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3Ce JAARGANG (1956-195,7) n°22 31 JA~UARI 57 , • 
- h ---- - -------------- - --------- ,,---- .. ------------ - ------·=----

. LENS ' ZAKM,ENDA 1 
· ·. Donderdag 31 j,an. 57. : Training. voor ·groep 2 . 

: Lensjunio{'en 7-8-9 en 10 Zaterdag • 2 feb. · 
Zondag- 3 " 
Maandag . 4 · 11 

' o Lens 1;.3-,;-5-6~7 en 'junioren 1:.3-5 
Cl ubavond ! . . 

·;.Woensdag 5 _ 11 

1 

De wo~nsdagrriiddagclub en training voer 
de eerste gr;oep·. . , .. . . . .. '(",_ ________________ :::,: _____ ,----- .. ------------ .,. . ---------------

·. J . . , HEB',: _U AL LEN L!D OF, DOUATEUR. AANGEBRACHT . ? . . 

= V-,,· 

~~ . . . . . 

1De wervingsactie. :' . . , , .. . ·J. . . Na het overrompelende, begin van onze actie• is, er even· 
.· een sti1~tand ingetreden. Deze week kwam alleen dè, reeds •ü~ 

laatste bericht in de vorige Lensrevue vermelde, aanmelding 
r· ~ y~n'-' de rieer J .rowee als donateur binnen. . . , 

,.\'."1;::;, Nu. hopen wij maar, dat .. deze sfilstand slechts uitstel 
., •·0en geen afstel blètekent. · Een :paar nieuwe voetbalschoenen of 

· een vrijkaartje voor'•.een interland met gratis reis is ni.ét te 
' ., ' ~ . 

versmaden; . ·· · · · . · · · ' , · · · 
'iiij zien de aanmelding 'tàn de dç,or · U aangewordèn l!"den 

of donateur<, met belangs_tellin(;'.:teg~nioet. · 

Personalia. · ~· . ·.. i., . . 

1
. . ,Bladerend in ons ·1eder.rî,gistèr bemerkten we, dat op . 

i 1 februaTi 1921 de heer \1/im van,Eohe@len als: li<.l tot onze '.ver
ÎJ·· ertiging toetrad. Dat is dus vrijdag á.s.precies J6,jaar gelé

dén. Hoewel dit geen jubileum betekent is het toch wel· een , , 
f~it om even bij stil te staan, temeer daar'de heer van Bohee

:. men; voor zoyer we kunnen nagaa!l·, het langst als lid staat · . ' 
·, inge,schreven.· Uit dit lsingdurige lidmaatsclJ.ap blijkt wel dat 

. de heè:r v.Boheemen, destij/l.s niet alleen lid is geiworden oni . 
enkele • jaren te voetballen. Ongëetwijfeld heeft hij in 6m:e ~ '. 
Yereniging 1,eer gévonden. We geloven zelfs dat zijn groo,tste i 
VE'rdiensten vqor Lens :iiet. op_ 1.át 'groene veld; tot ,ui tárukfï1:g.•·' 

·, -" ' 1 •• • 

-!, '•' '1 r -.• .. , 
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djn gekomén, hoewel hij ook in de oude op~tellingen van 
,,-. Lens 1 voorkomt. Uit oude document.en blijkt ei.at hij re,eds in'. 

het seizoen 1921-1922 in het dagelijks bestuur werd gekozeh 

,. 

en wel als beheerder van• de financiën. Deze functie vervulde 
. bij ook in de jare,;_ 1922-1923; 1927. t/m 1929. Ook de voorzit

tershamer heeft hiii meerdere, jaren in .handen gehad, t.w. 1929-
1931 en 1933-1936. In 1938 keerde hij terug tot zijn C>erste· 
liefde, de financië'n, welke hij tot en met 1947 op voortruf-
'felijke wij;e behEerde. ·• · 

' Toen.ik hem'in dat jaar als penningmeester mocht ,op-' 
volgen, behoefde, ik sle'chts zijn voetstappen te volgen, hc,t-

. geen mi ,'j , als onèrvarene, wel zeer van pas kwam. • . 
Ook op andere wijze hc,eft h;ij voor Lens be_rgep werk 

verzot. Ik denk o.a. aan het· beheer ,vari de Lenscantine in ,h:et 
Zuiderpark en zijn aandeel in de inrichting en ondèrhoud van 
de, velden. · · . . ) 

De waàrdering vàn Lens werd tot uitdrukking ge·bracht\ , 
,., in hd; aanbied8n van het ere-lidmaatschap. Hierdoor bt:hoort l 

hij tot de " grote zes ".·, Dat in hGt ruim 36 jarig bestaan \ 
van onze vereniging· slechts ,!Zrn lèden deze onderscheiding 
vêrwierven, toont voldoende aan ·welke hoge waarde hiE;raan ··. 
wordt toegek,md. , ,f · 

Het is On? b,kend, dat de: hu;r v.Bohc~m9n,· het huidige 
L<:ns HCn even warm hart· toedraagt, En het mol En wE:è n,et bc
·langstelling volgt. Bij de viering van ons, '36-jarig bEstáan 
mochtcm wij hem dan. ook and.ar dÉ aanv,a::igen aantreffen. We 
weten ook, .dat hij over een groot aantal gegevens uit de 
Lensh,istorie beschikt, w,iarin 1ïe ter completering van on·s le
denregister binnenkort gaarne eens.komen neuzen • 

Wiin, van harte gefeliciteerd met deze ver jaa1:dag. '/Ic. 
hopen dat je naam nog lange tijd 'o,i dt, ledenlijst mag prijken • 

. ·we zij trots op zulke oud.-gedie,nden. Moge het jee gei)'even zijn, 
nog vele succesvolle jaren van' onze club fc· b9levcn • 

11.Houkes ,secretaris . 

OFFICIEEL 
Nieur,e dona tour · 

· 239 J.Nov,ee Statenlaan 88 ~, 
' ' Training. 

Ondanks ziekte van, de. trainer gaat de trainïng op 
de bekende avonden normaal door. ·.·ij hopen,· d&t het bezoek aan 

•à.1;.ize: &.vondE"-n n:inst(.ns O•:J·r;: _ _ ;:,. lf::le r,t:il zal bliJ.vcn • .tr1Zt is 
hai·d nodi!\'. · - / 

•; I . 
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-Vorige week ys:rnamen wij, dat dhr.P.de Leeuw sr •. zover 

hersteld is, dat· hij in de huiselijke kring was teruggekeerd. 

Teneinde. zijn ge-zin en naaste familie in staat te stellen hem 

rustig te kunnen bezoeken, meenden wij de publicatie van dit 

heugulijkè feit tot 'deze v1èek te moeten uitstellen. Onze geluk,-

wensen zijn er echter niet minder ha:r:telijk·om gl:lmoc,nd. ·, 

· . -Een minder prettig bericht kregen wij omtrent onie · 

trainer J .Willems. Vorige' week is hij. ziek gev;o.rden_ en de dok~ 

ter 'constateerde longontsteking; Wij hopen, dat ·hij spoedig 

aan de betere hand mag zijn en dat wij hem binnen afzienbare 

tijd.weer geheeJ her, teld mogen tèrugzien, 
-'Dhr.E.Sarolea, ke.mpioen.'.vihder,· vond woensdag j.l. een 

paar basketball-schotmon. Do eerlijko verliczor kan ze te1 ug 

bekoc,en in de To:rratE:nstraat n°50'i -~ · 

-----·-'--~------
Het zoeklicht op Lens' 6e ~_§niol:!'Jnelftal,' 

Na vE:Îe 1·1eken van n.:::,~1--nctiviteit kwam het zo:tklicht .er 

ook weer eens aan te_ pàs. en zondag j .'l, was Lc,mi' 6 in de wed

strijd tE:gen KRVC-Vr~à.e:nbnrch 7· het voorwerp, dat bcclchcnen 

·, ,, 

, 

'werd~ _ . , ' __ -, 

L-~ uitslag, 5~2. in ons voordeel, zou doen vu::mouden, dat ' 

het· èen wa1.k- over voor onze' v2terane;n is Gev,eBSt, mà.ai-- n.;.c ts 

· is ,;.inder v,aar" 8 l1Iinutcn voor t.d.jd was do ruststand, 2-1--voor 

Lsns 6, nog_ s :,, :.:ids op het sco3..--in'gsbord aaniezig ~ .. ., . .1 

Tic Stormachtig'e v:ind deedtvecl áfb:r,euk i.fan he't spç 7, Bn 

hc•:·v,el: du 021zen :L1 de eerste. helf\, or:ig winè.7cordeel hadde-11.,_·.,. 

duurde het geru:Lte tijd -:100:.' onze .i.: ::.of;g '•cp · Of-·:!~e.n Lw.-:r,1. ,IT_·ot · 

~"t. 12 minten ,n.a !"ict. hegin Gt_o~den te ~ort spel. en ~etreuzel su,s>· 

cos in de ,,pg~ nr,.:i.:c· toep. P~~:cuk0~ ui.~ c E.:h voorze::; '."an rochtH 

·inko:p-~e .:raf; he·t 1--0) ··.spccrdig &evclgd d.G.or- _?,-0 .dc:C-•i• 0·,:-,n. fra~i 

, deelpunt· vun __ E ,J3:as.stn ~ De ·attriq"..10s van -~~é Bi j:;:w:.:.,J!.:::ers, we.rsn 

· û\-.. criger1'1 n·~ct ven g(rtra::.- cnt..blc:::d;-~ n2u'!:" c.:i:~e g0td E":pel.cndc 

defens.:.c s:t•~nd in d<cze eerste heJl't ,nie•,, ·meer ,fa:1 1 doelp,:n;; 

:boe a De ÎUS'';stt.,nd \'F ~ lus 2-1 ~ .- :. , .. , 

Na de rust k~tB'en ·V;o eon g~wei.dig offe11sf'.ef,~v~n KRVC 

te z:'..cn 'en ia het_ bc;gin hiid onze verdeciiging dàn ook alle · 

moed. te de stormlopen meester te blijven. _La_ngzaam werd het 

' evenwicht ochtor hersteld en' in de ; aatste 8 min'J.ton vielen 

de gor.~s als rij.pa, ,u,>polen van de boom. H. v.d. Boog!H'd t (kop: . 
. 1. 
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bal uit corner ), H.Janssen en H.Mulder zorgden,· dat'Lüns' 
,totaal op 5 goals kwam,· m_aar tussen het 4e en ·5e doelpunt 

- had ook KRVC nog e,mmaal roos getroff0n. De eindstand ·was . 
aldus 5-2. en de L(msdoûlpunten war,an, der trád:i, tie getrouw, 
w.eer ee•ns 5 H-;doelpunten,, zij het dan, d0 ene H(v.Rijn) 'deze 
keer vervangen was door een andere H(Houkes). · . 

Het ;;lftal zit goed in, elkaar. KeE-per'Blok liet gistè
ren nogal eens een steekje vallen, maar had daarbij niet over 
geluk te klagen. ·De defensi'e ·sya'.1t zijn mann0tje, waarbij _ 
J.Balle:ring a.ls rots en ·F .Mourik als de technische betere 

' ' spder fungeert. De middenlinie is prima. J .Bontj.: heeft zi'jn 
veel jongere t.:·gen~tai:iders meestal volkomen in b0d~1ang,_ A. 
Walhain. zwoegt nog, .'dat het ec.n lü,ve lust 'is en J .Bom is als 
benjamin in dit,geroutinèerd~ gezaischáp volkomen op zrjn 
plaa,ts·. De voorho<cde'hceoft echter dikwijls nog&l wat tijd no
dig om de bal voor het dó~l- te brengen. Met name de buiton

'spC;lcrs 'hebben de gcmoonte eerst <:en pe·.· _ cegcnstande:rs te 
passeren voor zij um voorzet lanceren, zodat de tEegenp,art; j 
veelal 'tijd kri,jgt zich te hergroeperen.· Dr, t er• fü:Bçmdanks 
toch flink wat goal,s v>,1llen, bmvijst, dat de voorhoede als 

· .linie goed .in elkaar :.ü t,.- Dit nc•<-mt echter niet wug, "dat er 
bij sneller ·afgeven van de bal misscpicn nog gro,tcro ov,er,vin-
ningen bcha&ld zoudc•n ·k'unnen worden, Al met al is Lens 6, 
dat gist0rcn bc,slist g ... èn topprc0 sta tie lr.v0rde , en c.lftal, 
dat op zijn_ dodo akkertje kampiÓ.cn gaat wórdcm. · 

, . ~ , " ·~·~· ~- . L.de: W~ 

De l 7e voctbalwe8k-r2sul tatc>n van• 26 -en 27 januari 19~f.---· 
S,miorËÏÏ-- .. , J,mioren 

' Lens 2 - Bl. Zwart 3 2-1 Q.Steps 1 - Lens· 1 5-0 
Lens 3 -.Was~.4 1-0 1 Vc:rburch2 - Lens 3 2-3 
Qui ck 7·· Lens 5 3-4 ., Gr. W. Vac 6,-- Lens 7 0-9 

. L'-ns 6 -• K::lVC 7 · 5-:-2 Lens 8 GDS 3 0-8 
:LÉns 7 - _Ijt;o 5 iAiO n.o. Lens 10 ,_;·,HL 16 10-0: 

4 4 0 0 8 12,,,.6 ?.- 5 3 0 2 6 22-15 l',20·. 

S t and~cnioren. ~1. 37 7 23 81 214-161 
Junioren 55 32 5 - _Hl 69 203-116 

, Pupiilen 5 l O 4 2 3- 23 -
".'otaal 127 70 12 45 152 420-300 

{ 

. ' 

' . ·-.,, 

1.21 
1.25 
0.40 

1.20 
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R.K. V.V. "LENIG EN- SNEL"'' 
CO P .IE (Bestemd voor deelnemer) 
::/E'.)S'rllIJDEN_, l J!':,:]?~UA">U 1957' 

THUISlilLU"B BEZOEK:;;;RS 1 2 3 4 
-·-----

AlLSTERDAM X.A.C. . ' 

SP1u7.TA I~.0"A.1}. -· 
G.V.A.V. AJ.A:X 

, 

'.;INJ)HCVEN ,. D.O.S.· 

1,1.v.v. v.v.v. 
-RA?ID , ' POl1TillTA · 

: 'ELifü{WIJK . "D Q .. ,,. .· 
~ • i..;- V • 

' 

F::JYE::TOO:m , ~"'I:T J CE:CD:.J 
• 

· WILLErJ II . 3 t "t Gift 

D.r,.s. .A.D.û. 

s.H.s. I'ORTUN.A V+• 
s.v-.v. -JC~1XES 

SI~TARTIIA H.:Do V .s. 
, ' . 

"V•=·0vE '"l""'N,nrJ-nN1' ~-J1)1:!il~.-1 Ai..,U;.:.~.:.. .LI..Ul .:i 

--
---

. ', 

R.K. V, V. 11!,JllN'IG• '.lllN 8"7!l!f.r,fl 
orrfî}LüI:l!,L ( In 't0 Z<.:ndcn) 
\'ITID.:3TRI J:'JEI:T, J FEBRU/IRI 19 5 7. 

THUISCLUB BEZOEK:cRS. , 1 2 3 

AI\,STERDAfVI N.A.C. f 

SPARTA, NgO.A.D. 

G. V;A. V. AJ.A:X 
EIHDHQVEN . D.O.S. 

M.V.V. v.v.v. ' 
'RAPID FOTITu'NA 

:ï]JLI1îKiïIJK P.S,V,. 
FIJYEITOC-Iill ..::NSCHEDE .. 
\ïILLJ:!lf II B.V.V, 
n.·.,,,-;.s.· .A.D,O. 

S.H.S. FORTUNA Vl. 
S ,;_;c 

• • V • XERTIS · -

.SITTARDIA H,IJ;V.S. 
1 

, R:i!:S:ë:Il.V3-'.'/EDSTRIJDfilî: -------·- ---,-
H'.C:El[OND RIGl:;JRS:SL, ---~~- HEIJ,.illNil ..• ' RIGTZRSBL. 

. 

4 

'.'~ 

V. S .V; LH.:BURGIA V. S.V. . LIIVIBURGIA 
==-===============- ===== . ..!.===--•----,--=. ·=:::..~======F-=== . === . ::l== ·==========-=--== • 

'i ·1 

Lileg f. -· n:.i.run : ' '· Inlog f. Naam : , 
Adres : · · '· Adres : 

·:rET INKT"INVTJ.1.,LEN. DOOHHALINGI:N I;JJ:Glî FOïTh·:utrrn:i. ONG:CLDIG. 
THJJISCLüB ',7INT : ::.; B:;;ZO:C.'KÉRS wrmrnn : .2;. 8-:SLIJKSP::::L : 3; 
IHL:JV ....,1L]N V00.1:l , ZOHDAG :-~ .. o .. Tr/E:8· UUR.,· 
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.. 
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'LENS-V03TB.lliPOOL. 
I 

7 Zmndag jl,. waren er l;i.efst 7 deelnemers die negen 
:punten be11aalden. Zij moeten de ,premie van f.17;50' 
dus, delen en' ontvangen elk f;, 2. 50. r 

H:i.,ar volgen de winnaars : , , , , 
,,l.Beclq F.Grent,,C.Hoogevecn Jr.; J.Jágcr; G.Kempcrman; 

P.Oranje .en H.van Rijn. _ 

KLASSEME.TïfT. 

De positie van'P.Burghou.wt is nog onaangetact. Zijn 
voorsprong bleef 4 punten. De concurrenten gcvon de 
st1'ijd echter n.og lang, niet op_. De sto.nd is nu. : 
1. P .:Su.rghou.wt , ' , 134 ::.;iu.nten 
2. };1 .Gront, A.Eopp,mbrouwors.,J .• Jagcr 

J. VilÛ Ut!.flS.Orr.. • 

3. A.v.à.Bosch - P.Oro.nje 
·4. li.J~nsri'en 
5. 
6 • 
7. 
8. 
9. 

10. 

~... -, .. 
l:!. V."']. Jn 
.ll.oBcck 
R.I.:ahicu ... 
W. C'cstcrhout 
J ~ or{ jhock - .."l.. \fag::imans 
u •• uk (1 ·,·-~t . 
.ru !10 C S - v ...... o ti G31"'J..ng 

, 130 
129 
127 
126 

., 125 
124 
123 
121 
120 

! -

,-

De benchikbaar ~oatcldd troostprijs 1:wam. Gr niot uit. 
L. de ';Ic.ort was .p.et l J.)u.nt er dicht bij; 

, ' 
zmrD.i.G a.s. woer ,oon=pr0mi6 van HONJL,'RI> en v2.n VIJF 

gµldcn. Doet Uw b.est. Tot wc na.d_oro gogovóns omtrent 
de "IÇ.H .v .B, IJOOl hebben g::i.,,n wc gG'i/00)1 door. ;.îo hou.don 

·, î!. echte:;.• op do hoogte.· ' · . 
' . 

~:lillen de· d-oclncii:l~r!J. er op l8ttcn; dat gcon vol:'8-YidGril1-

gcn moogcn wOrQ.Gn U:).ngcbre..Ch~~- jn' d.lt dç invulling mot 
IiT.t;:T noot geschieden. 

Formu.li orGn z.o::11·s g-:m,o e11li jk tijdig inlay Jron bij : , 

· A.HocÎnagol, TorrÎ2.t·3nstr2.at -. 243; \ï. Vorhcggcn, :t~é:c.rtons
dijklà'.3-n 559; J .Rcozonburg, Hc::swijl{:plGin 37; P.Krol, 
Su::>zkadc 53 en·H.Hou.!rns, 2c Schu.yt3tr.60. · 

.Prijs,linnc.:::.rs kunnun op l;:i,c:tstgonocmd adres t;:)rocht. 
, 

' : ' .. .. , 

. ' 
' 
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PR~GRAMM,{SÊNIOREN VOOR ZOIJDAG 3 FEBRUARI 1957. . -
2.30 u·. Spoèrwijk l -Lens l , T6rrein VELO, Harry Hoekst:f,. 

1 ". -: , •· ·, ,L' .~ , Vla tcringen -· · .,. / 
. , .... 

1.15· u. 
2. u. 

Lens 3_ -Voorburg 3 Ockcnburgh,,vdd 1, l_okáal l, ·_ 
Lens 4 ' -Flamingo I s4 Il ". 2 Il' ',r 

, -12.- u. , Lens __ 5 · -Archipel 5 " " 2 " , 2 
' ' , 

, -1_2.
-12. _ .. 

u. Lens 6 -RKAVV 7 .• · " , · . 11 1 . " l ~ 
u •. Verburch 6- L.:;ns 7 Po"ldijk, Watcringseweg t.o. 

, n°65,'Bushalt'e W.S.!J. 
,J ' - ' ~- , 

OPSTELLÎNGEN: . ' 
/ < 

· L<:,ns 1. ., _ . 
, A.Beck, A.v._Luxdnburg,' E.v.Laa:;-hoven, _H.Haket, .,. 

' J .Admiraal, J .Ras ,J .SuijkE.rbuijck, F.de Jong,' J .Wüstc:feld, 
q. Verhaar, J. J,ager. Re.serves: F .Kortekaas, Á .Hoppenbrouwcrs, 
A.Vc.st<i;r) B.Luijckx. Samenkomst: l Uur, Café- fü:érck.' Oo'... voor 
d<. fictsliofhrbbcrs. · . , ;. · · 1

' '. '· 

L ns·~ · • " .-~·.Ko.chi, J .Lel'ieveld,. A.Krol,A."v.Gcin,C.-Hoo- (· 
ge veen, -H. v .Nîc,J., M:Scmcijh, J .llèijcrsbe:rg0n, P.B"rgGnh'-m'gouwen 
Á. L;innewccvè:r·} J ~Boortrrian. Reis erv.û: E. Lövtc,ns teiJn. --

Lens 4s. - . , b ,., . . Ph , H, . • p·· K- -· l - B- V l 
--,_--·r"'d!.l.s~n urgçr, ."'f.:.t. eo:r:,; . ro , .v"' c· zen, 

H.Hcl,·i,h, J .v.Wr sting, A.ten Dam, V.v.Laarhoven, H.Naastèpuè.; 
:[,.de Boer,. H.v.Vfosting. h,-:servc:.K.Hollándur. · · - ··. ' , 

L ·--!1 c• ~ . . . . - - _; ., , .. 
--"-'~-"-J,Fr:ijters, -C.V(,.'ldink, C,Mct:rshoek, •!Lv.-Gcin, 

R:Bock~r, W,Klümfon·, •1 .Joiink, F.Schippcrs, J.1:uijpc,rs, G.Lám, 
.J .BrocJ::ta:cd, h<èserve ... : E.Löwenst, ijn. . 

1-~n·s- 6- -' · ~ 
_ ~ ' '.Blok,, J .Balleri:;.g, F.!,lourilc, J .Bom,A,Wqlhaü1, 

J.Bmttje, H.Mulder, H.v.Rijn; H . .Jans_sen, JLv .. d.Eoognardt-, S. 
Kroon. 'h,._,'s~rve :.. L.Nit:sscn~ , · · . - -

~~1, , , ' 
'", R.Suijkorbuijk, J.Str.lt..:nbcrg, I<.\7allaa:ct, 

L.dc Utert, P.v.Onna,·,,.A.Loykensr-~ C.:·~-.d.Booguard.,. E~f>urolt1a; 
: S,dtJ Bruïjn, J ,v.Poelje, ·n.v.Lieshout. · Rss0rv~.'!_= ., .Brockha·us 

l 

~·en J~Brtlssctl. ·Samcnko,~?_t. -: Varkenma_::rkt om 1-.~}5_1!!:E.• Sttmbn1 - • ... :: ~ 
, komst voor ffotsl ie-ffa, bber8, hoek Haagv;cg en Thorbcckulqan,11 · uur -

, 

· , Afschri,ivingui_ te richten aan_.: dl:)'r.F.J\v.Luxcm- '· 
'b'qrg, Copernicusstr. 56, t~i.-636509. · · •· _ 

c • , ,. .,Programmà voor 10 februari a_.:s. ; Lcil_s 1- AT\TV l; 
.·s,V.H,2-,-kns 2; SOA 2-kns 4; Lons 5~1aakkwartier"-S; <,DA .6-' 

- f ,·, 

T ' • ..,·s 6 • ·- Lr· YI... 7 .... _, ·,QVt.T t:;j. . . - ~ ' ..,, -·- ;, ~ ~. -. . · .'\_ .. ~~.._ .. . i: ' .. .., . ' ........ · . . ·. ~ ~ 

, .-
·, ' ' ~ . 

..;.-

'1 

,. 
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Van doel tot doèl. 
Daar D.W.0.5 ons zevende tevergeefs liet wachten, gin-

' gen E:r maar 4 sèniorenwE:dstrijdcn door. D,, uitslagen, alle · 
.viedstrijden y,erden gewonnen, gevE:n alle reden tot vrc ugde,. 
want behal vc dat Lens 2 0n 6 hun l0idendè posities versterk
ten, ieverden ook rode-lantaarn-candidaten kns 3 en 5 uit
st.::kende pre:statics, die dee hoop op redding dl.den stijge·n. 

Lens 2 had aan Blauw Zwart } de, handen vol .. 11ede door 
de sterke wind lir..p de machine niet erg gesmeerd. Blauw Zvart 
nam door eèn fout van onze spil de leiding, maar na vèle ver
gc..efs·e pogingen van _dè voorhoede slaagde J .Jager· ·or in met 
een prachtig schot de gelijkmaker te scoren (1-1). Na de rust·. . ' ' . 
,was Lens h8t meest in de aanv.al ,. Er werd echter veel te onbe-
suisd geschoten. Toen J .Jager een keer .vas doorgebroken, .. werd 
hij, met hr.,t do0l scen penalty te forceren, door ecm Bl .Z,.art
spcler op stevig~ ;"ijze &'cvloerd, maar A.Burghouvt voorkwam 
de str11fschop door nog vo~r het fluitsignaal ·klonk,de bal, 

,_tö,~h nog in ht.t dot0l to deponerEln (2-1). De Blauw-Zv:art, aan
vallen werden in fü:zc tweede helft m:::rntal in de,. kiem ge
smoord, Het g, hele elftal hceeft hard voor de zege g(mcrkt. 
Ku,;:,er Kortck11as, A. Vc stor cn. in de tmicdc helft ook A .Hop-
penbrouwcrs waren de ui tblinkcrs, · 

Ons fü,rdc elftal spGe,lde cc.n ,mthousiastC? wedstrijd 
tegen Y'c.ssenaar 4, Il.et spc,l was .butcr vc.rzorgd dan in vele 
vorige ,v~dstrijdc..n. C"Hoogcvecn vu1s d(; maker van het enige 
·doelpunt in ds ~ _ wedstrijd, toc!l hij in de e:crs ~e helft op 
Îlinkó af stunt!. tel1 schot a:'vuurde, dat in het net vtrdw·een c 

.~ 

:::n dE;. · twct.<l.o hr'ilft deden ?iiCh not h.:n1 ac:.ntal moeilijke si tua•• 
ti~s vo'ür cas doel vor:r; ;nnnr o~'l3é d,..:.f, nsie wist ons goal 

· nn~gd-olijl: t.-.:' hc:.,.dc.n" De grvt.e-··=ui·~blinkc:r wc.s hier zeker 
- . - ~ 

· -~ .K:1:oJ_ ~ · d Le y;t;rkcJ j jk in grootse vcrm stak.. . 
I,crt:• 5 1~~:-~stuorde h(;t om 1 na el:n 3-1 achtl'1rstand bij 

de rust, toch not; mcL een 4-3 zc,gc van de visite bij Quièk? 
torug tt kerm •• · ~,,.,ns bleek in dç c,erste helft zeker nid de 
r1:i.nden,, raaa:· hot ongelu!, wilde, d11t Quick de weinige kansen 

· ,l;,cnut,te en dat Lens h0t niet vc:rdur brBcht dan cc,n geluksgoal 
van J .Jorink, zodat de rus·tstand 3-1 "oot- Q,uick was. îla de ,,, . . ' , ' 
rust gaf :ons elftal echter de t6on aan, maar. pas in het twee-· 
de kwartier kreeg Quick de genadeklap, want prima voorz<.;tten 
van links en rechts lÛverde:r;t 3 goals(allc van F.SchippErs)op. · 
!;(;• alûns vurkr~.,~~.:,n ¼-3 voorsprc_ 1g .werd ~ ... t :1~.n~:; en tandxvcr.:. · 

' \ 

' 
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dedigd, zodat' een moe 'riiaàr vóldáan, knselftal da volle biii t 
bemachi;igd' had. ' · ·· .. , · · 

L.d.W. 

PROGRAM1!A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 2 FEBRUARI 1957 
.-2.15 u. Quiqk St.7 - L(ns 7 Terrein Nijkerklaan, 

, -3.- u. ', Lens 8 -, VVP lO .,,,, "·1 lokaal 1 , 

-3."- u. Lens 9 - Bl.Zvrart 7 " 2 ~" 2 

-3-30 -u. DHL 16 - Lens 10 L.v.Vollèring, ,Delft 

PROGRAml~ JUNIOR1N VOOR ZOHDAG., 3 FEBRUARI 19 7 
-2.30 u Lens 1 - Wcstl.l Terrein 3 lokaal 

,.,-12.-,u. Le,ns,3, ·-·QuickSt.3 " 3 " 

-Ll5 u. LE:ns '5 - RKAVV 3 " 3 " 1 

'5 
5 
5 

( 

'-, 

" • 

·, 

OPSTELLINGEN. _ ,. . , , , .. 

Lcnsl·: bekend' met; P.v,.d.Gce;sL Res. G.Jcheè.L"i-, · 
I --, ' --

, •, d c r ,.·dhr.P.Juffermans. · , 
· · Lens 3: bekend met H.v,d.Bcek Gn H.Pclster. Hes. 

Himfr·laar F. er. (l.Looycsteij,n, Le•ider : dhr.P.1kersho0k.-

kns 5: bukend.' Rt,s·. ]f.de, Groot. L~idor: dhr.A, · 

, Bogiech • 
,, 

• , 'Len's 7: bekend met M.Zilfhout. Res. R.Stráathof 

Leider : dhr.A.Beck (let· op de aanvangstijd~ongens f). ' 
· Luns 8: 'bc:kcnd met, J .Olyhoek en {}.van Soest. hes. 

N.v.Adrich~m ep E.Kos. Leider,.: dhr. H.Komper. --

Lens' 9: beken<). met F.Duim c.n H.Goemans. Rus·.J. 

Brockhcus. LGider : dhr.G"Lnm.•· . --
Lcr;s· 10 ,' - . , . • · 

, . P.(,chultcm, P.Nic:m1cnhu1zen, A.Thomas,F.Ha-

ring, F.Wamstcukcr, L.tcr Meer, N.do Boer, ii.Waayer, L.Thomas,·. 

' ' V. No7,EOe, J. Vel dink., Res •. : w .Iîurghouwt, Lei dur : dhr :A .}lurg- ,' 

houwt.. Samcnkómst : 2.30u. Lijnkamp;•,a.c la Rcyvreg .' ' , . '.'-

. 1 WL' kri.jgèri WG volgende W(eek ? Bl.,ZV,. - _Le J!S 1; 

,, 

Bl.Zw.-Lé.r.3 3 Gr.W.Vac .:..Lc]'.ls 5; Bl.Zw.-LLns 7, Bl.Zw.-L~ns 8, 

Lens 9-VVP, Lc:ns 10 - 9sc. · · 

de 
C. tO 

G. Looycsteijn ,in F .Himfelaa,;: worden dezé week bij 

juhiorensecre taris vervracht o'm hun wogbli,ï-vcm van zondag 1. 1. 
'. •. 1 .. , 

moti voren~ ,· ' 
;, JUCO 

f 1, 

, De Filmavond. . 
Slechts weînig minuten· na half ach't w-1ren ·rûim 60 , 

Lensjunio~en bijeen.in een tot bioscoop g~impróvise€rde gymzaal., 

. Na r. en heel kort· opeilingswbord o~ dé g-:nodigd-,n · - ·ond&r 1'1ie 

de l: ,c:,r Ii.Houk1cs als ·bestm;.rssfg,;vd:rdigde - tè verwelko::itri, 
' ,_ . ' .. ' . ~ . 

. -.••, .. 
' ' ;·' 

• I 

' ) . - \ '' ___ ,""' 
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gihgen de licht<:n uit en blc,ven wij met è:cn onderbreki'ng voor 
5 minu·ten- pauze tot half tien g0bocid kijkc,n naar het sp<:l ' 
van licht en schaduw. fü:t -1>rogramma - _sport in dè sneeuw èn' 

-, de gcdurfde,bèhv0nissen van 8en olijkê snuiter met ,zi-jn 
, vrü,nden - bleek -der-mate ·op onze j'ongens afgestemd te. zijn, -
dat ·ni_!.-mand zièh ook maar eèn t(;l verveClde. , _ _ 

Een har:tdijk applaus bc.loonQ,C de eerwaarde Broeders, 
die ons -in staat hadden gesteld _de Lcnsjcugd een aangename 

,avond :t;_e bezorgen. , , - De JUCO /, 

Zo speelden onze juni.oren. 
De uitslagen vic.lcn nogal hoog uit ditmaal;' zowel in 

- ons voor-als'in ons nadeel. Het eerste stelde h0vig teleur 
door de ee'çste verliesparti;l' te boe.ken en--dat nog wel kgen 
het niet sierke _Quick Shi;s met de k&pi tale cijf0rs 5-0: De • 
wc.dstrijd. verdiende n2.uwelijks deze kwalif•icatie. Het gehele 
elftal, mqt uitzondering van H.Wittf;l;'S_ c.n F.Hecr<óllS in de 
2e helft, bleef vêr onder do mc:at. Er zal veel sn,:,ller gespc.cld 
en minder gepingeld mobten v10rden om tot succes te korii"n, Een 
klein excuus waren de- blessure& :van v.d.Breug<-1 c,n d8 Wailrt,~ 
v.-aarçioor een g~dcel te van· dit trc:ffen m'- t _ 10 man g; specld 
mo€st worden. Lens _3 k':1&n in PoeldiJk tc1 ,:,cht op' GE.Il dras- · -

", sigc zt:n .. ~vlakte-t aJdus de leider ( ?'! J t' Vc-rbllrçh opt:ndé na een 
k.vartier dé score, m,,,,r l.:u,rshock m:,c.kte gelijk mc't een keuri-

-ge kopbal uit een voorzet v21,1 rechts. Voor, rust echter nam 
Verb'1rch opnieuw de leiding (2-1), wc:arbij onze kciper niet 
vrij uit ging_. Du 'storm tq,tn na de pauze verhinderd& Ltcns 
niet, ·ten ::;anva1 te trekken. <Dit resulteerde in een doelpunt 
van i,ick Taat (2-2) .. In ,de laatste: 10 min. krcgen:wc 2 pe'- · 

1 ; ,nal ties te nemen, waarvan &r 'één werd b&nut, · zoda_t de; eind-
, st~nd · 3-2 _ in ons Voordeel w0r.d .' Lens' 7 wo,n ze&r oVt.órtuig~·nd 

v.rin zijn :·rivaal Gr:,7.Va-c. Dit w·:.s te·, <frmkcn aan onze grotere· 
vechtlust en 'bctsre 'halbc,hr:nfü:,ling. L"'ns begon met de storm 
mee en· ontketende een offänsî c:f met-felle sc:10ten op het Gr. 
W .-doel. Michel Harders ontpopk •Zich hierbij als aón snelle· 
,en bo,H;eglijke midd<mvoor •. ' Dc. ruststand wees maar liefst G-0 
in ons voordeel ,::an. Nn rust storm t(gen, mà1,r:' tE._gen de v0r-

. m:ichting in blue:f Le:ns sh:rker. _ Prachtig ging de bal kngs · 
de grond v,m man tot m,in en de ,grbcngclen krcg"n g, en schijn 

, van· kans.; Regelmatig we1·d d,e stand opg~ voerd to:!: 9-0. Toen 
.-... _vondc·~ .we het :~~llutj~s.- ~t•n é.;Pl-:d~ Wt.dstrij.d VC!ri Lens kantJ "' 

·;:_nrbi;i Gr:,üf _,1111,:m •:or l t. c;cnv· .. _I. -. -=-------·---------------- ... ------•---~--~~-----m,,a,;i---::i;-;;::::,9"J;a:=o=:c.~-;=;i* 
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Terreinen 
Hengelolaan 
• 

* " 
Alg. secretaris: H. Haukes, · 

, 2e Schuytstraat 60, 
Telefoon 321721. · 

, 
Secr. Elftekommissie: F. J. van Luxemburg 

" Buys Balletstraat 54; 
Telefoon 636509. , 

Secr. Junioren Com,.;issi~: E. Sarolea, 

Mezeolaao H, 
Telefoon 331506. 

• ! .. 
' 

.. " 
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MAKELAARSKANTOOR 

NIJBACKER KOPPELLE 
BeAdlgd Arrondl11em111nls•Rechtbank 

' -
KOOP en VERKOOP van Hurzèn, bedrijven, 

zaken, Inventarissen, meubilaire 
goedere·n enz; 

TAXATIES 
Onroerende- en roerende goederen 

HUIZENBEHEER 
' Onderhoud, huurincasso 

• HYPOTHEKEN 

'Hoofdagenten rallway passengers ass. comp. 
W.A. verzekering voor het gezin 
f 8. - per jaar. Ongevallen- en Ziek

te verzekering. Concurrerende premies. 

Stadhoudersiaan 98 t.o. Gemeente Museum 
',-Gravenhage - Tel, 558007 -541405 

De Poelier uan Den Haag 

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

Prins Hendrikstraat 91 

Den Haag, Tel. 334493 

Firma M. A. Laforêt 
Zoutmanstraat 39a 

Tel. 330796 

Fruit - Delicatessen . Fruitmanden 

. 

Sinds 1928 

Het adres voor al uw tennis·- sportartlkel~n. 

J. H. WINTERDIJK 
Daal en Bergselaan 3 - Telefoon 338252 

5~1 uit 9 verschillende 
landen. 

• 

2eRiemerstraat 170 
Telefoon 335822 

. ,, 
Lens Leden· 

Indien u iets nodig heeft op huishoudelijk 

Vergeet dan Uw oud leden niet, 
gebied. 

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

Koelkasten, Wasmachines ., 
Kolen en O/ie/1aarden 

Gasfornuizen en Com[oren 

Wij verzorgen al uw Reparatie aan Huizen 
Binnen en Buiten. 

Douchecellen en Geysers 
Bdd- en verwarmingsinstallaties 

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

' 



.. 
' 

DE''LE_;iSREVUE 
Redactie: G.Lam·e.n P. van Onna .. 

• Giroirnmmer t .n, 'v. L. en S. 336711 

j .- ~ 

Secr,: H.Houkes, 2e Schuytstr .• 6O, tel. 324721 . 
Terreinèn OckenbU+gh, einde Laan· van ~eGrd~rvóott. 

--------------------------. ----------· ------- -------. -- \,-.--' 

. 3le .JAARGANG (1957-1958) n''l 5 sep.57 
====-============:;:::;::;::-:;:::;;;::::;::;;;;======. == .=======· =====· ===·, . '======= 

L1'NS I ZAKAGENDA · . . 
1derdag 5 
cerdag 7 

sep 
Il 

!dag . 8 . · Il 

Training Senioren , ·, l 
Junioren en'pupillen,spelen vriendschappelijk 
H.Mj.s in Groènestein ·. 
Opening competi tü, door Le;,s 2--3-4-5-6-7 

, , 2e · klas junioren oefenen tegen •GDA . ' · , ·, 
in dag . 9 11 , Cl ubavond ! • · , 
ms_dag JO " , : '/loensdàgmiddagclub 

,, 1 s· ;.vonds · tráining selectiegroep.: 
=========== ~ ··====================;;;:=:.:;:;;=========,=' ======. ==== !(' 

DE!J'.{ AAN DE EERSTE KLAP ! ! ! · 
, 

===-== ';,:==--====:::===. ====;;=·====== ·===;:;;====::.=== .===== - '·- =. "======;::: '== 
., ' ,K 

1 ,ni eitwe ~g:, , , 
. i.iet dit nummer· vangt weer een nieuwe reeks van de Lens

me aan, die naar _we hopen weer' even trouw als voorheen we
lijks bij onze ,leden en donateurs iri, de bus zal vallen. Dè 
leling van de Lensrevue 'zal op enige punten wor,d. n gewijzigd 
~geleken _met de ,vorige jaargang, Hierover' volgende week méér, 
1gezien thàns de ruimte hiervoo:r ·ontbreekt. ,.· ' 

We : willen wel even onze grote· waardering uitspreken voor, 
leden,' die ook in het afgelopen jaar hebben zorg(s'edragen, ··. 

1 ohs cluborgaan week-in-week uit in een redèlijke uitvoering 
\ . 

verschenen. ·we hopen ook in het komende jaar ook op deze 
1sen te mogen rekenen, waarvoor hij voorbaat hartelijk dank. 

. ~~-
-------
t spel gaat· beginnen. 

Zondag a:s. staan dan weer de eerste competitiewedstrij:_ 
1 op het ~rogramma. Tegen de ti'aditie in begint dit jaar niet 
KNVB doch de afdeling Den Haag; zodat de-lagere ,elftallen 

tmaal de primeur hebben. Het gepromoveerde tweede zal moeten 
1tónen, dat het in de n.ieuwe omgeving meè kan komen, terwijl , 
t gedegradeerde Lens 3 natuurlijk. alles in het werk zal stel-
1, om de misstap van verleden jaar góed0 te maken.· Ook de 
,rige elft all en zullen er goed. aan .. do~n van meet af' aan met 

1 • 

' ' 

,, 



,-

---·--------------------. ----------------· -~----------entjrousiasme de sportieve -strijd aan te binden. De oef 
st:rijden zijn niet onbevredigend verlopen en het zal o 
om be,_nieuwen, -irnlke rcsul taten e:r' uit de bus komeh. We 

_voLdoende vertrouwen in onze jongens, om te mogen1 verw 
dai reeds op de eerste dag onze elftallen duchtig.van 
zullen doen spnken. 

1 Wij wensen. onze spelers prettige wedstrijden en 
sportieve successen toe. Re 

Nieuwe donateurs: OFFICIEEL 

n·0 237 : J.C. Vilyooye, Barehtzstr.56 
2~8 · Th. C. Luyëkx, Valkenbo slaan 164 
239 · E.v.d.Starre, Okkernootstr.155 
nos 237-238-239 incasso-adres:Valkenboslaan 164:dhr 
240 A.v.Huffel, \'!ibautstr.152 te Zaandam 
241 _ P.F.G.Paulides, Windesheimstr.18 
242 M.J, v.Gogh , Bonaventurestr.28d Rotterdam Z 

_243 ·L.C.v.d.Waals, de la Reyweg 419 
nos 243 en 244:incàssoadres: Loosduinsekado 60:dhr.J 
244 A.van Gijn, Oosterhesselenstr.a9 
245 A.J.Gregorowitsch·, Zuigcrstr.74 

bro1 

no 245: incasso-.adres Valkenboslaan 164: dhr.13 .Luyd 
246 A.J<;ykolhoff, Melis Stokelaan 716 
247 l!.v.J)oren, Erookslootkade, 71 Rijswijk:incassc 
248 H.v.d.Jagt, Apeldoornselaan 205. L.de 

Bestuursvergadering: 10 sop.57 des avonds om 8 uur ten 
van de heer J .Wüstefeld, Liddachtenweg 191. 

H.Mis • Z d 8 57 t d t.t. d on ag a.s. sep. vang e compe i Hl voor ( 
ren aan. De go~·de gewoonte getrouw beginnen we deze da1 
een H.Mis opgedragen voor álle leden en donateurs van c 
eniging._ Deze H.Mis wordt ook dit jaar r.'eer opg?dragon 
kapel van ,Huize Groenestoin, Loosdil.inscweg~ V/e vertrom 
op dat he81 Lens om 7u30 present zal zijn., 
K.N.V.B.-pool. 

Het aantal inzenders steeg deze week.tot 87, wa2 
reeds in de eerste week 23 donateurs. Voor -zover mogeli 

_ a_lle leden en donateurs die gerechtigd zijn om aan de I 
dee], te nemen formulieren toogezonden. :Enkelê exemplare 
nog voorradig. Gegadigden melden zich tJn ·spoe,Hgste bi 
Haukes, 2c -~chuytstr.60, -- ·,· 

r I 



. " 

' . -3-
. -- -- . r , . . 

Voor de goede orde wijzen we er nog o·p, dat de min'i-
. mum donatie bedraagt f.0,5Q per maand, plus ~.1.-voor,contri

butie van de K.N. V.B •• Mochten er' in Uw kennissenkring nog 
pool-liefhebbers zijn, dan kunt U hen als donateurs doen in-
schfijven. Zij .kunnen dan direct meedoen~·· · 
·· . 1 Deze week waren· de .re sul ta ten voor onze cómueti tie en 
troostprij~ , • c:Veldink met 11 punten. Hij mag voÎgende·week 
zijn formulier geheel invullen en gratis· .inleveren ; 5 d~elne
mers met 10 punten; 11 deelnemers met ·9 punten en. 26 declnemérs · 
met 8 punten. . ,.. . ' . , 

Inleveren van de ,formülieNm deze week, wederom bij dhr 
Houkes, 2e §chuytstr •. 60. In verband met door de afd,den Haag ge~ 
nomen maatregelen is de uiterste tijd van· inlev0ring déze week·· 
ZATERDAGMIDDAG ZES UUR. U hebt 'dus alle tijd het formulier op d,e 

· . , .. juiste wijze in te ·vullen en• tijdig in te leveren; We votwachten 
' ook deze week weer een: groot aàntal formulieren. Denkt U er om 

dat het formulier duidelijk leesbaar is ingevuld; LET SPECIAAL , ,· 
op DE DOORSLAGEN .. Veel succés ! ! . . 

-:-:-
SUPPORTERS,. ATTEI!TIE ·· ! . . ,. ,, 

. , Op 15 sep a.s. start ons eerste elftal niet de we·dstrijd , 
tegen Steeds ·Volharden uit Rott0rdam. Dit is een· 'thuis-wedstrijd. 
Elke- rechtgeaarde Le,nser hoópt in stil te, dat or.ze' voortrckkfrs · 
,dit' jaar weer tot de kans paarden zullen b~horen. Daarom is het 

·van belang dat vre i,ekelijks ecn·,grote · schare supportc,rs langs 
, de lijnen vinden. Maar niet alleen bij thuiswedstrijden is· d'ezc, 

stoun onontbeerl;ijk. Ook en speciaal bij de uitwédstrijden is 
een goede aanmoediging·van groot beleng. Daar0p zouden spelers 
en bestuur zo gaarne zien, dat een flink aantal supporters ons 
eerste elftal gaat v,:;rgczcllen. 1 

• . Op 22 sep.a. s. volgt 'de eerste uit-wedstrijd tegen · 
., BOSKOOP. 'ii'q,i'0kEcnen d_an op 0en volle bu·s •. U zult zien .d~. t U van 

de reisjes.veel plezier zult beleven. Om een en ander nog aan
trekkelijker te maken· heeft het Bestuur· beslo:1:en', de v:rije. -
plaatsen ~voor. de ·reis naar BOSKOOP besehikbear te stellen voor 
de J:utt<>le prijs van, EEN GULDEN per pE:rsoon •. Hierte:gen kan, . 
dunkt ons, niemand bczwàar hebben, Willen degenen die _deze reis 
mcè zullen Diaken zich deze week even opgeven 'bij dhr.Houkes, 
2e Schuytstr.60,tcl.324721. We hopen dan een extra grote bus 
to kunnen r8s5rveren. 

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



------------------------------------------------------4-___ _ -N~DERLAND-BELGIE. 
Deze wedstrijd wordt gespeeld op Zondag, 17 nov,57 des ··middags om half drie ·in. het Fcycnoord-Stadion te Rotterdam. Prijzen·van d& plaatsen: Eretribune lering f,1(,.-; Eretribune 2e ring f.8.-; Maastribune lering f.8.-; Maastribune 2e ring f.6.-'; Zijvakken lering f.6.-; zijvakken 2e ring f.4.Staanplaatsen lange, zijde-f .}.!l,; Staanplaatsen korte zijde f.2.-. Aanvragen uit'sluitend. schrifteli,jk te richten tot dhr. Haukes, 2e Schu,,tstr .60 voor 1 OCTOBER 1957. ! ' -:-:-:-' \ 

VARIA. 
-Naàr ons ter ore kwam is het.a.s. zaterdag eindelijk zover, dat de nieuwe consumptietent in gebruik wordt genomen . . We hebben er lang op moeten wachten, maar het zal beslist een grote verbetering zijn. Ongetwijfeld zullen onze leden en sup-porters er een' dankbaar gebruik van maken._ , -Twee Lc,nslcden vierde.nop 1 september een, jubileum in onze:, club. DG h€'er A.Walhain is 25 jaar lid van onze vereni-. ging. Voor de oorlog m1s hij één van de me:e.st op de. voorgrond tredende "blam;-wittEn", zowel op het voetbalveld, als in .divc·rsc bestuursfuncties. fü:dien .leefie hij als "t'-ruggotrokken" · Lçnser, tot het vorig s0izocn'hij de stoute (voetbal.:.)schoencn weer aantrok on. een belangrijk a2ndoel kverdo in het door LEns 6 behaalde kampioenschap. 
De andere jubilaris is de heer C.van Egmond, die L~ns niet minder dan 35 jaar trouw is géblcven. Ook in vroeger tij-, den e;cn heke"~-~ figuur in onze club. Thans zien we hem nog . r,gelmatig als supporter· aan de lij~, terwijl, hij ook bij de. veteranónvmdstrijdcn steeds acte de p~·ésence geeft. Aan beide heren onze ·gelukwensen 0n wij hopen crn;rzijds da.t zij T,cns ,nog lang trouw zullen blijven en andf;rzijds dat ,zij nog veel plezier van Lens zullen mogen- ondorvindcn. -Hico Drabbo biedt tor.overname aan een pr...ar voctbalschocn0n, m&at 39. Ach-es: Apeldoornselaan 201. 

-Wie heeft cèn paar twèodc hands vootbalschoenen·, 36 of 37 te koop? Hij stelle zich in verbinding met de F.van Luxemburg, Copernit:usstr.56. 
\ .. -!-:- ' Uitslagen vriendschappeli,iko .rmdstri,jden van: 

maat 
heer ' , 

s0 nioren: Q,uick comb~.-iicns -1 1-2 Icr!s Co-b r ~ ·ir•~ Qt ~ 1 '"•, •t.c- ~'"'--_,~-,._ L., •.,,.--"' !~· -l~B •'.:".omb .J~t:Guic·::, 5t. ~.--2 :~( l~C. ', Cür;J}.•ot.,"-~••i ··'.: ,; .,.?-5 



- ·,., . 

/ ' . -5-----.-· --------------------.------ ·----------------- --- ·------Junioren , . 
Lens Akl.-Celeritas 3-2. Lens 3ekl - VVP · 1-2 ':Lens lekl-VVP 4-0 Lens 4ekl - VVP 5-0 De wedstrijden van de beide tweede klas' combinaties zijn' niet doèrgegaan wegens niet opkomer •. v,m V. V.P, 

-:-:-:-
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 8 SEPTEMBER 1957, 

,, 

-· 2 uur Spoorw:\jk I - Lens J. .Melisstokelaan,ho8k _llEJdemsvaari-:-- 2 uur Lens 2 Westlandia 2 Ockenburgh, veld l ,lokaal Îg -12 11 de Jagers 3 - L,ms 3 Oostersportpark, Wassenaarseweg 
· Waals dorper laan 

- Lens 4 Dedemsvaartweg, hoek HEmgelolaan 
· (hoofdingang VCS ) 

1 

-12 Il BMT 4 
0

-12 " Lens 5 · 4 Ockenburgh, ycld 1, lok.l -12 11 Lens 6 11 112 "2 - l u30 Lens 7 

- Spoorwijk 
Quick'9 

-:-H.J\I.S;H.7 " 11 2 11 2 OPSTELLINGEN: 
Lens 1 · · , ==_.;:.A.Beck, .A.v.Luxemburg,A.v.Laarhoven,~.Luijckx, J.Admiraal,J.Roozenburg, R.M~hi,m, F.de Jong, J.Ras, G.Ve.rhcar, 'J .Vlüstefeld. Reservûs : G.Kochi, L.de Boer. · · · Lens 2 ' · · ' . · · , --~F .Kortekaas, A. lloppenbro•..twers, H .Kecmper, 

., 

A.Vcster, J.v.d.Mcer,P.Oranje,P.BL2rghouwt,A.Burghouwt,L.Knijff, , R,)'iüstE.feld, J.Jager·. Reservrc's : R.de Waart, N.è.e Gruyter, !l .Lancée. LEider:.dhr. de Weért·. . 
~~.!1~-H.Eisenb~g~r, .A.Krol ,J .Ldiegc~d,H.de fü:kkes· C .Hoogeveen, H. ;, . Niel, V • v ,Lar.rhovcn, J .Be:i.jcrsborgèn, P .B_çrgcnHonegouwe:-i, · C .Pcctsrs, A.Linneweover. Rccerves: J.Boortman, S .de Bruije. · · ' 
.!:~E·~ 4.J .Frij.tcr~·; Ph,dc Hçer, P.Krol,B.v.Vcl,zen', H.Hclmich, J .v.Wcsting, A,Zuijdwijk,. A.Hocfncgd, H,Naastepad, L,dc Bor;r, H.v.Wcsting. Reserves : M.Hollander, L.dc Weert. ' 

;~,;ns 5-R.de Waart,. C,Vcldink,P.Jans, A.Smabcrs, N.ij.e Gruijter,' J .Groo·i,nuis, J .v:Bussel,G.Jchee, · H.Lancé8, •' H .Beijersbtrgell;•V .HE.ncgouwer1~ J .Brussel. Reserves: J. Vli tters, K.Walla'art. 
Lims 6, • · .. . ' . . ==----":A.Blok, J.Ballcring, F.1!ourik, J.Bom,A.Wcel-hain,J.?ontjc,H.Mulder,H.J::'ns:icn,H.v.d.)3oog~r.rdt, H.v.Rijn, L. N i,,.;E $( }·, ., ~r... TVL s: P. ... Loy'.: 1~i, ;: . :; -1::ol ·~{- n_b€ rg. 
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-6...: -------------------------------.--- r-------------- - -. . . •·. 
Lens ÎG 1, E 1· .. t' · "/, Kl" . G G . R B ' . am, 1

• owcns ein, ,1. unncn, .v. e1.n, . ec-
ker, C,Nieuwenhuize11, F.Schippérs,, J .v.Poelje, L,Blom, J .Kuy
pers, J ,Br.ochard. Reserves:' R.Suijkerbuijk, D~v.Lieshout. 

Afschrijvingen (litfst· zo weinig mogelijk) v6/Jr za-' . 
terdagmiddag 12 uur aan dhr.F,J.van Luxemburg, Copernicusstr,56 
telefoon 636509. · · . · · , 

Onze voortrekkers spêlen zondag a,s, tegen Spoorwijk 1. 
Deze wedstrijd is voor Spoorwijk de opening van hun ni(mwe ter
reinen-complex•: Gaarne hebben wij dezo gelegenheid. aangegrepen · 
om de banden met·onze a.s. buren te kunnen verstevigen. · ' ' -:-,:-:-
Vlé\n dé E.C·.O.B .. d h t . , · d d iJ e aanvang van e nieuwe seizoen wor en e 
spelers verzocht de nodige aandacht te schen.~en aan de onder
staandé punten :' 

1. Reserve-spelers zijn verplicht als grens- · 
;:rechter voor .hun elftal te fungeren; 

2. De spelers moeten minstens 5 minuten voor 
het .begin van de wedstrijd in voetbû-tcnuo klaar st&,m, fü;t 
ffiag in geen geval voorkomen, dqt als dG scheidsrechter k~~t 
controleren; niet alle spelc,rs rrnnr:ezig zijn. 

3., Alle spelers behoren niet eerder hot v<;ld. 
te bctrc,den voordat de scheidsrechter gc,hec,l kh:ar is met d_g_ 
controle,. 

4. Afsèhrijvingen tot het minimum bcpc,rkcn. 
Wanneer het niet anfü,rs · kan den ,moeten de afschrijvi'ngen y/J6F_ 
zeterdagmiddag 12 uur bij het E:c.O,-s<;CrLtarirmt binnen zijn.· 

5. Wegblijven bij de v1<,dstrijd mag vi:nzclfspre
kend niet voorkomen. Indien er ums sprake is van overmacht, 
dan zijn de betreffende speler• vcrpliêht de, dcarop volgende 

· ml'Hindag voor 7 uur n.m.. ten huize vr.n de Eco-sccre;taris of op 
, do' clubn.ond d<è oorzaak van hun m:gblijvcn te mdden. Iç,è.ere 

wegblijver die hierin ·in gebrc,ke blijft ;;orclt bij het Bestuur 
voor andere, maatre,gelen voorgodrc:gen. 

6. Spelers, diEJ wc.g(ms ziekte, blessures· e.d. 
niet kunnen spelen, worden ·alleen na bericht van hGrstel wede
rom ,opgesteld, Zolang de ,E,C,0,-sccretaris geen ·bericht heeft 
ontvangen, blijft het spelen ç:chterw<.gc. 

· 7. Spelers in mili kiré :l.icnst wor:len' dringend 
verzocht .'."J~n h..:,t E-CO-s .. ~r~.t:::.ri.:.z.t t, .. bt:ri .. ~~·t:.n O~) w€Jki2 zc·n.lr:.-

i 



' ' 

' -7------------ ---- ------------- ·--------------------------------· 
gen zij wel en welke zondagen zij niet kmmen spelen. . 

8. Raadpleeg ten alle tijde: èe .afkeuringslijsten' 
of Uw wedstrijd doorgaat. ·vertrouw dus niet op-de.modedolingen 

._ van anderen. ' . .. 
9. Draag .steeds zorg, dat Uw schoenen in orde • 

zijn; vooral geen uitstekende· spijkers. Denk om Uw. tegenstanders 
en om hct·materiaal zoals ballen enz. 

10. Gedraag U al tijd èorrect j0gens de 'scheids-
rechtor en Uw tegenstanders.. 1 

11. Houdt de naam van Uw veremiging hoog. 
12. Niet het Lc,ns-shirt siert het lid doch het 

:\,id sit,rt h0t. kn~-shirt. 
Adres EGO-secretaris: F. J • .van Luxemburg, Copfrnicusstr.56 

telefoon 6365c9 · 
Verwachtingen· van do ECO voor het komende, ·seizoen: 

Geen afschri,jvors ~- Geon wegblijvers - Geen telaatkomers' 
en goede re sul ts ten. • 

' De ECO wcmst een iE:der een prettig en sportief voe_j;bals0:l-
z'oen. 1 

"' • -
; · F.J .v,m Luxemburg(Sec7.) 

, 
PROGRAMMA JUNIORJ,,N VOOR ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1957.: 
- · 2u30 Quick - Lens. a klasscèomb. 
-' 2u30 Lens -3e klas comb.- GDA · 

} uur Wit Bl.R.K.- 1'0 ns 4c kl.a 
- 2u30 Lens 4e klas comb.- •DA -

· - 2uur Wit Bl .R.K. - knspupillen. 

' 
·' 

PROGR/11il\!A JUNIO!ill'l VOOR ZONDAG 8 SEPT:EJ.IBER 1957. 
- 12 u. Lens 2e kl - GDA-

1 

./ . 
OPSTELLINGEN . · . ' . 1 , • • • . 
------<-~ kl. comb.: P.v.d.Lc0uw, C.v.d.Zl.Jden, J.Hoefn.agels 
G.v.d.Vlnf!rt, H.Rooduin, G.Kc.mporman, H.Polstor, F.Burghouwt, 
P.MeGrsho<ok,H.Pcnnings, ·C.v.d.Beek. Rèservcs: Ii.Taat, H.v.d. 
Beek.-_Leidcr: dhr.E.Sarolen.' 

2.: k'.I:.comb.: P.Straver, H.dc Hnas, W.VcndLrbos, 
·N.Drnbbe, R.Roodbol, K.v.d.Là_;n, 1!.Hardèrs, H.v.d.Spek, P.Kcm
per, H.van Tiijk, M.llef.rschop. Reserves: A.v.Zecland en A;van' 
Ockenburgh. Leide:r : dhr .P .Juffermnns. . . 

. , 3.e klas comb. :G.Halleen, ,C.Nuytens, M.van Zilfhout, 
. F.Wamstecker, A,Thomas, P.Wiise, G.van Duuren, H.Gocmnns,G.Oly~ 

hoek, A.ven Eig, N.de Boer. Res.:P.de Haas, W.v.d.Rµytenbcek. 
Leider dhr.!l.de Bnkker. · ----·· · ,, 

-. . ' 
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=- 4e kl.comb;a.: P.Schulten, P.Nicuwcnhuizen,' H.Nieuwen-

.a:.. •. 

-

- . 

hoveri, P.Haring, J.v.d,Knaap, J.Veldink,J.Witting, V.Nowee, 
L.Thomas, A.Verburg, W.Burghouwt, Reserves:P.Ebing, .A,fürnke(?) 
L.v.d,1!eer. Leider : ·dhr. A.Beck. ·samenkomst:2ul5 Lijnkamp. ' 

4e· klas comb. b. : ,G • .J eheG, F. Duim, J ,Meyer, N, v ._Adriche·m, 
N.Pannokcot, E.Bish; J.Broekhans, G.Scipio, H.Englebert, G. 
Suijkérbuijk, D.Vlandcrs. RcservGs: A.Roodbol, A.Verstoegh, 
A.v.d.Voort v.'d.Kley. Leidçr : dhr.A.Hoppcnbrouwers. · 

Pupillen: À.v.Egmond, P.~oijersbergen van H., A.Rosen
thal, J ,Krampc, J·.Schcllo.rt, G.van Dam, P.de Koning,P.Poillot, 
J .D:i,etz, · VI ."Groo·t, A .Kramps. fü:serves: S.Blok, IJ .Roózenburg, 
J.Englcbert. Leider: dhr.C.Tcnni~sen. Samenkomst: lul5·Li~n-
kamp. ,, 

Afschri.jving<.n aan dhr.E.Sarolca, Tomut0nstr.!jO. 

Even de aand2ch t vo,.,r ons ma tcrio.al. , 
Afgelopen zondn,/5 werd er op Ockcnburgh m,cr lustig op 

los gcvoetbnld, totdat op een zuke:i;- moment Pluvius de voetbal
vlakte dermate rijkelijk met wi't'cr bcsprenke.:ldc d2.t een icdEJr 
de klGedtcnt in vluchtte. En terwijl de voetbé'.lmenigtè zich 
schuil hield, br;andc u,n lid van do commissie vnn terrein ·en 
i::. tc:riaal ·zich eon weg door h8t hoge en no.te i·ietgcwa~ langs · 
de sloot, ·oi:.dat men zich ·de moeite niet getroost-had ook fü> 
bë..llen mee n.:.1ar binnen te nemen.;, 

ILdere voetbalmiddag weer gebeurt het .dat een bal de 
sloot of het struikgeias in wordt getrapt en er niet prompt 
wordt uitgehaald. Maar denk nu vooral niet.dot dit een taak 
:v.an de materiaalcommissie is !. Als dit zo was, dan behoorde 
iedere ·1cnser in deze commissie te zitten, ·m.a.w. iedere Lerr~ 
ser is mede-verantwoordelijk voor het matorü,al det "hij ge
bruikt. Drar1gt. daarom goede zorg voor ons mt:t~rio.al. en ver-. 
licht dr:armede dé " taak· " van do 1:mteriaalcommissie. 
-=======-=· --==-==-=,===--·---------=------------.=-~--------

.. ' 
. ' 

'' ' 



DE LENS.REVUE. 

Redactie: G. Lam en P. van Onna 
Gironummer :t~n.v. L. en S. 336711 · -

Secr.: H.Houkes, 2e Schuytstr.60,tél.324721 
Terre:i,nen Ockenburgh, · einde Laan van Meeraervoort 

· 3le jaargang (1957-1958) n" 2 12 Sep,57 

- ' 

- ' . . -

Donderdag 
Zaterdag. 
Zondag , 

L:E.NS 1 ZAKAGENDA 
12 sep.: Training Senioren , 
14 " : Lens junioren· 1.:.6-7-8 + pupillen · 
15 11 Lens Senioren 1-2-4-5-6-7 · 

" ·Junior/iln 2-4-5 
Maandag 16 11 Clubavond ' 

• ,. 

Woensdag 18 " Woensdagmiddagcl.ib in actie , 

==== · · =========== 1 · 
1 
s =avonds= traint= de= sèJretiegroe.p. =======· = 

·,. . VOORTGAAN OP DE ING:E.SLAGEN ·wEG ·. 
=.:::====-===-===:;:::===::;==-====== ··.:::===::;:======' =' ====:::::::;;;:;::;::;;;;;;::::;;;::;:;;:::;;;;;;;;;:;:: 

Na de werkelijk schitterende start van onze lagere: 
elftapen is nu de beurt aan Lens 1 om de eerste klap uit te 
fü,len. Het Rotterdamse St.eeds Volharden komt op bezoek. bij ons. 

, Een tegenstander; ··wu,rvan we de kracht i.n he.t· geheel niet ken
nen, zoals. trom1€ns_bij vrij11el alle clubs uit deze afdeling 
het geval is. ·,;è durven ons dun nj·ct aem eèn voorspE'lling. te 
wagen. Een dil]g is zeker : ·Eer zal van begin af aan stevig aan
gepakt moeten worden en voora.l mag de tegenstander geen moment 
worden onderschat, Wanneér onze .voort~ekkers inderdaad de juiste 
wedstrijdmentdi tei t blijken te ... bezitten,· geven ,wij ze toch een 
goede kans om in de komende compet:~ tie hoge ogen te gooien. We • 
zijn benieuwd naar het-resultaat van a.s.zondag. Zet hem op, 
lui. Natuurlijk mó'gen-we een· grote schare supporters op Ockenburgh 
verwachten, 'die onze jongens_ 'hun onmisbare steun zullen il:~/i:n· 

OFFICIEEL 
Nieuwe leden: ; 
;,276 G.v.Drunen 21.10.47 __ ,Sinassappelstr.39 tél.338108 
'277 J .Verhaar 13, 3,47 Mient 294 ' ,i 332833 

·,, 278 L.For.tman 29.2.36· v.Speykstr,192 (oud lid ) • 
Nieuwe ·donateurs: 

249 Mej,A,M. Demmelinne, Harderwijkstr.179 
/ 

250 Walburg, Valkenboskade 284 
251 A.Bitter, Bazarstr,44a 
252 Dijkéi·~,r.n; J ,F. !Te.chtegnelplein 15 

/ 

. 1 ' 
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n°253 A.v.d.Bemt. Ananaffitraát 9 

254 I. Kramps Piet He•instr.112a 
255 J.H. de Groot Nacht~_gaalplein 6 
256 L.v.d.)'liök, Barentzstr. 62 

In ballotage: . 
n°11 F.P.Móurik, 16.8.47 Grovestinstr.151 (dhr.F • 

. lfourik - H.Houk:ei:, ) 
K.N. V.B. -Pool. 

, Het aantal deelne;ners steeg deze ueek tot 129. N .Hoef-
nagel scoorde liefst 12 punten; Of hij in de prijzen zal val
len is ( maandagavond )· nog niet definitief bekend. 1,[ocht dit 
niet he·t geval zijn dan krijgt hij de trocstprijs, en mag 
volgende werk gratis deelnemen. Krijgt hij van de K.N.V.B •. 
wel een prijsje, dan'gaat de troostprijs naar E.Jartssen, die 
elf maal goed gokte. Dat puzzelen we deze week hel uit'" 
I•c, onderlin-ge competitie. 

Ua t,rne weken " poolen ·" is de stan.d : 
A'.ln de kop met 20 punten : H-.Janssen en F.Oranje.Hicr- . 

cp volgen met 19 punten : J .Bontje en C. Veldink. Op de derde ' 
plaats met 18 punten: A.Hoefnagel, V.v.Laarhoven c,n L.v.d. 
V,.als. Op de vierde'plaats met 17 punten : J:Jag~r, ·P._Krcl, 
A.v.d.L:.im, G.Lrm, '.<h.C.Lucas-Luyckx, It:v.Rijn, J.Sui·Jker- ,. 
buyk, w.,7esterhout en A.Zuidwijk;. Dnarna ,eûn groot getal ";0t 
16, 15 en 14 .punten. Volop spanr.ing dus. Denkt U'c,r wol om: 
REGELJ.!ATIG DEE,LNJ\'1;Elf I,S l\l:.N VERLISTE/ill1 IN DE KOPGROEP TE 
BLIJVEN. . . . ' 

Deze week kunnen.de 'formulieren weer worden ingeleverd 
bij H.Houkes, 2e Schuytstr.60. HET SLUITINGS-UUR IS B1SLIST 
ZATERDAGMIDDAG OJJ Zl\S UUR .. 
VARIA , , 

-J.Schellart, Oosterhesselenstr.219 biedt te koop aan· 
· een p.a.ar voetbalschoenen màat 38, oventueel,ook te ruilen 

- voor maat 39-~0. 
· -J.Boortman, houdt de eerstvolgende. weken een rustkuur 

wegens maagklachten. We wensen hem van harte spoedig_ en al-
gehe81 hers tel. . . · · • . . 

-Eén van onze trouwe donateurs, de heer C.Vroegh di~ 
reed's van ver voor de oorlog. onze vEereniging steunt, ontving 
kortgeleden het kruis Pro Ecclesü: et Ponti-fice,. met welke: 
hoge onderscheiding wij hem van h:;rte feliciteren. · . ~ ,. ( 

J, 

; 
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Ui tslagen - zaterdug -7 en• zondag _8_ september:--- · .------------
Senioren • , · · 
Spoorwijk 1:Lenà l(vr.) 1·-3 Lens 5 ,- '$poo~wijk 4 
~ens 2. - Westlandia2 5-4 · · Lens 6 .:.• Quick 9 
J.agers 3-Lens 3 2-3 Lens 7 ,- HMSH 7 
BMT 4 . -Lens 4 3-6 

2-0 
5-3 
7-1 

Junioren- (vr,sch.) , 
Quick - Lens A-kL 5-3 Wit Bl.'.. Lens 4e .kl.A 0-9 
Lens 3ekl- GDA 1-2 Lens 4e kl,B- GDA 2-7 

, Lens 2ekl- GDA 4-~• Wit Bl.- Lens pup. · 1-1 
PROGRA1111A' SENIOREN, ZONDAG, 15 SEPTEMBER 1957. 
- 2·uur Lens 1 - Steeds Volharden 1 Ockenburgh, veld 1, lok.l 

,., 

~ 2. 11 Jagers '2.LLens 2 · ''Oostersportpark" v.Bricmenlaan ·, . ; 

-12 
· -12 

· , Wassenaar ·· 
" Lens 4 ~. Oranje Bl.3 Ockenburgh; veld 1, lok.2 
" Poste.lis 3-Lens 5 · V:er1,Waalsdo1pcrlaan voorbij 

'Buurtweg t/o Archipel. 
- 1,15" DHL 9 - Lens 6 ', Laan v. Vol lering Delft , , 
-12 .uur Yoorburg 7 - Lens 7 Prins BE:rnhardlann -Voorburg -1 
OPSTELLING DIR ELFTALLEN. 

Lens 1 · · • i· , · • , , . A.Beck,A.v.Luxemburg,A.v.Laarhoven,B.Luijckx, 
J_.Admira<il,,H,fö,ket, J.SuijkC'rbuijk; F,de Jong, J.Rás, G.V:er-

- haar, J ,WüGttëfeld. R~serves : H.Eiscnburger, P.Bergen~Hcncgouv;en 
J .Lelic,vÓld; 

,kns 2 : · · , 
J. 1li.Meer F .Kortckaas, A .Hoppenbrouwèrs ,·. ~ .Kemper, A,''es

ter,!F:Or;mJe, P,,Burghouwt, A.Burghouwt, L.Km.Jff, R,Wustcifeld, 
-J.Jager. Reserves : 1.Fortman, .c,Hoogevccn. Leider : dhr,A,de ·, 
Weert. ,. . , , , 

Lens 4 . · · . . ·. . J.Fryters, Ph •. de Heer, C,Meersgöek, J.Roozenburg, 
., H~Helmich, J .v.Westing, A,Zs1ydwijk, A.Hoefnagel,' H.Nnaste-pad, 

L.de Boer, H.v.Westing. Reservrn : P.v.Onna, E.v.Velzen; 
Lens 5 R.dc Vlaart, A.Smnbers, P.Jans, C.Vcldink, lLde 

Gruyter, J .Groothuis,· J .. v.Bussel, G.Jehee, H.Lancée, G.K,ochi, 
H.Beijersbergen v.Eenegouwen. Reserves : J.Wittc;rs, J.Brussel. 
. ~ Lens 6 A.Bl~k', J .Ballering, F.1!ourik, A;W;lhain,H.v.d.
Boogaardt, 'J.Bontje, S.de Bruyn, J • .Bom, H.Janssen,' H.v.Rijn,' 
L,Niessen. Reserves : J.Brochard, J.Wallaa:Jït. 

• . I" ' . 

-- Lens Î R S k b . 'k E 1·· t . VI Kl"· , G -G .. - , • uy er U1J , • owcns ein,. • unnen, .. v. ein, · 
R.:Sccker, C .)îicuwenhuizcn, F ._Schippers,· J. v. Po0l je, L'.Blom,G .Lam 
J.Kuj~j?-·.rJ. T{sst-rvc.;s : C.v.d.Eog[.ert, r.·.v._~i•.shout. 

' 
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Afschrijvingen (liefst zo weinig mogelijk) te richten· 

aan dhr.F.J.van Luxemburg, eopernicusstr.56,te1.636509. 
l'rográmma zondag 22 sep,57·: Boskoop l - Lens l; Lens2-

vue 4; ODB 3 - Lens 3 ; Blauw Zîiart 5 - Lens 4 ; ·Delft 4-
Lens 5; ,vue 10- Lens 6 ; Lens 7 - )Vilhcibms 7. 
. . lle spelers van het achtste elftal moeten nog een week 
ge\luld hebben. Hoogstwaerschijnlijk begint hun c6mpc,titie de 
volgende week te draeien. 

Dit elftal is ingedeeld in de 4e klasse w·met de volgen
cle clubs : Rijswijk 9; vue 11, HBS 12, Wassenaar 9; BTe 6; 
fos~alia 6, Marathon 7, BEe 7. 
Jan dèel tot' doel. 

. DG eGrste competitie zondag is dan weer achter de rug en 
we kunnen gerust spréken van een daverende start. Imm&rs alle 

·elftallen·sleepten de volle buit binnen en gunden de tegen
standers z8lfs nil•t één puntje" Dit uitstekende begin geeft 
ons goedG hoop voor de toekomst ! LEms 2 debutcorde in de 
le klass<c: met een 5-4 zege op Westlandia 2. De Westlanders 
vrart:·n een zware tegenstander, die h2t onzt reserves di:nig l[;s
tig hebbm gema2kt. H. t was een felle, vrij hc:rde, doch·spor
tieye p,:rtij voetbal met veel spanning. De rust br::k c:en met 
een 3-2 voorsprong voor Lens. Na de hervetting scoorden btide 
partij8n nog tw<c>cma&l, zodat •het einde met 5-4 kwam. Ecm zw.:.nr 
pcyochtsn overwinning, waarbij wij het geluk hadden, dnt 1-:Cst
landic: vèel fraaie kansen om zeep bracht, terwijl bove;ndien 
ke€per Kortekaas in formidabele vorm stak. Een spGciale ver: 
melding verdient ex-junior Herman Lancée die als invaller 

· zijn tweede wedstrijd speel de en uitstekend partij gaf. 
Lens 3 is tè gen de Jagers 3 het grootste gcdei;l te van de wed
strijd in de meerderheid geweest, muar boekte toch slechts een 
bescheiden zeg2 (3-2). De doelpunten worden g0m.:nkt door 
,J .Beijersbergen (2) en V .v.L::arhoven. In de achterhoede kunnen 
van Niel en ke~,;per Eisenburger op c en goGde wGdstrijd terug
zien. De aangcwe zen scheidsrechter ;Liet vEors kk gaan E,n na 
lang zoeken werd een rempl&cant gevonden, ·die een gemakkelijk 
te leiden Vit dstrijd kreeg; Het nieuw& terrein van"BMT, wanrop 
Lens 4 de competitie begon, inspireerde ons tot grote daden. 

, De eerste aanvállen waren voor .fil!T en onze achterhoede moest 
. alle zeilen.bijzetten. De gasthüren namen de leiding maar· 

Zuidwijk cgdisecrde .. dG stand door een listig gfonomon corner. 
3i''P n::a opriis>Ûw du ld,'ing, zoçl.Qt <k :i;-ust uut E-~n ·2-1 cchtGr• 
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- - li · . - , -stand aanbrak. , a de rust was er eerst nog een - te·genp1mt no-
dig om het Lensvuur aan .tci. wakkeren. Wat niemand meer veèl'vmcht.: · 

- - te,. ·ge-beurde toen.· Ineens raakte· ons elftal op temperatuur, 
begon te knabbelen aan de' 3-1 achterstand,, die in het slotvuur- _ 
werk omgetoverd vrerd ineen 6..:3 mverwinning via doipunten vàn 
H.v.Westing (3) , L.de ]loer e'n L.Zuidwijk. Enige van-deeze tref~ 
fers waren 'van prima ·kwali ~eft. . · 

In een door L,ms 5 vlot gespeelde wedstrijd werd Spoor
wijk 4, met 2-0 geklopt. Voor de rust doelpuntte G.Kochi mGt 
een prachtige kopstoot uit een voorzet van rf.chts. Dezelfde 

· _ speler zorgde in de tweede helft voor pns 2e doelpunt. Ja!l1l!]er 
was het, dat een van de Spoo:r;wijkspelers na een botsing het 
veld moest verlaten. Er werd;aan beide kanten zeer fair ge
speeld. Tegen Lens 6 verscheq11 Quick 9 met slechts 8 man, alle
maal jonge knapen, .die v<16r_ de rust met veel élan tegen Lens' 
oude ga:i:de optornden. Onze. linkervleugel. wilde h'rt _te 'mooi 
d.oen. Zij ha&lden het tempo u,i t d8 aanval, wa,;rdoor de jonge -
Quikers telkens weer op,c::dmn ikcmden komen. U kunt het geloven 
of niet • , . ma_(lr met de rust -~stond Quick met 3-0 voor ! ! Vijf 
uitvullen leverden-hun _3 goals op.· Do afwdzigheid van kooper 
Blok deed zich voelen, Na ru_si werd een betere opstelling ge
vonden, waardoor de ;1aak veel beter liep. J ~Bom bracht·vnart 
in de voorhoede; voorts bleeke Quick zich vc16r de rust t8 veel 
'geg0ven te hE:bben. Bin,ren 10,.minuten wns het _al gelijk (3-3~ 
Het eJindc kwe:m rn<::t 5-3· De go:1ls werden anngetek,.nd door J .Bom 

. (2), H.Mulder (2), H,J,::nssen -(1), Nog .even «en waarschuwing : 
van de nanvoerder,. Ltns 6 '.'Is\~ om_ .H!' uur als een kameel in -
ruste, het had 30 minuten nodig om zich op te rijzen, De vazal
len v:an Quick wc,rcn -toen al_bijrta uit het zicht vc.rdwenen. Via 
een versnelde_ pa kon de kameel hen nog net bereik.en, Oppassen 

_ is dus de boodschap ! Lo?Î kaqpioenschap wordt nooit geplukt, 
maa;r ercn_10et al tijd voor gez~oegd worden· ! - Bij Lons 7 -
HMSH 7 bl€ok al vrij spoedig 1. dat -LEns een· kl&sse sterker wes. 

· Onze tcgenstnndcrs kwarneh,er'.in hot gelieel niot aan tE: pas. Al 
spoedig narnenwde leiding en geleidelijk aan werd de score op
gevo, rd tot 4-0. Toen ,vist El.ISH met een schi t_terend schot de 
eer te redden,_. na een fout in onze defensie. NQ. de rust wisten 

· wè nog drie mnal het net te vinden. De 7~1 eindstand iE àlcchts, 
een flauwe afspiegeling van qe grote meerderheid, die de -onzen 

-- · dèmon_streerden. Kuïjpers was ,,de pi-oductie:ve man met 4 treffers., 
- G.L, 

'. 
- ' . ' 
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JUNIOR1NRUBRIEK. 

De strijd begint. . ' • 
Zaterdag en zondag a.s. begint de competitie 57/58 voor 

onze junioren. Enige n.uttige. oefenwedstrijden zijn geEpeeld, 
waarbij gebleken is, dat dit seizoen interessant kan worden, 
waarbij het eerste het-zeer zwaar krijgt. 

Graag willen wij voorde start enige punten onder jullie 
nandach t brengen, jongens · : ' · 
1. Je speelt voor je plezier err dit genoegen moet bestaan in· 
een zo goed mogelijk resultaat to bereiken. ' 
2, Het spel moet ook voor je m0despclers zo pr~ttig mogelijk 
zijn, je werkt voor jsJ elftal. 
5. Jouw dftal vertegenwoordigt" Lenig en Snel." wàtr.je 90k 
spe.el t. Doe de vcrenigingsnaam eer aan en doe je ui tcrste best, 
hoc, het verloop van de wedsfa ij d ook is. 
4. Zorg ervoor ,· dat. je voetbal uitrusting keurig vcorzorgd is, 
Denk or voorrü ran, je schoe:nen rc.golma tig nt/ te kijken . .l:'as 
dp voor ui tstelwndc spijkers. 
5. Wc.es te alltn tijde sporti0f, in het vc.ld, meer ook als je 
naar èndere wedstrijden kijkt. AfbrekEmdc kritiek is nooit , 

· • goed. Steun andcre elftallen door je ~onmoedigingen. In het 
v,ld mondje dicht. · 
6. -~fschrijvingc,n, al hen wanne or er dringende rc.dcn.:,n zijn 
0n alleen op het adrc.s Tomct<nstriaat 50. Houd hic:rbij reke- ·
ning met het volgende,: de op zaterdag spelende junioren vl>èlr 

-vrijdag~ açht uur. De op zond~g spelcnden v66r zct..rdag één 
uur. 

Wij wensen alle ·juniores' een preettig 
prettige wedstrijden en veel succes ! 

-~-:--

seizoen toe, veèl 

JUCO 

Competitieindeling ,junioren : 
A-klas 1 : kns 1, ADO 1, Vrcdenburch 1, DHC 1-, Quick 1, VUC 1 · 

Laakkwarticir 1. 
lé klasse G: Lens 2,, lfostlandia 3, VVPl, l.lOA 1, Vrodenhurch 3, 

DHL 2, _Velo 2, RKSUM 2, Vcrburch 2, Rava 1. 
2e klasse G: Lens 4, Bl.Zvmrt 4, DHL 5, GDA 4, GDS 2, Q.Steps5 

Velo 3, Verburch 3, VVP '5, Wcstlandia 4. · .. 
2e klasse, I:. Lens 5, Den Hoorn 2, VVP 6, DHL 7, Vcrburch 4, 

Vc10 4, Rava 3, Vlcstlandia· 5, Valkeniers 3. 
30 klasse I: Lens 6, DHL 8, yvp 7,·verburch 5, R:c.va 4, Q.St.6, 
Gr. Y/i llc,m 5, Vrcndcnburch_ 6, G:DA 5. , 
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4c klasse P: 1

6ns j, Bl.Zwart-7: DHL 1i, Vredenburch 9, Q,St,8; . OSC 6, Ruva , Velo 7, VVP 11, Gr.\ïïllém 7. 
4e klasse U: Lens e, D!IL 15, MOA 4, Juventas 5, Velo 9, Westlandia 9, VVP 14, Quick Steps,10. . ,. 

-·:-:-: ; 

· PROGRAMKA JUNIOREN VOOR ZATERDAG, 14 SEPTEI'.lBER 1957, 
, -3-45 u. Lens 1. - ADO 1 Terr-ein 1,, '1okaal· l 
-3,45 u. Q.Stepsá-Lcns 6, Terrein Nijkerklaan 
-};45 u.' Vred0nburch 9-Lens 7)" ; Julialrrnntje, -Rijwijk. 
- 3. - u. Lens 8 - DHL 15 Terrein 2, lokaal 2 
-1.45 u. "tcnspup. ,-OSC 6 . " . 2 · " 2 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 15 SEPTEMBER 1957. 
-1.15 u. Lens 2 VrE,denburch 3 
-2 .30 u; Luns 4 ~ Quick _Steps 5' 
-1.45 u: Lens 5 - Westlandic ·5. . , 

r 

Ep. zo is de opstelling vr.n : . . , , 
Lens 1 : P.v:d.Locuw, C.v:d.Zijden, J.Hoefnagels, L.Blogg, H.Rooduijn, G,K8mperman, P.Fritz, H;Pclster,· P.Mc,ershoek, B.Pcnnings, D.Taat. Reserves : J ,de' Heer, H.v.d.Bcek, G.v·.d.Wnart.' . LGidér : dhr .E.Sarolcû. ' · 
Lens 2 ·: G.do.Hacs, ·R,Blok,A.Lutt,:,rmn1., H.Dietz, K.Afuni·ra1!l,' 1,·,Wicg.;rink, G.de Roos, 1;.stoové; B.Hcndickx, J.de Héer,/ ·• F.dc' Groot. Ri;serve: G.Strevcr. :Lr,i'dE:i- : "dhr.P.Mcershoek. ~ . ' . Lens 4 : P .Straver, H ,de Haas; //, Vendcrbos, N .Dràbbc, R.Roodbol, K.v.d.Laan, .M.Hardcrs, H.v.d.Spek, 'P.Kcmpcr, H.v.Dijk, '11.Hêcrschop. Reserves: F.Wamstce_ker, C.Nuytens. kidcr: dhr •• ,,.A.van Ge.stel. . _.,. " 
Lens" 5 : A.Nowce, R,Dekker-Kleijn, H.-Raaymakers, A.v.Ockcnburg, T.v.Zccland, W .v.d.Lat::J:t, J .V/ev0rs, R.Kuijp0rs, J.liicgcrirxk: J.Schuttenheln, J.Olyhoek. Reserves: A.v.Eig,· M.v.Zilfhout. · · • Leider: dhr;C,Bic~huizen. 
Lens 6 : G.HalÎeen, C.Nuytcns, A,Tho=s, A.v.Eig, M.v. 

\ 

Zilfhout; P,'Jisse, G.Olyhoek, H,Gocmans, F.\7amstcekcr, P.de H&a'l._ G.van Duuren. l(tsè:r.vc : N.dc Boe:r. Leider : dhr,H.de Bak:):er. ✓ Samenkomst : tc:rrein Quick Steps. . 
Lens 7 : P.Schultcn, P.Nicuwcrihuizert, H.Niéuwthhovcn, , 

P.Haring, J.v.d.Knaap, J"Vçldink, H.EnglE.bert, V.Nowce,.L:Thomas, D.Wand€rs, ïl.Burghouwt; Rèscrvès : A.v.d.Voort v.d,Kley, A.Harte. Leider : dhr.A.Beck.· Samenkomst: 3 uu:é Lijnkamp-lJc la Reyweg, 
Lens 8 : C.Jehee, F.Duim, J,Mo;ter , 11.v.A<;lrichem, N,Pannekcet, E.Bish, J .B(l'oekhans, G,Scipio, J ,Wi tting, C.Suijkerbuijk, . 1 ' . • 
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L.Vlastra. Ltdiior : _dhr.P.Juffermans. . 

Lenspupillen: A.Roodbol, P.Beyersberge.n v.H., 'A.Krol, 
J.Kramps, J,Schellart,. J.Dictz, P.de Koning, P.Poillot, 
A.Verburg, W.'Groqt, A.Vcrste.egJ;i. Reserves: A.v.'!lgmond, C.v. 
Da!!!, S.Blok, C.Kiebert. Leider : dhr.C.Teunissen • 
. , , . Enige spelers zijn als speler, z<;1wel als reserve elders 
opgesteld. Kijk alle opstellingan m:i. 

Afschrijvingén: dhr,E.Sarolea, ~omatenstr.50,· 
Progr3mma voor 21 en 22 séptembe·r: L~akkwarticr 1-Lensl 

L~ns 2- RKSVM, GDS - Lcns 4 ; VVP - Lens 5; Lens 6:.Gr.W.Vo.c; 
Lens 7-Q,Steps; Velo-Lens 8; Lenspup.~VVP, 

--:-:-
H<ét lo.o.tste kcmpnieuws. . 

,, 

De vananties zijn ten einde. ,Rust en regelmaat keren 
hun schr,:;den en in de herinnering nog slechts ligt•hct kamp; 
" I 111 sec you la ter " uut de c,mtine klin..lct nipt m0er, er, 
.is geen " post voor L.' en S,", _geen sport van vroeg tot laat, 
geen gc\lrGtd en gehÖl een week lang voor de zo grang verdiende 
plmits. Overal. rècpt de plicht ons weE.r terug in de sirijd om 
de toekomst. Nog even toéh nog zijn wc in Zundert met onze 
knapen. Het is een mooi en goed knmp geweest. Jullie hebben 
je kmnp goed gemnakt, mannen. Een cot1pli:::c·nt voor jullie _ge
drag is zeker op zijn plr:ats. Mcnr dat het zo goworien is, 
dqnkcm jullie vooral. ook aan degenen, die op ·velerloi wijzen 
voor jullie klaar st'oriden. Wij i!lOgen. del&rbij, zckE,r niet ver
geten dhr'.P.Krol die dr.iemaal k:::mpbagage naar cm v2n Zundert 
hteft g"c:bracht en gehaald 8t, dhr. De Bruin, die het ook cén · 
keer op zich 'nam, Hnrtelijk dank, Here:n! Ook hr,rtelijk denk 
onbekende bekenden, die diep in. ûw zak getast .hebt. Het is 
g_cwarde erd. •, 
, Beste jongens, veel s'ucces met je studi0 of je werk. 
Tot ziens, •tot volgend jaar op kamp ! . . . 

====:;::===-=:;;;:;;:::;;;;:::;: .· ::::============== ·=.====De = lcam;ECOininissie. ·======:;;-

' 

' 



< ', , . 
D 1 L E ·rr S R E V u· E. ; 

Redactie:, G.l,am en .P.van ,Onna , 

Gironummer t.n.v. L.en S. 336711 ~ . 

' . Secr.: H.Houk~{, 2~ Schuyts.tr .60, tél.324721. , , 

Terreinen• Ockenburgh, einde Laan :van Mecrdervoort , 
' - . " ' 

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

31e JAARGANG (1957~1958) 'n°3 19 SEP.57 . , 
. 

. 
;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:===;;;:==============;;;:=======================;;;:====== 

~ ·' ' 

LENS I ZAKAGENDA , 
Donderdag 19 
Zaterdag 21 
.Zondag · 22 · 11 

Maandag 23 
Dinsdag• 24 

sèp 
Il 

Training groep II+ A junioren 
'Junioren 1-6'-7-8 + !)Up. 
Senioren 1 t/m 0; jun. 2-4 

" . Clubavond ! 
" , : Training zondags-junioren · 

, Woensdag , 25 11 
~. Vlècnsd'agmiddagclub 

''' s Avonds Training groep I 
- . . . . . - . ' 

BLIJFT DE TRAINING TROUW BEZOEKEN 

Training voor d& Junioren. , ' , _ 

De spelers van het le juniorcnulftal wordon uitgenodigd 

voor traini~g op de· donderdagavonden, te geginrien met dond~r

dag 19 sept~mbcr .-De zondagelftallen kunnen van de trainings

gelegE•nheid ge: bruik maken op dinsdag. J ongcns, ,ml,ak van deze 

g.- lcgenheid gc.bruik., De ve,reniging stelt jullie in de mogelijk- . 

heid tb .trainen. Kom trouw voor zover d8 studiEi ,he't toelaat· 

'en bedenkt dit : het resultaat·van de training ligt aan je ei-. 

gen inspanning. 

OFFICIEEL 

Ni&uwe ,donateurs: 
25.7 C. van Breugel · van Diemens.tr .1,52 · 

' ' 
258 M. J .A. Ebbers , Am.andol str. 35 

j . 

,, 

259 G. van Schelt, van Bijlandstr.136. ' " ; 

In ballotage: ' . 
n°11 F,P. Mourik 16.e.47 {}rovehstinstr.151- dhr.!lourik-Houkes 

·,. 12 H.C. Vcrheugd,31.12.36 Driellergenstr,47 11' Brussel-Burghouwt 

13 H.L.v.d,Heyden,31.8,47,Vlierboomstr.556 " P.de Leeuw-Houkes;" 

BE stuursvergadering. · , 

De e.v. bestuursvergadering is voorlopig vastgesteld op vrijdag 

11 oktober 1957. ' 

K.N.V.B.-Pool. 
Zondag 8 · sE:p jl. bleek do -hGor N .Hoefnagel ind<:.rdaad tot de 

prijswinn:,!.!rs te bchcilr,,n. ITocw,,1 er vol(,cns 'r;c voorlopige uit-
,. ' f. , 

., 
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slag 65 deelnemêrs met 12 punten waren, levert dit.succes hem 
toch nog .ongt:vee:i; f .250.- op. _Le,uk om mee te beginnen. Hier~ 
door ging·de troostprijs naar.de heer H.Janssen. 

· Zondag, 15 sep.noteerden we negen deelnemers met 12 punten. 
Jien respectabel aantal, doch tekort om in de K.N.V.B.-prijzen 

'te vallen. De troostprijs ging, na loting, naar de heer Jac 
·v.d.Kley. We zien zijn formulier met 8 gratis kolommen deze 
week tegemoet. Na de derde zondag is de stand in de onder
linge competitie : -1. met 30 punten : H.Janssen - P.Oranje; 
2, met 29 punten :C.Veldink; •3· met 28 punten: J .Bontje, 
_ . .tloefnagel, V'.v.Laarhoven, B.Lucas-Luijckx, W.Wcsterhout, 
J".Willems, Th.C.Lucas-Luyckx en L.v.d.Waals. Hierna volg~· 7 
deelnemers met 27 punten; .9 met 26 punten en 14 met 25 pun
ten. Deze weelë kunnen de formulieren weer worden ingeleverd 
bij dhr.H.Houkes, 2c Schuytstr .• 60, ui ter lijk tot ZATERDAG
liIDDAG ZES UUR. 

U weet het, donateurs kunnen worden aangeworven tegen be
taling van f.0.5G per maand en per jac.r f.1.- ·bonds-contribu-' 

, tie. Zij kunnen dan direct mcepoclE:n. Formulieren -aan bovon
c,enocmd adres verkrijgbaar.- , , 

)l0SK00P-LENS 1. 
· lfa d0 goede start van jl.zondag g2at ons ce,rste elftal 
:rondag a.s. op be zoek bij BoskGop. Een onbskcnde tcgG::ctcndcr, 
})aarom is de sttun van ··onze supporters onmisbaB.r .- 'Wc vurtrûk-• 
Len zondag a.s. per bus om EEN uur vanaf clubgebouw J.Hierck, 
Ap8ldoornselaan 46. Reiskosten bedragen ·f.1.- per persoon, We 

1 

:rekenen op een· volle bus_, 

NEDERLAND-00STJ,;NRIJK,. Woensdag 25 September 1957. te Amsterdam. 
Voor deze wedstrijd is aàn onderstaande leden en donateurs 

e·en plaatskaart toegewezen. 
Eretribune : K.de Boevere, A,Hecrings, S.v.d,Láan. 
J!arathontribune: J .J .v.Luxemburg, H.Houkes, K.Bontje. 
Zijvak I : P.dc Le<..uw, F.v.Luxemburg, H.v.Rijn, J.Willems. 
Zijvak II: J,Admiraal Jr, J.y.Grieken, G.v.Reenen, B.Vink eh 

J. Walsteijn. · ' · 

) ' 

Staanplaatsen: II.v.d.Beèk, L.Blom, J .Bijlsma, N.Drabbe, J.de 
Heer, Ph.de Heer,· J.Jacob:i;, J.Jager, J.Kuijpers, A.Vester, 
J.Vcster, J.Wi_:tters. •· . ' 
Afhalen van de kaarten, màandag 23 sep.a.s, tussen 8 en 10 

uur aan het clubgobouw- J .Hiër_ck, ApLldoornselaan 46. 
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fü,dcrland-België. · · •,, · '. . 

Voor deze op 17 november 1957 te Rotterdam te spelen 
wedstrijd moeten de aanvragen voor 1 october a.s. bij het se
cretariaat vroraen ingediend. Uits'luitend schriftelijke verzoe-
ken worden behande1d •. Te laat.· kamers vallen onherroepelijk bui- ' 
ten een toewijzing. 

VARIA. 
-Onze secretaris heeft zondag j.l. zijn regènbroek in 

kleedkamer n°1 op Ockcnb11rgh laton li1,gen. Dit vcor hem onmis
ba-::-e klE:è.ingstuk -. op z:i'Jn dit.nstrc:izc,n voer Lens -, zag hij 
gaar::.e Le:ru,,;. I'cgcne d:.o z.ich 1:iè;I'OYG'.l heeft ontfermd wil dit 
deze week wel even. aaru·eiken. Da)1k bij· v-oorOaat~ · 

-We lazen in '' He,; Binnenhof. " dat ons lid de heer ,T .J. 
van Luxemburg bunoemd is t.ot ere-)id van "St. Christoffel", na 
een onafgebrokcll lidma&tschap Vi'l.'1.. 38. jaar. Gaarne willen we de 
heer van Luxemburg onze hartelijke gclukwlrnsen aanbieden. We 
weten ui.t ervaring, dat de heer v0.Luxcmburg geen half werk 
doot,h(tgcen met deze ondurschcidi.ng wederom is bevestigd, 

. . ' 
Uitslagen. 

Lens 1 - Steeds Volharden 3-2 · 
De overige wedstrijden, zowel van senioren als van de 

. junioren werden e.fgelast in verband met de slechte toéstend 
van de terreinen . 

. Ook het eerste is du·s gestart met c8n overwinning, daar••, 
mee het gcEOde-voorbeeld van de ov:erige seniorenèlf.tallen vol- ... 

· gcnd. De v;edstrijd was wel niet' groots, maar hier.voor is e€.n 
zeer ,;-odelijk excuus aan te voeren. Het was be.slist geen pret
je om afgelopen zond~g OP Ockcnburgh te vertoeven. De late 
herfst,-tumporatuur en' d_e windkraèht 7, hadden een wèl heel erg 

· nadelige invloed op de wedstrijd 'en deden do toeséhouwors ver
kleumen en hard naar de kachel vcriarigen. Enfin, we zullen 
maar·hopcn, dat· daze " gure el8mGntpn " ons voetballers voor
lopig even met rust.zullen laten; zodat zondag ~.s. een volle
dig programma kan worden afgedraaiç.. Onze- E:lftallen popolEm 
immers om het behaalde Gerste succes door meerdere te laton 
volgen!! 

. . . 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 2a SEPTEMBER 1957. 
-2.30u Boskoop 1 ~-L8ns 1 Boskoop · 
-12 -u. Lens 2 - viJc 4 Ockcnburgh, veld 1, lokaal 1 
-12u30u 0DB; - Lens ;. Ockeuburgh. 

1 

.•, 
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-12 u~ Blauw Zwart 5- Lens 4 . "Duinrell", ingang Dr .Mansvcl t-, 

' ~ade te:wassenaar 
u. Dclt:t 4 - Lens 5,. - Làan v .Al teria, DEüft (naast ten--12 

nisbanen) 
-12 u. vue 10 - Lens 6 Schenkkadc 

\ 

-12 u. Lens 7 - Wilhelmus -7 Ockcnburgh, veld 2, lok. 2 
- 2u3 0 Lens 8 BEC 7 " " 2 " 2 
OPSTELLINGENLens l . _ 

· ~~-A.Beck, ·A.v.Luxemburg,A.van ktarhov<;)n, B. · 
Luijckx, J.Admir.aal, H.Haket;.J.Suijk"rbuijck, F_.dc J_ong,J.Ras, 
G.Vcrhaar, J.Wüstefeld. Reserves : P.v.d.Lecuw, R •. Wüstcfeld. 
Samenkomst: 12u45 Café'Hierck, Apeldoornselaan. Leider: dhr. 
S.v.d.Laan. 

Lens 2 · · · 
.,, F.Kortekaas, A.Hoppenbrouwcrs, H.Kemper, 

A. Vester, J. v. d.Meer; P .Oranj~ ,P .Burghouwt ,A .Burghouwt, L •. 
Knijff, C.Pceters, J.Jager. Reserve. :_S.de·Bruijn. Leider 
dhr,A,de Weert, · 

. . , Lc.ns 3n.Eiscnburgcr, C.Mcc.rsgoek, J•.Lc lieveld, . 
li.dd Bakker, C.Hoogeveen, H.v.Nicl, R.Mahicu jr., J.Bcycrs- • 
bergen, V.v.Laarhoven, L.Fortman,A,Linnewcevcr. Reserve: J. 
Stol tenberg,. 

Lens ·4J.F10ijters, Ph.dc Heer, A.Kr<'l, B.v.Vdzen, 
H.lfolmich, J .v.WE:sting, A.Zuijdwijk, A.Hoofnagr,l, H.Naastepad, 
L.de Boer, H..v.W'!sting. Reserve : J.v.Poclje. 

Lans. 5R.de Wa~rt, A.Smabc:i:.s, P.Jans, C.Vcldink, 
'N .de Gruyter; J .Groothuis, J'.v.Bussel, G.Jehee, H.Lan'(lée, 
G.Kochi, H.Beijersbergeri van Henegouwen. Samenkomst: 10u45 
Café Hierck. voor fietsers; 10h45 voor treinreizigers.voor 
H.s., Reserve : J .Brockhans. 

L 6 ·,· 
- ens R.Suijkerbuijk, Ê:.Löwemstcin, W.Klünnen, 

G.v.Gein, R.Bccker, C.Nieuwenhuizen, F.Schippers, J.Kuijpers, . . 
L.Blom, G.Lam, J .Brussel. Reserve : L.Nie:ssen. • • . . 

Lens ¼..Blok, J.Bàilering, F.Mourik, A.Walhain, 
H.v.d.Boogaardt, J.Bont\je, H.Mulder; J.Bom, H.Janssen, H.van 

, Rijn, S.KRoon. , 
Lcns 8 ·.• ~~~-HR.Verheugd, K.Wallaart, P.v.Onna, J.Stoltcn-

berg, ,!.Hollander, D.v:Li<,sh6Ut, C.v.d.Bogaert,' E.Sarolea, 
·s.dc I'ruijn, L.de Vfoert, J.,'1i1itors. R ~:rvc : J.Bom~ 

j, -- .J.>} ~ .. 

1 • 

• 
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'Afschrijvingen to richten aan ·dh:r.F.J.van Luxemburg,· .. 

•. Copernicusstr.56, tél,636509. . · · 

. Programma zondag 29 sep.57:!Lens l - VDS l ; ADO ?-Lens 2; 

Lens 3-Postalia 3 ; ADS 4 -·Lenb 4; Lens 5-Wassenaar 5; Lens 6-

SHS 10 ; Cromvlîet 8 - Lims 1; HBS 12 -· Lens 8. , , 

Bij Lens 8 in de competitie is nog ingedeeld : Laakkwàrtier ll. 

Van doel tot doel. 
Over de wedstrijd Lens 1-St,ceds Volharden ontvingen wij on

derstaand verslag van één der spelers. 

Het is Lens 1 gelukt deze e~rste competitiewedstrijd in een 

overwinninl} om te zetten. Het i:S echter niet.meegevallen want· 

dit St.Volharden (een harde ploeg ) spe:elde voor de rust zeer· 

· behoorlijk en strafte de fouten in de Lens-achterhoede gemaakt 

goed af. ~•a ongs-veer 20 min. k11am het ·eerste doelpunt. Doordat 

een wüfclende achterhoede vergat in te grijpen kon de .rechts

·. bu.i ten van St.VoJ,hardon .rustig scoren. Tien minuten le,ter een 

corner op hc,t Le. nsdoel, die goed werd· ingc,kopt door de vrij-. 

· staande miJdc11voor., Mai:,r· de Lens-voorhoede had ook nict stil 

. ,'gezeten. Een '.o-,lpunt van Koos ,.Ras •.eerd afgekeurd. Twef! goede 

· · schoten van Wfüstcfcld vierden gekeerd, een door de paal en e~n 

door. do goed. sr, hndc keeper. lliot de stand 0-2 kwam de rust •. 

:Ue thee schct n L nti goed g ... ~do.cn t( .hebben ··-(lo.nt wc ki~:·uncn geliÎljk 

in het offcncicf n da,:r de acht~rhoo..de van St.Volharden_nict 

zo hecht was ,,ls ü,rst 1, ok, kö,nden doelpunten niet uitblijyen. 

Hd duurde dc.n ook nié. t lang of Suijkcrbui.jk scoorde mot een 
' 

, 

mooi boogballetje 1 2. Tien minuten later 2-2 door de àalvlugge 

Wustefeld. 1km- het-mooiste doèlpunt kwam ongeveer 10 min. voor 

hèt einde . toen _ifös té.feld met d(l bal ne.ar binnerikvmm en de ineens 

opduikende Frans do Jong de bal overnam en schitterend scoorde. 

En dae.r St.Volharden in de nederlaag scheen te berusten kon Lens 

het ook wat rustiger doGn. -Zo verstreken de laatste minuten van 

deze_ felle wedstrijd. · · 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDlG, 21 SEPTEMBER 1957. 
-3 .45 u. Laakkivartier 1 - Lens_; l Terrein Jansoniusstr •. 

-3.- u. Lens 6 - Gr.W.Vac 5 O~kenburgh, terrein ·1, lokaal 1 

-:;.- ·u •. Lens 1 - Q.Steps 8 -; " ' " 2 11
, 2 

-2u30 Velo 9 - Lens 8 Terrein Harry Hoeklaán . 

-lu45 Lensp~p.-VVP Ovkenburgh, terrein 2, lokaal 2 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZÖNDAG 22 SEPTEMBER 1957. 
-lul5 Lons 2 • RKSVll 2 T_èrrein 2, loka.al 3 
-1 ul5 .:;.Js 2 • L,,ns 4 ._ .:Noordweg. 
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D0 wedstrijd VVP '- Lens· 5 is uit'gts.teld, · 
En zo is de opstelling van: .' :, .. : , . 

Lens l • . ·. · · .. ,.: .... ... , .. • · 
---P_.v,d.Lec.uw,C.v.d.ZiJden,J .Hoefnagels, L,)3logg, · 

. R,Eooduijn, G .Kemporman, H.Pc.lster-., F .Burghom,t,P .Meershoek, 
B.Pennings, P.E'rr.tz. Roscrve: H.dc Hèor, H.v,d,lfoek, G.v.d. 
Wa<1rt. Leider: dhr .• E ,Sarolca, Samenkomst: 31:15, · Viaduct Troel

. · strakodc. 
' Lens 2 : G.dG Haas, R,1llok, A.Luttcrman, H,Dictz, K.Admi-

,raal, W.Vlicgcrink,G.de Roos, ·W.Stoové, D.Tm:t, J.d0 Hc,er_, 
F,dc Groot, fü,serve: G.Straver. Leider : dhr.P.Mccrshoek. 

·11 Lens 4 : P.Straver, Hardcrs,M.; W.Vc.nderbos, N.(l)rcbbe, 
.. A~J&oodbol, A.No1vee, K.v.d.Laan, H.v.d.Spek, P.Kcmper, H.van 

· ])ijk, M,Hec:rschop. Rescrvc,s : W.v.d.Lf::an, T.v.Zeoland. 
Leider : dhr.A.van Gastel. Se.mcnkomst: 12u30 Thorbeckelaan, 
hoek Lc.ywcg. . . . 
; Lens -6 : G.Halle,m, C,Nuytons, A.Thomr,s, A,v.Eig, 11.van 
Zilfhout, ?.Wisse, P.d0 Héea:s', H.Goemans,F.Wcmsteçker, G.0ly
hoc.k, N,dc Boer. Reserves: A,7erburg cm J,.Vcrst.:~gh • .Leider: 
dhr .H .de Bakker. •. 

Lens 7 : P.Schul ton, P.Nic,uwc.nhuiz,.m, H.HLuwunhoven; 
.P.Hnring; J.v.d:Knaap; J.Vcldink; !1.Englcbort, V.Nouce; L.Tho
mas,·D.'ifr!nders, W.Burghomrt •. R<-scrvG: A.Roodbol. Lnidcr: 
dhr •• ~ .Beek. 

Lens 8': C.Jthce, F.Duim, H.v.Adrichem, A.Hnrt0,N.Pannc
keet, E.Bish, J.Brockhans, L.Vlastra, G.Scipio,J.Witting, 
C.Suijkcrbuijk. Reserves: A.v.d,Voort-v.d.Klc;it, J,1lcycr. 
Samenkomst: 2uur Thorbeckelaann hoek Lej'lveg, 

knspupillen: · · ' . . · · . 
' . . . A.Roodpol, P.BeiJerspergen van H,,, A.Krol, 
J.Kramps, ~.Sche:ilart, J.Dü;tz, P.de Koning, P_.Poillot, A, 

· Verburg, W,Groot, A.Versteegh. Rescrv"s: A.van Egmond, C.van · 
Dam, S.Blok, C.KiE;bert. kider : dhr,C.Teunisscn. 

Afschri.ivingen aan dhr.E.Sarolen, Tomatenstr,50, 
, 

'Programmo voor 28 en 29 scp.57: Lens 1 - VUC ·1, WEstlan
dia 3- Lens 2, Le,ns 4-Verburch 3;-•Lcns 5 - Vcrburch 4; 
Vêrburch 5- Lèhs 6,· Lens 7"Bl.Zwart 7; Lens 8-Q,Stcps 10; ·_ 
Juventas a~ Lenspupillen, . . · · 
~=c======-=.::;:;;:;::::;:::;::;:::;::;:;;=========-='-=====:===-= . •=--..---.==:;::;::::;:;;:;::;::;=::::=:;;:- .. ==;::;:; 

' 
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Redacti!c): G,.Lam'./m ·p. van Onna 

~ Gironummer t.n.v. L.en S. 336711. 

; 

. Secr •. :H.Houkes, 2e,Schuytstr.60,tél.32472l 
Terreinen Ockenburgh, einde· Laan van 1!aardervoort . -.· ' .,.· . . 

.. 

-==-==-===========-===============~============~==============. 
' . 3le JAARGANG (i957-i95f}) 'n°4 26 SEP 57 · . • 

- .. === .===· -==··;::;================:i:. = ·=== . ==~==;;:' ::;:;::;:;;::;;::;;;====' ·===:.=== 
LJ':NS 1 ZAKÀ.GENDA 

Donderdag 
-. Zaterdag. 

Zondag 

26 sep. . Training. i;iiènioren groep_II + :. junioren 
28 " · Junioren ·1-.6-7-8 + 'pupillen - . . . ' 
29 Il Senioren 11,t/m 8 . . 

J . . .., 3!4 • • .. unioren r. ;:-'J. · 
· Maandag 3,0 11 : Cl ub avond l · > 

/1 
Dinsdag l ·eet Training Jjiniore,n 
Woensdag 2 " Woensdagmiddagclub; }~ avoJïds training se-

·.= =.==·===··======nioren,=~r~-~r>=I.==--=·· · ... = _'.==· ,=== .... · == 

•. OFFICILEL. 

, 

., 

)He.uW lid : , -.,~ .. -,.. . 
,,,✓. n°279 P.v.d.Leeuw, ·15.6.40; Zusterstraat 20 ( oud-:1,id). 
· ,Ni euv1è donateurs: • · · . ,i · · 

' 
. 260 J .F.Köhler, •Fr.Hendril,laai! 7,2 
261 J.P'"W.Dietz, Wijhe1;tr.l8 . . . . , 

In ballotage: •. · , . ·• .i. • ," d · · · · · · 
. · n°12 H.C·. Ve'.rheugd; 31 .12 .36 ·Dr:i:eber.genstr .4 7· ~:C .'lirussel~Burghouwt 

, 13 H.L:v.d.Heyden,31:8.47'v1:l.erboomstr.556 dhr.P.de• Lecuw-Houkes • 
14 E.A.J.Wezenberg,23.7.46 Ièplaan 51 dhr.Juffermans-Sarolea 
15. H.W,M. " . 23;7.46 ,, ·" 11 'Il• • ' 

16 A.Born, 2.:11.43•,Rhenenstr-~117 ·. ,i · 11 -de• ·Bakkër" 
17 B.A:Chr .• Brouwer,29.12.44 T)lorbeckelaa:n 535 11 

' -E.Sarolea 
18 A,A.Brouwer . . 29 ~6 .46 . '.t·' .. 11 

• " 
11 

19 Fr.v.d..peek 7.7 • .46 Haagweg, 5Q9,Loosduinen " " 
20 Fr.v.Gefst, 20.5,47 Appel~'j;r.95· ✓ 11 

• , 
11 

.K,N.V.B.-POOL . . , 
' Deze week tcipsèorer met 12;,punten,A.Beck en J;A.v.d.Zalm. 

De ~roostprijs krijgt A ._Beek. Dez_e .had zelfs 3 k~lommen met 12 
punten, maar jammer genoeg 2 punt.en te kort. Volgende maal be
ter. Het ,zit er in. De stand iri• de competitie : 1. met 40 pnt •. • 
!!,,Janssen en P.Oranj!"; 2. met 38 punten : J:.Bontje, A.Hoefnagel, .· 

• ~h:.Lucas-Luijckx, i,Suyk,:,rbuy'ck, C•.Ve1dink, W .Westerüout en L. 
v:'è.Wap1is; 3, met 37 :mnt:n i ~.Ja:;er_c:. C>)) de 4e pl'..,r,ts met .; ,, 
jo ·#~)1;µ1t0n,: 11- dtelnc,L~-r~ • __ 

, 



', 
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De K .N. V.B. heeft ons me,'l_f'gedeeld d.a t voorlopig geen 

nieuwe donáteurs kiumcn worden opgegeven in verband met de 
achterstand in-de administratie. Degénen ·van onze donateurs 
die de afgelopen wekeri reeds eon formulier- .inzonden-kunnen 
hiermede blijven doorgaan. Hopelijk is deze stàgnatie van zeer 
.korte duur. Zodra mogelijk volgen nieuwe publicatios.·· -

_]fot aantal deelnemers steeg tot :149. We. 'verwachten dez8 
wr:ek de 150 te overschrijdèn. De prijzèn ~,elke. wordr,n ui tgé- • 
keerd zijn niet te vcr~IllE\den. · 

'He wijzen er op. dat de K:.Ï.~.v·.B. een vroc,~er uur ,van ''in
levering heeft vastgesteld. Daarom deze wcek·inlcveren tot 
UIT1RLIJK, ZATUl.DAG VIJF UUR.., füct adres is .ivoderom .: dhr.H. 
Haukes, 2e Schuytstr.60. DENKT U ER VOORAL OM, DUIDELIJK 
Ii\VULLLN, ook op de 3c, -copie •. . 
ONZE SUPPOP.TbRS-CLUB. 

"' 

PrG.ttig··r,as hut d&t ,;•en volle bus naar Boskoop kon vc.r:_. 
'trekkÉm. Zelfs· ·mo·esten ,nkdo ptssFi,j, rs tc.hurge:steld worden·; 
ta·arom een volgende k'cer ic,ts vro,.g, r u:mmclden, à.an kr.n hier
:'.Ldc rekening ,,orden::gchoudE::n. Zoi:,dag h, ,,ft ons eerst() .. elfta.i 
""n bc,langrijkt wèdstrijd tcg.:m VDS. tv aanmoedigingen· van een 
grote scharo lijnnwnsc.n is hierbij onmiobaar, .MogGn .. WG op all'èn 
dü, Lens een goed h!irt tocdragc,n rek;,n,.n ? Lr is• op Öcktnburgh 
een prachtige cÖnS\lmptic-gc.legL1ohcid om U tijdGns Je rust even 
te Vûrpozen, of het verloop van d0 st'rijd ·van àcht,~~tlo ;rui-tGn 

- . gade te slaan: 'Laat het· Zondag a.s. dirnrom zviart z·ic,n van de·· 
blaU:,·:~wij;ters. · 

VARIA 
. .. ,· -P_l,l tricia Joyce is de nia!Il van' de docht~r yan 9nze .dona-

., t.9'urs. de hoer. cm mevrouw V!im 1en_1larga yan WGcn9n-J:mssq1, gç
borcn op 20 se~tu,:ier jl. in pet ~~ngston Hosgît&l, 2(i_Wolvor
ton ,cvc.nuG, Ly1n&'. :tn: ~epartc;~rnt King~ton. on· Tliamos. O:r,~Q ~1,,r
td ijko 5c.luk::cnsen _aan' 'Wim on_;,!arga_cn i:a1;1J.urlijk ook.flan.· ·. 
grand-fathcr en-· mothet Ho,k [m .Gl?é Janssen, !Joor l~zt_gèb\lµ:r-, 
tr,nis heQft onze, midvoor,.v,m Lon~. 7 thans do .e~rliicä.waàrd.igÓ·---
titc.l v~n- "Opa" vcr·worven, I , . -~ - ._ ·. '· . 1 

-Hen.lt van-Niel laat weten aat hij.,na, de ·we·detFijd De Ja,
gers:.Lèns 3 op e sèptèmber jl!. t<-n ,L:ns~kous is l~· ;iji;ger(l:a~t, ' 
Wie hecq~~ zich hie~over ontfofmd. Hij. ste~ly zich , ven .me:t _',, :, 
H;;n.lt in.,ve:i::binding. Adros , Hr.lm•rrstr.l}•, . , .·., .. • 1 .••• · · • · 1 •• • 

.-Sin"k! d1: ·;toLn:·dam,niddagc_lub Vü!1:•t·j_r.co ,.\''·:-k',:_; 1, -~qn ,,1\1~q,t '.. . . . ' Î • 

' 

' ' 



, , 

f' 

' ' 

~26. ---- ----------------· - . -------- -... -- .----- ____ , __ , .· ---------- --
slecht leidende schcidsr<échtcr .vo_or de· laats"tie maal. 

-:-:-:-
G. V:. 

~ROGRAMJ{IA SENIQREN VOOR ZONDAG, 29 SEPTEMBER 1957. 
• 2 uur Lcms 1 - VDS 1 ·Terrein Ock0nbu,rgh, vuld 1, lok.l • 
~12 " ADO 5 ~ Lens ?. "ZuidGrpark" 
-12 " Lens ·3 - Postalia 2 Ockc.nburgh, veld 1, lok .1, 
,12 " · ADS · 4 Le.ons 4 Monst~rsuwcg, Loosduinen ( tcgènovcr 

-12 " Lt:ns 5 Wass,4 Ock"nburgh, veld 2, lok.2 n°lO) 
- 1,45" Lens 6 S.l!.S.1O 11

• " " 

-lZ II Cromvi. 8-Lc,ns 7 R,,d-,iijkcrstr. (nabij Troclstrakade) 
-12 " HBS 12 - Lens 8 lloutriîst ( Sportlaan) •· . •. · 
OPSTELLING DER ELFTALLEN: 

kns 1 : A,Bcck, A.v.Luxc,mbu;;, A.v.Laarhoven, B.Luijckx, · 
J .Admiraal,H.HakGt,· J .Jager, F•;dG · Jong, J .Ras, &.V~rhÎ:,ar,J. 
Wüst1~ f2ld. Rcs~ rvcs ·: J .SuijkL.rbuijk, :I .!1iisunburgcr, J .B•.:-ycrs
bcrgrn. kider : dhr.s,v·.d,Laàn'. Sam-.nkomst : 12u45 in 11 B,.lla. 
Yista" (Kijkduin:~str.); · · ·_ · · 

Luns 2 : F. K , t k A. ·r ,, .. b . ·1 ., .. , ' . v· t 
- , • 1.0r 1.. aé...s, .1 opp~n rout:ri..rs" :r .h.unpcr,A. cs er, 

J. v, d,Mv,,r, · .c .Pu,:; turs, P ,Burghouwt,, A • .Jurghom1t·, 1.Knijff, 
R.Wüst,,fö'ld, P.Oranj.,. R'-scrvtcs ,: V.v.1:rnrhovcn, B.v.Vc.lzcn, 
1'-idcr : dlir.A.do ii,,crt •. 

Lens 3 :. , · - • •.: • · · .. , ~- -
d.El.Si..nburgcr, Ogi,Kc..rshol.:k, J.Lt;ll.t.Vcld, 11.do B~k-

ker, C.Hoog,.veon, H.v.Nü,l, R.lfahi"u Jt, · J .Beijcrsb:,r'gfm, 
P .B(rgLn Hlncgouwen, L.Fort_rnan, :,.A.Li_nn0w(.ever. R.:...scrvt:..s : J. 
llrochard. 

Lens 4 : J F · · t P,h E P K 1 ,A. K 1 "" H 1. , h. 
, - • TlJ ers, .do. ~eer, .. ro· , . ro , .:.1. (. mie , 

. J.v.Westing, A~Zuijdl'lijk, A,Hoofnegel;, H.Naastopad,L.de'Boor, 
!l.v·.wcsting. Reserve: J.v.PocljE:; , 

L,ms 5. :R· d ·•1 t A S b. . . · ~ J . C V l - . k N d . • c- ~ q.ar , · • ma cr.s, .!:'. :.:~ns,, • ,:-, ~..1.1·n , , • c 
Gruytcr, J .Groothuis, J.v;Buss0I, ~.J.chec, H.Lant,ée, G.Kochi, ·· 

, · H ,Beijersbergen v ;fü,n0gouwt.n. R'"scrve : J .Brockh&ns, 
6 . - . . 

' Lens · 'R S , 'k b , 'k E L" t . " ""l" . " G , 1 • Ul.J er U1J, ,.. u;;cns 01.p., iv,l\. u11ncn, ,.;,,V. (.J.n, 
)l,Bc,cker, C,Nicuw"nhuizE:,,, F·,S,:-l).ippers, J .Kuypers, L.Blom·, : , 
G._Lam, J.Brussel. Reserves• : A.Si;,abGrs, J .Groothuis. · 

, Lens 7' : ; Bl k J B ·1· 1· , . ' F. M . , k ' "' lh ! H . "d 
.tie O , .• a crJ.ni;, . our1. , .t"~-~~a . a1.n, _.v . . 

, Booga1;1rdt, J .Bontje, ,!J'.Muldor, J·.Bom, H.Jahsson, H.v.Rijn, 
- S .Kra.on. R, S1_rv,; L .Niessen. / ' 

\ 

1 • 

1 
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dit kledingstuk A .Beek zijn Lá1s-shirt. Wie hc.oft zich ovc,r 
ontfermd. Hij mc•lde zfch. 

-Men gelieve er nota van'te 'nemen, 
renleider, de .heer P.M€ershoek verhui,sd 

-:-:-
Wat g-,speeld werd. 

Boskoop 1 - Lens 1 2-3 ~.. . :, 

dat onze hoofdjunio.,., 
is naar Vredeoord 124, 

/ 

Ev&nals verl<Jden l'l<?ek dus n;n zu,r magere vo,,tbaloogst. 
Daar zorgde de, overvloedige rr.genval' wel voor. ·Onze ju."lioren 
zijn nog steeds niet S<,start voor de eomipi.titie, Eet zit wel 
tt,gen, Maar wc geven 'de moc,d niet op, Ook fü: afd. Den Haag 

· werd in zijn gehepl afgelast,. doch tegen alle verwachting ir, 
ging de uitwedstrijd' van ons·c~rst.8 tegen B.oskoop, wel door. 
1loze wc.dstrijd bracht onze voórtrt,kkcrs de twecd,e. zege. in suc-
cos8ie. , 
Boskclop-Lcns 2-3, 

Lens begon di,z; wedstrijd op c.cn 2pckglad Boskoop tc.rrè·in 
t . . t . . ' . 

primti, '7:ant in d~ 2G minuut ,scoorde G.Vcrhaar rE.cds hct,ecrstc 
doelpunt' 0-1. Dè\w vrc::·gde •aas echter van korte duur, nog ·g,:en• 
minuut later was het ',7é.•~r _gclÎjk, daarna zond de Boskoop mid
denvoor wc:hindcrd .door Jaap .Admiraal c,E:n rollE:rtje in, dat door 
doclm<Jn B, .. ck vièrkc.crd bé.oor:icLld werd 1-1. Na dit deelpunt ... 
vr)lgdc cvn l:icskoop offC'nsinf dat ong,.vecr 25 minutccn duurde;. 
Maar door 8'tug verfü digcn li:ve:rdc dit geen doelpunten OP• De 
Luns uitvallen in deze periode waren echter niet van gevaar 
ontbloot. Dat werd \:cwezen door Fran!l de Jong diE: e&n str"f.: 
schop" veroorzaakt door een in het nauw gedreven back" on
berispelijk inschoot 1-2. Na dit doelpunt kwam ~ns weer los. 
De aanvallen werden talrijker.en uit eer,i van deze aanvallen 
beproefde ]'rans :do Jong de lat mét een hard schot. Boskoop· 
zou echter voor rust nog gelijk maken met een doelpunt 1n bui
tenspelpositie welke de scheidsrechter niet gE:constatc>crd had 
2-2. 1kt deze stand kwam tevens de rust·. Wiet' ontmoccligd door 
dit off-side doelpunt begon Le:ns aan de tweede helft, waarin 
wij stcrker bleken dan Boskoop.· Goede aanvallen werden ópgc
bouwd, maar ste,c.'ds ontbrak dG' juiste afwer.king, Totdat ·10, min. 
voor tijd Ben Luijckx do bal \roer doel plaatste waar de gbed 
spclei,de stoppc,:r wegwerkte, maar juist voor d0 vee ten van Ton 
van Luxemburg, weer volgde er <,E,n voorzet, hu bctèór \·iant de 
goed opgesteld( ,:oos Ras kóptc k,:urig over de ui tgèlopen dod
=::·.n ht::cri. in it-..t v rlhtl.n d.oc,f 2-:,·. ::n "mt t d ~;~ ·stz,nd blitiS ·-de 
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' .. ~ • H.Verheugd, K.Wallaart', P.v.Onna, 'J.Stoltenberg, 
11,.Hcillàncier, D.v-.Licshout, C,v.d.,Boga0rt, E,Sar.ol,ea, S.dc 
'Br.ûLji;i,· L_,dc-Wc0rt,. J.Wittcrs. . . . .•. · 
, , .· Afschri·,iviné(en· (lü.fät geen· é&n ) tp rièh_ten aan:. dhr. 
P.J_.Van Luxemburg, CopEJrnicusstr,56,tél.636509. · •. , . , ' .. , - ' 

' -:-:-: 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOH ZATERDÁG, 28 SEPTEMB'!'.R 195'7. ' • ,,. _,_ 
-3,45'u. Lens 1 - vue 1 Terrein 1, lokaal. 1 
-3_,-. u,., Verburch 5-L~ns 6 . vfotcringsev,èg te P_oeldijk. 
-3 ,45 u. · L'ens· 7 - Bl .:/;wart t· Terrein -2.,lokaal 2 
-2,30 u. Lens e· - Q..St •. 10 i,· " ''. " 

~1.45 .. u. Juvuntas. a- Lenspup._· . n Ockcnburgh, 
PROGRA111Lll. JUNIOREN VOOR ZONDÁG ,29 SEPTEMBEl! 1957 - ' 
-1.15U: Westl.3- 'kris 2 LangGb:;-oekweg te_ Naaldwijk.· . , 
-'l·,'15tt, ·Lens 4 - Verburclï 3 Terrein ·3, .lokaal· 3 ·' , .•..... 
-2. 30u.. L~ns 5 ·~ Verburch 4 11 3 , , " ·3 · -·· · 
En zo is de opstélling van : . ..· . . . 

·-Leris 1 : l'.v,d.kcuw, C,v.d.Zijden, J .8oefnage,ls,,_L.Blogg,-,'.' 
H .j:toqdtrin, G,,f,cmpermaii, H,Pelsti;r, F.Burghouwt., P,Me9rshOfk, :. 
13.Pcimings·~ · fl'.FI'c·tz·. Ilo:,. : · ·J. do·• HG er, · G. v.d. Wáart ~ .. ;H. v, .• d .beek, . . ·. ' ' ' . . -- . . ' ,, ,_, '•.: . ' .. 

Lens 2 ,·als vorige w0ck gupubli.ceerd. RE,s.; G,Strayçr_-en .. ; 
· · B.Hc,ndricks, Lcid,::r , .dhr.P.1kcrshoek. Samcnkom·s-t , 12ul5,Thor

bc,,ëkelaan. hoek llaagwég •. ·; .. .. . •. . . . . . . '.' . ,.: '., .. ' 
.. Lens.4.: als ·vorig,.,wu,k gefUbliocerd. Res_., W,v.d.,La,a~:, '.]', 
v.Zcc1and. Leider , ·dh:r<A.van Gastel. 

. Î,çnS f,j Y•~ V .d ,·I,t1:1ytènbEiék, R -D(ckkor-!{le ijii' H!Raaymakcr_s' 
P.de Groot, A.v.Zc,lapd,,.:W,,v,d.Laan, J .Weevers,- R,K1'1ijpc..rp,·,. · 

· J. WicgeriÏiIJk:, '~ .,Ölyh<:>E:k;, 'T, 1.o6mans. fü, s, _ F ;\'làmste\;ke,r;: c ,j>/uy_tons 
A,Thomas? Loidei- : dhr·;H,dO Ba!cker. . . . ,, .': ,· /. -,·,.c'''·. 

i.ci1s 6', si;Ls·vorig~; ~o~_k, g.c.pu]?li~C:erd; ~-.1.·A.Rooduyn ., 
,,n· A. Vc_rstc,cgh ,' SamCcnko;pst: 2ul5. 'rhorbcckclaan,: p.o'ek, Ha<!~g, 
Lei<ler , dhr.ll.•de Bàkker. . . .. , . ,·_ . , , . 

: L,:,ns 'J , als vorigE: weck gopublic,.0rd t Res.' -P ;Ebing 'Em A. 
Ro,;:lbol.·Lr,idèr•·,·, dhr.A.Bcck. . .. ,., .. , ... · ,,._, . 

Lens 8 , als vorige ·:,ede gc.,publiuecrd. Rcs. A.v.d.Voort v.d. 
Kley, J.1kycr. LGifü,r , dhr,P,Juffermans. --, . · . ·. 

Lenspupillen: A,Roodbol; P.Beijorsbergon v.H., A.Krol, J. 
Kramps·, J .Schellart, .J .Di, tz, P,do Koning, P.Poillot,A,Verburg, 
W .Groot, J ;V&rhaar. Rcs.: -J "van Dam, J.... van ,:Egmo1.1d,_ ·s .Blok, 
C.KiGbcrt. Ltdder : dhr.c .. ·'~lmissen. · 

.s.: .::ic .. r:: _ivir..:2tn aün dh1· .i: . St"rols-2., .:.:i;1:::., t .. ns_trua,t $0. 

\ 

.. . ; 

, 
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-'28----.- ------- ----------------- -------------------------.- .. -~ , , . Jongens, maakt'Lenig, en ,Snel groo~ en werft lC;dm:1, Er , 

zijn in je• klás nog wel jongens te vinden, die. ook graag lid 
zoudqn zijn van ten vo0tbalvcreriiging.' ·fü,e_ni:t ze m_èe naar het, 
v;:;ld, bij de wedstrijden of op de, 11oensdagmiddagclub. Laat :ze 
kemnismaken met jouw vc,reniging. BouNt niee aan 'de groei van 
L.' .en s" Ken je een- jone:en, die. ljd wil ·worden·? Geef zijn noör . 

6 
.. naam on acl:ros dan even aan dhr.H.jfoukcs,Be·Schuytstr. 0 of a·an 

een van do leiders. Dan komt de zaak verder, ,;Ll in orde:, Doet. 
je best, mannen:,Ic.d;:;r, .die u.n nieuw lid aanbn.ngt, mag ná-, 
dat de nicuweling:aange,nomen is, gratis mee met hèt ec,rste 

, elftal. ·· · : · · · .: ; 
Frogra~cia )5 .en 6 okt. : DHC-Lcrts· 1, Lons 2-Vredcnburgh, 

Lens 4-Q:Stcps, Lens 5..:W;:stlandia,, Q.'St •. -Lens 6, Vredenbu,g-
L'-ns 7 Lens 8-DHL 15. · 
Een- p,n;üty.,ln d~ wedstrijd Lens - GDA (juniores)ve,n' zcndà~ 
8 ~ optembcr mocht GDÀ een strafschop n, mçn. De: át,riv,,i-.rdcr viaag-'
de hot schot, maar de' knal w<ird door ?aul St:ravbi' g stópt.: 
Ik moe.at' evenwel GDA de pcnal ty o,mieuw· la.ten pemen,· doorda'.t 

· ·Karcl·v.d;'Laa:h in al .te groot.enthousicrsme tÈ:_vroeg was. ·tQc-
1 ,.gE.;lo:p~n. ., r: 

' J'iu bleken ·veleri te· mcnm'i, · dat. duze tweede straf,-
schop m;de,rom door d&zclfde sptler: i.c. 'de panvoGrder mot si; 
worden genomen. Ik gaf och ter vG:i;-lof aan eeh anfü,re '\',Piqer' 

,, zich ,.r mee te bèlasten. Het gold immers um niéuw strafschop. 
. . • .·,: _.Om twijfelaars te gerieven bel'oofd<è ik met des;, - · ' ' ~ / ' ~ . ' .. ., kundigcn.óver,het probleempje te; spreken. Dit is gcschiod met 

als rósultaE\t, dat_ de twijfclaars rustig kunnen ·gaan slapen:, i" 
· de scheidsrechterlijke besli•ssing was juist ( · zoals wel vake;t' 
gcbem;:t lilLt ·arbitrages waarover gesproken wordt ). ' , . ~ \ . 

F.S. De verdedigende partij had. desgewenst een andere k.tieper 
~~rde=lat=:Ogf?n zette,:i.= ===,===··=·===== === ==FLJ~' ·. , . . ,,. 
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L E N S R• E V U E 
/ Redactie: G.lam en P. van Onna . , 

Gironummer t.n.v.' L.en S. 336711 
Secr,:H.Houkes, 2e Sob.uytstr.60,tél.324721 

Terreinen Ockenburgh, einde Laan vai: Meerdervoor_t 

3le JAAilGANG (1957-1958) n°5 3. Oktober (57. · 

LENS 1 ZAKAGENDA 
Oct. Training 

Juniorèn 1-6-'7-8 + p~pillen 
Lens 2 t/m 8· 

" 
:ponderde.g 3 
Zaterdag. 5 
Zondag · 6 · " 

l. ' ' ·Junioren 2-4-5 ' i 

Maandag 7 
· Dinsdag .. 8 
Woensaag. 9 

" 
" 
" 

Clu)/41s steeds 
Training junioren 
Woensdagmiddagchtb, . 's avo.nds training. 

,. 

' ' . . -
' HOE LANG HOG ONGESLAGEN ?? · . . 

,, 

V 

' 1 - . -

OFFICIELE· MEDEDELINGEN • _ . ' ' ' 
Nie_:!o_>r9_].ea_\"_!l·, , ,,. 1 

• , 

n°:?BO IL. Verheugd, 31.12,36 Driebergenstr.47 
281 H.L. v.d.Hey.den, 31.B.47,. Vlierboomstr.5!56. 

• ' • ~ , u < 
Nieuwe 'donateurs: ·,, , r 

269 A.A.v.d.Be'ek; • Thorbeckelàan 185 
ln ballotage: , · ' , 
n°14 E.Wezenberg 23.7.46 Ieplaan 51 dhr.Juffermans-Sarolea 

1·5 1!. Wezenbe:,,g· 23. 7 .46 " · " 
16 A .Born 2 .11.4.3 Rhenenstr .117. •, " 
17· Il.Brouwer 29 .• 12.44 Thorbeckelaan 535 
18 A.Brouwer 29.'6 .46 · ". " " 

·19 Fr.v.d,Beek 7.7.46 Haagweg 509 Loosd. 
20 Fr.v.Geèst. 205.47 Appelstr,95 

" " 
" -de Be.kker 

" -Sarolea 

" i, 

" "' 
" " , 

Bestuursvergadering.'· . . . , ', 
· .. De e.v. bestuursvergadering wordt gehouden op vrijdag,· 11 · 

oktober 57 tenhuize.van dhr.A.yan Luxemburg, de la ReY'Yeg 24. · 

K.N.V.B.-T-0to 
Deze week waren· er zes 

prijs gaat na loting naar 
In de competitie-stand 

Aan de kop gaan nu met 49 

' deelnemers met 11 pm_:iten. De t:r:oost-_ 
: F.Mourik. 
is een 
punten 

belar,gi,jke wijziging, gekome~. 
Th.C.Lucas-Luyckx; P.Oranje 

, ' 

\ , 

' ·, 
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en W.Westerhout. Op de twèede plaats m~t 48-punten: J.Bontje, 

H.Janssen: Nummer drie'mèt 47 punten zijn: A.Hoefnagel, F. 

lfourik, J.Suykerbuyck en C.Veldink, 46 punten hebben : B.Lucas

Luyckx, J,Coucke, A.Rijk, H.v.d.Rijn en L.v.d.Waals. Op de 

vij·fde plaats met 45 pur,tten: A.Beck, ll,.Bogisch, J .Jager, J .Ras, 

G.Verhaar en A.Vester. Daarna een hele serie deelnemers met 

44, 43 en 42 punten. 
Belangri,ik beri.cht. ' 

Vanaf deze werk kunnen in het vervolg de pool-formu

lieren· ook worden inge~ë,·d bij sigarenmagazijn Wüstefeld, Re~ 

gentèsselaan 198 alhier, dagelijks tot vri,idagavond 3E~ UUR_. 

Dit zal vele inzenders welkom zijn, omdi,,t hierdoor een verre 

reis naar de 2e Schuytstr,60 overbodig is geworden.· 
Overigens kunt U aan he~ adres 2e Schuytstr,60 de 

formuliere,n ook kwijt, maar denkt U er om beslist uite:.lijk 

, ZATERDAGMIDDAG VIJF UUR. Wilt U er toe!.: speciaal op letten 

dat ,de doorslagen ook duideli.jk leesbaar zijn, 
-(-:~ 

VARIA, 
-Op dinsdag, 15 october a.s. zal in de kerk van d,e 

H.Bonifacius, Vredenburchweg 25, Rijswi~k, het· huwelijk worden 

/ ingezegend van ons· oud-lid Jan Linneweever en onze donatrice 

Loes Praalder, We wensen hen beiden van harte geluk en in hun 
verdere leven goede vaart. · · 

, Op 1 october 1927 werd üs" lid ingeschreven H.Janssen. 

Deze week is hij dus 30 jaar lid, Proficiat Henk, 

1 
1 

Vele wedstrijde~ heeft hij voor onze vereniging gespeeld 

en nog steeds neemt hij actief deel. Zijn phenomenale snel

heid kunnen we· nog steeds bewonderen.· 
' Ook in diverse commissies heeft hij veel werk voor de 

vereniging_ verieji. Henk nog vele jaren in goede gezondheid, 

' en met hetzelfde enthousiasme een voorbeeld voor vele jongeren. 

Uitslagen: 
Lehs 1 - VDS 1 

Pupillen: 

Juventas-Lens 

-:-:-

2-0- Junioren: 
Lens~ - vue 1 2-6 

-Verburch 5-Lens6 0-5 
: Juv. ·n.o. Lens 7 - Bl.Zw.7 2-1 

Lens 8 - Q.St.10 6-0 
Wederom eèn zeer schrale oogst en weer was de regen _ 

spelbreker. Opnieuw werd het· programina van de afd.den Haag , 



\. 
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afgelast, maar Lens 1 kwam in het veld en won, zodat onze 
senioren•nog steeds ongeslagen zijn. 

, De Zaterdagse, junioren zJjn ook van 
de zondagselftallen kwamen nog steeds niet 

-:-:-
Van doel tot d~el. 

• J 

start gegaan, maar 
aan bod. ,. 

De met zorg tegemoet geziene wedstrijd tegen VDS is 
zonder kleerscheuren verlopen. Met 2-0 trok Lens aan het lang..: 

·ste eind. Maa.r we hebben er zeer hard voor moeten werken·; Na
tuurlijk woei• er weer een 'Stevige bries op Ockenburgh, die het 
spel'wel ze,r nadelig beïnvloe\ide. VDS wierp zich van meet af 
aan vol enthousiasme in de strijd, maar Lens wist :van repliek ·. 
te dienen, Het was een nogal onbesuisde vertoning met niet an;
ders dan lange harde trappen. Gesteund door de wind en door 
een betere ·techniek, verwierf· Lens· al spoedig een overwicht .De·, 
VDS-dcelman kreeg druk werk, doch.met de vele schoten van verre 
afstand wist hij wel raad. Koos Ras had enige malen pech toen , . 
zijn scoringspogingen op het nippertje mislukten. Enkele goede 

, kansen werden gemist, waaronder, zelfs een penalty. Een VDS-
back -,-oor\r7.',m oen doelpunt d.oor do bal uit het doel te slaan, 
maar de strafschop ging keihard over het doel'. Toch wist Lens 
de leiding te nemen, toen Koos Ras een goede asuival met een 
treffer bekroonde. De 1-0 .ruststand gaf ons niet veel vértrouwen 
in de 2e helft, gezien de invlo.ed van de. ·sterke wind.· Maar .. het 
viel mee. Wèliswaar viel VDS soms/4terk aan, maar .door onbesuisd 
en ontac.tisc!:i spel hunerzijds kwam de veste van keeper B.eck , ' 
slechts ·zolden .in wer)rnlijk gevaar, Ook de vele corners leverden 
de gasten niets. op. Dai:,rentegen · waren de uitvallen van onze aan-, 
val, nu vceLmeer dan v66r de rust over de' vl.Eugels geleid, ri;i.et 
van gevaar· ontbloot. Uit één" hiervan kon frcvailer Jaug_ues Be:,-ers
be~gen ( die de· geblesseerde Luyckx goed verving ) éon k,,artier 
voor tijd de voorspro1,1g vergroten. Zo leverde deze harde wed
strijd een zwaar bevochten, doch verdi8nde 2-0 zege op, waar-

' 1· 
door wij 2 kostbare punten nijker werden • G.L. 

P!'')GRAM1lA SENIOREN VOOR ZONDAG, 6 OCTOBER 1957, ; 
-12 uur Laakkwartier 5 - Lens-~ Jansoniusstr. (bij de Gocver-

-12 
-12 
-12 

, neurlaan) •. ' 
uur S.O.,\. 3 • - Lens 3 Sportpark " Ockenburgh". · 1 

uur 
uur 

Lens 4 
Q,.Steps 4 

, - Kranoburg 3 ". . " veld 1, lok .1 
Lens 5 ' 'Nijkérklai.n 

.,. / 



.. · 
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------------------------------ ·-----------~~----------· ------
-12 uur Voorburg 6 
·, ,45u, Lens 7 

- Lens 6 ·Prins Berfihardlaan te Voorburg 
- RKAVV 7 Sportpark Ockenburgh, veld 2, 

· -12 uur Marathon 7 L 8 0 t t k ·w · lok.2 
- ,ms . os erspor par , assenaarse-

\ . ., { weg, Waalsdorperlaan. 

OPSTELLINGEN 
·1.@.L?. : F .Kortekaas, A .Hoppenbrouwers, H .Kern per, 

A.Vester, J,v.d.Mcer, P.Oranje, J.Suijkerbuijk, A.Burghouwt, 

L.Knijff, R.V/tistefeld, J .Jagar. Rc_,i_g~~ : C.Peeters, P.Burg-

houwt. Leider : .. !lhx •. A., de Weert. , 
------i":eno 3 : R .Eisen burger, C .1!eershoek, J. Lelieveld, 

Il.de Bakko:r, C.Hoogln'een, H.v.N·iel, R.Mahieu ji·., J .Beijers

bergen 1 p ~BergE.:rt Henegouwen1 L ~·]1ortman, Ao Linnev,ecver ~ Resor

VG:S ~ B~v~Yelzen" V"vän Laarhcven: · 
--·- L8ns'4:: J.FrijtO:c~, Ph.de-Hcer~ P.Kroi,,AoI-~;:-02,,. '\ 

H.Ile:1.mich, f.v.'ilestint; ,A. Zuijilwijk,A .Hoefnagel,H.Naas !;epad; 

L,de Boer, H.v.Wosting. Reserve ·, J .v.Poelje. · 
Lens. 5 : -R.de Waart, A.Smabers, P .Jans, C .Vcldj.nk, 

N. de' Gruyter7 ·s:bï.;c,othuis, J. v .Bussel ,G ,J8hee ,H. Lamzée, G .Kcchi, 

H.Beijersbergen v.Henegouwen. Reserve : J.Broekhans. 
Lens 6 , R.Suijkerbuijk, E.Löw<-nsteijn, VI.Klünnen, 

G.v.Ge;.n, R.Bockër, C.Ni8Uwenhuizen, F.Schippers, J,1:uijpers, 

L.Blofu, G.Lam, J .Brussel. Reserve : J .Brpchard. .. 
Lens 1 : A.Blok, JcBallering, "'.Mourik,A,Walhain, · 

H.v.d.Boogaardt, J .Bontje, H.1!ulder, J"Bom, JI.Janssen, H.v. 

Rijn, S,Kroon. Reserve : L.Niessen. 
· Lens 8 : H,Vcrheued, K,Wallaart, P.v.Onna, J,Stol"• · 

t8nbcrg, lci,hollander, D.v.Lieshout, C.v.g..•Bogaert, E,Sarolea, 

S.de Bruijn, L.ae \foert; J.\"o/itters. 
• , v./ a, ~ ,+' ·• ' 

Afschriivingen (liefst geen enkele) voor vrijdag

avond te richten aan dhr.F.J.van Luxemburg,' Copernicusstr,56 
tElefoon 636509. · · · · 

·Lens 1; 
Lens 5; 

:t'rogramrr.a v.oor zondag 13 o'ctobcr 1957: Quick St.1-

Lens 2 - RVC 3 ; Lens 4-0ranje Blauw 3, Postalia 3 -

DHL 9-kns .. 6, Voorburg 7 - Luns 7; Lans 8-Wassenaar 9, 
-:--;-:-

PROGR.A],',n·!.A JUïlIOREil VOOR ;> ATEiillAG, 5 OK'rüBER 195 7 •. ' 
- 3',45u. IlHC 1 - Lens 1· k,a,;, v.Vollèri;,g te Dellitt 

- 3 ,45u, Q,Stops(, - Lens 6 Nijkerklaan 
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3u45 Vredenburch 9 
3uur Lens 8 

Lens 7 v .• Vredenburchweg, 
- DHL 15 , T~:rrein ,2., lokaal 
- G DA b -·· " 2 . 'Il 

naast n°74 
i' 

lu45 Lensp,1pillen 2 

PROGRAM1[A JUNIOP.EN VOOR ZON·DAG 6 OKTOBER 195]_, 

-lul5 Lens 2 Vredenburch 3, 
-2u30 
-2t<30 

Lens·4 - Q.Steps 5 
Lens 5 , - Westlandia 5 

Terrein 3, 
" 
" 

2 
3 

lokaal 3 
" . 3 

3 Il 

En zo is" de.~:2.~.~elling van : ,, " · 
', .Gens 1 : P"V'.d-Leeuw~ C~1Y~d"Zijden, ,J ~Hoefnagels·,·. 
L.1llogg,-·:&f:ÏÏooduin, G.Kempel·mnh7 H.Pé.lster-, ]j'.Burghouwt, P.' 
Meershoek~ B.Pcnnings, P«Fretz.~ Rese::-ves: J "de Heer,. G"v.d" 
Waart, H.v,.cl..fü;ek, Leider, dhr,É~Saroleä. Samenkomst, 2u45 

r Lijnk':!.m}J:, De 1(.3. Reywego 

Lens 2, G.de Haas, R.Blók,A.Lui,:te:r~an, l!.Dietz, -K,Ad:. 
miraal, Vl.Viiegerink, G,de Roos, W.Stoové, E.Taat, J,de Heer, 
F,de GrooL J;(eserves : G.Straver, B.Hendrichs. Leider : dhr 

' . 

' Laos t, P.Straver, ·M.Ha:,;:d~rs; W.Venderbos, N.Drabbe, 
R.Roodbol, A.Nowee, K.v.d.Laan, H.v.d,Spek, P.Kcmper, H.van 
Dijk, 1.1.Heerschop. Reserves: -F • .Wamsteeker, M.van Zilfhout, 
C .Nuytens. Leider :, dhr .A~van Giistel. . . , ' · · . , _ 

Lens .5: W .van den Ruytenbeek, R.Dekker-Kleijn,H.fü1ay-' 
makers, R.Straathof, A.van Zeel(md, P.de Groot, J .yteevers; 
W. van de r,,rnn, 'I'. Loomans, J. Wiege_rink, J .Olyhoek. lteserves : 
R.Kuijper-s. ·A.Thomns, G.Olyhoek. - Lo.i.dcr : dhr.H,de fü:kker • 

. Le~s 6, cils tegen Ve:burch met A,Roo~uijn •. Rescrves: 
.A.Versteegh, -Ä°.van Eig en D.Wandcrs. Leider :dhr.H.de Bukker. 

. ' " " . -v 

•Lens '7: P.Schulten, P.Nicuv•cnhuizcn, H.Nicuwcnhoven, 
P.Harin1i';-·;r;;.,:·.-d,Kn1:>Elp, J .'Veldink, H.Englebert, V .Nowce·, L.Tho
mus; C .Suijkerbuijk, W ,Èu:rghouv,~. Reserves: J .lkycr,, J .Bish. 
,Leider : dhr. A.Buck. fü:menkomst : 3uur Lijnkamp, Do la Reywcg. 

, ' 
Lens 8: C .Jehce, F ,Duim, N .v.Adrichem, A.v,d. Voort-v. ·• 

r 

., 

:· .. 

de Klcy, N.Pannekect.,_ J.Broekhans,· J.Witting, G.Scipio, P.Ebing, 
L.Vlastra, A.Hnrto. Rc:servGs: A.Roodbol, A.Verbruch. Luider: '1 

dhr.P,JuffermGns. -' 

' . 



/ 
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Lenspupillen: A.Roodbol, P.Beyersbergen v.Henegouwen, 
A.Krol, J.Knamps, J.Schellart, J.Dictz; P.de Koning, P.Poillot, 

' A.Ve:rb=g, VI.Groot, J,V&rhaar, Reserves : e.van Dam,- A.v.d. 
Egmond, S.Blok, e.K~ebert. LGider: dhr.e,Teunissen. · . . 

