
V.Nowee 
P.Haring 
H.Veldink (x) 

(x) H.Veldink, 

Groep F 

Gom·. ;ver hoog 
'r1• ..1!1..:..:...,_.!!!.:.... 

6 
16 
14 . 
17 
18 

4.;20 0,95 
3.50_0.35 

-3.80 1.05 
3.50' 1.15 
3.50 

ui tgevaLien. 

50m ver d'.oel 
~ ...!!.:_ ptn 

1: D.Wandsrs 7 3.40 11 
2. N.Roozenburg 5 3 ,45 '19 

• 3. B .Megens 4 3, 95 2 
4. W.Groot 1 3.50 8 
-5. N.Pannekeet 20 3.60 5 
6: P.Beijersb.v . .'H. 11 3,05 11 
7. P .Poillot 16 3. 20 . 9 
8. C.Jehee 1 13 3 .25 . 5 
9. J.Kramps 3 3,45 5. 
10. P.de Koning 21 3.25 · 12 
11. F.de Klein 8 3.25 1 
12.-c.vmi Dam 10 3.50 6 
13. M.Hector ', 9 3.50 10 
14. J .Kiebert 2 3 .40 · 1 
15. T,Kramps 14 2,85 •.· 2 
16. A.Kr·J 6 3,- 6 
17. T. v .Egmond 22 3 .10: . 4 . 
18. J.v.Dorp 15 3.05 4 
19. W .Krol 12 2. 60 10 
20. W.Blonk . 18.5 2,90 3 
21. ·K.Teunissen 18.5 2.70 6 
22. J.Borsboom ·17 3 1 

~ 

23. A.v.d.Voort v.Kl.23 3.10 

Kampnieuws. 

doel 
ptn. 

drib 
sec.· 

ing. 200m Ptp 
m. _L_ 

2 
18 . 

5 
10 

19.4 
12 
12.3 
14 
11.-

12.40 17 89• 
10.50 15 91 
9.50 13 91 

1L30 16 94 
10.50 18 110 

, drib ingooien ptn. 
sec - m. 

15.3 ·' 13.25 
12.3 8.50 
12 ·. 10 
17.3 10.25 
12 12.25 1 

17. 1 ! 12. - . 
14 ll. 75 
13 11.75 
15 7 .50 

, 16.2 9.75 
16.2 11.25 
20.4 9.50 
19.4 6.25· 
19.2 · 9--. 
12 '10 

' 17.3 8.-
17.2 11.50 
17.2 8.-
25,3 · 8.-
16.4 5.50 

· 19.4 7,50 
19 7. 50 
25.1. 8.-

27 
34.5 
35 
36.5 
39 
45 
46,5 
46;5 
49.5 
53.5 
56.5 . 
571 
59,5 
62. 5 1 

65. 
66.5 
71.5 
11 
79,5 
89.5 
90.-
93.5 
99 

Gisteren· 17 juli heeft de bijeenkomst voor de ka~-
,-~ pecr:~C"ra v: .. n tlE! c,erst( week pl:..--uts geh~)d. Vanavond (donderdag 

' . 

' 

' 1 

' ) ; 

' ' ! 

1 
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~-. 18 juli) zijn de groteren aan de beurt om inli~htingen te 
_ vernemen over het k'amp. Is er nog een• junior, die in, de week 
-:: van 28/7 - 4/8 ook van een heerlijke sportweek wi:t. genieten,' 

-· 

,.. ._ .. ,. 

dan kan hi~. zich nog op15even bij dhr.E.Sarolea, Tomat'enstr.50. 

Keuring eh foto's, .. 
Zij· die een foto moeten inleveren vrorden 

vriendelijk verzocht dit_deze week nog_te doen. 

. Moet.je ge~eurd worden, ga dan a.s. dinsdag· 
n;iar Kalvermarkt 1. \ . 
.tenstraat 50. 

Foto I s en keuringsb_ewijzen inleveren•, Toma,-

' 
VARIA •. · • 

Onze vriend Cor Nieuwenhuizen is m1 -een ver.
bli'jf van'" ongéveE)r een jaar. uit Suriname teruggekeerd. Har.:. 
telijk WE<lkom in het vaderland en _in de vereniging. Y 

• 
, . ==-=. ========. ====:::::==. -:;:::;; ", =====;::;=::::=;;;-====;:;:======== . ::;:;:;:;::;;::;;;;:;:::;:; . == 
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's--GRAVENHAGE 
1 ' 

JAARVERSLAG· VAN DE ALGEMEEN .SECRETARIS OVÈR HET VERENIGINGS
JAAR 1956-1957• 

In Memoriam 

Een grOot verlies leed ~nze. vereniging door1it'.1f.i~!l~~ een 
,drietal leden ons door dè dood ontvielen. '~~--~ , , 

i, • ' . 

Zondag '15 juli 1956, terwijl een groot aantal Lensers op. 
Ockenburgh bijeen-was om dé jaarlijkse sportdag te vieren; 
overkwam Leo Dom, op weg naar ,dit sportfeest, een nÓodlottig 
ongeval, aan de gevolgen .\~aarvan hij ,enkele dagen later be
zweek. Leo-had in onze club vele vrienden. Hij was een pret
tig en goed lid, waarop onder alle omstandigheden een.beroep 
kon worden gedaan. Bijna 15 jaar heeft hij zijn beste krach
ten aan onze vereniging geg<;iven. 

Geheel onverwacht overleed op 10 maart 1957, onze vriend Cas 
Helleen. Bi.:jna 20 jaar was h.ij lid van onze vereniging. Wat 
hij in die.tijd voor onze club heeft gepresteerd, is• niet on-
der woorden. te brengen. · . 
Vooral in de' periode omstreeks 1937-1938 toen Lens bijna, aan 
de opheff:i,n'g toe was, heeft hij ontzaglijk veel werk verricht. 
De opkomst, vooral op techni.sch gebied, is voornamelijk aan 
zijn ijver.te danken. Vele jaren l).ebl;>en we met hém in de elf
tal-commissie mogen samenwerken. We hadden het grootste res
pect voor zijn kennis van de voetbalsport, W/i~rvan'we ook ve-
le m/ilen mochte!'.!; profiteren, · · , · · . 1 

Kort hierna, op. 25 april 1957, ging de heer P:t'et de Leeuw'sr., 
na :een langdurige ziekte, eigenlijk nog geheel onverw/icht,· van • . - . I ons· been. · · ·' · , ,. . . ' Ook. hem is onze vereniging veel dank verschuldigd. In bestuur 
en commissies heeft hij zeer nuttig werk veiricrrtt Speciaal . 
als secretaris van de elftalcommissie was hij ·niet te over
treffen. Het' a?,ntai uren dat hij hieraan heeft_, besteed is ,on
telbaar. Niets was hem teveel.. Als op zondagmorgen vele van 
"onze leden nog in' dromenland vertoefden, zat hij' op zijn 
"brommer" om te zorgen- dat de elftallen toch maar volledig aan ' 
de start verschenen. ··En hoeveel, van onze leden hebben rtièt -

· ·uren bij hem thuis doorgebracht. Niemand klopte tevergeefs 
:aan •. Persoonlijk hàdden we :een zeer nauw ·contact met hem. '•". 
- ' .. t 



, 

Geen week ging ,voorbij of wij. ontmoetten eika.ar om over de be-
lap.geI). .. ván ·Lens te .spreken.' ... : ·.. , , · . .. ,. · ... 
Zijn grote vriendschap .zullen wij nimmer vergeten,. 

Zij rusten in vrede'.' 

Inleiding 

Sedert de instelling van· een afdeling betaald voetbal in de' -
K,N;V,B. hebben we in onze vorige jaarverslàgen hieraan ·steeds 
enkele woorden gewijd,. Verleden jaar ·meenden .we over de samen'
werkirig van het betaalde voetbal en de àmateur-afdeling een · 
optimistisch geluid te kunI).en laten horen •. Is dit gezien in 
het licht van de afgelopen competitie gerechtvaardigd geweest? 
we·geloven dit in het algemeen bevestigend te mogen beantwoor
·den; )h-nstige botsingen hebben zich ·niet voorgedaan. Vanzelf-· 

. sprekend blijven er nog vele wensen onvervuld. · 
Ook zullen we aan vele zaken welke zich bij het betaalde voet
bal kunnen voordoen nog moeten wennen. Wanneer :we nu .aan het. 
einde van de competitie de aanbodlijst van spelers lezen,waar
bij·gehele. elftallen te koop worden aangeboden, dan bekruipt 
ons toch é.en ,onaangenaam gevoel. , . , • . 
Ditzelfde' overkomt ons bij de kwestie "Sal" en een. wedstri.jd 
als Oostenrijk-Nederland, Weike gevolgen een en ander voor de 
voetbalsport in het algemeen kan hebben is thans nog moeilijk 
t!J beoordelen. · · · . • 
Hoewel nog niet met oijfers··aan te tonen, kunI;leri we ons toch 
niét aan de indruk onttrekken, dat. de animo om 'aan het voet;_ 
balspel deel,te nemen, minder groot is dan in·hét verleden. We 
menen, dat dit in ,het bijzonder op de scholen voor'iniddelbaar 
qriderwijs merkbaar is. Het mag als bekend wordén verondersteld 
dat aan de sportbeoefening op deze scholen behoorlijke aan-· 
dacht.wordt besteed. Het komt ons voor, dat ·.aan de nieuwere. 
sporten zoals volleybal, baseball, basketbal! en hockey een· 
veel groter aantal lesuren wordt besteed dan aan •-Voetbal.;'· 
In dit verband lijkt het ons dienstig, dat op de:fo• onderwijs
instellingen meèr reciame voor-de voetbalsport-wordt gevoerd, 
temeer daar _deze tak van sport haar ,opvoedkundige waarden in· 
het verleden zeker heeft bewezen. 
Daar ook onze.vereniging een groot deel 'V'an haar leden uit · 
leerlingen van deze sqholen recruteert, meenden wij er goed 
aan te doen hierop even dieper in te gaan. • · · '' ,, · 
Een van de voorna~ste voorw.aarqen yoor het voortbestaan van 
de belangstplling in onze amatE:Jurverenigingen, aZal o.i. zeker 
zijn de opvoering van het spelpeil.· 

' .. 

, 
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Gelukkig bemerken we, dat deze gedachte ook ;teeft bij''onze'' · 
vertegenwoordigers in de K.N. V.B.- •- :' .- ' , ,--- · · '' 
G_aarne spreke1fwe de wens':uit, ~at s,àmenwerking tussen beide 
afdelingên goede resultaten mogen opleveren. 

, ... ,' , . . . .. 

Algemeen overzicht 
.'' ' .... 

. Hoewel de in he.t VE:renigingsjaar 1955-1956 verloren gegane po
si ties niet alle konden ,worden heroverd, is er t_och weer een 
vooruitgang te bespeuren. , , . . . ,. 
Het eerst<:: elftal heeft de str~jd '?m de eerste plàats. 1áng ., 
volgehouden en is als goede tweede geëindigd. Dat hierbij op 
kampioén' R.A. V,A, 3 punten ,werdep behaald, ~ag niet on'l[e~eld,. 
blijven. . . , , 
De capaciteiten_van dit elf'.tal ên de onderlinge vriendschap. 
van de ,spelers, doen ons he_t lles_te. vo9r de naast§! ,toekomst 
verwachten,_ ,· ; 

,1: . 
Het tweede elftal deed haar belofte gestand en heroverdé, na 
een prachtig seizoen, haar plaats in de 1e• klas van de.onder
afdeling, De enthousiaste leiding van de heer A,de Weert heeft 

· hiertoe bijzonder veel bijgedragen. ·vre zijn er,,an overtuigd, · 
dat het mogelijk moet zijn, ook in de vo'lgende competitie een 
hartig woordje mee te spreken. · · 

. .; .; -
Door het feit, dat in het vorig ·seïzoen zowei het :,e en 4e 
elftal in.de 2e klas uitkwamen, beteke~de de.laatste plaats 
van het 3e elftal een degradatie_voor het· 4e elftal en mocht 
ook in het afgelopen jaar het dèrde elftal haar plaats in à.e 
2e klas_ verdedigen, , , · 
Jammer genoeg is dit elftal· er ook thans niet in geslaagd. We
derom moest met de laatste plaats genoegen worden genomen, zo
dat in het nieuwe jaar het.3e elftal in de 3e ,klas zal moeten 
uitkomen. .À • • • , • ~-

Ongetwijfeld is het onregelmatig verloop van de competitie, een 
van de oorzaken, Terwijl ons elftal practisch was uitgespeeld, 
hadden de. mede-candidaten soms nog,4 en 5 wedstrijden.voor' de · 
boeg, Het vergaren van de benodigde punten was voor qeze elf
tallen heel wat gemakkelijker omdat de meeste tegenstanders , 

. _geen be.lang meer bij de uitslag. hadden.. ' 
In het nieuwe seizoen' zullen,Lens. 3, 4 en 5 in de ;ie klas uit-

' komen, Het. behoeft waarlijk geen betoog, dat alle krachten 
zullen moeten worden ingespannE!n cirri het, derde.elftal 'zo spoe
dig mogelijk weer op de.oude plaats terug te brengen. 

,. ' 

' , ' 
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Dat het 5e elftal nog ·derde·· klassèr is, danken we aan het 
kampioenschap van het veteranen-e~ftal, Lens 6. Door dit ·kam
pioenschap werd de -degradatie van Lens 5 voorkomen. Jammer· 
voor onze "oudjesl' ,: 'die hierdoor geen loon naar werken kre:-
gen. 

• • '\. • ·, 4 • ; ; 

Onze jeugda~de~ing had dit yerenigingsjaar een klein~r aantal 
elftallen dan. h,et voorgaande jaar.·De pres~aties stegen ech
ter.inbêlangrijke mate, E(!n voor een voetbalyereniging be-; 
lahgrijk'verächijnsel. , . . . . _ , •. , 
Toch zal in het komen~e,ja~r grote aandacht aan de aanras van 
nieuwe leden moeten worden besteed. Een dit jaar in'het leven 
geroepen w(!rvingsàctie kon niet aan de verwachtingen vol.doen. ·~ ~ . . . '• . ' . . ' .• . . ' . . 

De algemene jaarvergadering, waarin de richtlijnen voor het., 
afgelopen ·jaar werden vastgelegd, werd gehouden op ·13 juli 
1956. Een 50-tal leden nam ~an de-besprekingen deel. 
Ernstige moeilijkheden bleken zich niet to hebben voorgedaan. 
Het gevoerde bestuursbeleid kon de instemming van de.aanwezi
gen ,vegdrágen. · · · · · · _ • 
De voorstellen van bestuur en commis'sies konden de goëdkeu
rin·g ~an' de ve,rgadering verkrijgen, zodat voor· het n:feuwe 
jaar dé.leiding in.handen !èwam van de heer s.v:.d.I,aan! 
Aan .de scheidende ·voorzitter, ·de heer W.Praalder, werd op. 
voorstel van een 40-tal leden, oij acclamatie het erelidmaat-
schap aangeboden. · · - , 
De r.eeds lang bestaande hartewe'ns', het betrekken van een 
"eigen home",' ging ook; dit jaar niet in vervulling: Wel werden 
veie· _besprekingen gevoerd. Naar het zich laat· aànzieil, is' de 
k~ns op verwezenlijking thans. zeer reëel te noemen. 
Het financiële vraagstuk bleef ook in dit boekjaar weer zeer 

. urgent., Bijzondere µitgaven konden W!l ons ook thans,.niet ver-oorloven. . ·. . 
Dank zij zuinig beheer kon de penningmeester toch nog een ba-
tig .sa.ldo te voorschijn toveren. ,. • . ' 

. ., . , . ' ·- • . f . Een belangrijke steun 9ndervond hij hierbij ván de deelnemers 
aan de voetbalpool, welke tlians gedurende de gehele.competi-· 
tie'heeft gedraaid. -vàn sept.-febr. liep de Lenspool, terwijl 
daàrna werd deelgenomen·aan de K.N.V.B,-pool. Het' hiervoor 
verrichte extra werk heeft echter wei: resul faat voor de ver
steviging van de kaspositie opgeleverd.' , 
lle onderlinge competi'tie, waarbij J ,Jager als nummer 1 eindig.: 
de, vond een gunstig onthaal. , • , 

.. 
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Ook in de K.N,V,B,-pool kwamen.een drietal_ prijswinp.ende Len-
f,èrs er goe·d af, - ·. - ' .. _' _ · ~· ~ 

Bestuur .( ··, 

Voor het verenigingsjaar 1956-1957 was de formatie als volgt: 
S.v.d:Laan-voorzitter, H,Houkes-secretaris, A,Hoefnage1-· 
penningmeester, A,v,Luxemburg-2e ·secretaris,· L,de Weert- ', 

. •- f ·, 

2e penningmeester, C .Hoogeveen, sr.·, P. J uffermans, W. Verheggen 
en J.Wustefeld-commissarissen. · 

· Voor de gcede verzorging van de gèestelijke belangen' stond de 
weleerwaarde· heér F,G:reïrt wedèrom borg. · ,- :· . · 
10 Officiële vergaderingen werden belegd, waarnaast vele ma~ 
len in kleiner verband besprekingen werden gehouden.. : · 
Verschillende.bestuursleden vertegenwoordigden.onze vereni~ 
ging in 4.e ,_vergaderinge,n VE!I). K.N .v;.B., afd:. den Haag, Bél_an-' 
genverenigi:r_ig, Distr;ict II en N .K.S. ' 

Ledental p , .• 

Per 1 juni 1956 stonden _ingéschreven ·27.2 leden. Aan het einde 
van dit 'verenigingsjaar wa·s dit aantal'266; een vermindering 
van 6 leden. 48 Nieuw_e. leden traden toe,· waaronder 5 senio-
ren.. .• .... 

Ten aanzien van ~et aantal ondersteunende lede~ vièl een ver~ 
betering te coµstateren. Per 1 juni 1956: 218, thans 235. 

'We zijn er. van overtuigd, 9-at de mogelijkheden om.dit getal . 
nog te verhogen, nog niet volledig zijn uitge!)Ut. , . 