' . 
Afschrijvingen : voor "de zaterdagelftallen v<'>br vrijdag 

8 uur, voor dè zondagelftallen v66r zaterdag 12 uur aan dhr. 
E.Sarolea, Tomatenstr,50, .. 
Van doel tot doeL· (Junioren) 

' Lens 1 trad aan tegen vue. De eerste aanvallen waren 
voor de, z,vartvri tten. Geruime tijd duurde het voordat den Vf!n 
de aanvallen op Pauls kooi succ(.s had. Kort daarop dc-.::d de 
vue rc,chtsbinnen de motpr wederom op volle toeren draaien en 
nummer twee werd genoteerd. Maar dat werd ons al te bo.nt en 
toen dan ook de bal btj de rappe Paul Fretz belandde gaf deze 
een k,,urige pass waaruit George met een knnonschot de achter
stand vèrkleinde,··:Na de rust nam Lèns het direct ingezette 
vue-offensief spoedig ov8r en deed via Fretz de spanning gro
ter worden. (2-2), Een kwartier lang beukten de blm.:,roi tten de 
vue-vesting maar reserv<:, trocoon 'uit hun voorhoede en eigen 
sch'otloosheid deden hom ongrijpbaar zijn';. Een lnnge pass''. . 

. naar de linksbinnen ven de tegènpartij werd onze ver _vooruit.'
goschoven d,Sensio noodlottig (2-3). Alhoewel nog ven alles 
mogelijk was verloor de verdediging het hoofd en ging deze 
wod~trijd ·onnodig met de cijfers 6-2 verloren. ?fol dient nog· 

·vermeld·te worden, dat vier door griep en pech aengetasten 
hun_ plaats hadden m<:>eten af?taan aan invallers waarvan echter 
onk;cJ.Jleen prima partij spoelden. , , 

Lens 8 slaagde er in om Quick Steps met eén 6-0 ne
derlaag naar .huis te sturen. Lllc,- doelpunten kwr,mcn in de. 
tweede- helft. Voor de rust wcs Lens reeds oven:cgend sterker, 
m'1ar onze jongens vergaten te schieten, terwijl bovGndien de 
Quick Steps-verdediging van wanten, wist, Jos Witting voelde 
zich als middenvoor teveel opgtsloten. In_ de tweede speelhelft· 
stond hij op de rechtsbinnonplaats en zijnspel kwam-nu veel 
beter tot zijn recht. Het regènde voorzetten en doelpunten 
konden niet uitblijven. Er kwam een·half dozijn, als verdiende 
beloning voor het ·goede werk van alle .jongens, van ,de wij ' 

·,· 
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vooral. Nico van Adrichem en Nico Pannekeef een pluim :mogen 

geven. 

H~t zesde begon het' seizoen' met een 5-0 overwinning op 

Verbuxch 5,- da:.:-met slechts 10 man opkwam. . ' 
; 

Het eer·ste doelpunt ontstond uit een door Hans Gocmans 

genomen corn_e:r, die door Verburch in eigen doel werd gewerkt. 

Ook de tweede goals was het werk van Hans Goemans, die er met 

een schot van 16 meter afstand 2-0 -vah maakt, met welke stand 

de rust Inging, 11 a de pauze speel de Lens beter en Frans Wam,

steeker, clie een he9l seizoen spil heeft gespeeld' en nu opeens 

mj dvoor staat, maakte twee goede doelpunten, Lens was nu zo~ 

veel sterker dat de achterhoede niets had te doem en Guido 

Halleen op een paaltje naast" het doel plaats ~am. Ons vijfde 

doelpunt werd weer door Hans Goemans gemaakt en zo kwam het · 

einde met 5-0, een ruime overwinnfng, die gezien het Lcns-

overwicht, nog ruimer had kunnen zijn. · , -
\. ~ ,,, ! , 

Lens 7_ speel de een zware wedstrijd tegen Blauw· Zwart. 

In het begin ging het niet erg vlo't en na ongeveer· een kwar

tier spGlen scoorde Blauw Zwart. Voor de rust wijzÏgde. de 

stand zich niut 'meer. In de tweede helft k\'{am Lens pas los~ 

Keer op kèer werden aanvallen ·opgebouwd 1 doch succes bleef 

uit,' totdat tien minuten voor het hinde. Van der knaap. van ver-· 

af scoorde. Acht minuten later maakte Van der Knaap, nu uit, eqn 

door Nawee genomen corner, weer mp doelpunt. 1;et de hierdoor 

bereikte 2-1 -roorsprong kwam het einde. De eerste ovèrwinhing 

van 0en lange reeks.? · ~ \ P.v .. _O? · 

/ 

Niet de eerste, keer. 

VDS is al tijd een moeilijke' tegenstander vqo:r: Loiis _g~-

wcest. Onze spelers en toeschouwers wàren.dan ook dolblij, 

toen de- scheidsrechter voor de laatste maal floot en we 2 pun

ten rijker waren geworden. 

Maar de opmerking die we nogal eens hoorden, nL. dat 

Lens nog nooit van VDS had gewonnc'n, is niet juist. Reeds eer

der kregen de r·ood-wi t-zwarten op Ockenburgh klop. Het is zelfs 

zo, dai; we in eigen home tegen deze club nog ongeslagen zijn._ 

'\ 
·, 

'' 
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Daa:,:tegenover staan echter op het VDS-terrein. louter 
nederlagen. Of.hieraan dit seizoen een einde komt?? · 

· Nog even ter herinnering: De vorige overwinning werd 
behaald op 12 dec. 53 ( in de competitie met '.' de Mu~schen"). 
Na een 1-0 achterstand'niet de rust zorgden Ton v.Lu.xemburg(2) 
en Frans de Jong voor een 3-1 eindstand.' 11 Allemanl langs de 
grond geplaatste ballen " stond er dik ondérstreept in het 
verslag van deze wedstrijd. · -..,' 

Blijkbaar een probáat middel 
Êen middel om te onthouden ! 

ï 

DE SUPPORTERS-CL~.- , 

om tot succes te kernen. 

Onfumks het minder gunstige weer mochten we ee;n flinke 
schare getrouwen op Lckenburgh aantreffen,· Dit was voor spe-
Iers en bestuur een prettige gcwaarwoDding. En de lijnmensen 
hebben kunnen ervaren dat onze spelers de gÓcde instelling 
hebben, en bereid zijn voor een gunstig resultaat als het 
moet heel hard te werken. 

' , 

Zondag a. s; is het eerste elftal vrij. 
echter beslist op U alle!),, 'Zondag 13 october 

·' Wc rekenen er ~ 

Q,uick Steps terrein aan te treffen.· · 
a.s.·weer op het 

~fogen we even Uw aandacht vest;igèn· op ons tweede en 
d0rde elftal ? Beide elftallen hebben het vaste voornèinen dit 
seizoen een hartig woordje mee te spreken vóor de bovenste 
plaats. Uw bezoek zal hen zeker inspireren. Het tweede speelt 
om 12· uur' ean de' Ji;nsoniusstr. bij dé Gouverm,urlaan tegen· 
Laakkwarti,er, terwijl het derde om. 12 uur op Ockenburgh de 
strijd a·anbind'\; tegen S.O.A. 

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

1 ' 

, 
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.:. r . ... , ." { U E. ____________ , _________ _ 

Re .:.2 ~-:ie: G. Lar.i_ -.~:: P. Van Ónné'.i 1 

. Gironummer.t.n.v. Len S.336711 . 
Sécr. :f.Houkes,2e 'Sohuytstr.60,tél.324721 

· Terreinen 0ckenburgh, ,Ginde Laan van Meerdervoort 
.:; ~ ;;;===. -==;;;===:;:=:::==. ·:::====. ==' ;;;:=;;;::;;;;;;::;:;;;:::::== . ..I.===. === -;;;;;;;;:;:;;:;:;::;;;;::;:;;==== 

•. 3le JAA:\GAMG (1957.,.1958) n°G 10 0otober 57 
== -==::::::========== ~ ==·-======= .... ;;:= .. ' ==========:=;;;:;::;;;;;;:=======::-::-::==-=== 

-LENS I Z.AK.AGLl;J;A, , . 
Donderdag 10 oot Senioren trainen 
Vrijdag 11 Il Bestuursvergadering . . 
Zaterdag 12 Il Junioren 1-6-7-8-pup; ' . 
Zondag 13 Il Senioren 1.:.2-4'-5-6-7-8 junioren 2-4-5 
Maandag 14 Il : Clubavond ! . ' 
I:i-nsdag 15 Il .Training junioren ! 
Woensdag '16 Il . Woensdagmiddagclub,- traüling • 

•;;;==============================;;;================;;;;;;;;;, ========= 
DENK AAN DE TRAINING !"! 

.- . _, - . . . 

===========;;;==========================:==;;;========-========== 
0FFICIELE MEDEDELINGEN 

Nieuwe leden: 
.,,. 282 M_.Scholtes·, 12.2.44 ''l/eimarstr.32a. 
~ 283 W.Krol 16.8,48 Suezkade, 53 
"284 E.Wezenberg 23.7.46 Ieplaan 51 
/ 285 H.Vlezenberg 23'-7.46 11

• 

, 286 A.Born 2.11.43 Rhenenstr.117 

tel.334527 
tel.323976 

" 

' "287 B.Brouwèr 29.12.44 Thorbeckelaan 535 
288 A.Brouwer '29.6.46 idem ~. 

; 

289 Fr .v.d.Beek 7. 7 .46 Haagweg 509 B -tel.392121 ,· 

, 
, 

In ballotage: . · , , ' ' , · . , , 
n°21 ·A.F.M. Englebert 19.e.48 Weimarstr.46, voorgesteld door: 

de heren P:Juffermans en E.Sarolea. Aangebracht.door 
, M.Schol tes •. , , 

\ 

Bestuursvergadering: a.s. vrijdag,· 11 october· 57 ten huize .,van 
dhr. C .Hoogeveen, Tomatenstr. 238. ,• 

-;-:-:-
K.N.V.B.-Pool. 

0µdanks de A-griép' namen deze week toch nog ,15'0 Lens ers 
aan de pool deel. Als eerste kwam H.de Bakker uit de bus met· 
12 punten, precies ·een punt.je te kort om~uit de K,N.V.B.-ruif 

'mee te eten. Dè ranglijst· onderging weer 'enige wijziging. 
Aan de kop gaan nu met 58 punten H.Janssen en P.0ranje. 

j\ ., 

, 



, 

; 
', 

_, ________________________ ':_ _________________________ -38-----

Met 57 punten volgen : J ,Bontje, Th.Lucas-Luijckx en w'.wester
hout; '.6 punten heeft : L,v;d.V!aals. up de vierde plaats r,:,:;t 
55 punten : J.Coucke, A.Hoefnngel, 'E.Lucas-Luijckx, F.Mourik, 
er.. J ..,Suykcirbuyck ~ ·,1.i0·'.; 54 pu~tP.n } ig-s•::>!l op de loer~ A e·BcgJ nch 
P.v~Ji;lfcrPnj J.Ras,. Ä.chi.fk: m: Ç.Veldir.;.k-c 0,.; gP-rin,gste mif::.1·:-;2p 

··uc··dt ui~gc·;_~· .. :n.·~ d:<·-~ ~ (c:-::--:: 5j pv:rd,c::".) ..'.l~Il•cl-::, L"le Bon:-'., 
I' t

0

' .... p • . A if -~,t--~-- " ... , T ·~-- , .... ~·1 • .1.uve.LlJl.._;: -~.e, ... _t/! 8,1L ,.ft\,;,H~ .. ;.;-, .• ;/1,. . 
- / \°()C,'Y' ::-, ,. c,,, . .,,· .... 1,·1-: ,. , .,._,,~,nn ';.,. .".....,.,...r,1111 ·'. C'"'":...,. ,..,.,.):'.".1-Y, ·7°"'dC" 

_ ~ • • •·, '.I. , .lf., .,--<....: •• ,;;- ..... ,. J_ ,,.,.,. ---·'· ,_ ~11. 11__,I:_;..,_ \ ...,... -~ 

. _ • -. . • , ... ~".>•·. •• ,,,,.... .. ~ ,· ••· ~- nr""' i.~f : ;: R - _.._ ,.. } ·, ,..., :1nc,).i.e·v-r:lT L)J __ J .-1.~•_, .• 2r,,.,,1.:~f., .. ,._,.1,!J.1 11u~ ... ~. P ... J., egt-·n,.,c>-i9e.L ......... 1 
"ïC~ (, • .:te···•-:;-~ ... ~ ... ,,...; -·,•1--· ... ·; ~"'·•·~• ', n-~· 1-T 'trc,•1'"<-"1S 2~ "c' '-uy·1·r:-t-,~ oro ~ 7-.. \lA-..._ --~-4 . ...L,,-• v ..... .._'-',_...::i.b \.. -.v..1. ) ._ • .._ _,1.;i. ...,__.,..., 9 t..: 1-., ,.il '-'•-' - " 

-~l)"'" ui. :p·,· J.~. jk t.r-::i.tc:,re,:;: ~:· v:_~~r H\~":.· ~ :~i..:lk~ j ll v0rba11d -met ui ts-Le·
c!.i-~;~1eid ger~-~1~::::nd.è f'et, ... ;~~:ï ·.~Gf{:.i~ .. Vlo rekCnen op de r!Cc13werk_: __ nB' , 

van de cl2::;lneEr'!..'s" 

1~!f~h 
--Ben '.-'ï~_11

.: maakt v,:n 7J..,j:;.1 vaca1ot"..e in Hollc.r.r_ een g·ced ge-
1Jr1~i:•:. Hij ..:..aa·i.: 'Jll'.3 wet .ï. è.Cit h~;J op woensè.ngJ 16 octobe:r- a. 
s. i!i. het l: 1 1•.teli~1:-:: t:,_·iJ( tl·t r;,s C :'{fej $ }.:!aria Tet·Ger0c Vic 1,-t11~~G!l 

.,, :r.t.·,t bru1C:spn~r vs.!·;. t~~:r.i,ç c,./-: -~,,1.:· t..Yf I'!.c•:Jcn tlat zij ee.a gelukkig0 
tt,;--::ch.·R't ~,c-g0!,_ ,:: u gaa·.:.~ r•~; n.:-,i:C.1.i~1::::; ~nzcg2nj.ng vi~1dt plaats 
in ·}n i,:'YC~ "JU!~ d; E~Fo .. \'J 1:-.8·_:~.V-:> (.;1-, L0C.vaij~~, Oost1;;rL:::;ssclcns~r~ 
01,1 ::o 'Ll.ic::.r~ ::,.,_·_•-~pt~.8 v;:~1 ha~:::' c~:~·--:.c t'."',~ he.lf 'Ti.~f, Leyv:eg 96'/-.. 
K--:~·1 l:acltc-n [s·c.,.::.1-t l•:·:n '.),,1;,3 ·1;rce:.' 7crl.2 t.e:1. Het to?komsti§'3 ad.Ees 
~:_s ~ J!i;ma~ i:~fibj~Jt!hc C:m:go .. ~reel 3"C:!..uk e~ vo.:·rspoed i~1 het 
!.';B:i::·;~8 land~ ' 

-Te kcop c1..:mgu:,(;~cn :..-:en pa9.~ voG:L1alschoez:.cn, zo goed 
al·:::- nieuw; Ir--:i~t 4:,_ C.Pc-cter~;! ~c:.si..:s:rstr"7 ... 

WA'.r Gr.'.oP:StLTI Wr:RD. 
1T-i tr:-1.., r,·,~1--- v-.r·1 a ,_ ,J_,.,, .. ,)~·-· •·:.c ,J 

Senioren" : -
01 6 oatobê!' ?7= 

1a.akkwart1c:c 5 
SOA 5 
Le~.s 4 
Quick Steps 4 
Voorburg 6 
Lens 7 

Len.J 2 
-- Lens 3 1---2 . 
- Krancnb,3 i-4 
·· Lens 5 4-5 

Lens 6 1-5 
- RKAVV7 4-1' 

Juniore1 ... : 
J;Hc·1 Lens 1 · J.-0 
Lèns ? - Vredenb,3 7-0 
Lens 4 - Q.Steps 5 7-0 
Leµs 5 - Westl,5 10-1 
Q.Steps6 Lens 6 2-1 
Vredenb,9- Lens'7 1-3 
Lens 8 - DHL 15 .3-0 
Lens pup. - GDA b 3-1 

mo..al 
Eindelijk dus.eens 
waren de weergoden 

een volledige competit~eoogst. Dit
in•een allerplezierigste stemming. 

, 



< : ' 
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Toch kwam er i:og een klei:.c kink in de kl:;be:l in de vorm van de 
veelbesproken griep, diemu:lig Lenser tijdelijk voetbalongeschikt 
maakte. Dit br~.cht legio c:':,;chrijvingen me0, zo1'eel zelfs dat 
de wedstrijd v,m het achtste ui tgeste'l.d moest worden. 

. De bchmüde result&t0n ,;aren weer zeer goed. Winet·voor 
Lens 3, 5, 6 ö1 7, een verdL ns telijk gelijkspel vm, Lens 2 en 
slechts één vorl:.esp,irtij, nl_, van het vierde. Onze senioren 
zijn dus niet me0r ongeslagen ms:ar dit is niet zo erg. Wanneer 
hd node,rlagencijfer maa:r klein blijft, zijn we_ dik tevreden. 

Ook de junioren doen het tot dusver prima. Deze week 
een paar" n\onstc,roverwinningen u. Slechts het eerste elftal 
kon neg niet tot puntenwinst komen. . 

· In tegenstelling tot vorige jaren zullen we th, ns niet 
wekelijks de totaal prestaties van onze elftallen met de diver
se gemiddülden publiceren. Wel zal zo nu en dan wat cijferma
teriaal in de Lensrevue wordep opgenomen. Reel. 

-;-;-
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 13 OCTCBER 1957. 

- 2 .3ou 
-12 uur 
-12 uur 
- 2 uur 

Quick Steps 1- Lens 1 
Lens 2 - 'RVC 3 
Lens 4 - Or.Blauw 3 
Postalia 3- Lens 5 

-l.15u. DHL 9 • - Lens 6 

Nijkerklaan 
Ockenburgh, veld 1, lt:''.:.l 

11 112 112 
Verl.Waalsdorperlaan t.o. 

"Archipel 11 

Laan v.Vollering te Delft 
(zie samenstelling) -1 uur Voorburg 7 '.'" Lens 7 

-1.45u. Lens 8 - Wassenaar 9. ,Ockenburgh, veld 2, lok.2. 
OPSTELLINGEN 

' 
Lens 1 · ==-=,A..Beck, A,v.Luxemburg; E.v.Laarhoven, B.Luyckx, 

J.Admiraal, H.Haket, J.Vlüstefäld, F.de Jong, J.Beijersbergen, 
G.Verhaar, J.Ras: Reserves : H.Eisenburger, L.Fortman, J.Lelie
veld. Leider : dhr. S.v.d.Laan. Bijeenkomst: 1.15u. Hierck, 
Apeldoornse laan. · 

Lens 2 . ~.Kortekaas, A.Hoppenbrouwers,. H.Kemper, 
- A.Vuster, C.Pèetcrs, p;oranje,P.Burghouwt, A.Burghouwt, R.Wüs

tefeld, J.Suijkerbuijk, J:Jager. Ros •. : L.Knijff, P.Bergen-Hene
gouwen, C.Hoogcveen. ,Leider: dhr.A.de Weert. 

Lens 4J.Frijters, Ph.de Heer, P.Krol, A-.Krol,H.Hel
mich, J .v-. Wosting, B.v.Vclzen, A·.Hoefnagel, H.Naastepad, L.de 
Boer, H.v.Westing; Reserves : C.Mcorshoek en H.v.Niel. 



, 
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Lens 5 " d 1" t. A s· b , .. J . C V. 1 ·. k N d 
h. c :,anT _, ... ma ers, r. ans, . c. 0,1ru, - . e 

G:n ·ter, J.Groothuis, J.v.Bussel, G.Jeh~é, H.Lr,Ecée, H.Beijers

bei :en v. Henegoul'len, J. Brocherd. Rt serve : J. Wit tcrs. Samen-

kOI / t : ', t· ,lacht.je ( Mali,eveld.) . . 

Lens 6 · · ' 
R.'Suijkcrbuijk, E.Lä1~enstein, lï .Klünmm, G. v. Gein, 

R.: ,ckcr., C.Niouwonhuizcn, F.Schippers, J.Kuijpers, L.Blom,
1 

G.:, .m, J .Brussel. Reserve : J .Bor::,;tman. Samenkomst: 12-uur 

St, "cion H.S. (ook voor fietsers). 
· LE;llS 7 . •. / 

'.R.Mahîêu Sr., J.Bontje, F.Mourik, A.walhain, H.v.d. 

Bo.';Sàrdt;·L.Niesse·n, H.Mulder, J .Bom, H.:'anssen, H.v.Rijn, 

S •. · roon. Rcisorvè ·: J .Ballering: Attentie: ligging van het 

te: .·ein : over· de spoorlijn, direct na via~uc1;'taan van Nw 

0e,t Indië, linksaf Koningin Julianalaan volgen, 

Lens 8 
H.Verheugd, K.Wallaart, P.v.Ónrm, J,Stoltenberg, 

M. ,ollEmder, D.v. Liesgout, C. v, d •. Bogaèrt, E .Sarolea, J. v. 

Po lje, L.de ',Veert, S.de }lruijn. Reserve : J.Broekheua. 

~fschrijvingen te richten aan dhr. F.J. van Luxemburg, 

Co ,urnicusstr.56, tél.636509; · 
Programma zondag 20 octobcr 1957: LLns l - Schoonhoven 1, · 

Na ldwijk 2 - Lens 2 ; 0DB 3 - Lens 3 ; El.Zwart 5 - Lens 4; 
Le, .rn 5 .- Delft 4 vue 10- LElns 6 ; Luns 7 - Wilhelmus 7; 
BEG 7 ~ 'Lens ,8, 

Van doel tot doel. 
' , Laakkwartier '5 · - Lens 2" was over het gehe• l genomen een 

s1.•chte wedstrijd. Lens begon overdonderend en stond al _spoe

di~ met 1-0 voor door een misverstand in de gebÎokte cichter

hoede. Leakkwartier egaliseerde de stand maar R.Wüstefeld gaf 

ons weer een voorsprong ( 2-1) waarmee de rust aanbrak. Na de 

hervatting was de tegenstander het eerst aan bod en we kwamen 

zelfs met 3-2 achter te staan, Int'ussen werd aan ons een 
. ' 

penalty.toegekend, die echter door aanvoerder Jager werd ge-

mis:t, Aad Burghouwt·, de bestë m,m in de Len·s-ploeg zorgde met 

een schitterend doelpunt voor een 3-3 eindstand. De leiding 

was niet in sterke handen, de scheidsrechter onthield pns 

twee zuivere doelpunten. · 

; 
,, 



' .. 
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----------~------------------------------------------:1•:___ _l 

L.n8 3 bood Oi.J .. ,t zonÓvergoten Ock,mburgh de strijd 
aan met SC:i,. Ondanks hét mooie weer, schenen de spelers (mis
schien door de lange rustpauze'.) niet v0el puf ·te hebben.Het 
werd een hc.rde wedstrijd waurin fel om·de .punten werd gestre
den: Na 25 min. wist Leo Fortman met· een- hoog schot _de te klpi
ne SOA-kccrér te verschalken. li!et de12:e 1-0 stcnd brak de rust 
aan. Na rust kwam SOA Fct opzetten en wist ZO'.,aar gelijk ts 
stelleJ:, lia ,vele gemist,i kansen_ aan Lens-zijde wist P.Bergen
hcnegouwen de stand in ons voordeel te beslissen. Een harde 
en zvlak geleide wedstrijd".. · 

• 
Lens 4 begon; evenals de t<:genstander Kranenburg, met 

·9 man, maar na 20 min. waren dè' twee elftallen compleet. Kra
naburg had ongetwijf'eld de beste ploeg met een zeer gevaarlijke 
voorhoede. Deze bezorgde ons eèn 1-0 achte1stand bij de rust. 
Na de doelwisseli;r:g was Lens _vèel meer in !l-e aanval· dan de gas
ten, mhar zij vergaten niet om doelpunten te. maken (vm.t wij 
dus blijkbaar wel.dLden, Red.) ·en voerden de sêore op'tot 4-0, 
alvorens middenvoor Hoefnagel de eer kon redden. Kansen voor een 
beter resultaat zijn er zeker j5Crrces.t, maar het geluk was niet · 
aan onze zijde. . . . 

Vlak na het begin keek ·Lens 5 al t~gen een achtétstand 
nan. Daarna krêgen we echt.er meteen een ovèrwicht op Quick St.,· 
hetgeen een treffen van G.Kochi en 2 fraaie goals van J .v.Bus:.. 
sel .tot gevolg had. Na rust weer e~n Lensoverwicht. •Uit een 

penalty mankte H.Beijersbergen v.H. er 4-1 vari, waarna Quick 
Steps de achterstand yerkleinde. I)eor een goed schot van Kochi 
werd het 5-2, waarna Quick Steps· aan een verwoed offensief be
gon. Dit leverde hun' nog twee' doelpunten op, maar VEirder lieten 
wij het niet komen •. . ' 

Lens 6- bezocht Voorburg, waarbij de: meeste van onze spe
lers voor de wedstrijd een onvrijwillige.Ronde van Voorburg vol
bráchten en zich verbaasd hebben over de uitgestrektheid van 
deze randgemeente ! ·, . 

De wedstrijd zèlf was niet om·over te roopen. Hét be
gon al ,met zoeken naar·een remplaçant voor de niet opgek9men 
sèheidsrechter. De eerste helft bood weinig fraais. Lens was 
wat sterker, .maar onze aanvallen waren te onnauwkeurig van op-"· 
zet en te laag vàn tempo. De rust brak aan met een bril. 
Even ·was er nog een onprettig incident toen Brochard op un-

. {airé wijze " genomen " werd hetgeen de -scheidsrechter niet .. 
znga 
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---------------------------- --------------------------------
:.'en ko:rtema~:r hc.vige discussie ,;ns hürv·. n het g&v',.g. fü, i·'ust 

_on.kte Lens encrgLker aan en spoedig hccd G.v.Gein succes, Wel 

·.,ist Voorburg na een fraaie combin::tie g<.lijk to fü.kcn, manr· 

stovig doorzetten van G.v.Gein betekende 2-1 voor cns. Toen 

:, ,]cckcr pul dearop 3-1 maakte vc,s àc teccnst::nd· ,,c brokcn. 

Via G.v.Gein en Kuijpürs kvr2.m hot eindt~ t1ct 5-1. 

Ondémks· enige invullé;rs' hoeft L,ns 7 in c~n bc.hoorlij

ko wedstrijd met 4-1 van RKAVV 7 ge,ronncn. De ruststand was 

2-1 door dodpuntcn van v.Lieshout en H.J2nsson. Na de r.orvi,t

ting voerde H.Mulder do stand op tot 4-1. Invr.ller keeper Ma-; 

hiou vws prima·. Het gehele elfto,l on in het bijzondE:r J,1,Hollan

der heeft hard gewerkt, H .Muld8r spe.cl dé dikwijls te zelf

zuchtig • J:mmer ! G. L. ' 

FROGRAMll1A JUNIOREN VOOR ZATERJlAG, 12 OCTO]ER 1957, 

- 3.45 u. Lens 1 - ADO 1 Terrein 1 lokoal l 

- 3.45 u. Lens 6 - DHL 8 Il 2 Il 2 
- 2.30 u. Lens 7 - R~va 6 Il 2 Il 2 

3.45 u. Juventas 5-Lûns 8 Il Ockonburgh 

1.45 U, Lenspup.- OSC b Il 1 lokool l 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 13 OCTOEER 1957. 

2. 30 u Lens 2 - Dl!L 2 Terrein 3 lokaol 5 
·· - 1.15 u. Lens 4 - Bl.Zwart 4 " 3 " 5 

-· 1.45 u. VVP 6 - Lens 5 " -Zuider'park~ 

OPSTELLINGEN: . , . , 
======Lens 1 : als vorige week gepubliceerd met J.de 

Heer.~ G.v.d.Waart , H.v.d.Beok, G.Kemperman. Leider: 

dhr.E.Sarolea. 
- Lens 2 : als 

driclis. Res. W.Venderbos, 
Leider : dhr.P.Meershoek. 

vorige week gepubliceerd met B.Hen
R.Roodbol, p·.KE:mper, ~-Straver. 

Lens 4 : als vorige week gepubliceerd met A.Nov,ee. 

Res.: R.Kuijpers, A.Thomas, G,Olyhoek. ' 

Lens 6 · 
: G.Halleen, C,Nuytens, A,Thomos, F.Wam-

steeker, M,Zilfhout, P.Wisse, N.de Boer, A. Rooduijn, H.Goemane 

G.Olyhoek, A.van Eig. Res.: A,Born, A,Verburg, A,Ro0dbol. Lei-

~ i dhr.H.de ]okker-:-- --
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- Lens 7. : nls vorig5/gepu~licl·erd. IlcQ_. ·p,;:,uim, N.v.AdTi--

chem, H.Pnnnckcct.,Leider, dhr.A,3cck, · , 

Lens 8_ : J.Brockhaus, F.Iluin_.1,.v.Adrichcr;,IJ,if<:,nders, 

~" P~nnckcc-L 1 .ti ~ Bir=::h;; A ~ Vorstc:~gh, G .·Sci pi.o 7 P. 'Sbir~g} .A "v,. '.'l,, 

Voort v"d.Kle:y 1 A,~: .... ~tc~ RBs~i D.V}.~stre. .. 

· -~~~-~l-].].._2p_~ A.v"EfÎnÓ;_Ad 1 .f-c.B(.ijr;rs"t:erg,._•1 v.!L:, F"do 

Klei:1. .. lr(,Kr0nr:s, lJ~FoilJ.:i(~ Covc.1:. Dr'T:1:- -~"Jlo::.: 7 C"I•:icbcr-L~ 

fL,::taozcTi l;i::;.rg_~ A ~ no so~ t.h~, l ~ J o Fncl c he ~-·1; .. J·:L r ( r·,ro -~ .. ~ U ~ S.J:-c 'J t " 
'J Sc",,..,, 1 rc-. .,,.t.. J~ Il;c-:-,. .. ':'r ..... !"lrr.'~'-' I~i·c.·~r •· .,....- ... ~ C •i' •. ,. ic., ..... , 

t .,..__,_.(..ç.i..:..L·? ; •- l•LI, V~_I"-~.,_.;..i,·,...,. ~"-' ,;.: • u. ....... • , ..... ,, .. ,...,01._,.._ ... 

~ 

T , .. r d-_;,, IY'.:.1.·~per.'dc\:-n:e ""-'J"n •1· .· "{-C-l'"',.,,~;.-:1,....,r;'·' r-.l-ft.,.,-i"l..-~-,, 
- - ~ .... 1, ~ n_;!: l; .i::.~ .:..,+ .~,.!... ,.. :J ll QVJ.J. __ _: ~·,..~ ..... ..::: ,;;;; __ r.., .. ,:.,., 

meer reserves opg&stclè_ dnn gcbruikoli}:: • Ko:nt · a~_l_(.n trouw ! 

Afscbri_jvipgcn mm dhr .E .S:ii:-ole:i, To1!!2 tcnstr. 5u. 

Goed nicur~ voor onze pup; llèn ! Binncm.koJ.~ ~ kömt er e-en 

M,u,de pupille:10": ftal 'bij. Je zult dan rr:,g2h1ati60r c"0 :1. c'.e 

bet:.rt ko:-:e:n voor het s:;_B len vé.n wcdstrijdpn,. · 
. ' I Î • 

~-"-~cr;-_:-arim.'.! 19 en 20 oèta~'JS]: ; Lt:ms 1 •· 7:HC '-..?," ~J~ns,. ?-~ 
HKSVM~ ·c:u'J - L~ltn 4, 1cnr, :j .; er.Il.Vee; Lc::s 6 ... G~c" 1_-;r_:V~•~-:; 

L:::co 7 - .~uick _S.L;g; Vcl:1-Lc!1s 8" Lisnspt.p~ .. ViT.2" 
' Vu~- cloo.: ... ;\ l1.:.. deel a . • - . • --·--·-•··•· 

Lü11D }_ h..,ó·ft li~t ,er j,~1 JJelift 1liüt, slecht aff;'eb:.~c:.ch~» î''c ·.1.-'0 

ncdG.r.LÜ;g·tëgen :C·tlG 'Ls "beslist e~:c-tol,.. Ls.t :GEC slort•;.·";;s t01i éö;·i_ 

-1:reffer kvïár.1~ ~.1.ad zijn cc-rzQek. ÏG~'l deze s-!;u~tl _in het d0e:::.. Ya-:1 

Lens~ flat k2e:9-=ir Pauj_ v"d,Locuw deze rrdd1A.g prcst~1ev<l.e~ wns c..:!'1-· 
gclooflj_ j~ .. Enh:cle ticnt'nllen r.:ial011 st ~nd. hij een Jalfts-aool-- 1 

pur..t in de rreg en ond-3r daverend" e.ppluus v2n de tocschc-u.wcTS "1(C:i>

richtte h~j de meest fnntastiach'C reddingen~ Nc hein, als s·Gc:r.· vc.n 

het veld, Ji \int ohmiddelli,Jk Har:s Roodü"cn ('"2i10emd te, worden, · 

die een prach'Gi:gc partij .::topper speelde,; Onze vcrdodic;j_ng ~a-~ 

dus goed in elkaar ( ook de bo.cks wnren op drcûf ) en dit wa~1 

wel nodig oÓk, want Dac had van 'spt.lo~p-vattii.g en-.èombi:'.'.:~tï'cvcr

.mogen heel wat meer kaas gegetE..n dan wij. H&t ,,;,.s duidelijk to 

zien, ·dat dc~e tegenstanders duc'htig •g0trairid wordcm. Het .'.nige 

doelpunt ontston.d kort voor d,;, rust., Onze 22nyalslinie speelde 

veel te onsamenhangend om het Ilelf-ëse doel· ;Ln werkelijk gevaar 

te' brengen.' Individueel kunnen de meeste spe_lers van ons wel 

meekomen, maar het ploegverband is erg pover. Hier is maar één 

recept voor : . Trainen, lui ! ! ' 

De thuiswedstrijd tLgen Vredenburch, waar·mee Lens 3 de 



' 

dt, ct•Lip8Ütie opende, gaf niet veel ,3tof tot, schrijven. ll,, 
ui tslccg 7-0 lijkt hc.,.,l wat, mc.,ar aangezircn cL togunskn<kr met 

sJcèhts 8 mç.n vr,rschc.e;n•, ,ms ditgoen kunst. ·Bovendien ,;,,eden 

nug t<11loze opgelegde kansen gemist. Lens 4 spoelde tce:Gn · 

Q:Stops een elleen in h<-t ~"rsto kv;artier gc,lijk opg,;,cnde v;C;d

strijd. Hi"rn,1 vielen er irt de eerste holft 2 Lcmsgca,e. De 

b zoekers kw"mon ook nog nel tot acmvallon, die echter ,winig 

g-,vaar inhielden. N2 de rust wc:s hot eon sp~lletj8·van-k,1t en 

muis. In een kwartier werd de voorsprong tot 6-0 vc:cgroot. Er 

w:ird dm1rbij stevig gebruik gumuikt v;m de zwakke ploL -·· _ et 

Quick Steps-team n.l. hun keeper. Het, spelpeil fü,ulde echter 

tot een zeer twijfelachtig niveeu. Tenslotte k-;mm Lens nóg 

o::, 7-0,. een ui tsh,g die meer in overcénstemm:irg was met de zwak• 

tu van 1 de tegeilpartij, dan mc.t eigen ki;·1ali tei ten, Lens 5 kwam 

t .gen Wustlllndia in de dubbele cijf,:,rs. liet 10-1 worden de . 

10 mcin st(irke (wn:::rschijnlijk8r 'is : zwakké ) Westlcnders af

gedroogd •. Een vcrslcg mochten wc niet ontvangen; Evonmin bc

rdkte ons een Y,,rslag van Lens 6, dat de uitwodstrijd tegen 

Quick Steps met 2-1 verloor. Wij vornamcn, dat het urn wcè~ . : 

strijd was met .· . zeer behoorlijk voetbal, 'wE!E!rbÏj Quick .St. 

de bE:tere ploeg v,as ,m Hnns Gocmllns het winnendo doelpu.'i.t 

• scoorde. · (l-.1. 

Niet fijn:! , 
Er· vms een voetbnller, die nn de wods'crijd zich 

even lekker wilde boenen. Zoals het behoort. 1bar de man miste 

ZJ.Jn hançldoek. Geen nood, scheen hij te denken, er zijn kof

fertjes en tassen genoeg. Inderdaad van~ hij na zijn inspPctie 

een henddoek naar zijn verlangens en kwem na enige• tijd glim-

' mend als een goud haantje uit .het washok. En de handdoek ver

dween vuil en bemodderd in het koffertje. Dnnr vond hem later 

de eigenaar, hoogst verbolgen over wat er ras geschied. · 

Inderdaad, fijn is anders ! P.J. 
. 1 . . ' . ' • 

.. DE SUPPORTERSCLUB;· , 
Afgelopen zondag hebben onze supporters inderdaad 

aan onze oproep gehoor gegeven, Bij beide wedstrijden waren 

meerdere bekende gezichten a:mwezig. · · 

' A.s.Zondag speelt het eerste .aan de Nijkerklaan te

gen Quick Steps. Afogen we ·,allen weer verwachten. Dank bij 

voorbaat.~ 



1 I:; N S i~ t~J / l~ 1 ---------- ~ --· --- -----
· RedGctie': G.Lam··èn P.v,,n Onna , , 
Gironw:u,1er t.n.v. L. en s.336711 , 

Secr.: H.iloukés, 2e Schuytstr.60,té1;324721. 
';;erreinen Ockenbi,u:-gh, einde Laan van Mee,rdE.rvoort 

' .. 

; 
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LENS 1 ZAKAGENDA 
Donderdag 17 act Training Senioren 
Zaterdag 19 Il 'Junioren spelen. Lens 1-,6-7,-8 + PUP• 
Zondag 20 Il Alle· senioren spelen + junioren 2-4-5, 
Maandag 21 Il Clubavond, bij Hier.ck· !, 
Dinsdag 22 • Il Training voor de junioren ! 
Woensdag 23 " Vloens d\gmi dq.agvl ub "'s avonds training.· •· ' =========-======:;;:==:=======-================-====-===-==-=--=-=;:; 

· ZONDAG :' LENS - SCHOONHOVEN. ALLEN AAN DE LIJN ! 
.====== ·=================-=-==== --===== ·=======.======-====-=.===-=-

OFFICIEEL 
Nièuw lid: 

/ n °290 : G. v; Doorn' · 9 .4 .41 Esóamplaan 105 ( oud lici1 ) 

. ,, 

,, 

In ballótage: ' . · ·.- .. 
n°21 A.Englebert, 19.s.·4s Weimarstr,,46 dhr.E.Sarolea~P.Juffer- · 

man·s. Aangebracht door : .M.Sèhol tes. · ·, 
Bestuursvergadering: , . . 

.De e.v. bestuursvergadering'is vastgesteld op vrijdag, 
. 15 november a.s. 

I - : - :.-
K.N.V.B.-TOTO. 

Eén vrouw was 160 Lensers 'te glad af.· Mevr;uw C.Krol
Janssen beston'd het om 13 ·pun-ten te vergaren· en zich daardoor 
onder de K.N. V.B. prij_swinnaars·· te scharen.· Proficiat. De troost-:
prijs gaat deze we_ek naar don'.B:. van Sevenbergen me,t 12 punten. 

, · De stand is nu _: · ., 
1, (68 punten} H,Ji,nssen , Th.Lucas-Luyckx 
2, (67 · 11 ) J.Bontje - P.Oranje 
3; (65 11 ) W,Westerhout 
4. (€4 · " ) A.Beck, P,van Elferen, A.Hoefnagel. . 
5. (6; 11 ) A.Bogis,ch, J •. Coucke, L.v.d.Waals. , 

· Binnenkort'mogen weer nieuwe donäteurs aan de KNVB 
worden qpge'geven. De mimimum "donatie moet bedragen r:6.- per 
ja;r plus Ll.- bo:nds'geld. U 'kunt dus weer ni,euwe donateurs 
aanwerven. Zodra mogelijk ontvangen zij de pool-formulierèn 

: 



,. 
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thuis. Dit geldt ook voor. de oudp dom.teurs die nog niet aan 
de K.N.V.B. toto deûlnamen. • 

-:-:-:-
' lJi 'oslr.gen ·van 12 en 13 october 1957. 

Jun:fore~ · 
Lens 1 ADO 1 
Lems 2 1JHL 2 
Lens 4 Bl.Zw. 

:Jenioren : .. 
f;ück Steps 1 ~ L,ms 1 
Lns 2 - RVC 3 
Lns 4 . - Or.Blauw 3 
}ostalin 3- Lens 5 
L:fL 9 - Lens 6 
Voorb.7 - Lens 7 
LGns 8 - Wassen.9 

2-1 
2-2 
4-4 
4-3 
2-2 
0-6 
4-1 

" VVP 6 - Lens 5 
Lens 6 - DHL 8 
Lens 7 Rava 6 
Juvent,5-Lens 8 
Lens ,pup.~OSC :t 

2-7 
2-7 

. 4-1 · 
2-4 
2-1 
2-1 
1-2 · 
1-0 

. , 

-:-:-:-. 
PF OGRJJiil>lA 

- 2 uur 
-12 11 

- 2 Il 

-12 Il 

-12 11 

,-12 Il 

-12 Il 

- 2 Il 

SENIOilliN VOOR ZONDAG, 

Lens 1·- Schoonhoven 1 
Naaldwijk 2-Lens 2 
ODB 3 - Lens 3 
Bl~.Zw, 5 -Lens 4 

Lens 5 · -Delft 4 
vue 10 - Lens 6 
Lens 7 -Wilhelm. 7 
BEC 7 -Lens 8 

20 OCTOBER 1957 ., 

Ockehburgh, veld 1, lok.l 
Geestv1eg te Nf:aldwijk 
Ockenburgh 
Landgooçl" Duinrell" ingang 
Dr .Mansvol tke.de te Wassen. 

Ockenburg~, veld 1, .lok.2 
Schenkkade 
Ockenburgh, veld 2, lok,2 
Jlui temvatersloot, ing&ng 

Marlotshoeve te Delft. 
OPSTELLINGEN: 

~ns l · . . A.Beck, A.v.Luxemburg, A.v.Laarhoven, 
B.Luijckx, · J .Admiraal, H.Haket,J .Wüs;tefeld, F,.de Jong, J .Beij

_ ersbergeh, G.Verhaar,. J.Ras. Reserves : H.Lancé~, H.Jleijers
bç,rgen v.Honegouwen, R.de Waart. Leider : dhr.S.v.d.Laan. 

Lens 2F.Kortekaas, A.Hop~enb~ouwers, H.Kemper, 
A. V.Bster, J .v.d.Meer, ó .Pee,ters ,R.Mahieu jr, A.Jlurghouwt, 
R.Wüstefeld, J.Suijkerbui;jk, J.Jz,ger. Reserve: P.Oranje. 
Leider : dhr.A.de V/eert. Samenkomst : 10u45 Varkensmarkt. 

Lens 3ü .Eisenberger, C .~!Gershoek, J .Lelieveld, 
H.de Jlakker, C.Hoogeveen, H.v.Niel,P.Burgho:uwt,L.Knijff, 
P.Bergen-Henegouwen, L.Fortman,A.Linneweever. Reserve:J.lloort
man. 

\ 
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Lens 4J.Frijters, Ph.de,•Heer, P.Krol,A.Krol, H.Helmich, 

B.v.Velzen, A.Zuijdwijk,V.v.Laarhov(?n, A.Hàefnagel,L.de Boer, 

ll.v.Westing. Reserve : J.v.W,;sting. Samenkomst: 10u45 Pasca-

liskerk ( Wassenaarseweg)., .... • .. ' 
Lens 5 · , · • . · 
==-<eR.de Waart, A.Smabors, P.Jans, C.'icld1.nk,N.de 

Gruyter, J.Witters, J.v.Bu'ssel, G.Jehee, H.Lamrée, H.Beijors

bergen, v .Henegouwen;- J .Brochard. Reserve: J .Groothuis. 

· Lens 6 ' . . · •. . · '.. · .• . .. . . 
==c...:'flR.Su1Jkorbu1Jk, E,Lowenste1.n, VI.Klunncn, G.v.Gein, 

· R.Bebker, C .Nieuwenhuizen, F .Schippers, ·J .Kuijpors, L.Blom, 

G.Lam; J.Brussel. Reserves·: nader aan te wijzen • 

. Lens 7:A.Blok, J.Balleri,~g, F.1io~ik, A.Walhain, H.v.d. 

Boogaaidt, J.Bontje, H.Mulder, J.Bom, H.v,Rijri, L.Niessen, 

S.Kroon. Reserves : nade.r aan te 'wijzen. 
Lens 8 , · ·; · · '. 
---~II.Verheugd, J.Stoltenberg, P.v.Onna, J.Broekhans, 

M.Hollander, L.de \'leert, E.Sarolca, K.V/allaart, J .v,PÓelje, 

D.v.Lieshout, S.de Bruijn. Reserve : C.v.d.Bogaert. Samenkomst: 

1 uur-Station Hall.Spoor ( ook voor fietsers ). 

Programma voor zondag 27 october 1957 : Te Werve 1-Lens l, 

Lens 3-Postalia 2 , ADS 4 - Lens 4 , Lens 5- Wassenaar 5 , 

• Lens 6 r SHS 10, Cromvli(;lt 8, - Lens 7; Lens 8-HBS 12. 

Afschri.ivingen ( beslist vll6r zaterdagmorgen ).aan dhr. 

F.J.van Luxemburg, Copernicusstr.56 tél.636509. 
, . . . 

Hoewel de A-griep van veel il'lvloed is op het aantal af

schrijvingen nieen ik toch te moeten aannemen dat er spelers bij 

zijn die wel wat al te vlug zijn:, met af te schrijven. Zondag 

a.s. komen alle acht"' onze el:ftaLlen binnen-de lijnen en ik doe 

dan ook op allen een beroep het afschrijven tot een minimum 

te beperken. Wanneer het no,odza½:elijk is doe het dan v06r vri,j

dagavond opdat Uw Elftal,secretaris niet op zondagmorgen nog , 

spelers' moet gáan charteren bij 'de junioren om onzft senioren · ' 

te- completeren. · · 

Van doel tot doel. • ·•· 

, ,Jammer van het ~crste ! Quick Steps lièt ons met 2-1 

struikelen. Wij ontvingen ·geen vC:.rslag, maar wij hoorden dat 

het toch geen s+echte wedstrijd 'l(a.s, waarbij Lèns :seker de be-

, tere ploeg was. Tal van doelrijpe kansen werden echter gemist. 

' 



.... --. ----------------------------,,------------------~------
:1,1,wr h;:,t ons vc,rder nic t i:noii zat· en bovendien de Q,St .doGl

. man zijn v:,k uitstek0nd ,rorstond, bmmen vrij slechts tot een 
· ·a.oclpunt van G.Verhaar, Dit bleek te: v:0inig Óm p.o eerste ne-
. á&ilaag tè ontlopen. · Ondanks dit verlies blijft Lens de rang
lijst aanvoeren met l punt voorsprong op UNIO en Te ïierve. · 

· ïiel ongeslagen bleef LGns 2 door een 2-2 score tegen 
RVG 3, Evcnals, de vorige week tegen Laakkwarti\'.,r he&ft de 
vo:.le winst er di tma'.11 zeker ingezeten, m1J.ar mo.t de schotva~,r
:J.i,,heid was het nii,t zo best' ·g,;;steld. Ook hier werden nogal 
we•: k1.,hsÉ,n· gemist. Aad Burghouwt was echter zo verstandig om 
tw emnal de RVC ,c0e.per te verschalken. , 

Lens 4· spoelde tien sportieve wedstrijd, die nognl doel
pu.:trijk verliep,· De tegenstander, Oranje Blauw 3 · ging over
lo11dcrend van skrt. k,nge tijd hiel,1 onze verdediging st:md, 
to adat een misser v,,n één onzer bncks ons fata:::l ,,rnrd, Na een 
ou: :etting in het elft~,l kwr;men wij via Ben vrn V&lz(m• lèn 
Zu•.dv;ijk met 2-1 v66r tÉ: &tar,n .. ·De rust brGk. r;,,n ·m0t 3-2 _in 

. or , voordeel. In de tm:cde helft ec.n gelijk opga,;.nde strijd. 
Or:.n\'io Blnuw was het ,,or·_st aan bod (3-3), Hermc.n.van W,.sting 
hergaf ons weer de· leiding, mr,.:::r een fel off,msiÓf ven de 
g1Dten leverde· hun nog een doelpunt op. De gelijke stand gaf 
de verhouding goed weèr. · . 

·Het vi.ifde trad aan mct,10 man, waaronder 2 invaller,;. 
In het begin liep het niet zo best en al spoedig kelten we te
gen een 2-0 achterstand aan. D~,arna raakten rio wat moer inge
_speeld, Zowel Postalia als Lens scoorden voor rust nog eenmaal 
Na de harvatting was Lens wat sterker en onze voorhoede wist 
nog 2 maal raak te schieten. Daar echter Postalia nog een vie1 
de doelpunt wist~te produceren ging~n we met lege handen naar 
huis. - · --

'Het studentenelftal van DHL waartegen Lens 6 uit moes1 
komen zal nog menige tegenstander doen struikelen. Zij bezorg
den ons het eerste verliespunt. De wedstrijd begon m1,t enkele 
verr/Oede Ddftse aanvallen, bij een waarvan wij niet het öuistE 
antwoord hadden 1-0, Geleidelijk aan kreeg Lens meer vat àp .d( 

tc:.genpartij, het middenveld werd veroyerd, er.volgden enkele 
goede aanvallen, waaruit Schippers tweemaal de roos. Na rust 
een wat sterker Lens, met zeer gevaarlijke uitvallen van de 
DHL linkervleugel. In.deze porio~e schitterden beide keepers. 
Jammer was het dat de overigens goed spelende Becker een bal 
ongE:lu.1;:kig raakte cm onhoudbaar verdween de D~lftse gelijk-, 



, 
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maker in; de touwûn, Een grote handic;p voor ons ·,. ,:s het zeer 
effect.volle veld, 

Degm;1.en·, di_e uit de grote overwinning vrn Lc;°ns 7 zou
den concluderen, dat dit elftal regGlrecht op E.en kampioenschap 

.. afätcvmt, .moè. ten tot voorzichtighEOid gemiiand wcirden. De tegen
stand.er was, m:melijk uitlèrm~te zwa!v, Het wapen II Tempo", het 
mE:est voor de hand liggende wapen om veteranen t.; bestrijden, 
kwnm irrVoorburgs arsenaal niet voor. Ook hun techniek was maar 
pover. He,t is dan ook l:legrijpelijk, dat Janssen c.s. weinig\· 
moei te h~ddên · dèze tegenstander een grote m,dcrlaag ,te· .bezor
gen, YIE:lke beslist .nog groter w2.s geworden,. r,ls er beter ge
combinoerd ·was. ).!iddenvoor Janssen ( 51 ! ) nam vijf doolpuntcm 
voor zijn rekening ! Silio K~oon maakte het hulve dozijn vol. 

Lens 8 begon de èompetiltie goed met een 4-1 zege op 
W,::ssenaar. Na ca.10 min. kreg_en de gasten eE.n penalty toe.gewe
zen, die honut werd. Voor de, rust nog waren echter de bordjes 
ve;rhLngcn door. Sarolea en ven Poelje. Nn de rust bleef de L~ns
voorhoede at,~rgann hetgeen r~sul teerde in _nog 'twee dctjlp1.mtc.n 
ven v.Poclje- en de Bruijn en d[.er de achterhoec!,1 ,niet~ toeliet 
kvmm_het oinde met do vormolde 4-1 hot resultaat van hcrd 
work,en •. 

-, 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 19 OCTOBER 1957• 

- 3 uur Lens 6 - Gr.W.Vac 5. 
3 11 Lens 7 Quick St .8 
2u30 Velo 9 Lens 8 

- lu45 ·Lenspup.- VVP d . , 

Terrein 1,· lokeal 1 
Il 2 Il 2 

Harry Hoekstr. Weteringen 
' Ter1 ein 2, lokaal 2 

PROGRÁ!illa.A JUNIOREN VOOR ZONDAG 20 OCTOBER 1957, 

lul5 
- lul'5 
-. 2u30 

Lens 2 RKSVM 2 
GDS 2 ' - I;ens 4 ,., , 
Lens 5. - Gr.W.Vac 4 
' . ' - . 

En zo,is de opstelling van : 

Ter:r;ein 3,1okaal 3 
Noord\j'eg te Wateringen 
Terrein 2, lokàal 3 ' 

. ' ' ... ',, .. 

G. L. 

Lens 2 · · . --=--: G.de Haas, R.Blok, F.de Groot, H.Dietz, K.Admi-
raal,, G.Straver, D.Taat, 'i/,Stoové, A.Lutterman, J:de Heer; C. 
Hendrichs,· Reserves: a:a:e Rqos, \V,Wicgerink, Leider: dhr.P, 
Meershoek: · 

_,. -Lens 4 - -· ' P.Stravor, H.de Haas, M.nardors, N.Drabbe, R. 
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Roodbol, W.Vcnderbos, K.v.d\Llll\ll, H.v.d.Spok, P.K,.mper,H.\!'. 
Dijk, M.Hcerschop, Reserves : P.Wissc, N.de Boer, A.van Eig. 
Lefd~r : dhr.A.van Gastel. Samcnko•st : 12u30 ThorbÓckelnan., 
hook Haagweg. . 

Lcn~ 5w .v.d.Ruytenbeek, R.Str~athof._, P.de Groo,t, 
R.Dckker Klcijn, T.van z_e&land, A.Nowce, J.W0evers, W.v.d.Laan,, 
T.Lo.:imans, H.Raaymakers_, . .J .Olyhoek, Reserves .: R.Kuijpers, 
A.RQJduijn, J .\üegerinck'.' · 

Lens. 6 , --"='--'G.Halleen, F.Wamsteeker, A.Thomas, A.Born, 
M.Zilfhout, A.v.Eig, N.·de Boer, A.Rooduijn;• H.Goemans, P.Wisse, 
P.de Haas, Reserves< G.van Duuren,· A.Horn. Leider: dhr.H.de 
fükkcr. · · 

·' Lens 71'.~chulten,·P.Nieuwenhui:zen, H.Nieuwenhoven, 
.P.fü,ring,· J.v.d.Knaap, J.Vel_dink, L.Thomas, V.Nowee, B.Brou
w,,r, C.Suijkerbuijk, W .Burghouwt. Reserves: A".Ho.rte, A.v.d. 
V@ort. Leider : dhr.A,Beck. 

Lens 8J.Broekho.ns, F.Duim, N.v.Adrichem, A.Ver
,s~ecgh, N.Pannokeet, J .Meyer, J:Witting, D.Wanders, C.Jchee, 
E.Bisch, L.Vlc.stra. Rcserv.cs : R.Englebert, ·(i.Scipio. Leider: 
dlr.E.Sarolea. Samenkomst_ 1.45 uur Thorbeckel.Hagweg. 

Lènspupillen: A:v:Egmond, A;Krol, A.Rosenthal, 
.J.Dietz, W.Groot, A.Verburg 1 P.de Koning, E.Wc.ze.mberg, l!.Wezen
b,rg, A.Roodbol, J.Verhaar, Roserves : P.Poillot, c;van Dam 
N.Roozenburg. Leider : · dhr.C.Teunissen. 

Afschiijvingen aan dhr. E.Sarolea, Tomatenstr.50. 

; . Prógramma 26 en 2[/o octÖber'·, Lens 1 - Laakkw,, 
L,ns 2 - VVP , Lens 4 - Verburch, Lens 5 - Rava, ,VVP - Lens 6;, · 
V.,lo - Lens 7, LGns 8 -Wcstlandia. 

V,n doel tot doel - Junioren. 

De juniorenwedstrijden leverden ·ons deze week · 
5 overwinningen en 2 nederlagen op. Lens 8 keerde door een· 
'v,rdic:nstelijke 2-1 ovèrwinning met 2 punten van Juventas 5 
t.rug. Lens 7 speelde met drie invallers in de voorhoede te
g,n RAVA oen goede wed~trijd, die eveneens met 2-1 word gcJWon
n,n. In de eerste heft gingen dé pnrtijen'good tegen ?lkaar op. 
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Ua 10 min. 0pt:nde Rava de. s cr::r<:, ll1Gar kort voor rust Werd 
.á.V8rbu.r,:h Ïn het strafsèhopg~bibd door t,,c'C spe:lers tegeli,jk 
::angevnllen cm de toegestahu. 11cnnlty werd door van der Km:cp 
go,:,d ingcschotGn ( 1 - 1 ) . :,:1 dé hervatting werd Lens st1.:rker 
wat n,1 ongtiveer ti<:>n minuten tot een· dodp1mt le_idde, toen . 1 

:Brouwer ueri vr:;,;._ kans goed · f,·,.:,rkto (2-1); Vc,rd2r ging het /:;pel 
weer als voor d,e rust, Ifü1nr gucn v~n de vcorl"ini&s_ kon nog tot 
doelpunten ku,en, Dut werd dus d.c d,c:rde ovE.rwinning van Lons·7 • 
lioudcm zo ! ; besluit Peter Ni,:,uwonhli.izen. 

Ook Lens 6 wist met 2-1 de punfon in huis ·to houden, ten 
kostê van DHL. Twue·fraaie dÓolpunten van A,van Eigen G.Oiy
hoek betekenden_ een 2-0 voorsprong. Uaar ook DHL wist van wan-

. ten "n straf~e een fout in onze defensie direct af. Met deze 
2-1 stand kwam de rust. Het vervolg van él.e strijd_ was enerverend 
en veel hard.er. Ook de DHL rcchte:rwing werd steeds betEsr, zodat 
onze. linksb:.,ck en spil de hai,.den yol kregen. De, stand "bkef ech
ter ongewijzigd, ondanks dat beide .Partijèn ,mkelc p:rachtlü:t:3en 
kregen. r 

Van kns 5. dErtt met 4-2 · van VVP de baas bleef ontvingen we 
het volgende vcrsle:g. D(, 2-0 voorsprong die VVP zich :i,n het 
eerste· kwartier hn,u! verovEcrd was voor Ton van Zuüand geenszins 
een r,,den om het hootd in do· ;cho"ot, te leggen, maar veeleer · 
een 20,llsporing om w:rnen met Zijn mannen de 'tand~n op elkaar të 

-klemmen en alle krachton,in to spannen, teneinde"alsnog een . 
gunstiger sté!nd te bereiken, welk"eheldhaftige pogingon·rosul:.· 
teerder in een keurig doelpunt van G.Olyhoek, nóg in do eerste 
helft gescoord en eèn drietal fraaie treffers van L.No"ce ( ?~ • 
en nog e0ns Olyhoek, met welk resultaat Lens 5 in zijn knollen
tuin wás, omdat de overwinning de prijs mocht worden genoemd 
van oen voortdurend èc,nsg0ziride inspanning. . · · 

Lèns 4 behaalde zijn 2c, ov0rwinning en ·wel op.Blauw Zwlèrt, 
dat vorige week tc,gon DHL 10 x raak schoot. Nu_ kwamen de Was- . 
senaarders slechts tot één goal, waar Lens er 4 tE>genover·stclde· .. 
W;i.j moesten het hebben van het tweo_de kwartier ven de eerste 
helft, toen Peter Kcmper· (meteen prima do0lpunt ), Max Htor
schop en N.Drabbe, voor een 3~0 voorsprong zorgden. ·Na do. rust 
was hot een half cadeautje, dat Ltns op 4-0 bracht, maar·ten
gcvolge van een fout in onze achterhoede belandde 'de bal ook -
eenmaal in ons _doel. Blauw Zwart 'bt.gon nu druk op het doel van 
Straver uit to oefenen, evenwel zonder. bijzonder gevaarlijk te 
zijn. Dc:ar de Lf,ns-voorhoede zich V8rder_ spaar•de vóor de vol- ,' , 

, 

'' 



· gor de weck (?) kwam mot 4~1 h0t einde. Enk, 1c cvurmoedige 
scL0:ppschuttcrs verspcddèi,. n.·,· rk wedstrijd 
rv cm choc2lnde. Of die _za terclr.,; teruggewonn0n worden ? ' 

Lens 2 v<srspe.elde in een door kns slap gcspu,lde wed
strijd door een, 7-2 n~dcrlang c,e punten nan DHL 2. Aémpakken 
ma.me~, dan gaat het b0slist bc.t<:r. ·. ' · 

_Ons· eerste juniorenteam meest ook mot 7-2_ het cinder
s1>i t del ven~ !fa een slecht begin werd ADO kranig p2rtij gebo
den. Een kwártier spelen h,vcrde .ADO een 3-0 vccrsprong op. 
De, verdediging ging nu becter s·pden en de voorhoede harder 
we~ken, maàr tot doelpunten kwamen we nog niet, ADO scoorde 
dc.rentcgen nog eèn vïérde ,deelpunt. Na de rust ging' het be
ter. Door 9cn kopbal vnn Pennings en éen hard schot van Pel-

' st~r wqrd de doelman vi:n ADO tweemaal verslagen. ADO scoorde 
ecntor ook nog drie doelpunten, Vlaardoer het einde met 2-7 

'kv::,m. Eon·uitslag die z0ker niet zq hoog was geweest, wanneer 
de voorhoede meer durf had gehad en de achi;erhceè.o de overi
gens st;,eds minder vrordende fouten achterwE:ge had gelaten. ·. 
Oc. tot betere,prcstaties te komen zal er echter m.ser getrélind 
me.ton worden •. P.v.O. 

VARIA. 

J.Borsboom, de Carpentierstr. 99, die door z1.Jn stu
die bij het A.C •. onze gelederen moet verlaten, biedt Zl.Jn 

/ LECns-tenu6 ter overname.aan. Liefhebbers melden zich aan zijn 
adres. Le_e:ttij d 10-11, jaar. · · 

- Een oude bekende vèrschijnt weer' iri de Lensrevue, nl. 
de rubriek gevonden voorwerpen. 

De buit bedraagt ditmaal een pnar scheendekkers, een 
1 riem en een voetbalbroekje. Deze attributen zijn terug te · 

bekomen aan het adres : Tomatenstraat 50. , 
.-..: 

ATTENTIE: 
Inlevering poolformulieren tot Vrijdagav,ond 
zes uur bij sigaren-magazijn Wüstefeld, 
Regentesselaan 198 en tot 
ZaterdagII!iddag vijf uut bij_ H.Houkes,2e Schuytstr.60. 

, 
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Redactie: G. Lam· en- P. van Onna .. 

Gironummer t.n.v.·L. en S,336711 1 

Secr.H.Houkes,2e Schuytstr.60,tel.324721. 

Terreinen Ock_enburgh, einde: Laan· van Meerdervibort 

3le ~AARGANG (1957-195B) n°B 25 Oct.57 
===::=====:=:;;:====== ·==· =:::::== ·===:.::=-·-===:::::::;;:;::;:::_ =====:=;:::========-=-;;:= 

'LENS i ZAKAGENDA · 
ionderdag 24 oct. Senioren trainen 
;aterdag, 26 Il Junioren 1-6-7-8 

) 

+ pup. ; 

;ondag 27 " Senioren 1-2-4-5-6-7-B, junioren· 2-4-5. 

iaandag · 2B " ' Clubavond ! 

linsdag 29 
,, Traini!)g j.unioren ! ' 

roensdag 30 " Woensdagmiddagclub + training. 

lelangrijke wedstri,jden. 
· A.s. zondag staan er twee zeer,belangrijke wedstrijden 

,p het programma. Lens 1 heeft ondanks de _slippertjes van de 

,aatste weken de kop behouden. We moeten deze echter delen met 

:e Werve, de tegenstander van a.s. zondag. Hier ,.;-eldt dus dat 

,en overwinning dubbel waard is. Ook Lens 3-Postalia 2 is een 

,ig~match. Lens heeft 6 punten uit 3 wedstrijden (doelcijfers 

r-3), Postalia B punten uit 4 wedstrijden, score 19-3 ! Het 

1al dus een zware dobber worden voor ons derde, dat heilig van 

,lan is het verloren terrein binnen 'de kortste keren te herove

ren. Aanpakke1;, dus 

OFFICIEEL 
heuwe donateurs: 1 

263 Rector C.Kroon,' Toussaintkade, 43 den Haag 
Aangemeld door : Rector Fr.Grent. 

264 A.Calo, Godelindeweg 4, Hilversmm. Aangemeld door Mevr.C. 

Krol.Innena Suezkade, ,53.· 
265 W.J .C. van. Oyen, L.v.M,erdervoort 296 a , Den Haag. Aan

gemeld door dhr.A.Rijk. 
-:-:-

:l:.N .V .B .-Toto. 
, Het was. deze week moeilijk : 3 deelnemers behaalden 

H> punten. De troostprijs gaat naar A.Zuidwijk, . 
De stani in de onderlinge competitie: l. (76 ptn.P. 

Oranje; 2'. (75 ptn.) J .Bontje, Th.Lµcas-Luyckx; 3' (74 ptn.) . . 

' 
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---------------------------------------------------------
'H,Janssen ; 4.(72ptn) W.Westerhout ; 5.(71 ptn) P.van Elferen, 

L.v.d.Waals; 9. (70 ptn) A.B0ck. . -

De officiële mededelingen van, de K .N .V .B; gévén aan, 

dat ·.·;eer nióuwe donateurs aan de toto kunnen deelnemen. De 

bela.1grijkste voorwaarden zijn : keftijd 17 jaar en ouder. 
. 1 

Mi1imum donatie f.5.- por jaar en f. 1.-- bondsc,mtributie. 

1Jit bedrag van' f .6.-- moet geheel zijn betaald voord.at men aan 

d, t0to kan d,.el:rnmen, Deze donateurs ·krijgen r·echt op vrije 

tog:1n5 v~or alle door onze elftallen te spelen wc;dstrijdén. 
Onder d.eze "'?oor·waardcin vro·rden aanraelà.ingen van nieuvrc 

dmateurs gaarne ingewacht door het secr(3tariaat. 
/ -:-:-:-

V-1RIA 
- -. ·-:,:j_co Pannekeet _groeit te hard. Zijn voetbalschoE:nen zijn 

li,.n te klein geworden, fl:.e heeft eL' een paar ter-overname(maat 

4:). Het a&res is Prinsegracht 1'( t, tel.115503. · · 

Utslao-en va.1 20 &Y, 21. c.-ciober 19'J7 
s~~-cian. - ' . ' ' 

·•Gns :i. -- Schccnhov~n 1-1 Lens 2-
. . 

N,alfü•. 2-- Le~.s :": 3-0 GDS 2. 
013 '") . - Len~ --3 ü-2 Lona 5 
B ,z,,,,_5 •·· ·Le:i:; 4 2-6 ' · Lens 6 
L,ns 5 Delf·:. 4 2-·4 Lon.<: 7 

Junioren 
-· RKSVï,l 

Lens 4 
Gr.w.4 
Gr.W.•5 
Q,St.8 

V c 10 LenJ G 3- 2 Yelo 9 Lens 8 

Lne 'l '.'iiJ.ho7 -~ 1-2 Lerispup,. - VV? d. 

4-l 
3-3 
2-3 
1-3 
2-1 · 

.0-1 
6-0 

E C 7 - kr,o ~ 3 .. :, 
·~ 'U-i;;2n 'Jçc t~ d~r-; d-...:..r; .. Ln~1s ? , 6 -en 7 1.cde.i.'1 de ·3et:sto nc-

a rJ.an&-- Oct ::.:,--~~0 ·-toortie>l:ers vc:rl6ren een pun·i;. ~7annecr en
k la cl :'tc.ll E-~1 workol ïj!c Sf'-.-r:ie!lzc ;pl a~~ncn willen· lroc.rt te:. .. ,·{::..; 

0 n 7.cl e-.c iic.2l w~:.: f1.inter aant:._:-pa!{:t rr:oetan wc.rdcn. U.:1 t dû 

'"x rslri.g2n Jlijict i,;;:-r.crr1, dat 'de nederlagen 1-ang n-ie G :1: tij j 

, n.-d1g .:,.;·::n. 
i Dt junioren blijv1cn het bel:corlijk doe,~. Lens 7 ln 8 

g nge,1 d0or m'et klsine ov8rwinnil:gen /ne twee ontmoetingen 

tgen .Graaf Willem leoverden ons. niets op. Jammer ! 

-:-:.e:-
P.OGRAMMA SENIOREN 'VOOR ZONDAG 27 OCTOBER 1957, . 

- 2u30 Te Werve - Lens 1 Clubhuis Te Werve, v.Vredenburch
weg 59 te Rijswijk. 

' 



' 

------------------------------------------------------~55-__ _ 
-2u30 Lens 3 - Postalia 

-12 u.ADS 4 - Lens 4 

-12 u.Lens 5 - Wassc.r:aar 5 

~12 u.Lcns 6 -. SHS 10 

-12 u. Cromvl .8-LenG 7 
-lul5 Lc:ns ,f - HBS 12 

OPSTELLINGEN: 

Terrçin Ockenburgh; veld 1, lok.i 

Monst,rsoweg, Loo sduim:n t/ o n°10 · 

Halte Bloemendaal 
Ockcnburgh, veld 

Il Il 

l , . lok.l 
2 ·, Il 2 / 

Rcçlerijkc rstr .nabij- Troelstrt,k_ade 

Ockr:nburgh, v; ld 2, ·lok.2 , . 

-· 

Lens l · · · · 
-~- A. Beek, . A.v. Luxûmburl ,.1\. v. Laarhóvcn, B. Luijckx 

· J .Admiraal, H.Haket, J .Wüstofeld, F.dé Jong;· J.Beijcrsbergon, 

G.Verhaar, J;Ras. Reserves·: F.Kórtekaas, J.Jager, J.Suiker-

buijk. 
' 

Lens 3 · . . . · · · · 
. - H.E1sonburger, . C .Me0rshoek, C .Hoogcvc,;n, 

H.d0 Bakker, C.Peeters, H.v.Niel, P.Burghouwt, L.Knijff,P.B.er

gcn-Hcncgouwen, L.Fortman, A.Lin:n't:wecver·. Reserves : G.Kochi, 

!! • Lancé c. ~ ·· 

Lc.n~ 4 J F · ·t . Ph. d H . p· K .. 1. '. K· ·1 
. riJ ers, . c cGr, . ro , -~· ro , .. 

H.fü,lmieh, J :v.Wc.sting, A.Zuidwijk,V .v.Laarhoven; lf.i'h;astcpad, 
. ' ' . 

' . 

B.v.V,lzcn, H.v.Wcsting. Reserve: J.Boortman. · 

Luns 5 R d w . t. AS b . ·p J . C. V ld' .k 
. • e vtaç.r , . ma ers, · . ans, . c,- 1:p , 

N.de Gruytcr, J,Groothuis,· J.v.Busscl, H.v.Bcije:r'sbcrgui V. 

Henegouwen, H.Lancée, G.Kochi, G.Jchce. Reserve : J.Wittcrs. 

: Lens 6 R S · 'k b · 'k E 1·· t . VI Kl" . 
, . U1J ,or u1J , . owcns c-1n, _ • unncn, • 

G.v.Gein, R.Jlecker, C.Nic-uwcnhuizer., F.Schippcrs, J.Kuijpers, 

L.Blom, G,Lam,J .Bro'chard. Reserve I D.v.Licshout .. 

Lens 7 A'.Blqk,' J.BallEring, F.Mourik, A.Walhain, 

H.v.d.Boogaardt, J.Bontjc, H.Muldcr, J.Bom, H.v.Rijn, IJ.Nies-: 

son, S,Kroon. fü:sorvo : J,'v.Zon. · · ;.,. 

Lons 8 · . , 
--'-=-'-H.Vot>heugd, J.S~oltcnbe!"g, P.v.O'nnB:, C.v.d. 

Bogaert, 1!.Hollander, J :Bro8khans, E.Sarolea, D,v.Lieshout, 

S •. de Bruijn, J.v.Poelje., ·J.Brusscl. Resc.rvo: C.Ni,euwchhuizcn. 

Afschrijvingen (uiterlijk vrijdaga;ond) te·riclitcn 

aan dhr.F,J,van Luxemburg, Copernicusstr.56, tél.636509, . 

, , Programma zondà.g · 3 ·november 1957 : Lèns. 1-Haast-

rccht; Rijswijk 3 - Lcns 2; Lens 3-PDK 4; Lens' 4-Laa.kkt·artier 7 

· Lens 5-Laakkwartier 8; Kranenburg 6 - Lens ·6, L€ns ?-Kranen-

burg 7; vue 11. - Lens r. •. 



, 

. . 
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·---------------------------------. ------.-----~-----------
···m doel tot doel. 

, In con vooral na de rust slecht ge:spccld~ wedstrijd 
.' .. oft kns l wederom puntverlies mocton incass.;crcn. Dit is in 

:.oofdzaak' te wij ton aan he~ slcch.tc · voo:t'.ho~,de spel, waarin al
.. " verband ontbrak. 'We begonnen met enkele aanvallen, maar de 
. ·fwerking was (als g0woonlijk) slc.cht. Na de bq;inphase; kwam 
: Jhoorhovcn opzetten. Eon kopbal van hun middcnvo)r· trof do 

· ·.·ial. Na dit fortuin trok•Lens w,ccr ten aanval en met succos: 
: oos Eas gaf ons do leiding 1-0. Hierna had Lens niet veel· ' 

~er in te brengeL.'0nzc achterhoedó hield voorlopig stand,· 
"ij het met assistcntié. van de paal. Na ·rust stond een lus te· 
•oos spelend Lans tcgonovcr een Schoonhoven, dat vocht voor de 
.Jlijkmaker. Dozc kwam ,ongGvcc,r 20 min. voo:r hot einde. Dit 
oelpWlt schudde .Lens enigszins wakke:r, maar vc.rdcr'dan een 
Jrie hookschopper; kwamen v,c niet mee:,r. 

Het t.7ccdc Lcd zijn ,crstc nr,dcrlaag te.gen het nog 
.m';lozc Naaldwijk 2, dat e:cht,::,r een goed elftal op de been 

,racht. Niettemin was een bctor rcsultaa'fi mogelijk geweest; 
.aar ons hele elftal speelde slecht. Na de 0-0 ri.ststand wèrd 
·n de 2c helft het vounis óver ons g0v0ld. Naaldwijk, .met · 
·tcirke t.i:genwind spclc:r,d, trof binnen 5 minuten driemaal ons 
. oel. Voor onze keeper Frits K.ortékaas wa.s het de.eerste :cc-· 

, :rla,,g in zijn Leens-loopbaan. . · . 
· Lens 3 b9nd. in con .!lcls orkaan (?) de strijd "an met 

: c.t lang niet zv,akke 0DB 3. Na 8 min. wist G.Kochi het eerste 
.oèipunt te ·scoren. Hierna op en neergaand spel mot wisselènde 

;-:an;ien: Na rust, een fel 0DB~offensicf, maar do verdediging 
.,le,f met kunst en vliçigwcrk mc0ster van he't· terrein. Hoewel 
)DB.in do aanval bleef wist Luns door Henk van Niol de voor-

. sp:r0ng te ·vergroten, inet welke 2-0 stand het einde kwam. Ga 
..;o .foor, Lena 3, er valt van de votige competitie nog wat 
;oe;d "te .maken ! · 

Lens 4 ke:eroic van zijn reis naar Wassenaar terug met 
·oen 6-2 zege. Blauw Zwart liep hard van stapel en na ecm kcu
cig>.. aanval gaven zij Frijtcrs reeds na 2 minuten het P.akijkcL. 
ofot L<.ns-antwoord kwam na 15 min. van H:'"'.. Wcst:i,ng. Vic var. . 
..:.àarhoven zorgde voor een 2-1 voordelige ruststand. Na do doel{ 
.dsse::).ing kwam Bl.4wart ovQrdonderend opzottcP. mot als rc.sul
taat de gelijkmaker (2-2). Vorder lic.tcn wc het niet komen, 
maar de doelpunten honger van Lens was nog n~ct ~cstild. Via 
·1.v.Wcsting (2), v.L,;arhcvcn en Z'1id".'ijk werd het 6-2. Een 

• 



, 
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pr,.ttige wedstrijd, v1aarin gs,en wanklank werd gehoord en waar- · 
ir. vooral de Gcbr. v. Vfos ting borgen werk vo;rzet.ten •' 

In de wodstrijö t~g;;n Düli't 4 leed Lens 5 zijn tweede 
m,dcriaag. De rust brak aan .mct·cen 2-1 achterstand. Bij de 
stand 3-1 wist Brochard ons (en· zijn), '\wcqle do0l,punt to pro
duceren. Vlak voor h"t cindo bracht de Delft-linksbinnen de 
eindstand op 4-2. ' . 

. Lens 6 had ondanks slocht ··spel :bij de thee· een 2-0 voor~ 
sprong op VUC door trcffors· van Schippers en Lam. Inplaats van· 
energiek ,ian te pakken, verslapte óns elftal in de 2e helft. 
Onze voorhoede miste enkele kansen en liep voortdurend in de 
buitenspqlval. Ook achter rommelde he:t nogal. De tegenstander 
Jpvàm goedkoop aan een paàr dool punten en bij hot' oinde hád het 
vrij zwakk$ VUC met 3-2 gewonnen van eon nog slechter Lens • 

. De organisatiG liet nog~l to wensen ,over. Het kostte hec,.l. wat 
tijd en moeite om een kleedgelegc.nh,.id te vinden; 

Ook het zevende incasseerde do 'cerste·nldcrlaag. Do Wil-
• helmus veteranen hebb'on ons. opnieuw d8 voet dy,arsgezct. · "Kc.cn" 

op de overwinning, zoals al tijd vtrschcnen zij. in. hun, sterkste' 
formatie. Onder normale omstandigheden had Lens zeker kunnen 
winnen, maar het zat v.Rijn .c.s •. riict"m"c. Wilhelmus sloot de 
eerste hélft af. met 1-Q, verkr&gon· uit ~ en corner, die. met ccm 
prachtige boog <1.c goal inwocf, Na rust een duidelijkc·moerder
heià. van Lens on al spoedig was het 1-1, toEm. S .Kroon de bal 
in ,.het dóel liep. Een Hldcr dacht dat Lenè de overwinning ging 
grijpen; maar het kwam anders uit' •. Een enkele uitval leverde 
de Voorburgers i!e volle winst op. · , . . 

· Alhoewel Lens 8 in te'chniséh opzicht. d~ meerdere was van·,. 
BEC moest het me·t 3-1 de 'vlag strijken, voornamelijk als gevolg 
van de grotere schotvaardigheid· v~ de tc,genpartij. -Na' 10 min. 
leiddé een fout ván de BEC ach.tcrhoede via van Poelje tot ·een · 
1-0 voorsprong maar nog voor. de ryst bracht· een BEC-voorwaarts 
de partijen in evenwicht. In de tweede helft liet de kns-aanval 
enkele fraaîe kar.sen onbenut, terwijl in de laatste 10 minuten 
BEC nog tweemaal het net vond. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 26 OCTOBER 19_57 .• 
-3 uur 
-2u30 
-3 uur 

Lens 1· Laakkwartier 1 
VVP 7 - Lens 6 
Velo 7 Lens'i 

Terrein 1, lok.· 1 
Terrein Zuiderpark · 
Harry Hoekstr.Water1ngèn. .. 

' 

r 

' 

I 
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1 .- 3 uur Lens-.~-- Wostlandia 9 

-lu,;5 u· ~enspup.-1!0A 

.PROGRMtITl!A JUNIOREN VOOR ZONDAG, 

-12 u. Lens 2 -VVP 1 

-13ul5 Luns 4· -Vcrburch 3 

-2µ30 Lons 5 -Rava 3 

En zo is de ops·telling van : 

Tcr1 .. , in 2, lokaal 2 _ 
Il 2 11 2 

27 OCTOBER 1957 •.. ' · 

•Terrein 3, Loka~l 3 
Il 3 " 3 
" 3 " 3 

Lens 1: P.v.d.keuw, L.Blogg, J .Hoefnagols, C.v.d. · 

Zijden, H.Rooduijn, ~.Kcmporman, H.Pclstcr, F.Burghouwt,P. 

Frc.tz, B . .Pennings, P.Mcers_hoek. Ih:s. G.v.d.Waart, H.v.d.Beek 

Loide~ : dhr.E.Sa:rolea. 
Lens 2: G.d8 Haas, R.Blok, F.do Groot, ·H.Dictz,J.do 

Hoer, W.Wiegorink, D.Taat, "1.Stoové, A.Lutturr::e.n, B.fü:ndrickx, 

G.dc Roos. Res,orvos: G.Stráver, K.Admiraal. Leider : dhr.P. 

Mccrshoek. 
Lens 4: ·P.Stravcr, H.d~ Haas, 1.1.Harácrs, K.v.d.Laan, 

R.Roodbol, N .Drab be, W. VCI)dcrbos ,H .v, d. Spek, P .Kt,mpcr ,H.v .Dijk, 

M.fü,,orschop. R0s0rvcs: A.v.Zcc.land, A.Nowc,1, H.Raaymakcrs. 

Leider : dhr.A.van Gastel, 

Lens 5: W.v.d.Ruytcnbeck, R.Straathof, P.de Groot, 

· R.Ilckker Klcijn, A.v.Zc:cland, A.1,owec, J.W,.,.vors, \7.v.d.Laan, 

J.Wicgorinck, H.Raaymakers, J.plyho~k. R<.scrvcs : R.:Kuijpers, 

M.Hcerschop. Leider: dhr.C.Bierhuizen. 

Lens 6: G.Hallcen, F.Wamstceker, A.'rhomas, P.Wisse, 

M.Zilfhout, C.Nuytens, N.de Boer, G.Olyhöek, H.Gocmans, P.de 

llaà13, A~van Eig. fü,s. : A.Rooduijn, A·.Born. Le:ider : dhr.H. 

de Bakker. SaincnkonÏsÎ : tcrre'in VVP. 

't · Lens 7: .als vorige weok gcpµblicc<.rd. Rus. A.Versteeg, 

A.v.d.Voorst v.d.Kley, L.Vlastra. Leider: dhr.A.Beck. Samen

komst : 2ul5 Thorbeckelaan, hook Haagweg. 

, · Lens 8: J.Brockhans, F.Iluim, N.v.Adrichom, P.Ebing, 

N.fannekeet, H.Englebert,.J.Wittings, D.Wandcrs, C.Jehee, _ 

E.Bisch, A.Harte. Reserves: G.Scipio, J.1kyer. kidór: dhr 

P.~~ffermans.- · · 

\i · Lcnspupillen: A.v.Egmond, P.Beyersbergen van H., 

A.~ senthal, J.Kramps, J.Schellart, C.van Dam, P.dG Koning, 

.A.x rburg, P.Poillot, W.Groot, J.Verhaar, J.Iliotz, A.Brouwer 

E er, H. Wezenb,;rg., J .Die:tz. . . 

\ , \, Afschrijvingen ·ann dJ1r.E.Sarolea, Tomatcnstr.50. 

, 
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H~t nü.~we t'upill,melftal ko~t vol;cnde we~k 'in he~ veld. 

Nog enk0le · .ióngens van 12_ of 13 ,j&rrr hECJbben we nodig om· 
LGns 9 binnen de lijnen te krijgÉm} Zo.:ek eens goed, 'jongens. , 
Vle kunnen. met z'n allen,-·dat in eert of twee weken toch wel 
klaar !;:rijgen. Voor ieder,' die een nieuv· lid aanbron.::;-t, is een 
6--ratis reisje met het eG'!:'s·te boschiklanr. Doe je best, jongens!! 
De spelers, die, enkele malen· achter elkaar re serve skan krij·"' 
gen in h_et nieuwe elftal· een hele competitie te speien. . , , 

Pro!f::amma voor 2 en 3 nov 57 ': MO.A - Lclis ;,. , DHL · -Lens 4; 
DHL 7- Lens 5, ; Lens 6--Rava 4; OSC . 6 - Lens 7; RKSVM •· Lens 8; 
Q.Steps - 'Lcnspup:a; Lenspnp.b - VVP, 
---------------- ------------------··-
Van doel tot'docl. --··-·-~ J,_c..!!Q._.s behaalde ee:, all0szins verdiende ov<;:rwinning op· 
mcsvu. Het spel waw veèl bGter 1.an de vorige week tegen DHLo 
Natuurlijk spreekt de' :ninder sterke tégenstnnder hier ook eon 
wqora.jt mtc, '.èocb wdrdt het spel door verschillende spelers . 

, 

nog vècl ,-je kort gchoarlen. _Get:i.ktak in de 'breed !ce is misschicr,· 
mooi, ·maar zokcr nic -;;, productief;· Vooral_ onze SJJil moet r ... MlJ.ter 

wog,,,2~kon, het enige t"gcnpunt was dan ook een cadeautje_ van -, 
hem" Het G~hC:~.dF-re-chterlijk horloge wa:s blijkbaar op hol g..::sla-• 
gen, want er \;-0·,·d maar l ü,fct 7 ~inilten te kort gespeeld, 

'Lens 4 speelde C'J'l v;edstrijà.:vol .s,:;anning en met,_.gczicn · ----·-- ', ' ' , het "1ech'te .velu. en do ha1•1,;,:, vrind, b.;hoorlijk spel. De tegen--
stand.er GDS zal bcslic;~ ·hoge. og-C:r. gooim. '" u.ozo 'cor.:peti tc.e .' , 
Zij spc8] q_qn fc.} op de 1.;ul j , waa~ .. tcg011ove::r LHns ·eE.:1 b,cte:!:'e +.n~h-~ 
niek ~ en van!: b~t,::,r ',/ sa.m,,nepe~. s tel'dc Cal werC::.·- c.I' toch tnoe. te 
veel, _gepingc-J.c":. ) . Lcr-3 :::--.. c:i.~? ·.-;~ ~' t-1gon d.e \~crh'ou:-li:t!t?;, de lei•« 
diing door Pet; .. n• Kt-~f1~C.i'.''o Ei;j r,ou, ~.:J.drl~ GDS gel:..jk gG:~2~al:.:t ~a:l~ 
00k 111:111::10:c 2 ·góf,::CO-./rd :Oebb~·n, r1:.'.lnr- d.c ba'.~ stt:i ~-:;,;; ·;a:l do ondv:r-... 
k2;'.'.:t la~ tc.r_;cü· ·o.:..; ,/ d;Empeln v~n l1ot GD3~-docl, zcda'b I?-ct b,Ccn · 
van KaJ:el Vod"Las.n. liodig was ora ht:·t ·c108lp:mt af to ~aken" Na 
rust kwa• en dá. zwÇ1.rt8~-i v:erwo·ed opzetten 7 .hetgeen een héel c:: 
een "bijna" èo:::lpunt tot g~volg had. Ecn kwartier voor.tijd 
bi-achten zij zelfs de stand op 3-2. Het slotoffensief van Lens 
lavei-de middels v.d.Spek na een goede corner van Vcndcrb'os de 

_ver~iende g&lijJi:maker op {3-3). · · · _ ·__ ' · 
Lens 6 - Gr. Willem 5 was een zee~ snelle wedstrijd, die 

door de bezoekers met. 3-1 werd gewonnen. Het begin was voor 
Gr.Willem~ dat al na 10 minuten succes had, toen onze achter-
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hoede bl"ef staan voor Öuit-.nsp81, "0n kort daarop 2-0. aànte-

kende, toen van Zilfhout in Ligcn doel schoo~. Hot dool der 

gasten wcr<', nu flink ond8r C:ruk ·gezet, maar pas 20 minuten 

in de 2o helft l,;v8rde dit con goal op van Hans Go,:,mans. 

Gr.Willem buitte echter nog een fout van Zilfhout uit cm htit 

was 3-1. Ons backs pel blonk uit. 1· 

Lens 8 bl~ef ook t(,gen Velo zonder puntenvGrlios. Velo 

was v, cl zwakker; maar de Lons-voorhoeüe wist het Vclodoel, 

onaanks verwoede p.oging0n, niet de' doorboren. Ons enig docl

Pllllt !:wam van dE. voet van linkshalf Hans Bish. Een schitterend 

scbot van Chris Jehce bcland.\ie tegen de paal. De achterhoede 

hàa hLt erg g,makkGlijk t,gen dd schaarse aanvallèn van Velo. 

Hel: strijdtoneel was dan ook de Wateringse helft. Maar goed 

veidcdigon en to weing en te zacht schieten waren de oorzaak, 

dai h-. t slechts bij 1-0 bleef. · 

Ro:FEN ! ! 
Dit opschrift is natuurlijk g~en aanb(,v<:.ling voor een 

.of ander sigarcttonmerk. Maar is het niet - op z'n zachtst 

uHgc drukt - zec.r vru.n.d· dat over dit ondorwerp in onze Lens.: 

rc.•uo moet worden geschreven on dan·nog wel ten aanzien van 

do junioren ? 

' 

L0zors vindt U hc.t niet stoer staan als mell op zaterdag 

mi,dag op het voetbalveld een jongen met cen sigaret aan het 

ho fd ziet lopen En dan nog wel in sporttc,nuo ? 

' , Jongeluî, ;ik bE,n er 1.van overtuigd dat jullie "Iran je 

.oulers ·niet mogtn roken, maar houdt je, er dan ook van verze

ke·d, dat ook wij het, niet kunnen goedvinden dat jullie hvt 

da1 op het sportveld doen. 
· 'Laten we het dus vç,or afgesproken houden dat jullie 

. je echte sportlui tonen en dus .zeker op Ockenburgh niet meer 

.r&.:en. 
, P.M. 

-=~==-============ -==================================~====== 

, 
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DE L E.N.S·R E VUE 
4- - •. -~ .. ~-- ~,::-

Redaotie: G.Lamien P.van 'Onna. 
Gir0n~mer Ln;v} L;en S. 336711 

s'eçr.H.Houkes ,}é. :;Jc[uytstr. 60, tel.324721 . 
Terreinen "Ockënburgh, tinde,Laan vari Meerde:rvooit 

========;::;== •== • ,-T • = ';:: ·== '= • ;::;== ,,f, =• =· === •=:;;:======== ';;;;• =. = ,1 == / 

. '31è JAARGANG (195f-{95·s) n°9 · 31 6ct.57 ' . 
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Donderdag 
Vrijdag 
,Zat'lrdag 
Zondag 
Maandag . 
Dinsdag .. 
Woensdag 

. • LENS 1 .. z}\KAGENDA -,, 

31 oct.: Tr~ining Sen±'ore~ en junioren 
1 nov. : Allerheiligeii • , . , , 
2 11 

.'. Allerzielen;! Jnn.iorèn'l-6-7-B + pup. 
3 11 Senioren 1. tfm s', Junioren . 2-4~5 . . . 
4 11 • Cl ubàvond ! )!' . . , . . . , .•. 
5 " Training vooj:i d8, 'junioren · 
6 11 Woensdagmidd~gcltib à1s ·steeds: . 

1 s-Avqnds trhinin'.g selectiegroep._ ·•·· 
====· ·=-- -'. - - ==::.= - ·====. - ====..,_ ·b==-· == ·===·- ==· =;;:====· . ·= -;;;- ==== 

.-. ' . - ~ .. - . . -· - ,- . - ,; . . . . - . 

2 NOVEMBER-ALLERZIELEN. · . t. ' ,· .. - '.· . '. · 
Laten we op deze dag o.ök .even aandacht schenken aan onze 

clubleden, die in··het afgelope~· •jaar V?Il ons heëng:i,ngen. en hen 

. in onzei gebeden, hérdenken. _. ;> .:, · .. • ., ' · 

===· = ·=!::=== ·==.=;;;:;;::;;:;;:;::;;;;::;;::;;::;;::;::;;:;::;" = - ~1:- =· - === .. =====· ==== ·;:====. ==· _,== 
TWEE BINNENHOFBEKERS. ' ,, . .. ..· . . . 

. ' ., ~ ,. . . ' 1 . . • 

·, Ip. '' Het. Binnenhof"van Maandag jl. werd de einduitslag van 
., . ' . : •- .. 

de strijd om de. ,Binnenhofbeker;,yan _het vorig seizoen bekendge-

maakt. Hieruit lazeri we; dàt onze vereniging zowel de ·prestatie

ali d.c sportivi teitspr:i,js ·won. jJe s.tonden hier wel, enigszins 

verbaasd over, ·mant we hadden hierop helemaal niet gerekend. : 
_ De pres,tailae_prijs ·viel· CJ~; ten deel, waarbij Onjle senio- , • 

ren het hoogste wedstrijdgemidd,èlde 'van de 28 R.K. clubs-.uit . ' 

Den Haag en omgeving behäalden/nl.l,33; Öp zich is dit.natuur.

lijk een ui tsteke11-de ,prestatief maar ,dit' cijfer w°ordt vrel zeür 

sterk begunstigd door het feit,".dat in h'?tvciorafgegap.e seizoen 

3 elftallen degradeerden. en dus nu· een klàsi,e lager uitkwamep.. 

In :fei tè zijn wij er, ondànK~ de 1·; 33· in 1956-57. niet op voor~ 

· -uitgegaan; want tegenover• 2 j,r¾~oties · stonden opnieuw .2 élegra

da ties. Dit betekei.,t ook 1' dat_ ii/il-nnee:r wij' dit seizoen iets van 

het verloren terrein v/illen heroveren,· wij"het wedstrijdgemid-
. dolde-van verleden jaar minstens zullen, moeten evenaren. Een ,, 

zware opgave dus, ·maar kansl oo~ zijn · we hie:r;bi j zeker niet• 
'. 

' 
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(' ·----------------------- -----.-------------------------------
. Wat betreft de èerste•prijs voor sportiviteit,' de~e ·· 

mochten we ~eifs _voor de twe~de maal in.,success:ie in ontv:angst 
nemen; Het doet·ons-bui"tengeii_oori .veel genoegen,•dat Lens qua 
sportiviteit blijkbaar z·o hoqg aangeschreven staat, -Laten we 
echter vooral niet denken; d;it dit- punt in' _onze club niets meer 
te wensen over laat. Zo ver z"itn we nog lang niet. - · 

_ _ He:t winnen van déze prijZe!l is voor Le~s "een grote 'eer, 
maar het brengt ook verplichtingen met zich mee. We- hebben 
thans een reputatié op t"e h_ouden, die, naar we l1open, nog 
langs zal blijven vo~rtbést

0

aän. _-. - . Red. 

' o:ifFrcrEEL 
In°ballotage: -· , -- __ _ , ,· ___ . _ . _ 
n°42, __ J.Groeneveld, 30,3._44 ___ W'eimarstr-.161 dhr,i;larolea-Houkes _ 

23 Chr.Danbkaarts,1..7,42,.Apeldogrnsel.64.'.' . ''. ... -Jufferm. 
Nieuvrn donateurs _ - . ._.,,.•.c· • _ _.c.. · "-· -. .. ... _ ':.- · - --. -
. 266 }!,ds> -Meyer, ApeldoÓrnselaán 158(aangemeld dÓor H.v:Rijn) 
·267 A,Hoenderdos;Bentinckstr, 70 " · -": W.Verheggen. 

BestuU!'svergadering , ·: · ~ - - . , · , 
__ , We mak:en de.Bestuursleden attent op de jaarvergadering 
,yan de NKS ,district Dèn Haag, welke zal J!Ordon 'gehouden,woens
-~a%, 6 noy._?-•~: om 19Ü4?• Restaurant "De.Kroon'.', Spui'. 

• • 1 , .;. : -:-
K.N.V.B.-Toto. 

__ . V!m de .. 154 deel!).emers·,,~aren de herèri Th,:Burghouwt en 
A.v.d.Laan topscorer met 11 •i;>.!llltei;i:-i,.De troostprijs i!J voor ~-

, Burghouwt. De ra,ngliJst ziet er'als volgt uit il.{83,ptn.)' 
P.Ora,nje; 2,(82 ptn.J J.Bontjo, Th.Lucas-,Luijckx;3,(80 ptn.) 
H,Janssen;·4.(c79 p:tn.;>L.C.v,!l,Viaals-,,Y/esterhout,W.; ,5 (78 ptn~ 

•· P. v ,Elf eren_;;, 6,;,.: {'77:,_ptn,). A ,Be9ll:;:'.J ,Coucke,;:;:Op de zevende., _ l 
plaats 10 'è.eelneme:rs niet 76, punten. , De 'fuogeli;jkheid vóor nieu
we dcin.at'eurs is ·weer gpen>De voorwaarden zijri vorige 'week ge-

. publiceerd. Inloveringsadressen: dhr. Wüstcfeld, ·.Rcgentesse
l<ian 198 • tot uiterlijk vrijdagavond 6 uur.; dhr',H,Houk"es, 2e 
Schuytstr.60, tot uiterlijk zaterdag .avond 6. uur~_ Op· deze , 
adressen zijn voor leden dor,a.teurs ,_ welke geen formul_i1,r ont-

,\ . . • "'t' • ' - . 

vingen formulierer, yerkri·jgbaar. Nieuwe dop.ateurs tegEln beta-
· l;ing_ van f_.5,à.. plus f.'l.'- boÖdsgeld aanmea.den bij dé -secr,;t,;~ 
ris. · N ' • ... • ;# - • 

-;-:--
, : r:, • .. :!r, ,.-::;. - . 

1. ·'\. 
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VARIA . . . · - . /: '~ · , . . ·· · . 
De Heer en Mevrouw Borsbocim", Nunspeetlaan vi.eren· a;s. 

zondag,nun. 25-jarïg hÛwelir·sfee"st. Aan het zilveren bruids_; 
· pa:ar. onze· ha'rtelijk~. felic:ifyltiè_s' en_ 'nog vele gelukkige jaren._. 

-J.Brussel biedt te koop ààn: een paar voetbalschoenen· 
maat 44-45•· Adres: Okkernootstr.:238. . . 
. · ' . -Een speler van het_ achtst:ë; heeft zijn porteinoimai'e iri de' 
"schatkist " latèn zitten. Terug.• te bekómen : 3e B~aamstr.23.,' 

··-·1;e1.320168 (tü.ssén is en 19 uur 's.v.p.). - . . • ·. , . 
. .,-Gevonden : . gekl,èurêle handcfoek -leren haridsclioenèn' -· 

2 ·shirts - wit. voetbalbroekjè' :."1 scheendekker: · · --,· 
· '-Rob.Kuijpers. en Peter de.Ai-oot hebben beiden een paar 

schoenen ter overname,· maat 39. ,. , ... i ,, -
. - •i 

Ui tsÎageri van 26 én 27 oc.tOber 1957." · · •. '" • 
Te Werve- Lens 1 2.-2 o.p.Lens ' Junioren'.• · 

'Lens 3- Postalià ·1,-3'· · ·•··· Lens 1 -· Láakkwàrt. 3~1"-0 
·.-: ,· 

ADS 4 - Lens 4 0-9 Lens 2 -' VVP 1 ... 2-~4 é,-\s" 
.,, - .- ;. ... '"" ·.: ~ .. 

Lens 5:- Wass. 5 1-3 . Lens 4 - Ve:,:burch 3 · 5_io 
· Lens 6~ SHS 10 . 6-1 · ,,: ' Lens 5 - Rava· 3 .. ·. 0-8 
· '!h·omvl.8-Len'k 7 '"·1-5 >', : ·. ; VVP 7 -· Lens 6 1.;;., 

Lens 8- · HBS 12 , 2-0 " t·•c:c·:•··. I; VeÎé>' 7 Lens 7, '.: · :· O_:,{ 
'· "''• ··.• -Lens 8 -:- Westl.9 11~0 

_-... ' . PROGRAMMA· SENIOREN VOOR ZONDAG, '3 :NOVEMBER 1957. , - ·' 
- 2 uur Lens 1 - Haást:recht ·1·_·,' Terrein l;·lokaal 1 
- 2 · ";:Rijsw.3~ .Lens 2 ,n Julialaantje te Rijswijk •.• °' 

<.12 11 Lens 3 - J:'P.K· 4 • ,\ Terr\3in' l· , lokaal .. l •· · - - -,, 
• ~. > ·-~·.:.-.~·.:·.' 

-:12 " Lens 4 -'L!'akkw.7. .Ji. ". 2,· .. , . ," , .2. .. . _ 
-,·3,. "· Lens 5 - Laal,<lrn.8 • : .;;,, "·: 2 .· . '':-· 2 -_.,·.·. :. · 
:.:i:2. 11 Kranenburg 6-Lens · 6 · ·· Kijkduinsestr .- t/011llella Vista" 
-;t.~45 ,. Lens 7 - Kral).~nburg 7 :,,: Ter;;,eiri 2, lokaal_.2 
-1:2 11 vub 11 - .. Lens 8.. M ,.: -~-.. ~ Schenkká·de· ... ·~ ., 

OPSTELLING DER ELFTALLEN: ,- .', . ; - . ' · 
- • ' ·,.::· ·.··t .•. 

Lens 1 · · . • · · · , ., • · · , · '· · · 
··· · ==-=:A.Beck,- A.v.Luxcmburg, E.v·.Laarhov:en,B.Luijckx, 
J.Admiraal, H;Haket,' J.Wü'stefèld", F,de Jong1 J.Ras,G,Verhaar, 
J. Jager· •. Reserves: C .Hoogeveen, '.'H .Eisenburger, J .Heijersbergen. · 
Leider : dhr.S.v.d.Laan. ' ·•: ., 

Lens 2 - . -" ··• . '• 
F .Kortekaas, A .Hoppe:i:ibrouwers; H .Kemper, A. V,.ster,, 

J.v.cl..!vleer, C.Peèters, i.Mahieu Jr, A.Burghouwt, R.W'ûstefeld,-
,, 
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-64--------- -- ----------------------------- ------ ----- - ----: .- ·--J ,Suijkerbuijk, · P.Oranje~ Reserves I A,Krol. Leider:·· dhr,A, • 
de Weert. · • · · · 

· Lens 3H.Eise~burger~ ':C,M&ershoek, j .Lelieveld,H .• de :, 
· Bakker, } .]):e;i.jersbergen, H.v.N;i.el,P.Burghouwt, G.Kochi, , · · ' 

L~!Çnijff ,· L .Fortman, A,:i:,inneweever. Reserve: P,Bergenhenegouw·en. 
· Lens 4 · · · ·· -'.~ · • : . · ._. J.,Frijters; Ph,.de Heer, P.Krol, B.v.Velzen, 

H.Hclniich,-' J·.v.Westing, A.Zuidwijk, V.v.Laarhoven-, H.Naaste- · · 
pad, A.Hoe..,nagel, H.v.Westing._ Reserve : J .Boortman, · 

Lens SR,de' Wá:art, '.A.Sinabers, P,Jans, C.Voldink, N. , 
de Gruyter, J.Witters, J.v.Bussel, G.Jehèe, H.Lancée, H.Èeijers"'. 
bergen v.Hen~gouwen, J.Bru'sser: Reservé : J.Groothuis~ • 

Lens 6 .. . . ·. : ..,. .. .·· ·· .. -==-. ---•. R.Su1Jkerbu1Jk, .E .Lov;enstein, · W ,Klunen, G.v. 
Gein, R.Becker, c.Nieuwenhuizen, 1.Blom, J.Kuijpers, F.Schip-
pers, G;Lam,. J.BróChard.· Reserve :_A.Loykens. ' 

Lens· 7 ' · - ., . · · ---""--'-:A.Blok, J .Ball·ering, F.Mourik, J .v.Zon, A,Wal-. 
hain, J.Bontje, H.MuÏder~ H.v.ll.iju, ·H.Janssen, L.Niessen, ·, 
•~,Kroon. Reserve : · J .Bom, ·., :~ 

. .L:ns 8R.Verheugd, J.Si;oltenberg, P.v.0nna, J,Vlallaart, 
M.Hol~and,cr~ C,y.d.Bogaert, E.q_arolea, L.de Weert, S.de Bruijn 
J .v.Poelj_e•,; D.v.Lieshout. Reserve : •H.v,d.Beek. · , 
·, Afsch;i,ivi~gen•.'(vóór irijdagávond ) te .richten aan 

, dhr.F.j. van Luxemburg, ·Copernicusstr.56,t'el.636509. · 
, Programma zondag, ·10 november a,s.:.Unio l - Lens l; 

de Jvgers 2-- Lèns_ 2 ; Lens jS '... 1 VVP 4; 0SC 4 - Lens 4; Flamin- ·. 
go •.s 5. - Lens 5 ;' Ltns 6 - \Villièlm. 6 ;. , DHL 10 -· Lens 7 ; · 
Poätalia ·.6 ... Lens 8. ·, 

.. -~ De navolgende spol9rs -worden ver.zocht aan het adres 
Copernicusstr.56 zo-spoedig mogelijk een pasfotc, in te leve,-rcn: · - · ,· · · · · · · · · · · ·· · - H.Beijersborgen ·v.Henegouwen, G.Kochi, _C.v.d,Bogáert; J. 
Stol tenbcrg, H .Broekhans, R,

1
Suijkerbuijk; L .Blom, G ,Jehee, , -. 

J.v.Bussel, N.de Gruyter; A,Sma:bers, H,Ilitters, J.Grootl:)uis, 
H,Lancée; R.de Waart. ·· , : ' ~. · • · · · 
Van doel tot doel. ·.' . ' ' Aangezien :we .deze· week: enkele, of zo mogelijk alle 
standen van ènze senioren ;villen' publiceren, hebben we de . --':' ,' ' ' '. ·-

. ' . ·, 
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" . ' ' -65-.. - . . . . . . -- ' . . - -. --. - •' -- -------- . ' --- ~ ----- ._,.._. --wedstrijdverslageri enigszins ·b~ko:r-t, 
· Lens 1 met 2 invallers spelend kwam tegen· Te Werve niet verder. da.n 2-.2 •. D.è wedstrijd wa's we!J. spannend,' máar weinig fraai. Eer:;it' kort voor het einde: kondeh we· de gelijkmaker sco-, . ren, De puntverdeliilg gaf de v'é!rhouûing goéd weer. We hadden echter wel weer met pech tè kampen, ,want 2 zuivere d'oelpunten • werden ons·· onthquden. Tegen een' hiervan 'wer·d protest aan·getekend. Bovendien werd alweer ·(he·-t wordt eentonig)· een penalty gemis;, (Mag onze keeper )J.'i'm b;i:et · eens, een "keer nemen·?)·:·_ ... · c . . Lens 3 leed. de eerste ncde:;-iaag tegen Postalia 2, De Post:. mannen hadden beslist eeri beteré plpeg,' fel, agressief en ,technmsch niet onbek\vaa.m: Reèd'ii na 25: minuten keken wij te.gen een•. 3-0 achterstand aan, mede als'"gèvolg'van enkel·e grove blunders in onze ve,rdédiging,. q.:le · zich ·later goed herstèide .' _In de twee-' de helft k\mm_ Lens" sterk ópzettên, m/é!ar vêrder ;dan eén tegen-,. punt kwamen we niet. ..r ,· • · · . 

. Het vierde. maak:ie. korte, me:t;ten met )let zeer zwakke ADS 4, Het werd 9-0 •. De traditië getroÛw kwam ons elftal pas in de .: tweede helft óp dre,er', Toen: wer,f namelijk 7 .. lllaal ffe roos getrof:. fen ç - • • • • , - .,,. .. _, .~~ ~.:- • • 

. Lens 5 boo~ het zeer Sterkè •Wassènaär kranig"partij en de 3-1 nederlaag was,. hoeviel volkomen verdiend, wel iets gefJat- ,· teerd. Ons spel was beter dan _iri vorige wedstrijdèn, Laricée redde de eer voor oni, uit een strafschop, · . . .. , 
Lens 6:.SHS JO · was voor .;de ;rust een" ~ardigé wedstrijd;' ' ·. ' Schippers operidè' de score, maar ;pal,daarop was_ het weer gelijk. . _, ~ ' . ' . '- ~ -~ Dank. zij medewerking van een Schéveningse back g:i.ngen we met een 2-1 voorsprong .rus:t;eri', Na ,rust was de ,pret er s,nel af •. •])e ·, . scheidsrecht'er, f:t;oo·t het sp.el 11 'kapot Il en hàd _het bl·ijkbear :, , nógal op de gasten 'begrepen. Die gaven er ar mopperende de. brui aan. Voetbàllen. deed alleen L.ëns. nog en rustig .wérà., de score · ' . d .t. t 6' 1· .. , . . - . .,_. ~ •- -~,, ' · . . . - . opgevoer o . - • · . , • , · ,. , > , , · ,,. , .. , , • , . ·- · ·. · , .. ' _- JliJ ,Çr'ömvliet .B-:Lens' _7 war~,n de_ doelpunten' erg goodkoç,P,; · voornamclijR: "als gevolg van de zw,akte van {:!rGmvliot. In de .eerste minuut opende .H,v.Rijn 're.eds· di::; scoré, Cromvliet. zèl.f hielp ons a~I\ 2-0. De mooiste goàl.vÈuf• de matèh komt op naam van,:, .. ' A,Hoefnagel·, cl,iè een voo:r:~et.vap:. S .. Kroon ·."ineens op de··slof··· 11 ~ -.• irikogelde; Doo:r:· wèifelen in het linker vèrdedigiri_gsblbc ·v,èrd.'het • 3-1" N'(J, _rµst,vorgrootte Henk v;an. Rijn met. 2 bekeken· ~àllen de. . vóorsprong, H.et ·:einde kwám met .'T-T. · ·" . ,, . . . 

' 

• 
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. Lens 8 vms in technisch op2,icht de mindere .van haar tegën- ·
standdr HBS,' maar dê onzep.' etaleerden een grote •l-oeveelheid . 

J -- - - . . 
enthousiasme, waardoor .. Lehf,! 'ma!\OO v9lledig werd oyergeconipen,- · 
seerd. Halverwege dele helft doemde een aatal Blauw-witten, 
·met voor HBS desastreuze bedoeiingen voor de kraaienveste op, 
di.e door Siem (de Bruijn,''u we,c;t wel ) genomen werd. Door dit 
succes geïnsp:j.reez:d probeerde ·.1¼ij het later eens wat klassie
ker met een afstandsschot ~n voilà?-0. Daarbij bleef het in de 
deze Prettige viedstri,jd. 

· PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 2 NOVEMBER 195 .·: 
- 3, uur; Lens 1 - Rijswijk 1 vriendschappelijk terrein 1-

. · · · ~ • :· • ' , - lok .1 
'3 " Lens 6 Rava 4 Terrein 2, lokaal 2. 

- 3u45· OSC 6 - Lens 7 · Terrein Buurtweg 
3u RKSVJ.t 5- Len.s 8 ' " Choors tr. bij R.K .kerk,~ 

;- · - .. .· Monster. 
- 1µ45 Q..,Steps 6-Lenspup.a. " Nijkerklaan · 

- ' ' lil45 Lenspup. l:î-VVP g 1 2 2, lokaal 2 

__ \ .. 

PROGRAMMA .JUNIOREN VOOR ZONDAG,; 3 NOVEMBER 1957• 
- lul5 MOA 1 - Lens.2 · Terrein Ockenburgh 

.. : - lul5,,. DHL 5 -__ .!,ens 4 . Laap. v.Vollkriµg te Delft- •;, 
· . .:. lu45 DHL 7 - :Lens 5 11 ·" " 11 11 

OPSTELLINGEN: . 
Lens ·l : ;ls '~orige week,· Res, H.Dietz, 'll.Stoové. 

• . Lens 2 : · als vorige .week me~, G.Stra'{er, Res. Jl.Hendrichs, 
G.d'O''Roós. Leider : alir:P.Meershoek. : . - . 

• ' ' - '· ' • , ' 7 ··t, •' ; .. ' ~ 

_f 

.. , Lens 4 : als yorii:se week met,H,v.Dijl<; en A.Nowee, Res.N. , 
Drabbe.~ Leide~\:':;.:~:-,,~··Y•~estç,1-• .Samepkomst: i2u30 Lijnkamp,. 
de la Reyweg\t.,-!-,,,,,--~""--~ .. ~~'!;'. _ ·. ~~~ • ~ ~\-- · -~--- -.... , -~-. -,#_ -.• ··•'t':-::-· ~·~ • · . ~ . '-~·-·-·• ~- ---;;,,-1:-~_-,:,;;;.···'"'·'· •. _,. ~:. . ·- ., . ... . • . 
,- Leris 5 : W.v.Ruytênbeèk; ll..S_traathof, P.de Groot, A..Born, • 
A ,,v .Zeela,?.d, R,Dekker Kleijn;, J ."WeevEJrS; · A .Roodui-jn, :.Th,Loomans, · 

'H.Raqymakl)rs, J~Olyhoek •. Res.; }.Vl:ï,ugerinck, R.Kuijpers: Lei:-
. der_ : dhr.C .Bferhu:i,zEJn. Samtnkoiiî.st : ;I.2u30 Lijnkmap-de;I.a Rey'-_ 
•'weg.-_.·...... . . -~ i: ,., : ; ' - . . 

· :. · Lens 6 : 1!1s vorige week met G.y.Dauren. Res. H.Goemans. 
Leider : dhr.l; •. de. Bakker. . ·,.:; _ . ' · . . -,_ .. - ·. . , 
.. Lens 7 .: P.Schulten, P1Nieuw€mhuizen, H.Nieuwerihoven; P.Ha

ring, J.v.d.Knaap, J.Veldink, B.Brouwe~, V.Nowee, L.Thomas, 
. C.Sµijkerbuijk, W,B)ll'gh9uw-t, Re~.A.Harte, P.Èbing,Leider:,dhr. 
A.Bück. Samenkomst : , 3, uur- Jávabrug. 

' 
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· · ... Lèns 8 · . ' · .··· :" 7 '" · • .. · " . - ·. , .' ~ · . ,•· .. ~ · 

·r '> ---. ·-. J,Br'oekhans,F,DuilJl,N·Papnékee,t, 'li.Eriglebert, . 
. N.v.Adrichem,. J,Meyêr, ·J .• Vli'tt:ï:ng,· D,WanèRrs; C,Jeheê:, < ·• 

E.~isph, G.Scipió.' Rès;.: A?V~{stéegh, :K:\:d.,Vcïórt v.4.Kley,. 
Leider : dhr,P.JuffermanS', Samenkomst 2 uur Thörbeckelaan-' · 
hoek' Haagweg. ,_'. ,. f · · ,. · .. ,. ' ' · · · . 

· · · ·• Lenspup:a;: A. v:Egmond,' "p;Beijersbêrgeri v .Il'., A:IioSen..: · 
.' thal, A.Verburg, P.Poillo't,, ,.ctv.Däm; 'A,Jioodbol, A.Kramps; ' 

··• J'.Kr1lmps, W.G:iJoot, J.Verhaar,1Res.· :· Vl-.'Bl'onk, C,Teunissen. · 
• ' . • .- ., _-. -- ': • <;; ' ... ' . ~ . ~-

,~Leider: d.hr.C.Teunissen . .._-,,.,,,;,.· ... :~: . ...;;,.,,,.~ ... · ~·:·/:--:.:~.--,.· .-·-··•. :":·, ", .... 
. Lenspup.b.:, P.de Kleijn,{.F:v.d.B~ek,'A,Krol, J.Ilietz,. < 

J .Schellaart, C ,Kiebert; ,/•Bf.O,tivter_s ': N ;~ooz en,bµrg ;\H~ ·en?• 
Wezenberg, J.Englebert. ,es •. : H.v.Mourik, J.v.Dorp, H.v,d, 
Heyden •. Leider. : dhi:.E'.SarJge~:•, · 

1 
• .,~ • , • : ·.' ',~ \.• · 

· Afschri.ivingen •aari .dhr .Ef_~arolea, ,Toll\a tenstr ,50 •. , .. 
Nog event.jes ge_quld. spc.lGrs van het toek_~IIlstige ··ne'gende. e).ftal. 
Zórg voor ·nog •eilkele nieuwe lcd_en en de zaak is voor elkaar. ' 
Moet je als re1serve inva].len, dan betekent .d:j. t een ;e;ctra ,wed
strijd. Nieuwe le.den;, lever\ snel foto I s en· keJJ.r.ingsbewijzen in. 

Programma voor. 9 en· 10 november i _Lens),_,_ ~Vren.denpµrgh_ l 
kns 2-Vcrburch·; J;ens ,57 Deri Höorri 2, GDA,,-5-Lèns· 6'f.Len.s·•1~.: ' 
DHL 11 -·VVP 14-Lens 8;Pup.n,·-Quick' St•.,; VVP-Le~s.b •. , 

Van ·doel tot· doel. ' ,1' ''.'' . ··,,. ·· 

Lens 1 behaalde de eE,rstè zege· op Laakkwar,ti~r·~: V,09:r,al_ ver
dedigend speielde 'eins elftal oeh · u:itstekén&~ë wedst;r:ii)êl.,' ;De;· aan
val' .Hèt zich echter Ook Onbetuigd., Láakkwartiér nam ir(,de:,eer
ste helft een voop)'prong. Ecil), Êrachtig' doelpunt. van ·Hans·· Per-ster 
en e·ézi:: U?,terst '.'sne,lle 'r?a.cii":' ;irah, .Péter Me,e::-sho{k die·,-a:e: :t,à~ keu
rig 'vrijspl)elde eri' 'scobrdei' brn'cht· de stand óp 2-'1. ïh, cns· voor- . ' 
deel. Een hoge trekbal :van Hans Pelster bracht kort ·voor, 'tijd 
de bal bij 'dé \Ïrijgel'Ópen':Frari'è Burghou.,;t, dié de' keeper omspeel~ 

<de en' ·bèheers't doelpuntte; He't 'gehele élft[ll p.oeft h.ard gewerkt 
en. vooral het st"uwende v/erl{'va'µ Kees V. d,Zij'den gaf de. voorhoede 

, ' . . . • •1 ,_. •' . . , . ·-

gel egenhéi"d haar spél tot ontplooiing te ·brengen, , · . • ~' . - ~· 
Een prachtige prestatie leverde Lens.6z dat het hog enge-

, slagen VVP in 1èigen huis' klóptë·. Het· vias een ~it:nnende "wcdstrijjd. 
' • • ' ' '. -· ,,1 . 

· . Lens 7 en 8 hebben t9t Il!', toe n,ièt 'anders' dê.n gewonnen· .en·. 
staan beiden·aan de kop met lO~punfön uit .5 p'arti•jen. ,Volgende 
,week hofièn we de' standen· van· á:e junioren te public0rert'. " . 

. t ,,,' .. 1 ':,- ' . ; , < ' :' ,-' • -~ ··- .. 

.. -··~ f'. .. ,, 

' . ' ' ·-/ 

./, 
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· Standen s,mioren. 

Lenè l 6. 8 
Te Worve. 6 8. 
Unio 5 7 
Schoonh. 5. 6 
VDS 5 .. 5 
Nicuwork.3 4 
DtJNO 2 3 
Q.Steps 3 3 
Boskoop 5 2 

· St.Volh. 5 2 
Haastr. 5 2 

·12-9 
12-13 
21-11 
14-11 
13-11 

6-; 5: 
8- 5 
5.,: 5 
8-13 
8-15 
6-15 

RUC 3· 4 7 9-6 
Wcstl.2 4· 6 21-9 · 
vue 4. 4 · 6 8-4 
ADO 5 5 6 21-17 
Lens 2 ·· 4 · ·4 10:.12 
;Naaldw.5 .. .4 12-13 
Jagers 4 ,3 6-11 
Rijs.3 5 3 i0-16 
Laak.5. 5 1 10-19 

Post.2 ·5 10 22-4 
VVP 4 · 5 , 8 27.;10 
Lens 3 · 4· 6 · 8-6 

· Jag.3 • 4 4 . 8'-9 · 
Or.Pl. 4 . 4 10-12 
PDK4·5 4 12-17 
SOA 3 . 5 2 i3-22 
ODB 3, . ·• 4 1 9-14 
Gona 2 4 1 7.:.22, 

Laakkv,. 7 5 .10 32- 8 Wassen,5 ·5 9 25-4 Wilh.6. 4 8b 14- 6 
WIK 2 , 5 _8 33-15 Laakk.8 5 . 9 15-6 Quick9 5 7 21.:. 9 

. Lens 4 ' ·5 .. 7 26"13 ves 6 5 7 20-8~ Lens 6 · 5 7 20~10 
, Kranon.3 5 6 15-10 · Delft.-4 5 · 7 17-10 vue 10 5 6 17-12 

Bl._Zw.5 5 5 20.:.18 Q.St.4 5 4 17-19 RKAVV6 4 5 · 14'- 4 
Arch.5 5 · 5 18-15 Lens 5. 5 4 13-15 VeS. 9, 5 4 · 12-, 8 
Or.Bl.3 5 4 12-'-15 Post.3 ' 4 '3 10-13 Kranen. Y 4, ~~11· 
fil!T 4 5 3 15.:.16' Maass .4 5 3 10-24 SHS 10, 5 . 3 · 5-10 
OSe 4 5 2 14-29 Fl~m, 5 · 4 . 2 8-17 DHL 9 : .3 · 2 3'- 7 
ADS 4 5 .0 3-49 Spoorw.5 5 - 5~24 Voorb.6 5 0 5-'31 

- ,----------------------- .. 

Lens 7 5 .El. ·23- 5· 
Wilh.7 . 5 8 25-10 

· ·· Krancmb. 7 5 7 23-11, , 
DHL. 10 3 6 , 14- 4 . 

.RKAVV 7 5 6 18-16 
Postd.6. 4 5 17- ~ 
ODB 6 5 · 3 5-16 
Vcc,rb.7 4 2· 7-20 
Crc,,rv.8 5 1 .6-28 
Hlï[SH 7 . 5 0 . 8-30 _ 

Rijswijk 9 
vue 11 
BEe 7 
La,akkw.11 

·Lens 8 ·. 
Marathon 7 
HBS 12 
BTe 6 
Wass.9 
Postali& 6 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2· 
3 
4 

8 · 30-4 
8 · 17-4 
7 14-3 
4 12-6 
4 7-4 
·l 2-19 

Û· 1-7 
0 1-9 
0 5'-12 
0 3,24 

---------------------: ·========. =======· =;:::;===;;;;=.·;;;;. '= __ ;;;;==' -====-

' < -. - ' 

. -·· ~~-1_ .... _....._,_,, ,., .. '. 
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;·edsctie: G.Lam èn F: van Onna . 
. Gironummer t.n.v .• 1; ,en S. ,;536711 · 
Secr .. :l!.l!o1Llces, 2e Schuitstr. 60, tél. 324 721 

Terreinen Ockenbu;rgh, eind.Ei Laan van Meerdervcort 
:a.::== - = ·-====;;== "::;::::. ========= ,===" t'~~~-=======.:=:::i:::;;:::::;;;= ·===,.::== ,_ ·==:... 

, 3le JA~RGANG (1957-1958) n•10 7 No,v.57 .. 
-===:;:-===-===:::.==-====:;::;:=:::====---------=::--:;::;::::; ____ ::: ___ == ... = -=-.-=-:::;: 

Donderdag 7 nov,57 
Vrijdag 8 Il 

Zaterdag, 9 " 
Zondag 10 Il 

Maandag· 11 Il 

' 
Dinsdag 12 Il 

Woensdag 13 " 

: 
. : 

: 

LUIS·' ZAKAGEÜDA 
T~·aining '.' . . 
Bijeenkomst Junioren · 

' 

Junioren 1-6-.7-8 pup.a en,b 
Senioren 1-2-3-4-5-6-7-8 Junioren 
Clubavond ! · · · 

·' Training junipren ! 
Woensdagmiddágclûb en training. 

2-5 

------. --------------- ·_ -----------.--------------------- . ----
OFFICIEEL' 

Oud-Lid 
. • n°293 H.A.P.M. Bayer , 17.5.41 Suezkade, 130 

Nieuv.e l~den : . . · • 
n°291 F.P.Mour;i.k 16.s.47 Grovestinstr.151 

292 A.F.M.Englobert, 19.B,48 V/i,imarstr.46 
In ballotage: · · · · ~ 

-
1 < 

n•. 22 J .Groeneveld 30.3.44 'Weimarstr.161 dhr.Houkes-Sarolea 
23 Chr.M.C.Danckaerts 1.7.42 :Apeldobrnsel.64 dhr.Juffermans-

; Sarolea 
24 G.Jacobso~, 18;12,44 Irisplein' 21. " 

· 25 R.L.Martinus 16.4.45 G.roenmarkt 30 dhr.Houkes-]'.v.,Luxemb. 
26 A.M.de Brouwer l6J2.47, CaI'.tesiusstr.148 dhr •. Juffermans-
.. ' · .· . ; , '·· j .· : .. Satolea 

· 27 R.Koolmees , 31.1.44. Cclumbusstr.87, 11 

Nieuwe donateurs: . · . . · . .' !- :'. · . 

n°268 W .P.ronger , Stokroosstr.117 · · · 
269 Mevr.J .v.Achterbergh, de Ghein'str.5,5 

Bestuursvergadering: 22 nov.57 de~ avonds om 8 uur ten huize 
van de heer P.,Meershoek, Vredeóora·124. 

Nederland-België. . j . 
De toewijzing van de plaatskaarten wordt volgend0 week'gepu-

bJ.îceerd. ' · 
- : - :- t • 

., 
. . 1 

\ 1 

, 

' ' . . . 
,; __ ., 1 

·~ ,•··' 
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-----------------------------------------------------------
KrN .V.B. -TOTO 

, Deze week 7 deelnemers met 10 punten,' De troostprijs is 

11oor de heer J.J.v.Luxemb=g Sr. Er was een record-aantal 

ii!eelnemers : 174. De ranglijst' is nu : 1.(90 ptn.) Th.Lucas

ltuycks - P.Oranje. 2.(89 :;,tn) J.Bontje 3.(87 ptn) H.Janssen, 

J;.v.d.Waals-1i.Westerhout; 4:(85 ptn) J.Coucke, G.Verhaar; , 

J • ( 84 ptn) A .Beek ,A.Bogisc:; ,"P. v .Elferen,B. Lucas-Luyckx. · 

DezE. week kunnen de formulierE:n weer worden ingdeverd bij: 

. &hr.Wüstefeld, Regentesselaan 198,.uiterlijk vrijdagavond 6 u. 

• 
11 Houkes, 2e Schuytstr.60,uiterlijk zaterdagmiddag 6 uur. 

Op zondag 16 nov.57 i.v.m. ·Nederland-België geen toto. 

Deelnc,mers kunnen hiermede thans rekening houden. · 
-:-:-. 

iJNIO.(Oudewater)-LENS. 
Onze spelers méikE:n de r§is .!'!aar Oudewater zondag. a.s .weer .. 

per bus., Vertrek 12u45 ;vanaf clubgebouw J .Hierck, Apeldoornse

laan 46. Gezien de positie op de ranglijst is de steun van een 

,µ-ote schare supporters dringend gewenst. Mógen we weer op U · 

rekenen. Degenen die de reis mee willen maken word~n verzocht 

zich tijdig op ,te géven aan het secretaril;!.at. Kosten bedragen • 

voor senioren f.1.25; voor junioren f.1.-. 
-:-:-

VARIA 
•-Ditmaal geer; gevonden·.voorwerpen. Voor de voliedigheid 

v.ermelden we nog even, dat de verleden ';'leek ge_publiceerde 

voorwerpen afgehaald kunnen worden aan de Tomatenstr.50. 

· -Onze vriend Ben Vi~k is zondag j.l. ~eer naar warmere 

oorden vertrokken, met bestemming BOMA, Belg.Congo. Goede 

réis Ben en het ga'je goed in het nikkerland: 
- : .:. : -

Uitslagen van 2 en 3 november 1957: · I 

Junioren Senioren 
Lens l - Haastrecht 

Lens 3 - PDK 4 
~ens 4 - Laakkw.7 
Lens 5 - Laakkw.8 
J{ranab. 6-Lens 6 
tens·7 - Kranenb.7 
vue 11 - Lens e 

5-0 
2-5 
3-3 
2-5 
0-4 
1-3 
1-3 

.Lens 1- Rijswijk(vr.sch. )2-2 

MOA l - Lens 2 0-3 

Lens 6- Rava 4 3-1 

RKSVM5- Lens 8 1-3 

Q.St. - Lens pup;a 1-1 
Lenspup.b-VVP g·. 2-0 

, De wedstrijden van Lens 2 en junioren Lens 4, 5 en 7 

werden ~fg,l2st. 

' 

r 
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. ' . ------------------------· ------------------------------------
In de vorige Lensrèvuo h~bbe~ wc vor.zÜfmd· dè uîtslàg 

van de pi:.pillenwedstrïjd tegen MÓk to vermeld<:m-. De2ce luidt: 
1-0 v_oor l'WA. Sorry pupillçn,_ ! . · · · -

' ----.-.-
PROGRAfüMA SENIOREN VOOR zo~.D.AG, 10 NOVEÏl,BI•,R 1957: 

-- 2u30 Unio 1 - Lens 1 ·,foardse Dijk, Oudewater 
-·2 u de J11gcrs 2 ~ Lens 2 "Oostcrsportpark, van Brienen-

-12 u. 
- 1 u. 
-12· u. 

-12 u •. 
-12 u. 
-12 u. 

LGns 3 - YVP 4 
OSC 4 - Lens 4 
Flam. 5- Lc;ns 5 

Lens 6 - Wilhelm.6 
.DHL 10 - Lens 7 
Postalia 6-Lens 8 

OPSTbLLINGEl'f: 

.. 'laan -Waalsdorperlaan 
Ockcmburgh, veld·l, lok.l 
Hockwaterstr. te Voorburg, 
hij de·Hoornbrug rechts to Rijs-

wijk 
Ockenburgh, veld 2, lok.2 
Laan v.Vollering to Delft 
Verl.Vlaalsdorperl. voorbij Buurt-

. vf,eg t/ o Archipel'. .. · 

. Lens 1 'A.B(ck, A.v.Luxemburg, A.v.Laarhoven,B.Luijckx, . 
J.Admiraa1,H.Haket, J._W:üstcfeld, F~de Jong, J.Ras, G.Verhaar, 
J.Jager. Reserves:H.Eisenburger, L.Knijff. Leider: dhr.S.v.d. 
Laan. Samenkomst : l2i145 Café Hierck, Apeldoornsclaan. -

Lens 2 • . · · -
F.Kortckaas, A.Hoppon,brouwGrs, H.Kemper,A.Vcster 1 

J.v.d.Meer, C.Pecters, R.Mahieu .Jr., A.Burghouwt, R.Wüstofeld, 
J.Suijkerbuijk, P.Cranje. RGserv€: A.Hoefnagel. Léider: dhr •. 
A.de Weert. Samenkmmst : lul5 bij Javabrug. 

Lens 3. ·· . · . 
~=-"- P.v.d.LEeeuw, C.Mcershoek, J.Jlelievold, H.de Bakker, 

C.Hoogeveen, H.v.Niel,P.Burghouwt,J.Beijersbergen, G.Kochi, 
L.Fortman, .A.Linnevreever. Reserve : J.Boortman. 

Lens 4 J.Frijte;s, Ph.de Heer, P.Krol," A.Krol, B.v.VE:lzen, 
J.v.Westing, A.Zuijdwijk,V.v.Laarhoven, P.Bergenhenegoûwen, 
L.de Boer, H.v.Wcsting. Reservo : 'H.Helmich. 
· Lens 5 · · · • . . · 

. R.de Waart; A.Smabcrs, P.Jans, C.Vcldink, N.dc Gruy-
ter, J.Wittors, J.v.Bussel, G.Jehoc, H.Lancée, H.Béijcrsbergen 
v .Ïfonegoum:n, J .Brussel·. Reserve: J .Groothuïs. Samenko,µst : 
11 uur Rijswijkseplein. · · 

Le_ns 6 R.Suijkerbuijk, E.Löwcnstein, W.Klünnen,G.v.Gciij, 
R.Becker, C.Nicuw0nhuizen; L.Blom, J.Kuijpcrs,F.Schippors, 
G-.L3m, J.Brochard. Rec,erve. J.v.Zon. 

' 
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Lens I A.Blok, J.R;ll~ring, F.11ourik,A.Walhain, H.v.d.l)oo

geardt, J .Bontje, H.1luldcr,. H.v .• Rijn,!I.Jansscn,IB.Nicssen, 

S.Kroon. Reserve : J .Bom. ·Samenkomst: 10u45 Hall.Spoor (ook 

voor auto 1 s). · 

Lans 8 'I V ' " B k P O \ B k J r 1 -----=~ .... c-rheug..1, n.v"d .... :.c ' .v. nna,.u. roe huns, ... itO -

t,n:,,:,rg, A.Loykc:ns, L.d~ Wc.ort, J .v·.Pocljc, S.u.e BTuijn,s.v. 

de 3ogaert, A.Sarolea. Reserve: ·G.Kcmperman Jr. Sam-nkomst: 

Du Javabrug. 

~~~-"'- de pasfÓto' s { inleveren. Copernicusstr. 56) 

H.lkijc-rsbc,rgen v,Hcnegouw.en, L.Blom, C.v.d.Bogaert, J .v.Bus

sd, N.dE, Gruyter, J.Groot.l;rnis; G.J·checr, H.Lancée, G.Koch".., . 

A.Smabcrs, J.Stoltcnberg,.R.Suijkerbuijk,.H.Witters,R.dc Waart 

Afschrijvingen ( v66r vrijd:,gavond) tu r.ichtcn aan dhr.F .J, 

v:m Luxemburg, Copcrnicusstr. 56, tel. 636509. 
-:-:-:-. 

V.n Doel tot Doel. · 

Lens 1 had wdhig moeite.met Haastrecht, dat wel zécr primi

tief voetbal vertoond,:,. In d,:. eerste helft was "r nog sprake . 

v.n enig« strijd, zij het niet op hoog peil, Harry Raket zorg

d, met een .schot in de ui t"rste b·ovcnhock voor een 1-0 rust

sóand, mede doordat ·de Haastrecht-middenvoor een droom van een 

k.ns om zeep bracht. In de tweede helft was Lens supéricur. 

E.:n trc;kbal 'Van Jos. J&ger bracht een Haastrecht-back zo in het 

n,uw, dat hij zijn eigèn !l,oclmàn kansloos sloeg. Hierna was de 

t,gcnstand van fü. gasten grotendeels gebroken en zonder al to 

vèel moei te brachten Wustcfe;ld en Ras (2x) de; C;indstand op 5,-0. 

In regen en wind bond.Lens 3 do strijd aan mot PDK on .• 

mrt het ong"1u,!<_. De onzen troffel). niet mindc,r.·dan 6 maal lat 

01 paal. Al snel strafte PDK 2 fouten in onze ve:·ded,iging af, . 

wordat Lens via Knijff succ<;,s had. Na de rust liep PDK uit 

tit 3-1, waarna Piet Burghouwt tegcnscoorde (3-2). ~e gasten 

visten èchter nog tweemaal hc;t nut te vinden en wonnen dus 

m;t 5-2 { De poch met. al die paal-ballen kunnen we begrijpen, 

mlar die vijf t~gengoals eerlijk gezegd niet, Red.). 

Koploper Laakkv(artier ondervond tegen Lens 4 dat met al

:ben fraai technisch spel ·niet veel valt te bereiken. Zij moes'

tm één punt· aan ons,'afstàan en voor hetzelfde gGld hadden 

ret er twee kunnen zijn. De geblokten begonnen reeds direct 

net frr~aic 'c\nnbin.:2tios ons de:,!.. te belagen er: zij n2:mcn dan 
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ook de leiding. V .v .LaarhovE/n zorgde achter voor gelijke stand· 

waarmee de; rust inging. Met een gc.weldig offensièf startte 

Laakk,rnrtior do twc.ode helft en nr. 15 min. werd onze keeper 

·geslagen. Een ,norm schpt van fü"n ven Velzen b:r-acht .de partijen 

weer op gelijke voet. Nu VÏ&s ·Lens r,en de.beurt om een voorsprong· 

to nc.mm (E.v.\'fosting) nîe.,?r ènigo..ninuten voor hect einde dat 

onder spanning aanbr:ik, v, rzckerfü:n de, gasten zich ven fü, halve' 

buit (3-3). , . 

· Lens 5 leed in c,en slecht gespeelde y/c.dstrijd de viérdo . 

achterumvolgende nedE:rlaag c.n wel 'tegcm h0t bepaald. niet stèr

ko kakkwartier. Bij rust stonden de bczoLkers· met 2-1 voor. 

Dáarna wisten ,,,e nog gelijk te maken mi:ar dóor enige blunders 

in de achtE.rhoede werd fü, eindstand 5-2 in het voordeel van · 

Lti.c.kkwárticr ~ 
' . ' 

Lr·ns 6 zag· do rust Vûn de ui twodttrijd te.gen Kram.·nburg, 

ondanks st0rk windvoonloc,l, met c'en mager·c 1-0 voorspr<img in.: 

gaan, deels te, wijten aan het t,i hard spelen. van de bal en me

de, doordat' een doulpunt tén onrechte afgekeurd.en eon ander 

niet " gecons ta toE:rd " werd. Ua rust kwam Lens. er bE:ter in en 

gaf dé tegenpartij reinig kahs te spellen." De bal word nu goed 

laag gehouden or .k.;E:men hl,el ,1at mooie kali.sen en naast 3 ·afg<,

b,urde do~lpunten scoorden we ook nog c,venveel goldige . Einde 

4-0. Onze yoorwaartsen liepen viederom talrijke mal en bui ten

spel ( al V1ord er ook wol cons ten 'onrechte hiervoor gefloten) 

. waardoor vc;le goede ·aanvüllen voortijdig afgebroken werdon. · ' 

Lens 7 moest ,met 3 inyallors spelend, de eer laten aan een 

robuust Kranei>urgelftal. Voor rust was het verband totaal zoek. 

Geen v,onder dat we met een ·3-0 acht0rst and gingen. pauzeren. lfa 

de hervatting ging het ~·nota bene mlt wind tegen - heel wat, 

b<.ter, <c:n energieke pogingen werden aang1;wend om do achterstand 

in te'lopen, Kranenburg wordt practisch op 'eigen veld tcrugge- · 

. drongen, maar v0rder dan een doelpunt ·uit (,en vrije schop kwa

men w~ niet (Verslaggeve~ Walhain is zo bescheiden zijn·naam 

te verzwijgen, maar toevállig zagen wij de " knoert ". die de 

Kranenburg goalie vilde, Red.)." Tenslotte nog een opmerking: 

De scheidsrechtersfluit moet zijn als een brandklok, slechts 

in ze,ldzame èn hoognodige gevallen mag· men zijn gEluid horen. 

In deze wedstrijd'werd gefloten voor het meest onschuldige 

"fikkie ". . . 

Alho~wel Lens 8 met de rust een 1-1 stand,had weten te 

bc:rdken kgen het skrk geachte VUC, leEk h<- t ,cr toch niet op, 

/ 
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dat wc do volle buit zouden m. ,:nc mem. Na rust echter maakte -
een hard w0rku,cl Lens het de VUC· defensie danig J:. .. stig met 
gevct,rlijkc e.1:nvallen. Clement v.d.Bogaert rondde tr:ccmaal 
zo'n aanval ,:,p uitstekende wijzG af. De uitslag had b,,slist 

. hogc:r kunnE.n zijn r:ant enige, doelrijr, kansen. wcrd"n ongebruikt 
gt.la ten. Ef.::n Y/oord van waa,rdoring voor het zovr go .... cl.:: Yif:rk van 

~ onze doelman. 

PROé; _4lill:lA JUNIOREN VOOR ZATERDAG, 9 NOVEMBER 1957: 

- :, u. Lc.:ns l - Vrcdenburcl;l l T0rrein 1, lokaal l 
; u. GDA 5 l.Jcns 6 " Emmastr. 
3 u. Lens 7 DHL 11 " 2, lokaal 2 

- 3 u. VVP 14 - Lens 8 " Zuid(•rpark 
-ltl45 Lc,nspup.a_ - Q.Stc,ps • Il 2 lokaal 2 ' -lu45 VVP g - Lens b Il Zuidcrpark. 
PJ.OGL.00,IA JUNIOREN VOOR ZONDAG, 10 NOVEEBER 1951= 

-iul5 Lens 2 Verburch 2 
'r:, .• 

3, lokaal 3 - :.icrrein 
~] 2 u Lens 5 - D&n Hoorn 2 " 3, Il 3 

Vrijdag 8 novGmber bijeenkomst voor allo spelers van 
L,ns 1, 2, 4 en 5 in de Hcrscholstr.23 l 's cvonds halfacht. 

1 

Ei. zo is de opstelling van : 
Le"s 1 : P.v.d.Lu,uw, L.Blogg, J.Hocfnagels, C.v.d.Zijden, 

B Pcnnings, G.Kcmperman, H.Pclster, F.Burghouwt, P.Frctz, 
H Rooduijn, P.Mcershoek. 'Rcservès: H,Dietz, A.Lut:herman. 
L idor : dhr.E.Sarolea. 
-ï;ns 2 : G.do Haas, R.Blok, W.Wiegerink, H.Dietz, F.de Groot, 
G.cl,e Roos, D.Taat, W.Stoové, A.Lutteroian, J.de Heer, K.Admi-
r a+· Reserve: B.Hc.rtdriçks,. G.Straver. Leider : Dhr.P,Meers-
h•ek,· . 

il 

ens : als vorige w0.:.k g<:public,erd. fü,sECrvcs: R.Kuijpers, 
J,ViE;gerihk, Lli<Jorschop. Leider : dhr.f.;Juffermans. 

ens 6 : als vorige week met H.Hoémans (N.de Boer sper,lt in 
l ns 7} Res0rve : C.Suijkürbuijk • Samenkomst: 2u30 Thorbecke-
1 an, hoek Haagweg. Leider - : dhr .H. de, Bakker. 

· 'Lens 7 : als vorige week gêpubliceerd met B.Brouwer en N.dc 
·E,er. Reservos : P.Ebing on A.Harte. Leider: dhr.A,Beck. 

Lens 8 : als tegen RKSVM met D.Wandars. Reserves : A,Ver -
s;eegh, J,.v.d.Voort v.d:Kley. Leider: dhr.C.Pcctors. SamEm
k mst : TLrrein Zuid<.rpark; 

/ 
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Lenspup.a : A.Roodbol, P.Bcijersbergen v.Heneg., 'A,Rosen

thel, A.Vcrburch, )?.Poillot; C.va:r; Dam, A.Brouwér, A.Kramps, 

J.Kramps,W.GrQot'uJ.Verhaar. f'oscrves: W.:!llon],c, A.v.Egmond. 

Leider : dhr.C.Tenissen. . 
Lenspup.b.: F.de Klcijn, F.v.d.Bcek, H,v.i.Heyden,J.Dietz, 

J .Schellart, C.Kic,bert, F.v.Mourik; 11.B.oozonburg,' H. en E.Wezen- 1 

be,rg, J .Englcb0rt. Îleserves : J .v.:iiorp, A.Krol, VI .Krol. Leider: 

dhr. F. v .1lourik. -

Afschrijvingen aan. dhr.E.Sarolea, Tomatcnstr.50. • 
. . . 

Programma voor 16 ·nov. : Lens 7 - Gr.W.Vac 7; Lens ,8-MOA 4 

knspup.a-.VVP ; L,mspup.b- VVP . ,I.v.m. Nederland-;België is 

boor 17 november geen programma vastgesteld. 

J1miorenbijèenkomst op 8 november: Dhr .J·. Willems houdt mor

genavond H,rschelstr.23 bom half acht een inleiding over het 

S. S. S. • Alle spelers van Lens 1, 2, 4 (n 5 wordE>n driijgend ver

zoch:t op deze zCGr b.:.langrijke bijeEC:nkomst .ean·.1eeig te zijn. 

Er is gelegcnhe,id tot vragen stdlen over diverse facètten van 

de voetbalsport. · ' 

Van doel tot doel. 
J 

. ' 

Het zesde begint het ·steeds beter te doen, want na VVP, ver

leden we&k, moest nu Rava er aan gèlovcn. 'De "reuzendoder " Lens 6' 

begon al direct met een .offênsief.,en Rava ·i:iad daar niets ·tegen.· 

in te àrCngen, zodat na 15 ,min. Pc.ter de. Haas 1-0 deed noteren. 

Even later· was hèt 2-0 door. Adrie.' Na rust bracht Rava met een 

onver·,vachte uitval de stand op 2-1.·. Het spel werd nu harder van 

Ravazijde cm de il.r_uk op ons doel ~oter, ma'ilr we hielden stimd 

en c;errie v.Duuren.scoorde,3-1 uit een prachtige voorzet van 

Nico. De Rava-achterhoede stond ons verder succ,s in de weg. 

A;l.le defaitistische voorspellingen van Nico v.Adrichem ten 

spijt, die ons wilden suggereren dat Lens 8 zijn eerste neder

laag ging slikken, kV1amen de mannen van Nico Pannèkeet zonder 

kleerscheuren uit 1,!onster terug. RKSVM opende de scorei to1,n 

een tegenspeler op cen"handige manier de bal tussen 3 tnsers 

weg pikte en scoorde. fü:t duurde. geruime tijd voordat Bcrt.nd. 

Brouwer en later Chris Jehee voor een gunstiger stand zorgderi. 

In de tweede helft speelde ons elftal. tamelijk zwak en kreeg 

kc~per BroLkhans handen vol werk. Het ging hem goed af, maar 

er ging Gen hoorbare zucht op toen Jos Witting (eindelijk!!) 

i,:et , en hnrd schot do8l trof. · 

d • 
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A 1 l G 2 G 

vue 1 5 9 VVP l ) 10 . GDA 4 5. ~ 

ADO;], 4 8 i:HL 2 5 6 Lens 4 4. 7 
DHC l 3 5 R::vc. l 5 6 VVP 4 4 6 

La,k.l 4 4 Li:.ns 2 r; 6 I G~S 2 4 5 ., 
Lrnsl 4 2 W. stl.3 4 4 Q.St.5 4 4 
Vr.;dcm.5 2 Vrcdcn.3 4• 4 Bl.Zw.4 4 4 
Wilh.l 3 1 Verb. 2 4 2 DHL 5 4 3 
Quick 4 1 Velo 2 4 2 Wtst1:4 5 3 

MOA 1 5 2 Velo 3 4 2 
RKSVM2 5 0 Verb.3 4 0 

2 X ll 4 p 

:l;'lV'.1 3 5 8 Q.Steps 6 5 8 Lens 7' 5 10 

!llit 7 4 6 Lens 6 6 8 VVP 11 3 6. 
i.r.w.4 4 . 6 VVP 7 4 ,6 V.:lo 7 4 6 
lens' 2 4 4 Rava 4 5 6 Vreden,9 5 6 
)kstl.5 4 4 Gr.w.5 4 4 Gr.w.7 3 5 
'liVF 6 3 2 GDA 5 4 

. 
4 Bl.Zw. 7 5 4 

[en Hó2 2 0 DHL 8 5 4 Rava 6 4 3 
lerb ."4 4 0 Verh.5 5 2 DHL 11 5 2 

· Vredenb,7 4 C Q.St ,6 3 C· 
osc 6 4 0 

4 U ' ·. 

Lens 8 6 12 
Juventas 5' 4 6 
MOA 4 2 4 . Velo 9 4 4 
VVP 14 5 4 
W.:;st1.9· 3 .2 
RKSVM 5 3 2 
]jHL 15 3 0 
Q.St. 4 (.' 

'f----~------=------------------· ------=---------===-· -=-=--== 
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. ;:errein~n Ocke,;iburgh, · ~inde Laan van-Meerdervoort 
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, ·31e JÁARGANG (1957..:1958) nÓll .14 NOV,57 

====== ·====. ==== .·, == ~ .== ... , = - :~==, -= --. =--, ===. =. == ..:_ • =====-:...:::::::::;:::: 
, . . , ' · LENS'Zl\KAGENDA · . ' 

Donderdag 14 nov. training "&ënîoren en junioren 
Zaterdag 16 " Juni9ren 1iti··_ pup. a en' b 
Zondag · 17 · " HoÜand-BeÎgië. Voor-Lens-g~en voe"tbal. 
Maandag 18 11 Clubavond; j . · ' 
Dinsdag 19. " . 'I'rainïng {~nioren 
Woensdag 20 " _ : Woensdagmilidagclub . , , 

· · • 's Avonds •'training' s;lectie=oep. 
. \ . "•· . 

==========================. =· )======. =======-===-;-=========== 
. BEL.A,NGRIJK NIEUWS. ; 

Houdt ~ll_e~ de_ayo~d_vart4)2_ de~emb_!:_r_:_--;Ei.ii., want dan gaat_ 
Lenig en.Snel-het jaarfeest 1957 vieren. De Rotonde van Hout-

' rust zal merken dat Lens ·feest ·vieren kan.,· · · 
Na •18 november zijn er k~arten te koóp voor de speciale 

goochéiprijs ain f.1"25 per sttlk." . . .. -
U zul.t zich afvragen hoè kan dat met nog een bal ria ? 

Ach, beste mEmsèn d,at is _nog rl:ï,ets' ve;'geleken me.t' al~.eswat U 
te horen en te zien, zult krijgen. . · ·. -·.. . 

U zult van de ene verbailing_in de andere verwondering 
vallen en tegen de· tijd dat U .äan Uzelf gaat_ twijfelen gaan we 
dansen en dan is alle,e weér gewoon. · · · . 

Hier en daar zult U nog J.iederi aantreffen die onrustig 
hun ·vingers• en :tenen zitten te tcülen of wantrouwend aan hun . 
11 recht op en neer II nippen maar dat is toch van voórbijgaande 
aard, 1 t ergste hebbên we dan:toch· gehad •. · · , · . 
- Spreken wij af op 15 de:êember in Rotpn,fe Houtrust, 8 u. 

U koopt de kaarten vlug ?'Nog·:ev~ri dit : Op ,ien paar tafels na 
die ik ·wel rcservcrrn moet, zijn::'.alle plaatsen vrif, dus geen ' 
gclc,gc;1he id· voor plaa ts_bap:i:ekèp • 'i[ oor de con tac tcommis sie 

Wim Verheggen 
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.. OFFICIEEL , 
" n°293 J .Groeneveld, 30.3.44, We,imarstr.161 

294 Ch.M.C. Danckaerts, 1 i7 .42 Apeldoornselaan 64 
; 295 · F.v.d.Geest, Appelstr.95 
In ballotage: : · . 
n°24 G.Jacobson, 18.12.44 Irîsplein,21, dhr.Juffermans,Sarolea 

25 R.L.Martinus,16.4.45 Grè:Ïerimarkt,30 11 Houkes,F.v.Luxemburg 
26 A.M.de Bro1<wer,16.12.47l Cartesiusstr.148 dhr.J.uff.-Sar. 
27 R.Koolmees,31.1.44 Colifmbusstr.87 " 11 

28 P.J.de la Fµento,5.11.'43 Fultonstr.124dhr.Houkes-Sarolea 
· 29 J.K.Lunemàn,12.9.47 Nevftonstr.427 dhr.Juffermans::"Sarolea. 

• Bes1uursve!'gD.dering:vrijdag, :22 ~ov 57 ten .huize van de heer 
P.Meershoek, Vredeoord,124'- _Aanvang 8 uur •. 

Nederland-België:Degenen, d1è voor een plaatsbewijs in aanmer
king komen, krijgen per briä:fc bericht; 

-:-:-
K.N.V.B.-Toto. 
· · • Deze week hebben we weer een p:r;ijswinnaar en wel de heer 
W.Verheggen· die 13 punten wist te 'verga:r;en. L.de Boer had 12 
ptn. Of hij,nog mèetelt is niet bekend •. Eventueel gaat de, ... 
troostprijs·een pleister op de wonde leggen • 

. Vandaag een meer, uitgebreide stand : 1. (100 ptn)J .Bontjt. 
2;(99 ptn) Th.Lucas-Luyokx; 3.(98 ptn) P .• Oranje. 4.(97 ptn) 
W.Westerhout; 5.(96 ptn) H.Janasen; 6.(95 ptn) G.Verhaar, 
L.v.d.Waals; 7.(94 ptn) J.Qoucke, W.Verheggen; 8. (93 ptn) 
A.Beck, L.de Boer, P.v.Elferen, J.Ras, A.Vester; 9,(92 ptn) 
A.Bogisch, V.v:Laarhoven, H.,v.Rijn,. A.Zuidwijk, 10.(91 ptn) 
R.Becker, A.Hoefnagel ,L.Knij.ff, B. Lucas-Luijckx, C.Meyer, 
F.-Mourik, C.Peeters, L.de Weert. · 

A.s.zondag staat de toto stil. Voor zondag 24 nov 57 
hebben de meeste deelnemers 'het formulier weer in hun bezit. 
Dit formulier1 dus inleveren uiterlij~·:faterdag, 23 nov 'a.s. 
tot 6 uur. . : . ., · ' ' . Inleveringsadressen : . -

• ,,. • L J 

Wüstefeld, Regentesselaan-, 198 tot vrijdagavond 6 uur en 
- Haukes, 2e Schuytstr. 60, t'o-t; ui ter lijk zaterdag, 6 uur. · 

VARIA. ·- , .. 

-Wim Verheggen meldde ons de geboorte van een dochter 
genaamd Wilma, die ree_ds, enige weken in blakená,e wGlstand 

- verkeert. Aan_de ouders onz~ hartelijké gelukwensen. 
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-Onze pupil Henk Wezenterg miste zaterdag op Ocken
burgh z_ijn fiets •. Is er soms ,ieman!l, die hierover nadere 
inlich,tingen kari geven ? Ga~~ne dan even bericht aan de· 
heer Sarolea, Tomatenstr.50. , . . . . . 
· -Terwijl wij. ii t schrijven zijn onze. tafel tennis- · 

. · cracks in hevig duel gewikl:el.d met .de HT!I! mensen. We zijn 
even gaan kijken_en we zagen hoe•Joop Willems in een span
nende partij niet tact~sch iipe.± zijn tegenstander de das 
omdee~, na een grote achterstand.te hebben ingelopen 

-. Laatste nieuws, heet ,;an· de naald ,- . · 
Het eerste team (Raket, Willems en-?? ) 1von· met li.efst · 
9-1, terwijl het tweede team (Hoppenbrotiwers, Luyckx, 
Suykerbuijk) met '5.:5 gelli!jkspeide. Niet gek ! 

-:-:-
Uitsla gen van 2 en 10 november 1221= , . 

Senioren : Junioren 
' 

Unie - Lens 1 4-3 Lens 1 - Vredcnb .1, 1-3 
Jagers 2-Lens 2 1-3 ~~ Lens 2 Verburch 2 2-2 
Lens 3- VVP 4 · 3-2 · ..... Lans 5 - Den Hoorn2 4-1· 
osc 4 - Lens 4 2-8 GDA 5 Lens 6 1-0 
Flam.5- Lens 5 2-5 :. , L,:ms 7 DHL 11 • 3-0 
Lèns 6- Wilh.6 2-2. VVP 14 - Lens 8 1-3 
DHL 10- Lens 7 2-Ó ·Lens pup.a-Q,.St. · 4-1 
Post.6- Lens 8 0~2 : VVPg Lenspup.b 0-1 

-:"";":-
Van de Elftalcommissie: 

Programma Secniore'! voor zondag 24 november 1957 
- . 

2 uur Lens 1 - Duno 1 . ,, 12 uur:Lens 5 tJCS 6 

_ ... : ! 
rl 

12 " VUC 4 Lens 2 ., . lu45 :Lens-6 RKAVV 6 
·12 " Lens 3 - Or.Plein 3 1:2 u~:ODB · 6 Lens 7 . J 
12 " Wik 2 Lens 4 12 " :Rijs1~. 9,.. Lens 8 j 

. Nogmaals pasfoto I s: ( inleveren Copernicusstr.56) . ~ 
H,BeiJersbergen v.Heneg,, L.Blom, C.v.d.Bog~-ert, J.v.Bussel:,, 
J,Groothuis, N,de Gruyter, G.Jehe;e, G.Kocgi, H.Lancée, 
A.Sma3ers, J.Stoltenberg, R,Sttijkerbuijk, H.Witters·. 

Van Doel tot Doél. 
Lens 1 moest de punten in Oudewater laten. Unie won 

met 4-3 en dit kostte ons de leiderspositie. Een verslag 
ontvingen we niet. We weten slechts, dat het een gelijk-

1. 

! 
il. 

' ' 
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opgaande wedstrijd was met Lens als technisch Betere en Unio 

als Ïeller spelende ploeg; Bij de stand 1-1 kreeg·onze achier

hoede een inzinking, waardoor Unio uitliep to:t 4-1. Lens kon ' 

in de slotphase nog slechts 2 maal het net vinden; Onze doel.

punten werden gemaakt door.Ras, Wvstefeld en Verhaar. , 

Het tweede heeft hetvtegen de·Jagers niet al te moeilijk 

gehad. Met 3-1 we.rd gewonnen. Met goed· opgezette aanvallen · • 

werd_de Jagers-verdediging uit etk~ar gerukt, maar tet beslis

sende schot kwam pas na rust, _toen A.Burghouwt na stug door- · · 

zetten de keeper kansloos passeerd_e. Ook het tweede doelpunt 

kwam van zijn voet; het derde werd gemaakt door P.Oranje.· 

Over het geheel genomen een·goed g<1peelde wedstrijd, maár 

· waarom al tijd wacliten tot nc. de thee met de doelpunten. 

Lens 3 hc±stelde zich knap .van de.misstappen door VVP 4 

te.kloppen. De eerste helft gaf een spel te zien tussen twee 

gelijkwaardige ploegen, die beiden eenmaal scoorden. In de· 

tweede helft was Lens ·in de meerderheid., wat ·al snel resul toerde _ 

in een doelpunt, een mooie kopqal·van invaller Rudi Blok., 

VVP kwam nog even op 2-2 maar door eon mooi doelpunt van 

Linnoweever eindigde de strijd in ons voordeel. Dé scheids~· 

~echter liet geen sterke indruk achter., 

Lens 4 n'am in de. uitwedstrijd tegen OSC direct het ini-' 

tiatief, dat echter voorlopig niets opleverde. Er was een pe

nalty voor nodig om.ons aan de leiding te helpen. Kort hier

op kuam een OSC speler op ongelukkige wijze in botsing met 

een onzer backs_ en moest helaas naar het ziekenhuis worden ver-· 

voerd. Na 20 minuten oponthoud werd net spel hervat, doch voor 

rust WCJ:'.d niet meer gescoord. Na rust brak de .doelp_untenlawine 

pas goed los. Lens liep uit tot 5~0 door doelpunten (2) v.Wes

ting en Zuidwijk. Bij een hevige scrimmage scoorde OSC t.ögen, 

maar kort hiorop brachten H.v.Wcsting, A.Zuidwijk en L.de 

Boer ( de lal).tste met een meesterlijke kopba})de stand op 8-1 

Kort voor tijd doelpuntte OSC nogmaa'1s·, · zodat met 8-2 het 

einde kwam van d,,ze in· een prettige vcr'standhouding gespeelde 

wedstrijd. Voor onze onfortuinlijke te~enstander de beste, 

wensen. . 
Deze keer gelukte het onze vijfde editie de punten binnen. 

te halen, In het begin ging dé, strijd gelijk op, maar langza

merhand wist het llins-tiGnt'al zich aan te passen aan het zware 

vdd; het overwicht dat wij daaruit kregen w0rd voor de ·rust 

· uitgedrukt in 3 goals .(J .v.Busscl en H.La~cée )', tcrwij'l , 

Flamingo I s_ eenmaal raak schoot. Ne. rust doelpuntte Herman Lan-



. 
1 -'el-

- .. - ~---------------.------- -------------------
cee wederom tweemaal, waartegenover de gastheren nog 1 tref.: 

fer stelden, zodat de eindstand 5-2. voor· Lens werd. 

_!,en'?__§_ heeft in een stevige,. doch sportief gespeelde' 

partij voetbal weder<.'m moeten ervaren, dat een 2-0 voor-

sprong· bij rust nog lang geen. overwinning betekent. Uit 

het veldoverwicht in de eerste helft'wisten resp,Brochard 

en Schippers te scoren,' Na rust een stevig aanpakkend 

Wilhelmus, dat na een scrimmage voor ons doel en een mis

s-trap van een onzer verdedigers dE: achterstand verkleinde,,. 

De gelijkmakez· kwam, toen onze kéeper een ver hoog ach~t 

verkeerd beoordeelde. Wel knegen we nog enkele goede kan

sen, doch er werd·te onbesuisd geschoten zodat.de ballen 

over of na2.st het Wilhelmus-doel vlogen. Een rustig tikjè 

had ons een beter -rc8ultaat gegeven. · . 

Een jong, licht DHL elftal bond op een zwaar veld 

dl.e strijd'8.an tegen slechts .10 spelers v2.n Lens 7., De "half

linie kreeg het door de ongelijke ·_verhoudiimgen zeer zvmar 

te verduren en liet bij gébrek àarf adem grote gaten vallen, 

Jammer dat enkele. spelers hun wreyel. over hun snelheids

tekort ·afreagc:ierden op de scheidsrechter en de jonge te

genstanders, die vinnig speeldên, maar zeker niet on~por

tief. Onze· backs ( spe:-:i:i.al Jan Bailerirrg) waren prima op 

dreef 0n zij zorgden er voor, dat.de 2-0 achterstand, die 

reeds na 20 min. was bereikt, 11:iet verder opli~p.· Onze 

voorhoede slaagde er niet in de eer tè redden,· 

.. · De wedstrijd Postalia-Lens 8 'was van matig gehalte, 

Lens was echter nog hét minst matig en dit kwam voor de 

rust tot uiting· in doclpunten• van;· v .tl.Bogaert .cm van Poel-

- je, het laatste nc, uitstekend gli~-overal maar-langs-werk 

, van de Br;;.ijn, Na de rust ontstonden voor beide doelen '. 

nog kr-i tieke si tuatüm welke echter door de verdedigingen 

vie:r;den ·g0klaard, zoà.at het einde kwam met een verdiende. , 

2-0 zege voor Lens. .. 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATil'RDAG,16 NOVfiliiBER 1957: 

- 3 ,uur Lens "7. - Gr.''!7.Vac î , Terrein 1, ,lokaal l' 

3 " Lens 8 · - . MOA 4 , " 2 " 2 

lu45 Lenspup.a ,- VVP e · " · 1 '" 1 

.,, lu45 " . b - VVP f " 2 " 2 

Zondag 17 nov 57 is er gelegenheid van 12u tot 2u 

om oeh ball<ä!tje te trappen. 

., 

'· 

'· 

• I 

' 

\ 

' . 
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En zo is de opstelling van : · . . 

, Lens 7 : als vorige week. Res. R.Kootmees, G.Jaéoll.son. 
Leider : dhr:A.Beck. •, 

Lens 8 : als vorige week met C.Suijkerbuijk. Res. R:Mar
tinus, L.Vlastra, H.lngleb<ort'. ·Leider: dhr.A.van Gastel.· 

Lenspup.a. A , E d p. B . . b . H R t 1 
? .v. ·gmon , • eiJers crgen v •• , A. osen ha , 

A.Verbcêvek, P.Poillot, C.van Dam, A. Roodbol, A.Kramps en 
J .Kraihps , .w .• Groot, ]l.Blok, Res. F.v.d.Beek, C.WiE:bert.Lcider: 
dhr.C.T01·r.issen. - --

.., • ~,· ~,.. ' J 

Lenspup·;·b:: F.de Kleyn, A.Król, ·H.v·:d.Heyden, J.Diotz, 
· J.Schellart, J.Verhaar,·.A.va;1 Drunen, 1,.Roozcnburg, H. en L 

Wezenberg, J.Englebert. Reserves: W.Krol, A.Brouwer,W.Blonk, 
J .v.Dorp. Leider : dhr.E.Sarolea; ' 

·.r 
Afschrijvingen : aan' dhr.E.Sarolea, Tomatenstr.;,O. 

Keuringsbewijzen en foto's moeten ingeleverd worden door 
G .v .Doorn, H .Bayer. . . 

, Foto's door J .Groenevel~.: 

Lens 9 : julie dftal :i.S. ingedeeld.· Waarschijnlijk komen 
jullie 2ltèrdag over één weck in het veld. 

Van doel tot doel. 

Lens 1 speelde een slecl\te viedstrijd. Het vrij hard spe
lende Vredenpurch won met 3-1, Toch zag het er hier in het be

_gin niet naar uit, want Lens 'l)egon veel belovend. Maar spoe-
. fü.g wisten de Rijswijkers Öni, hun spel op te dringen. Mede· 

door het geblr,sseerd raken van verscheidGne onzer sp0lers kon 
ons dftal niet tot grootse daden komen.· Rogc,lmatig voerden 
onz'ê tegenstanders de stand tot 3,-0 op. Hierna .wist G.Kemper-

- · man de eindst:md op 3-1 te brengen. De volgende keer zullen 
de zaken anders aangepakt moeten worden. . ~ ' 

Lens 5 houdt er van om zijn té.gcnstanders tot, een voor-
sprong te laten komen. Na lO·min. spelen moest Wim v.d.Ruy
tenbcek een hard schot laten passer(ln. Alle gezwoeg van onze 
voorhoede ten spijt zag zij voorlopig geen kans in de 0-1 
stand verandering te brengen. De thee moest uitkomst brengen. 
Eerst zorgde Roel Straathof voor de gelijkmaker en hierdoor 
geinspireerd vond Max Heerschop het zijn plicht met 3-knoert-

I 

.\ 
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schoten de hattrick te verrichten. In deze tegen Den Hoorn 
gespèelG.e wedstrijd van 2 tièntallen werd geèn wanklank 

' vernomen. 
·! ' '· .. 

Het nog steeds ongeslagen Lens 8 kwam na 10 min. 
, al met 1-0 achter. te staan t!é)gen VVP. Dit kwam alleen om
dat onze jongens e~ te lic!it': over dachten. Maar nog voor , 

. ' . ' . . . .. ' ... ·~ ,,_, . . 
de rust. wist onze rechtsbuiten de _hele VVP verdediging te 
verschalken en met een beheerst ,schot te doelpunten. Weer 
was het Wi tting die na· .goed samenspel in de gehele voor
hoede een zeldzàám mooi . doelpunt· scoorde.,' 5 Minuten voor 
'tijd voe:tde onze li.nksbinn~~- de stand op . tot 3-1 door op . 
rappe wijze 2 verdedigers te passeren s1n met een .. vliegend· 

· schot nummer 3 in de touwen ,te jagen. Na nog enkelé aardi_; 
ge momentep. floot de' scheidsre,chter voor. de laatste maaL 
Alleen nog dit jongens . : 1,londje . dicht .op het veld, vooral 
t0gen de scheidsreèhter:' Je' ;.ordt·Ï,r nooit bet',lr van,. ook 
al heb je misschien gelijk .~· ·: · · · · 

. . ·' C ,Péèters 
Het zevende won ook,,·nu· weer en houdt de kop. 

Maar een verslag kon er blijkbaar niet af. Evenmin als vim · 
het zesde, dat m'lt l-0 van G:bA verloor. Verleden jaar was 
het zo prettig, zoveel wedstrijdvers'bgen van ,de jongens 
zelf te ontvangen, maar de laatste tijd laten ze ons nogal 
in de steek. · ' ' · · ' 

Ov;r de wedst~ijd van Lens 2 tegen V_erburcli zullen 
we niet veel woorden vuil maken. Het wás bar slecht: Na 
een 1-1 ruststand kwam Lens geweldig'opzetten, msiar Ver
burch verdedigde zich heldhaftig. Eindelijk na veel moeite 
zorgde·Karèl.Admiraal voor 2-1, maar een ge;heel onnodig 
door Fred de Grçiot veoroorzáakte strafsc_hop betekende 2-2, , .. 

· Hoe het moet. :· 
Op uitstekende wijz,e voor een select en zeer aan

. duchtig gehoor hield onze ho6ggewaa'rdèerde trainer dhr. 
J.Willems een'vlotte causerie ovèr het stopperspilsysteem. 
Sommen en taalproblemen moesten ditmaal plaats .maken op· 
het bord voor lijnen, kruisjes en rond;jes ;-·Iedere· plaats 

· van een elftal werd onder de loupe genomen, spelsituaties 
kn,gen een èespreking. ' ' 

Nadat, nog enkele inter·esante vragen bekeken waren 

'' ' 
, 

' ""- -'-•--~ ., 
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werd deze zeer leerzame vergadering me~ dank aan onze inlei- · 
der besloten. En nu de praktijk'knapenl 

Dat mag in de krant. 
Enige tijd geledên had i~ een tpevallige ontmoeting met. 

een oude trouwe Lensvràend, die vpl trots tijdens ons club-
praatje ve:ttelde ,.• dat hij al 25 jaar donateur van Leriig en 1 

Snel is. Ik kon niet nalate~ hem te zeggen : dat moet i_n de 
krant ! En nu komt het er in. 25 Jaar dor,ateur ! !_. Wij kun
nen niet anders dan er _grote waardering voor hebben; Een kwart 
eeuw lang sympathie goven aan een sportclub van. jonge mensen, 
als_ men zelf geen spo:t'.t bedrijft ! Ja, dat komt in de krant. 
Hulde, dan_k en waardering voor bovenbedoelde Lensvriu{d en 
nog ander:e · donatèurs, voor hun morele· en financiële steun, 
die zij van ganser harte aan ons geven. 

Jaar.in jaar uit zijn zij bereid hun beurs ·om te keren 
in de schoot van de penningmeester en helpen zij ons in ons 
werk voor de sportende jeugd •. 

Gaarne rékenen wij ook voor de komende 25 jaar op hun 
sympathie en hun penningen. 

P.Juffcrmans 
----- --=== ... ===============;::;:;:==, =====" ======;;::=======- ";::;;::;;::;:;:;;:;::;;;;:: __ 

., . , 

·1"'- . ~A~:._:,:-_. 
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Die. 1,,NS!i v èT E 

Red,.ctie-:-·G. L A M 
Giron'ii.mme'r t.n.v. L.en S.336711 

Secr.: H .Houlü s', 2e Schuytstr. 60, tél. 324 721 
Terreinen Ockenbur,;h, ·einde k.1:n vc.n Mcerdervoort 

======-=====-=-===========-== .... = -----;;:;==··======:;:=====;::::::;;:;::;::;:::;:;;::::::;::;;: 

Donderdag 21 nov. 
Vrijdag 22 11 

· Zaterdag 23 11 

Zondag 24 11 

Maandag 25 11 

Dinsdag 26 11 

Woensdag 27 Il 

V All DE RED.~CTIE. 

LLlS I ZAKA}ENDA 
Training Senioren _en Junioren 

Bastuursvergadering, Vredeoord ,124 

Junioren 6-8-9, pup. a-b. . · 

Senioren 1 t/m s;' Junioren 2-4-5 
C'lubavond· ! 
Training Junioren 
·t:ocnsdagmidd:3-gclub 1 

1 s · c.vOnds training. 

We "kwakkelc1 11 eén be<;ltje met onze Lensrcvue. Nadat 

'.-cortgcle/1.en Leo de \kcrt " om bE;grijpelijkG redcmen - d~ re- ' 

dr.ct.:.~ v,can:cl hm,f-t- moeten zeggen, is hot thans Paul Yen Onna, 

di,.,, ons gf~<."\.t vcrlctf !1~ Hij h0eft onl2ngS eën be-stuursflJ'lc~ic 

gekregen in d:, St11°.,.,ntenvereniging, dJ.o zèer ,veel _veen zijn 

'tijd zaJ vergen, z c~_, ~ hij geri.oodzankt was zijn redc::.ctcnrsch<1:f. 

van de Lcnsrov;":;, nt ai· te leggeri. Ook dit bcsJ uit· valt t0 be-

grijpen en vanaf. fü. ;e ·plaats een woord vc:n dank voor de prot-

tige sc:menwerkine;, c 1, was deze slechts van korte duur. 

-In-tussen zit ·-en we nu met een éénmansredactie, hc-tgucn 

echt gm,n.iderüe toNtand is. Er wordt gèzccht naar een ii.edc

werlrnr en ,ie hopen c:r spo, dig eén t,0,indw,. 'A propos, IT.och ten 

er soms Lensletlen zi;n, die ambities in die richting köestc-, 

ren, gr.crne dan even en berichtje aa.n Jwt secro~ariaat ! ! ! 

D3 ] 1EEST.hVJ1JD,-
•--·• ··-·------·-

Vorige wef:?k kc"':dJ .1;dL:1 we t·ecrl.8 de ,ae.nstuanè.o f~~c-st.-

avcnG. aan" U hu&ft natuur:; 1 ,j;.; d0 · t:.ja. en pJ au·~s al ·gc:n.0tç.:.1.;:-<!f. 

1-5 Iiecu:~~!:_9 .§__y.~1: . ..i.v. d·e Ro '·,::-Yide Yaz!, H:.ut~~u~d;_~ Fc-:!stavondcn 

v1orden er bij Lens ntet dikv1- ils gHbouden~ mnnr c.ls ze er. zijn~ 

dan is !fot ook AF. Hiervan kl..'1net'l hond,~rdun LEJns.,rs en Lep.se-· 

rinnen uit er~aring me~sprcken. _ ~ 

Wij twijfelen er niet aan o~ ook ditmaal zàl er weer 

een run or r1 c tocg~ngskac-,rton ziju. Immers, wie zou doze avond, 
• 1 • 
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èi" heel wat belooft te worden, willen missen ! ! 

Ha.ast U dm'rom 'om een kanr·tjo te li~machtigen. En de 

J!.iijs ? Hoe onze contE,ctcommissie het v, rsier·d hcE.ft,. w,.ten 

w. niet, maar f.1.25 pc.r k 0;crt is hu:st voo:,, niets! Ile kr;ar-

t. n zijn verkrijgbnar bij . : . 

- dhr.H.Houkes, 2e Schuytstr.60 

" 'il. Vcrhegg,m, I.t-:w.rtGnsclijklacm 559 
11 P.Krol , Suezkade,55 · 

Laat het storm lopen !!! 

OFFICIEEL 

Nieuwe leden : . , 
/ n°297 G.Jabobson, 18,12.44, Irispleih 21 

Nieuwe don~teurs: 
n°270 C.Busmen, Amand0lstr.44 

271 J.v.Wijk, Perenstr.181. 

In ballotage: , . 

· n°28 P.J.d~ la Fuento, 5.11.43 Fultonstr.124 dhr.Houkcs-Sarolea 

29 J.K.LunLm·m,12.9.47 '.Ncwtonstr.427 dhr.Juf.förmans-Sarol.ea 

30 Th.v.Paassen,11.8.45 Horfonsiastr.105 " . " 

31 Th.v;d.V/aart,19.2·;46 v.Swh tenstr.42 dhr.Houk-,s-F.v.Luxeml:t. 

32. A.:M.LI.Thoen; 9 .10.45 Marktwüg 166 dhr.Juffermtms-Srirolea 

33 P.Busman, 30 •. 6.47 Amandclstr.44 " " 

Bestuursvergadering. · 
'iio hcrinn.:,ren de HR.bestuursleden aan dé vc.rg2dering vrm 

vrijdeg a.s. ten hui,:.e· van de heer P.Mcershoek, Vrcd~oord 124 • 

.Aanvang 8 uur. · 
-.: -:-

K.N.V.B.TOTO. 
N,:. .een voor d.:, t.oto-commissie v,cl zeer rustig week-einde, 

g2.an we deze we;;k weer gedlilcht aan de sl.'.g. nr. for:;;uliercn 

zijn in het bezit van de trom;c dE,e1ncmers, w.clke dit weer 

kunn.:,n inleveren bij de bekende adrE:ssen : dhr.Wüstcfeld, 

fü,g~nksselaan i96. Hièr kunt U tercéht 8lkci dag tussen 8u, 

's morgens en 6 uur I s. avonds, tot ui't8rlijk vrijdagavond. 

Ook bij H.Houkes, 2e Schuytstr.60 kunt lil het formuli8r knijt 

en wel tot zatcrd~gavond,6 uur. · 

Leden ·cm donat, urs (bov,e,n 17 jaar ) die nog geen formulier 

hebben kunnen dit aan bovenstaande adréssen verkrijgen. 

Nieuwe donateurs (f .6·.- p8r jaár) worden g~c.rne aangenomen 

door de s..::crc taris. 
-·:-:-

., 
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VARIA , 

• ..,.. '1 /' 

-Look Nawee is met een blindedarm-ontsteking 

kë:nhuis opgenomen. · Het bes.t(; Loek, c.n kom er ma·a:r: 

,uit J 

in ·h8t zie
gaur1 ~,c1e;cr 
. , -

-Tafclt 0 nnis. Er is d,, l::atstc,tijd,nogal animo voor 

tafel tennis bij v0rschi1L,_ic va·n onzr; h,den. Nll hebben we 

de toezegging, d::,t m, 1 § r,,.,·,mdags op de clubavond cën tennis

tafel kunnen plm. tso .. , mits deze ook geregeld gcbrui\<l; wordt. 

Het hangt dus af van de belangstelling,, of we een balletje 

kunnen slaan op de cl~bavond. 

Uitslngen~vo.n 
-: .... -:-:- --

16 llovcr.1ber 

1 Lr,ns 1 8-2 
Junioren 

Q,uick 
Lens 7 
Lons 8 

-Gr.rr.v.71-0 
' 

Lenspup.a VVP e 

L~nspup.b - VVP f 

l:!OA 4 3-2 

' 
-.:-:-:-

PROJRAl::I~A SLHC:1001, ·z!JNDAG 24 NOVEMBER 1957. 

4-1 
1-2 

- 2 u. Lens 1 - "Duno l , Ocke.nburgh, ,vcsld. l, loka,:.l 1 

· '--12 u. vue 4 - 'Lens 2 , S chenkkadc, 

-12 u., Lcris 3 - • Or(mj~plcin 3 Ockcnburgh, veld 1, Iele. 

-12 WIK 2 Lu1s 4 Zuidcrpark, 2e gud.uel te ' 
u. 

'l 

-12 u. L,.ns 5 - vcs 6 Ockenburgh, veld 2, lokaal 2 

-1.45u Le.ns 6 RKAVV 6 Il Il 2 , Il . 2 :-

-12 ODB 6 Lt:ns 7 Il 
., 

u. -
-12 u. Rijsw.9- Lc,ns 8 Julialaantje, Rijswijk. 

' 
OPSTELLINGEN:· 

Lens 1 : A.Bcck, A.v.Luxeraburg, E.v.Laarhoven,'B.Luijckx, 

J.Admiraal,H.Hakot,J.'llüstefeld, F.de Jong, J·.Ras;, G.Verhanr, 

J. Jager. Re sérves : H .Eisenburger, J .Bc,ijersbergen. Lei dar: 

ahr .S.v. d.Laan. · 
Lens 2 , : ,F ,Korte;k,:as ,· A .Hopper,brouw0rs, H .KcCJper, A. 

Vester, J.v.d.Jlker, C.Pceters, R.Mahieu Jr. A.Burghouwt, 

R,Wüst,fcld, J.$uijkerbuijk, P.Oranjc. Reserves : H.Bc-ijers...: 

bergen v.Hunogouwen, J.Boortman. Leider :· dhr.A.de Vioert. 

Lans 3: H.Eisenburger,"P .• v.Elforen, J.Lelieveld,L. 

Knijff, C.Hoogoveen, H.v.Niel,P.Burghouwt,J.Beijersbergen, 

G .Kochi, L.Fàrtman ,A .Linneweéver. fü,serve : H. de Bakker. 

' , . ' 
' 1' ,,. '. 
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' . . 
kr.s 4: J .Frijtcrs, Ph. dü Hüer, P .E;rol, B.v. V,,hcn ,ll.Hcl-

mich, A .Krol ,A. Zuïjdwijk, V.v. Liwrhovcn, P .'fü,rgcnhc.m,;;ouwrm, 

L.do Boer,· H.v.Wc9ting. Reserve : J .v.'ii,. sting. . 
Lens 5: ·R.de \"h1nrt~ ,·~.Smr4btrs, .P.Jt.:!ns, C.Vcldink 7 N"de, 

Gruyt,h, J.Witttc;rs, J.v.Bussel, G.Jthte, H.Lcncéc, H.N"c,stepE 

J.~russcl. Reserve: J.Groothtiis;; 
Le:r..s' 6: R.SuijkE:·rbui•jk, :E.Lö1•r,~nstein, Y,J .K1Hnl1.E:n, G.v.Gcir 

R.Bccker, C.NicuwerJmizen,-L.Blom, J.Kuijptrs, F.Schippers, 

G.L:u::., J .Bro~hard. R,;,scrve : J .v.Zon. · 
· Lens 7: A.Blok, J.Ball0ring, F.J\lourik,·J.Bom, A.\hlhnin,· 

J .Bontje,. H.1.ulder, A.Hoe:fn.~ge:l, H. Janssen, H.v .Rijn, L.l'iicss, 

Reserve : S.Kröon. 
Lens 8: 1i. V,àhc,ugd, J. W:\llr,&rt, P. v. Onna, .J. Brookhc.r.s, 

J.Stclt•$r..bcrg, II.v.d.Bc(,k. L.dc \Veert, J.v.iocljc, S.de Lrui, 

JJ.v.rl.}~cg:~L:rt, E.SaroleCi~ Rcs." r.v~:n LiLshout. 
. -- ' ,, . . ' 

Jdschrijyir.r;cn (vll/Jr vrijd,;g,,vond ) t0 ricl1ten !'.E,n dl,r. 

F.van Luxa~burg, Copcrnicusstr.56, tc1.636509, 

Progrc.fö.ino. ss-nior2n e.ondr~g, 1 de.cee1ber 1957: Lt:.ns 1 -

llicmvc:r:CCcrk, ADO 5 - Ll!ns .2 ; Gon,l 2- Lens 3, L,.ns 4-Archip,S: 

li!:,:s:tr.4 - Le:r.s 5; VCS 9-kns G ; km, 7-Postduivcn 6, Lr,ns 1 

3TG 6. -:-:-:-

PROHRAM1lA JUNIOREN VOOR" ZATEÛDAG 23 NOVEMBER 1957. 7 . 
- 3 u. Lens 6 ·- Verburch 5 Terrein 1, 

Lens 8 ~ Lens 3 " 2 
Lenspup·;à ·-Juvcntas a " 2 

- 3 u. 
- lu45 

loknal 1 

" 
" 

2 
2 

Vre'dcnqurch d-Lenspup.b. Terrein Vrodcnburchweg. 
. . ' - lu45. 

PROGRAMMA JUNIOPEN VOOR ZONDAO 24 NOVEMJlI:R 1957. 

-12 u. Ri;va l . - Lr.ns 2 Terrein Zuiderpark 
' -.2u30 Velo 3 - Lens ·4 Terrein Hurry ilorklaan Ylatering 

-lul5 Lerts 5 - Valkcmiers 3 Terrein 3, lokaal 3 

En zo is de opstelling van : 
Lens 2 : G.de Haas, D.Tnat, F.de Groot, H.Eictz, K.Ad~ 

raal, W.Vlicgerink, R.Blok, W.Stoové, À.Luttcrm9.n, J.de Heer 

B.H,ndricks. Reserves .: G.dc Roos, _G.Strt\vcr. LeidE;r : dhr 

P.Mc:ershoek. 

I' 
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Lcr~s 4 : :~. Stravcr, !! . :te H~f1S, 1TI. Hnrd.r•-ro, K. v.d. Laan, 

R.Roodbol,, N.DrLbbe, W.Vcnderbos, H.v.d.Spd:, P.K(mper, 

H.v.Di·jk,L.Hl:i:rschop. Rsse:rv~',s: l\.Thomns, I ..... l3ilfhout. Leider: 

dhr .• A.ven Gestc:l. Semc_nkomst-: 1u30· Thorbeckc-le,m; hoek Hac,g-
' . 

'Lens 5: ';,,v,d.Ruyte:nbaek, H.Strapthof, R,Dckker Kltijn, 

J.Bor:, A"v.Zct..-1~.nd;:"'.'.v.d.Lann., J·.vk~vcrs, b..Rooduijn, P.d~ il?~('s 

C.Danckncrts, J.Olyhoek. Rcsc:rves:: P.Wisse:,. C.-Nu;rtè..ns, J.Wi_cge 

rink. Leider : ·dhr.P.Juffe:rmans '· 

Le:ns 6: als bukd1d !1c:t l-1.de .Boer. Leider : 'dhr.H.de B::kkic 

-~7J: als b~kcnd me't H.Englcbcrt. Leider : dhr.E.Sarole 

kns 9: P.Ebing1 C.Süi.jkerbuijk; G.Jt,cc_ibson,A.v.d.Voort , 

v.d.Klèy, P.Poillot, R.ls!nrtinus, A.V,-rstecgh, ,~.Verburg, R.Koot 

mc~~s, _\.Ifr:rte; -1.Vlnstra'. Rcservi.:-S : T.v.Pa'usen, J.Groc·nevcld 

M.Scholtes. Lei·der : dhr.A.Sra:1bèrs. . . 1 
1 

'L~nspup.a.: zof~ls vorig~ week ~-.n dc-.~Lt;nsrevuo ,ztond met 

F.v.d,Bu,k en C,Kiê'bert. Leider : dhr. C.Ta0unissen. -

Lonspu-p. b. : F. d0 Kh,yn, ·.t-. .Kro 1, F. l'.ourik, IL v. d .fü,:11dcm, 

J.Dictz, F.v.<k:cst; i,,Broµ'A'cr,êî,.'Roqzcnbcrg, H. en E.Wczcnbé'rg, 

J ,Eni;-lcbc.;rt.· Rc.serws : A.van Drur,on, '/.Krol, J .Verhc,ar. Lei

der : dhr.F.Mourik. Samorikomst'.: 1 uur Lijiik<,r.;p-Ddé,; Rc.y·,vc,g. 

Afschri.jvir{gen : anri dhr,l!,.S,:croloa, Tomatcmstr.50. 
1 j 

Programma junioron voor 30· nov. ,en· 1 doc,57 : Lans 4-

GDA; DHL 7 -''Lcms 5 ; VVP,-~Lens 7 ; Lims 8 - Juventas; Lans 9-

. Gr.W,Vac; MOA - L,mspup.a, Lcnspµp.b - OSC,• 

VAN DOEL TOT DOEL. / 

Lens 7 en L~ns 8 blijven winnen ! ! Beide elftallen heb...: 

- ben nog geer. punt verloren·, Ook zaterdag j .L kwamen· onze vier, 

de klossers v,eer me_:t zegeprèlen uit d.è bus. · 

L~ns 7 - Gr.V!.Vac: De wcdstri·jd teg<iJn de oude. rivaal 

Gr .',Villem was meer spimnend dan fraai. Beide d0elveré/.edigers 

kregen druk werk. Een doelpunt van Jacques v.d.Knaap bracht 

de beslissing mn ons voordeel, 1-0. Deze uitslag gaf de ver

houding·wel goed weer, dan'.; de aanvallen van.Lens wel iÓts 

HeÎaarlij~er waren dan die van de Grafelijken. En zo prijkt 

/nög ~~óöns
8
aan de kop (Hoe lang nog? (P N' h • ) 

. - r· . · - . • ieuwen uizçn 
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. Lons 8 speddc Öen spannende on in de t'lrn0\1c_ helft Vrij 

r;ocdEJ wedstrijd tegen MOA, dat zich fel ·verweerde cn enkele 

kchnisch 'bekwame spolcrtjc,s telde. Lens was ncûstentijds in 

de cnnval, doch doelpunten bl~von voorlopig uit door te lm,t 

of slocht schieten, 5 minuten na rust ·,1ist zelfs MOL clocl te 

tré.ffcn 0-1. Dit ins:eirec.rde onze jongens blijkb,,;•r, v:c,nt er 

werd nu harder ge.werkt' en bL ter gespeeld en kns livp uit. tot 

3-1. Ecm feilloos g,::nomen strgfschop door i.IOA verkleinde onze 

voorsprong. DG fel aanvallende grocnhcudGn producc,rdon nog· 

oen doelpunt, dnt de s.chcidsrcchtür (die- in de eerste hc,,lft 

oen Lensdoelpunt, gescoord door de 1!0A-doLlman c,onvoudig ne

geerde ) ten onrechte aflwurde. Onze· verdediging hield verder 

stcnd, zodat een kleine, mE:ar verdiende overwinning (3-2) ons 

dc<.l was. 
Gum recl;;me ! Op !'ll'er dan treurige wijz0 is ons c,,:rste 

juniorenclft1ü tegen hut slé.cht g, klnsseèrdo Quick ten onder · 

gcgrÀc.~ a Vr_:n 0nigsZins drrlgalijk voutb:'~l was Qrtzerzijd.s geen 

sprake. Op de ze r.irmier is ons eerste! junior, füllftal, het r.;o(-s1 

ht. t visi tek~artjc van 0nze juniorc,nafdé•ling· zijn, een blaaege 

voor onze vereniging; Dit iS dc.s te erg~r, omdCc t ons e.lft:ü 

d0 capaci tt;i ten hë.eft om v, ,ü ]JutcrQ re sul tatc,n to bereiken. 

Koi;i rnannei,, de' volgende mn;ü alles op alles. Zook het spel op, 

wacht ds bal niet é\f. De pn.staties zullen 11ct sprengen stij

gen. I:·us ciondje dicht C!,l zwoegen, ! De ogen .van ve,len zijn op 

jullie gericht'. Aan, jullie het antwoord om te tonen wnt jul-

lie werkelijk waard zijn. 1:. S. 

VOLOP SPANNING BIJ ONZE SENIOREN. 
Na doze interlend-zondag willen we even ten blik werpen 

op de competitie v:1n onze seniorenelftaller" wo.arin zo langze

merhnnd de krachten zich aardig beginnen ::,.:' te kkenen. 

Mot plezier kunnen we constc>tcren, dat wcc dit je.ar, n<:ar 

het zich laat aanzien, van degradat;lqs gGspc::.:rd zullen blijve: 

Allo elftallen nm:ien con b0hoorlijke plaats in. Wc zullen dus 

een mooie sprong vooruit kunnen maken met één.of meer promoti 

Zijn de, kansen hier aanvrczig ?? Het belooft erg spannend te 

· worden, want ve:rschillende yan on.ze elftailllen hebben zich in 

de kopgroep genesteld, waarbij opvalt dat het krachtsverschil 

v~ijvrel overal zeer gering is. 



--91-
' ------------------------------r------ -------- _------------,--

Zo b.v. bij Lons 1, drct '.l•heGl wc.t v~·rli·spuntcn bOGktc, 

m'lar desondanks nog de tweede ')ld'ats lezet·, De, grote concurren

ten zijn Te Worve, UNIO en VI6} mr,a:J'.'. het is wtl go bleken,• dat 

ock de overige t,.,;Gnstanders Vèrrc, ven gGr.:akkclijk zijn. In 

te~hnisch opzicht behoeven on:;c voortrckker,s va.or al /1, ze clubs 

niet ondE,r te dc(n en raet een bchocrlijke dosis vGcr,tlust on 

productiviteit - 'en r.:et ·• een boc;tje veine -~zitten er toch wel 

geode kans~n in vcor ons eerste• in àeze zware afdélîng. 1brrr dr,n 

niet te veel punten meer verliezen! · 

Het tweede heeft bowezen, dat hGt d~, terugkeer in de 

eersto klass·e ten volle wae.rd is. Onze reserves staan zelfs 

niet zo heel ver ven n"l verwijdci~d. Van titelkansen wil1E!n 

we nu niet direct sp:re:)rnn, maar een goede plants op de ranglijst 

ligt ~och wel binnon het bureik. Opvallend is cm.t Lens koploper 

West] 6.Ildia het e'nige verlies bf)ZOrgde, terwijl n=er. la~_tst ' 

kwkkw:1r_:j;ier zijn enig,· winstpunt cv,,necns tegEm kns buhcnldc. 

, De ~c,nsen van Lens 3 hadden we ret~ds afgeschreven n2 de .· 

néderlógGn tegen- Post,:lia en P,DK. tiaar, toen verleden week . · 

Postr,lio. niE. t onv(•rslaanbaÉ:r bkck en Lens op knappe wijzè VVP 

versloeg, is de strijd om dG leiding weür gE-heel open gèrao.kt. 

De st,md is nu : Posto.lia· 10 uit 6,. VVP, 10_ uit 7, Lens en de 

Jr:ge':r-s 8· uit 6. Hier is dus hüt lr.atste woord neg lang niGt ge-

sproken. , \ . \ . _ . . , 

Lens 4 huist ook aI-in de kopgroep, met 3 pnt. achtor-

stt,nd op Lcickkvmrtier en 2 op WIK. Dit elftal heeft üen · zcer . 

· productieve aanval. In 7 partijen 1•erd er mraar. liefst '37 m2al · 

gescoord. Het·oantal tegendoelpunten is echter ook vrij hoo'g, 

nl.18. De· wedstrijd van a.s .• zondag _tegen ,/IK zal waarschijnlijk 

'Nel uitmaken, of Lens hier voor;I.opig blijft cieetellen, of nfot. · 

.Het vijfde is het enige elftal met een nadelig wedstrijd

saldo. Toch doet dit elftal, grot_ondtels bêstocande uit ex-junio

ren, het nü,t iilecht, maar er moest nogal -eems verzwakt of on

volledig aangetreden worden. Wc verwa~hten wel,· dat deze jongens 

zich nog wat zullen " opwerken ", om een goede middcmraóötplea'ts 

te bereiken. · · 
Lens 6 · zal ook· een zware. strijd raceten voer'cn met zijn' 

medecc:ndifü,ten. Ook hier is veel gedrang in de kopgroep: Lens, 

· 10 uit 7, Q,uick en Wilhelmus, 9 uit 6, VUC,8 uit 7 en RKAVV, 7 

- uit 5. J amrner dat de e.'nige m.dcr li::ag ( tegen VUC ) geheel onno

dig was. Dit zal niet meer nogr,n gebeuren, willen we sercieus 

rir.r..spr['_kcn mr:.ken. / 

' 
J • 
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'Ons vc.tc.ranenploeg Lens 7 boekte. tot dusv.:r 4 overwin

ningen èn 3 nc,dèrL,gen, we.e:rdoor zij thans 4 punten nchter

s~2nd hcbbLn op dco koploper Wilhulmus. We hcbbc,n zo'n ideo, 

d~t onze oude glorie nog wel vnn zir.h zal doon spreken, en 

uiteindelijk' JP één van de <.serstc pl,;atse:n'. beslng zc.1 leggen. 

Verheugend is, dat ook Lcn·s 8 ditmcd.l fü,pper nc0dcet in 

d.' strijd en thans in d€; bov..,nstil regionen zetelt. De sk.nd 

i3 hi<:,r : Rijswijk 11 uit 6, BE:C 9 uit 5, vue, 9 uit 6, Lens, 

·s uit 5. A,s. zcmdag krijgen we dus de big.:.mc,tch tegen Rijs--

wijk. Succes jongens ! _ 

Wc zün dus, d2-t in vrijwel alle; afdelingen volop span

ning heerst en deze, znl voorlopig nog wd vnigc tijd uanhou

don. Of onze elftallen ui 'teindelijk arm hot 1•,ngste eind zul

l~n trekken???? H~t nntwoord hc.ngt voor een belangrijk.deel 

af vtm onze spders zelf. 'ile wc.chten r.,et spannin6 af, GL 

·' E0n fiets, de.t is nog.~ E:ens iets ! 

Enige tijd gc:leden ko~ht iLI:iand uit onze r:LJen een nil m·e 

ficès Ln schonk zijn oude ijzerdn ros wPg an.n een jc1nge club-

genoot, die çr nu e.l een hdqboel plezier mee heeft bclc~fd" 

, l~u kor.it P.1ijn vrGng : str..2t misc'Jhie!J. hier af d!!ar, in l 

.. _schu"J.~ of op zolder nog een fiets tG W'.'_,chten OD een grc Le 

vreugde te nogo~1 word.en voor een jor..ge Lensricn ? 

Zou ~:r oGn zi:n ? P. J uff erl!l~.ns 
Amandelstraat 51 

-- ----------·----- .... -·---·--=--·--;:;:; _-----:=---=· ----·-=---=:---=· ===:;:::--·-= 

11' R A I U I N G" , 

Het bezoek aan de training op Donderdag-avond 
laat de laatste weken-wel iets te we11sen over. 
He~ behoeft waarlijk geen betoog, dat dit voor 
d.-, leider-s minder prettig is" Spreken v;e · af 
dat we deze wee,k ,(dus vanavond) weer in flinke 
getalen aanwe:,üg zijn. Het kan de prestaties van 
onze elftallen slechts ten goede komen. 
We rekenen dus.op U. 

, ' 
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fü,dactie : G.1:::in en G. Jehec , 

Giron mmer t:_n.v. J:,, en S. 336711 

/ ' 

Secr. :H.Houkes, 2e Schuytst:i;·.60,tél_.324721 
Terreincm Ockenburgh, ,einde Laan van Meerdervoort 

---
•. 3le JAARGANG (1957-1958) n°13 28 NOV .57 
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-. L1NS,' ZAKAGENDA . . . 
Donderdag 28 nov Training Senioren en Junioren 
Zati:rdag 30 " Junioren 7-8-9, pup ·;1 en b 
Zondag 1 dcc Senioren 1. t/m 8_ Junioren 4-5 
1/i,:andag · 2 " : ,·Clubav'ond l · 
Dinsdag ' 3 · "· Juniorcntr,;ining 
Woc;:,sdag . 4 " . : De Wo~nsdagmidclagclub- Training Selcctic-

groep-. , ' · · · · ' ;, . 
- . HEEFT U AL KAARTEN VOOJJ DE. FElc.S'ïAVON'D ? . . 

zo ni~'t, V/(.,c,st er.dan snel bij 
verkrijgbaar: -2.ri, Scl:J,uytstr .,60 

1 . :..suezkade 5·5 . 
· · :: . · · -Maa±-tensdi jklaan 5 5.9 _ ' 

-------------- -=.---- . ----·. ---- . ---- ------- . -------------------
HOGE ONDERSCI~IDING VOOR DE irn,ER" P.JUFl'ERMANS. 

Een gezelschap, ·bestáande uit onze G.A., ,:,;-Gleden, 
le:den van ve:rdicnste, · bes tuurs:..en· jucoloden, alsmedé hun' dames, 
wes, op uitnodiging van het b&stuur, op woensdag 20 november · 
bijeengekomen ·i_n het p1av:i:ljoen van he,t gemeente-museum, , ton 
einde officieel "afscheid te.nemen" van de heer P.Juffermans 
aJ.'s bestuurslid. DE. werkelijke <aanleiding tot het örganiscren 
van deze avond was echter slechts weinigen bekend. , · 

.<!fa een kort welkom ven ,!ie ·voorzitter n,im onze G.A. 
de Weleerw. He.er. F.Gren\ lwt 'woord.' In eJn gloedvo<llE, toespraak 
schildcrd.; hij dG. zéé1· grote verdi< nsten · van de h~cr P .Juffe:,;-
mans in diens ruir,._35 jarige Lcnsl,0opbn,:n ·11 Ik c:cht he:t _oen 
groot voorrecht, .dat U mijn levèns'pad .)Kbt gekruisd. Uw V8:t'.:. 

diensten voor Lens zijn• dooi· vcr,miging · l:·eöds (in 1954) erkend 
door het verlenen van de hoogste· _vc,renigingsondcrscheiding; het 
erelidmcatschap. Ook de afdeling 's _G:b.vei.hage urkcnde Uw ver
dionsten (in 1955<) door het to<:iJ,i:qnqtm·van de-. zilVtren bonds- , 
speld. Uw belangrijkste werkzaqmheid hebt U verricht in het be
lang van onze jeugd. Via' onze Bisschop i.s dit werk ook in Rome 
b, k'-'nd geworden en ·de Kerk is U· a.an ook ongelooflijk dankbaar 

,. 

' 
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voor alles, wat U voor· de jongens, en dat niet alleen in 
Lens hebt gedaan. m,t hc,eft Z.H. ·cîe Paus, Pius XII, daarofo 
behaagd U te onderscheiden met h0t goudt,n kruif'. Pro •Ecclc-. 
sia et Pontifice 11 • Onder applaus sp0lddEr onze G.A. vervol
gens d0 zichtbaar ontroerde t:·ouyre Ltnsmon dv ond~rscheiding 
op. 

mot 
lid 

Nadat dhr.Juffcrmzns vart alle kanten was gcfulicitecrd 
deze onderscheiding sprak de.voorzitter zijn ex-bEstuurs
toe "Lens is er trots op, dat een man als U, lid is van 

onze verenigifig 11
" 

In zijn dankwoord Z8i de hoor JuffE:rm,ms o.m. 11 Dat ]juist 
ik deze hoge ondE:rschoiding·heb ontvangen is or ·,,el een tik-
k<oltje naast. Ik heb hot n.l'. niet alléén g0daan. Bovendi0n 
wc.s het offer niet zo hevig; ik hvb c•r mijn genoegen aan be
leefd. " Hij· 1.:1.:nvaarddo c1.:: ond:.rschLiding doch slechts als 
een onderscheiding voor allen, die in de loop wm do jr:ren 
J,c;ns hebben gediend en nog di.::ncn.•Donkl,aarheid t.o.v. zijn 
vrouw, die lu,t hem mogelijk had gc,maakt dit werk te doen, 
sprt•.~ uit zijn Vt-,J:"derc woorden" 

TijdE,nS hEct gezellig s3mcnzijn, dat volgdc,vr;,:::-don nog 
,verschillende sprek,rs het woord. DE- heren W.Vcrheggcn, 
'ii.Pre:nlder, J,:c v,d.Klcy, J.v,Luxcmèurg, J.v,m Vcnrooy en 
P.1kcrshoek bdichttcn ieder. een cp:::rt fccet van de vedzij-
a.i ge werkzaamheid van dhr.Juffcrcmns. Deze op zijn beurt zag 
sL,gvaardig ( en boscheiden ! ) telkens kans de hoofdve:rdicns te 
van het fäcét terug te kaatsen naar de betreffende spreker en/ 
of ·naar anderen. 

Om + 11 uur werd de bijNmk~mst ( "kir.der •• 1'.:ed tijd") of
ficieel gesloten, 

Aan het slot van dit verslagje van d•_ ze mooie uvond, 
(hulde Wim ! ) wil ik namens geheel Lens ook via de L(;n§rcvU:e 
de heer Juffermans nog censhartGlijk fciici teren met de hoge 
ondcrschüiding en hem tevens verzekeren; dat dit crukn,is 
naar ons all&r mening, ten v.olle verdiend is. 

L.d0 Weert 
-----==--======-=-=========================================== -
Weer compleet. 

Het doet ons gei100.gen te vermelden, dat Ga.,rard Jchee zich 
bereid heeft verklaard als ,mede-redacteur van de Lcnsrc vue te 
fungcron. Wc zijn c,r van overtuigd, dat dit ècn grote aanwinst 
voor ons clubbL;d zal zijn. :;_ -,.L,uwe redacteur g, niet reeds 
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een ,zekere reputatie op dit g, bied al is hij 'nog zocr jong. 
Wc .hopen dàor een .zo goed mog0lijkc safaGnw0rking " o:p c,lle 
fronten " de knsrévue zo aantrekkelijk mog2lijk te lakn 
vcrschijnLn, - · 

Red. 

OFFICIEEL . 
..... i..E.!UWO lE.:den : . .,, ., 

- n°29B ?.L.!,lc:rtinus 16.4.45 Groenmnrkt, 30 tcl.114066· 
,- 299 .A.1î.dr, Bromwr 16.12.47 éartèsiusstr.148 
" 300 R.Koolm,.8_s , 31;1.44 Col~busstr.87 

, . 

,.. 301 P.J. de la Fucnte,, 5.11.44.Fultonstr:124 
,,,- 303 J .K.Luncman ii.9.47 Ncwtcinstr,427: · , 
In ballokgc. . . '' 
n°30 Tl..v,P;·.~ssen ll.s.45 'Hortci:i'siastr.106 dhr.Stroloa-Juffcr~ 

. I \. . 

T , m~ns 
31 Th.v.d.Waart, 19.2.46 v.S.wictenstr.42 dhr.Hcmkcs-Sc:rÖ.trn 
32 A.M.M.Thocn, 9.10.45 Marktwcg 166 dhr.Saro1ea.,.Juffermens 
33 P.Buslûiu1 30.6.47 a~mande;ldtr.44 " " 
34 P.v.d.Vccr, i..7.47 B:.e,kl:ian 307 " " 
35 O.R.Uqueto 4.9.41 P.Êothstr.24 11 11 

VARIA. 
-1 · December 1957 is het 30' jcar geleden, dat de heer Henk 

-van Rijn nls lid tot onze vereniging toetrad. In deze• 30 jaar 

, 

heeft Henk waarlijk niet stil gozeten. Vele jaren is hij eon 
van de beste kr'à.chten -van het eerste elftal gewuest. Zijn tac
tisch inzicht en" bekeken" pass waren oórzàak_van·het ont
staan van vele doelpunten-. Ook voor het· afvuren van eon kei- , 
hard s,chot was hij niet bevreesd. ,Natuurlijk, vroege_r was el-' .. 
les veel beter !! Man:· de kwditeiten van Henk van Rijn'kunt ' 
U, ondanks zijn 46 jaren,· nog c],ke zondag bewondEirE>n, als hij 
zich met zijn oollega-vetcramm in hGt 7e elftal uitleeft. De · , 
laatste jnren is hij tevens een gcre:rion\lberde figuur in de 
el,ftaicommissie: Henk, proficiat, en nog vele jaren ! ! 

_ -Piot 'Oranje miste_ na de -wedstrijd tegen vue e,;n vottbiü-. 
schoen. Wie hoc ft • deze in bewaring genomen ?:· , , · -
, - , ~Onz(j1'e:lici,tatios Làn onze Ockcnburgse buur MOA. De club 
yan Grotm.stein viert dezer dagen zijn lO~Jarig "bèstnàn.' Nog 
vele jcron van voorspoed toegewenst ! . · , 

., 
. ' 

' ' 
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K.N.V.B.-TOTO. ' 
.fü.dat 14 d~gc.n gclèden de heer '/i'.Vc±-heggen, als 

' . tw&cde prijsvlinner oeh bcdre.g ve.n F.321.- in dc ··l.(.N.V.B.-. 

pool mocht winm:n, meldde ziçh deze, weck, ondenks de vreemde , 

uitslagen, d,o h0er E.L'.'wcnstcin. c,ct 12 puntcy.. Voor zovor 

th:,ns bikcnd, ma,:mdr.!gav·ond,. behoort hij tot de· 2c prijswin

·ne.ars. Afwachten m:::nr wat hem dit.oplcv,rt. Wel huk zo t.::gen 

St.Nicolaes. Vrm äo 9 inzenders met 9 punten, bc.herlldc !!.de 

Bnkkcr de til:-oostprijs. . · 
•· ·. • ·. - . De stand is nu : 1. (108 pt) J .Bontje• 2(106ptn 

Th.Lucns-Luijèks;-3.,(105 pL) P:Ornnje ;_'4.(103 pt.)H.J,;nssen 

Vi.Wcst.:.rhout ;5(102 pt.) J.Coucke, G.Verh[,10r,L.c·.v.d.V1nc;ls; 

\ 6. (101 pt) L.do Boor; 7. (100 pt) P."v2.n Elf eren, W.Vcrheggen, 
A.Vcstor. · ' 

Het is nog moge.lijk voor St. Nicol:::,,s tot de 

priJswinnac,rs te, behoren rncar .dan J.!OE. t U d(;ZC wee,k, Uw formu~ 

lier inlcv,:ren.- U kent de adressen .dhr.Wi\Gtcfcüd, fü;g--ntesse-

1:::lcn 198 •. Dm;r kunt U de h,.:le wee]s: V'.:n 8 tot. 6 uur terecht, 

tot ui tcrlijk vrijd,,g~.vond. ifocht U de:n nog geen tijd ·gE.ht,d 

hebben drm'naar dh:r;.H.Haukc·s, 2c Schuytst1.6C·, doch uiterlijk 

zaterdagavond 6 uur. · 

Uitslagen van 23 en 24 november 57: Junioren 
; 

Lens 1 - Duno 1 1-l 
vuè 4 - Lens 

1
2 1.:4,_ 

3 Or.Pl.3 4-1 Lens 
Wik 2 
Lens 5 
Lens 6 

- LE:ns 4 5-2 
vcs 6 2-4 , 
RKAVV 6 1-0 

.ODB 6 - Lens 7 2-4 

Velo Lens 4 
Lens 5 -Valkeniers 
Lens 6 -Verburch 5 
Lens 8 -Lens 9 
Lensp1,\p •. a -Jnvcntas 

; 

0-4 
3 0-5 

2-0 
5-0 

c, 2-2 

Do overige wc.dstr_ijdün werden afgelast. 
In de afdeling van Lens 8 ( senioren) is 

rathon 7 teruggetrokken. ; 

PROGRAMl.'J\ SI!.NIOREN VOOR ZONDAG 1 DECEMBER 1957. 

Ma-

- 2 uur: Lens 1 - Niouwerkerk 1 OckE.nburgh, veld l,'lok.l 

-12' " 
- 2 11 

ÁDO 5 - Lens 2 Zuiderpark-
GONA 2 - Luns 3, · . waterstr.te Voorburg 

-12 · " Lens 4 - Archipel 5 Ockenburgh, veld 1, lok.2 

-12 " .Ma&ss tr .4-Lens 5 v .Briencnlaan t .o Oos tor-, 
:3:~-01:tp:1rk t.J 7!::,n2enr-.n.r • 

. ~-. 
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-12 ~- VCS · 9 ..: "Lens'' 6 Zuiiierpi!rk, 2c · gedèëi te·. 
-12 ü. Lens 7- Postduiven 6 Ockcr,burgh; vold 2,. lok.1 
-l.15u, Lens 8-' BTC 6 Ock1'nburgh,' vc·ld 2, lok .2 
ÖPSTELLINGEN: 

kns 1:A B· k A L - .b A L h B L .. k . • 80 , .v. uxcin urg,, .v. riar oven, . UJ.JC x, 
J .Admir"rwl, H. Heke t, J,. \\Jüs tofLld, J. Sui jk0rbui jk; F. de Jong, 
.J.fürn, G.Vcrhi,ér. Rcs.: P.v.d.Lecuv,, A.Burghouwt,A.Hoppenbrou-
wers. kiden : dhr.s.v;d.Laan, ·, 

18=2 · · . . 
----1F .Kortek:,c,i,, A .Hoppcn'brouvwrs, H.Kcmpcr ,A. Vcster, 

J .v.d.Meer, P.Oranje, J:{.Mahfèu Jr; A.Burghouwt,R.Viüstcfeld, 
L.Knijff, 'J.Jnger. Rc•scrue .:A.Hocfn12gel.'"Luider: dhr .. Lde 
Weert·. ~ · · . .· .. J '" · · .• • · , • ~ • '· 

Lens 3 . · ·. · '·, , • . · · , · ' 
--~-t!l.Eisenburger, P.van Elfc,ren, J,LrliLveld,H.de - 1 , 

Brckker, C ,Hoogeveen; H. v. Niel, P .Burghouwt, J .B•. ijcrsbsrgen, 
G.Kochi, L.Fortm:;n, •A,Linnewccver. Reserve : J,.Roozenburg. 

- Lens 4J.Frijters, A:Kro'l, P.Krol, J.Boortmän, H.Jklmich, 
J .v.V/osting, A.Zuid1•1ijk, V.v.Lnarhoven, P.Be;rgenhc:negouwt:·n, 
+'.de Boer, H.v:Westing. Reserve : B.vun Velzen. 

L=s 5 . _, . · 
==-"-:R.de Wanrt, A.Sm,,bers, ·P.Jans, C.Vddink, N.de 

Gruytcr, J .Groothuis, J .van ,Bussel, G.J~hce, l! •. k,;cée,,ll.Naas-
. t0pad, J .Brussel. Rcs·, rve : ,iJ-.Vli ttE:rs • . - \ ' .. ~, . . 
1 !! Lens 7 , · · 

. j . A.BJ,Ók, J .Ba,lloring, F.Mourik, Á.Walhhain, !!.v.d. 
(Boogaardt, J.Bontjc; H.Muldcr, J.Bom, !!.Janssen, 1i.van Rijn,· 
: S .Kroon. Reserve : J. van Zon. · 

.:.-!!' Lens 6 
---R.Suijkerbuijk, E.Löwcnstcin, W.Klünnen, ,G.v.Gein, 

R.Beckèr, C.Nicuwenhuizen, L.Blom, J.KuijpE:rs, Fr.Schippcrs, 
G.Lam, J.Brochard. Reserve : L.Ni,essen. 

, r ' ·kns 8 · 
-"=--'-HH. Verheugd, J. Wallaart, P.van Onna, J .Brockhans, 

J.Stoltenberg, .D.v.Licshout, 1.de Weert, J .v.Poelje, .S.de 
Bruijn, G.v.d.Bogaert, E.Sarolea. Reserve : H.v •. d.'Be0k; 

· Afschri,jving,m ( v6<'>r vrijdagavond ) te richten a.an dhr. 
F .vàn Luxemburg , Copernicusstr • .5.6, tél .636509, · 

Programma s0nioren· zondag 8 dec 57 : Lens 2 ~ Rijswijk 3;·. 
Laakkwarticr 11 - Lens 8. ? 

. ' 



; 
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--------------------------~----------------------------------
VAN DOEL TOT DOEL. 

Do vcrslaggcvers laten ons deze koer dz.nig in do· st8ek." 
Alleen v,:n kns. 5 en 6 · ontvingen we· een rc·lu:s · ve:n de ·wed-
strijd v,m éd[:c.lopen zondag. . . 

',kdGr0rn hLL ft kns, 5 he~ nü t tot. e'el'l ovcrwin:.ing kunnen 
brc·ngen: di tmual vcrlvrcn wij r.ie.t· 4-2 van een met 10 mon spe
hnd VCS.·Voor d~ r1tst we.s vcs:veruit d8 b,:tore ploeg en druk-

. t·c dit dnn ook uit mei; 3 doe:lpunten. In• de twE:ede helft sp0el
è e k,ns veel beter den voor de rust, maer verder den 2 gór.:ls 
wisten wij niet te komen. Doordat VCS o,ok nog ccnmt,al sc_ocrde 
k,1am de eindstand met 4-2. Smr:bers en "l,fonus II scoorden voor 
Lèns. . . . 

Lens 6 wist in.eet\ !)arde ve'-lk
0
!J-porticvé strijd, net veel 

abnorm,,le beslissiJJ.gen vnn dE. sçhcidlir8chter de vl><'ir de rust 
· ve:rkrcgen 1-0 voorsprong dr,,irria m_t:t succ:,:s to vE.rdc;digcn·, n·e 
voorho,ide had geen .fortuin mect schieten, mmt p,:wl en lat 
stonden zek,.,r 5 keer een doclpunt in ds weg·. Ii" achterhoede 
met B,.cker aan hot hoofd sla,,gde E:_r in, zij het soms met 
grote m·ocite de RKAVV-aanv,.llun te v,,,<.'rstai,n. Ook kocper 
Suijk<.rbuijk mf!r.kte vele ballE.n onsch2.dclijk, Lens 6 hE.cft , 
hierdoor de leiderspositie bGhouden. · 

De imp~oductiviteit speelde Lens 1 tegen Duno weer eens .. ',. ' partt:n. Ondanks het grote techni~chc overwicij-t der onzen. 
slaagden we er slE:ch ts e0nfuaal in het DUNO-m; t te vinden: Ge
z.eml., moet worden dat de groE:nzwarte def&nsie v,m prima kwali
teit ~as. Daar ook DUNO eenmaal scoorde kwam het einde met een -
draw. ' 

Lens 3 had tegen Oranjeplein het b~ste van het spel, maar· 
wachtte tot kort voor het einde met de wedstrijd te beslissen, 
Via 1-1 werd het in zoor korte "tijd. nog 4-1 door doelpunten 
van Hoogé.eve·en, Roodµijn en Kochi. 

Het vierde verloor van runner up WIK 2 mot duidelijke cij
fers (5-2), 1cn kan zich voorlopig wel als ui tgE.schakcld beschou-
wen. · · · · · ' · · · 

Lens 2 speelde een go!3de partij tegen 'VUC met als rèsul
taat een· 4-1 zege. De wedstrijd moest grotendeels mè"t 10- man· 

. gespeeld worden omdat Cor Pe_oters geblesseerd raakte. 

' ' 



! ' 
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' ,,.. . . . . ' " . ,,. 

PRO~R!Jl[MA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 1 30 NOVE!fillER 1957. 
- 3 u. VVP 11 Lens 7 'ferrein Zui,forpark 

- 3 u. Lons 8 - 'Juvcntas 5 T0rrein 1, lokaal 1 
- 3 u. Lens 9 - Gr :;1. Vaè' 9 , " 2 " 2 

-'.!.u45 MOA 1€nspup.a • 1
. " Ockenburgh 

-lu4J LGnspup,b-OSC a , '' 2 lokaal 2 

PRIDGRAMlfJÁ JUNIOREN VOOR ZONDAG, 1 DECilMBER 1957. 
-lul5 Lons 4 - GDA 4 · Torroin ; , lokaal 3 
-2u30 DHL 7, - Lc:ns 5 TBrrein L.van Vollering , te Dc,lft 

• 

En zo is de opstelling va·n , ,. · ' 

. Lons 4 : als vorigo wcèk met A. Thomas. Ros. F. Warns tee

. ker, G.v.Duuren. l,,Ader : dhr'.A.van Gast~•l. · 
Lens. 5 : W.v.d.Ruytcribcek, R.Dckker Kleijn, C.Nuytcns, 

A .Rooduijn, A. van Zoclimd, J. Wie gerinck" J. We0vers, C .Danckr,ort, 

li!. Zilfhou t·, A .Born,· J. Olyhoek. Res'erv&s: G. 01-yhoek, W, v.d. Laan .• 

Leider : dhr.A. Vreeswijk. Smr.t.nkomst : ·1u30· Lijnkamp; ·De 1'! 

Reyweg. 
Lens· 7 ·, P .Schul ton, P'.Ni, uwc,nhuizen, E.NiGuwcnhovori, 

P.lföring, J.v.d.Knaap, J.V~ldink, lî.de Boer, V.Ncmc,!J, L.Thoq,s, 

B.Br~·nvrnr, ',:.Burghouwt. Rcscr!..e : A.Vurburg. L0ider : dhr. 

A.Bo, k. S·.monkomst : -2u30 v~c'Jr 'hoofdingang ./-.DO . 
. ·Lens 8: J.Êrockhnns,'F,Duim, N.v.i,drichem, D.Wan~:rs. 

lLPc.r.n..,keet;H .Eng'.! ... bert, J. W.i tt~ng, C ,,Suijkêrbuij.k, C. J, hu,; ' 

. , E.Bish, G.Scipio. _g~~.§.!Y':l.' R.M:.rtinus. Lddcr:H.de Br·.kker. · . 
Lens ·9 : '.!.h.v.Pa,:;saen, J.Gro,,,ncveld, J .Meyer, G.J,-cob•·• 
----~-- ' • C 

·son,R.Koolmecs, A.HG.rte, A.Vcrsteegh, P.de la Fuente, P.Ebing, 

A.v,,d,Voort-v.d.Kley, L.Vlast'ra" Res. 1!.Schottes. L8ider : • 

dhr .A. Smr,bers. --

. . _Lcm~~~"'.· .: 1,..v.EgI:1ond, A.Rosonthal, S.V0rhaar, N.Roo-

zenburg, P.Poillot, C.v.Dam, 'A.Brouwer, J .Engkbert, J.Krcmps, 

VI.Groot', A.Roodbol, RG~~,:v __ ~,ê, : A.Kramps, F.v.d'.Beek, LBdijers" 

bergen v.H, L~ider : dhr.C.Teunissen. · 

Lcn§.E!:l.E.•~· : F.de Kle:i,'jh, .A.Krol,H.v.d.fü;yden, J .v.d •. 

Waart, J.Schellart, F.Mourik, F.v.Geest, J.Dietz, H.en E. 

Wezenberg, 0 S.Blok. fü,ser\fes : F,van Drunen, C,Kiebert, W.Krol, 1 

Leider : dhr.È.S2rolea. ' 

aan 

T Lens 

,, 
Als je niet kunt spelen moet je dit.tijdig laten weten 

dhr.E,Sarolea, Tomatenstr.50. 
Programma voor 7 en 8 ·dec,57 : Lens 1 - Quick; VVP-

2; Wcstl.-Lens 4; Lems 5-Vita Nostra; Vrl)denburch-Lcns 6 
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Lens 7 - Ósè ; v7,•stl.-Lcns 

.VVI'-Lcnspup. b. 
8; DHL - Lens 9; Lcnspup.e:-GDS; 

' 

V.AN DOEL TOT DOEL.· 
Lens 6 wist zaterdag h~t gooa'e pc.d weor torug t0 vi~den. 

Het won nnmelijk met 2-0 v,m, het, rie.t ·ri• er liefst drie twccde
klr,ssers versterkte, Verburch. De eerste• helft w2s rond uit 

· slecht. Vooral onze' voorhoE:,de be:zondigde zich veel nnn pinge
len (kan dat niet anders, jongens?) De rust ging daardoor 
met een dubbelblanke stand in, 'mede doordat de vijandelijke 
vuurlinie èen prechtige kens Ol'l de score. te opGnen, voorbij 
liet gqm. Ook. de tweede helft leverde niet veel fraais op. 
Ondenks het gepeuter sln2.gden we er· nu echter wël in het 

• Wostlandse doel te vinden, ,;1 vms dat pas kort voer tijd. 
Teen word nl. een throu;:,;hpé,SS van Nuytens, die goed op dreef 
wns, door. van Eig achter d0 zef:r ·goede Ve;rburch-gonlie gè- · 
werkt. Eén minuut vec•r tijd wist Gerrie Olyhóek fü. st,md zelfs 
nog op 2-0 te brengen, ·wcarnee. de als vanouds uitstekende 
leidende ·scheidsrechter SpLekenbrink de wedstrijd rn1:.r het 
€linde floot • 

. , Het vierde spc"lde tégen VELO um matige 11cdstrijd op e;0n 
zm:.c,r veld. Ui tg"zonderd de eerste minuten wnren we steeds 
in de meerderheid. Een moerdcrhc-id dio ,in vier goede doel
punten tot uitdrukking k··nri. Cns. doel vc rkc~rde slechts zel
dEm in g~vaar én werd' win ook nie!t doorboord . Peter H:emper 
nam er tweE! ,voor zijn rekening nl.l snel öpgozette ,::envallen. 
Wim Venderbos benutte een strafschop· en Max. Hacrschop maakte 
tenslotte· het viertal vol. Maar zond..'l.g wacht er zwaerdèr 
werk, jongens, tegen GDA ! ! · 
--=== ·-===-====·==========================~================== 
FEESTAVOND, 15 DECEMBER 1957. 

De kaarten voor de feestavond op 15 december in de 
Rotonde vari Houtr,_rnt gaan vlug van de hand. 
Schuytstraat 60, he.t trefpunt van Lenig en Snel. 
voor het inleveren·van de voetbalpool heeft hiervan 
het leeuwenaandeel. Over de 100 kaarten zijn er 
daar al weg. :\{aast U dus en verzeker U ti.jdig van 

·. een kaart. 

Contact-commissie . 

•. 
·' 
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LB Lli:NS1r1~• -·------- ________ , ___ -
Rl·Lctio : ·(}.Lam ên. G. J, tee 

Giron,1mmer t.n· .. v. L,e_n s. 336711 

Sècr. :).Houlrns,2e Schuytstr,liO,tel.324721 

Terreinen Ocke'lm'rgh, einde Laàn van. Mcerdervoort 

-=-:;::; "'=- 'c==---~-__ _:_ __ . ________ ~:._::-====--:::..:=i __ ' __ '_ _______ :... __ ~------

3le JAARGANG (1:)57-1958) n°1,\ 5 DEC 57 ,' 
. - . 

--=-·==-::;:=== ·===-========:::: ·=====. """=======:;==:;:::::::=======;;::;:::;:::;:::;:::;:::::::;:::;: 

Donderdag 5 
' "6 Za te;rdag · 

Zond-g · '1 
Maandag ·0 
Dinsdr.g 9 
v:oei,,.sdag 10 

dec 57 
Il 

Il • .' . 

Il 

Il 

Il 

. ' 

LF:NS'ZAKAjENDA. 

St .Nicola~savond - géén training•, 
Junioren i~6-7-8-9, pup, a-b, 
Senioren 2°-.8 - Junioren 2-4 
Clubavond ! 
,Tuniorentraining ' 
Woensdagmi_dldagclub. , 

'\/ j .... , 

' 

----------------. ---------- --- . -------------------- ----------
• l • ,f • ~ 

Voor de vele gEllukwensen, die mij in <Lllerlei vorm· 

bereik·fon naar aar.leiding van, het on~vangen van de onderschei

ding Pro 'Ecclesia et Pontific.e, eri welke voor Lens en voor mij 

een zeer grote· eer is, betuig ik md.jn oprechte dank, 
· P ::ruffermans , · 

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

Lenig ~n Snel - Jaarfeest 1957~ 
Nog twee .weken en Lenig en 

· Rotonde van Houtrust. 1 

' ' Snel viert feest in de 

Het.belooft. een zeer•aparte avond te worden en ook 

de "Woodshoppers" staan borg:voor een prettig en gezellig.bal. 

Na St.Niklaas zu•lien de kaarten weer wegvliegen (meer dan de 

helft zijn er al verkocht ) • ' ·: - • , · ; , ' , 

_ / Vèrzeker U dus spoedig van een kaart want ·het zal 

nog storm lopen •. · · · ! · · 1le Contact-Commissie. , 
=============-==========================================-===== 

- Je . ~ - , 

OFFLCIF,EL , 

Nieuwe leden : ., t 
.,,., n.0 303 Th, van Paassen, ll.8.45· Hortensiastr:105 

_,.: 304 Th.v.d.Waart, 19.2.,46 van Swicte~str,42,tel.792468 

_,. 305 P.Busman, 30.6.47, Amandelstr.44; tei.393963 · 

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

n°34 P.v.d,Veer, 1.7.47 Beeklàan 307 dhr',Jufferm!\ns-Sarolea 

35 P.R.Ugette 4.9.41, Pivter·'Bothstr~24 dhr.Houkes-Sarolea. 
} . 

{' 

: y 

1:C. 
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------------------------------------ ------------ --,-- --
n°36 J.ilremer, 6.11;47 l.'iimosas1;r.2 . dhr.Juffermans-Saroler; 

37 1'..v.d.RuytenbGE:k,7 .12.47 Tomat..,nstr.181 W.v.d.Ruyte:mb. 
· ' .; 8a;r:olc1 

38 J .Th.Liesl)out, 1.1.48 Lovsduinssii!"eg 6J.9L dhr.Hou;cu,- 11 

39·.; .y .d.Beck,;,. ;,;.1.37 Vim.de· Zwijgerl.50A " 11 
" 

. F.t:,sh1ursvcrgadcring: 
lic c. v. B~.-stuursvcrg~dcring zal worden 

c,ag, 18 december 1957, 

·, 
gehouden op wol·,ns-

__ :;:=-=====-=:::::==-=========· ====::.::=:;:===============:;:.-= .========---

K.N'.V.B.-Toto. 
Blijkens de voorlopige uitslag van de toto van 14 dagen 

geleden kan E.Löwenstcyn re,k;_nen op ong..,veer f.575,-- Ylat zal 

St.Nicolaas mooie cadcaux brengen. Hoewel wEJ deze week twee 

inzendGrs haddeh met 12 punten, kwamen zij een puntjG tekort · 

om iets van de K.N.V.B. te goed te.hebben. Nu moE;stcn zij lo

ten om de, troostprijs, welke terecht kwam bij Mcvr.J.van Ach

terberg, die deze week dus het formulier gratis mag inleveren. 

· De stand is nu : 1. (117) J .Bontjq 2.(116)Th.Lucas-Luyck: 

3.(114) H.Jimsson, P.Oran-je; 4.(112) J.Couckc, L.v.d.Waals, 

W.WcstE:rhout; 5.(111) A.Bogisch, G.Verhaar 6.(110} L.de Boer 

7.(109) A.Beck, P.v.I!.lferer., 1.Kr;ijff, F.Mourik, J.Ras, W.Ver

hcggcn 8.(108) C.Pvetcrs, A.V,stcr,9(107) J.Bom, V.v.Laarhoven 

B.Lucas-Luijckx, C.Meye:r, H.v.Hijn, J .v.Wassem, J .Willûms, ' 

A.Zuidwijk. 10(106) R.Becker, Th.Burghouwt; G.Coomans,ll.l!ouh;s 

P.de Leeuw, P.Páulides, 1.de Weert. 
Afgelopen Zondag haddEJn we een re·cord a,:,ntal inzenders. 

We rek,e;nen deze week weer op een z0lfde aantal. Inleveren van 

de formuli0ren op de bekende adressen : dhr.Wüstcfold, Regen

tesselaan 198 en H.Houkes, 2e Schuytstr.60. Let U vooral op 

het duidelijk invullcn ook van de doorslagen. Veel succes ! 

VARIA, 
-De heer Sarc,lea dreigt het ,slachtoffer te wordc:n vnn een 

ver doorgevoerde filantropie ond<.,r onze l0den. Op het ~genbl:êi; 

is hij in h8t bezit van een, hom niet toebehorend, horloge. 

Mocht de rechtmatige eigenaar alsnog prijs op zijn bc:zit stel

len, dan is hût adres : Tomatenstr.50. 
-John Schclaart biedt een paar voetbalschoenen, maar 37-

38, te koop aan. Liefhebbers kunnen zich begeven naar het 

adres : Oosterhe:ssel.enstr. 218. 
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--~--·------------- ----.--.----. --------------------------- --
~F .SchipperSc hH,ft reep.s (<nigc, tijd è0n h1:nddoek in zijn. 

·bezit, vermoCcdolijk het boziti•van een der spclc:rs van hot 
zesde; Zijn adres is Laan van Mcc.rdervooft 787. 

,j . JQ 

Uitslagen van 30 nov ·en i dcc 57 . 
• senioren. 

Lens 1 - Nieuwerkerk 5-3 
ADO 5 ' - Lens 2 · 3-2 
Gonc 3 - Lens 3 Q-3 
Lens 4 - Archipel 5 5-1 
Maasstr,4-L,,ns 5 , 1-2 
VCS 9 LE,ns 6 21-4 . 

·Lens 7 - Post'd.6 0-1 

Juniorc,n 
LGns 4 .: GDA 4 4-1 
DHL 7 - LGns 5 4-5 
VVP 11 - Lens 7 2-1 
Lens 8 - Juvc,ntas, 6-0 
Lens .;· - Gr,W.9 2-0 
MOA Lenspup.A. 0-1 . 
Lenspup.,b-OSA a 2-0 

• 

Lens s - B'Tc 6 .. · 1-0 
J:j?.ze wGek dus ,wr;,er ,ZE.er gunstige_ rC:sul tatcn van onze 

elfkllsn, 1dfo t;chtC;r wel grotE:ndeels· in de lijn der v,Jr·,·ach
tingen lagen. Vi0lcn er bij ·Lens. dus gtJcn Sinterklasssurpriso-s 
vcrschillcndé. cóncurrcntcn .van onze elftallen kregen de ze wc:l 
dcsgclijk te slikken. In de spannende afd,;ling van Lens l b.v. 
ve,rspccldc•n Te Wr,rve, cGn ,punt en UNIÓ en VDS zelfs 2, Scho<În
hovE:n he,.:.ft zich nu ook als ornstig mcdcgegadigde aangcmc ld, · 
Mélar Lens hoeft voorlopig de ,).<:op· weer geno!llEm., Ook Lc;ns 6 ,en 
8 hebben hun posit;i.e wat vcrbet,.rd, . deels doo1 eigen ovE::rwin.
wingcn, maar ook sJ,oor m der lagen van Q,uick 9 en BEC 7. •.' . 

Een bijzonderq prcs'tatie .leverde, Lens 5 door ·mot 9 o;an 
een heel• elftàl te vc.:rslaan, · • · 

~ . 

· Bij de· junio:ren is het ongeslagen record van Lens 7 aan 
flarden: Mededingen VVP kloptG ·ons met· 2-1', al was een gelijk, 
spel wel verdiend gewees',: Maar • • • er komt nog een return-

. match ! · ' .. 
Lens 4 en Lens 6 krijgen onze tegenstanders ·maar niet· 

klein. Bcidc,r _elftal).eri prijken. boven aan en kenden nog geen 
nede:rlaàg. Dóörgaan, jongens.· LGns 9 begon de com::ieti tie met 
ec;n k'Gurige overwinning op Gr .Willem. 

' ' . .: \ _· 

. PROGRAMMA SENIORhH VOOR ZONDAG, .8 .DECEMBER 1957, 
-12 uur 
-12 uur 

Lens 2 - Rijswijk } .. Ockenburgh, terrein 1, lok.l 
Lnek)rnnrtier 11 -Lc!'ns .8 Jansoniusstr. bij· GoE.ver

rnmrlaan. 

' 
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OPSTELLINGEN : ,A .Hoppcmbr~ _1~:cr's 

Lens 2 : P.Kortckc.asI L.Knijff, A.Vtster, C.P ... t 
tcrs, P.Orar.j1o, E.Mahif:~ J:r;_. A.Burghouwt, R.Wül•tcf0ld, J .Suy
k.,rbuijk,' J.Jag.i· .. R•·sG.rve:s : P.Burghouwt, J.B,ijcrsbcrgGn. 
Lid.er : dhr.A .. ! ·Wc;, rt. 

L r·s f.:J : E.VC;rh8ugd, J.Wnllaart; P.v.Or..n~[,J. 
Ero,kh:.ns, J.St,1t"nbc:rg, r.v-.Licshout;·s.de Bruijn, J.v. 
Po~ljc, L.dc I!c-crt, C.v.d.l{oguc:it, E.S::-.noll:é!.. Rcsecrvc: E.v.d. 
Beek. ' ·' 

·, Afschrijvingen voèr vrijdsgnvor.d aan : F .J. van 11.Lü 

burg, Coparnicusstr.56, tél.636509. 
ProgrC1mma voor· zondag, 15 df,c0mbcr 1957 : L<óns 1-Bos

koop l; W,,stlandia 2-Lcns 2; Lc.ns 3-dc JE!gcrs 3; L<,;ns 4-PMT ~ 
Spoc_rwijk 4- Lens 5 ; Q,uick 9-Lc.ns 6 ; HMSH 7 - L..ns 7. 

VAH LOEL '.ëOT DOEL. 
Lens 1 spcPldc t'-gcn Nicu,0rorkcrk f;f en toe gocP. vot.. i 

bal, voorr,l aanvallend. Onz0 voortrekkers hl\dfüm dc:;n ock vri'. 
,cel de g"11r,,le wc,dstrijd het bes tl: vnn h,. t spel. In do bc,gin
pcriode ,;_•,ren de d1,;kL,t 'tm de NiLUWerkerkcr-d0clmun CUl 'grot, 
stn-in d,, weg voor ons c lftal. Door e:cn fout in de ,:cht2r
h0Lde wist"n fü. gasten zelfs de leiding te nc.m~n. Op de ge
bruikelijke wijze maaktt, Frcms de Jong gelijk. De rust brak 
aan meet 3-2 via Koos ,Ras c n Ge:rard Ver·haar. Hot twLode docl
pun t van Nir,uwe,rferk ontstond uj. t een bl undcr vim onze spil.· 
Door ops technisch ·ove:..-rwicht en verstandig aanvti.lsspGl 1 snel, 
open, ovc,r de. vlei.,g,,;.ls liep Lens na rust uit tot 5-2. Harry 
Haket bracht.:Ji.g.ogst pbrsoonlijk het, de:rde tcgcnp~t tot stané 
met een kopbaif waarnaar kceper Beek alleen maE!r ken kijken! 
De zcg13· wc:s echter veilig. Onze defensie was ditmaal niet zo-
als gewoonlijk. · 

Het tweede nogal v<.rz·,-rakt door enige invallers vcr
lo.or met 3-2 van een technisch beter ADO 5 in een weinig fras 
wedstrijd. 

Lens 3 v,on van hGt veèl, zwakkere (}ONA maE!r :de ui tsl2 
had v0el hoger kunnen zijn dan 3-0.· De score werd geopend doe 
G.Kochi, die een fout in de gONA-achterhoede afstrafte. Na dE 
rust werd de stand doÓr Linnewt,-E:ver en W(..-dcröm Kochi opgevóe.I 
tot 3-0. Spc;ciaal eon woord van waaro.cring voor Hans Rooduijr 
dieo zich .zeer goed a,m het.,.,cniorcn-milieu aenpE!ste en. op eer 
h•~·~ :. · .,w·- dt:; ~Vt.dctrij'l ::•··:.·~ t>..rl<.f;:.lc.:n. I 
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- '·' 5-____ " ______________________________________________________ _ 
L"ns 4 behaalde d,, c,ûrste thuisovcrwimüng •. Çlfscho..-.n 

Lens t~'.:nve.nkc.lijk mc~r in ·de aanval \1as, zag ti:.;g8nstnnd~r 
Archip~l 5 kans de u.1·s.te goal te sooren, ··o.i. in buitu,snel- · ' . . positie. Spoedig was het c~hter weer. g-.. li;:ik ![oor H.v.Vfcsting 
en do~:olfdG spclor zorgde voer "een 2-1 ruststt:.nd. Na rust ~en 

,duidelijke rnE:érderheid varr .ons elftal, hctgcf:n uitgedrukt werd do.or nog 3 doelpunten, van .do vo.ct V'-'n V .v.L, ,.rhov~n en H.v. '.'/c,sting. De leiding .was uitgèsprokcn slecht. 
Het vi,ifde verrichte een ware kr,,chttocr· door met 9 m,m 

van een comJlC;çt Maasstr. -t'~ winnen. Ondanks de nuµ1cric.:ko 
minderheid hr,dden we een vQ'.ortdurond overwicht. Dit kw:im tot· 
uitdrukking in 2 doelpunten gescoord doo1 .l?Brussel ( na een 
prachtige voorzet ven J.v.Bûssel ) on oen solo_ vsn· Smabers •. 

· Kort voor rust werd .het 2-1. Na d_e pcuzci vms !.ir.è.sstr. sterker 
on wo v:erd,m in de verdediging gedrukt. Het sloot echter goed 
in onze dcfcns;i.e E:n zo bkcf het, mcdG· met enige hulp van Vrouw( . Portunsl 2-1 yoor ons negcnt,il; 

Op het harde veld 'Van VCS ,was het moeilijk ·spdcn, maar 
Lens 6 kwnm er goed doorheen. Eé:n door Schippers in het nauw 
gedr<èvcn VCS-back hic;lp ons· a,:n de lci•ding. Kort hiornn kwar.i 
osn VCS-ór 'op ong, lukkigo vdjzc mot e-en schpcn in aanraking. 
Hij moest pf-r arnbulcnce vorvo,,r war.den. La tor blc:ck, dat hij 
een gescheurd oor had opgelopen. Van hart'e butc:rschap toege-. 
m:nst. Enigszins gedeprimeerd we:rd verder gr;spceld. VCS pro
fi tGLrde van a(\rzelen in onze achterhoede en ·b:a;n ·m0t 2-1 voor te staan. Nog voor rust werd. hét. 2-2 ., -Na de 'herv.ntting wd, 
het w~er een tigenstander, die ons de leiding ·gaf. Lens bleef 
stGrker mm,r verkno<.ide <>nige ki:nsen. N<èdat VCS een penalty· 
gemist had ( t0gen de paal ) stelde Leo Blom met een al.s voor-
zet bedoelde bal de .zege veilig' (4-2.). . 

:Door aen 1-0 nederb.ág tLgen. het matige Postduiven zag 
Lens 7 .zijn kleine nog aamrnzige kans op een kampioenschap· 

·definitief yc,rloren g2rm. · V~n· een ·overwicht de_r tegenpartij 
was geen sprake, m,:ar onze v.oorhoede zag geen -k~ns de mec;r
dorheid in doelpunten ui. t te drukkun. De weds_trijd v,erd be- ,_ 
slist halverwege de eer.ste hi::lft _door de· gevaarlijke links
bui ten van de Postduiven •.. De sch€idsrechter was he_t. zicht 
door de laagstaando zon .ontnomen en kon niet constat--rcn of 
dR bal direct of via he.t zijnet in hei; doel belandde. Keeper 

, Blok dicndç hem sportit;f vnn '-i:dvi8s en verklaarde d,-,t, er ge0n · twijfel bestond ov&r. dè goldight;id v:;n h'ct. doelpunt. 
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k:ns 8 hoeft in.de we;dstrijd te.gen BTC w0inig_bl:Î.jk 

gcgsvcn vaïi zijn t8chnisch kunn'e,n; wànt vergis:); U zich 

niet, het is lat,mt nnnwc,zig. Bij d<c lageru tc:mpcrntuur. 

was het ook moeilijk om warm· te lopen. Dit zijn wel de re

dcn:.n, w,.wrom Lc.ns het bij de, u.:rstc lic:lft' vcrkrog0n. voor,., 

sprong vm, ,1-0 liet. Wel schotim onz<è voor:•;cf:rtscn nog· 

w,:t t(.g,cn hot houtwerk fè!J in h,;ndcn van do ku'-p0r,' r.;,,or 

d:1art0gcnover staf'.!.t, dGt de tlc}ltGrho~de zich :;c,rm trdchttc 

to mnken m-,t het_ roddc,n van mèwilijke situc:tivs. Dit lar;t

ste lukte wel. 

FROGRJ\J,!li!A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 7 DhCEMBER 1957 

-2u45 Lens 1 - Quick 1 Terrein 1, lck.~c.l 1 

-2u45 Vrc,donb.7-Lc,ns .6 T.:_rroin van Vredcnbu.rchwEcg 

-2u45 kns 7 - OSC 6 Ter, cin 2, loka,:l 2 

-2u45 Wustl.9 - Lens 8 L::mgebroLkwLg bij,Burg.Elscnweg. 

-,2u45 DHL 16. - LEs;,s 9 · Lu:n v.Vollering tu D"lft 

-lu45 L,.nspup.,:-GDS E, Tcrndn !:!, lok,:d 2 

-lu45 VVP f. - Lt.nspup. b. r0rrcin Zuidcrp,-,rk. 

PROGRAMMA JUNIOREN voon ZOi'mAG, 8 DlC
0

U.ffiE,R 1)57-

-12u. VVP 1 · - Lens 2 T~n·cin Zuid~rp:,rk 

-lul5 W~stl.4 - Lens 4 "L::ng<.:bro0kwug bij Burg.Elsenvieg 

En zo·is de opstelling van : 

Lens 1 : P.v.d.kLUl'.I, C.v.d.Zijden,' J .}!oefnagcls, 

, H.Rooduijn, L.Blogg, F.Burghouwt,G.Kemp.urman, B.P<:nnings, 

II.Pelster, l',Fr,:;tz, 1'.Mccrshoek. Rc:se;rvcs : G.v.d.Waart, 

Il.Bcayer. Leider : dhr.L.S&rolca. 

Lens 2 : G.de Haas, D.Ta'.lt, F.de Groot, H.LiE.tz, 

K,Admiraal, H.B~yer, R.Blok, W.Stoové, A.L~tt~rman, J.d~ 

· Hoer, W.Wicgorink. Re.serves : B.HE:ndricks, G.do Róos. 

LE:idè;ç. :· dhr.P.Mr,, rshoek-•. 

Lens 4 : P.Straver, Il.de Haas, W.Vcnderbos,. K.v.d. 

'k.an, R.Roodbcl, A.Rooduijn, 'N.Drabbe, H.v.d.Spek~ P.Kem-. 

per, II.van Dijk,· M.Hu,rsèhop. Reserves : C.Danckaerts, 

M.Harders. Leidor·: dhr.A.van Gastel • Samenkomst: 12ul5 

Thorbtckelaon 1 hoek Haàgwèg. 

, LE:ns 6 als bekend mét H .de,. Boor. Rccs. G.va~ Duuren. 

Leider.: dhr.H.de B,:kkel':,·Samc:nkomst.: 2_u. Lijnkan:p, no 

lJJ. Rcyweg. · -., · 
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Lens 7 als bekend met F, de léc Fuc·nte. lL s.: A .Roodbol. 

Leider: dhr.A.Beck, 
Lens 8 als togen Juventa.s,rr,E:t'F.Duim·, Ros.: P.Poi1lot. 

Leider : dhr.P.Juffermsns; Ssmcn.lcrmst·: 2 u. Thorbcckclaan, 
· hoek Hnngweg. . , . · ' ·. · ' . 1 · 

Lens 9: Th.v'.P:rnssen, J,Grocneveld, J.1!cyer, G.Ji:,cobson, 
, R,Kootmees, A.Harte, A. V<:rstecgh,, A.Verburg, P.Ebing,,\.v.d. 
· Voort-v.d.Klcy, R.Martinus, Res.: Th.Scholtos, L.Vl· strn. , , 

Lenspup,a.: A.v.Egmond-;-1i°.Beijersberge~ v.H., J:verhaar, 
N ,Roozenburg, .J .Kr11mps, C, van Dam, A .Broumlr, J .Engle bert, A.' 
Kramps, VI.Groot, A.Roodbol. Reserve,~ : H.v.d.Heydcm, E.Wczen-
berg, A.Rosenthal. Luider : dhr.C.Teunissen, · 

Lcnspup.b.: F.de Kleijn,~A.Krol, F.v~d.Bcek, J,v,d.W11a~t, 
J.Schcllart, C.Kicbcrt, F,van Drurn,n, J .Dietz, ::.Wezcnberg, 

. F.Mourik, S.Blok. Reserves.: F. v.Geest, J .Lunoman, A.de Brouwer. 
L,ider : dhr.F.Mourik. 

Junioren, ATTENTIE i In verband met het bez0tte program
ma : komt allen zaterd11g cri zondag spelen. Schrijft niet cf ivan-
n~e,r dit niet dringend noodzckelijk is. . 

Het r.fschrijvings11drcs is : Tomatchstr.50, bij'dhr.E.Sa-

rolea • Programma junioren voor 14 en 15 dec : Lens '2- Wcs tln1di;:, 
VVP - ~cns 4 ; Quick Steps - Lens 7 ; Lens 8 - VVP ; Lens 9è 
WIT-lH.R.K.; Pup.a.- \'fit ·Bl,R.K. ; Pup.b, - Velo. 

VAN DOEL TOT DOEL. 
Het zevende heeft na sp=ende stri~d de eerste nederlaag 

moeten incasseren. Na een heftig beginoffensief der onzen~vist 
VVP zich aan de druk te ontwo:i;st0len en tot diverse gcvcarlijke 
tegenaanvallen over te gaan. Deze werden na 20 min, in een doel
punt uitgedrukt, toen een mislukt schot via onze back onhcudbaar 
in. het' doel vç,rdwcen. 1kt een prachtig schot van grote afstand 
wist Arthur Thomas de partijc~ echter weer op gelijke voet te 
brengen,.Na de rust eon spel met wisselende kansen, maar zonder 
Lens~treffers. Kort voor tijd• werd een cmgelukkig momc:nt van 
v.d.-Knaap ons noodlottig • · Ofschoon dit dus een einde. mé:akt a·~n 
de overwinningenrceks, hopcm v1e toch dat dit clfta:i,/2,ich niet 
door deze tegenslag zal laten• ontmoedigen ! , 

In- 0en spannende en sportieve wedstrijd is het vierde 
or in .geslangd zich ven Konkurrent GDA' te ontdo€n. Hal vcrwcge 

!· de: eerste· helft ,;icctc.n dû ! 0osduin.:rs Je leiding te nc.mcn, 

l. 
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'mc:ar p~ :l·c: i·usi, n::.meh ,:ij v0:i,ledig het heft in,handcn. Een 

L · schot on Jn k,opbal vun Z~mpor ö1 'HE:crsc:wp gaven ons do lei

ding,' goed' d_ocrzctten v·· n ~,cderorn Komper en um frai:ib kopbal 

ven invr,1 lcr GocmE.:ns brr chtcn ons zel:t:s op fluwocl. Al wc,s d,1 
~ . 

, .. 
cindstr..nd, · v,JlgcnS dct E~.:nvocrder, i.vcl iL ts r.cn rl(: gefln.tt~:c.~r.lc-

, , . . ' 

k2n't, dc1t.(;fC wós &1:lesZins verdiend. 
· Eet achtste ging op de_ goede weg voort. 

Juvcnt(.s het· kind v,m de r~kening. Dé ui tsl&g 

· c.cns ar.n de hoge: kant,· g,.zicn de:: stand bij dc 

'Er'w~rd· m;rdig° gcsp1..iild on de_ o_;.t.rwinning wcs 

schoots verdiend. Houden zo, jongens ! 

:Di tmrn"l \:rt..rd 
w~,s nog niet 
rust : 5-0. 
dari ook r1üm-

Ondanks de· ongunstige omstandigheden -·het harde veld 

• llaktc: goed spel onmogelijk, terwijl wc bo'vcndicn met cE:n . 

sle:ch'tc opll:omst te· kE.:mpen hadderi. (hulde cr,n de uogblijvers ! )

heeft hcj; vi.ifdo toch een l<.u~rn wedstrijd gcsp0cld tegen DHL. 

_ Dc.nckaert, · Born en G .Olyhock zorgden voer_ drie_ Lcn3-tre::ffers, 

die echter not niet gcnoe::g 1"'1rcn· om een vc;rdicnd ge;lijkspd 

.uit het vuur te kunnen slepen. 

Terreinafkcuringen. 
In hoofdzank ten behoeve van de, ni0uwe junio~lcden wil

len wc nog even vurmeldcn, -hoc de tcrr,:,inafkcuringcn bekend 

worden gërimakt. Bij E.:llc publicaticadrcsseri hangt op zat,r

dag en zondag een frnai gekleurd bord • Staat hierop b.v. bij 

"J,unioren 3e en 4e klc.sse 11 
, "Alle terreinen goed gekeurd" 

dan weten de junioren van Lens 6, 7, 8 en- 9 dat hu~ wedstrijd 

doorgaat. Staat· er v0rmeld : Alle Terreinen afgekeurd .", dan 

zijn we ook gauw klaar. Stcat er ocht,fr : , zie "Aflfourings-

1:l.:E! "- dan moeten wc de grote witte l:i.jst rccdplegen, die in' 

de buurt van het bord hangt. Wanneer een r:cdstrijd nfgLkeurd 

is, dc.n wordt dit aangugêven -door een ·ponsgaat.je vM,r de ncam 

van het thuisspelende elftal. 
Voorbeeld: Voor de wedstrijd VVP 5 ,- Lens 5 kijken 

we nnar,VVP 5. Is er vllllr d,;ze naam een ponsgaatje E.:angebracht 

dan ïs. de wedstrijd E.:fgelast. And8rs gaat het feest wèl door. 
, . --- . -. 

----=----------------------.----=---=------------=~----=-=~-=; 
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Girormmmer t.n.v .• 1. en s.· 336711 

Secr.: H.Houkcs, 2~ S,'.:.uytstr.60,tél.324721 

TerrC!incn Ockcmburgh,. Gindb kian van M0erdorvo~rt 
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! 31G JAAEGAl!G (1?57:-1958') n°Î5 12. DEC.57 

--------------------,---------=---. - ,--------- .-------··-- ------

Donderdag 12 dec 
Z?. tcrdag 14 " 

' . 
Tl 

" 

LENS 1·ZAKAGiiNDA ., 
Training Senioren. · 
Lens Spniorin 1 t/Ijl 7 
Lens Junioren 2 ~n·4 
Fe;estavond in de Rotondo •. 

Clubavond bij Hierck , .• 
·Juniorentrai:p.ing 

' 

, 

/ 
Maandag 16 
Dinsdag · 17 
Woinsdag. 18 

IT 

Tl Wocnsdagmiddagclub - Triiining SclcctiegroÉ.p 

Bt:stuursvC:rgcderi~g. . . . 
-=========:::::;:;:::;:;::::;::;:::::::::;:::;::;:::::::::::::::::;;;::;;;:::: ··_::::;:::::::::=======::::;:;::;:;::::::::::::::::::::::::===========:;::= 

'i'OT ZIENS llJ DE- ROTONDE VAN ·HGUTRUST ! ! 

---------- --- - ------, - . --- -., ------- .- - -----F-- ------------- --

r t d ' De- J.1.tH::s ,1::!von • · t ,. 

·• Het zal ieder.een opg,vallen zijn dat de Pépé. tot 

nu to,· bij.zonder karig is met hi,ar ui tl11ting0n ove;r hetgeen 

ons zondeg11vÓnd. in de Rotonde te• v,achten staat. Uit do ,wn

kondigi.ngen is ons slechts é,~n _ding duidelijk nl. 'de.t. de orga

nis(ltoren ons blijkbaar kost wat. kost in h,ct onzêkere willen 

, laten. Ook uit do geheimzinnige' m:mblik van _de kaartjes kor.,t 

deze wens naar voren. De Pépé_ -gaat kennelijk van het principe 

uit : Goede wi'.ih. bE.hoeft geen krans, en leat die krans daarom 

maar grheel achterwege. Dat de wijn echtèr ven uitstckendEj 

'kwaliteit zal zijn', daar maken wc ons •echter geen ~moment zorgon 

over. Dc, ervaring leert ons dat de Pépé, wat dat betreft, wd. 

wuut waar Abraham de mosterd,· of in dit geval d'e wijn, vandaan 

haalde. Vele Lens-vrienden hebben zich aan de voorverkoop

adres·sen cl van 28n fikse teug verzekerd. Maar • . . er zijn nog 

mE.nsen die er op rek0nen zich op de valreep VP.Il ce:n kaartje 

te kunnen voorzien. Aan d,-ze li.eden is onze rrnc:rschuwing go

richt: dG .Ra-tonde is niet zo'1ii;jster groot. Wacht daarom niet· 

tot het laatstt ogenblik. JJc·laatstc kaartjes zijn verkrijg-· 

baar aan do adres sm '-Houkcs;ze Schuyt~tr.60 

-Krol, Suczkade,55 , 

~VLrhegg, n 1 l&,rrt«nsdi,jkla1,n 559. 

/ 
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.-:i,.uw lid : 
ü 0 j06 P.v.d.Vc..c,r, I.7.47 B.:o,.klu:n 307 tél.394449 

:.n b,ülot,:,ge: . 
n°36 J.Br,.,mcr ti.11.47 Mimosastr.2 dhr.Jufformans

ScTolc.,. 
37 liI.v.d.Ruyttnbcck, 7 .12.47 Tom::t..:n_str.191 

Dhr.W.v.:a"Ruyte:.nbE:::ck-E.Saroloa. 
38 J.Th.Liushout,1.1-.46 Locsduinseweg 6191 dfhr.Houkes-Secr. 
39 J.v.d.Beek,9.1.37 Wm._do Zwijgcrl.50e,· 

• 1 

11 -}:i' • V • 

Luxemburg 
" 

40 R.H.v.d.Wal,8.1.47 V/cima-rstr.239 dhr.Juffcrm,ms-Sarolca 
41 F.dc Wit, 22.10.43 Hcersianstr.157 11 

" 

(a,:rng:.brncht deer G.Scipio) 
42 L.H:msson, 18.1.42 Pie,tcr Langeèndijkstr.186 P. A.v.d. 

Bosch-}',. Sc:rolaa (1.,c,ngc bracht door K. v.d. Lr,an) 
~îicuwc donE:tcurs: 

272 J.W.1Ioc-lcnbcl Jr. Zusterstraat 44, 
273 F.G.P,,ttyn-:m·:, VCcursclaun 58, Voorburg, 

Bcstuursv ..... rg~ ... dc..ring: . 
De b, stuursvergc:dcring v-,n 'iioc nsdcg 18 dcc 57 z2:l riOrdcn 

gehouden tc•n huize vrm .de, h~-,r P.Juffc0rmans, Am.,,nd,.,lstr.51. 
'Ao.nv.:mg 8 uur . 

K.N.V.B.-TOTO. 
Deze week 175 dGclncm,rs, waarvan or 6 het tot 10 punten 

brachten. D" troostprijs klrnm terecht bij de hoer H.Jansscm, 
'Prinsestr.96 die a.s. zondag dus gratis mag poolen. 

De cccrstc tien plaatsen worden bezet door : 
1. (125) J".Bontjq 2 (124) H.J~,nsscm; 3 (122) Th.Lucns-Lu;,rckx; 
4.(121) P.Oranjc; 5(120) \'?.Wcstcrhout; 6(119) J.Coucke-G.Ver
har,r; 7(118) L.de Boer; J.R::.s ; 8(111,:) _F.Mourik, L.C.v.il.Wad: 
9.(116) A.Bogisch, J.Bom, P.v,:m Elfrren, 11".v.La~rhovon, C.Pco
ters, H,v.Rijn; 10 (115) A.fü:.ck,L.Knijff,W.Vcrheggen,A • .Zuid-
wijk. · 

Voor a.s. zondag de formulieren weer inlcv<èron : 
- dhr. V/üst, feld, RE;gcmtessçlaan 196 tot vrijd&gavond 6 uur; 

•i Haukes, 2e Schuytstr.60; tot zatordagi,vond 6 uur. 

' 
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-Gerard K€,mp0rr.1· n Jr. bi,;dt een pae.r in goede ,st::t:,t ,r0r

kcre:ndc. voc tbalscho~·m.n (mu:it '42) tEr ovcrr.,.me _cwn. Liefheb

bers 1~oldé,n ziflh aan het ,,idn.s Socstdijksck,de, 543. 

-Zojuist ontvinrcn wc ', t bericht Vé;Ul hL. t ovcrlijd,:.n v~n 

d(J hcl:r DB.vis,- de vc:der vt:.n ons iid 11nx. Vc-or v,~lc'n, diu di.t -

lGzcn, zal zijn nea.Iil herinneringen oprot: P(:ll~ :..;.[:\n dv tijd, ... oen 

hij nog les placht te .ge van 1:;m het St .J,:nscolleg,,. llbc,r ook 

voor v<.;le- c:,ndcre Lcns-lcden heeft zijn n'.18.m ccn ,bckondo kl·:mk. 

V,.naf dc.z.:. pleats kunnen wij slechts vcn onz.: oprechte., dc.rüne-, -~ 

ming getuigen voor zijn vrouw en kind<:,ren, die zondçr hun be

minde echtgenoot Ln v1;,der >'.ehtE-r,bll vc.n. Dat hij ruste in vrede. 

Uitslt,gen vr.n 7 en 8' december i 
ScniorLn 

Lens 2 - Rijswijk 3 6-0 

' 
Junioren 

Luns 1 - Quick 1.:4 

' VrE-denb.7-Lcns 6 l-1 gcst. 

Lens 7 - OSC 6 7-l 

' 1 Lcnspup.a-GDS a 2-2 

Dé: overige vr,_dstrijdcn gingen niet door_. _Do gcst,:;ekte 

juniorenv;cdstrijd v:,n Lens 6 wortl t tEO zijner tijd ovorgespcc,ld. 

-:-:-

Halverwege: 
IJc hc.lft van do-ccmpctitie zit .er voor cl onze. se

niorEmclftollen wuer op. AllGon Lens 8 .hc.eft nog 2 wcdstrijder, 

te goücl. Vlo mogen_ ,dus brslist niet klegen over het verloop to~ 

, dusverre. Een enkc.le mael werd hc.t g~hclè programma efg<Jlast, 

terwijl incidenteel niqt doorgeg,rne 1vcdstrijdcn m,wr zelden 

voorkwnmen. . , ·· 

Opmerkel:i.jk is ook de regelmaat, -,;aarmc.c dózc com

pc.ti tio,odre.'.li t. In vorigü jaren g8bcurae het rnomulijk nogr.l 

een·s, d,at roeds c.nkE:le maken na cüri bepaalde wc.dstrijd de rc

turnin1;.tch plr.ats vond, Thc-.ns is, dit niet het geva;i.. Onze c;lf

tallen hebben pn,èios iEOdoro tcgenskndor, éénm9nl pntmoGt cn 

beginnen nu weer van voren af can. 
De, tot nu toe bereikte rem ltetcn mogE'.n er best ~ 

zijn. Ail·e, ulftallen zi-jn b.êe>hoorl:Ljk gekia·s'seer.d ·e_n Lens 1, 

3 ,· 6-_ en 8 spreken: um -hn-rtig woordje mee, ·in de- strijd om dc 

cro,plc,:ts. Do twc;.:de oc'mpcti tichc.lft zal dus vooral. voor deze 

olftalle:n zeer bol~.ngrijk wc,rden. ' · 
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·,,-.nncer dE. plr:c -!;;;;ruimte het toclrrn. t, ,;ull"n i,e ir. 1. ze 
L,.nsrtJVl,Hc d& st3.ndcn 'public(rt:n, ündtrs bij dG C8rstv"1gcndc 
gLlegcnhcid. A.S. zcndi.g stC:.rtGn m>. ·c1us uJt het t,vtcclc, gL-
d cl t0, ;vanrbij wc een mo"ic vergelijking kuim0n rnckGn t1ct d€ 

. rt sul t,.._tGn uit de t-crste rcndcr. :bn nu ~·:L; ,,et toch hiecrc.ver 
hcbbçn.·. Ticrinnc,rt U zich no~ dt: c:crstu ·1crlstr·ijddng v&n dit 
SGizot.1 ? Louter overwinningen ! ! Wclr~ut z0nd:::g- str..et ons het 
r .... turn:-:progrnrr:.m3. te w;chten en dus 

Het zal ons bt:nic u111cn ! ! ~ Red. 
-:-:-;--

PROGRA!,'.MA SENIOREN, ilONDAG, I5 DlCEMBER 1957: 

- 2 
-12 

uur Lens 1 -
11 ~.~·c st1andi ':t 

BcskoÓp 1 . O.cktr1!Jurgh, veld 1 , lok. 1 
2~Lcns 2 '· L0.nge broek"eg bij Burg ,Ji,ls-:n·;,eg 

' 
-12 "Lens 3 
-12 " Lens 4 · 

- de J[gcrs 
BMT 4 
Lens 5 
Lens 6 
1.:-ns 7 

-12 "Spaorw,4 -
-12 "Q,uick 9 
- 2 Il H.M:S.H.7-
0PSTELLINGEN: 

te Narldwijk. 
3 Ockcnburgh; 'veld 1, lok.l 

11 112 112 

D,
0 
demsvnartweg, · ingr.ng lh.-ngel olnc:n 

do Sr:vorin Lohmanl1:&n 
"i'"ilnstcrd "Bcnocrdmih0utseweg. 

LLns 1 : A.Bt,ck,-A.v2n Luxemburg, E.vrm L,:r1rho
vcn, B.Luijckx, J.Admirncl, H.H.-ket, J.•,,üstcfcld, J.Suijke,r
buijk, F.de Jong, J.Ri!s, G.V~rhsar. Reserves : H.Eisenburt,Lr 
J .Bcijcrsb. rg,m, P.Burghouwt. Leider: dhr.S.v.d.Lc:nn. 

_· , · Lens 2 ,' F_.Kor~ckaas_, A:Hoppen,b:couwcrs;H.Kempcr, 
A.Vcster, ,C.P00ters, -P.OranJo, R.Mnhio:11 Jr, A.Burgho_uwt, R. 
V;ü~tcf<Cld, L.Knijff,'J.Jcger. Rcseorves: J.v.d.Mc:er, H.Vcrhc,ugd 
Lcidèr : dhr.A.de Weert. Samenkomst : -10u45 voor busreizigers 
Vr,rkcnmnrkt (met busrichtiûg Rottcrdc,m · over· ',7.__stc,rlce) 
-10u45 voor fic,ts(.rs hoek Thorb<'ckelaan/ Ha,gwcg. 

Lens 3 : H.Eisc:nburger, P.van Elfcrcn,J .Leli&
vcld, H:de B:,kker, C.Hocgevec:n, H.v.l{iel,P.Burghouwt,J.Beijers
bc:rgen, G.Kochi; L.Fortnîan,A.Linneweever. R~serve : A.Hof;fn,::- · ---~· gel. . 

Lens 4 : J.Frijtcrs, Ph.de Heer, P.Krol, B.v. 
Velzen, H.Helmich, J.v.Westing, A.,.Zuidwijk, V.v.Laerhoven, · 
P.BorgenHcnegouvien, L.de Boer, H.v.V/:sting. R~scrvo :A.Hoef
nr:gGl. 



" ,, 

- -- . -- -- -----------~----------------
Lens 5: P,..dé '//aart, A.3;.rb:.rs, P.Jans, G,Vcldink, N."dc 

Gruyter, J.v.Buss,l, G.Jchee, :ï,J:,ancée, H.Na,,sbpsd,J.Brusse1. 
R.si,rves : ,S.dë ... Bruijn,, H.v.d.Bvck •. 

Lens 6: R.Suijkerbuijck, E.Löv:cnsteijn, F.Klünncn, G.v. 
Gein, R:Bcckor, C.Nicuwcnhuizeµ, L.Blom;. J.Kuijpers, 'F.Schip
pers, G.Lam,J.Brochard. Ré.serv,s : 'J.s·t0ltenbi::·rg, IJ.v.Podje. 

Lens 7:' A.Blck, 'J.B~.llering, F.v.Mourik, A.W10lhsin, 
ll. v .d.Booga,:crdt·, · J .Bontje, H.1iulder, J .Bom,H .jónssen, L.Nü.sscn, 
S.Kroori. Rc;scrve : D.v.Licshout,' ' ' 

Afschrijvingeh: voor vrijdagavond) aan dhr.F.J.vc.n Lu
Memburg, CnI,Jernicusstr.56, téJ:.636509'. 

Progrr,mma zondag 2'2 december 1957: VDS .1- LE:ns 1 ; 
LGns 2"'.'L,fr.kkwc.rtier 5 ; Lans 3-SGA 3 ; Kranenburg 3- LE:ns 4; 
Lens! 5-Quick Steps 4 ; Lens 6 - Voorburg 6 ; RKAVV 7-Lcns 7; 
Lens .... ~ is yrij. ,__ · · ~-

Van de-el tot d0t,l; 
2 Lens - Ri.j swi.jk 3 6-0 , 

!fot twLCde heeft de m.dstrijd tegen Rijsi'lijk tot c en 
hc<c:l gèed einde gebracht. Het was zwi;,;r weer op Ockonbur'gh, 
maar hot vqld was goed· ,m toen wc eenmaal b,~zig wnren b;c,m '. 
zolfs de zon· nog opduiken •. r:,rnr wind v1us er grmoeg. Over Het 

. alg, meen speelde Lens óen klnsse boter•, mcar het duurde toch'' 
,bijna ~en half uur scer Jos Jager mot oen·gted doelpunt de 
score bpende. Mot hrüf-time haddén wc ech- veilige 4-0 voor
sprong. Het 2de doelpunt was vc:n Rob Mahieu en n °3 een 4 kwam 
van de voet van Jacqm s Rijcrsbergen. Vooral het 3de doelpunt 
was zeer moo:( .. Nu rust kregen.we de horde wind tcgeri maar V8r-

~ der dan' um schot, dat door k~cper Korteka'as tegen de pc,al 
werd gcstrppt, ),::w&me!)-0,e Rijswijkers niet~ De verdediging hie:sld 
de ZRD.k goed gesloten~ Lens ... kvv3ril nog jrot cnig"e anrdige ..cnnval- · 
len m2ar nog 2 doelpunten uit·gefabriccer~ werden. -Nummer 5 · 
door Jos Jë.ger- 8n n°6 door Beijcrsbergen. D8 leiding was ma-., , -

tig.· 1 . ,, C .Pee tors 

Standen bij de senioren '. 
Lens 1 l'O 13 Boskoop 8 8 -

-Te Werve 9 12 Q.Steps 7 7 
Schhonhoven 8 11. Nieuwerk.6 6 - . . ... . - .. 
Unio 9 11::.. Duno 6 

* 
,. 

VDS 9 9 St':VOlh. 7 
HL.s.str. 9 3 

' 



' 

' ' 
. -114--·----.. ------------------------------- - . ' .. . 

Wostlnndia 2 8 14 ·Pc.,s t:.,l L·: 2 7 lZ L.'Ll:w.7:. 

ADO 5 8 12 Lens· ;· · 8 12, . 111."'- 2 

1ons 2 8 10 de Jc•c;:rs} 8 12 1-.LS 4 

RVe 3 8 8 VVP 4 8 10 Bl. Zw. 5 

L,:·ldw.~ e T PDK 4 . 8 8 Krrncnb,3 

vue 4 
., 6 Or .Pl"3 8 6 Ar•ch. 5 
; 

Rijsv;.3 û 6 ODB 3 7 ·5 Or.Bl.3. 

de; Jpgcrs 2 8 5 SOA 3 7 2· ose 4 
Loakkw,5 7 3 G~~n'.1 2 1 1 B11T 4 

6 
ADS 4 

\, .:::ssen:~r.r 5 9 17 Lens 9 14 

DGlft 4 8 13 Wilhelmus6 8 12 ,iilh. 7 

vcs 6 9 13 Q,uick 9 ·e 1-1 Kr.::n~mb. 7 

L~·· kkw. 8 9 13 R..XAVV 6 7 9 Pos.td.6 

Lc.ns 5 9 ' vue 10 9 • 9 DHL 10 

f()St.3 9 7 Kr,ncnb,6 8 8 11...-ns 7 

Q ,Ste;ps 4 9 6 DHL 9 6 7 . RKAVV 7 

1!·.c..sstr .4 · 9 5 vcs 0 9 5 Vo,rb ·}. 
/ 

Sporrw.4 9 4 sns 10 8 4 1Jrcnvl.B 

'"l"m 5 8 2 vo~rb.6 8 1 ODJJ 6 
.1.. •• ~ • '"' IDiSH 7 

vue 11 8 12 BTe 5 2 
Rijsw.9 6 11 
Lens 8 6 10 \ll!SS.9 6 2 

BEe 7 5 8 
HBS 12 4 1 

Lc.2.kk·111. 6 6 
Pcst.6 6 0 

-:-:-:-:_/ 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATL'hDAG 14 DLGEMBER 1957 

- 2u45 Quick st.a - Lens 7 Terrein Nijkerkl~,= 

- 2u45 Lens 8 - VVP 14 Il 1 h·ka,>l 
' 

2u45· kns 9 - \1'i t Bl.R.K.5 Il 2 11 

lu45 · Lcnspup.a Il Il . Il . 6 Il 1 11 

lu45 Il b - Velo d " 2 Il 

- PROGRAMMA rrmno: .t,N VOOR ZONDAG 15 DLCEl\lBER 1957: 

- lul5 LEms 2 - ~îestl.3 
-12 u. VVP 5 ' - Lens 4 

En zo is do opstelling van : · 

Terrein 3, lok1:'.cil 3 
TLrrein Zuiderp2rk. 

1 
2 
1 
2 

9 17 
9 16 
9 12 
9 10 
8 9 
9 8 
n T ., 
9 6 
9 3 
9 0 

9 16 
9 15 
8 11 
li' 10 
9 10 
9 - 8 
8 7 
9 6 
9 3 
9 0 

Lens 2 : als vorige.weck gcpublicecrd. R.scrvcs B.Hen

d-· "icl<s, G.dc F.00s. Lcfdcr : dhr.P.:Eh rshc,d:. 



; 
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. ; ;:,èns 4 : als· vorig" ,.'•·Lk. gcpublic,,rd r.ict l,!.H'.lrdcç,:. 
fü:scrv,s : A.Rooduijn, A.'l'}v:.:,,s. Lóidor : dhr.A.v1m Gastel. 

Lc.ns ·7 : als t(gen OSG met F .de lr, Fu·cnte en P .Poil.Lut. 
Rcs. L.Thcmas~ 

Lens 8 : als vorige, w.c,ck gepublic8urd. Reserve'., A.Rood- · 
bol. Leider : dhr.E.Sarolc : . 

Lc:ns 9 : Th.v.P:,osscr:,, J .Grocnc,veld, J .Jfrycr,G .. Jr:cobson; 
R.Koolm<.:<.:s, A.Hartc, A.Vcrstccgh, .A.Verburg, P.Ebing, A.v.d. 
V'ccrt-v:d.Klcy, R.Jbrtinus. Rcsc:i:-vcs: Th.Scholtcs; L,Vlnstra. 
Leider : dhr.A:S• i.bers. 

LGnspup. 'a en b : dle pupillen worden voor·,de. Y!cdstrijden 
tegen Wit-Blauw R.K. "n Vul1 op Ockenburgh verwacht. Leiders: · 
dhr. C .• Tcunissen en E .Sr.rolea. 

Afschrijvingen aan dhr.E.Sarrlea, To!'latenstr,50. 
' 

'(OC•r d0 ,1·1eek-ends 21, · 22 en 28, 29 dec 57 zijn door de 
Vo<Jtb,llbond ge en wedstrijden w1stgelegd. 

-:-:-
Een gratis reis met het· eerste: , 

Ja, vc,rscheidcm,· juniores hebben dit al verdiend. Je weet· 
toch w:1t je _dr:crvoor _doen moet ? .' t 'rs éènvoudig .. Een nieuw 
lid • .. ,,nbrcmgen. · Dat kun jiJ. ook. Kijk u ns goEd rond in je 
strr:at en op school. Ve.st oil zeker weGt je wel iemand te win
no0n voc,r knig ,,n Snel; m:ardocr je, meehelpt om j-, vereniging 
nog mo::,ier en sterker te-·m2ken. Heb je een nicmrcling gevonden ' ' . geef zijn naam dan even door can jo leider, can het ,;lgomum 
secrctariaa t, 2e Schuytstr ._ 60 of &an het Juco-socrc tariaat, To..: 
mdcnstr. 50. 

Kan een jongen niet )Jesluiten, brcng hem dan eens mee 
nenr dt: Viocnsdagmiddngclub, near jl-' eigen wedstri'jd, -of 1-S· 

zond'.1gs n~1c:r ons ce:rste, dat ze pre.chtig _bovenaan stE:at. Do 
rest kn,t wmzclf wel. Wij ve:rwachten dit jaàr nog vc,le niou- ' 
we loden.· Help. jo. me0 ? ' 

Een steuntje in de rug,k~n ons eerste elftal in de komende 
wedstrijden goed gGbruiken,, clthnns fmguurlijk. Komt zondag 
hot ,,erstc steunen met je ,aenmoedigirygen. ,JUCO 

-:-:-

Hoe ; tnmÎ onze j·unioren er voor 'J 
; · Onze junioren doen het even,;ls hun oudere clubgenoten 
h0cl goed in de 00rip,titio. Do hicrortdervolgende r2nglijsten 



\ ' 
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---------. ---------- ·--------. ------ . ----------------------
L:t.sn zic.:n, dat alleen h~ t .• ,rstc. clftccl ,.:-Bn uinde~ frc.: 1,.0 

pc.si tic inneemt .. In h&t bij:,.; nder ve.11\.,n do vvrrich tingc.n 

onze vi:;rde klassers·op : 

Al I G 2 G 

AD07 14 VVP 1( ,.2 L6ns 4 6 '11 

vue 7 9 DHL,2 7 12 _VVP· 1 6 10 ., 

DHC 5 8. Vrldir..6 8 GD;, 4 6 8 

Q,u:lck 8 8 Raw,1 7 8 Grs '2 5 7 
Laakk. 6 6 1.:.,ns2 6 7 BLZ.4 <; 6 , 

Vr,A-,nb, 7 4 WLstl. 5 6 ~.st.5 7 6 

Lc.ns 1 7 2 V&rb. 2' 5 3 DHL5 6 4 
i\'ilh. 5 l Velo2 6 2 tlûstl.4 6 4 

LOA 1 6 2 Velo 3 6 2 
RKSVJ.i2 6 0 Vcrb.3 5 C 

2 I ·, Ll 4 p 

Gr.i,,4 6 10 ::i,.s ceps 6 7 12 L<è.ns 7 8- 14 
Rt.Vf.!. % 5 8 Gr,V:;c 5 6 10 VVP 11' 6 12 ., 
DHL 7 , 6 8 VVP 7 7 10 Vrcd', 9 7 8 

ïi, stl.5 5 6 Lens 6 8 10 v~10 7 7 8 
Lc:r:s·5 7 6' Ré'..VO, 4 7 8 R~vc. 6 7 7 
V lk,3 2 4 GDA 5 8 8 Bl.Zw.7 7 6 

VVP 6 5 2 DHL 8 7 4 Gr.V.7 5 5 
Vita u: 2 0 Vrc.d~nb,7 -~ 0 DHL 11 7 4 .., 
Den H.2 3 0 V8rb-5 .7. 0 Q.St.8 4 0 

Vc.rb,4 4 0 

Ll 
Lens 6 9- 18 

"RKSVM 5 6 8 
Juventas5 9 8 
tcstl.9 6 ·7 •· 
Velo 9 7. 7 
Eoa 4 5 6 
VVP14 .6 4 
DHL 15 4 0 

osc 6 

4 V 
El.Zwart 9 
Lens 9 
W.Bl.5 
VVP 15 
Gr.'il, v.9 
DHL 1~ 

6 

5 9 
1 2 
2 2 
3 2 
5 2 
2 1· 

0 

v·_:.n 

' 

, Q,. St .10 6 0 
••=•a=•==-=•===--•••••c====•=~mm====•====•=a~==••=~=s====P== 
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Redactie: G.L:t. r, 'en G. Jel:-e 

.• Gironummer ·t.n:v. L.en s·. ;:i:6711 
Secr. :-H.Houkes, .2e Schuytstr.60-tél.324721 

~'e:rrein,en·OckenbU:rgh,. einde Laan va.r; l~eerdervoort 

3le ,JAAFGANG (i95;·-1958 ) n°16 19 m.c.57 . ·- ·) ------=--===----~=~--==-=-·-==-.====-=============·==-= -===-==-

Zaterdag 21 dec. Junioren Lens 1-2-6-7 . > 

Ztmdág 22' " Lerni SenioÎ='en ·l î/m 7. 
Maandag . 23 11 Glulfavond ~! 
Dinsdag 24 " . Géén juniorentraining 
V/oensdg 25 " Hoogfeest van Kerstmig. Ockénburgh gesloten • 

.. Y:onder,1ag' 26 _ Tweede KelJ,stdag. Lens 1 in Ridiler-to~nooi. 
---=--.---=-----=---===---=----=-=---==----===-----=--====----' ' ' Coede -wi,in behoeft geen krcns .. 

r 
De 1N:::arheiû v2n dit ge_zegde is zondags.vcnd up qpdubbel

zinnige wijze aan/',<Jtoond. ::oen 11•erden namelijk in de eivc-lle 
I:btonde 'r,n Iiautrust de sluiers opgetrokken die-tct'nu.toe OVET 
onze feest,ivond ·hadden gehangen'. En wr..t ons teen getacnd werd, 
heeft An:e verwachtingen in meer dc.n r·uime mate cvcrtroffe:n. · 
Wij I''.c0ten, U eErlijk brikennen·~. dat, t0en wij U vcrige :w, bk. 

; 

zo vol overtuigin;- pcogden over te halen onze' secretQr.is\van 
de l::atste kaartjes af te hel)?en, wij een bfnam,:md h2rd schot 
iu de ruimte losten. Voor óns;was Ie P.vond: toen nog r;et. zp'n 
groot vraagteker: als voor U. Wij kJ.,nrr,pten ons toen maa:r vast 
aan de,' door de jc:ren aangetoonde, kwali te_i ten van de. PéPé. 
Nu, achteraf èezien zult U met ons eens zijn à.at dit schot in 
de ruimte de roos toch volledig heeft getroffer:. Het. was, om met 
de VF)Orden var.. 1 s 1·ed~ctcur 1.s· vrouvrelijke aanl:.o.ng II te spreken 11 

een 11- knalavor.d 11
• Na. t.en kort. openir.gswoord van onze voorzitter -

waarin hij o.a; zijn feb.cito.ties voegde bij de. vele gelukwensen, 
die de heer Juffermans, na het ontv:angen van zijn grote onç,er
scheidirig had ontvangm,, ;vist Ad.de Lunès de zaal al s:,oedig . 
in de goede .stemming te brenger.; Hij ontpopte zich hierbij ni'et 
alleen als een verrassend goed goochelaar, maar hij bleek op 
vérschillend(l andere markter; zeer goed thuis "te zijn. filet ver
bluffende staal.tjes van ·geheugen treining en·telepathie (of 
ne'p ? ) ontlokte hij steeds weer een spontaan applaus aan het ·, 
publiek. Het pleit voor de kwalitei tcr-1 van. deze artist dat. hij 
mede door het vlc,tte tempo_ en: de gucstige opmerkingen, waarmee 

' 
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hij zijn nummers kruidde, c,è. aande.cht v"an ·dit publiek tot 

het einde toe ge'spànnen wist te houdei,. Het. bal d'.,t na zijn 
' 

' 

optreden v0lgde en dfit opgeluisterd werd doo:r het bekende 

r,rkest " The Wooclshopr,ers " zor,gd:è• er voor füü d~ Gtemming EOr, 

voor zover dat nog mogelijk was, nog bÓtc,r in k• .. ·cm. Samen-. 

v,, tttnd_ kunnen we opmerken· (al is het df:n missc'.ücn een cli

cr.é-opmerking), dat 9-eze avond er niet alleen veel t"e heeft 

bijgedragen de banden tussen de Lens-leden te verstevigen, 

ocardat ze ook overduifü,lijk héeft acrngetoond dat onze vereni

ging, waar het :feestvieren betreft, hr1ar ,oude glans neg stec,ds 

niE.·t verloren• heeft. en ·dat ze die, zolá,;ig onze huidige PéPé 

,aenblijft, voorlopig ,ml. niet zal ve:rliezen ock. Want zonder 

hem een hulde te t.:r·engen aan wie wij de.ze prettige avond te . 

<k:nkcn hébber;, willtn v•ij dit Verslag nic t bt..slui ten. Profi-

i!~~~J-. .... Y!!~J:=~~!=~~~..,~~=ll===·=o;;;;;:;==========:::=·===-=~===;.=-::~~--=== 
.OFFICILEL ' 

Hieu-:10 leden: , 
,,, n°307' 0.R.Ugueto, 4,9.41, PietE-r iothsi;r,24 

308 J ,Ercmc1er, 6.1L47 tiimosastr,2 tél.3974C9 

309 M. v.d.Ruytenbeek, 7.12.47 T0r.:r,tsnstr.18l,tc.l.338888 

_ 310 J .Th.Lieshout, J.,L48 Locsduinseweg 619 L. 

· 311 ,T.v. d. BE:ek, 9'.J 37 Willem de Zwijgc.rl:::nn 50; tel. 5'i8958. 

,.. In btllotagg_: ., 
40 R.H.v.d.V!al, 8,1.47 Weimarstr.239 dhr .. JuffE,r,mns-Sarolen 

41 F.de Wit, 22.10.43 Heelsumstr.157 · 11 " 

, (aangeworven -dobr G.Scipio. 

42 L.P.L..Hanam1, 18.'l .42 P.Langelidijl~str.1~6 P.v.d.Booch-• 

(aagcworvcn door K.v.d~Lann) i 

7 

. ,., S6.role8. 

43 R.A.lil.v.d.Bemt,20,10.49 ·,nanastr.9. C.Hccgcveen-Hou};:cs 

44 C.H,v.d.Baál, 10.1<-.46 Goojlaan 67 dhr."Ju:Zferrccens--Strcl. 
.. ( nangoworfen dÖoI' J. Di0 tz: ~) · · 

45 R.A.F.!foyer, 4.10.44 Tomatenstr.23' dhr.Broekhans-Sarolea·. 

Nic11"1e dom:, teur: . · 

·27 f'u. cf:i.Hicrschop, Kepple;str .134 ' 

Bnllotagc--Ccmmi ssie: 
In de vaca10ure ontstaan door het bedan,ccn van de heer .H. 

Helmich, is à.oer het bestuur benoemd.de h8er J.J.van Luxe!'l-

burg Sr.,C~pernicusstr.56. 
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. , . ------------------------------------------------.------------'rraining: · · Voor de volledigheid 

ren training ,.op donderdagavond 
gest,rnkt is. 
>'..N. V .B.-Toto., 

' verme:lden 
wegens de 

we nog, dat de senio
gerjngc_ belangstelling 

Deze; ·::cJGk ·wederom een' ki'eine stijg:j,ng va, het .aantal 
d8eln0n:crs. Het hoogste aàntal punten dat werd bereikt w"s ne
gen. De trpostprijs ging m: loting, naar de hoer K.L.de Bocv.:.re 1 Thorbr,ckdaan, die ,deze week e:en gchoel ing,•vuld .formulü,r, 
gratis mag ihleu:tren . 

. En n·u de stand·: 1. J,Bontje (133'ptn).2. (13O)l!.Jans
sen, Th.Lu'.cas-Luyckx· 3,(129) P.Oranje• 4.(127) G.Verhaar, · 
W.",fostorr.out; 5.(126) J.Coucke; 6.(125) L.de Boer, L.C.v.d. • 
Wa~ls; 7.(124) A.Bogisch, J.fü,s, H.van Rijn; (8)(123 A.Beck, 
R.BcckGr, J.Bom, P.van Elfören',.F.Mourik, C.Peeters; 9.(122) 
A.G.van G~jn, P_.Krel, ·V.v.Laarhoven, F.v.Lux0mburg,G.Mcyur. 

Deze w,iek de fórr"ulicr,m m.er inleveren op,,de bekende 
atlrcsGcJ:1:dhr.V/ü,stcfeld, R,gcntcssefaan 198, tot,vrijdagavond , 

-6 uur, dhr.l!oukes, 2._ Goi,uytstr.6O ~et zat'erdagr.vond 6 uur. 

fü,RIA 