·Senioren 

Wederom namen'7 senior:...elftallep deel. Zij waren als volgt 
ingedeeld: 

Lens 1 ' k.N, V,B, .District II, 4e klas Afd. ·D~ -_. 
Lens 2: Afd,den Haag, 2e klas c. 
Lens 3: Afd;den Haag; 2e klas D. -

' 3e klas D~ Lens 4: Afd.den Haag, 
Lens 5: Afd.den Haag, ;5e klas J. 
Lens 6: Afd.den Haag, 4e klas R. 
Lens_7, Afd,den Haag, 4e klas W. ., 
Zij bereikten de volgende resultaten.: _ , 

' -~ . ., ' 

1 

' '' 

- ..... 



-6-

Lens ·1 
Léns 2 
Lens 3 
Lens.4 
Lens 5 
Lens 6 
Lens 7 

... 

wedstr. gew • .fil!k verl. pnt. 
20 1~ 6 2 30 
16 15 0 1 30 

·16 '5 1' 10· 11 
16 6 4 6 16 
18 .-5 1 12 ·11 
1.8 16 1 1 33 · · 
10 3 6 6 7 

114 62 14 38 138. 

doelctifers gemidd. 
46-26 .1.500 
96-23 1.875 
27-46 0.!',88, 
51-52 1.000 
44..:60 0.611 
72-26 - 1.833 
14-22 0.700 

350-255 1 • 21 o 
De vergelijkende qoelcijfers zijn: wedstr. doelc!jfers 

seizoen 1954-1955 : 121 435-274 
seizoen 1955-1956 : . 120 294~316 
seizoen 1956-1957 ~- 114 · :350-255 '. 

• . 1 

Voor verdez:e bijzonderheden·verwijzen we gaarne naar het. ver
slag ván de secretaris van de elftalcommissie~ 

Junioren 

Het verslag van de juniorencommissie ~ u omtrent, de gang 
van záken in de jeugd-afdeling vollèdig inlichten. 
We mogen hierbi,j slechts aantekenen, dat deze afdeling de be..: 
.langstelling van al onze ~enior-leden z'eker vordient. Dit zal 
leiders en junioren inspireren tot nog grotere inspanning. 
Van wèlk belang dit voor de vereniging is behoeft waarlijk 

·geen verduidelijking. Vanzelfsprekend zal de interesse van 
onze jeugdleden vóor, de prestaties van de seniorèn-afdeling 
hierdoor eveneens worden bevorderd~ · ' · · ·· " 

Training ,. 

Het aanbrengen van de "lichtinstallatie'' öp Ockenburgh bleék 
wel in een behoefte te voorzien. De eerste selèctiegroèp, wel
ke op woensdagavond on~er leiding-van de heer J.Willems bij
eenkwam, heeft hiervan een dankbaar' gebruik gemaakt •. Ér werd 
steeds met animo getraind en de çpkomst was zeer beVJ;"edigend. 
De door onze hoogste elftallen b~reikte resultaten geven 
hiervan een duidelijk beeld. 
Jammer was het, dat de spelers van de lagere elftallen in .het
al1gemeen, de vereiste animo voor _de training niet konden op
brengen. Hét gevolg was dat.de tràining van.de tweede groep ' . ' , . . ' op donderdagavond geheel verliep. Wel werd nadien een gróep 
junioren ingelast, welke steeds present was. · 

' 
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· Door bijzondere omstandigheden kwa~en zij e,nkele malen Yoor 
een gesloten deur. Naar wé hopen kunnen voor het.nieuwe sei'
zoen bijzondere maatregelen worden'getroffen, zodat dit niet 
meer kan voorkomen. 

Lehsrevue 

De medewerkers aan de verzorging en uitgifte van de Lensrevue 
•hebben ook in het afgelopen jaar· weer veel' \verk verzet. Met de 
regelmaat van de klok verscheen onze "c9u.rant" •~ Dank aan al-, 
len. 

-
Contact-Commissie 

. ·Er is' re·eds meerdere mal~n op gewezen, da,t het werk van de.ze 
éommissie in onzè.vereniging zeer moeilijk is. De mogelijkhe7 den om tot een intensiever contact tussen de 1eden te komen, 
zijn zeer beperkt. llaarom bleef de activiteit van deze commis-

.sie dit jaàr practisch beperkt.tot het verzorgen van de feest
avond bij gelegenheîd van de verjaardag van Lens. . · 
Deze feestavond was evenwel zèer geslaagd en he~ft aan zeer·; 

· ·vele leden en donatèurs. een prettige 1/,Vond bézorgd. , _ . ,. . . 
Op 16 december 1956 verzorgde het cabaret-gezelschap' van .Fred. 
Bourgonje; ïn'de Willemsstraat, ·een musical-show "Cosmopoli-. 
tain". Dit amateurgezelschap was .. ons r.eeds bekend van de vie
ring ·van he·t kampioenschap. De .goede naam welke zij reeds had
den ·werd 9p deze avond· nog beyestigd. Ook het 'hierna volgende 
bal was erg gezellig. ,.,. 
Hopen we slechts dat in de naaste toekomst de omstB!ldigheden. 
zich zodanig wijzigen, .dat ook deze c;ommissie meer dan tot 
dusver van zich kan doen spreken. · • 

De versl~gen .;,.an ·'de overige commissies spreken voor zichzelf 
en.behoeven geen verder_ commentaar. 

Slotbeschouwing 
. •Over de verrichtingen van onze ~lftallen in het afgelopen jaar 

kunnen wè in het algemeen wel tevreden zijn. Veel en goed werk 
· werd door vele.bêstûurs- en commissieleden, geheel belangeloos 
verricht.·· Talrijke wensen bieven onvervul.d .• Het streven, om, de
ze te verwezenlijken, geeft ons allen de m9ed en de kracht,·om do.oi- te zetten. ·. · ·· · 

' . ~ ·-· ·----~ _J --

. , 
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De samenwerking tussen bestuurs- en commissieleden was. _st~eds 
van prettige ·aard. .. , 
Hartelijk dank aan alleh die hun b'este krachten aan ·de vereni:.. 
ging hebben geschonken: We hopen en vertrouwen, dat wè· ook 
voor het nieuwe jaar op hen 'kuhnen rekenen.·. . . 
In de samenstelling van het bestuur voor het komende vereni-
gingsjaar zullen enkele mutaties moeten komen. ' ' · 
Onze penningmeester heeft de wens te kepnen gegeven zijn func
tie ter beschikking te stellén. Door zijn huiselijke omstan- .. 

· digheden en grukkè werkzaamheden is· hij niet langE!r in staat 
zijn verenigingswerk voor de volle 100)b te verrichten. Juist 
door het feit, dat de heer A.Hoefnagel er de man niet naar is, 
half werk te verrichten, heeft hij gemeend dit besluit te moe-
ten nemen. ---• •· • --
We kunnen'dit besluit l:letreuren, doch zullen dit moeten appreciërén_en·aanvaarden. · 
In de•áfgelopen 3 jaren heeft de heer A,Hoefnagel getoond een 
alleszins bekwaam financier te zijn, terwijl hij ook als lid 
van het dagelijks bestuur belangrijk werk heeft-verricht. 
Vriendschapsbanden konden met hem worden aangeknoopt welke ook 
in de toekomst haar_ stevigheid zulleri bewijzen. · · 
Gelukkig heeft hij zich bereid verklaard op ander terrein voor 
de_ vereniging werizaam te blijven.·_. · 
o·ok. zullen we in het nieuwe verenigingsjaar de naam vari. ci.e. 
heer P.Juffermans als bestuurslid moeten missen. De heer Juf
f.ermanS' .acht n.l.·. de tijd gekomen om zijn plaats aan een jon
gere kraëht af te staan. Wè weten dat dit beslli.it'na.,l;t rijp 
beraad genomen is en dat het ook de heer Juffermans mdeite 
~ost afscheid te nemen, van het werk dat een deel van zijn 10.:. 
ven ·is. ~eWorden,.. ,· _ .' 1 

-. _ '- ' , •. , : _. ; ;. _ • 

Immers, we m:oeten teruggaan naar het jaar.1927-1928,'dus :30 
"jaar geleden, om de naa_m P.Juffermans, voor de eerste·maal als 
bestuurslid ·aan te treffen. We vinden.hem daar in de functie 
van 2El. seçretaris •. · ·• . '-~ . 
In de loop van deze 30 jaar heeft 
functies vervuld.· Gaarne la:ten.1we 

hij · practis•ch alle bèstuûrs
hieronder zijn staat van 

dienst volgen, 
Voorzitter 
Vice-voorzitter· 
Seqretaris. , 
Comm. van materiaal , 
Voorzitter Jun.-comm,· 
Vice·.:.voorz.Jtin;-comm~ 

: 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1936-37. 
: 1933_34, tot 1954-1955. · 

1929-30,' 2e_secretaris: 1927-28. 
• 1954-55. , , ' . 

1933-34 t/m 1939-40~ '· 
: -vanaf 1940-41 te'.vens hoofd:.jful.lèi!l,èr. 



' 

'. ' 

,. { 
' ' 

.. 
Redacteur ,/d Lensr(j!vue 

Secretaris'ElftalcÓnun. 
Lid elftalcommissie 

: 1922:-23, 1923-24, 1928-,29• t/m . 
. '.. 1950-51 • ' 

Lid ballotage-commissie 
•Lid Regl.-wijziging-c_onun.: 
Bibliothecaris ; : 

'1927-28. 
1924-25. 
1922-23 en 1938-39; 
.1947-48 en 1948-49. 
1941-42 t/m 1954-55. 
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' . Buiten al .deze werkzaamheden om stelde hij gedurende bijna 30 
· jaar zijn vrije woensdagmiddag ter beschikking'van de junio-
ren 'van Lens; · • · 

U zult niet van ons verwachten dat wij hierop commentaar ge-· 
ven. Hier past slechts een stilzwijgen uit eerbied voor een··. 
zo'n indrukwekkende massa. arbeid, geheel belangeloos·, voor · · 
onze vereniging en meer spe~iaal voor onze jeugd, verricht.· 

. . . 
De hqogste onderscheiding welke onze vereniging ter beschik-. 
k:i:ng' staat, n.1: het. erelidmaatschap, wer.d hem reeds vele ja
ren geleden verleend. Door de K.N.V.B. werden zijn verdien
sten erkend, door de toekerirting' van ·a.e onderscheiding "De 
Zilveren Speld""· ' C 

Onzerzijds kunnen we hieraan thans slechts_'. stamelend aan toe- · 
voegen: .Piet Juffermans, DANK, HEEL HARTELIJK DANK. 
We weten dat je de grootste voldoening 'zult vinden in de vele· 
en diepe vriendschap welke je in de loop van. de jaren van de 
leden hebt ondervonden. We kunnen je de verzekering geven, dat 
de naam Juffern.ians en Lens een begrip zijn geworden, dat in · 
de loop van de• jaren zal blijven voortbestaan. ,· 
We weten ook.dat ·je ·grootste wens zal zijn, dat er in de toe
komst nog vele malen een naam zal kunnén worden vermeld van /.· 
een lid, dat veel, zoniet alles, voor de vereniging heeft 
overgehad • 
. Gelukkig blijft de heer JuffeI'J.llans het werk, dat hem het 
naast aan het hart ligt, de zorg voor de junioren, in de ju-
niorén-commissie nog vervullen. . 
We zijn er tevens van overtuigd, dat we, ook in de toekomst, 
om raad eµ advies nimmer tévergeefs zullen aankloppen. · ., 

·Tot slot willen we gaarne onze excuses aanb;i.eden, voor het 
feit _dat in dit verslag niet alle facetten van ons vereni-· 

.gingsieven voldoende zijn belicht. · · 
Een ons, kort voor het einde -van het verenigingsjaar Óvèrko
men ongeval, heeft ons enkele weken op non-àctiviteit ge:-
steld.· · 

\ 
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De aard van het ongemak was oo,rzaak, dat het ons moe'ïlijk 
viel alle gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar te 
reconstrueren en tevens er voor te zorgen, dat dit verslag 
tijdig ter kennis van alle leden kon worden gebracht. 

we· spreken evenwel· de ve'rwachting uit,· dat onze leden onder 
deze omstandigheden met het hiàrvoren.vermelde genoegen zul-
len willen nemen. · ·, 

. .. . . ,·. . .· . . . 
Gaarne hopen en ~·ertrouwen we, dat.al onze leden bezield zul
len worden met·een zodanig enthousiasme, dat we het.nieuwe· 
verenigingsjaar met goede verwachtingen mogen ingawi. 
Samenwerking en opofferingsgezindheid zullen onze verem.ging 
brengen op he't plan, waarop we haar . allen zo gaarne willen 
zien. 

. .. > 

Den Haag, 14 juli 1957. H.Houkes, secretaris 

------------------------

, , 
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JAARVb'RSLAG ELFTALC01i!l!ISSIE SEIZOEN 1956/1957 . 

. Bij de bel:_)indiging van· mij:i=i eer;te jaar als elftalsecretaris, 
wil' ik eer;it· enige' ogenblikken :Siiil staan bij de man van wie 
ik deze taak heb overgenomen.· Wat-dhr. de Leeuw op dit gebied 
voor Lenig en Snel heeft betekend, is moeilijk in woorden uit 
te drukken en kan, meen ik wel,•het beste gewaardeerd worden 
door de elftalcommissie. Er rustte op mij'dan ook een'moeilij
ke opdracht, want om in hèt eerste jaar reeds een peil te be
reiken als waarop dhr. -_de Leeuw ,zijn werk verrichtte; was on
mogelijk. Helaas heeft het niet meer zo mogen zijn dat ·deze 
harde werker nogmaals een functie op zich heeft kunnen nemen. 
Dat hij ruste in vrede.· · _, · 

In het jaárverslag over het seizoen 1955/1956 konden niets 8!1-' 
ders dan sombe1·e geluiden worden opgesomd. Onze drie hoogste _ 
elftallen moesten_degraderen. Helaas een feit wat-gelukkig nog 
nimmer in de Lens-historie was voorgekomen. In het vorig jaar~ 

, verslag werden alle leden- opgeroepên om met vereende krachten 
· te trachten hot verloren gegane terrein terug,te winnen. Bij 

de aanvaarding van mijn taak als elftal-secretaris heb ik via' -
de Lé_ns-Revue eveneens een dergelijke oproep tot de leden ge
richt. Tot onze grote vreugde kunnen wij constateren ·dat deze -

_ oproep niet voor niets is geweest. Ons 1e elftal bereikte d~ 
2e plaa·ts. Zeer zeker een iofwaardig resultaat. Met iets meer 
geluk hadden we dit jaar de hoogste plaats ku.'1nen bereiken. 
Ons 2e elftal wist.dit j_aar de hoogste titel·wel te behalen, 
Na een zeer succesvol seizoen, waarin hoge uitslagen niet tot 
de uitzonderingen behoorden, werd de nèk aan nek race met Velo 
2 in ons voordeel beslist. Over ons 3e elftal helaas niet zul-

. ke goede b_erichten. Dit elftal is dit jaar tot de degradatie 
·gedoemd, Helaas moet gezegd worden dat in dit elftal de vècht
lust maar al te vaak ontbrak.·Laten we hopen op betere resul
taten voor het volgende seizoen, Het 4e elftal werd geen kam
pioen maar was toch ook weer geen degradatie-candidaat. 
Het 5e elft~l evenwel beëindigde de competitie eveneens op de 
ondarde plaats -en zou dus eveneens moeten dègraderen, maar aan
gezien o:p.s '6e elftal evenals -ons 2e de hoogste titel behaalde, 
is dit gevaar niet' doorgegaan. , ·. · 
Vo.or ons 6e elftal heeft de elftalcommissie"' Iiie-ts anders dan 
lof. Wat deze heren, gezien hun leeftijd, nog gepresteerd heb-_ 
ben, mag een voorbeeld zijn voor.al onze andere elftallen, · 
Het zevende elftal, wat eerst later in de competitie werd in
gedeeld, heeft dit seizoen vast niet'onaardig gespeeld en 

_, 
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heeft• zich eveneens kunnen handhaven, 
' 

In het seizoen. 1955/56 was het aantal afschrijvingen.schrikba-. rénd hoog. Door onze spelers w_erd,toen 118 maal afgeschreven. Dit jaar was het nog.erger en1bedroeg het. aantaî 120 •. Bij ons 1e elftal·is dit jaar 5 maal afg:eschreven tegen 16 maai vorig jaar. Het 2e el:(tal kwam dit jaar op 21 tegen 13 maàl vorig jaar. Het 3e elftal kwam op 16 tegen 20 maal vorig jaár. Lens 4 .kwam .. op 14· tegen 31 maal. Lens 5 op· 19 tegen 10 maal, Lens 6 op 13 tegen 18 maal~ Lens. 7 op 32 tegen 10 maal. Aan reserve beurten-werd afgeschreven 36 maal •. 
Wêgblijvers waren er vorig. jaar 57. 

·Dit ·jaar waren het er 26. Lens 1 geen. enkele wegl)lijvers; Lens 2 eveneens geen enkele wegblijver. 
Bij Lens 3 waren het er 5; bij Lens 4 was e'r een; bij Lens 5 waren• het er 7; bij Lens 6 was het er een en bij Lens 7 waren het er twee~ Aan reserve beurten werd door onze spelers 10 maal zonder opgaaf van reden weggebleven. 

··wegens·terreina;fkeuringen waren •er dit seizoen 8 voetballoze zondagen/ Bovendien werd,.nog 16 keer een elftal gedupeerd we-gens 'afkeur{ng van een .,of ander terrein.· · . ·· · Dit jaar werd geen·van onze spelers van het veld gezondën, zodat eveneens de s.trafcommissie geen straffen aan onze leden · behoefde µit te delen. 
Een van onze leden werd echter voor,,i~~n wedstrijd geschorst ·wegens êen reeils eerder opgelegde straf. · De wedstri:jdei:i die.door onze senioren zijn gespeeld, zijn.alle in'een goede verstapdhouding gei,peeld.C . · De een was wel iets harder dan de ander, maar ondanks· dit veriiep alles zoals het behoort en wel in sportieve geest. De competitie werd begonnen met 6 senioren-elftallen. In de loop van de competitie bleek het echter mogelijk nog een zevende elftal in de competitie in te delen, waartoe dan ook ., direct werd overgegaa~. 