-Op 8 januari a.s. 11C'réit te Culem:· 'rg hèt huv,~lijk _ inge

zegend tussen Mej. Betty Jansen en ons lid Kc0s Frijtcrs. Gc-le
e;cmh<0id tot gclukn:mscn is er 's mid:!ágs van 1 tot 2u3J u:n 
hr,t r:drcs : Binmmpoort 8, Culemborg. Wij me.ken van d<o gclL- _,. 
gc.nheid .gc,bruik cm vc,m:f deze pli:ats onze vrocgtijdi5E wrnr 
dc-:.,nrcm niet minder v.·elgcmcende f0lici to.ties .ar.n het ·taekorr.-
stige bruidspaé!r at:n tö bicdnn~ ~ r, 

-Evt:h(:E'lS gc.2rr onze gel uk:vrnnscn naar Herman K€.mpel' d:Ï(e 
zich op T1:ccdo K0rstd:::g verlo<:ft met l.!oj .Riet 'vr.n :dor Lcouw • 

. Receptie v,m 3 tot 4i130, L0,,sduinsekade 144.• . , 
-Dbe week is Loe],; Nowce uit het ziekenhuis ontslngcn. 

Zijri i;ocst&nd is c·chtcr nog van dien aard dat ~ij voorlopig 
rust zc:l moeten hcudcm. Beterschap, Loek! Dat we je maar wc8r -
gauw in onze gcledr.rèn mogen opnemen ·1 _ 

-Frans Wamsteeker vond het nodig de spelers van Boskoop 
bij herhaling als " houthakkers "' te betitelen; De •.supporter 
van Boskoop, dia achtor he:m stond, 'vond dit nntuurlijk niet 
prettig en .iroeg Frans, of hij ·een .zuigeling was. Mooi, zo 
en nu jij weer, Frans ! . 

', 
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Uitslagen wm 15 dcc.57: 

Lens 1~- Boskoop 1 1~1 

Wcstl.2- Lens 2 4-1 

Lens 3 - de Jagers 3 .1-6 

Lens 4 - m;'i' 4 6-3 
Spoorw.4-Lcns 5 1-1· 

Junioren 
Lens 2 - \Vcsthmdia 3 4-1 

Alle ovcrig8 wedstrijde·n werden aïgclnst. De eerste 

ét;ppe vnn de, t,.n,ede ;rende is dus niet bc.,st verlopen. Vooral 

de ku,sen van L5ns 3 krE:g,>n L8n geduchte kW'.!UW, Het eerste 

vcrspu;lde alwe,er een punt en onze reserves kcndc,n de goede 

prestatie in a.~• thuisw<edstrijd togen koploper Westlandic, niet 

h€-rhnl(.;n. 
1 

PROGRAMMA SENIORMl.VOOR ZOHDAG, 22 DECfüfüER 1957, 

-2u30 VDS 1 - kus 1 Bcnoordenhouts8w8g, heek Vfoalsdorperl. 

-2u30, 
-12 u .. 
- 2 u. 
-12 u; 

· -iu45 
-lu.'~5-

Lons 2- Larkb;.5 Ocki:mburgh, vc'.ld 1, lok.l 

Lens 3- SOA 3 " 11 11 

Kr,m,,nburg 3-Lens 4 Kijkduinsc,str.Lo sduincn 

L,ms 5·" Q.Skps' 4 Ocki:;nburgh, vc;ld 2, lokaal 2 

Lons 6- Vocrburg 6'• 11 " 2 11 2 

li.F.AVV 7-Lcns 7 v.Ruijsduall,can,15,Leidsend~.Ll-

, OPST1LLINGEN: ~ 

Lens 1,, : .. 0 .A,.Ro~k, A.v.Lu,:omburg, E,van Lar.rhèvr.n, B;Luijck 
--- - ·1..1. • .u,---..R":1yc, t' 

J.Admdraal, J.Wristufeld,J.Suijkcrbuijk, F.d,:, Jong, J.Ras, 

G.Vèrhccr. ~~.ss~Y.!!.ê. : . J .Beijersbergen,; C.IIoog~vcen,H.Eisen-

burgE.r. Loifü;r : dhr. S.v. d. Lae.:H. '· 

, !!.8!1i..t7-F. Kor bckaos, A. Hoppartbrcmwcrs, H.Kemper ,A. Vos ter 

C,PGe,ers:, P.Or::mje,R.lilc.hieu Jr. ,LBurghouwt, R.WU.stefeld. 

L.KniJff, J,Jrc,ger. R0Aerve.: P.Eurghouwt, · 

1,,!'.~~ ... 3. : H.Eiecnburger, H.l!elmich, J .LclicvGld,J .Beijors

"crgon, C .Hoogcvc,:m, H. y .Niol ,P. :Burghouv:t, G .Ko chi ,H.i3cijcrs

è~rgEm v .H\..ncgcuwe:r- :- L. Fortmcn, A .Linncwoever" Rt..Gcrv~~-: 

H. dc Bakker, D.v.Lü.shout. 

, Lens 4: l.Frijtcrs, -Ph;de Heer, P.Krol, A,Krol, 

B,vcn Velzen, J.Wcsting, A,Zctidv:ijk, V.v.La:,,rhoven, P.Bergenl 

Henegouwen, L.de Boor, H.v.Wèsting. Resérves : J.Bccrtm,m, 

,• P.~,rcn Onna. ' J 

Lehs 5 : R,de Woart, A.HoGfnagel, A.Smrabcrs, H.Witters, 

P.Jans, J.Grocthuis,·J.v.Bussel, G,Jehce, H.k,nuée, H.Ne:~ste

pad~ J.Brussei. Rcscr;Qs: J.-Sti:lt,_,nbcrg, H.V.d.Bc1;..k • 

. -



' 

-121-
. - -. - . ~ ~- -- -- --

Lcns 6: R.Suijkcrbuijk, E.Li:iwE:n2teijn, W.Klünnén, G;v.Gcin; 
.R.Bcck(;r, C.Niouwcnhµizen, L.Blom, Z.Kuijpcrs, '.F.Schippcrs, .. ·, 
G.Lam, J.Brochnr&. Rserv"· .: J.v.Poclje. \ 

kns 7: A .Blok, J ,Bal lering, F .Mourik, A .V/nlhain, . H. v.d. 
BoC'gm:rdt, J.Bontj8, S:.Mulder,, J.Bom, H.J,.nssen, L.Niesscn, 
S.Kroon.Rcs8rvc: C.v.d.Bcgaerdt. 

Áfschrijvingen te richten nan dhr.F.J,van Luxemburg, Co.per-
. nicusstr.56, tel .636509. . , . .· · . 

Op 2e Kersilhg neemt ons lo elftal doel aan. het 11 Ridder-tour~ 
nooi " gcorganis€er.d dc,0r Graaf Willem II Vac. Wij zijn ing,.deeld 
met Graaf W.II Vac ; Wilhelmus. Nadere medèdelingen omtrent hct 
annvangsuur volgen nog. 

Voor zondag 29 december 1;t.s. is geen vrodstrijdprogn:mma vast
, gesteld •. 

-:-:-
Van Doel tot Doel. 

Het was zonfü:g j .1. op Ockenburgh weer als vE.nouds, dus koud! 
Om dit te verg&ten hadd&n dc, lijnmLnsen beslist wel 0en kn2.l- , 
wedstrijd nodig. Zever kwrun het niet bij Léns-Boskóop, nl werd 
er wel volop n geknald ". Toch was de wedstrijd het aankijken 
wel waard: een l0vcndig partijtjo vcetbnl tuss·en twee agressieve 
ploc,gen, mot' een puntverdcling nls juiste uitslag. De tegen- · 

· stcnfü,r Bc,skoop· speelde een ongekunsteld, w,ar c zo l,;.stig te 
bcstrijdi.cn kick-,mn.-rush-spellotje. met (licrde) schoppen troef. 
De iets b0tere tech"liek van Lens wss niet voldconde om de docr•• 
slag te geven. Bij ,ons ontbraken WüstGfe,ld en de Jpng en tot 
aller vcruc.zing za€ n we trainer Joop Willems in hoogst eigen 
p;:;:rsoon de rechtsb, L tcnplaets innemen. Good old Joop zal wol 

, gemerkt hebben .. da het niet,:,àltijd meer gaat, zoals hij wel 
· graag zcu willen •. l,:;c,r zo ·nu en dan liet hi.i toch wcl zien, dat 
· hij de, fijne l:neep,,es n(,g niet verleerd is· ! J,ven dachten we hem 
na rust te zien Sr',rPn, Hij kreeg een aardige kan3 en als do 

1 •· -
·Boskoopdc,elman 0-ornen had ;;ehad, was· de 'bal de:ar precies :tm:sen-
door in het doel gevlogen. Nu gebeurde dit net niet, jammer ! 

Lens nam al spoedig de ·leiding, toen Ras.een trekbal van 
Willems tet kelpuht promoveerde, maar niet lang daarna was 'de 
balans weer in evenwicht. Aan ·wec..:rszijden vielen nog viel .enkele 

· kanson, ma11r g,wn doépuntèn. m0er. Onz·e verd"digingwli.e vooral 
· .in de, tweede helft zeer goed op dreef. Spil Admiraal speelde 

weer s:t.ns, z-~e:ls ·wij heiii gr1,àg zion: resoluut ingrijpend, m'.':ar 
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];_,heerst en zelfvc:r:z<èkcrd. Ook Haket_ g'..f een gavG :ir,rtij ten 

b, sta. 1lc wedstrijd Wé!S h::ird en feL, mr1'..'.r uiterst spurtief, 

f;ctuigc wel het flit, d,:it do goed lcidd,ic schcidsrc,chter 

slGchts spor[·.disch voor_ con overtreding -moest flui to:n. Ec,n 

<res:.!luut hiE:rvoor ,:ian h,.:.de -ploegen ! , , 

Het is in lbr.:ldwijk <-Elrt vinnige strijd geworden. Wèst

lr:ndfa 2 h~oft echter verdien'! vr:m jns twLGd& g.,,wonnen. Lens 

spcLld,i r,iet zo heel bost in deze wedstrijd. N·· de strenge 

vorst viel het veld nog,sl .mee. 
Binnen 10 minuten hadden wc al een 2-0 c:cht.erstand opge

lopen c'n even-voer rust werd het zelfs 3-0 doordnt de achter

spelers 8lkaar verkeerd begrepen. Na rust ging het iets béter 

met Lens, m::ar tcch wns. het'Wcstlandia, det,zeer gelukkig 

dcelpuntte .. Dit vms de ,Lc.nsvöorhocde te veel en wc kwamen 

h8el dicht bij· c,en duolpunt. Nr: 20 minuten ir. de twe(.è.G helft 

wist Jes J,.,ger met e·~n goe,d gericht schbt de eor te redden. 

Dr 0.a.rmGe vn:s- he. t kruit aan· w,:,":rskrnten verschoten.· lfü hebben 

wc tcnrrdnste hc.t we·st-lcnd uit gchnd c.n bcginnGn· WE: _i::,r;n de 

thuisweds trij è.én .. 
Lens 3 kreeg visi tE, ven de J,::.ge:rs, die de h,ctste tijd 

sterk in de ru-·c,·:i.ng zijn. De,zc g,:sten·· slor.g&n rac t lü fst 6-1 

cnze ti tcJ.l-v nson a~n gruizels (;'U duwdGr.. ons eGn c t['.ge lng~r 

cp de rnnglijst. Hoe kvic.r.-,, dit nu ? Vforen de ,fogero sterker? 

Allicht, ,mders win je niet met·. S-1 ! MGar .•... het is t'.Jcli 

·;~el veelzeggend.~. dut\ df: spè.clh,elfL der _g:i.steµ d: o_rgnurts Vt.;Cl 

dichte'.r beveclkt was dail de cnze. _ 

Hot net 3 :.nvullers sp0l0nà? Le1fG had bij di:: rust ecr: 0-1 

cchtcrst.:-"1nd 1 d;i.c gcc..nszins vcr0ntrustt:nd ·\rr-.s. Et..r.. f,;ut vr"n 

•'nze bxper zorgde voer do één, terwijl enkele on zeep g0hol-

pcn ke:inscn debet weren ,,an de m,.l. In de tv,0cè.Ö helft vcl

h:1rddc ~nze vGorhocde echter i!1 _een oer-dcr.i ·spe:l, combin,,tie-

100.s, ternpolcoS e·n ·dus ZPndcr gcva.nr~ Teer: bij .... nkclcr uitvnl

lcn ven schietgrage w;i. thcmden bhek, da.t c.·nzc defensie niet 

bijster goed "sloot" k,,,am de keude douche ! Ei.rst bij de stand 

4-0 passcf;rdc een '.kcpbal van_ Kochi de, lenige Jc:gcrs-daelir.cn. 

Diens hnighcid kwam ,verigeons i::lhen tot uiting bij het m;:ken 

vnn acrobatische vreugdcspronge-n, wannf.:er zijn cr•llüga Eisen:. 

burger wE:er eens hot· nakijken had ! De Lensmr.nnen beden hem 

geen enkele gdegonh8id zijn cÜpaci tci ten tG t,mcn. D:: t de 

dcb,.clc. niet nog groter is gewerden, dr:nken we arm invr,ller 

S.dc Eruijn, di8 kort v,:,···r ~ljd nog een ~;..:-:tr è.:·eipu.nt vcor

k~.'lf:,~. 
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• Licdon, die d,oel,puntGn,v:onr hun. geld willen hebben, moaten· nn•.r Lens 4 gaen ki_jken. Van een gNt~tjc of z_es zijü zij dan 

bijn_c e1l tijd vcrzcke_rà.. In.' con p~ctti_gL 'wéds..trijd word. thans weer· met 6-} Vé\n , E,n technisch, -m2ar te kort spe lcnd BMT ge'
w,,nm:n, ·.l -werd di_t bij d<J artnvang zeker niet vo'rvmcht. Onze 
gas.ton begonnen narxlijk goed Cl'.mbintr,md_ met enige gocde a,n
vallèn maar sllGq;; _krcl.g LG:ns ten kleine veldr.i,,q·derhcid. 
Toch ncm BMT-b~j e:cn uitval do leiding nt: e_cm misvorsknd,0-1. 
Hoe:fnÎlg0l bre.cht ~e g<::lijkrr.r,ker ter WGreld on H.v.We;ting zc,rgdê voor een :..~l ru11tsteiid. 1è ':h·ervatting lev-c;rdé eon twee.-
de dolc/lpunt op vari v.Westing, mcear BJ.!T deed 3-2 noteren. Een 
kort offensief w,n de gnstcn kost.te· ons enige corners. Het werd 4-2 en 5-2 dc-0r v. Laarhoven en Bergenhcrn,gouwc.,, ·vc,.'rci,~t BMT 
de st,.nd op 5-3 br,.cht. Ylak voor -tijd m,:,,ktc, ln:;tstgencGmde 
het hclv'- dozijn vel. De wcds-trijd werd in· be;sk ve,rstandhru
ding g(.sp, eld on de 'r8chtsprcker had e,en gcp;akkclijke middag. Lens 5 werd weer het kind vc_n de rekening drcr _de cbsen- · 
ties in d,, hcg~r,, .:,lftallen. Met tien man moesten .zij de 

·strijd tug,m Spcorwijk canbindcn. N" d<: rust vr.trèen er d,,t - in f<-J.te zi:lfs nrgen, toen H~nni"e Witt1crs 'door een blessm:-e 
-... ord ui tcschc.keld. Cndanks alles zag dit elftcl toch weer kcns flink vr;n zich ,:.f te' bijten. In de eerste helft M.S Lens zelf· 
dµi:,htig in hot offonsiof .hotg0eri in een deelpunt v,m Jehec, rc>-
sul tc6rde nr. ec.n fr2.aie uenval ., Nu de· thee Vrar.on de• rollen omu · 
eekeerd, _d,1ch verder dan de gelijkmaker liet 'onzcl:t,'chtc verdc-• 
diging het. niet komen'. ' , 
l'R.Q.G_lY.\J•füA JDNIO!JBN VOOR '>.ATK'ill.AG 21 ,DEn:JrnER),25_7 
- 3. uur ,Lens 1 RVC Tcirein l;' lokaal l 

_ 3 " Lens 2 - RVC ;,_ 11 2 " 2 
2 " - Lens "6 - Lens ' 11 2 · 11 2 

(zie voor nfr 'uringen bènoden) 
En zo ü, __ de cpstellin~· :i : ,-

-/ 

_:L__§)ns_J._ : P.v.d.Lecu17, C·.v.d.Zijden, .J ,llocfncgels, H.Rccduijn, 
L.B:ogg·, F.Bti_rghouwt,. G.Kcmperman,B.renningc, H.Pclster, G.z,d:? •' Waart, P.1kershoek. !-leservrn: C.v.d.Beek, P.Komper. LcidEJ:• : dhr .E. Serolca. -··---- --, · · , · ---------

Lens 2 : G.de Ha1is, D.Taat, F.de- GroÓt, H.Dic,tz,K • .Admir,-.al, 
H.Br\yer, R.Blok; W.Stó0vé, A.Lutte'rman, J.de HE,cr, B.Hendricks, Res.: W.Wfogeri:nk, G.de Röc-s, G.St:p,ver. Leider: dhr.P.Moershock. 
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kns 6.: G.Hc.llEHcn, .F.W,mstu.ker, A.Tho;iu::s, C.Nuytcns, 

c ..• Zilfhout, P.\'iisse, A.v.Eig, H.C. (mar,s, G.Olyhoe:k, G.v.Jluu-

1,·ou, P.:de Ho.as. Ltider : dhr~H.fü::· Bt_.:kker. . 

,Lc:rts 7 : P.S~hul ten, P.Nicwi1~nhuize11, H.NL.uv,cnhov_n, P .• _ .. _ 

!'. .. ring, J.v.d.Kn,u,p, J.Veldink,,N.de È•.• r, B.Brouwor, I..Tho

m· s, 1".de la F'ucntce, W.Burghouv1t. fü s, rvus: 11 .PQillct, L.W,m

:icrs, R.K.-,·,lmucs, ,A.Vtrburg. Leider : dhr.A.Bcck. 

· vo·.-:ir ..:.,vtntuclc :..fschri.jvingen nan dhr.E.SGr'-•loG~ Tu:1:-:1t0n-
, 

str.so. ' ' 
.vcor cv<.;ntuelc Gfk0urin en het v,,l ,cnd0 : Indicm d0 zatc:r-

çlC:1.gmiddr~gce:mpetm.tie ,:1-fd. 1 s Grcvcnhc:=..ge seniorc.rt) dc0rgni:t, 

dus niet in zijn geheel wordt ,:.fgekaurd, gr,c.n de wedstrijden 

dc0r. Ben j8 niet .z(•ker kcr., dan e.ven l&ngs Temritenstr.5O cm 

de ste.nd van zaken t.: v0int.r:.en. 

Heb je, • .. l 8Cn nieuu lid , p htct o,·g ? 

Trt:ining. 
Do0r L0n misvt.rs tr.::nd h(;:bb&n E:C-n twcL:tal ( ! ) seniorE:n 

J,--nd,.: rdcgav·"nd vl.!rgucÎs d0 vi.:.rré mir::. n~~:r Ockenbu1 t;h gema4kt" 

G"zicn' de geringe bc,l,;ngstclling ht";ft de: heer Hc0fnc.gcl na-

., mclijk bcslrten dû st0niorentrüning vü,r de clft,ülen 3 t/ru , 

~t,:p te zetten. Eigu,lijk hcct't deze tr·0
ining ,,i vcJn het be-· 

gin nf e<.n kwij1wnd bcstan,:,,. g<:lcid. Opv .llcnd ,ms h<.t d'.1t 

vo,·rcel de s;ielers v,m het vijfde, ,de E,x,;j\mior~n dus, neg v:el 

v,m deze 's)Cfenguleg, i nc,ii:. gebruik ma,.ktcn. M,, 0.r allLngs blek€: 

zij zich 22n het seniorenmilieu11 aan te p'.isscn II cn,lietqn de 

truining veer wat het was. Het is toch wel bet:r;-curenswc2rdig 

à.at, nu c.ns terrein éindelijk v,m de lang verwachte lichtin

stc..11·1 tie v..::orzien is~ or zo weinig n'nimo blijkt te zijn ,~CT 

zich racen· ~l' de vcetb:1lspcrt te bekw,.men. Natm•rlijk k:•.n me:. 

vrm het st~.ndpunt uitgaan d:,t du spert slechts cntsp,mnir.g 

is <én zich dtrnrcm tet hct w0kelijkse P"-rtijtjt; b~porken. Mu-r 

is het niet zo dat men des te mLer plezier in zijn SFçrt gaat 

krijgen wanneer n:cr. zijn c::paci tei ten d'.lc;rin .'Zo vE,el mogelijk 

ontwikkelt ? lfaar ,ja, nekr.nrter, hrnft g<>.:n zin. 12.ten we mf'.B 

' 
1

, at:n de cptimistische kant blijven en hopen fü:t het cea'n. volgûr. 

keor b8ter Zf:.l gc."nn. 

===========·========-======================================== 
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D E _._, ·L _lr S H E V U l ----------------------Re<iactie; ö,; Lam en G.JehÉe· ,. 

GiroqlÏlrrlmer t,n.v. L. en s;336711 , 
Secr. :H.Roukes, 2e Schuytstr.60-tél.)24721 

Terreinen Ockenburgh, einde Laan van Meir:lcrvoort 

' 3le JAARGA!JG (1•957-1958) n°1; 26 DEC .57 . 
------- '4. ,, • ,. ' . ..., 

.LENS 1ZAKAGENDA, 
' ' ..._ Zaterdag 28 dec. Junic ..:-enwèdstrijden , . 

Zondag, 29 " Jun_iore·n Lens '.4 - Q,.Stèps , 
Maandag 30 -~ : De. laatste·.clubavond in 1957 
Jlinsdag 31 "·· :' Oudejaarsdag -,Zal1g uiteinde Woensdag. 1 · jan : Veel heil e!l zegen ! · · ..• ·. · · . . 

·, Vrijdeg ==3 == "= .• : = Filmavond = voor _junioren.=== • ' .• ===== · == · = 
' 

"' ✓ ',< ,. 

KieRST!HS. , . , ' 

, J 

, ;oe·ze week vierlên wij, het Kerstfeest,' de dagen, waarop we. ieder jaar de geboorte van onze ·Ve,rlosser Jezus Christus in de ~ i'tl vari Bethlehem herdenken. Be teident Ke;s tmis voor velen 
nauwe lijk~ meer dan' twee extr.a vrije dag3n1 -v-~or ons Christenen is het ,een waarlijk groots feest,. dat wc in- alle luL:ter ple_gen tè vieren. Een feest vooral ook var, de vrede,· die ,<ie é!lien toch · zo hard nodig hebben èn waarbij de steun van _onze Goddelijke Zaligmi:ker, ononttieerlijk is. . , · · 

· ' .A:l 'onze lëden en donàteurs wensen· wij daarom· toe een ZALIG KERSTFEEST. . . 1 · ,. • • • · • ' , 
========~==- ;:::===, =:.::=== ,,, ========-· ;:::;:::;::::;:;:::;:::::;;::;:;:::;::; ' - -=======~:;::;:;:::=:==== 

;.. . OFFièIEEL. ' 1 , . 
, ' 

HET BESTlTI/R V/J;.NS'i' ALLf: LEDEN EN DONATEURS 
EEN .ZALIG'NitUWJAAR ! --------------·----sneuwè leden_ '' , , 

_.,.n°312 : R.IL v.d.V/al,. 8.1..47 W.eimarstr.239 . 

. . 
,, , 

~ 3).3 · F.dè Wit, 22.10.43 He<;llsumstr.157,. , ,.,. ' 314·. L.P.W.II,anssen, 18.1.42 P:i,eter Langedijkstr.186 
In ballotage: . . , , 

. ' 

n°43 R.A.M.v.d.Bemt, 29.10.49 A1;1);!anastr.9 dhr,Hoogeveen-Houkes 44_C.H.van Baal, 10.10.46 Gooilaan 67 dhr.Juffermans-Sarolea · 
(áangEiworven· door J.Dietz) · . , . - .. . ;.5 R.A.F .Me;_-·er, -~ .1 _ .44 ':'oc1Pfa'<nstr.23 dhr.-Brodd:..:. r ..... -R:_.:r."'-lt·{~: 
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Nieuwe doné!teurs_: ,,,, 
n °275 L.M. v. Stu:lduinen, Bij,,q;l~an, 56 te EeTI,c8broek · 

276 M0vr .!,,. ';'h .Pauli.des·, J oh.l,betsuijckerstr. 6 
277 C .Hoogduin, Gas-laan 217. 
278 J.G.F.v.Leuteren, RegEntesselaan 191 

h~~mpcommis sie: 
In de coL.::issie ter voorbereiding van het jeugdkamp 1 58 

hueft hc,t bestuur beno<"r.:d de heren A .Beek én E.Sarolea. 
-:-:-

K.l(V"B .. -~10TO. 
Zondag jl. b~h3alden twee van onze deelnemers 9 punten. 

De troostprijs gaat naar de heer H.Lutjes. 
De stand is nu: 1-(138) J.Bontje; 2(137)Th.C.Lucas

Luyckx P.Or::mje; 3(133).J.Ras; G.Vcrhaar; 4(132) L.de lioE,r; 
f .• Bo'gisch; H.J,.nssen, ··11.Wrntcrlvut; 5(131) 1 J.Coucke; 6(130) 
,,.E~ck, l!.v.Iüjn, L;C.v,d.Wc·«Js; 7 (12~) Ii.Benker, J .Bom, Vi. 
IcrhcK;fn; 8.(128) P.v.Elfcren, A.ll.v~n Gijn; H.Eçmkes; 
F. Kro.l , V.v. Lc.c.rhovi:Jn, . F. v .1U..ke;m.Öurg, C .1ilsyer, F .Ji1ourik , .. .t'. 
P.'.,ulides, C,P8cters, J .\'/Illc.,ms, A.Zuidwijk; 9.(127)Vi.Klünnen. 

VAF.IA. 
-D€ hee:r J.v.We.ssem moet, in verb&nd mt.:.t mc.&gklnchten, 

enige weken thuis rust houden. Van, c.,lfsprc.kend wensen wij liem 
eon spoedig herst81 toe En hopen dat hij v,eer snel het ziek-

✓ bed 1 1 t za mogen ver a en. 
-Onze oud-voorzitter, dë heer J.Dubois, is ter observa

tie' opgenomen in een ziekenhuis te Utrecht. Ook aan hem rich
r ten wij onze beste wensen. 

-Traditie getrouw kon dhr.Sarolea zich zaterdagmiddag 
weer in het b,;zit stellen van divorse gevonden voorwerpen. Zo 
vond hij cel) paàr voetbalscho~nen, een trainingsbroek en ,,en 

1 trui. Het schijnt er'bij de junioren nog al aan te zitten! 
Adres : ~omatenstr.50. · 

-De emin8nte spil van het zevende A,Walhain, zit sinds 
zondag " met het been omhoog Il• Kort voor het einde van de 
wedstrijd tegen RKlj.VV liep hij nl. een gekneusde onkel op. 

/ Vlij weten nog niet of de· blessure van lcngdurige aard is. ' 
Natuurlijk hopen wij dat hij in het nieuwe jaar weer present 

· zal zijn. . . . , ' 
-Zondag werd op,"Ockenburgh onz8 oud-vriend !fans Borsboom 

,o-,., icrnalCJerd •.. om,;ntcc.l hc;;ft. hij ::lcc:icilü. in Stuttg·.rt en 



; 

---.---------------------------------.--------------.-- '-----
vertoeft nu mot v::c2ntie thuis, Hij mr.akt het ui tstcLnd en 
Ll:,t bij deze alle Lens ers groeten. 

Uitslagen van 21 en 22 December 57. 
Sanioren 

Vc:S 1 - Lens 1 2-1 
1-2 
4-1 
2-8 

Junioren (brie:ndsch•,ppd i.ik) 

· L& ns 2- Laakkw_. 5 
kns 3- SOA 3 , 
Kran'-'nb.3-Lens 4 
Lens 5~. Q.Steps4 
Lens 6- Voorb.6 
RKAVV7- _Lens 7 

10-4 
12-0 
2-4 

Lens 1 RVC 4- 3.: 
Lens 2 - HVC 3-0 
Lens 6 "" Lens 7 4-'l 

~ , -f ~ 

Op de làatste competitiezondag van 
1957 -zorgden onze twf.e hoogste elft,ülen voor onaangej1at..e 
verrassingen. Lens 1 lilOest ,wderom beide punten op het VDS
tcrrein letrn;·waerdoor de ktnsen wel een stuk gedaald zijn. 
Lens 2 verloor van hekkeslui ter Leekkwertier, det zi'jn ·eerste 
overwinning boekte. Het derde vond de goede weg terug on is 
iets gunstiger komen te staan doordat de Jngers van Postalia 
won. We staan nu 2 verliespunten op deze beide clubs ton ach-, 
ter. Lens 4,2. en_§_ kwamen met wnrc monsteroverwinningen uit de, 
bus, r0sp. 8-2, 10-4 0n 12-0 ! Het vierde kwam hierdoor op 
de tweede plar,ts, gelijk met WIK 2. Lens 6 b, hield· de leiding 
van de afdeling en zag zijn \)Ositie aanmerkelijk ver bete ren, 
do9rdat _de concurr,·nten Wilhelmus en Quick een ·nederlaag leden. 
Volhoude;n,' zesde · elftallers. Het aevende ··deed het ook weer· net
jes, door uit van RKAVV te winnên •. 

j 

PROGRAb!MA SENIOREN VOOR 5 JANUARI 1958 : -
RVC 3- Lens 2 ; Oranjü Blauw 3- · Lens 4; Lens 5-Post:. lia 3; 

Wilhélnus 6 - Lens 6; ~ens 7 - Voorburg 7 ; Wassenaar 9-Lens 8. 
-:-:-

- Alle spelers die op 5 januari 1958 niet in de gelegenheid 
zijn te spelen worden verzocht dit voor m,.andag', 30 d0cesmber. 
1957 b<:kend te maken aan dhr.F • .J.ven Luxemburg, Copernicusstr.56, · 
tél.636509. 

-:-:-
Ingevolge voorschrift van d0 K.N.V.B. moeten allo pasfoto's 

die afgegeven zijn in 1951 vcrnüuwd worden. V6le vun onze oludere 
' , zullen -dus een nieuwe foto moc., ten inleveren voor het soiZO€j_58. 

Welke leden dit zijn zill len w:i.j nog nader bekend maken. Te. vej"s 

·, 



, 
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----------------- -------------------------------------------. 
1·. orden hierbij vcrmc ld verschi1:tcndl? van onze:, jongorc 1,. den 
'cic ondanks hcrh: .. ,:lde oproepen nog s tu;ds geen gevolg hier-

' ,m· he bbcn gc,g, ven· · . J,,lfiaalsocre,foris 

-· 
\ ,.n doc,l tot dool . · 

Bij Lens_ 3 - SOA ·wt,s Lcns·.hct grootstó g~de,lte V!!n 

a.: wedstrijd in de m-,crduhcid. In· de el;'rSt"ï , hdft dc0d dé 

voorhoçdo wct.T ann de oudt kncnl van het t\-,.iV0r dO"orvocrc..n van 

ltct spel. I;i t lc,vérde echtc,r tcch nog c.en doelpunt op van lfans 

Bdjersbcrgeri v .Hcncgomien dio m€ t ._en hoog schot de. te klüne 

SOA~keeper passeerde. De balans kwam in cvc;nwicht toev k8eper 

Eicenburger C8ri schot v,.h de SOA-rechtsbinnen' n,ü,t onde-r con

trolo kon krijgen. Ih /ic rust -kwam ·de voorh0<::de &r eindelijk 

in en do score WEr<l. door Fortman en Kochi opgevoerd tot 3~1, 

v:qarnn. Linnov;cev~r n~1 ti:!n~ solorush voor een 4-1 c.indstGnd 
z3rgde. · . ... .. · 

Lens 4 bh ef op, h1, t goede pad en wist met 8.-2 re • 

vanche t,. m;nen voo_r de thuis'gcl~dcn 4-1 nc.dcrluig t&gen Kr:::
nenburg. Voor rust ging hot.nog ;;nigszins g"lijij op, 1 al was 

Lüns mct.:;Jtal sterker. Via V .va.L:_ erboven werd. he~- ~-0 maar

Krnnnburg had het entnoord kli:t.r ,'Vlnk voç,r hcclftimG werd het 

2-1 door P.B{-rgenhenogom;en. Toen,H.v.W,sting·_in do 2o hGlft 

er 3-1 _ vnn m:.r.kte krc8g·•d(; scheidsrcchtECr van do gc.sthcrcn. 

, enige minder prettig& opmerkingen te: horen. JHam;wi t kon_ door 

dit onderling," gLmopper "bij de tegenpartij doordrukken en._ 

met de.rogelmr.at vr.n· de klok werd de stand opgevoerd tot 1~1, 
waarna Fri-jters nogmr.als moest vissen.• Vlak voor tijd werd het 

rtog 8-2 door Zuidwijk. , , ' 
Lens 5 won met de_korfbarcijfers 10-4 van het, mot 

sechts acht man spelende-' Quick Steps. Onze ploeg, die uiter

&ard de gE:hole · ,1edstrijd in do meerderheid vms, spe8lde een 

zeer c, ntrekkelijk, mai:.r ook productief spelletje1• Wat dat , 

laatste betreft, liet, vooral.de aanvoerder tegen wil' en da,_nk, 

.H.Lancée, zich niet onbc;tuigd: maar liefst zes(!) doGlpunten 

nam hij voor zijn rekening, Het pleit voor de vechtlust van 

onze tegenpartij dat zij' toch nog vier maal ons net wisten to 

vinden. De, dr.ie invall,,rs de Bruin, Diet en Burghouwt hebben. · 

nogcl wat tijd no:rig _ om op ter.;pt.ratuur to komen. !Jaar de ècste 

spcl0r van hut veld -wf\s o:ntcgenzeggalijk "good old" A.Hoofna~ 

gel, ,ii( door zijn rustige, b, hu,rstc sr,~clwijze zijn jong~rG' 
! ~ . 

'' 



' 
,----- ------- - ------------------------------------------· -- ----ploc.;,;esnotcn skc,ds. weer tot nieu-we activi tci t 'wist aan t~ 

zetten. 
Lens 6 had een gemakkelijke midda'g. De tc,genstandE,r 

Voorburg kon sl,:chts 9 man opbrongen, ·\v,:;~rvrm er nog één tij
dens de rust er de brui aan g2f en inruktc. Wc hebben wEJer 
eens kunnc-n -m0rken hoc onprl,ttig het is, 00k voor de te:g€npar
tij, wannEJcr men zijn medespelers in_ de steek lint, al lGg· de 
schuld gelukkig niüt bij ons. 18 &:tnwozige ":oorburgcrs hebben 

1 

zich goed geweerd, maar kondrm toch niet beletten, dat 'or ·aan 
'de lopende bnnd door ons gedoelpunt werd. Spcorpunt Schippers 
nnm verrov1cg de mccst._e treffers wüor zijn r(kEning. Eoil"mis
vE;rstand" tusse:i Becker en ·kec,per· Suijk~rbuijk zorgdo er voo· :, 
dat Voorburg de eer niet kon redden (het klinkt viel raar, ma,c_r 
het is h"Cus WaE:r ! ) . Toon scheidsrechter Haukes bij het lar:t-

1 

ste fluitsignc:al VE·rteldo, dat het 12-0 geworden was, vond ieder-· 
een hot b0st. _ . 

In de wedstrijd RKAVV 7 - Lens 7 hebben- onze beide bui-· 
tcnspc.lcrs, S .Kroe,n en H.l\Iulder zich bij zonder. ondcrs choidcn. 
Zij specddcrr h0t, spc_llctje, zoals wij het gcarno zi<:ln; eigen 
scoringskcmsen ópoffcren voor nog beter geplm:itstc mcdespel, 1-s. 
Uit een vè.n hun VE.•le voorzetten, vi~lc:n voer de rust slechts 
tw.;o goals en hicr,.:,,c werd hun prim8 werk slecht bvloond. Hot 
ctrste doe:lpunt was van Jan Bom cn tweede van S.Kroon. Na rust 
liep AVV in 10 min. in tot 2-2 ~n dit was het signaal tot oen 

'algemene stormloop op hot Lcidsondnmse dool, AVV bcwac,kte ex-
tra onze buitenspelers, 'm~ar zij vergaten middenvoor H.Janssen, 
dia op de bekende wijze binnen 5 min., 2 doelpunten maakte(2-4). 
Hij ontving de bal in tl€: vrije ruimte; cie ·ui tgC:lopen ·keeper 
was er nut iets. te 1: at bij, een kort sprintjG en de bal ver
dween innhet verlaten doel. Hiermede m[lakte hij cnkde opgelegde 
kensen uit de ~erste helft ruimschoots goed .. De invaller
sch0-idsrcchter verdient alle lof. 

PROGRAMMA JUNIOfil.N VOOR ZATERDAG 29 DECEMBE,R 1957 : · 

- 3 uur LE:ns 1 -' Lens 2 Terrein 1, lokaal 1 
-- 2 Il Lens 8 - Quick St.9 Il l " l 
- 2 Il ' : Lens 9 Quick St.10, " 2 Il 2 

PROGRAM!f,A JL'NIOREN VOOR ZONDAG z 20 D}!;tEl,;BER 1927 ' 
-12 uur Lens 4 - Q,uick St .'comb. 
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En ,;o is de opstelling van : . , , 

Lens 1 : als t;,._gen RVC m<èt P.Fr·cts .. Rüs. G,y.d.\i'~.art, 
1 H,B 0 ycr. Leider : dhr.E.Sarolea. . ' 

Lens 2 : als tegen RVC r;ict C,v.d.Bcck. Ros; W.Whgc,rink, 
P .K~mper. Leider : Dhr .P .idd:,rshock. . ' , 

Lens 4· : F.Str:::vcr, H.d8 fü:as, 'Ji.H'.,rfü.rs, R.Roodbol,. K.·· 
v.d.La:;.n, N.Drabbe, W.Venderbos, H.v.d •. Spck·, }'.1Cc.mpor, R.v. 
Dijk, M.Ik,r,::chöp. RJs. :_ .A.Rooduijn, C.Dankc•erts. Loider: 
dhr.A.v_.Gast-,L. · r 

Lens. 8 : J.Brockhans,:. l".Duim, N.v.Adrichem, D.Wanders,' 
N.Pnnn.viccct, H.Englcbürt,, •J.Vlitting, C.Suijkcrbuijk, C.J()hee, 

.. E.Bish~ G.Scipio. Rcs. P.Poillot. L,:ider : dhr.A.Beck. ' 
Lc,ns 9 : Th,v.Par,ssen, J.Gro•füveld, J.Mcycr, c:Jacobson, 

.2.Ko,)lm•~-E/s, !, lkrte; A.Vcrst,,egh, A.Verburg, P.EM.ng,· A.v.d. · 
Vocrt-v.d..Klt.)(, R.Marti.nus. Ftls, Th,Scholtes, ·1.Vlr,strc:,. Lc:i_
:-lcr =~ dhr.A.S• c.bcrs. 

Afschri,jvingc_!l nc:,n dhr.E.~Brolrn, Tomatcnstr.56 
.!:!:cgr,•e1ma voor 4 en 5 jEn,58 : Lc.ns l - RVC; WGstluhdi.-1-

1.i; .. )''~ 4 ; L1.,ncl 5-VI'i'A. l~ost;r-t:.; V.;r~denbUrch - Luns 6; ·-L~ns 7·· · 
Vr-.;dcnburchj \'/, ,;;tl~n-~ia .. L:,n~ 8 ; :DHj:, - Lens 9. 

1 l!,i:.!l'.lvonc... : Juniorèn·, hc.l,lrl.t v.rijdélg 3 j:~nU!::ri v;r-iJ l :Dr.~. 
grr;tc k;:impfil?:J ,:,;n de- N K. S .• ZEll -_dan ve:,toónd YIOrdcn. Ook 

. enige nnc:kre f;i.;.ms zullen jull:;.e aahg"naam bezig houden: Voor . . , 
pla::ts en tijd moEt je de Lcnsrevue van volgende week raad-
plegen.. . , _. 

In del in,,. A--klasse; ,· · ·. . ' 
-----=- ·- ·;:.s== Lens 1 is inguleeld met· de volgende 

ver8nigi11gen in een nieuwe A-klasse 1 : RVC, Vrodenburch, 
VlOS, Wilhelmus, Rijswijk, Quick, Die Haghe, Cr ,svliet,Na~ld-
=:k, . . • 
Van doel tot .doel.L l ' . t .- · d · d h 1·· 'k ,.,,,d-•--. - . ens. wis in EJ vrJ.€n s.c eppe. J.J e .. ~ 
·strijd t<'>gen RVC met 4-:-3 te z0gevieren. Vooral vlier· de rust 
w0:::-d er zeer goed gespeeld. Met €en 4-1 voorsprong brak de · 
rust aan. De Lens-deelpunten werden g,.scoord door Pc.lster(2x), 
v.d.Waart ·en Ircmperman •. Na de hervatting zakte h0t tempo ean-• 
zienlijk. RVC kwam.· geducht opzetten on wist tot 4-3 in' to lo
pen. Verder liût onze verdediging het echter niet komen, mede 
doorde:t doelman v.d. LeE:uw, in prima vorm was. Vooral Hoefncgel 
en Burghouwt ku;men op e~n ui ts t,:kende wedstrijd tE.rugzien !· •··' 

· · Ook L.nR 2 sp. cl de cvn lcukr, :,l,dstrijd t,gen 
Ff\,·c.Er . ~.rd, ::::::,ntrcl.:kf:lij~: ;· :·~ 1 'vt rt."'e;:1ni .. r. r.ii~ .. td•:... ovcr"rïinninr.! 
--;:::=====:;;;:.:::;;;:;::;:;:;:;;;::::======:::c:.,:.·:=:"-:,-,;::::;;o:::;;;;:;======:;;-';;;;.:::.;:;:.;::;;:============== • ;::: . ~- -
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D 1 L E l: .~· : . __ 4 v ü E ----------------------
,:edactie: G. Lcar: •en G.Jeheé 

Gironummer t.n.v. L.en S.336711 
Secr. : H. Houke_s, 2e Schuytstr. 60, tel. 324 721. 

'.Terreinen· Ockenbur,gh, einde Laan van 1leerder" oort 
------ ------------------=------=-----=-------------~·-==-=-=-;;;: 

3le JAARGANG (1957-1958) rt 0 18 2 JAN.58 
======;;;:====================================-================, 

.- LENS' ZAKA<iENDÀ 

Vrijdag 3 jan 58 Filmavond voor de junioren 
Zaterdag 4 IT Lens Junioren 1-6-7-8-9 
Zondag 5 " Senioren 1,2,4,5,6,7,8, Junioren 2,4,5 
Maandag 6 IT Clubavond ! 
Dinsdag 7 " Training· ! 
Wocnsdeg 8=="=-=='=Woc-nsdgamidl\egclub=+=training,============= 

Een ni~ui.ry j~ar, een niGuv.r geluid! 
Met deze verü,tie op de mmhef yan een b<ökend gedicht 

zouden wij deze Lens-revue, de eerste in het nieuwe jaar, wil
-len aanvangen. Weliswaar stt!.c..n ons nog 0nigc, naar wij vrezen, 
koude m::,andcn te wacht"n muàr dit v,:;rhindr;rt ons toch niet ons 

-verlengen naar een nfouw geluid nu ·ai ksmbaar te meken. BiJ het 
ingnan van een nieu-1v., jaar is de mE.ns gei.uw geneigd zich nicuviû 
(en goede.!) voornc,~ens t" mt:ken en oo], Uw· redcktie, wij beken
nen het graag, b,zondigt zicht hier· aan. Nieuwe plannen word<èn 
gesmeed, 'nieuwe v,;rwachtingen worden gekoesttrd. Zou het eerste 
het 1)-0g halen·? De ki:nsen zijn bij Lens nog wel ,;,anwezig. En öok· 
van verschillende andE-re elftallen v<trwachten wc nog wel iets. 
Oh ja, nog zo iets : het nieuwe veld ! Zou er in 1958 eindElijk 
iets van komen ? Zou eindélijk datgene, waarover nu til zo lang 
en zo druk g·e:fluisterd wordt, .in vcrvu~ling gl!an. En dnn de 
Lcnsrcvue zelf ! Ook die heeft het stadium vun de volmaaktheid 
nog ls,ng niet bE.reikt. We no,men ·alleen m'aar ,de. veel btgecrde 
omslag ! l!lr c,r genoeg Uw rèda-ol<;teur zal voorlopig ma:flr probcrfm 
zijn koortsachtig m.rken--dc brein mot bohuln van een "· pilsje" 
weer op de g,,,vens te temp<cre. tuur, te br,mgen. In de komei,.de weken 
zullen we nog, gelegenhci.d genoeg hebben om op dit e.lles nadLr 
terug tÉ:, komen. Rest ons nog om datgene te doen waarvoor wij 
eigenlijk de pen hebben vast gegrepen: de Redaktie van de LEns
rc·vue wenst U een' zelig en voorspoedig 1958. 

De Reda.:,ktie. 

----· _1,:·•-'." -----•-·-·.;1 ------. •-,·--!· .• _ ., --'-· .. --- .- ----•·-·--~--~ · ..... ". 
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• l.OGRA!,il-.iA S,.:::;:OREN VOOR Z0NDA-J 5 JANUARI 1958. 

- 2 uur 
- 1 Il 

l· 
-~ 2 Il 

-:2 " 
-l2 " 

-lu45 
-12 Il 

Lens 1 - Terrasvog;_ls 
RVC 3 Lc,ns 2 

Or.Blauw 3:-Lcns 4 
Lens 5 - Postr.lia 3 
Wilhelmus 6-Lons 6 

L'-ns _7.:.. Voorburg 7 
· Wass0n2,ar 7-'.Lcns· 8 

' : ' 

<.PéTI- LLINGEN ~ . 1" Î 

Ockonburgh, veld!, lok.l 
Schaap,1cg tEo Rijs11ijk, einào 

Vr,. '1énburchw0g,lihksaf. _ 
Schiwmclweg 200( t.o.:ikctcstr.). 

Oékenburgh, vcld l, lok.2 
Terrein :!CLVJO, Looy, rsl~:m te · 

Voorburg. · 
Ockcnburgh, veld 2, lok.2 
Mcriastr.te \fas3enaar. 

-
Lc_ns l_: A.Bcck, H.Haket, E.v.Lu,rhovu•,J.Bcijc,rsbergim, 

J .Admirual ,B. Luijckx, J. ·,Yüst, fcld, J ,Suijkcrbuijk,· F. de Jon·g, 

~~.Rr:s, .. J.Vcrhüf::.r. i{r.;ae:rvGs: H.Eis8nburgEr, H.!k"ijcrsbèrgc-n 

.v:_:n licn€..gouwun, G.Ko.;hi .... Lr;idcr ·.:· dhr.8.v.d.La_on .. , , 

. ~ Lons 2 : F.Kortck&,3.s, P~ .. Hoppe:nbróuwE..rS, H.Kc..mpLr,.A.Vt. stc.r 

J. v. d .MZer, C .Pu; ters, P .,,urghouwt,A. Bu:rghouwt ,L.Knijff, P. Orcn

jc, J.J,:ig0r. fü:se:rvc.s: E.·üstofcld, L.Fortracn, H.v.NieL 

T,r i der : dhr .. A. de W;:,<:·rt. 
··-·-Lens' 4 : J.Frijters, '.::i"du Hécr,F.Krol, A.Krol,J.v.Vlc~tini 

1. ·v o Veîze!l-;· A. Zuijdv!ijî(, -:r. v. Lnc.:.rhovèn, P .Bergcnh.e_negouw0.,n, 

L.de Boer, H.v.Wcsting. Reserve: J.Boortm,m. 

~ens 5. : R. dó W:.nrt-,-A.Hocfnagcl, P .J_,,ns ,}I. Wij;ters ,N .de 

Gruyter, A.Smabers, J.v.Brussel, G.Juhee, H.Lcncée, H:Naaste'-

r:::d, J .Brussel. Reserves: J .Bom, L.Nüssen. , 

Lc12s 6 : R.Suijkcrbuijk,_ E.Löm.nst8in; \v._Klünncn,. G.\7. 

Gein, R.Bcckor, C.Nicuwenhuizcm, L.Blom, J.Kuijpurs, F.Schip.:.' 

pers, G.Lam, J .Brochard. Samenkomst: 't Vlachtje, 11 uur. . 

LC_!!ê__l_: A.Blok, J .Balloring, F.lfourik,J .Bom,H,v.d.Boo

gaardt, J .Bontje, Il.Mulder, H.v.Rijn, H.Jer.ssens,L.Ni<,ssen, 

s·.Króon. _ ]tcsc.r-2'.t : J ,Brussel.· • 

Lens 8 : H.Verheugd, K.Wallaart, P.v.Onna, J.Broekhana, 

J .Stoltenberg, A.v.Licshout_, S.de Bruijn, V.v.d.Bogaert, 

L.de Weert, J.v.Potlje, E.Sarolea; Reserve,: H.v.d.Beek. 

Sam;:,nkomst : 1 t VlachtjE,, 11 uur. 
Afschrijvingèn t~•riec~ten aan de heer F.van Luxemburg, 

Copernicusstr.56,tél.636509. 
Programma sGnioren zondag 12 ,januari 1957 : Lens 1 7 Bos

koop .l', hns 2-fü,,,ldwijk 2; Lens 4-31.Zwart 5; Dc.,lft 4-Lcns 5, 

Trnt~ ,<.,_,, .. u,,""" 1 ,....,. ·,•1,~h ~-L"ns 7 T· --'--V-·· ~"- i.··-ns" 
..w... ,, - ~ , .,. ~ z .1. .1 • / . <. _ t .,.J. .. • • .... ..il C • 
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Lens' wel en we:e in.1957. ·, .1. , ·• , 

Wanneer deze Lensrevue bij·U in de bus valt, hebben we 

1956 r&e:ds.ingeluid en het oude jaar uitgelei.dE> 6cdaun. De 

olie:bollen zijn ( op wat •restantjes 'm,) " soldaat " gemeakt., 

en J.: " keu.li:enmeidcn " zijn ui tg,~gild. Het jaar 1957 in .. ::an 

de historie toE:g,,voce:;d. Ook voor onze vereniging, die weer 

vEJle hoogte { mam: ook .rli'lptepunten büeefde,. Al :net al, was 

1957 vcor Lens niet onglll'.)st,ig. Er zi.t ·vooruitgang in, •al gaat 

he;t langze,am ., 
Tradi,ti,-g, trouw v;ill.én we de gebeurtenissen van de afge~ 

· · lopen 12 maanden nog eens de révue 11:trn passeren. Daar· gaat.-

. ie dan : · · · '· 

Januari 1957 brengt al direct belangrijke we'dstrijden. 

' . 

Lens komt tegen koploper Rava niet verder dan E:en ,; bril ", • . · 

maar onzé reserves kloppen mededinge:;r.Velo 2 overtuigend (5-0). 
Lens 7 treedt voor. de eers.te l!l[HÜ. binnen de lijn~n - Al_bin v. . , 

G/,istel komt"in het zi,k<.nhuis terecht - Joop v.Wassem'meldt d~ . ' 

.geboorte Vqn ee:,n zoon. - Kees Veldink sláagt voor htt e;x,imen·· ·,;-

1;.B .A .. - De kar:pco_mmissie begint reeds m,;t \ie voorbereiding(m. -

In do voétbalwereld heerst gdharrowar rondom, d~ to1o. Hij komt 

wel, hij komt niet .,. Voorlopig blijft Lenspool nog p.óordraaien

A.Hoppenbrouwers f\mg(ert. als ballenjongen bij Lens-Schoónhov,m-, 

· Lehs 1, 2 en 6 staan er goed voor, Lens 3 on 5 hE!laa.s niet', on:. 

dan.li:s, fra&ie overvlinningen op de laatste. zondag' van deze maand

Ruim 60 junioren genieten van een filavond in de- De Gheynstr. 

' Op 1 februari pre_cies ïs W.v.Bohecmèn 36 jaar Lenslid.

Joop Willems moet onder de wol kruiJ)en, maar de training gaat 

• 'dö/Jr ·.- Bij de junioren zorgen Peter, Kemper c.s. voor een "stunt'.' 

aan de Nijkerklaan (5-0); moe-t Rob .de Waart iri Wassenaar 12 keer 

·vissen en·vorliest Lens 10 van zijn grote rivaal RKAVV.- Bij do 

senioren zi~ Lens 6 op ,fluweel, maar Lens 1 krijgt klop op het 

abominabele VDS-terrein. Dhr.v.Luxcmburg Sr. :mtvangt een onde;r

gcheiding. - De KNVB-toto doet zijn intrede; '57 Lensers vullen' 

het ce;rste fo1•mulier in. De Lc;nspool wordt opgeheven- Snecuvrval 

veroorzaákt 0en voètb.alloos weekend: . . · . _ ' . 

. Maart brengt. d:!:oevig nieuws. Het overlijdensbericht . 

van dhr.Cas Halieen op· 10/3 deed een schok door de L,msgelederen 

,, gaan. , We zullen deze grote Lc.ns.figu)lr, :(liet licht_ vorgeten. -

Dd:elfde maand brengt ons twee kampioensch~.ppen : Eerst behaalde 

Lens r:'ie ere:;,laais. Je., ons oudjes-elftal waarin divè.rse Henkc-n 

...... ~,,.. :~r:.n'de bi.n~· ~:--)1, n, kc..n tr nog.·wel wat van! -r .. ·-f .. · ':'tken 
', 
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léitor b.n Lens 2 fe0stvi(-r€-n. :,,, eerst noót,i:ds radicnal -met 
V: lo 2 te: hebben a'fgerekend ((-0), volgt ,~n 12-1 zege op 
PDK 3, è.ic dé titel opleverde. Voor beide elftallen betcku:t 
dit tevens autom,ctischo promotie.- De wc:rvingsactie dreigt in 
Fl22p te valltn, m:1nr ,lfrans è;t.: Jong en Jan Suyk1::rbuyk verras
sen door hE:.t uanbr~ngcn van·8 ni0uwE: donateurs.- 'Onze-A-ju-

J :. .. iorc.n · verkeren in (..;On d~. pr_ s~·i...... · 
. In April valj, het vonnis o-,-~r Lens 5 : de fini tivf onder

aan. Dat geen degr&do. tic volg·~; dnnk€.n wc ac"n _onze vt:. teranen, 
. die nu ui tGraard ni;:;t promoveren.- Lens 2 h::al t het net niet 
de 100 goc.ls vöör. - Vr')ugde hee:mt in de fámilies Willems en 
l,luldE:r, waar een stamhouder zijn intrcdo doet.- 1r wordt een 
stcnctllaar gevraagd en, spo,;;dig ge vonden. Peter v .Elf eren doot_ 
in Hanrlem een gu:ichtigo stap.- De canvoerder vc:n Lcms 1 
kl,,agt over de gt.ringu bclangstGlling nt:n de lijn. - Op het 
totoformulier komt de --.,ddstrijd Lens-J.brseilk voor,, wij weten 
van niets ! - Du Er.v.Lux,nburg tQont zich in dubtc•l opzicht 
een lid v,m " vurdie:nstG ". Eén ven zij1, kolom;wn blc ck f .1277 
m1rird ! Bov,mdicn heeft hij del lGiding in d,., wc.rvingccctic, 
diu overigens een kwijnend bestaan lijdt. - Ons'vijfdc, junioreen 
tc,am v,rli,at hu;t AVV-vcld met "slechts " 2 goblesse<érde s;1c
lers ! Enkule junioren le'-'.Lren prima vcrsl(.gen voor de Lens-
revue. 

In Moi ontviel ons W8derom een groot L,.nsvricnd door de 
d,ood,nl. de HGcr P.çlc, Loom,, onze volijverige clftalsccrGtaris, 
voor wio niets te veel was. ~. Ook de fä.m.Praaldor werd door 
een zware .slag gctrof.fe:n door hot h0'engaan van dochter Ria.-
In de competitie worden rcstenten opgeruimd. Luns 3 verloor in 
een slappe wedstrijd ven Wippolder en degrcdu:rt naar de 3e 
klas. Lens 1 eindigt als tweèdG achter R,,,vn.-Albinv.Gastel 

' ' keert het zitkcnhuis de rug toe.- P. de -Leeuw Jr. vindt de 
juiste verhouding tussen 1,2 en 3-tj8s, met "11S re.sul taat: 
vier(mille). Ook' Clement v.d.Bogaert valt in de prijzGn, al 
was het een besche:iden bedrag. . , 

Het seizoen wordt gesloten· in !Kuni. Lenè 10 (Ju,-i) ver
liest dE:. overgespeelde wedstrijd tegen RKAVV, dus ditmaal geen 
kampioenschap bij de junioren. - Jos Jager wint de onderlinge' 
poolwcdstrijd.-Twee juniorencombinaties boeken succes in het 
Vita Nostratournooi, maar de seniorGn msken <l.c.ar een slechte 
beurt door een droGvige opkomst. Onze A-klasscrs maken het 
nog bont<1r, hij,.,, .__t ne.tiom.:.l U(;dtourno_oi vm: KHVC. }fot hete 
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zomcr::eccr was ge,cn · -:,xcuus-' Onzo fungtionaris.sen .zijn drm.l~ in deaweer voor de kofümdi, cvGnem.cntcn, zoals kamp, sportdi:g en 
Alg.V._1•gadcring, Se;cretnris Houkts ziet. zijn vacruitic_.01.tij
dig rfgcbroken door een ong, val, fü:t hem e:en hcrsenschuclding 
kostte en hem enig,; r,, ken op non-actief stelde. Dochter Elly 
komt er bL ter nf. - De Juco org,,niscert een filmcvond ,., n de 

. l.iient" {;Iot veel bclap.gstolling _volgden dé ruim_ 100 ,~t:m~
1
~-...,~tgcn, 

de Vl-rtoonde sportfilms, .i. _ , · j · 

Zoals gcwoonlijk in Juli weinig voetbal, maar .toch volop 
clubactivi tci t. On __ ze oude glorie moet het aflcggon tegen Wil
helmus' (6~2); fü, "nafuif " liep echter we0r gesmeerd!- Het on
derling tournooi van de zdterdagjunioren wordt in gloeiende 
hitte gespoeld, desondanks is de animo behoorlijk.- Op 14/7 
waaide het iets te hë,rd om de Lcns-sportdng.id,mal'tc maken. 
'i'och hebben de 73-dcdnümcrs çen leuke middag gehed. Winm1nrs 

.. in de di v;;rse groepen waren ](pos Ras, Hrans Rooduyn, P,:ter Kcm
per, Charles Nuytens en D~::n V/m1ders.- Tt:lrijke ·j_ongc Lcnsers. 
zm:aiden. trots metvhun pas "erworvcn .schooldiplomc 1 s. Anderen 
h:1dlon puch ! - De.ze mannd 3 jubilnrissen : J. v .Wassem en A. 
Hopp~nbrommrs, 20 jaar Lens lid ; dhr. Juffcrmc:ns zelfs 35 j. -
Cor Ni,, uwcnhuizen is aan E<.fzw11r.icn toe en. k(:Grt terug uit dl 
Wc.st. - Onzé sE.cretnrii, knopt snel op.- liet jce.rlijks gebedel 
om foto's on keuringen bE.gint:weer. - 50 Ledcm w.onen op 26/7 
de Jc:i:.rlijkse Algemene bij. J,.lJ.cs verloopt in rustig_e sfocr. 
De.contributies.worden verhoogd (teken dE:s tijds).- Dhrn. 
Juffcrmens en Hoefnagel treden ui i het bes t~ur: onder dankzeg
ging voor hun vele werk; dhr.Mccrshoek en de Bakker nemen zitting 
achter de groLne te.fel. - Een groe_p van ruim 20 junioren vertrekt 
n1.:ar Zund,.rt om een geze1.lige week door te brengen in het 1'1<S
kamp, gevolgd door een tw.eed<-., groep, die begin 

Augustus vertrek.t. Ook ditmaal is dit _kamp W:cer bijzoni!.e:c 
gcslcc.gd en ,werden eln pnssa11t, 1flink wat prijzen m~e .naar huis 
gE.nomen, Dè,enthousiaste vc:Î:s;Lagen van K,rel v.d.Laan én Frans 
Wamstcekcr spreken duidelijke taal. - Lensledcn zwerven in de
ze ·vacnntiemaand uit naar alle windstreken, al of niet ver van 
huis. Kees Mcershoek en P,rnl y.Onna, zoeken het zelfs achter 
het IJzeren Gordijn ! Ons cluborgaán lijdt 1een gevo, lig verlies. 
Leo: do ?hert was genoodzaakt pet redacteurschap, dat hij jnrcn
lang met br,kwame h,,nd wr.nrnr. ,,, te staken, Paul ven -Onna wordt ' 
zijn cpvolger.- De .voetbal gaat weer rollen, Onze elftpllen 
sp.:.J.-t1" Lnk ... le ocfenpc.rtijcn. :. Lens 1 mo(-'; voor de. be:.kE.r, visi-
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te ,;:_'s',c.k,n bij Bl.Z,.··.-r·t. Dc~a twu:de: klass,~r kon oris c, t 
grd .oe:i to wm het li;!f !}o'uden (2-1) .- Ook de. toto gr 0 .t w,,er 

dr,.-:.len en ter stimulc,ring ·wordt ·opnicur; cc,,. ondc.rlingc. com'-

-pct_tie ingestE:ld; ditmaal rr.èt 3, prijzen. :onc.·i,curs Log,m nu 

ook :,.cc doen en di. grote invlc-~d ,pn dcz.::' 'b, _,·_ ling ondrrvinden 

wc 5.n 
. ' 

September, vmç.rin de: dc.eln::L"' m,. t sr,r-cni_'.',n stijgt en zich 

25 nü:m~e don, tcurs cummeldcn. ·;En de p, nningmc.cstcr m•:Dr 

glundf::rcn ! - Op 8/9 begint de. hi~ u1'.'c comp-. ti tic, tradi tic ge

trouw geopend m~t een H.Mis in Gro. nèstein, ·ui.:; z·cer goed be

zet ,rordt. - D0 eerste wedstrijddag was vcclb~·1ovcnd ! alle 

elftallen wonnen, Ook Lens 1 stàrtte met een zege. De junio

ren kWamt;.nnog ni0t ~an. bod, raede ·doordn--È in d,.; lfl.atsit:: 2 wc-

-- ken iH,t p;,06-r1.mma gc.h0d verregende. - Op 30/9 had L,,ns nog 

'gc<:n c.nkül punt verloren. - Dhr.N.Hocfnngcl pikt f.250.- mee 

uit d,:, toto-pot. De Hr.v.Luxomburg Sr. wordt opnicu~, onder

scheiden,' LvGnals onze troUFC donat,,ur, de he:er Vrough. iknk 

,fonnscn wordt de c-.rste !vo~ tbc:ilE:nde Ópa in ,Lens - A.W'.'.clhnin 

en C.v.Egmond -zijn resp. 25 en 35 jnar lid.- Het N-.dGrlands 

dftr.l boekt een sporticvG r.:vnnchc op Oostenrijk,· m?.er gnat 

niet nnar Z,·ieden. L.udclijk ·w9rdt de nicm:c consumptit1tcnt 

op Ockenburgh g<-bpë.nd. We hebben nu -tcnmins,to ccn schuilplaats 

tegen de bc:rre E:lcmGntcn, dio ons "home" me.c.r nist kunnen ver

geten. Vele clubgu1oten krijgon het te kwaad, met dG A-griep. 

October brengt g~lukkig beter mee, zod~t het programmn 

vlot verloopt. Do junioren kunnen eindelijk starten en voor

al" de viade klassers doen zich geducht geldon. - "Opa"Jl.Jans

sen is 30 jaar lid en viert dit met 3 treffers t8gori Voorburg! 

Lens 1 struik,:,lt na 3" ç,vcrwinningen ovc,r Quick Steps. - Ben 

Vink _komt me. t verlof naar Hollan',l en verbindt zich voor het 

leven, - Mevr.C.Krml is alle, manncltjke Lcnsers te .slim af in 

de toto. Het aantal de'°'lncmcrs, hierl'!an is gos.tegen tot 150. 

Succe,ssicvelijk ga,::n de ongclslngen rccordfi v"n onze :· :.·.c:- 11. 

elftallen naar het,hiernàmaals. - Prul v.d.kcuw geeft op het 

,DHC-torrein e:en fantastisch nummertje doe.lvcrdali.gen weg.-

, De juniorenafdeling groeit door aanmelding van een flink aan

tal nieuwe leden. - "Het Binnenhof" mcakt be.kond, dat Lens 

in de strijd om de.Binnenhofb~ker d_e eerste. prijs zowel voor 

presk-tie als voor sportiviteit behaalile in het seizoen 1956-

1957 • , · Wordt vervolgd 

,..1,.. ._..:·•,'::: ·..;,-.. ,,.:... ' .!/~, j•' "''\' ,~I' .,i.:;, :. 1::..--,• :~ Y;)'_ 
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·. -;roop Willèms ,m Kcht'gcnote wensu, de spelers van 2c t 

eerste en álle overige Lónsc.rs oeri v'5ors'po'edig 1958., 
'I • , .. 

PROGRM,11\'LA 3UNIOiThN VOOR ZATERDAG 11 JANUARI 1958: ' 
-2u45 Lons 1 - RVC 1 . Tc,rroin 1, loknal 1 
-2u45 VrEc_i:;nb. 7-Lens 6 r·n.Vr<;dGn)lurchwdg te Rijswijk: 
-2u45 Lans 7 - Vrcdcnbur,~h. 9 T_errein 2, lok.2 . , • , 
-2.u45 Wc.stlandià 9-Lens 8 Tcrr,:,in bij Burg.ELenlhan to' 

· , Nc.nldwijk 
-2u45 J?HL 16 - Lens .9 Tef:,~in , Laan v. Vollering te Delft. 

, ·· PROGRAMt::A JUNIOREN. VOOR ZONDAG 5 JANUARI 1958. 
-3 .u. Velo,2 Lens 2 ' Terrein Herry Ho~kstr. , 
-lul5 WLstl.4 - Lens 4 Terrein bij·Burg.Elsenlaan te Naaldwijk, 
-).ul5' Lens 5 - ·Vita Nostra 2 Tcrr<::in L.v.Vollcring to Delft. 
En zo.is de opstolling van : · 
-- kns 1: P.v.d.Lccuvr,G.v.d.Waart, J:Hoefm-gels,H,Rooduijn; 

L. Blogg,i .Burghouvrt, G .Kcmpermo.n, P. PrL tz, H.P,.lster ,B .Pc.nnings, , 
.P.TukershOck. Reserves: R.Blok, K.Admirael. LddLr': dhr.E.St.rolcrn. 

Lens 2: C.v.d.Bu,k,' D.Tailt,F.dè Groot,li.Die:tz,K.Àd.'Iliraal, · 
'l.'.Wic'gûrink, R.Blok, B.Hendricks,W.V/toove,· J .de HCoor, A.Luttcrm&n, 
R!;:,SSl'V(_s: R.Ug;__tto, G.de Haas,. G.

1

sti=avera Leider : _d.lir.P.Mc6rs-
hock, S'.,mE-n'comst : . 2ul5 Vré0sv1ijkstr.·. ;hoek L8yweg. ' · 

. Lens 4: P.Strcvor, Il.de .Haas, A.v.ZEJcland, R.Roodbol, 
K.v.d.Laan, li.Drabbe, W:Vcndèrbos,H.v·,d.Spok, P.K;,mpcr,H.v.Dijk, 
M.Husrsohop, RE,s8rves: A.Thomas., P.de Haas·. Leider : dhr .• A.van 
Gastel. Sàmenkomst': 121115 Thorbcckelaan, hoek Haagweg, . 

Lens 5: w.v.d.Ruytcnb,;e:k,R.Dckko." Kleijn, A.RoÓduijn, 
A .Born, 1Lfü.;-rfü rs, J. V/ic g_erink, J .Vfoevers, C. Danckaerts, Vi. v.d. 

, Laan, A.van Eig·, J.Olyhoek" RE.serves: F.Wamstceker, P.Wisse. 
LEider :, dhr.G.Vreeswijk. . . . , . '. 

·Lens· 6 : als b(kend mot ·11:a~ Boer·,.· A.v.Eig ,(;ic Le:,;_s 5) 
Leidor: dhr.H,dc B,:;kker. Same'..nkom_êt: 2 u'. Lijnkrunp, do la Rcywc.g, 

Lens 7 : P .Schul tén'; P .Nicurrcnhuizen, H .Nieuwcnhoven, P .Hari 
J .v.d;Knaap, J .VGldink,P.Poillot, V.Not,ce·, L.Thomas,B.Brouwcr, 
W.Burghouwt, Re.serve: H.Engltbort. kidér : dhr-.A.Beck. 

Lens '8 : J.Broekhans, F:Duim, N.v.Adrichem,· D.Wandcrs, 
N,P11nnekeot, F.de la Tucnto, J.Witting, C.Suijke:rbuijk, C.Johce, 
·E.Bish, G.Scipio. R0servE!: P.Ebing. Leider : dhr.P.Juffermans. 
Samcsnkomst: 2 u. Thorbcckelaan; hoek Hoagwe_g, , - . 

Lens 9 : Th.v.Paassen,J .Groem,veld, J .Meyer~ G.Jacobsori, 
_ R .Koolmeçs, A.fü,rto,A. Vcrst0egh,A.Roodbol ,A. V:1;rbtfrg ,A.v. d. Voort~ 

d ·Kl R ·s + • "' -·h ~· . " t T "'l t 1· ' d -, V• • '-?_, ... .t.:.;•-~-- .. inus __ • c.ut..rv~~: · ... · • .:.cnoJ., e:s,.:..i. 1
, r:s ra. ei er: . 
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__ ...,. ___ _ 
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dhr.A.Smabcrs. Snmc.nko1,.~t : 2 uur Li.:nkamp- Do la füy .. c:g. 

Afschri,jvingen çan è.Lr .E "S2.rolt n, :::·cm-:,. tcnstr. 50. 
De Film;,vond van vrijfü:g 3 jnnu'.:.ri 1958 7u30 hoeft plaats 

in .h,;, t Pl'lrochiehuis, Mic.n t 199a. fü,ast de grote N .K .s. -film· 
over het k~mp 1957 voorzin ven commcntncr door ons oud-lid dhr 
J.v.Licmj,t wordt onder c• .r de kr.sfilm g,drncid. A.s.kam
pcc,rdcrs en ,mdcre belnnga:tèfund_.cn · tot vrijdag ? 

-:-:-:-:-
1958 

Hct jne:r 1957 behoort weer tot het verloden. hi-,c.r toch is het 
go(;d om bij dit verscheiden oven stil te staan. 

fü.b je in dat jaar je plicht ge,daar. t,.genover je oudors, 
de, vereniging, je c,lft,ll, de teg.:.nstander ? Och r:c "" ten het 
wel, wc hcbb8n allomaal de beste bedoelingen mCc2.r onze tckort
koming,m zijn vc,le:. 

Lc-:t,:;n ,.·e d~uü•om voor 1958 niE:t nlleen go .... d,__., voornt:müns 
mr.kGn, mnar deze ook ten uitvoer brengen. Ik noem c.r hier en
kele: " nimner wegblijven II d.i. plicht vcrzakesn t~gcnovtr de 
vereniging mm:r ook t,,gsnov<or je tu,mgenóten, 11 ond~,r de wed
strijd mond(;n dich:b " ;, wees fel maar sporti(;f'. t~gcnovcr de 
"t, g ..... ns tandr r 11 cnz . . . 

Jongelui, els wc werkelijk met oen go·cde b.czicling het 
nieuwe janr intredc,n d<J.n wordt het een goed jé'ar voor.jezelf 
mr.ar ooli: voor ons all-er ,Lenig on Snel. 

Ouders, leiders, junioren en pupillen allen een zalig 
Nicuwjaa:i; 

/ 

Namens do JUCO 
P.Mecrshook Sr 

Hoofdjuniorenleider. 
Uitslagen: 26 dec 57 : Rifdertournooi Gr.W.Vac : 
Wilhm.-Lens C-4; ·Gr.W. Vac-1.ms 1-3 ; RVC -Lens 0-2, waarmee 

Lens' de eerste pr_ijs . won. ' · · 
• Junioren: vriondsch. - Lens 1-kns 2, 3'-1; L_rns 4-Q. St. 2- 3 
Lens 8- Q.St.9 4-3; Lens 9-~.Stops 10 5-2 
Bèstuursvergaduring: De e.v. bestuursvergadering is voorlopig. 

v,nstge-s:held opwOCf\(ldag 15 jan.58. Nillen de H.H.bestuurs
leden deze datum vr,ij houden. Plaats van hrmdeling in de vol-
g&nde revue. . 
K.N.V.B.-Toto.: Troostprijs e·('n de heer J.v.Poelje met 9 ptn. 
Het Bestuur heeft de beste u~nsen ont~angen van ADO-SHS; 
Fnt0r v.d.Ilosch,fr,m.Mahicu~fc·:n.Eiscnburgcr en Hens Kortcknc,s 
(vaui,t ::1--- ::.'.·nd).H.;;.rt.li;q,: :··nk <--n v;cd~rkcrig best0 wenser..~: 

... _ 7-:::::...-----·----=-----;; ______ ...., _____ --- . :::: ;;s~ ~ '. 
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Zaterdag 
Zondag 

M!)andag 
Di11sdag. 
Woensdag 

11 jan 58 
12 " 

13 
14 

; 

" 1. 

LENS I ZAKliGEllDA 
. \- ' r' .. -- . . \ • 

'Junioren 1-7-8-9 
Senioren l-2~4-5-6-7-8,. 

--,,, Junioren 2.:.4_5 
__ Clubavond. ! 

, 

l 

,, 
/. 

1,5 

11 • ·: Trai_iling ,! 
" .- , : V/o,:-nsda_gn.iddagclub, 1 s avond~ training.·. 

=-. '=:;::;;:::::;;::. :;::;::;=:,;:;;;;::;::;;::::::;:;;::;::;;:::;;;:.;:::::::_' _;:::::;:::;::;::;::=:;:::;:;;:::;::;:::=;:::;;:;;::::::;,. ====, = J=:;:::;' '==· =: - . 
. TREUR(IG)· GEDICHT ·' 

' . , . " . ' ., t 

. 1 

Het is p.u Zondagmiddag, kwart .voor een . 
En de regen; oh die regen, _kletteri; tegen ·de r_uiten ... •_,,., 
Ik houd· het niet meer uit, il wil naar buiten ! . " > 

. · .Maar nee_n, · in_ a~ :da :t wa.ter zi_';'. _J~ •. tbéh .. o~k ll:eeri. been. --; · 

•/.. 

, Knarsetandend en _met doffe ogen .sta· ik voor. 1 t raam. 
Weer een middag zonder· schoppen, zonder koppen, · 
Eilaas, eilaés; ook -deze. Zondag is vreeT naar de knoppen 
Schuif de gedachte .aan een overwinning maar-weeT van de 

' · ·· • . . · baan .. 
Ach, ik buig het. hoofd en pleng bedroefd~'tranen. 
Wat inter\)sseert mij,' yerstokte v9etbal-entho1.).siast, 

, Nog de toto, Pat Jloone; of ~ie vermaledijde ki.rr.stm;:n:sén,. 
f, ' ~ ' ·": ' ' 

. ) • ' ,Enfin, kóp 6p ! :Pe vo,lgende week,. ik geloo,f hei; .vast,··. · , 

1
. ,._. Ga,:it het· beter,. al saust het nu nog uit ;all~. hemelkranen 

·• ·:,,Want·denk,.i,ràan: ook.de engeltjes.raken eens uitgeplast! 
' '· '!:; ' ' 

.:... '1ttr.nestr·eel .' 
·I ' ,,- • ~ ~ 

Noot van de 'redactie . .-, . . · . · 
=~'--='--=...;:.._="-. "-"= .; Hèt zal met oi,.s vele oudgedienden genoe-
gen doen bovenstaand.ingezonden gedicht te lezen. Dit roept ha
meli·jk herinneringen op aan'de glç,rietijd ':an de. Lensrevue ,,.. . 
waarin .figuren· als Sammeláar, Jan. Knut en Troubado.ur hun lusten 
botvierden. '.ónze nieuwe " Minnestreèl" lijkt een .waardig nazaat 
van d 1.aloude Troubadoir. H,t tij in een ietm::t treurige stem-• 

. ' . ~ ' 

_,!_ 
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ming debute,erde, lag ui tslui ten·d rrnn het wl ·r ·v,:n ~fgelopen 
Zondag. De c.u.de garde zal er wel even aan moeten wennen, dat 
deze nieuvie 11 cter 11 een zeer rriodern iemand is~ en voor het ge

val er mensen mochten zijn, die" Pat Boone "niet kunnen thuis

hre'ngen adviseren v:e : Zet mam:, 0 er:.s een verzoekplr: tenprogram-
mo. f!D.ll ! " 

' 
OFFICIE,:;;::::, 

In b·ülotage: 
n°46 A.H.Koelemàn, 18,3,46 Cartesmusstr.102/i dhr.Juff.&Sarolea 
Nieuwe donateurs: 
n° 279 Th.Waay Vlierboomstr.335 

280 C.v.d:Zijdèn, Thomsonlaan 126 
281 A.Loykens, de la Reyweg 273 

Bestuursvergadering: 
De e.v. bestuur;;vergé1dering wordt gehouden op ',io~nsdag,15 

januari a.s. ten huize Vfln de heer S.v. d. L:1an 5 Pi· .Mariannelaan 
108 te Voorburg. 
Nir;utt,jr-40.rswensen. 

I,e beste wensen mocht· het bestuur ontvangen van : fam.P.de 

Haas; ·f~:Ii..C.Th.Borsboom; de Heer en Mevr.C.A.Teunissen-Bor::; 

··fam.?.Juffermans, fam.A.Bogisch; fam.1.de Boer; de heer en :ne
vrouw J.C.Bom-Teunissén; de heer en mevrouw J.van Luxemburg; 

Fr.Kortekaas, fam.Ph.de Heer; fam.J.Bontje; de heer en me
vrouw Bovet-Osnabrug. Hartelijk dánk en wederkerig een voor-
spoedig 1958. · 
.I,ENS-TROPHEEN. , 

In de laatste gehouden bestuursvergadering is besloten tot 
de aànscha;f van een nieuwe prijzenkast, welke zo mogelijk, in 

, · de grote· consumptie-tent op Ockenburgh zal• worden geplaatst. 
Hierdoor zal het mogelijk zijn dat alle leden en donateurs 
eens een indruk krijgen wat wij in de loop der jaren z,al. 
hebben wetén te vergaren. 

Als voorbere.iding hierop zal de heer H.de Bakker zich be-
• lasten met het' catalogiseren· van onze bezittingen. Het is ons 
bekend, dat meerdere prijzen welke in de afgelopen jaren wer
den behaald,. zich in het bezit van onze leden bevinden. Willen 
deze zo vriendelijk zijn, deze prijzen, zo spoedig mogelijk, 
bij de heer H.de Bakker, Rottermontstr,48 in te leveren,· of 
hem even een berichtje te zenden. 

We rs,kcnLn o-:-i : .. 2. lcr medeïtierki1:g. 
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K.N.V.B.~Toto.E . . d · k. . . ..d l · h t t t . . , . · •r. waren ezs ,vee negen . ee _nemers die e o 
8 punten- v,iston te brenger.. N .Hoefnagel yerk;-eeg; ne loting, 
de troostprijs. · ., · 

De. stand in de kopgroep is nu: . 
1. (152) J .Bontje,P .Orc.nje; 2(151) Th·. Lucas~Luij0kx; 3(145) . 
L.de Boer; G:Verhaar; L.C.v.d:Waals;, G.Westerhout; 4(144) · . · 
A.Bogisch, J.Coucke; 5.(143) A.Beck, H.Jl.nssén;·V.v'.k.arhoven; 
F.v.Luxemburg; ·c.Meyer; LRas;· H.v.Rijn; 6.(142) R.Beck;er, 

1 
J .Bom, P.v.ElfEeren; 7. (141) A.H.v.Gijn,P.Krol,F.M9urik,P.Pau

: lides, .C.Peeters, L.de Weert, J.Willems; 8. (140) W.Kiiµmen, ~ 
A.Vestèr; -&.(139) Th.Burghouwt, H.Houkes,J_.Jager,B;van Se.ven

,, ,bergen,; W.'Verheggen, J.v.Wasseni; 10.(138) 'A.HoppenbrÓuwers, · 
P.Juffermcns, Mevr •. C.Krol-Jims-sen; P.de Leeuw,- R.Mahieu Sr; 
H.Walhain Sr sn J .Wüstefeld.. , · · 

"' . Het i1antal deelnemers blijft schommelen'. tussen 
160 ·en 175. No'g do~~· c.11.e -leden en donateurs niet mee. l\Iogen 
we deze ~;eek weer een adntel nieuwelingen verwachten. De prij
zen zijn de moei te waard. Formulieren: worden ga:,.rrie · verstrekt 
en in ontvangst genomen door dhr.WüstcfeÎd, .Rcgente;selaan 198 
tot vrijdagavond zes uur én dhr.Houkcs, 2e Schuytstr.l;iO tot 

1 · ~ zaterdngavond zes u~r. . ~ :. __ , .. • , · ,. , 

PROGR.Alvlll!.A SIJlHOREN VOOR ZONDAG, 12 JAlfüARI 1958., 

- 2 uur 
·-12 Il 

~ 2u30 
-12 uur 

Lehs l -
Lens •2 -
Lens 4 -
Delft 4-

' , 

~uick Steps l 
Nanldwijk,:; 
El.Zwart 5 
Lens 5 

~ST. -12 uur Lens 6 - vue 10, 
- 2 11 

' Wilh. 7 - Lens 7 
' ' .:.12 Il Laakkwar_t .11-Lens 8 

' ' 
' OPSTELLINGEN, : 

' 

Ock8nburgh, veld 1; lok.l. 
11~ "1'"12 

.- Il Il 2 , Il· 2 . 
Ln.v.Altepa- te Dólft(naast 

" , tennisbanen) 
Öckenburgh, v:eld 2, lok.l UIT( 
Terrein D.E.V • .J.O.,Loowers- · 

. •latn te Voorburg 
Jal'\soniusstr. (bij Goever
neurlaan). 

Lens 1: A.Beck', ·.A.v.Luxemburg; E,v:.Laarhoven, 
B .Luijcki, J .Admiraal, H.Ha\cet, J .Wüstefe.ld, J .Suijkerbuijk, , , 
Fr.de- Jong; J.Ras, G.Verha·ar. Reserves! J,Bei;ijersbergeri, H •. , 
Ei'senburger·, H.Beijersbergen .v.Henegouwen. Leider:. dhr.S;v. 
de· Laan. ' · · · '· · 

. l •, 



-
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Lens 2 
F.Kort~kaas, fl:.Ho_;cnbrouwers, H.K :r.per, A.Vcster 

.r.v.d.Mcer, G.Pcckrs, P.Burgh,m.,.rt, A.Burghom.t,L.Knijff, 
,·.Orrmje, J .Joger. Reserves: ,:.,Iüstcfeld,. L.Fortm;:f.,H;v.Niel. 
~,- ~J,.r : dhr.A.d.: 7/ccrt. 

Lens _4 : J,_;rijters, Pl1·.de· H&er, .P.Krol, A.Kr~:i.,J.v. 
V,"8stlng, B.v.Vcl~~n, .P:..Z11id·-.1ijk, V.v.Lr.1.c::rh,ov0n.,· ?.B8rgcnhcne
gouwcn, _L.dc Bo8r, H.v.Wcsting. RE.scrve·s : J.Boortmnn, H.Hclm 

· Lens 5 .: n.de 'ih.(lrt, A.Hocfnogel,P.Jnns, H.Wittc.rs, 
li. de Gruytcr, A.Sm11bers, J. van Br-...ssel, G.J<'.hce, H.k,ncéc, 
H.Naastepn.d, J.Brussel. Reserve: C.Vcld;i.nk. Samenkomst : H.S. 
station, 10u45, - , 

Lc.ns 6 : R.Suijkerbuijk, E.Löwenstcin, W.Klünncn, G.v. 
Gcip, R.Becker, C.Nieuwcnhuizen, L.Blom, J.Kuijpers; F.Schip
pErs, G.L:,i::, J .Brochard. UITGESTELD·. 

Lens 7 : A.B'.I.ok, J:Ballering, F.1-.ourik,J.Bom,H.v.d. 
:Soogc.,.rdt, J .Bontji;, H.Muldcr, H.v.H~jn, l!.Janssci,, L.Niessc'n 
S.Kroon. - · · 

Lens 8 : H.Verheugd, K.Wallaart, ?.van Onna, J.Brockhan 
J .StoltcnbE.rg, D.v.Li'(;shout, S.dc Bruijn, C.v.d.Boogcai;-dt, 
I,.dc WcGrt, J.v.Poeljc, E.Scrolca, Rrscrvc: :;.v.d.:Seck. 

1,fschri,ivingcn aan de Hr. F.van Luxe::-.burg, Copc:nicusst 
56, tel.636509. 

Programma· senioren voor zondag,19 jr.nuari 1958: Schoon
hoven 1-Lens .1; Posklia 2-Lens 3; Lens 4-ADS 4; Wassenat.r 5-
Lens 5; SHS 10- Lens 6; Lens 7-Cromvliet 8; Lens 8-BJ;;C 7, 

Zoals reeds medegedeeld is moeten bij besluit van de 
K.N. V.B. alle legitimatiebewijzen die afgegmrnn zijn in 1951 
voor het s&_.1oen 1958/195 9 vervallen worden vcrklar:.rd. Volgens 
beloftè zouden nader~ berichten volgGn· omtrent de nemen der 
leden die een nieuwe foto moeten inleveren. Hieronder volten 
hun namen : J • .Admiraal, R..Beckor, A.Blok, L.do Boer, A .llogisc 
J.Bom, J.Bontje, H.v.d.Boogaardt, J.Boortman, J.Broch1:r(l., 
P.v.Elferen, 'J .Frijters; A:v.Gcin, Ph.de; Heer,. H.Helmich, 
A.Hoefnagel,M.Hollander, A.Hoppenb:rouwers, H.Houkes,F.de Jon, 
W.Klünnen, A.Krol, P.Krol, S.Kroon,. J .Kuijpe:rs, V.v.Lnerhovm 
G.Lam, E.Löwenstein, A.v.Luxemburg,·R.M~hieu Sr.; F.Mour:j.k, 
H.MuldGr, H.Nar.stepad, H.v.Niel, L.Niessen, J.Roozenburg, H. 
v. I'i;ln, E. S·,rolGt, F. Schippers, J. v. Vcnrooy ,W. Verh€·ggen, J. w,,1. 
1,· - .r·~, L.:--1c ~:; .J ... t, .-: .\ ~·•;7, st:l~~g,.; .',7jll,.,ms,R .. ,":Jüstt.f..__.:..:;,,; .v:~n Z1 



\. 
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--. --------. --... ------------ --. --·---------.-----------------en A.:,c,ijdwijk. 
Den zijn er. ook nog ;:l tijd leden· die_ nog st'~eds spelen met 

een legitimatiebewijs lit hun juniorentijd. Ook deze spûers · 
wordEm vcrzçicht een pasfoto i_n te lover~n : H.v.d.Beek,H.Bc.ijers 
ber;:;cr. v-.Hern:,gqur;en, :i;,.Blom, ·è.v-.d.Bogaert, .; .v-.Bussel, J. 

_.Groothuis, .f.Jans, G.Jeohee, G.Kochi,H.Lf:mcé,, J.Stoltenb~rg, 
JL. Wi ttcrs. . . 

Al deze leden worden _v-srzocht hun foto I s to zenden aim dhr. 
F.J .v-.Luxomburg, Copernicusstr.56, don Hérng. 

-:-!:-:..: 
PROGRAi,;ï:.A JUNIOREN VOOR ZATERDAG ll. JANUARI 1957 •. 

-· 2u45 
- 2u45 
- 2u45 
- 2u45 

Nat.ldwijk 1 - Lens 1 Terrein, Geestweg te !foddwijk 
Quick SJ;.8 - Lens 7 Terrein Nijkerklaan 
Lens 8 VVP 14 'Tcr.ein 1, lokaal 1 
Lens--9 Wit Bl.R.K.5 " 2 · " 2 

PROGR.HILA JUNIORDî VOOR ZDCID.AG,12 JA:füARI 1957. 
-12 uur Rava 1 Lons 2 T:ûrrein Zuifü,rpark· 
-12 " Lens 4 - VVP 5 , " 3, lokaal 3 
-13ul5 -Lcms 5 · - VVP_ 6 " 3 " 3 

J 

En· zo· is de opstelling v-an : 
_ Lens 1 : als v-orige week gepubliceerd. hes. R.Blok, K.Ad

miranl. S&msnkomst : 2 uur Thorbeckolaan, hoek H&egweg. 
· Lens 2 : als vorige ';;eek gepubliceerd met G.de fü,es. 

Rcs. : G.Strnver, R.Ughtto • Leider : dhr.H.de Bpkker. 
Lens 4 : als vorige week gepublicoerd met 1.Hanssen. Res: 

.A.v.Eig, F.Wisse. Leider : dhr.G.Vreeswijk: . · 
Lens 7 :,fl,f\l<:vorige weck gepubliceerd met· N.dc Boer • 

. Res. F.Poillol;"'/"H'Engleberti Leider : dhr.A.Beck. 
Lens 8 : als vorige week __ gepublicc erd:. Res. P ,Ebing, 

Th.v.d.lfaart. Leider : dhr.G.Lnm. . 
Lens 9 : als .v-orige week ge_publtceerd. ·Res. · 1. Vlas tra 

I - r;:. Th.Scholtes.,Leider : dhr.A.Smabers. · . 
.Afsch,ijvinge:.. aan dhr.E.Sarolea, Tomatenstr.50. . . . 

Zaal voetbal :'.D. -d 14 - · b · t 1 tb 1 ins ag . Januari egin een zaa v-09 a oom-
peti tie tussen Quick Steps,· VVP en Lens; lle wedstrijden worden 
gehouden in de gymzaal Nijkerkaal 3 en 'zijn . brn temd v-oor 2e 
en 3e ~lassers, De v-olgcnde"~pclers mogen hieraan deélnemen: 
Groep l (speelt van 8-9 uur ) team p: F.Kcmp,.r met H.v:d.Spek, 
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t0am b, •H.van Dijk met G.van Duuzlèn, tcam 1 c, R.Roodbol met 

." .Venderbos. Res. voor dE, teams r.( b en c, H.dc 1it ·,s. 
· Groep II (speelt van 7-8 uur J team d , P.Wisso met l!.Goe

•·;:ms, tec.m e ; lLZilfhout met P,du l!;i;,s, teó.m f : G.Olyhoek 
rc',et __ .:J.iom:.s. R~serv: voor tear.:cs d;,e en .f G.fü::11.ien. 

De v;edstri.jden duren voor groep I, 5 min. voor groep II 
4 min. en worden gc·houdo:(l "'-n keer per 14 d~.gcil~ . 

Indién bov<..ngcno0mde sr::..lt-rs niet bt:schikbanr zijn· moe
ten zij v66r zaterdag a.s. •hiervan bericht sturen ·mm dhr" 
i:..S.~rolea, Tçm1nteng,tl:'".50 • . ,--,, ' _ . , . · 

V6<!ir dlredag a.s.· zal. can dé. dc,elncmers een stencil met 
i:.lgemene bepalingen en spclrcgils worden toegzonden. Succes 
m=! . 

Programmà voor i8'en 19 j;nuari : Lens 1 - VICS DHL-
1cns 2; ,Vcrburg - Lens 4 Lens 6-VVP , MOL-Lens 8. 

1Gris 1 wel en wee in 1957 ( vervolg vi:n blz.136) 

De PéPé, .die; h~t gehele j,~er gE:zwegen hu,it, kondigt in 
·November op· nagel gehc.imzinnige wijze de m,à.ercnde fc'-stc:vond 
a.o.n. - Bij onze s_enioren he€rst volop spc.nninz. Lt..ns 1, 3, 6 
t._n 8 spolen t,en beir:ngrij:ke· rol, terwijl de re,,t goed. gLklc:s
seerd. sti::et. Geen dc,gr,:detiézorgen. dus d,i t seizoen. - De trai
ning v,;n de selec:t;iegroep wordt góed pezocht, maar· de overige 
senioren laat dit zeer te wensen over - Lens 1 haalt bakzeil 
bij Uhio. - Onze tafeltonniscrucks meten zich met succe~ met 
de HTl\!~mensen. - Ben Vink ksert terug na,;ir de Congo. - Bct ge
zin .Verhegge:n wordt ,::,crst verrijkt met een dochter en d,;iàrna ' 
met f.321.- uit de KNVB-toto.,:_ Opnieuwceen wijziging in de 
Lcnsrevue-rudoctie. Gerwfrd Jchee neemt de opengevallen plai:.ts 
van P. v. On_l}a i'i'/1'\neakt het duo we<cr compleet. Jong bloed ! -
De Hr.P.Juffcrmans valt een hoge ond~rscheiding ten deel. 
Hot' gouden kruis II i'ro· Ecclesia et Pontifice II is .de welver
diende beloning. voor zi;:ïn v~le werk voor de RK-sportjeugd. 
Met enig C;èremonfoel vindt deze, hÛldiging :Plaats. 

In December tcns.lotte. weet Egbert Löwenstein de kruis
jes zo te plantsen; dat hem omstreeks St.Nicolaas F.500.
wordt thuisbezorgd. Hij laat zijn elftalgenoten in dl'Jvreugde 
meedelen.- De clubk~.s vaart wel bij de steeds gróeiende deel-' 
h:mo. · -· ,!Lt j:0r.rfccst in de; F.oton"de op 1,/12 wordt een cclc-

• 



t' ... . . . tant succes. Ad de 1.unès vult de avond op kostelijke wijze 
en " The .Yioodshoppers " zorgen voor de juiste stemming tijfüms 
het b&l. - Loek Nov,cc ver[blijft enig,. tijd in het zickènhuis - . ' --Nog ste0ds ho1,1dt de toevloed van nieuwe juniorl0den at1n. -
On,,e s .. niorcm beginnen reeàs aan de tweede competitiehelft::-
De pc,:p:cren van Lens 6 st,,an gunstig, ,maar die vnn Lens l_ dl 
3 krij{;",.n door nc.d~rlagen een geduchte knaut. w,~dr,rom wud 

_ tegen \iDS uit verloren. - Lens 3, 4, 5 en 6 sluiten _hEOt juclr 
m ..... t monstE.roverwinningen. - De· juhioren komen mo.o.r scho.&rs c.n:µ· 
bod. kns- 4 en 10 zijn' hier nog steeds ongc,slagen. Het tiende 
ligt straatlengten voor op ziJn belagers en heeft de titel voor 
het grijpen. De donderdagê.vondtraining wordt opgeheven. "Te -
weinig belangstelling. - Lens 1 wint tot bcslui t op tweede' 
Kerstdag het RiddEOrtournooi van Gr.W.II VAC 

Rectificatie: Wc hebben ons vergist in Henk Janssen. Niet hij, 
mc,nr Jan Bontje is de lé-erste vo,Gtballcnde• "Opa" in Lens (4 klein
kinderen;· 53 jaar ) • S~rry, hc-c.r __ Bontje ! I:.rè viie er<è toekomt! . 
Henk Janssen_ (52) die ons zelf op deze vc.-rgissing atte:ndc.c:de,. 
volgt op de. 2e plan ts, me:t één kleinkind. .- ~ _, 

Ile filmnvond. 
Vrijdag j. 1. werd in hc,t Par<i>chiehuis 'aan de l.licnt 

een filmavond voor de juniórcn gehouden. Er werden films ge
draai.d over dl sportkampen vnn 1955, 1956 en 1957, de knsfilm, 

· _een lachfilm van de dikke en d,e dunne en vnn Charlie Chnplin. 
Mijnheer van Liempt vertelde ons het een en ander over het 
sportkamp. We hebben een pre. ttige, avond gehnd en veel- gel1:chen. 
Ik bedank mijnheer, van Lie:npt voor zijn commen.taar en mijnheer 
Sarolea voor het draaien.• 

Chris Jehee· 
In aansl ui tin_8: hiers,JJ ngg cni_8:e ci_Rmerking~n : 

-Bedankt. Chris, voor je prima versh:g; Als je soms 
lust hebt om over de vredstrijden ;van h<:t achtste ook eEms wat 
te schrijven ben je van hnrte welkom ! 

, -Inderdnad is de filmavond goed geslaagd;Het was 
alleen jnnnner, dat er betrekkelijk weinig junioren aanwezig 
w1:ren. De wegblijvers hebben weer eens ongelijk gehad. 

· -Na do vertoonde kampfilms, die ons een goede in
druk· gaven hoc het er in Zundert acn toe gaat, mede dank zij 
de gezellige" ekspliketic " (dit schone brokje Ncdcrlnnds-? ) 

" . 

\ 
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ontlenen wij 4-~.n tlc "Sportp:r· .. do 1') van dc·';_:\.:_r van Liem·pt, 

zullen vl,lC juni·cr(.n · _besloten he bbcn, dit j~:::r rléer vnn de 

partij t(; zij1r. Htt~zal bcs'.LL,t vc~r leuk l'!Ori(:n. Gé:ef je, 

d.:,,rom snel 'óp, lü,fst nog v-r.d~c.g, voor hot c ,S .kamp ! ! 

• 1 . 
1 

" Rtd. 

A-JUNIOitE.:; ~ OiCE..,OG ! ! 

: Zo:,ls be ktmd .h,.boen .nkcle c:f'ubs uit. dó A-klcssc I 

het ,"hogerop " gezocht en ,zullen de ovLrgeblevr:n clftdlcn 

( wncronder Lens .1) tezamcm met de uit tle voormulige A{klasse 2 

·een. nieuwe afdeling A 1 vormen. lie r<:e::ds gc.spceldq we:·dstrij

den gelden mude' vo
1
or deze, ,ni~uwe corr:petitie. Dit bc.tekc'nt, ch,t 

on~e A-junioren thans mot nul punten •uit drie:: wedst:r:ijde·n on-· 

dcrw{n b,.ng;,,len, · ZOl!ls ondcrstr,: ndc re nglijst t;.1:ngc0ft 
' ·. ~ 

RVC .. 
lfor,ldwijk 
Cromvliet 
Quick 
Rijswijk' 
v.r.o.s. 
Yrcdonburch 
Diec Haghc. 
Wilhelmus 
Lens l 

6 
5 
6 
4 
5 
6 
2 
6 

3 
3 
2 
3 
2 

;l 
2 

1 ~ 

3 . -

2 
1 

"3 

2 
'3 

1 

i 
l 
1 
1 
1-, 
2 

5 
± 
3 

. , 
8 
7 

- 7 
6 

·5 
5 
4 
1 

15 7 
19 ,7, 
17 ~.13 
20 - 13 
10 Î 

r 14 
9 - 3'~ 
5 26 
4 - 6 

.4 - 15 

., 

I 

' 
. . 

' 

Onze eers,te · e'lftallers zullen dus moeten zorgen, dat 

\ zij zo spoedig mogellijk de rode lantaarn kv,ijtrnkeri. Naar .onzE 

mening is dit beslist mogelijk, dcar zij veel sterker zijn, dt 

~o posi tic op de rnnglij st, aèngeeft. Wt. zijn zclf"s' optimistis< 

genoeg om Lens 1 uiteindelijk. in de bovLnstc hGlft van db cf~ 

dcl;ing"tc iicn bt.landon. Meur of hot zover komen znl .... ·· 

Dit zcl van de jongens zelf'. r.éfh~:ngen. Wanneor het slnppe spel 

ei.at nu en dun wel eens vurtoond werd, nchterw._go blijft en de 

zaken 'enorgiek · worden anngtpekt, zullen onze A-jongE.ns hoe 

langer .hoe meer kunnen klimmen op de compcti tiolr.dder. Zet 

ham 'dus op, lui ! ! .~ 
. . 

--='=====================-=-=================================· 
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.,·E LENSn;.;·1~-1 -- ":;' ... ; 

Ifodàctie ·: G-.1am en G. Jehee 
dironummer t .n. y ., L.en 3. 336711 

Secr. :,I.Houkes;2e Schuytstr.60,tél.324721 . 
Terreinen 0ckenburgh; einde Laan van Meerde.voort , -

·======-======-===-==========::;============================ ·=== 
3le JA'ARGÀ,;J (i957-195S) nr 20 - 16 JAN. 58 - ' 

===. ;::;;=;::;;= - =· == -====~ =='' =-" ==== ·=_-' ==· ". === ·=== '===:;:=:;;:;:;:::;:;::;;::;:;::;: 

LEffS I ZAKAGENI-A . 
·zaterdag 18 jan 58 .i Junioren 1, 6, 8, pup. 

l,l'.' 

-Zondag 19 "' Senioren 1, 3,4,5,6,7,8- Junioren 2,4 
Maandag 20 " Cl ubavönd -- ! ' 
Dinsdag 21· " Géén training Jun.ioren 
Woensdag 22 · " Woensdagrniddagclub· ·' 

• =-~== ======. _ = · :===• s_ Avonds;;training,'=-===-=- ·=--· -=-----
. 0H'ICIEEL 

In ballo-t.sr,:-e,: 11 
, 

n°,46' A.L.Koele·r"an, 18.3.46_ Cartesiusstr.102/î dt.r.Juf.-Sar. 
47 ICCramm, 23,1,40 Fl.Burg'r.al .11' , . 
48 I'.Verbrtig:,, 12;6.40 _v.Bqttselaer1a::ri 42 

'idGi.1 

idem 
49 'F-:,ï:llff 25, 5. 39 ~'l. Bûrgwal 1 7 
!j0 !I., .Y, ur,28.11.47 Regentessepl:73 , idem 
51 lt.v.E8ten,7,1C.47 Coperri;i.cusstr.22 dhr.F,v.Lux.-S1.:r. 

Nieui•;e don& teilrs: - -

I 

282 0 .Huininga.,. Or::mjewoudst:r'. 56, Loosduinen 
283 J.Bosman, 2e Schuytstr,29 1 s-Gravenhage. 
284 J .Walsteyn J:r:,. Schapersti;. te. Meppe~. ' 

Sclioonhoven-Lenig-en-Snel. - '· - - - ,• '., _ 

.. 

' ' 
1,_ 

Bij _deze belangrijke wedstrijd kan ons eerste elftal de 
steun van een flinke schare. supporters niet missen. We, rekenen 
dus weer op U. Vertrek' per _bus 12u30 vanaf èlubgebouw J.Hierck,' 
Apeld.llornselaan 46. Reiskosten Senioren f. :1,. 50, Junior.en f. r.-

- Aanmelden: Copernicusstr.56. ·' 
' 

K.N.V.B.-T0TO. 
_ Donateur E.v.a:starre, wmst het tot 11 punten te brengen. '· .. 

Jammer gènoeg 1 punt.te kort om voor, de·K.N.V.B.~prijs in aan
merki.ng te komen.· De troostprijs is dus wel verdiend. De stand , , 
aan de·kop onderging een belangrijke wijziging. Deze is nu 
1;(161)P.0ranje; 2(151)) Th,C.Lucas-Luyckx; 3(157)J.Bontje, , 

,4. (154)W.W(lsterhout; 5(1·52) A;Beck, L.de Boer; G.Verhaar; ,·r 
G(l;-1) A.Bogis~h, R.J•,nssen, · S .Ras, C.Meye:i;,1.v.d.V/1:ds; 

,,. 



"'-148------ -------------------------------------------- -----------
7(150) R.Becker, J.Coucke, V.v.~aarhoven, F.v.Lux~mburg,H.v. 
Rijn; 8(149) P.v.Elferen,P.Krol,J;Willems; 9'.:..46) J.Bom,J.Ja

, · ger, R,Mahieu Sr. ,F.Mourik; 10(147) 'i'h.Burgho'.lwt, A.H.v.Gijn, 
N .Hoefnagel, P .. Paulides1 C .Peete_rs, L .de Weert. 

-: -:- / 

ildIA 
-Junioren, opgelet. In v~rbélnd met de slechte ,:eersomstan

digheden en de slechte opkomst is de juniorentraining op dins-
dagavond in ieder geval tot -4· maart geschorst. 

-Op donderdag 30 jan,58 hoopt ons lid Henk v.~iel met 
mej. 'i'ine Burger in het huwelijk te treden. Vanaf deJè plaats 
bieden wij het toekomstige paar al vast 9nze vroegtijdige ge

/ lukvrensen aan. Wie zulks persçionlijk wil doen : de receptie is 
in RE:staurant "Emma" Regcntesseµe,in,22, '·s midc1ags vun 14u30 
tot 15u30. -

-Nogmaals brengen wij h,;~ vcr;;oek van l!.de Bakker ovGr, 
die al degenen, die in·het b8zit zijn van bekers, mcdaillts 
e.d., die in Lensverlland veroverd zijn. vraagt 1dit ten spoc
u.ir-ste ,rnn hem door te geven •. Adr~~: Rottermontstr,48. 

-:-:-, 
''et derde vootballoze weekend. 

· Ofschoon onze "Minnestreel" vórigc ,:~elc toch bcr,wld niet 
:..r. een al ~e vrolijke gemoedsstemming vcr!:eercie, is ;;ijn, van 
ontiriisme niet g,;spoende uitlating : " de volgende week zijn 
de engeltjes wel uitgeplast", toch door de sliknatte feiten 
wce:1·l~gd. Ln zelfs meer' dan dat ! De velden kregen~deze wsek 
zelfs z'ovcel vac. dat hemelse vocht te verwerken dat zij zo mo~ 
gelijk in ·een nog"deplorabeler toestand verkeerden dan de vo
rige zondag het eeval was. On;,e minnestrelende clubgenoot wcs 
hie:::- kcnn;;lijk zo van onder de in.druk .dat hi;j zich in een vo1: . 

. ledig sti.lzwijgen gehuld heeft. Wel hebbon we hem de m8ning 
hore 1• mompelen dat zijn engel tjcs misschien wêl een ko:i o;:, de 
blaas haè.den gevat. Enfin;· hoe het ook zij, deze wN.k was er 
voor ons weer geen voetbal bij. 'i'och was er nog ren.en tot 
vreugde. In de afdeling van het eerste liet 'i'e,Werve namelijk 
een geduchte steek in de Boskoopse klei vallen. Hierdoor is 
Lens 1 wèer tot op twee punten ·.an de koploper genadeerd, al 
staan Schoonhoven en VDS én Boskocp er relatief nog be:tor 
voor.··.Met dat al dus toch gcèn slechte dag. Lat,m we hopen dat 

\fü: weersomstandigheden gedurende, de komende dagen zo zullen 
::: "'n r-:f:t. n1zc clf·~aL:i:.J:· :-.:::-. t ko·· .... ndc \,\;t.kc:na y:0-...r bi:rF• . ....:n de 
--~••~.--'-·c:.•c..' lcc'c:'•~• _l'l;_;_·c..'. c.;· :_•,_1cc1_. _________________ --'-----



----· ------ ------------- --------------·----------------------
PROG-!i.AMl'1lA SENIOREN VOC,R ZOND.AG•l9.JA1fö.ARI 1958,. . 
- 2u;,O Schoonhoven l - Lens 1) t.o. "Do Stadsherberg" u;n do · 

-12 u. Postalia 

-12 u. Lons· 4 
-1-2 u. Vlass.5 
- 2 u. S.H.S.10 

-lu45 Lens 7 
-3 u. Lens 8 

2 
OpwBg, 

- Lens 3 Verl.Waalsdorpcrlaan voorbij Buurt

- ADS 4 
Lens 5 

- Lens 6 

- Cromvl.6 
- B.E.C.7 

weg t.o "Archipel". 
Jckenburgh, v<.Li 1, lok.l 
·Marius tr. te Wassenaar (Kerke hout) 
Spgrtpari<: 11 Duinhorst"Buurtwcg te 

Wassenaar. 
Ockenburgh, veld 2, lok.2 
pckenburgh, veld 1, lok.l 

OPSTELLINGEN: 
Lens l : .A.Bcck, .A.v.Luxemburg,A.v.Laarhovcn; 

- B.Luijckx, J . .Admiraal, H.Haket, J .Vlüstefeld, ·J .Sui.jkorbuijk, 
F.dc Jong, J,Ras,G.Vorhaar. Reserves: F.Kortekaas,A.Burgl}ouwt 
A. Hoppen brouwers, C. Peet ers. Samenkomst: -l 2ul 5 Café Hierck, 
Apeldoornse.laan. L,,ider , dhr.·S.v.d.Laan. 

Lons 3 : H.EisE.nburger, H.Hclmich,J.Lelioveld, 
J .Beij&rsl:Jcrgcn, . C .Hoog,. veen, . H. v .Niel, J. v .Bussel, H.Bcijcrs
btrgcn v.Hencgöm-,cn, G.Kochi,L,Fortman,A.Linnem,cver. Rcser:. 
~ : P,Burghouwt, H .. de Bakker, Samenkomst: Jave.brlÎl.g_ oiiïïl -u. 

h1te:. __ 4.: J.Frijtcrs, Ph,de Heer, P.K:r;ol,A;Krol, 
J. v. Wcsting,E. ',. iic) zcn,A.Zuijdwijk, V.v. Laar hoven, P .Bergen•· 
lknegouwcn, L.de Boer, H.v.'\'i(.sting. Reserves: J .13om,L.Niusscn, 

Lens 5 : R.dc Waart, A.Hocfnagel,P"T,:ms,C.Vcldink;" -
N.dc Gruytcr; .A.Smäbors, J .Boottman, G.Jc.hcc ,H.Lancéc,H.Naas
topád, H.Wittcrs. Roscrves : J·,v.d.Beck. Samcnkcr;st:11 u. 't 
Wachtje. - --·--·------ ----------· 

• -~~rcê __ ~_ : R.Suij~crbuijk, E.Lövicnstein, W.Klünm.r1, 
G.voGein, R~Bècker, C.Nieuwenhuizcn, L,Blcm'JJ.Ku.:ijpcrs 1 :?. 
Sc,hippers, G.Lam, J.Brochard. Reserves: nader aau te wijzen. 

. Lens 7: A.Blok,J,Ballcring,F.Mourik,J.Bom,H.v. 
"de Bo::igaardt,·-;fïiontjc, H.l,Iuldcr, H.v.Rijr., H.Jmrnscn,L.Iîics
scn, S .Kroon. Reserve : J. Stol ten berg. 

. ... Lenss-·,' H.Verheugd, K.Wallaart, P.v.Onna,J.fuick-
hans, J.Stoltenberg, D.v.Licshout, S .. de Ëruijn, C.v.d.Bogaert, 
L.de Weert, J.v.Poc·lje, E.Sarolea. Jleserve : H.v.d.Beek. 

Lens 3 speelt zondag a.s. tc'gen ·Pos tal ia 2. Dc~e 
wedstri.id is zeer belangrijk voor de bezetting van de bovenste 
1)1:.:ats. D0 elftalcommissie .doet dan ook een dringend bcrrnep 
ffP ·11...:. -::,·i..ltrs ··n rE..sE.·-rv,~- ·wr cns 3c c.lf-';:_l ~~ zond~i?-" · __ .s. 



, -15,.J-------------------------------------------------------------, . . ' 
hun beste, beentje voor te zetten. c,n gum afschri,jvingcm na-
tuurlijk. · , 

Programma senioren voor zondae; 26 jan.SS: Lens 1 Te, 
We;rvo 1, Rijsl7ijk 3-Lcns 2; PDK 4-Lens 3; k;akkw'.7-Lons-4; 
Laakkw.f'-Lcns 5; Lens 6.~Kránenburg 6; Krancr.',urg 7-Lcns, 7; ., 
L(:ns 8-VUC.., 11 • 

Afschrijvingen te richten 1,an dhr.F.J.v.Lu;,,::.mburg, '. 
Copc·rnicusstr. 56, tel. 636509; 

Willen alle leden,. wier namc.n vorige; weck in de L0ns
r0vuc zijn gepubliceerd,i.v.1J1.hct inlcvûren van (;Gn pasfoto·· 
hieraan noge:ens hul'\ aandacht sche;nlrnn en de foto inle:verèn: 
Copornicusstr.56. 
PRCGRAMMAJUNIOREU VOOR ZAT1RDAG 18 JANUARI 195&. 
-2u45 Lc,ns 1- VIOS 1 Terrein 1, lokaal 1 
-2ui}.5 Lens 6- VVP 7 " ? , " 2 
-2u45 MOA 4 - kns 6 "· Ockcnburgh. · 
-lu 0 ,5 . Lc,nspup .-il .H.Eng,,l bcwr,&:rdc•r.school, T-:.rrcin 2, lok. 2 
PROGRAm,:A JUNIOREN VOOR,ZONLAG 19 JANUARI 195R, _ 
-2u30 DHL 2 - L,ns 2. · ':?orrr.ir. l'hv. Volleri_ng te ::lclft , 
<u30 Vc,rburch 3-Lcns 4 Te:rrc,in W,lkrirtgscwcg te )'ocldijk. 
Ln ·i'o is de opctolling vr.n : Lens 1 , ls bL~c:nd .• Rcs .R.Elok,K. 
Admirt.al. Leider: Dhr.E. Darol,~. 

-Lens 2:als bckLn;l mot G_;dc fü::as.fü,s.t.Stravu:-,R,Uguotto.Lcid.:r: 
_àhr. C. Vre:eswi jk. S,;monkoms t: 1 u30 Li jnkamp-Dc la Reyw-::g. 

-Lens 4:als bckor;d met A •. v.Zo"land.R0s.A.v.Eig,P.dc Haas'.Lei
dcr: dhr. v .Gastel. S,.menk. : 1 u30 ,Haagweg-hock Thorbeckclaan-.-.

-Lems 6:cls bckertd.Rcs.N.dc Bocr,P.Poillot.Lcider:dhr,de Bakker. 
-Lens 8: J ,Brockhans ,F, Duim, N. v .Adriphcm, D. Wandcrs ,N ,Pannekeet_, 
F. de la Fucnte, J. Wi tting; C .'Suijkerbuijk: C. Jchcc ,E.Bish ,G. Scipio 
Rcs.P.Ebing,J.Grocnoveld,Lcidcr:_ dhr.G.Lam, 

-Lens pup, :A, v: :Egmond, P .Bcijcrfi.b. v .Heneg. ,A ,Roscr, th:ü ,A .BrOUV[Or, 
, J .Kramps,F.v.d.Beck,F.Mourik,A.Krc.mps,J .I:iotz,J .Engkbcrt,J, 

Verhaar .'Res. :H. v .d.Hcydcn,F. v.GcLst ,B .Blok. ki der: dhr. Temnisscn 
-Afschri,jvingcn: aan dhr.E.Sarolea; Tomatenstr.50., ' 

, -De·.vcrdiendo bustocht: De jongens, dio voor èc.n nieuw lid heb
ben gLzorgd gèdur.irldc onze actie(dic _is nog steeds gE\..af!to!)kun.,-" 
ncn voor .de wedstrijd van het eerste :Schoonhoven ui1;"%\m ver
diende grn.tis pleatsbewijs voor de bus afhalen:vrijdagavond, 
Tomatenstr,50, · 

-Prog. 25-26 ,jen. 56: Rij sv:. -kl].sl ;Wcs tl .-1sn~2; Lcns4-DHL;Den · Hoor, 
-:.J, _s ~-_; T-~;;~-~. ·./ •!'. •. ; R0 .v··,-:r\·. rtr~ ?) Tii_ r:u8-P..KSVli1 tl .z ·:. 11t-Lt_:nf1 == 9. -==;.;:.::~,.....== 



, 

D_E · L_E_N .S ·R_TI._V_U_~· 

Redactie·: -G-.Lam: -en G .Jehee. ' ' ·• .. -

Girom,mmer t.n.v~L.en · s.3-36711 ... 

· Seer.:I!.Houkes, ie Schuytstr.GC,tóÏ:324721 

Terreinen 0ckcnburgh, einde Laan van Meerdervoort 

\ 

==----::::-======:::=-=======;;.:;:;==== '' ' ==:;::===-======-= . =-==;;;:=====:::- ~ 

:\J.e JAARGANG -(l;S7-195il) n°21 23 JAN.58 . 

=-=------===-===::;====•-::::::;;::-======:::::::::;;:::;:::;;:: ·- =====:;;:::::::========= ·-=-=::::-

Zaterdag 25 jan.58 

Zondag 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 

26 Il 

27 
28 
29_ 

Il 

Il 

Il 

11.NS' ZAKAGE,NI-Á 
Junioren 1,6,7,8,9 + pupillen 

Senior.en 1,2,3,4,5,6,7;8 . 
Junioren 2,4 en 5-
Clubavond bij Hierck 

Zaalvoetbal .aan de Nijkerklaan 
Geen ·woensaagmiddagclub, · wel training 

Filmmidàag voor de pupillen. 

------------------~==-----~=--~===---=-=--~--=------=--------= 
0Fl'ICIELI 

In ballotge : 
·n ° 47 K .Crarnm, · 23. 1.40 Fl. Burgwal 17 2,hr .Juffer,rwns-Sarolea 

46 R.Verbrugh,12.6.40 ll.Böetselaerl.42 11 11 

4~ .~.Wolff 25.5.39 _Fl.Burgwa1·_17 ::. " 11 

5.: ,:.v.Leur 28.11.47 Regentesselaan 73 '1 11 

51 n,v.Eeten,7 .ls .47 Copernicusstr.22 F.v.Lux.( -

52 J.v.Adrichtm Assendelfstr.15 
53 J.de Waart Azaleastr.57 · 

- : -:·-

K.N.V.B.-T0T0 • 
. Wecj.erom bijna bij ,de prijswirn;iaars, donateur H.Lek haalde 

10· punten. Deze week mag hij dus gratis mee-poolen. · 

De ranglijst is : 1.(167) P.0ranje; 2(163) T.C.Lucas-Luyckx 

A.Bogisch, V.v.Laarhoveli; 4(160) W.Westerhout;' 5(157) Il.Jans

sen, F.v?Luxe;!!burg, J .Ras; 7(156) R.Becker, C.Meyer.;E.v.: ijn 

1:C.v.d.Waal's, J .Willems; 8.(155) R.Mahieu Sr; L.de Weert; 

9(154) Th;Burghouwt, ~.Coucke, P.v.Elferen,P.Kr0l, F.Mourik"; 

B.C.v.Sevenbergen, J .\'iüstefeld; 10. (153) J .Bom, A.H.v.Gijn, 

J.Jager,C.Peeters, H.Walhain Sr; J.v.Wassem. . . 

De deelname stijgt. nog·steeds. Nog hebben alle leden en 

donateurs niet. ingezonden. Deze week rekenen we op allen. 

Inleveren aan de bekende adressen: Dhr.Wü:stefeld, Regentesse

laan 198 tot Vrij"dagavoncl;. H.Houkes,2e Schuytstr.60 tot Zater-

dagavoi;d bei:7en uiterlijk ze~,~'.':!:· ' · 

,: :' ~ '.· 
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UITSLAGEN-DIENST. 
• ., ~.~ .,. .... _ ,,. s 

. !:!ogen we ·.nog even een bero~p doen op de medewerking 
van dé aanvoerders van alle elftallen, · zo~1el senioren-als ju
nicren. Graag hebèen we vpor zondagavond zes'uur even de uit
s~-1g van de vieds-:oiijd: Er is· in elk elftal ·;;el iemanà 'ie 
thuis telefoon l:eeft. Een kleine moeite om even te bellen. 
Voor Z& terdag-eü 
f •2 7 ~1' ~-. con ,, ,, .. , . lll.J 

Zondag rekenen we op Uw mede1wrkir1g. 
voorbaat dank. · ' ' 

Téle-

-:-::...:-

VARIA ,. , ··.·\ . , . , 
- Koos Frij ters en. echtgenote ,bedanken langs· deze ,;eg 

voor de talrijke gel ukvrensep., die zij op 8 jan. j .1. ter ge
legenheid van hun huwelijk mochten ontvangen en speciaal de 
spelers v,m het vierde elftal voor het mooie ,cadeau1 dat h~ 
zonJag v66r de VIE/dstriji r·erd aangeboden. Deze geheel onver-
1:,;chtB gs>ste werd door ons ten zeerste gewaardeerd. Zij ge
tuigt van de. prettige sfeer en goedé teamgEest in d.i t elftal',' 
·een e<>rste veréist,e voor een aangenaam competitieverloop en · 
het tielialen van goede resultaten. Nogmt.als or.ze hartelijke 

- ' dar.!(. -J'1c :r·.1 ijters 
- 'Dé heer en mev:?;ollw J. .• v.Luxer.::burg-:f::iy·, ·-len kunnen 1•;:é 

fclici ter~n met de komst van· hun zoon Ed,'.:;. '.:·ij hoper. Lem ave 
eer. tiE!Jtal jaren in de blaur,-:.-;:i, tt"e geled·, ren te mogen begroet 

' - Ons oudtlid Kees Al,zlfihl.11.els e<;.P. brief àan de Heer Juf-
f,ermans alle Lensle\lin ;vanuit Canada hartelijk groeten. Hij 
en zijn.familie maken het uii;stekend. Dat zij Lens nog niet 

. ZJ.Jn vergeten bleek ,uit de ingesloten gift a_an de verenigings 
. kas, rmarvoor, . namens' de penningmeester, hart.el ijk dank! 

, I -:-:-
Uitslagen van 18 en 19 januari' 58 ! 

Senioren 
Postalia 2 

· Lens 4 
Le'ns·3' - o'-2 , . 
ADS 4 bij stand 0-3 

· gestaakt 
- Cromvliet 8 5-3 

BEG 7 Ö-l , · 
Lens 7 
Lens 8 

De 
wedstrijd 

overige wedstrijden uerden 
van Lens 4 wordt ~.z.t. in 

' -:-:-

.Junioren 
Lens 1 -,VIOS 2-1 
Lens 6 VVP .7 1-3 
MOA 4 - Lenst3 1-1 

, 

afgelast. De gestaakte 
zijn geheel overgespeeld. 

- ' ' 



-. , 

-~~--------- -----~~~--------- ----------------- -.--.-------. -
PRQGl:.!,MMA SENIOREN VOOR ZONilAG 26 JANUARI 1958: 

• 
- 2 uur Lens 1 - T"e '/{erve l Ockenburgh, :V<'lld 1, lokaal 1 

-12 " !l.ijsw. 3- Leils 2 .. · , Jul:ûalaantje te Rijswijk 

-12 " ;l?I'K 4. -· Lens 3 ,'. Duinlaan, einde Sportlaan 

-12 " Laèckkw. 7-Lens 4 Jansoniusstr. bij Goel'erneuriaan 

-12 " Laakkw .8-Lens 5 " " · " ,, 

-12 " Lens 6 -Kranenb, 6 Ockenburgh·, veld 1, lok. 2 

'-12 " Kranenb.'7-Lens 7 
-12 " Lens 8 -VUC 11 · 

.•. OPSTELLINGbi'l: 

KijkduillsEstraàt _
Ockenburgh, veld 2, lok.2 

\ . 

, . Lens 1 : A.Beck; A.v.Luxemburg,A.v.Laarhoven,B.Luyckx,. 

J.Admiraal, H.Haket, J.Wüstefeld,J.Suijkerbuijk,F.de.Jong; 

J.Ras, G·.verhaar. h,iserves:. H.Eisenburger, J .Beijersbergen. 

Leider : dhr.S.v.d.Laan. · 

Ler.s 2 : F.Kortcka,is, A.Hoppenbrouviers, H.Kcmper,A.Vcs

tcr, J. v. d .lfoEr, C .Peeters, J .Jager ,A .Burghom7t, 1.Knijff, 

R.Wüstefeld, P.Oranjc'. Resurve : f.Burghour:t. _kider: dhr. 

A~de Weêrt • · 
Lens '3 ; lLElsenburgé:t', H.lklmióh,J.Lelieve:ld,H.de Bakker, 

C-.Itoo·gevccn, H.v.Niel ,J .v~Bussel,J .BeijersbcTgt:Il, H.Bcijers·

l"1:i·un V.Hcnt·gou•:rnn, L.Fortman, A.Linneweever. Resr-1·•·. ::iinà.d.Lr 

aan te wijzen. . . " 

Lens 4: J:Frijters·, P!Lde lker, P.Krol,À.Krol,J.v.Wes

ting, B.v.Vdzc·n, ·,c.Zuijd,üjk,' V.v.Laarhoven, P.Berge;,,-Henc

. 'gouw1=n, L.de Boer, H.v.Westing • .t(eserve ·: •G.de Zv1ijger ... 

Lens 5 : R.de Waart, A.Hoefnagel,P.Jans,C.Veldink,N,de 

Gruytex-·, A. Smabers, .. J. Boortman, G. Jehee, H; Lancée ,H.I.aastepad, 

· H.Witters: Reserve : G.de Zrrijger.. · . · 

Lens 6 : R.Suijkerbuijk, E.Läv:cnstein, W.Klünnen,G.v.' 

Gein, R.Becker, C.Nieuvrnnhuizen, 1.Blom:,J .Kuijpers,F.Schippers, 

G.Lam,.J.Brochard. Reserve , J.v.d.Be:ek . 
. Lens 7 : R.Mahieu Sr., J.Ballering; F.Mourik,J.Bom, 

IL y .d .Boogaa:oot, J .Bontje ,H .Mulder, H. v .Rijr.., Il. Janssen, 1. Nies

sen ,. S .Kroon. 
Lens 8 , H.Verheugd, K.Wallaart, P.v.Onna,J.Broekhans, 

.J.Stoltenberg, H.v.d.Bc.ek;S.de Bruijn, C.v.d.Bogaert, L.de 

Weèrt, J.v.Poelje,E.Saroleà,Reserve : i:J?v.Lieshout. , 

'" Afschrijvingen te ·.cichten_ aan dhr:F.J .van Luxemburg', 

: J;opernicusstr.56, td.6365O9:· 
Prop;ramsa seniorèn,zondag 2 ftbr.58: :RVC3-Lens2;Or.Bl.3'-

Lcrw ·4 L.1:.:· 5-Postalia ;.; ::iïlh.:J;;..L-.~ns6;1tns7-Vooi~bo'"(-Was?9-'·. n~. 



,-

, 

' 

' • 
- 1' ' -.,·-:-

·---------- ------------------ -------------------------------
'[an do0l tot dllol. 

· Lens 3 is ··" ': 'te belangrijke wedstrijd tcge:n Posta-
. lia tG vooro-chijn , ·fn als ovcr11innaar. Voor ck rust had-

den v;c de zware, k , ind mGc. Vanzelfsprekend Yfas Lens in 
·. 9-ezt _pcriOde in df. t;i_::.;;.;.1:::icrheid., hoeuel .Postalia geenszins oh-

1,-.,vaarlijk_ ;ms. Deze tcgens,tanders Haren' goéd op elkaar inge-' 
-tpee'.l.d Ln gir,nszins tG o:1dc rschattcn. Ondar..ks, dn L~ns-mcerclE:·r-: 
i,.,id bi:,k d,: rust mm m,.t dubbcsl biank, hctg00n ook wel dié 
j · ... ist6 vc-r~1ouding vias. · }~~n hevige sncL~wstorm ·maakte 5 min. .. 
voor rust t,ct voctbalhn niet bepaald tot ü6n plezier. De 
tr:ccdc helft w0rd' gespeeld tcgm d~ ,wind in, die echter bc
èangrijk vërmindefd was: Dit >1as dus èe'n meevaller voor ons. 
Lens bleef gcvaarlijk 'in de aanval. Ongüveer 10 min. voor 
h,, t einde werd ons ü,,rste doelpunt op keurige, _,;ijzc door Lin
r: YiOCvcr guscoord. Cngvvccr 10 min. voor" hut ( inde zorgde 
l~Jchi uit· ~ön pass van Linnff./Leve-r voor 2-ÓJ~ t;{iarm,;.;t: Lens de 

. z~gc veilig st0lde. Proficiat, jongens·, kuirig gcd2~n ! , 
Met invallers voor v .Rijn, Walhain en ,,.ulder ;'list 

.:.i~ns 7 _.-tt..gcn, 9 l/2 1".al); van Cromvli0t c~n Verdiende overydn
r. ng tè bfhàlen . .i.;ot wind mee had kn.s al spp4dig ciecn 2-0 

, v.oors_prong door H .Jansson 8n S .KroÖn. '1r ;·10rd::n v2·l8 aanval-
. . • . • . I • 

lcn door trcuz&lcn onderbroken 8n de voOrho,. ,:-, .;tond nugal 
eens buitenspel .. Enkt.le minuten voor rust v;-ist Cromvlic t ,met 
sen prach;tschot' do achterstand tu v~,rkleinen. Rcuds 5 minu
ten na de hervatting ;,:as htt 4-1 ·voor Lens, uit aanvallen van, 
de gehele voorhoçde en ,àfgcwerk,t voor S,Kroon en A.Hoofnagcl. . . . 

Cromvliet -maakte 4-2 vcrvolgons werd het 5-2 door Kroon. Crom-' ., '' -. ' 
vliot kwam nog eenmaal aan bod en bracht de eindstand op 5-3. ' . . 

· Twe& _gelijkl'rnardige plocge,n 'Lens 8 on Beo 7 speel den 
um goEdc en spannende m:dstrijd. ~crwijl de wolkén tweemaal 

~een half uur do sneeuw-binnen hi0ld<c:n streden de elftallen' 
om het hardst m,:t als inzet een i,og hogere plaats· op de rang
lijst. In dc,ze strijd ovcrh(;erstcn de verdedigingen er- het 
was geenszins vreemd, 'ä.at de rust met 0-0 inging. De twecdê
helft gaf hetzelfde spolbccld te ziun. Lcn~ iets meer in de 
aanval, maar terwijl onze voorwaartsen er een paar maal "bij
na aan toe. 11 'warcn, verdv,cen de bal eenmaal in onze kooi, En 
alhoewel er nog eeri · paar situaties ontstondèn, die. do llEC-goa-

lie met rEcht een lichte aandoening aan het zenuwgestel konden , 
'bezorgen; het blee:f bij dit ene doelpunt. 1-.faar denkt U maan 
rli,, t ~cc1t Lons 8 do· idÖç hc~ft : ~t fluweél van dr,, eerst'(; plaats 

' 
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(jm,;el ! ) 'c±idcr zich te h~):bcn, heeft laten·,vc1rá.;-"ai'it fü.n 
·vergist U 'zich. Of ·het' ccl.te;r ook nog zover korr,t .2 

_, -. . l , 

\ 'PROGRJ>J/I!IA ZATERDAGJ~~I"9.J1fÎJ.f.RI 1~58. 
•, . " .. ~ \. } 

- ·2u45 ~,ijswijk 1 - Lens l ·;.,lialaantje; :2ijswijk, 
3u3,0 1:HL 8 . ' - Lens 6 L. v. Vol lering .to 1elft ,' 

'· 3u3_0 Rava 6 .. Lens 7 'Terrein' Zuid:o·par·k. 
- 3u Lens 8 •. PJCSVM 5 · · Terrein '2, ·1ok. 2,' · , 
·_· 31.\ Bl .Ewart 9 - Lens 9 ·Dr .f.;ansvel tkadc, Wassenaar 
- 2u30 Arsenal - Wól ves Te:rrein l, · lok. l ..... ·: 

PROGR.AIIITliA ZONDAG 26 JANUARI 1958 (JU1iIOREN2 , '. 
- 1Ul5 Wcstl.3 - Lens 2 Burg.Elsenweg ,te Naaldwijk 
- . lul 5 Lens 4 . - J)HL 5 , , Térr oin' 3, l oksal · 3 · 
- 2u30 Den Hoorn 2- Lens 5 I '. Wouè.soweg 166-208, Den Hoorn 

• . ' r . , 

. 

En zo is de -opstelling van : _ , .< 
Lens 1: P.v.d.·keU\':, K.Cramm,J .Ho(-fnagels,H.Rooduijn, > 

.L.Blogg, F.Burghouwt, G.Kcmperman',P.Fr0tz,H.Pelstr., R.Vcr- 1 

burgh, P.1foGrsl oék,fü:s. G.v.d.V/àart., R.Blók. Leidcr:dhr.Sarolea. 
Samonkomst: Viaduct, Troclstrakadc, 2ul0. · · · 

Lens 2: als bekend met G.de Haas. Res. G.Strevcr, ,R .. Ugbtto 
Leider : dhr.P.lle,rshovk Sr. l:larncnkomst:12ul5 Le,liweg, hoek 
Vreeswijkstr. 1 , ', , · 

kns· 4: als bLkend mèt 'A,v.Z<c,.land. R,:;s.A.v.Eig, P.de Haas. 
Leider : dhr.A.v.Gastei. • · --

LE.ns 5: W.v.d.Ruytenbeek, R.Deklr.er Klèyn, À.Î!oOduijn, A. 
Born, !!.Harders, H.Ràbymab,rs, J. Vlie,gqrinck, C.1fanckaprts, 
L.Hanssen, W.v-.d.Laan, J.Olyhoek:. Res.: J.Wcs.vers, Ch.Nuyten's; 
Leider : dhr':G.Vreeswijk. Sam.::nkolpst:'" lu30 Thorbeckelaan, · hoek 
Haagrn?g. 

Lens 6: als _tegen V'TP; Res. F. d" \'/it en F.Duim._ Leider: 
dhr. H.fü, Bakk0r. SamEmll:omst : 2u30 Lijnkamp, de la Reyweg. 

1 
Lens 7, P. Schul ten, P. Nümwcnhuizcn·, H.Niéuwenhoven, P .Ha-

ring, J.v.iè.Knaap,J .Veldink,B.Érouwer, ·V.Jfowee, N.de Boer, 
L. Thomas, W .Burgho'uwt. Res. C .J ehce, Th. v.d .• Waart. Leider: · 
dhr .• A.Beck.' 

Lens 8: als te.gen VVP ~et P.Poillot en·G.Jabobserî. Res.: 
A.Meyer (F.Duim en C;Jehee;'_ ~ie •elders). Loid~r:_ dhr.G_.Lam. 

Lens 9: Tli·.~. ·p r. . J ,G. , ld J .. " . p Eb' 'R , . . v. _anssen, . roeneve , .rueyer, . 1.ng, •. .,,. 
Koolmees, A.Harte ,A-.V• rstocgh, A.RoodbÓl ,A. Vcrburg;A .v.d. Voo:i;t-

. -
• 

' 

' 

., 

1 
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v .d .Kley; H.Engl~bèrt • .tt"s. ;; .lfartinus, Th .Schol tcs, :"" Vlas tra. 

Leider : .dhr;A.Smabers.SÏÏm;_,r;;,omst:2 u.Javabrug. 

Arscinal:, ... E ... d Aa· B J L . ·-· Bl k p 
.n. v. gmon ,_ . ~c rouwen:, . un.::..man; ;;'. on , ,,-

v ,d. Vees, J. v. Do::p ,H. v. d .Hcgr,1cn, F. v. Duincn,F .M.ourik, VI .Krol j 

J'.Verhaar. rtt:s. \7.Ç-root, J.DiBtz. LL.idnr:· dhr.{;.T;_unîssen. 

~::01 ves : . . .. ' . ,. r ' • - "f .., 

} . de K1eyn,li.Krol,J .Lieshout, " •. ~r~mmc>T, P. 

Busr:-:an, F.v.GE;estt A.Engl-t.bert, R.v·.d.Wnl, C .. ~e:unis_scn·, J.dc ·

'iiaart, H.v.Lcur. "es. J .Schellart, J.Englc·bcrt. Leider :dhr, 

F,liiourik. Afschri.ivingEm: dhr. E.Saroleà, Tomatenstr.5O. 

Zaalvoetbal: a.s. dinsdag ,,orden de t(.ams in dezelfde 

opstelling aan de Ni.Jkorklaan vcnacht. Allcëri, team C (3) 

komt dGzc kc,:,r uit.;,;ct R.Roodbol en JLH,,,_rschop. Do nietspr

le,ndcn uèOLtcn pla,,ts r.:mc:n op de bankc,n .on er mag niet go-

rookt ;;or·lt.n. · 

i'~iirm:~i 1:l~g voor à.c pupil:t.;n: '..Alle pupfllen v:orden uit

gcno~it·l voor r <-ll fil"1hliddag in de filmzaal in de Hcrschel

straàt. Hèt· btloóft leuk te wor'den ·!!·:rot woensdag 29 januari! 

Aanvang 2u3O, 

Pxogranuna _voo;r ·l "a 2 feb. 5r : _ LLns 1 - RVC; V:ölo-Lens2; 

'ikstlandia - Lens 4; Lc.ns 5,-Vi ta Hos tra; Vrcdcnburch-Li,ns G ;' 

Lens 7-Vredenbur:c~, ',/cstlandia - kns B; DHL-Lens ';. 

Van döel tot doel. 
Lens l Heeft in 0en vrl.JC harde wedstrijd,-een kleine, 

maar verdiende overwinning behaald. 
De ce·rste 15 m:i:n. vlotte het niet' org, maar langzaam 

maar zeker, kwam er meer verband in voor-en achterhoede .. 

Toch was hot VIOS, dat doelpuntte. Een VIOS-aanval, gG

volgd door een schot,' werd door een van onze achterspolers 

van richting voranderd, zodat P,de Leeuw,. zelfs hiet met ·een 

ware tijgorsprong, een doGlpunt ·kon voorkomen, Lens 

kwam terug en ·wersJ. steeds· sterker.· Vooral ±n de· laatste 1Om. 

hing een doelpunt in 'de J:ucht,· Toch kwam de rust met een 1-0 

achterstand, 
Lens ging in de 2c helft, direkt snel van start. G.Kem

p!irman• gaf eèn · prachtige pass af, zodat ·P .Fretz ·kon scoren, , 

B.Pcnnings we2 d v9rv'!ngen door K.Admiraal die .na + 25 min. 

ri. t c,m .keihard flchot het vdnnc-nde doelp1mi scoorde. P.TuLcrs-

' 
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hoek br&b nog een paar t.uàl; ·gevaarlijk door~ maar zonder suc..'. 
. ces.' Vooral dC laatste- 10 m. zakte· Lens af en voor VIOS schct.:n 

de gelijkmaker niet meer vE.r ;:ieg. Bij een schermutseling vpor 
ons doel w<:rd de bal weggefälagen, door E:en van onze s-pehrs, 
maar daarna ingeschoten. De··_sêhèidsrechter floot echter VO""' 

b·uitenspel (wol 'rijkelijk laà~, wat ·eén storm van protestet1 
van VIOS tot gevolg had). De laatste minutûn ,werd, door VIOS 
behoÓrlijk hard en onsporti~f gespoeld. Desondanks wist Lens 
in de eersfe wedstrijd van de "nioui,e_ competitie .de, volle 
winst te behalen (laten we hopen daj; ook_ hier géldt: Een :go_ed 
b.egl.n ••• ) c ·. ·,. · -\· · · · ... ' ·Faul.Frct;. 

· Het is Lens q niet gelukt om VyP voÓr de 'tweede maal 
in succéssic. een nederlaag toe.te brengen. Jta het 

0

begin sig
n,;al van schc._idsrcclrter, Albin;v.G~stel _ togtn de o:p revanche _ 
bPluste man,.cn van ·Pancratius energic·k ten aanval. Onze achter
hoede hield stand en Lens onj;v,orstc.lde"z:Î;ch aan de ,d.1·uk en ve:r
ovcrdt het midden-veld d.m. v:,{)harl,,s ,' dit; uî tstekond op dreof 

. was. ten dekkingsfout in' dd achterhoede be. tek0nde , 0-1 voor VVP. 
Ik harde iánd, -die. dwars over h-et veld st'ond kon· :hi.:;t v0rhin-

,!< . • - . . . ' -~ .. 

doren, dat <2cn boogbi:.l van Peter d<2 Haas in hot net v"rdwc_cn 
1-1'. 1.fot Lons sterk in de méerJ.,rhdd blies Al bin rusten. Na 
de rust hetzelfd~ sr,t'lbceld: i...:ns stlrk in dé mCE.r:lérh~-id. 
Door ernstig gebrek a5n schotvilardighèid in _de voorhoodè en de 
ui tstckendo VVP-I(!ofensie ,bleven }9elpunten uit. ' 

Na 15 min. kwam VVP sterk opzettèn en dit bet_ekende 
l-_2: Nu raakte Lens de kluts kwijt • VVP nani de ·touwtjes in , 
handen en na een derde dekkings-fout in de achterhoede we_r<l 

· het 5 minuten voor tijd 1-3. •;, 
Het plaatsen in onze· a.chter~o.ed8 mag wel wat verb9teran 

omdat het -meestal nog is van ': . "vieg er me:e ''. - . 
Toch was de achte;rhoéde mèt Guido aan het.hoofd het 

beste doel van het elftal. ; 
· · _ Uitblinkers : CharlE:s'Nuytens (in 

iets minder ) en A.Thomas •. 
de tweede helft 

1 
Poter ,Wissen' 

, Hoe is de s'tand, Mieke ?. ', 
Ofschoon ons eerste ook deze zondag w0er achter de 

kachel kon blijven, is er in haar afdeling toch ·weor een .en 
ander gebeurd, dat de aandacht verdicn,t. Voor de tweede keer 
in successie mo"tlst lijsttrekker Te ·wervo namelijk in het zand 

, 
< ., 

' 

·-

' . 
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bijten, ditmaal tcgcr. VDS. l!iordoor i.s ons eerste weer gelijk 
met do Rijswijki::rs gekomen, al thc..ns. theoretisch. Echtçr tet(,-

. ),ent dit nog niet dat Li::ns zich nu vwer rots vast in de kop
groep hcoft genesteld. Vor.igG week mc.'Tktén wij rec:ds op dat 
div,_rse andere plo,::gcn, in verband .met mm achtcrst:llJigo 
\'IGdstrijdsn, nog een geducht wcordjEi zouden k=n,.·n r1-, csprckcn. 
Iui blik op de standenlijst vertelt ons, dat ·,7;:, ons toun nog 
he:ol gc:matigd. hobben uitgedrukt .• Zo zien wc b.v. dat - schrikt 
U nic-t - nummer eEJn na ·1aatst : NicuwerkL-rk, zi.clfs nog c<.n, 
zij het loutrer theoretische, kans op het kam'piocnsc!it\p h8i:ft. 
Immers, als het de zes(!) achfor~tnlligo wedstrijden zo• win
nen ( en wat is er bij voEJtballen onmogelijk ?) , dan ZOll het 

• I 
zelfs Nm punt op T8 Herve vMr ko::1cn. All0en HaastrE:cht kan 
ziçh als "u)t60teld" bcschou•:;on. Alle andere, plo;:,gen ·mpgen 
nog al of ni .,t gu4ctiE'".'dc illusies koc:sti:..rcr...- ~_-_:.:_:; g, .. :lovon w1.:..l -dut 
·.,e hic,r v,.n ~en unicum r,:ogen spreken .: eind j,-.nunri is de ' 
strijd nog volkomen op.:m. Dr.t ook L,,ns nc,g tot c;Gn van de-vol-' 
bloed kansp:aardcn behóort ,· moet ein reden zijn 0:1 in de komt,n.:. 
do mmmdcn do handen nog L,ms extra in elkaar :to slaan ( of 
zo U wilt, de voeten uit clka,r tG ·slaan) .. Het zit er nog vol
op in ! L;:e ten we hopen d•1 t l.c. t ~r ook volop ui ";komt ! 

Van doel tot .doel (vervolg jur:ioren). L,ns 8 moest het eerste 
vcrlif..spunt in de CompE.:ti~ incasser1:;r.. en het was r. 0 2 MOA, 

dat ons dit.koopje lèverd0. Eigenlijk moge,n we nog blij zijn, 
dat,.hct ge.en nod<-rlaag is geword0n, want hc:t heeft er lange 
tijd naar· ui tge.,ien dat MOA beide punten zou meenemen. Het was 
w,:;l ee;, zeer slechte wedstrijd. Er werd maar wat in het.wilde 
weg getrapt en tot een goede aanval kwamen v/e sporadisch. Jle 
MOA-voorhoede speelde iets meer" bekeken" en was daardoor ge
vaarlijker. Kort voor rust wisten zij dan ook 1-0 te maken c,n 
zelfs werd ons doel nog eenmaal doorboorr7., maar toen keurde 
de scheidsre:chter hot'doelpunt af. In de twecdo helft was.Lens 
wel sterker, maar met schièten was het treurig gesteld. Enkele 
uitvallen van EOA waren razend gevaarlijk, maa:r,·kceper Broek
hans redde Ónige keren zeer fraai.-Vrij kort voor het einde, 
toen iefü,r-,cn .al aan E:0n nederlaag dacht; gaf de la Fuente(mot 
Broekhans on Bish onze beste sp0ler) een mooie lange pass in de 
vrije ruimte, waarop Bish kon doorlopen en scoren. Bijna hadden 
we nog gewonnen, maar de bal vloog net naast. Wc mogi::n trouwens 
mr~ t dit G-. lijk sp0l ·dik t€. vrl.5.cn zijn~ 'Jr.z.,_ !)o,?i tic -~-r-:n de kop 
i~~ r, n ~ 11 onnfm t:· s t~- · _; 1.· ;_,}.;;. 7oorh'-· .,;.;n. ..- • ~~. 
I,:" ____ ;..._,; ____ :;:::_:::=====:===··-:;::.::::;;:::;:::;:::;:;=-:.::=:;==:.: :C;::::;:;:::;. -· .=.;-;:;::::=::::; - :::;::::.=;;::::;:::-.:.:::::..:;.;:.;~===i 
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' ' . ,.Iiedac.t;i~: G. Lam. en G, Jehe• "' 

' , 

Girt.mummer t.n.v •. L.en ;), 336711 
Sec:r. : ;i. Hou'kns i 2e ScJ;it,yts tr. 60, tél -,324 7 21 ' ' 

Terrèinen Ockenburgh, einde Laan van Meerdervoort ------·----------- .;--- - ---- -_--.-- ., - ----- .---------~ ________ ,:;; __ <, : 3le .i;_AARGANG (1957-1958 ), n°22· 50 JA(i:58 
-- . - ,,------- !------. ----" ----------------------------_ - \ -------LENS I ZAKAGÈNDA 
Zaterdag 1 feb:50 ; Junitii•en 1,6,7,,8,9 ·+,pupillen 
Zondag • 2 , " : Senioren 1,2,3;4,5,6, 7 ,8 

. Maandag · 3 
· \'/Óensdag · 5 ·' 

· Junioren 2 ,4. en 5 " ·, 
·11 

• : blub1.1vcnd ! 
"· · : . Woensdagmiddagclub 

1 s ,.11,vonds training . . ' 
.,...,;:.::.,;==" ====~-==== ';;;;;;;;;::::=:==-:;;:: ___ . . . =' .---=--=-----=----------, . -- . 

t , ' " OFFICIEEL 
In ballotage: . · , , 
n° 52 J.v.Adrichern , !,ssendelftstr.15 

53 J_.de )'laàrt ,, , ·.~zaleastr.37,· , .. ,._ 
54 A.v.,d.Beek , 13.11.46, Thorbeckelaan 189. BestuÛrsvergadering: . , . · '/ 

.· . De e.v. ·bestuursvergacteri'ng wordt' gehouden op Weens:-. dag, 12 feb. 58' ten huize vap de ,heer W. Verheggen, Vlesthoven-plein, 88. ' · . · ,' ~ ' --:-:-:- ' ,1 

·' K.N.v;B.-Tóto~ . 

i 

Zoals.bekend werd het programma van zondag'~6 deder, verschoven naar a.s. ·zondag 2 feb,58. De -ré.eds ingelev'erè.e formuliqren. blijven dus "g'eldig,vpor ·zondag a.s. Degenen, die '
1 nog een formulier voor ;zonct_ag, 26 jan.j,.1. in hun.bezit h,ebben kunnen dit nog tot zaterdag ~-s, inleveren, op de bekende adressen : Hr. 'ïlüstefeld; Regentessel aan 198 tot· Vrijdàgavond · zes û.ur 'of bij dhr.H.Houke>;3, ~e .Schuytstr.60,. tot záterdag-a vond zes uur. r,; ~ '. '• . . '. -.-.-

PROGRAMMA SENIORE!f VOOR ZONDAG 2 FEBRUARI .1958 
- 2 uur : Lens.1·.,. Te.Werve ·1 
-12 11 

, Ri J s,,'i jk 3-L~ns 2 
--12 11 PDK 4 · · ~ Lens 3 

Ockenburgl,, veld ·l., lok.l 
Ju:Ualaantje te Rijswijk .. 1 ~ . ,, Duinlaan, einde Sportlaan.• ... -12 11

. 1 : Laakkli·-7-Le_ns 4 'Jansoniusstr.bij Goeverneurl • -12 " •.. Laakb,.8-Lens 5 
Lens 6 • Krnnenbur-g Il 

Il 

1'Î r, .... vcn'-uy•,:·h .._ -.,_~ .. ~,, lL' •f:::•, , 

Il Il li 

" veld l, lok.2 .. .,, ' 

, 
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------------------------------------------------------------
(vervolg Programm1, Senioren voor Zondag 2 Fe~,:cuari 1958) 

-12 uur Kranenburg 7 - Lens 7. 
-12 " Lens s - vue 11 

.·i:'3TELLINJEM, 

Kijkduinses0raat 
Ockenburgh, veld 2, lok.2 

LEl'S'""î": A.Beck, A.v.Luxe,1burg, A.v.Laarhoven,:a.Luijckx, 
J .Admiraal, H.llaket, J .',iüstefeld,J .Suijkerbuijk, F .de Jong, 
J.Ras, G.Verhaar. Reserves: R.Eisenburger, J.Beijersbergon. 
Leid.ei· : dhr.S.v.d.Laan. , 

LLNS 2 : F.Kortekaas, A.Hoppen~rouwers, H.Kempe:t,A.Vester, 
J.v.d.Meer, C.Peeters,J.Jager,A.Burghouwt,L.Knijff, R.Wüste
:t;eld, ?.Oranje. Reserve: P.Burghouvrt. Leider: dhr.A,de Weert 

LENS 3 : I!.Eisenburger, H,Helmich,J.Lelieveld,H.de Bakker, 
C.Hoo~eveen, H.v.Nie~, J.v.Buscel, J.Beijcrsbergen, R.Beijers
b'?rgen v .Henegouwen, L. 1'1ortP1an,A. Lir..r..er-1wePver. RcEcr'".":"P: li' .. Wolff. 

LLNS 4: J.Frijters,Ph.de Heer, L:.Kr 1, A.Kr~\l., J"v.ifes
ting, B.v.Vc;lzen, A.Zuijdwi'jk, V.v.Lnarhoven,P.Bergen-lle,ne
gouwen, L.de Boer, 11.v.\le_sting. fü:serve• : f;.de Zwijger. 

LENS 5 : R.de Waart; A.Hoefnagel,.i:'.J'..ms, C.Veldink,l,.de 
Gruyter, J .Boortman, G .Jehe,i ,H. LancE' e ,H ,Naaste9nd,fl. Vii tters. 
Reserve: J.Brussel. 

LENS 6 : R.Suijkerbuijk, E.Löv1enstcin,,I.Klünnen, G.v.Gein, 
R.Becker, C.Nieuwenhuizen, L .• Blom,J.Kuijpers, F.Schippers, ' 
G.Lam,J.Br,chard. Reserve : J.v.d.Beek. 

LE.NS 7 : A.Blok,J.Ballering, F.Mourk, J.Bom,H.v.d.Boogaardt, 
J.Bontje,H.Mulder,H.v.Rijn,H.Janssen, L.Niessen,S.Kroon. 
Reserves : N.a.w. · 

LENS 8 : H.Verheugd, ·K.1'fal1aart, P.v.Onria,J.Broekhans, 
J.Stoltenberg, H:v.d.Beek,S.de Bruijn, C.v.d.Bogaert, L.de 
Weert, J.v.Poelje,E:Sarólea. Resnrve : D.v.Lieshout. 

Afschri.jvingen t,lr-ichten aan dhr.F.J.v.Luxemburg, Coper
nicusstr.56, tel.636509. 

PROGRAMMA SI!.NIOREN,ZONDAG 9 FEB.58: Lens 1 = vrij ; 
RVC 3- Lens 2, Or.Bl.3 -Lens 4 ; Lens 5-Postalia 3; Wilh.6-
Lens· 6 ; Lel)s 7 - Voorb. 7; Wassenaar 9 - Lens 8. 

-:-:-:-

I 
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. . . ' ' -161----------------------------- --------------------------------• , .• I PROGRAMl!A JmiIOREN· VOOR ~ATERDAG•, l' FE:BRUARI · 1958: · 
2u45 Rij\Jwijk l Lens l · Terrein .Julialaa.~tje 

- 3u30 DHL 8 - Lens 8 "Tel'rein L.ir. Vollering te Delft· 
3u:50 Rav•: 6 - Lens ·7 Terrein Zuiderpark 

- 3uur L~1Cn, 8 - RKSV1i 5 , •Terrein 1, 1 ok .1 · 
- ;\uur Bl .:.Zwart 9 - Lens 9 .. ,Terrein Dr .Mansvèl tkade "Was:!&n:ca~· 2u30 Arscnal Wol:v-es Terrein_ 2, lökaal .2 PROGR.IJ.ll.!A JUNIOREN VOOR ZONDAG, 2 FEBRUARI .19'.)8 ·: 
- lul5 Viestl.3 - Lens 2 ; Burg.Illsenweg te Ua:üdwijk - lul5. Lèns 4 - DHL 5' '.['errein 3, lok.3 
- 2u30 Den Hoorn•,2- Lens 5 ., Woudseweg 106-108 . · 
:Sn zo is de opstelling van : · · ' _ \ 

, Lens 1 : als vorige· week gepublic, erd. Samenkomst: 2ul0 . Via,duct, Troelstrakade. -
Lens· 2 :"' 1.1s "b~kend. Re.s·. G.Straver; R.UgbttO. Samenkomst: 12ul 5 Leyweg, ho8k Vrceswijkstr. . , 
Lens 4 : als bekei,.d met,A.v.Eeeli3.nd. Res. A.v.Eig,P.de Haa S. /' < • • '· ~ ~ • -.- - •• 

Lens 5 : als vorige week 'gepµblicecrd. Res. J. Wc evers, , 
C.Nuytens. Leider : dhr.G.Vree·swijk. Scmtnkomst : lu30 Thor-beckelaan, ·hoek Har,gweg, , '· 

· Lens 6 : ·als fogen v1m; Res.:F.de Viit- en F.Duim; Sa:,;cn-komst : 2u30 Lijnkamp, de la Reyweg. . , 
Lens 7 : als, vorige ·w~ek gepub1.ice,erd: Res. G.Jehee, Th. v.d.Wa~t.Leider : dhr.A.Beck. . . '· 
Lèns 8 : als tegen M.O.A. ·met P-.Poillot en G.Jacobson. Res.: R:Meyer. Leider : dhr.G.,Lam.' ·. ",. , . · · ·, 

- Lens 9 : als vorige week gepubliceerd. Res. R.-Martinus·, T.Scholtes,L.Vlastra. °Leider .: dhr.,A.Smabers. Samenkomst: · 2uur Javabrug; · ., · • · · . 
· Arsenal : A.v.Egm.ond,A.de Bröuwer,J .Ilunêman, W.Blánk; . . ' ' 1 ' P.v.d.Veer, J.v.Dorp, H.v.d.Heyden, F.v.Frunen,F.Mburik, W. Krol, J.Verhaar. Res.: W.Gr:o'ot,•J.Dietz. Leider· _:dhr;c.Teunis-sen. '!- · 

-- 1 ~ 
• !\_ 

Wolve; ; F.de Kleyn, A.Kroll" J.Lieshout/J.Br~mm~r, P.Bu~man, F.v.Geest,A.Englebert, R.v.d.Vlal,C.Teun:i,ssen,H.v.d.Ruytenbeek,H.v,Leur, Res·. J.de Waart,, J.Schellart, J.Englebert. Leider : dhr.F.MÓuill.' . . ' ,, 
Afschrijvingen.~ aan dhr. 
fu.:t . ..tro'.·:--r;_.!Jt''."' YOOl' P.. ('Il ~) 

·;t:.~:: g-:z,ü.uii ~: \,,.rel v;ior 1 en 2 

LSarolc,a ,' Tomat8nstr. 50. 
:i't-br. is hE. tztl::dc; -c,J.p, vo~·ige ,.,.,.. r.::5 ~ -

. l (: • J •. 

1 
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Kam:Pnmeuivs. 

D,,ze week zijn aan alle juni~rcn 
gebruikelijke circulaires verstuurd. En .•• 
dingen zijn binnen. Wie volgen? 

Eot- is de stand, Micku ?? 

en pupillen de 
de eerste aanmel.- · 
'' 

Verleden weck schrcvc;n we--ru,ds over de vele r.;ogelijk
hc.den, d,ie nog in de afdeling van ons eerste schu.ikn. 

We weten allen, dat Lens nogal wat puntc,n hu,ft ver
speeld (evenveel als verleden jaar in de hele competitie)maar 
desondanks nog een behoorlijke vinger in de kc:1;1piocnspap heeft. 
Tot dusver schijnen de uitwedstrijden het grote struikelblok 
te vormen; ziet U zelf maar : .l 

thuis 
uit 

: 7 4 
: 5 1 

3 
1 3 

11 
3 

lt}-8 ( 'dus nog öng.:.sl,:.gen· ! ) 
10-12 (zeer pover ! ! ! ) 

riet nog rFstronde progrû.r1r,,.~;. van 3 thuis-en 5 ui tr:cd-' 
strijdf.-n ziet f.-r dus niet 8rg g,,mc,l:':elijk uit en het zal van 
onze jongens. een ;,ar~ kruchttàor VLTgcn; om hivr zeg, ... vicrdr~d 
uit te komen. Maar, eerlijk g,zegd, --· r,,achtc,~ ·.•c nog •.ml iets 
van onze eerste el,ftallers·. S-po_l(rG, cns ul 1 l.r ogen zijn op 
.jullie gericht ! ! ' 

' -:-:-
li.vcneens hoge ogen gooit Lens 2· Dit mag ook wel, ,mnt 

dit elftal is verleden'jaar. gedegradeerd. De ranglijst laat 
zien; dat hier nog vier clubs een kans hebben, waarvan de 
Jagers de beste. Maar als deze één keer struikelen, zijn de 
andere drie or dls de kippen bij ! De Jagérs, Post~lia en 
Lens hebben het onder ·elkaar al ui tgcvochten, maar zij .. ·moeten 

: alle drie nog eenmaal de- strijd aanbinden fogen V. V .P.·. Deze 
wedstrijden zullen wel brnlissend 'ilOrden voor de eindrangschik
king: In tegenstelling· tot Lens 1, voelt ons derde zich op 
vroemdE:, bodem kiplekker. Tot nu toe werd fü,ar nog,gccm eenkel 
punt afgestaan. De nog komende b·ezoeken aan PDK, Oranjepl_cin 
en VVP zullen beslist ev~neens de1volle winst moeten opleveren. 
Wanneer er ook maar één enkel punt word:t verspe~ld,. zullen 
onze papieren practisch vmardcloos zijn. 



1
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--~ --------------------------------------------------0~----
Afd.3 C 

1. de Jager;, 3 10 8 - 2 .16 31-17 
2. Leni,- ·3 11 8 - 3 16 27-21 
3. Postalia 2 10 7 - 3 ·14 36{17 
4. VVP 4 9 6 - " 12 45-19 ; 

5. PDK 4 10 5 5 10 26-27 
G. Ort.njoplein 3 9 2 2 j ' 24-35 0 

7. ODB 3 7 2 1 4 5 21-37 
8. SOA 3 9 1 2 ·6 4 21-37 
9. Gona 2 g ·o 1 8 : l 13-48 

Derde . ' elftallers, let EoGns, op de doelcijfers! Dit k&n 
best wat beter !' ! 

. . . 
-:~:-

Het derde lrnnspaard is Lens 6. Zou het nu eind0lijk 
etms gçhL1<:ken, ons· zesde cLftal, .dat reeds jaren op de, di·cmpcl ✓ 
v!•n de d-rd,. klasse ·sté\at, · &r ov,;rheen te krijgen ? ·op het · 
ogenblik hebben v;,i het yoordoel, ·<iat onze zesde editie u~t een 
rsölc vo,rsprong aan kop ga&t. Zo te zien st&&n \,~ er C:us gi.;r,
stig voor" -I..nar ~ .. er wachten 01;.s nog zv,rart:· ui twcdstrijderi 
tegen v;ilhclmus ( de e~ m:ire rtvaal ! ! ) , Quick en RKAVVV. Ikt 
is gebkk,n, d:;t ook in deze a,fdeling de krc:chten clkmu· weinLc 
ontlop,,n, ,,;,,Lt ook hier de spanriJng voorlopig niet .gnrckdn 
zul zijn. Yiim Elunn0n c:11 zijn mannen zijn echter vast var\.. pl&n, 
di tmflal 1,~ns niet op de valret:p te struikelen. i\!ogen ,M het 
hierop houden?? De stand is aldus : 

1. Lens 6 10 7 2 1 16, • 43-14 
2. Wilh.6 10 6 2 2 14 . 33-17 
3. Quick 9 10 6 1 3 13 '39-16 
4. vue 10 11 4 4 3 12 '32-22 
5. RKAVV6 8 5 1 2 11 24-' 9 - \ . 
6. Kr·anenb.10 4 3 3 . 11 19-20 
1. vcs 9 12 3 3 

, 9 ., 24-27 0 

8. DHL 9 ' 6 2 3 1 7 9-10 
9. SHS 10 10 1 2 7 4 11-29 

10. Voorb. 11 1 10 1, 9-70 
,, 

I 

Bij. een volgende gelegenheid iets over de andere elftal-
len. Ook de junioren komen aan de,beurt. 

MiE,kc 
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Zt:al voetbal· Al$, deze L~nsrevue• :uitkomt hebben·· in::dc ~an onzè 

"junioren reeds voor de tweédè maal hun krach-J;en gcm0ten met 
Q,ui°ck Steps on VVP in de gymzaal 1;,:n de· Nijktrklaan. Op inia
tief van Quick Sters 1,orien' fü:ar r! i r.sdag-avonds op de 14 dagen 
zaal voetbalwedstrijden guhouden tut,scn drie geno";nde cluçs, 
die elk met 3 teams uit d,., 2c en uit d<o 3<: klas ui tkori1en. Een 

. team b staat uit 2 spolçrs, diü het dus 'tLgen 2 tcgLnst&nd~ric, 
moe. ten· opnemen. De wedstrijdjes duren 1;w:::r kort;:,(+ 10 minuten) 
mlar het is een ·erg inspannend lçarwei. De bedoeling is de bal 
al combinerend in het'doel te werken. Een doei"punt kan alléên 
vim kort& afstand gemaakt· worden, waarbij d~,. bàl absoluut moet 
rollen. Hij mag dus niet stui tem of"huppclcn". De balg-oochc
lu"rs ijunm.n dus _bij dit spel hun lusten botviereon(nietwaar -
fü:.in Piot ? ) • ],en Jeuk spel. en .bovendien oen goede training. 
Het kan c:r af .;n toe no5 erg s.tuvig aan to'e gaan ook. On?',; 
juniormi d~den &l direct b,.hoorlijk van zich f,preJccn. Toc,n d<c . 
serie wedstrijden van de eerste avond gecihdigd waren, had 
Lens in·l,et totm.:lklr..s,;ement de lcd.ding met 16 punten, v66r 
VVP met. 12 en Quick Stops met 8 punten. Vooral het duo Ku:1per
v.d.Spok z,,f·een puik<:." demonstrátie weg. Zij wonn1sri cr.nr.:i:ii-1 
zdfs met '{-0 ! ! Wil V0nderbos deinonstrec,rde hoc het niet 
n:oet door onb~heerst ,Em onsportief .optreden: Dit 'is dan o·ok 
de reden,. dät hij do tweede fivond. niet v&n de· partij z_al zijh. 

. G.L. 

5-----------------=----------------------------===---------
Van de Redactie. 

Enkele viekem gelden noemden irn terloops even de- namen / 
van enkGle L€ms-.revue.,-medèwerker13 uit het v,rleden zoals Troti
_badour, Sammelaar, Jan Knut, ctc. • • Het duei ons daarom ,·en 
genoegen deze week weer een lGvenst0ken van één van hen te ent 
vangem en wel van de oude heer- Sammelaar. :reze Sammelaar was 
in zijn actieve periode, al eon_ " heer op lc;eftijd O• We l,:,ven · 
nu al ,;eer in 1958 on Sammelaar is hard op weg naar een tweede 
ontmoeting met•Abraham. Alleen zal hij die ontmoeting dan niet· 
in zijn vertrouwde omgeving'kunnen beleven, want sinds ko;rt is 
hij om reden en waarover wij niet mogen ui t110idon, naar een 

' Oudemannenhuis verplaatst. In plaats van naar Ockenburgh te ,. ., .' ---
tijgen, zijn we hem·dasir zondag wezen opzoLken en het stemt 
ons tot g<-no,g~n :'it "'j(1,.r6,~i11,s.ti•·,::.•t :.i,.t het ond,.rstr.e.ndc ., , 
:rti:f.i~l t,:: h·.bb,.n VL-'.r:i ;,;.__.n" b· .. !~ .. Y,.lj,... -r, :cz__.Le;rir..g- ,;,_~· .. t ·,:;ij 
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in de toekomst nog meer copij vàn zij'n gorimpulde hand :ogen 
verwachten. Wij hebb,n het artikel ongewijzigd opgenomen, al ,. 
ging dat, gcz.ien de inhoud, wel niet enige schroom onzerzijds 

gc,pa'."rd. -,-:- -'I. Jled. 

lileheer de Vcurzitter. 
1 

Vlas me dat een·conskrnatïe ! Ik had pas 
c>Bn hartstochtelijk partijtje "britsen" achter de: rug met eeri 
paar van mijn kamergánoten { of ik heit g&wonnen nad ? Tuurlijk! 
Dacht U dat ·ik mè door een 'paar snota1Jcn van zeventig laat ki,s
ten ? ) • Ik had met zichtbaar welbeh&gen-mijn hartversterkert·je
het enigstè dat mijp bestaan op· dit ondermaanse nog kan rekken!-• 
in mijn slokdarm gekvmkt en wilde jui;st de lastEOn des levens 
c:cm de roç.d:s genoten lusten koppclan ;door haar do Nederlands~ 
radioprogrc'.mna' s te gaan luist0:rnn ( t moet nl. ;;rnton dat :i.k 
de lw::tstc jaren, a:J.s gevolg vr.n mijn1 hoge leeftijd nogal 
"radio-actiof" ben geworden). En daar; staan me ineens twee 
11 broekioa 11 •in• de kamer die zich' - \laar ze de verregaande ver
waa-ndheid vándaar; halen,. snap ik nog piet ": de redacteuren 'vun 
dE. Lcnsrevuc durvtn no1cmcn. Gelukkig maken ze die LemGl tcrgerric 
,ianrilatiging weer , .-.igszins goed door ,.1 r.iqt 'een schaamblos op de 
kaken, te bek€nnun dat het ,-eil van hun troè tclkind op het 
ogenblik alLszins voor verb,-tering vatbaar is ( ho.:; kan hot : 
anders met zo I n redactie, vindt U ook' niet ? } • Als een ecrst'e 
stap op de lange weg zoud.er\ zij gaarne' zien dat ik van: tijd 
tot tijd mijn zc,cr gewaardc0rde 'pennev:ruchtén ( hier boog ik 

· zover mijn, door spit gefol térde, rug' toeliet ) .aan de dorre 
boom, die Lensrevue heet, deed ontluiken. 

En nu.zit ïk dus! met de brokken, ll!oheer 
de Veurzitter ! Want natuurlijk' kon dit, ondanks alle aderver
kalking; toch nog-steeds warm vt>or Lchs ldoppenfie hart deze 
smeekbede niet weerstaan. ·voor het laatste piekie dat er van 
mijn Drees-penninge~ overschoot, heb ~k me een kolossaal hout
vr-ij Vendex schrijfbloc· aangaschaft. En nu maar'wachten op dé 
inspiratie ! Gelukkig heb il,:, wat dat 1 betreft, nog effe de 
tijd. Ik zie namelijk, en niet: zondei' voldoening, dat zowel · 
het spraakwater en mijn mond als de inkt in mijri pen opgedroogd 
is. Reden te meer om .ijlings achter deze, Sammelaars' bijdrage' 
voor ·de Lonsrevue ( e.ch, leden,' dat hliet· Lensrevue ! ) een · 

1 
l 
1 

1 

, 
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welgcm8E:nde punt t.e draaü,n. 
\ , · :'w (stok) oud0 vrfer.:i 

SAMMELAAR. =================~===~=====~- --=================e~===, ======= 
Y·1ria. · , ~==c...zi:;tt,rdag, 15 fob?58 ;_._, ,een grote ckg voor ons lid dhr. 
f. de L0euw Jr on voo!· onze clon·-., trice Mej .H .H.::rtgring. Op deze 
,:ag zullen bcidc c,lkc:,,r het H.S,ccram.__nt van hlt huwelijk toe
üeenim. Do plechtige inzc.gen-îng vindt :,bats in de .parochie-

.,, kerk van de H.Liduina aan de Schenkknde .onder de H.~lis vnn 
lOu30.,Wij biüden !,et a.s.bruidspanr ge_arnd onze hl!.rtelijke 
cc:lukm.nse~ aan . GGlel'\'cnheid tcif felici tercm na afloop van 
,:.:. H.-llis in de p~~!ltcrie. 

-:De HüL·l~ en hlcvr;Rbemers ·berichten ons dB _gt: boortc van 
~n zoon Rt_!~.moncl. Or..~c hnrtelijke: gclukw(:nson c.r~n onze u:1in(ntc 

~;x-c::.·,ptain ~r;n ;Lc..Tls l,~zijn echtge:note"'cn de zusj\.s G_isè-18, · -
iaoniquc en i'llvriam. · Zi.t er in Raymond een, vootba:Ucr? Zo ja, 
cLn houden v:~ graag 0~n-·plcr,tsjû 'voor hem opt:n tu zijll0:t tijd: 
, -Ons lid de Hoer· Y,.N,mps· gant ons binnenkort vi.rl:;t0•n.Hij 
cc ,t :-i0h. r;ièlt zijn gr,zin in D.en Bosch vostig,,n, om dnar een 
ni ., tL i.., -Ga nuf[. 8tur( nzc.dk: tG openen" 

1 Zijn zoons Ton un J::.LD, ·die 
Lensjunioi- zi~ïn, zullen we dus uit onze g0J,.c_d.:..rûn moctLn mis
sen. Wij wonsc,n dû familie ae;n,.:voorspoE;dige to,:;kor.1s t toe -in, 

,,. brnlc.nts hoofdstad en wu willÇ;;n niet nalaten ucn bijzortder' 
woord van dank té richten aan de Heer Kramps, ctie alhoewel hij 
nooit actief voe.tballer in Lehs was, jcrenlang onze vereniging 
hueft ges.teund .. met zijn lidmaatschap., ,, 

, -Aanvoerders en leiders, -:ittentie ! . De Reductie' van de 
L~nsr::,vue heeft boze planneh! We will\)n namelijk zo maar de aan 
w0dstrijdvorslagen bcstode ruimte. bekorten, om _plaats te t1áken ' 

, 

· voor ie'ts anders. Dit be tekent niet, dat <-r hclc,maal gGen vc,r
slagen meer _zullen worden opgenomen. We hadden dnn echter wel 
gra&g, dat deze verslagen dan uiterlijk Zondagavonds ing-ûleverd. 
zijn aan de reda'ctie-ndressen:Wilgstr. 71 of Kon.Emmakade, 50. 

· Anders kunnen wc btaslist geen pla_qtsing gar,;nderen.· ' 
-Mogen we de. leden nog eens attent maken op de in de Lem;

revue van 9 .1. 58 gepublièec:rde lijst .van _spelers, die oen foto 
mo0ten inleveren? De ECO-s8cr. heeft ze graag zoq:,oodig mogelijk 

' , 
Geef h~m' zijn zin. Ook· voor, do redactie is heet prc:ttiger, ., ~ , 
En änaron •.. ir.l,..v;~'.rcn CGpc:~rlicnnstr.56 ! , 



' 
· L t, i.- ï.: l: S -F.. l. V l: L. -~--------------------

Rl,dactie : G.Lam en G. J€h,,e '. 
Gironummer t.n.v. 1. en S. :;36711 

Secr.: H.Houkes, 2e Schuytstr• . .':o,tél.324721 
Terreinen 0ckenburgn, einde Laan van Meerde:r>voort 

=== . ===== - ==========:;:.===i====. ====:;:::::i:;;::;:;;;====,...=:;: '::;;:;:;;::;=. ;;:;::;:;;;;;:;:='-==-

;le JAARGANG (1957-195B) n° 23 6 FE"".58 
----------------------~------------------------===========~--

' 
LENS I ZAKAGEl!DA 

_Za ter-dag 8 Feb. , : 'Lens-junioren + ,6, 7, 8, 9 
Zo_ndag 9 " Lens-senioren 2,4,5,6,7,8, junioren 2,4,5 
Haandag 10 " L&ns-clubavond ! · 
Dinsdag 11 " Zaalvoetbal ·aan de Nijkerklaan 
Woensdag 12 11 Vioensdagmid<làgclub, Avondtraining 
Vrijdag 14 11 Bestuursvergadering t.h.v. W.Verheggen. 
. ,' . ' -

0FFH!IEIL 
Ni0uwc leden : . 

_..315 R.v.d.Bcmt , 29.10.49 Am:r\2.str.9.· tel. 3)3295 
~316 ·. C:.v.Baal, l~.10.46 Gooiluan 67 · . · 
_..317 A.:,oeleman , 18.3,46 Carts)siusstr.1C2/l 

318 K.Cramm , 23.1.40 Fl.Burgwal 17 
- 319 ;;.Verbrugh,.12.6.40, van Boetselc',,rlaan 42 
_ 320 F.Vlolff ,· 25.5.39, Fl.Burgwal 17 . 
_ 321 H.van Leur, 28.11,47 Regentesselaan ·73, tcl,336563 
_ 322 ,1.vai, J,drichcm, 12.11.45,' Assendel:fistr.15,,tel.391456 

_,..,323 J.de Waart, 7.1.48 , Azaleastr.57 
Nieuwe donateurs:. · 
285 P.G.de V/aart, Azaleastr.57 · 
266 A.H.Koeleman, Cartesiusst~.102/1 
287 J.T.N.GanterVisscher, Fred Hendriklaan, 110 
In. Ball:otage: · ·. 

54 · A.v.d.Beek, 13 .11.46 Thorbeckelaan 185 dhr.P.Juff5rm.Ï 
55 A .. M,Vri.elink, 30,11.43 Cantaloupenbrug, 4/15 . 11 cro ~a 

Bestuursvergadering: · ' · · 
In afwijkin_g var, het vorige week gepubliceerde, wordt de 

e.v.bcstuursvergadering gehouden op Vrijdag, 14 Februari a.s. 
ten huize van de heer W.Verheggen, Westhovenplein 88. 
K.N.V.B.-Pool ,, 

,, 

Dat· " de aanhouder wint II bewees onze donateur de hee·r 
H.Lutjes, di(;l d~ze we·ek dertien punten b.ehaalde, ei, da'ardoor· 
bij fü, tv:cëdc prijswinnaars terecht kwam. Ge:t:elici teerd. En· nu 



/. 

' . j 

; -L.:.-
-------------------------- ----------------------------------
mc:ar ,.fv,achten. Hopen we alleen maar, d,.t hij er zelf ook iets 
van ,:8:g houden,. hetgeen ons na het telefoàn'gesprek van z.im
dagavond, twijfelachi;ig vocrkomt. De troostprijs ging m.,or 
de heer A.li.v.d.L,ian, die ; et zi;,s andr,ren tot. elf punten kwam.· 
De ranglij,.t is nu,· 1.(171 ?.Oranje; 2(170) J.P.ontje,1iih. 
Lucas~Luyckx; 3. (168 )A ;Bc,~is,?h, G. V0rhacr ;4 (167) L. de Boer, 
y;. '/le.sterhout; 5 ( 166 )H. J ,,r,J:cen,, V. v .'Ltc:arhovcn ,F. v Luxemburg, 
L.C.v.d.Waols, 6(165) A.Bcck,J.lli:>s; '7(164),R..l.!ahieu Sr,;. C. · 
1foyer, J .de Weert·, J.",7illems; 3.(163) R.Bccke:r,P.v.Elf:eren., 
P.Krol, C.Peeter.s,H.v.Rijn,B.C.v.Se:venberJen, J .Wüstefeld, · 
9 (162) J :Bom, Th .Burghouw.t, J .Jager, F .!,lourik, P .Paulidçs; 
10(161) J.Coucke, A.H.v:Gijn, N.Hoefnagel,P.Juffernmns, 
H.Walhoin Sr; ·J .v.Wassem •.. 

Deze ,1cek de 
0

formuiie:..en ,:eer inleveren tot vrijdag..: r' 
c.vci,.d Z'-3 uur bij clhr.Viüstefeld, B.e1sentcs:;elh::n 19E-; tot 
z,,tcrd}:i;c.vond zc,s uur bij de hr.H.Houk~s, 2e SchuytBtr.60. 
I.1g, leverd r,,oet 11or-.:en het formulier gcnimucrd ~4 mut datum 
2.2.58. Ved. succes. . -

VJ"i:IA. ., 
-In de L&akkw;.Jrtier~kleedkamûr blûvt:n z~ndc.g er: .t t~o.r 

1. ... L.skouscn, .. en paar bruine kousen l!Chter (zi~n "Zt: ·.:<-.n, Joop 
!rnortman ? ) , . Ze zijn tijd8l'ijk, liLfdevol opg(momen ,ian het 
cdies : Kon.Emma.kade, 50.· 

. ~. . ., . 
UITSLAGEN VAif 1 en 2 FEBRUARI 

Senioren , 
Lens 1 - Te Vlerve 1 1-1 
Rijsw .3 -· Lens 2 2-.3 
PDK 4 ' - Lens 3 2-2 
Loakkw.7- Lens 4 4-2 
Laakkw.8- Lens 5 5-5 
Lens 6 Kranenb.6 3-2 
Kranenb.7-Lens 7' 6-1 
Lens 8 - vue 11 2-2 

Pupillen 

. 1 

; 

"'., ' 

Junioren 
· Rijsvt. 1 - Lens 1 0~3 
Wcstl •. 3 - Lens 2 1-1 -
Lens 4 - DHL 5 5-1 

.Den Hoorn2-Lens 5· 4-4 
DHL.8 Lens 6 1-8 
R~va 6 Lens 7 2-0 

, Lens 8 RKSVM 5 4-5 ,, ·' 

•Bl.Zw.9 Lens 9 9-0 
, ,-Arsenal-V/olves 5-1 
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PROGRAM/.iA SENIC'EN VOOR zo,:~'AG; 9 FEBRUARI 19~,8 : . ' 

- 12 u. RVC 3 ~ Lens 2 ·sc'.1~c.pweg te Rijsfljk(Einde -VrLàE:m- · 
, . , • ·. " ' · ·• . . · burchweg) . 

- 12 u. 
- 12 u.,, 

. - 12 u • 

· Or.El.- Lens 4 • s·chimm:iwel 200' · 
Lens :.-PJstalia 3·, Ockm1burgh; v,).d), lv: •. l 
;,lilh.G-Lcns 6 · T<:.rrein DEVJO te Voorburg, Looycrsl. 

- lu45 . Lens 7-VOorb. 7 . Terrein Ockenburgh,veid .2," lok.2 
-, .12 u. ' Vfoss .9-L(,ns 8 Mariastr. te Wassem,ar . , 
OPSTELLINGEN: . 

. Lens .. 2 : F.Kortekaas, A,11oµpenbrouwer~, ,R.K.empe.r,· A.V"ster, 
~ .Pee tors, J. v .d .Meer ,J. Jager,A .Burghouwt, L.Knijff ,R.Wüstefeld,. · 
P.Onmje.· Leider : dhr.A.de Wcert.·Rcscrves':· J,Lclievel·d,A.Lin-
nBvrncver. , . _ 
. Lens 4 : J .Frijtcrs,Fh,dq,H<1er, .i',KrÓl,A.Krol,J .v,Wcsting, 
B.v.Volzcn,A.Zuidwijk,V.v.Laarhovén',P.Bcrgenhcnègouwen',L.de:: 
Boer, H.'v.v7,i'sting. h(scrvc : J'.v.Bussel. ·'' 

Lens 5 : R.dc \'la&rt,A.HoÓfnagel,P.Jois, C.Vcldink,l'i.d0 
Gruyter,A,Smabers, J .Boortman, G.Jehco,H.Lancé., ,H·.NaastcpE!d, 
G. de Zvrijger. _Re sorves : H,. Vli tttr,s, P_.v. Onna. , 

Lcr.s 6 : R.Suijkcrbuijk,E.Löwtnstein, i:;.Klünnon, G.v.GElin, 
R'.Bcckcr, C.Nit.mwnhuizen , L.Blom,J.Kuijj:crs,F.S.chippcr.s, 

.h •. .. 
<,.Lam, 'J.Brichr:::rd. cs.ervcs: J·.Brussel,G.v.d.Waart •. 

LEms 7 : R.11ahü:m Sr. j J .Ballering, .F.J.\ourik,J .B'om, H.v.d. 
Boogaardt, J .Bontje, A .Blok ,H. v .Rijn,H .Ji,nsse~, L.Niossen, 
S .Kr.oon. Rc:serve · : , H .Mulfü,r ." . , . , . . ;'· , . 

Lens 8 : l!.~erheugd, J.Wallaart, 1I.v.d.Boè~,J.Brookhans 1 
J·.stoltenberg, F.Vlolff, S.do Bruijn,c.v:d.Bogabrt, L.de Weert, 
J.v.Poelje, E.Sarolea. Rêscrv0s : J.v.d.Beek'/ D.v.Li&shout. , 

. . \ .. 1 . • ' 

Wedstrijdprogramma : 16 •. 2.50 :' Lens 1 - Quick St.l ; 
Lens 2. - d0 Jagers_ 2; VVF4-Lcns 3; LE-ns 4-0SC 4 ; Lens 5·· 
Flamingo's ,5, Ltms 6 vrij,·'Léns 7-DHL 10; Rijsw.9-kns B. 

.. ,~, . ' ' , . ' 
' Afschrijvingen deze weck te:· richten .aan dhr.H.Houkc.'s, 2c 

Schuytstr.60. 

Zesde elftnllers ! 
Voor jullie staat a.s. zondag de zvrare uitwèdstrijd tegerf 

Viilhelmus op het programma. De Voorburgers staan, na hun 
r(ccntc oir~rwinnirig op Quièk 9, 2 punten op ons achter. Een 
n-. .r1-.. rl.,r.g zr l d~- Z(.;_ 1/00:sp~oni ·du·L volkomc..n tcni\.., t cl 1)cn, mz .r-r 

,. 



'. 
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bij een Lcns-ovcrwimling koe. \,n wc er prachtig voor te staan. 

Daarom, alles op alles zetten, lui, geef je voor de volle 

100% en sl, cp de twee punten in de; wacht. 
' 

V,m doc:l tot do0la_ · 
Einddijk wt:or eens een vollüdig 1;rogrc.r.,, .... : ,:fg. ~;crkt. 

1 6 Slsnior,mwc:dstrijden l<.vcrdcn cvenvE.tl punt~n op. Jm.,mE:r, 

dat Lens 1 en Lens 3 een punt verspeelden, w0 .t:rdoor de titel

k:cB.s.:on ( vooral bij het derde) we8r dc:,üd,m. LEons 6 hr.ndhaccfde 

. zich ,:n 'komt volgende week voor de vui.,rproef. -

Het duel tussen Lens lente Wervel bood wuinig kwali

teitsvoetbal,- wel veel lukraak ge trap. Lens bcho0rste het 

spel it,ts be. t"r~dan. de tt.gc_nstandcr, maar toch ook WE.er niet 

genoeg ofn t'.r cç,.n ovc•rwinnirig µi t to hc.1c.n. ~Voor· rust scoorde 

to ~ic2~vè ·uit- den str&fschöp," 'lc gciijkri-iL~-a r kwt:.m ill dl: t·,n_-c d8 

-r helft Vé.:n de voet· van Suijkcr..iuijk. Lnk~lc scoringsk( nscn 

gingf-n nog vt.rlorèn; zoekt het bij 1-1 blH,f. 

Onze r~:Servo::s k,·::.~.11-,n !!18_t een vc rdit:ns.tt:lijku zege uit 

Rijswijk terug. Il8t m:rA ·::ei g~en 6-0, zods op Ockcnburgh 

n:w,r Rijswijk uit is ,.lti,j-î zw,om•; lJe 2-0 ,.chtc.rstand bij 

rust wc;rd ong<.zc t in , .. r, 3-2 voor.,;p:ror1g door een herboren 

Lsnsclftal in cc;n ze, i- gocdû · tf;..,ccè0 hcclft. Ar.nvocrdcr Jcger 

mu1kt zelfs melding van ." b0tov<.rc:ndc cor.;bim.tics "~r. ccpt 

hiervan s.v.p. doorgeven aan Lens l, Jos !). Schitterend 

gedaan, jongecns ! Volgende weck ook zo? 
Ondanks--de vcldmeerderhoid woest Lens 3 t~gon PDK met 

con gelijkspel ·genoegen nomen. Een voortdurend aanvallend 

Lens kwam met 2-0 achter- te stacn. 5 min. voor rust uo·d hot 

2-1 on hot Lcnsoffcnsief na de hervatting l6vcrdc niet neer' 

ili::n de gelijkmaker op. Wederom ble:ek d::: t or,ze <lorde clftr.llor, 

moeilijk tot scoren kunnen ko::icn. Goorge Kochi r,iste·dc oer· 

van beide. doelpunten voor zich op. · , 

DE,'rfvanchegedachtcn, waarme8 Lens 4 koploper Lc;::kkwnr

tier opzocht konden niet worden gerealisuord, Hc,t scheelde 

vrol niet veel, want vijf min. v66r tijd was hct"nog 2-2. !i!aar 

juist in die laatste 5 min. wist Laokkwartior zijn technisch 

· over.7icht met nog 2 doelpunten te honoreren. Het was eer. aar

dige· vmdstrijd, die vrijv,c.l ·voortdurend gelijk op ging. 



' 
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iiij Laukkwartior - L.ns 5 waren do do,.lpunten gocdko2p: 
5 stuks c:,n iedere kant. Op zich ge"n onbGvrudigde uitslag, :rracr 
als U nag,rnt dat na rust cch '.,-1 aéhtcrst, nd gi:,hoei ingelop'-n 
werd ( ! ) , dan r:rng .:r toch wc.l 'een citra co1:ipliment voor d.:ze 

· jongens véin af. Vooral L:mcéc• c,:,.dcrscheidd" zich door enige 
b0t-:.utir..s van ::Io8lpu..Y1ten. ue ; ~or dË: rust gcmistt: pcnctl ty zij 
hem dnn ook gatrne vergeven. 

fü,t zesde had met Kr-:.nQ'burg 6 :ünder moei t8; d&n d8· 
u.itslag zou doen verr..ocdcn, :il wc;r:: er niet best gespeeld. 
lle; guzien het grote overwicht sch:::::ie1e 1-0 voorsprong (Schip
pGrs), werd na de rust spoedig .mpg,voerd tot 3-0 via,Br~chard 
en G.Lam. Hi<,rna wist Kr,m,mburg tot 3-2 op te halen, mcar vor
der kwam ons doel nie:t in gevaar. Dat van Kr:::nenburg wol, doch 
het bleef bij 3-2. 

Lens 7, dct thuis reeds het loodje moLst leggen t,.gcn 
Kre:ncr.burg, kon het op Kijkduin LVLnr.1in holw,.rkcn. 'Dit is nid 
zo vrci..rnd, sr:_r:.r v8r.1. d0 c:j.jf;;::;rs (6-1) schrokker"" vie wel een 
be c tje. E.cn off-dny ?? Of bcginni:en de jaren te tclluo ? 

Lens 8 en Vue 11 wogen aardig tegen clkcar op, r:."t t:ls 
r~sult:.,:t cln p·c:1t<invcrdcling. VUC nnm d~ leiding,· ,,cwrncc Clc-. 
r.;<,nt. ·.;. :l.Bogu,rt v,,or. l~l zorgde. Het li· htc ov:.rwicht ,,. ~0rgdc 
d.L Gc,h,,nkkccdebc ,ionc·rn toch, 8E:n• 2-1 voorsprong met de :C:'-·•i:. In 
het twocdc be.drijf nLm Lens lid ini ti:.:tiëf, fü,ar hc.t duurde: nog · 
vrij 11:ng, voordat P:rnl Fretz (r 2-2 vt.n kon mt.k.:n. Beide par
tijcn kregen hiermee lgon nc:;ur w&rken. 

Nog wol bedanh.t, ',iongens ! _ 
Neo, tZ"t1·s me, zondag bij fullie nü;t' mecgcvalleü. En 

dehk nu niet, dat· ik '.c:!.c.inzerig ben; '-Crrc var. dat ! ·Julltie 
kunnen met mo stoeif., en ravotten, zoveel je wilt, Ik r.:c:g dat 
wel . l11ct plt:zier r·,of ik.met oen v:;~rt in het doelnet, viak 
nn~.st een pnr~r g'ri Jpgr~!ge htlndcn of 'be non. Ook g~ ik graag 
in r:nzendsnel~ tem1,::> over d,o .;rüsmnt h0c..n en wcE:r, ven de One 
schoen rn:ar de icndcre·. En ik hi. b een dikke· huid ! Een forse 
trap, ,8(,n flinke kopstoot of eçn mep v,m een k0cpcrsvuist 
·deren me niet. Daar kan ik best tegen ! · 

1bar ·.. . de " optaters .\r die ik .van d,E: jongens van Lens 
en Te Vferye te· incasseren kr&tg, dit: waren niet gez8llig meer! 
Alsof zu een gloeiende hekel ,,an mr hnddcn dGponct.rdcn'· ze r.1c · 

, 
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-l72-------------------------- ··------ - ------------------------s0r,,s, nÛt als al dL g],assch~rve~ op hL t vc,l,d, tientallen , 
, me. t;;-rs ver over ,de " omheining": BovEmdiL n werd ik <?ttclijke 
'' malen zó hoog de lucht ingGslingcrd, dat ik er duize:lig van 

werd en af en' foe het gevo,;;l had, t:lsof i!c Spoetnik of zijn 
collega v&n ,over de (!,"I'Ott -,,las, juist lcr"'s me heen _s,iisden. 
Brrrr . . . ik ri:l: er nog vnn ! · · 

H0us, het wcs voor mij geen lolletje d;c'.r op Ockcnburgh! 
En toch houd ik julliE, gr2.ag 90 minuten lang btzig. Maar kunnen 
jullie dnn niet een pietsiü' mcEOr rcspûct voor me opbrertgen ? 
Je, kan gerust een bcet'je rob,llilt m<:t me ,omspring0n, ,dat weet 
je. tfnar vergeet niet,• ook ik wil wel, eens ge2.t!id én' over mijn 
bolletje g, strc;k,;,n 'worden;, cl b8n ik dan macr een 

' BRUIN MONSTER 
J . / ; - \,. 

, 'PROGRA1filA JUNIORL! voor; ZA'.:'E.RI:AG 8 IT:,BRUARI 19':8,, 

·- 3 u. Lens 1 - RVC 1 
- 3u30 Vrudcnb.'{- Lens 6 
- 2u4,5 L,,ns 7, - Vrc,dE;nb. 9 

i:1\~:r'-rE.: in 1, 1 oknr.l 1 
, , , Tcrr~•iri Vredcnburchm,g 

Terrein 2, lokr.c.l ;! 
- 2u45 Wcstl.9 :-, Lens 8, 
- 3u30 BHL 16 -~ 1 ns 9 

Burg.Elscnweg te fü:ddwijk 
·Terrein L.v.Vollcring te Delft 

' PROGRAM!.!A .'UNIOREN VOOR zoi;;r:,AG 9 F:.BRUARI 1958. 
<, 

- ·3 u. V.:elo 2 - tens 2 ,T~rrein HorrY llo'ckstr .té W,;te-
, , ringèn 

- lul5 WostJ.andia 4-Lèns ·4 'Burg.Elsenweg k fü:;c:idwijk 
- lul5 Lens 5 - Vita.Uostra 2 'lerrcin 3, lokaal 3, 

' Lens 1: els tèg,m ~ijsw:ijk m,,t G.v.d.Wr,art. J:'.cs.: G.Kem-
pc.rr.l<,'°!n, D ~.TaE:. t. . . , . 

Lens 2: :als tegen WcstL:l),dif.'rJe::t N.Drabbe. fh.s. A.Lutter
/ c;:;n , R. Uguetto. Sa01c.nkor:1st: 2ul5 Vrueswijkst:i: :;hock' Leyweg. 

, kns 4: als tegen DHL m~ t A .Rooduijl'). RcsE.rvu A. Thomas. 
Snmcnkomst : 12 u. Thorbeck&lr,,m; hoek Hi1,:[Geg. 

Lcns 5: rrls tcg,n DHL mot Al.Zilfhout. es. : ,F.de Wit. 
Samenkomst: '2u45, Lijnkarnp, .de l'I Ruyweg. --, 

, Lens 7: als tegen Rava met P.Poillot. Rus"., A,Vcrsteogh 
Lens 8: als tegen RKSTir met G.J(h8e en F.Duim. Res .J .11'.:;e;r 

fkc-,cn?:Or,,,t: 2 uur 'èhorbcck,,L:e:1::-hock L,y,·,C'e-" . --

' 
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Lens 9 : Th,v.Pa~_ssE.n, J.Grooncv;;ld, A:Hart·e, Th.Scholtos; 

R.Eoolmcos, R.Martinus, Th.v.d.Waart, P.Ebing, A.Verburg,A. 

Roodbol, H.Englubûrt. 1'cs.: J.v.Adrichmn. , Leider : d.,r.A. 

Sr.wbers. Saeenkomst: 2u30i Lijnkamp, de lc Rsyweg. 

AL·cllrijvingen · rn.n dhr.E._Sarolo,., ToL1atcnstr .50. 

Progr,:rm,1 voor 15 · ~n 16 .fcbrucri : Naddwijk - Lons 2 

Rava-Lcms 2, Lens 4-VVP; LLns 5-VVP; Quich St.-Lcns 7;. Lens 9 
ïli t Bl.R.K. . 

. 
. . 

Zaalvoctbal: Dozelfde spelers van de vorige maal ,:,n 

W.Venderbos worden dtnsdag a.s. nan de Nijkerklaan verwacht. 

Er is oen spelrcgcil,'erandering aangtbracht, n.l. indien de bc.il 

bij e8n der doEclen vast ·z;i.t trekt de a&nvallende partij zich 

torug tot ~chter de driemoterlijn. 

De t;v.:ude zc:~lvoetbc1lavond verliep mindc,r su_cc. srijk dan 

do 8•.rst5. ·v'VF hrd zijn g<olod~rcn duchtig vcrstGrkt. Voor~.l de 

3c kl,1sscrs krcg.en hot zwaar.to verduren. Toch 1·ras h~t ·,;,;er 

een lGukeo c,vond. J;r,n h<ot einde hiorvan heoft L~ns nog stec,ds 

de kiding :n0t 20 punten, vtior VVP r.1e,t 26 en Q.St,ps r.;c,t 12 p. 

· - I.v.m. zijn onsportief· gi:ärAg' in de ,1,,dstrijd R.vc, 6-

. ,.ns 7 ·c:ordt N .de; Boer tv,cc wedstrijden ni" t opg, ~t, ld. 

JUCO 

Zo spfóeldc,n de Junioren. 
, De gclijkopgr,ande eerste helft van Rijswijk - kns 1 

eindigde met oen 1-0 voorsprong, oµs door Pelster, die een 

hoge bal vsn Verburgh be.nutte, ge.schonken. Evenals vorige_ we<,k 

zag kns ook nu weer kans onmidddlijk na rust zijn sla/l te 

slean.· Een moordend schot van l.kcrshoek ( w0cr in' vorm ! ) bracht 

ons op ,:!-0. llcla"s werd do productivitûit geromd door te peu

terig spel, vooral vl,!n onze hdfspr,lers. Toch werd de cinduit-. 

· slag nog 3-0 toen , en geva·arlijke Rij,:wijk-'aanval prachtig door 

; onz€ fü.fensie tot een tegernwtie word omg8bogen welke doÓr · 

Burghouwt werd bckroon'.l.. Invaller-keeper Komper toonde zich , 

een concurrent van Pnul de Le8uw. Laat dat niet op j0 zi ttun,' 

Pnulus. Dat geldt trouwens voor hot gehele elftal. Zaterdag wach 

ons de s tri j t t1ëgEn RV_C. Alh, ~ op allo s ! 

Ofschoon al na één minuut de score in ons voord0el werd 

geopend, hc"ft Lens 4 to'ch nog al wat tijd nodig gehad· o;n in 
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,_list- op temperatuur', te k?men. P_as 10 ;,:in., na rust ·, is ten 
v.d;Sp,k en Ve;ndcrbos de stm1d, die• in: .. iddels door een straf
schop gelijk was gemaakt,' "7ecr tot 5-1' op te: voorer.. Hot feit 
dat dé rivaal : _ VVP, van Wcstlandia vu3oren heeft, r.iaakt dat·" 
d.c 'p::piLren van ·"chs 4 c-1,,a: sterk in w;,, rde zijn g~stc-gcn. Zon
dag wordt dat zelfde '\ic:stlandi/l onzû t,. g..,nstander ! Comm,,nbar 
overbodig! ' ' 

Voor de tweede mnal hcoft L(ns 7 beide punten vcrspccld 
Di tm2al tegen Rava. Voornl d_, eerst'" h<2lft, dh met u:,n 2-0 
achtc,rstónd werd afg(,sl,otcn, was vrm onze zijde zeer slecht; , 
N.,/4-ust begonnen w.e mét.'tien Ili&n, toch werd,:;n de Zuidérparkers 
'onder zwárc druk g"ze't, maar, hoewel er nu wél geschoten werd: 
er wr:.s' geen docirko1;wn nàn: W,wrom ?,,. Wel, 8 ,ün. voor, tijd 
k;-c:men we tot <te ontdekking' dat de tcgcnstandor oot t,n:rnlf( ! ) 
man spoelde! Oh( · , 

. In , en patat-tent in Dc-lft hu,rste z,:tc.rdag een llüd_; 
ruchtige sttC1r.iing. En wel or:i,,twc,c: redtm,n:, 01~dat Lens ó voor' 
de, eerste keer een grote overwinning in de vmchtsleepte én, 
ooda t d~ ,he.ren-leiders hun portcmonn,:;1,es omkc.(,r•den. Het hele 
elftal ht.d dit v,d ,vLrdiend, '\rnnt het he&ft h<. t toch hcus 
niet zwnkkc ::'i'.', overrompeld. Onz,;. ·voorhoede blonk nu uit en 
ook ûc -echt, rhoL.de werkte. goed mee" Zo kwan on'zc CLrste vollt. •
di~c triomf, Guido 'ne1m,. in de fu,stroLs, h<. t tegengoal tje ,: 
voor zijn rëkinrng. Zij, dü, scoorden vmron : Adrie (2x), de 
bctde Ge:rlr:ite 1s(4x), Peter en-Hens. Dcb_utant Fcrrie had een' 
goed dobuut - • l 
· · . ~ ( verslcg ingestuurd door :PATAT-IsTER) 

Lens 8 heeft in d& elfde competitie wedstrijd eindelijk 
de punten C1oetc:n afst::an. RKSVN hvcrde ons dit koopja. In e<.n 
o'mmtzien stoi,.dcm we al met 2-0 achter. '/lel konden Adrichem en 
','/i tting de stand nog nivelleren, maar- ke0pér l3rookh,,ns gaf 
~e Monstcr 11 lingen'\ -cc:q 3-2 voorsprong c-udeau, wÜaI'1110e de rust
inging. In,d(, ,tweede helft was h8t al spoedig 5-2 door ver
dedigingsfouten. Met man ·en· ~acht werd er, an het h<..rstel 

, géwerkt, maar van de vele kansen werden er één te weinig bG.:. 
nut, zodat onze .eerste nederlaag &en feit was. We moeten 
nu gaan oppassen, want RKSVlf. heeft moar êén verliespunt minder 
dan wij. Zij ClOEcten achter nog 3 wedstri~d.en i~alen ! ' 

. Oo~. î,ens 9 boekte zijn. ee-rste n<,d_erlrrng, met dit ver
.· schil d:,t i,,s p.e tweede CO::lpeti tie-wedstrijd was. Het wtord 
'n-- > - ..,,,ner,foe,d·-rl· ·'" .. ,+ '"" ., · n~tv ·11~,11 F,"'n V rsl•·g v · ., ~~• 3,._J.:'iiJ.I! '-'l'r \, _ ._., -~·- OJ /-v. e,,._; ...,.~. \~"' ~..,,.~ ,_ _/ • 

, 
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VfoEJnsdcp;r.üddag 29 januc<ri VEJrtoo1:de de heer :S,Snrolea 
aan precies 40 jongi,ns - bijna :,.llomaal .pupillen - üE.n aantal 

- t·· . . • \, , -

vrolijke films met d0 Dikke en ,de' Lunno en met Chnrley, waar
li1" de lachspiéren danig op fü:i"proef weden gE.stold. Het wees 

·. · c ('L ,.çngennme afwisseling op het weke::..:. .,kse woensdc.é::·:i, ,fü1g-
. vo, tbc:l. Do Frehsà tekst von.d •in BroGdcr Simplicius ~·en vlotte 

v.,_,rtr.lc~. / "1 
,> -

, ~·,. P.'J., 

Repliek ~ 
, , , . De •vorige week hernic;wden wc de kennismmking mE,t Sam-

• 

' 

melaar. Ofschoon. ons, bij het aanhoren van een zo oude, hèer, e,i-· 
gcrilijk alleèn een eerbiedig stilzwijgen past, hoop ik toch dat 

• de gl)echte grijsaerd )'let me. za~ vcrgc.vèn wcnncer ik_ enige kri
tiek op zijn uitl,.tirigc·n heb~ U zult het met me eens zijn dat .. , 

. ~Sqmmell!cr! s opmerking.en t.rc .v. de h::;,idigt; LLns:rcvuc -en h21ur r.::-:
,.fü,ctèurs ni, t in hogc me.te vlLicnd ,,Hren. '.'ic,&rdc S.ammelc:ar, 
, vindt U het peil van de LE-ns:r;, vue op het ogcmblik werkelijk 

zo bc.droc.vshd 2 .Ziet U d( z,~c,k. niet· e<cn b,. e'tje. v,m· de (to) 
zwarte kc.nt ? Ik persoonlijk vfr.d ons "lijfblad" heus nie•t 
zo slecht. Elke vreek '.,eer v. rc'h:1ft' ht,t,·lcz8n v:rn het Lens 1 we1 
en Wt.L op a.t velden i::e rar:s---~-' s ~gc::;noc.:gcns, élke wc.~k vfC~r ko.n 
ik mijn goklustige hr.rtstocht011 op h~,t ·•'.2oto-nieU1"1s". botvü:i:.en. · 
Nc<cn; mEl dunkt d::.t·we, ,.fg,.z'ien ·dan ven de veelbE,sproken om-· 
slag, heus niet on tevreden h o.sven t<:· zijn. fü. t ,mélg ,da;;' .gç en 
reuzen-eik zijn ( vergc,ct niet : hoge bomc.n vangen veel wind!), 

· van ·een"dorre boom" is, mijns inziens, ·.toch ook geen spreke. 
· Dag, Sam . ! ,.· Kritikus 

en dupliek ! ~ 1 

,Het doet ons een g,:,nocigen deze opbeurende woorden te 
lezen. We hadde·n ze. wel nodig·, warit wé · voel der, ons sinds. ons . 
·bezoek aan het Oudeoannenhuis behoorlijk gedeprimeerd! .En 'tooh .• · 
Geheel ongelijk kuhnep wc onze oude vriand niét ,gc:ven .. Er valt 
neig heel .. wat aan ons " krantje " 'bij te schaven. De zaak lijkt 
ons echter te belungrijk om haar hier in een prc:ar regels af te 
doen. Zodra de beschikbare ruiinte ons meer ·vrijheid laat, hopen · 

· we op ,deze kw,tstie· eens ui tvooriger terug· te komen. Wo hopen 
dan ook concrete voorstellen op tafel-te;kunnen leggen. Tevre--
d"n; Op•; ? • Red·:,ctie. ·· , 

I 

' 
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;,rw.r blijft Ltr.ig en Snel î . 
De laatnte muanden moL.ten w.0 in "Het Birlni;..nhof "de 

vcr,lagen van de wedstrijden van ons "~rste elftLl missen, ter
•wijl die van onze zusterv8renigingE•n ·.1e.'1 gepubliceerd worden. 
Hoe zit dit nu? Komt .r '1lléén iets , -n Lens in, ·ls er gewon
nén wordt (en dat 

0

hE.bbE.n wc lqtge tij·' niet gcdm:n ! ) . Het 
lijkt er verdacht veel op, fü,ar dit is toch nic t hc,t geval. 
Ook is het niet wae.r, dnt~ 11 H..;t Bil1.ncGhof 11 onz ... r10dstrijdvt:r
slr:gcn niet wil opnei:mn, int1-gf:ndcel. Me.er het zit eenvoudig -
zó, fü:t er helemaal niets wordt ingf-zonden. J2rE:nlcrg heeft on
zo secretaris, á.e Heer Houkcs dit karweit je prima verzorgd, 
mear nu is hij hier niet meer toe in d<1 gt118go:heid. En U weet 
viel wc.erom. Hij heeft op Zondag3vond de h,:nden vol met het 
nulopen v11n alle door LLnsers ingE:vulde toto-kolommen, op zoek 
nc.:r prijswinnaars., Mnnr zou.€r nu nier,înnd 2ndcrs zijn, d.ic voor 
voor een i'Lrslag in de cour1:nt k:. n zor·gen. Eu1 ::.dv0rtentic vu, 
een p:-1nr rcg8ls ij:ost een gulden, raHu-r met GLn wcds t.rijdrel"4as 
muik jE: een gratis rcclnme, die vele m[.len erotcr is. Boyemdien 
stellen vele Binnenhof-lezers be;lang in onze club. Wij zijn 
ni(,t in de g;cLgenheid c.llc w~dstrijden vnn onza voortrekk8rs 
te.. zic,n, r,· · r zou niet_ u, n ven d'" sp~lE:rs z_lf, of de r:c.nvOl'r
der, of d~ leiders hiervoor kunnen zorgen? H~t is beslist d~ 
moeite wel vrnard. 

Enkele standen. 
St.nioren Lens 1 Junioren Lens 1 Senioren Lens 8 

'.t e Werve 14 17 Cromvliet 7 9 Rijswijk 8 15 
VDS 12 , 15 RVC 8 8 -Vue 11 10 15 
Boskoop 12 15 Naaldwijk . 6 7 L8nS 8 8 11 
Lens 1 13 15 Quick 6 7 BEC 7(x) 7 10 
Schoonh. 10 13 Vrï:.;denb. 3 6 L,,,_ kk.1.ll 7 7, 
Unio 10 13 Rijsw. 6 6 BTC 6 6 3 
Q.Stops 10 9 Vios 7 5 Wasson.9 7 2 
Nicuwork. 8 7 Lens 1 5 4 HBS 12 6 1 
BUNO 9 7 Wilh: 2 2 Postdü,6 7 0 
St. Volh. · 9 6 Die Îfoghe 6 - 1 
Ha10strocht 11 3 

j 
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t ~- GL" •G· •.• r.~.i s.C t...1e: • am en., .. , •J, .·\c.,e, 

GirCJi,ummer t.n.v. L. · en ,; : 3 36711 . 
Secr.,;i:.Houkes, -2e Schuyts':r-.•50,tel.;2,~721 

Terreinen. Ockénburgh, e_tndè : .... un 'van~ llieer .. ,ei·voort , 

= _ ,3le J,ARGAWè (1957..:19~8) r. 0 24 13 ~eb,,;8- . 
====::;:==L.=--======. =============== . ===:.---===========;;=====· ===:::== ; . _ J • Ll!,NS I ZAK!,GLiJDA - _ _ , 
Vrijdag 14 Feb. : · Bestuursvergadering, V/esthovenplein 88 -Zaterda,g 15 " -· Junioren-1,7,.7 + pup. - , __ -
Zondag 16_ " Senioren l-2-3~4.:.5-7-8 +_ Junioren 2,~ ~n 5 '. Maandag 17 - " ; 'Clubavond ! ~ · ' 
Vloensdag 18 " Woensdagmidda~club, Avondtraining !_ - , 
::;::<:;:::;::::;::::;::::;::::;;::;::;;:::;::::;::::;::;::::;:" =====· ======- . ~·.:::.:::;::;::::;:::;:::;::;;;;;;::;::::;::::;::;::::;::::::::;::::;::::;:::;:::;::::::;:::;::;::::;:::;::;;;;::;::::;::::;:::::::;:: 

ZOrmAG' : L.ENS - Q,UICK STEPS • . . . Rl1VANCHE ? 
-------------=--------------------------------------------~~. --, OFI'ICIE"EiL 
In ballotage:, ' 
n°55 A.H,. Vrîelink, 30.11.43 Cantaloupenburg 4/15 dhr.Juf.-Sar. 

4 Eestuur~verg-aderin.,:p , 1 

. Vrij,>); a.s. -14 feb. 58 des avonds om 8 uur ten huize van 1 
de heer W. Vc rheggen', l'iesthovénplein .88. . . , 
K.N.V.B.'.eOTO. , _ , 

, Deze week drie deelnemers- di·e 'het tot 11 punten ]?rachten, t.w. de heren S.Gras, G.Verhaar e11 J.Wûstèfeld. D!i)- troos-tprijs _kwam terecht bij de heer S .Gras. , _ • 
En nu de stand ,,1.(l.88)'P,Oranje; 2(179) J.Bontje- -

Th.Lucas-Luijckx, G.Verhàar;· 3(177) A,Bógisch, 'il.Vlekterhout; 
4.(176) L.de Boer,' H_.Janssen; 5(175) F.v;Luxe~burg, L.C.v.d. 
V/aals;. 6.(174) A.Beck, V.v.Laarhoven, J.Wüstefeld; 7(173) . . , J,Ras, J.Willems;8(172) P.v,Elferen, P.Krol, R.Mahieu Sr.·, 
C.Meyer, P.Paulides; 9(171) R.BEicker, F.1!ourik,C.Peeters, • 

.. B.C.v.Sevenbergen, L.de Wee:i:t; 10(170) J,Bom.,J.Coucke,J.Jager, If.v.Rijn,H.Walhain Sr. . - . l 
·Tot heden waagden 245 leden en donateurs een kansje. Was 

U daar al bij. - U, kunt de _:fo:r;mulîeren óo~ deze we.ek, zoals ge-, woonlijk• inleveren bij dhr. Wüdefeld, #R;lgentesselaan, 198 tot Vrijdagavond zes uur en bij dhr.H.Houkes·, '2e_ pchuytstr.60 tot 
Zate1dagavond zes uur. Op deze adxessen worden aan nieuwe deel- - . __ nemers ook een formulier u:j, tgereikt. I.n U weet het nog : nieuwe 
donctrurs v.:-crden gaarli.e aa:.:1g€•llOIT\en, tcl!,en bi:~tRling vï=in f .6 .- · , 

1 ': 

,-
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per fa.ar. Doet Uw best. Lhr.H.Lutjes mocht vorige week een 

~ ' . ' 

bedriig van f.279,59 in ?n1;vangst nemen. 
-:-:-

N1D1RLAND-CURACAO, Woensdag, 23 Ap:til 58-F1YENOORD STADION 
Aanvang 8 uur. 

Eretribune lering f.10.-; Eretribune 2e ring f.8.
Maastribune lering f.8.-; lvlaastl'ibune 2e ring f.6.-; Zijvakken 
lering f.6.-, zijvakken 2e ring f.4.-; Staanplaatsen lange 
zijde f.3,-; Staanplaatsen korte zijde f.2.-

Aanvragen uitsluitend schriftelijk vöOr l maart 58 in
dienen bij het secretarinat. 

VARIA 
-Op maandag 17 feb 58 zal in de Kerk aan het Westeind_e 

om 11 uur het huwelijk ingezegend worden tussen ons iid Si
ron dp 1:ruyn en Ï\1e:::J"J .van EiK. ]e receptie wordt 1 8- middags 
in Café "Emma" gehouden aan het Iicgentesc,eylein, van 2U:30 tot 
5 uur. Onze gelukwensen, Simon ! . 

-:Dhr.Sarolea heeft weer _enkele gevonden voorwerpen in:· 
zjji~ bezit: een horloge ( ! ) c·n een Lensdas •• :anne<'.'r de verlie
z~rs eindelijk hun verlies ontdekken, kunnen zij zir, t~èlden 
ur.n het adrbs Tomatenstr.50. 

· -Lhr.ILMahieu Sr.· miste na de wedstrijd tegen Oranje
Blauw zijn voetbalbroekje. Inditn een van zijn medespelers 
zich over dit, voor hem onontbeerlijke kledingstuk heeft ont
fermd, wil hij zich_ dan met hem in•·verbindïng stellen? Adres: 
Laan van Poot 272, telefoon 339392. ' 

-Terecht wordt er vaak gemopperd over het gebrek aan me
. dewerking dat de commissie van mat·eriaal van onze leden ont-

/ vangt, met name bij het zoeken naar ballen. Zondag werd er 
door· de spélers van het vijfde v,él· naar een bal gezocht. Al
leen geschiedde het ditmaal voor de wedstrijd. Toen de ploegen 
al op het veld .stonden was er nl. nog geen bal, cornervlag of 
commissie-lid te bekennen. 11,:,t behulp van dhr,Boon, die ons 
de beschikking gaf over een witte trainingsbal; werden de moei
lijkheden tenslotte toch nog opgelost, Bleef deze keer de veel 
geplaagde commissie eens in gebreke? G.Jehee 

• 
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Uitslagen van zon da,,, '9 februari • 

Senioren 
RVC 3 - Lens 2 
Or.Bl.3-Lens 4 
LenR '.;- Post.3 
Wilh. 6- LEms 6 
Lens 7-Voorb.7 
Wass.9 -Lens 8 

Van doel tot doel. 

0-3 
3-3 
t-4 
l-2 
2-0 
afg. 

Juni-oren 
Velo 2 - Lens 
WestJ..2- L'ens 
Lens 5 - Vita 

Het Zaterdagprogramma 
geheel 'afgelast. 

2 1-4 
4 1-2 
No_stra 2' 3-2 

werd in eijn 

Op de éerste plaats hoed af voor Lens 6, dat concur
rent Wilhc,lrnus in Voorburg versl'oeg ·en nu vrij comfortabl·e 
aan de kop zetelt. En nu op de titel af, lui ! Onze reserves 
kon:en er nu pas goed in 8n gaan zich stevig op de derde plaats 
fü:stelen. Thans werd netjes uit van R.V.C .. g0wonnen. Lens 4 
moE,st ,E:'venals op Ockenburgh, wE:n punt afst&an a_an Oranje Blauw, 

.,,, r1u;1r h&t vi,.;fde elftal- nam rr.et forse cijf'crs r(.:vanche OJ) .Pos
talia 3. ûok Lens 7 won, zodat h&t <-<en bes te dag voor Lt.ns 
uerd zonder nederlagen. Br&vo ! 1 · 

-:-:-
Lens 2 zette de laatsto- uitwedstrijd vnn dtze con.peti

tie, tc,gen RVC 3, in e8n fraai8 3-0 ~cge om. !,,, t rust hudèE(r, 
we ~u. 1-0 voorsprong v0rkrogen door Aad Burghom,t, dit- __ sn pE.
nal ty ;)c-nutte. Na de hervatting bracht- onze toto-expert Piet 
Oranje met cGn schitterend doelpunt de stand op 2-0, r.aarna 
A.Burghouwt, nog voor 3-0 zorgde:. , 

Lens 4 streed met 10 man tegen Oranje Blauw een faire, 
doch ongelijke strijd. De gasthéren namen de leiding, doch 
H.'v.Wcsting diende met E:en treffer uit een solorush van repliek; 
Hiermee, brak de rust· aan. De tweede helft brengt Lens in de · 
verd8diging. lr, ontstonden hachelijke situaties voor ons doel, 
maar mcE;stal kwa• cn we er goed doorheen. Wel wist Oranje Blauu 
tot twEec>maal toe 8C'n voorsprong te m:men, doch beide malen , 
werd deze door V .v .Laarhoven teniet 'gedaan. lkt 8inde kwam' zo 
met een 3-3 gtlijkspe:. Maar. waar was onze. middenvoor ?? 

Lens 7 'wist in een sportieYe wedstrijd onde·r prettige 
leiding van E. Sarolea met 2-0 'te zegevierÉm. Ondanks een over
wicht slechts "bekroond" met 2 off-side goals, ging de rust 
met een g8lijke stand- in. lfa"rust wérd het via !I.v.d.Bogaert 
8n v.Lic,shout (heus !) 2-0. Voorburg spe_elde met 11 man. 

,, 

... _, 
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-100-------------------.--------------------------·--------------.. Lens 1 spe,.lde een vriendschappc-lijke wedstrijd tegen (.en ploeg van Engclsè m;i.litairen uit Ho·.k van Holland. Na een aa:,dige strijd werd. met 6-1 gewonnen. 

, In de wedstrijd Wilhelmus 6-Lenr 6 ging het '-r stevig doch sportief aa'.n toe. "L,·ns v:as over l:,. -~ gehsel genomen iets gevaarlijker in de aanvallei;t. We namen L()n 2-0 voorsprong door • 
. . 1 · Leo Blom met een prachtig dia1;onaal schot en c:€n in de knel-zittende Schippers, die tusse:.n t·,,ee "man door de, bal 'in het net deed ·belanden. Nog voor rust scoorde Viilhçl:uuG tGgen met een v;cr schot, dat onze· overigens uitstdfonde ku;pcr vc,rkeerd beoordeelde. In. de tweede· helft een 1itug aanvallend 11ilhelmus dat echtc,r van onze prima defensie nauwel:j_jks kans kreeg gelijk te maken. Zij krcgenidan ook niet meer dan'cnige corners, maar è..'i stand bleef ongev,ijzigd, dus 2-1 voor kris:- Een ver-di( ndo ovt-r1r:inning ! -

Mat nover spd heeft Lens 5 zonder ·ai te veel moei te h0t net' ul.:~hts 8 man spclénde Postalia bedwong,m. Het aciit~ tal do0lpunten, waarvan enkele, door Lancée en de Zwijger guscoord, v&n coed gehalte waren, was veel te ge~in~ in vergé~ ijking m"t hL t ,.~ntal kansen. Het aantal tcgen~fuïten was vo,1r dczs wc.,,: ~~·ijd schrikbarend groot. Volgende keer s.v.p. nat meoi· 18chtlust, lui 

I'RC1fu\l.J'/[A SENIOHE..'i VOOR ZO;'IDAG, 16 F.EBRUARI 1958. 
' - 2 uur Lens 1 •· (tuicl; Steps l Ockenburgh, veld 1, lok.l --12 11 Lens 2 - de Jagers 2 ,·· 11,. " 1 " 1 -, 2 " VVP 4 , - Lens 3 Zuidersportpark even voorbij 

~DD . - 3 " Lens 4. - OSC 4 ·' Ockenhbrg , velf, 2, I oli:. 2 -12, w Lens 5 - Flam.5 · " 11 2 " 2 - lu45 Lens 1 - DHL 10 11 
" 2 " 2 - lul5 Rijsw.9: Lens 8 Julialaantjo te Rijswijk.' OPSTELLINGEN: .. ' • · \ . Lens l : A.Beck, A.v.Lu.~emburg,A.v.Laarhoven,B.Luijckx, J.Admiraal,H.Haket,J.Wüstefeld,J.911:j_jkerbuijk, F.de, Jong,J.Ras, G. Verhaar. Ra serves: F .KoDtekaas, A .Hdppenbrouwars, A.Eurghou,vt. Leider : dhr.S.v.d.Laan. 

Lens ·2 ., F.Kortekaas, A.Hoppenbrouwers,H.Kemper,A.Vcster, C .P.:;c ters, J. v .d .Meer, J .Jager ,A :'.Burghouwt ,L .Knijff ,R. îfüstefeld, , P.Crcnj·. Re scrvts: Ii.:Bi: l'lc:r,' 1·.scl1iprcrs. Lt ids.E_: dhr .. A.tle -, 
" ....... - ... 1. 

I 

' ' 
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-"181-------------------------- -----. ---------,------ --------------. Lens 3 : H.1isefnburgcr, '..Hclmich,J.Lcli,.vcld,J.R0ozenburg, "C.Hdogevcen,H,v.Niel, Burghouwt,P; J.Beijers1,urgcn, p.Kochi, . · L .Fortman, H .. B,. ijqrsbcrgen y.Hcnegouwen. Restcrves: A .Linnewee-ver, E. Löwens tGin. · 

. ' . . . Lens 4 : J.:!·ijters, Ph.de He~r, 1 P.Krol, B.v.V .. :zen,J.W0s-· ting, A.Kröl,A.Zi;.ijdwijk, V.v.Laarhov,;n,P.Bergcn~licn0gouwen,. , L.dc :Boer, H;~'.\ïcsting. Reoerves : L.Blom, J .Bróch:;·rd. . Lens .5 : R.d'G Waart, C.Vcldink,· P.Jans; A.Smabers,N.de Gruyter, G.de· Zvrijger, J .v.Bussel,G.Jchee, .H.Lancée, !i'.Naastepad, .. J .Brussel. Ri:,serves: J .Boortman, H. Witters. Lens 7 ! A.Blok, J.Bálleriilg, F.Mourik,J.Bom,H.v.d.Boogaardt, J.Bontje,H.Mulder, H.v.Rijn,Janssen,H; L.Niossen,S.Kroon. Rescr-. 22. : D.v.Li&shout. , , 
1 ·. Lens 8 :·H.Verheugd, J,j'lallaart, H.v.d •. Bnek,J.Brookhans, J .Stoltcnberg,, F,Wdlff, S.de Bruijn,C.v.d.Bogaert, L.d<ë Weert, ·J.v.Pqc-ljc,E.Sarol~a .• Rtserve : J.v.d.Boek. · ' 

' - . ' , ' ' . Afschrijvingen ~lüfst gêen een - t.C: richten aan dhr .F ,J·. van Luxcraburg, Coperni-ctlsstr .:'56, t 1
el. 636509 ,. . 

·, Programma Senioren voor-zondag, 23 F,br,58: Le1:s 1~ v.rij; Lóns 2- N&cildw:ijk 2; Lt,ns 5~ vrij; Lens ';-::::.. Zwart 5 ; Delft 4-L,ms 5; Lens, 6 ; vrij; 'i/ilh. 7 ~Lc,ris 7; 1,.,,.{kW .11 - lkns 8. 
PROGRAffü!.À JUNIOREI'/ VOOR ZATERDAG, 15 °FEBRUARÎ.>1;1,28 

Naaldwijk 1 - iens 1 Goestweg·te ~aaidwijk Quick St .8 - Lens 7 · Terrein. Nijkcirklaa:ih 

- 3 uur 
-3u30 
-21145 Lens' 9' - Wit Bl.R.IC,5 Terrein 1, lok,l -?uur. Lc.;ns:pup. , ,-; li ;·H .Engelbewaardcrssch. ,Ter'.rei': 

' 
2,lok.2 

PROGRA1!HA JUNIOREN VOOR ZONDAG,' 16 FEBRUARI 19~8:. 
l • A - 12 u. Rava. l - Lens,2 Terrein Zuiderpark 12 u, l,tns 4 VVP 5 " 3, 1 ok. 3 ~ .13ul5 .Lens 5 VVP 6 " 3- ... 3 

En zo is dqupstelling ~an :· { . 
Lens 1 : P,v·.d.L&cuw, L.Cramm, J.Hoefnagels; H.Rooduijn, L .Blogg, F .Burghouvrt ,G. v.d. Waar_t, P.Fr&tz ,H .Pdster ,R :verburgh, P.Meershoek, Ros.G.Kemperinan, D.Taat. Samenkomst: 2 uur, Thor-· bcckelaan; hoek Haagweg. 

" ' 

, 

1 

., 



·,' 

-----------------------------------------------------------
kns 2 als tegen -. .SLO. Ros,. N.Drabbc, G.2tráver. Ltöi;Lr: 

dhr. P .l,leershook Sr. . 
Lens 4 : P.Straver, H.dc Haas,A.Thomas,l:.Roodbol,K.v.d. 

Laan, A.Rooduijn, W.Vtónderbos,H"van Dijk,P.'C,mpor, H.v.d.Spok, 
M.Hur,,chop. ltcs. li:.Goémans, ~·.wamsteeker, r .:!alleen·. , 
' · L0ns 5 : als tegen VITA N06TRA. Rcs.: ;, • .,,-.Zcr,land. "0i
dcr,: dhr.G.Vr0cswijk. 
-- Lens 7 als bckund m0t P.Poillot. Res.: F.Duim, F.de la 
Fu,.nte. 

Luns 9 als -,rorigc week in do knsrovue stond. Ros. :J. 
v.Adrichom; G.Jacobson. Leider : dhr.A.S)Ilabcts. 

~enspupi~len : A.v.Egmond, P.Beijorsbergon v.Hen., A.Ro
,JCnthal, A.Brour;ers, J .Kramps, J .Licshout,P.v.d.V,cr, J .Engle-• 
burt, J.Distz, .A.Kramps,F.Mourik, fü,s.: J.Ve'rhaar, i!.v.Lirnr, 
?~v.d.Wnl. Ls::.d•~·r : dhr.G.Tt:;m1issen . 

.Afschri,jving-tn t1;.. 'richtl.n anll dhr .E .Sarolea _, To!!r.a ttnsi;;r, 50. 

Progrnmma voor 22 en 23 fc t. 58: Lens 1 - Cromvliet.; 
DHL-Lcns 2; Q,.Stcps -Lens 4; Rava-Lcns 6; Bl.Z,rart-Lens 7; 
Lens 8-Vclo; VVP - L,ns 9; Pup.a.-GDA, Pup.b- OSC. 

-:-:-:-:-
L<ms 4 - VVP 4 : A.S. zondag staat deze bc,langrijkc wed

strijd op hut programma, die zal u.i tLJaken of de jong"ns van • 
Albin van Gast81 hun fraaie positie aan dE: kop zull~n b0hou
den. Doe je best, jongens en ,mes alléén tcvrwden met de vol
le buit ! ! 

-:-:-:-:-
Kampnicuws" 

Als de voortekenen niet bedriegen, gaan wij dit 
,jaar voor het efcrst me. t drie grm.pcn op kamp. Zowel b-klassers, 
c-klassers als pupillen zullen dus met leeftijdsgenoten gaan. 
Oci dit mo.oie plan tE.n uitvoer t8 br"ngen. is. ochtc,r vc.ler hulp 
noodzakelijk. En wel op de, e8rste plaats diG vaL de oudèrs, van 
de kampduünemers. Mogen wij hen vragen zo spoedig mogeli,jk 
op te gcNen, dat hun zoon mag dEelnemen. 

Het aantal aanm8ldingen loopt al naar twee elftal
len. Het aantal pupillen, dat me8 zal,,gaan is nu al acht. 
Hebben wij een rc,lftal vol, dan moeten wij de inschrijving 
sluiten. · 

Zij ,die van onZ-~ spaarrogLlinf,' i_:t::.u:·ui 1
-: ;:rensen te 

::.1al-:1,..,n, _:..o t·.n L\~-;; <-<anmel.iiL.,:_·..;.._-',·~.:oo':.j. v6èr i, •. ,;:::.:.'....g r~ .• :;._in-



, 
• 

' 

"; ,~ ... - )-
' ' ------------------------------------------------------------lcvçre; op hE:t aclres Tomatenstr,50. Mocht dit niet· :r., .. 'r voor:: 

har1dcn zijn, dan kan de aanmeld,ing ook per brief gcsc:,icden. 
Het is misschien nu~tig jongcns als je dit stu'.cj•J evèn 

aan je; ouders voorl"gt. ' 
, Wat de kampdata bctr~ft kan noc- geen beslissfr,; geno-
men worden. Lov8rt dit moeilijkheden op gerei je dtin v,:,,,rlopig 
OjJ t1cet de mededeling dat je in bepaalde weken niot be schik baar 
bent. 

Alle verder g8w,mste 
den door de heren A.Beck en 

Zo speel den de .junioren ••• 

' inlichtingen kunnen verstrekt wor-
E. Sarolea. 

De kampcommissie. 

Lens 4 deelde in de algemene feestvreugde door, ondanks 
haar behoorlijk geehavcndG ploeg, de zV1are uitwedstrijd tegen 
Westlandia 'te winnen. Bovf:ndien spceelden de twc,c concurrenten 
voor do leidersplaats VVP on GDA gcl'ijk, zodat de jongens, van 
het vierde mp het oge,nblik (!),op flunccl zitten. Lens nam al 
mefeen het heft in.handen. Door ·good doorzetten vàn Heerschap 
v1crd het 1-0 on ev,m later rrns,het cen-v~r schot van Kcmper 

1 
dat doel trof. Na de denkbcc>ldige thee k'.•,amcn d': ïiostlanders 
goed opzetten, hutg0en 10 min. voor tijd in een tegenpunt re
sul teerde (2-1). Ve2•dür l'..~ t onze verdediging, met de kranige 
Guido·aan het hoofd, het niet· komen. 

Lens 5 startte kgen Vita Nes.tra met een vrij groot 
overwicht, waaruit geleidelijk aan drie doelpunten voortvloei-· 
den. Het hadden or vier kunnen·zijn als de Wit de moeilijke 
kunst.van,het pen'alty-benutte:a beter had verstaan. rn·de twee-' 
de helft namen de heren van "Ons Leven" het initiatiéf over. 
maar scoorden; mede door goed volhouden van onze ploeg, net 
één doelpunt te weinig om di:, stand w0er in evenwicht te brengen, 

Het heftige offensief waarmee Lens 2 begon, deed in de 
wedstrijd tegen Velo het beste verwachten, vooral toen Rudi 
al spoedig de score opende. Het gladdè veld en het. stugge ver
dedigen van Velo waren de aanleiding dat er voor 'rust hog 
slechts één maal gedoelpunt we.rd, Daarna het zelfde beeld; 
Lens steeils in het offensief,' maar het duurde allemaal veel te 
lang. Toen de onzen er nog een goaltje bijgevoegd hadden, acht:: 
te ook Velo de tijd rijp onze k<xper het nakijken te geven, daar
bij gebruik makens van een foutje in ons verdedigingsblok. · 
Onzo jongims wil,dcn echt"r het hlatste w9ord hebbèn en .. , fui,t ,kre-0/ '°·1-. ;;:,,.:cd.oor <lr · c:.mlst-md 4:::1 in ,nr. voor,:J,u•l ·;;Gr'l, 



,. 

. . , 
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--------------------------------------------------------------
Roc'tifica tic: 

In de voricë: w08k; gepublicc,.rd~ stand van Lens 1 
zaten nogal wat onjuist- ~n onvoll,::dighd.en. Vandaar hiürOhdcr 

• nogmaals d{: ranglijst Il up to date Il wàarin allo correcties 
vcrwLrkt ' . 

~."',,~h : • ., 

rr;s 13 8, . l 4 17 38-22 
Ï I Tt. t erve 14 6 5 3 17 24-22 

L8nS l 13 5 5 3 15 29-21 -
. lloskoop 13· 6 . 3 ' 4 15 34-27 ., 

Schoonhov. 11 5 ·4 2 14 33-22. 
UNIO 11 5 1 5 11 38-3<! 
mmo 11 3 4 4 10 23-22 
Qu.Stcps 11 4 2 5 '10 26~30 
Nieuwcrk. , 9 3 2 4 8 16-22 
st:volh. 11 4 7 5· 19:::33 
Haastr. 11 1 ·1 2 3 16-43 1 

ErikLlE.S standen: Junioren: I 
.. 1 

1 G 2 G ' 

VVP 1 9 1 9 · 18 Lc.ns 4·, 8 ~ 1 15 ,1 
DEL 2 8 7 1 14 . VVP 4 y 1 2 13.' ' 
Rava i 10 ·, 7 · - 3 14. GDA 4 9 6 1 ·2 13 
Lens .2 9 5 2 2 12. GDS 2 8 5 1 .2 11 \ 

Vrcd.3. 7 4 3 8• BL.Zv,.4 8 4 4 8 
Wcstl. 3 8 3 1 4 7 .'lkstl.5 8 2 2 4 6 
Verb.2 7 1 2 4 4 DHL 6~ 8 2 2 4 6 ' , · !.,OA 1 9 1 1 7 3 Q.St.5 9 2 2 5 6 
RKSVM2 8 1 - 7 2 Velo 3 8 2 - 6 4 
Velo 2 9 1 8 2 Verb.3 7 

; 

7 0 - -
2 I 3 p I 

Rava 3 8 7 1 14 .Gr.W.-5-10. 8. 1 l 17 
Gr.V/.4 8 6 - 2 12 VVP 7 " 10 8 - 2 16 
Lens 5 9 4 l 4v 9 Q.St.6 · 9. 7 - 2 14 
DHL 7 ' 6. 4 - 2 8, Lens 6 10 6 - 4 ,12 
Westl.7 6 3 - 4 6 GDA·5 11 5 - 6 10 
Valk.3 3 2 l 4 Rava 4· 9 4 l 4 9 
Vi.No. 2 4 1 1 2 - 3 DHL 8 8 2 6 4 
Den H.2 6 l 1 4 ) Vred.7 7 7 0 
VVP 6 '7 l .'.l 5 3 Yerb.5 f, - - 8 0 
·;., 1\',_. .4 ,r ,1 {' .} 

:-· ·!.!,.:::..:..:.c;;;=:;.;==:=:==~.:======:..::::::::;::-..:~::,:·::;;.:-;:::=;;;;;-:::;:=:=== ·::::::::l=:..;.::;:=:-::.:=~:.:=::;n1;=~ , 

' 



D E L ~ N S R E V U E 
EGdactiè: G.Lam en G. Jehee 

Gironummer t.n.v. 1'. en s: 336711 · 
Secr.:H.Houkes, 2e_Schuytstr.!,O,té1.32472i 

, 

' . !I'erreir: n Ockenburgh, einde Laan. van M8'erdervoort 

- =31c,·::.ARGAWG (1957-_1958) n° 25 20 FEB.58 • =~~=====~ ·====~=~=======================·==================~= 
u;Ns I ZAKAGENDA 

Zaterdag 22 Feb. Junioren l-6.;.,7-e;:.9_pup.a-b 
Zondag .23 " Senioren 2-3-4-5-7-8 Junioren 2-:4 
Maandag 24. Il Cl ubavond 't 
Dinsdag 25 11 Zaal voetbal f ! 
Woensdag 26 " : Woensdagmiddagclub . . 

· • ' · • ·- 1 s 'A;onàs traïnir,.g. : · · ----=---====-=======================-==~=~=================== 
OFFICIEEL 

l:ic.uwe donateur: 
1 

n° 288 _ L.i<.L.Knijff , Alph6nstr.39 te VoorbUig 
In ballotage: 
n°56 F.J.A.Tur.v.Dijk, 22.12.42 l!lfrdc,r7'ijkstr.5 
K.1,LV .B.-T0T0. 

. 
dhr. Juf.-Sar. 

';foderom mochten we een prijmvinm,a_ aan dé K .. N.V.B.op-. guven. Donateur F.J.Bijlsma behaàlde 1~ pt.nten. Gefeliciteerd. 
l,u maar afwachten in l:oEveel patten de prijs verdc:ld moet worden. Bij Lens hebbfn we toGh niet over geluk te klagen. Een reden temeer --om ook eens een kansje te wagen. ·, · · . ·, 
, De stand is nu:' 1.(197) P.Oranje; 2.J.Bontje,G.Verhaal'; 3.(188)Tn.C.Lucas-Luijckx;4(187),.L.de Boer, A.Bogiscli, W.Westerhout; 5(186) F.v.Luxemburg, L;C.v.d.Waals; 6(185) H.Janssen; · J.Wüst,:fcld; 7(184) A.Beck,V.v.Liiarhoven;B.(183) J.Ras,J.Wil- · lems; 9.(182)P.v.Elferen, P.Krol;- 10.(181) C.1!eyer, P.;Paulides, C .Pct1ters en H.Walhain Sr. · · 

.... 1~ / -Deze week formulieren weer, inleveren: tot Vrijdagavond_ zi:,s,uur bij dhr.Vliistefeld, Regentesselaan 198; tot"Zaterdag
avond zes uur bij' dhr.'H.Houkes, 2e Schuytstr.60. Ter voorkoming 
van_misverstanden: voor a.s.zondag geldt poolformulîpr n°35 met datutn 9.2 .5e. Ve;,1 · succes to~gewenst. · 

:ile troostprijs gaat naar de heer G.L.van, Luxemburg, die 
met F.Rombouts en A.de -Weert 12 punten behaalden. · 

-:-:-:-

' . 
' 

,. 

/ 



- 186-
. . ,-- .. ,. ' -----------------------~ ·-· ---------------------- -----------

VARIA\ 
Opspor:i,ng verzocht van de ·ondc,r":;roek vári P .l:krgen-Rime

gouwen. Degene "die dit onmisbare kle<;iingstuk zo9-dag jl. bij 
Lens 4 heeft meegeno'men viordt verzoGht zich met bovengenoemde 
heer in verbinding tvstellen. Adres: Kokosnootstr.62. 

" -:-;i,- . ··1 

Uitslagen van 15 en 16 ~ebruàri: 
SENIOillil/ . 

Lens 1 - Quick Stops 1 
Lens 2 - de Jegers 2 ,,. . . , 
VVP 4 - Lens 3 
Lens 4 - OSC 4 
'Lens 5 - Flamingo I s 5 . 
Lens 7· DHL 10 

1.,.0 
3-0 
2.'.6 
9-0, 
1-0 
1-2 

JUNIOREJ:T 
NaaldV1ijk - Lens 1 6-0 
Rava 1 - Lens 2 afg. 
Lens 4 VVP 5. -5-0 
Lens '5 VVP 6 2-2 
Q,.St .8 -· Lens 7 0-1 
LLns·9 ~ Wit Bl.5 0-2 

"?.. . () 
... L1 JSYi • ., Lens 8 ' 18nspup. -l' .II.:Sngd bCJ\v. 3-0 - '. 

-'Voor de Senioren wàdcrom ,ien 'gocdG d_6 • 5 Ov,r,dnning~n 
en Ï nederlaag. Lens· 1 v1on cindeli•jk weer· c,er.s (de laatste z8-
ge· datec•rdc van 1 dec.57 !) en blijft nog steeds me~t\lllcn: 
Met veel moei te werd Q,i:.ièk Steps bedwongen. T,ens 3 dç"d het 
uitstekend t ·, ,n de mccl~canà.idaat VVP en kvram rr.Jt een 6-2 ze
gepraal uit hc,t Zuidc1·~,..:rk terug. Koplopc,r cle Jagers was zo 
vrü.ndelijk een punt t~ verliezen en _heeft nog 2 verl·iespun
ten minder dan Lens. De overwinningen van Lens 2,4 en 5 waren 
te verwachten, al·ging h,it bij 2 en 5 wel erg .moeizaam. Het 
zevende moest de e0r·aan DHL laten en het achtste zag de uit-

. wedstrijd. tègén leider Rijswijk voor _de zoveelste maal afge- ··. 
·last. .· · · · 

'· Bij de Junioren v!il t fü, fraaie overwinning van Lens 4 
op VVP op, maar ook de. zware n,,dcrlaag, die Lens· 1 in Naald
wijk te slikken kreeg. Hoe k;,am dat, jongens·? Lens 5 deelde 
de buit, 'het zevende bleef met bescheiden cijfers baas over 
Q,uick Steps, · maar Lens 9 kon het tegen Wit Blauw niet, bol:wer-
ken. · 

\ -:-:-·:-
PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG,· 23 
- 2u30 Lens 2 - Naaldwijk 2 
-12 uur Lens 4 - Bl_.Zwart 5 
-, 2 uur Delft 4- Lens 5 • 
.- 2 '' Wilh.7 - Lens 7 . , \, 

-j::: " L:t~kk·.--:.11-L r ~~ 

,, 

FEBRUARI 1958 
Ockenburgh, veld±, lok.l 

tl Il ,, . l 
, 

Laan v.Aitena(naast tennisbanen) 
Te1rein D.E.V .J .O. ,Loov~rsl.,_ Voor--

. - • ,~rg 
J....,t .. ~CJ•~ ~~::,, _·,.-,. ~tij ..:.:o\ v "rn. urir.~n) 

' 



,/ 

, ' 
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• • 1 ~ ---------------------------------------------------· =---------
0PSTL.:,INGEN: 

Lens 2 : F.Kortcà,as,A.Hoppenbrouwers, 'LKcmper,A.V,stcr, 
C .Pc, tLrs, J. v .d.Mocr, 'J. Jager ,A .Burghouwt, .: .Knijff ,R. \'iüs tE.feld, 

: P.O:r'c·';<-. Re.serves : L.Fortman,. G.Kochi. 1c:,1c,r : dhr.A.i'.c We;.rt. 
L~ris 4: if.Frijtcrs,,; ,·;..do Eccr,P.Krcc,_:·.v.Vclzcn,J.v. 

T?h.,sting,A.Krol,V.v.Laurhov·en, P.Bcrgcn· Hr!·!, :}U-1vcn,1.J.de Eo-.r, 
E.v.W.f sting. Re.serve : C.J·iicuv1enhuizcn. 

~ kris 5 : R.de Waart, A.Smabcrs, ?.Jrns, J.:'oortmr:rr, 
N.dc, Gruyt(r, G,dc Zwijgc'r, J .v.Busse1,,:;,Jchcc,;'..Lr.noéc,E.N&.f.S
tq1ad,· J.Brussel. Reserve : E.Löwenstcin. Samenkomst: 12u45 
Roll.Spoor ( ook voor fiectslicfhobbers). . , . 

Lens 7 : A.Blok, J.Ballerîng, F.Mourik, ·J.Bom, H.v.d. 
Boogaard t, J .Bon tjc, · H d.iulder ,H. v. Rijn,H .Janssen, L.Niesscn, 
S.Kroon. RcsEirve : L.de WE,ert. . _ . 

Lc1-s 8 : 1'..VC;rheugd, J .Vlallaart, H.v.d.Bcck,J .Brosk:hm:s, 
J.Stolt,nbcrg, F.Wolff,S.do Bruijn,C.v.d.Bogaert, J.v.d. Beek, 
J.v.Pocljo,E.Sarol0a. Reserves: ll.v.Licshout,P.v.Onna. · 

' ' 
,-' Afschrijvingen te richten aan dhr.i.J.van Lux:u:iburg, 

Copernicusstr,56,tél .636509. ' 

Programma zon_;,:;, 2 maart 58: Haàstrecht 1 - Lens -1 ; 
Lécns 2 = vrij; Lens 3 ; vrij ; Lens 4 - ADS 4 ; W2 ssenaar 5-
LE:ns 5 ; . SHS 10- Lens 6' ; HlóSH 7 - Lens 7 ; Lens 8-Pos tal ia 6. 

De aanvoerde;s van on~e seniorenelftallen worden verzocht 
hun'ruilformulier + verslagen, zondagavond in te leveren bij 
het elftalsecretariaat Copernicusstr.56. Dit, in verband met pu
blicatie in de Lcnsr·evue. Wij rekenen op Uw aller medewerking. 

' -
- : - : -.: -

Van doel totcdoel. 
De :revanche voor de destijds.aan de Nijkerklaan verras

send geleden nedc.rlaag is gekomen, maar het heeft heel wat 
moeite gekost. De talrijlfo lijnmensen (er waren voel supporters 
van beide clubs) bij tens - Quick Steps hebben zeker gu,n hart
V8rwarmende wedstrijd gezien. lle eerste helft was zelfs het aan
kijken niet waard, Aan weerskanten werd bijzonder slecht ge
specltl, Veel nerveus heen en wee:r gètrap met de bekende "vuur-_ 
pijlen" , waar niemand iets aan ha·d e,n waar alleen_ de 0cken-
burgh-bries zich mc,e kÓn vcrmr1ken. · -

I!cl ·,,_r;~s Lc~nfJ de i<. tn ·~· . ..:.., -i:·,· plo._-\;, mr,nr ~L ui tatrkcndc 
~:.,.f;t.-1c ... : . ._._:a Y!.:n :IJr.·'l":;E~I l!ic..:.d .·,i,jn d-.~1..-l O,"J s~:.i~ct:...~Ul(~ir0 ·::ij_~:1..-i 

/ 



I 

-lc.è-
------------------------------------------------------------,•,:hoon, zodat de rust mi,t een ''brilll kwam. Na rust k ·.m Lens 
,.·1danks(of dank zij ? ,) tcgen~:.:nd er wat be.ter, in, e::mder ·. 
nochtans tot grote _hoogte te komE.n. Deo onzen verkr:'r,· n weer 
, .n behoorlijke voldmeerderheid, mnar de kansen ·war, n schaars. 
/L,ck's heiligdom kwam noûwelijl:s iit ,._/vl~ar, ~;odr•;t r.: . . ,1 ree..ds 

· n :•en doelpuntloze uitslag dacht. Mnar eindelijk, niet lang 
'voor het einde kon Frans de· Jong <écn voorzet v·c.n Wü~t•.,feld 
rn h;:\t doel .lopen, zodat toch nog een magere l·-0 ovcrw;i.nning 

' ' werd bereikt. 
Lans 2 toonde tegen hokkesluitcr de Jagers een grote 

\'ddmu:crderhcid, maar sprong schrikbejrend royaal mot d,e kan.:. 
sen om. Do blanco ruststand bood nog 1101 perspGctieven voor 
·dC2c helft, dié ons 1ündvoordeel zou brengen; Maar toen Le.ns 
zijn roy,üi tèi t prolongeerde, begonnen de; Jn~crs ÉJen winst
puntje te -ruiken ,:n stcldén zich vcrbc.ten tc,-;0or. ,HU}) doel-

,, m,an rnns(. lde all9s uit zijn kooi, mC.ar 1
m0Óst · toch nog dric

::-,r,,ü onder de clruk v,m onze r"sc'l·vcs b0zwijkcn. Cor Pte ters 
en .A}J.HopvcnbrouwCJrs blonk0n uit. . - / 

In het bugin van de stri'jd van Lens 3 tegen concllrrer,t 
VVP lc:(,k het er op, of wij o,, .. :: __ :~r de voet gelop0n zouÇ-e:n ;yor
dCn, muar dunk zij, h~t uit., '.i,'_l\.cnd \'V8rk vti!l' onze achtGrho0de 
wisten we het initiatief over te ncm,:n en op onzé bnrrt do VVP-· 
VE;ste te b, s.tormen. Dit r.:sulte0rde in 4 ç.oelpunten, resp. van 
G.Kochi, J.Beij<.lrsbürgen(2) en A.Linncwcever, Met deze 4•0 
stand brak de rust aan. In de tweede helft een stork VVP, dat 
de achterstand tot 4-2 verkleinde •. Toen vond Lens _het gen"cg 
en met' twé(. treffefi-s · van Pc.Burghouwt kwrun de .eindstand op 6-2. 

, Lens 4 ,had een zacht· eitje aan het bezoekende 0SC. te · 
eerste helft werl afgesloten mot 4-0, door toedoen van L.de 
Boer, _P .fü:rgcnhc:negomven en V. v ._Laé!rhoven.· D.o hervatting gaf 

···aanvankelijk pen, lichte' druk van de gee;lblauwen op ons doel, 
maa~ tot scoren wist mén niet te komen. Lens raakte·nog 5 x 

'de roos ·via enige snelle ui,tyallcn van H.v.Wcsting(2) en ,mi-
ge solo-a·ctios van A.Z;µidwijk (2) en L.de Boer. . 

, 'Hoc gevaarlijk het. is zijn tegenstander te onderschatten 
ondervond Lens 5, dat maar op het•nippertje van de toch niet 
bijster imponorenilo F.lamingo's wist te winnGn. Het was nogal 
een rommelige w,:'dstrijd met vooral tegen hot ,:ind, meer span
nende d!m fraaie m,9menten. Hot hoogtepunt' vormde te:.t (enige) 
doi•l1)unt, to(,n top-30-0i-c..r L~:nct;~c (:-, .. q,.: .. l op C~!U·::vc'J:}.:,· .:r:...·· ï:ijzc _ .. 

' - ,j 
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1 

door de rood-witte defensie J,ood.ste, zomkr daarbij te Vûl' }.,-

ten hac-:;, " en passant ". ook rog onder de •:;:.nhopg spartele~<i? 
Flam-dodman door .te schu,iven. 

, Dit elftal is si~ds enkele wek~n niet meer geslagen. 
Kunnen we dat te .volgende w, .k ook nog ze;::;en "? 

· ·, Lens 7 verloor op ~i. ·,:,n terrein met 2-i van DHL 10, 
Naar verluidt is heet i.,.on br.r ,slechte wedstrijd ge1vr:..t1st, die 

. door de -Delftenaren vordiond werd gewonnen. · . ' . 

PRÓGR.AMl.iA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 22 FEBRUARI 1958, 

3u45 Lens 1 Cromvliet 1 
· 3u45 · Rava 4 Lens 6· -· 

- 3 'uur El.Zwart 7-Len's 7 
-13' 11 Lc,ns.8 -, Vc:lo 9 , 
- 3u45 · VV? 15 L-,ns' 9 

lu45 L~nspup.a.-GDA a ' 
- lu45 Lonspup.b -OSC b ·' 

2u3? Lq,spuplc ~Lènspur 1d . . . ' . - ' 

Terrein 1, lokaal 1 
Terrein Zuiderpark 
Dr .Mansvel tknde, Wassen'aar 
Terrein 2, lokaal 2 
Terreiµ Zuidûrpark , 

" 1- Lokacl 1 
·U 2. Il 2 

"·, 1 11
, 2 

PROGRA?,JiA JU!TIOREll VOOR ZONDAG 23 FEBRUARI 1958,. 

f 

- 2J.,30< DHL 2 Lens 2 
- lul5 Q,Steps 5- Leni 4 

Terrein Laan v. Vollcr'.Lig-Dclft 
" . Ni jke~klaan • 

1 

. En zo is de opstelling van 
Lons 1 : P.v.d.Lecuw, L.C'ramm;· J:Hoefn('lgels,H.Rooduijn, 

L.Blogg,,F.Burehouwt, G.v.d.Waart, P,Fretz, H.PeLster,B.Pennings, 
P .MeE.J::shoek. "\,serves' : G .Kemperman, R',Verbrugh. . . 

"Lens 2 : C.v.d.Beck, D'.Taat,F.de Groot, H.Dietz,K.Admi
raal, VI.Wicgerink, •R,Blok,B_.Handricks,W.Stoové, J.de Heer, A. ' 
Luttcrman. Reserves : G.de Haas; G.Straver; ·Samenkoms.t : lu30 
Lijnkamp, de'lè. Rcyweg. . . · 

Lens'4 : als tegen VVP met N.Drabbe en A.van'Zeeland. 
fü,serves: G.-Halleen, A.Roodu;ijn; · F.Wamsteeker. 

Lens 6 : als bekend Înet A.Rooduijn ·en ·A.Thomas. Reser-. 
ves :. W, Burghouwt t>n F. de Wit. , ' . , 
-- .Lens 7 : als.tegen Quick StGps met A,Verburg. Reserve: 
Tli.v.d.Waart. Samenkomst :,2 uur Javabrug, 

, Lens 8 : J,Broekhans, F.Duim, N.v.Adrichem,D.\Vanders, 
N.Pnnnckeet, R.ioolmees, J .Vfitting, C.Suijkerbuijk, C.Jchee, 

. . i ' . • • 

E.Bish, G.Scipio. Rc,serve : R,fü,yer. ', . , · • 

.. 

- ,., ' 
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------- ------------------- ----------------------------------. Lens 9 : P.EbiL,:;, J.Gro<cncv..,ld, J,Mcyer, i,.V~rsteegh, G. 
Jacobson, A .fü:rt, , Th. Schol ter., Th. v:Paassen,;, .Roodbol, H .En
gl8 bert, J .v.Adric:h"m. RE.serves: R.Martinus, L.Vlastra (het 
:,-rrein van VVP l ,et in hot ZuidE,rpark voorbij A.D.C. um de 
r:c,chtcrkcmt). L i ·kr : dhr.A.Sm,:,.bers. 

knspup.," : .~.v.Egmond, P.Büjcrsbcrgen v._H., A.Roodbol, 
N .Roözt:nbcrg, J .Schcllc..rt, C .v. ~r;m,J.~ .Brouwer, ;iÎ .Vfr.:...,zcnbcrg, 
E.\VcLzcr;berg, J.Engl,bcrt; VI.Groot. RcsE.nes: P.v.Vc,E.r, H.v. 
d.fü,yden. Ldder : dhr.E.Sarolca. 

Lenspup.b.: F.de Klcyn, A.Krol, Fr.v,_d.Bcck, F.Mour:i.k,· 
C.Kicbert, B.Blok,J.Li~shout,C.v.Baal,J.Dictz, P,Busman, J. 
verhaar. Reserves: J.Brcmmer, H.,,;.kur. Leifü:r : dhr.F.v;lvlou-

-rik. , 
LGnspup. ~ en È_ : dlc c:ndcre pupiiLm (ook de rcsorvE's 

v.sn a ~ en È_ s~c..:len t1:.,gc.n elkaar. Ltidèr :· dhr"C.T~.u11ist1~r... 
Afschrijvi.ngen aan dhr.E.Sarolu::, 'i'onmtcnstr.SO. Ieder, 

die· niet kr;n sp,,len moet bijtijds hierv1,n buricht sturen a,:,.n 
bov ~nstaand adrE:s. Ook ,.ls i,,mand b.v. vlnk voor um wcdst1 ijd 
ziek zou worden is hij verplicht elsnog v6/Jr 's mnnndccgs 19 u. 
d,'l.v. bericht hi<:rvan tu guvtm.' · 

Programma -1 en 2 .maart : Lens 2 - V<.10 ; Bl•Zwart-Lc.ns 4; 
Gr.W.Vnc - Lens 5 ; Lens 6 - Quick Steps ; Lens 7- VVP ; 
Wit Bl.R.K. - Lens 9; Gr.,7.Vac - Pup.a.; Pup.b.-Juventas,.' 

-:-:-:- :JU'l!O 

Zaalvoe.tbal: . P.Kemper, H.v.d.Spek, H.v.Dijk,W.V,mderbos, 
1/i.He<:rschop, K.v.d.Laan :voor .de 2e kla::; tLams om 7u50. 
A.Thomas, G.Olyhoek, M,LZilfhout, G .. Halleen,H.Goemans,P.Wisse, 
P.de Hans voor dG 3e klas teams om 6u50. 

Kampnieuws. 
Een·grote stroom kampaanmeldingen is deze week binnenge-

~ golfd. Het aantal déelnemers heeft de dertig ruim gepasseerd. 

"' 

Wat de pupillengroep betreft hebben wij besloten om niet met 
een, maar met twee elftallen te: gaan. Velen zouden anders 
reeds teleurgesteld zijn. Een verdere uitbreiding is echter 
b<2slist niet mogelijk. Voor de andere groepen willen we, voor
al de oude getrouwen lez12n dit goed, 0rop wijzen, dat geen 

, ui·~1~r,idin3 zr,l 1,·l ·· ts h· bbL!'l. IE;;~~-"-:; •;~ nt!:l b._r;.-,i2-:t !'. je 



'· , ' 

------------- - ----------. ----------------------------------• • > • ' • 

zou nog•meEJwillen, dan vis je-achter < 
het :r:2eds bijzonder volle 

kampnet. Ha1.st je dus • 
' ~-:-:-:-

, 
Kampcommissj.e?' , , 

Zo speelden de junioren •• · , 
Glor'k~"' g0wonnen. In de big-m9,tch Lèns 4- ·,-vp, hebben on

ze. joJ11i,cns _ d"' Zuiderparkcrs met liofst 5-0 afgüdroogd. Ons e11;
tal, det gce:n enkule zwakke plek vertoonde, sneel de een- nr.lma . 

; partij voetbal. Wel hadden 'wc ·het g,luk, dat_ VVP niet op· zijn 
sterkste ire:rschE-.en en dat. we c,erst de, sterke wind· înee ltrcgen. 

, Van meet af aan_ werd de roodzwarte veste onder vu_ur genomen, 
waarbij Wil Ven der bos me~ vlij.mscherpe corners de ··grootste- ver-· 
warring stichtte •. Uit één hiervan opende Hein Piet de score 
met een.hoofdknik. Het werd' 2-0 door een voltreffer van Rood
bol van zeker, 2,5 mçter afstand. De enkele tegenaanvallen hadden· 
v1dinig om het_ lijf. Lens ging door. Van der Spek goochelde Max 
Heers chop in vrije positie, dèze trok do bal voor, pt:l op de 
slof van Hans van: Dijk cm ,dit bec;t'Lkende· 3-0. Voor onze·, vierde 
goal zorgde een VVP-back, die.een hacrscherpe voorzet van Ven-

.. . ' 1 . ~ -
derbos in _eigen. doel werkte. 11Iet doze comfortabele voorsprong 

.konden we, met ·een gërust hart het. vcrw2chte·VVP-'offcnsief nn 
de rust' afwachten. Dit kwam Óok, maar )1, t duurd8 niet lang. 

_Henk de Haas, c.s. ·g,ivcn geen enkele kans weg, -zofü,t invaller
ke.c,per Guido niet' veel' moeilijJc wdrk krueg •. Ga,::;nd0 · wog, wist 
Lens uit de VVP-gro·cp los to komen en beide ploegen togen· on)' 
beurten ten aanval, waarbij Lens; ondanks tegenwind, de beste 
kansen kre,eg; De u:i.tstekend spelende Arth111:·Thomas vond nog 
éénmaal het doel en br;rnht _de eindstand o:p 5-0. Na de wedstrijd 
werden' de splers' ijlings naar ·de consumptietent ontboden, waar 
leider y.Gastel met zijn portefeuille wachtte (denk nu niqt 
dat onze spelers· profs zijn ! ) . Cverbodig te zeggen dr.:t het 
best smaakte! Lens 4 is nu precies 'op de helft van de compe-

. titio on staat ONGESLAGEN ·boy(;naan met 4 punten v6orspróng op 
zijn naaste rivaal GDA. De weg. naàr de tite1 is nóg lang,· maar 
na'het succes van Zondag verwachten we -nog meer davere:nde dingen. 

Glorieus vorloren. Lens 1, in· de_ gedee_!I. te lijk nieuwe com
pcti tie, zo goed begonnen, stolde erg teleur door eel!. fi\rne 6-0 
nederlaag tegen Naaldwijk. Re~ds in °de eerste helft zag Lens, 
ondanks het windvoordeel, tegen een achterstand van twee doel
punten op •en_in _de twecde,helft.werd de màlai'se nog groter. 
toen onze foi;s, r- :tECgcnsti:iridors volkomen verdiend lrn-t hd've 
· • · "..-.-, ).: .,.""1,~·• 'lr•·· .. ::,; "· -r•·· rd · · 7 r,,-.. · .., -io~ ·.O'.:',J.,:;11 -~·•Lso~t,- -••.- .••-L,..., ... ....:P• ...... ~t.--:- ;·•. Zl~ll .i-;r VF·,..._(.- ,..,.,ri:;r,.!-::_ •. v;,..,. 

,, 
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. ,-1s~2- -------- ------------------------------------------------------
dit débacl0 aan te, wijzen, maa_r do voo>nc:amstc l;;,._. ·Jns toch 
wel het fci t dat ,·r zo ,winig verb1md · ';·"os<;)n do vcrsQjillendo 
linies zit; men zo,;kt het kvècl in çlc ;individuc:)c pr"statius 
en vervalt daardoor in te puut~rig sr-d .(acooord, l'r:::ns ? ) • 
Ntcn, E..r viel niet ve(.·1 .i_(:~ g"--nL" t~.n. d· :1..· in hei' vc.r5~Q Westland. 
H~t enigste oi:cuus·was misschien de 1 ::.1:dcrlijke wind, die, goed 
"b:..schouwd, hct.l w&t :tdcmb.irn~:mcnd.c:r:· Wt.-> .:::.,.rl het -vc"rtoonic spel 
~Glf.. 

Het vijfde dl.cldo in 0.::n g::.lijkopgacmd-., ,:cdstrijd de pun
ten cwt VVP 6. -Luns begon met windvoordeel en nam al spoedig 
cc:n voorsprong, die na een kwartier spelen m.or teniet werd ge-
dcan. In' de tweede helft was VVP het eers·t arm bod waarna Lc,ns 
de stand we~r in evenwicht bracht. Verder list de uitstekrnde 
VVP-kccp~r ):ict .niet komen. H0t is wel geuenst d'.'!t onze jongtens 
in h;... t V1._,i'volg wat G'll(.r vo~~ tbQ.llcn en v,at raindcr gekheid ms:!kun. 

lrt.. t ::.:.v..:-nde b·. h--'.l:ldc. G(.n l~O overwinr:inc, die, zo v"2•

t(,,ldLc ons de l ..... idcr, vc0l. bv..,r.__ cnkoms t vc.IIDonc-:,:; !,i.(. t d0 ov~rwin
ning v:-.n ht... t --~:.. rste" Bt.;l;_:ngstcllt:ndcn ro.dsn··wo duürom ur.n d±t\r 
n :1r o,,r, v,relccg ven dr w"dstrijd te: zo<.k<?n ! 

Lens 9' liep in dç,· t:-.;r:Jte: helft, ofschoon hot hcu::;, niet 
vc.~l :so.~kKcr ·· :, dnn .at Bl::uw, a.oor tw,,e ·blunders oen 2-0 
aqhtcrst,;nd. up .. ~b. dl, r~_1st '!ffT~,n onz~ jong0ns, vc. .... l sterkE..r 
mo..ur ondrn1ks .:.en panr pr(:chtkc:;.nson werd er .niect mè..cr g0d0Ll-

·- ... punt. Spc.cinle vermelding verdient Albc.rt Vcrhurg die op ·cc,n 
goede wedstrijd kan terugzien. 

Enkele standen ••• Senioren: 
lC 2Q 

Wcstl.2 13 11 -L 2"-22 Laakkw.7 12 11 1 23 
Lens 2 13 7 2 4 16 Lens 4· 1.4 8 ,3 3 19 
ADO 5 11 7 - 4 14 WIK. 2 15 9 1 5, 19 vue 4 11 5 - 6 10 Bl.Zw,5 15 8 3 4 19 
Naald,r. 2 9 4 l 4 • f:) Or.Bl.3 15 6 4 5 16 
Rijsw,3 13 3 2 8 8 Krnnm:,. 3 13 6 1 6 13 
RVC3(x) 10 4 1 5 7 Archip.5 14 4 4 6 12 
Laakkw,5 10 3 1 6 7 osc 4 14 3 1 10 - 7 
de_ Jagers2 10 2 1 7 5 ADS 4 12 2 1 9 5 
(x)=2 ptn.in mindering BMT 5 14 2 1 11 5 
il 

~~ ~kf8 f~ 1 2 

~ yg . 1" ~ l-4 ±b 2 1 ~4 
. 

2 ~•2.gs ,-.,. 
VCv -~ îî 1 , 

. .. . ir 3 0 l lJ D.:lF ' t~ 2 r .L --~.::i':.,. >~'i" ;--".: 9 ·~ ~ , ,, 
• ~ • • a ' 

, 
:::::;-.a1::::::::;_,...1=::::::--~.:;=::::-::::;:-:;:::;::;:;;;.:~.:...~===::=:!:1:=- . ·-· ' - - ·- --= :::s - -· --- - -·- - -- :.=:::::i;,::;s;,:;;; 1:11-·-= --- - ~ 
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'-~--- L.,,:ë..li !i R_E_v_u_i,, ; • 
- . . ' . . - ' ( 

Redact5.e: G. Lam en' G. Jehc,, ' 
, . G:i,ronum Gr t.n:v., L. en S. 3:'0711 • 

: Se er. :H .Haukes, 2è · Schuytstr, 60, t:.i. 324 721 
Terreinen Ockenburgh, ·• einde taan van l'.Icerdervóort 

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

. ' 318 JAARGANG (19'.)7-'1958) n°26 ,7 1"EB:5a 

-~------ :. ------------LENS I ZAKAGEÎ'ID~l ----:-----. - -·--- , -------

Zaterdag 1 Maart Junioren -6, 7,:9, pti:p.a - b. 
Zondag. 2 11 Senioren 1, 3 ,'4·, 5, 6 ,7 ,.c • : . 
·· · ' .:[uni.oren 2,4 'i;t·,.5 

Maandag. 3 
V7 o_tnsdag :5 

" 
Il 

' ' : · Cl.ubavorid ! · · 
: Woensdagihidtlagclub 

'Avonä training"! . / · 
,,.-,: .==·-·======-,. .=:::::' ===---========. == ... ::;.:=:;·· --.=== ·:::: ·= ' ,;;::.== ·'============= ' 

,I:OET u 'o•,K ELI; Gü::i'r NLJJ', DJ, DUBBELE TOTO-POT ? 
. ====;::;======:::======:;==== ·'==· =====·· ===-=====· ==. = •·=======· =====.-== 

' ~ 

·, 

OFtICIEEL 
- ~ J -: jJ, )1 . .... 

In ballotage: · . . _ , . · ,"< 
n,0 56 F,vai;,. Dijk' ::'?..12.42 Hardei::wijkstr,5 dhr.P.Juff.~E.Sc,r'.' . •\"-· 
~ · 57. R.N.v.GriPkH., 16.3.46 Lóq~duins,èwGg 637. · · " , , ·· " 
... ,. •'.'. - . , . ·;·(aar.gebracht door_C.van Dam) · 
·.·' 50· W.Reinkemeier,6,5.46 Ccpernicusstr.11 " , ".,,_ 

. (aangebracht doÓr Rudi Koolmees) 
8.i1.47 Obrecntstr,361 , " 

'~ ,1,. .·t '• • , 

Il 59 A.Overklift 
Nieuwe donateur:, 

289 Chr.H.G.van. Dêursen -Nunspé~tlaan. 264' ·· . ,. , ''' 
• ' ~ t ,.· . ' • - , ' '.. /~ 

België-Nederland, 13 april 1958 .te Antwerpen. . 
· 'Liefhebbers. kunnen uiterli'jk zaterdag, l maart,· schrîf-

,, 

t~lijk plaa.tsén aanvragen bij hét s,ecretariaat. 
· ,Prijzen, overdekte zitplaatsen': f.15,40; r.13.50, f.11.55, 

.±'. 9. 6 ~ , F .7. 10 • · • : .:~ -. _·· . · ' • . ,, . 
Niet overdekte z:i,tplaatslln f.7.70, f.6.95 • 

. St;anplaatsen i'.3.10; f_.2,30;_f.l.60. , 
, Er'_mçet rekening mede word<,m'gehouden, 'dat alleén staan-
plaatsen worden toegewezen. ·· · 

I ·-·-, . ' 

Nederland-Curacao. 
Ook çlp aanvrágen 

za tÓrdag i ~ maart, bij 

f 

' 
voor deze; wedstrijd moeten ui ter lijk 
het s écreta:riaa t zijn. ingediend. 

, ·, 1 , • -. ' ' 
~ ' ' . 

·: _..,_ .... 
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TOTO-NU,UWS. 

Door h~t uitvallen van 8 .wedstrijden deze week 
geen toto-nieuws. De pot is blijven staan. A.s. zondag wordt 
de hoofdprijs + r.130.oor..-. Indien U dus in één kolom alle 
15 wedstrijden-goed voorq,,elt kunt U zor.Lgavond rek,nen op 
een belangrijk bedrag. Eenvoudig genoeg. In elk geval de moei-
te waard om te proberen. · 

Degenen die nog geen formulier in hun bezit hebben 
kunnen dit op onderstaande adressen verkrijgen. 

Zoals g~woonlijk inleveren : tot vrijdagavond zes 
uur bij dhr.Wüstefe'!d; .Rê'gentesselaan, 198; tot zaterdagavond 
zes uur bij dh:r.H.Houkes, 2e Schuytstr.60, Veel succes ! 

VARIA. 
-Lrmgs dcz, weg bieden wij onze gelukwer:ser. aan de ·Heer 

en Mevrouw van Poelje-Saro1e<J. aan, die zondag j .1. verblijd 
werden met de geboorte van hun dochter R,Jnée. 

· -Wie heüft zich n.a de wadstrijd Lens 4-VVP 5 ontfermd 
over d.e trui van 'Ronald Roodbol ? Nu. een onverwccht pak sneeuw 
ons er aan herin:wrt dat de winter nog steeds niet ·tot het 
·verl·eden behoc·rt, verlangt Ronnld ,erg naar dit apparaat terug. 
Het ndres van onze huiverende jw.ior is : Apeldoornselaan 196. 

Een voetballoos week-end. 
Daar het nog steeds winter is, ondervonden we het afge

lopen wee~-end, toen een overvloedige dosis neerslag in alle 
mogelijke vormen, de voetbalvelden in een dll,!ldanige weke mas
sa veranderd,m, dat. er in het geheel geen voetvallen bij was. 
Alle Lenswedstrijden, zowel van de zaterdag als van de zondag, 
moesten dus naar een later datum verschoven worden.· 

Of het a., s: zondag beter zal zijn ? 
Wc kunnen het alleen maar hopen, maàr de- blubber, die de 

Haagse straten bedekt op het moment dat wij dit schrijven, · 
voorspelt ·weinig goeds. Maar wie weet, misschien valt het nog 
mee. Afwachten maar ••• ,:, • 

PROGRMLliiA SENIOREN VOOR ZONDAG, 2 MAART 1958. 

- 2u30 Haastrecht 1 - Lens l Haa;trecht(zie samenkomst) 
- 12 u. I,cns 2 - Wasscn,.,,'r Comb. Ockunburrh, vcl:l. 1, lok.l 

12 :..i. ÏALS 4 - .ADS 4 11 1 u 2 11 2 

' 
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. I' , 

-- .. -------------------------- ------~--- --------------------( vervoig Progrc,,mma Senioren) / 
• 1 • ' • ,· , 

; 

12 uur Vlast <.'.naar 5 - . Lens 5 Mari:,str. te Wass,\ne\ar(achter 

- 12u30 
. , g:n.•r,ge Jansen) , 'SHS 10 - Lens ·6 · .. • Sport;:,2.r)c"DU:inhorst"Jluurtweg te, 

•• 
- 2 uur HMSH, 7 .:. ·Lens , 7 

lu.45 · Lens 8 ..: Postalia 

- ,\ ••
1 

•. ' Wt4H,)enaa:I'). . , , 
·' ,"Filta3tc:d"Benoordenh·outsewcg 
6' Ockènburgh, veld '2, lok.2. OPSTELLINGEN: , 

. 
1 l Lens 1 : A.~eck; H.Haket,A.v.Lac:rhoven 1B.Luij~kx, · J.Admiraal ,J .Ras ,A. v . .'Luxemburg,J .Suijkerbuijck,F .dé. Jong, G. . Verhaar, J.Wüstefeld. Reserves: F.Kortekaas, A.Burghouwt, A.Hoppenbrouwers. 'Ld der : dhr.S.v.d.Laa,n. Samenkomst: i2u30 Café Hierck, 'Apeldoornselaán;•" · . . '- ·· · . · . Lêns 3 : H.Ei.se_r1J,urger, H.Helmich,J .Lelicv6ld, J .Roozenburg, C .Hoo_.geveen, H .v .• Niel ,P .Burg{iouwt,' J .Bdj0rsberg0n, G.Kochi, L .For''aman,A.Linnêwe.cver; Reserve :H, de fükkc·r. · · Lens 4 : J:Frijt6rs, Ph.de He<c:r, P.Kr<i>l, B.v.Vel-zen, J.v.1//esting, A.Krá:l, A.Zuijdwijk,V.v.Laarhoven,P.BergenHen~go"c•cn, L.de B9;r, H.v.Wcsting: Reserves :,H,BeijeJÓsl,cxgcn-v !Honcgouw·cYL. . · , · .. .., , , .· Lc,ns 5 : R.de Waart, A.Smabers, C.VÈ?ldink,li.Wit-ters, N.dc, Gruyter, G.dc Zwijger, J.v.Bussel,G.Jehoe,H.Lancéc, • H.Nanstepad, J .Brussel. Reserve : P:Jans. ·samenkomst: 11 uur bi;i 1 t Wachtje. •· , . . . . . . . Lens 6 .: R.Suijkerbuijj.k, E.Löwen,stein, W .Klünnen, c:Nieuwenhuizen, R.Becker, a·. v .Ged.n, L.Blom, J .Kuijper·s ,F .Schip-~ - -~ r pe;rs, G.Lam, J;Brochard· .. Reserve : H.v.d.Beek •. ,. • · . · Y Lens 7 : A.Blok, J .Ballering, F .lv!ourik,J .Bom, H.v.d.Boogaerdt, .J .Bontje,· H.Mulder, ·H.v.Rijn,H.Janss~n, L.· Niessen, S.Kroon. Reserve : D.y.Lieshout. , · · Lens 8 : lI. VEcr·heugd;, J ;WallaE:rt, P. v. Onna ,J .Broek- , hans, J.Stoltenberg, F.Wolff, S.de Bruijn; C.v.d.Bogaert,L. ' de Wee~t, J.v.Podje, E.Sarolea •. Reserve': J.v.d;Beek. 

Ruilformulieren + wedstrijè.ve::rslagen z6ndagavond inlçveren Copernicusstr. 56-. · ., · . > ,:.. '· , ' \ \, •- r>, , ' '• 1 
s ~ Afschrijvingen•(lief~t geen een) te. richten aan dhr.F.J.van Luxemburg, Copernicusstr.56,tel.636509. ' '. -, , •' .• .. ,, ' 

,, · Willen "alle lcderi''die nog een pasfoto - ·moeten in.l' .. ,,:-rc...1:(zie: vorif;( L·· r..s,.rc'vu-:: s-)d.i t r.,:lsnog' doèh1 uan: .hL:t ~Îdrcs v::-:n .J: 2.1fAt,.,lst:cr .... t· .. 2-is. , · 1 · " , . .. .. , 1 

' 
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-------------------.---------------------------------- . 

A,mgezien het 30· olft··l zondag weer vrij zqu zijn,b:bbcn 
wo c,n wedstriji gckr(Jgcn t(;gen een Wc.ssenaar Combinati·. Ge
zien jullie stand op· de r•r,glijst jongens rckcnon we op jullie 
aller opkor1st. Het wordt • n goede trrc~iüng uant het is oen 
combinatie v,;n 2e en 3e ,:· .. G:-crs •. 

Programma zondo.g, :t · .o.rt 1958: Lens 1 - Unie 1; Lcms 2-
VUC 4; Oranjeplein 3 '- L,ms 3 ; kns 4 - WIK 2 ; VCS 6-Lcns 5; 
RKAVV 6 - Lens 6.; Lens 7-ODB 6 ; L8ns 8 : vrij • 

. -:-:-... :-- . -~ 
PROGR.A11MA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 1 maart 1958: 

- 3 uur Lens 6 - Quick st·.6 Terrein 1, lok. 1 
- 3 Il 

- 3u45 
- - t. 

Lens 7 -· VVP 11 , " 2 11 2 nae.at 
Wi t-Bl .R.K.5-Lens 9 Wcstvlietweg bij n°116,)îa1·k 

l, ... Leûuwenburg'· · 

- lu45 Gr. Willem II Vac-P.enspup. Terrein hogi,vwoning. 
. ' - lu45 _LE.nspup.b. -Juventas b ''. 2, lokaal 2 

PROGRAMMA JilllIOREN VOOR ZONDAG 2 MAART 1958: 

- lul5 
- J2u 
- lul5 

. Lens 2 .:. Velo 2 
El.Zwart 4- Lens 4 
Gr.W.Vac 4- Lens 5 

Terrein 2, lok,:.r;l '5 
Dr .FJ:r.novel tksd.} j Wnss;.-n~~ar 
Terrein _Roggcwoning. 

• 
En zo•is de· opstelling van . 

Lens 2 :- als vorige we8k gepubliceerd·. Res. G.de Hacs, 
Lens 4 : als tegen VVP met N.Drabbe en A.v.Zecland. 

Res.: G.Halleeh, F·.\fomsteeker. Samenkomst: 1Ou45 Javabrug. 

\ 

Lens 5 : W.v.d·.Ruytenbeek, A.Vrielink, R.Straathof, 
A.Born, H.Ranymakers, A.Rooduijn, R.Dekker Kleijn, W.v,d. 
Laan, l.Hanssèn, C.Danckaerts, F.de Wit. Kcserves: J.Wiegerinck 
J.Olyhoek: Leider : dhr.H.Vreeswijk. Sa~cnkomst:12u3O Jav~-
brug. · • 

Lens 6 : als bekend met A. Thomas en G
1 
• .;an Deurzen. Res: 

W .Burghouwt · en F; de \7i t. · --
Lens 7·: als tegen Qüick Steps met A.Vèrburg. Res.Th. 

v.d.Waart,. R.Mey:er. · 
1 

Lens 9 : als vorige week gepubliceerd met R.Koolmees. 
·Res.: R.Martinus, A.Harte; 1;v1astra. Leider: dhr.A.Smabers. 
Samenkomst: 2u45 Lijnkamp, de la Rcyweg. · 

L<Jnspupillen ·a: ·al,; vorigE. week: in de Lcnsr;cvue stond. 
'î>•s • v--r a· ·v' r -,,.-.",·.•.', ..• • .. " ,,. . ..., -=--i·dcr· r1h""' .. ,-----,,n1· 0 s".,... :::.:.: . ...:;...•• ••--•~• ~- ·' • 'J- ·--.• .....J<..' • ..... -•.• • ..:.•~,, o,,;,.LJ.• 

~ n~·T::-~;;>t l ;}:_~- -·· " ... ii • 
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--------·· -----------· - --- . ----- -- .. ' .. --------· ------· . ------ . 

_. Lens pup.· b. · : nls· vorige·. ;,ck in dé Lensrcvuc ,·tond, 
ReL.: H.v.Leur, J .Bremmer.· Leid," : dhr·.P.Juffermans. 

Afschrijvingen: dhr,E.S'arolea. TomatGnstr. 50. 

Wie krij;;cn vre de volgEmde keer? L0ns 1 -. RVC ;- .,1,:;ns 2-
R:.v11 ; Lens 4-Vdo; Westlandia ~ Lens 5 ; Vrcdenbur,,,_ -Lûns 6, 
Luis 7-Vr: knburch; Vlestl.~Le:l'js 8; DHL - Lens 9, Lcns:,,up.r.
Wit Blo.uw H.K.; GDA - Lens pup.b;'GDA - Lénspup.c. 

Zoals uit het 'bove:nstaande programma blijkt is een dGrde 
pupillenelftal ingedeeld., Nog cnke·le nieuwe pupillen in een 
vierde elftal zal kunnen worden ingedeeld. 

• JUCO 
-:-:-

Training: \~ 
Op dondexdag, 13 maar,t begint de avondtraining op 

Ockenburgh weer. Alléén voox de Junioren. Mogen we er op :reke
nen,'_ dat zoveél mogelijk jongchs mmwezig zullen zij_n om zich 
nog meoer in d8 ·voetbc-tlkunde· te; bekwamen en om hun body, fit· te 
liouden. Spociaal de spelers van Lens 4 ver,:rnchten we in grote. 
getale op de kow,E:ride train:irgsavonden. ·i.-

Karnpnieuws. > 
De yoorb~dingen voor het kamp ziJn zover gcvordexd, 

dat enige bGlengrijke mededelingen ged,:an kunnen worûen: 
· . Onvoorziene omstandi,eheden voorbehouden· zullen dé 

drie groepen . de volgende we1<:en hun intrek nemen in kç1mp 
Zundert\ . ·· , , · · · · · 

De· B-groep ( spelers ili t het 2e, 4e en 5e elftal) van 
; 

20 - 27 juli. . . , 
De C-groep.(spclers uit het 6e, 7e, 8e en 9e elftal) 

van ,27 juli tot 3 augustus; · 
De Pupillengroep van 3 tot 10 augustus. 
De B-groep gaat met 1 'elftal; de· .C-groep met 2 elf-

tallen .en de, Pupillengroep met, 2 elftallen. _ 

/ 

/ , Het aantal beschikbare· plaatsen begint k:î'ein te worden. 
Voor de B-grciep kunnen zich nog slechts vier deelnemers opgcv,m. 
':foor de C-groep nog zeven en voor de pupillengroep nog·vier. 

Wil je dus niet de kans lopen de gelegenheid tot op-
gave gesloten. te vinden, geef je dan snel op. · 

Diegenen, die niet pr/:cies we ten wc..t zo'n kamp is, 
cf .~ .. 1:.::~.n : 1

-
1dat· z;:.l \':-...:1 niets· voor' rr.ij -zijn II r:.d.c.n ri:ij ~-~: .. n 

t ,,., 

,· 
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, 
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-1;,é-• -------------------------------------------------------------• . I ,. ~ . "' ·' zich in V(,rbinding tes stollen met dh1. E.Sarolea of dhr.A.B,."1c. 
Opg ven te richt<on ean dhr.)!;. Sarnlea, Tomatenstr. 50 ·: . 

De stand h:'.i Junioren 
4 p 

Leens. 7'u 
VVPll 8 
fü1va 6 10 
Vred.9 · 11 
Velo 7 11 
Bl.Zw.7 11 
Gr.YI. 7 8 
DHL 11 8 
~.St.8 8 
osc 6 8 

9 
8 
6 
5 
5 

- • 2 

l 
2 

2 
3 
4 
6 

4 2· 5 
4 l 3 
3, - 5 

·8 
8· 

7 on 8 

18 
16 
13 
12 
10 
10 
9 -
6 
0 
0 

Lens 8 
R.ICSV115 

' IÎlcStl.9 
Velo 9 
l'iOA 4 
Juvent.~ 
VVP 14 

, DHL 15 
Q,.St .10 -

KampcOmmissic. 

4 ·u 
11 9 1 
. ~ ·. 7. 
10 6 1 

9 5 l 
8 4. 1 

12 4 
8 3 
6 l 
9 

• 

1 
2 
3 
3 
3 
8 
5·. 
5 
9 

19 
14 

·13 
11 
9 
6 
6 
2 
0 

Zoals uit dczo standen blijkt hcbben'onze 2 hoogstÓ 
vierde klasscrs .::llebei nog U.".l kt.ns. Bij Lens 7 st~at Wûlis
wc,nr VVP er rel::tief stukke,i beter voor, rnu~.r Lens moe~ de. 
Zuiderparkcrs nog ontmoct"n. Wordt 'de mcctch gGwonncn, danis 
de strijd nog volkomen open. HicrLij moet rt::cning gehouden 
worden met hot feit, dat de ·wedstrijd Rava-1,.,rn die door ons 
mei; 2-0 werd gcwomy:.n, r(.<Cds. :Î.n de stand ver,,crkt is. Deze 
wordt, indien het nodig mocht blijken; ovèrgc~pecld, zodat 
onze kansen nog ling niet' verkeken zijn. , ' · . 

Lens 8, dat van 'het begin af de kop gGnomcn heeft en zijn 
voor.sprong steeds, zag groeien, wordt door de laatste mis-· 
stappen van dit elftal, en de sucesssen van RKSVM, nu ernstig 
door deze Monstcrse club bedrsigd. Wc hebben slechts één vêr
liespunt minder, dtm fü; W<.;stlandc:rs. Het wordt dus oppassen 
geblnzen in de nog resterênde 5 wedstrijden. Kies de veilig
ste weg, jongens, ! Zorg ervoor, 'dat· er nog· 10 puntcm binnen
,gehaald worden, dan kan ons niets meer gebeux~n. · Er zfl ech
ter alles op alles gezc t moeten vrorden om het ;o ver te. bren-

, gen ! 
. , 

. St1mdsri' Senioren 
De stand van het vijfde' îs de vorige week een' beétje 

" in de v<.;rdrukking " ge;komep · • Vcnde.ai dn t wc hem ·no,g eens 
11 ~ t ' Il b·1 · .iol J;- s. pu ,iccren. 
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' ---, ------------------------------------- ... ----------199---- ' 2-.L 
Wassennar 5 14 11 2 1 24 Wilhelmus 7 ,2 11 -v 1 22 vcs 6 15 10 1 4 21 .Postduiven 6 14 10 2 2 · 22 
Delft 4 11 6 2 1 18 ' Kranenb.7 14 10 1 , 3 21 
LL.:..Jdcw.8 12 7., 2 3 16 Lens. 7 14 R 6 16 
Lens 5 14 .T 2 5 · 16 DHL 10 8 0 2 12 
Postalia 3 15 6 1 B 13 RKAVV 7 14 5 'l ·a 11 
Quick St .4 13 4 9 8 Voorb.7 12 3 2 7 8 -Maasstr.4 14 3 1 10 7 Cromvliet 8 14 3 2 9 8 
Spoorw.5 13 2 1 10 5 ODE 6 12 2 2 8 6 
Flom.5 11 1 - 10 2 HMSH 7 12 12 0 -

MEHF..ER DE VEURZITTER 

' Snmmelar.ir is er heen gèweEJst,Meheèr, en Sammelaar is er 
van geschrokken ! · Vrfü;gt U, · wi:,ar ik d,.n vmJ: geweest ben ? . -
Wel, naa,1 datgene, wat icdore week met evenveol enthousicsme 
in de Lensrcvue als " clubavond " wordt ,:fr::ngekondigd. 

Nu dncht ik eigenlijk, 'dat hüt woord clubavond op zich-. 
zelf al inhield, dat we hier de Lensleden in ,groten getale < 
broed,rlijk verenigd.zouden vinden. 

· Mner wat hoeft Snmmelaar zich daarin vergist ! 
Slechts enkele elftalcommissies zaten met een hoogst 

ernstig gezicht - vrnarom café -.Hierck plotseling herinneringen 
bij me opriep aan Genève en aart· wereldconferenties, weet ik 
echt niet - te debatteren, terwijl .aan een ander tafeltje de 
redactie derm~te zat te ploeteren, dat het leek, of zij de . 

. beslli!i ten van juistgenoemde conferenties nader zaten uit te 
werken. Schuchter heeft Sammelaar zich bij hen gevoegd en 
op het ogenblik is hij bezig zijn teleurgestèlde verwachtingen 
in een voor zijn doen dragelijk" stukkie "neer te leggen. 

"lfoen, Piet, dank je, ik geen pilsje meer. Andrs kr;ijg ik 
last vannacht. Ik ben veel te trots dat ik nog niet, zoals 
mijn lot-en leeftijdgenoten, . r s nachts met een zeiltje bèwa-
pend wordt "· _ ' . 

Ja, meheer de Veurzitter, ik ben teleugesteld, bitter 
tcleugcsteld. WaLr staat de ping-pang tafel, waarachter ik ' 
mijn II dodende " smashes hàd wi;i.len afvuren. Waar zijn de 
klaverjnssers - volgens de dominee die ons huïé• V?il1 tijd tot 
:tijd b,:,zo'1kt, de portiers van d€ hel-, de klnver j,lssu·s, met 
,' 
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I -200-
------------------------------------ .--------- ·-------------
wie ik een br,,zoek hud willen ,f
leggen' nan bov,::nst .,:md instituut? 
Ik zie ze nic,t ! . G~en wonder, d".it · 

· er got.n, ki_p I s Dlè ·• ndags, nnè~. d;_, 

. ,. ✓ 

.s.10c,ldoornscban tijgt, voorop1,".- ·, . / 
stcld, d·: t kippen klln1'Cn tijgen. a.,)-J \ 
'MLhcc:r _'do Vuurzi tte;r, misschien ---.,::.--,,' 
spreekt U wel .:aLns m..,t degene, die ; - l 
onder de nacm PéPé 'zijn· ware n,:c.m -------, . 

Grijpt ·u hem dan eens bij zijn ' 
voor' mij· probeert te VE:rbcargen; · J 
jasje ! En vertel hem, hoeveel , , 

tEirrcin er bij d 
1 

aloydc Hierck _,/· ·.,,-_· /' _ .. 

7 

]··,. -, e l. ;_,. , .. -, r voor zijn activiteiten orcnk ligt. ~ · _ / ,. _, 
_. J.Hisschicn is er _iet~ r.Gn, te ,doen,. , 

.
/ / / [_,..V. 

misschien, ! Denk U wel "j ~-·, ' 
I 

Ze,; b, t met ci,jfers 

Voar· do li~fhebbe;rs-v2n cijfcrmntarü:,.l 
\in· de prc,staties van onze s<:niorcne,lfbl'. 

1 tc.n wó Lieren-
volgen mt:t de 

wcf,strijdgemiddelden . , , . , 
Lens 1 14 6v' 5 3, 17 30-21 1.21 ! ., 

Lens 2 13 7 2 4 16 35-25 1.23 
Lens 3 13 9 1 3 19 35-25 1.46 
Lens 4 14 8 3 , 3 19 72-36 1.36 
Lens 5 14 ' 1 2 5 16 49-41 1.14 

' 

Lens 6 · ·_12 9 2 1 ' 20 48-17 1.67 
Lens 7 

. 14 8 6 16 43-26 1.14 
LCI)S 8 8 5 1 2 · 11 15- 8 1.38 , 

=------------=-=--:;::;_;:;:_:;:;;::::;_ =-;;=-=-::;:=:=-;;: ~ ±;;-.t===--= ·=- ' -;;:==== 

, . ' f • • 

,_.,, 

; ., 
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Redactie<. G. Lam en G •. Jehee 
·Gironummer t.n.v. L<en S.336711 

Secr.: H .Houk~s, 2e·.Schti.ytstr .60, tel. 324 721 
Terreinen 0ckenburgh; einde Laan· van Müerdervoort • I V - ' . ' • 

.. · 3le JJ,ARd.itNG '(1957-1958) n°27 6 Mac,:t 58 , • · 
====~ ====7=-======= . ·===-·=·_ ·== ·=~},_: ==. ====.,. ;;;;:;:;::::=====. ======::.== 

. , . · , LE!'S I ZAKAGENDA , ' · , , · 
Zaterdag 
Zondag 

, . 
8 Maart 
9 , Il 

Ma·andag 10 11 

Dinsdag 11 , 11 

WÓeJ'!sdag 12 ' " 

' •. • i 
Junioren 6,7,9,pup.a Een b 
Sènioren 1,3,4,5,6,7,O . 
Junioren 2, 5 en. 4. Ook Junioren Î. speelt. 
Clubavond !. ' 1 • 

Z.aalvoetbal me't hopelijk bE- ter ~weer .! 
Woensdagmiddagclub 
Training·selecti~groep. 

J' ' -

::======. ======== ·===· ·==== '==· =· ===========;::;======== - -==-"==== 
' OFFICIEEL · 

., 

GLFEL~ACTIE. · ' 
, ,, ·1 

- 1 , 
f . . . · •. .ue lfoderlandsche Katholieke Sportbond' heeft het, 

1 . ,• .. 

ini tic tic±: gE.nomen .om .te kor~E;n tot een ge b0dsactie voor alle; 
bij haar aangesloten ~portvert•nigingen. Indien hiEcraan door 
alle verenigingen (plm'.1200) · word,t deelgenomen, zal het moge
liJk zij:-t, dat het gcihçle jaar door, iedere dag, een qf meer
dere ·vvrcnigingo11 met haar leden bijêo1, zijn, om Gods zogen 
over het werk in onzé vereniging té vragen. 

,- '., Vanzelfsprokend hebben\ 'ook, wij ons, hie~bij gc:arne 
aangesloten. . , · · · · · 

. Inmiddels is voor. onze v<orenigipg, vrijdag, 7 ml'lart 
a.s. gereserveerd .. Jammer gEnoe1s is de tijd te kort om een 
speciale l'lvond ·tr:- organiffi)lren. Voor dc;oze keer. hebben we. beslo
ten al onze lE,den en don2.tE:urs op to roepen tot bijwoning 
van con avondmis', àïe ,vrijdaga.v'ond zal worden gélezen in de_ 
Parochiekerk van de H.Familie, KamperfoE-lieplein.Aanvang 21 u. 

, . , We rekenen beslist· op een, gróte dc,elnamo. · 
Juist omdat vrijdag·,: .s. 'de ee:r:ste vrijdag ~an de 

maanil is, mogen we zeker op Uw· aller· me'!-ewerking rc,kenen> 

; 

,, 

-:.-:-. 

' , 

H. Houk1,s, 
se·cretaris 

' 

,,, 

. ; 
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In ballotage. 
n°57 R.Iv!. van Grieh.n, 16.3.46 Loosduinse,weg ó37 dhr·.Juf.-Sar. 

58 W.Reinkemeijer,6.5.46 Copernicusstr.11 11 11 

59 A.Ov&rklift, 8.11.47 Ob:rechtstr.361 " " 
60 H.A.Polman, 22.9.40 v.kerh:nstr.33 dhr.P.Straver-Blogg 
!;l A. Ro-lsnri j s, 4. 8. 4 7 Bu<' $lll!lSe s tr .12 
C2 C.v.1gmond, 28.2-48 DriLb~rgenstr.50. 

Ni _ nwc dona tcurs: 
n°290 Mevr.J.Kizitaff, Vi;,urselaan 58, Voorlurr 

291 A.Drabbe, Apoldoornselaan 201 
292 P.v.d.Amecle, Marconistr.87 
293 G.A.de Buvry de 1!auregnault, v.B8vernickstr.t:5 
294 W. v .Rooyen, Laan van M(rnr dervoort 296 a. 

Amateurs-Trainingscursus. , 
Het ligt in de b0doeling van de K.N.V.B. ook'dit jaar 

weer trainers ter be~chikking tè stellen om de amateur-trai
ners-cursus te houden. In verband met fü, zomer-vac,anties zul
len deze bLgin April aanvangen. De cursus bestaat uit 10 W8-

kelijkse lessen van 1 1/2 uur, t.w. 2 theoretische en 8 prak
tische lessen. De deelnomers di8mm op 1 april 58 ten minste 

- de lueftijd van 23 j~ar hebben bereikt. 
Indü,n er onder onze leden zijn die intcr0sse voor deze 

cursus hebben, dan worden zij vurzálcht zich voor 10 Maart a.s_. 
aan het s;;cretariaa't tu IIH:lden. Het behoeft geen betoog, dat 
wij h<st op prijs ste:llen als enkele van onze lèden deze cur
sus volgen. Na het behalen van dit diploma, kan door hen in 
onze vereniging zeer nuttig werk worden verricht. 
HAASTRECHT-LENS. 

De reis wordt zondag a.s. weer per bus gemaakt. Vertrek 
vanaf clubhuis J.Hierck, Apèldoornselaan om 12u45- Supporters 
kunnen een plaats reserveren ad f.1.50; voor junioren voor 
zover plaatsen beschikbaar bedraagt de prijs f.1.-. ~anmelden 
bij het secretariaat. Te1.324721. 
TOTO-NIEUWS. 

De porl van 2 maart is versçhoven naar 9 maart;, De inge
leverde formulieren blijven' dus geldig. Nieuw,, formulieren 
kunnen op de gebruikelijke wijze wo1den ingel0verd, t.w. bij 
dhr.Wüstefeld, Regentessela_an 198 tot vrijdagavond zes uur of 
bij dhr.H.Houkes, 2e Schuytstr.60,tot zaterdagavond zes uur. 

Dq eerste prijs zal zondag a.s. plm.150.00Q • ..-f. bedragei:; 
de twcl è.c prijs plm.f.7~ .·100.-. Doet dus de~e we&k zeker ~(ç. 
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Bovongonoemde adressen vëerschaffen aan -nieuwe klanten gc:arne 
formulieren. 

-:-:-
VJ.RIA. 

Onzü oud-áanvoerder 'van het eerste' elftal/ Peter van 
Elfen,i{, berichtte ons vanuit' Utrecht de geboorte van een 
dochte:.r ,gtnaamd Carolien. Onze hartelijke gelukwens'cn arm 
Peter en zijn echtgenote. Van'dc zomer hopen we de ge.hele 
familie eens op Ockenburg aan te, ,treffen. ' 

-:-:-
PROGR.MlliA SENIOREN VOOR ZONDAG 9 MAART. 1958. 

-2u30 Haastrecht 1 - Lens 1 '• Haastrecht(zie samenkomst) 
V/::issenaar Comb. Ockcmburgh, visld .1, lok.l -12 u. Lons 3 

-12 u. Lr:,ns 4 
. -12 u. r:áss.5 

-12u30 SHS 10 

-2 uur IlMSH 7 
-lu45 Lens 8 

OPSTELLINGEN. 

ADS 4' . . Il Il 2 11 2 

- Lens 5 1foriaSt1·. te Viassensar.(achtt:r ga-

- kns 6 
rage J&nssen) 

Sportpark 11 Iuinhorst" ,buurtweg 
te Wassenaar , 

- Lens 7 "F:ilms tád", · Bc,noordenhoutscmeg 
- Postalia 6 Oèkenburgh, veld 2, lok.2 

' Lens 1 : A.Beck, H.Hak!ëlt, A.v.k,arhoveü, · B.k.ijckx, 
J.Admiraal,J.Ras,A.v.Luxemburg,J.Suijk8rbuijck,F.dc Jong, 

, ' G. Verhaar, J. Wüstcfeld. Reserves: F .Korteka&s ,A ,B:urghouwt, 
A.Hoppenbrouwers. Leider : dhr.S.v.d?Laan. Samenkomst : 
12u:50 Café !liE:.rck, Apeldoornsela&n. 

Lens 3 : H.Eisenburger, H.Helmich,~.Lclieveld,J.Roo
zenburg, C.Hoogcveen, H. v .Nid ;,P. Burghouwt, J .lleijersbcrgen, 
G.Kochi,L.Fortman,A.Linns:weev<,r. Reserve : H.de Bakker. 

Lens 4.,: J .FrijtGs,Ph,.de Heer, P.Krol, B.v.Ve)zen, 
J.v.Weeting, A.Krol,A.Z11ijdwijk, V,v.Laarhoven, P.BergenHene
gouwcn, L.dc; Boer, H.v.WLsting. fü,serves: H.Bcijersbergen 
v. Henegouuen. . ,· , 

LEms 5 : R.de' Waart, A:Smabers,C.Veldink, !l.Wittcrs, 
N.de Gruyt&r, G.de Zwijger, J.v.Bussel,G.Jehee,,H;Lanvée, 
H.Naastepad; J.Brussel. Reserve : P.Jans. Samenkomst: 11-u. 
bij •t Wachtje. 

Lens 6 : R.SuijkE:rbuijk, t.Lö,·enstein, \, .Klünneh, 
' . 
C.lfieuwehhuizcn, R.Bcckcr, G.v:.Gein,L.Blom,J ,Kuijpers, 
F.Schippers, G.Lnm,J .}lro~hard. Reserve: H.v.'1.B, ek. 
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Lens 7 : J..Blok;J .Ballering,F.1Iourik,J .Bom,H.v.d.Boo
ijaard t, J. Bon.tj0 ,H .Mulder ,H .·v .Rijn,H. Jans~én, L.Niessen, S .Kroon 

. Reserve:D.v.Li-oshout. 
kns 8 : ll.V<.:rhEcugd, J.Walla&;r:.t, P.v.Cnna,J.Broekhans, 

J .StoltGrtbe,rg, ·F.'i{clff, S.de Bruijn,C.v;d.Eogaert,Ldc ï/ec,rt, 
: , I 

J .v.Poelj0,I.S2r,olea, .llr:.slll:!Ul : i!.v.d.Bcck, . 
, , 

Euilformulicren + wEédstrijdvc·rskgGn .zond:,,;;::cvond inlc-
V-.;l'et .. .,- Copf.nr.icüS;,tr.56. -. ~ , . 1 

. -, 

' , I f 

Afschriiy!,r,P:el2_(1tc,fst geen een) t€: richten aan dhr. 
F.J'.v.Luxcmbur.;; Copernicusstr.56,tel .6365-09, · 

nogmaals do ·pasfoto's:_ Enige wekesn g,,,lc.den h·ccft in de 
Lc.nGrcvue ci:m h<::le li~,,t ,w:t narnm gestaan v·m h,1,,,n die; eon 
:pasfoto ii10L ten inlc v~r.:.:n. Tot op he d.ü!l on tbr--kcn r nog ve
len. Nogmaals ,dus u,n dringE.nd -b, .roC:p op '111cm die r.og in ge
breke ·zijn gcblc,v,:,n om alsnog spccdig C(;n fotq in to lr,vc.h;n 
bij het elftals~crctariaat. 

• l ' / 

Door de vc:rschui ving van hc,t gchc.lc; progr&mr.1a _was het 
?C:•<-lftal wc,cr vrij, Voor 'zon!lag a.s. dus ,üsnog jullie oc
le:-,r:edstrijC. ~cgcn dé Wassenaar Con:1'in,r.,1,. Bdiut fü,ze gcüe
·gt. r!hl:;id jcngcns OI!l in vorm te blijvcn_,,.!U &an het einde der 
co~potitio boven aan te eindigen. 

\ 

}'ro~E_~ma voor volgt:nde week is ons op.dit moment niet 
bekend. 0 

-;-:-:-
1'._~0G}lAM!JA JU~IO_!!~N VOÖR ZbTERDAG,8 MAART 1958, 

~ fens l speelt op zondag 
-3 1;, Lens· 6 - Quick Steps 6 
··3 u. Lens 7 - VVP 11 

Terrein 1, lokaal l 
Il 2-.. Il 2 

I 

-3u45 Wit Bl.R.K.5 ._ Lens 9 

• -lu45, Gr.l'I.Vac - Lenspup.a. 
-lu45 LGnspup.b.-Juventas b 

Vfostvlietireg bij 116, naast 
Park Lecuwcmburg te Voorburg. 
T"rrein Roggewoning UIT.GESTELD . 
Terrein 2, lokaal 2 

, ' . 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 9 MAART 1958: 

:..12 u. 
-lul5 
-12 u. 
-lul5 

Lens 1 - Wcsterkwarti0r l 
, 

Li:ns 2 - Velo 2 1 Te:rrein 3; lok. 3 · 
31.Zw.4- Lens 4 Dr.Mc"!sveltkad'-, .Wasscnc:àr 
-~r·. ,V. Vee 4-;Lc ns 5 · ,·ein Roggcmoni:.:_. UIT.GIST:;::,D 

,, 
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E9: 'zo is de ·opstelling van· : 

· Lens ·1 .= F·:v.d.Lccuw,L.CraJÎun,J.Hàefnagol~,H.Rooduijn, L. lllogg,F .Burghouwt ,G. v.d. Wm,rt ,l;'. Fr~ tz, H .Pt:\,l3ter ,B.Pcnnings P.Ecórshock • Res; G.Kcniporm4n, R.Vcrburgh. 
, • c . ' Voor dE.'ze wc:dssrijd geldt niet de gewone áf·-kcuringswijzc. Pas op hét vold v!Ordt bcslio'v of d.ozc vmdstrijd ·aoorgm,t of niet bij minder eunstige wccrsomsturdigh0den. 

' Lens 2 : · als vorige w~Gk 'gepubliceerd·, Rcs .G. de. Haas. 
Lens 4 : als tegen VVP mEC.t N.Drabbe, Gh A.v.Zec.land. 

Res.G.Halleen en A.Thomàs. Samenkomst: 10u45 ·Javabrug. -., -. Lens 5 als vörige: week gepul:Ïli,ccerd .met A .Nouee, 
J. Wicgerinck èn J .0lyhoek: Leider. : dhr .G. Vreeswijk" Samenkomst: 12u-30 Javabrug. UITGESTELD . . · • ' Lens 6 :•'oJ.s lrekend mI)t ,A.Thomas,' G.v.Duuren en A.I?oci-duijn. Rcs. : F.dû Wit en· W.Burghouwt. , ', · · kns 7 : als t<'.gen Quicls Steps !,Ilet A·,verbuig.' Rcs.Th: v.d:Wa.s.rt~ ~L1lcyer. ' ~- , l 

Lens 9 : :::ls vorige .re€k _gepublicec,rd ·met R.Koo).mces'. Rc,s, : R.Ms:rtinus.,"A.Harte.,L.Vlastra. L.eidcr : dhr.A.Smabers ~enkomst : 2u45· Lijnkamp, De la Reyweg. . -
· Lenspup<a.~ - dezelfde opstelling. Re,~- :P.v.d.Vccr; ' H."v.d.He,,den. Leider·, dhr.9.TLunissen. Ssmcnkomst: Regcnt..:s~ 

se plein lul5 .' uI'i'GESTELD. . ' ,,, . ' . . . . • Lonspup.b. - dezelfde opstelling. Rè~, H.v.Lcur,J,Brem--mer. Leider :- dhr.P .. Juff&:r;-mans. . , . i 
Afschrijvingen aan dhr.E.Sarolea, Tomatenstr,50. 
Wie krijgen we de volgende keer _?_ Lens 1.:. RVC ; Lens· 2-RAVA ; Lons 4- Velo; Westlandia - Lens 5; Vredenburch -Lens '6 LEns 7-Vr.:;denburch; Wcstlandia - Lens .8 ; DHL-Lens 9; Lcnspup.aViit Blauw R.K.; GDA- Lel}spup:b; GDA t,Lcnspup'.c .. ' . 
Zaalvoetbal: Alle teams ongewijzigd met A.Nowee. Vecht voór je mooie èerste' plaats, die jo be~kt hebt. Sucêes ! 

-:-:-:-. 
ZEG HET MET CIJFERS ,(vervolg) 

' ' ·In· de Lens:r;-evue van verlèden .week publiceerden we de wedstrijdgemiddelden van onze seniorenelftällen, afzonderlijk. De totaalcijfers zijn: ·' 
, Lonssenioren .102 59 16 27 134 327-199 1,31 

·, .. , 

' 

/ 
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Wij kunrnm dus niet c:ndcrs zeggcm, dun dàt z,2 lwt 

prachtig doen, onze senioren. Het wedstrijdg,.middelde van 1,31 
is knap hoog, hoger zelfs fü:n verleden jaar toen we hiermee 
de Binnenhofb,2ker wonnen. 

Bij een meer gedetailleerde be schouwing v&l t een vc,rgc
lijking m<0t het vorigè scizosn nog vLel gunstiger uit. 'i'o,n 
immers hadd(,n wc 7 elftallen; 'daarvan_ finisht(,n c.r 3 met u;n 
gcciid:kldc boven l.'-; één prcêies op 1.- Cc,n 3 rr.0t nul komm·., 
zoveel. Twee promotie. s en tw...:~ degro.d& tios war~.n tof:n he:t rL
sul taat. 

Maar nu . . . kijk maarl'o&ns in de vorig1J Lensrevue 
Alle i;lftallcn staan boven h<0t gcmiddElde van 1.- é.ll h0bben 
behoorlijk voordelige dodcijfers. En hét is to ver,12.chtcn, 
d·èt deze mooie. cijfers wel kunnen worden gehc_nJh1:mfd. Alleen 
het vijfd•c zal moei te hebber, om bovcm "pnri" te blijven. Of 
heb ben Herm,:n c.s. anfü.re plam:en ? ,. · 

Wc -zien dus, ::lc:t onze ,;, .. nieren dit seizoen blijkbr.ar 
gGen grein voor h,:,t st,.,.rtmilil u schijnen tl, voLlen en zich 
zonder uizondcring g"dornïèilLGrd hE'.bben in d~ bovenste helft 

· van dE'. ranglijst. ' 
Er zijn ZLlfs nog ·drie c,lftallen, die nog moodingen 

naar de toppositie en hoop ~ogen koesteren op promotie, nl. 
Lens 1 , 3 en 6 . -

Opvallend is., dat ons ,crste elftal nog steeds i_n de 
running is, ondanks het feit dat het wedstrijdgemiddelde uen 
stuk lagGr ligt füm b.v. van _Lens 2, 4 en -8, die nog slechts 
in theoriQ esn kans kunnen ma~en. 

l!ierui-t blijkt weer, hoe weinig è.E; krachten in afdeling 
4 E elkaar ontlopen. DG st1md biedt nog lugio mogelijkheden. 
Op het moment hoeft Schoonhoven df" beste papi~ren, maar er 
behoeft niet zo heel veel te-g8beuren, of de beurt is weer aan 
een andere club. Als wi.i die anfü;re club nu m,:wr zijn ... 

Onze voortrekkrn moe,tc-n nog uitkomen thuis tugen UNIO 
en uit tegen Schoonhoven, Duno, Haastrecht, Nieuwerkerk en 
Steeds Volharden. Een zware opgave ! 1 

Lens 3 heeft ook nog 0en titelkans, al hebben we ons 
lot nie.t meer în eigen hand. 'De kopgroep hier ziet er als 
volgt uit 'de Jagers 3 

Lens 3 
VVP 4 
Posk:li•; 

12 
13 
t~ 

9 
9 
8 
8 

1 
1 

2 

3 

1 
19 
19 
1;:; , , 
J.0 
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HiE.r zal de nog te? ppclen wE.dstrijd VVP-de Jage,rs 

wel de beslissing brengen. ,De drie nog door Lens te spelen 
wedstrijden zijn tc,grm clubs uit do onde,rste regionen (G0NA 
0n OI:B thuis , 0ranjc,plein uit ), en deze mogen dus ge en n:oci-
lijkhcclen oplcv<::ren. , 

Hot zesde st,at ~r van ·onze? elftallen het beste voor. 
D,s stnnd is erg onovcrzi-cht(lijk door het grot~ verschil in 
g, Sl)Gclde viedstrijden. Tc.rwijl vue en ves reeds 14 k, er uit- ' 
kwamen, speelde DHL pt;s 7 maal. (Merkw,rnrög dat in deze n~cr-. , 
slagrijke maandeon voor DHL st01cds maar thuiswedstrijden worden 
vastgesteld,· die natuurlijk prompt elke keer worden afgelast). 

Lens 6 12 · 9 2 ·l 20 
vue 10 14 6 4 13 17 
Wilh.6 12 7 2 3 16 
RKAVV 6 11 6 2 3 14 
Quick 9, 13 6 2 5 14 
vcs 9 14, 5- 3 6 13 

, Kranen b. 6. 12 4 3 : 5 11 · 
DHL9 '7331 9 
We staan er dus prima voor, maar dat" wil nog niet 

zeggen, dat wc op fluweel zitten. Nog 6 wedstrijden hebben we 
voor de boeg (DHL, VCS en VUC thuis, RKAVV, Quick E:n SHS uit) , 
en hieruit zulln' eerst nog de nodige punten moeten worden ver-
overd ! ! 

\ 

We zien dus, dat onzé senioren een uitstekend seizoen 
maken, dat alleen nog maar op zijn b~kroning vrncht. Daarom· · 
wordt het sluitstuk van deze competitie, dat naar we hopen 

. zu1.1en 
binnenkort- als de wèergoden wat gekalme,rd ziJn - e€n aan-
vang zal nemen, zo belangrijk. We 'zullen dus nu de kroon op 
het werk moeten zetten door middel van PR0MOTIE(S) ! ! '·. L. 

-:-:-

Rectificatie: In de Lènsrevue' van verleden week ZlJn op blz. 
198 zowel in de stand van Leris 7 (Jun), als bij het commentaar 
hierop enige nogal storende fouten geslopén, die we even wil-

len rechtzetteµ:l. VVP 11 hc;ft niet, ·zoals in de stànd werd 
vermeld 2 nederlagen, doch is nog steeds zonder verliesparti,j. 

2. De wedstrijd Rmm-Lens 7 werd niet door on~ 
f'., wonncm doch verloren met 2-C. Zé etls ge,zegd wordt d,: ze w(!d-
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strijd z,, nodig nog ovcrgl.spGcld, omdat du. RAVA-ncn destijds 
1 en mé!n te vetl in het v<.ld hé!dden. 

RED. 

' 

REFREHi 

( om bij in slc..i.p t<c vnllcn) 

Z&i LENS. de rds dan dit koer eind I lijk ·h,:lcn ? 
Of zulhn' de, p:,;:e:•str.tics, als vorig jné:r, · w0e,r dalen? 
Ln moeten onze jongens tol aan;een inzinking èe,talon; 
Zullen ze dan wocr·in 't zicht der h&v0n felLn? 
Hc,t zijn deze vrµgen dü: mijn ge,est afmatton- 1 

Ik kan ,:;r dco slaap maar ,niet door vatten ! . 

Met nog i<,ts lig ik mij in mijn sponde te plagen 
Zal LENS J,~•t nu .-,:i,nd' lijk 'eens wugen 
DL GC!jlLEmk 'om·ecn eigen veld te vragen ? 
Zodat_ Ti:C nic t mutr doorc ,de storm hoeven te: jr.:gen ? 