., 1 _,,, • . ..'•-~ . 1 . • . ._ l , Het werk in de el.ftalcommissie werd onder de beste verstandhouding verricht •. Bij de aanvang van de werkzaamheden van de elftalcommissie bleék dat de_ heer Mahieu zich·moest terugtrekken wegens werkzaamheden en deze plaats werd direct ingenomen door de heer H.van R~jn. De plaats van de heer.de.Leeuw werd ingenomen.door de heer H.Houkes, die voor.dé elftalcommissie een zeer gewaardèérde kracht bieek te zijn. . · · Zijn'kênnis_v~ zaken en zijn :inzicht in kwaliteit en kwanti·teit ·van onze senioren was voor de elftalcommissie van 

- ., - -- . _...,. ~ ~-- .. ____ ._ 
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ori:schatbarè waárá.e. Wij höpèn en vertrou~1èn dàn ook voor het volgende seizoen weer op hem te mogen rekenen ondanks dat • dhr. Houkes reeds vele werkzaamheden voor onze .vereniging,.· verricht. Eveneens meen ik d!;l andère·heren van dé elftalc.ommissie ~en pluim op de lÏÖed te' moetén steken voor hêt vele werk wat door hen in. het.•a;fgefopen seizoen wee·r is verriah:t • . Bij de ·samenstelling van de elftallen hebben wij steeds het belang van Lenig en Snel voor 'ogen gehad. · Er kwainen weleens protesten binnen bij het ·elftálse·;ret~i
aat tegen de samenetelling·van·een elftal, maar deze werden alle gelukkig in goede harmonie.opgelost. 
Een woord van dank is zeer.zeker. eveneens op zijn pláat;·aan 
alle àanvoer.ders der elftallen 'v''oor hun keurige wedstrijd-. verslagen waardoor de elfta·lcolllll)issie belangrijk ;in haar 

· · ·taak werd ges.teund. Alle elftallen we:rden een· of meérdére malen door een lid van de elftalcommis;ie ,b'ezocht. ' . . . ·, · Misschien vez:dient .•he_t nog aanbeveling de commissie met.''eèn of twee leden. uit te --breide:rLzodat' ieder e1ftal des zcinda/!:s bezocht.kan worden. 

. ~ . . Tot slot wilde ik als elftalsecretaris nog een persoonlijk· woord _v_an dank richten 13,an het adres van· dhr. !Iouke~. ·voor de wijze waarop hij ·in het afgelopen seizoen mij heeft bijge..:_ . staan om mijn taak naar behoren. te vervullen:.,: ·, ... · .. 
1 

•. 
Het, leek erg eenvoudig maar een elftalsecretaria1;1t eist-veel en druk werk. Ondanks dat de heer Haukes reeds ve:renigings;., • secretari~ is en de K.N.V.B.-pool verzorgt, wás het hem nooit • ~ 1 

• teveel advies te geven. · · · .. , 
Ik wil dan ook nogmaals naar voren brengen, dat de heer Haukes.voorde clftalcommis~ie g~zien zijn kennis Nan het spe-· lersmateriaal, in• de elftalcomniis.sie, thuis hoort: , : ,. • • ..~ )i, • • < • • -_ 

. '.· 
'i ~ ' :-· . ' • . Den Hsag, 6 juni 1957. · ·. · 'F.J.. van Luxemburg, ~eer. 

' . --------------~, , . " . 
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VERSLAG VAN DE JUNIORENCOMMISSIE VAN DE R.K. V.V. "LENIG EN 
SNELII 

Tijdens de algemene jaarvergadering van 13 juli 1956 werden 
in de Juniorencommissie benoemd Pater A.v.d,Bosch S.C.J., 
voorzitter en de heren P,Juffermans, hoofdjuniorenleider; 

, E.Sarolea, sekrètaris; A,Beck en P .Meershoek, leden. 

' Iedere maandagavond werd vergaderd door de commissie. 
De commissie heeft in -het begin van het seizoen vergaderd met ·aanvoerders van de elftallen, teneinde hen meer in de leiding 
van een elftal te betrekken. Slechts eenmaal werd een gecom
bin~erde Juco-leiders vergadering gehouden. 

' 
Dit seizoen werd door zeven elftallen aan de competitie deel
genomen, Eerst een, later twee pupillenelftallen speelden 
door de Bond georganiseerde wedstrijden, 
Dit betekende een teruggang van drie elftàllen. · 
Was dus kwantitatief van een.dàling sprake, kwalitatief zeker 
niet. Vorig jaar steeg het gemiddelde per wedstrijd van 0.94 ' ' !, punten tot, 1,09, dit jaar gaf een stijging te zien tot 1.20. 

' 
' Voor het eerst s,inds 51-52 kwam eng eerste elftal niet uit in A-klasse 1, doordat versèheidene spelers op zaterdag niet beschikbaar waren, 

De verandering in de aanduiding van de elftallen heeft niet 
ieders instemming, daar nogal eens· verwarring, ontstaat met de seniorèn-elftallen. 

Aan het kleine, maar uitgelezen leiderscorps, is onze vereni
ging veel dank verschuldigd, Vele uren hebben zij, weer en 
wind vaak trotserend, voor onze jongens, de jeugd van "Lenig 
en Snel" belangeloos gegeven. 

De belangstelling van '<?n".e oudere leden voor de "toekomst"' 
van Lens is uitgesproken somber te noemen en ontbreekt vrijwel 
geheel. Een woord van uitzondering en hulde voor onze sekreta
ris, dhr. H,Houkes. Vrijwel iedere zaterdag was hij op Oeken-' burg om onze jongens de juist zo nodige stimulans te geven. 
Ook is het jammer, dat weinig ouders de sportieve prestaties 
van hun pupillen op het veld komen bekijken. 
De ongezellige windèrige Ockenburgh~vlakte is daar,'begrijpe-· 
lijk, debet aan. 

" 
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Toch hopen wiJ, dat het volgendê seizoen meer ouders en meer 
leden onze jongens laten zien, dat er voor hun"'prestaties be
langii,te.11:i.ng bestaa~. , ·. · 

• ,.•. F 

Het j~arlijks terugke~ende juniorentoernooi• voor de derde-' en · 
vierdè-klasser13 Wl/,S wedero.lJl een groot succes •. , 
Lei:is G, dat het meest ·wist te profiteren van de •ingestelde' · · 
handicap, w:erd eerste en winna11r. van de wisselbeker, , · ~--·, . 

. ' 
Ook de'.zomertraining :v-erlièp zeer goed, 
De· trouwe deelnemers werden beloond met 
Parochiehuis aan de ,Mient,•·: . •, ,. 

. ' ' 

een filmavond in het 
. . ~ , . ~ :· :, ·' 

' 

· De Lens Sportdag was wederom een zeer welkome verandering· in 
het voetbalmenue. In zes groepen werd om de erepalni gestre
den, De besten waren in hun groep: J,v;.d,Meer, N,de Gruyter, 
H.Pelster, P,Kemper, C,Nuytens en H.Meegens. .. ·· ' 

. ' 
Voor de 'derde maal werd door "Lenig en Snel'l deelgenomen aan 
het kamp, georganiseerd door de Nederiandse· Kat4.olieke· Sport-' 
bond. Evenals vorig jaar werd"eeri Zundertse vacantie uitge
zocht. Het was de eerste maal, dat een splitsing in-leertijd 
toegepast werd. Dit bleek een juiste stap'van dé kampcommis
sie. De eerste week werd deelgenomen met drie en twinti.g_ ·· 
vierde--klassers en pupillen, In vrijwel allè opzichten was 
dit een hoogtepunt van· clubgemeenschap. ··· ·· · ·. ·.; ·':. 
De resultaten waren prima, Als lêiders gingen mee'dEÎ heren • 

•A,Beck en A.van·Gastel. De tweede week met twaalf grcitére · 
jongens werd eveneens een grandiose vacantie in clu.bverband. 
Op die :Van het zwemmen na, werden alle prijzen: in dè. wacht . 1

_ 

~sleept. Hier waren de leiders ·de heren H,Kemper en E.Saro- · 
lea. De voorbereidende werkzaamheden voór het kanîp werden' 
verricht door de heren A,valÎ Gastel en'E,Sarolea. . . . ,, . ' 

Wegens de'.heersende kinderverlamming moest ons groots· opge--
, zette· jubileumtoernooi van begin september helaas vervallen. 

' ' .. 
, ' 

Door de' hierboven genoemde· zi.Îkte startté'- d!ël competitie pas • 
enige .weli:en later dan gewoonlijk. 

, . ' 

Op 27 januari kon de Juco aap. de jeugd een film aanbfecie~; ,·. '· · 
die,· vooral door de jongeren, op hoge prijs· gesteld werd. ·. 

' 



, 

-16-

' ' In-januari start de nieuwe Kampcoomissie met de voorbereidin-
gen voor het kamp 1957, Wederom-zal in1twee groepen deelgeno
men-worden aan het kamp in Zl!Jldert .met in totaal drie elftal
len. 

Woensdag 15 mei werd een forumavond door- de N,K.S. gehouden, 
Enige principiële kwesties betreffende leiding geven in 
sportverband, werden besproken,_ - , 
Verscheidene standpunten, in onze vereniging al jaren gehul- - ' digd,'bieken meer gemeen goed te zijn geworden • 

. 
Het begin van de training op de donderdagavonden voor een 

.aantal oudere junioren was hoopvol. 
Verscheidene malen moesten een aantal junioren een vergeefse 
reis maken, zodat na soms regen en wind getrotseerd te heb
ben, ongetraind de kachel weer opgllZOcht kon worden. 
Dit was een slechte no!'.)t voor de verantwoordelijke personen. 

De woensdagmiddagclub mocht zich ook dit jaar in een grote 
' belangstelling verheugen. Er werden record-aantallen bezoe-

kers genoteerd. Degenen, die· van deze geleg,mheid regelmatig 
profiteren, gaan meestentijds zeer hard vooruit op voetbal-
technisch en -taktisch gebied, · 

, 
De pogingen om te komen tot een periodiek- terugkere~de kon-. 
taktavond, _ hadden nog _geen re sul taa t.. 
Verdere moeite zal gedaan worden om tot èen beter clubleven te geraken. · · · 

Het Vita-Nostra toernooi op 2 juni werd door ons eerste-klas 
,elftal gewonnen. 

Het optreden, zowel in als buiten het veld van onze- junioren, ' . ' liet_over het algemeen niets te wensen over,. 
De manier, waarop onze jongens zich weten te gedragen, geeft 
reden tot een compliment aan deze groep. ,., -
Het aantal afschrijvingen was klein, het aantal spelers, dat 

·zonder bericht van verhindering te sturen, wegbleef, gering. 
Tegen spelers die zich hieraan wel e,ms schuldig maakten, 
werden maatregelen genomen. 

Een korte, beoordeling van de elftallen, 
Lens 1 -onder l~iding van dhr-. P .Juffermans, startte 

; 

' 

, -
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. ve:z:rassend goed, waarna een inzinking' intrad"die pas in de · 
laatste wedstrijd werd overwonnen.· 
1·ens 3, geleid door dh,r. P .Meershoek sr., sp~elde een weifé
lende, eerste competi tiehelft,doch herstelde in I t tweede' ge
deel te prima en eindigde op een zeer goede plaats "op de 
ranglijst. Goed gedaan, jongens!· . . • . . . 
Lens 5, waarover dhr. A.Bogisàh de scepter z,váaide, heeft· 
een misschien minder spectaculair, maar daarom niet slechter, 
seizoen achter de rug. De zeer goede tweede plaats.achter 
het danig versterkte V.V.P. is.beslist een felicitatie 
waard! ~ -
Lens 7, onder supervisie van dhr. A.Beck, speelde zeer'wis

. selvallig. De totaal-prestatie is wat onder de verwachtingen 
·gebleven. De goede,plaats op de ~îndranglijst is toch ze~er 
Yerdiend. · ·• · · . • ,.. . 
Bij _Lens 8 zorgde dhr. H .Kempér voor een goe'de ·gang' van ~a- . 
ken. Dit niet groots spelend, maar enthousiaste elfi;al, 
eindigt op een goede middenmoot-plaats. 
Lens 9 werd door dhr. G~Lam·,:tot een redelijke.hoogte' ge.: , • • . • ... , - • ,,.1 bracht, achter enige ·zeer sterke· elftallen. . • . 
Lens ·10, da,t op de drempel 1·an het _kampioenschap heeft ge-· 
staan, maar door R.K.A.V.V. de' weg versperd zag, 'heeft, dánk 
zij de heren G.Verhaar en A.Burghouwt, een prima· seizoen 
achter de rug. , ' .. 

. .. 
~ ,. 

De pupillen speelden; ~ers"t in een, later in twee elftallèn, 
prettige wedstrijden. De heren P.Juffèrmans, ·F.Burghouwt.en • 

' E.Sarolea zorgden er hier voor, dat alles vlot verliêp. · 
Hartelijk dank, heren Leiders!_! . , 

Voor dit verslag te eindigen, dank aan allen, die hebben mee
gewerkt om dit seizoen van. onze juniorenafdeling to_t. e_en 
prettige tijd te .ma.ken voor onzè jongens.en hierdoor hun,· 
steentje hebben bijgedragen tot grotere groei en bloei van 

· "Lenig en .snel". · ' · · 

,Voor de Juniorencommissie .. . . E.Sarolea, sekr. 
. I 

's-Gravenhage, 13 juni 1957. 

---------~----~7--- ' \ 

• 
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0:, ·JUNIORENCOMPETITIE SEIZOEN 19~6--..125.1 1 

Kl, Elft, gesp, gew. gel. ~erl, pnt, doelc. ·gemidd, plaats op thuisv1edstr •. · uitwedstr. _.._. __ ranglijst pnt. doelciif •. nnt. doeJ ciif ._. 
.A ~ V • . 1 14 3 3 8 ·9 38- 62 . o._64 7 v/d 8 6 22- 22 - _- 3 · 16-, 40. 
î H · 3 18 11 - 7 22 66- 34 1 • ~2 4 v/a. 10 12 35~ 13 10 . 31 .i. 21 . 
2 G' 5 16 11 2 3 24 58-·22 1.33 2 v/d 9 13 31-12 11 27- 10 · 

'· 
3 H. ·. 7 16 9 ... ,7 18 50- 30 1,t2 4. v/d. 9 10 21- 16 8,, 

29.:14. 
3 K, 8. 16 6 3 7 15 35- 45 0.94 6 v/d 9 7 17- 26 .8 18- 19 ' ' 

4 N: ·9 18 9 1 8 ·19 51-_38 1.06 6 v/d 10 9 . 27- 15 10 24- 23 
4 Q 10 18 15 2 1 ~2 ~4- _13 .1,78 · 2 v/ d 10 17 38- ,6 . 15 26- ·1 - - - - -- -'. 116 64 11 41 139 . 362-244 1 .20 · 74 191-110 65 171 ..:134 • 

----------------------
- -

' 

I 



. SEIZOEN 

1945"46 

1946-47 

1947-48 

_ 1948-49 · 

1949-50 · 

1950-51 · • 

1951-52 

1952-'53 - .· 

· 1953-54 -
• 
: 1954-55 :} 
,• 1955-56 · 

1956-57 . . . 

Aant.elft. gesp. gew, ~ verl. punt. doelc;ifers gemidd, kampioenschappen 

3 37 22 5 10 49 134- 86 1.33 1 
5 77 41 12 24 94 · 271'-160 1.22 1 . 

' ·7 118 59. 14 45 132 369-245 1.12 0 .. 
' 9. .148 . 65 21 62 151 · 401-347 1.02 0 î • 

10 202 99 21 . 82 219 576.,.468 1.08 2 
.9 156 106 : 9 41 221- 683-289 1.40 2 
10. 176 85 2.5 66 · 195 551-467 1 • 11 1 .. , 
9: 166 81 15 . .70: 177'· ·. 538-418 1.07 .• -.. 1 . . ' ·- ~ ' , 

.9 1611-- . 75 . 16 73 .. 166. .471-413 1 .01 1 ·.,,: \ 

10 186. 80 15 ,91 175 535-560 .: 0,94, •. - 1 
:~. 

fo'.. •' 
193 .· 177 , 87 _'.19 71 509"392 1.09 . : 1 .. 

7 116 64 11 41 139· 362-244. 1,20 -.. 0 
' ' 

' 
·------------------ -
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. JAARVERSLAG.VAN DE WERKZAAMHEDEN BALLOTAGECOMMISSIE -
SEIZOEN 1956~1957 

. ' 

Na de jaarvergadering van 1956 waren in deze commissie _gekÓ-
zen, dhr. · · 

-·H.Koster,. J .van Venrooy en H.Helmich, 
die, hoewel een regelrechte taakverdeling niet uitdrukkelijk 
werd vastgesteld, in de navolgende samenstelling werkte: ' 
H.Koster, voorzitter · 
J,van Venrooy, plvv. voorzitter en 
H,Helmich, die als secretaris _fungeerde, 

In de periode van 3 augustus 1956 t~t en met 7 juni 1957, 
kwam deze commissie 
11 x officieel in vergadering bijeen en 

1 x onofficieel. 

48 Adspirant-leden _werden geballoteèrd, waarvan 5 seniorle-· 
den, Slechts één maal vond de ballotagecommissie termèn aan
wezig, iemand te ve'rzoeken, zijn aanvraag voor het lidmaat-
schap ïn te trekken~ · 

/ 

De samenwerking in deze commissie was prima; de meeste ver-.• 
gaderingen waren voltallig en ook de opkomst van de opgeroe
penen w~s bevredigend. 

Aangezien de meeste nieuwe leden junioren waren; kunnen wij 
niet zeggen, dat we veel voetbaltalent hebben~aangetrokken, 
maar wat niet is, kan hierbij nog komen. 

Wij 'mogen in •t algemeen wel tevreden zijn over de soort 
Jongelui, die in Lens willen'komen spelen. . . 
Wij kunnen er voorlopig· nog wel op rekenen,· dat Lens ei:in ·· 
club zal blijvén m'et een' zekere "standing". · · . 