?,lf.w:r jn, zo iots kos.-t nû { c.nmcul sèhnttcn -
~n ik kan 0r d<:, sln,.p m'.v,r niet door VC! tten, 

.Zéll h'tt ·zond,;:g,: na al die sneeuw,. weer d66r ga&n ? 
Of zi;.1 ik w0Lr kleurgesteld voor Ockenburg s:taan ? 
Iwgcnt he. t t:l bui tnn ~ Of is het mc:c:r w&2n ? 

, ' 

Hc1en, ik h1eb gdijk •• · het kle:,tt0rt &i togen h0t .raam' 
•,Wacht maar!, Eens zal het uit mijn benen spç1tten, 

Maar nu kan ik h-,laas d& slaap mnr.r niet vatten.· ! 
, r· .. , . ,· 

Minnestreel. 
===========:::;=;::;=========:;;==========::;:;:::;:;.::;::;:;;::;• '---=====.::===!::!= ... == 

, ' 
, Eij het tEcr perse gaan vcrné!mon wij het noodlottig 

ongi:v&l overkomen a.an dhr. N.G.M. vnn Wijk, Voorzitter va.n 
de fü,agsc Voetbalbond. · · · 

-Dat hij ruste in vr~de . 

. . 
, 

' 
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. Redactie: G.Lam en G. Jehec 
Gironummer t.n.v. L.en s.336711 

.. ·, 

Sec r.: H .Houkes, 2€! Schuyts tr. 60, tel. 324721 · 
'' Terreihc:n Ockenburgh, eihde Laa~ van Meerdervoort 

' . ·, 

3le J,{J\IWl!l'iG (1957-1956) ~ n°28 13 lfaàrt 58. • · · 
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Domfordag 
ZatGrdag 
Zondag ,, 

13 
15 
16 

L!cUS 1 :;,AKAGENDA . 
I• L - . \: . , ' • 

Mm vang Juniorentraining. 
"· ·Junioren 6,7,9,pup.a en b, 

Senioren ~,5,4;5,6,Î,8 -

maart 

" 
Junioren 1·,2,4 en 5 · 

'/ 

,. 

Maandag 17 " Clubavond ! (Er is nog plaats gènoeg); 

·,, 

' 

_ ~===========-=== · ====== ,_ ::::;:::::;::;; ,;;;::: .''.= ·= _ =L=-===== _ = __ ==:::;;:::i-==== _ ' l 

Hl MEl.lORIA!eI · N. G .M., van WIJK. ' , 
, t . . • r 

!.let grot().' ontstc.l te nis "namGn wr., verleden week .kennis 
met het noodlottige .,on"'t vel a:m de vovrzi tter v,m dt K ,lf. V.B. 
afd.di:,ri fü.ag, de he.er ll.G.!1,. van'Wijk; overkomen. Nog elcchts 
enk&l0 drtgcn tE:voren, moc,,t::r;. we met ht,o:, q, h.:t bureir,u ,;hn dL 
Sti.ezk.á.á.e, E.en vrit·ncl'schapp(.lijk ónd€.rhoud :~e.b"ben. 71\ic hoq_.:ft -~, 
kunnen vc;ry.,oedcn, èlat de h&nddruk wm,rm~d~• we,_ t:fsch;:;id v(:n hem 
nam,em e;cn afscheid voor .,'-c.myig zou bstelwticn. • Het is. ondocn
lij', hot àantal uren te b~cijfcren, d1J.t de hc<2r van fijk ar:n de 
):,elangen van de, voétbalsport·, mG~r speciaal .do voc. tbaljeugd; 
heeft gewijd. Bij clkaar mooet dit Wé!lhaast 0cn menscmleéf
tijd uitmaken. Nimmer,werd tevc;rgoc;fs.een beroep op hem-ge
daan. En àls hij iets aanpakte, dgJep."hij 'dit met cen--groot en
thousiasme, daarmede kvens zij'ri medewc,rkers ··inspirerende. -;-

. ' .... ,. ' . . . . ·\ ., . 
Persoonlijk hebben w,e een aantal jaren in de N.K.S.district 
den Haag met hem mogen.samenwerken. En hoewel onze inzichten 
meermalen verschilden kon dit onze vriendschappelijke omgang 

. ·~ nimmer beinvloeddo1:1, . 
· . ' Onze sportbeweging ver).{es.t in hem een kundig e'n 

toegewijd werker, die moeilijk .te vervangen zal blijk;ert te 
·ziJn, Moge onze herinnering aan hem ons blijven. inspireren 

om zijn werk vo'ort' te zet'ten. · , . · , . 
Tijdens het ·rozenkrans~gcbed en de uitvaart hebben 

we gebeden dat · de ·goede God hem tot zich moge nemen,· en hem 
de üeuwige rust moge· schenken. Mogè .zijn vrouw en kinderen de 
kr·.r,ht vinden dit zwnre verlies te., dr;agen. H.Houc: .:'. s.:cr. 

' 

; 
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Nit.uwe donateurs: 
295 P.A.v.Achterberg, de Ghèyrtstr.55 
296 S.Straathof, PC'pulicrstr.83 
297 ILC.M.B.Vliegerinck, Stephensonstr.59. 
In ballotnge: ' 
n%0 H.A.Polm,m, 22.9.40, v.iv!(;rlonstr,33 dhr.Str2ver-Blogg 

61 A.Roodenrijs, 4.s.47 Bussumses'tr.12 " Sar.oha-P.ood,.mrijs 
62 G.v.Egmond, 28.2.48 Dric:bcrgenstr.50," v.Egmond-Scrolor.. 

J:EDERLAND-TUill(IJE, Zondag, 4 1\,ei 98 to Amsterdam. 
Prijzen der plaatsen: Eretribune f,lc.- M~rathontribune f.8.-

Zijv&k I f.6.- Zijvak II f.4.- Staanplaatsen f.2.-. · 
Aanvragen uitsluitend schriftelijk te richten aan dhr.H.Eou

k · s, 2c, Schuyts r. GO. vóór 20 Maart a.s. 

EAAS'.:REC:::t'è-LENS. 
Het v,,rLdLn week ;-~:mblicE:crde g,.ldt nu voor zondag a.s. 

Yi:..; hopen- dt:t de l<::nt~ J.._,zo ~Neck ·zal E;,anvangcn, zodn.t wc zondt~g 
E .• s. T1ecr -. cns kunnen voctbc'ilen. In dnt g1..-vnl VGrtrckt dt; 
J-,us om 12u45 vr:naf clubgebouw J .Hierck, Apddoornse:lr:&n 46. 

J-,_t.~ tuu.rn V.i..-rgr.d(?ri_~g_ ~ 
lk e.v. bc:si;uursvcrgc:dcring wordt gE:houdc;n op vrijdag, 28 

L1e,~c·t n.~. te:n huize v&n c;o hte1· J .Wüs.t<.feld, Lidd&chtcnvmg 191. 
Evc.·s:';ncle 1Y(.r..Sün en kl::.chtcn welke dnnr besproken dit:ncr.. t8 

Yi0:~ctc~1 kt-G~~(.;,. sch:riftcl:tjk bij' ·:1ot SE!Cr"cta:tisc.t werden inee-
- dj•cn,:;, ~ 

TOTO-NIEUWS. - . ~--- -- -- -·· r:,, 11:cd., GrI,jd8r Vë.n zondag j .1. zijn allE: vcrschovon naar 
lÓ ·aaart a.s. De ing8l"vcrde for;nulicren blijven geldig voor 
a. ss, zc•nctag. Voor. deze pool kunnen geen nieuwe formulieren 
mcc,r worder ing,·leverd. Formuliex·· n"38 met datum 9 maart 58 
g0ldt nu voor zondag, 23 maart a.s. Inlc.vering h:i'c.rvan na 
16 maart a.s. ' 

VARIA. 
3ojuist ontvingen VIJ.J het bericht van hot overlijden 

van onze donatrice Mevr. de Weduwe A;M. Kens~laar, de moeder 
van onze oud-juniorenleider Dhr.Gillisen. 

Zij ruste in vrede.· 

,.. 
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-211-' -------------------· ------- .. -------- ·--------------------~ ···-PROGRA,TI,lA SENIORE}i, ZONDAG, '\6 IUART 1958. . . . - 2u30 lfoastrccht l - Lens d fü:.astrEecht(zie samenkomst) - 12 u. Lens 3 - Wassenaar C,omb •. Ockcnburgh, veld :1, lok .1 

· - ,12 u. Lens 4 - ADS 4 " " 2 " 2 1 u. Vl.nsscnaar 5-Lc!ls· 5 Marinstr. te Wasscnc.ar ( achter 

- 12u30 SHS 10_ - Lens 6 

.- 2 u. E. SH 7 - Lens 7 
lu45 kns 8 - Postalia 6 

gé;rago Jc.nssen) 
Sport park"Duinhors t" Euurtvrcg 

Wv.ssf•naa~ 
"Filmstad" Bc,noordenhoutsewcg 
Ockonburgh, veld •2, lok.2. 

OPSTELLINGEN: 
.· Lens l : A.Bcck, !r.Hcket,A.v.Lac:rhoven,B.Luijckx,J.Admiraal, J,Rcs, A.v.Luxemburg,J.Suijkerbuijck,F.de Jong,G.Vcrhé:ar, J.V/üstcdi:dd. Reserves: }'.KortE.kaas, A.Burghouwt, A.Hoppenbrouwc,rs. Leider :dhr.S.v'_,d.Laan. Samenkomst: Café Hkrck, Apeldoorns~lum om·12u30. •., 

Lens 3 : H.Eisenburcc·r, _H.Hdmich,J .Lr:liuveld,J.Roozcnburg, C.Hoog~vcen, H.v.Uicl, :F.Eurghouwt, J.Beijcrsbcrgcn, G.Kochi, · L.Fortman,A.Linncwu.vcr. Rcs,,rvo ~ H.de Br;kker. 
Lc,ns 4 : J.Frijjrcrs, Ph.dc Heer; P.Kr0l, B.v.Velzen,J.v. 1fösting, ·A .Krol ,A .Zu:i,dwijk, V. v .Licurhoven,P .Bcrgenhencgou1,c,n, L.de Boo;r, H.v.Westing. Reserve : H.Boijersbc,rgen v.Hcnogouwen. L<0ns 5 : R.de Wa::.rt, A.Smc.bers, C.Veldink, H.\Vitkrs,N.de Gruyter, G.de Zwijger, J.v.Bussel,G.Jeqeo; H.Lancóe, H.Naastepad, J .Brussd. Reserve : P.Jans. Samenkomst: 12 uur bij '" t Vlachtje". 
Lcms 6 : R-.Suijkerbuijk, E.Löwcnstein, W.Klünn.en,C.Nicmwor.huizen, R.Becker, G. v.Gein,L.Blom, J .Kuijpers ,P. Schippers, G.Lam, '.J .Brochard. Reserve : H.v.d.Beek. · 

. Lens 7 : A.Blok, J.Ballering, F~Mourik,J.Bom,H.v.d.Boo~ gaart, J .Bontje, !i.illulder, H.v.Rijn,H.J1.mssen,L.Niessen, S·.Kroon. Rt,scrve : D.v.Liushout. " · 
Lens 8 : H.Verheugd, J.Wall&art, P.v.Onna, J.Bro0khans, J.Sto:j.kn'bcrg, LWolff, S.dc Bruijn, G.v.d.Bogaert,L.de Wcc.rt, J,v.Poelje, E._Sarolea. Reserve : H.v.d.Beèk. · 
Ruilformulicren + wédstrijdvcrslugcn zondagavond inlcvoren Copernicusstr .56. · 
Afschri,ivingen (liefst gcen)tc rièhten a 9n : dhr.F,J.van Luxemburg, Copernicusstr.56,tél.636509. 

' : 



.,. 

, 

/ 

·1 r. 
\ -......... -

Progr,,mmà zondag 25 m·nr:.rt 58: Schoonhov,-n 1 - . Leens 1; kns 2-Nu,ldwijk 2 ; Lens 3 = vrij ; Lens 4-El· U\7 Zwc.rt 5; L;:;ns 5 "' vrij; Lens 6-vu;;· 10 ; '.'!ilh. 7-Lens 7; L1:ikkw.ll-Lcn, . 
. . 

Gièziun ·a.e goc,dè pósi tic v,:n Lens 3 op dE- r,:nglijst zc.l nlsnog g'-probe,ord v:ord(m voor dit &lfta1 "'-n -wGdst:i;-i jd to krijgen. De spcl-crs.krijg~ri hicrov,r 'Ilog n:cder bericht P'-r np~rtc a.Gns~;h.riiv;i.ng. 
,-:...;:-:-

PROGRAMIJA JU1UOREN VOOR ZATETIDAG, 15 MAART 1958. . -, \ 

+ Lens 1 spt-ol t op 'zondag. ' -3 u. Lens 6 - Quick Steps 6. TECrrE:in 1, lokual 1 - 3 u. Lens 7 - VVP 11 - · " •· 2 " · 2 · -3u45 'h.i t El. R.K. 5- Lens 9 Wcstvliotw"g bij 116, n,:ast · · · _- . · .. Park Lccmwnburis te Vóorburg -lu45 
~lu45 
' 

_Gr.W.Vac~LGnspup.a. Ttcrrón Rog,:ewoning. ·1enspup.b.-Juvc.ntas b. Ti:rrein ?, lokaal? 
' PROGRAM!.'.A JillfIOREN VOOR 'zoNDAG 16 MAART 1958. 

Lens 1 - Westerkwartier· 
Ter:r".cin- ;i, lok'. 3 

/ 

-12 u. 
. -lul5 
-12 u. 
-lul5 

Lens 2 -. Velo 2 
Bl.Zw.4- Lens 4 
Gr. W: Vue 4-Lens 5 · 

. Dr .Mtmsv&l tkadc., W nssc.nuur. 
Teorrcin Rogg':woning. ' 

En zo is de o-Pst·Glling van :' 
. . Lens 1-: P.v.d.Lecmw, 1.Crnmm,J.Roefnagels, R.Rooduijn, LBlogg ,F .Burghou1-;t ,G. v.d. Vlnart ,P .FrGtz ,H .Pelster,E ,Pcnnings, P.Mcwrshoek. ,!les. G.Kc,mperman, R.Verburgh.· . · 

. Voor deze wedstrijd geldt niet de gowonc i:fkeurj wjjzG. Pas op h,:t vc.,ld wordt beslist of dezEO wedstrijd door-gaat of niet bij minµcr gunstige weersomstandigheden, · Lons 2 : nls vorig~ week gE-publiceerd. Res,G.do Hses. LerÏs,Ï: uls tegen VVP met N.Drebbt e;n A.v.ZoE-lr.nd. fü,s·., G.Ra.lleèn en A,Thom::is. Snmenkomst:10u45 Jayabrug; --. _ LensR5 ; als vóri!Fe weck gepu9liceerd met A.Nowee en .1\.. Rooduij~~:WiegE:rink, J,Olyhoek. Leider :dhr.G.Vreeswijk. Semcnkomst , 12u30 Jnvabrug. , 
Lc,ns 6 : als, bekend met A.Thomà's, •a:.v.Duuren. Res,:F.de Wit en W.Burghouwt. · --... " Lens J .'. •c.~s t"'gon Q.uick Stc,ps met A.Vorbm·g.Rcs.Th,v,d. ~a. ... rt c,,n ....... ,., ..... r. . - · 

. ' 
t 



/ 

' ----------------------------------------------- -------------
Lens 9 : 21s 'vorige week 1gcpublicc, rd met R.Koolmèes 

fü.s.i R.1brtinus, A.Harte, L.Vléstra. Leider : dhr.A.Sm,::b,:,rs. 
Smn0nkomst : 2u45 Lijnkamp, De la Reey.;ieg. , 

· Lensjmp.c. : dezelfde opstelling. Res.P.v.d.V~·er, !!.v. 
d.!kydc,n. L~idor: dhr.C.Tc,unissen. Smnenkowst: Jkgcntcsse;.. 
plein 1 u15. ' 

Lenspup.b. : dczl:lfde opstelling. 1\,s.1!.v.Lcur, J .Brem
mGr. LcidGr : dhr.P.Juffermans. 

Afschri,ivingEn ·,nm dhr.E"Snrolea; Tomatcnstr.50. 

De iïoensda;,:m:iddagcl ub. 
Lc,nig en Snel is één van.de weinige verenigingen in Den 

füwg die hm:r ·leden on meer in het spe,ciaal haar juniorcr,, in 
de golr,gcnheid st2l t zich op vroGnsd-::ifoiddag, door middel V1"n 
C~n vri(.ndschcppelijk pt:rtijtji', m:dcr in de voctbnl3port te 
bekwnmcm. Onder a.c, l8iding vnn .dhr. St.rolea, die, hier c,lko week 

~zijn Vrije middo.g r.:..:::n opoffert; V.:ord(..n e,r vaEk pittige, mrH1r 
vric.ndschc,pp.c.lijko duels ui tguvochtcn. rloofdd:i, 1 is - c,u 
hic,rin ligt dé grot:, waarde van d'-ze club'- oië vL ccinstructiGf 
voottsr tot oen b, ter spGlpeil te komLn, En ... ,,,., .-<urnwn 
ni<-ts c:nd(.rs zegg<"n d:m dat dit doel (tjongo, m.:t con allite-· 
rutic ! ) op Ûikwijls lofwurdigo vçijze wordt nagcstrc-:,f:J. en 
bcroikt ! · l!ét is nic t voor nic ts dat onze technisch tcs t cn
c'.crlegde junioren als regel d<:; trouwste b(zock8rs zijr. ! Le 
langG spcGl tijd be tck9nt een goc,de tri.ining voor het ui thou-• 
dingsvermogon, terwijl de wetenschap dat er niets op het spel 
stm1t, fü, spclors vaak de gclog0nheid gseft zich van hun toch-• 
nisch lies te zijde te la ten zlen Czonder in pingelen t( vor
vallen,netuurli,ik, vmnt d:!:Ï!lr wordt prompt voor gefloten!) 

De kwcliteit(lees: tcch,:iiek) wint hût van de kwanti-· 
teit.(lecs :lichnamskrocht)~ Dé":.~rOr.1, mocht er eens een seniCr 
's woensdag$ de b,hcefte in zich -;oelen opkomon bók eens dG 
verlnten Ockcnburg-vlnkte op te dnrtulen·, dan is hij van harte 
welkom. Voor de vast,," klanten. is dit stukje natuurlij;, niet 
geschreven, zij weten "dat allemaal wel .. Lie:ver willen we hen 
die nog nooit met de wocnsdngmiddagclub hebben kennis gemaakt,· 
en met'name de junioren die pas lid zijn, op deze prnchtige 
ocfongelogènheid attent maken. Trek eens een k0er de stoute 
scho"nen aan ! Proberim kun je het altijd. Je zult zien dat 
het je best zal bevallen, vooral nu we het goude voetbalwver 
tegemoet · .. n ! · ,,, ,1,:ctie 



' 

• 
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~, . 1 , 1 • - it..· t+----------------- - ---- - ·--------------------------------- ----!fot lot van ·een voctb:üler. 
Het is de laiitst.e ·,,·Lken dE. dood ili de pot. Koning Winter 

heeft ons voetb:ollcrs nOé;' stècd.é in zijn macht, nl schrijven 
we dnn ook rcLds· maart. D: t hij regeert is niot leuk, @r.ar de 
irri tarend,:, wijze m:nróp h;i.j het doet, ,m':okt d-- zuck nog er-

. gc:r:. Midden is de wtek laat hij de tc:ugels w,ot vicre,n en wo 
zien al verL:ngend uit naar êl." komende Zond:::g •. ZulL!l we weer 

- eens . . . 1-fonr omstreeks Vrijd.c.g _lnr{t .hij den een snc0uw
bombnrdement op obs los en wèg. zijn we. •s Zon:i:lgs is het 
dan ideaal voctbnlweór, maar in het hele lcnd wordt er ·geen 
trap tege~ een bai gegeven,, ook geen b-.taalde 'trcp. Zo v:as 
het afgelopen week-(nd ,(A propos, h.ebt U 66k de. ervaring op
g~daan, dat voetbaJ.Joze zondagen Uw beurs in snellE.r tempo 
doen slinken'füm wûdstrijd-zori.dagen ? ) , , 

-Het zal zo echter nic-1; blijv;;n. l,iisscLiE.:;i.d:.,t .,,_ nog wel 
GLn keer of ,11,t' op non-actie:f' blijven, mar,r cllcngs zc,l de 
wr,:-dc hoc,rscr toch worden ·vürdrong-en. En dt;n komen •,:ij .• of 
n(;c, , -.rnt ,:omc.n de voorjtmrsbrioejes, die n0tj,.s de velden. 
voor ons ·droogl,l[:.Z(.n. Dtrc.rna kunnE:n wij .onS wcor, zuócg0nd 
tegen de Zuid~v..'.stcr, n,.r;Gr Ockf;!lburli Qegt:vcn, om dc.c.r on-s g,.-• 
liefde bruir,c, oonstE::r: door di. zelfde Zuidwester r,llerlc.i 
vr, ~mde c.:priol,m t~ zitn' mnkcn, die nu net niet in on:;.e be
docUng lngcn, Gezellig hé, zoudt U zeggen. 11.::cr jJ, dàt ,is 
nu e:cnmnnl het lot van een voc,tb:üler: 

·,Zeg het met cijfers: 
JUNIOREN 

Lens l 6 2 <'4 4 9-22 o,66 
' '1,33 ' Il 2 9 5 2 , 2 12 · 29-17 

Il 4 9 8 l 17 39- 7. 1,89 
tl • 5 10 4 "10 32-32 

, . ' 4 2 l,-
Il 6, 10 6 - 4 12 25-13 'l 20 " ' . Il 7 11 9 ... ~. 2 18 26- 9 1,64 

~ 
Il 8 11 9/ l l 19 44-11 1,73 
tl 9 3 l 2 ,, 2' 2-11 0,66 

~9 44 6 19 94 206..:122 , 1,36 
.===============- -===== .==~=====-~= 
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fü,dé:ctü : G'.:!:,am en G. J c·h, é 

. Gironummer t.n>,. L.en S. 3;6711 - '"· 
Secr .. :R .Haukes, 2"c'\f3chuyts~r. 60, tél. 324721 

Te:rreimm tckenburgh,. · éindc Laan van J,foo•dervoort 
~== ·:;:======' ...::=.::::::::=·· ===, :::::::::;.,;:::. - - - _-~r.,.~--=='=~==·===========-===::;:==== 

--------------------' -----. ---------. --- . -----------. --------

Dor.dcrdag 20 
V1ijdug< 21 
Zuterdag 22 
Zondag 23 

I_I12art 
~! 
Il 

Il 

tEl•;s. 1 . ZAKAGENDA 
:Cr,,ir .. ng,. Junio,ren; • 
Bcstuurs;urgnd1:_ring-Mid·d.achten\veg 191 

~ •Lens Junioren 1~6-7'-8-9 Pup .·A-B-C 
Len's Son:i,oren 1-2-4-6-7-8 
LE,ns Junioren 2 en 4 , . ' 

1~ --i.~- 1k.cndag '24 Il <·óp nr~2r l_18t gc-moderriipserde café Hierck ! 

/' 

Woimsdi,.g 26 Il 

Cl ubavon~ vi.n Lans ! , 
Zaalvoetbal c.,m de Gere.rd Doustraat 
Wocnsdagmid·fogclub _. 
Tn:ining _op Ock~nburr.;h. , 

-------------------------,---- .------------ --------- ---------
SCHOONHOVEN - LENS. . 1 

Door d0 ui tsl, gen V(\n zondag j .1. h9._,f\ ons eerste 

•' · zijh kuhs bühouden. D8 gevaarlfjk.:: concurr"nt is Schoonhovecn, 

d:i_t rclnticf aanmerkelijk b~ kr 'staat. En bij dezt: cli:ib gaan 

wij a.s. z01;.dag op bezo0k ! Het b1,l,:,ng van dèzo wç dst:çijd is 

voor iederrnn duidelijk, Bij w_inst tellen wc weer volop m&ü, 

doch alléén maar bij· winst ! .Dït zal de ui tc:rste kr'1Chtsin-

' spanning.vaµ _GR);?rd Verhnar c,.i. vergen·. 
, · -_ · · • Het ·'ili niet ;nodig de bE:langrijkhei·d van een grote 

schare. supporte:fs te memoreren. '.J:'ot nu toe is de bus pij 'de _ 
ui twLdstrijderr: gc;hecl yol gE-weést •. We zoÛden het EOcht~r pret

tig vindèn, èls we zondag .met l)léér b11s:,en paar Schoonhov:e.n ' 

kunnen gaán; ',Dit.l.Zal ook door de spe1Brs .zéer gG'l'(al!rdeerd wor-
. •• • ,. , r ' 

d€m. 
·!rlogén wc daarom eem percep op onze -supporters doen, 

om 'van hun belangstelling te· doen blijkan ? . _ 

· Voor de :goedç -gang' v:an z ak,;,n worden degenèïi, die · 

meegaan na2.r Scho?nhoven · ver,z,qç:)::tt zich UITERLIJK VRIJDAG~ V~ND 

a.s. op te g,,ven aari -d&,.;_teer, H.IIoukef!, ,2e Schuyt_str.60,telef. 

32 ,4 7 ,21•. . - . ' . , > · ' • _:· . l : 

Laten \'rn hopen, dat hêt er vele ~lillen zijn. 
' 



' . 
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---------------_ ------ .--- ----------------------------------
OFFICIEEL 

1:.:. stuursV&rge,de1~ing., _ 
1 

! , 

In ,afwijking van hèt vorige we.:k gcpubliceci;.de, wordt 
de bestuursvergadering VRIJDAG,·· 21 1ïAAilT, a.s.. ten huize van 
dG hoer -J .Wûstefeld_, l.iiddaèhtenweg, 191, gi'houden. Ar,nv2.ng 
l', uur. 

-:-:-. 
TOTO-NIEÛWS. 

Door het inlc.ssen vc:n eE:n inhr;,.1.progrcmmc. moet voor 
ZONDAG .B. s. niet fo,rmulier 38 word.sn ingelcvicrd. Hhrvoor in , 
do plaats komt thans·fo~mulier·n°41. Dit lcats~e formulier 
hGbbcn we inmiddels ,aan de trouwe deelnemers· toegezonden •. Op 
de bekende ndresse_n kunncm lit.fhc.bbcrs dii; foramlier alsnog 
verkrijgen. Forrdvlier n'38, h0tgecn ook rccfo in het. bezit 
van de: declnumers is, is thans b, st,;md voor zondeg 30 m,~~crt 
, ..• s·. Bt-weer dit formuliur dus goed. 

Iioe verrassend de ui tsl&gen afgelopen zondag vmrc-n bc
•· .,.n het fLit, dé:t slechts e&n inzender t.:,. de hcr.:r L\iüstE
r\,ld he;etot negen punkn kon brengen. Hij m:;g dus voor zon-
dug r,. s. · vrij pooli:·.n1

/ _·
1 

_ ·.·_·. 

Vr,n de grote voorspro:r,g van P.Oranje is V1ccr iE:ts afgc
g::wn, cm tcruggebracht tot 6 puntEJn. E.r i;; dus nog .ven alles 
mogelijk. ' , 

Ilc str.nd is nu : 1.(203) P.Orcnjc,; 2 (197)J.Jfontje; 
3.(195) ,Th.Luccs-Luijckx; G.Vc:rhi:,&r, W.W~stcrhout; 4(193) , , 
.LBogisch; 5.'(192) L.d€ Boer,; 6(191) H.Janssen; F.,v4Luxcmburg, 
L.C.v.d.WaÀls; 7(190}:./l..Beck, V.v.L:,nrhovcn; 

0

8(189)P.Krol, 
J.Res,J.Wiii.stofeld; 9.(188) J."Couckc, P.v.Elfercn,C.Mi::yer, 
J.i'lillcms; 10(187) R.Bccker, J .Bom, R.M&hicu Sr; C.Peeters, 

. B.C.v.Scvenbergen. , . 
, Voor zondag a.s. worden de fc;>rr.nilieren· weer ingewacht 

door : dhr.Wüstlfeld, •Regcntossclmm 198 tot vrijdagcvo~d 
zes uur en door dhr.H.Houkest 2e Schuytstr.60, tot zaterdag-, 
.e.vond- zes uur. ' .·, 

' 
' ' - : - : -< 

AVOND-SPORTFEEST. . , . , . , , 
Op Koninginnedag,' Woensdag 3o'april á.s. wordt door het 

Algemeen Háags Commté de jaarlijkse estafett0 georganiseerd 
op hElt ADO-terrein. Ileze wedstrijden zijn speciaal· bestemd•.· 
voor voétbalvercnigingen. De te lopen afstand bcdrco.gt 4x280 m; 
Ilc wisselbeker. ccrd in 1955 g, .;onnen door A'DS en in 1956 en 

✓ 



' 

, ' 

----------------------- .. -------------------- -·-------------1957 door Lrwkkvmrtier., Indü;n, k~.kkr:'.irtier er ook dit jncr 
,in zou slngen de wedstrijd te winnen; d~,n komt zij definitief . 
in het bf-Zi t van· de- wisselbekc''r. Ook onze lüden h(.bbcm hierac:n 
éé~maax in 1955 deelgen~men. 

· · Loch ten er ook·'di t jear weer vier leden zijn diE: in
tE-rc.ssen hé.bben om Laf!kkwartier de ,yoet dwc,rs te ,zistten, fü,n 
dü ncn zij zich vbór 25 Mi;&rt c.. s. te melden bij dhr. H .HoukE s, 
2c. Schu;,tstr.60. - · 
· ·we hopen dat er vier Lcnsers zijn die will€n lat011 
zien dr, t het 11 snei 11 uit onze nl.am op wnr._r)leid. berµst. 

-:-:-
UITSLAGEN VAN 15en 16 MAART. 

Senioren 
fü:astr0cht - Lens 1 

. Le,ns 4 - A.S.S;4 
Wn.sscn. 5 - Lens 5 . 
S.H.S.10 - Lons 6. 
H.M.S.H.7- Lens 7 
Lens 8 Postelia 

Lens 3-ïinss.comb. 
(vr.sch.) 7-5. ! 

1-5 
8-1 
8-1 
1-3 
2-14! 

3 3-0 

Junioren 
'Lcni 2 - V2lo 2 
Bl.Zw .4 - Lens 4 

, Gr.W.5 - Lens .5 
L0ns 6 Q.St,6 

lLons 7, VVP 11 
· Wit i:q'. 5- Lens 9 

Gr.W. -.Lenspup.a. 

10-0 
4-3 
5-4· 
1-3 

. 2-0 ! 
1-2 
2-0 

1-0 :CLenspup, b. -Jma:enk;s b 

Lens 1-We,sterkly. (':r.sch.) 
-:-:-

0-6 

Rake klnppen ! . . 
Spoediger dr:.n·we eigenlijk verwacht hadden, kon 

de compcti tie weor :bervat worden. ·aet_ gehele ve:stgestoldo pro
gramma. vond docrgan;!,'- En hoe is er g,spce'l·: : Er ziJn drrve:r-onèl.c 
dingen gc,b1curd. Kij<= maar-;;-zns nnnr de uitslag,m ! Al ·dio uit--
rcept~k~no zijn btolist niet overboiig. · 
' Lens l' vPt1·cs te dÖor eon ongc v.0ne ":îrüdue, t;i -ri tci t [, 

Zouden ze eindelijk h8: .schot hebben teruggcvonc:L.:-! ?, L.~ten v,:3 
hc,t hopen, want het zr '_ hard no'dig bli,ikun. · 

L,-ns,4 .s hard op weg naar do 100 doeli;;·.,ntên vU,:r-. 
Ze hebben thans 80 voltreffers g,:,boekt in 15 wedstl'ijä.en dus 
gemiddeld 6 ! ! Nu werd wN:r mét '8-1 grwonnen ·vmi' he tzGlfè.e 
ADS, d.-:.t indertijd bij het striken van de .wedstrijd wegens ceri 
sneeuwstorm, een 3-0 voorsprong.had •. ,· 

Het vijfde ondervond geducht de kracht van kop~ 
loper Vfo.ssennar, maar het· zesde bleef voortgaan op het goede · 
pr.:d en behoudt zijn fr:, -ie voorsprong. !,•.ns 7 hr:.kte HMSH 7 in 
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de pan in een histori;chc wedstrijd. en LLns 8 booktc ook ,ü 
succes, cl gipg het er ietwat ongç;woon r.on toe ( zie vcrsiag). 

Eren rcdactionu.el compliment o,.n de can\.e>cdcr~ van onze 
elftallen voor de vlotte· inzending vo11 hun verslagen aan de· 
heer van Luxemburg. vammer echter, dat het eurstè ons nog 
st~ods in de steek ldat. -:-:--
PROGR.AM!;:A SF,NIOREN VOOR ZON1l.AG 23 MAART 1958. 
-2u30. Schoonhoven 1 - Lens 1 .· Schoonhoven(zic scr.,cnkocr,st) 
-2u}O kns 2 . - . fü:1:ldwijk 2-· Ockl-nburgh, veld 1, lok.l 
-12 u.Lcns 4 Bl.Zwart 5 11 vt.ld 1, lok,l ,, 
-12 u.Lens 6 - , vue· 10 OckEmburgh, veld 2, lok.2 
-12 u.Wilh. 7 Lens 7 Terrein DEVJO, Loyerslaan te V. 
-12 u.Laakkw.11- Lens 8 Jansoniusstr.bij GocvcrneurL · 
OPSTELLINGfil!'.: _ . 

. Lens 1: .A .Beek, H .Hr,ket ,.L v. Lo.crhoven,B .Luijckx, .. 'f.Admirno.l, 
J .Ras ,.A .v .Lu.xemburg, J. Suijkcrbuijk, F. de Jong,G. Vcrhr.r.,r, J. Vlüsfo( 
feld. Re serves: C .Hoog, veen,H.Ei s_nburgür, J .Beijt:rsbc'rgen. LGidcr: 
dhr.S.v.d.kan. Sc:m, nkomst:C:::fé. Hierck,.Apüdoornselaan 12u30. 

Lens 2: F .KortLkr:,,s ,.A .H?pf,fü:b2·om,ers ,H.Kemptr ,-~. V"ster, 
J. v. d .Më.çr; J .Peeters, J .Jager ,A .Burghom7t, L .Knijf:f ,P.. ïlüstcfeld, 
B. Oranje .Reserves: P .Burghouv1t ,-~. Linnewcc,ver, R. de V/[;t,rt. · 

, Lens 4: J .Frijtcrs;Ph.dc füicr,P.Krol,B.v.Vdzen,J .v.VILsting
A .Krol ,.A. Zuijdwijk, V.v. Lai:rhovcn ,P?Bcrgcnhcn2gou..'cn, L. de Boer, 
H.v Wr,sting. füscorves : G.Jc.hd,, ;I..Smr.bers. 

1c.ns §_: R.Suijkcrbuijk, E.Löïtcnstein,\7.Klünnen;C.Nicmv,cn
huizen ,It.1l;;ci«,r; G. v. Gein ,L .Jllom, J .Kuijpors ,F .Schippers /G. k.m, 
J.Brochard. Reserve :_ G.de Zwijger.· , , · 

i.ons 7: ·11.Blok,J.Bo.llering,F.Mou.ik,J.Bom,H.v.d.1loogaardt, 
J.Bontjc,H.Mulder,H.v.Rijn,H.Jcnssen,L.Nicssen,S.Kroon. 
Rcscrve:s: J ·; B k.' -:-: . ~ _ • . •, · 

. v.d. ce .,D. v. Lieshout. . 

, 
.• 1-

1 _ 1· 

_Lc.ns 8: H. Verheugd, J. Wnllaart, P. v. Onna, J. Boekhe.ns, J. Stol-
ttnberg, F.Wolff, S.de _Bruijn,C.v.d·.Bogaert,L.de Wec,rt,J.v; · 
Poüjc, E.Sarolea. h, serves :lf.v.d.Beek,E.Polman. · 

Pfschrijvingon ,te richten aan dhr.F.J .van Lu.-,cmburg, 
Copernicusstr.5/;i, téL636509. ' ' , 

Progr"mma zondag, 30 maP.rt 1958 :Lens 1 - Unio 1; Le;ns 2-
VUC 4 ; Ornnj,;plein 3 - ·· Leqs 3; Lens 4 - V/IK 2; VCS 6-Lens 5 l 
RKAVV 6 - Lens 6 .; Lens 7 - ODB 6 ; Lens 8 = vrij. 

-:-:-

\ 

t 
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OliiE GLU.3AVOND OP MAANDAG • • , C 

Reeds vele malen is over ~it onderwerp geschreven en gesproken. Al 'deze praatjes en stukjes hebben echter maar weinig ui t'!rnrking gehad. Vianne'cr' men op maar:dagavond op de clubavond komt, dan 'ziet men iGdere weèk dezelfde gezichten, Ret zijn de Elftalcoa~issie, de Juniorencommissie en de Redacti;e, die daar voor Lens hun ,:,erk doen. 
Dan zijn er tevens !log een 5 à 6 tal anderG leden, -die trouw de clubavonû bezoeken, Wanneer de cÖmmissies klaar zijn met hun werk, r:ordt er een partijtje biljart gespeeld en anderen maken een praatje·o!ld~r elkaar ever alles en nog nat.· Vele mal'E:n uord t de vraag ges•teld, of er lief -hebbers zijn om een s,;ellotje kaart te spelen (1/ridge of klaverjas). Vanzelfsprekend zijn daar da.'1 nooit genoeg ·Lensleden voor aanwezig. 

Er zullen vele leden zjjn, die oiJ oen of andere ·reden verhinderd zijn de clubavond te_ bezoBken, Dat Li u,_,grijpeliJk, -maar 1l0t aantal dat op'maandagàvond wèl kan komen" is zeker y-c,c,l grotèr. Er zullon er ook 'fijn, die getrouwd "of v~rloofd ziin en liever bij v.touw · of ,vcrloofd_e blijven. Ik kan niet . . . anders zGggon ,dan ~ Breng ze mee naar de clubavond. ,,.. 

, 

Jat v0rhoogt alleèn,maar d<? gGzelligheid en versterkt de band in Lenig en Snel, dè b.and, waarop we altijd zo trots zi~n· ge-~eest. -
Caf6 Hierck, waar 1ve onze clubavonden altijd houden, is momenteel geheel'gemoderniseerd en hei; is-werkelijk de moeite waard geworden. Als er nu.vele leden,.donateurs en donatrices komen, dan zal er een' stemming gaan heersen, waarop menige vereniging trots kan zijn. Momenteel is het zo, dat Lens jaloers is op àndere clubs, wat betre:1':t het bezoek . ' . aan de clubavonden. · , · ', - . . ' ' Dit moet veranderen en liefst .. zo vlug mogelijk! ! 

· ,Laten we met· elkaar e,r voor zorgen',_ da-f de band, die er al tijd in Lenig en Snel geweest is, ster.k mag blijven en moc.ht deze de laatste tijd wat losser ·zijn geraakt, laten we er dan voor zo;;.gen, dat dit--a-.,s. Maandag al freer aan de beterende hand is. We hebben van nu af a,an maar één' devies$ BEZOEK DE CLUBAVOND EN VERSTERK DE BAND IN LENS. , 
· _, .i ,Een bezoeker • 

'. 

\ 
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I 

1 
' 

Zondag j .1. ,rnrd h2el Nederland verrast door de 

mededeling, dat 300 piloten, witheet van verontwaardiging, 

uit -hun. "kisten" waren gell::lommen, teneinde de dag af te 

wachten, waarop net de, heer Aler zou believen, hun beter -

van het góede der aarde - en dan in klinkende munt -

t.J voorzien. 
Laat U geen zand-_ in de ocen strooien, lezers! 

De reden var, huri plótselinge behoefte om eindel;jk weer 

t!üns vaste R:TC!!d. onder de voeten te Yoelen, vra·s een 
geheel au:_,~•ce. In ,1erkelijkheid hc.lden ze met zorg in de' 

·,krar.t gelezen over afgeschot:im kunstmanen, ·die zo maar, 

zender een spoor yan fatsoe·n, uit het oog-der geleerden 

ÓntsnapteL om lekker stiekem.door het luchtruim te · 

gaan zwcvèn. Wij kur.nen ons de angst van de K.L.M.- gozàg

voerders'".oorstrllen; wij koraen 66k liever een maagd van 

"pak weg" 60, dan een raket var. een páár pond tegen!! 
,, " ' . ' 

Stelt U nu hun ontsteltenis voor, toer. zij zondag 

hoorden, dat er in ons eigen Nederland een lanceer-appa

raat bestaat, dat in' één \1ur tijd maar lie'fst veertien 

projectielen had uitgebraakt. Om van te rillen !! 
Hadden z\j de berichten wat nauwkeuriger gadegeslagen, 
dan zou•dit hun, én de heer Aler veel narigheid bespaard 
hebben. . ,, 

I ' 

Al spoedig bleek namelijk, dat dit lanceerapparaat 

reeds 52 jaar oud is, alleen op voetbalvelden .gebruikt _ 

kan worden, en verder in alles aan een mens doet denken. 

Alleen het_ schot,Ïn zijn benen mag bij uitstek ON-menselijk 

genoemd v10rden ! ! 
I 

Wij zijn er van overtuigd, dat vele leden bij het beven 
staande hun wenkbrauwen tot•Tèr·achter hun kruin zullen 

hebben_ opgetrokken. , . , 

. Zij snappen er nièts van. 1 ' • 

) 
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'. , 
Welnu, we z.ûllen. duidelijker zijn, ., 

'•. , 

LEHS 7 heeft Zondag j.l. met 14-2 (veertien-twee!) 
gewonnen van. H.M.S.H. "Goed werk van onze oude garde", 
zult U stellig zeggen, maar· •.•• î~ dat nu zo•n·. buitengewone 

t t . ?? - , pr.es a ie ... 
' 

0 neen., · stellig niet, d~' ~egenstander was zeer z,,ak en 
. had nog geen enkel winstpunt·kunnen bemachtigen. Dergelijke, 

mans ter overwinningen behalen .. we wel méér. ' 
·, /' • . • . '• ' . 1 

Maar .•• i ..... ... wat.zegt U .er van, wanneer wij U vertel-
len, dat . é é n s p e 1 e r. a 1 d ;i. .e · v e ·e r t i e r; 
g c a 1 s 'vobr zijn rekening nam ? ! ! ! 

' . , L. , . ' ,.. , '- . ~ 
En •:,anheer U boTe":ldien 1rnet, dat deze ene speler· de 

vijf k,r u ~ s jes al ruimschoots.is gepasseerd?!!_! ,. . ; ;· ' \ . 
;,. Ja, dàn mcgen we in. di:j;; geval toch wel degelijk spre-

ken van een Ul'IIEKE. PRÉSTATIE. ''! ! -
. : ; .. , \ 

Op een leeftijd, dat andere" lieden rond. het haardvuur 
hun kleinkinderen "sterke verhalen' zitten op t.e lepelen 
(Sammelaar.vérgéve ons deze uitdrukking) over grootse.voet
balveldslagen uit de praehistorie van ons·voetbal, bestond 

. . . . . , , 

H E'H K. ·JANSSEN. 

het, om alles wat Lens heet,. een be.schamend voorbeeld van 
productiviteit te geven: Veertien doelpunj;en tegen een vc· 
ledige ·tegenstáhder in tweemaal een !:)alf uur spel· ! ! ! · 

1 ,. . - 1 ' 

, , Er is voor ons jongeren geen eer,· aan te behalen. ,-
halve het zevende ·moesten ·we de ander~ elftallen voor· pig 

· maar uit de c_ompeti tie. teru1;t;ekken, tot we een beet .. over 
ons minderwaardigheidscomplex_ heen ·zijL ! ! ! 

m'A1'<t J#fl 1 ----=H==.J===~l=4=. =· =2=·· ===--·: .. -. -
, . :- t 

, I ., 

• 

, 

' 
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SPORTUITWISSELING. 

De op de vorige jaarvergadering ingestelde com
missie .tot voorbereiding van .een buitenlandse trip 
heeft -in stilte gewerkt. Met enkele ~uitsa clubs zijn 
inmiddels contacten geJ.ègd,. De mogelijkheden voor het 
organiseren van 0en dergelijke trip bestaan zek~r: 

' , 
Voo~gesteld wordt 03 dit jaar b.v. gedurende de 

a.s. Pinksterdagen een Duitse club hier in Den Haag 
te ontvangen en.in-het volgûnd jaar (1959)" een reis 
naar Duitsland te maken. Hiervoor hebben we reeds een uit
nodiging van een vereniging, welke in. 19.59 haar vijftig
jarig bestaan hoopt te viere~, welke festivitciiten door 
cns met een e,rew0dstrijd zouden kunnen '.:orden opgeluis
terd. 

Onzerzijds zull~oc '.rn dan, gedurende de Pinksterdagen 
c8n twintigtal Jui tsers dienen onder te brEmgen. 
De ~,E;rstE::· in.J..ichtinge;i Ticlkè hidromtrellt z.ijn ingev,onni:::n, 

. hebberi ons d<j huisvhsting van een 15-tal ree,ds v~r-
zekerd. ' 

We zouden daarom graag opgave ontvangen van lc,den 
en donat-,urs, die ber0id zijn- één of meer spelers gedu
rende een viertal dagèn ink-,artiering _te verlenen. 

Teneindo tot definitieve ç>.fsprakon te kunnen 
komen, zullen vte het op hoge prijs stellen, deze opgaven 
omg_aand, liefst deze vreek te.ontvangèn. Wilt U even 
een ~,richtje zenden aan -çetj van de onderstaande adres
sen. Vriendelijk dank bij voorbaat. 

' 

A.Bogisch 
J.Willems 
II.Haukes 

WEDSTRIJDVERSLAGEN. 

Meidoornstraat 6 
Velpsestraat 81 
2e Schuytstraat 60 

Mag de redactie van de_Lensrevue de heren aanvoer
ders e:n leiders van onze elftallen nog eens dringend 
verzoeken de yedstijxdverslagen uiterlijk zondagavond in te 
leveren. Dit gele, t in hoofd'zaak voor de juniorGn en ook 
in :wt b:;:'zonc: .. ,. •.-,~~r de hogere s,i;üoronelft:ilh·n; 
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PROGR.A1füA JUNIOREN VOOR ZATERDAG, 22 1foart 1958. 
•3u45 Lens 1 - Cromvliet l Terrein 1, lok.l 
-3u45 Ràvn 4 - Lens 6 TorrLin Zuidcrpark 
-;-3u. Bl.ZwnrJ }-Lens 7 

1 
Dr.M&nsv, ltknde·, Wn;,senaar 

-3u Lens 8 -; Velo 9 · TE,rr0in 2, lok:rnl ·2 
-3u45 ·vvp 15 -· Letis· 9 ,,.,. Terrein Zuidcrpiirk .• , 

. -lii45 GDS a Llnspup.a. Terrein, Noordl'leg -
-lu45 knspup.b-,MOA · Terrein 1; lok.l 
-lu45 Len~pup.c-,VVP Terrein. 2, 'lokaal 2,. 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 23 Mo.àrt 1956. 

' 

,· t 

-2u30 , DHL 2 Lens 2 L. v. Vollering to Del;t 
-lul5 Q.Stcps 5-Lcns 4 ,. Terrein Ni,jkerklaan. , ' / 

En zo is de opstelling van : . , . . 
Lens 1 : P. v.d. Lüeuw ,K .Kra mm-, J .Hoefnagels ,L'.Blogg ,H.Rooçluijn, 

R. VéOrburgh, G. v. d:Waart, P .Fr0tz, H.P0lst0r ,B. Pcnnings ,.-' .Mçi:rs-. 
hook, fü,s.: G.K(mpe:rm,:,n,D.Taa:t. · . . . · 1 

· 

Lens~ als tçgen Velo. hes/: G.de Haas,A.v.Zcclcnd, .· 
8'.ciLn>ómst: lu30 Lijnkrimp, De la Reyweg. 

Lens 4 : ,üs te-gen El.Zwnr:t met A.Nowee,.hl;H,:rde·rs.Rcs.: 
K.v.d.k,,~n, A.Rooduijn. , ,. , ·, >- . 

Léns 6 : als tegen lál,uick Steps mtet' F.WqmsteC:ker; Rcs.: 
.F.de Wit, A.Vrie,link. .· . ,., . . . , -.. -
. Lens 7 : t,1s t1,gen VVP met' N. de ,Boer e,;t 1·: ,Eurghouwt; Hes.: 

Á. V -rburg c,n B.Ilrouwei. Scmenkomst: 2 u. Javcorug. · • --.-.-
~ ns 8 : J .Erot.kharts,F.Duim 1N._v.Adrichem,D.Vlt:nders,N.Pnnne-, 

keet, R.Koolmces,J .Witting,C.Suijkerbuijk, C.Jehec, E.Bisl~, 
G:St;ipio. R0s,R.-Mnrtinus. Leider: dhr.P.Juffermc,ns. 

·,ens ~; ~ls tc:gcn Wit. Bln.uw R.IC met Ji:'.Hirte, R.Meyer .. ,, 
Re,. J.v.Adrichem. Leider : dhr,A.Smabers ... • ,, ; .. · ·. --- , ._.· ' ,,. , ·• 

:"enspup.c.:r.ls tegen Gr.W.VA{;. Res.J.Ki~bert, 'H.v.d.Hcydcn, 
J.v.Grieken: Leider : dhr.C.Teunissen. Snmcnkomst:lul5 Thor
bèékelnan, hoek fü:agweg. • ' . . · . . . 

Lenspup. b;: F.de KleiJn; A.Krol,F.v.d.Beek, F.Mourik,P.v. 
de Veer, B.Blok, H.;v'.,d.Leur, c.v.Baal,J.Dietz,P.Busman,J.Ver
hnar. RLs.: W.Reijnkcmeyer,·W.Krol;J.Libsl:\oU:t, Lei,der:dhr.F. 
v .Mourik. . · , , . , · .. , , 

Lenspup. _c:: J.de Yfoart,·F.v.Ge,e,st,A.Koelem,:m,W.Blonk, A. 
Overklift, J .Bremmer,A. de 'Brouwer ,F. v .Drunen,A .Rooduijn, C .v. 
Egmond,A.v.éi.Beek. 1 Res: J.v;Dorp, H.v.d.Ruytenbeèk,R.v.d.Wal. 

Afschrijvingen te ri.chten ·aan dhr.E.Ssrolea, Tomntenstr.50. 
"'· . ·•," -"~ ,, 

\' 1 

'. .•• ' J 

• 

., 
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~ . ., ·-----~--·----------------: .. -.-·---~. ·--------· -----------Ylie krijgen wc de volgend<c: kc-cr:Lcns 1-RVC; Le;ns 2-fü.vr.; 

Luns 4-V0lo; Vlestl.-Lcns 5 ; Vr dcnburch - Lens 6, L(.ns 7-
Vrûdc.nburch;"Ylcstlandin - Lens S; DHL -.Lens 9; Pup.n·.-V.ït Bl. 
G:JA - Pup.b.; GDA - Pup.c • 

. Z· ,:1 voctbnl: 
De stand is na de ingchnc.ldü WL-dstrij·dcn VD.n m~nnfü.ignvond : L<:ns 60 punten; VVP 58, Quick Stûps 44 puntE:n. 

' A. s .mc,,mdag worden dt: .;.,t:dstrijden vocr'tgezct in de 
Gcrnrd Doustr. zowel voor de 3L els voor de 2e klc:sscrs. A.s. 
dinsd;::g zijn er geen wedstrijden. lJe opstellingen zijn nls 
volgt : · , · · • 2e kl.: P.Kemper, H.v.d.SpeK, G.v.Duuzen, H.v.Dijk, 
1/ï.HGerschop,Vi.VECnderbos. Rus. A.Nowcc, 

3,, kl.: als· cfgelopen mt,c.ndcg. -~ 

v;_;l JOEL TOT DOEL. (JUI'10REN) 

' JUCO 

Tv1u, rrnul t· ten VClllen bijzonder in. he:t oog n"'l de. eerste ll.•frlt".g v,m Lens 4, déèt in ïl&ssenr::;.r zijn w~_tcrlo.J vond,m,:nr 
d"s,ê"J.d~nks de leiding bcho1,dt, zij h<. t met geringe voorsprong. D, t.:t:ó lc surprise wc;s or oen vqn het betere soort. De jongens 
vc,n C.J H"cr Beek, Lens 7 nnm r,yc:nc;he op VVP, ·d,-,t hiermee zijn 
s~:tTtC verlies inc::ssc;:,rde. Door dit re sul tnilt zijn beide plocgc::-i gelijk gekomen in verliespunten, zod::,.t Vincent Nawee c.s. 
nog volop kLns milken. D:.: t belooft een spr:ni::tendo rflC8 te worden ' tussan Lc:,ns en VVP. Het tweede rekende netjes met Valo ilf(l0-0) cm he·.; vij.fde vorloor met ere (5-4) vcrn het stcrkE:_ Gr.Willem._ 

Toen LuJ.S 'ï· ;,;e.t wind t, gen'stnrtte in de bclt,ngrijkc strijd 1 tc..g:-?:. rlvc~J..--V\TP wcs hot meteen in de t'.t"nvo.l ,. Het lcr12.m tot een 
sc·r: ic 1\:.î..le d.Ot1=-::·";r.-,o.ken, die echter bi.jrtr:. cllc door d0 u~ tste-. kr"i'J.L!. v~.rP--doclmn.n werden nfgt.wecrd ~ Totdat Bc:!:'tic Thom.us een 
k,),,.i,,::-o:;--c 1. 0p ~.em ::f,uurdo,· die, li"j niet kon klcr.-.mcn, P.Poillot 
w,,G ,,/ :.:ls de kipp,m bij : 1-0 voor Lens. In de tweede helft 
n:_in 1\:.r,jrid Br~--. .. s:er 0en pr~~chtigc corner, die prompt een psnr.1-• 
ty wc6cns hn:-ids ten gevolge h,:;è.. Bertic maakte geen fout. Mede 

,dnnk zij e:ikele fraaie sc.vE?G vt1n Pt.ul Sl:-hul ten wisten 11 dc rode duiycls" ons è.oel niet moer te vinden. Een mooie rev,:;nche! 
Eindelijk ! ! Na-+ 8 weken kon Lens 6 Vinéent Nawee · - . . weer eLns de voet-

l;>nlschoenen a~,ntrekken. En zij hebben het er van gE-nomen, want h<:t sterke Quick Steps heeft een flinke kluif aGn hen gehad. ' Hüt was nl g.·.·-av: 1-0 voor de g·::sten, rnno.r dr.c.rnc; n·,m Lens _htt 
) 
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~cfi in han~;~. l~;nr, oh d::t schiote~ ! , (Er 'is dond;:.rd:,gavond 
wo'cr training !', Red,) • Quick $teps kon het wel &n ver.dubbel-
de dé score : 2-0. ,. ven Duuren muokte ·er nog'wel 2-1, van, · 
mr:ér det mocht niet ba.ten,want Guido had l).Og niet gek gedtian( · 
3-1). Huld,:; :1nn de spelers voor hun faire.spel (ur werd g"en 

· enkele vrije schop gegevE.:n .!.) en voor hun 'ehthousi,~sme. , 
Frans ~1/2.ni.stC(;kcr 

, Lens. 5 'huift dç g6lijk.opgeende match tegen Gr.\7illem 
vcrlo:i;cm, hoofdzakelijk ,d.oordnt onze plo~g met één ·men minder 
in h\;t veld ·stond', Toch schijnt _er aardig gcvoctbdd te ziji;i. 
Het. wedstrijdverslag wordt ,bc;s~oten met de opmerking: "je 
ziet hot wol,. minder klotsen hé '? Oh j:i; de_ uitslag : . 5'-4 
in ons ncdeel. Attentie voor on·ie bcnjaniinnen ! ·rn cc,n ·span.: 
nendo wedstrijd hct:ft Lens 9. dé rev.,mche. bevo9hten tegen 
Vói t Bl:'iµw ·R.K •.. De doelpuntenmtkèrs w,.ren Englc bcrt en van. 
Pa,:;ssen. Blijven we op do.goede weg,· jong;:.ns ? ~ ' ' •' 

' VAN DOEL TOT DOEL: SENIORF,i' 
. Lens 4-ADS 4 wns ondnnk.s dc,p,rote z0ge geen ?PC~ van kat _ ,,n muis. De, ~c,rste helft gGf d.n ·,,,rdigo strijd te' zien. De 

· nog steeds gcv:::1;rlijke v.d.Gijp werd döor spil Jac,v.\i'i:;sting 
extr11 bewaakt; (}oed gesteund door de hclfb:::cks Krol en v. Vel-_. 

, zon kon Lens ten .::11nv,,1·trekken, 1 mc',-"ls rè"sult:::at erûi 2-0 
, voorspror{g bij rust. ,De

1 
hc.rva tting, bn:cht. d]/4poc.dig ·2-i. Hier

n,:. dàcit ADS via c,en toegewezen str&fschop een mooie k1;ns op 
de gelijkmr.Îrnr te hobben. Mec.r _zij hc.dden pech, want in ons 
doel · stond pei.lalty-killer Mahieu, · die ook nu dit v6rkcntje 
wel even wcste: Als spoedig,hierop H.v.Wcsting 3-1. dèet no~ 
teren, is het hek vnri de dnm. Onze· producticye voor linie doet 
nog 5 mr:al het nët trillon,, zodat het E.inde kwam met 8-1. . , . I ·, , Met dozelfde- cijfers mOE,st Lcms 5 met 10 mim spelend het 
dnderspit,delven. tegon lij<1tcanvoerdcr Wassenaar. Een woord·· 

.. v:::n dc.nk G2ll de, reserve, die 'dezf/: functie blijkbaar niet met 
·zijn· stand kon verer:igen · ! . On4anks deze tegenslag bood ons 
tiental in do; eèrstÈ: helft kranig tegenstand. Speciale vermel
ding verdicmt de magistrale. vrijo schop wu:irinee " good old " · 
(lnat hij hc,t maar niet horen!) Henny_ Naastépad de stand ge-· 
lijk maakte<, Na do thee hac.lden twee snelle Wnsscm,{,,rgoals de· 
fut er echter helemaál -uit. Onze ploeg zakte _ineeri als de!, 
spreekwoordolijke pudding ! De eindui'tslag 8~1. 

2:::nd erovor 1 .·. 

, . 



.. 
" --------------------- ----------------------~-----------------

Lens 6 h:::d e::.n clc ti~ndc cditü, v,m s:H.S. c...n h,.le kluif. 

Le gnsthcren trokken f;.;l v· n l~,.r r..n gunden ons in dc éc.rste 

helft- gcGn· vcldov:erwicht on nog· mind0:r; cc,n doelp.121t •• Onze ver

dc.cliging kruc:g' ht.moc:ilijk cn ·.v<or\ é.énmc.:::l g,slc:gcn. K,;.,por 

Rinus Suykerbuijk bcho,:ddo · ons voor , rgor dingen. De tw, ede 

L,lft brc,cht du Ómmckccr. Lcn2 verhoogde 'Kt turno en lic t 

€0.cd voetb'.11 zien. Dl.; kusto,.won,.rs. kor:du: he,t nist m,::,r rij-

~ 1. :-.en. Blom (2) Ln Kuijp\rS dl_,lcn;·•~~ :· ·;ht,~rstr:nd pl' t:.; m.~kcn 

voor tèGn 3-1 voorsprong m0t doclp,ntc.r:, diG gczL.1, moc•hton 

wordGn. Bovendien gingen €1' nog c.nk,•le doc:lrijpG kenson vGr

lorc;n. Spccinle vermelding VGrdié.nt Cor Nicuwt.nhuizen voor zijn 

uitstekend spèl. · 

Lens 7 krr~kte.h<,t nog puntlozc, H.1d'.s.H. met liefst 

14-2 in l..t.n historisch8 W·_;dstrijd. Jloor n·f.:dere d.:. t..,_ils v n dezl 

wcU:.1trijd 11-zv men (.ldcrs in dczo Lln..::rc.vue. 

K, nnelijk mo,.st8n Lens 8 - Fostr:li:: 6, zow,:l 0 :ls dt0 

schcidc;r cchter-cor 1. rt•ncicr er n:: de l,;nge voc tb~.llozE: tn:iodc 

weer ,in komrn. :: ... t vt!n beide zijderi w1=:inig tffcoti(.v'3 spel · ~ 

\YGTÛ vro:J.ijk opgeluisteord ·door• d<:, Iuide, doch weinig ov_,r1;ui.

g.:ndé: ,:içplicati(,S, die de ,,rbi té:r gc:f bij zijn juiste en on-· 

juist0 busli8s~ng8n. Aldus ·wE:rd s_pblond en discussicÎ-cnd 

d0 rust bcrbikt. T,.rwijl des .c..cht( rho, de d, deur bl.:"f dicht

houden, mccrktc onze voorho,.de nc. els, pauze ook nog drié: docl

puntl.,n, W,':!r.~rvan er tv1cc ~tnnleidli:.ng g:~ven tot cc,n ui_tge;brüid 

fo?:um, wnnrui t dE: schcidsrcchtfer c,c,rdc,r nls wot-gcvunde d''.n' 

als r.:chterlijke macht te voorschijn kwam. Overigens Lens- 8 

_ uit het geheel te voorschijn cls de winnende pertïj. 

VARIA 
-De, Heer en MGvr.J.Roozenburg - Prcdder bLrichtten ons 

de: gé.boorte vnn ·hun dochtertje Elsj8, wr,,;rdoor dG sknd 2,-2 

geword.en is. Hcrt,lijk gt.fcliciteerd. · / 

-Eén vnn de spelers vnn. kns 6 lic t in hot kl8edlolwcl 

ven S!!S" E.en portemonnaie met (ge:,ringe) inhoud liggen. Deze is 

cf te h::lcn nf'.ri 'hèt ndres : 'ii'ilgstrant 7:i.. 
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Redactiei G.Lam en G. Jehee 
. , Gironummer .t.h .. v. L. eri S. 336711 

. ,, ' ' . • 1 

Secr. :II .Houke s, ;?e St:huyts tr. 60, tél. 324 721 . 
Terreir;ieh Ockènburgh,' ·einde L~10.n Vé1!1 Meerdervoort 

============== -==-=' ========== .. =' =-= ·====::;:==== . ' ,_ =======:::-:;::; 
. ·31e _J11ARGfi.;fG•(t95'7_1S5a) n, 0 - 30 27'·11~art 'je, .. 

-., , ' . ' . . . , 
·==== '====:;;==-====· ===========---.. ,,. =. === -=========.::::7=::;. ·..:;:====-= 

.J ' ' 11.NS 1 i.AKAG:Èhl)A .1 • _ ,.- / ,. • 

Pondei -lt~5 27 maart Tre.inJilg Junic:t''en,, - .. . 
Z.a·ter.dag 29 " : . Lens Juni.oren 6-7-F-9, pup. ,1,b,c 

. : Zondag 30 '! : Lens senioren 1 t/m 7, · Jun·. 2, 4, 5 
. ' Mnandag 31 " : Komt U ook moer de· clubnvond.? 

Dinsdag 1 q,ril : ' Zaa_l voétbE,i voor alle junioren. 
Woensdceg· '..- 2 ,; : Wotnsd!;igmi:ddagclub. .. 
· · · · . · 'i'rdn'.i\g op Ockenbur~·h. · · · · ·====~========~-,.. .== === ===I=============~=== --======.===== 

· ' · .. OF,ICIEEL- - . ' " ·· 
, .. 

Nieuv/e 18den: ": -~ ". 
• . ...-}?4 A.v.d.Bsek, 13-.1J..4t, '1)1-orbe,ckda;m 185, tel.391932 
•· --:325 F.vr.n; !'ijk, 22.12.42 H\rderwijkstr.5 

.,,...526 • R~ ven Eet en 8, 10 ,4 7 . Cèîpcrni cusstr: 22 , . 
~327 C.v.Lgmond, 28.2.1)8 :ri;icb2rgen'str.,50,tél.362321 

',..-328' .R.v._G:i;ieken,16.3.46 _L90,.àuin.sewég·637; •: .. 395190 
_, 329 R.1fo;)'E:r, 4.10._44 Tom,.!tenstr.23 tel.393801 
• 330 • H.Polm<in, 22.9 .. 40, v.Merlenstr.33,tèl.395171 
, 331 Reinkemeier,Vi, 6,3.46 ·CopérI)icusstr.:l,l 
-332 -A.Ro'odenrijs, 4.s.47 J?ussumsestr.12 
t' 333 .~.Vrielink, 30.11.43 Can.t~oupenburg 4/15 

Nieuwe dom: teurs: _ . , 
,298 , ,! • C. van Eet;ien, Copernicusstr. 22 • ~ 
299 · J .van Grieken,' Loosduiriseweg 637. · 
300 · Mevr.C.1,i.Paulides-v.d.We~l, Windesheimstr.18 ';. 
3·01 · J .M. Reinkemeier ,' Copernicusstr .11 

,'302 S.F.M. Roódenrijs, Loosduinseweg 705. .c:,, 
' TOTO-NIEUWS. 

1
• ' , 

Na de inspanningen van de vorige weèk was de inzet iets 
lager. De hoogste· score nl.· 9 punten behaalden tien inzen
ders. 1!a loting gaat de troostprijs deze week naar G.v.Ree.,
nen.· 

De voorsp;-ong van P:Oranje is ·weer. minder geworden. 

_.' 

, . 



, 

------------------------------------------------------------Ziehier de sk.nd : 1.(210) P.Oranjq2(205)J.Eontje; 
3.(202) Th.Luc,~s-Luijckxj G.Verhae.r'; 4.(201/i~\7tst&rho1..;t; 
5.(200)A.Bogisch; 6(199)A:BLck, F.v.Luxemburg; 7.(198)1.de 
Boar n J"nSSE'D 8 11~7) ,, V L•nr•,ovcn." ·1~ --~r· cf1c6) T C"·t1c'Kc t:,,.~•c. ; ,.,, ••• .,,r. <;,;,v.,~._,..,v~.,,,-..,-· u.v ... 
J.R~s, J.ldistofuld; 10(1)5) :Ih.Burghouwt, ?.v.E1fcrE.n,F~Krol, 
E.lf:shif..u Sr, C.Pcetcrs. 

,:.'_. :: . zond.~g wc:::r· 1:..'c. rrormr.':.l corr:pGti ti1::-programmf:! .' :ü..: ~ 
poollf!ornmlier is genu::-;;J:;.d 38 met datum 9.3.56. 

rez<ö f ormulüá:en kunt U we._r inlevvrE:n : dhr. Wüs tdeld, 
fü,gEntess,.luan' 198 tot V1 ijdagavond zes uur, dhr .H.Houkes, 2e 
Schuytstr.60 tot znterdagavond z~s uur. 

-:-:-
VARIA 

- Ons oud lid, t1u.ns do~4., "';mJr'3 de hE;cr J'..cques Crul be:
richt _ons c:C,t hij op dinsè.~,g ;) : ':·ril c1. s .' in i.c t huwelijk 
hoopt ti; tred0n rJet Ucj .Ans V:-8. De inzcg,•. --ing zd pl8e: ts . 
h&bben I s cior(,t:ns om 10u30, in è. Ec,sali •0 .:.'.l i,8tr&lé\ t€ Liss,:-
bon (Portug~l). Dagadres : Lis::,~~b:-c'n, Hot.~-1 Belg::, Eu~-t Actor 
C0:sso ll. ~md~t dit .. ::drss te -~·E:.r is om p,:;r200Y-.li,jk even te 1 

gr.cn fE:lici trren, vi:i de Lt:nt:1~c:vut: onze ht;rtç.li jkE: gd:l ukwGns€.n 
- J,m van der Meer heeft c•r genoeg vrn iedere, zcnd:cg met 

zijn ttr:cn in de verdrukking tf.i lopen. D·: ::rom hoGpt hij l&ngs 
C.czc weg zijn te nnuws~ mtu.r nog in goede str:.t:"!·b vcri:~.rendc 
trappers (me.at 41) in te kunnen ruilen voor €en pr:ar ruimc,re 
(maat 42). Liefhebbers? Adres: Julfona van Stclberglnan 117. 
Uitslagen van 22 en 22 maart 1958:: 

Senioren Junioren 
Schoonhoven 1 - Lens 1 1-0 Lens 1 - Gron,vliet 4-1 Lens 2 ·, - Naaldwijk 2 3-0 DHL 2 - Lens 2 3-0 
Lens 4 - Bl.Zwa3:t 5 2-1 "Q.St.5 - Lens 4 1-8 
Lèns 6 vue 10 2-0 Jiava 4 Lens 6 2-2 
Wilh.7 Lens 7 1-0 Bl-Zw. 7 Lens 7 0-0 
Laakkw.11- Lens 8 3-2 Lens 8 - Velo 9 3-0 

VVP 15 - Lens 9 4-Ö 
GDS - Lenspup.A, 0-0 
Lenspup.B-MOA 1-8' 
Lenspup.C-VVP 0-1 

' ' -:-:-:.-
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,PROGRAi,iMA. SENIOREN VOOR ZONDAG, 30 MAJ,,RT 1958. '· 
~ 2 uur Lens l '.- Unie l " Ockcmburgh, veld 1, lók.l 

Lens 2 _ vue 4 · . 11 , " • " 

Oranj8plein3-Lens :3 VGrl. Vi:'.'.,lsdop,..rlnnn, hoek 
· · \;Eu~rtw.:-g, WasscnB.2±-

__ 12, " Lrns 4 '..'IK 2 • Ockcnl,urgh, veld 2, lok. 2 
-- l II VCS 6 - L, nca. \)· Ikr,eclol:-,~n 
- lu45 R.t{AVV6 - ~.~ns -6 • ~v.Rt;j_j~dt..t)l8an;15,.Lc..tJ2ç.nds:im 

\ ' • 1 

- lu45 'kns 7 - OLii 6 ·, Ock8nburgh, veld 2, lok.2. 
OPSTtLLili'GEN: " ' . · ' · 

-12 
-12 

... 
11 

Lens 1 : A.Èu·k, H,Hi.ket,A.v.Lar.rhoven,B.Luijckx,J·.Admi
r,,nl,, J.Ros, A.v.Luxemburg,J.Suijkerbuijck, F.de Jong,G.Yer
hm:r, J. Wüstcfcld. RL serves: F.,Krort'ckr:ss., A .Hoppenbrouwc,rs, 
.A.Burgl:iouwt. Lcd.der : d-hr .. S.v.d.La2n. · 

- Lens 2 ·' .]' .Kortckc:,:,s' A.HoppE•nbrOU'/1€:l'S ,H.K~m,per ,A .V( ste:r; 
J. v. d.l.;, ,r, C .Pu: ters, J .Je.ger ,A .Burghouvrt, 1.Knj.jff ,:R,Wüst.:- • 
feld, l'.Or!'!nje. E ~-.. 1'v,i: H.de füikker. Leider: .dhr.A.de: \'iec<:rt. , 

. Lens 3 : !l.Eiscnburger, H.Helmich,J .Lelieveld,J .Roozcnburg, 
C .• Hoogc Vf.cn ,H: v .Niel, P. Burghouwt ,11 .BE.ij8rsbergen v .René-gouwen 

'a·.Koch:i., L .Fortman,A. Linnenwu,ve·r. liE:serves: !l. Verheugd, G. de 
Zwijger. ' 

Lens 4 : J.Frijters, Ph.de !leer,P.Krol,B.v.Vei'zcn,J.v. 
\Vesting, A .Krol ,A'. Zu.ijdwijk, V. v .-Lsarhoven, P ,Bergcnhem,gouwen 
L.dc B_oër, H.v.l)'esting. Reserve : J.v.Po,eljc. . 

Lr:ns 5 : R.dc Waart, A.SmE:bers, C . .Vcldink, H.Wittccrs, 
N.de Gruyte:r, P.Jans, J.v.Bussel,G.Jehee, H?Lancée,H.Naas-. 
tE:pad, ,J .Brussel. Reserves : H .Polman,F. Wolff. • 
.. Lens 6 : R.Suijkerbuijk, E.l.öwenstein,W.Klünnen,c:1uèu

winhuizen, R,Beckcr, G.v.Gein,-L.13lom,J.Kuijpers,P.Schippers, 
G.11.'ln,J.Brochard. ·Heservcs ·, ·s.Stoltenbcrg,· P.v.Onna. Samen-
komst : 1 t Vlachtja om 12u4~< _ · 

Lens 7 : R .MahiE:u, J •. Bal lering, F .Maurik, J .Bon!, H. v.d • 
. Böogaardt, J .Bontje,H.Mulder, ·H.v.Rijn,H.Jansseri,L.Niessen 

S.Kroon. Reserves : H, J .v.d.Beek. ,- r, . ' · · 
· Afschri,ivingen te richten aan ,dhr.F.J.van Luxemburg, 

Copernicusstr.56, tél.636509 .•. ·; 1 , 

Programma maandag 7 april .1958 (2e Paasdag):Duno ],-Lens 1 
Quick 9 - Lens 6 ; Rijswijk 9- :- Lens 8: . · 

Heren aanvoerders seniorenel+'tàllen~ Een dringend verzcek ', . /, 

/ 

. 

y 

' 



aan de ·ct~nvoerdo?="~ om zond::.gs~vonds"de ruilformuliercn en de 
. wedstrijdvorsl-~gen in tu llcbren bij de):.lftnlsecrekris. 

-:-:-:-
Van doel tot doel. 

De beL:,ngrijke wodstrijd van knc 1 kgem Schoonhover. 
is voor on.s u~ct 1-0 verloren gcgaap. ·Ie k.·n3(..U op een k:··tnpioünsch~p zijn hit-r·door zo -goed c.ls vurkt ken. ~r:.d.i tiegc:;tr:our; :.:r:.t
breekt ons wu,r een verslag v,-n !wt ge b,:urc:i. Het valt on:; toet wel erg tegen dat niemand uit d:i, t elftal tot nu toe op het 
denkbeeld is gckomen dat hE. t. eig, nlijk niet meer dan e:en sts:ü t j" v:m fc:tsoen is t.o.v. dp medeleden - •ÜE; uitE:raard nieuws
gierig zijn nr,ar de verricht_ingen van h,:t eerste .- om d< ze zo gtringt: t·',ak op zich. teo nc,,en, 

Ofschoon Lens· 3 zclf nic t in hrt veld kwam, is (r -toch 
rcfü:n tot vr0ugdc ! Hun grot,- conc1J.rrent Ic Jc.gcrs lc..:.d nc,mc
lijk een onvl r~12chte nc'.lc rlr.ag, ht. tgec-n o"nzc derde editie, wr..:·r op gdijkc voc t mE:t d. ~,.;c,rt-wi t.ten bracht. 

isvtnccns ·eçn r;o~d geluid_ ve;n hrt vic,rde. l,mt als inzet 
d1:.. eervolle twee: "e-· plc~:its hc~ft dit clftnl een. spnnnEndc wt:dstrijd ge'spceld, die! ons tot de. bntstc minuut_ in het ÓrÎzekcrc 
liet ovGr de uitslag. In de cursh helft, bomde. tE:gcrtstander 
Blauw Zwart c•nkelc keurige combin1,t:j.rn op en uit één d2.arv2.n vlooide, of liever gozcgd: ziende eon doclpunt:voort, want 
Frijtc-rs ken de _bal allen nia'lr gehoord hcbl:Jert. Na -de rust had
den wij·· de Ocjccmbu,rgbri0s als bondgenoGt. Het duurde echtér 
toch nog ruim een half uur eer Vic van k.arhoviJn deze hulp op 
waàrde wist ti; schatten (1-1). F~l werd nu om het tweede punt 
gestreden en zo waar .. in de allerlaatste minuut wist de 
schietgrage voet van He1man yan Westing 22 juich,nde Lens-ar-men in de hoogte te br-eng0n. _ . 

kampioensgegadigde Lens 6 heeft tegen het met slûchts 
acht man spelende VUC mnnr met.2-0 kunnen zegevieren.-Oorzaak, 
van d,:ze, gezien de -omstandigheden, vrij magere overwinning 
warén h_et zelfzuchtige Óptreden en dq onderlinge kritiek der 
spelers. Rumoerigheid in de eigen gelederen, en dat in een 
kampioenselftal ! ! "Voor de komende wedstrïjden kan alleen 
vriendschap en de wil om zo goed mogelijk te _spelen het result11.at oplevE:ren dat van ons. ve-rwacht wordt -" schrijft ons aan
voerder Klünnen en wij kunnen hem niet anders -dán geÏijlç geven. Hoofd koe, 1 houden, h ren !. 



! 

, 
, . 

,.., .... , 
-c__;.1.-

-----------------------------------------------------------
_ · Nts · het vuurwerk' van ,vorige wec,k heeft Lens 7 dit 

· rmrnl de c èr moe. ten 11;,ten :ian hacr eeuwige tegcmsknder 
Wilhclr..us : 1-0, In het 1•1L\J.strijdvcrslag wordt slechts ge
sproken over<: een Z8Cr 'goede, gdijk opga,mdc wedstrij.d 
in 8cn zéér gezellige, sfeer. Volg8ns de kanonnier w,n vç,ri
ge weck, ,Henk Janssen, zou de 1;itsl2g 15-0 gc,wccst zijn ds 
Henny' v .d.Eog2crd t c.s. nic t, vèerticn doelpunten voorkomen 
hndd0n. . 

Lèns 2 n'cm r8v2n~\je op d~ destijds in Naddwijk ge
lcdcp 3-0 nederlaag door thans de club van _die naam met de~ 
zelfde cijfers te kloppen. Onze rescrvE:s zijn hB.rd op weg 
om de tweede plac. ts te v<lrÓveren. , ' · 
, Lens 8 moest md; '9· m:m L'.lrkkwartier bestrijden·. Dit 
lukte in cfo eerste helft uitstek<.,nd, getuige dé 2-0 voor
sp1.·0ng ~ot de rust 1 \~c:rkr~gen denk ~~ij Cnorm hcr4'tterkcn. 
!n dee twc,cdehelft konöns hcgunkl het c,chkr nfot me;er 
bijbe;rn:n en verloor tcnslot'te met 3-2. · · 

PROGR'iî.;l";A JUNIOREN VOOR. ZATERDAG, 29 MAART 1958, 

· -3>J45 LE;n_s l - RVG 1 Terrein 1, lokmü 1 
-3u45 Vrcd&nburgh,7 - .Lens 6 van Vre;ndenburchweg 
-3u ,Lens 7 - Vr0tlenburch"9 ·Terrein 2, lokaal 2 
-3u, Wrntl.9 - Lc.ns 8 Burg.Elsenlaan te Naaldwijk . 

. -3u45 DHL 16 - Lc.ns 9 ... L.v.Voll·ering te Delft 
-lu45 Lenspup.,i, -Wit Bl;R.K,. Terrein 2, lokaal 2 
-lu45 lllDA - Ltmspup.b •.. Terrein Emmastr.te Loosduinen 
-lu,45 GDA Len,ipup.c , · 11 _ 11 11 11· 

. PROGRAMMA JUNIORE.N VOOR ZONDAG, 30 MAART 1958. 

-12 u.Lens 2 - Rava ·1 Térrein p, lokaal 
-lul5 Lens 4' - Velo 3 'Il 3 ._ 11 

-12u. Westlandia 5-L~ns 5 Burg.Elsenlaan te 

En zo is de opstelling van .;. 

3 
3 
Naaldwijk. 

Lens 1: P.v.d.Lecuw, K,Gramm,J .Hoefnage.ls, L.Blogg, 
H.Rooduijn, R.Verbrugh, G.Ièe'mperman, P.Fretz,H.PLlster,, 
B.Pennings, P.Meershoek, Resenes: G.v.d.Waart, K.Admi~aal, 

· R.Blok. Samenkomst: 3u15·1errein Lens. 

•• 
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Lens 2 eis tegq1 DHL,, R<:csarv;.,s: A.v.Zu,lnnd, G.dé, 
Hé1as. ' 

Lens' 4 ,:ls t,,gEm Q,uick Steps m0t 'K. v.d. L,;c:n. Rü. ! 
M. He: ers chop.' 

Lens' 5 W. v. ci.Ru;;tcrib,ee;k,A .Rooduij'n ,A. Vriüink, R. 
, ,Dckb.r Kleyp, R.s'tr~,~thof, A.Bcrn, ,F.dc Wit, -'.V.v.d.Lc'1rr,,L. 

Ht.:.uSsen, F. v. I'ijk, C. Dnnc·l-;::;.t:.:r·ts ., Res. , J ..• OlyhoÈk, J. Witgi:..'r:j nk, 
J. Wie v,~rs. Le:idcr ,: dhr.(;. Vr.:cswijk. S,:mcnko~:st: 11 u Thorlkckc.-
l!sc,n, hoek Ha:,gwog. , · , 

Lens 6 ols bGkend. S,,mc.nkomst : 2u45 Lijnkamp-DG lc 
Reyweg. 

Lens 7 rüs b'éló;nd ~et P.Îfaring en B.Brouwor. RC:s~r- • 
ve ·: A.Verburg. · 

Lens 8 : ::.ls t..:.e-{;,n V,E::C.· RcS.:Th.S~holtcs,L.Vlt,stro: 
Sûmenkomst: 2 u. '::horb~ckc,l:::, n, ;10E:k fü,:,:gm"g. ·L, id, r: dhr.P. 
Jq.ffcrr.;.r!r1S. 1 

,/ 

_ Lçns 9: P.'Ebing,J.v.Adlichem,J.?_,, ,r;A.V(rcitc'<gh,, 
G .. J, cobsoh, R.M[~rtillus,Th.v.d .~7t;.L.rt,Th.v.J..P. r'.s.sert, A.Roodbol, 
)i.1ngl'r,bcrt, A.Harte, Re~. : -J .GroLhevcld, R.l:r:,•E:r,' kidcr: 
dhr .A. Smubcrs. S,:mc.nkomst : 2u45 ;,ijrik,.inp, :;)c 11, Rc.;ywcg. 

Lenspup.::1. : als tegen GDS. Res.: F.a.c:, Klcyn, J,Dictz. 
Lenspup.b. : W.Rcijnkcme;ijcr; A·.Krol,F.\1.d,Jieck,P.v. 

d.Veer, B.Blïk,C.Kübert, A.dc. Erouwor; G •• v.B,uü, G.Roodf:nri;,o 
J.Yerhaar, ·P.Busman. Ros. F.1iourik. Leider: dhr.F.Mourik •. 
(alsnog reserve: R,v.d;Wal, A.v.d.Beek). S:::menkomst: 1Ul5 
Thorbeckèlw.m,; hoek Haagvieg). 

·, Lenspup.c.': J.de Waart, F"v.Gecst,' A.Ko,;lGman,Lanemrm J 
C.v.Egmond,J.v.Dorp,J.LiE:shout, H.y.d.Heyden,R.van (}rieken, 
H.v.Leur, H.v.d.Ruytcrtbeek. Res.: F.v.Drunen, W.Krol, A.Englc-

. hert,, 'J .Bremmer. Leider : dhr.H.de Bakker. Samenkomst: zie , 
pup.b. ' 

Afschri.ivingen him dhr .E. Sarolea, Toma t, nstr. 50. 

1Vie kri,jgéh we de volgende ·keer ? . VIOS-' LGns ,l'; 
Lens 6 - GDA, Graaf Willem Vac-Lens 71 Lens 2-MOA GDA-Lens 4 
L€'.llspup •. b-c0SC, GDS. - Lcnspup.c:, 

Zaalvoetbül :'de'stand is'r.u: 
Lens 72 
VVP. 67 
Q,.St.;9 

punten 

" 
" 

, ' 
, 

, ' 

' , 
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-2~3-' . -----------------------------------------------------------Z:.al voc tbal • 
Zoals lYakcnd nemen sinds r0 nig'" tijd cnkdc Lc,nstu.~ms &nn c. en, door Quick Ste!)s gf or.v,-::nisl.:orde, Z[~8.l voetbal

c~mpeti tic deel. DEcze ter.ris he bba1 tot nu toe met· vrij veel 
w.r~ccs gespeeld, mt:ar dat is nic t h( t ~tOorn;:c.nste ! Uit d0 
ui tl'-tingEn onzer jongens blijkt dvidf'.lijk ,:fat dLZC ·.ttr:,c-
7i,_ ,,-c vorm vnn voetbàl ( tr:::.ining) èi'j htn ,.:rg. in tl-:_ r.i_m, -~-_k 
.:2 g0v~llen. Begrijpelijk is fü. nrom d0 t .... 1-Urstc:llir~.~: vi.n zo 
vc.le c.nè.€r•2 jongens die, i.v.m. à.te bE.pE.rkto tijd en ruimte, 
)lc.lé,e.s niet voor een plac ts in 0en deztr t(:c,ms in canmorking 
konden komen. Overwogcm wordt nu de mogelijkheid om het vol
g,,nd sèizoen · c8n onderlinge competitie op te zetten, [•lléén ' - -'-'-==-=="" . voor Lens-junioren dus. Dit plan kc::n nr:tuurlijk ,Heen bij 
volr:c•.nè.,e belangstc:illing slagen. D, :"rom zal op dinsdr g 
l rpril :.. .s. in de zac.l mm .d0 Nijkerkl&en (dus niet i.n d,: 
GcrLrd Laustr~) t..CU soort 00fcnavond wor.,dcn gehoud8n in di..: 
vorm v-,n ucn onderling toernooi. Iedere junior; 'die kcmt, 
is er von vcrz,-kc,rd oan of mr,er wedsti,ijden te spE:lE:n. m:. 
c,floop kan mLn zich 'bi,j do heren Serolc,& eon Bock ~l op.:;"vcn 
voor do· nieuwe competitie. Spd,l tijd : van 7 tot 10 uur. 
Ook bclr-ngstellcmde sonioren zijn welkom ! 

JUCO -;-:-
Zo sp~cl den d2 ,juniorLn: 

Lc,ns l b2hc.dde znterdag een fikse 4-1 zc:gc: .Di
rcct_nc de cw.nvr:ng zc~g miJn, dat Cromvlict niGt veel in zijn . m~~rs hn.d. Toch· slaagden: de gasten 6r in, ondcnks onze vcld
mr,erderheid, de leiding te nemen. Na dit doelpunt werden ,we 
enige tijd op eigen h,lft teruggedrongen, mar.r toen Pelster 
en Mu,rshoek ons binnen 2 minuten een 2-1 voorspro:r,.g gaven,' 
was Cromvliet nergens meer • Nog voor de rust scoorde Ec:. 
ster 3-1 uit ten bijna onmogdijke hoek. Na rust hetzel~de 
spel b0eld, c• en aanvallend Lens, .met af en toe uitvallen van 
Cromvlü,t. Drie plukballen waren de gevaarlijkste momenten 
voor kcepEr v.d.Lecuw. ·P.Fretz zorgde voor de 4-1 eindst&nd. 
Vervelend wás dat enige spelers van Cromvliet zich wat on-
sportief gedroegen. · 

-:-:-
Meheer de Veurzi tter\mg Sammelr.cr u een goede raad geven? 
Welnu, dan,zau ik de redactie v:ln de Lensrevue maar eens 

•• 
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flink op de ving"rs tikk(;n. Vi2rtt als U hs:t mij V'."~,·,gt, h. .. bbcr 
ze verleden wr:ek' i0ts 11 rnnrs 11 ui tg8hsç,;ld. · · ' _- ~ 

Ifu moet 1f niet denk~n, ib t ik verbolgen be~ ov, r d(,:b. 
11·opit pe lcn". I!:i t. zij hun_, g, r- rn,f.: vergeven ... w~ t kunnen die brat 
jes er t, nslotte ~,,n doen,, d: .. "!:, 7., .. nog mijlenver VGrt de, lcé:f
tijd der wijzen vcr•:iijderd ûjn(':;_t • en gci"uk! füd.) Als het 

'.zovc r is, zullln .Zi.: Y✓eI ci1dcrS pi.:, f,c:n. ' 
2.~l:':r,:,i;:.h>:....:..:r Jc~vcurzittcr, é- .:-:·r:L.1:-.t~r h~cft dt.- indruk, 

d::.t onze. c~rbiodw.: ... .::4r.:1.igc ,h8.::::r I:1.:.nl: J,. nsscn hGt sl~chtoffcr i~ 
geworden vun c.on red:,ctionele po ging. ons c:ll<ën in t oortje 
'te 'n.8mcn. Y1nnt zondQr. du CE".p.:ici tèi ten v.:.n dt: hc.:cr Jn.nssén te 
önfü.rschat~en(in è.e ,.uigcling, ntijd vn, onzc rc.ductie-po•:'.iN 
w·,s hij rcccds een bef2umd godgictter), wil het ,er bij mij ni'c 
in, dd hij r,ls dü 14 doelpunten t~e::-n H.MS!î hoogst persoon-

. lijk' t(,r wcr0ld br,,cht ! "Een rrr,rom T,L't ? " zult r vr:,gen. 
-.~-.-:1, c.211 zekere in tui tic ( d::::t kri.jg j .. ~o op j:û ou·,:.2 d~·-g) 
W~\ __ rschuwdc me, d~. t het :::.llt;m(ir:l " .riLJ/1'-Nf:'.S. 

De rE..'ductie zelf - ,11 vinden zc..:-~zich nt:6~ Zo snugt~"r
h, cft mijn vc,r;,;ocden nog v,,rstcrkt. :Bij ,·l d0 ophef, die ze 
m .c:ktc,n o,-er' J:,ns"cn,1s unitkc.,pri:.st· tie, ontbrçk elk woord 
vc:n gel ukwcns. Z,iet .u, mchccr, dàt vo"d ik ,:1 V(rd,icht ! 

:Oovcndieri heb ik met. mijn huisg0notun, r.llc· cour,,nt0n 
di~ bij ons binnenkomen m8t een -v0rgro_otglus n:i zitten pluj
z;:n. En ,wc:t vinden we : . 9 treffers vqn v.d.Vegt, 7 v·'n L: l)-ge-
1~·:an, rn.'.:!ç_r geen letter over Henk J:-.nssen. 

Ik vrcag U nu, me.heer de Yscurzi ttcr, op de m"'n uf, of 
mijn sterke vermoedens'van gre.ppenmakerij tegenover dit re-
·dacteursduo. niet gegrond zijn ? · · 
. , Maur ze zullen toch heel wat vro~ger moeten opstaart, 
willen ze een loopje kunnen nemen met Uw ouwe 'trouwe

8 1 , , . .::. · nmme na1 
Commemtuar van de red<,ctie: i:jamm"laar hoeft ons b(.hoorlijk te 
pukken gehad. Niet, de t wc zijn vcrdachtmekingen to,;,gcycn, · mu 
we kunnen ze hclans ook niet we0rlegge1:. We hebben 'namelijk i 
wedstrijd zelf niet gc:zien, ~aar· onze ;inlichtingen geput uit 
)let wedstrijdverslag, dc,t o.i. toch wèl botrouwbaar ge,acht 
mng vrorden. Maar,· hoe prc·cies de vork in de steel zit, de.t 
weten nlléén dü sptkrs van Lens 7,. die, v~n de teg,mpartij, , 
de scheidsrechter. Wie dus het n:ndje ve.n de kous wil weten, 
stellen zich met één vm,1' hen in ve,rbinding ! 

RED. 
====================;::;:;= ·=,;;============;::-;:;:;;:::::::;;========:;;;========= 

' 
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Reàaçti.e: ,G.Lam .~ell _G.Jehee 

' Gir0nummer t.n.v.L. en s.336711· 

Seor. :lI.H.oukes, 2e SéhÜytstr .. GO, tél.324721 

Terreinen Ockenburgh, einde.Laan van Meerdervoort 

' 

-:_ ----------------------------- .: '---------------------------
3le JAARGANG (iS":17-195E) n'31 3 APRIL 5e 

--.=------==--==-====--:::====-:..:::==-·-===-.=========:;:;:======-=::;====-=;;::::: 

l[~ri:1. 1 ZAK.AGENDA 

Donderdag 3 April G{·6r" trûi1:'J.inf ! .. ; 

Zate1·dag 5 " 9, C-Junioren 1, , , 7, pup. A,B en 

Zc,ndag 6 " le Paasdag, géén voetbal 

Mcendag 7 " Lens junioren 2, 4 
Lens senioren 1, 6 en 8 

Woensdag " Il W0cmsdao::i ddagclub + trcining 
7 

--::;:--==-·. ---==-==--==-=----::-=----,. -=-----, ---------------------

DE hE~ACTIE VAN 'Ds LLNS,:nuE WE.NST ALLE DLUBGENOTEH 

' EEN Z.A:IG. P~<i.:..:.c . 
, . 

----------------------.-------------- ------ ---· -----------------. -
CJF1--ICI.i:J.L 

;iu4 I:evr .!,'.. WiJ :1..ighaven-J1.ger , .Ln v. Meerderv::,ort 292 

,03 H.v.Woer~1m, v.Eoetzel~erlaan 75 
K. :tî. V.B. -T01!'. J. 

LnZe Lzenders géle.n het weer beter C:.aeno I:8ze week 

Rwai;,en er r ::ie tot elf. p1LY1ten, t~,11~ dhr.S.Str0.::·'~t~oi 1J.F-- 1 ~ 

steyn Sr , ... J.v.W0.sscm. lfr" loting gaat de trnnst11r.j jn n&e.::.~ 

J .Walst2- 8r .. .c 

... Vr_ de -... -oorsp:r:'1.n:..~ -i.rcn J:'.fJrcn:,e i.s W.d}I' ::a-C,-· .2f::;r,sa0,:-

E0-1- - ........ '• J,~ . ..,. c;,p, 111· ·r,,;., Tlp ~·t-n•1 ..; ,., n·1 · l :) C- ,-~~ ~- 1 2"" r.) -
' ... ..,1., ,.,._,_,.:.,. l..<...,..;., c.,;,.._ <;:.V.._c ..., __ o c...~,'-' ..• ·:, , , ~,. • .J..c:.,LJ(.'\·•·•;.j 

2 (?.!~' T ";;·1-f-;jP• .1./210) :ph J,u.-.- ...... T1i-;.;<~k.x {'_,.-,;:1'-~-ro .1(2::r..:) 
.,• ,.• ._,. r; .. :~~·-•r,·,.;~;r'~~/,:.i.,: ·••·"\··J. ~~ (--~u .). ~J.;.,,._,1~ -~- \ .. ::.;;:•--;'.r ~-~·-.,:;\ 
.bo\P "J, f,;.•ak, . ...>-:-J;, ,1.~/l;:_;._,u..;;Y..,-,".,1lt 1 5 é.Ü?_ ,_,.,J..,_;(,.'":,~ _j"ln.'t:_.-•-'?~l, \,, ....... .,} 

Lode Y::T~ H~Jnnf'scn; 7(205) G.Ec:vet', ..,r .Ha~; ; L(2(,/2) P.--.{., . 

Elfei,r, C.Peeters, J.y.Wassma, J.Wü,nefeld; '.!l2O3) J.Coa::}fe 

10(202) R.Becker, Th.Eurghouwt; H.Houkes, P.KTol,B.C,v.Seven--

bergc:n, J .Willc·~,s - . 

- Zouden we a.s.'week weer eens een·prijswinnaar kunnen 

noteren? De kans bestaat zeker. uendt Uw formulier tijdig 

in : bij dhr.Wüstefelc'., Regentesselaan 198 tot Vrijdàgavond 

zes uur en bij dhr.Houkes, 2e Schuytstr.6O tot zaterdagavond 

zes uur. 
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BELGIE-N1DERLAND ( 1~ April 1 te .Antwerpen)• 

. Bij deze inte1·land-wedstrijd zil onze vereg.iging wor- . 

. den vertegenwoordigd door : J.Bijlsma (f.6.95) A.Eoefnagel 
en A.Urbarius (f.2,30) H.Hnket, J .Suijkerimyck en A.Loykens 
(f .1.60), )?e k,.c'.,rten kl;nr.en ,;orden E.fgehdüd op vrijd'lg, 11 
ar,r:il 1958, ten huïze van de;secr~t~ris. 
OLYMPISCHE DAG. - . 

Dit sportf ee~t z~l dit 'jr1c.r op zondng, 8 juni n" s. 
worden gehouden in het stadion in Amsterd~m,. ]<,en select pro.:. 
grarnma vsn gymnastiek,· atletiek, hypische sport en wielrennen 
zal de &andccht boeien: • 

Er wordt· een" voetbalwedstrijd gespeeld tussen· t_wee 
top-elftallen. I:en. elftal besta()t uit spelers boven de 30 jaar 
en wordt s a:::eng;;steld door bondstr·,i "!er Elec Sc>hwc-.rts. Het 
rmdere ,elftal v,.n spelers onder de 3J j&ar' wordt g&kozen door 
de Nederlandse Sportpers. Prijzen ,:l.r plaatsen ,: zi tplu,tsen 
f. 7, 50; f. 6 ,-; F .4, 50 en f.3 .- en str.anplar t, ~r. f .1. ~•O. · 

Belanghebbenden kunnen hun c:anvragen richten to't,dhr. 
H.;:oukes, 2e Schu:rtstr.60 tot 30 april_ 1S58, of rechtstreeks 
bij het Ulympisch Stadion. 
VAEIA. 

-Woensdag 16 april a.s: znl,eindelijk de c;rote fü:g 
aanbreken voor Leo de Weert, die dan in het huwelijksbootjé 

/ hoopt te stappen met 1!ej ,J .Pietersen. Wij wensen het bootje 
,met zijn bemanning een behouden vaart_toe.•'Afvaart in de 
par~chiekerk aan de Hoefkade, 1 s ochtens om 10 uur p~ecies. 

-0.Nieuwenhuizeri mist sinds zondag zijn voetbalbroek,je. 
'Urn wantoestanden te voorkomen hoopt hij zijn kledingstuk zo 
spoedig mogelijk terug te bekomen. Kan een van' de· spelers van 
Lens 6 daarvoor zorgen ? . ' . · , 

-Dat kan, redacteur l Het bewm.ste broekje bevindt zich 
in gezelschap van een gevonden scheendekker aan het adres Wilg
straat 71. Maar vrie heéft het shirt van Paul van Unna? De 
gedupeerde woont : C,,lumbusstr .198'. 
Uitslagen van· 29 en 30 maart '1958: . 
Senioren · , Junioren 

Lens - UNIO 3-1 Lens 1 - RVC 1 2-0 
Lens 2-VUC 4- 3-3 Lens 2 Rava 1 2-3 
Or. plein3-Lens 3 3-7 Lens 4 - Velo 3' 4'-1 

' 
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' ' . 

Vervolg 
_ ~erts 4 

VCS 6 
HKAVV6 

, Lens 7 
' 

senioren 
t . . . 

• 1 Vervolg .iunioren· 
- WIK 2 • 13-3 
- L!ms 5 · 1-1 \ 

- Len·s 6 2,-2 
:: ODB 6 5-1 

' ' 

Westl.5 - Lens 5 •4-3 
Vredenb.7- Lens 6 1-6 
Lens 7 Vredenb.9 0-1 

Vf,istl. 9 - Lens 8 ,· · 2-5 
DHL 16 Lens 9 , t!fg. 
Lenspup.,.- >\i t BLR.K. 1-2 
Gl'P. " - . Lenspup. b-. . 0-1 

, Gl)A ,, - Lenspup.c. 0-1 
' ,J ' -:-:-¼ ... , "·~ 

, ·,·Een fraaie, dag voor .onze seniorep. ! Zij kwamen weer , 
1 ongesle::gen uit de· bus" Ongesl!lgen bleef Qnk Leris 1 op eigen

tèrrein en Lens·· 3 e>p -vreemde bqdem door hµn"la2.tste thui·s, 

resp;uit"redstrijd te winnen ! Lens .1 behoudt hierdoor zijn 
. . ' . _,,. . ... . ' ,' 

· kleine en Lçns 3 zijn, ,:rot0 k:.ns op de ti kl .•. , · , · 

:De rB_sErves ri tE 1 tler1 iets · tE::· leur, m--~c;r del> b~og kCn ni 0, t 

211ia: jd, gt.Sp&Iln~en blijven! Lcl1s ~~ wi2. · teel'. nóg een gooi r:.oc n 

·,··,:•· de 100 goals. !lc>g 5 'in de ls:ctste w0dGtrijd, 1/t::,u1. In 

icki· zs,val is dEO .t'"eede pli:ats ons dPel. Het vijf:l<o. d,ed 

~et.1• .;,:~~,n-w1_-;. ver,_•:ffcht h!:d,:en t(gen het st8:rlée Vc.s. ~On.ze zésd8 

editie e·o·est iin Leid.sc:1end.Dm een punt•làtr?n, mcc,r gezien ·de, 

krncht v,:n :J:A:VV is dit toch ·ni"t teleurstellend. Hèt {oot 

aan on~2 positie nauwelijks afbreu.1<:. Lens 7 won netjes va,n 
ODB. . , 

-:-:-
· ,.:;;ij de junioren blijft Lens 1 het goed doen. Thans w<ërd · 

RVC ·ac:n de zegekar gebonden; H,et t,ieede ver:,loor_ vaz:i Rave en · 

verspeelde hiermee de :derde plaats. liet vierde klopte Velo/ 

maar .het vijfde kon het in het Westland niet'klaren. · · • 

Lens 6 leverde een zeer ,:roede .prestatie uit tegen Vre

deriburch. (6-1) maar Lens ·7 ·zag zich bij 'verrassing door de~ 

ze-lfde club gE:klopt, wan:i:'doo,r de, kan_sen ,voor dit elftal ·nu· 

wel erg klein zijn ,geworden, Het achtste·heeft~nog st<:ieds 

trek in de'ereplaats, ,getuige de .fra::ie zege e>p Westlandia; 
1 ' • -~ ' 

-:-:-

PROGRAl,iMA SENIOREN VOOR MAA~IDAG 7 APRIL 1958 (2e P~asdag) 

- · 2 uur , DUNO 1 - Lens· l - Ockenburgh ,_ 

-12 11 Q.uick 9- Lens ''6 Nieuw Hanenburg,de 's;,vornin Loh-. 

, , ' · manlaan 215 

2 Il Rijswijk 9-Lens 8 Julia.laantje, Rijswijk. UITGESTELD. 

' \/ 

,d __ ·-
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------------------------------------------------------------
OPSTELLINGEN: 

Lens 1 : A .Beek, H. fü.ke t, A.v. L2arhoven,B. Luijckx, 
J .Admiraal, J .Ras ,A.v. Luxemburg, J .Suijkerbuijck,F .d8 Jong, 
G.Verhaar, J .Vlüstef6ld. 1\:serves: A.H,·pp6nbrouwers, ][.K0rte~ 
kaas, Q.Pecte,rs; Leider: dhr.S.v.d,Lsan. 

Lens· 6 : R.Suijkcrbuijk, E.LÖ'ii-E..nste;in,W.Klünnen, C.Nieu
wenhuizen, R .Er. ckr,r, G. v. Gein, L.Blom, J .Kuijpcrs, F. Schippers, 

_ G.Lam, J.Broch,._rJ.. l~escrves: G.de Zwijger, J.v."d.Bc~k. 
Lens 8 : ïI. Verheugd, J. WE>llae.rt, ? • v. Onna, F. V/0lff; J. 

Stoltenbc,rg, H.Polman,S.de Bruijn, !l.v.d.Beek,L.de Vieert,J. 
v?Poclje, E.Se.rolee.. Reserves : J.Broekhans, C.v.d.Bogaert. · 

Afschrijvingen te richten aan dhr.F.J.ve.n Lmemburg, 
Copernicusstr.56,tél.636509. LEHS 8 UITGESTELD. 

Progn1mrc.2. Zond~;;, 13 April 195'1 Lens 6-Dl!L 9; kns 8-
". . . "k 9 ' •• lJSWlJ • -:-:-

. Van doel tot doel . 
. Het goede weer trok de cu.,~•ortlrs in grote· getale naar 

Lens - Unio. De wedstrijd we.s niet dir-,ct v2n groot guh1,l te, 
m:.1,r ,,nzo voortrl,kkers lic ten c:f en toe toch wel zien, dat ze 
tot goed 'spel in sté:2t zijn. Voor de, rm,t v:::cs liet nog niet zo 
b€St, het plae.ts<,n àn positiekiezen liot to wensen over,•UNIO 
nrm de leiding door een goed schot, J"t or.ze keeper VLrraste. 
Overigens h~cft Beek zich in deze ucdstrijd ui tst&kend g(,weerd. 
Na rust kwam Lens v.ls herboren het V8ld in. Vlotte 'combinaties 
wisselden elkaar af. Uit één hie;rvan· bracht de Jong de stand 
op gelijke voet. Onze ach-ter hoede met Admiraal aan het hoofd 
wist de UNIO-aanva1· goed in bedwang te houden. Een ouder
wetse corner van Wüstefeld kwam via het hoofd van Frans de 

. Jon;; achter de UNIO-kecper, die de bal v/Cl hoorde, maar niet 
znr,,~ 2-1 voor Lens. · , · 

Wüstefeld dacht : driem~al is scheepsrecht en wist na 
goed doorzetten 3-1 aan te tekenen, waarmee het einde kwe.m. 
Dit bE. tekende een ong~slagen thuisrecord voor Lens 1. 

Lens 2-VUC 4 was Gen aardige wedstrijd met een voor
beide partijen·aanvaardbare uitslag (3-3). Binnen het kwar
tier had Lens een 2-0 voorsprong door doelpunten van Kriijff 
en een kanjer van Ornajo, die 3 banden nodig had.(hier spreekt 
biljartmatador Cor Peeters! Red.). Vlak voor rust liep VUC 
in tot 2-1. Daarna was het H•n spelletje op l:c t middenveld 
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15 min. voor het einde v:erd het 2.,.2 en l° minuut voor tijd · 

maekte VUC zelfs 3-2, zij het JI!et veel geluk. l'ifaar •.. van' 

de eftrap nf nam A.Burghouwt de ... bal, passeerde 2 man en gaf· 

e.en goede voorzet, en z ormar wa~ er nog eerr Lens man, die 

tussenk,ck en keeper doorlop€nd; de b.'.ll in het net deed. belan-

den, 3-3. Wat een lol ! ' 

Beterschap voor de keeper 1an VUC, f,ie nr,nr het zieken

huis vervoerd ipoest wórdcn, v,,nwege een onvcrv•acht ·schot van 

J .Jager. ' 

. Dat Lens 3 met ruim vorschil van Oranjeplein zo winnen, 

had voor de rust niemand verwacht. Gestç1rt met 10 man (de · 

rc,serves schijnen met dit weer c,rgens anders te zitten) kre

gen we na 20 min. de steun van 4e toevalligpesserende R.Bec

li:er, die zijn plaats volkomen wi:é\rd bleek. Or~njepleiri scoor,

de in' de eerste helft twcemu,l ·lll'.aer wij m,:',:r eon treffer te

genover kondièn steTlen (P.Burghouwt). l,l2cr na rust vond L€ns 

eindelijk het goede_ spel en de OrLnjchemden k•'.["'.'.cn er niet 

· meer · ·.,: te p,1s. Kochi (2) eh Hoogev<>en zorgd<>n voor 4-2; 
wa.nrna Ei~·c.,.nburgET _nog cenmc.o.l mo~•st vissen. Vir:._ Kochi ,Beckcr 

Em' BUl.'&'houwt k1mr.i het e.iilde m&t • -3. · , 
Het vierde ûlftal vond slechts ,8 WIK-spelers• tegenover 

zich, waurdoor het zich gemnkkelijk naar een grote overwin

ning spo.cl de. Als werkelijk alle ·oelrijpc kansen benut,' v,n

ren geworden_, · d[!n was de ui t,slag 1 0g reeds hog-er_ gEweest' à.an 

d0 thans behadde 13-3· Maar zo i; het ook welletjes, 

Hoed af voor Lens 5 dat mét LO man het sterke ·vcs in be

dwang hield (1-1). Hoed af voor.; c' debutanten Frits Wolff en 

E_rik Polman, die, 0venals de an eren, flink van zich. af .beten,. 

Hoed af voor de prachtige gelii(maker, ko1t voor tijd door 

van Brussel gescoorè. (wàt kan 'nze Hans toch snel reageren!) 

E,i,eft U Uw hoofddeksel weE.r.o:r,6ezet ? Neem hé'car. dan nog één 

keer af voor dgene, die bij he mooie weer zijn ontspanning 

elders zocht. Dank U · , 
In vergeli'jking met de vc,rigo weèk heeft f.E!J!.e!.i. t0gen 

RKAVV h0el wat beter g<>speeli. Onz0 opstelling was enigszins 

gewijz.igd, hetgeen onze verdedä.ging in het begin nogal onze

' ker me.akte. Hieraan was het te,wijten dat onze kampioenen 

10 min, v•-or tijd nog met 2"0 achter ~tonden. De heren gaven 

ditmaal gehoor aan onze raad va·n ·vorige week: zij hielden het 

· h,•ofd koel.· En Ja', tot groot enth_ousiasme van de gehele ploeg 

' 
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wisten Schippers. en Brochard · è.e bab.ns nog in evt.nv;icht te 

brengEn, wat toch v10l •,::,èn gocdû bdoning. wi,s voór de vecht- , 

lust van onze spelers. 
Lèns 7 spCielde een prvtt.ige wedstrijd téeen ODB. Tecgnisch 

was onze veterantm-edi tie beslist sterkor rcn hE.t vms dan ook 

vnlko:wn norr:ic.: l d-:t de s:!:c:ni geleidelijk tt2Il tot 5-1 werd 

opgE. vocrd; Een vermèlding vf;rdicmm de, op Lé.l,t gesneden, ·cor

ners i,::n .ü2nk v~~n Rijn en het vc::diunstclijkw spel van de iE

vülers v.Bu,k en Mah;leu. Er 'wr,,rd_en klachten gEhoord ov0r de 

rodE; shirts; ze w~re.n net en rit.,kten k·,-;rc.lijk. Arme vc teranen, 

h t . k t· .. t ' 1 • . 
~rmc r eum~ ie~-P~ ien en. 

PROCR~lII.A ,E:·,:o!IBlr' VOOR ZATEB.TJAG 5 APRIL 1958 • 

- 3u45 rios l - Lt;ns 1 · ï:I•_ lis S-tokE-ll!en, ho('k Dodemsv<~[1rt:,,vei 

- 3u. Lt.ns ó - ~=-s 5 =:.?c1·rPÎ1~ 1, lokt.al 1 
3u45 Gr. Wilkr: Ve.c7-L ' ~ :, ;r: •. in Rog::,1;:vroning 

- 3u 'Lcr.s ·9 - 131.Z,:·.rt 9 ï'ti:·t.~n 2, lokc:c:l 2 

- lu45 Lonspup.1:i .-G·}\\ :1_ :'.:-.r:.-1.·in 1, lok~:::..l 1 

- l 1145 Lenspup. b • .:.OSC b " 2 " 2 
- lu45 GDS - Lt:nspup.c '.ècrn,in IJ,,,•rdweg. · 

PRUGRAJ.!MA JUNIOREN VOOR 1.!.?.ANDAG., 7 AP:!lIL 1958. 

- lul5 LE'ns 2 - 1i0A l 
- 2u30 GDA 4 - Lucis 4· 

, Tiè.rrdh 3, lokaal 3 
Terrdp Ockcnburgh. 

En zo is de opstelling van: · ;. , 
Lens l : als tegen RVC.m0t R.Blok. Res.J.d~ Haar, D. 

Taat, F;de Groot. Samenkomst : 3ul5 terrein VIOS. 
Lens 2 : als tegen_RAVA m<Jt R.Blok,. A.v.Zceland, Vl.Wic

gerink. Res,: R.Dekker Kleijn, K;Admiraal. 
Lcriicl4 : als tegen Velo met A.Thomc:s . .ti.es.G.Halleen, 

C. lluytcns, Al .Harders. · --

Lens 6 : -~ls tegen Vrcdenburch met .(l..Rooduijn i.p.v. 

A.Thomas. Rcs.: F.de Wit. 
Lens 7 : als tegen Vredenburch met W.Burghouwt. Res.: 

J .Veldink. SamcnkÓmst : 3u:Javabrug·. 
' Lens 9 : als vuige week gepublicèerd. Res.: R.Meyer/ 

J .GroenevEJld. Leider : dhr.A.Smabers · ' 
Lenspup.a.: als tegen Wit Blauw R.K •• ~es.A.Overklift, 

'J .V, rhaar. Leider : dr.r.A.van Gastel. 
, 
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. · L0nspup.b.: W .Rcinkomeyer, 'A.Krol,F.v.d.Bcok,F.~ourik, 
C.v.d.Ba17l, B.Blok,A.fü, Brouwer,.J.Ki·çbêrt .. G.Róodcnrijs, 
A.v.d.B,ck,J.Dietz, Res.: F.de.Kleijn, P.Busman, J.v.Dorp. 

·T ·. ~ • .-- . · t 
"'eidc:r : dhr.F.l<iourik. · , · . . . , 

:Lonspup.c.: J.de_ Waart, F.v.G.e<;;st, A.Koeleman, R:_v.d.Wal 
C.v.Egmond, ;r .Liè,shout, !Lv.d.Hçydon,' R.v.Eeten, J .Luneman, 
P. v.d. Vcc;r ,- J .Erem!:lerf n,, s.: R. v: Grieken, H. v .d.Ruyt<ènbu:k, 

. F.v.:'.:i·unen, W.KrlÎ>l, A.Ènglcbert,· H.v:Lcur, C.Tcunissen. · 
Snm:nkomst : lul5 Thorbeckelaan, ho,k fü:egv.tg, Leider, dhr. 
C~Teunissen. . . , J ,. , 

7 

.,,. , 

-Afschrijvingen aan dhr.E.Sarnlea, Tomatenstr.50.· 
-De JUCU wenst alie Lensers een Zalig Pasen ! . , 
-Z·2nl VOL tb2l: Dinsdag a "s .. in. de zaal aan de .NfjkErkl~an 

v;:or:::.t weer gestreden tussc.n Q.St., VVP en I.ons.' De teams _zijn 
nls _volgt L:m\.ng0stold 2c kluss~rs; P.Xcmp4 r, H.-'V.d.Spek, 
G •v. Dinr3 b, · H. v. Dijk ,l,:.Ik, .. rschop, V/. V r.nderbos. Res. : A. Nom·c -
3c k1,.ssors: P.Wissû ;,1.'Coelµ,ms,P.de Hi:c.s,l,I.Zilfhou.t,G.Oly
hoek,A.Thom,.s.Res': :G.L.Then. Afschri,ivingen: zie bóven.· .. 

-J. VI covers, G. de Haas, J. VliGf cJ:ink en "L. Vlcstra zull~n • ;on
der bericht vim hun kant niet meer worden opgesteld w,,gcns . 
herh2.~ld niet n2::omen vr:n hun vcrplich,t_ing om te vcrschijne·n 
bij· v1Ldstrijderi, w::rnrvoor zij opg.:,roepim wriren. JUCO. 

~Wie krijgen t:o de volgcndo krnr ? Lenc' 1-Wilh., Gr. ;v, Vac
Lens 6;vfs~s 7-Vûo; D_llL - kn~ 8; Gr.W.VGc-Lens 9;Le_nspup.-
Gr.l'I.V.; tenspup,b- ; Lenspup;c - Rava. · , 

E' A ·1 1 / 
~:J?.ri · Op 1· april doet de redactiè' met de junioren wat · 
zij wil. Laten wij het althans hopen. Op het ogonblik, dat 
wij deze regels scnrijven:,· verstrijken de- h,atste uren van 
mae.rt. Morgen is h"t zo ver. Morgenavond zullen de Lensju
ni_oren in :groten getale, met vol-verwachting-klopt-ons-hart
gezichten; nàar de i•lijkerkle.an optrekken, bezield door het· 
vurige ver lé.r;gen om aldaar; onde_r het. keurénd oog van de 
JUCO, hun technisch vernuft te laten schitter"n. Dat zqal
voetbe.l moet toch wei.machtig zijn. EI). wat zullen ,;ij er 
vinden ? Twee minzafüii1 mlachende redacteurs, · die hun op een 
uiterst discrete ~ijze aan het verstand zullen brengen ·hoe 
danig ze door diezelfd~ redacteurs in de boot zijn 'genomen. 
Gemeen, vindt u niet? Of acht•u onze junioren toch een ' 

\ 

·., 

·, 
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pi..:, tsic t1:.; sri.uggGr om zich zo m:-~3r d-oor de r&d\.ctie irr ·ch.: boot 

te laten ncm~n ? Zelfs al· v2art ckzE- ond0r ,de, _vV.:g van"Q'.c JUCC. 

Wc zullen zien ! Als dt, voortE.kens. nfot bwdricgcn .• maar. ·goed 

wc zijn bcniewd ! Zullcm ze er, in vliegen ?· De volgende 'Week 

hopen wijucr het antwoord op te kunnen geven'. Redpctï,/ 

Zo speelden de Junioren. 
Wat nu prr cics de oorz~;.o.k i-:::1, w;.:t~n 1!0 niet, r:'"'.ar het 

' is 88ll ·feit dat Lens 1 zich cli tmr.f~l, ond~;nks Vi...r;:. ,rtkkingcn, 

van haar beste zijde heeft laten zien. Vcm de u,rste"tot de 

l".atste minuut is er tog&n RVC gevochtGn voor de punten. Het 

s.pel golfde op e !)heer met Lens :als de ic,ts gevao.rlijkeruploeg. 

Onze v0rdediging rees tot grote Jpogte, voor,11 toLn onz" snc,1-

le midcienvoor · 15 min. m: rust dr score op<Cnde. Wu.r een 

k,·,rrtier l::ttr wc-r<l h,,t zelfs 2-0, toen hij wGcr r,c t not wist 

t<.:: '>linden, zij het vi:-. pc.al nn k,;_,;...p6r. EoG zeer RVC t.r ook op 

g·,.br"'nd. w~s v0rr,1\dé ring in do zr .... kt.:n tr.. brc~ngen, onzt:.: ~,--ngcns 

d"chtcn er c'ncLrs. ovc;r. Jo st:md blü,f 2-0 in ons vooru.cel. 

\
11211 àone·, Oo;rs! - LLns 4 speelde een sloch-f:o 178dstrijd tegen 

hst zvr&kke c,n slcLhts lO n--.n tdl~nde Velo, scoorde vij:!' d<"cl

puntcn en won ::it..t "'f-1. Dc.go.al-gct·:.ers weren fI..v.d.S-:Pei<.(3if, 

P.K,mprr en H.dcc'fü,· s(!). Volgc,ndc w0ck, in du moc.ilijk,; uit

,t':c..r.1.s trijd tcgt.n1 het sterke GtA, r:'•,l -~r wel wt.~t n.ndt.rs vertoond 

mo. ten \'!Orden. Voor c.vn wedstri~d.vr:~rsl,:;,,g V!].n Lc.iiC:. :, ~ dat rr:.E.:t 

4~-:,. vcrloor 1 v:::r:;7ijDt ci"o lcic". .. ~.:-2' ons n:-:-.f!r de. vcT.igc--[;.. n3r0vuc. 

Na: een ktil:îtier stond. :cu:"!ntr up Luns 8 ~-;-l t~Gt 1 .... Q "v-001·, 

... ,vli'c~~.::,11 nc:rma.c.]. n2 het hr:.f·l:;5,?;e "brgin.û.f.fcn1S"f~-f ~ LE.1<.i.rTI:-1 ?..8.k·:~e 

'-,',· ,::.·,--.cl~c;'J "C'1·'· _., s-.,, ...... ·.:.ri.1r- ....... -,, 1 . r.r ,,-,•r·" te !; C"·'·q+..;,-_ .. ),\~. ~-,., 
,l,_ ' ~1- .i:." ... c,; ,.L l,,_..... ....._ ... _...1:..-... ,.ç_ •. 1._-~ \.•-~ <;_;. " - u. ,:,; ,..; l,.;.,.,_.~,.,\.,·... ~-...-· 

~-~,::...t:1,:~ y .. ·•.':-:c 1:,~1_.;t~r<:Ei ..... J-,2,:..·:·ià~~;,Ju : .. :.~<;!ii.c.r: c·,::.i-_ 3:1 7f'.'~!..0 "."k'.:Jl-• 

:-;..::1;·:.1;.-.-c~:>eJ.l)·.1r.tc~1" i'J.'1 2-~ ::·ll.3t wcr(l gciukk:.5 1.,!_. ~ -·.;::i: c.n:1.cr 

\r• ~-(~- gcl·apt. :r.··.::nCt ~t::g/.):0 ûll sr.h1·i~i·tc 5 !'. •. 1 . .!;., \',:!'l liet 2-~3! 
J\-stl~r..d:~a Wf!B !l0rge:ns me:crj :.--acle't de ~--5 6inds±~nd ruirac8ho0ts 

verdiend. waS.. ·. 

=-==::==============:;;;:::;;=========:;::;:=:;;;=======:========:;::;:=== . ' =···..:::====== . , 

, - ( 



.. . . 
,' 

, 
' 

• l 
' . 

f ' 1 E K S :E: E V -------------- .-------
Red1lctie : G.Lsm'~en G.Jehee 

Gironummer t. n. v; .L. en S. 336711 . 
Secr~, H.Houkes,··2e Schuytstr;60,té1.324721.: 

/ ' . . . . . 

'l'erreinen-Ockenburgh, eindè Laen van Meerdervoort . . ' 
··-====-----== . .:::;;=. -----====---. -- . ------=--= .. ___ ::;:; ==------= 

, 31~ JlA_RGA:TG (1957-:1958) n°;2 lO·AP:'.:IL lS,5e. , 
-----·--• --- r, ---. ---------- -- . --. ----------- --- --: - - -

~ _Ll.i:S' ZAKAGEJ::;_:i. 

.Dc-nder.dng 
z,•t~rdag 
M• d ,._~on r.g 

. ' 

10 
12 
13 
1 

' . 

aj,ril 
-; tt 

.. ' ' 
" Training ju~iore.n 
.. JunioreP2 1,6,7,8,9, 

11 
: 'België-Nede;l,md 

· Senioren Lens 6 .en 8 

, 

' pup. c, b·, c; 
). 

. Mrü:nd~g ·· 
Woenscbg 

14 
16 

•. ", · :. Clubi::vond: ·; 
' "· : Woensê._élgmiddagclub + avondtrç.ining 

1 • ' . 

===:-:::;:;;: - ========;:;;= _:;;=~============-·· ::::;· == ·===,==============;:;= 
. .. , ·, OP:FICILiL - ;;. !f, 

·J Nieu11·e d0~1.r., teur·s: l ., r: 

n°3,_;5 A.r:.Veir:.:; 1: rn ·v~n i:~eerderv·oort 167 
'306 G. Verlor-p, De Vl;i.t_ge:,str< 29.e •. 

l 
..., . 1. 

B;;.stuursve.l:-gr-:.d€ring_: .... ·~~,:.~I_· ' .· ' 
I;"nderdE!g 17 epril :,,ergc:<dc ring ven bestuur en tech

niache CNlIIliss:i.e.. Plccc:ts v"n hcmdeling wordt niider 'bekEncl 
"· . " g<,mEekt. :,Villen de heren deze ccv'o:n:l. reeds reserveren. 

K.!.V.B.-TOTO; ·' 
, , D~èln·emers 'opgetèt l Op het formuliér.'n°42 ·bestemd • 

voor u.s .. zaterdag en- zondag ··komen meerdere wedstrijden voor 
·uit· de E.ngel_se competitie •. Deze wedstrijden worden op ·za- · · 
terdag 12 april gespeeld. Dr.,:,rom moeten de formulieren ui-, 
terli.ik ·vri.jdagavond worden ingeleverd .. De adressen zij;i 

bekend '-dhr.Wüstefeld., Regentesselaan 198 'tót uiterlijk 
• • I ' < 

· Zes uur ; . . ,. ' ., -:·,. '•. ·· 
-dhr.Houkes,2e qçhuytstr 160,tot uiterlijk_ HALP IfüGElt:·· 

Zondag j .l. waren.e;r- drie deelnemers met 10 punten · 
' • • • " ~ • • 0 1 h 

t,w. A.Hoppenbrouwers, ·F.v.Luxembu:rg, · J .v.Viel·evooye. Na lo-· ·, 
ting mag. A .Hoppen brouwer~· --u. s; zondag gratis zijn formulier · 

· inleveren·. • · ' · 
Weer is de. voèrsprong van P. Öranje minder geworden. • 

Zie de stanè. : 1.(227). P.Oranj-e; 2(224) J.Bontje;3(219) F. 
van Lüxemb~g ; 4(218) Th.C.LucE:s !,uyckx; 5(216)G.Verhaar; 

, 
, 

·/ 

' 

,· 

: 

. ' 
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~.Westerhout; 6(214) 1,de Boer, A.Bogisch,C.Meyer; 7(213) 
A.Beck, H.J,nssen, J.Ras,J,v.Wasser.i;8(211)P.v.Elfer,en,H. · 

1 
Houkes,J.WUstefeld; 9(210) A.Hoppenbrouwers, C.P,,uters, B.v. 
Sevenbergen; 10(209) R.Becker, J .Çou,cke,P.Krol. 

De eindstrijd èelooft·spanncnd te worden. Dó,~ Uw best. 
:._.- or::~.-,lie:ren inleveren op bovens t:-:'."'ni~J :'.è.ressen. DE7.3 ViLEK 

~ •;,.RLliJK VRIJDAGAVOND RALF )1~:CJEN. 
-:-:-:-

VARIA. 
- Onz,e elftalsecretaris heeft grootse plannen. Hij 

deelde ons mede, fü:t het ·zijn voornemen is op dinsdag 15 april 
, .. s. in het huwelijk te treden met Mej.R.C.J.'.êh.v&n •t :H;of. 
Je inzegening zal plc,-:ts hebben in è.o· parochiekerk van B.L. 

/ "'"T1·ouw van Goede RB.c.~.; Bczuidenhoutse·ire,'"l": den H~:D.g, om _10 _u. 

✓ 

Receptie van 2u30-4 uw in het Parochiehuis, Helem,str .8 . 
. Ook is er gelegen..11ei'd tot feliciteren na de H.Mis in de ].:.:.s
torie. 

Gaarn8 èieden WlJ het a.s. bruidspaar onze hc,rtelijke 
gelukwensen c.an . We h·p6n, dat ze in E<lle opz,ichten ëen ge-
lukkige toekomst tegemoet mogen g&an; · 

- Zoals gerr.2ld t·ouwt de fü,g ·dcarna, w0ensè.ag 16 april 
011.:r: pmningmeester. Als hij op zijn '1,s. bruid even goed 
vms: te p&Ssen al~~~p ds cer..tjes vc~n onze vereniging~ dr~n 
:
1 s.:J.7 het waerachtig wel gr-~en •~ _ Nt.mcns g.~heel Lcr"s clle 

\ 

;0e1s toeg.Jwenst. Receptie v&n 4-5 uur in· 11 Cor:1er Hou·se"', Laan 
var. J,eerè.ervoort 209. 

- Lleorge van der Wa2rt mist zijn Lens-shü·t, Heeft een 
v11·, de eerste elftall2rs J.i t misschien uit de VIOs-tent mee
&;encm.en ·;, 

" De Heer Sarolc,-:: is -sinds zond,:,g weer een h,mddoek 
rijkG1', vermoedelijk afkomstig van een van cle 'jurtioren van 
het t•. eede elftal., Ook is hij nog steeds in het bezit van 
een 1;· 0nden horloge ! . 

.. Liefhebbers vobr voE:tbalschoenen maa:t 42 à 43 kunnen· 
tGitcht bij Mevr,Goemans, Charlotte de Bourbonstr.120a. Zij . 
biedt namelijk een dergelijk paar te koop aan. We nemen·aan, 
dat dit wel herenvoetbalschoenen zijn 

-~-:-:-
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Ui tsl2.gen v::n 5 en 7 APRIL 195r·, 

SNHIOREN. JUNIOREN 
Duno 1 - Lens 1 0-1 
Quick 9- L(,ns 6 0-2 

PuEilkn 
Lr,ns A - GD.A A 0-1 
LGns B - osc ]3 ~.-0 
GI'S - Lens C 2-1 

Van doel tot doel. 

VIOS 1 "'ENS 1 
Lens 2 - MOA 1 
GDA 4 Lens 4 
=.1..,ns 6 1 GBA 5 

,~r.~.7 - Lens 7 
... ~,_;'1°s'c; Bl Z,··.::: "". ~ - . . ,._, 

0-9 
1-0 
4-2 · 
1-1 "' 
3-1 
0-5 

Het Pnasprogro.JT.m,a wr~s ·mé..:.nr 'magt:,r. Slechts 2 stnioren
wedstrijden stonden op het pr,ogr.-imm•i; de wedstrijd van Lens8 
togen Rijswijk wercl voor de z·oveels te m~al uitgesteld. 1,is-sc .,ic-n dat het d~~n volgt..ndc v:ec f.: dcorg1~~1t ? , · 
, Armgezi~n htit resultr.~Hf,vE;n Jur.:o-'Lt;ns ·(door Onze ,eigt'n 
schuld ) ons niet bekend i.:!ES ,- ·,;ierpt.n wc= dinsdr.p ,i :lfü:.i.g a1.-. 
reet bij thuiskomst een hoopvolle: blik in de ,._;_ tdagenl:i:jst 
V?.n de Sportkroniek. En wr.t zien we d:.r.:r ? Een 3-1 ovt:::rwin
r.ing voor DUiïO l Ic twe t bEkomen von de schrik konden we toch niE.t geloven, fü,t Beek zich driemaal in een we:dstrijd zou 
l ": tm; p"csseren ·en· gingen we ma,;r op ve;rdsre informatie uit. 

, Toen bleek, füet Lens met 1-0 hf,d gcwbnnen ! (foc,i Sport
kroniek ! ) Deze ,;jax-cijfers zijn r.nders de lr,dste tijd 
bij Lens wd erg in de mode; ,liir:ar enfin, het zijn tw€'e 
punten. Een verslag ontbreekt echter .. 

Lens 6 kwam "(eer een stqi aichter bij de titel door 
de zeer lastige uitwedstrijd 1egen ,Quick me~ 2-0 te winnen. 

· De Haantjes hadden een technisch, goede ploeg, die het ons 
moeilijk maakte ons spel te ontplooi,m, maar die van de an-· 
dere k~.nt te ·onproductief speelde om onze verciedigii,g - weer 
prima op dreef - te verontrusten. De eerste helft bood aan 
beide zi.jden weinig doelkansen, vandaar dan ook een 0-0 
ruststand. In de tweede helft hadclen v:e de steun van de wind • 

. Al spoedig namen we de leiding toen Schippers, ui t.ste.kend 
·profiterc.nd. van een nonéhalant·moment van een Quick-back, 1

· in een 12.nge sprint op- de Hanenveste afstormde en beheerst 
scoord_e. Een minuut voor tijd.werd het nog 2-0 door een 
niet alledaags doelpunt, dat iedereen met wijd open mond ter 
wereld zng·komen. 

/ 



, 

' 1 
J , ' 

--- ..1, • ' ••• " _____________ .... ------- - ----.--.~----

PROGRAl\lMA SENIOREN ZUlfDAG 13 .APRIL 19·5r,, 
- 12. uur :. Lens 6 - DHL 9· Oclfonburgh, v;;ld 1, lóka"al ·i-' 
- 12 .,, · : 'Lens '8 · Rijsv1 .• 9. \' . " ·2 " ·2 
OPSTELLINGEN: ' . 

, Lens 6 : R.Suijk8rbuijk, E.Löwcnstcin, -W .Klünnen-
C. Ni'cuwonhuizun ,E.Bc.?cker, G. v .G€.in, 1.3lom 7J .KuiJpcrs /F ~ Schi'p- · · 
iwrs, G. L8.m,J .Broch-· .rd. Res.erves: J .'v" d .Bcok; G. de . Z\'.;ijger .. 
.. · Lei.n~3 5- · :. H.Verheugd, J.Wdllr.:nr.t, P.v.Onnr..,F . . 
Wolff, J.Stolte.nburg~. H.Polm,m,'S.de 'Bruijn, H.v.d.Beek,L.'de 
Weert,' J.v,l:'9eljè,'E-.Scroloa .•. h0servcs: J.Broekbins, C.v.d . 

.. Eog.:~ert.. , , · · -
:·· Afschri.jvingen te richten nrm' dhr.~'.J .van Luxèm -

.• burg, · CQp,:,r~icusstr. 56, tel. 636509 •. ✓ · 

' ' " -:-:-:-
PR:JGRAf,!lllA JL'NIQRCC;:Î VC,;R ZATERDAG, 12 iPfIL 1958: · 

.: 3u45 Lens 1 - -Wilhc.Jmus 1. 
-' 3 U, Gr.1'ÎSac5-LLns 6 
- 3u · Lens 7 - Velo 7 ' 
- 3u45 DU1 15 :.. Lt.ms 8 

4u Gr.w:v2clO-Le:ns 9 
- lu45 Pupillen a~GrS{.Vac 

lu45 VVP c - Pup.b •. 
- lu45 Pup.c ~ ·RA".A a 1 

TE"rr~·in' 1 5
1 loknal 1 

"1t.·rrein, Rog,gf.: woning 
Tsrrein 2, loko.al 2 

,Terrein L.v.Vólleriiig te 
Terrein :~~oggcw0ning , 

" · J , làc:è,::l l 
" ZuifiE:rpnrk · · 

' " 2 , 1 ok2al 2 

Delft 

En zo is de opstelling van 
Lens 1 : l'.v.d.}:,e€uw, R,Blok, J.Hoefnr.gels; L,Cro.mm, 

L.Blogg, R,Verburgh,G.Kemperman, P,F'rctz;H.Pclster, B.Pennings 
P.Meershoek. Res.H.Dictz, J.de Heer, F,de Groot. S:.menkomst: 
3ul5 tèrrein .-- · · · · > 

Lens 6 : r.ls bekend met A.Thom.c:s, A.v.Eig en F.de Wit. 
fü.s. G.v.]uuren-enA.V'ri.elink. Samenkomst:. 2ul5 Javabrug 

Lens 7 : als bekend met P,Haring. Res. J.Veldink. 
Lens 8 : J .Broekhi:ms., F.Duim,N .• v.Afu:.ichem, _D.Wc.nde::-s, 

N.Pannekeet; R.Koolmess,J.Witting, F.de la Fuente, C.Jehee, . 
E.Bish, G.Scipio. Res; P,Ebîng, C.Su,ijkerbuijk. Leider: dhr. 
A.van Gastel. Samenkomst : 2u45 Lijnk½mp, De la ll,eyweg. 

Lens 9 : A.Roodbol,J.Groeneveld,J.Meyer,A.Harte, J. 
van Adrichem, Th .,Schol tes; A. Versteegh, Th. v.d. Vl,:mrt, Th. v .Paás
sen, H.Englebert, R.Meyer. Res. R.Martinu·s. Leider : dhr,A.-t · 
Smabers. Samenkomst : jul5 Jr.v2,brug. · · .. , 

' . 
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· , , . ;-24 7--- - ... ; - ~ -- ----------,.. _. ·------ ------· ~-- . ·----- ·------ ·, - ·--
, Pupillen a ,. A. v .Egmon'd, A .Ros en thal, Vl. Gr.oot·, N .ll.(?ozen;- . ' 

burg, J .S'chrclé;ar't' ç,. V .D::im ,A. Brouwer,G.RoodcnriJs ;J,.Dietz' ·, / . 
P.Beijt0rsbE:rgen v.H., J.Englcbert. hés. P.Busmnn, A.Krol. 
Leider : dhr .E .·Sc:rokea. · · , ; · --

Pupfllen b: W.Reinkc~e;y'tr, .J.KiE:bert, î<<v.d.Beek, 
H.v.kur,.c:v.BaGl,B.Blok,A.de Brom,cr,· Wezcnbe5rg H pn E,C,·· 
H.v.·d.Heyden,, J .Verhaar. Rus. F.Mourik,1,A.v . .3-::su,k, R-;vifn ... 
Eeten, J .Lieshout. Leider·: dhr, F.Mourik. lH1ot ter.rein•. · 
van VVP ligt in ·het Zuidc:rpccrk ·voorbi_j AJO rechts)~ 

, Pu'pillèn: C : J .de Wé!~rt, F.-v.Gcest, .il •• Koehmsn, F·.de 
Kleyn, U.v.Egmond, R.y.Grieken,F.v,m nuîu0n , H,.v.<j..Ruyten-• 

··' beek,· J.Luncman, P."v.d.Veer, A.Dverklift. Ros.: W•.Krol,. 
A.Engh,bert, C.Teunissen, J ;v.Dorp, J .Bremr.:er, R •. v.d.Wal. · \ ·, 
Leider : dhr.C.Teunissen. · . , · 

,, Afschrijvingen':: Dez~• wE:ek, to· richten· t·:n :ihr .P. Jl,\ffer- , 
m,ms, .Am::ndcl s tr. 5l. ' 1 

'\- . J 

• • 1 - ;, I f apr:!. mon o.. . . 
,\ l ' 

Onige schroom toog de refü,ctie cïp 1 :èpril om· 7 u •. -
Óver con 

1,18 t 
. ' ' ·' s avonds n,.··:r .de Nijkerklm:n, onderweg kempenà. met de vraag 

of wij nu v1nkèlijk zo naïef zoµclen zijn, om te ge.loven, • '• 
dnt einze junioren ~o ni:ïef wnrt0n (Kunt 1f he·t volgtn?) zich 

••in de - ·nu bekende· - boot te ·1,,tr,n m:men. · f. , 
Manr drie k,n:rtier hiter hadden we - schrik ni.et. ,.,. 

DRIE EN TWINTIG na·ïevelingen' ge Je ld (Rednc1::i~ niet inbegre:.-· 
pen). Sommigt0n ,sle'chts sohoorvoctend; op hoékjes blt0ve.n -zij 
anrzelend wachten om zich. er vdn .te vergewissen,:. of·er in~· 
derdaad iets in de gymzaàl te doen was. Anderen schenen zo'n 
ve:st' vextrouwen in de JUCO te stellen' füèt zij' nie;;ttegen-. 
stacnde onzè hartstochtelijke ·vcrzekprîngen, zich niet é;e
wonnen •wilden· geven en staag· de kan af è.lcven turen,' wach-· 

. • ' . ~ . 1• 

tend op· , aan/e.llc onzekerheid een· einde ·makende gezichten 
van de neren Beek en S,.ro:1ea- Vergeefs;! · 

· Vfos-1'..et. een- wonder, fü:t we ·moeite hadden om Len -ze1f
voldr.ne glimiach van ons, toch, al niet al te .somb,;r iltl!ende· 
gezicht ·af' te ·vegen,? · ', · · · •. ·· .. , 

Overigens hadden we die moei tt0 kunnen ,sparen, want· toen · 
de h,ren ons eenmae.l els beramers v.an de boze, opzet hadden 
ontm,::skerd, leek een door lynching ver'oorzaakte _dood voor 

i 

, 
,-

·/ 
' 

1 



' ------------------------------------------------------------ons zeer nnbij. Slechts ~'het feit, d,,t K0 rel v.d.k,:•n ·die 1vond 
zoals hij zelf toegE,f, in· e~n bijzondei· goed_ humeur st,J,, _heef· 
ons tocri vnn de moordlustigo0 blikken v:,n Loek lfowcc c.s. kun
nen redden, war.rvoor bij deze onze hc-rtolijkc dsnk .. Wl..2r tmigs
zins b0komcn van àE.: schrik h1:,;bb1..,n wij ons nu, een wt.:d-C L,.tcr, 
met trillen.ie pc-n -:,_r•_n het schrijven gezet-;- Ee-st8 jongens, k:m
nen ·jlüliv ons ve:rgcvcn ? We ,zullen het tl:ht nooit mct:r doL11, 
N uu r_1

. rifr ER ! 
• D • • • • • • .. • • en nog wu. t ! ! 

Na de moordnnnslag hebben wij nog, t~~dcrg&rnis v,cn de 
omwonenden, op e<:n portiek een _stormc:chtigv·R.c:ïf uur durend 
dobn t gevoerd met , onze bel<:gers. Uit ~-1 hot ge brul werd ons 
één ding duidelijk : de -ügemc,ne wens om ,·,::-, t v- rn.vond nog an 
gr,:~p was in -.~'t.:rkeJ.:ijkht:·id 01;, te zetten, 01:1 ook in LE:ns dit, 
kennelijk .. ;,.,r.,r gf..:w:1nr,k:e:r·dc s_:i~.l op grotere schaàl in tt..: voe
ren. Ei~ ·:·ij:1e v~.;n vcr~oE.ning geven wij lr.ngs deze vrng hun 
VE::rl 0 ,ngens :,an de /lc~.:.ir;::·ti1; prijs. Zou tet mogulijk zijn, 
JUCO ?? 

fü:dactie. 

Bcl~ngrijk sluitstuk. 
De C(lr.-,pc,ti tie nndci·t r,,s zijn einde. Me.ar de voor ons 

b'clangrijke buslissingen zijn nog steeds niet gevallen. De 
kansen vRn Lens 1 zijn wc,l , en stuk gè,daald, maar toch nog 
niet geheel verdwenen. 'jle staan zelfs aan de kop, nl is het 
wel geflatteerd: 

Lens 1 18 9 5 4 23 39-24 
, Schoonh. 15 8 5 2 21 40-26 

Te·Werve 17 7 7 3 21 29-24 
Boskoop 16 7 4 5 18 40-34 
VDS 17 8 1 8 17 41-31 

Schoonhoven stnat er dus verreweg het beste voor, maar 
ook zij kunncm nog wel struikel_e:r.. Het nog te spelen program
ma is 

Lens Nieuwerkerk en St. Volk,rden (beide~ uit) 
Schoonh.: Boskoop, Duno en Nieum,rkerk (thuis) 

Nieu,kerkerk en UNIO (uit) 
Te Werve: St.Volharden (t) lkastrecht en Unio (uit) 

Onze voortrekkers zullen er in ieder geval goed aan doen 
de laatste twee '''( dstrijden in wir.zt om te zetten. Mocht 



-----------------------. ----· --- ·-- ·- ·---- '·------------- ._ 
Schoonhoven fouten mgken, dan zijn wij er als de kipp:m bij. 

'.Gebeurt dit niet,. dr,n zullen we er toch een'eür in stellen 
dü twee;de plE1a ts te bereiken. ! 

Ilij LGns 3 liggen de eaken anders. De kansep van het 
-do_!de leken V8.I'keken, ma'.lr door onvt.:rwacht struikt..·lcn v~n. de 
J~,gers, he0ft dit elf hl !::et r.·, c~huol in eigcm h~nd, om hc:t 
verleien j,:r:r' verloren gec nc tweede klassE)rsché!p te hctcvc-. 
ren. 

Lens 3 14 10 
VVP 4 15 10 
Postalia2 i5 10 
de Jagers3 13 9 

Nog te spelen 

, 

1 3 21 42-28 
1 4 21 61-31 
1 4 21 44-23 
1 3 119 43-23 
Lens : Gon:1 ( t) en ODB ( t) 

'VVJ ~ d,:, J2gers (t) 
Post&lia: SOA (t) 
de Jagers:Oranjeploin(t),VVP en 

· SOA ( u 1 . . , 
Spanning te over dus! ·Nog 4 p:tocgu: hebben een kans, 

wno.rvan Lons de 110.stë. Gc,an H~nk Eis8nburger c "s. knr.tpioen 
,:orden ??? 

' De derde kam pi oerrsgegr.digde bij onze senior~n is 
L~ns 6. Wim Klunneh en zijn r.nnnen hebben nog m'".cr éÁn tegen~ 
st2nder te vrezen en dat is merkwc:e.rdig genoeg nuramcr zes ( ! ·) · 
vo.n de rangliJ3 t, DHL 9" Zïèt U mB.2r 

Lens 6 .16 12 " 1 27 57--20 ., 
VliÏhelm.6 16 10 2 4 22 45;.27 
Quick 9 16 8 2 ,6 18 48-27 
RKAVV 6 14 7 3 4 17 40--26 
vue 10 17 6 5 6 17 32-34 
DHL 9 10 6 3 l 15 23-10 
vcs 9 16 6 

' 
3 7 15 38-35 

De Del~t,en,'.'.ren staan dus J 2 punt0n op ons echter 
met zes wedstrijden minder gespéeld, . 

Lens moet hier nog spelen tegen DHL(t) en VCS(t) 
DHL komt nog uit tegen : Krantnburg, RKAVV, SHS 

en VCS(tJ,Wilhelmus, Quick, RKAVV en Lens(u). 

' Onze zesde editie staat er dus wer erg gunstig vqor. 
En zi·" ,,:unnen hun positie nog'verbeter,m, wanneer_ a.s.zond9g 
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------- ----------------- -----------------------------------
op Ockcnburgh van DHL gcwonm,n wordt. ])an is de zr,c.k prac
tis'ch beklonken. L· ton vio he;t pchtGr nü:t ,te; licht opvatten, 
rmnt de• pclftcn.~rcn Vc.)"richtèn do l,:,.~tstc: tijd opvdlçnda 
prostnti<.s'cn hcbbc.n na hun N,rsto wedstrijd geen onkcle 
ncdcrlc:c:g r.:,.cr gcl<cdcn ! , 

(I~·JGLZONBEn) 
','/~ .... ·_,·de· H~cr ~ ! ~ · · 1 • "·r · -" ' "-' . ' i.,· ...... .l...•<:., ' 

·' 

fü. t bcl1:mgst0lling heb ,ik 
Uw ru.ctic in de Iknsre.vue g8lczen over de 14 doalpunton, • 
die door Henk Jnn:ssen gcm&ekt zouden zijn. Of hij 'ze g2r.:t!r,kt 
heeft of niet, het nrtikel · vn,s nf, in één v:oord een pracht 
stunt. Len :vr~cht stel (die br·ockios) •. 

Eerder heeft hLCr S8nme1 .. ~:-.r 
hE. t al E:ens gc_h2.d ov8r hE:t slr-c}1tc bezoek~ :.--:-;n onzo club-· 
,_vonden •. D_eze wor:den ipdcrd. ,-.d slecht q, z.:,::,l',t. Û zoekt de 
reden ? Er zijn er meerdere. l.:ijns inzia1s is·· de onderling<: 
bt.nd in' de Lc,nsfä.milie nh t mr.,.r zo stork., Ili t heeft natuur~ 
lijk ook wrnr zijn 'oorz'lnk. 1 

' 
"', ~t zou S:,.:.:r.mlr.r_ir dcnk€n vnn 

eon eigen h 1·m0 ? Wc.2.r. we met vrouw en kinderen terts gezellig · 
een kopje' thçe kunnen drinken en wL.::r .-we" dr,n weer, eens gehec l 
onder ons zijn? Zo echt weer familie? Misschien kunn€n 
nok de clubavonden dcnr dtm gûhoudtn wordqn. Wet zou U den
ken van dit te combineren met de training? -' 

Ik geloof heus, dat we de , 
k:mt o_p moeten om te . tr:ichtèn we0r de _echte familieband te • 
krijgen . 

) 

' ,. 
vez:blijf ik, hodgachtond, 

/ U dankerd voor Uw·. aandacht, 

B,;.bbelaar 
, ' ------ ------------------------------------ ; -------------- . 

) . ,· 

\ 

,-
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DE· LENS f ~ ·v ~ ----------------------' - '1 '\ "'. 

r,edactie: G; Lam en G. Jehee. 
Gironummer t.n.v.' 1: en S. 336711 

Secr,:H.Houkes, 2e Schuytstr.60,tél,324721 
Terreinen Ockenburgh,, eiinde Laan. van Meerd.ervoort 

3le JAABGANG (1957-1958) ~ 0 33 17 AP:RIL 1958, 
====~=======~======~=== ,==================-==-====~========= 

' LENS 1 ZAKAGENDA, 
Donderdag 17 april, Training junioren, bestuursvcrgade1ing, 
Zaterdag 19 11· Junioren 1 en'9, pup. a,b en c 
Zondag· 20 Il Senioren 1 t/m 8, junioren 2,4 en 5 
Maandag 21 Il '_: Clubavond 
Dinsdag. 22 " Zaalvoetbal aan de Nijkerklaan 
Wo:::,nsd..ag 23 " ' : 'iiocnsdagmiddagclub + training. 

ZONDAG A.S. DE EERS'}E KAMPIOEN.??' 
.Het ziet er n,iár uit da·t we a.s.' Zondag de eerste 

Lenskampi(?en in deze competitie ,.'ogen begroeten. Ons zesde 
elftal ~an nan:elijk, na de oyerwinning op DHL van zondag 
j .1., de ·.titel practi.sch niet meer ontgaan. A.S. zondag 
spelen onze, zesde "elft,ülers hun laatste wedstrijd tegen 
VCS en bij een gelijkspel mogen 11ij zich kampioen noemen. We 
vervrachten veel belangstel~ing aan de lijn: De wedstrijd b.e- · 
gint om. kwar1; voor twee op Ockenb;1rgh .. Zet hem dus ?P, lui ! ! 

OFFICIEtL 
. Vergadering. 

De vergadering van bestuur, tèchnische commissie 
en tr,ainer wordt D• -~.DERDAG, 17 A1:RIL a. s['. gehouden • J .Hierck, 
lpeldoornselaan •. 

NIEUWERKERK-LENS.- 1 
Wil Lens 1 ·de kleine kans op de bovenste plaats nog 

behouden, dan zuJ:len de beide nog. te spélen wedstrijden ge
wonnen worè.e:r.. 1l.aarom rekenen we er or, dat we met een volle 
bus naar Nieuwerkerk kunnen vertrekken. ,le start zoals ge
woonlijk per b=,, vanaf ~afé. ·J .Hi.erok, Apelioornselaan· 46. 
Het vertrekseim wordi om precies EEN uur gegeven. 

j 
1 

1 
'. 
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llEDERLAUD-CURACAO. 

. · Voor deze op woensdag ·23 april a.s. te _spelen wed-
strijd kunnen or:derstaande leden en dónateurs de' aangevraagde 
kaarten· afhalen; deze week bij 'dhr.H.Houkes, 2e Schuytstr.60: 

' F..Uqueto 3 x f.4.- ; •A.v .. d.Boogaardt lx f.3 • .:.; F.Kortekaas 
" ~ . ' ,: . 2 X i'.2.-. 

K .. ,T ir ..,} r,;o· "0 .1, ........ -..(. J. ._., ', 

Er waren 20 inzEmders die·negen punten behaalden.· De 
troostprijs gaat·, na loting, naar donateur B._C .v .. Sevenbergen. 

· De spanning in ,de kopgroep- neemt wekelijks toe. Het 
verschil tussen nos '1. en 2 bedra"gt nog.à.echts 2 punten. De 
stand is nu: 1;(234) P.Oranje; 2(232) J.Bontje; 3(227) Th.C. 
Lucas-Lu_rcbq 4522~) F.v.~u•ccm~urg; 5(2?4) G.V~rh~ar, W. Vfrster
hout ;(6)223)A • .oogic-::h 7(,·22) u.Ras; 8(221) C.Meyer; 9(220) 
A.Beck; L.de Boer, H.Jar.s:sen; 1p(219) A.!ïoppenbrouwers, C.Pee-
ters, B.C.v.Sevenbergen; J.v.f!assem. ' , 

. . . I . I 
De deelnemers zitten elkaar :,icht op de hieieri •. 
Voçr ·a.s ... zondag weer ~en '' .normale 11 pool. IJiz·en--. 

dingen \weer op de gewone tijcj,er. t.\v. bïj dhr.Wüstefeld,Regen
tesselaan 198 tot vrij"dagavond ZES UUR; bij <'lhr.Houkes,2e. ·. 
Schuytstr.60 tot zaterdaga"l:onp. ZES uur. 

VARIA. 
- Arnold.van Gein gaat de a.s.Meimaand goed be.g;innen. 

Op 1 mei zal.hij in het -huwelijk treden m1;t Mej.H;Pellefl. De. 
plechtige .inzegening ·zal "plaats hebben .in de parochieke,rk 

- ·- -van O.L.V. Tenhemelópneming, La~ va"n· IHeuw Oosteinde 'l te 
/ Voorburg ... Gelegenheid 'tot felici te'ren van 2 tot 4 uur in Ge

bou1v " .Het Kruispuntn, hoek Laa_n van Middenburg-Westeinde. 
P;oficia t Arnold en vee 1 gel uk. . . 

- We mntv_ingen het d:.oevige bericht dat op de 'nog jonge 
,_ leeftijd van 45 jaar is overleden Me;srrouw J.C.van der Laan, 

geb.Catijn, de m.oede3ï van onze junior Ton. We condoleren de 
familie van harte met dit zo droevdge verli~Éis. Moge God haar de 
eeuwige rust verlenen. . 

-=~=-
-Uitslagen van 12 ett. 13 april 1958: • 

Senioren 
· Lens 6 DHL 9 
Lc•ns 8 - Rijsw.9 

, . 
2--0 
0-0 

Junioren 
Lens 1 Wilh.l 
Gr.W,5 - Lens 6 

I 

1-1 
3-0 

I 

' 
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------~------. --------------------------------------------
Pupillen·.· 

Lens A_- Gr.W.V. 
VVP c ._ Lens B 
Lens C - Rava A 

1-0 
0-0 
1-0 

-:-:-

·vervolg ,iuniÓren 
Leis 7 - Velo 7 5-1 
DH~ 15 ·_ Lens 8 0-3 
Gr.W.V.10-Lei:ts-9 3-0 

PROGRAM!.iA VOOR ZONDAG 20 APRIL 1958. (SENIOREN) 

14u30 Nieuwerkerk 1 - Lens 1 Nieuwerkerk 

12 u. Lens 2 ADO 5 Ockenburgh, veld.l, lok.l 

15 u.· Lens 3 GONA 2 " " 1 " 1 

12 u. Archipel5-' Lens 4 Buurtweg 

·12 u. Lens 5 ~ ·Maasstr.4 Ockenburgh, veld 2, ~k.2 

l 3u4 5 : Lens 6 vcs 9 " . 11 2 , 11 

12u45 .Postduiven6-Lens 7 Monsterseweg, Loosduinen 

12u Wassenaar 9-Lens 8 · Kerkehout, Wassenaar.· 

OPSTELlINCEN: _ ' .B.Luyckx 

Lens 1 : A.Beck, H.Haket, E.v.Laanhoven;/J .Admiraal, 

J.Ras,A.v.Luxemburg, J.Suijkerbuijk, F.de Jong, G.Verhaar, 

J.Wüs:t;eféld. Reserves: P.v.d.Leeuw, 'A.Hoppenbrouwers, ;1. -

Knijff. Leider : dhr.S.v,d.Laan. Samenkomst: 12u45 Hierck. 

Lens 2 : F.Kortekaas, A.Vester, H.Keinper, J.v.d. 

Meer, C.Peeters, P.Oranje,J.Jagers,A.Burghouwt,H.Lancée, 

R.Wüstefeld, H.Beijersbergen v.Henegouwen. Reserve:H.de 

Bakker. . 
_ Lens 3 : l!.Eisenburger, H.Helmi.ch,J .Lelieveld,J .Roo-

zenbur.g, C .Hoogeveen ,H. 'v .Niel, P .Burghouwt, J .Beijersbergen, 

G.Kochi,L.Fortman,A.Linneweever. Reserves: H.Lan_cée, R.de 

Waart, N.de Gruyter • 
. Lens 4 : J.Frijters, Ph.de Heer, P.Krol,A.Krol, ·' 

J. v .Westing, B.v. Velzen ,A .Zuidwijk, V. v. Laarhov\ln, P .Bergen~·. 

henegouwen, L.de Boer, H.v.Westing •. 

· Lens 5 : R.de Waart, A.Smabers, C.Veldink, G.de Zwij-

ger, N.de Gruyter, H.~itters, J.v,Bussel,F.Wolff, H.Naaste-

pad, G.Jehec, J .Brussel, _ · 

Lens 6 : R.Suijkerbuijk, V/.Klünnen, E.Löwenstèin, 

C .Nieuwenhuizen, R.Beckers, _G.v .Gein, .L.Blom, J .Kuijpers, 

F.Schippers, G.Lam,J.Brocl\ard. Reser_ves :G.de Zwijger,F. 

Wolff, ' 
Lens 7 : A.Blok, J.Ballering, F.}!ourik,J.Bom,H.v.d. 

Boogaardt,J.Bontje,H.Mulder, H.v.Rijn, H.Janssen, L.Niessen_ 

S.Kroon. 

, . -
' 

\ 
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. Lens 8 : :J.Ve:theugd; K,V/allaart,'
1
H.v.d.füYck;D;v;Lkshout, 

J.Stolt(.nberg, H.Polman,S,dc Bruijn, J.v.d.Beek,C.v.d.Bogaer·t, 
J.v.Poeljc,E..Sarolea. Roservc : J.Broekhans.,Samenkomst: 't 
\'iachtje, 11 uur. · · · • 

' . 
Afschrijvingen, wat dit bct;i:eft : aandacht s.v.p. voor 

het uitgebreide ûn h~langrijke programma : dhr;F.J. van Luxem
burg, Buys Hallotstr,54, Let ·ook op. het verandE,rdt, adres, 1 

geen telefonisc;ne afschri.iving. ., 
-:-:-

Van doel tot doel. 
'Lens 6 rekende in zijn niet te stuiten opmars naar de ti

tel af met zijn enige nog mogelijke concm-rcnt, DHL. • Zo heel 
erg no,;,ilijk giag h-.t ni,:it ef!ns, want de tegcnstandE;r startte · 
Tiet '.) man en· to.:,n zij na 10 min. m0t un volledig kam stonden', 
hadden we recä.s t.~n 1-Q vóorspronr; t,. pákkcn. ,Onz(. allercurste 

·aanval,· èen fraaie co.:.bina ti,; /'"1·,.:.c,n Ii'ui.jpe;rs on Schippers, 
had reeds succes. 1Jè straffe:. :,;.'..nc~ brrc.ocilijkte het spe,l zeer 
st<'.rk, zodat het g?.én qóogstaanä.e·.sti·':l.jd vrn:rd.' Ondanks tegen-. 
wind wisten we goed.stand•te houden un zelf2 was het vlak vl>6r 
rust wederom Schippers, cli<'. uit een goed opgezette aanval 
scóorde 2-0; In de twecda helft 1ias Lens bcduiden_d· ste:z:ke:r, 
maar enerzijds door slecht schieten en te ver opdringen van 
onze ploeg, anderzijds door met man en macht verdedigen van 
van· de Delftse studs,' bleef het 2-.0. '· · ' · 

Tegen de ongE;slagen en h~rd ·spelénde koploper Rijswi_jk 
bereikte Lens 8 een doelpuntlo·os gelijkspel. Reeds· v6ór de 
rust waren.de Rijswijkers meer in de aanval, hetgeen het 
ergste deed· vrezen voor de wind-nadelige-tweede helft. 

Doch ook na de pauze wist de defensie vaàk met kunst 
en _;liegwerk het doel schoon te houden. Een penaltj dreigde· 
de.eerste nederlaäg voor· de leider in te luiden, doch do, 