' . 

·.• 

Rest mij nog een woord van dank uit te spreken aan mijn bei~ 
de medeleden in de commissie, op wier medewerking ik steeds•. 
kan rekenen, hopen wij. een beetje' op Gods zegen, dan zal het
voor dit nieuwe jaar ook wel weer met Lens gaan. 

•s-Gravenhage,·25 juni_ 1957 .. , .. : ' 
-------------------------

Voor de commissie·' 

J,Helmig, sekret. 
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COMMISSIE VOOR TERREIN• EN MATERIAAL 
1956-1957 

- VERSLAG' OVER SEIZOEN . · 
• > ..... ... . ., .. ,., 

. ' 
Gedure~de· het' afgelopen jaar bestond bovengenóemde commissie 
uit de heren\ A.~rghouwt, ~_.Sarolea én J,-wustefeld;· · · 

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

Als belangrijkste gebeurtenis· kan wel worden aangenomen de 
plaatsing van· de lichtiniltallatîe op Ockenburgh, waàrdoor' ,. 
het mogelijk was de gehele winter doqr te trainen. · ·. · 
Om.de koude in de kl,eedlokal~n·enigszins'te·verdrij~en, werd 
een petroleum-kachel aangeschaft, waarvan uiteraard niet al
leen op de avond-training gebruik werd gemaakt, doch,ook 
door de woensdagmiddag-club. · · · · ·· 

• 

De grootste uitgave was ook dit seizoen weer de·~anschaf.van 
de ballen, waarvan de prijs, zoals tegenwoordig'gebruikeîijk, 
in vergelijking met he.t vorig S'i'izoen met enige guldens ver- ,, 
hoogd W\J,S. . . . 

·- ".' ,·, 

Slechts 2 ballen raakten "zoek" 
aantal wij zeer zeker te danken 
verscheidene malen "verdwaàlde'!. 

, . .... \· ' 

op Ockenburgh, ·welk geringe 
hebben aan °dè heer Boon·; die 
balle~ wist te achterhalen. 

. , - . ... ·- .. . ,,. • r , . • " .• 1 

Het nieuwe stel doelnetten, dat moest worden. aangeschaft,. 
werd door een van onze leden geschonken, waarvoor nogmaáls 
dank. , . 

Toeh het vorig jaar augustu's/ september· Óp Óck~nburgh ·be~on
nen werd met hei; bouwen van een o·antine; werd een· zucht van 
verlichting geslaakt, daar eindelijk bij .slecht weer bescl,J.ut-
ting zou kunnen worden gevonden • .' ·• . , , . _·., 
Helaaii moeten ,voor het b_ouwen ,van een dergelijk:objeot ook' 
werklo;achten hun medewerking ve~lenen en aange~ien dit _niet 
al te vaak voorkwam, is dit· gebouwtje nog niet klaar en in
dien in hetzelfde tempo wordt doorgegaan, zal het nog een 
vraagteken zijn of het voor het komende seizoen in gebruik 
kan.worden genomen. 

Tenslotte wil ik alle leden; die het afgelopen 
dewerking ·gaven om onze taak zo licht mogelijk 
dank zeggen. 

. ,' s-Gravenhage, 7, jun~ 1957._ •. • 

. ' ;laar hun nie-
te maken, nog 

. '• " , .. (· . 

J. Wüstefeld , 



I 

, 

> • 

\ 

, 

. ,'., 



, 

\ 

; 

' 

' 

I 

• 

, ' 
, 

~-----L 



\ , 

1. 

.. 
' 

' 

,, 

·, 
, 

' 

,, 

, 



.... 9 .... . . 
, 

r 

I 

1 

'. 

•• • 
,. 

:C. E L E N S ,( E .Y U E 

Red~ctie: L.de Weert en G.Lam · 
Gironummer t.n.v. L.eri S. 336711 

Secr.: H.Houkes,2e,Schuytstr.60,tel.324721 
Terreinen•Ockenburgh, einde Laan van Meerdervoort 

• 

== ======= = ==== ==' ===:;:====== =;;;:- ,.;:;:;;:;;;~:-::k:::: L .,-;:~ ,,-,, == =-· -==== =- :::-:-:--: =~ ===- ::.::::: 
, 30e 'JAARGANG (1956-1957) n°47 25 JULI 57 1 

' · . · · · · · · · i.ENS, ZAKAGElmA ·. · . . · · ' 

.. 

. _,_ ~ 1 

Vrijd2g 26 '.juli : $ l'lll:-;P.lge~knë-·-,ergc:dering in ÛG katr ...... 
T,eeszaal; Sophialaan 9 • ' 

Zaterdag 27 " 
' 

Zondag 28 ,. Il 

Maandag 29 
Woensdag 31 

Il 1 

Il 

~s l,liddags: :]:nleveren bagage voor de eerste 
kampv1eek. . •. 
23 Lensjunior'en vertrekken naar de eerste 
kampweek in Zundert. 
Clubavond_ ! , , . 
Gé_.:n woensdagmiddagclub. 

. . , 
. :;;:;;:::::;.=:;:.::!:::::::::os:::::::::::!::::::::::=- ·:::.=_.::::::;:::.. =::'a::::::::;;=;:::;;::::::::=:;;==i==:::-;::::::::;-.:::::::::=!::=-::==;:;::::=:====== 

SEifIOREN :1 BEZOEKT DE ALGEMENE ,VERGADERING A.S. VRIJDAG! 
.C:(!!~1.JS>REN : V~L PLEZIER IN ZUND:l!:RT ! 

1 , . 

' .. 

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

OFFICIEEL. 
'OverscJ-:ri,jven van donateurs-nr,,;r ledenlijst: 
lid n°270: -~-de Weert, Anna Bijnslac:n'l7, 
In ballotage: 
n° 7 N. Rosenthsl, 26.10.46, Cartesiusstr:134 dhr.Jti'ffermans-

. Sarolea 
8 M. Scholtes 12 .• 2,44,Weimarstr,32a dhr.Houkes-Sarolea 

Algemene Vergadering: · , · , 
Deze V(Ordt gehouden a·.s·. Vrijdag 26 juli 57, 1 s avonds 

./ 

8 uw:: in de R.K. Openbare LeeszraI e~'Bibliotheek, Sophialaan·9; 
Voor de sg •onda zij verw~zen naar Lensrevue n!:44 dd. , · 

4 
juli 6~cier ~ge~dapunt 6 : ;;slstelling con"tr;buties éh don~-

ties dient toegevoegd te worden,\:." Voorgesteld v,or,l.t de con- ·• 
tributies als volgt vast t(l steh.len : senioren f.l. 75 per .. 
maand, juni.oren f.1.- per maand!", pupillen f .·O. 75 per maand. · 

. • . • t • • 

VRIJDAG 26 'JULI 1957. ' ·., 

Later dan gebruikelijk, maar toch nog binnen de in.· 
het ~.R. ,gestelde termijn, wordt dit jaar de algemene verga-

'. 

✓ 

.,. 
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dering gehouden. _ 
Vrijdag a.s. 26 j\/-li 57, begint, om 8 uur Lens'jaar

lijkse wapenschouw. Plaats der handeling : De R.K. Ope,nbare, 
Leeszaal, Sophialaan 9, 

In het verleden hebben we al diverse soorten algemene 
vergaderingen kunnen bijwonen. I,r waren er, die zachtjes en 
rustig van de opening naar de sluiting kabbeldèn. Er waren 
er, die roi,.duit vervelend .waren en gebrek aan niveau hadden. 
Maar ook herinneren wij ons vergaderingen, wnarin de stormen 
schier niet tot bedaren ter brengen waren. 

, Hoe de vergadering e~hter ook verliep, meestal mocht 
toch wel vastgesteld worden, dat bij allen het belang van 
Lens op de eerste plaats stond. 

Het ligt nog in·de schoot van de toekomst verborgen, 
hoe de vergadering zich a.s. vrijdag zal ontwikl:elen, zodat 
wij geen garanties kunnen geven t.a.v. het verloop. 

WL!- echter deze vergadering aan zijn doel be:.ntwoor" 
den, den is de annwczigheid van zoveel mogelijk leden vereist. 

Afgezien nog vun de plicht (nrt.62 H.R.) v&n loden · 
v::.n 18. jm:,r en ouder om d6 clg,;m,me vergndoring t'e b,~oekon, 
moet het toch voor ü,dere Lcnser,, die daartoe gerG~htigd is, 
vcmzelfsprekend zijn, dct hij op de algemene j2r.rvergadering 
niet ontbreekt. 

De plac.ts om wensen kenbnar te maken,·critiek te ui
ten, voorstellen te doen is de algemene vergadering! 

In de laatste j&ren bedroeg het aantal vergadering~ 
gangers meestal rond ·50 leden. Dit jaar moeten het ei meer 

' zijn. 
Tot vrijdag ! 

Keuringen ! ! Foto's ! ! 
/ < 

Nogmnals moeten wiJ er met klem op aandringen dat 
de navolgende spelers zo spce dig mogelijk gekeurd moc,ten_ 
worden: 

C. de Zwijger,"R.Dekker Klcijn, G. van Duuren, 
P.de Groot, H. de Haas, 11.Hardcrs, M. IHeerschop, P.Ke,mper, 
E.Kos, R.Kuijpérs, K.v.d.Laan, A.Nowee, A.van·Ockcnburg, 
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J.Olyhoek,-H.Raaymakers, R.Roodbol, J.Schuttenhelm, H.v.d. 
Spek, R._S:traathof, W.Venderbos, J.Wiegerink, A.van Zeela.nd, 
J.Borsboom, P.Ebing, C.Jehee, L. van der Meer, H.Meyer; 
N.Pannekeet, A.Roodbol, C.Suijkerbuijk, A.Verste;;-gh, L.Vias-
tra, D. Vhmders. , 1 _ 

Keuringstijd; dinsd1:g half vijf. 
Adres : Varkensmarkt '.1 · · 

. '·✓. 

Pnsfot~•s moeten nog ingeleverd worden door G.Looyenstcijn, 
H.Rooduijn, D.Trrnt, K.Admiraal, P. Davis, P.Frctz, F.de 
Groot, G.de Haas, J ,Hoefm,gels, G.van Duuren, H.de Haas, 
M.He.rders,P?Kemper, A.Nbwee, R.Roodbol, H.v.d.Spek, 
J.Schuttenhelm, A. van Zeeland, M. van Zilfhout, P.Ebing, 
.H.!;leycr, C. SPijkerbuijk,t. A. Versteegh, 1, Vlas tra, D. Wcn
ders.: 

Foto I s en b,uringsbe1~ijzen inleveren Tomatenstraat 
50. 
Karipnieuws. ,, 

Zoi;.dag a.s. is de 1,,,r6te dag, fü,n ~tnrten we met onze 
eerste groep voor 0cn pruchtigc. vccantie in Z1mdert. <Dm echt 
uur worden alle dt.clm,riers vcrwcch t in de kerk vr.n de H. Thcre
·sia c.nn het i7es te inde. 

Dacrna vertrekken wij per fiets voor de grote sprong 
naar ·Z1mdert: We hopen dat .verschillende Lensleden ons een 
eindje zullen vergezellen om de kampeerders ui tgel~ ide te 
doen. Onze voorbereidende ~èrkza2mheden willen wij beëindi
gen met een ,goed kamp toe te wensen aan alle kampe_erders. 

Veel plezier · ! 
........ ' Kc:mpcommissie • 

De eerste groep naar. Zundert.· 

A.s. Zondag 28,juli zullen 23 junioren naar Z1mdert. 
vertrekken o~ aldaar in het N.K.S.-kamp te gaan•genieten 
van een week .-vol sport, buitenlucht en onderlinge vriendschap. . . . I 

Deze 23 junioren vorm_en snmcn de cèrste groep, die 
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daar in hei; zuiden de L~:Îis~la'.g gaan hooghoude'n in d~ ont~oe:.: ... 
ting raGt .vele zusterverenigingen. Deze eerste. groep wordt. .,. 
gevormd door· 4e·klessers en oudere pupillen. De oudBre junio~ 
r,en gaan eç·1 week late:i:. 

:_-' 

' ,.De leid.ers van deze morste k,impweek, de heren E .• Sr,ro-
lea, A.Bcck en f .• 1..::n G:rnteot· hebben in vorige jr.ren hun sporen_.'.. 
op dit gebied nl verdiend;·. zodat_ de leiding in .goede ha9,den 
is. 

' ,. . , Wi;i ·twi.jfelEn e1 nie.t aan, dat dé jongen~, _die op 
kamp gaan er·voor zu1len zorgen, dat het niet alleen·voor 
henzelf, raadr"ook voor de leiders een fijne week zal worden. 

'.·\ 

Hët' enige, wat. wij niet ·in de hand hebben, is het '1 
wec;r, Vlij kunnen :il:J,.ccn m<1cr hopen, dàt juli.ie ook fü~arov0r ,. 
niet te kla1Zen zult hebben. · 

- I ~ 

En wij, die in dsn Haag nchtcrblijvrm-, kunnc,n julli8 
dl<cen mr..c.r de yrenseri mc.egeven voor een prçttige kt.np1•rEek 
m~t prachtig woe:i;, en veel succèssen. 

----------------- ... ----- --------------- ,,. -------. -------- .--
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. ;z:. ter dag 3 
Zol')dag 4 

\ 1h~ndng' 5 
Donderdag 8 

aug,57: 
Il 

Il , • 

Il 

LENS 1 ZAKAGENP-A 
Inleveren b1.;galfé tweede kmnpweek 
Vertrek van 13 Lensers naar Zundert 
Clubavond ! 
le trainingsavond.voor alle senioren., 

'====· ====· ==================~====~=========================== 
' S:S:HOREN : l!OTEEi DE EERSTE TRAININGSAVOND ! ! 

JD1TIOREN : PRETTIGE KAMPWEEK. VEEL SUCCFS ! ! 
• '· -, .---------------- ' ------------------------- ✓ ------------ ··-

OFli ICIEEL . 
Nieuwe leden : 

' . .---n°270 C.Nieuwenhuizen, 18.12.36~ Janrsveldstr.212 
/ 271 A.de Weert, Anna Bijnsl::an 17 
/ 272 A. van Ei5 , 27.4.43, Zwitluv1l,:,1.;n 7,tel.392544 
/., 273 W.1'h.v.d.Ls.1:n, ll.G.42, Bussumsestr.8 
,., 274 C.Penders, e.9.39·,· v.Slingelandtstr.24b tel.550760 
/' 275 N.Rosentllnl, 26.10.45,' ÇLortesiusstr.134 
In bc.7 lot~:ge: 
n°9 W.J.Krol 16.8.48, Suezkade, 53 tel.334527 

Jcurvergr:.dering: , 
In -de op 26 jul:i. 57 gehouden vergadering is 'd.fl contributie 

voor het verenigingsjaar 1957-1958 als volgt samengesteld 
-senioren ( 18 jaar en. ouder ) f.l. 75 per maand 
~junioren (12 t/m 17 jaar)· f.1.- per ma"!'d 
-.pupillen ( jonger dan 12 jnar) f. 0. 75 rer m<:and 

Deze gewijzigde contributie :zal ii:igai,n per 1 september 57. . '• -. -~~ -
Onze vereniging zal,in het nieuwe jaar worden bestuurd door: 

S.v.d.Laan(voorzitter); 1!.Houkes,secrettlris; L.de Weert,penning
meester;' A.v.Luxemburg, 2e secretaris; J ,V/üstefeld, 2e penning-, 
meester; H.de Bakker; ~-Hoogeveen Sr; P.Mee,rshoek Sr; .W.Ver:teg- · 

~·gen, commisserissen. \ i • 

' , 
De diverse commissies zi,en,er als volgt uit: 

I'lft.-::lcc•~::·i..ssic: C .:!005t~vc0n Sr; H.Eo1.1kes; F .v_.Luxerr,burg{Secrc
·-~1-ris) i L.v:Rijn~ -:! .v~n Veni·ooy. 

, ' I 

' 

' 



-371-- -· ----------------------------------------. ---------------- --- ~ · Juniorencommissie: Pa·ter A.v:d.Bos~h SCJ.(voorzitter), A.Beck; · P.Juffermans, P.Me.ershoek Sr; E.Sarolea(secretaris) Technische commissie: L.de Boer, .A.Hoefnagel,H.van Rijn. Contact-commissie : A.v.d'.Boogaart, P.Krol;W.V~rheggen; voor 
LJ, deze collll!Dssie zullen nog .2 leden word.en aangetrokken •. ~· Ball:otage:commissie" H.Helmich; H.Koster, J.v,1.lenrooy-. ComlllBsie voor Terrein}m Materialen: H.de· Bakker, A,Burghouwt, B.Sarolea • 

•!ascohtrole-Commissie·: A.Hoefnagel, _C.1!eersho-ek, P.v.Onna; l!edactie Lensrevue: G.Lam en P.v.Onna. 
Tevens werd

1
een com~issie geno~md, bestaande uit,. A.Bogisch, H.Houkes, J.Willèms, welke zal onderzoeken of de mogelijk-heid bestaat om jaarlijks tot een sportuitwisseling ·-lild een binnen-of bui tenlandsEi club te komen. · . •' 

~ 

' 

-:-:-:-
Voor de competitie 1957-1958 zal ons eerste elft:il haar \(rachten moe-t~n meten met:( 4e klas E) :.' Boskoop; Dimo ; Ifr.astrecht; Nieuwerkerk; Quick Steps; Schoonhoven; Steeds Jolherden; Unio (Oudewater); VDS; 'l'e Werve. 
Degenen, die vr,n puz:alen•iimÎden kunnen f.!l':n de slag. 

--:-:-:-
KNVB-pool, 

De'eerste gegevens betreff\)nde de KNVB-pool z1Jn weer' ontvf.!ngen. De start vindt pli..ats op <:5 aug.;: .• _s •. Evenals verleden jaar is deelneming alleen toegestaari voor leden van 18 jaar en ouder. Jammer, maar donateurs zijn uitgesloten. Nadere berichten. volgen zo spoedig mogelijk. Indien er leden en donateurs zijn, .die inlichtingen omtrent ·deze. pool wensen, dan zal de secretaris deze gaarne verstrekken. , . 
' -:-:-:-. 

Trnining. . Op 8 augus~us om 7 uur begint do training voor do senio-. ' ren, die niet voor de woensdé,gavor;i.d• zijn uitgenodigd. Wij vertrouwen er op, dat deze keer eens, .in tegenstelling jîot vorige trainingen, vele senior€n do gelegcr;i.h<ëid zullen aangrijpen hun technische vaardigheid te vergroten, De slechte resultaten van verschillende lagere elftallen tonen, dat het hard nodig is. \ 

' ., 
,,,i 

'. 

r 
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De tweede Lens-groep ·naar' Zundert. 

Zondag a.s. v.ertrekt de tweede groep Lens-junior'.en naar 
Zundert om aldaar in een àangename•en sportieve sfeer hun club 
te vertegenwdordigen op het NKS-kamp. Nadat de 13 deelnemers 
zaterdag tussen 2 uuz: en half dxie aan de Suezkade 55 hun ba
gage hebben afgegeven, verzameltn .zij zich zondagmorgen om 8u. 
in de kerk van de H.~TJ,~resia aan het V/esteinde. Na de H.Mis 1 

wordt hot startsein ge:geve_n voor de; fietstocht naar het Bra~ 
, - • I 

bantse land • 
. ' De aéhterblijyende Lens-familie wenst· de onder lEÎiding 

·van de heren A.Beck en,E.Sarolea staande groep de meest gun
stige weersomstcridigheden·toe. Dus ve11 zon, vooral geen hemel
water en een Rivièra-achtige temperatuur. De VGI'.zorging ván. de 
goede kampsfee:r kurmen wij dan. wel vêrder r.:an de fantasie van ' 
ohze junioren overlaten. Dat goede sportieve prestaties niet 
&chterwege zullen blijven durven wij, gezien de goede ervarin
gen van voorgaande jaren, bijni: niet te betvrijfelen. Onze. ver-

' ',:achtingen zijn dan ook qoog gespannen. ' 
De vertr< kkende begcle~den wij mot een 11 in alle opzich-

tcm goed kamp 11 _ , 
.t"e::... 

VARIA. 
_ -~"!ec1 jubilea vrngeD., deze weck onzv .:..~ndc.cht. Op .J. nu-

gus tus vi0ren ·tm G trouwe knsers hun lidmaa tsch2.psjubiJ mm1. 
Do e~rste, die wij willen ±'ulici teren is de heer P. Juff8rmn,s, 
Op de' dag, dat deze Lensrovue bij U in de bus valt is he.j; n·.T., 

. 35 je.ar g~leden, dat --de-ze Lenser-in-hc.rt-en nieren als lid vnn 
onze vereniging werd nnngcnomen, Wé..; geloven niet, dnt het -r 
noodzakelijk is- .de belangrijke staat van diens-: van dhr.Juffe:::
_mans. in extenso te publiceren. In he.t ja2rv0rslag is de figuur 
van de jubilaris rccds ui tgcbr'eid belicht. Zijn verdi .. ens ten 

_ voor kno zijn z<!> enorm, dnt woorden d tijd te kort schieten. 
' lfo _rijp beraad heeft dhr .Juff'e.rmans· juist vorige w·eek zijn be

stuursfunctie neergelegd. Hot werk echter, dat v<!>i:>r alles zijn 
liefde heeft, zal hem_ çchter niot behqevGn te missen. Als lid· 
van de JUCO blijft hij voor Lans werkzaam. 

Heer Juffermans, onze_h,:,rtclij~E; ge:).ukwen;3en bij dit 
7e lustrum. Lens hoop~ nog lang het biJzondcre voorr?cht v,:,n 
Uvi lidmac:tschap te mogen ondervinden. _ 

. -Ou fü,zelfde dag is het 20 jc:ar gel,don, dat A.Hoppen
.,,_1:: ~u~-: ... rf~- zich c~h.t ... r· L.~. Lcn[;-.rl·.g .:·~ii: ·:~rd.Ë:. Gedurende do tijd 

. ' 
""' .L_ ___ .___~---~ 
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, 
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van zijn lidmaatschap is gebleken, dat ·onze club in hem een· 
aanwinst hnd gekregen, die op het veld zijn mannetje s'taat 
.en wüns trouw een voorbeeld is. Ap, ook -jou feliciteren we 
met dit jubileum en wij twijfelen er niet aan, of over 5 jaar 

· be~ jlij zil '(eren jubilaris. 
-. , , ..: Wij gàan nog even door met feliciteren en wensen 

H.Pelst0r, L.Blogg en C.v.d.Beek geluk met het behalen van 
' het Mulo-diploma. A.Linneweever slaagde voor het middenstands

diploma, Ook,hem wensen wij proficiat mef het bohaaldè. sue-, 
·ces. 

' 

De Algemene Jaarvergadering. , , , , 
Circa 50 leden, hadden zich op vrijdag 26 juli j.1_. 

·verzameld is hot bovcnzaaltje van de R.K. Leeszaal.en Bi
bliotheek aan de Sophialiian om de algemene jjaarvergi;.dering 
doorgang' te kunoon laten vi.ndon. 
~ ·nadat d0 vergedcring stannde de ons door de dood ont-
vi::llen ledEm L.Born, •P:de Leeuw Sr en C.Halleen h.ad ·herdacht, 
dcnkte de voorzitter· een ieder die in het· cfgclopen j·,ttr 

. door zijn crbeid voor de vcruniging had bijgLJdrcgen tot dr., 
goede gé.ng ven Zl:!ken, welke de alge:mene tevredenheid van de 

'vargadering opwekte. Specicel werd dr.nk gubr!}cht acn d8 sc)lei
dcndO bestuursleden· P. Jufferm,ms' en A .Hoefnagel. W:::t betreft 
het be.trekken.van ons·,, eigen hoJ:1è 11 ur.n de M~lis Stokelaan
dri0 door popu'.i.eren en andere begroeiïng van de rest van het 
c ?mplex nfgesch,·iden. terreinen en een eigen clubtent- kon de 

-, voorzi tte:r nog niet medcdelori wenneer dit gnat gesèhieden.' 
., De instemm,.r,ig van de vergadering met het beleid ven de 

commissies bleek bij de behandeling v1::n do diverse· jaarver
slr:gèn, die, in disoussi0 g..,steld, geen re.len tot ce.nmerkin
gen gaven. Ylel werd verzocht zonodig disciplinair op te tre
e.on tegen hen die door :'leg.blijven zonder af te schrijven hl/,ll 
elftnl dupe:ren en te 'ond<:rzoeken, of het teruglopen ven het 
.ledental het gevolg is vun minder animo ,voor de voetb:üsport 
of een speciaal Lens-probleem vormt. 

Het financieel ovorzicht' gaf nagenoçg geen reden tót 
opmerki~gen en de begroting voor het kom0nde v~renigingsjdar 
v,erd na een korte· discussie aanvaarè.. De vaststelling v,;n de 
contributies gaf meer stof tot dç,bntteren. De 17cnsolijkhold 
ven dC; voorgcstold.P contribllti--verhoi:;i_ng voor iu.Yd oren, ttL t 
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-374------------- ------ -----.--. ------·--· ----- .-------------- ~ --f.O.J5 werd ernstig in twijfel ge'trokken,. zelfs zo dat werd 

voorgesteld in plauts van deze verhoging de èontribu.tie voor • senioren nog_verder op te~trekken dan de voorgestelde f,1.75· ·per maand, hetgeen de enigszins vreemde situatie· vel'.'oorzàakte dat het_ bestuur eon'lage;re contributie verdedigde dan de ver-, gadering, Op grond van.het vele, ook op opvoedkundig terrèin bf.langrijke, dr.t de juniorón wordt geboden'en de grootte van _, de mc;rge t1,1-ssen de senioren-en de junioren-ccintributie werd ·besloten de bestuursvoorstellen te c;anvcarden. De contributies bedragen de_rhalve: senioren r.1.75 per m;and, junioren f,1.50 per maand en pupillen r.0.75 per .macnd. , · 
Bij de besprekii,g van het _bestuursbeleid bl_eek da_t het hoogste college. van de 1vereniging het in hf!lll gestelde vertrouwen ·ten volle waerdig i.'s gebleken, hetgeen d0 vergaddring bèvestigde met haar bli;jken van ·dank en hulde"' -

, l'f,1 · ,c.mpcle discussie ovér het al d",n nipt oprichten v'.:n een, special-c elftalcommissie voor de hoogste· elftc.llen werd b ... s10..: - · . ten ip_ de p.uidige samenstelling van de Eco geen verandering aan te brengen, ' • 
Cndcr het volgende agendapunt werden _voorstellen verv" i; in een schrijven van J .Admir-a11l, onder de loupû 5enomen, Uit.: voerig werd een c,;entuc:le ui twissel:ipgntrip be sproken. Eencomt~isnie die de/ ui twfsscling met· ~een andE..re ver(.niging znl on- ·1 

dcrzo&ken, wGrd SQ.!!'Ongestcld uit de heren J .Willems, H.Houkcs', · en A,Bogisch. De andere voorstellen: d~ oprichtii,g van ècn
honkbalafdcling, het plaatsen van twee vlaggemasten 1:an de zeezij de van on-s terrein, het -houden van de cl ubavon,d op ,--:,ocnsdagavond na de training i-n de consumptié•Gent op Ockenburgh, het aunbrengcm van warme-douches in de klE:edtènt van ons nieuw terrein, het lc.ten dcelner.ien van buitenleden.aE1n de pool, ,_het u,itgcven v2n c.~~ speciaal mc.:mdblnd,' het 1:anbrengen van houten , · vlondE~s in de kleèdtent, het houden van· een contact-(dans)~ -avond per mtand en het in de consumptictent ontvangen vi,n bezö.ekende verenigingen worden door het bestuur bestudeerd en , · ovorwogen, · · ' · · 

Bij de rondvra1:g werd dr.nk gezegd aan de heer P.Juffermr>ns voor het vele en, gewichtige door hom verricht voor de ver:. · eniging en de jeugd, w:,arop á.o heer Jufhrmans, een met humor (t:ri:;·.ro.o.n het de,ze nvond zc.kor niet ontbrr.:k) en· pucfü:.gogie door;,pekt VE:rhaal deed v::n ziJ·n l· lli"û voc aballoopk,cn. Hc,t , ' ...,. , 1 ,· 

-' . ' . 

.. ) 

• 
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Naar Zundert · · ·z' d · d.d h t · · · k -----.-,- . ater agmi ag zag et er me een vriJ rach-. 
t,ige zuidwesterwind nllesbehalve rooskleurig uit voor de k,.1:-

'

cerders. De :t:1diobcrichtcm hndden mooi pr,,ten mc,t kcnsen op 
:impEnde vrind. AlJc,cn de optimist-~ur s,mg- kon de ko1mmde 
ictstocht zondc.r zorgen tegemoet zien. E,n 1 s nachts kregen 

'ie' ,pessimist. en r.lle gelijk ter .wereld. d_oor een klctterEmde 
0gen. Slapeloos zuchttGn bezorgde moeders : "och·, och, vrat 
oct dat worden voor onze jongens 1 ! 11 

.~ En even bL.zoi-gde vaders 
tri;chttcn te troosten : " het knn wel lli8Gvallen " Maar gèlo'- /, 
lycn dc.dcm zij het niet. En toch, toen ik zondr,g de gordijn0n 
~an :;iij:n slm:pvcrtrek openschoof, str•:"1de 0cn heE1rlijkc zomer·• 
fnorgcn mij togei:. Blij om de· jongc.ns-cn om df:o leiders-stapte 
,ik om h,:lf ,.cht op de, fiets en peddGldo lusti6 over de_ l,,icnt 
l•n door i:ndóre lkc:gsc strél ten, ,,r:or nog de stil te hc.c rste en 
de rust, in .de "richting van h0t 1/lt,steinde. 'Windje tegen·! Diè 
jongens ! ~W"t c.c.n bofjlers ! De· Bilt heeft dus golijk gclhd, 
Îï"".llt ik~ dD wind· nu t8gcn ,b\.,tc~l:nt zij &Lnstonds -r;±ndje•· mee! 
i . Gc(;n wonder, ait voor -de Wcstcincle-K,.,rk niets dan vro
lijke gezichten te zien y,•·.ren. E.n nn d0 H.f.Iis b::r.r.ien de- or-

.. ~erkingon los ovér du vooruitzichten voor de, tocht. Vrcu,;dc 
bij_ de fil,tscrs, en blijdç 1;:::,h bij de, vr:ders u1 ;;een b, ,rnrgd
heid meer bij de moed< rs. · 

Vcelklnnkig belgeklingel vertolkte het ongaduld van de,. 
jongelui. Een hond en eon zoen, nog even wuiven ••• en voort 
stoof de 1~.ng0 stoet: ~en heerl.ijke week tegemoet. Een vader 
:fietste; nog even mee, moest echter'lossen. Een moeder hield 
het lcnger uit, m,rnr oolc h"nr gczelsch,:,p, mocstc.m wij verder
op missen. En :echter Delft nr men ook cle heren Houke:s, Akers
hoek en Ol)dE,rgi:,tckende nfsc!wid,. nllem,.:al_ blij om het mooie 
begin vnn de flportknmpwcek voor onze jongcms. 

P.Juffermnns. 
--------. ==-------------- --=-=---, ________ .:.. _________________ _ 
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Zaterdag 10 
. Maandag 12 
Woensdag 14 
Donderdagl5 
Zondag ( 18 

aug. 
Il 

Il 

Il 

Il 

. LENS 1ZAKAGENDA 
Twéede kampg'roey weeF thuis. 
Club!\v"ond · J· . ; , ~ · · · 

: Training selèctiegroep · 
• Training senioren , 

Blauw. Zwart-' Lens l ' ' , 
-;:;:===== .==============.====-=--=-=v==-=--== •=-=---=·-==-====== 
Afscheid, van onze redacteur. , ( · , J 

Zoals U wel bekend zaJ, zijn, heeft er een wijziging 
plaats gevonden in de .redactie van .onze Lensrevue. Voor het 
eerst sinds jaren·ontbreekt bij de.samenstellers de naam van. 
Leo de WEERT/ Zeer tot zijn,' spijt - en niet mi.,nder tot de onze
hceft 'hij deze functie moeten neerleggen,allèreerst wegens stu~ 
dieredenen• èn ook 'al ,omdat zijn pas verv,orven penningmee.itereohap ,: ' 
van Lens veel van.zijn tijd zal vergen. · Zoals gezegd betreuren 
wij dit vertrek zeer,· maar zijn besluit is te begrijpen. · ' 

1 r 

,, 
.'• 

Leo is vanaf 1950 onafgebroken redactielid geweest en het 
heeft haast geen betoog, dat het voor een groot deel•aan zijn 
vaardigheid met de pen te danken is, dat ons vluborgaan, de laat
ste 7 jaren alleszins de toets der critiek heeft kunnen door-
sta,µi.. , , 

· ' Zijn drie _medewerkers ü1 déze, periode zu;nen ~olledig 
beamen, dat,de samenwèrking steeds allerprettigst verliep. 

Leo, vanaf deze plaats hartel'ijk dank voor het vele· 
werk ten behoeve.van ons clubblad verricht ! Al zullen.we, je, 
dus in het vervolg node missen, we -hebben zo'n idee; dat je af· 

.i en toe nog wel eens een paar druppels inkt aan de Lensrevüe zult 
,:rillen spenderen, in welk gevai je van harte .welkom bent. ' . -... •._ .;..:•:-:~- ' . . ~ ~ 

· Ei, nu gaan we ·dus het aanstaande seizoen in met een 
nieuw redac·teursd1:w, dat op' dit ~gc9ied nog miiar betrekkelijk 

·we;inig ervaring heeft. We kunnen slechts zeggen, dat we .ons 
uiterste best, zullen doen om de 'Lcnsrevue als ·lezenswaardig or

{,,. gaan te ·1;1andhaven. In volgende ·n:umrners zullen fle nog terugkomen• 
• · , , .. • - .. .1.,,. · .. bbI · ·d -· ,.l + · · ::r.o c.:r..~.o:~.~G i','i.n)scn,--uie :;c ,:.a.v.-· .ons \:!.tU a ,ço,.:r r,rc-n.. . . · . 

'r .,,, L' r•--F;J_ G 
·( .. ; / • ~ •\ ;~·?v. Ont .. ~. -.:..~- ";_~·" ---1--;· 
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]n .ballotage: OFFICIEEL 

' 
n°9 W.J.Krol 16.6.4(:l Suezk:ade 53 d.hr.P.Krol-H.Houkes 
10 J.M.Verhaar 13.3.47 Mièht 294 " G.Verhaar-P.Juffèrmans - aio:-:- . 