,, kccper·stopte het schot. Aldus werd een draw bereikt, dat 
bij Lens _meer bevrediging bracht dan bij de gasten. 

-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN· VOOR ZAT1RDAG 19 APRIL 1958. 
3u45 Cromvliet l - Lens l 'Reàerijkerst:r.bij 
3u Lens 9 · -. DH]:, 16, Terrein l, lokaal 
lu.45 Pup.a . - çiuick Stops t1 1 1 t1 

{ 

Troels trakade.; • 
l 
l 

, 



., 

/, 
! \. 
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lu45 Pup:lllen b - VVP c Terrein 2, lokaal 2 
lu45 OSC - Pupillen c ~uu:r;tweg 
va~ 3 tot 5,uur ~ gelegenheid,voor de junioren om op Oeken-. 
burgh _te komen voetballen. · · · ' 
PROGRAl&l:k JilllIOREN VOOR ZONDAG 20 l!PRIL 1958: ., 

lul5 Verburoh 2 - Lens 2 Wateringseweg te ?ooldijk 
lul5 L·ens 4. - GDS Terrein 3, lo':ar,l. 3,. 
2u30 Lens 5 DHL 7 " 3 - " 3 
En zo-is de opstelling van , 

Lens 1 :_ P.v.d.Lec.--uw, G.v'.d.Waart, J'.Hóefriagels, H. ·· 
Rooduijn, L,Blogg, R.Verbrugh, G.Kemperman, P,.Fretz,H.Pel:. 
ster,H.Pennings, P.Meershoek .. Res.,: ,H;Dictz, J.de Hee;r 

,L.Cramm. Samenkomst : 3u1;5. .Ter,rein Cromvlict. 
Lens 2 : C.v.d.Beek,D.Taat, F.d8 Gr_oot, B.Hcndrickx, 

· H,Dietz,W.YiiLgcrink, R.Blok,W.Stoové, A.LuttErmLn, J,à.8 Heecr, 
U.Drabbe. Iles. :. K.Admiraal. Samenkomst : 12u30 Vreeswijk_- ' 

. str. hö,.K Ltyweg. , , , . · 
Luo,. 4 : P.Straver, H.de Ha11-s,A.·Thomas,K.v:d.Laan, 

R,Roodbol, M.Hnrdcrs,W.,Venderbos, ·H.v.Dijk, P.Kcmper, 
H.v.d.Spck', M.Hcorschop. Rcsc'rves : G.'HalJe en, A.'Nowee, , 
F.Wamstc;~kcr.. -" '• 

Lens 5 : Vl.v.d.Ruijtenbeèk,F.de Wit.; A.Vrielink, 
A.Born, R.Dükke_r Kleijn, A.Roodufjn, ,R.Straathof, A.v,Zce.- , 
land, L.Hanssen, W.v.d.Laan, J.Olylioek.' Res€>rves : ,F,vah. 
Dijk, L.Dankaárts. Leider : dhr .G. Vr€>eswijk. · , · · · 
. Lens 9: A,Roodböl, J.(rro~neveld;A.Harte,A.Verstèegh· 
G.Jacobson; R.Me:11er, R.Martinus, F.de la,Fu~nte, J,v.Adricllcm 
H.Englcbert, Th,v.d.Waart. Reserves: P.Ebing, Th.Scholtes. 
Leid-er : dhr.A. Smabers. . · · 

.. · Pupillen a : A. v .Egmond, A. Rosen tha 1; 'il. Groot, A. Brou-, 
wer; J .Schellart, c .. v.Dam, J.Englcbert, G,Roo.,denrijs, J .Dietz, 

· P._Béijersbergen v.H., E.Wezemberg._ Res. :N.Roozenburg,' 
A,Overklift. Lflîder : dhr,A.van Gastel. ' , ,, 

Pupillen b : W.Reink:~meyer, J.KiE.bert,' F.v.d.Beek, 
J.Lieshout., C.v;Baal,H.Wezenberg, F.Mourik, H.v.d,Heyden, 

'A.de Brouwer, P.Busman, J.Verhaar. Reserves·: l!.v·.Leur, 
H.v.d.Ruyteribêek, R,v.ci_.Wal. Lei.der : dhr.F.Mourilt. 

Pupillen C : J .de Waart, A.Krol,A.Koelan'an; R.v.Grie
ken, c;v.Egmond, F.v •. Gecst, J.Bremmer, R.v.Eeten,J.Luncman,1' 

. ., , 

' 

., 

, 

/ 
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A.v.d.Beek, F.de Kleijn, Rcs.: P-v.d.V,.cr, W.Krol,C.Teunis
sen, A.Englc,bc.rt, R.v.d.Wal. Leider : dhr.C,Teuni!;sen, Samen
komst : 1 uur Rcg~ntesscplein. 

Afschrijvingen aan dhr.L.Sarolea, Tomat0nstr.50. 

Wio kri ,jg,,n we de volp;, 1:de koer ? Lens 1 - Naaldwijk 
·vvR-Lens,2, Lens 4-Wcstlandia, üSC - Lens 7; Lens 8-VVP ; 

GDA - Lt-ns 9; Pup.a, - DHI::HK, .. it Bl.R.K.- Pup.b; Pup.C-VVP. 
-:-:-:- . 

Zaalvoetbal. 
Alle spelers, die aan de zaalvoetbalcompeti tie hebben 

deelgenomen worden voor de laatste wedstrijden a.s. _diml.ag 
aan de Nijkerklaan verwacht. De derde klassers om 7 uur, de 
tweede klassers om 8 uur. Deze wu:lstr_ijdon zullen de b<:slis
sing over de tokle uitslag brongcn. De stand i~ i:iu.: 

Lens 81 punten. 
VVP 75 11 

Q.St.74 11 

illloe je ui t,.rste best jongens, opdat wiJ dinsdag om negc 
uur als eerste zullen zijn geëindigd in deze,dritkamp. 

-:-:-:-
Zo speelden do. junioren •.. 

LE:ns 1 startte tegen Wilhelmus met de felle v:ind schuin 
mee. Daar de bal over het algi-meen te hoog werd gc,speeld, we 
dit echter meer·een last dan een lust. Toch werd de bal, voo 
al. door Hoefnagels en Pennings, ook welnaan de windkant· ge·
bracht de steeds gevaarlijker wordende Peter Meershoek de 
Voorburgse defensie voor problemen kon stellen, die echter 
doorgaans goed opgelost werden. Alleen_ op een flitsend sch·ot 
van onze bewegelijke rechtsbihnen had zij geen antwoord. Ook 
onze verdediging deed. ·zich flink gelden. Jammer was het daa 
om dat juist een fout in deze sector oorzaak was, dat Pa~l i 
en achter het nest mbest vissen. Na de rust een fel opdringe 
Wilhelmus dat echter door het zeer bekeken en· tactische spel 
van onze defensie maar niet tot scoren kon komen. Bijna was 
het aaar ·toch nog van gekomen, maar toen ondernam tijger Pau 
een duik', die een evenbeeld was van die van panter Frans €en 
dag latèr in Deurne·. ;E'rima• >;erk, mannen Een gelijk spel 
in punten, c,en overwinning in tactiek ! 
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Lens a,"met tie.n !!!an, hcvft in Delf.t het duel tegèl!. 
DHL in een' ovC;rwinning omgezet. Nà _het begirPSignaal :i,s Li:ns' 
s'teeds in de aanval gewEwst. Ook DHL kwam vaak, met,' goede ' 
aanvallel'\ uit de bus, maar 'onze{ ba,cks waren de grootste 
hindernis (letterlijk of, f.iguur,lijk ? Red). En was er eens· 

• tem ècmauwd mnmont, dan de.ed Vrouwe .Fo1·tima haar ,,crk voor 
bn.s. Torn het 3-0 stond vonden 1vm het wolletjes. !,Ict geluk-

·, Li.ge ge:zichten gingen we 0naar" ~uis terug. Nog tv:s c oáál win.:.' 
non en d0 titel "is in onze handen. , Ch . . J 1· • · ,, ris e;ee 

Lens 9 wist_geèn gebruik ·te maken van de hulp dor, 
niet t"' ondü;t'schatten ,wind iq do eerste helft. 'Graaf Wilii:m 
~ n, de tweede: helft we],. Do ui t:',lag werd,, alz.o 3-0 in ons 
D.adeel. ·---

( IEGEZOlwEN) 
Vl8a'l'd.e RE,dsk'f\io', \ ,, 

. Het is mij een groot gcnocgcm U 
,-4' ~ 

te L).ici teren • et hei succes dat U 6p 1 april j ;l. g<.,oogst , 
' heeft. Bovendién dank ·ik U voo:r, de publicatie vari _ons ver

zoek aan de Juco, b8treffcnde een ondel:'linge zaalvoetbalcom.,-
, petitie. ·-HerEOn van de redaktiè, ik wens U nog veel' succes 
in de toekomst. · ' 

Een,·,naiveling · 

Waardo naïveling, . , , , 
· · Wij daJ11<:en U voor dit sportiE,ve gêbaar,dat 
ons,, na, het geweld v,m. 1 april, viE>er hclomaal op ons gemak ' 
stelt. Wij hopen ·u in de tóekomst nog vaak 1.n de•boor te 
kunnen nemen·. Redakti'e. 

1!eheé~ de Veurzi tter, ,. 
. ' , · ·· Voèr hèt • eerst heeft Uw 'Sammelaar de 

• - t ' verre reis naar Ockcnburgh weer eens ondernomen. Niet meer 
met de fiets, zÓals ,'vroeger. Die tijd heb ik nu wel defini
tief gehad. Drie vervoersmogelijkheden stonden er voor me 
open: op de brommer van mijn vriend Opa JJ3-n'Knut, in een' 
tlfxi,of met de tram. Aàngczien ik nogal goed bij kas zat', 
besloot ik de duurste te nemén : ik staptEO in lijn ·2. Het 

vooricel hiervan was dat -ik ondc,rweg · op mijn gemak naar de, 
door uitputting verwrongen, gezichten kon kijken van de, 

' f 

'' 

,, ,_ ~ l . 

. ' 

' 

\, 
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optimisten, die, de VLrVc,iJrlijke zeewind ten spijt,. zj,ch toch 
no,; naar de Y/ocnsliagmiddagmiddagclub worstelden. Diell voor
ov.r.gebogen zaten zij ,7oordeh ttg,n hun koplamp te prevelen, 
dL ze, waarschijnlijk nic,t op de spr,:..:,kstoë.l voor :t)c:t c(rst 
zullen hcbbûn g~hoord, ' 

Maar :~a:µ allGs komt ç.cn c incl. Zo 0r,k ,...:'.'" r;_ d~ze kwelling. 
1:tt e,m kloppcmd hart strnd Samm<'l::rnr ·.:., r. bngs de lijn, ,:aar 
h;, ·~ alles blaun en ,:i t '!!as dat er di!rt .. lek. Er wcrd leuk gc•
~D~'eld, vooral door· .... noen, ik wil g .... cn namén noemen, maar 
h'.d " kiept "·in h"t eerste ! Km,r op keer snelde hij weer 
1,;ngs, door '>f tussen, zijn tq;cmstanders heen, tot grote er
gernis van zijn· jeugdige broeders natuurlijk. "Ra'tnvdouwer" 
~istc op c, en g~geven og.:.nblik zijn collega uit h;:;t-z.:vcnde 
jliniorelftal, toen d(;zc zich opniçuw liet v: rl·.kke,n : "nog 
één keer en 'ik neem ju "• G2lukkig lü,i d,, g0oe;helàar zich 
hi ... :rdoor ni .... t van de wijs brLngcn, 2.l ilL:.. nrl,.:r:. ,·;,:; hem toch wc.l 
ict~; te.. horE..n mompLlc.n ov1:...r t..en "zot vcr 11 , clil op het f:..n:t 
stArtd uit zijn beèn los. te branden. Wi8 h~t clac)ltoîLr var. 
deze krachtexplosie zou wordcm, die juniorcnkcLpel' of de bal, 
weot ik ni.Jt, m~ar we zullen hc·t rwar op het lnatste houd&n .. 
Op die zoc,vcr heb ik (;Chtcr vergeofs zittc::n wachter_. 

Maar ho! Sammelaar, viat sla jc.woGr door, Mcheer de 
Vcurzitter zou misschien dcriken dat er ivdGrO woensdagmiddag 
compli., te v0ldslal,en op Ockenburg word0n g;l"vcJrd en dat is 
toch pertinent niet waar. Er wordt in Gen zeer vrümd:,chap
pelijke sfeer gevoetbald •.. en goed ! ! IJl: weet zeke):', ~!e
hee;r de Vom·zitter, dat ik in·Uw naam handel wanneer tk hie.r
voor een welgemeEmd complimont b:r;eng· aan de J:eer ,Sarolea en 
zijn jongens. Jullie hebben me éen paar prettige ure~ bezo~gd, 
jongens, al hebben jullie me hoogstwaarschijnlijk niet in de 
gaten gehad. Daarom de ··dank van jullie aller vriend, 

Sammelaar, 
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Iouderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

24 
25 
26 
27 

april 
" ", 
" 

. . -
Training J~nioren 

: ]estuursyergadering 
Junioren :J., 7, 8, 9 Pup.a-b-c. Senioren 3,5 en 8, junioren 2 en 4 

' 

__________________ ;;::: "-=--=-=-o::-=--=-=-=-=-. -=------=-;::... -- -=-
J U.'.i KAMPIOEN IS LR ! ! WIL VluR::;T DE VCLGE~DE ? . =--------·---. -------•-·------ --------------------------- ·-------- . LE:JS 6 KA!:?IOEN ! ! 

V,at reeds eni._:>c tijd in. he't vooruitzicht lag, i·s zondag ,;,;bcurd. Het ~H;de seniorenelftal behaalde dé titel in afd.4 P. en promovëert hierdoor automatisch naar de·· derde klasse, ' ,. · · · · Vijf zesde elftallers waren zondagmiddag_ getuige van 

' 

de 2-0 nederlaag, die DHL 9 op Hanênburg leed, om zich ver- . , v~:J,gens naar Ockenburgh te spoe'den voor hun laatste wedstrijd tegen VCS, in de wetenschap,. dat op dat moment de titel reeds _ binnen was (door de ned:r-laag van DHL); Dibheugelijk feit werd echter voor de rest voorlopig nog geheim gehouden, -totdat· achter de competitie defini:bief een punt was gezet .. Het aardige wa·s, dat in plaats van een doodgewnne punt een ro-. buust uitroepteken gebruikt mag worden, Want.in zijn laatste wedstrijd heeft ons zesde _editie 'm nog eens behoorlijk van katoen gegeven, Het was wel jammer, dat. VCS met slecht3 9 man verscheen, doch dit negental bood· de gehele ·,yeél.s Lrijcl goede en sportieve teg~nstand. De onzer. maakten ex- echter gGen potje van, integendeel, zij kwamen ll}et een goed spelletje voetbal . ' uit de bus,' hetgeen re sul te.e1 de in yijf ·doelpunten in· iedere speélhelft, waarbij Schippers ri,og eens een atnal tje van zijn productiviteit gaf. Deze 10-0 zeg" was een waardig besluit van dit kampioensseizoen ! · 
Onmiddellijk na afloop stropmden de felicitaties los~ · aanvoerder Wim !Gunnen mocht bloeum .in ontvangst nemen, 
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tcarigeboden door José Houkes en·de kampioenen gingen op de 
foto. 

's Avonds vond· de intieme feestvie:r<~·ng ·plaats· ten huize 
• f ' ', ,, ' 

·. an de aanvoerder o.p de Beeklaan, wm1rbij gebleken is, dat on-
, e vereniging kampioenschappen op bijzondei· hogç; prijs stelt. 
':n het 1":egin van d·e avdnl hield onze- Se·:::•pt~ris een fc.li-..;i ta-
- ies?Pfl(~ri:, die doór captairt Wi·m Kl1.1n1lcn 0/ vaardige wij:--n ;·,·erd 

' ·e[;nt\•,r,ord. Nuarmate, de avnnd vorderde en ie glazen en ~ ::.cc as-
jes meer er. meer gevuld, en geledigd werden, kviam er een gezel
ii.ge, ongedwongen stemming in,· die de avond om deed vliegen., 
Veel ·te snel was h.et weer ·tijd ';Ill afs~heià te n_er1en van onze 
::ympathieke gastheer, zijn echtgenote en de verdere dftalge
noten. De r!laandag had toen reeds geruimè· tijd zijn intrede 
.:edaan. : : 1 

,.. . ,.,,, 

- E,en '..~~:>er .geslaagde e.vona;· Zöals we helaas in verenigings
verband· te •rninig meem,:iken. De spelers van het zesde kunnen 
•2e garantie geven, c'~t :,et beslist de moei te waard 'is, om in 

.. Lens kampioen te·· wo1·d'en ! ! ·, 
· , • Derde elftallers, _houdt dit _in de_ gaten ! ! ! , '·,Red.'·. 

~--===~=====·===============-=-----===---------------------
DÀNKBETUIGI!fü. ' 

Mede namens mijn,vrouw zeg ik allen hartelijk. 
dank voor de .vele bewijzen van sympathie bij mijn huwelijk 
ondervoi;,den en voor het cadeau namens Lens ons aangeboden.·,, 

' , F.J.v.Luxemburg-
van 't Hof '·• ==· :::::::::::;:::::;:;;;:;:; ·===:::= .=======::;:;= -==============. ::::::::;;:;::;::::::::;:::;::::;;::;;;:::::;;;:::::::::::::=== 

OFFICibEL 
Nieuwe donateurs: , , 
n°307 · J .ll!., ,Wolff, Popul,ierstr, 14 

308 Dhr.de Haas, Arnhemsestraat 19 te Scheven~ngen; 
Bestuursvergadering. '· -

De HH. bestuursle,;l.en worden herimrnrd aan de 
bestuursvergadering van 'vrijdag, .25 ápril a.s. ten huize van 
de heer A. van Luxemburg, de·la Reyweg 24. Aanvang 8 uur. 
Gaarne tijdig aanwezig. '· ' · 
K.N.V.B.-TOTO. 

Ons lid de heer A.Walhain'had deze week wel bij
zonder veel pech: !iij kwam' met 13 :E1ten uit dë bus, precies 

V' 
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------------------.----------------------------------------een puntje tekort om uit de K.~r.V.3.roJ; te. kunnen eten. ::::e 
troostprijs is hem du·:i wel gegund. P.Oranjc zette de eir.'l-

. · s;.urt in. Hij liep maar liefst 3 x,unton ujt, Maar de acht~r= 
· v0lr;0r·s geven de moed niet op. :::Je stand i,i nu : 1. (243) 

P.Or1,n~e; (2)238 J.Bontje; 3 (237 Th.Lucas-Luijckx ; 4(?35) 
J•'.v.lu; c .• purg ·; 5(232) W.Vresterhout ;6(231) L,Bol;s'isch; ,C, 
Ycrh,,,:.r; 7(230) L.de Boer, C.Merer, J .Rc:t·; 8(229)A.Hopper
bro,i,.p•s·; 9(228) A.Beck, B.C.v.Sevenber;·en; 10(227)P.v.l::" -
ferÉ:n, H.Houkes, H.Janssen,J.v.Wassem. 

'Voor .a.s. zondag de formulieren op de gebruikelijke 
wijze inleveren: bij dhr.Wüstefeld, Regentesselaan 198 tot. 
vrijdagavond Zes uur bij dhr.H.Houkès,2e' Schuytstr·.60 tot 

. ·zaterdagavor.d- zes uur. 

✓ 

-:-:- :- . , 
Uitslagen v1,n 12 en.20 a:eril, 

Senioren Junioren 
Nieuwerkerk - Lens l 0-1 Verb=ch 2 - Lens 2 1-3 
Lens 2 - ADO 5 0-4 Lens 4 GDS 2 3-0 Lens 3 - Gona 2 6-1 CrC'mvliet - Lens 1 2-4 
Archipel 5- Lens 4 2-2 Lens 5 DHL 7 8-3 Lens 5 llfaasstr.4 6-4 Lens 9 DHL 16 0-0 
Lens 6 - vcs 9 10-0 (x) Lens pup.A · - Quick St.1-0 

,Postduiven6-Lens 7 5-0 Lens pup.B. VVP c ??' 
Wassenaar 9-Lens 8 3"2 GSC - LenspupiC uitg: 

(x) Lens 6 .. kampioen ! 
-:-:-:-

·,Het eerste zag, 01:idanks de (benauwde) zege op Nieuwer-' 
kerk, zijn kans· nog iets kleiner geworden, o,:,dat Schoonhovc-,, 
opnisuw geen steek liet va'llen. Lens 2 kon zi;jn laatste 
wedstrijd niet in een overwj_nning omzetten. AI-0 won gedeci
deerd en verdr0ng ons daarmee van de tweede rlaats, Het derde 
behield zijn goede kans door een ruime yege . op. het z·.vakke 
GONA,. Lens 4 sloot de compeiit~e af met een draw tegen Ar
chipel (2-2), De 100 'doelp_unten hebben we dus niet kunnen 
halen; wel de tweede plaats. m,t vijfde versloeg Maasstr, 
met korfbalcijfers. Lens 6 veroverde op fraaie ·wijze de· ti
tel, ( waarovèr elders in deze R~vue meer), maar Lens.7 en 8 
moesten de punten laten in Loosduinen resp. Wassenaar. Ook 
het zevende is_nu uitgespeeld. 
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----------------------------------------------------------
PROGRAMMA SE!iIOREN VOOR ZUNDAG 27 APRIL 1958: 
- 12 uur Lens 3 - ,ODB 3 Ockurburgh, veld 1, lok. 1 
- 12 uur Delft 4- Lenii 5 ban v .Al tena (naast tenrtislnmen). 
- ·12 uur Lens 8 - L,1,:.kkw,ll Qcker;burgh, vc;ld 2, lc•k.2. . ," •. 

OPSTELLElGEN.: r 
Lens 3 : E.i:.i<stnburger, H.Fs~:::icl1,J .Lc,lieve:j.d,J .Roo

zenburg, C.Hoogl.V(/l··, II_.v.Nlel,P.:· -~·;,hruwt, J .Br:ij~rsbergen, 
G ~i~ochi _, L.Fortr::an ,-A. Linntnweev8r~ .tLt.serves: R"Becke=s ,B.V. 
Velzen.f · · ~ ... ;, .. , · · : r 

Lens 5,: R.de·Wa:art, .A.Srn&bers,.,C.Veldink,F.Wolff,N.de 
Gruyter, H.Witters,· J.v.Bussel,G:Jehee,H.Lai,'.cée, H.Naastepad,' 
J. Er_usscl • Res1:;rves·: E. Löwenstein, C .Ni.:: ,_-..:,;"·.nhuizen. Samenknmst: 
Veluweplein (ing&:1g 7.uidLrpc.rk bij, L•;;,} om 11 u'.lr. · . , · 

Lens 8 : H.Ve::·li.c·,::.i;d, H.v.d.Et::0-k~, _,_v~Onna, H.?ct1rn1:n, · 
J.8toltunberg,· j.v.Po2ljE,S .. de· Eruiin, ~;GS.rolea, C.v.d. 
::.-~ei~aE:rt, L . de weert, E ~Broekhans. Re s~_.:r:ve: D. v. I.if n: ... ~- 1 1 t. 

/ ' ,, AfsChrijvingen v66~· vrijdagavond. :;,m dhr.} .è .van Lu-
vwmburg, ·Buijs Ballotstr.54. S.v.p. géén t6lefoi:1iachë ,,,f
schrijvingen; Zodra de Elftalsecretar:Ls we,:,:t, telefoni ~- ,. 
&angesloten zal zijn volgt hiervan een rnededeling. 

• ' i ,_:_..:-:-.!- 1:_ ~ • . . 

Van Doel -tot DóE:·l. 
.Lens 2 héeft het de laatste wedstrijd lelijk laten lig

gen. Ten eersté ·moest het .met 10 rnan aantreden,' ten tweede 
was daar een scheidsrecht.er die, zoals hij zelf toegaf, zijn 
nieuwe fluit aan het probe.ren vras 8!1 ten derde'was er het 
fri t dat ADO alles en Lens niets mee zat., Cor Peeters· be
s1.ui t· aldus zijn verslag : we hebben het dit jaar met een· 
derde plaats nóg niet zo slecht gedaan. Vrlgend jaar de 
eerste? 

Lens 4 speéld..l in 8en spannende wedstrijd gelijk te
gen A:r;ohipel. 'De wind in de rug lev\}rde' ons in de eerste 
helft alleen rnaar een tegen doelpunt op. Enkele zeer fraaie 
kansen werden orn zeep gebracht. Halverv,ege de tweede helft 
wist Vic v. Laarhoven ecltter kort achter elkaar ,tweernaal de 
roos te vinden. Me_t nog 10 rnin. 'te· spelen, bereikte de span
ni~g grote hoogte toen de Buurtweg-bewoners via een corner 
weer gelijk r:c· ,.\':ten, .maar zij 'naderde het kookpunt toen Lens 
:·•1 de fa2t.,~c,..- . ,ut no.,, . ~r: pÈ:n::lty kreeg t~.· r,~t•n. Helaas, 

' 

\ . ,/ 
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-------·~--~ ..... ·----~---------------------------------------
deze werd gekeerd. , . .. . . , , . , , 

Tegen Maasstr. kon èen sterk g!è)wijzigd Lens 5 niet .. ' 
tot haar .gewone spel komen. De gasten speèlden cèn primitief 
"kick and rush " spellétje,' ckt met v.oE.tbal 1veinig te maken 
had. De zes doelpunëen, die B~rghouwt (2x), v.Bussel(2x) . 
~3mabers ··en Jehee li0tcn aantekenen v,~rèn dr-.arom in '"feite nog 
Nm veel te lichte afstraffing. Een woor.d y::n ii 1·:ond0ring · 
voor de onv~rwoestbare 1!ahieu, die zich tussE.n hec.t II grut " , 
(er 'speel-:en vier junioren mee) goed thuis voel,,~. 

, ·.Indien keeper Verheugd niet en±ge malen'. op subliE;me - , 
wtjze' ,ha'd,ingeiµ-epen, zou Lens 8 mét ,rust tegen een flinke 
achterstand aangekeken hebben. Wassen11ar opende op een geluk
.kigc w'.jze de sc0re; toen. een 'terugspringende bal een gema,J,;-' 
kelijke pr0oi v;, rd voor ·een dar kgenstandE.r~ dL d.2 bal in 
het verlaten doel kon schieten .. Van ·den Bog&ár..d b:nutte op 
uitstekende wijze N,n vrije· sch~p- van Polman. rfa de.rust. 
waren het ·ach<tercenv0lgens f'.cuten van onze verdediging en 
van de scheidsrechter, die nns aan een 3-1 achterstand hiel
pen. ·Even voor tijd wist v:Poelje uit een vrije ,schop deze, 
achtèrstand nog tot minimale pr0port:ies terug t.e brengen. 

. . " ' 

✓---··--- ---------------------------------------- -----------

'PROGRAhlMA JUNI0,1EN VOOR ZATERDAG 26 APRIL 1958; ,, 

3u45 Lens l · · Naaldwijk 1 Terrein 1, lokaal I 
3u45 osc 6 Lens 7 . 11 Buurt;eg ' 

- 3u Lens 8 - VV? 14 ' " 2 lokaal 2 · 
3u. . GDA 9 Lens 9 11 Ockenbmgh 

- lu45 Pup,a. DHBRK " l,'lókaàl' 1 
lu45 ·Wit BL R.K.-Pup.b "•Wesi:vlietwég,Voorburg 
}u45 •Pupillen c ~ VVP g " 2, lok:3al 2 

, PRO!iRAM1IA JUNIOREN VOOR ZONDAG 27 APRIL 1956, , 
" ) . ' 

- 3u45 'VVP 1 - Lens 2 Terrein Zuiderpark 
.:. lu15. Lens ·4 ;-·Westlandia 4· ". 3,. lokaal 3 : 

, -· . . . . ',,. , 

En zo 'is de ·opstelling van : • 
Lens 1 : P.v.d.Leeuw,G.v.d.Waart, J.Hoefnagels, 

· H.Rooduijn, L.Blogg,R.Verbrugli, G.Kemperman, P.Fretz,L.Cramm, 
R.Blok, J .de Heer. Samenkomst: 3u15 ' · 

. :·. 

' 

,, 
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• ! .. t,., -------------------------------------- .-------------------Lens 2 : C.v·.ct;Be~k, l,.Taàt~F~á.è G: oàt,,Ï:H~,~driél-:s;· 
.. H .Dietz· ,- Yi;'i7icgerink,A. Luttc.rmo.n, W. Sto•'vé; E .Blok·, J. de He-er, 
K.Admiraal. Rcstrves: L.Hansen, R. J,_!éker Kl-'.)yn·._ 

Lens 4 : P.Strt~vcr, :I.dc Haf.:s, IVi.H~:rde:rs, K.v.d.La-éln, 
R.Roodbol,~L:Tabbe, H.v.d.S'1t·k, H .. ,fc.!n lijk, :',Kt::rr._'lcr, ·.A.N~
·,·.·ee, 1,1.HL·Lrs ·!1op. Rec .. : _'i.·'._1hcri1:~ s,:·~.:a~ll .. en~ lf.Rood.uijn. 

Lens ·: ; [;ls b,:kcnd n,c t ,1 • V,é:lrl.ink. Ros.:;rvc : A .:ller.: 
b~rg. _S2.rh"r.;.:0-,st .:, 3 uu:r: J;,,vc.~;.~ug. 

Lems 8 : J.Eroekhm:s,f.Duim, N.v.Adrichem,I:.Wandcrs, 
N. Pannekeet ,' R .Koolmees, 'J. Wit ting, C. Suijkerbuijk, F. de la 
Fuente, E.Bish, G.Scipio, Res.C.Jdwe. Leider : dhr.A.v. 
G&stel. --

Lens 9 : P.Ebing, J.GroenE:vc,ld, A.Hartc,A.Roodbol, 
G.Jacobson, J .r.î.:.yor, R.]fr~rtinus, T,v.Pa2.ssen, J .v.Adrichcm, 
H .Englc 9crt, T.v.,_:. ,V8art. Reserve u: R .Tufoy0r, LV \-I·n t0egh, 
'i'h.Schroltez. Leider : dhr.A.Sw·,tc.:·s. ' . . . Lenspup.a als vo,rigt.: \'n.:ek ~"10t N.Roc,:-:,c1.burg. Res .. ! 
C.v.Dam. 

Lenspnp.b V/'.Reinkemeyer, J .Wicbc•rt, F.v.:i.lkek, 
J·.Licshout, C.v.Baal,H.Vlezenberg, C.v.Egmond, L.v.d.Heyden, 
.A.dc Brouv:-er, P.Busman, J"Verhaar. Rct,.: A.Koclcman, J.Lune
mim. Leider ; dhr .F .1/lourik. Sacwnkomst: 1 uur Lijnk,.,mp, de 
la Reyweg. · · 

Leuspup.c, : J.de Waart, A.Krcl,H.v.d.L~ur, R.v.Grie- · 
ken, ,P.v.d.Veer, F.v.Geest, J.Brummer, R.v.Eeten, H.v.d. 
Ruytenbeek, A.v.d.Beek; F.de Kleyn. Rès. VI.Krol, R.v.d.Wal,. 
C.Teunissen, F.v.Duim, A.Englebert. Leider : dhr.C.Teuhis
sen. 

Afschrijvingen aan dhr: E. S,::rolea, Toma tenstr. 50. 
_r_lje Js!tJ.~:r, we de volf(ende kee=é'._ ? Lens 6 - Vreden

bu".'ch, Lens 9 - .V-vP ; Pup.a - }JOA; RKAVV-Pup.b;. Pup.c -
GD.A . ' 

Do ~::J!.upilf2._~ hebben zaterdag een vergeefse reis naar 
de Buurtweg gemaakt. De fout ligt niet bij de JUCO daar de 
publicatie in do·· Sportkroniek ,juist werd ovèrgêiiomën.··· · 
Waar de fout ligt is ons. niet bekend. Pech jong'ëris"1 Volgen
de keer beter. 
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J " - - - -. • i ' ... - ' Zo speèlden on.ze Junirren. ..,1 , -
~. / Lens 1, ,rner m€t enige. invallers, wist ;ok ,üjn t· d,de: 1'/0dstrijd tegen Crö.mvlict in um ovcr.~ii1ning ó,; k zetten. · Ha 1 min. 11,aS, er ré.cds dril::rnae.l ·gescoord, twee: ,k1..Lr 'è:.oor .L(ns en cGnmàa1 door ,tl\: t'~genpar·tiJ~-- Voor de rust 'r;[',S Cri-·l}lvli½t iets sterker,. voo:rnámolijk om~à· t de 1::i_:.lfl:tnie mi:::'--"r :;:~"ldacht nrin db ·vcrdE,diging bcstt:uddc ti/!r: ·:..-~1n dE. aunvallcndc taa;;' ... 1k. -{ ,rUst was .dit tcndt·rs; toch, trol1 1~.n.-·Or.ze 1,anthalfs :~eC::-r nt.DX "· ·· • • '-. .. "· 1 ~oreri en Cr("\mvliet k·1•.,am-· st.cc.:.::s_ meer.~ in de verdrukkii;Lg. Toch wisten zij bij een uitvnl ·gelijk te mak·en,· ma-ar daarna kwam . "'. . ' , Lens nog twe,•maal aan bod, zodat hd' einde md een 4-2 zege . kwam. Volgende week rGvanche, tegen Naaldwijk?? (H.Rooduijn) · :·tens 4 d<c:ed goed werk .door. mcdegegadigde GDS te kloppen riet .. 3-0. Het was c:cn vrij redelijk,, ·wc-dstrijd, waarin GDS iets beter veldspel vertoonde, Omi''s.pcl w&s. echter 'effc'cti&vcr. ·: ~ .r ' ' \ • De eerste 10 minuten waren ·voor GDS, ·dst fel van start ging. 1!ichcl Herders m0est (iènmaal op de lijn redding L,cngen. Daarna echter is Lens voortdur.end in de mee:rá., rhE.id geweest en ons doel kwa·m· verder niet in gevaar. Voor rust' scoorde P.Keinper zeer fraai, ·hutgecn hij in de tweede helft'•nog uns overdeed; ·H.v.d.Spek maakte h,:,t dr'ietal vol. Vermdding ver.dient nog r,en zeer fraai schot van Hans van :pi jk een dito · van i\bx Hoerschop, die tegen de lat belandden.·.,· · i',' . Lens 5 behaalde tegen DHL een B-3 overwinning. Hoewel .we direct na het begin al met ,2-0 achter stonden, ontmoedigde dit ons niet· en werd de druk op het D:\IL-doel steeds groter. ,Binnen korte tijd was 'de starid 2-2 en toen Lens uitliep tot 4-2, 1·•areri de Delftenaren nergens meer. De kanthalfs na-. inen bezit van liet middenveld en de stand werd regelmatig op. gevoorû. Nadat DHL door' fouten in Ónze achterhoede eén. derde . tegengoal had gemaa'kt, was de fut' er een bcêtje uit bij ons, zodat de 'gasten nog g"vaar.lijk kwamen .opze,tten. Hun voorhoede pingelde. echter te veel .en h.ierdoor zag on;,e vièrdedi-. ging kans keer op _keer in té grijpen. , : . - · . Lens 2 begon met tegenwind, maar 11as ddsondanks reeds direct iri de áanval, De Verbur~hverdediging kon het péutlge spel van onze voorwaartsen gemalitkelij1c weerstaan. Dé met .leuke combinaties opgezette aanvallen _van Verburch waren niet van gevaar nntblont, 'doch' daar ontbrak de afi·erking. Een· ·goed opg<. t+,. aanval t·,pcht d" stand óp 0-1. Na rust begon 

/ . , , , 
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., ·' ,, -,_ __ .. -----------------------------------------------------··--~--Verburch aan c~n offensief, dat resulte~rde ir, de vErdicnde 
gelijkmaker., In het vorderc; vE:rloop 1 werd dc'stand "P 3-1 ge
bracht.Scheidsrechter Schottes. leidde deze wedstrijd zeer goed, 

Lens 9 heeft in de eerste helft over het alg8meen goed ge
speeld, maar deels door ,;leoht schiéten, d0els door pech was 
de ruststand nog steeds 0:-0, In d(, twc<cde he,lft kviE,m DHL meer 

· in de eanval, maar ook zij wbtcn het doel niet te vinden. 
Einduitslag, oen dnelpuntloos gdijkspel.A.Harte mag op 0en 
goede wedstrijd terugzien. 
At'tentie Juniores! Nu onze SEJnior,m practisch ui t,;!l,spèeld zijn, 
zal er de komende week meer ruimte vrij komen voor het opnmcen 
van verslagen. Aan de jongens en leiders, dus de taak voor de
ze verslagen te zorgen! We ncmen·ze graag in ontvangst, maar 
liefst ui tcrli.ik zonda1;avond. iluf. s.v. p. tijdig •inzenden aan 
dhr.G.Lam 2 Wilgstr.71 of dhr.J.J~!:.r,0 1Kon.Emn:.~':,..è-:-·-r5-Cl .. -

·VARIA' m H d th ' l · t t ,,. t · 11 . . . -.1om ey ra, ans .... e ui (,n<.-n u.Gr &2'.'. i _c-ric" 1,s op 
12 april j.l. t<. Lisse in htt hmclijk gc~L•:,n r:ct·mejuffrouw 

.Els van Berkel. Van ha:rtè önzé gclukwcns;,n . 
. : -Gelukwensen ook aan hot St.Jans-collcge, dat. bij het 

Cerèiken van het hoogste bouvtpunt de vlag mocht hi.jsen. 

EJCT_IfICATIE. 
Door· ·een abuis is de "staart" van Lens' Zw.lragençl.a op 
de eerste bladzijde van deze Lensrevu:e weggevallen. 
Onze leden kunnen echter gerust zijn. Ze zijn van harte 
welkom a •. s. maandag 28 april 'op de clubavond. Zoals 
steeds in café Hierck, Apeldoorri~selaan. _ · 
Tussen haakjes, afgelopen r~aandag cochten we tot 
onze vreugde een toename van het aantal clubavondbe
zoekers constateren. Houden zo! 

\;OENSDAGHID:i:JAGCLUB. 
Ondanks de verjaardag van Koninging Juliana op 
·:oensdag. 30 April a.s. gaat de ,;7oensdagmiddag
club gewoon'door. De meeste junioren zullen w~l 
een· vrije dag hebben. Het belooft dus weer echt 
gezellig te Worden. 

/ 
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3le JAARGANG (1957-1958) n°35 1 MEI 1958 
-========================================================== 

r:~nderdag 1 
Zaterdag 3 

Zondag 4 
Maandag 5 
Wo2nsda'g 7 

mei 
" 

" 
Il 
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LE;JS ' ZAKAGENDA 
Training junioren 
Junioren 6,7,8,9 

·Fupillen a, b en c 
Nederland-Turkije en dus géén voetba~ 
Clubavond ! 
Woensdagmiddagclub en training selectie
groep. 

-------------------------------------------------------,---
LE:'3 3 KAMPIOEN ! ! 

,, 

J.;C>e,hten we vorige weElk Lens 6 als eerste 
kampioenselftal in dit seizoen begroeten, thans is er weder
om volop reden tot juichen want ook Lens· 3 wist definitief 
op de eerste plaats beslag te lèggen. . 

Mogelijk geïnspireerd door de prettige· 
vooruitzichten, die ·de verslaggever van het zesde hun in de 
vorige Lensrevue bo.bd bij het behalen van het kampioenschap, 
hebben onze derde. elftallers maar direct radicale maatrege
len getroffen en zijn ze in.hun laatste wedstrijd danig van 
leer getrokken. Het toch nie·t zwakke ODB werd met 6-0 ge.
kraakt, waarmee tevens de grootste overwinning in dit eei~ 
zoen werd behaald, Doch .•• dit alleen was nie·t voldoende. 
De Jagers 3 kon namelijk nog mèt ons gelijk eindigen, indien 
het de twee achterstallige wedstrijden won, waarv~n één 1 nl. 
tegen SOA 3, tegelijkertijd met Lens 3 - ODB op Ockenburgh 
gespeeld. Gezien de zeer slechte positie van SOA, rekende 
ied,reen reeds bij voorbaat op een Jagers-zege. Maar voetbal· 
is een raar spel ••• want de Jagers leed een regelmatige ne
derlaag en hoe verder de wedstrijd Lens 3- ODB ( die bij 
rus·t reeds 5-0 ïn ons voordeel stond ) vorderde, des te meer 
werd net duidelijk, dat ,-ie oij het laatste fluitsignaal als 
kampioen het terreiri zouden verlaten. Dit gebeurde dan ook 
in een'..ui teraard- zeer opgewekte stemming. · ' 

•,; 
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----------------------------·--------------------------------
Een ka;npioenschap 1 dat tevens promotie inhoudt1 zodat Lens 3 
na een éénjarig verblijf in d& derde klas, weer-naar het ou
iJ_e miliêu is teruggekeer!l. ·spelers van Lens 3, van harte ge~ 
lukgewenst met dit succes ! · /' . ~ 

re intieme vierii1g, :waarov~r het zesde "hE:,.le verha;J.en" 
kan. vertelle:i heeft µog niet 1,laats gehad, omdat niemand erop 
gerekend tad, da.t afgel()pen vmdag de vlag ree_ds in top zou 
gaan. 

Maar wat in ,het vat' zit ••. yerr.'uur-t_niet. RED, 
P.S, Als de plaats;u,liimte het toe.laat zullen ,we in deze revue 

onäe kampioenselfta~len nog nader onder de loupe nemen. 

' 
,UF~·ICIEEL / , 

Belangstellenden zij medegedeeld, dat hct.ad~es van de 
. penningmeester L,de Weert thans is Wolwev_cr:,,:~arde 327, 
Den Haag. 

' In ballotage: 
n063 Fr.de Haas, 10.10.46 ·Arnhemsestr.29 R,Bec:ker-Houkes 

64J.P.A.v.Zon, 2.4.42, Valkenboslaan 329 Juffermans-Sarolea. 
liieuwe dona tricè: 
n_0 309 Mej. ; .• Ani ba, Pasteunitr. 71. 
Vergadering: 

De volgens het H.R. voorgeschreven verga&ering van be-. · 
. "' . 

stuur en com~issies zal worden gehouden op maandag 19 mei a.s. 
Plaats van ·handeling wo:i:'dt nader bekend gemaakt. Belangheb
benden worden. verzocht deze datum reeds thans te noteren. 

K.N.V.13.-TOTO. ' 
De h0ogste ·score werd bereikt door onze donateur dhr. 

L.v.Staalduinen en L.v.d.Wijk, n.1.12 punten. De loting wees 
uit, dat de troostprijs ga~t naar de heer L.v.Staalduinen. 

In de ranglijst kl'mm weinig verandering : P .Oranje liep 
iets uit. De stand is nu: 1.(254) P.Oranje; 2(248) J.Bontje 
5(246) Th_.Lucas-Luijckx; 4(245) F.v.Luxemburg; 5(241) G.Ver
haar, W.Westerhout; 6(240) L.de Boer, A.Bogisch; 7(239)A.Hop
penbrouwers, C.Meyer ; 8-238) J.Ras, Jl.C.v.Sevenbergen;9(237) 
A.Beck, F.Mourik; 10(236) H.Jünssen-J.v.Wassem. · 

Zondag a.s. wee.reen buitengewoon programma, met o., .• 

, 



------·------- ·-----~ ---------------------------- ·--------
de cup-final ._ Aangezien meerdere wedstrijden reeds' zaterdag 
a.s.· 11orden ge.speeld, moGten de formulieren UITERLIJF ~~RIJ
!)AGAVOND \,orden ingeleverd. llë adrE:ssen zijn : dhr.Wüstefeld, 
1Legentesselc:an 1(,8 ui ter lijk VRIJllAGAVONll ZES UUR of bij 
dhr.Houkcs, 2c Schuytstr,tO, UITERLIJK VRIJDAGAVOND NEGE?/ 
UUR. Willen de deelnemers hiervan goede nota nemen ter voor
komin.g v&n t,. leurstelling. 

- : - :-
DANKBETUIGING • 

Hartelijk willen wij bestuur, leden en ·dona
tF,urs van Lens danken voor de belangstelling, die wij voor:... 
al door hun persoonlijke.aanwezigheid bij de H.ll!is en op de 
receptiE, als door schr:j.ftelijke of. telegrafische gdukwenson 
è;:, onze, hm:clijksdag mochten ·ondervinden. TE:Hns danken wij 
&llen voor hrt mooie geschenk, dat wij namens Lens rr.ochten 

. ontvc.ngen. :::,.de WE:ert 

J. de Weert-i}i.._, te:rsen. · 

Ui tslé,gen 
s~nioren 
Lens 3 -
Delft 4-
Lens 8 -

-.:-:-

van 26 en 27 april 19.58. 

0DB 3 6-0 (Lens kampiocn)
1 

· 
· ens 

Lens 5 2-0 · . . . D 
Laakkw.11 bij stand 0-0 e 

-gestaakt -

Van doel tot do8l. ---·----·-·~--- --

i Junioren 

4 - Wastlandia 4 5--'.l 
rest m,rd afgela~t. 

. Lens •. wilde in·. de laatste wedstrijd. van de c:,m,pe>·• 
ti tie geen afni:-cuk doen ·aan haar tra:li tie; slschts 10 n•a:~ 
lietc,n zich Rîgelopen zondag, met een prier.,er.:le storm in de 
rug, naar'lleift blazeno V00:,:, de achtste maal r,:ocst het ha, c 
tegenstander met een numerieke minderh8id tegLrr.aet treden, 
Dezelfde traditie ,ül echter dat. ons vijfà.e ,juist in ,die 
wedstrijden zien van haar bE>ste zijde laat .z.ien. Jammer· v,as 
het daarom dat onze viE>rmans-voorhoede ui tgcreken_d in de· 
slotwE:dstrijd aan ec.n ernstige ïnzinking'leed, al zal daar 
het ontbreken van schuttE>r·Li:.ncée wel niet vreemd aan gE:
weest zijn. Er lukte nu ook letterlijk niets in deze a~nvals
linie, die. anders toch wel tot 'behoorlijk spel in staa't is. 
Jan:mcr, ,:ant onze defensie' wist het' met de Delftse kampio,:nen 



, 
-------------------------------------------------------------
,:el te: klaren. Speciaal Smabers en cl0· Gruyter :rcz0n ond(ir d,:, 
druk van hc-t Delftse en hemelse geueld tot grote hoogte. !-lic
·~r:nd kon het hun diiarom k,lalijk nemen dat de gro0n-wi ttcn, on
danks ·acze sublieme afweer, toch nog: kr,ns zagen twee " sof " 
goaltj(•s achter Robtiê ·de· Waart to prikken. Ee:n 2-0 ncd.erlaag 
dus, die enigszins té.h urstcllend is na de fraaie eindspurt 
w,n h, t vijfde. Dit , t f'tal - over ht t alg0mecn b0s taand·. uit 
junioren van het vo:·i::; jaar - kan op iccm goed debuut in l.0t 
seniorcnvoutbal terug zien. Het heeft bm10zen dat ·het, ook 
zonder '1 hardheid " in staat is flink van zich af te bijten. 
Tot he:t vcilgend jaar, jongens, maar dan met de wetenschap dat 
een kampinc.nschap heus,1~_d _binnen ons berei.k. ligt. G.J. 

PRiJ:::F..~;J,:A JUNIOREN V"'J"!:1 :.;.':ERDAG 3 MEI 19~8. 

- 3 uur Lens 6 - Vr.c d, nburch 7 TC:·i·ün l , lok&al 1 
-2u30 W;i. t Bl.R.K, s-Lcns 7 Tern in •·: stvlic:tv:eg 
-3u;,D_ Ziit Bl.R.K,b -Lens B ·" 11 

-3u J.1;t1s 9 VYP 15 " 2, l ·\:. ? 
-lu45 w~pup.a MOA 11 1 " , 1 
-lu45 RKAVV Lensp\J.p,b " Ruysdcallaan 
-lu45 LE:nspup.c GDA · "•., 2, Ic-,:. 2 • 
En zo is de opstelling van : 

Lens 6 : als bckc:nd . <Hes: F. de Wit. 
-. Lens 7 :; als bekend. Res. A.Verburg: Sar.ienkomst: 2u. 

·Lijnkamp,_de la Reyweg •. 

I 

Lens 8 : J.BroGkhans,·F.Duim,N.v.Adrichem,D.Wanders, 
N.Pannekeet, ·A.Haite;J.Witting,_ c·.Suijkerbuijk, E.Bisch, 
G.Scipio, Th.v.d.Waart. Res.: C.Jehee. Samenkor,;st: 3 u. Lijn-
kamp, de la Reyweg. " • · . · ' 

Lens 9: P.Ebing, J.Groeneveld, J.Mcyer, A.Roodbol, 
J .Jacohson,. R.Koolmees ,R.:Martinus, Th. v .Paas sen, · J. v .Adrichc,m · 
F • .de la Fucnte, H.Englc.bert. Re·s. R.!,foyer, A.Versteegh, Th. 
Scholtes. Leider : dhr. A,Gmabers .. 

Pupillen a: als vori~e week met N.Roozenburg, Res,C.v. 
Dam. · 

Pupillen b: als vé>rige v,eek gepubliueerd. Res. A.Koelemani 
J .Luncman. Samenkolflst : _l uur Li jnkamp :. de la Rcyweg. 

Pupi!!el'l ~t i!!l!! V'orige ,mek gepubliceerd. Re.s.: W .,Krol, 
.?,.v.d.Wal,C.'!'cunissen, F.v.Drnnc1~, A.Englcbert7_i kr:dhr. 
,,.:'2uniss:'1. , 

1 

- ·' 
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--------- ________________________________________ f _______ _ 

Afschrijvingen a1m dhr.E.Sarolea, _Tomc.tcns'tr,5O, 

·ZAALVOETBAL; ' . ., 
Asn het einde v&n ,de· zaal voetbalcrmpGti tie, die 

'
g.., tui go de stand i .-.

6 
· , 1. Lens , 7 pt. ' ' 

2·." Q.Stcps e6 ; 11 

3 1r'1r ~, · ~. 11 r· , .... v.~,• ,.,'-t \ , zo succesvol vo·or Lc.nso v:erlo_pc-h ·:ï.._s, wil ik n.::.tmons 
de vereniging .Quick Steps de, l.eiders en spelors' van Lc.ns 
gaarne bedanken voor de .uiterst- sportieve wijz0·,· waarop zij 
aan deze competitie hebben deelgenom0n. EcA woord vans~€
.ciale dank dacrnaast aan de heer Sarolea, mede door wiens 
E,n•,ezigheid en arbi tragè he.t programma zo~dor a] t, .. voel 
s ·.J:'A1bbclingen kon --;,,orden e.fgov:ikk . ...:.ld. 

· · ·. Quick Steps hoopt, dat Lens het .volgende wintcr-
sci-.;oE:n. weer vc.n de· partij .zal zi,j~, opdat bei1cr strLvcn 

, cp " Beter vo<ctbal " ( de titel' van het mooit. boek, drt. ik 
van· Uw Hr. Mcershook ontving ) goric,h t rr/ogE. blijvq1.' ··, 

, , P. Oudenlwoven 
.' Leider Quick7Stc.ps. · 

· BIJ J,;EN KAMPIOENSCHAP,'. 
· Daar verl0dcn weék ruimte efl tijd .ontbrak, om wat 

na.dor in te gaan op het behaalde kampioenschap door Lens 6, 
doen wij 'dit nu bij deze • Het' succLsvolle elftal bestond 
uit de volgende spelers : ' 

R.Suykerbuyk 
. W.Kl\Jimen , E.Lnwcnstcin 

C.NiEiwonhuizen ·a.Bçcker; G.v. Gein ,, 
L .Blom · J lKui jpers· .' F-. Schippers G. Lam .J .Brochard 

Merkwaardig is, dai; dÎt elftal de èompetitic inzette 
als L'ens 7. Onze veteranen vormden toen het zc,sde •.. Doch :reeds 
in de eerste v,edstrijd toonden de kampi'oenen hun kracht', zo--, 
dat de' ECO het . .wijs achtte ëeide elfta1'.len om te ruil,en. Als ' 
zesde elftal ging het 'aanvankelijk niet zo daverend (3 wedstr, 
3 pnt.J doch naarmate de competitie vorderde, raakte het, 
elftal ( dat vrijwel het gehele s ;izocn· in ongewijzigde op
stelling u-i tkv,am ) , meer en meer op dreef. De. tweede compe
titie helft bracht' zelfs l<..:tter zegeprs1lon, op een gelijk-

; 

I 

I , 

✓' 
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spel na·. Thuis bleef het clftécl ~i-ig~slf'gen en de score was 
zelfs· zct.r fraai: 45-6, u,r,ruit zmKl de kracht V8n de· aanval 
els van de verdediging blijkt. Uit wc.rd al.leen t"gen VUC ver
loren, toen dp ploug cGn complc tu off-day had. :Îk ti tGl werd 
behaald met ruime voorsprong op n°2 Wilhelmus en r.,c t ."dè 

f 

fr2,,ie cijfers 
. 18 14 3 1 si· ::9-20 

Des te IDLCr vmardc heeft di \; k, mpü;nschai::, or"dat dit 
t,.vc:ns promotie bE.tGkcmt •. Voor het ee:rst in do: Lnshistorie 
ke;;;t LsJns 6 nu in do 'derde klas uit. VorschillEonde.malen heb
ben, m, rGcds op de, drempel gestaan doch steeds ging de poort 
vnor onz<'. neus dicht. Het Voorburgse Wilholmus - als "eeuwige" 
médcdingcr, heeffi ons hierbij ,diverse malen-de voet dwt!rs ge
zet. 

Het vorige scizo<.n werd Lt:ns C ook ree is k::mpio,n( 
dit ~rcsttJerde de oude g&rde) doch r..::Jlgczion Lr~ns 5 t0Li: d-~-· 
gr, •10crd.e, gir..g c::._ promotie .. , nic t door ! Dit, je.ar echter 
vrel, ~n hc,t is "uic;t dnc:rom zo'n groot succes, omdat de mees
t" C..Jd'ers van hLt krmpioenstu,m vorlu'eh jaar tn t de "dcgra
dnntcm II b<.hoorfüm. ,;" hebben zich dus ,iel op klinkende "ijze 
gerevunchcerd ! ! ! Daar•'m nogmaals. vun harte proficiat aan· 
V!im Klunnen en zijn mennen en veel succ, s tocgm.nst in de. 
derd0 klas·. 

Historie van Lens 6: 
Hieronder laten we een overzicht volgen 

·van de hardnekkige ~ogingcn, die Lens 6 in de loop der jaren 
èr,0d ,•'Jl de 4c klas· te bercliken. Vrijwd steeds werd het een 
"iEld~cop met Wilhelmus en daarom vormclà.Em,we eveneens de cij-
fer-,, v&n deze club, ' 

Lens 6 deed hot eerst van ziçh spreken. in het seizoen 
·.1950"-51. Na een nek"aan-nek race eindicdcn we gelijk met Wcster
kvartiGi 6. D8 beslissingswedstrijd ging echter kansloos ,ver-

- lor en ( 5-0) 
1. Westerkwartier 6 
2. Lens 6 

16 
16 

28 
28 

44-7 (thuis : 1-0;uit 0-4) 
46-15. gem.175.' 

1951-1952 w0derom in dP running. Opnieuv. een gedeelde 
eers;te plcats thans met Wilh.6. Ook nu bracht de beslissings
wedstrijd g~cn'succos ( 0-2) 



•· ' . r , 
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· l. Wilhelmus 6 18 . 32, 65- 7 ( thuis : 1-0; uit: 0-0) 
· 2. Lens 6 18 32 79.,.15 gem.1:78 · _ · · 

' 
lS,52-1953- Ook·di t- seizoen tt:-llcn we lenge tijd mee. Op 

hut einde zaktsn we céhfor ,,at af en bthndden tt:nslotts 
op De vijfdE. plaats 

· 5, Lens 6 
6; Vlilh. 6 

e ,., • ' . / . 

18 ~l .45~33 ( g½~-1-77) 
18 · 19 40-35 ( tLuis 5-0; uit 0-,;) · 

1953-19~4. Lsns 6 
met goede cijfers als 

3, Wilh.6 

doet het wC~r bchoo:r'.lijk c~ eindigt 
viei-de : ,_, , . · ..., , · ..., · · ':' 

4, · Lens 6 
... 

16 24 58-25 (thuis 0-7; uit 0-3) 
16 19- · 46-30 gem.l.19 · 

' . 
19':f,-1955. _Een «edstrijdg~middelde van l. 67 was toch 

námclijk.n0g 
dat .oris naar 

niet voldo,nd.e vootr de ti t~l ! Eén_ club dc,.,d het 
be:tcir sn <'.i t was•-, read t · hEit al __ Wilhc,lmus 6, 
d,:; tv;t.td.e plaats vcr~.o..:.s: -

37-15 (th~is 3-0, 1. Wilh.6 _12 22 
2. Lens 6 12 20 46-13 gem.1,67 

u:i!t 1-2) 
' '. 

1955-1956. In di.t"rm1pj~ar" voor Lêns deelde 
zesde in de malaise. Na een povE:r seizoen was de 

ook het 
voorlaatste 

plaats ons deel. ' 
2. Wilh,7 16' 22 
8. Lens 6 16 8 

43.,.19 
24-41 

(thuis: 0-4; u;i t 1-,6) 
gem.0.50 

1956~1957; Eindelijk k,impioep., met grote voorsprong op 
n°2, Wilhelmus 7, (_.de. zesde Voorburgse editie was inmiddels 
gepromoveerd}. Doot: dggrad.atie van Lens 5 echter kon het .• 
kampioenschap niet met promotie bekroond wo; don. ·· ' , 

l. Lens 6 18 33 . 72-26 g0m.l.8l. . 
2. Wilh"7 1, 18 26, 63-34 (thuis: 3-2; u:i:t 1-3) . 

. ,. - , i 

1957-1958 Opnieuw kampioen en thans doet Lcn's 6. zijn 
• • 1 

intrede in de derde klasse. Der ·traditie ,getrouw ïs Wilh. 
(thans weer het zèsde) de grootste Yivaal. Voor het eerst 
in de historie èchter maakten de onzen-in Voorburg tweè 
punt1:n buit,· füiarmE:e 'de basis leggend vnor het_ ~itei?delijk 
succes. '- . 

1. Lens 6 
2. Wilh.6 

18 21 69-20 gem.1.72 1 
17 24 50-29 (thuis :2-2; uit 2-1) 

' 
' -. ' 

,... 1 • 

; ' 

' 

\ 

., 

•, I 

- 1 
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STANDEl.Y Jfü!IOREN: 

A 1 1 1 G 
Vnd~nburch 9 9 - - 18 35-10; VVP 1 l? 

6 2 2 14.43-28; DHL 2 14 
6 1 4 13 29-26; Ravá 1 15 

13'- - 26 60-1 
13 - 1 26 88-1 
10 - 5 20 .60-2 

Quick lü 
Lcüs 1 · 11 
Wilh. 7 5 1. 1 11 38-lG; Lens 2 14 

12 4 3 5 11 27-35; Vr,,dcr3 J 2 
10 3 3 4· 9 31-27; ~Lstl.3 14 
10 2 3 -5 7 l6-1s; VErb.2 13-

8 ~- 4 , 18 47-2, 
7 ,1 . 4 • 7 . J-2: 
6 3 5 15 25-3 
2 3 8 7 20-4 
2 2 10 6 10-6 
2 1 13 5 23-6, 
1 --15 2 17-9, 

Cromvlict 
Naal dv,•i jk 
RVC 
Rijsw. 
VI0S 

2 G 
L8:r"s .:;. ' 15 
GBl,4 15 
VV? 4: 14 
G:'.'1, ·, 14 
131.Zw.4 12 
W.:stl.4 15 _ 
DHL 5 15 
~.St.5 14 
Vclo3 15 
Verb.4 12 

l..l. 
VVP 7 - 16 
Q.St.6 •14 
Gr.w.5 13 
Lens 6 15 
GDA S 16 
Rava 4 ', 13 
DHL 8 · 12 

.Vred.7 13 
Verb.5 11 

8 1 2 6 4 9-26; RKSVM2 14 
11 1 2 8 4 13-54!1,!0A 1 16 

!Veio2 16 

12 1 2 
12 1 2 
10 1 - 11 

8 1 , 5 
8 - 4 
5 2 8 
4 3 8 
3 2 10 
3 1 11 
- - 12 

-:-:-:-:-
1 -

25 61-17.IGr.Vl.4 13 
25 56~211Rava 3 10 
19 51-25iValk.3 ~ 
17 L,0-25iDHL 7 10 
16 50-261Lens5 13 
12 33-46iWestL.5 12 
11 28-561 D.Hoorn 11 . 

8 23-59IYVP 6 12 -
7 23-32IVitaN.2 8. 
0 7-621 

-:-:-:-

2 I 
l:C 1 - 3 20 

9. - 1 18 
6 3 12 
6 4 ~;, 
5 2 6 12 
4 - 8 8 
3 1 7 7 
2 2 8 6 
1 1 6 . 1 

53~ 2' 
60-1 
2)-11 
30-3 
47-4, 
2~--4. 
20-4 
18-4 

9-3 

1 4 p 
12 :;i. 3 
11 - 3 
10 :1 2 

7 2 6 
6 3 7 
4 3 7 
3 2 7 
2 1 10 
- 1 10 

25 • 70-18jVVP 11 13 
22 61-20ILens 7 16 
21 54-12!Gr.w.7 14 
16 '35-23IRava6 14 
15 51-541Vred.9 16 
11 25-34IB1.Zw,7 16 
8 22-3llVelo 7 15 
5 16-741DHL 11 11 

-1 12-66!Q.St.8 14 
. 0SC6 13 

12 - 1 24 91-1: 
11 1 ,4 23 34-1, 

9 1 4 19 45-1' 
8 2 - 4 18 38-21 
8 2 6 18 51-31 
6 4 6 16 52-3' 
6 1 8 13 2e-61 
4 - 7 8 31-31 
1 - 13 2 20-6' 
- 1 12 -1 12-9; 

--=-=··=== -==;;::::;::;::::;; - _:;:::===============-=========· :::;:;;:;;::::;:::::-=========~ 
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Redactie~ G-.Lam en G.Jehee 
Gironrnr.r. er t ,n iv. L. en S. 3 36711 , 

Secr. :H.!lrukes, 2e Sd:uytstr.GO,tél.324721 
Terreinen Oc::enburgh j einde Laan van Meerdervoor-t 

. ' . . 

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

Donderdag 6 Fiei 
Zaterdag lU 11 

Zondag 11· 11 

lfaanélag 12 11 

Woensdag 14 11 

Donderdag 15 " 

'î'r~ini_ng· _Junioi E'4 

Junioren 1-7-~-9, pup,a,b,c 
Sen.Lens 6, Jun~oren 2,4 en 5 
Clubavoád + leidersbijeenkomst 
Woenodagmiddagcluh 
Hei:,elv.s.artsdag 
L(_1s Juniorer~ 2,!: ,S (.~1 ) 

; =--•~-- :,;-,=============:.s::;:::;:;;_;e================= .. :;.::::::::=:;:::========::-::==== 

:;:_. ~ -·- --=--=========.:::::::;::::::;=-===================-=== ~ ==:::::·-:·- --.;;;:;::;::;;=::;:;:;. 

S F O R T U I T W I E: S E L L N G. ---------------------------------
Up de la,;::tst gehouden jriorvergf;_dsring is r~e.t 0n

der·,;e1·p ·sportuitwisseling aan de' orde geweest. De plannen 
zijn ir:~id.:1els uitgewerkt en hebben vaste vorm aangenOI!:en. 
:i.1ijdcns d.e,& .. s. Pinksterdagen zal de SFORT-CLUB UEINTl·:.AGHT" 
uit Obers tein ca. 40 rr,an sterk de gast zijn van Lenig en 
Snel. ' 

Uiteraard brengt dit voor onze vereniging grote 
consequenties. met zich. ,Inmiddels hebben zich 22 leden opge
geven om die dagen als gastheer voor één of meer van onze 
nieuwe Duitse ,:p,rtvrienden ç,p te treden, t.w. J .Admiraal1l) 
Fr,de Jong(2); H.Janssen(2);'A.Hoppenbrouwers(F); C.Hooge
veen(l) H.Houkes(2);J.Willems(2);A.v.~aarhoven(l); B.Lucas~ 
Luijckx(2); G.Verhaár(l); J.Suijkerbuyck(2);S.v.d.Laan(2) 
F.Nuyten(l) A.Walhain(l); J,.Jager(l). · 

• . De P & P zou gaarne nog 16 pers.,onen gedurende de 
Pinksterdagen huisvesten. Ondergetekend~n, zouden gaarne 
spoedig een kort berichtje of telefoontje ontvangen van de 
leden ·c.q. donateurs, die thuis de accomodatie hebben om eer, 
of eventue&l meer van· onze gasten onderdak te verlenrn. 
Liefst a.s. Do::derdag· even een telegoorttje. , 

' 
' 

. ' 
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-2lrs- , _____ ,_ _______________________ ··------ ------------ -· --------
Het vooriopig program,:.a ziet er als vqlgt uit·: 

: . 
ZATERDAGAVON:U •· 

,; '1.tvangst van onze vrienden bij 'A:dro te Sèhe
veningen. te C[,.) uur: door' het bE·stuur en de P.P .. Na ken
::ismr1king zal het g5;;elschap 1ij áe v~1·schillende ge sth.eren 
··•orden ondergèbrZ:,cht" I:e ve1'd.ere ~.vond. zullen onze vritmden 
.us é;.e gast zijn bij de' le,len ,aéc ~ich bereid. v, ril' 2.rd heb

ben als gastheer op t_e treden. · 
• ZüNDAG, lste PINKSTLRDAG •. 

Het· ligt in het voornemen van de P.P. de gas
ten dien dag iets· te laten zien van den Haag, wc1arbij ge
._\,i.c1"ct wordt aan e,sm, g!"zamenlijk. bezoek a~n p,morama !\Ic sdag. 
.. ~et;'-.i.Scheveninger... · ,, 

,.,.AA 7AG, 2e ?:::~-t~. -~~:?.: . .1.J. 1 

\~1-:tbalw2dstrijd 
LEi)IG en SEL.:. - Ji~:~·~F..áC:H'r. . 

:)HF:9AGJCHT'ND •. , 

' . 
op OckE:nbulr·gh om 2 U''_1r 

Ver~rek van de autobus· vanaf P~dro· te ca.11 u., 
·waarbij zoveel mogelijk dé pleegouders aanwezig gelieve te 
ziin. 

r . 
Dit bezoek' heeft rok prettigeconsequenties, zij het 

dan dat deze eerst in 1959 tot uitdrukking zullen komen. De 
spnrtv<,r.Eintracht viert n.l. in 1959 zijnr,50-jarig bestaan 
en Lenig en Snel zil dan voor het' eerst in hcar ge$chiede
nis èen reis over de grens ondernemen om gedurende 3-4 da
gen het feest in Idar-Oberstein mede te vieren. , 

De rollen zijn dan omgekeerd en de gastheren van 
thans.zullen dan d; gasten zijn van Eîntracht. Dat Lenig 
en Snel in Idar-_Ob'erstein heerlijke dtègen zal beleven,staat 
reeds bij voorbaat vast; de 'gastvrijheid in de bergachtige 
streek, met.zijn m<'oie natuur, waar vrij te gast zullen zijn 
is ons allen van horen zeggen of uit ervaring bekend. Het · 
spreekt vanzelf day degenen die'zich,thans als gastheren· 
opgeven, zich vpn een. plaats ;i:n de ·bus, 4ie ons in _1959 naar 
Idar-Oberstemn zal brengen, verzekerd kunnen achten. 

Voor de organisatie-commissie 
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, VI.Verheggffil Tel. 
Fr. v. Luxemburg 11 

- A .Bogisch 

' 
H.Houkes 11 

J .Willems ' 

320746 ' .. 
636509 

324721 

A,Walhain ,,· 391959, 
~ , • . • ' 

==!.~===·::::::::::;::::::=;:;::::::::::::::::::::::::;:::::=====::::::=====;;:========;;====-========· ::::-,:-'-;;: 
Ofi'ICIEEL 

In b~..!.llotage: l 

63 Fr.de Haas , lü,lü.46.Arnhem\estr.29 ·dhr.Becker~Höukes 
64 'P.A.v.Zon, 2.4.42_, Valkenbóslàan 329 11 Juff.Sarolea 
65 A,de Jong ·4.5.44 de Perponcherstr.128 11 11 11 

66 'Il. J .D.Hansen, 8. 7. 43, Copernicusl.47 " 11 
" 

'67" J.'",F~üverbeek, 5. ,;.46 '.:horbeckeláan 113 . 11 
" • 

K.1.;·.~.-TOTO. . . ,. 
·~loogste score 1xr tohi,::ld dN'r J .J:Jijlsma n.l. 11 ptn. 

Hei.":} komt de troostprij;:; t-:,~.,..· . D"e c•t· ,~- --:'"•is nu : _\ •."' 
1.(26~') :P.0r&nje;2(257)J.~~ontje .?'::~•3) ~h.Luc&s-Luyckx;' 
4(251) F.v.LI.Di:<_;mburg; 5(24çl)VI.Wcsterhout; 6(247) J.fü,s; 
7(24() L.de Boer, A.Bogicch, A.Hoppcnbr~·.,·.,1Eirs, C.1\,a;rer, 
G.Vei'L,:r.r; 8(245) B.C.v.SEvenbergon; 9(2~4) J.,:üstcfdà.; 

, 10(243) F.li:ourik; C.PuE.ters, 

. , 

, nog enkele wek En en ,cl&· einds tt.'nd •~: .. :n ·.,yo:td.en opgemas.kt. 
Zou het nog lukken om P.ürnnje van ·de bo;Hns1;e plae.ts 'te ha
len. Doet Uw best. Deze week weer .een normde pool.· Inleve-, · 
:i;-en dus weer b:i,j : H. Wüstefeld, Reg~ntes, elaan 198. tot Vrij-• 
dagavorid, zes uur; dhr .Haukes,. 2e Sc~uy.tstr. 60

1 
to·t zaterdag-' 

avond Zes· uur" t 

VARIA ,, 1 i 
-Wij, ver.namei-i, dat onze vriend Joop v. Wassem uit het 

ziekenhuis weer. in de huiselijke kring is_ teruggekeerd. \ViJ 
wensen hem spoedig algeheel herstel toe' en-we hopen hem· ·' 
binrien korte tijµ weer op Ockenburgh te ontmoeten. , 

-Onze. f;,l:i,éi taties 'a?,n ·de vereniging. S.choonhoven, die 
woensdag j.I. het kámpioenschap in de afdeling-van Lens I 
veroverde. Jammer; dat wij er naast grepen, maar de' sterkste 

. heeft gewonner.. · .. ' 
' -De neer Sanlea ontfermde zich over 2 paar kousen (van 
Lens 3 ?? ) en een gele das,Adrc.·: Tomatenstr.50 

I 

,· 

., 



' 

---------------------------------------- -------------------
Uitslngen van zaterdng 3 mei 58: 

Lens 6 - Vredenburch 7 8-1 
Lens 9 - VVP 15 2-3 
Wit Bl.-Lens 7(vr.sch.) 2-1 

-~-:-:-

Lenspup . .A - MOA 
fäCAVV - Lcnspup.B 
Lenspu,,.c - GDA 

.enoGRAi'i~,,A sEruor:1u vboR zun:cAG, 11 1,m:r: E'·s..· 

0-2 
2-5 
0-3 

' 

- 12u30 Rijswijk 9 - L8n$ 8- Juli2L~:c: .; ' tr Rijswijk 
OPSTE.iLLIUG~ 

Lens 8 Il.Verheugd, H.v:d.Eeck,P.-v.Unna,H.Polman 
J.Stoltenberg, J.v.Poelje,S.de Bruijn,E.Sarolea,C.v.d.Bo-; 
g&ert, L.dc \'/eert,- H.Broekh:::ns. Re.serves : D.v.Lieshout, 
,T .v.d.Beek. 

Progrnn.r.:~~, zondég, 18 P'Ci 1958 : Stc2dE-: ',"(Ü~1c:rden l-Lcn9 l; 
BTC 6 - Lu1s R. 

Afsctri.ivi".-Tcnte r;u 1 ,_,:;n, uhr.F.J.v.L,.x0r.burg, Buijs 
Ballotstr.5~, tél.6;.·S,)). 

Zonls uit bovcnstó~ndo blijkt is het f/;,J_3ecrctnrian t 
weer telefonisch ,:;nngcslotfén. Het numDcr is hetzelfde ge-

-blevi;n zodat wat dit betreft gf en_ moeilijkh~_den kunnen voor
kon:en. 

Gct_racht wordt om voor Lèns· 3 en Lens 6 een vriendschappe
_lij%e w0dstrijd te organiseren tegen een nad<:;r bekend te ma
ken tegenstander. De betreffende Sp8lers krijgen hiervan per 
aparte aanschrijving- nog bericht. 

-:-:-:-
JUNIOREN, let op ! ! Ook op Hemelvaartsdag sp_cler_i eni

ge elftallen. 

PR_Ç~~RAM!.!A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 10 MEI 1958_' 

3u45 Lens 1 - Rijswijk 1 Terrein 1, lokaal l 
- 2u45 DHL 11 - Lens 7 Terrein L.v.Vollering, Delft 

2u45 Wit Bl.R.K.-Lens 8 11 Westvliet,rng 
- 3u Lens 9 - GDA 9 IÎ 2, lokaal 2· 

' lu45 Pupillen A- VVB A 11 1 Il 1 
lu45 Il B- Velo B Il 2 Il 2· 
4u GDA D Pupillen C Il O~\:onburgh. 
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JIJ EEH TWESDE I~:Ui,'.IPIOENSCHAF ' --, ... -- ..... _,_,.,,.~ 

Hebben •:1e veF:J,.ede:1 :11ce'k Lens 6 ui tGeb1·eid einder ë1c loupE/ genorneri,
1 

tlians willen· ·,'Je even·het· zoeklicht 
•-~;er-pen~ op, .. -CY;l-Ze andere senioter,Jj::'.fi.:.pioen j ]~ . 3. · -,;,:; schreven reeds hoe. dit el::':tal in zijn lac.'cete wedstr~id op• toch nog b21ve,rwadi,te· ·.v:.;ze de erepr;,:s '}èhailde. 

, ..... . 
, Hier:::e Ef is dus. een. glcriet~s 8inde r;etc;;, · .. :. ;:il. de .. ·zeer spannende race _tuss·en de Jaberr.? 3··, ~dstali'a 2, , V.V.P.4 en Lens 3. Ons derde heeft de blauwwitte aanhang, vooral-in de beginperiÓdè óm beurten doen juichen en wanhopen, want er werd.nog'al"\~isselvailig gesj:J,eeld. Een en}~ele maal leek het er. zelfs ou, alsof c:1·1:e kansen prac1:i~ch verke!;:en wareh. Doch· ii: :~e t-..v2eü0,. -::ontpeti tie:1.el:i:t raakten:.., 0:1::ze· raaDnE:1î cocc: ~i1-::. vo~r.:1., -tcr_wjjl è.e cor:cl:..rrenten s:teè,~:j es_ "liets~".L vo.l2.:::. · ' r.c:, r.i~ ,.,..,,"1-.·a·~e,--·,....,, ,..,_ . .,,GY,"l"\1e,.,d "'r ~-"e----..-1 ree· d,... .o. .... ;-.(~-1-.: ~- ~.-~- 7-, .._ 

~v .._. ____ t._,.._.,1, .,;i •·· --J:.!·--.i:-• .,. • ,.;..;i ,1 ..L,._ •• . ,:;, ....,.1..._..,....,1.,..____, ,...1:-.., •. ;,..v 
Ill·,,,0 '"'1our!n•,, . '-,-'- ee·,· hnö11· s 0 1·~,es•;"e''"'trJJ"'d 'te,.,.~h l'" . ,.,.b u"-'.l .... .., __ •-~'-""' .1. ...,,._,.,;i ;;;;i ~Lt;i>Jir V.? '-6--.L _..., Jc.sc::.."'.Ssi doc.i.l êlodr'\,(~.e r:iis.sta~ V3.Il deze club tej;erl C~Oo . .:'i. .• · ïco11 v2~ ... 1eden v,eel: q.pfini tief besJ..ag gele{;d. worc1en op · de ee:cste pld~ to. : . · 

De opstelling van he".; elftril was: 
' . . . / 

, · j• ·_ tI .Eisen"b_urge_r {aai1v.) . ' _,. 
H.Helmich . ' ' J ,Lelieveld l 

, 
. ' ,, 

J.i.foozenburg C.Hoogeveén H.v.Niel , . . P .Burghoé.v1t, J. Beye:..'sbergen, G.Kocht, L'. rortrrr;1, A. Ii:.nn-3-· · - ., ' . _ ~ ~-- wüqver,-terwijl bovendien H. de Balrlcer, H .13eycr·;;b "v .Hencw:.,,,we", .· P.v'"EjJ:feren, C.I.1:eershoek, H.P.00Uui"'1.1cf .. ;1:;·S;J,.sse: ·., P. Bcrgenhellego"uwen en R"Hahi1~.U ·ffir::c.rUe~è v::eci.st:;~ijct~Jn voor Lens 3 gespeeld hebbe1i' en o.ld::u.1 r-;nl: hûn ,aar.dei.; J. in het eint.laucces lev.erd-~n',", · · ',, ·.. . ·, .: . ' 
Een bijzoi,aèrheid is nog, d,at Lens 3 OiJ Ocker,'1: . ..:•gh drie nederlagen leed, terwjjl op vreer:::i;;, ·bodem het elf·.. tal o:qgeslagen -bleef. De eindcijfers via:cen; · ' 

' .· . :r \ • ·~ . ~ 

het 

f 

Lens 3 16. 12 ·1 3' ·25 54~2g. 
Ook de 
zesde, 

;· 

spelers van Lens 
cp klinkende wi/:·~ 

' 3 hebben, evenals 
re van ch e, ·::enomen. 

. I 

die van 
Wè 

.,_: 

, 
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.·• ,,;<r;:ff}:~tr lt 
0 !1 0 

' . "; 
L~ ·- :::·:.:·~.ll,:· r-2i::. G.:,;.:-J r1.::.g .' < Î' 
ll',--2. :.~oe,~. :_:: :_ __ ~_::D~e: '!:J 7 
1:}·;df.1tr:jC~- i•-~ l~Gt -v:-Jrige c-..._ ~ 

. s--i~acn ·tegc.: 7i~Jol~er in 
Delft, die deer sl~p spel, 
o::::.aoJig verl~-ré~1 6ing ... 

klasse. Thans heeft .~ , 

___. 

en cns de degradatie~'./ ( 
bracht naar de derde 

een wilskrachtig Lens · · ~ 
;l er voor gezorgd, ,dat _:: .• 
binnen de kortste keren de verloren positie weer 
werd heroverd! Hulde hieTv'.)or aan ,de kam.pioenen!! 

--o-o-o-0--0-0-o-

'.E;venals bij het zesde, willen we nu ooh. de lot6e
vallen van Lens 3 in de loop der jaren weergeven. 
De na-oorlogse historie van cle deril.e Lens--edi tie 
is veelbewogen en draagt wel heel sterk het stem
pel van een voortdurende strijd om lijfsbehoud in de 
2e klasse afd.Den Haag. Hoe goed andere elftallen 
het soms ook deden, L,,1s 3 was bijna al tijd een zor
ger..kinc1, d:él:G wahhopi,; moest worstelen om uit de 
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---------------·--··· ~- ---,-·-------~--·· . ---- -
knellene.e greep van oen lr,guber der;radatiespook· te 
ontkoL:!en. De ondei·staande cijfer:p to,1en dit duic~elijk ... 
aai1~ ' 

Seizoen Plaats Gesp. Pnt. :ncelc~;f" Geraidd" 
VOOT'Sl)r. 

op no. 
laatst •·-·--•- ---- - ·-----,,_ .. __ 

1948-49 

1S~-S-5L· 
1950-51 
1951--52 

1952-53 

· 1953-54 
1954~55. 

1955-56 

' 1956-57 

, 

B v.d.9 13 7 122-48 0,54 6 pnt. 
6 v.d.9 15 11 :21-36 0,73 4 rnt. 
9 Y,cl.10 Ji3 . 13 ·• 31-,42 0, 72 0 p,.i.t, 
(~a een beslissingsTTedstrijd teg$n Duindigt 

3, <lie riet 2-1 werd gewonnen, bleef het 2e 
l:lasDerscha1) be!1ouden!) 

6 v.<l.10 18 · 15 26-32 0,84 5 pnt. 
f..·1n,'6r ;~ ..... /'e r•·:r'.r.-r--t~ r•:'lr:,~1·0, 0 on) \_.1,.·1. v,e..., •"-'_._.,,_ .,.. .._. __ I'.,,._, Ö C '-'t:;, •• 

7 d 1" "" r.·• 5·z C.:'1 1 20 -1-. V., " ..L C:.'v' ~·~; ;--'.)c -- - ~~t.i. 

5 v"d"10 1~} 2,:- 55-51 1~11 13 y1:~.,. 
',· v.d.11 ·2,-.', ·,._,",,_ _.\c,ç :·,---, .., c,r· '7 • .._ •• .:!.. 4a _ .~ U, .. ,••:..- j .L~ ) / ,,(, -.JO 

(Drie 0 vette ;i j ·:,r·e:.1 d 1,~.:; ic_,.-:_,:· LeY:s 3" op~;r3_]_J.211d•. 
is~ dat juist in d.:cze :...:ci2 sci:~oc_:.1en Len.s 1 
een ernstigs crisis door~~:l:te en in ern~~!g 
degra~atiegev&ar vGrkecrte" H~: het speek 
zich op eci1 anc':.G::i..'"'8 prooi ~~(r;·;or~:2n??c;,) 

7 v.d.10 18 13 53-59 0,72 1 pnt! 
(Het e~i·~tc. i C• ···e,·,r ;'bo,,-~''1 J~·"" ,· 'ar '0"" -"'- Ç ..J V _ .. ; •• ,_, • ~J. t_•,,.,. j -•-CI.C J.~1.4 

houdt het spook. Ler ... s .3 vveer gezeJ_schap" 
. 0};) het kantje- a:f.', di tmaëJ.l ! ) 
Sv.d.1018 .. 14 '40-49 0,78 3pnt. 
7 v.d.10 18 16 52-58 0,89 3 pnt. 
(een heel moeil:jk seizoen, waarin we lange 
tijd de rode la!ltaarn droegen. Dank zij een 

. • krach ti,;e eindspurt konden •,ie hem nog bij
tijds overdoen).. 

10 v.d.10 16 12 . 36-55 o,67 ~ 
(Eindelijk is het gebeurd! Definitief bekke

, sluiter. N~g bltjven ~e tweedeklasser, al 
duikelt in ruil hiervoor Lens· 4 or,llaag) 

9 v.d.9 16 11 27-46 0,69 -
(Uitstel van executie!! I!u helpt er geen lie
ve moederen meer aan. Het spook heeft ztjn 
zi:r:. . • . . • en griuift ! ! Lens 3 degrac'.eert ! ) 

. : · .. :.:. 



1 ·---------------------- ··----------------------·-------
1957-58 l.v.d.9 16 25.,, 54-29 gem. 1,60 · 
;::.AI.:?IOE~î! Eén jas.:c ilï de' derde klasse is genoeg!!· 
Het snook ondervinè.t, · dat h~t tegen de kracht v:~E 
Lenig e:.1-S~el toc:::1 :·i.8t· O)S;-Cf:Jassen is en slaat 
IJlings O"l) de vlucht, o:·.: .-,_,.1a:c 1.,e hopen- n:j.et neer 

· 1)'"·0-'l'!'::~ 4·r..r·l" 1- ..1..e l,~~-.... -,~-, . , ¾I J..~ .,...., Le, L ... t_::.,i.._. __ ., , 

T,er:s 3 keert ~terug :'li:.t.:_r cle t·see.de l:lasse ;· •niet 01a 
er daär weer "bij te' gaan bengiüen;r, màar nu om er 

. een vooraanstaande· rol te gel.an. spe::I.en!. · 
Nietwaar, kàni'pioenen .? · · · Red. 

: ~ . 
' . . 

e:iT •m n,è Ju, ;•n 0Pïi'1, .J.1..~_1._,_ D . . .. - -\.!J - • ' -. 
·Ja~ jo

1
nge:ns, nu zijn jr·i~ic q.an t~-~- 1:eurt! De seni-

,, , .. -0! .~en z1jn práctiSch ui tGeS~)celd e:·,L ·_,-~ ~:1.L.~-1.en nu ·.dus 
'!/ cp lwt e~.nde van de coc,D,Jtitie 2 i,c.::;.:pioenen· noteren. ~ , . ' -

l\Iaar, hoe staat h'et ei;:;enlijk met è.s jurrioren ?? 
Zit daar miss chi en ook nog wat in het vat ? · • • 
ru, ,;;at dat be:treft Z]jn r.!c h?lemaal :1iet l")-:!S?imis
tisch .. 01:ze junioren l:um:Gn zich de g:.lij::.;:e tonGh 
,ran hun oudere clubgenoten door evenee11s twE;c ti
tels in de wacht •.,te. slepen. We zegg,en r.J.c.t opzet: 

·kunnen, -want het. is nog- niet zover. In de.ze Lensre
vue ziet U, dat Lens 8 äari. de kop gaat: Nog 3 puJ1tcn 
he boen we nodig uit 2 partijen. Tracht· er t, · punten 
va;:1 te maken j onge21s .en vat de laatste ·wcdstr}jclen 
vooral niet te licht OJ?; . ook al staan C:.e :begenstan-~ 

.•5.0rs 1aug genoteerd! . , · .. . . 
Ons an.c'.cre lcanspa'.àrd. is ·'Lens 4 (zie vorige- Lens-• . 

cevue) ,' dat echter ,de eers+.e plaats moet delen met . 
. C'rT11;. 4. Beiè.e elftal·len kr:jgen nog enkelé zware wed
strijJen te spelen~ Het komt er .a,us ·voor ons op aan,· 
om _gg~ pun·b te verliezen. Eindigen beide ploegen 

· gelijk - waarop wel kans bestaat - dan beslist het 
doelgemiddelde. Dit is op he't ogenblik is-ons voor
deel en het zal zeer belangrijk zijn, dat onze V8rde
·' · ,. •., .. "Oec' , ,1 te·1 blJJ-·ft'. Ee:1 S'Hare opgave, ::o.e.r l',]·,c•--'-.:.. S'. . ..,.,.~_o _l 

VH! •atiC_: uGl:. v,: _ ~-;•JG:(!e t1.ced èl:: ,.rc:"':::-OtlY/en (1e :('J .. h:i:1r:e 
1:1 2-::•?:-:. ~~. lie&.. 

, 
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------· --------- ~----- ·------ . ____ ,,. -----. _. _______________ ,._ 

PROGRAi'.ils'.A JUNIOREN VOOR ZONDAG," 11 !,!EI 19 58. 

-12 u. 
-lul5 
-lul5' 

Vredenburch 3 -
VVP·_5 
Valkeniers , 

Lens;2 Terrein van VrGdenbv.rchwcg 
L~ns 4 - Terrein Zuiderpark , 
Lens 5 Noo::?dweg te Wu te ringen 

PROGRMllf.A JUlHOREN VOOR DONDERDAG, 15 MEI 1958(Hemelvtt~l,Js-

-lul5 RKSVM 2 - Lens 2' Choorstr.t,, Irnstcr 
-2u30 DHL ·5 - Lens 4 Terrein 1.v.Vollering te Delft 
-12 u Rava 3 - Lens 5 Terrein Zuiderpark 
-12 u. DHL 16 - Lens 9 Terrein L.v.Vollering te Delft~ 

En· zo is de opstelling van, : 
. LENS 1 : P.v.d.Leeuw; G:v.d.Wcc:irt; J .Hoefnagels, 

H.Poc(luijn, L.Blogg,: . 0,èrbrugh; G.Kempt1 m'.m, P.Fretz, >I.Pel
stc,r, E.?cnnings, P.1kcrshoek. Res.L.Urcr,r,, F.de Groot, 
·•r.$"toové. - , . 

u;Ns,. 2 : op 11 mei : als bekend met N. Drr.t »,. Res. 
A,Lu~termnn en C.Verheugd. Samenkomst : llul5 Brug VG1uwe
plein. 

LENS 2 : op 15 mei : als bekend met·A.Lutterman. 
Res •. C.Verheugd. Sam<::nkomst .: i2ul5 Thorbeckelaan, hoek 
Hn;-gï'/8g ~ 

LENS 4 : 2.E....1:..:L....E1ei : P.Straver, H.de Haas, M.Harders, 
K.v.d.Laan,•R.Roodbol,A.Nowee, W.Venderbos, .f!.v,Dijk", :P.KEim
per; H.v.d.Spek; l\!.Heerschop; Re~:G.Halleen,A.Thomas,F.V/am,
steeker. Spelers en reserves worden om 12ul5 op .het VVP-ter
rein vervracht. 

LENS. 4 : op 15 mei : als bekend met N, Drabb'e. Sa~e_i:!_·- · 
kO!.J!ê..'t :. lu30, Lijnkamp, de la Reyweg. 

LENS 5_: op 11 me~ : W.v.d.Ruytenbeek, R.Straathof, 
A.Rooduijn, '11.v,A.Laan, R.L-ckker Kleijn, F.v.Dijk, C.Dan
ckaerts, A.Vrielink, L.Hanssen, G,Olyhoek, J.Olyhoek, 
Res.: A.Born, F.de Wit. Leider : dhr.G,Vr,_eswijk. Samenkomst: 
12u30 Thorbeckelaan, hoek Haagweg. 

_ LENS 5 : op 15 mei : als voor' 11 mei gepubliceerd met' 
• A.Born en F.de Wit. Res~ C.Danckaerts, G.Olyheek. Leider. 

dhr.G.Vreeswijk. 
Lfil!S 7 : als bekend met A,Verburg •. Res. V.Nowee. 
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LI:.NS 6 : als vorige wèck g.:publicccrd. !les.: C.Jch.ce. 
. , , --

L d der : dhr.A.vdn Gastel. Samenkomst : 2 u. Lijnlj,1mp, de, li, 
Reyweg. , 

· LENS 9 : op 11 moi :. ?.Ebing, J,Gro:nc,vcld,R.Mcycr, 
R,Koolmces, J.Jucobson, A,Rooàbol;· R.lbrtinus, F.dü l11 Fue;nte, 

· J .v.Adrichèm, 'rh.v.Paassen, · :,.Lnglcbert. ;,es. J .1'.cyer,.LVer-
stccgh. · · -- · , 

:tENS 9 : op 15 mei : e:ls voor 11 m,.i ";cpublicccrd, met· 
J .Meyer en .A. Versteegh. Ros. R.1kyer; J .Grocncvcld: ·· 

PUPILLEN A,: als tegen MOA met C.v.Dam en A.Ove,rklift. 
Res.: E.W"<zenberg eti J.Schelaart. 1'..idor : dhr.E.Sarolea. 

PUPILLEN B·: als t(gèn RY..AVV. Le,ider : dhr.F.1lourik. 
PUPILLE..'T C ·: nllc pupil:en, di" ni,.t in A r,f B zitten, 

worden zctt.-rdt..g 2..s. vr.:rvrccht -:-~or.k ?horbl.ck(.l~r~Î:~· ::.:~&:.gv:eg ori~ 
:_1u15 . Leider : dhr.C.Tei.,nisscn'.. . 

· 1~·-_r:-FT'ijvin1;çc~n aán dl~~.E.S8.rolba, '1.1onattx .. .,1tr.50.· T1:
dit.n !;,(✓ 1-i~~ukelijlt schrijf --aan, ·voorc.l voor Hemc-lv.·,~_rtsd:.D·, ~'.n-
vro;,g mog~liji: af. . · 

1 • En wi<: Kri.11sen we de vo 1 gonde keer ? RVC 1 . Lens _l; 
VEes·burch - kns 4 ; Vit,:, Nostra -· Lens 5 ; Q,.Stcps - Lens 9, 
Pupillen A- DHBRK ; Wit Èlc.uw R.K.- Pupill,:n B ; Pupill,:,n 'c
VVP. 

' , . · Jl.H.Lciders, attentie ! 
~ijeenkomst in café Hierck van 
e pupillen. Áanvang 9 uur. We 

STANDEN' JUNIOREN 
4 U 

Lens 8 14 1_2 1 1 25 54-13 
RKSVM 5 15 12 1 2 25 89-21 
Velo 9 15 9 2 . 4 2.0 . 26-19 
1!UA 4 13 7 2 4 i6 60-23 
Westl.9 14 6 2 6 14·. 36-49 
Juv.5 15 5 10 10·' _46-41 

• VVP 14 13 4 - 9 8 27-61 

A. s ~ maandagavond is or ee·n 
de leiders van onze junioren 
rèkEmen op aller, aanwezigheid., · 

. JUCO. 

,. .f_y_ ' . ' 
[Bl.Zw.9 11 10 1 - ,21 66-7 
lVVP 15 11 6 2 3 14' 46-24 
lW.Bl.5 10 6 - 4 12 20-22 
IDHL 16 '8 3 2, 3 8 16-16 
[Lens 2 9 2 1. 6 5 6-27 
IGr.w.9 10 2 6 4. 18-45 
IGDA 9 7 1 6 2 9-33 

DHL 15 10 3 - 7 . 6 15-30 l 
Q.St.10 14 0 4-106! 14 ï" 

' , 



,. 

. , . . --------------------~------------~------~-------~ 
Zo spGc,lden d<J .iuniorcn: , 

• kns 6 besloot do compcti tic op fraaie wijze; Hoe , 
dit in zijn ,;erk ging, vertelt, onze trouv,e reporter Frans: 
Lons 6 - Vr,,dr,n burch 8-1 • ' , • . 

• , De laatste wedstrijd van LE:ns 6 
tq;on Vr,Acnburg ging voor r;ns; in de eèrs.te helft t!ri een ·. " , 

1 groot füsel \",n de twudc niet vc'.n e,n leien dekje, w,mt of
, schoon A:-:tll.·r reeds in d -:. ',,érste minuut.· doelpuntte, kwamen 
,W(; deels door ons slecht(, plc,a:tsen en deels door g0pruts' 
in de: voohoede niet tot verder scoren. Vrederiburch wel want : 
oe:n hnrde trnp uit hun acht0rhoede bereikte h~ midvoor' die 
onze ijverige Tinus liet vissen. 15 Minuten voor tijd begon 
een vàn d,e weinige Lens6-kwartiertjes; die• we i'! deze com-' 
'peti tie. gchr.lc h,·bben, wr,nt mc,t è,~ regelm~at van. de klok·werd. 
c:" st:::nd tot· 8-1 opgevoerd.. ' . · · 

. '. . · , , }~erkvi,· :.rdig g,;nocg: word~i;i vijf vr.:n 
onze go,ü tjcs grscoord d00r Arthur, dü, voor does gE;legc.n
h0id uit de·· t chterhoede was geha&ld. D~ .: r.:, r~ go~cls werdon 
gemaakt· door Guido, Gerrie Olyhook en :r.. ter de lfan3. Hicrme8 
tc.'sloot kn3 6 ·d"n zijn competitie di voor on3 een ·vierd:e 
nl:, o: ts oplE,vc rde. ' 
-, , ' Resumc~cr-·overds_'cornpctitie.·zien· 
we, d'lt .E.r ·zu;r wisselvállend is >Cpeold met -sc,m;.'ige uit-, · 
schieters ( zoals ,tegen V\'P) en oo; enige zeu· -slechte ver
richting-En en dat · de ·mees te m.dcrl gen te wij ton vraren aan 
nonchalance in de achterhoede en .echt schiE:tén in' de voor

'hoode·. De ,;iorde ph:ats is dus mE ·. recht op ,sij'n pl;i°ats. ', 
I· . Namens et elftal beat'nk ik onze 

leider' Henk de ·Bnkker, die ons · 't jaar weer l:tê'.t itodige op 
voetbalge,bied heeft' bijgel,racht _ ,{.,_. F\w. 

- .We hc.bbon nog aen mi·, eer prettige ,b_t'<l{; ûiltiling voor 
de sp~lers vrm Lens 6. Deze;w;, 6. hc,eft nl,.;;:~,&-'ifrir9R 5 zi'ch 
uit de compoti tie· tcruggetrolt: .en, waardoor ,ons el'rtal . tw9e 

· overwinningen kwijt raakte, r8sp, met 2fo)n 5-0, 11
Hierdoor 

is het wefistrijdgemiddèlde ,en hot doel~~mf'ddelde een, flink 
'eind gezakt.' De eindcijfers zijn nu : ,, · ., 

• 

' Lens 6 .14 · 6 2 '6 14 36-,,24 :' " 

De vièrde plaats is niettemin be:houden gf,lblevçn. 
~rn~d •. J 

, . 



·, 

<. 

------ ·-- ·-------------------------------------------~------
R·KA'm L . B , , , pup. - ens pup. 2-'.). 

Lens trapt af kgen d€ vr1J sterke wtnd en zit dir, c t 
"1 voor hc,t AVV,.dod. ;_1s er 5 min. g,.r<p "ld. zijn kri;:gt ':Gr.J 
clü Brouw,_ r .. _en· keurige pé:Ss vr~:n P.Busmu·l c;n Yi!~ do bin:r:., .. r~kt I:..t 
vr:n de p.~.!,l is het 1-0. Hicrn:~ g~·:2t àc ·;:;1..è~,'"':'1j_~,j ov,_r (Hl v.cc 
Iocr ct-r.. isvel'stand in onsc· ,:.cht;_rho, .. 5:-: ·.: t :·v..,;.~_~:v é:,'UliJ•::- -l·~ 

i;;~ken. :.,c t dez8 1-1 sti:,nd kwc.m de rust. 

,fa de rust met fü, wind mee is Lens direct vcc,l sterker 
wat tot uiting komt in een doelpunt van Herman v.d..lkyden. 
Vl2k hierop maakt Koelemc:n 3-1. RKAVV weet in te lópen tot 3-2. , 

In ~·~ 1 -'~ ts te 10 r:linuts" .. n is ht~t r~l lc s 
Llc.é~ t. Brou1r,·~ r :!lr~c.k t 4-2 t n 
li... tje à l::.; i:.~-., ... _ L(,-nstra 5-?. 

F,i~ ul .Bu~:1;1•·,_n , .. , t 
:..~ ns \·;v. t de:? 
-~ (,n bt:-k'- kt:..n 

klok 
k,1-

DL' E-r:'upi~lt:n z · :.. LU ï·it.t d.oor s.:~i10n~p(,l 1:croikt kr~n 
•uorden. In 2 ~.-.~L.d.strij:1 ...... r.:. c.èn r;;oort; lvo.n 9-1. Irr:v.o, jongens, 
zo doorgaan, d;;n ht-b ik pl( zj_i. r or.: Z:.!terfü::gmi:l,~Lgs bij' julli€ 
c.an de lijn te, st:;.o.n. Een prr .. cht rcsult2E_t vorir Ke, s v.B~_:u.1 
,en zijn.jonguris. 

de kifü,r. 

' , , 
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Donderdag ,15 .mei 58 

Zat'erdag 
Zondag ' 
E::tandag 
D.insdng 
\·, oénsdag 

17 ' Il 

18 "· 
19 Il 

20 Il 

21 " 
' 

' 
Hemelvaartsdag 
Lens Junioren 2,4,5,9 
Lens Junioren 1,8 pup.a,b en c. 
Lens 1 - 8 - Vet. Jun. 4-5 
Clubavond 
Best .• -ver;gadering 
Woensdagn idciagcl ub 

---- ---------------~- ·--. ---- ,-----------------------------
SPORTUITV:ISSlLING.. . 
-,- Tot onze teleurstellL~,s orftvjngen wè zaterdag jl. het 
navolgende telegre:m " Können 1€li~cr nicht komr:;en, Brief, 
folgt - 1intracht Oberstein " ... 

Daar bedoelde brief heden-maand2gi:vond :.. nog niet in· 
ons bezit is, kunnen we omtrent de redEn nog niets naders 
tcededelen. Vast staat echter wel,/ d&t we de Pinkstürdagen 
zonder gasten zi'.i.llen moeten donrbrengen'. .Ja·mmer omdat de 
vele voorbereidingen thans tevergèefs geweest zijn. Gebleken 
is echter, dat het in onze kring wel mogelijk is om tot een 
ui twis<,eling te komen. He·t grote aantal leden en donateurs 
dat'zich bereid verklaarde aan'éin of meer gasten onderdak 

/· 

,. te bieden staat hiervoor borg,·,Deze geste heeft ons bijzonder 
prettig getroffen. ' 

Tie tijd is te kort om voor de Pinksterdagen nog andere 
plannen te. maken.,Mèt de opgedane ervaringen zullen we echter ons 
ons voordeel doen, ~odat we in de toekomst zeker een "bui~ 
tenlandse trip " zullen organisa-en. 

OFFICII:.EL 
Bestüursvergaderïng. 

De vergadering van ·Bestuur en Commissies is vastgesteld , . 
· op · dinsdag 20· mei 1958 en word,t · gehouden in café J. Hïer_ck; 

, I 

' 
., 

' ,. 
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' 1 -~/4-, ------------------------------------------------------------_'1.peldoornSc:laan .. i~anvc:ng e .3ou. ~iij rekenen cp de or~nwezig
heid vàn alle iic"tuurs (m c0mmissitlEdEJn, 
Nüuwe donateur. · 
;,10 H.Pc ters, F::.imophof, 14' . 
:n · Ja llotage •· · 
!1° .. ~-5 : ... d Jong; 4.::.44 de Pçrponcl;L""-.;tr.i'28· dhr.Jur .-S~r-

,,,.,. ~· T D'H r, -, 43 C . . l. "''7 ' •t, Il , ~.
1
.:- :, • ..., • •• anscn,c. i. opern10u._ .. ur.:;. 1 -

·,j7 J:-,7.ï'.Overbeek, 4.1.46 Tho1•bcëawl:ian 113 '' " 
68 ; .A .F. v .Gerwen,13. 11 .43 v .Speyékstr. 20ld.hr. A .}.::,cfn. -ilouk. 
69 F,J.v'.G,:mert,16.4.46 Celciusstr.9 dhr.Juf.- Sarolea. 

' ' 

K.N.V.B.-TOTQ. 
,, -:-:-:-

·/ 
1 

lir, Heer J. v .Wa.ssem vierde zijn thuiskoQ}st E?et eei/scorf.: 
v:.-~1:.. "L? punt~n . .NiE:. t ~"Enoeg voor de L~>oiclrr•.: jzcn, · r;1bL1~ ·~ · 
.... rön s ~.:prijs is zi ~rl, d.t:.û 1. Door d& V1...·:c·..:n-i..:,ring vr,n è.L, 1.. ~ tt,:~g 
'"'"' ~- wedstrijd ,o,~ht.ux-Mc:rscille vc., ... 2-:1 ir. l-2 r>n<-.(1 0 5 .•• g 
de .;;.t' 11d vaii ~ •;rigi:: 1:.rL-~k enigt-; wijziging. 1:~l.t dç; TLt::i:té..-
ten v,.n e:fgc. ·_;en zonfü,e: is· de v<'lgord:i nµ : 1.(267)P."C1·?nje, 
2(2(3) J • .Dnntju; 3(2~8)F.v.Luxec,burg;•4(257) :,.de Boer, 'fö. 
Luc&s-Luyckx;. 5(256) W. WcstErhout; 6(254) J .v.fü::ssem 7(253) 
C.l,Î.,yr;r, IJ._C.v.sn,1.nbc,r,c-E.n, G.Vcrhaar, J.Wüstcfeld (8) 252 
R.1kcker, A.Bogisch ; 9(251) A.iloppcnbrouwers, H.Houkes, 
F.!.:ourik, O,Pci.t,11,s; ·10(249) H • .T,rnsscn. 

We zijn nieuwgieerig wiv ui tcir;idelijk onze ·pool--,,i.nnaars 
zullen zijn. Nog enkele wèken èn de" eindstand kan worden opgemaakt. _.. / · 

Voor ,iondag a.s. kunt U weer inl"evercn bij' : 
Dhr.Wüstefeld, · ·'· · . Regentes,,elaan 198, tot vrij-
dagavond zes uur.en bij dhr.H.Houkes, 2e Schuytstr.60 tot 
uiterlijk zaterdagavond zes uur. · 

-:-:-:-:-
Uitslagen· van 10 en 11 mei 58: 

S<-nioren , · ' · Junioren . 
Rijswijk. 9 - Lens 8 6-0 
Lens 3 -,Gr.W.Vac O~l(vrsch.) 

·Lenll. 6_-
1

Gr.\7.VaÓ5 6f5( 11 ) . l'Upil en 
Lens A - VVP A ( uitgesteld) 
Lens B Velo B 11 

GDA - Lcni C 2-2 

Lens,1,- Rijsw.l 6-5 
Vredenb.3-Lens 2 . 1-2 
VVP 5 -,, Lens 4 • 0-2 
Valk,3 - Lens 5 2-3 
DHL" 11 - Lens 7, 3-2 
Wit Bl.- Lens 8(vrsch)0-3 
Lens 9 - ::CA (ui tgcstyld) . 



/ 

----· ._. ----.----------------------------------------~s~-----
Van -doel tot doel. 

Door uit de VICdstrijd t,.gen -LEnS è do· volle winst· te 
t,::,halen, zou Rijswijk 9 zich R:arnpioén kunnen noemen. De wins,t 
was voor Rij·swLjk zeker vol, want het werd liefst 6-0, de 
:-roots te nedcrlas,g, dié- het achtste dit soizom te slikken 
krce:g. ~wGe " rorrmclige. 11 d.ol.-l'.t)uutcn zorgden voo. ;1 . ., t R.i•Js
;-ijkc;e voordeel met de rust 8n da:rr:1& waror:. het cnié;CJ af-
·::~r : ... dschoten, die onze k(;epE:r· tl., mc.chtig ,;raren. ~f; 1 ~:iocnen 
1-c.ren duidelijk sterker en de ze,,;c ,-as volkomen Y 1 d.iend. 
Rijswijkers, van harte proficfo t. -

PROGR.PJ.ITi!A SENIOREN VOOR ZONDAG;· 18 MEI 1958_ • 
• 
2u30 Steeds Volharden 1 - Lens 1 Rotterdam, Duyvcnc tcL1 

· Id r.~'nt·-·eg ' , \:l- ..r. ,. ,. 

- :!.2 ,1, B'i'C 6 - Lens il Houtvrng, ~ijwcg van de Lcy.-:cg-
- 1: u. LE:ns Vr-t, r nen - DSO . Ockcnburgh. 
ü:F:=:Tl L:.ING DI.,.. " . ·::.ALLE!T . · , ·- ,' 

Lens J_ , 1;~-Bcck, 11.Haket, -f,.v.Laarhov~n,B.Luyckx; -, · 
J .1..dm_]ra&l, ;; ~Ra:.., ,T •. Jf..t_gPr, F. de Jong·, __ H. Lnncén ,G.Ycrhr .. &r 
J. 1!/ü3tcfeld. ]ksé rv_c.c::<. : A .Hoppenvrot:.:crs, b Burgl,om:t, l'.:;00··· 
teka2s. Leider : dhr.S.v.d.Laan .• fürn;; nknmst , lul5 bij Cetfé 
Hicrck, Apcldoornscl:::an. - · 

Lens 8 : iLVerhcugd, lI.v·.d.B~E.k,P.'v. Jnne, f:.Polr:1.\~:t~1. 
J.Stol.tÜitë°;-g, J.v.Poeljc,,S.de Br,lijn, • ~arolea, C.v.d,.Bo
gnerdt, L~de Weert,. Ji"E:rnekhans. J':i:'SLr- : J ... .r~d~B00i.r. 

1 ' • • - • --~-- • 

KEVEA-b0ker: I,( v:s--vc ter2r., ', : 
--··r...'::\:ahj8;;·sr~ F:1.-c.-· Ht-er

1 
F.r,~ourik 1 A K:r.• 1;J. 7H.;v,,d.. 

Borrr.!ei·dtJ J ~lion'tjû 1 A.Elc-.c .. L,à.<: BOs~:, ILJanos:Y,t 1Lv~?dj~1, 
-- -~ k • R • 'B ' T '1' t. . .t!.V:,WGSvl.llG• C.~GrVt:S: • o:n, u,V.VvlS 1:ng~ 

1fot ons lste elftal hebben wij inr,:ucse;hrcvsn voor de 
ncdcrl&agwedstrijdem van de S.V.Dico Hnghc. Op 31 Mei a.s. 
sp<é.lo; we 's-m.iddags om ·4 uur tegen Die Hq;hc op hun ter-• 
rein aan de Dedemsvaartweg- Mc:lis Stokelecn en Steenwijk--
laan. · 

Buijs 
Afschrijvingen te richten aan 
Ballotstr.54, tel. 636509. 

\_,_,_,_ 

dhr .P. v. Luxemburg,: 



' 

, 
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-------------------------------------- ·--------------- ------
. 17 ''!ET l•::'cn_ • PR0GR,1/,!;,A ~ëNIORLN VüOE ZATLYJAG, u _ • _ ~ 

- 3u45 
- 3 u 

2114~ 
- ✓ 

- lu45, 
lutt5 
' 

RVC 1 - Lsns 1 
,),.Steps-Lens 8 
Fup ,A -DHBRK 
Wit Bl.'.è.K.-Pup.3 
Pup. C -VVP 

Terrein 
" 
" ,, 
IÎ. 

Schur.pwcg 
Kijkcrk:I,r,~_::ri1 
Ockcnbnrch 
WcstvlLt,,,: 
Ockc:r.i.Ourc:l~ 

PnOGR.!~J1iA JU!fIORhlt .VOOR Z1./ 1T:}_:_~ 15 r.iliI lS~b. 

' - lul5, Vörburch 3-Lcns 4 
- lu30 Vita nostre 2-Lcns 

'ifrttcringsoweg t., Poeldijk 
5 Lnan v.Vol'Loring· te Delft. 

. . -~ . . , 
En zo is de opstelling van 1 

/ 

LPns 1 : P.v,d.Lecuw, G.v.a.·.w1:c.rt, ·J.HotèfnPg\ ls,H.Roo
rluijn, F-.Bu.rgho•lwt, R_.Vurbru~h, G.K-..r.1pcrr:-;.~·.n, :F.:?:r: tz, !LP0lstcr 

-<; '!) • . " , ,,'~, k lt . ~-· B' k ï-Y n. - t . T H . ' ........ lnnint;S; ..:. oJ.,l~~ ... r.., .. 08 • ~-· n_ .. , ... o , _;. .. .il."' ..:., ~........ L,er. 
:-5· ~:·.nkor"':t ! ;u:.5 Eind€: Lc:y\'i(,ti, :loek Nocr(t.vrc.i·· -- . ' 

,,_,,,, ~, ,,.is bci-::cnd. ·Rcs .. : ·;,.:rhomas, :;:.!ï~llc-c-ri. Simc,rrl•", 
12u1'.;:"~\ortè.c'ct l':.·,n, hoek Hcag,·,.g. 

Lt..r..s ~: ~-,.~.,,-.d.I:uyfa~nb(c!-:, A.Born, -4..:?..oodt:.ijn, Y{.v."d.Lt.c.n, 
R."'\:.k~::e:.r KL.~yn, r~.Str1~thof> :i.Vrielinic, C.Dr:~nckt.~rts, L.Hz.nssc 
11\-..-.Dijk, J.Olyh0.:k. Rt:s.: ?.'lt.' Wit. Leid.er: G.Vrccswijk. s~
r;11,nkc--mst: l2u30 Lijnknmp, d,:, lr, Reywcg. 

T 8 .., "Q " y ·11: . l d . l '. •.-, ~ . ":"'\ lJT ' d ~Jens _ : v ...... roLKrlans, ... ~.v . .ti ric 1em, .è • vuim, .u u&n .ers, 
N.FannckGet, Il.Koolmees; J.Vlitting, C.Jchce, .F.d,o l& Fmnte, 
E.Bi_sph, G.Scipio.' Rc,s. C.Suijkerbuijk, J.Jacobson, A.Roodbol. 

PupillEn a: als tegen MOA. Leider : dhr.A.Smabers. , 
PupillE'n b: als·tegen RKAVV. Dèidcr: Ûh:r.F.l.lour'ik. S&men-

komst : lu Lijc1km11p, da la Reyv,eg. ,, ··---
--.-f'upillen C< als tégen GDA. Leider : dhr.C.Teunissen. 

Afschrijvingen aan dhr.E,Sarolea, Tomatanstr.50. 

Zo speelden de Junior8n: 

kns l - Ri.isw.1. ~e eerste 10 minuten van deze doelpunt: 
rijke we~strijd warcn voor Rijswijk, doordat Lens zijn tegen
stander onderschatte. M1:ar na .een doelpunt van Rijswijk'wEerd 
Lens wakker .g€schud en z8tte in korte tijd de achterstand in 
eert ·3-1 voorsprong om, ('oor_ doelpunten van Meershoek en Pelster 

· VcrC.c1· lic~ Rijs·1vijk Îl< ,. ::ii._.t komen. -.n :.i.-;p tot 3-2 in f..;;~·. Let 



. ' 

' •• 

..,,, .. \ / . 
, 

; ---<~ -
---------------------------· ------------------------------- ,. 
had zdfs 3-3 gcwor•len ,.ils ku;pir ; . d. Le cuw ni, t ê.Cn }l<,né.1-
ty h,.d gE.stopt. Li:ns'paktc d;; zuak toen weer wet enr;rgükcr 
uen en liE.p door A:lstGr tot-4-2. uit.' lli&ar Rijsw~jk hield 
de; st:ri j d nog h, lc mr,1,l open d9or vl ~ k voor du. rust ;:,r. 4- 3 
v~n t~. mûkOn. ~ 

,lfa de rust c'iuktë. Lcr,s door "n h.t Y,erd door Fr, tz 
5-3. i.09r eon fout ~L Qy xv8rd~diging_ verklt:..inde- Rijswi.jh' J.t.. 
. d,t~r"t'..nd tot 5:.4 •.. ; .. :..r Lèns stelde d,; Óvc.rwinning ,ci~ig 

· door I n prachtig dodpunt van I,b:,rshoek. bat Rij·owijk nog 
tot 6{5 inliE;p was .nir:t ·meer van b8tcki'nis; dEi'ar de cchtcr
hoede · dc zaak v~rd.~ dicht hield en de laatste minuten van 
deze pret1;ige WEdstrijd ~_ich op de helff v.nn Rijswijk af-
s'pu,ldcn. · . ' • . . · _ . 

. . , P.v.d.L.c;cuw • -' 
,_ Y?•i:;dt.n'bu-rch ~-L n.:, 2. Als dhr4V:,ttin om_J;'uim 12 He · 1 

bcginrkn b'laast verki1:..zc~ tl~;' gcsthcrGn_ t.'ûrst vc.h"htt 'IJ!ind-. 
voordcci te profi te:ren -zócL. t Lens ·fti:';'pt, ~1.,ns gaEt hct-
E.•erst to·~ de aanvçl over en •,vect· -v-~-1, ;_._ ~1 dl:- rust con kl1...,in0 
vt.ldme:.e;rderhtid ~6 vtrov,.~·t:n. Divc.rse gocdo k~.nscn g<:1un v--r
J.or,·n ,,ll tl,: rood-bl,:iuwe v1crdtdiging rrl,'t t,un keeper ,:.,Ór. h:. t 
nÓofJ. s:orgden er voor da:b hun doe.lgcbi8d nièt 'al te g<.. vr;i;;r-

• 1·ijk won:lt. . . . . , . 
· De '"tegen, hc-zochn. aan onze doclm'. .. n zijn door hun 

open .karakter ve,-él geva~rlijker en bij_ ic.dero schiBtkans 
hun ge.boden wordt dodman v1:n Beek op_de proef gesteld . 
Kort voor de• rust neemt VredÓ1burch uit een cornsr de. lei-
ding 1-0. , , 

Na de doelwisreling pakt Le:ns energiek aan maar 
voorlopig weet Vredenburch,stsnd te. houden, zelfs een straf-
schÓp v;ordt gekeerd,· De gelijkmaker kàn zo. spèlend, nic ~ uit: 
blijven, na u.n kwartier kwam deze tot stand (1-). Lens. 
blijft doorgasn 0n de.ar ook V:t<2:denburcl\ er nog een sc

0

he'pjc · · 
opgooit, ontst·aat een felle doch eerlijke strijd. Dè winnende 
goal worclt door Lens ge scoorcj., di_e ploeg die e·r volgens mij, 
1gezien het spelb0eld. van de .hele st,r-ijd er he·t meeste recht 
op heeft gehad. , • · 

,_, - Ph.de Heer.· 
VVP 5- Lens 4 0-2 Dat .de weg naar ·het kampioen-

, schap ni-e-:t-o~v~e_r_r~o-z_e_n~g_a_a_t-:-, ondervond Lens 4· dat z_ondag 
VVP moest bestrijden. Al v66r ie wedstrijd stond het vast 
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da-~ àX: Zuidt.rpt1rkt..:rs hun huid duur z0udl:::1·· ve;rkop(.:n. \7r"nt of
sctorn hun kans op de bovenste plsie:,ts nu wel dcfini tief v~r
kLk ,n \,,:s, do smc:dtlijke '5-0 nederluag, die dcc rood-zv;arten 
ctef-•tijds op Ocktnburfh .kr.cgen. t8 incusG;:,rcnj :,;ás nog lt~ng niE.:t 
ver5ctf:n. Di't blt.ck t.;l in dt~ fH"rst(; r.li~uut 11 toen de VVP-t.,rR , 
zich direct voor <'ns ::.~,.l n~ct.lden. Ond,:nks eE.n ijlings OY
g:·::orp~r~ r.1uurtje 1 \'::.:.s : . t 'toch sl\._ . .chiD rlo pt.o.l diE:· bns d.0(;-::. 
b.-; ct.n f";oc..d genomen --:,, . .1Jt.::,-schop, voer doorboring I'edde. I.ii... 
onzèn :l:i~~en zich ec:r-,tcr ook niet Ol).bütuigd ·en zowaar, vijf 
rninutenawt~ er redeKi tot juichen. Na een af ge slager. nanv2l · 
schoof Hein Piet de bel nanr Wil Venderbos, die hem met een , 
beul van ten schot in do bovenhoek deed verdwijm,n. Hierna 
golfde het snel op cn neer,, zij liet met horten en stoten,we:mt 
·lE: 1::cl.eid~r,_ ... ~htcr giné in -:-~:,_:ri zucht om èl.c tow,vtjcsStrttk in, 
hádtn te.. hm.idcn soms._wcl 'i•üt -·r;J vE:r. r.-. rust h~·;d Lt.ns de 
wind r.:..:::c, r;to.Lr dit wr.s ::12. ,_-en ::-cduründ,:; ;.c nt.-rste:.- tien minut .. ,. .. 1 
te mf,~.'kcn. Tot.n waren onze jongt,r.i.s iL .... ---~~..:.tl r..t..cr ir.. de 8..rlL-
1nl en toen ook viel in fLit,,· de bcos:'.i.s,inc;. ,oor de zovr:clste 
r:,.._[.._l hn_d 'J.c. bal de krc.cht V-'.:'h ,JE; p2.nl bt..;:•rol_i'd: LLTI kort Li~:~1 

he''lig gevcch t volgde voor h(. t VVP-docl en hiE.rui t kv1r~I:'• v 4:.:. 
, Spê 1c zc·g,. l'Ü•rend t,, voorschijn ( 2-0). Alle::: of nü,ts, dachten 
onze tcgenst[.nd<.rs en hc.alden uit voor cCn fel Gl.otoffGnsit:f. 
Zij m:.:c"ktl:'n hierbij echter de fout 0::1- r.1c. t h"-1:•:.. [;lllcr:. voor hE.;-t · 
I-c..:nsdoel te gaan 11 ~;i.. ttcn ", v.rao.rd.oor o,1ze go(,d vmrkendt' verdc
:ligincS het wel ko,1 kle:ren. Slechts ccmm,1al leken de gnsthe;ren 
;,1w . .:ccs te zullcr... hebben; de, hun t•:ç.-gcnS hrnds vt1-1 eon onzer 
brrf!h.R t•:.€g::.l:c-,ndf: str<-:fscl1.cp werd echtE;r h;)rcloos na~ .jtg-2k·"1ald. 
Z:J k,•:3.:t h:.:.·t cind.e van (.E-n v,rr1è.strij 3 1 waurin Lc21s 4 "rcrdicnd 
de b:~:i_dc :pun-:.i•_;n in C.·:: wacht sl0cpte ~ V0rdi0nd" dcc~ sen iets 
crvlcrc pro:.uctivi tci t,- mr~ar ;rccrz.l vcrdiE..nd door de prima 
-.·cchtmc.1:t:;:.J :i_ t_ir;-;:;; · wnarvan alle spelE.:rs blijk gaven. Zo door-

. gar,n, j c,ng,·ns, t;:ndcn op elk·,ai; ! , G.J. 

De eerste helft in het treffen tussen Valkeni€rs en 
Lens 5 gaf e~11nge:lijkopg,:,ande strijd fo zien. Het spel zelf 
was van nagel.rommelige aard. Na 10 min, openden de gasten 
d, score, maar Lens liet niet +ang op het antwoord wachten. 
Evon voor rust waren het echter andermale de Valkeniors die 
tr.,, d0 +eiding kwamen. In de tweede bslft trekt Lens t<)n aan-
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vD.l . ofu dE': r.'cht,.)rs tnrl.çl eng\ d&:a_n ·te makê:n. H,..: tgE:~n gel Uk_t . ! 
En zLl_fs illaé,t de br.lans r,og vèor tijd gchcul iri 0ns voor-. 

· d€el or,, mae.r hiermee kr ... g\.:,n wij tügen onze, technische , . . . , ' . ' 'bct~ru, t, fCnstcndc;rs toch we], 'ü,ts to ,veel.· 

I .. 
~;., · po·oE:p van de f' & 'p in à.c vorig,. 

'' 
r . 

Lc.nsr,_ vué h( c.ft· .. voor de, rtor~JgQ_;onrUst g.szorgd -il'l Huize Il·{cthu
salem - zo. heet de inr.fchting waarin uw Sammelai,r ecris het ' 
moede hoofd voor goed hoopt nE:er tE: ·leggen. Stel U voor, nog· 
maar nauwelijks had mijn,· ;nm:.r ,LcnsniGu;ws immer dors tcnd : 

· oog, de lçn,tstr:, regels vanrhf,t ,crtikel "Sportuitwïsscling " 
nnar bir.1!10r.. ::-, 5~lt!rpt,, ,of hf..t st~nd al bij ~e v,nst :S'8t1Llelè.&r 
hi<:.r -libt -~ ·.! t-:..ns ! Lr,::.t r~u· . ·1e t.'L zien hoc ,;:ij vre>~.-e~:r gG
Yt0:ild wr.:rèn d·,á·g( lijk

1

t: mo9ilijk}~; c::,n· -op te lossen; toon ·.nu 
E"cns dnt die Lémlicfdr, vi.n jr ,' .. arvan in j vorigb brie.: 
ven z·o g(,bre.ld -hebt, zich ook in~ d~:den L l. ui_tcn ! ~. 

Al verscheiden'- c,alcn "" d ü: broc-
-der.:..oPIJasser horcil klagen; dit d0 oude•· fficnsc-n v~.Jl ic gcnwoor
dig. zo bi tt0r wt.•inig nniG1O vc1·ton(;h .om 11 ·d0 nndcrtndb wintJr 
vc.n. hun levcn " onder dEs )10ede· vz:n zijn ):)cvalligo v~rpie-,g
stcrs (n'ou, d&nr ian ik van I!i'-1;;Prr~t0n · ! ') af té _\71_:chtf:n. 
Ze. 'doen nog aan sport, • ::ken dnprbij doe1puntem can· de lÓ
pcnde band, ze neppen Lcnsrevue-en Binnenhofxedacteurs,,.en
fin, zo doen alles, behalve naar Huize Methusalèm •gaan. Nu, 
aan, die noodtoestand· zou ik dan eens een ,eind gaan ~~ken! 
Ik wist nog we1~1s klanten voor hem! W el nieft zo. oud áls 
de andëre pa.tiënten, maar het: waren voc'tbal1ers· en· dus •.• 
l~.stig gc,noeg! Ik bédacht me n:i,et làng: een simpel tilefoon-" 
tje naar dÎ: P & Pen de zaak was.rond. Dat dacht ik tenminste,· 
maar helaas- de·. inkt verbleekt _in mijn· peri van schaamte-, 
Sammelaar had zïch·. vergist, schromelijk vergist. Nog die- J ' ,- I• . ' zelfde avond wankelde de brocdèr schuimbekkend de recreatie~ 
zanl binnen, waàr ik juist in een vergeelde grammntica mijn 
Duits wat zat op tè i'rissen. J.foheer de Vcurzi tter, u zult 

. het mij niet kwalijk nemen, dai':tk dè sträfprcdicatie;_ die 
hij ove:r- .onze vergrijsde hoofden -deed nuirstriemen, hier 
niet .r rhaal. Ik ·heb waarschij1Üïjk toch al te veel van uw . H ' tijd •.n uw <.·imd~.cLt gevergd. e.t spijt ,,ij d-'.,t ik de P ,. P 

' ,, 

' 
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nê t d.:.,h,lp.ndo 1{:·nd i. b r~ogs;n r,.ik,n. !.har j"c,, ;Jisschi0n 
_i: het wol b,.tor zo. ün,.c Duits'c; g: st.:.n z0udcn zich toch nir,t 
ze np hun g~m,,k gevoeld he bbcn tusse:n c.l die t1mdolozc <en bcd
·w :irtnde m2.nrickt,;s. · 

· Ai ... dr:.:.;,s 121 strop ! D~~.r h.0or ik zojuist" Y.'.".n ten 

·L. svriend, d,1t onze: g·-.stcn ni;:. t kur:n,.dn kC'f.'!cn. Lit do1:-t I:.L toch 
wc . vrt.·st-lijk verdrit. t, nie:t omdat ik r:.-:..1. voor n0p E:.1 d.ie Z,;:reet
d1 1ppols heb. zi ttcn plcng(•n op dit ~iÜ8tol, r.,è.::.r o:nda t dit v00r 
mi5n geliefde club een bittera pil ·is. lk hoop r:u mr,ar, dé.t ze 
bij Lens nog stf-cds k€.rel g,moeg zijn, om nu niut bij de pakken 
te, g,,an neerzitten, maar het nu nog eens te; proberen. 

, Auf wiE.dc;rsoh I n 
SMJ:IF;LAAR. 

:- ~LE W:Erbl[ _.. 
velt, nls QI.' ten -ins te rriE .. ts tuu;_;,.,,nkoffit, ·d~ b, sli 6-

in d, .. ·:,dcmb<:onc.m,.ndc. wedloop tus:iGn L.ns 4 (jun) • ', i,LA. 
Op H1.;ilielvi::r~rtsclag trekl·:8n ,·1ij ,r:., ::· I:HL, t )·1 ijl G:.,Ji. 

,,;lo antv•.:ngt. A.s. zr,ndag voor bcido cl:ft .. :llen de l·:· tst(, 
l'"Jds1,~•i~d; Lens tegen Vc.rburch uit (1. 15), terwijl ~JA n•.: r 
y:;p g,,c,t (2.3.0). ±ie sknd is nu : 

Lens 4 • 1 7 27 
GDA 4 17 27 

66-17 
64-21 

Wc hebben dus hc.t voordeel ven een ü,ts beter do0l
gemidd0lde, én van een minder zwc.,:,r progrrcmmc. Maar laten we 
ons vooral niet vc.rgissen in DHL,-want.weten jullie, dat zo
wel. GDA 21s GDS in Delft sneuvelden? Dr,arom, alles op alles, 
beido wedstrijden zo gunstig mogelijk winmm ! D1:n is het 
zondug feest ! ! • " 

-============================ ·======================~======-= 
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LENS 'ZAKAGE!L.<., 

Juniore:i' 1,6;7 ,B,9 
Pinksteien- Geen voetbal 
2e Pinksterda'g 
9enioren 8 en, Veterimen 
Junioren 2 en, 4 
Geen Clubnvond. 

Woensd.:ï,g 2B 11 11 Woonsdngmiddag'club. • l 

. - . ===~========= '====•,,=======·'====== == '==· =====' = . ' '=== - ,. ,,_;::, 
• , . . 1;; NU DE r·~:F~ DE JliNI ORLN' KAMPIOEN ! ! ,'.' v' 
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FEGST· BIJ D~' JUNIOREN, LENS 4 KAfüPIOEN ! • 
Nadat we, reeds .twee ke:mpioènschappen bij · onze se- • •" 

nieren mochten begroeten, ziJh nu ook de junioren over de 
brug gekomen ! Lens· 4 legde- 'zondag definitief beslag op de 

,eerste' plaets in afd. 2 G, waêrmee we deze jonge'ns mêt hun · 
· leider A.v.Gastel' van.harte gelllkwensen·! 

Verleden week lieten vie zien, hoe Lens 4 en GDA 4 
met nog 2 wedstrijden vóo~ de·boeg preciés·gelijk stonden, 
·zij het dat onze doel cijfers iets beter waren. Toch rekenden 
we eigenlijk ,reeds lang een t,~etje op eën kampioenschap ·.,;,m 
dit elftal, en de spders IVnarschijnlijk óók wel. Meer ... 
els ze van te voren gewe·ten hadden; di:It het op Hemeivaarts_'." 
dag in.1)el:t't zi, zwear zou 'zijn, dan waren er heel wet sle-
peloze ·nachten geweest in de ·bfgelopen week. · · 
· Daar- was eerst het altijd moeilijke terrein van DHL 
keihard.en zeer effectvol, dair vras bovendien een tegen
standel', die zich fel en fanatiek verweerde en het ons bij
.zonder J.astig macl<:te. Hét eerste (en 1'este) fluitsignaal 
had n.~11welijks geklonken, of 'Gui di;, hed reeds het nakijke:ir. 
Wel kwam spoedig de gelij~makér tot,_s tan~, doch dezè kregen ' 
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we· vnn de Delfts(; kl::eper firwdl cad.:r,\u, Dacrnn beide ploegen 
ge vnr.rlijk in de nanval, ma1r voor ontbrr,k het got de ~chot, 
ter\/ijl achter Hr.rders on voorr.t Roodbol bergc.n werk v'Lrzetten, 
Nog' voor rust lukte hef K~nipcr met e,m ver vcri·,·sscnd schot 
de: stand op 2-1 t8 brengen. ·,Ook in d,; tw~c./e ni"lft kvmr.i Lc.cs 
m'.,r.r moèiz",r,r.i op gartg tc.ge'ri'. een frl ven· zich , ;"bij knd DHL. 
De sknd-bLc_f lengc j;ijd · ongü1ijzigd, m'',;r 'to :; 1:;··ç.m die 
si;·nsation,. L,- sl'otphnse, dia onze spelers zie,, i;og i,rng zullt:• 
heugen en ·-waarin On~. ,~8.nîpio~n$chàp .cnn _ 00:;i ht"el d

1
µn drsadje 

1 

heeft gèhctngen. D}JL krêeg nàmel,ik - wel hoel erg goedkoop -
een penaltyc toE.gev,ezon,· Gt:legenh,:idskoeper Peter Kemper dook 
ovc,r het slappe $chat heen en het wes 2-2. Zoudrn we nu toch 
de: nis nie:t h,.l<:n ?? Het léc.k er vee:l op •. totd:,t LEns kÓrt 
voor· tijd ctr. vrije trap ueg(ns h~nd; kr<.:cg te n_.i.,E-n o.p· èu.2Cm1. 
V[).n het DelftS<è doei. Wil VLnd·,.rbos, dio in de c,.rste helft 
gc,en goedó zin h· d en slccht3 ;·:Et c:i,o,merie ten hste g,~f ,' 
wilde.zich nu rLbc,bilit&r.n ,n schoot ht:rd op do€'1. De keeper 
krueg de· bal nic t onfü,r 8,,1tr,ole 01 ~r bursttc , en daverend 
gejuich los ! M,., r O ·! v:1.ct v.:_rur "" nijd_ig. tofcn de scheids
rechter dit - · v~lkomcn zuiv~re - 'uoc,1nuht nnnulC.:t.rde en de · 
vrije.trap liet ovcrnc·mén! Vlilly, ZP.;ur de pé_ er in, m,111 nog
maals een ,ianl'.orp' en ,;éér vioog di; bal in de touwen, maar nu, 
zo lç,eitnd hard, fü,t de kG6p"r ,hem niot ec,ns z,:ig! Fantastisch· 
werk ! Dit· bctekénda de zege en het behoud van onze kans. Tot 
grote opluchting kvmin ,:kórt daarop ,ht:t einde. ' 

· z,.,ndag kostte de lo:ai!s,te Vl<èdstrijd tegen Verburch ons 
veel minder moeite: De zwakke tegenstander werd volkomen over
speeld •. Na een 2-0 ruststan\l k.mm het einde met 6-0 door tref
fers ven Kemper (3),Venderbos, v.d.Spek en Heerschap. 

Daarna togen' we en masse n,.er het VVP-tcrrein, ·wttt:r 
GDA wel een h·cel grote overwinning mo.<èst behalen; om nns nog 
iets te kunn)?n doen. Zo ver kwam liet echter niet., VVP wist, 
zw,,ur aangemo_edigd d<'or Loek Nawee c.s. een, gelijkspel te be-; 
vechten, hetge~n door.,qns gewaardeerd. werd met bier, limonade 
en een zoen van Loek himself. ·, ' , , , 

Vervolgens begaven de kampioenen zich ·naar. het ,Zwembaè., 
restaurant om" hun dorst te lessen 11 • En dorst hadden ze. 

· ~ij hebben zo'n idee, dat dit illustere gezelschap de viering 
, l2ter nog eens d~etje'.s over zal doen. J -r,mcr was het, dat , 

;,;-_:~>~t nu onze: ,leider -~-- (:.n vr,n G~s.tcl ·11j.t. -:. v:.:.n de p·::rtij kon 

1 ,..,.,,- .. '. , 
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zijn. D0 dÜ,nst, die hem het liëh scizoE.n gunstig gezind 
is g0;c,0e_st, dwong hem th::ns in Ermelo t0 blijven. · 

Het kcmpioiónsçlftal be-stond uit- volgende spelers: 
P::,",.1 Straver, Henk de Haas, 1iic.hcl lï<:rders, K'. rel v .cl. k:..n,, 
Ecu-.-ld Roodbol, Hico Jrnbbe, Wil Vc.ndPrbos', Hein .Piet v,d. 

· Spek, Peter Kempcr, _,; ··c v~n· D
0

ijk, !.lax Hrerschop, Leek Nowrn 
vn:::.I' 1Jij voorts Guidn ~! .. ll0un·, . Tom v .ZeE:ll:nd 1 .Arthur Thom:'s, 
Fr·_nf.. "{fr~mstc(;.ker ·en ~: .. 1~, Gocr:.r:ns in diverse. vKdstrijd n :l ~ 

de Lens 4 nar,r het succ&s hütpc111. · Vm de 18 wedstrijden · 
werdE,n. er 15 g0wonnen, één gelijk E GDS uit ) rm 2 vc,rloren 
(Bl.Zwcrt 0n GDA uit). Thuis.werd alles ge.w,pnnen m0t de 
prachtige doclcijfers. --42-4 ! De totale doelcijfcrs zijn 
75-19. T_opsco:t>er WP.S Pe,té,r met 22 gnals, do.ama volgen Wil 
(15) fain Pid_-(11) K~x en K11J;-el (7) Hans (3), N_ico (2), 
Loek, :i.,ichEl, Arttur, R0n;.ld en Hnns Gocm~:ns(l) terwijl ,k 
t&gensbndcrs het 3 m'. .. d. voor ons opkn,:pton. 

• 
Het doc,t ons bijzonder pl.'.Lr d2t juist dit 0lf-

. tnl het kampioensch,:p hu:,ft wtten k b~h::lE:n, voorc.l omdat 
er in de· pl oc,g zo I n goede; c.n vriondsch,cppclijk(• sfce;r he:orst, 
w21:rbij bovendien de meeste spelers zich bij hcrhding Eochte 
sporticvè en zeer enthousiaste Lenslcden getoond, Wij"hopon 
jor:gc_ns, dr.t je dit zult blijven en dat onz8 vcrcmiging nog 
veel plezier vnn jullie mi,g ho.bben en jullie ui tcrnt:trd ook 
van . je- -cl ub Lens. 

G.L. 

OFFICII,EL 
In ballotage 
n°68 P.A.F.v.Ger,,en, 13.11.43 v.Spoyckstr.2O1-dhr.Houkcs

Bcstuursvergcdcring: Hocfnr,gel. 

De: e.v. bestuursvergadering is vr.stgestold op vrijdag; 
30 mei n .s. ten huize v2·n d~ heer L. de Weert, Wolwüv(.-rS
g2rrrde 327. Willen de heren bestuur.sleden deze cvond vrij
houden. l:r zullen enkele· belangrijke punten ,;an de orde 
komen. 
K.N.V.B.-TOTO. 

Vier inzenders braehten het deze week tot elf punten. 
J.Brochar,l was de g8lllkkigc winnaar van de troostprijs. De 
stand onierging wei:tiig vcranilei'ing. 1. ( 276) P .Ore:n;'c:; 2 ( 271) 

- ' 't 
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· J .Bontje; 3(267) F.v.LuxGmburg; 4(266) ·rh.L,;cccs-I.uijckx;W. 
Wrnterhout 5(264) L.dE Boer; ó(262) R'.Bcckcr, J .v.W1..ssem, J. 
Wüst~feld; 7(261) H.,Houkcs, C.llkyer, F.Mourik, G.VLrhccr 
8(260) A.Hop,icnbroûwcrs; 9(259) A.Bogisch, C,PL<-~crs; B.C.v. 
SLvEnbergen; 10(257)H.JnnssLn. 

!log slci::hts twu, wckLn ,,c:h id~n ·"ns vr.n i'c c indstrcep. 
up zondr,g 1 ,'mli ·· .s.".vindt v,,_, . ., ,lit scL;ocn de lr.;r,tstc toto 
plcats. Vlilt U dus nog een 0xtr ·:tjc il'.l dc'n2.cht slc;pen, d,:n 
is het zr,ck de twc"):-1,ir,tstc k0ri;m allen mede te doen. Voor 
beide weken moeten dt- formuli<.,ren tiid;crlijk VRIJDAGAVOND wor- . 

.,den ingelevLr«.. " . , . 
-De adressen zi,in bEckend: Dl1r. Wüstc.fcld, RogE•ntésselnan 

198. uiterlijk V.rijdcgc,vond ZBS uur Ëcn dhr.Houkc:s, 2e Schuyt
str,n,t 60, ui tcrl;i.jk vrijd·,c,.vond ;.r;,_r,,.· NLGEN. D<-nkt' U om tij
dige inkvc,ring. 

JAARVERSUGEN 
O~cr twc.c wekc:n is ook l~. t vc.rc,·"L:i:1gsj[;cr 1957-

1958 VJet.r ten einde. Wt.; gc:;Hn dan wt. -..r vnorbc.:~cidingcn tr0ffen 
v0or de r!lgtrril nc j f crverg~dcring. ---ol-~ he.. t j ~ ~- rv.:.:.rsl ·· g moG t 
tijdig de. deur uit. Hi.ogon wc ,_d0 sOkrc t~1.rissE:.n V8.n ç1.l~ diverse 
cnr"miosics vricnddijk uitnodigen hun bijdrage ui ter lijk 10 
JUNI r,.s. bij hc.t .algomeen sECkrct,sric.,it in t0· dicmcn. Bij 
voorbuat dank. , 

' ·----------------------'----------
VARIA 

.\ 
-!fot echtpaàr v .a:.Boogn11rd t-de Wilde word verblijd 'met 

de go,boorte van €. en· dÖchtertje, dat zij de neam Angélique 
gewen. Onze fe;lici tatie~. ' 

. -Gcrnrd Jehûe leeft op een grotere voet da'n hij dacht. 
Het gGvolg is dc.t zijn, vrijwel nicuwE: ,. voetbnlschocnen hem 
meer pijn doen dan. hem lief is. Daarom z0u hij, zijn trappe:r:s 
(me1at 39) grLag tegen een maátje groter& ru.ilen. Gegadigden 
wenden zich naar : Kon .Emmakádc, 50. Indien er· gum gegadig
den mochten zijn, is hij ook bereid ze tegen een billijke 
prijs te v8rkopen. 

Uitslagen v,•n 15; 17 en ·18 mei 58-. 
Seniorcr- ·Junioren. 

St.Volh, rc-n - Lens l 2-3 RVC•- L:ns, 1 ·4-0 
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ve1·v0lg Senioren 
HBS 12 - Len<:i 8 0-0 
B"J.'C 6 , -· Lens 8 J:..2 

KEVEA-B,:;ker 
Lens ~ DSO ·· 2-4 

Pl:pillón
LGns L..: J)HBhK 
V/i t ~-- . a'.L:,ns B 
!ic.ns · C- ·vvP 

3-3 
3-0 
0-2 

· verv~lg Jraüoren 
f'KSV1'. - 'Lens 2 2-2 
DHL 5 - Lens 4 2-3 · 
Verburch 3-Lcns4 0-6 

Lens.' ~ k ·,fupioen 
Vi ti, Nostrn 2-Lens 5 
Ravu - Lens j 4-0 
Q.St.11-LLLB b 0-11 
DHL 16~ Lc,:s 9 6-0. 

,. 

- ' 

1-6 

De cón;peti tie is .hiÓrmee voor. pnze senioren 
gehu,l afg<cs;J.oten. LGi:,s 1 won ook cle l«atste wedstrijd en 
bereikte hicrnicd" de tweede plna ts. Lens 8 knam twee.maal in 
net v>eld, \;~:.rbif'3 punten buitgEimr:akt 1vc1:don. EEn gedoelde 
d<:.rdG pl·· ts v,;lt dit elft,;l tf.'n, deel, h0tgcin ze:,kor nii:;t 
plecht gc.r1n( rd. n:iag worden. · 1

• · ·' • • • 

,,_11ol bi: c•:i·:·.ar g, nomen mogen wc toch wel zég
gen, rlet on~c. senior::: · ll uitr:tE'kend s0izoen ·:chter de rug 
hebben. T;vcc k·.mpioc.i, .. n, tc-,oe',dLrdc pl,:rntson, krwijl d8 
overige elftallen c.vencc,ns ,.,,.n go, do posi ti0• inrn:.mcm. Degra
d:•tiezorgc-n waren er dit ja·:,cr' niet bij ! . Wol w&rden.' twep 
promoties bereikt'. Ee,i· groot succès ·voor.-_onze s·pclers on voor 
onze elfkl.commissie. Hieronder volgen dEO ain_dcijfers van 
do diverse elftellen: 

• ' Lens l 20 11 5 4 . 27 43-26 · 1.35 2e plnets .. 
•.,Lens 2 16' 8 3 5 19 42~32 1.19 3e• plai:\ts 

Lens 3 16 . 12 l 3 25 '54-29 1,56 ·ie plaats: ' . Lens 4 18 11'. 4 3 26 .97-43 1.44' 2c plaats 
LEms 5 18 8 . 3 7 19 57-56 1.05 5e pl_aots 
Lens. 6 18 14 .· 3 l 31 69-20 1.72 le pldats 
Lens 7 18 10 8 20 62-35- Lll -5e placts 

-Lens' 8 16 7 4 5 18 24-20 1.11 4e .pL::o.·ts .. 

Totaal 140 81 23 36 185 448-261 1. 32 · .! ! ! 
/ ,- ! •. 

. ,. G.t . 
PROGRAM!.1A SENIOREN VOOR MAANDAG ·, 26 mei 1958. 
- 2 uur Lens 8 senioren - L~ns 4 junioren 
KEVEA-licker:He.t KEVEA-olftal ·speelt 0;, 2c Pinkstcrc'.ag tegen 

I 

" . ·, 

{' 

. ' 



----------------------------------------------·---·---·-··--
SVH: Ac-nschrijving volgt. 

Opstelling: _ 
Lens 8 : C.V~rhcugd, H.v.d.Bu,/k, P.v.OnnB, J.Broekh&ns", 

J .. ~toltcnbc.rg,' E.;t'olm~.n,S,d-. Jruijn, I.Serr,l<:.:c, C.v.d.Bog,,r•.rt, 
!..de 17c~rt, J.v"d· .. Bco}r. R.~J. 'L. v. Licsh:,ut .. 

1d'schrijvingcn te richttn .en dhr.F.J .v .. ·.n ~ ... uxE..r.ibUré;, .Buijs 
Bcllotstr.54. Tol.636509. 

Vr:n :Dool tot Doel senioren}.· 
Eens 8 ber"ikto dnor ,en 2-1 ov<crwinning op BTC d8 vierde 

plnats. Al spoedig w;::s hüt 1-0 voor Lens en nog voor de 
rust werd een goed8 pnss vr,n fü:rry Diotz mt&r de rGchtervleu
cel doc>rg, geven n•.ar midvoor fü, Weert, ::l.ie voor 2,-ü zorgde. 
~;:,1 do rust ~1·:i.rd; B'IC c.cl1mn:!l t'e· sccron. I/:nd,Jt",n<l .2-1. 

Gnarne yil ik ncmcns dt: ::n;":_crç spLl2rs v;.11 hl. t ·A~htste de 
..:..CO c:n :::.1:•..: .. ~i· .. :ll c•:t;krct~ris F.v".LUxer,;burg vo0r dL zc!·g L--:::n h; i: 
l ~:g,,t ... - nic>renGlftcl bc.stesd bc.dr:nkcn. 

E. ... n sp•.lE:'r v-.:0.n het 8'4.· 

PROGRA1fäiA JUlllüllEll VüOR ZATERDAG 24 MI.J: :..958 
- 4 uur Lcms 1 - Nu:ldv1ijk i 
- 4 11 GDA - Lens 6 TE.rrcin Emm:~str. 
-31145 OSC 6 - Lens 7 " Buurtvic.g 
- 4 u. Lc,ns 8 VVP 14 " Ockc.nburgh 
- 2ll45 . GDA 9 Lens 9~ u E'mmastr . 

. ~ PROGR4MMA ·JUNIOREN VOOR MAANDAG 26 MEI 1958 : 

- 12 u. 
2 u. 

)l.ava 1 - Lens 2 Terrein Zuiderpnrk · 
Lens 4 jun·.-Lcns 8 sGn. 

En zo is <j.e opstelling van : .. 
, Lens 1: P.v.d.Lceuw,R.Blok,H.Hoefn2gels,B.Pcnnings,L. 

-Blogg, RîVerburgh, F.Burghouw't,H.Rooduijn, H.Pllstcr, P.Fretz, 
' F.Meershoek;.:.Res. G.Ifompcrman, J.de Heer, C •. v.d.Beck. 

, !,ens 2 : nls _bekend met C. VerhEc:ugd en K .Admiraal. Res. 
L.Hanssen, R.Dckker Kleijn. 

Lens 4 : het kr;mpio0nelftal- "es. G.Hallcen, F.WamstE:ekor 
A.Thomas. · 

Lens 6 : als bokEmd :.1et F.van Gcrvwn. Res. A.Bórn. 

/ 



j 

- . / 

/ .i.~ , 1· .- . . ,f · Lens 7 : r.ls bckc nd. c,s·. V. Howco .. S,:;menk6ms t : · , 
3 uur Jevcbrug. _ _ , .• .. ' ·: 

· , Lens'. 8 : J.Broekhr.ns, l<'.Duim,N.v;Adriehem,D.Wc.ii,d(rs, 
N. Pc.nn8ke,::, t, R .Koolr-.at. s, J ,Viî .. J;tin·g, C. J ehu';, F. de l,; FuLn te 
E.Bisph, G.Scipio. ''es. C.Suijkerbuijk .. • . . ' 

· Lens 9 : P.Ebing, J.Grocncveld, .~.HLr:f;t;,t,.Vèr~t,;regh, 
G.Jrcuob$on, A.Rondb~l, 2.l.1r.rtinus,• ':.h.;-,1'.;:,sseri; J.v.Àdrichcm 
H.Englébert, Th.v.d.-,f'.c,rt .. nes.: R.IL;,,- r. LeidC:ri· dhr.A. 
Smabers; fü,menkomst :2ul5 Thorbeckelaari,. hoek Hr.2.gweg.·. , .. 

Afschrijvingen,: dhr.E .Sarolea ,· Tomatenstr. 50. . · 
\ 1 • ~ 

, Spelers van het ,:ccht~te,' spnnt za.f'. rdäg a:).le krachten -
in, zodat jo aan het eind·van dG wedstrijd tegen VVP voor 
Lens hut vi~rà.o· kampioenschap verdiend hebt •. Succc's ,·.:_ ! ' .. ' ~ 

::ie krijgen we. d<: vr,lgcnde ':keer ?. Vre,C,rnburch - Lc-ns 1; 
. V'.'P \ - Lens · 2. , JD'CO -; 

1 
. 

2i). spr c lden de junioren .. ·. t 
. _ , .cmze trouwe· corrcsprH~tnt van het r,chts,!'e meldt 0ns 
hot vç,lgcnde:: Lens 8 hm,ft .~ogen Q.Steps niet moeilijk ge
had. V;,n h,:;t begin toi; het e:Î.hd is' Lens ,in dé ètnvál. gol7eGst. 
Door do0lpunten ván, Witting,'(5x), dïé hic.i·mee de honderdste_ 
treffer van hot achti'te fr.briceerde, ,Scipio (3x), Jehee(2x), 
ën de , la Fuente werd een. 11-0 eihds±and bereikt·. De ronde 
keeper van Qu.ick Ste'ï,s heeft· viel hulp van pafl en lat gF
had; onze keeper had die .. niet nodig, ,want hij heeft skchts 
ünkele terugspeel balletjes gJhad. ·· µ-o'g· ·ééri punt en het 'kam-. 
pioens chap is bereikt.· , ' · ·. · 

, .. Juist, Chris, nog één. punt. En dat punt moet zaterdag 

,, 

tLgen VVP bevç,chten worden, VVP huist iö•de onderste regio
nen van de afp,,(iing. il,: t- ii t er dus ç,genschi jnli jk" wel ïn. " 
Mae.r .' •. pas op, niet voor niets vortei t ons het spreek
woord dat de lnatste loodjes .liet zwaarst wcg~n. Juist in .
zo'n lc;at~te wedstrijd kun j~.· viel eeiis, va.or rmaang~name. ver
rassingen komen 't~ staan. Laat da,arom niets aan het tç,eval, 

, over, jongens, en span je
1
tot het 1uiterete in. We weten, 

zeker dat we dan volgende week wéér een kampioen mogen be-
groeten. ' · 

' ; ' . ' 

' ' . ' , 

1 • 

l .• 



/ 

. ----------------------------. ----------. --. ,--- .-- -
Prnnkcn met je clubklaur(n! 

, 
ûndcr- ons jongt; v0lkjc zijn 

I 

E:.r, di8 zo trots Z1Jn op 
hun Lln~>tcnuc, dnt.z·ij dit op de dr,g v2n hun ;.-l,dstrijd rl~ d.~; 
thuis '..~·,ntrvkkcn, dc.n LGr;:,t , 't1 pr.;.•-~r m· :-.1 voer d(; ·:::r,irg,·l p'."",
:' ... d\.,ren, zic:1 n:--g LVCll d.0r:1' -... "'!c. ~:lr e:n zusjes 1, t,._n b" wrin.d r.Jn 

1 .n tl":'.n n· .r.··· t t.r:-cin :fi,:..;_•·~. ~.ls c-sr.. lovcn~.e reclur:.c vrr:,r 
vnig t.n f)ni.. l. 

]ugriji,elijk, Wé:.nt hL:t_ st:-~at ! Asje:blieft ! 
~iai.r, onder het shirt hu.ist 6en ·r1c,nnelletje, hemd, 

·' borstrok of wolletje, of hoe dit kledingstuk h8ten mag. Onder 
invloed van 'de fcllEl voetbnlstrijd ·,,ord t dit dror het trans
pirr.ren vochtig, misschien 1n:~1 nn.t. ?r~ éfloop v~:n dè rn:-,._tch, 
korr..t de ;,fkoc;Lir..g :;-.et L:E-n brot.-.. l~··r.s op, .. n flin}:0 vcrkoudh~,id. 

In ntlk.,~ to,~::.t.:.nd zo'n l-~nt~. ,usi::-.ste 811~~=- t-..r ht.:i,nw&(!rts 
fL.tst; ~.:ls fü: rcgt:n he:rr. door,·:~_t.J":t ht...cft, t--~: ...... .ft 6'-'Cn qetoog: 
een hoopje· elL;ndc ! · ' · 

it:n got:de rnad voetb:.lspullen gr·;.,(l ·v .r~;orgd in t~~.s of 
kof:f.:;rtje, in het klücdl0kcal de: :m" tci~lCI'fose v.\:..1 g._ \·:C'on inens tr · 
lt-nsm-. .in, dt- wedstrij

1
d îiinnen, wr~ssen, omklud:ün t0t g~,-.;oon :r.1cns 

en zrmdcr longnntst~kiüg groC1t c:orc'.Gn. 

Doen ! ! 
P. JuffE..rmt!ns 

(n~mens JU CO) 
--------------===-==---===--==---==-==-=====~====~-=~--=-===== 

' 

' 
\ 

, 
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Redactie: G.Lam en G. Jehee 
Gironummer t.n.v. L. en S.336711- · 

Secr. :H .Houkes, 2e Schuytstr. 60, tél. 324 721 
Terreinen Ockenbungh,, einde Laan van leerdervnort . . - ' --------------------· --------- ·--------------------------- --

3le JAARGANG ·(1957-1~56) n°39 29 ,Mei 56 -------- -----------------------------------------------=.--
LENS 1 ZAKAGENDA 

- ·rrijdag, 30 mei.1958 Bes t)!.m::svergader:i_pg 
, , Z,, terdàg 31 " 

Zondag 1 juni "· 

Senioren: Lens 1 naar Die,Haghe 
Juniore·n; Lens 1 
Lensvej;eranen • 
Juniorên: Lens 2 

Maandag 12 11 11 Cl ubav0,nd 
Vfoensdag 4 "· " Woensdagmiddágclub ; 

-=--·-------------- ---------.. ------------- .------------ . ,---= 
HBT VIERDE· SèHAAP JS · UVIR DE D.Al,I ! ! !., 

SFUI:TUIT.\ ISSELING. 
Zaterdag- op.tvingen we een uitvoerig schrijven v~n . 

.. ' 

/ 

EINTRACHT ui"!; IDAR-CEiRSTI.IN •. D'oor' bij zonde re omstandigheden·· 
_was· het hun niet mogelijk tijdig de nodige voorzic_ningen 
te treff0n om de/4-eis n::.ur den Haag gedurende de Pinkstfcrda
gen doorgang te doei: ,inden. Zij hopen ev•.nw<'l dat v,m uit~ 
stel geen afstel behqeft te ko~;en. Thc;ns stel:en z_ij voor 
dat, wij nu eerst naar Idar~Obe;rstein kor.ren, indien mogf!lijk 

. nog deze zomer, anders in voorjaar 1959, · 
Gaarne zouden wij te weten kor:en of er bij ons nog 

li'efhe b];,€rs zi.jn die t.v. einc'., Juli ei; begin Augastus dit . 
/ reis_je ·willen meemaken. Gufi; U, zich dan omg.1and op aan het 

secretariaat. We kunnen dan onderzoeken of deze trip dit 
jaar nog te verwezenlijken is 1 

OFFICIEEL 
In ballotage: , 
~o 69·J.J.C • .Molier, 10.5,43 Harstenhoekstr.13 dhr:.Houkes

Sarolea; 
Bestuursvergader·ing: Deze vergadez:ing. wordt gehouden op 
"VRIJDAG, 30 l\lEI a.s. ten huize van de heer L.de Weert, 
\iolwevcrsgaarde ,327. Aanvang 8 'uur. ,, 

' 

; 



/ 

· · ' . • . /, . •2"'4-·------------ ·-----------------------------~-----~----L---•• 
K.N.V.B.-TOTO. 

Vijf deelnemers .behaal den elf punten. J. Bijlsma 
·verwierf de tioostprijs. In de _anglijst kw:;m geen wijziging. 
P.Oranje, liep weer twee punten uit en is nu ·,,,:-1 onbereikbaar. 
De tweede en derde· prijswinnaars zullE,n bij d~ l.,.utste pool op 