In ._;ervolg op de publicatie van dé vorige week _wordt er 
op gewezen dat de commissarissen o.m. de navolgende belangen. 
irullen behartigen: H.de Bakker ,Terreinen en Materialen)· 
&:Hoogeveen Sr (seniorenzaken); P.1foershoek Sr (Junioren); 
'l,Verheggen(qontactëommissie). ,De,Heer P.Meershoek Sr zal'te
~ens als Hoofd-Juniorenleider optreden. 
f:ed, Vo,ètbalbeker. · -:-:-

We lezen in de Sportkroniek: Wedstrijd n°81 BLAUW ZWART-
1ENS. Dit betekent dat ons eerste elftal de strijd met een 2e 
klasser zal moeten aanbinden. Dit treffen zal plaats vinden
op zondag, 18 aug.57 in Wassenaar: 

We'zijn benieuwd of.onze spelers zich'uaar "cup-fightcrs" 
iullen tonen. Supporters hgu~t zondagmiddag 18 aug.a.s. vrij. -.-.- - / ' ro • • 
Jra1n1ng.N l k .. d. · d' · t d ogmaa s ma en w:tJ e senioren, ie nie voor e , 
woensdagavond zijn uitgenodigd, er op attent dat op 8 aug.om 7 uur •de training voor hen begint. Dit is de gcl"gcnheid, die 
do basis'vormt voor betere resultaten van onze lagere' elftal
len. Senioren, grijpt deze kans ! We willen ook de ex-junio
ren, die onlangs naar de séniorenafdeling zijn overgegaan, op 
deze training attent maken.··· _, 
De eerste kampweek.De eer~te· groep Lensexs is uit het Zundertso 
J,,K.S. kamp terug en in deze; Lcnsrevue kan men het verslag van 

' een van onze enthousiaste junioren lezen. '.Wij willen hierop 
geen aanvulling geven - kunnen dat niet eens, want we hebben 
op dit moment.zijn relaas nog n:ict gelezen. Als de tweede· week 

· ook voorbij is, zullen we nog wel eens de pen opnemen om wat 
er. aan interessante of aard\ge f"i ten uit ons éijferma teriaal_ 
of- voor zover het niet zulke uiterst exacte zaken als uitsla
gen betreft- geheugen is op te diepen in een artikoltje om te 
zetten. Wat we echter reeds nu willen, z·eggen, is· 

,s dit -: de jongens die met ons mee geweest zijn, hebben er op 
een prachtige manier het hunne toe bijgedragen,,dat de kamp
week een succes werd voor henz8lf, voor de vereniging on voor -
ons, Jullie prcstatius c·11 jdlie ;_;edrag hebben de goedil naam 

/ van Lc..r:,:t weor Vï::.rste,:kt, J~llic :!H..,à.L".a;;..rkihi; en v:-:ill;"'':;:~r...:1ci-'!. 
'h· '' , ~-~ ..... k , ........ •,.: .. ,1. · ••.,,· ~ ,. ) . .t.; ~'- - •v ••• t -~··· -,~· ,-~ . .., CU,'C.~1 01.H, .. er t.=.,L• .. ...! •• r~C.l..J.-.'-..l" · !1 ~l.<,;ww.-..ó'---r f;,L. ,._, ... ,". •··· .. :'··l.~.ll,.=' 
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ook beslist de sfeer en .de resultaten ten goede zijn gekomen. 
Enkele, kleine slippertjEJs van deze of gene vallen bij dit prachti
ge geheel. in het niet. _- Op 4eze ·manier loont het de moeite iets 
te organi~Jeren.Jongens, jullie deelnamè voor het volgend jaar 
is weer van harte welkom. , . , De kampleiders. 
Nog eens : naar Zundert ! _ 

Mo'chten wij de_v:orige week onze vreugde uitèn over het 
prachtige begin van de eerste kampweek, de tweede groep Lrnsers 
startten op 4 aug. onder nog gunstiger omstandigheden, Geen won
der, dat de stemming·wecrbest was, toen een kwartier vroeger dan 
verwacht werd,( er was geen· preek gehouden) het teken tot V.er
trek· werd gegeven. Deze keer ,_fietsten wij door.Wcsteinde, over 

- Loosduinse weg en Haagweg naàr , Loosduinen in de"richting van 
Poèldijk. Het ging in een flï'nk tempo met een stevige wind in· 
de rug. Om ;i u.in Zm,dert, leek wel he·t parool! Maar een verloren 
kerkboek van Hans Wiegerink braèht .het eerste oponthoud; weld:ta 
gevolgd door een tweede: een lekke band. Rudi Blok had blijkbaar · 
met zich-zelf g~wed, dat hij zonder ongelukken de 100 km. zou kun
nen· rijden met een levensgroot gat in de buitenband van z_ijn voor
wiel. Hij verloor .de weddenschap onder de rook van Poeldijk, Van 

· het oponthoud - in no time hadden leider Bogisch ··en Dietz de zaajc 
in orde- maakte Karel v.d.Laan gebruik om zijn traditionele limo
nadefles aan, de lippon te zetten : ditmaal niet }:let okshoofd van.·. 
_verleden jaar,· maar een meer normale li terflcs ,' Bij het stand
beeld van pastoor Verburch had het roerend afscheid plaats: 14 
'man bogen naar links af, 3 anderen voor wie de di,ui ven toch zuur · 
waren, gingen rechtsaf via Monster, Terheyde en Kijkduin.weer . 
huistoe. Veel plezier, .vrienden in Zundert. · · P,J. 
Ons kamp in Zundert· •• •z · . 28 . 1 . · 8 L 1 ' . ondag JU i vertrokken 2 ensers o •• v. 
de heren Beek, Saro_lea, van Gastel en Borsboom per fiets en 2 ·per· 
trein· naar Z1111-dert. De heren Houkes, Me0rshoek en Juffermans ver-· 
gezelden ons tot na Delft. We werden.ook nog uitgeleide gedaan 
door v€le ouders; leden en donateurs. Via R'dam, Barendr0cht en_ 
's Gravendeel, waar w_e-met de ·pont de Dordtse kil ov0rstaken; 
gingen we verder. Langs de Dordtse Kil hebben we gegoten on kik
kqrs gevangen, die in optocht naar een 's-Gravendeelsc schone .· 
werden gebracht en in.haar bijzijn werden uitgelaten. :yoorbij · 
1 s-Gravendeel was er-een felle demarrage en een kopgroepje van'.' 
5 man bereikte met l 1/2 uur· -voorsprong op de bezem,,agen · de Moer
dijk. Daar m,rd nog even gerust. Jia Moe:,dijk, Zcivcnborgen 0n · 
Ftten kv2.~1e:.1 ':.';t: in Zulldcrt. r.vc.n voorbij Etten hth1Kn ·,_,.!'} nog ;-·ven 
in Ö.;,,,. ...... :'"l"'!"' 'l'l •,• ~n-•-, ld ~n k,., .. ~,.,;.. ,;002~ ~~·n_yr..,n Z·J.

0 .7n ".','C•l".".\~-~.,,... ·?ur.:l•, rt ........... :.. b_;-.;;,~ ..... _ 1,,.. - ~;< •. •.- .. •• "Cl '-' V -' • 
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, doorgf;reden. Ir,_· Zundert werd de tent in or.de gc,r.;:.."":t en ging 
. een groep met do heer Sarolea het kamp en de. omgeving verken

nen. Onder grote keet (zoals gebruikelijk} gingen we slapen. 
De laatste sliep om twee uur. : 

Maandagmorgen ·r,;gende het dat het goot en iederéen luis
terde naar de radio van dhr.Bèck of"spcelde kaart. 1 s fuiddags 
werd het kamp officieel geopend door de kampleider de heer ' 
Kersten, alias "Dobbelsteen". Gelukkig voor velen ging de tra,;. 
di tionele wandeling door Zundert niet door, maar werd daarvoor · 
·in plaats aan de vijfkamp begonnen: Na eon paar uur wachten \ 
waren we eindelijk aan de beurt en dqor de modder·waren pnze 
pres'taties nü,t zo goed als die van andere clubs. 1 s 'Avonds 
was or wielrennen en onze clomi Wevers, onze beste wielrenner, 
vergiste zich jammer genoeg in de hoeveelheid ronden, waardoor 
hij zijn zeker schijnende eerste plaats verloor. De lange af-· 
stand ging ·1 s avonds niet•. door en zou op een andere avond 'ge-

~ •lopen worden. Dinsdag prachtig weer. Er werd gevoetbald en 
gc;volleyd. Lens 1 won bij vbetballen alle wedstrijden en Luns2 

-· speelde ze gelijk door doelpunten in. de laats,te minuten. 

- ' 

1 s Woensdags werd er gezwommen ,onder prachtige wee,rsomstandig~ 
. heden. Dé; eerste plaats was nu voor. Lens in tGgcmstelling tot 

andere jaren. Frans Wamsteeker won de· 25 ,meter met de prachtige 
tijd van lf,l seconden. Doórdat Nuytens. en Mm,gens ook prima zwo!'1-
men, v1aren wc de beste en .kregen daardoor de. eerste prijs. Er 
werd die dag nog gevoetbald en de ouders die op bezoek kwamen; 
zagen hun zoons daar nu EOEms van dichtbij' (???-Red.). Voor de 
vijfkamp moesten we het verspringen overdoen en 60m •. hardlopen. 
Donderdag was de leus "WE GAAN NAAR ANTWERPEN"! We moesten ech~ 
ter ·, s morisns nog twee wedstrijden voetballen en daardoor ver-

. trokken we om circa elf uur. Bij de grens. was er een hele sÓe
·Sah · en ,toen we eindelijk v/eg konden, stond er een bandje leeg. 
Dhr.Beck r.,ist er echter wel._ raad mee en ]?lakte hem,ra:p, Via _ 
Brasschaèt, waar we gegeten hebben, kwslmen wc.in Antwerpen. In 
de tunnel ·schreeuwden v,e ons' de kelen schor met Hup Holland Hup 
en andere verheffende Nederlandse liederen. 'Onze dorstige kelen 
werden daarom door de leiders gelest. Hierna gingen we naar ,het '·' 
kamp terug, volgepropt met bierviltjes,. om ons warme maal k ge
bruiken en daarna in ons bedje t() duiken, ·Vrij(lag hadden we 
een druk sportprogral!lllla. _Behalve de wedstrijden van·het program
ma van vrijdag moesten we er ook enige van donderdag spelen. 

, Toch ]tonden we nog gaan zwemmen en in dl, zon gsan bakken, ter-
7djl andi:.rr, jongc.ns :,Io_ t<:lrd,m yoor de achtçrvolgingsr,.cc:_t. · 
n::»=, ~ =-~=i=~:7~a-== =~==:; =--·~~: :::~ = ~ c:: =:= ~ = ==== ~ =. ~·•~ ~•=-=e:.-1;:::~ ~ 1:; :-~; i;; :1;;t2 :i; . . -
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LENS'· ZAKAGENDA 
Donderdag 15 aug 57: Training sen~oren 
Zondag 18 11 : Lens. l naar Wassenaar 
Maandag 19 11 . : Clubavond ! . .. . . 

Woensdag_=21==="=·· =•=Training' selectiegroep.===· ========· ===· 
A.S. ZOHDAG BLAUVlZWART - LENS ! ! 

We starten weer. 
. Het nieuwe seizoen heeft een aanvang genomen· 

en dit b!3tekent, dat dè voetbal dus. weer gaat rollen .• A.s .• zon
dag _staat er weliswaar slechts één wedstrijd op hét prograllli:na, 
maar deze ontmoeting is zeer int,iressant. · 

In de voorronde om dè K.N.V,B. beker heeft Lensl 
zbals U weet, een uitwedstrijd tegen Blauw Zwart uit Wassenaar 

· geloot. Deze aantrekkelijke krachtmeting vindt nu a.s. ·zondag 
18 augustus· plaats. • · · · 

Op papier dus· een·" ongelijke· 11 strijd tussen 
eèn tweede-en een vierdeklasser, maar .•. ; Lens is beslist 
niet van plan zich hierdoor te .. laten ontmoedigen, want we· zijn 
er van· overtu~gd, dat onze ·jongens na een lange rustperiOd!;! 
weer echte II voetbalhonger" hebben gekregen, We hebben verno
men, ·dat de-conditie.van ons eèrste,elftal op het ogenblik goed 
is en dat er een prima geest ~eerst. Onze tegenstanders kunien 
er ·dus op rekenen zondag een elftal tegenover zich te vinden, 
dat vastbesloten is, zich niet .zonder meer ter slachtbank ·te 
laten leiden. ·•· · 

Er.zit voor o~s nög een aantrekkelijke kant 
· aan deze wedstrijd ; irmr.ers v.o1gens het programma komt de win

naar van Blauw· Zwart - Lens d~· volgende week uit tegen de win
naar van R.V.C.- V.C.S. ! ! 

Een reden te riJeer om zondag eens extra ·goe& .van 
start· te gaan. Zet allemaal· jè beste beentje voor, jongens. 

We mogen natul1;rlijk alle Lerislêden, die niet 
· ï:;cd; v"a"ce.2:.tie zi~n, i:!1 7t.2.·:3;:;-:·r:.&;1r_ ~!~m de lijn 112r:3t~c!.,~c1:,. o:;:rr on

,,_-r 
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- :iruuw ZWART - LEUS 1. 
Het elftal dat onze kleuren in•de le voorronde van de 4ederlandse Voetbalbeker zal verdedigen,·pestaat. uit de vol-gende spelers : , ( ) , . . . A.Beck, .Lv.Luxemburg aanv. , E.v.Laarhoven, ll,Luijckx, J,Admiraal,l;!.Haket, J.Suikerbuyck, F.de Jong, H. :Bey~rsbergen v.Henegouwen, G.Verhaar, J.Wüstefeild. :Reserves:. J.v.d.Meer, R.Mahieu, F,Kortekaas, J.Jager. 

11lur van aanvang : Spele:i::s en reserves krijgen hierover nog bericht. Afschrijvingen .: Wegens vacantie van de e~ftalsecre- · . taris deze week te richten aan dhr,H.Houkes,2e Sqhuytstr.60, 1 
We n)aken van déze gelegenliêid gebruik te. berichten, dat er nog meerdere wedstrijden in het vooruitzicht zijn, ,o.a.tegen de Mussen l r-n Quick 2. , 

Ons kamp in Zundert(vervolg LensrcvuËÏh 0 ~9 van 'e aug,57 blz,379) . .Charles Nuytens behaalde ,en prachtige tweede prijs açh-ier de ODA' se l'/outje Wagtmans •.. 1 s Avonds '7as .heer Tic'èk flink &an het krukken tEOgen Zund0rt, waarna met een openluchtcaba±ct onder leiding Vfáln "DE AAP VA:i I'.AVA · ", de avond werd besloten.,, l\e ui tslagcm die we hoorden ·;raren gunstiger voor JD?Ul dan rm. geilach t hadden. 11°1 nog een tm,e'dc prijs voor de vijfkamp cm ook yoor voetbal, naast de, u,rsto prijs ·voor zwemmen. Voor het bcf!alen van de prijzen worden we duchtig onthaald (\oor de- leiders·, :odat ze geen kind meer aan ons·hadden. Zaterdag was het in:pa.R:ken. Om elf uur toon alles klaar was vertrokke~ ;e mèt tegenwind ui't het_ kamp,''Door deze wind kwamen we met twee uur achterstand op het tijdschema in Den Haag aan. Voor het laatst w&rd -inar getracteerd en iedereen zei iedereen vaarivhl. Hiérbij bedank ik namens alle jongens onze vier leid<ors (of moet dat .met een lange ij ? ) voor de vele tràctaties c.n hun prettige leiding. 
· Eén van de drieentwintig. · 

Ons 2e Lenskamp te Zundert. . . . 
Zondag 4 augustus was de hele troep woer present_ om, ,na · ae H.Mis te heoben bijgewoond, te vertrekken. Wc gingen via Poel. i!ijk (waar ,,e bandenpech hadden), Honselersdijk,. Maasslu;l.s naar 

11!1>ttE:Idam·, wr..ar we pas om half één arriveerden. In de tunnel ho~ leefde <lc Hoer Èogisch ,.nig0 bc,nau·;1de ógenblikkr,n, toen hij met fiets en [,il yan de rol tr·.·.p ::'1.re:ig.:i.e te rol,l,èn . ..D:·. volg\:nd& plci~-- . tcr.!,)lctc; t~ ·.;ar:; 1:0:.:·d .:t ~Jht. ':::ol,rl 11c ,è-~t...l· ·, ·. i..:r ·ri: d.t..n û:Js t:.r-;~co_. ,. ' . 
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' . -------------------------------------------------------------, ' \.. '~ ~ < • _,, ' stobden we weer met ,een lege bEmd,. m&ar dit was weldrà verhol-

, pen. Behalve nog eon lek bandje enkele meters \'.Oor het kamp, hadden we ferder geen pech ineer. In het kamp werden -:,e opgewacht door onze l:!.s.leiders, de H.H. Beek en Sarolea, die ons hartelijk welkom toewensten. We maakten de tent in orde en'gin-gen (natuurlijk ) laat sl'.apen. . Maandag zijn we eerst gaan _ · · zwemmen.: Daarna wêrd het'kamp geopend door de heer Kersten.'s, Jliliddags arriveerde 11Gcstels0 Boys" uit Eindhoven, onze tentge-; · npten, waarm.ce we het prima konden vinden, vooral met hun lei-· der "Tinus", een klein vlot k€.reltje met 11 .bebob". Hierna be.:. gonnen we aan de vijfkamp; het paalschieten ging wel_, bij het verspringen werd veel mis gesprbngen en het doelschicten was er.:. , 
barme1ijk sl~eht, 1 s Avonds werd nog een wedstrijd tegen Gestel-/· se Boys gespeeld "(2-2}. Aangezien déee ciub een zieke had, _kr'c-. gen zij de hele week van ons een II gastspeler"· Dinsdag. Eerst H,Mis, daarna volleybal. Alles gewonnen,. Lens l ·won ven Lens _2. 's Middags 2 voGtbalwedstrïjden_kge1Quick Steps, waarvan we or één wonnen en één ver:J.oren. Wo"nsdag, We moesten in d,; tettt1 eten, omdat het regende. Daarna begon de zvmmwedstrijd; die dank · ; zij lïecrschop-v .Dijk-Kemper de tGrste prijs oplGvurde,. Tevens _, was er een natcrpolodcmonstratie door onz_e " zwemmende II broedcr_s van de N.K.S., die eveneens in het ll:amp vertoefden. tn do middag werd de 80 meter gelopen, waarbij' Blok tweede ,1ord in de .. schitterende tijd van 10 8 172_ sec. Ook werd er ee"n voetbal wed~ st~ijd gespeeld togen Kimbria (Q-0). Daarna wonnen wij nog twee .·volleybalwedstrijden. Donderdagochtend werden we wakker door ,het gesnurk van de heor Beek en het gs:zang van ondergètekGnde, die. blijkbaar op een knoest zat. Wc moes ten de bcslissE:nde voll(lybal~· ·wedstrijd spelen, tegen Geel-Wit. Het was een goede en spannende · wedstrijd, waarin vooral ·'Blok door zijn meesterlijke ·smash,es uitblonk. Via 8-8 kwamen wo inet,11-12 achter, maar tenslotte , . zegevie:i;-den· wè toch' met 16-13. Hierdoor werden we, mede door eeh zege op Velo, ongeslagen vollcyêulkampiÓen, met he_t team- Blok7 y.Dijk,Kemper,lieerschop, Hendrichs en van de.Laan. 1 s Av;onds ' speelden wo nog. een -voetbalwedstrijd tegen de C-klasser Wilhelmus ·die we. op liet ·nippèrtje ,met 4-3 wonnen. We gingen vroeg naar bed, want de volgende ochtend stpnd de grote •:fisdstrijd tegen de A-klas-ser Quick Steps op het· programma. Bij etJn nederlaag zouden we ' · .derde, bij Gen gelijkspel tr:eede. en bij cGn overwinning zelfs k~~mpioon~ worden, maar zover zou lîEt wr:1 nic_t. komen. Vrijd~.g. ; Regen ! -P2~:r het ook 's na~ht's .r/.r·cgt.:nd h: .. d, -:;os !r...;t V1.lcl. i:3·.L-
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gelglad. Voor ons ::il$ " lichte " spc:l.ers · en als verdedigende 
partij had dit al'maar voordeel. Ja, als verdedigende partij, 

· want we speelden met 3, backs en 5 middenspelers.· Het v1erd een 
machtige wedstrijd waarin keeper Nowee en ·spil Kemper uitblol).
ken. Gelukkig bleef de stand dubb~lblal).k, 's Middags was er 
"wielrennen", hetgeem ócn tweede plaats opleverde maar geen 

._ prijs •. 1 s Avonds werd er een cabaretprogramma gehouden o.l.v. 
de heer Saroiliea die zelf optrad, zingend en gitaar spelend 

~~;:!;~;~:!~~:!:;~~!~~~;:~~~~:¼~!::;~~:~;;!~~:t~~f!!::~~-
µiermee was het kamp gesloten. Toen het licht uitgin~ werden 
pe getracteerd op chocolade, drop, toverballen, nougatblokken, 
spek en koek. Zaterdag., Weer regen en nu _bovendien storm. De 
wind stond gunstig. Eerst. wGrden de koffers ingepakt, het brood. 

, klaar gemnakt on do tent opgeruimd. N:a afscheid. van de .kampsfaf 
tG hebben g<,nomen vertrokken wij. Na 5 Km. was de-groep ge
splitst, doordat de kopgrmep met de heer Sarolsa doorgingen, 
h0t peloton onder aanvoering van de heer Beek ging schuilen. 
We re:den via Rijsbergeii, Etten, Oudenbosch ,naer de Moerdijk, 
waar wc weer bij elkaar k,1an:en. Hu gingen ·wq over I:ordrecht 
en Rotterdam ncc.r D€lft, wa,;_r we getracteerd nerd.en op ijs of 
fritts. Evcm voor D, 1ft. wachtte ons Len a"!ngcname verrassing 
Albin v.Gastel .-:as ons kgc,moet gckomen(oni het ijsj'e .?). Hu 

· gingen wG verder op de finish af. Bij het Zuidf,rpnrk speelde 
zich ~en droevig tafereel af: eon roerend cfscheid van o~ze 

-· leiders (het hele elftal gaf zich hier _alvast voor het volgen
de jaar op~ 'Ik wil de horen Sárolea en Be:ck bedanken voor al 

_ hlim goede zorgen v6~r en tijdens het kamp en ook do heei Bo-
. gisch voor de veilige en vlotte overtocht naar Zundert ·en na
tuurlijk de fam.Krol voor hGt bremgen on halen van onze bagn:. 
ge. Tot het volgend jaar, lczc.:rs. P.S. Het fr.,cst,hicld maar 
niet op.Zondagnvond bc,rcikte hc,t spicgeltjo vr.n de hr.Beek zijn 
laatste uur. Het moest, or aan geloven en werd pardoes in hot 
11 Su0zkanaal II geworpen. ' K. V .d .• Laan" 

- , PROGRA!iiMA VOOR ONZE VOORTREKKERS. 
Het programma voor Lens l voor do eerste compctitiehelf.t -

ziE:t er als volgt uit:: 
15/9 Lcns-St. Volhard.,;n 13/10 Q.Stcps-Lcns 1'0/11 Unio-Lcns 
22/9 Eqskoop-Lcns • 20/10 Lt,n~-Schoonh. 24/11 Lcms-Duno, 
29/~-'- L.:.ils - 'VDS 27/.10 ~\ .. \icrv .... -L,~·ns- 1/12!_..r ns-1Ji1 14-:l ~1p 

'/lü ... ··I--T ., . ·0·12 .,.,. ,.- P - :'TlJ . ~ ·, ..i...l, ..;.;, n~;-~-:.: :Jz-:1,~~- :~/ -~ l f _ ~ ;·.., l.r!-: .. lJ_ f.;. 1/) 
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LENS I ZAKAGBNTIA .• 
·Donderdag 22 Aug :57 : .Training Senioren 
Zonfü(g 25 · " ,, Lçns. 1 ;naar DOCOS. , ·, . , 

4 Seniorencombinaties op Ock_enburgh • 
11aandag 26 " Clubavond ! 
Woénsdag==28==="===· :=Training=Selectiegro,"E·====,· ===. · =· =· 

, DENK AAN DE POOLFORMULIEREN ! ! 1 1 

== . ==.::::========::;:;============:::===::::;;:;;;========' '=====-============= 
Oefenwedstrijden: , ' . 

Er staan voor a.s. zondag ':ijf wedstrijden op het pro-· • 
grarrJna .• 1:,,t éerste tre.kt rmar Leiden ( om alvast aan het rei
zen, ilf de competi tic,., t~ mmnen), terwijl 4· s"niorencombinatif1s 

. op Ockenburg uitkomen.. ' 
Deze 'ontmoetingen zijn ,bedoeld als·' o'efenwedstrijd,en voor , 

de a.s. competitie. De elftalcommissieleden 'zullen ongetwijfeld 
zonfüîg mèt_Argusogen de prestaties van ,de diyerse spelers ga.:. 
deslaan. Zij staan immers voor de niet c·envoudige taak over eni- · 
ge ueken met de. sterkst mogelijke. forma.tieè de grote slag aan' ~ 

· te_ vangén. , · ' 
Het is daarom, dat de wèdstrijden van ~ondag van belang 

zijn. Er zal dus ·direct flink aangepakt moeten worden. Laten , , , 
we zorgen, dat we ons met. élan in de. strijd werpen en ,we ho-
pell, dat de afschrijvingen zich zullen bepei:ken tot de " ge.-' 
lukkigen" die nog van hun·· vacantie genieten. · 

OFFICIEEL 
' ' • In ballotage: · 

n°10 s.11.· verhaar, 
'K.N.v.B:-Pool. 

13.3.47 Mient 294 dhr.Verhaar'& Juffermans •. 
. 

Zoals bekend vindt de-start. plaats,op zondag a.s •• Ook 
onze seniorleden,'._worden weer· in de gclegnnheid gesteld om een 
kansje te wagen, De formulieren zijn inmiddels in hun bezit 
gekomen. • Het. fórmulier voor zondag ,à.s. moet ui ter lijk vrij
dagavond 10 uur zijn ingeleverd nan het bekende. adres:. H .H~u-

. kes, 2c Schuytstr.•,O. .- , 
', , 

1 
'' '' / , 

. 
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Evenals vorig jaar· zullén- wij ook nu weer een onderlin
ge competitie organiseren. Wij stellen'ons voor deze op 1 sep-

- tomber a.s. te-·laten ;ingaan. In· de LE:nsrevue· ván de volgendp · 
week meer. nieuws.. -"' 

We verwachten dus al onze leden van ltl jaar en ouder, 
deze week met hun formuliertje in de Schuytstr.60. Maar denk 
er om v66r vrijdagavond 10 uur; 

-:-:-:-:-
. Van do penningmeester. . 
1. Bericht voor girohetalers/. De leden, die hun contributie 
per giro betalem, .worden V8rzocht er rekening mee te houden 
dat de contributiesper 1 september a.s. bedragen 

Senioren . . . • · - f. 1.75 per maand 
- Junio:Î-0n . . . . 1.""' 11 

11 

·_ Pupillen , . • • 0. 75 " " 
2, Bot.ten verzuim Algemene Vergc:dering. Ingevolge art.86 
van hat H.R. zijn do workende leden van 18 jaar c:n ouder, die 

· rle lilgemena Verg(ldering van 26 juli- j.l. niet bijwóonden en de 
secretaris niet tijdig bericht .van verhindering hebbën gezon
den, beboet met f.1.-.· 

DE desbetreffende kwitanties zullen tegcli:jk met de con-
tributies o_ver s ept8mber wêrd8n gcïnd.L d .. • · ' . • . c Wocrt,pcnningmcicster. -:-:-~-=-
PROGRAMMA SENIORE:i'/ 1 ZONDAG 25 AUGUS'i'US 1957, , 
- 14u3Ó DOCOS 1 - Lens 1 

13 u. M O A · II- Lens D 
- 14u30 M O A l . - Lens A 

13u: Lens C OSC 
- 14u30 Lens B - OSC 

' 

Leiden, 
Terrein 

' 
Il 

Il 

Haagweg 
Ockenburgh 

Il 

" 
. De ,,edstrijd J,!OA 1 - Lens A geldt als bekerwedstrijd •. 

De VE>reniging MOA heeft voor de winnaar een moÓie beker beschik
baar gesteld . 

.OPSTELLINGEN 
Lens l .... ,.,. 

-,., A.Beck, A,V.LuxE>mburg, E,vari Laarhoven, 
B.Luijckx, J.Admiraal, H.Hakct, J.Suikerbuijck, Fr.de Jong, 
Rob.Mahieu, G.Verhaar, J.WüstLfcld. Reserves : A.Vcster, H. 
Eisenburger. GrensrE>'chter : dh,:.A.Bogisch. Leider : dhr. S.v. 
,d.' Lae.n. Sab,.nkomst :. Station I;oll,~nds Spoor, 13ul5. 

' 
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Lons comb .A. ·· ·. ·.. . 

. F .Kortekaas, A. Hoppen brouwers, H .Kemper, , 
A.Krol, J .v.d.Meer, P.Oranje, 'P.BIÏl.rghouwt, A.Burghouwt,L'.Knijff, 
R.Viüstefeld, J .Jager. Reserves J. Bom. Leidiê.r dhr.A.de 

.Weert. }: 
Lens comb.B. 

G .Ko chi, C .1!cershoek, C .Peters ,J .Rozen
burg, C_.HoogE:vcen, H.v.Nicl,V .v.Laarhoven, J .Beijerabergen, 
P.v.Bergen fü,negouwen, J .Lclieyeld, A.Linneweeve:r. Reserves: 
S .de Bruijn, A.Loykens, G.Lam. , 

Lens comb. C .~-:. 
1 

R.Suikerbuik, E.Löwenstein, W.Klünnen, 
B.v.Velzen,·J.Boortman, H.dc Bakker, F.Schippers, J.Kuijpers, 
A.Zuidwijk, J.Brochard, G,v.Gein. Reserves :G.Lam, H.Broekhans, 
K. Vfallaart _" . ' ', . · . · , • 

Lons comb .,D ' · · 
R,v.d.Waar'j;, C.Veldink·, · P.Jans, R.Bcrcko_r, 

N.dc Gruyter, J.Groothuis, A.Smabers; G.Johcc, A.Lancée, J,Wit
tcrs, J ~Bru,sscl. fü:serves: J. stol tenberg, C ;v .d.Bo,.;erd. 

Afschri.ivingen (liefst zo vrninig mogelijk en tijdig) · 
aan dhr.H.Hotikes, 2e Schuytstr,60. 

~ . - - ; 

Blauw Zwart - Lens 2-1.' 
1 ' Wc hebben de voorronde van de bEker dus niet over-

leefd. :inauw · Zwart schakelde. ons in Wassenaar uit·. Maar' ; . o.e' 
2-1 uitslag, doet reeds vermoeden, dat deze 2e klasser aan ons· 
de handen vol heeft gehad. En zo, is h8t ook gE:gaan. Lens heeft 
op de prima grasmat van de Wassenaarders heol behoorlîjk par- · 

-tij gegeven. De vrees, dat we ingemaakt zouden worden bleek al 
sp'oedig ongegrond, want van meet., af aan wogen de partijen ge
lijk togen elkaar op, waarbij de.· gehele eerste helft do vcrde-· 

' · digingon zich heer. en meuster toonden. Lens verraste af f.n toe 
met knap technisch spel. Frans de Jong bleek danig in vorm,. 

' evem,ls Raket, krwijl ook ·Ben_ Luijckx uitstekend voldted. De 
Wassenanrders vi_clen wèl wat teg_en. Erg veel.kansen kwamen er 
niet en het leek cr ... óp, 'dnt we met blanke stand zouden gaan 
rusten. Kort voor half-time nam Blauw Z11art echter ·toch de 
leiding, door een misverst,md in' onze verdediging, tussen Admi-

. raal en keeper Beek. Een echt. sofgoaltje, m~ar hij telde. •. 

- ' 
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· · N-;, de pauze een wat energ:ie;ker Blauw ZTiart, dat ons 
even in .de hoek drukte. Verder dan enkele corners kwamen zij 

' - niet. Toen wij bij .:,en uitval een hoekschop tG nê.~en kregen, 
werd deze, geheel volgen,s recept, door Joop Wûstefeld genomen 
en schitterend door Fr~ns· de Jong irtgekopt ( 1-1 ). , 

. Hierna ontwikkelde zich e,m lüvendigc strijd .• Spil· 
· • Admiraal wist in deze periodc talrijke Wassenaarse aanvallen 

ie ondq·br,kcn. Ook onze voorho(),de bmm'er minigmaal aan te · 
pas, maar jciminer genoeg was de stootkracht nü,t .. groot, de,els 
door onnauwkeurig spel, dculs door.te ver terugtrekken van 

- _onze half-en binnenspelers. Blauw Zwart wist de lGiding te 
]wroveren. Onder .groot gejuich vqn de Wassenaarde~s wc-rd de 
bal onhoudliaar achter keeper Beek gedeponeerd. Lens gaf de 
moed nog niet op,. fü:.k:et en do Jong bouwden steeds w'eer nieum: 
aanvallen op, maar zonder succes. EEOn mooie k~.ns op de gelijk- · 
maker werd door Verhaar ( die ;;ijn d:ig niet h!.:d ) om zeep ,ge
bracht. Rob.Mahieu lepelde uit moeilijke positie de bal J1Ct 
over de lat, toen de keeper roods gc,slngcn was. Pech ! Het.,' 
bleef· 2-1 voor Blauw Zwart., De nederlaag was verdiend, maar 

, zccr· eervol voor ons, gczï'<m hut verschil van 2 klnssen. Het 1 

· handjevol. knssupportcrs ( waren de nndcren heus allemaal met 
vacantie ? ) heeft in· ieder gevnl'cen aantrèkkelijke wodstrijd 
gezien, die' ons wat botrOft ons eerste elftal voor de a.s. 
competitie optimistisch h.:eft gestemd. 

' G.L. ' . 

, ,! 

, 
. ,., • . 

. ' 

1 ' , 
, l, . • . 4 
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. DE LENS R,E'V U E 
1 -----------------·----' ... :", 

Redactie: G.Lam•en P. ·van Onna •· 

Gironummer t.n.v. t. en ·s. 336711 · 
Secr.:H.Houkes, 2e Schuytstr.60,tel.324721 

Terreinen Ockenburgh, 7:inde Laan van'Meerdervoort 

30e JAARGANG. (1956-1957! n°52 29 AlzG.57 
------------------------------ .--- --------.· ------..---------- -

-Donderdag 
ii!a·terdag 
Zondag < 
Maandag • 
Woensdag 

29 aug.57 
31 · '" 

1 -s·ep 
2 Il 

4 " 

LENS 1 ZAKAGENDA•. · 
Training ·senioren 
3 Juniorencombinaties op Ockenburgh 
4 Senmoren en 3 Juniorenwedstrijden 

. : Cluba\'Ond:. Neem Uw poolformulier mee 
-: Trainingc"seleqtiegrciep. 

De Woensdagmiddàgclub weer in actie ! 

JUNI Ö_REii, DENK À.AN KÈURING Elf EN FOTO I S '· . . . 

J ~ . • 

OFFICIEEL '. 
K.N.V.B. pool. •! 

De eerste ronde is a_chter de rug. De .start was heel 
goed. 53 Lensers leverden µet .formulier ·in. Daar· nog V<èle 'le..'. 
den met vacantie zijn zal dit aàntal de,·e·erstvolgende weken 
beslist toenemen. w~ noteerden ·/,~eer ··enkele nie-U1ve · d~elnen1ers. 
Zorgt er voor dat U.er a.s. zondag ooK b;ij·bent, want dan··begint 

.. de onderlinge cÓmpeti tie. Da rahglijst wordt wekelijks gepubli

.1 ceerd. _Dit jaar spélen. we om·3 prijzen n.l. f.50.-;vó.or ·de· eerste 
prijs; 2e prijs f.35 .- en 3e prijs f .15 .- • l!.en tróuwe deel,namê 
is dus wel aan te bevelen, Voorts is er elke week·een troost

'pri,js beschikb8ar, voór · degene die het. ·hoogste aanta,l ·punten 
behaald. Hij mag de daarop volgende week ·een·poolformulier -geheel 
dus 8 ·kolomL:cn invullen en gràtis .inleveren. · 

!fot kan· natuurÜjk voorkomen, dat i~ één week. mèèrde
re deelnemers voor de-troostprijs -in· aanmerking komen. 1n dat , 
geval vindt er een loting plaat,:i.; Mocht de winnaar. t'?vcns tot 
de KNVB-pool prijswinnaars behoren dan komt de În punten onder 
hem volgende inzender voor de troostprijs.in aanmerking. We 
zijn er van OV<?rtuigd, d_at onze leden deze attracties op prijs 
zullen stell_en. · · 

Inlevering van de formulieren deze week weer bij 
dhr.H.Houkes,2c Schuytstr.60-uiterli,ik Vri,jdàgavond 10 uur. 
Dt è.eclne.me· i8 tocgest&o=.n voor à"llt.; lf..dcn Vt~n 18 jaar ç,n ouder'. 



.. 
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i,ilnicium 2 kolommen f: 0. 50; '.maximum. 8 kolommen f .2 •• • Hebt i 
O, 1 of 2 fouten,.~dan zondagavond opbellen. Tel.324721 tus
sen? en 8 uur. Veel succes. We verwachten een stroom van 
:tormuli eren._ .. -:-:-
Belangrijk bericht aan onze donateurs. 

Volgens_ een bericht in de Sportkroniek van maandagavond 
mogen vanaf zondag a.s. ook onze ondersteummde leden aan de · 
KNVB-pool dèelnemen, We zijn er van overtuigd dat deze mede
deling onze clona teurs. zeer wellcom zal zijn. Deel.name is toe
gc staan voor donateurs van 17 jaar en ouder. Belangstellen
den kunnen een formulier:verkrijgei:l bij dhr.Houkes, 2e Schuyt
~tr.60. Haast U ,want de voorraad is voor dezq'week zeer be-
perkt. , . -:-:-. 

, De resultaten van z'en.dag jl. waren : L.de Boer cm L.de 
Wu,rt 9 puntfm, juist één punt te kort om voor d,c prijs in , 
a&nmerking te· komen. Onze troostprijs gaat nu na loting. na~r
L.de Boer • . . 

~=-=- \ 
Co"rneti tie indeling. Seniorcnelftall·en. 
k kl:rnse C : Lens 2, Westlandia 2, Naaldwijk 2, il.DO 5, Laak
kwartier 5, Riji,1ijk 3, VUG 4, de Ja'gers 2, :.i.vc 3. · • 

3e klasse C : Lens 3, SOA 3, Gona 2, Pos:talia 2, P:DK 4, ODB,3, 
YVP 4, Rava 6, Oranjeplein 3, ~e Jagers 3. 

3e klasse G: Lens 4, Kran',;nbilrg 3, .Archipel 5, .ADS 5, Lae.k
kwartier, 7, Blauw Zwart 5·, OSC 4, C ranje Blauw 3, -WIK 2, 
]11T 4. . . 

,e klasse I : Lens 5, Laakkwarticr 
, Flamingo'. s 5, Wassens1ar 5, VCS 6, 

8, Postalia 3, Quick St.4, 
Delft 4, Maasstr.4, Spoor~ 

wijk 4. ' 
4e klasse P : 1·cns 6, Kranaburg 6, DEIL 9, ·voorburg 6, Y/ilhel- · 

m,.s 6, SEIS 10, RKAVV 6, vue 10, vçs 9, Quick 9. , 
4e klasse S : Lens 7, DHL 10, 1:romvl;i.~ t 8, Kriincnburg 7 ,. 

ODB 6, IiKAVV 7, Postéluivèn 6, HMSH 7, Wilhelmus 7, Voorburg 7 . , 
-:-:-

• Volgende week zondag 8 sèptcmber' wordt de:· co1:1pcti tie ge
opend met het volgende programma : Lens 2 :. Westlandia 2; · · 
de Jagers 3-Lens 3 ; BMT. 4 - Lens 4 ; Lens.5 - Spoorwijk 4; 
l,ens 6- ~uick 9; Lens 7' - JThiSH 7.. · 

/ -:-:-:-

, . 
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Docos 1 
MOA i, 
MOA 2 

van zondag 25 august"us 57. 
- Lens 1 1-3 

Lens A comb 3-3 
- Lens D " 4-1 

.', Lens B 
Lens C 

somb.-O_SC 
comb.-OSC 

4-0 
2-6. 

Het kostte nogal wàt m·oei te om deze viji' eli'tallen volledig in het veld te brengen, omdat blijkbaar nog vele van onze leden met va can tie elders vertóefd_en. Nog veel· lastiger was het om in do sterke West0rstorm ai'gewisseld met een enk.cle plensbui, vr.n afgelopen zondag, tot enigszins dragc,lijk voE:tbE:l., t<:: komen.' . Vooral Ockenburgh was een bar oor.d ! · 
. . - Eet eerste won vrij gemakkelijk van DOCOS,- dat stukken 7,wakker V/2.S. Goed spel kon UJ t0raard nie, golOV(·rd V,(Jräcm., Hcket en Luijckx blo,-Jccn in deze ~1cdst1 ijd ui L aan Lens zijd€,. De A-·c,:;mhinatia (alias Lens 2 )icverdc; 8cn spannende ~lng· tegen MOA 1, die tot een 3-3 rosulkat l8idde. Als gc,volg hiei·van mochten .rij, als bozoekende vc..rcniging, de dóor MOA uitgclooi'de bükCr in ontv~ngst nemen • 

.Goor dü B-combinatic werd ai' en toe goed spel gGlcverd tcgE:n OSC, ma,:r de C- en D-combinct:i.es waren niet tegen hun te-• . gcnst1:.nde:rs ( en tegen. de storm) opgewassen,, 

-

VoorZondag staan weer enige oe::fcmvedstiijden op het programr.ia ( de lsats.te, viant over een week, begint d0 'compcti tic). Laten '"'" hop0n; dat de weergoden dc,n in een minder onstuimige bui verkeren. · 
-:-:-:- \ PR OG RA1IMA SENIOREN VOOR ZOllDAG ! 1 SEPTEMBER 195l• - 12 uur Quick Comb. - Lens L de s·avornin Lohmanlasn - 2.30 u Lens Comb A - Quick Steps C'ckcnburgh, veld 1., lokaal - 2 .• 30 u. Lens Comb B - Quick Steps " " 2 " -12.30 u. Lens Comb C - Quick Stops " " 2 " OP.STE.LLING DER J;;LFTALLEN: 

l 
2 
2 

Lens 1 A.BEick, A,v.Lu~emburg;' E.;an Laarhoven, B.Luijckx, J .Admir.acl ,A. Vèster,J. \Vüst"fc ld, F .de Jong, R.Mahiou,' G. Verhaar, J .Ras. Rc,scrvcs : F .Kortekaas, ~-P .Burghouwt,A .Hoppenbrouwers. . 
Comb .A H .Eisenburge:r, C .Meersh ,~k, J .Lelieveld', C .PcE-ter's C.Hoogeveen, H.v.Niel, V.v.Läarhoven, J.Beijorsbergen, P,Bergen-' H<,negouwen, L.Kniji'f, A.Lirincwccver. Reserves : H.de Bakker, B.v.Velzen. .• 

'. Comb.BR.de Waart,: C.Vcldink, P.Jans,A.Smabers,N,de G-ruytir" J.C-?'oothuis, J.v.Busri .. 1 1 G.Jt.hce, :i.L~1ncé0,H.Beijers--
..,. 
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bergen V .Henegouwer{, J .Brussèl., Reserves : J. Wi ttcrs ,R.Becker. 
c· b ·c , · · · 

IDCI • 'R.Suijkerbuijk, J .Sto1tenberg, P.v.Onn°a, D.;,.Lics-
hout, K.Wallaart, A.Loykens, s:de Bruijn, L.dc Weert, J.Brock
hans, C.v.d.Bogaellll;, E.Sarolea.' Reserves E.Löwcnstein,J.Wit
ters. • 

-:-:-
Juniorennieuws. 

i • De' juniorencompeti tie zal aanvangen op 14 en 15 septem:.. 
'ber. Voor hen die nog foto I s en. kE.uringsbewijzen · moeten inle-' ~ ._., 

_ ·veren geldt het-·"Volg,:,nde :; a.s. dinsdng is de lnatste _gcl(;~-
È§_:i,_<!_ __ q~'--°-.r._.!_qor te zorgen 1._dao de k'!._~EJ.ngsbewi.izen en foto'.~ . 
.2P_J;i;jJ, cn __ fi_an de· nieuwe competitie d<:d te nomen, binnen zi,in, · 

Ke,·.ring : C d .. Z · · R D kk . Kl . . G D , H d H , -~-----.. ., . (; 11aJger" 1.. ••.; ~er c1Jn; .v. uuren, _. e - ~&s
1 

.1I.HnrdE..rs, K.K~:s, lL'KuijpE.rs, J-Ç.v.d.Laan, A'~Nowco, _A,..V,.Ockc.n
bnrg, .H.fü::rcymkei:,, J.Scl:ut10enhclm, II.v.d.Spek, R.Straathof, 
J.\7icgerink,·A.v.Z<cc.land, J.Bo1·sboom, P.bbing, C.Jehee, L.v; 
d.llccr, H.ifüpcr, .C.Suijk;trbuijk, L.Vlastrc;, :;:J.ïhmders, P.Stra-
vcn·. C.Pcnd,.rs, l..Rooduin, C.v.,d.Boek, P.v.d.Leciuw. :Du~_1i_~
;".::;p; 11,rs. __ l\u;i0,Varkcnsmarkt 1, kosten f.1.50 .. 

Foto's · 
·---··-- ·G.Looyc.stcinr H.Rodduin,P.Dé~vis,P.Itrotz, G~de .::.aas, 1 
J.Eo~frn,gols, G • ...-,Duuron, H.dc Haas, M.Hnrders, li.v.d.S,pck, 
J .SchuLtcnh0lm, A,v.Zeçl.and, l.i.Zilfhout, P.Ebing, H.!foy9r, 
CiS1Jijkc::-bui.t.i_1t) L.V!.as.tra, D~W~ndqrs~ P"Str2vG:...,, C.Pc.ndcrs, 
A.Roodul:1 1 C_ov"d.!fcok-; P.-v",d.Lc.&Uw: :H'o-to: s _en kc~::;-itgs_~~~.Li-. 
2,:n jnlcvo.::-&n : T0·,na.tenstraut 50. -····-··-·· .. --·· --,----·---

J:!ct ·.-ei:-zameladres voor. voorwe;pcn gevonden tijdc-?:'J 
(:•, kampwckcn is Tomatcnstr:50. Heeft een .van de kampcerd(,rs 

-een rood. shirt gevondén ? ' 

-:~:-

Programma Junio~en voor Zaterdag 31 ~ugustus 1957. 
-""'-- 3u45 

- 3u45 
- 2u30 

Lens A-klasse comb. 
Lens 3e kl.comb,~. 
L~ns 4e kl.comb.a. 

. ' 

·-Ccleri tas· 
-V.V.P. 
-V.V.P • 

' 
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--·-·-··~-·----·---~-~----~-~--~---------------------~~------Programma Junioren voor Zondag, l september 1957 •. 
12 u 

- lu15 
2u30 . 

Lens '1e kl.comb. - V·.V .P. 
Lens· 2e kl.comb.a.-V.V.P. 
Lens 2c kl.comb.b.-V.V.P. 

Opstellingen: 

' . 

,A-klasse comb. P.v,d,Leeuw, C.v.d.Zijden,H. ,, 
Pelster, C.de Zwijger, H.Rooduijn, G.Kemperman, A.Looyc~teirj, 
F .Burghouwt, P .Mû0rshoek, H.P,,nnings, C .Pcfld0rs. Reserves : 
H.v.d.Beek, E!.v.d.Waar;t, D"'T1:at.' Leider : dhr.E.Sarolea. 

' • ,, ' l· ' C 

1 , , le klasse comb. : A.de Haas, A.Lutte;rman, J.Hoef-:-
nagels', H.Dfetz, K.Admiraal, R.Blok, .f!.,de Roos, L.Blogg; • 
P.Fretz, ·B.Hendrichs, J.de; Hoor. Reserves: -F.de. Groot, W.Stoové, 
A.Straver. Leider : dhr. P.Meorshoak. · ' . 

2e klasse comb.a.: .·P,Str,;_vc,r, H,d0 !l2.c1s, IC.v.d. 
Laan; ,A.v.Ockcnburg, R.Roodboi, W.Vend(.rbos, I,!.Hardcrs, H.-v. 

, d,Spek, P.Kumper, H.van Dijk, N".Drabbe. Resf.irves: J .Schutte:h-· 
helm, P.i'iisse. Lc.ider : dhr. A,v.Gastel, 

, 
. ' . 2c klassë comb. b. : '. A ,lfow0e, A. Hó-Lc.p-Fa t,, H. Rae:y-

makc.rs ,' R;Straathof, A.v.Zccland, W"v.d.Lac~, J.We;vers,' R.Kuijpe: 
• lii.Hctrschop; R.Dtkker Kleijn, J .Olyhoek. fü,serve : J .Wiq;0rink. 

Leider : dhr. C •. Bierhuizen. · , 

. 3e klasse comb.a,: G.Hallcen, Ch.lfuytens, A.Thomus, 
A.v.Eig, F.WamstE;c,kcr, P.Wïsse,, P.de. Hans,· H.Gocmans, G.Illyhoék, 
J,!.v.Zilfhout, N.de .Boer, Reserves : N.Panm.keet, J,Meyer. 
Le,idcr. : dhr. il.do Bakker. 

. 4c klr,sse comb. . P .Schul ten; H.lficuwenhuizen, 
H.l{icuwcnhèvGn, F.Having, J.v.d,Knaap, J .Vcldink, J,,Vitting, 
E.Bish, L. Thomas, F·.nuim, W ,Burghouwt. Rcst.rves,: A.11lerburg, 
D.Wandc.rs., C.J0hee. Lcfder : 'dhr.A.B(,ck; ,. 

0v0rpeinzing. , 
. / 

. 1 , 
. Over chigc· Î'leken draait de comp6ti tie -weer op 

volle. toeren. Duizenden voctbalenthous,iasten draven dan weer 

j . 

zorgeloos achter het leder aan. Er wordt gedribbeld, gerushed 
en gekickt en ihdcr,dfü.d ·zorg0loos gLnieten de, duizendçn dan 

'VWl hun gcliofde on bov0ndicn nodigt. ontspanni;ng. 

, ' 
/ 

' ' 

' . 

~ ,,,. 
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En a:j.s wij 'dim ·aan de vooravond-van de nieu,~e compe- · 
titie denken· aan hen die ,;iiç,t_zorgeloos,over de groene ·gras
mct kunnen dartelen, dan worden, we j;och wel even stil; -Niet 
zo ver hier vandaan, achter.hut JJzeren.Gordijn, wonen.ook· 
duizenden, je millioenen jonge mensen, die greag vrolijk 

-en vrij hun sport willen bcoefE:nen. En nu be.staan daar wel 
sportverenigingen, die van de communistische jeugdbew\Jging 

- en staatsbedrijfsportsverenigingen, maar geen van deze ver
·enigingen is, om hét op ~ijn zachtst uit te drukken, vrij 

' > 

· van politiek. In .alle onderdelen van de maatschappij infil-' 
troert daar de. pfopaga:i,da. van een levensbeschouwing die men 
vijandig is. Zo is het ook met de sport. De jonge mensen 

•- vrord!ón indirect gedwongen ( zofü::t de uiterlijke schijn anders 
is ) lid te worden van eén politiek getinte sportve,rem;iging 
en de ,communistischo machthebb8rs la ten geen g.:,h,gcnhei.l on_
gebruikt·,om de jeugd te bewerken ten behoeve van hun ideolo-
gis7h verwerpelijk systeem. · . · 

Als· wij dit ov0rfü,nken deii zijn WlJ denkbr.er als 
vriJe mensen de spo~t te; kunnen beOLfenen en laten wij vooral 
hen niet vcrgc,tén llie wachten ·op de dag,. wolke hun, de b0vrij
ding zal schenken.· 

P.v.O. 
" . ----------------------.-------------------------------------
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N.V. B. C. V R O EB H' S W IJ N H A N D EL 
' 

,, (J)e CJ(roon" 
U belt en wij bezorgen. 

' Weimarstraat 198-204, Tel. 334223 
Houtzagerssingel 85, Tel. 330075 

u/h 9{ ~- ~- dchröder 
, Laan van Meerdervoort i21 (Galerij) 

voor 

NOUVEAUTÉ'• - SHAWLS 
FOURNITUREN - HANDSCHOENEN 

Prln•eir11cht 170 
Telefoon 334421 

V cr!ouingskaarten 
H uwelijksctrculaires 

Geboortekaartjes 
Handelsdrukwerk 

D!!UKKERIJ CJ{y'Lke1na N.v. 

11 Krts Massief gouden constant 

VEBLOl'l1VGSBilfGEN 
in diverse modellen 

Grote sortering polshorloges o.a. 
PRISMA-PONTIAC-JNDUS 

Doublé, goud en chroomstaal 
' l'ERIIAAT 

JUWELIER SINDS 1901 
Dierenselaan 116 Thomsonplein 18 
Tel. 39.26.71 Tel. 33.33,28 

· Glashandel en Glasindustrie 

H. L. ZAL,tlE. N. Y. 
Uitsluitend adres 

Prinsestraat 91, Tel. 115990. Den Haag. / 

Glas voor diverse doeleinden, Glas in lood, 
Glasreklame, Geslepen glas, Glazen naam
platen, Glasverzekering. 

J. Hoogeveen en Uo. 
Veenkade 31-35, Den Haag 

Telefoon 331027 

I.Jzel'waren. 
Gereedschappen 

Filiaal: 
. Rij•wijkseweg 250, - Telefoon' 115053 

' , 

de ,nooie dingen 



Foto v. d. !Joogaardt 
· Jan Luykenlaan 63-65, Telefoon 323295 

-··~ ',, 
• l!tv fotol1andel 

met meer dan een halve eeuw 

foto ervaring 

\ 

, 

MONTAN 

IJZER. EN 

STAAL n.v. 

' 

BETONIJZER 
·BALKIJZER· 

2de LUL0FSDWARSSTRAAT 6, TEL 116090 
. 

Büller . 
Assurantie n. v. 

Raamweg 22 

Telefoon 184120 

3 lijnen 

,,OLJ'!lll11IA'' 
SPORTARTIKELEN - LEDERWAREN 
Voor •I Uw reparaties groot of klein naar 
,.OL YMPIA" op hot HEESWIJKPLEIN. 

Jan Hoo::enbu,-g 
Heeswijkpleln 33.37, Den Haag, Tel. 390977 

LENS LEDEN 5 pCt. KORTING 

' 

, Spar-kbnten hijgen altijd zoveel spaarzegels dat zij elk jaar l,cl geld sparen voor ,. . .;., 

' 

één maund hoodschappen, De zege~boekjes en harten ziJn ·1.0 vol. dank zij 

de I Ó pCt. korting en de vele andere Spar-vo<>rJelen. 

', 