zondag a.s • 1:og demig op hun tellen mo,Jten passen. De stand 
ts nu : 1.(2,''.) P.Oranje; 2(279) J.Bontje; 3(~7,:;)r.v.Luxèmburg 
4(275)":h.Lucc,c-::.uijckx; W.Westerhout; 5(272) l.tlc Boer;6(271) 
J .v.Wassem;7(270)H.Beèlrnr, B·.C.v.Sevenberg€rJ; G.Verhaar; 8(26';1) 
C/Meyer; F.Mourik, C.Peeters, J.V/üstefeld; 7(268)A.Bogisch; 
A.Hoppenbrouwers, A.Houkes; lü(266)H.Janssen. 

Na zondag a.s. 1 Juni valt voor dit seizoen het 
scherm. U kunt dus nog eenmaal een kans wagen. We rekenen op 
c~n grote deeln:...1::0. Maar denkt U er vcoTal om : UITERLIJK 
v'hIJDAGAV0ND INL1Vr:,,,ll. De adr~ssen zijn bekend: Iigr.V/üste
feld, RegentesseLrnn 198 tot V0 ·ijdagavond 6 uur e;n dhr.Hou.lrns, 
2e Schuytstr.60, UI'.:.'LRLIJK , "' ~• uur~ 

Voor Je laatst,· k_:er veel succes ! ! ! 
--.!-:-: 

Uitsla en van 24 en 26 mei 1 8: 
JifäIOREl'i 

Lens 1 Naaldwijk 1 8-3 
SENIORMI vriendsch. 1 

Lens 3 - "Dortmund" 2-3 
Lens 8 - Lens 4(jun) 1-3 Rava 1 Lens 2 afg. 

(vr.sch) 5-1 Lens 6 - GDA 
osc 6 - Lens 7 0-4 

Lens 8(jun) Kampioen!! Lens 8 - VVP '--ü 
GDA - Lens 9 0-0 

,Lenscomb.-SVC.Col."U3 1 • 1 
-:-:-:-

VAN DUEL TOT DOEL. 
Ondanks he • uitgestelde bezoek van "EINTRACHT " r,aar

over U elders in de Lensrevue,meer kunt lezen, is er gedurende 
het Pinksterweekeinde toch een druk "internationaal"programma 
d0or ons afgewerkt. Zaterdagmiddag speelde 8en juniorenc0mbi
na. tie een we~trijd tegen een jeugdploeg uit Düren(bij Aken), 
waarvan des 1 in de jeugdherberg Ockenburgh verbleven. 
Na .een pretti ontmoeting werden de punten gedeeld(l-1) .. 
Maandagmiddag trad h.et d,:,rde elftal aan tegen een ploeg, sa
mengesteld uit jeugdige mi;jnwerkers uit de o,geving van llort
mm:d. Ook dit was een gc,~~:.._;_;i.ge wedstrijd, ·; ... _rin onze spelers 



• 

. '-275---- ... ------ ----------------------------------------. ----. --echter met_ ten kleine ncderï'a.ag' (3-2) genoegen moe.sten nemen. 
~ 

-PROGR.All:IJA S1NIOREN VOOR ZA'llEFDAG, 31 MEI 195s. lfoderlaagwcdstr.i.idcr S, V .Lic l!aghe.. 
4 uur : Die lfag:,. l - Lc,nig en : nc. l 1 · 

, ~ · DE dc:-.1r-vë;ut·t 1:'Ct't'·A:t.lis- Stokclc:.un en -~ 
3 't;. cr:.wi i1c1 au1. 

Opstvlling le c lftäl: . · · ·· · · . : ' · . . . · A.B~ck_, A.HopplnbroF,,crs,A.van Laar-hovcn, B.Luijekx, G.Pccters, ,ï .• Ras, J.J"gei·, J.Suijk0rbuijk, 
. · ,, .·:surghouwt, J. L9licvE::ld ,E .Eerjersbergcn · v .fünE:gouvwn .RésE:r-
. ~ : F_.Kortrkaas, A.Burghnuy,t, J .BEdjcrsbergni, C,Hoogc vcsn. • • • 

,f 

-PRO'JRP.1fälA 131'.NIOREll VGOR ZONDAG 1 JUNI 1958: 
Vc rlit.. ~ .. crsronde Kf;V.t.A-1;;, ker: _r, 

- 12",;.ur ·Leds V,. t,.rc:ncn - S.V.H. TerrBin Ock<snbur.gh · 
ÜbE1 t~ lling : ~ · . . - ...... · _., . -----.~ R.lüÊjhlL_U Sr. ,Ph.dc m.e:r;, F.l..ourik,L.de Boer, 
H. y. l .B0ogr,ardt, .J. Bontje, · A.Blok,H. y ._Rijn ,H. Jan·ssen ,.J .• \hl
lcn:s, TI.v.~{/fsting. E-i..scrvE.-S: ·A.Krol, J.Bcm

1

• 

-PROGRA1IT,:A J1~lIOREN VüC:!': ZA'.:EP.liAG, 31 MEI 1958: 
- 3Ui+5 'vl·cdcnburc'h ;i - ·l<:.-ns 1 Terrein Vredenburch 

-,· -fF.QGf:AM.A JUNIOREN lC,GR Z<.:,~:Dt.G, 1 JUNI 195E: 
·-12 u. VVP 1 - Lens 2 Terrein Zuid~rpark. 
~n zo is de ,opstcllL1g van : , . 

Lfns 1 : P.v.d.J;,uuw, G.v.d.Wai:rt, "J.Hocfnagels,·c.Kem
pcrman, L .Blogg ,H .Pcrrnings, f ;Burghouwt ,H .Rooduin ,H. Pel ster, 

'P.Fretz,P.Mcc·rshock. Rcs.: R.Vcrbrugh, H.Dietz,R.Blok, ., 
Lt:ns 2 : C.v.d.Btt::k, r..Taat, F.dc _Groot, H.Victz, .. , K.Admirnal, C. Vcrh8ugd, B .Jkndricks, V{. Stóové,. R ;·Blok, 

J .de Hee:r:, .A.Luttc.:rman. I\eos, •. :_VI.Vc!)derbos, IJ.Hcerschop. 

zijn 

? Afschri,jvingen aan dhr.E:Sarolea, Tomatcnstr.50. 
Zeoer waarschijnlijk zal· iaterdag om 3 uur gelcgcnre i_d 

een balletje te trappen: . 
! ' . . /' 

, Training:. Een aantal juhioren zál d~ze week een aan-
schrijYing krijgc-n vöór t:r;a:ining op dihsdagavond. 1!aàk je, 
als het enigszins mogelijk is, vrij. Kun·je beslist niet komor;, laat dit dan even weten aan het. JukosecrrJtarisat·, Toma-



' 

--------------------------------------------------- .c:276-__ 
tenstr.50. Dinsdag a.s. zal v6or de training een korte be
spreking plaats vinden met degenen die opgeroepen zijn. Uit 

. deze groep zal volgend jaàr he't" rH,rs te juniorenelftal worden 
samengesteld. · , 

JUKO. 
-:-:-:-

LEST BLST ! üOK LUTS 8 IS KAMPIOEN ! ! 
Op E,en, aan duicir,lijkheid nic to te. wensen overlaten

de 17ij ze héceft Lens 8, onze vierde en lr.a tste kampioenscan
didaat, zaterdag middag in h&ar laatste w8dstrijd van hot 
seizoen het kampioenschap gegrepen. Een volledig" verrassing 
was het niet. V.V.P. onze tegenstander, stond op de voorl&at
stc plaats; de uitwedstrijd ttgen de Zuidcrparkers was vrij 
gc.mnk1<Elijk door ons gewonnen, enfin, wc hadden maar één 
puntje nodig en dat leE-k er dus vol op in k .zitten. MaaI ..• 
VVî? zou zijn huid duur vcrl'.opcm ! Dat bleek al uit de opmer-

' ;cing<en dor VVP-crs, nog v~6r de bal aan het rollen was g12-
brncht. VE:.rstandig was het daarom dat onze jo:1gcns vanaf de 

· aftràp me. teen hun t nigc \'1;_,ns Kcnbaa:r IDéW.kt•~::1: doelpunten! 
i':anr, nr'schoon er -,:cl ( en ruim v&ldovcrv:icht \YE::rd. verovE:rd 1 

vnorlopig wiëtcn d8 ro'.fu duivrltjE:s de zsak nog potdicht te 
houden, Zc.lfs kwamGn zij nog tot einge gc;vacrlijke tcgonsto-• 
t2n, ·::aarvan en één zv2.::'s hcsloten werd met c-en ocho·~ 1 tla t, 
t,::t ~rotc opluchting van all,i:s· Wat L~ns ~:c.s j tegen tl•.; paal 
üscr.ampte. Tot hior on ni<..t vsrder, ·mo0t goa:.g~ttcr Witting 

. ;C'nn gedacht hebben. ?,rno maal drong b.ij met veel gurrak lémgs 
'-~ij~:. k=..eincre te:,gcnstand~rs{I :Po e·t-:rsta k~.er 11is·~8:.1 de V\r.P-crs -
l --::-t gcvaa!' nog ten ·kos·Ce van E.''er{ ccrn01" t: raèciln~ 1iaE~-r jï.ü"1t 
d._1t:.: co:~--ne::- Zûu çle besliu.~ing br0ngen. Onze !"ccht-sbui-~-~1:!1 plaat
:--; 7,c de bal g.::""'taarlijk Voçr htt doel e:n daa:c y;a:: h0t een VVP
'back die tu~ zijn grote ontzetting zijn cj gen kcep.:ir :·akijken 
g-:1f. Het eerste schaap was nu over de dam en meer zouden er 
·•rolgen, Ton tweede male stormde Wi tting door rood-zvmrte de
fensie en de schuiver, die hij vanuit um moeilijke hoek los
t',:, was de VVP-goalie weor te machtig. En Lons ging dbbr, 
vooral op links waar S-cipio keer op keor à la Moulijn langs 
zijn tegenstanders heen danste. Na een felle scrimage moest 
Jchoe tot driemaal toe ui thal:en v66r hij de bal'. eindelijk in 
het ncet drn.d bèlanden, 3-0 dus.! Met d8ze veilige voorsprong 
konden de aanstaande kampioenen gaan rusten.· Eigenlijk was . . 

' 
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dat niet eens nodig want Lcns, .. was nu op tcmporatunr. Geluk-:-
kig lieten do horen zich door'deze kleine pauze niet afkoe
len, hetgeen wel blcelé uit hd: stormacht_igc offensief waar
mee zij' in de tweede he 1ft wec·r van start gingen. Constant , 
werd het VVP-d.nel -0nder vuur genomen en succ"s kon dan ook 
niet ui tblijvcn. Weer was het~ Chris Jehee dü, na eé.n hefti
ge schórmutstling aan het langste eind trok. Even later trok 
rechtsback Duym naar voren, e.en spoor van verslagen tegen
standers achter zich latend. jammer dat ie net dat laatste 
mannetje niet meer voorbij kon komen ! Maar goed, voor do 
doelpunten inoet de vnorhoede zorgen. Dat vond Chris ook en 
hij waagde·er zijn, toch al niet wceldc,rige haardos aan, 
maar •. · het was ráàk en Chris- had zijn hattrick. Hiermee 
v,as dt koek gor·ddccls op. Langzaam ebde de aanvallengolf 
wat vwg. Men g ng wa '.. te ogoistisch spclfm. Vooral Wi tting 

,b~zondigde zie: hü,t te veel a&n, Had hij, als bllitenspc--· 
ler, wat mc·er 0allen voorgetrokken, zeker had hut binnent,-.io 
onzd ploeg dr , n&ar ,de dubbele cijfers geschoten.· Nu volgde 
nog slechts , ·fa doelpunt, toen de rJoc,digo VVP-k~c.per een 
schot • unn V/_, :ting ·door zijn handen liet glij'den,6,-0. Nu 
ja, het was .. , ook mooi genoeg. ' · 

Lens t vas kampió0n. ! ! En -daarmt;C k\ovam er a-:~s e::n 
einde aan de &nncndc race die het met RKSVl,I gchoµdcn hr:d. 
Vanaf hot beg dl,r compcti tiè heeft Lens cnafgobrckcn aan 
dG kop gcstam in jmwari had het nog g0er: enkel punt be
hoeven n.f te r an" Lens 8 schlcn rcgel~cêPt op<het kaw.•·• 
:< :,ensc ·- ... ~t? af stevt;nen ! Maar t0cn kwam· 'lo j ~zinkir.G l 
In twee wea:strj len vcr1·0.c1r het i:O:).ftal "lief~,; dri<> r:·mtcn, 
\vaarv,m twee aé de naaste riva:al FKSV:M. lieg slechts één 

· simpG:;_ punt sch dde ons van de ; op de loc.:- lj ggenä.c \'!es·c••· 
landcrs. En nu, 1 het kampioenschap behaald' is, woi·den 
kampioenen en ac. tcrvolger· nog s tèeds gescheiden door dat 
ene puni;j?! Wel EEn bewijs dat de partijen elkaar verder 
niets meer hebben oegegE:ven. . 

· Lens 8 is k .mpioon én verdiend ! ! Dat zagan' we zater-· 
dag. De ploeg bescnikt over een kern van technisch gociife 
spelers, die tot goed veldspel in staat is. Maar hierin-
we moeten het toegeven - schuilt niet de voornaamste kracht 
van hEt" kampioenselftal. Lens 8 is nl. oen echte "beulen-

/ 

~- - -~~ ----·· ··- ~, -- M ••• 

' 



-278------------------------------------------ -------------------. ploeg'•: i_n .d~ achtcrhoCodc hCo t trio Lu;-w-Pannekeet-van Adrichem, 
d,1t ook h tterlijkhm"ftkop en schoud,rs. boven de rest ui tsteckt en in ia.½ voorhoL:do \rOoral s to~rnwa•ls \7i t.:;ing door zijn grote 
snelheid voor m,.nig d0clpun:f;· gezorgd. Een stevige, robuuste 
ploeg d".1..:;, die zatc1~:iug de. blOLii1cn·'in ontv·· n ".:3t cincht ·n,:.'.::r r. 

Ii ,_ blol .. 'f:n waren ovc rig€ns nog g;....:..nszins hi::, t sluit
stuk v:_, hut vo,tbalf, st. Onder Liding ven Alb:j_n v,m Gf,stèl 
t: og rii--. afl,oop d(, 'gt.lÎ.cll.; rloc:-g náar huiz;c vnn G;:Stt:-,1, waar 
Albin 1 s mo~d~r voor een wnrrne ontvangst tr-zorgd J:gd .. 7ot laat 
in d<) avond werd hü,r het ka1Jpiocns-:hap g,.vi~rd, ir.ct mcdewer
k~ng vnn dgr:Sarolc,a diG enig~ filmpjes· draai.de. Enfin, we nc
m.n <)an dat U-zich vel zelf kunt voorstellen hoé g,zcllig zo'n 
f,este:vónd is, dircct,.m1 eLn. knmpiocmsç,hap. fü1 ,:esdanc: nrbcid 
iF h0t got.d rusten ! 

Dit l&atstc: bre-ngt me ~r h, t id .. c c:r i,;,,ar gáuw een· punt 
a,._._n te àräait'n. · A~dt..rs mot. tt:.n v:r, nog t()t een extra t·di.tic ov.:.-:>r
g'_,an ! De J•ngt·ns zoude:n _h..., t ov.._.ric;i.: ns ·n·\...l vcr:1i~ nd hc:bbc:n ·! 

Tot b sluit hi(.r d&n nae dt. nm•:c n van ,k c:lf gl.l ukki
-g-... n : J. Broe:.khLns, F. Duym, lî" Ptd1r'.( kt. Gt, :r . .Adrich . .,~, = ~ Wnndoxs, 

'R.Koolmces, J.~itting, C.J,hce, F.d, ln Fu"ntc., E.Bish,G.Sci
p:o. Als lEide;rs fungcErdcn o:a. i, :, .. ren P.Juff,:,rr,.ans, E.Sa
r'.lca, l!.dt.;! B&kkLr, C.P.:..'--tc:rs, G.L.:.:tm E:.n .A..v.Gfst .... l .... 

G.J. 

Mededeling. 
· RE,dacteur Gerard Lam zwerft op het ogenblik door 

· het zonnige Itnlië en ook de ri:St van ,de familie 1nm gaat d,. 
komende .. vcE.rtien dag,m op vacantie·. Wilt U d:,arom alle even
tuele copy vo"r d& Lcnsrcvue ui tsl ui ttmd zenden nanr ühr. 
G.Jehu,, Kon.Emm&kad(, 50. Bij voorbaat dank. 

' 
. ·zo speel den de ,lunioren : ·• 

Elf ·op revanche beluste Lensma!)nen kv;amen zaterdag, 
ht:t ve,ld op om de zo gcv0 dige 6-0 nederlaag,· dü in Naaldwijk 
wt;rd geleden, te nivelleren. 11et is hen dan ook v0lkomen ge
lukt. Al direct m, <l,è aftrap nam Lens 1 een 1-0 ,voorsprong, 
maar·de lnnge Nnaldwijkers zetten ons doel toen onder een 
grote druk en mede dank zij ons paniek spelende ve,rdediging 
wisten zi'j de balans in hun~voordt:el té. doen omslaan (1-2). 

I 

/ 
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G.ölukkig herstelde einze achterhoede, zîcl,, terwijl de aanv,.l 
gretig gdiruik ging maken van dr wle foute:n in d8 Na, ld
wijkse defensie. _Zo kon de rust met een 5-2 voorsprong voor 
L,;ns ing,:,an . .- Na de rust word het zelfs 6-2. Dit vond de 

.,.; tc.gcnpartij wel voldo•. ndc 0n zij pro1u.rde het v(.rloren ter
rein te herovc:ren. Onzs vcrdediging,hi\:l ·. nu bc,tt,r ~tand 'en 
slechts door een goed ge '.CO'.!!cn penalty ,,,L ·: Naaldwijk tot 
6-3 in te .lopen. Maar Lens wilde do rev.· .. ·; _ _. nog groter ma
ken en door Pelster vrcrd het 7-3. Nog v1c.s i1d niet gu~oGg 
en Me<.rshoek handhaafde zijn traditie door het laatste doel- " 

·' punt van de w,dstrijd uit E:en onmogelijke hoek te s,coren, 
8-3 dus ! Hierna blies de zwak leidende ·scheidsrechter voor 

' 

het einde ,m 1·ens was wesr twee punten ;ijker. · 
P.de Leeuw. 

Lens 6 VIOn de vriendschappelijk€: v1udstrijd tegen 
GDA ,r.. t 5-1. Na 20 minute:n gespE:üd fe hc,,b,r., kwam Lens n,, 
1-C -:;.Jan·,. Gerrie· van Duuren de hele vE.irdEdiging van d 
tc. 5.:.npartij ontspeelde. Deze stand bleef tot a,:n. de rm. t 
toe ongewijzigd. In de tweede helft ging het beter füm ;i.n 
de eerste. Gerrie Olyhook maakte er 2-0 van, nadat de kee-
per de bal niet kl8mvast bad kuimên krijgen. Nogmaals wis

. ten de bcido Gvrrie; 1 s het.· d0el t8 v'inden, t.venals Peter de 
Haas_die.er echt wepr eens zin in had. Het enige doelpunt 
van GDA ontstond uit een fout in de achterhoede, waardoor 
keeper Nuytens uit zijn goal mo<.st kon:en en de bal langs 
hem werd geschoten. :B'rans Wamstcker wilde de bal, die te 
zacht geschoten was, nog van,de 'doellijn 'afhalen, maar via 
de voet van de GDA-rechtsbin~en rolde de. bal toch in het 
doel. 

Ch.Nuytcms 

En :ao feesten de junioren : 

Het kampioonscahp van Lens 4 had maandag nog een 
staartje. Daar Albin van Gastel, de leider van ·dit elftal, 
de.vorige week geen kans zag.de .wapenrok· af te schudden, 
werd het heugelijke feit op tv,ecde pinksterdag nog eens 
duchtig overgevierd. 

. ' Ee:rst was 
SLniorened:i tie• di,, 

'er een erewcidstrijd 
n:,tuurlijk ( ! ) door 

tegen de achtste 
de kampioenen werd 
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gewonnen. Daarna btlcE,fde hei; feest .in de Tomat~nstr·aat hm,r 
apotheose, onder h<: tzGlfdb d2k dat twee dagen te voren d8, 
"reuzen" van Lens 8 hé:d aanschouwd; De steL .• ing was - hoe ' . kan het ~nders - oppqrbest. Goed r;icuws hebbisn we voor d,,.._ 
plntenli'-fhcbber's: nadat eerst ónder· de .douch€., v"n het 01:,•t,-

·•pisch Stc.dio,n d, stem· vr.n AbG, Lecnstra ontfü,kt verd, is Albin 
ei: tlfons in g,, sli:,agd,. de sonore! stçmklankcn v'&n Hainpic. t vr,n 
der, Spek •Op d.i; band vast tE; h.ggmi. Hcinpict li'- t zich nl. 
vcrleiden'1 -tof· cch '.' ballade op de lekke brol)l:ner van Henk de . , ,. ,. . Haas "· Ook dhr.Sarolea dro<:g, door ·het, drr.aicn ven eEn nan.-
'tal films/ veel biij tot het succes .:an deze c1vond .. 

Wij geloven in n,:i;m v::n álle sp,.lcrs van Lens 4 en· 
Lens 8 tEe hcndc,l;:n, wanneer wij v,,n.,·f dèze plu,ts 'Albin van 
G-n.stel en Zijn .oud<.rs. h2rtelijk denk -Zcg;:•én voó:è de warme En 
gGzcllige ontvangst die zij fü::or gqvond0n h0bb,cn. 

RE.dec tic. 

' 
Zondag, 1 Juni a.E: .. 1;. voo:r. ons, 1:::a~tu.~:.rslid de 
ili3,3r P~li3.,,3rsl':toek en ziJn._2cb,tg~~notc c·cn ze.;r 
bi,jzond.er.0 ddg.,Op dçze dag is hGt n.l.precies 
25 ,jaa:c, g~lèd-:in, dat zij ,ïB de c,_d1t werden vcr'bondn 
Gaarne b ~eden v,é het bruid spaar on ze i1ar te 1 i,j k0 
isclukv,ensen, aan. Yïe hopen, dat ,God hen nog heel 
lang mag s:parè.n. Hr.1~..:Gr~hock nog volc jdrGn 
ook voàr I,:;ns·. 

' .1 

I _, 
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Vrijdag 6 Juni 1958 
Zaterdag 7 " 
Zondag ·8 " 
1!aandag 9 " 
Woensdag 11_ •11 

LENS'· ZAKAGENDA 
' Vergadering. 

Jun .•. Lens 9, pup.a en b. 
Juh. Lens 2 , 
Clubavond ! 
Woensdagmiddagclub 

✓ 

-----==·-===-- ---==~-====-·- ·=------------------------- .----. 
· , ORANJE BOVEN BIJ HET TOTO-NIEu'WS 

' 
lLltl.V .B.-TOTO. •· 

Op het laatste mor::ent wist.één van onze deelnemers. ,, 
zich nog bij-de prijswinnaars · te' •voègen. De Hee,r C .Hooge_veen Sr. 
behaalde 14 pÜnten. Gefeliciteerd. Jammer dat· er dez_e keer 
veel inzenders yn:.ren die hun kolom op dezelfde wijze hadden 
ingévuld. Hoewel het financiële 'resultaat dan wel niet daverend 
zal zijn, ,de sportieve v;afclrde v~n de prestatie is. er niet ·' 
minder om. · · 

Ook de laatste ronde van onze eigen pool-competitié 
lèverde nog een verrassing op'. Donateu;, ·de \l,eer lrh.Lucas
Luyckx, wist ons lid J.Bontje, die zo lanéJ=tijd de tweede 

' plaats heeft bezet, nog te passe.ren •. P.Oranje vras onaantast-
baar.~~em komt de eerste prijs zeke.r'toe. . , 

De eindstànd is,: 1.(f'.50.-) P.Ora~~e; 2(r.35.-) ,
1

_ 
Th,Lucas- Luyckx; 3(r.15.~) J.Bontje, F.v.Luxemburg. De derde. 
prijs • oet dus door twee deelnemers worden gedeeld. N°1 ver
zamelde in totaal 297 punten; n°2 : 288 punten, terwijl·. de 
nos 3 : 287 punten behaalden. Op de vierde plaats volgt : 
W.Weste:r:hout met 285 p1.1nten. 1!0 5 m'et 282 punten zijn: L.de 
Boer, C.Me,er,•G".Verháar en J.v-,Wassem. lj 0 ç, met 28iL punten 
R.Beck:er en B.C.van Sevenbergen·; n°7 met 280 punten :H.He>u
kes, F.Mourik, C.Peeters, J,.Wüstefeld; n°8 niet 279 punten 
H.Jenssen; n°9 met 278. punten. :A.Hoppertbrouwers, n°10· met 
275 punten ; A.Bogisch, '. 
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VN>rlopig is het " poolen 11 thans stopgezet. We hopen 

è ., t de pool-commissie haar werk haär genoegen van de deelne
murs heeft verricht. Onzerzijds danken we gaarne al onze deel

. n· '!ers. Nu • aar af,,,,chten hoEJ:ti.e. uitslag van de rechtsza;:.k. zal 
worden. Hopen we, <ht de poolcommiscie in September haar we• 1ç

z:,amheden zal kunnen hrarva tte"o;. 

OF~CICIEEL . ' 
· L1 ballotage: 1 ' 

n° 1 Nic.Intenia 25.1.48 Obreehtstr.27 dhr.Houkes-v.Lu,:emburg 
2 C.A. Lo 0 mans, 18.8.45 De la Reyweg 176 "-Sarolea. 
3 Chr.Verheugd, 25.4.41 Driebergenstr,47,dhf.Verhcugd-Sarolea. 

V,-rgadering. 
Vrijdag, 6 Juni zal nogmaals e,m bijeenkomst worden be~ 

1: gd c1et Bestuur, Trainer, Technische en J;,lf·talGn JuniorenCie 
Lneinde tot de definitieve organisatie van de a.s.trainings
campagne. te komen. Deze bijeenk.omst wordt gehouden in café 

· J .Hierck, Apeldoornselaan, 46, Aanvang, 8 m;r. ' 

Uitslagen van 31 mei 
Senioren ( vrsch. ) 

Die llaghe 1- Lens 1 
Lens Vet.- SVH 

-:-:-
en 1 ,iuni 1958. 

5-4 
4-0 

.. ..Vredcnburch 
VVP 1 

-:-:-_ 

l - Lens 1 
- Lens 2 

PIWJRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG, 7 Juni 1958: 
- 3 u, Lens 9 - GDA •9 Terrein Ockenburgh 
- 2 u. Pup.a. '- Pup'. B 11 • 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG, 
- 2u30 Rava 1 - Lens 2 Terrein 
En zo is dP opstelling van _: 

Il .,. 
8 Juni 1958 
Zuiderpark. 

1-

5-3 
3-0 

Lens 2 , als tegeri Rava met .W. Wiegerink en W. Vendei bos. Res.: 
,C.Verheugd en K.v.d.Laan_. · _ 

Lens 9 : P.Ebing, .J .Groeneve-ld, A.Harte,A.Roodbol,J .Jacobson, 
R.Meyer,-R,Martinus,·Th.v.Paassen, J.v.Adrichem;H.Englebert, 
A.Versteegh. Res. F.v.d.Waart, J.Meyer. Leider: dhr,A.Smabers. 

Pupillen a: bekend. LE:ider : dhr. H.de Bakker. 
Pupillen b: bekend. Leider : dhr.F.Mourik. 

Afschri,jvingen aan dhr.E.,Sarol,cia, Tomatenstr.50. 
-:-:-;-;-:-
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KAil1PNIE1'i'S.H t . b'. . k d d d 1 . t· t e voor 1.Je ·v;ee -en ee ve en 1.n -vacan 1.es em-
niing geraken. De .. nad<.:rendè · zomer brengt ook ons kamp zèer 
dichtbij. Over goed ses vrek'en al start de e·erste groep. 

De juiste data van vertrek voor en de indeling 
van ·de verschillende groepent ·v.~armee we deze zomer op. kamp 
gaan kunnen we nu bekend maken: 
Groep 1: die vertrekt op· 20. jlili, is als volgt samengesteld: 
H .Dietz ,n .Drab be ,H. de Haas ,M.Heerscnop ,B .Hendricks, P .Kemper, 
K. v.d. Laan ,A .·Nawee ,R .Roodbol ,H. v .d .Spek ,P. Straver ,W. Vender
bos. In groep II : _die vertrekt op 27 juli, zijn opgenomen: 
A.Bom,B.Brouwer,F.de la·Fuehte, H.Gocma~s, G.Halleen, · (V.Hans

·sen, P.Haring, J.v.d.Kna.ap,W.v.d.Laan, K.Loomans, W.Nieuwen
hoven, P.Nieuwenhuizen, V.Nowee, C.Nuytens, A.Rooduijn,.P. • 
Schult,m,"G.Séipio, A.Thomas, L.Thomas, A.Vrielink, F.Wam
steeker, D. Wanders, F·. de Wit. · Groep III vertrekt op 3 au-· 
gustus met : A.v.d.Beek; F.v.d".Beek,P.Beijersbergen van H·., 
B.Elok, J.Brummer, A.Brouwer, C.v.Dam,A.v.Egmond, G.v.Egmond, 
H.Englebert, R.v.Grieken, W.Groot, A.Harte, J .Jacobson; C .. 
Jchce, J.Kiebert, R.Koolmees, A.Krol, W.Itról, R.Meyer,A.Rood
bol, H.v.d.Ruytenbeck, J.Schellart, P.v.d.Veer, J;Verhaar, 
F.v.d.Waart, E.Wezenberg, 1I.Wezenberg.. · ' 

De zaterdagavond, _volgend op de dag van het ver-
trek ziji;1 jullie weer thuis. . 

Voorzover het kampgëld nog niet vomdaan is mogen 
wij de ouders verzoeken dit ,tec'.gireren vM>r 15· juni op giro-

. rekening 336711 t.-n.v. de penningmeester onder vermelding 
i•kampgeld". Zou dit moeilijkhed<?n opleveren dan wordt na dë.:. 
ze datum het geld aan huis afgèhaald. 

Nadere inlichtingen rworden v.erstrekt via de Lens-
revue en pèr circulaire. · 

Alle verdere inl:i:chtingen worden graag :'erstrekt 
door dhr.E.Sarolea, Tomatenstr •. 50. De kampcommissie. 

Zo speel den· de ,junioren : 

. / 

Het was echt geen voetbalweer het afgelopen week
end. Toch moesten zowel L_ens 1 ,als Lens 2 liegen de ,kampioens
pretendenten in hun afdeling a;ntrèden. Beide elftallen· 
hebben ui tstèkend partij gegeve.n maar moesten uiteindelijk 
voor de opbouw en het tempo der vijandslijke aanvallen het 
hoofd buigen. 
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Lens 1 was•vooral in de eerste: helft bes·list niet 
de.mindere. Viant al waren de aanvallen van VrE-denburch talrij
ker, de Lenska~sÊm war én, zeker groter. Als Lens zelfs, na een 
2-2 st&nd, via PE:ter Mcicrshoek op een vo0rsprong komt, zit 
het er volop in. Een va1, de d<ëkkingsfouicn v1ordt ons é,Chter 
no0dlottig (3-3) ,:ant nu g,'..at de Rijswijkse machine pas tunpo 
draaien cm nu ook- blijkt dat de inspannende ·eerst0 hcl;ft te 

.voel van onze spelers hoeft gevergd (to wLinig Konditje? R~d.) 
De eindstand wordt dan ook 5-3 voor Vrc.denburcr., . 

Bijzonder ong8lukkig· stÇ•nd Lens 2 al binnen één, mi- · 
nuut achter. VVP dacht op een grote overwinning-af te stevenen, 

, Ongekunsteld maar zéé.r nuttig verdedigingswerk schakelde d8 
VVP-voorhoeäe ûcht,cr volledig uit.· 'i'otdilt onze linksback eon 
VVP-er hE- t spelen oen b, Etje t,: n1!drukkclijk wild.e b(;lettEm: 
pcm.lty. Dat ,ms het moc:cnt voor KG, s v.d.B80k. E8n kogel 
langs de grond ( je zag hem vrijvKl niet ! ) wist hij op zulk 
sublic.;:e vrijze t,s stoppen, dat vriend en vijànd voor ,;E.n raad
sel stonden. Het WhS klassevierk" ! En ook in c1t: tweE:de helft 
wist Kees iedere lrnns , di~ VVP zich schiep onschadelijk t0 

->.mak'cm. E0n refkxbcweging van onzt. spil 1, .. rd cchkr n0odlottig. 
lfo vloog de strafschop wel in• de tom, n ! Veel te veel kreeg 
VVP toen het kort v.oor tijd mct· een effd;tbal n.ogniaals de weg 
r.aar ons doel wist t8 vindE,n. E.S. 
EliiDS'i'.ANDEN, 

4E 
Schoonhoven 20 
Lens 1 · · - 20 
Te Werve 20 
Boskoop 20 
St. v~1ha1;den20 

. Unio 20 
Du.".lO 20 
VDS 20 
~.Steps 20 
lfieuwerkerk 20 
Haastrecht 20 

11 
11 

9 
9 
9 
6 
6 

• 8 

8 
6 
2 

22. 
6 3 28 ·. 58-34 Lens 3 16 
5 4' 27 43-26 Post.2 16 
7 4 25 . 37-)0 VVP 4 16 
4 7 22 47-46 De ,Jag.16 
2 9 20 42-47 PDK4 16 
3 9• 19 50-45 ODÈ3 16 
7 7 19 44-45 SOA3 16 
2 10 18 44-39 Or.Pi',3 16 
2 10 18 45-51 Gona2 16 
3 11 15 35-48• 
2 16 6 . 27,-69 

. , 

12 1 3 25, 
11 1 4 2.3 
10 2 4 22 
10 2 4 22 

6 4 6 16 
7 1 .8 15 
3 3 10 ~ 'J. 
2 2 12 6 
2 2 12 6 

' 

54-29 
51-23 
63-33 
50-31 
38-41 
57-45 
33-57 
35-68 
28-81 
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Redactie: G.Lam en G, Jehee 
Gironumr.:er 't,n,,;. i.en S; -336711 ··' 

· Secr. ::;.Eoukes, 2e Schuytstr.60,tél.324721 
Terreinen Öckenburgh, eil,de Laan van A!èerdervoort · 
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. 3le ,~.AAFG,UfG (1S'57-l958) ~ 0 41 • 12 JUNI 1958 .. 
. - - .----· ----------------------. ---------------- -- . -- _____ ...... . 

Vrijdag 13 juni 
Zaterdag 14 " · 
Zondag 15 11 

. Maandag , lp 
Wo.:nsdag•l~ 

Il 

Il 

1958 
, . LE,NS·t :-,AKAGEHDA 

Bestuur.syergadering 
3e klas,·4e Klas, Pupil.elft •. 

, 
' 

: Lensveteranen, jun.A-klasse·elft., 
2e klasse elftal. , . 
Cl ubavond · ! ' 
Woensdagmiddagclub. 

' - ' . -, . 
ALLEEN DL ·::'RAINING VvERT ûNS NAAR BOVEN ! ! ! ·· 

TfilINilJG. 

-

Vrijdag j .1. heeft een zeer waardevolle ged;chten
wisseling plaats gevonden tussen diverse commissie~ en· be
stuv::-. u.m. werd in overleg met de tr.ainer ePn lllan de : 
campagne v.oor de a .s ,' training besprok0n. niet het oog h;i.e:rop 
werd de technische comnc'isde voorlopig uitgebreid met d,e 
heren C .:r,-o'geveen Sr. (bestuursefgeveardigde) en E. Sar:o;I.ea 
( Junioren-·commissl.e). "Deze qommissie zal in SaCTenwerking met 
de heer J. Willems, die ook het a.s .. jaar weer de leiding
ven de training op zich zal nemen,· de 0 plennen verder uit-

. werken. De eerste b:ijeenkomst_heeft inmiddels reeds plaats 
gevonden. · 
· Alle leden die vo~r. de_ i;raining zullen worden op-

I 

geroepen •krijgen tijdig neder bericht.' . , 
· In verband met de werkzaamheden a:en onié terreinen · 

',op Ockenburgh zal de trs1ining op l JULI a.s. aanvangen. 
We rekenen reeds bij voorbaat op aller· medewerking. 

1 • •. ·f -- ---------. -----. --. ----=----- --------- . --- . -- .. - .. -~- . . =, 
. OF-FICI'.EEL 

, Nieuwe leden : ....... 
r- .A.Loykens, 23-9,38 de la Reyweg 273 ( oud lid ). 
/J,F.v.Gemert, 16.4.46 Celcîusstr·.· 9 ': . 
,,. P,A.F. v.Ge,wen, 13·,ll.43 van• Spe~•kstr.201, · 

' . t • . "T . ! 

j ' 

,. 

, 
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---------- ------------------------------ ·------------------,, :'..J.D. Hansen, f:,7,43 Copernicuslaé.11 .p;tél.336271 
_;,de Jong, 4.5,.·,.;. de Perpnncherstr.12E 
~.J,C.rolier, 10,5.~•, H~rstenhoekitr.13,tél.541811 
J.W.F. v.Overbeek, 5.t.46 Thorbeckelu,n 113,tél.32U~i25 
A.Uverklift, 8.11.47 c:.r8chtstr.361 
J.P.A. van Zon, 2.4,42 Vslkcnboslá&n ~2; ,tel. 32;2266 
In ballo-tage. 
i: 0 1 :!ic.Intema, 25.1.48, ûbrc~htstr.27 c.hr.Eoukes,F.v.Luxemb. 

2 C ,;_. Loor;,a·ns, 18. 8 .45 de la Re~rc;eg 176 " Sarolea 
3 Chr.Verheugd, 25.4.41, Iriebergenstr.47, Verheu6 d H.-Sar. 
4.J.CocT.Wiedenhoff, 10.5.'43 .Kevitonstr.295 dhr.Sarr.lea,P.Juf. 

Ees tuucsvergàdering. . 
l!e e.v-. bestuursvergadering zal word.en gehouden op vrij

üag, ~3 ~hmi a.s. ten huize van de heer H"Houkes, 2e Schuytstr. 
: -t), aa1;.v.:.1;,g, 8 uur. · 

' -:-:-:-
. i tsl~.c::~e::~ v~n 7 en 8 juni 1~5t: 

Junioren " 
· Ra·::.i 1 - Lens 2 J-1 Pup.a - Pup.b 3-3 
Lens·~ - G;JA 9 5-0 -:-:-:-

FAADSELS .... 
1. ,ioe verkeerd het ook is, voetbalJ.ers zijn vu1k niet be

paald op h1m mondje gevallen, ·J·e honrt ze meer dan je z<i, ziet 
syelepi ,":\eet U nu iemand of iets o:p Uckenburgh die wel s:peel t 
i;-,aar die je niet hoort ? ' · . 

\ . 2. Lensers praten dus graag op het groene laken. Maar wan·-
neer_ praten ze er niet graag achter? . 

;,. Kent U de hartewens vàn alle Lens-junioren? 
.4. Weet U al de juiste-datum van de Lens-sportdag? 
Yoor de antwoorden zie elders in de Lensrevue. 

-:-:-~-
PROG!WlMA SENIOREN VüOR ZONDAG, 15 JUNI 1$58: 
KEVEAbeker '- 12 uur de Jagers - Lenig en Snel - \ 

, , OC --,-c,,-.,G· ·:;- ·-, • ~ ... ·- __ )I.J~• ~ ... - ' 
Lens Veteranen: R.Mahieu Sr, Ph.de Heer, F.v.~fourik, J.v. 

Westing, H.v.d.Boogaardt, J.Bontje, A.Blok,H.v.Rijn,H.Janssen, 
•,_J.Willems, H.v.Westing. Rese:wes: A.Krol, J.Bom. · 

Op verzoek v:u1 ''de J-igëi's''vfordt deze wcdetri.jd op on:: tcrr.:;in ;;Ock.:::nburgh·; gc5~1eçld. . . 
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PROCRM!l!:A JUNIOREN VOOR ZATÊRDAG, 14 JUNI i95e . 

· -3e klas-elftal naar het WilheL:1Ustournooi. 
-49 Il . . Il 1) 11 .- 11 11 " 

. . . 

-2 u. Pupillenelfta·l~ H .H .Engel bewaarderschool; 
PROGRA.t'ilI1:A JUNIOREF VOOR. ZÜNDAG, 15 JUNI 1958 .. 
-A klasse elftal naar het Wilhelr..ustournooi 
-2e klas-elftal 11 

• " " " 

.Wedstrijdoverzicht: 
-A-elftal: speeltijd 2 x 45 min. tegen Tonegid0; 1leelnemers: 

.Tonegido, Voorbur,g, GDA, '1/ilhelmus, Blauw-Zwart, L~ 
Aan;_,.ang 12 uur. Samenkomst: -11 u. 't Wachtje-,Malieveld. 
N.B. : De vier best geüaatsten komen op zondag 22 juni 
-- in de halve en h~le finales. · · 

-2e klas.:elftal: speeltijd 2 x 20 min. zonder rust: deel-
~: Bla~1w Zwart, RKAVV, Lens. Aanvang : 1 uur 
sar.'enko,r_st: .- 12 u·. 't 'lîa:chtje, ·J,folieyeld·. ·· 
N.B.: De nummers een·· .en twe.e van poule 2(mc-t 
Lens) spelen tegen e~n en twee van poule 1 _om de 
eerste vier plaatsen! 

-3e klas-elftal:spceltijd 2 x 15 ~in. zonder rust, deelne
mers: Vredenburch, Bl.Zwart, Wilhelmus, ·Lens. 
~ang 2 uur. SaniJnkomst:lu45 't Wachtje, Malie
velq. 

Neem in verba,;d met het vroege aanvangsuur 
brood en voetbalsr,ullen mee naar sch/1 1:1ls dit nodig is .. 

~4e klas-elftal: speeltijd 2 :x 15 min. zonder rust. 
Deelnemers: D.W .0. ,' OSC, _Wilh. Lens. Aanvang:2 µ. 
Samenkomst: 11145 1 } VI achtje, Malieveld. , 
Zie N.B. bij_het 3e klas-Pl~tal. . 

Vr0r het A-elftal worden -de volgende spelers verwacht: 
P.v.d.Leeuw, G.v.d.-Wa2rt, J.ffoefnagels,B.Pennings, L.Blogg, 
G.Kcmperman, F.Burghouwt, H.Rooduijn,H.Pelster,P,Fretz, 
P.Meershoek, Re':!.:_: R.Verbrugh," R.Blok,F.de Groot. 

2e klas-elftal: P. Straver., !! . de Ha&s, A. Thomas ,K. v.d. 
Laan, R.Roodbol, A.Nowee,W .Venderbos,H.v.Dijk,P.Keinper,· 
H.v.d.Spek, M.Heerschop, Res.:' N.Drabbe, F.Wamsteeker, G. -- . , !!alleen. · · .; · 

3e klas-elftal: G.Ha-lleen, F.Wamsteeker, J.!.Zilfhout, 
A.Rooduijn, C.Nu;,tens, H.Goemans, A.Vrielink,G.v.Duuren, 
G.Olyhoek,F.de Vlit, P.de Haas.' .ttes.: A.Born, A.v.Eig. 

~--- L 
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Leider : dhr.de Bakker. 

• ~,:,; klàs-clftal.. P. Sclmlten, P .Nit m:~rshuizen, H .Nin1, · enhoven 
P.HÎcring, J .v.d.Knaap, J .v.Adrichem, :S.:l!romwr, V .No,,c8,P. 
P<'illot, L.:ëhomas, F.de lä .Fuente. Res.: W.Burghouwt, J.Vel-
dinl~, (,.Sc';,io. Leidêr : c:lir~E.Sarolea. · 

De rt. servE.s van 2, ,3 _r,n 4" zullen ook mins tcns t.._én 
,mdstrijd spelen. 

-Pupillenelftal: \; .Reinkem0i0r, A. R~sent)la-1, P .Be ij0rsbergen 
v.Hen.·, A.Brou\'ier,·'c.v.Baal, G.Roodenrijs, J.Enghbert, .. A.de 
.Brbuwer, H,v:dii:r fü,y,lén, J .Dictz; J .Verhaar. fü,s.: A.Koelm.an, 
F.v.d.'.B_lek; j.Lunemán: Leider :. dl:!_r_.F.Mourik.--

Afschrijvingeri zo vroeg ?,10gelijk mrrnr beslist voor vrij
dag, 6·. uur aan çlhr-. l!.'.S.:::rolea, Tom~.;.tc•nstr.50. 

' ' Zo speelden de Junioren: 
,.. -:-:-:-

Zowel Lsns 2 als L(ns 9 vmr_fn dit we(ke:inde a:m hun laat
ste wedstrijd_ van het seizoen toe· sr, beide ,cr,len werd hL t e-en 
ycrdi.ende ovE:rwinning voor onze jongeps ~ 

Vooral. Lens 2 hcE:ft de punten 'ztk,:r niot cadeau gekrcger.. 
In '.:,.t Ztiiderpark mo(lst het .RAVA bestrijden, dat, ond~,nks h8t 
verg2vorderde stadium der competitie, allerr,ünst. v..,n zins 
bleek zich door onze juniorèn in dee ho8k fo ·laten dringen.· En· 
aangeziGn ook Harry Dïdz c.s. hE:t woord voet:balmoehE:id nog· 
niet in. hun dictionnàires hadden açS.ngotroffen, ontspon zich een 
levendige; hárde.maàr sporti8ve wedstrijd, diG ons tot heet 
eind töë in het onzekere liet over.de'uitslag. In de eerste 
helft pad Lens·dê wind schuin mee, OÎà~r-dit verhinderde de 
forser spelende Ravanen niet om de strijd volledig open te hou
den. Toch zou in fü,ze periode het b, slissende'doelpunt vàll8n! 
Na een kwflrti8r werd door Lens een prachtige aanvaL opgezet, 
1marbij. de. bal van "man tot man êing. De Rava-def,msie leek de 
situatie toch nog meester teuBî1Sven, maar toen was het Bert 
Hendri~s .die met een sublieme schuiver verder verweer overbo- • 
dig maakte. Het lichte veldoverwicht dat onze tegenstanders 
toe:n, ondanks de .tegenwind, veroverden, belëiofae echter weinig 
goóds voor ria de "thee·. Maar hoe hadden we on.s v:ergist ! In een 
hoog tempo trok onze aanval nu van le;er, kennelijk met de bedoe
ling de zege veilig te stellen. Onze vleuge_lspeJ'.ers werden nu 
goed in het _spel bctro.kke_n, binnen on halfspde.rs gingen geen 

'r V 
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ste.p "me,cr. VN>r l:a1n grotcl'e te gcnstandcrs or\zij. VeI·de·r dan 
qm schuiver langs de verkr. t rdc; kant van do pac:.l, k\rnrr,en we. 
echter niet. Onze aanval had, ondanks de vcrdicnstdijke po
gingen van Wil V(ndcrbos, te wönig stootkracht. kngzaam 
wisten de .Zuid~rpark,:.rs lrnt spelbeeld te wijzigen. "'r zou
den nog t~en p&.r::r· hvt;c monwnten voor ~-4.dmiraal en zijn s(,con
dantun aanbnken! Önzc• verdediging g::if echter geen krir.,p en 
leek de nvcr;-:inr.ing. ih handen te kunnen houd(n. Totdat ern 

· s.ch()idsre,c ~eerlijke d\-;aling ons' toch nog noodlottig drÉ•igdc 
tfs wordGn. Om onbq;l'ijpclijke ndcnen kende de heer Werenburg 
de oranjt-z·,"arten nl, .plo:tselin'g ee:n strafschop· toe·. Tot çnze 
grote opluchting werd diize cchtc,r ( exprcss ? ) n:;i(,st geko
geld. Tit zou het laatstc--wapenfr·it blijven, want kort d81:r-

. _ op blies fü:, overigens wel goed le:icknde, arbi tor d" u:oegc
strcdE.n ploGgen naar d8 kleedkamr:rs. Lens 2 ha.d e:cm goed sei
zoen met. een goede overwinning afgoslotc:n. 

De: laatste un tevens beste wrsdstrijd die Lens ·9 dit 
jatr. speE:.lde, was tegen GDA. Zïj begon al direct met een frl 
ao.nvallcnd Lc.ns en zowaar nam OhZE:· negEcnde cài tic na .enige ~. 
minuten de voorsprong door _elèn kopbal van 'ion Roodbol, onze 
spil: 'En onze bcnjamlimnen ·bh.vten in hd offensief, zodat 
de denkbeeldige map aan het dènkt-eeldige score-bord werk gc;
noeg had. Ruststand : 3-~o;. door, twee doelpunten vim Jos v. 
Jl.dricherr. ,· uaarvan vQr>ral ·het laatst·e erg mooi was. 0ok na de 
rust moest onze gef~ngeerde score-man pog in touw komen. Jan 
Engelbert en Hans Meijer hadden dit op hun geweten! Zo k.1arr. 
het einde van deze, gezien spelbeeld en uitslag, verr,rnsende 
wedstrijd. Een speciale vermelding verdient invaller Jantje 
Engelbert, die in ciiverse doelpunten een groot aandeel had . 
.Maar ook de r€st van het elftal, heeft prima gespeeld. Eind 
goed, a~ goed, .jonm;ns • _ 

Meheer de Veurzi tter, 1k . t 1J b k d t h t · · 1 1 • . . , , moe .e ennen a e m1J vee moei-
te heeft' gekost de pèn dit maal,• ter hand te nemen. Tot. twee
maal dloe heeft het noodlot zich met niets ontziende kracht 
op \Jw arme S~mmelaar gewoi'pen.-Ziet u, ik-ben nu zo langzameer
hand op een leeftijd gckoÛten; waarop de mens niet meer zo gë.
voelig .is voor do klappen die &,t zelfde noodlot regelmatig 
&an een ieder uitdeelt. Men heeft in het leven al zo veel te
leurstelline;en onderv·oii.den1 dat mem c,r in zeb:re zirt koud on-

., V ' 

, 
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der ~~li'jft. Een bef;ij-s ?. HE:rinnert U Zich c.:i~ 11 rampzond~,g11 van.. 
Lc.ns, twG'e jaar g.elc,dcn, . toen dfJ drie bov,.ns te✓eslftallen tege;
lijk uc,grade&rden? S::r·,:;;L-1:,ar _at er ·ge,m br-tcrhmn minder om!Je,, 
llt•he,r de Vcurzittcr,. U leE;st het goed en toch durft Sammelaar 
zich -cc.p Lensrnan in h::lrt -en· r,ic.ren te noemrn ! Viacht U me.or tot 
U _V3.n de TT::.:rl.:ld gezit:n hebt ·~,:~t ik ervan g._ :,ien heb! 

En riu vraagt U zich nátuurlijk af 'i'., r\,m ik dan ditmaal 
zo_ van tt0· kook ef b8n dat ik ampt-r in stafit ben me,- in duidelj.j
k~· bewoordingtn tot U t& richten. Kijkt U eens: al 'ben je dan 
ze. oud als t.en mop voor· de radio, dan is er toch nog al tijd ~én 
ding waar je je aan vastklampt, mest al de kracht die je, door 

, jaren gttakende body nog'op kan br,:ngen, en dat is : je eigen
r;aarde. Zolang een mens ds,\ar nog van ovc-rtuigd is, zien we hem 
els een. yi tale:, krasse grÎjsaard die zich :fGi tclijk alleen door 
zi.jn wi ttc ha,:,,··dos van dr, r"st d,,.r· r. cnsheid ondE,rscl'•eidt. Maar 

~ wee degene..· di~ h1..m det lt:~:tstt, zijn gevoel van 1:;igenwaarde, 

' 

rJ, rft tL oi:tnc~en. l{ijkt U nog c..ns .naar die grijsaard! Nei;n,U 
bedriegt IT· niet! l:iL t is nog dezelfde! ZC' net zat hij OP zijn 
stoel, riu ligt hij er in!· Zo net r;&s hij nog vol 1:Tuisende 1·e- · • 

. v~~w~lust, zul hij aan zi_jn spi1:.,rbullcn te v0c1cn 5lsof hij nr)·g 
nuir Stockholm moest ... eh nu, als een vcrgc;ten bceenderzak ·zit 
hij daar in zijn hot:-.::je te- muT.molen, zijn ogen-ee:r;st • nog, io 
\s..:!halks laëhendc- - nu 'dic-p._w;-g~C'zonken in hun kassen! Kunt U 
zieµ nu enge.veter voorstellen wLlk' c~n, vcraüdering er zich in 
f.Cn oude iiwn vol trekt, ,mnrieer !1cm verteld wbrclt dat hij nog 
net .goed g,moeg is om als ze:sdc wiel aan tè wapen te fungE:rém? 
Wdnu, Mcheer de V:eurzitter, ie:ts d<:,rgclijks had zich ook bij
na in Uw.ouwe, trouwe Sanmclaar voltrokken.~U vraàgt wie do el
lendigen zijn die dat op hun gcwcten hc.dden gEhaali'.? Luist~r, 
het zijn Uw c,igen, Uiv bloedeigen juniorcn.'Tot tweemaal toe heb 
~k ze luidc,horen verko~digen dat die snert stukkièS van Samme:
L1ar {liEot in de Lensrevue thuis h0<1rden, dat Sar.,r.,elaar een ou- • 
de prutser was en zijn naam be kr in Sabbe.:, · Sijb·e-of. Ramme.: 
laar kon v,orilen veranderd enz. Kunt U zièh voorstellen dat ilé 
half " groggy " naar Huize··Methusaleni wankcldc? : 

· ' ·(vervolg volgende Lensrevue!J 

EN' HUN ANTWOORD 
1. De juke-bóx 2. Op de Algemene ~edenvergadering 3. Een 

telefoon voo:,:;.de heer.Sa:rolea.. _4. Neen? Wij bbk niet ! 
' . 

' -----..... --------------' ----------·-- .• , -. _____ .c;:;_. - .•. ----------
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Re actie: G. Lui;; en G. Jehee 
Girnnummer t.n.v. L.en S. 336711 

Secr.:H. Haukes; 2e Schuytstr.60,tél.324721 
Terreinen Ockenburgh, einde Laan van Meerdervoórt 

···=============== .. ==· =====------=-;;::;. =-==-----------:':---=------
3lé ,JAARGANG (1957-'195~) n•42 19 JUNI. 1958 

, LLNS I ZAKAGENDA 
Zaterdag 21 juni 1958 Pu,pillen C + \Vilhelmustoerr.ooi _, 
Zondag 22 -. 11 

Maandag 23 
Woensdag 25 
Vrijdag, 11 
Zondag 13 

Il 

Il 

juli 
Il 

: Lensveteranen, jeugdelftal op 
· Wilhelmui,toernooi • 

Lensclubavónd ! 
Woensda:gmiddagclub ! · 
ALGEMENE LEDENVERGADLRING 

.• LENS I SPORTDAG. -
---

' HOUDT U DE TWEE BOV1NSTAANDE DATA "\;RÎJ ??? 
-- .----------------- - -----------. ---------------------------

• OFFICIEEL .c 
In ballotage: . , 
n°A J '.C.J ., Wiedenhoff; 10.5.43,, Newtonstr.295 dh_r.Juf.-Sar, 
ALGEMENE JAARVERGADERING. , . , 

, Reeds thans maken we onze leden en belangstellende dona
teurs er op attent dat de jaarlijkse algemene ledenvergade
ring zal worden gehouden op VRIJDAG, 11 JULI a.s. in de R.K. 
Openbare Leesbibliothèek, Soph±alaim, 'den Haag. Nadere mede-
delingen alsmede de agenda in de e; v. Lensrevue·. ' 
, Eventuele voorstellen worden gaarne bij het secretariaat 

, ingew'a cht • ' ,, · 
BENS-SPORTDAG. 

Dit jaarlijk,se festijn wordt geh~uden op 'zond;g, 13 JULI 
a.s. Laten we hopen dat dit jaar hieraan nu eens alle senioï 
en juniorleden zullen deelnemen. Hèt af te werken progr~mma 
volgt zo spoedig mogelijk, • . , -.-,-
UITSLAGEN VAN 14 en 15 JUNI 1958: 

Veteranen · ., , 
De Jagers - Lensvet. 1-4 

JUNIOREN(Wilh,toernooi) 
Lens A -·Toriegido 1-4 
?.KAVV ' - Lens 2e kl. 1-5 , 

\ 

' 

Lens 
. Lens 

2e' kl. -BI.Zwart 
3e ld.-Bl.Zwa-rt 

, 
5-1 
0-0 

f 

/ 

·1. 



'· 
/ 
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· Lens 3e kl. -Vlilh. 0-2 
Lens 3ekl.-Vredenb: 1-CJ 
Wilhelmus-Lens 4ekl'.ö-2 

'~. Ler,s 4e kl.-. DWO . 2-0 · 
' OSC · - Lens 4 élU. 0-3 
Pupillen " 

Pup:comb.-Engelbewaàrders 1-6 
-:-:-

PROGRA11MA SENIOREN ZüNDAN 22 JUNI 1958: 
Finale verliezersronde K.E.V.E.A.-beker: 
-12 uur A.V. V. 'rriompf - Lens · Terrein Ockenburch ·, 

veld náder aan te wijzen) 
Opstelling: R.Mahieu Sr., Ph:de Heer, F.!lfourik, L.de Boer; 

E. v .d.Boogaerdt, J .Bontje ,A.Blok ,H. ,; .Rijn,H. Janssen·, J. Willems, 
-· -H. v .Vies t,ing. Reserves: A .Krol, J .Bom, J. v. Westing. · · 

Volgens mededeling in de Sportkroniek lonpt h'l't z.g. 
gesloten seizn·e~ van 15- juni ~ •. 15 _ augustus 195S. 

-:-:-:-
Pl'.OGRA1W1A VOOR ZA']LRDAG 21 JUNI 1958 (JUNIOElèN) 

Een pupillenelftal gaat naar het Wilhelmustoernooi. 
- 2 u. Pupillen C - H.H.Engelbewae'rdersschool. 
PROGRAMMA ZONT'.AG 22 JUNI 1958 (1958 

·-Een jeugdelftal· neemt' deel- aan het Wilhelmus:toe2·nooi. 

OPST'i,LLINGE!:: .Het Jeugdelftal ( spelers t-ot 20 jaar ) ·wordt 
per aanschrijv:i,ng opger-oepen. 

, -Toernooielftal pupillen : hiervoor worden .de volgende 
spelers verwacht: A;v.Egmond, W.Reijnkemeijer, P.Beijers
bergen v.H. , A.Rosentüal, J.Dietz, J-.Englebert, VI.Groot, 
N.Roozenburg, J.Schella.rt,- J.Verhaar, G.Roodenrijs; A.de 
Brouwer. Leider : dhr.E.Sarnlea. Samenkomst : 12u45 Lijnkamp, 
de la ReyVleg. JJe kans bestaat, dat het toernooi pas om+ 7 uur 
geëindigd zal zijn. Zorg ervoqr, dat je ouders 'dit weten "· 

-Pupillen C : J .de Waar~., J .Lieshout,:Elv.Geest, A.v.Ee
ten, C.v.Egmond, C.Teunissen, F'.de Kleijn, W.Krol,A.v.d.B'eek, 
P.v,d.Veer, B.Blok, Res.: R.vsd.Bemt, H.v.d.Ruytenbeek. Lei-
der: dhr.C.Teunisse;:- ' -,-

WILHELMUS-TOERNOOI. 
Onder schittenende weersomstandigheden werd-afgelopen 

weekend de eerste akte· van het Wilhelmustoerno.oi ·qpgevoerd. 
· · Het A-elftal wist zich· ondanks eén (veel· ter ·grote )4-1 · 

nederlaag toch te klasseren· als beste vc,rJ,iezei'. Tonegido had . . .. - . 



-- ';. 
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een stevige s.oms bijzo.nder aardig kombinerend elftal. De. 
eersté· heÏft speelde zfch dan -ook vo0r het grÓotste ·geideel te 
op éfê,:Len·shelft af. Vooral het uitstekende werk van R.Blok 
en L.Bl.ogg zorgden naast"· knap keeperswerk van Paul· voor ·een · 
bÜ.:n'rn ruststand. Na _de cola speelde Lens· veel beter. A.f en 

· toe ,,er.d het- midd·ènveld b·ezet maar enige blunders van de ·. ·· 
achterhoede· zorgden voor een duidelijke achterstand. Nadat / 
verscheid.éne zeer goede kansen ·waren gepasseerd wist onze. 
aanval tegen te scoren Lcaar nog ·tweemaal wist Tonegido ons 
net te vinden. Daar Blauw -Zwart met 1-2-1 verloor van GJJA 
én Voorburg met 10-0 .van Wilhelmus plaatste Lens zich voor 
de finales, Het tweede-klaselftal verlo0r de eerste wed-
strijd van RKAVV met 3-1 en won van Blauvr"-Zwart met 5-0. De 
strijd om de derde en vierde p:iiaats met nummer twee van an-
dere poule DHBRK eindigde me,t 11-ü in ons voorde.el .en leverde 
de derde prl.JS op. Het derde klaselftal eindigcle in zijn poule 
eveneens op ·de' ·2e plaats. Hisr •eindigèe de bE>slis•sing ·om· · 
plaats 3 en 4 onbeslist en braéhten penalty's de 3eprijs aan 
Quick .::lte,ps. Daar een gedeelte -van dit c•lfta1 zich op de 
Expo.warmte vond en geld kwijtràakte is dit een keurige pres-
tatie van onze 3e kla:ssers. üclk de vierdejdassers· ciede•n. 
het bijzonder goed, EeJ;J. .kombinf!tie van 7 en-9 bereikte in de 
pqule de eerste plaats. l{ier moesten ook penal ty'.s _de .bèslis
sing'brengen daar tegen de. andere poulewinnaar puntloos ge-

. lijk werd gespeeld. VVI' won dit. Lens kreeg 'de tweede prijs·. . s. 
(INGEZONDEN)G. ht R d. t· , . eac e e ac ie, · 
· · - · In de laatste Lens~revue wordt 

gevraagcl. wat de hartewens is van alle junioren. Weet U ook 
vrat de hartewens is van de pupillen? Nog gn·ag enkele wed..: 
strijden. Vooral voor de C-pupillen want die hebben. nog niet 
.veel oefE>ngelegenheid.gehad. U schrijft zelf : "Alleen de 
-training voert 'ons naar boven"· ·Laat ons dus nog dikwijls 
-spelen, want wij zijn' nog lang niet voetbalmoe. Bij voorb1Ji,t 
bedankt. 
- . 

; 

.. T 

.! 

Hoogacht.end 
(get)Harry v. Leur 
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,ammelaar ( vervolg. van pagina 290 '_ zie Lensrevue n°41) , 

Mijn persoonlijkheid geveld' door een ·vernietigende 
::ritiek, mijn trotse familienaam te grabbel gegooid ·door een 
jJaar flauwe woordspeli,,~en ! Ik was Lijn einde nabij ! !.laar 
toen kwam de reddende e11gel in de geda,mte van Opa Jan Knut. 
Hij hoorde mij11 droevig relaas aan r.;et .de onbewogenheid van 
een dove bi.chtvader en sprak toén de volgende opbeurende woor
den: "Sammelaar, laat jij je door knulletjes van die leef_. 
tijd kiGteµ; joch~,es.~t;qssen tafellaken en servet, die. alles 
veroordelen.(be}1a}.ve 'zièh zelf!) ,omdat ze nog niet tot de ja
ren des onde.rs.cheids ,zijn gekomen· ? .Kom,. Sar:µnelaar, wees wij
zer of revancheer Jé desnoods·! " Dat zal ik doen ! Junioren
ik zal geen namen noemen-, ik tart'jullie ! In de, komende_, 
ueken verwacht ik dat jul_lie ook eens iets aan 11)eheer d.e Veur-· 
zitter schrijven ( de radactié heeft al ruimte voor publicatie 
beloofd ! ) • Laat eens zien wat je waard bent ! Ik v:eet zeker, 
1\eheer de Veurzi tter, d[Jt U even niawsgierig bent naar hun 
11 stukkies 11 als . , ,,.-

Eindstanden Senioren- I C 
Westl.2 16 12 l 3 25 65-35 
ADO 5 16 10 - 6 20 48-37 
Naaldw.2 16 9 l 6 19 53-35 
Lens 2 16 8 3 __ 5 ·· 19 42-32 
RVC 3 •. 16 . 7 l 8 160é ~1-39 
vue 4 -,.-16 7~1· 8 ,15 35-47. 
Rijsw.3"- 16.,, 5 ·3 · 8 · 13 35-40 
Laakkw.5. 16 5 2 9 12 32~4s 
Jagers 2 16 2 1 13 · 5 19-55 
x)2 ptn.in mind.w.n.O. 

Junioren - U 
Gr. W. 5 14 11 1 2· 23 ·53-11 
VVP 7 · 14 lL ~ 3 22 57-15 
Q.St.6 14 11 - 3 22 · 56-19 
Lens 6 14 6 2 6 14 36-24 
GDA 5. 14 4 3 7 11 38-50 
Rava 4 14 4 3 7 11 25-35 
DHL.8 14 2 2 10 6 16-41 

SAMMELAAR 
Ll (senioren) 

Delft 4 18 15 2 1 32 79-19 
Was.5 18 14 2 2 30 87-19 
vcs·6 10°11 3 4 25 91-28 
Laakkw.8 18 10 3 5 ·23 51-38 
Lens 5 18 8 3 7 19 57-56 
Q.St.4 18 8 10 16. 51-69 
Post.3 18 6 3 9 15 45-61 · 
~aasstr.4 18 4 1 13 9 35T86° 
Spo(lrw .4 18 3 2 13 8 . 18-67 
Flam.5 18. l l 16 ) 20-91. 

il (junioren) 
. Bl.Zw,9 12 11 1 0 23 70-11 

DHL 1~ 12 6 2 4 14 38-22 
VVP 15 12 6 2 4 14 38-28 
V/~B),.5 12 6 - 6 12 27-32 
Lens 9 12 3 2 7 8 11-33 
GDA 9 12 3 1 8 7 19-46 

· Gr.w.9 12, 3 - 9 6- 21-52 
Vredenb.7 14 l 1 12 ~. 14-"100 ., 
'"'====:::::=::;=:::;;:;:;=;;;:;==========:==========, ::;:;;::;:;:::::' ::;:;;;:;:::;;. ';;:;:;:;::::;;=::==:;;;:=======-=-== 

' 
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Eedactie: G. Lam en G. _Jehee 
· Girnnummer t.n.y .. 1.en S. 336711 
Secr.:H.Houkes, 2e SchÜytstr·.60,tél.324721 ' 

Terreinen Ockenbi.1rgh, einde Laar: van 1ieerdervoort 

-=======--=-~=====--==-=-=----=----===-=-===---==----------
31€· JAARGAllG (19:,7-1958) n°43 26 JUWI 1958 

. . 
--~----...,.----··-============· ====:;;========;:===========::;;======= 

V:_•j_jd.ag 27 jur..i 
Zaterdag 28 Il 

Zondag 29 Il 

Maandag 30 Il 

W0ensd0.g 2 juli 

195e 
" 
Il 

'" 
Il .. 

LEHS 1ZAKAGENDA 
Bestuursvergadering 
vnderling juniorentoernooi -
Lens 5 (jun. ) Lensnieuws (?) 
Clubavond ! 
Training pupillen, géén Woen·sdagmid
dagclub meer ! 

Vrijd.s:g 11 - " " Algemene Ledenvergadering 

Zot.dcg 13, " 11 
: Lens r Sportd.a.::; ~ 

============================-===========-================== 
UFPICIEE.L 

In ballotage: 
n°5: W.J.P.Peters, 26.12.46 O'orechtsti•.76 

6, 11.H.Wubben, 29.7.46, r,ulshorst:!:r.180 

Bestunrsver,gadering. 

dhr" Houke s_-]1
• Lux~ 

11 SaI';;lea'-JUf. ·, 

Vr,ijdag, 27 juni' a.s. wo:,-dt de bestuursverg"dering ge

houden ten huize v,in de heer C.Hoogev:een, Tomatenstr.238, 

aanYr!ng 8 uur . 

UITNOIIGING: (overeenkomstig art.61 H.R.) tot bijwoning 

van de algemene vergadering van de R.K.V.V; Lenig en Snel, 

te houden op vrijdag, 11 juli 1958, des avonds om 8 uur, in 

de zaal van de R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Sophia

la&n7 9, alhier. 
.,..:-:-:-

AGENDA 

1. Opening door de vcr,rzi tter,; 
2. Vaststelling notulen van'dè algemene vergadering van 

26 ,juli 1957 '; '. 
3. Ingekomen ·stukken en eventuele mededelingen ; · 

-4. Behandeling jaarverslagen van secretaris; elftalcommis

sie, jll!liorencommissie, contactcommissie, technische com

missie en kas-controle comfilissie; 

.. ' 

. ' 

' 

' 
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;. B~handeling· financîeeL ov'.r,,icht over het verenigings
jaar 1957-1958 en de begroting 195t-1959; 

, :,. Vaststelling contributies en donaties ; 
7. :3espreking bestuursbeleid ; 

':erkiezing b,:,stunr : overeertko:.,stig ,ix t.28 H.;,. is de 
V<' '.geide 'vo01·dracht opgerr,a,ik:t: S.v. d.L•mn, vóorz~ tter; 
H .. ~~ouk0s, sec1"etaris; L.à.e Weert, ,penningmes~ter; J .. v.Luxera
burg, ë·e sec~et?,ris; J.Y;üstefeld, 2e };!f:nai:n&.!eester; A.v. 
G.s.3tel, C .lioogeveen· Sr en ... ' .Meershoek Sr., commissarissen. 
Omtrent de vierde commissaris _wordt nog nader overleg ge-
pleegd. . · , 

9s Verkiezing elftálcommissie en kas-co,ürole-c<"'mmissie; 
10. tenoeraing : ballotage-commissie; c.t:ntact-comn.issie; oom.

missie \rnor terl·e~ r/· en ,rr..=,.; t8T'ialen; junioren-commissie en. 
technische commi~e; 

11. Eventm,le voorstellen 
12. :Condvraag ; 
13. Slnit:Î.r;g. ·-

Voor de· verküc;;ing van bestuur, elftal-commissie 
en k::w-cç,ntrole-commissiC' ,,:..n!len tot staende de vergadering 
candidaten worden _ing,,dien,d. Ten einde een vlotte gang van 
~aken 1i3.nwaerborgen zal ,het b~stuur het ten zeerste op prijs 
stellen eventueJ,e candidaten ten spoedigste in kennis te w9.r
den gesteld. 

-:-:-:- \ 

Ihdien op het vastgestelde aanvangsuur het'vril
gens art:64 HR. vereiste aantal stemgerechtigde leden niet 
aanwezig is, dan wordt op vrijdag,,11 juli des avonds om 
8u30 de vrilgens dit art. voorgeschreven niei ... ,1e vergadering 
gehouden, waarbij dezelfde agenda in behandeling wordt geno-
m~. ~ I 

-:-:-:-

, , Het financieel overzicht en de begroting 1958-
1959 zullen op de èlubavond van 7 juli voor belangstellendèn 
ter inzage liggen. De versla~en_van de secretaris en de ove
r,ige commissies worden aart' de leden toegezonden. -

-:-:-:-

I 
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Art.62 ven het H.R: 1iepaald, dat alle werkendê 
leden van 18 jaar en ouder verplicht zijn de algemene verga
d ring •ij te wonên en b-ij verhindering de secretaris voor 
het uur van aanvang daarvan in kennis te stellen. Bij niet 
v0ldoen hieraan wordt het desbetref. ende lid overe0nkomstig, 
r.rt .86 HR. een boet? van :t'. 1. - opgelegd. , 

-:-:-:-
Op.deze algemenE> vergadering zijn ook belangstel

lende donateurs van harte welkom. 

VARIA 
-Znndag 1. 1. · was het een gezellige .drukte' in de pastorie' · 

van St.Agnes, waar · in de grote zaal talrijke belangstel~ ·' 
lenden zich hadden verzameld rondom de jubilerende heer Bep 
Jahssen en zijr. ·f&ncilie, in verband met diene zilveren kor>r
zangersfeest. Lat wij Lensors van_harte me~vieren en de ju
bilaris met de zijnen gf,arne ad mul tos annos. toezingen, is 
vanzelfsprekend, daar de hec,r Janssen - vele j(!ren brillant 
achtGrspel,er in ons eerste elftal - nog steeds behoort tot 
onze trouwste en m, est gewu;rdeerde lijnm~nsen, P J 

-Jleze week werd het r>:,tpaar J. Wür; tefel.d-Praalder. ver
blijd met de geboorte van een zoon, die zij de naam Ronnie 
gaven· .. Wij. feliciteren de gelukkige ouders van harte, m~ar 
goven vader Joop het volgende advies. Zorg dat deze zoon 
linksbepig wordt ! ! Alleen dan ktmfien we hem in de toekomst 
een plaats in het eerste garanderen. Jle rechtsbuitenplaats 
is namelijk al voor andere zoon Hans gereserveerd. 

-Onze leden en donateurs zullen deze maand de trouwe 
Lens-incasseerders aan hun deur gemist hebben. Jli t wil niet· 
zeggen, dat we nu voorgoed "· binnen II zijn. Maar er is wat 
stagnati.e ontstaan. In v,arband.met het nieuwe verenigings-. 
jaar, dat ?P 1 juni is ingegaan. Er moeten nu namelijk.nieu
we contributiekaarten geschreven worden en nieuwe ledenlijs
ten worden· opgemaakt. Dit vergt uiteraard enige tijd.· Jle 
Penningmeester heeft echter beloofd, dat begin juli de zaak 
weer kan gaan draaien. Wij vertrouwen er op, dat onze leden 
en donateurs bereid zullen zijn in juli hun.contri•utiebij
drage voor 2 maanden te voldoen, waarvoor bij voorbaat dank. 

' 
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Uitslagen van 

1,VV-'::riomph 
Lens pJp. C-

21 en 22 Quni 
- Lens veteranen ,2-4 , 

IIH.EngEOlbewaar-dersschool 
' . . 

-:-:-:-
.WV Trinnrnh-Le,ns vc.terp••r,ri 2-4 

1-2 

In een sportief ;;s ~~~elde finàle van de vErliezer~rond, 
om de K1Vl.A-"pt,ker is r,et onze- VPteranen g.:;lukt de éerste prij, 
in de vracht te slt-pen. Lens· begon ogenblikkelijk rr.et een kleii 
nverv•icht, dat door twee goede doelpunten van H.v.Vfrsting tot 
ui t'drukking we:rd. gebracht. Nog voor de rust wist A.V. V. de 
achterstand vta. een corner ,tot•. het 'minimum te verkleinen(2-1) 
Ook het tweede bedrijf bracht onze veteranen in de hoofdrol
len. W"er was het H.v.Westing die onze m,.,erdorheid duidelij
ker gc,1talte 15af (3-1). De il..V.V.-oudjes vonden dit kennelijk . te· vcEl van hef goede en brachtGn er mot e"n tc.;endoelpunt 
de· ·spcnning 'weer 1vnlop in. '11otd.:~t Joop Willer..1~1 kort voor tijd 
met ren keurige goal de balans definitief naar on?.e kant dorr
drukfo. OmstuTTi ,door gelukkige Lt•st•.mrc:ledon en spelers mocht 
aanvoerder v.d.Boogaardt daarna het begeefrde kleinood in ont
Vr'ngst nPmcn. 

· Vet,. ~-,.an 
\ . 

Het twe:ede elftal van de H.II.I-ngelbewaarder3school 
slaagde é.r op zaterdag 21 juni na een fraaie en spannende 
htrijd in om Lcnspup. C met 2-1 te slaan. Van b&ide ploegen 
heeft· de'.doelrrmn han.den vol werk moeten verzetten. Beiden 
6ogstten vele malen welverdiend app. ~aus_ • Het was een levendi
~e strijd,- waarvan· de bezoekers - onder wie; zoals iemand zéi 
9en moe_der en drie vaders van zo~ntjes_ - naar hartelust heb-
pen genoteq. · . · 

hnderling juniorentoer~o0i op -~aterdag,28 juni 1958. 
Terrein l Tijd Terrein 2 

8 - 9 2.30 p a- . p b 
6 - p a 2.50 7 - p b 
7 9 3.10 6 8 
8 p b 3.30 9 pa 
7 pa . ' 3.50 6 F b -
6 - 9 4.10 7 8 
9 - p b 4.30 8 p a 
i; - 7 4.50 

,, 
? 
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Aar. _dit toèrpooi'wnrdt dus deelgenomen door 6 
elftallen t.•,;; Lens ·6, • 7, 8, ·9, l'up.a (P a) eh Pup. 1:) (P b). 
l,en wedstrijd winnen :van een hoger elftal levert ,4 punten , 
np, €Oen gelijk spel, _tegen een hoger elftal twee punten. Bijv •. 

· ·,c.tnt Pa van Lens 7 dan krijgt Pa l punten. Speelt Pa 
ge lijk dan krijgt P a 2 punten én 7 1 punt. Het cl;ftaî rr.et 
J-,~ t :tooe;ste aantal -punten krijgt de. w±sselb0ker. Te volgende 
elftallen worden op Ockenburgh verivacht 

- Lens 6 : als bekend met ·F.de Wit er, A. Vrielink. Leider: 
dhr.H.dc Bakker. 

Lens 7 als bekend met A.Berburg. Leider : -dhr.A.Beck. 
- Lens 8 alle kampioimén. Leider : dhr.A_.van Gastel. 
- Lcms 9_ als bekend. Leider dhr.A;Smabers; 
-_Pup.a als bekend. Leider : q.hr.R.Blok 
- Pup.b als beken'.l. Leider : dhr.F.Lourik. 

, De pupillen ~ie niet tot ~ of È_ ·behoren fungérE:r: · 
als reserve voor alle wedstrijden en-elftallen. r 

Alli:, spelers rJoeten om 2ul5 aanwezig z;ijn. -- . -- . 
, Dit toernooi gaai bij iE:dsre redelijke weersge,

steldheid door. Alleén op· het tE,rrein wordt bij zeer r,ngun
stigè v,ecrsomstandighcéien p:s beslist over het aflar,sen, 

· dus geen, afkeuringslijsten gaan raad:,legen. ·· 

PROCRP1'':I.A VOOR ZüNDAG., . 29 JUNI 1958. 

- 12 uur Lens 5 ( juh.) -. Lens nieuw. 1 

OPSTELLINGEN: 

A.Rooó.uijn, 
W.v.d.Laan, 

' 

Lens 5 : W.v.d.Ruytenbeek, R.Dekker Kleijn, 
A.Boin, A.Vriel±nk, C.Danckaerts, R.Straai;hof, 
L.Hatlssen, F.de Vlit, F.van Dijk. Res.:J.()lyhoek. 

Lens nieuw.: J.\'iiedenhoff, J.v.Zon, C.Verheugd, 
P.v.Geinen, W.Hanssen, A.de· JÓng, J.Wevers, J .. v.Overbeek, · 
J .Molier, C lüomans, F. de Haas. ·' · . . . ; ' 

Afschri,ivingen aan dhr.E.Sarolea,. Tmmatenstr.5O. - ' 

Pupillentraining 'A - d b • t · k t t · · · .s. woens ag egin een or e rainings-
campagne. Om half drie worden alle pupillen vèrwacht. Einde _ 
half vijf. 

-Woensdagmiddagclub: Deze heeft afgelopen woensdag voor het 
laatst gedraaid dit seizoen. !.!et september starten we weer. 

/ . ~ /. 

I 
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- Kr' r.1nnieuws · · -
·voor onze kat:pGerders wel zoel'.' belangri;:k. "llieuws". 

Ic, lE:iders voor de eeJ:·ste week zijn de hèren A.Beck en A.van . 
Gsstel; in week twee ·uè heren H.de Ba'·cker, A.Beck,A.van G1 stel 
e:n E.S81'" lea. De d,rc'.u . .- ,.k ligt de l~iding in handrn van J. 
heren H. de 13Bkker ~ A. v .Gr_3tf:l en Ei .Surolea. EvLntuelc bezwaren 
worden ingewacht bij h8t km,ps,:,cretari1..st ! ! ! Er bc,staat vrijwe 
geen gevaar voor rancune1~1aatregelen. 

Keuring: Een aan tal jongens zal binnenkort op een avond tege
lijk gek~urd worden •. Deze keurings is v..:rplicht; De. kosten be
dragen 2 guldc·n. Indien iemand zonder meer ,;egqlijft zal l_lij 
de kosten van de_ keuring toch moeten b..:talen. Wie het keurings
biljet nog in bezit h00ft, moet dit m<.ebru1gen. ·De jongens 
zijn : A.Bom, Aov.Eig,P .. dc Hsas, G.HallüE-n, ·1~.,Gocrnans,. C.Nuy
tcns, G.ülyhoek, A"Rooduijn, P.Sch1~ltcny A.".2hcr1.t-js, V.Hor:ce, 
F.Wa::•stcèker; :.;.Zilfhout, B.E:j.oR:, C:.v.Da•, J.Dfétz, A.v.Eg
~:ond, W. Gn A. de Groot, N.Ro0zcnburg, J.Schc..llart, ~'.du KlG:ijo 
J1.Ror:H;nthal, H.cn :E.WE:zénberg, A.Bróu1.-cr~ ii1 .v.-::1...B·eek, e.v. 
1•.;al, A .KoelLman, A.v od.Bt:ck, W .Rcinkt.mc:ijcr. 

·z"oto I s n:oekn s,joedig ingelevrd worden door alle ;n ... ;lillen die 
ickcurd ... oc·tén worden en L. l3logg, R.l3lok,H.Di, tz, P.de Hai.s, 
G.Halhen, H.Goemans, B.Hendricks, P,1foer,:;hoek, V.Nowee, C. 
liuytons, G.Olyhoek, .'.Schultcn, R.Straathof, A·.Thomas, W.Ven
èlcrbos, F. Ylamstrnker, W. Wiegerink. Inleveren: Tomatenstr. 50. 

, JUCO 

Een best seizoen is voorbij. 
1 Veertien dagen geleden sloot het tweede junioren-
blftal de competitie 1957-1958 voor Lens af. Alweer een sei
~oen achte1 dé rug, één van de vele in een lange reeks. De 
;'trijd om de punten is nu alweer wat op de achtergrond geraakt 
çn er wordt reeds hard gedacht aan ·en gewerkt voor h(;t volgEond 
seizoen. · · 

Toch willen we-nog even terugzien op de pas afgelopen 
èompetitie. Toen in september 1957 op de eerst$ wedstrijddag 
onze senioren al hun partijen wonnen, hield d:\.t belof:ten in 
voor het verdere verloop. Welnu, hierin zijn we niet teleurge
steld. Senioren zowel als junioren hobbe_nui tstckend partij gc
fT·Ven, ·.:. 7, ;.11,s kr:Gvn o,; 1~ t •-.-,·rk VIER kar.:.~,j.öen$chc.tppen. Zover, 

. , 
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ons b":ccnd is dit een record in de' !,ênshîstorie: . , 
- De eindcijfers van dç SENIOREN puLliceerden we re:·:s, 
waarbij opviel, dat alle ,elftallen etm v6ordelig wedstrijd
saldo hadden. Ook dit is• nog ,nimmer voorgevallen bij Lens. 

· Lens 3 en 6 m:rdc1 kÜ ;pioen' én· promóvèerden, Hierdoor 
zijn nu 2 vai1 de 3 in 1956 vlr·loren posities wE:er .heroverd. 
Jammer dat het e6rst€ e:-lftLi; cvcnaJ'.s verleden jaHr juist· 

·wat adem tekort kwam· om het ~ucces compleet te maken. Een . , 
opvallende prestatie l~verde ·ook Lens 4, dat als n°2 finisht6, 

Ook over de JU;fIOREN 
. ' 

kunn€n we dik.t8vred€ri zijn. 
Hier eveneens·2 kampioenen (. L8ns 4 en 8 ) Ell een g:oede eind-
klassering van de overige'elftallen, behalve van Lpns 9, 0ns 

' jongste elftal, viaax van dee spelers nog Evon móeten "rYennGn. 
Spc~iale verr.ic'.tding ,voor Lens 1' dat zich na. ,eGn ·_''i\félk -begfl'l 
k.urig hc•rsteldc-. 

~ .... ·- , __ ., ___ 

Onze juniorenelftallen bereikten de volg6nde rcsul-
· ,tG. ton: 

gesp. gew. gel. 'verl ., pnt. V - t. gemid. Elaats 

· Lt::ns 1 15 8 1 
r _17 46-43 1,13 4 -v.d~ 9 0 

Lcr:.s 2 18 10. 3 5 23 50~30 1;20 4 v.t~.101 
kns 4 18 15 1· 2 r' 31 75-19 1,72 1 v.d.10 
-Lens 5 1 16 7. 2 7 16 56-51• i,- 5 v.d. 9 
·1011s 6 14 6 2 6 14 -36-24 1,- 4 v.d. 8 
Lens 7 18 12 ,1 5 25 40-17 1,39' 3'v.d.io 
Lens 8 16- .14 ' 

1. 1 29 71-13 1,81 1 v.d. 9 
Lens 9 12 3 2 7 8 11-33 0,67 5 v.d. 7 

---- -- ':--
Totaal 

127 75 13 39 163 3e5-230 i,28 . 

. ... . ;- ~. '\ ' ' . .. 
Dan hebben wo nog on~e puEillert. De.ze groep jongens 

heeft in het afgelopen jaar e0n giote uitbreiding ondergaan . .. \ , , ' ' . , 

In september werd met één elftal gestart, terwijl mij met 
d:iiie elftallen eindigç.en. De p:i'estaties van onze pupillen ' 
mogen er ook zijn. ,In totaal' _we:r:den er 33 wèdstrijden ge
speeld; waarvan 15 werdèn gev,onnen, 7 gelijkgespeeld en 11 
verloren. · 

De totaalcijfers vsn .het seizoen 1957 - 1958 waren 

' 
, 

✓ 

' 
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SENIORJ!;U 14D 81 
JUNIOREN 127 75 
PUPILLEN . 33 15 

23 36 185 
13 39 163 

7 11 37 

1.32 
1.2á 
1.12 

448-261 
385-230 
49- 44 

Totaal 300 171 . 43 66 385 1.28 __ 882-535 
= ·==:;::==========:==========:::===Ge•,1 ~ ===:..:=== 
Alles bij elkaar dus &en I:l.dstrijd gt..middelde van 

1.28, h0tgeen buittngewoon hoog is voor zo'n groot aantal wed
s-:rijden (300)". _Alle reiien dus om met volle tevrc-denheid terug 

· te zien op het afgelopen seizoen en alle r0dcn om dE: to0kor.:st 
mc:t optimisme tegemoet tes zien. -
:,.===== _ ================~---=========================== P.ED. -== . 
E '!JDSTAlfDEN: 

JFil.i 0RE, afd. 1 g , SEllI0RE:l 4 S 
~vp 1 lR 17 - 1 35 80-14 ~ilh.7 18 16 - 2 
JE:, 2 lS 16. 1 1 33 113-11 Kran,7 18 13 2 3 
Rav"- 1 15 12 - . 6 24 65-26 Post .6 18 12 2 4 
Lens2 18 10 3 5 23 50-30 DEL 10 18 11 4 3 
ïiGstl.::; 18 7 3 6 17 32-44 Lens 7 lo lü 8 
Vrcd. 3x)18 C, 2 8 16 48-51 RKAVV7 18 5 3 10, 
Vcrb.2 1: ~ 5 9 13 34-47 Voorb.7 18 5 5 8 
::KSVIli2 18 2 4 12 8 24-79 ODB 6 lfl . 4 3 11 
MDA 1 18. 3 1 14 7 ~- :;--:. Cromv.8 18 3 3 12 
Velo 2 18 1 - 17 2 16-114!11ISH "7 18 - - 18 

SENI0RÈN 4 P , 

32 67-24 
28 60-2& 
26 61-21 
26 35-18 
20 62-35 
13 34-45 
13 •26-~r 
11 23-;1 

9 25-63 
0 21-91 

SENIOREN 3 G 

taakk.7 18 15 
lens 4 16 11 
Kran.3 18 10 
Wp( 18 10 
Bi.Zw.5 18 8 
Or.Bl.3 18 8 
Arc.5 18 5 
ADS,· 4 18 5 

. osc 4 18 4 
BMT 4 18 2 

2 l 32 9t-28 Lens 6 
4 3 26 97-23 Wilh.6 
1 7 21 63-44 RKAVV 6 
1 7 -21 76-57 Quick 9 
4 6 20 64-47 DHL 9 
4 6 20 60-49 vue 10 
5 8 15 53-54 vcs 9 
l 12 11 25-98 Kran.6 
l 13 9_ 48-104SHS 10 

18 
18 
16 
18 
16 
18 
16 
18 
18 

3 1 31 69-20 
2 5 24 52-34 

9 5 4 23 48-29 
9 2 7 20 51-30 
8 4 6 20 34-26 
p 6 6 18 33-35 
7 3 8 17 42-45 
6 3 9 15 30-40 
3 2 13 B 23-52 

1 15 5 31-87 Voorb.6 18 1 2 15 4 19-90 
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, Terreinen Ockenburgh, ei!)de Laan.van Mesrlerv,oort 
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3le JAARGANG (1957-1958) n°44 3 JULI 1956 
-======-========-======--=-=============-=-=======-======== 

LENS' ZAKAGENDA 

Zaterdag 5 Juli,: Pupillen Lens rood - Lens blauw 
Maandag .' 7 " : Cl ubavond ! 
Woensdag 9 " Trein_ing ! ,' 1 

Vrijdag :j.l " JAARVERGADERING 
Zondag 13 · , " Sportdag ! . 
- . :;;---=-;;==-===-======= -== -===-==-------=---::;;- -=-- ----= -· -
VRIJDAG, DE ELFDE. 

·kan het hoogtepunt von ons verenigingsjaar 
worden. We nemen aan. dat WG U geen nieuws vertellen wanneer 
wij be,kend maken dat op die da tu')l de algemene ledenvergad'cring 
van Lenig en Sn,el gehouden wordt. Elk jaar ·wel;)r wordt vele 
weken van tevoren al, met vcol tarn-tam propaganda gemaak~. 
voor dit Lrns-evenoment ài/ uitstek, En het re sul ta,:it ·, Een 
zaal met zo'n goede vijftig rnen~e:1 t Trekt U daar dan n,,g ':lot 
grnte aan-1:-.s.l dergencn di9 i"vori;,' een fw1ctie in bestu1.1:t '..:,f 
c~r.-:micsi-e uiteraarl é:.anwsZig zijn; Vür!P.f ~ dan floudt U rn.a.::.-r.· 
eèn sch:cik1Jal.'cY1d kJ.oi~1 ·beetje led2~1 ever~ Neen, è.è -alet.;rn;.!1.0 
lcdcn·v~rs<..1dc:cing heet\ zich bij ons ·c:te J.;'latn.,~c ~aren n:_1:;: L 
,b&paalà. in een c-.r,"]_rg::-o·t~ b&langs·teJ 1 i.ne- :.:c..,ge:rl vr.d1cti.gor.. ., ~îu 
ja, zult U zegg~n~ een vergad17rii].g ! !Viet .. bupcald bed; s.u~LP-'ll 
van gezelligheid t Zender mj.jn aanwezigheid draait d:e vereni- , ging ook wèl verder ! - · 

Inderdaad t Zonder Uw aänwozigheid zal de 
vereniging ook wel verde,r draaie.n. !.!AAR . • . wij vragen ons 
af: is dat nu uw enigste wens ? · Dat de vereniging "draait·"? 
Zo vaak horen wij in de l·oop van hè't jaar hoe er vän verschil
lende zijden kritiek wordt geleverd op dat}' drsaien " en 
dat 'is niet ·meer,- dan normaál. Ieder lid heeft zo z'n eigen 
ideëen, zou hier iets ingevoerd,, daar iets verandérd willen 
zien. Kijk, dàar is nou dealgerr.enè ledenvergadering voor·! 
Op de algemene ledenver·gade.ring kunt U uw kri tiok, uw. wensen 
en ,1':':1'."!tellorJ, ~~ar _yq~en '.h".'Èll~on_1_ ;künt. y het ,b<;el9- .:Y":~.,_c\e, _ 

1 '\" 

-~, 
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vereniging, van Uw ,crcniging~vaststelltn. Daarom is Uw aller 

opkomst niet alHen w,:,nseli;ik m'.ar in feite zelfs noodzake

li.jk. Vlij hopen en vbrt;rouwen fürt U zich, in'het belang van 

Lenig.On Snel, die a-vond vrij zult maken. Vrijdag, de Elfde! 

Onthoudt U h(;t ? Red. 

ZóNDAG DE DERTIENDE 

Houdt ,die datum in gedacl;ten Lensers ! · Een dag om vriJ 

té houden .! We trekken dan namelijk mc,t de hele. LE,nsffamilie 

naar Ockenburgh, · s·enioren, j'uniorcn, pupillen, donateurs, do

natrices, oudqrs en and0re bela,ngst0llenden, "Wat", zullen 

.. misschien enige pessimisten zeggen " da:b ongezellige Ockenburgh" 

Brr· ... om te rillen • To<ëgegoven lui, r;ij hE:bben, naast et

telijke schuchtGre pogi:hgen h;ct voetbalspel to beoefenen,·ook 

nieer staan te rillen dan wat anders op uck:mburgh. hle,ar insi

ders weten, dat dit veel bccritiseerdc Lens-home éénmaal per 

jaar de gE>zellighcid zel v,:, is. En dat is op d0 LEUS-SPORTDAG. 

Dit is oen je.arlijks sportfeest, waarmee onze club 

steeds een grç,ot su?ccs heeft g,'hed. Ieder jaar weer is e:en 

groot deel van onze juniorcnsch'.,.ar present om cslk&o.r' in kracht, 

snelheid. on behendigheid te -bekampen; Het si,r~ekt vanzelf, dat . 

wij oe>k nu wee,r c0n indrukwekkend legioE.n junioren en pupillE,n 

V(rwachtcn. Ne,:,m gerust je ouders en :!familiolc,den mE.e, jongÈms; 

deze zullen er een plcziErige dag aan beloven. De lr.atste ja

ren is het da gewoonte geworden om eek de senioren aan de 

Sportdag te laten deelncn:en. ~ot nu t:>e was de belangstdlir:g 

niet~ zo bij zander groo·~ 1 maar. ii t jaar rekenen' we cp e:en be-. 

langrijk grotere d~elnamo. Onze acnioren, die zich in de afgc-
' . 

lopen competitie zd ui tstckend geweerd hebben en ·,n:arvan h_et 

. men,ndèel lange tijd niet in touw is geweest, krijger: nu· c;en 

- mooie gel0genheid om na· een periode van rust hun "lus ten v,cer 

bot te vieren.• Hoc meer deelnesrnrs, des te gezEilligc zullen 

de wcdstrijde;n zijn. Daarom Senioren, op zondag 13 juli.in grote 

getale naar Ockenburgh. 1lisschien is dit wel, de laatste keer, 

dat we" Ockenburgh op zijn best" kunnen meemaken." Bij infor

matie b,ij het KNMI. werd ons verzekerd, dat de kans op goodweer 

aanwezig is. Ook dit vooruitzicht is dus niet slacht. Lcnsers 

maak deze Sportdag tot een 'groots evenement met een record aan-· 

· tal dC'elnemGrs en. bEzock~rs. Tot ziens, op het Lens terrein! 

-------------------------------------------------------------·-' 
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In ballotage: . 
n° 5 VI.J.P.Peters; 26.12.46 Obrechtstr.76 dhr.Houk.-Sarolca 

6 H.H.Wubben, 29.7.46 Hulshorststr.180-" Sar.P.Ju:f:. 
7 ·J ,.LKc.etman, 22.2.47 Wcimarstr.47A 11 

" 11 

8 (è.A.v.d.':'ogt, 28.9.48 Newtonplein 34 " " 11 

i\lcdf.;dcling: -.. 
Wo maken onze leden en .2.dspi tan t-ledu:i er opmerkzaam op, 

onze adviseur de weleerwaarde heer Fr.hrent tot· nadc,r bericht 
afw0zig is. Candidaat-leden diè het ballotage-formuliE,r nog 

1 moeten laten tekenen, kunnen dit thans zonder de handtekening 
van de adviseur inzenden. Kenn~smeking kan laten geschieden. 
Jaarvergadering. 

Denken alle leden van 18 jaar en ouder aan ds algemene 
jaarvergadering van VRIJDAG, 11 JULI a.s. Bericht van verhin
dtring gaarne tijdig aan het· secretariaat. 
TRAINING. 

De se:nior-leden welke voor de trainings-campagne zijn 
opgeroepen hebben inmidde.ls een circulaire ontvangen. Wc re
kenen op e·en trouwe deelname. Tenei!lde een vergeefse reis 
to voorkomen, is het gewenst dat de deelnemers, bij twijfel 
omtrent het al of niet deorgqan van de training, bij minder 
gunstig weer, 1zich telefonisch in verbinding_ te stellen met 
de .heer J .Willems, tel.334211. 

Indien onze leden zich terdege inspannen, zullen de re
sultaten in he.t a.s. seizoen voor zichzelf spreken. 

Het onderling:_ ,juniorentoernoc-.c. 
Het Jun·oren-toernooi 1958. is in alle opzichten geslaagd". 

Jli t sprak dh·'°. Juffermans zaterdag jl. bij de uitreiking van 
de beker a/iL de aanvoer,1er van Lens 6 . -

Met deze woorden zal iedereen het eens zijn;·want door 
.de fantastische opkomst, waa er een fraaie strijd te zien 
in- het stadion Ockenburgh. Lens 6 won op het nippertje, want 
door de puntenregeling was Pupillen A hen met het puntenaan
tal gelijk gekomEm. Pupillen A verdient -hierdoor toch zeker 
een hele grote pluim_ op hun denkbeeldige hoed. Pupillen A 
kwam tot deze pr, statie door .nota bene Lens 8, de kampioen 
mèt knapen die stuk voor stuk groter waren dan hen, met 1-0 
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fe versladn . : , . . - -/m OOK l!Og J.,(:nS 9 en Pupillen B. Pupillt:n B lcverdei ook de 

preostatio om 8 en 9 te bedwingen, want togen de br.,ren van 8 
h!amcm zij tot , en gr-lijkspel 2-2' en togen 9 speelden zij 1-1. 
Een knappe' pn•s·tatic die beloond werd met de 4c plaats v"'l>r 9 E:n 8. h.ns 8 en 9 vü,len t~gen. Vo,-,ral de ka.,;piocnen, die 
niks heoben go1onnen. Zij delen samen de 5E: en 6de plaats. · 
Lens 7, tot in 'de laatste wedstrijd favoriet, kwam op·de 3e 
plaats door van 6 met 2-0 'to verliÓzen .in dG laatste wedstrijd. 
lilaar ja, Le:ns 6 was absoluµt d8 sterkste 811 dat blijkt wel 
uit hun doülcijfers 25 goals in 100 minuten. Nog een woord van 
dank aan do.,heren scheidsrLchters en lei<ters, die het toernooi 
prima hebben gtlleid: De topscor~r van het toernooi was Gerrie 
vari Doorcn met 9 'doclpunton. 2c. en 3e waren Bert Thomas en 

- "Gfi-rie Olyhoek. 
'. De eindstand is· : 

g~ Lons·6 5 5-0 
. 
-0- 10 

~i~ 
Lcmspup.B 5 -

knspup.A 5-3-0- 2-· 10 Lsns . 9 5 (3) Lens 7 5 - 4-0~ 1- 8 Lens e· 5 
-:-:-:-

PROGRAl.WlA VOOR ZATERDAG-(JUNIORU-1)- 5 JULI 1958. 
- 2 uur Lens rood - Lens blauv1. 

-0-
-0-
-0-

2-:. 3- 4 
2- 3- 3 
3- 2- 3 

OP§T:8LLI!lGEN 'Rood: J_. àe Waart, A .Koieman, 
:Dorp, A.Ovérklift, A.v.d.Beek, F.v.Geest, 
ben., B .:Blok, F. v. Druni:m; Res. J .l,ieshout, 

A.Eng;l.cbert, 
C.Tcunissen, 
R.v.Grieken . 

J.v. 
H.Wub-
Lei-. dei_.: dhr:C.Teunissen. -- . . · 

' 1 Blauw: ~•.fü; ! leijn, H.v.Leur,R.v.d.Wal, J.Bremmer, 
C.v •• gmond, 3.v.Ovcrbeek,W.Krol,A.Krol,P.v.d.Veer, J.LunGman, 

·i...v.d.Ruytenbcok. Res.': F.v.Gcmert, R.vr.d.BEOmt. Leider: dhr. H.dc Bakker~ -- • . ' 
_Afschrijvingen aan <tbr. E.Sarolea, Tomatenstr.· 50. 

Keuring: Dondc.rdag 3 juli, :vandaag dus, moeten~ jongens 
van wie d0 namen vorige week in de Lensrevue hebben.gestaan 
Om iri.jf uur aanw"zig zijn Varkenmarkt 1. De kosten· zijn • 
f ,'2. - • Indien :i.emand wegblijft zal hem het keuringsgeld in 
rE::kcning gebracht worden daar toch h0t bedrag aan het keu-
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ringsbureau betaald-moot worden.-Daar de avond speciaal 
voor .ons wordt vrijgehouden 'zal do tijd, di0 de keuring duurt 
gering zijn, 

-:-:-:-
KAfu!'NIEU\7S VOOR GTIOEP 2 EN 3. 

Er is j:lela.ngrijk nieuws voo/ de · jong€hs die, met ons 
in de , tvreC!de en derde ,,eek op' kamp. gaan. . . . 

· Allereerst worden a.s. zaterdag - 5 juli dus - se-
lectiewedstrijden gehouden voor groep 2 ( dt. gl'oepvoor de 
week van 27 juli - 2 augustus ) • Aan de hand van de daarbij 
bcrE-ikte resul tatcm worden de tea'!ls voor vijfkamp en_ volley-_ 
bal samcngLsteld. 'Icderoen wordt dus verwacht en van hc.n :. 
voor wie het'., absoluut onmogelijk is te komen, ven,achten 

'wij een afschrijving ( bij dhr. E.Sarolea, Tomatcnstr.50). 
Op het programma staat : hardlopen ( lJO en 400 m.), ~rr-, 
springen, do8lschi0~cm, paalscJ:lh ten; inwerpen en volÏeybal. - -
We bLginneh om 3 uur. _ · 

De derde grO(lp ( voo,r de ·week van· 3· -, 9 aug.) komt 
hiervoor zo mogelijk ook nog aan bod, _mear de datum deer
voor sta1:'t nog niet vast. Vkl wordt groep-3 verwacht op 
vrncnsfü,g 9 juli, 1 s avonds om- 7 uur in de school' aan de 
Hcrscheldtr. 23b. WL zullen jullie dan alles over ':!iet kamp 
.vertGllcn, wat jo wo.t6n moet: w'at moet je; mcGnurtGn, wanneer 

;1 ' . 

en waa:i:- vE:rtrekkcn wc, b,oc gaan we naar het kamp toe, Wlè t . 
gaan we er prE'Cics doen, wanneer zijn m: wo6r terug - op 

' deze en nog v8el meer vrttgen krijg je füm het ·antwoord, Na 
afloop van deze bcspr0king ( .±_ 8u50) zijn de o,;dcrs die · 
inlichtingEm wensen of· die kennis willen r:inb:n met 'd8 kamp-- 1 

I 

lèiders van hart" welkotn. , , · 
, , Voor _gf'Oe_p__g_ wordt H.n' soortgelijks bijc.enkomst g€.-· 

houden-op de dag er, na, dus op dondLrdag J,O juli. Tijd en 
plaats als op 9 juli. Ook hier zijn de ouders tussen 8u30 ! 
en 9u30 welkom. -

Voor de oudstè groep, groep 1, wordt geen speciale 
kampbijeenkomst gèhoudén, aangezien dit vrijwel allemaal . 
jongens zijn, die al meerdere malen meegeweest zijn (enkele 
vieren zelfs al hun eers.t,e lustrooi als kampganger ) on die · 
dus wel vim allès op d& hoogte zijn. · 

Het kampgeld _zal nu àan huis worden opgehaald en wij 

' . ;, 

:) 
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r.1oct,m nu wel het .vez· zoek _doen nu niet meer per ~iro t0 be-
talen .(behalve natuurlijk e:ventuelc girospaardcrs , é,:angezien 
dit mbeilijkhGden kan geven. ' . 

' D" ka::1pcomrnissie. 

ENK, LE STANDEN (JUNIOREliJ 
2 G 4 p ' 

Lens 4 ·18 15 1 2 31 75-19 VVP 11 1816 - 2 32 119-21 
GDA 4 18 14 2 2 30 68-24 G.W.V 7 18 13 1 4 27 66-18 
GDS 2 18 11 2 5 24 · 66-32 Lens 7 lB 12 1 5 25 40-17 
BLZw.4 18 10 - 8 20 65-53 Rava 6 18 10 2 6 22 46-36 
VVP 5x) 17 11 2 4 18 56-31 Yrcd.9 18 9 2 7· 20 59-43 
DHL 5 18 - 6 3 9 15 38-61 Bl.Zw,7 18 6 4 8 16 50-48 
Westl.4 1,8 5 4 9 14 37-58 DHL 11 18. 8 ' - 10 16 41-62 
Q.St.5 _ 18 ·3 2 13 8 27-69 VGlo 7x 18 8 l 9 15 37-64 
Velo °3 17 3 l 13 7 28-39 Q.St.8 18 1 - 17 . 2 22-83 
Verg,.3 18 2 1 15 5 20-94 osc 6x) 18 1 1 16 l 20-108 

x)= 6 ptn. in windc:ring w.n.o. x) 2 ptn in mind"ring 'i!. n.o. 

2 I -•-«-
Ruva 3 16 
t0r.W,4 16 
i,HL 7 11:i 
\'alk,;i J5 

· Lr:r:.s· i:j :6 
i '0'1 ·,.·' ·2" Jf " ' • .). 0 .,,. 

Ut.rt,5· 
,,. 
:_•J 

V1P 6 J. () 
V .rio::;. 2x l'.j 

x) 2 ptn in 

4 U 
14 - 2 28 88-16 Lens 8 Üi-14 l 
12 - 4 24 59-34 RKSVM5 16 13 l 
10 6 20 44-37 Velo 9 15 9 2 

9 -- 6 18 48-,.17 1!0A 4 15 8 2 
7 2 7 16 · 56-5l VlcstL9 16 6 3 
5 2 9 ir· 2') .. "11 DHL 15 16 " 2 _, 

; ' .,. 
5 .. 11 10. 29-59 Ju·,.5 16 5 ,_ 
3 3 10 9 21-47 VVF 14 16 4 -
2 1 12 3 14-66 G,.St.10 16 :!. --
mindering w, n. o ,_ 

A 1 ------•-
VrGdcnburch 16 · 15 - 1 30 60-25 
Wilhelmus - · 13 9 2 2 20 - 67-24 
Quick 14 8 2 4 18 57-36 
Lens 1 15 8 1 6 17 46-43 
RVC-- -15 5 3 7 13 27-28 
Cromvliet 15 5 3 7 13 - 39-52 
Naaldwijk 15 3 3 9 .9 37-61 

l 29 71-13 
2 27 98-21 
4 20 28--19 
,; 18 71-26 ; 

7 15 37 .. 52 
Q 12 22-53 ; 

10 l.l ~'.?-44 
12 8 27-70 
15 2 6-11:!. 

VIüs . 16 3 2 11 8 19-58 
________ - ____ Rijswijk ___ -_15 ___ 2==2=11===6=•23-18============ 
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JAARVERSLAG 
' VAU _ DE ALGEEI2N SECRETARIS OVER. HET. VERENIGHfGSJAAR 1957-1958 

INLEIDING 

'. 
~ : 
. ' - \' ' 

.. ·• 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk; willen we, ook thans' weer· 
en.1<:éle woordan wijden· aan de _samem,erking van de a_fdeling be
taald voetbal en amateurs in de K.n.v.B. We m?nêiî7 te mogen· 
stellen, dat cieze samenwerking bevre.digend mag·wo;r-deri •ge
noemd. H'oewel vast is komen te staan, dat de pi.lblieke.belang

,stelling·zich in hoofdzaak op het betaalde voetbal toespitst, 
heeft ook de amateur-,afdeling zich goed kunnen ontwikkelen. 

· Sp~;iaal_de elftallen die in de é9mpet,ities ·een vooraanstaan-' 
de plaats 'innamen, mogen tevreden zijn._Hieruit,volgt, dat· 
ook in onze·vareniging de prestatie niet mag worden verwaar- ·. 
locisd. Voorts zijn we er'van overtuigd, dat van het.betaalde' 
voetbal, door een verbetering van het spelpeil,. zeker een· 
propaganda voor het beoefenen van'.~e voetbalsport kan uit
gaan. Het prachtige spel, dat ons tijdens de wedstrijden om 
het wereld-kampioenschap is gebade~, moet o.i. een gunstige 
uitwerking hebben. ' •. 
Hopen we dan ook, ·dat onze_:;3electi9:-elft",llen in staat zullen 
zijn, ons lanél. op waardige wijze te vertegenwoordigen. 

, 

ALGEMEEIT OVERZICHT 

De vooruitgang welke we in het v:er~nigingsjaar 1956-1·957 ten 
aanzien van onze elftallen mochten constateren, heeft ziéh in 
het afgelopen verenigingsjaar voortgezet; Dit mogé blijken· • • 
uit het feit, dat we uit handen t?-ri de diréctie·van.het dag
blad "Het Bim1enhof" zowel de prestatie.:. als de ·sportivi-

·. - § - ' • 

te_i tsbeker mochten ontvangen. ,f _ . , · . , . 
·.In. een spannende competitie met{,\tlle k~tholieke verenigingen 

uite.Den Haag en .omgèving, wist önzé vereniging in beide on- , 
'. -~ derdelen de 1e plaats te bereikén,.'iie menen dit niet .trots.te 
• 1 • I!l.oieil vermeldén., ... , .. ~. ' 

\ ·i :~ 
•, '= ~ -, 

~-· I'.' ' , 
• 

•' 

, 
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Het derde en zesde elftal eindigden dit jaar op'de eerste· 
plaats. Eon mooi rosul taat~ Het derde_ elffal is hi~r~o9r op 
de divalingen haars- wee,ïi· ,teruggek~erd ëi:i zal volgend seizoen, 
weer 2e ·klasser zijn. ' 
Yoor het eerst in de geschiedenis van Lens speelt het zesde 
elftal in de nieuwe competitie ook in de d0rde klas. Demo
gelijkheden om onze elftallen een betere· 'äänsluihng" te be
zorgen zijn dus volop aanwezig. Aan onze leden de taak dez(! 
uit te bu~teri. ~ . 
De eerst~ stap moet zijn: ons.reserve-elftal naar de K.N.V.B.•. 
Onze jeugdafdeling breidde zich in het afgalopen jaar belang-' 
rijk uit. !laar niet alleen de kwantiteit doch ook de kwali
teit verbeterde. We mochten thans ook 2 junioren-elftallen· 
als kampioènen begroeten. Een verheugend verschijnsel. 

-De reeds enkele· jaren tegemÓet ~oziene verhuizing van O~keµ
burgh naar ons "eigen home',' kon nog niet tot stand kome)+. Vle · 
hebben evenwel goede hoop, da;t hierover in de a.s. alge~ene 

, 1 jaarvergadering belangrijke mededelingen zull0n kunnen wor
den gedaan. 
Belangrijk was, dat op 7 september 1957 op sportpark Ocken
burgh een ruime cantine in gebruik kon worden genomen. Het 

, verblijf op Ockenburgh werd hie:r;d,oor voor onze spelers en 
supporters veel aangenamer. 
Een woord van dank aan de Stichting voor Lichamelijli:e Opvoe
ding is hier stellig op zijn plaats. 
De financillle positie van onze vereniging mag de toets van -
de cri tiek zeker doorstaan. T.erzake kundig bsheer van de pen
ningmeester en de medewerking van leden en donateurs, hebben 
er voor gezorgd dat aan alle-verplichtingen kon worden vol
daan, terwijl tevcms een reserve kon worden gevormd, met het 
oog op do t.z.t. uit te voeren plannen; , . 
Een flinke steun was hiorbij ·ook de K.N.V.B.:toto, waarvoor 
in onze gelederen èen·ruime belangstelling bestond. Voor de· 
leden van de poolcommissie was het prettig, dat zeven van on~ 
ze deelnemers zich onder de prijswiJ'll1.aars konden scha.ren en 
gezamenlijk een bedrag van bijna f. 16_00.- lq;ogen uitgekeerd. 
Ook.de onderlinge compotitiè was een succes. Na verbitterde 
strijd.eindigde P.Oranje als no.1,· gc,volgd door Th.Lucaa
Luyckx, terwijl J.Bontje en F1v.Luxemburg de derde prijs 
deelden. • 

' \ " 

- \ 

' 
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Vie zijn er van overtuigd, dat vêle leden en donateurs, met 
ons van mening zullen zijn, dat dit vermaak, op de door de, 
K.N.V.B. geregelde wijze, voortgang moet blijven vinden.·· 

BESTUUR . 

Het afgelopen jaar werd de vereniging bestuurd door: 
s.v.d.Laan, voorzitter - H'.Houkes,, secretaris - L.de Weert, 
penning:neester - A.v.Luxcmburg, 2e secrètaris - J.WUstefeld, 
2e penningme0ster en H.de Bakker, C,Hoogèveen Sr., ' 
P .Meershoek Sr. ,··:w. Verheggen, commissarissen. 
·ne h'eer H.de Bakker was speciaal belast met het toezicht op 
te=ein ·en materialen; de heer C.Hoogeveen Sr. met senioren
aangelegenheé!.en; de heer P.Meers!Îoek Sr. met j~ioren-zaken 
en de heer W.Verheggen met pers- en propaganda, . 
De weleèrw'aard:, heer F.Grent stond het bestuur als geestelijk 
adviseux terzijde. . . . 
Officiêël werd:m :,lf vergaderingèn belegd, 

LEDENTAL ) 

Het verenigingsjaar 1957-1958 werd begonnen J:1et 266 leden, { 
Ultimo mei 1958 stonden 192 leden ingeschreven. Een netto 
aanwas van 26 led'?n mag zeker niet onbevredigend worden ge- • 
acht. Toch zullen op dit punt onze werkzaamheden niet mogen 
verslappen. Voor het nieuwe jaar geldt als devies: "Elk lid 
wint er ·eentj.3 bij". , · · 
De lijst van ondersteunende leden onderging een flinke uit
breiding en kwam van 235 op 294. De mogelijkheid voor onder
steunende leden om aan de K.N.V.B~-totote kunnen deelnemen; 
was hieraan zaker niet vreemd. ~ · 
Ook de ballotage-commissie deed op dit punt belangrijk werk. 
Geen bijeenkomst ging voorbij of enkele nieuwe donateurs kon
den worden geboekt. 

SEJUOREN 

Dit seizoen konden acht senior..:plftailen worden ingedeeld,· 
Voor de bereikte resultaten en bijzonderheden mogen we gaarne 
verwijzen naar het verslag van de SGcretaris van de elftal-

' commissie. 
. ·. 

I 

./ 

1 
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Op enke)..e. punten willen we toch gaarne de· aandacht vestigen. 

Ret eerste elftal begon, als voorbereiding op'de competitie, 

de str:i_jd om de nederlandse voetbalbeker tegen de 2e klasse:, 
Blauw zwart. · · · · · · · · 

na een spannende st;rijd moest een 2-1 neè.erlaag v,orden ge!n

casseerd. Het vertóonde spel beloofde alle goeds voor de 

competitie, die dan ook.met dl'.'ie'achtereenvolgende ,overwin

ningen·werd ingezet. Helaas kon dit succes niet worden vol

gehouden.·Na ~en uitermate spannend verloop, waarbij veel · 

candidaten zi.ch aandienden,. werd me:t 1 ,:pimt achterstand op 

Schoonhoven de tweede plaats bezet. Een mooi resultaat. 

V/e ,zijn er echter 'van overtuigd, dat onze vo·ortr.ekkers' niet 

zullen rusten, vo.oraleer de 3e klas K.N.V.B. weer is bereikt. 

Lens 2 heeft zich in de. 1e kla·s H.V.B. kra;,ig geweerd. Gedu

rende het gehele seizÓen verblee.f he't in ,do kopgroep. Een 

goede 4e plaats werd bereîkt, tervrijl we. voor het volgende 

seizoen góede vervráchtingen mogen koesteren. · · 

Onzê "jonge veteranen" Lens 4, eindigde op de 2e plaats ·en· 

was met 97 doelpunten topscorer onder de senior-elftallen. 

Zelfs slaagden zij er in de kampioene Làakkwartier één puntje 

te ontfutselen. • 

Een gemiddelde van 1.32 vqor ächt senioren.:.àlftallen is een 

· p:rachtig resultaat, dat ~odert 1945-1946 nog.niet is .bereikt. 

Tot.dit succesvol yerloop van de competitie heeft ongetwijfeld 

het'werk van de elftalconimissie bestaande uit de heren: 

J.v.Venrooy, voorzitter -·F.v.Luxemburg, sscretaris - C.HQoge

veen Sr. - H.Houkes en H.van Rijn niet weinig bijgedragen. 

Een woord van hartelijke dank voor het vele werk dat door hen 

is verricht is hier zeker van toepassing. Speciaal de heèr 

F.v.Luxemburg past een pluim· op de hoed, voor de keurige wij

ze waarop hij zich in deze materie heeft weten in te werken 

en'de accuratesse waarmede hij deze werkzaamheden ten uitvoer 

heeft gebracht. · , 
Zijn jaarverslag spreekt ,hieromtrent duidelijke taal.· 

JUNIOREN 

Het uitgebreide verslag van de secretaris van de junioren.::: 

commissie behoeft waarlijk geen uitgebreid0 toelichting. ~n~ 

dien we dit echter aandachtig lezen, blijkt overduidelijk welk 

een massá werk er door de leden van de· junioren-commissie -in 

het afgelopen verenigingsjaar is verzet.· 
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Gaarne willen we.hen allen, alsmede' de 
0

leiderti van dé elftal-
len;, onze weigemeende dank betuigen, · · ·· 1 

Ook het bestuur wàs bijzonder getroffen en uitermate verheugd, 
dat hat Z.H. de Paus had behaagd aan ons lid de heer P ,Juffer

~mans zo'n hogo onderscheiding te verlenén. Wij zijn het met de 
heer P,Juffermans eens, dat hierin ook het werk 'van al· degenen 
die hem in de afgelopen 30 jaar bij dit werk terzijde hebben 
gestaan,~ ten· zeerste wordt gewaárdeerd._ ' . _, · · ' 

• Bijzonder dankbaar zijn we tevens, .dat de heer Juffermans, nu 
hij zich bij zijn werkzaamheden.,enigermate gaat beperken, zo'n 
bekwame staf van medewerkers heeft ,weten, te kweken •. We mogen 
wat onze jeugd-afdeling betreft;,dé .toekomst met groot·opti-. 
misme ·tegemoet zien. · . , . ' . 
TECHNISCHE COlmt!ISSIE 

. •' 

In deze oommis~ie hadden zitting de.heren L,de Boer, A.Hoefna-
•gel -en -H,van Rijn, Hun werkzaamheden bestonden ·o.m. ,uit de re:.. 
geling van de training. Omdat deze taak nog ni_et 'nauwkeurig . 

.. kon worden omschreven -hebben ,zij _zich in het afgelopen jaar 
beperkt tot het verkrijgen' van meer inzicht in ,deze ma'te'rie en 
het voeren van oriënterende besprekingen, · · · 
Een en ander heeft er toe geleid, dat voor het ;ni~uwe vereni
gingsjaar duidelijke .richtlijnen.konden worden 'opgesteld, zo
dat vre kunnen verwachten dat in 'de toekomst het werk van deze 
collll!lissie haar vruchten zal. gaan afwerpen. • , 
Een gevolg hiervan was, dat de training in het _a.fgelopen· jaar 
practisch geheel is verzorgd door de heer J.Ylillems. De spe
lers'van het eerste elftal hebben.vrij regelmatig aan de trai-

"ning•deelgenomen, zodàt w0 over deze groep alleszins tevreden 
mogen zijn, Daarnaast heeft de -heer J.Willems door het organi
seren van divars'.ë> contact-avonden er voor gezorgd, dat de 
geest onder de spelers van deze groep vàn dien aard b-leef, dat 
een goed verloop van de competitie gewaarborgd was• , ,. 
Het zal ook hsm .ten zeerste heqben gespeten, dat het kampioen-
schap ons eerste élftal juist ontging,' .. ' , · . . 
Zijn grondige kennis van het voetbalspel _en. de· animo waarmedè·· 
hij zijn taak als trainer uitvoeFt~ wettigen de verwachting, , · 
dat.in de naaste toekomst succés-niet zal kunnen uitblijven. 
Medewerking van alle leden· is evenwel een. eerste vereiste. · 

. Geh,eel belangeloos had ook de heer A.Hoefnagel, · zich beschik
baar gesteld, om aan _oen groep spelers_ een betere conditie te 
bezorgen,· 

1 
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In de aanvang mochten ·we hiervan de bestè verwachtingen koes-, 
teren. Het ontbrak de spelers:evenwel aan doorzettingsvermo
gen, zoda_t deze groep tenslqttc moest word,en opgeheven. -De en
kele trouwe en enthousiaste deelnemers werd-en naar de èerste , 
groep overgeheveld. 

LENSREVUE 

In de loop van het jaar moest de heer P.v.Onna als redacteur 
bedanken. In zijn.plaats werd de heer G.Jehee bereid gevonden 
zich aán deze taak te wijden, zulks in samenwerking met de -
heer G.Lam. Deze twee, nog jeugdige redactie-leden, hebben 
zich met ijver van'hun taak gekweten en onzs revue tot een 
zeer lezenswaardig orgaan weten te_ maken. Speciaal het feit, 
dat er o.m. àan het redactionele- gedeelte ;:i3er aandacht werd 
besteed, k.ram het geheel zeker _ten goede. Y.'3 hopen nog lp,ng __ _ 
,op hun medewerking te mogen rekenen~ ,_ 
De 'overige medewerkers bleven- trÓuw,op hun post. 
Het valt móeilijk hierover veel te_schriJven. Zij vragen niet 
om dank. Het werk vinden zij vanzelfsprc,kend, maar de regel
maat waarmede dit werk terugkeert, vraagt toch grote opoffe-

, ringsgezindheid, Elke dinsdagochtend vond d-, heer R.Hahieux 
een flinke hoeveelheid ·copie op zijn bureau; maar elke avond 
waren de stencils weer op dezelfde tijd en piaats afgeleverd. 
De stencillaars zorgden ervoor dat er dinsdagsavonds,·soms 
wel eens laat, ruim 500exemplaren bij de fam. van Luxemburg 
werden bezorgd. Op di.t adres lagen de bandjes reeds klaar. De 
leden en- donateurs hebben zelf kuml,en constateren, dat de be-
zorging niets 'te wensen-heeft overgelaten. 

' Daarom, allen heel hartelijk dank. 
:-:..~: . 

CONTACT-COllliISSIE 

De reeds in vorige jaarverslagen·vermelde moeilijkheden voor 
deze commissie bleven ook dit jaar ten volle bestaan. 
De activiteit bleef ook dit jaar.in hoofdzaak beperkt tot het 

, • , I • 

verzorgen van de feestavond op 15 december 1957 in de Rotonde 
'van Houtrus:t, Het '.geboden programma was weer als van ouds, 
hoewel deze keer een,geheel andère richting werd i~geslagen, 
De _heer Ad.de Lunes heeft de"gehecl gevulde zaal kostelijk we
ten te amuseren. Dat oo~ het·gezellig sam0nzijn erg prettig 
was bleek wel, uit de gr_ote deelname, 
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Bui tertdien heoft deze commissie d~ avond waarop .de he_er P .Juf
fermans het ere-metaal werd opgespeld; op buitengewoon stijl
vçille wijze verzorgd~ Ook deze avond zal de da._arbij aanwezige 
be stuurs- "en commissie-:-leden in· dankbare herinnering blijven • . 
Voorts heeft d:> commissie zich ingezet om de Lensrevue van een , 
nieuwe "jas" fa voorzien. Hoewel dit in het afgelopen jaar nog 
niet geheel kon w,orden verwezenlijkt, zijn de voorbereidingen 
tot zover gevorderd, dat de uitgifte van de omslag binnen zeer" 
korte tijd haar. beslag zal krijgen. Een lang gekoesterde wens . 
zál hiermede _dàn in vervulling gaan. , 

' .1 ' ' Voor het vele werk dat de leden van de commissie, ondanks de 
zeer bèperkte tijd, die hun ter beschikking stond, hebben ver
richt, willen w,3 hier gaarne onze dank uitspreken. 
De heer Verheggèn ziet zich genoodzaakt zijn plaats in de con-' 
tactcomirtïssie ter beschikking te, s_tellen. Vel~ jaren heeft' hij 
hiervan deel uitgemaakt en wäs st,,;,eds de man die de stimulans 
was. 

· Daarom a~n hem een speciàa1·woord.van dank. Wq hebben het ver
trouwen dat hij, zover mogelijk, zijn diensten steeds ter be
schikking van de vereniging zal blijven stellen. 

, . , 
De verslagen van .. de commissie voor terrein en materiaal en de ' 
ballotage~commissie sproken voor iichzelf. Ook aan de leden 
van deze commissies gaarne onze welgemeende dank. 

SLOTBESCHOffiH1TG 
' · Een aanda,chtig9 beschouwing van hetgeen in de jaarverslagen is 

opgenomen zal u allen doen inzien,: dat er in onze vereniging 
weer veel~en nuttig werk is verricht. 
De technische resultaten geven reden tot voldoening. Ook de 
naam van onze vereniging heeft in de Haagse voetbalwereld een 
goede klank. ' 

Innerlijk is onze vereniging zeer·sterk. Vanzelfsprekend doen 
zich wel eens moeilijkheden voor;-welke echter steeds, in ori
derl:i,ng overleg, tot tèvredenheid ~an allen, wórden geregeld.· 

- . . 
We kunnen dus de ,.toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Maar 

, we zijn ·nog lang niet op het peil waar we wille:c. komen. 
Lens 1 .moet naar de 3e klas K.N.V,B.; onze re~erves naar de 
reserve-derde klas. ,., 
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De lagere elftallen .zullen dan de opéngc:-ko:!! 0 n ,plaa tst>n mÓ!)ten 
inneinen. ·,~ .. -• .. , 

Om dit dool tE! bereiken is de·voÏle mede~erking van alle le~ 
den nodig. Maakt daarom het vaste voornemen in.hét 'koinende 
verenigingsjaar iets meer te doen dan in h~t verledE!n, 
Laat een op uw ge_daan' beroep nimmer 1_;everge.~fs zijn. · 
Als de voortekènen zich niet bedriegen zal er in het komende 
verenigingsjaar ontzaglijk véel werk moeten.-worden verzet·. · 
Het bestuur. en de commissies' 'alleen, zijn "hiertoe niet in 
staat, Alle krachten zullen moeten worden inge§pannen. 
Weest er van overtuigd, dat hierdoor 4e onderlinge _samenwer
king nog zal worden verbeterd en de liefde vóor uw club wordt 
aangekweekt. . ' ·· · . ' . · · : , , 
We 'mogen eindigen 
gegeven zal mogen 
onz~ vereniging. 

' 

. " " .:-:. . -~. ' ": ~ . 
met de wen_s ,, d,it het ono,er ~ods· ZE!ien, ons. 
zijn, te werken aan de. ve;t'dere uitb9uw, val). ,.-

. .. _ 

Den Haa'g, 1 · juli 1958 
' ' . H,:Ioul!:es, secretaris 

' 

' 
/ 

' 

' 
\· ' .. -. ' > -: ~,, .· "·, ,, 

,• 
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JAARVERSLAG 
ELFTALCOWl!ISSIE SEIZOEN 195?/ 1958 

Konden in het jaarverslag 1956/1957 optimistischer geluiden 
- gehoord worden· dan het jaa:r daaryoor, dit ·jaar kan voor Lenig 

en Snel zeker geen ongunstig jaar worden genoemd. Wederom be
haalden 2 van onze senioren-elftallen de hoogste titel die er 
in hun afdeling gehaald kon worden. Het 3e en het 6e elftal 
werden n.l. kampioen. 
Het 6e elftal bJgon deze competitie oorspronkelijk als ·7e elf
tal. Alras bleek dat dit elftal beter iets hoger ingedeeld ·· 
kon worden. ]e slftalcommissie bèsloot toen deze twee elftal~ 
lente ruilen en het 6e als 7e de competitie te laten uitspe
len en het 7e als 6e elftal. ]ezè beslissing v~n de Ecois ge
bleken.juist t::i zijn want het voormalige 7e_elftal beháalde 
als 60 elftal het kampioenschap. Het voormalige 6e elftal be
reikte als 70 elftal eveneens geen slechte plaats op de rang,
lijst. Al onze overige elftallen bereikten op,de ran~lijst 
een zeer goede. plaats en handhaafden zich allen. 
Onze voortrekkers zijn na een·spannende race met Schoonhoven 
op de 2e plaats geöindigd •. :Voorwaar geen slecht resultaat, 
maar volgens· onze bescheiden· mening heeft het er dit jaar voor 
onze voortrekkers "dik" in gezeten. · · · 
Wat de standen betreft van de andere elftallen behoeft hier 
geen opsomming gegeven te worden daar alle eindstanden in de 
Lens Revue zijn gepubliceerd •. Het_seizoen 1957/1958 was voor 
Lenig en Snel het seizoen waarin een Se elftal in de competi
tie werd ingeschreven. Vorig jaar werd een 7e elftal ingedeeld 
en zoals gezegd dit jaar weer een Sc. Tekenen die wijzen op 
een bloei van onze vereniging. . . .. 
In het seizoen 1956/1957 was het aantal afschrijvingen schrik
barend hoog. Helaas -inoet er.dit jaar wederom een somber geluid· 
gehoord worden want het aantàl van vorig jaar werd dit jaar 
nog overtroffen. Vorig seizoen waren het er 120 en dit jaar 
komt dit aantal op 128. De elftalcommissié heeft.'het àfgelopen 
seizoen dan ook weleens met moeilijkheden.te kampen gehad wat 
betreft de vervanging van spelers die afgeschreven hadden. 
Temeer waren dGze moeilijkheden wel eens groot doop het inde
len van het Se elftal waardoor het· aantal reservè-spelers tot. 
het minimum was gl3bracht •. 

/ 
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Onderstaand zullen wij een ovE!r;dcht geven van de afschrijvin
gen vergeleken met .. vorig jaar eve_rials een vergelijking van het 
aantal -wegblijvers zonder afschrijving. ·· 

Afschri.jvingèn 

te elftal 
2e. elftal 
3eelftal 
4e elftal 
5e elftal. 
6e elftal 
?e elftal 
Be elftal 

\ 

·,' 

seizoen 1956/1957 
5 . 

21 
16 
14 
19 
13 

., 32 .. 

--· . 120 · 

seizoen 1957/19513 
9 

14 
15 
.12, 
22 
4 , .. 

10 
18 

104 ', 

Wanneer· in het afgelopen seizoen wederom met 7 elftallen was 
gespeeld, dan was het aantal afschrijvingen inderdaad lager ', 
geweest dan vorig seizoen. · 
Volgens bovenstaand lijstje is het aantal afschrijvi!\gen· in
derdaad lager dan vorig seizoen màar hierbij komen nog een · 
aantal van,24 wat aan rese;r:vebeurten heeft ~fgeschreven. 
Het aantal wegblijvers bedroeg in het vori~ seizoen 26. Dit 

jaar waren het er inclusief reservebeurten liefst 35. Dat · · 
hierdoor verschillende elftallen gedupeerd waren is te begrij
pen. Het is dan ook meerdere malen 'éOorgekomen dat .. een elftal 
onvolledig in het veld verscheen, Hieraan was echter voor de 
elftalsecretaris weinig te doen, aaar er bij dit secretariaat 

, geen afschrijvingen waren, binnengekomen •. 
Onderstaand volgt weer een vergelijking van het aantal wegblij
vers met het vorig' seizoen. -·_ · 

:we bli ·vers zonder 
seizoen 

1 o elftal 
2e elftal 
3e elfta! 
4e elftal 
5e e-lftal 
6e elftal 

' 7e elftal 
Be elftal 

Reservebeurten 
Totaal 

5 
1' 

7 
1 
:f 

16 
10 
26 

de reserves 
seizoen 1957/1958 

~ 

4 
2 
8 
3 
2 

....2. 
26 
....2. 
35 

, . 



\ /! 
' . ,, 

~ . ·• ' 

' 
-11- . 

.J 

Wegens terreinafkeuringen waren er ·.dit seizoen 6 voetballoze 
zondagen tegen het vorig •jaar 8. Hierin valt dus een VOOI'l/.i t-
gang te bespeuren. • · ,' , , . , 
Op 5 januari, 12· januari, 26 januari, 23 februari, 2 maart en 
9 maart 1958 werden alle wedstrijden voor onze sènioren afge-
keurd. Buiten deze voetballoze zondagen hadden versèhillende : , 
van onze elftallen nog de pech'meerdere zondagen niet te kun-
nen Spelen. Ons 1e elftal nog 1 maal, het 2e elftal nog 4 . 

'maal, het 3e elftal nog 2 maal, hèt 4e elftal nog 4 maal, hèt 
5e elftal nog-4 maal, het 6e elftal nog 5 maal, het 7e elftal 
nog 4 maal, het Se elftal nog 6 maal. . . . 
De strafcommissie, van de K.N.V,B. heeft dit jaar bij' Lenig.en_ 
Snel.weinig werk te doen gekregen,' Géén van onze spelers. 
heeft voor daze commis::iie behoeven te verschijnén. Alle· wed,:.
strijden van onze sènioren zijn in de beste verstandhouding 
gespeeld· en moailijkhed,im .hebben' zich dan ook niét voqrgedaan_. 
Aan ~et slot van.de competitie hebben:wij met een veteranen
elftal ingeschreven voor de K,E.V.E.A,-beker waaraan eveneens 
vorig. jaar werd deelgenomen. He.t · 1 e èlftal nam deel aan ne-· • 
derlaagwedstrijden van s.v.. Die Haghe, Beide toér!!ooien zijn " 
echter nog niet geëindigd, zodat Lierover nog geen nadere me,-
dedel-ingen kunnen worden gedaan.·· . , . . . .. 
Voor onze _sf:'nioren was dit jaar het jaar van ons eèrste-inter:
nationaal troffen. Ons 3e kampioenselftal bond de strijd aan.· 

" • - • . ' 1. 

tegen een elftal van Duitse Mijl')Vlerkers. Helaa~ werd tegen_de- · 
ze ploeg de vlag gèstreken maar'l\_et treffen met onze Oosterbu
ren was zeer aangenaam en voor herhaling vatbaar, 
De verstandhouding in de Eco was zeer prettig.-en het werk werd 

4 

. in onderling overleg steeds naar·,:besto weten gedaan in het be-
lang van Lenig en Snol. Alle.leden van de Elftalcommissie ·dan 
ook alle hulde voor het v~le wer~ wat in het afgelopen seizoen 
voor onze vereniging is gedaan. ·: '' · 
TÓt slot·nog een woord van ·dank-aan de aanvoerder van onze elf-

;,. talien voor d3 prettige s~enwerking en voor de prima verzor
ging van de wc;dstrijdverslagen. Deze verslagen zijn in vele gc
·vallen voor dè Elftalcommissie een aanwijzing geweest om een zo 
sterk mogelijk elftal he.t veld in te brengen. Alle elftallen 
werden meerdere malen,door één van de leden· der elftalcomm. 
bezocht zodat zij over alle elftallen hun oordeel konden uit~ 

. brenge~. 
_ Den Haag, 9 juni 1958 F ,J. va:n Luxemburg, secretaris 

j 

. 1 
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Elf- · , 
tal klasse gc,sp, 

1 KNVB 4E 20 
2 HVB 10 16 
3 HVB 30 _16 
4 HVB ~G 18 
5 HVll 3I· ,18 

.6 HVB 4P 18 
7 HVB 4S 18 
8, BVB 4W 16 

140 

' COMPETITIE SEIZOEN 1957 -1 958 SENIOREN 

doe.1- · plaats thuiswcdstijdcn uitwedstrijden gevr • gel. ver 1. pnt • · jf gem. · l" t t d 1 "f · · t d ,alcl'f ____ ._ ei • __ rang 11s pn • o~. Cl] • pn • o" 1 • 

11 5 . , 4 27 · 43-26 1,35 2 v/d 11 16 23-10 .11. 20-16 
8 3 5 19 42-32 1,19 4 v/d 9 .10 23-15 · 9 19-17 12 1 3 , 25 54-29 1,56 1· v/d. 9 10 · 27-19 ·15 27-10 

11 4 3 26, 97-43 1,44 2 v/d 10 14 51-20 12 46-23 
8 3 7 19 57-56 1,05 5 v/d 10 10 34-28 9 23-28 14 3 1 31.69-201,721v/d10··17,43-8 14 26-12 

10 - 8 · 20 62-35 1,11 5 v/d 10 10 26-14 10 36-21 
7 4 . 5 18 24-20 1,11 4 v/d' 9· 11 12- 4 7 12-16 

81 23 36 185 448-261W2 98 239 11,8 87 209-143 

SENIORENCOMPÊTITIE 

aantal 
, SEIZOEN elftall, gesp. ~ gel, V!Jrl. 

· · · k~mpioen onderaan 
punt •. voor-tegen gem, .l.m'.Qm_o:t.ie). . J cl_g~"~J;!Jó.a) _ 

1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1950-51 · 
1951-52 
1952-53 
1953.:54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 

5 
6 
6 
7 
6 
8 
8 
8 
7 
8 
7 
7 
8 

84 
90 

104 
130 
126 
140 
146 
148 
124 . 
134 . 
120 
114 
140 

36 
30 
39 
51 
47 
62 
84 
64 
52 
79 
38, 
62 
81 

10 
16 
19 

t 20 
16 . 
22 
13 
17 
21 

'17 
18 · 
14 
23 

28 
44 
46 
57 
53 
56 
49 
67 
51 
38 
64 
38 
36 

92 209-170 1,09 - (4) 
76 167-217 · 0,84 -
97 · 203-228 0,93 4 ~-) 

124 226-241 0,95. 4 -) 
110 216-187 0,95 5 -) · 

~- ~ =~ 
1, 4'(4) 

.146 339-354 1,04 -
181 453-.312 1,24 2 (2). 
145 386-369 0,98 5 (5) 8 (-) 
125 275-270 1,01 
,175 470-302 1,31 1,4 (1,4) 

94 294-316 0,78 - 1,2,3(1,2,3) 
138 350-255 1,21 2,6 (2) 3,5 (3) 
185 448-261 1,32 3,6 (3,6} 
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VERSLA(}' VAN DE JUlHORENK01!!,iISSIE VAN R.K;v. V; "LENili EN SNEL" 
OVER HET ,SEIZOEN 1957-1958 . 

• . 
' De juniorenkommissie heeft dit,jaar bestaan uit Pater A.v.d.' 

Boscli: s.o. j.; voorzitter - P .Meershoék, hoofdjuniorenleider - ·1 E.9árolea, sekretaris - A.Beck en P .Juffez:mans ,. leden. 
.. 1 ' Groot was de vreugde in Lenig en Snel toe·n het blijde nieuws .,. · bekend werd,'dat de man,die meer dan dertig jaar la~g·aan het 

roer van het juriiorensèhip had gestaan, door Z.H; de Paus. Pius XI~ was onderscheide_n met het eremetaal "Pro Ecclesia e't Pon-. 
tifice". -. 
Na langè_tijél. heeft dhr. P.Juffermans zijn funktie besèhik:Oaar ,,. · gesteld. Onmogelijk na te gaan hoe enorm veel. hij voor on:ze ·,. 

· juniorenafdeling' in het oijzonder en voor de jeugd in hét al
gemeen heeft gedaan. Slechts insiders kunnen het'gissen. Bewon-dering voor dit toonbeeld van c:J_ubliefde is wat ieder onmid\fel
lijk m9et voelen als men hem spreekt· over Lenig en Snel. Mijn-. heer Ju:ffermans, e~· zijn geen v19orden voor'. ·'1'.e'nzij "één uit . 
duizenden"! · · 
Dhr; P.Ueershoek neemt de,funktie van dhr •. Juffermans èver. ,,. 
Verheugen~· was _het _grote aan tai.· nieuwe ·. juniorlede; -~~ p~~illeri 
dat Lens .is komen versterken. · Een: kompliment aan ~nze junioren, die op viborbeeldige wijze .. 
hun plicht' t.a.v. de.vereniging zijn nagekomen, il3 zeer zeker 
op zijn plaats. Slechts enkele maleµ moesten inaatregelèn·ge
troffen worden om· sommige jongens op hun· plicht te wijzen. ·Het· gevolg hiervan is ·geweest·, da't een enkele recidivist de vereni..: 
ging heeft verlaten, waarover mèn zic_h bij nergalijke le.den · , 
slechts kan verheugen •. Behoudens zulk een enkeling mag :~n moet Lenig en Snel trots zijn op zijn jl.ajiorenafdeling en onze juni
ore~ mogen zich gcl)lkkig prijzen -lid te zijn van een vereniging als Lonig en Snel. · · · · · 
Aéht juniorenalftallen en eerst een, later twee oh nog later 3 pupillertelftall::m hielden de kleuren :van Lens· hoog. Een prach-. tig gemiddeld-:, van 1 ,28 werd bereikt. · · • · / 
Kwantitatief aan vooruitgang n.l. ëen juniorenelftal en-çen pûpiilenelftal, kwalitatief een stijging van 1,20 tot"1,,28 punt 
per -wedstrijd. 

/' 
.. ,,,,, • J • 

'' 
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Veel hiertoe hebben onze kampioenen Lens 4 en Lens$ bijge~ 
dragen en wij moe:ten terugga.an tot seüiosn 150-' 51 om weer in 
een seizoen twee kampioenen aan te ·treffen·. 
Zonder het kampioenschap van, Le:r;s 8 tekort .,te doen, _is het 
belang van het sukses van Lens.4 wel grot?r, omdat_dit be-. 
haald _is in de sterkste katholieke .afdeling van de 2e kl_as. 

Voor de 4e maal was Lenig 'en Snei té vind-:m in het kamp van 
de Nederlandse Katholieke S~ortbond, ditmaal wederom te Zun.:: 
dert. Twee weken lang hing onze vlag.in het Brabantse ten te
ken, dàt een goede veertig Lensleden daar é,m vakantie in . · 
clubverband gezocht hadden. Een betere gelegenheid om de ver
enigingsband tussen de leden te verstevigen is nauweli·jks 
denkbaar. . ' · . · 
Vele suksessen werden geboekt en verscheidene ·prijzen werden, 
zoals gebruikelijk,'.mee naar huis gebracht. Als leiders·tra-
den op de heren A.Beck, A.v.Gastel en E.Sarolea. ' 

• Op 14 september start de kompetiti? 1957-'58. 
Het A-elftal (Lens 1) keert terug in de A-klasse 1, die na het 
verdwijnen van enige sterke elftallen gekombinèerd wordt met 
de A-klasse 2. ' 

De woensdagmiddagclub heeft het gehele seizoen aan vele ·vo~t
balgrage jongelui, stof tot oefening geboden. Menig voetbal
ler heeft,men juist door deze oefengeleganh'.:lid snel zien·stij
gen op voetbalteohnisch en -taktisch gebied. 

Ons. Onderling Toernooi werd dit jaar onder tropische weersom
standigheden gespoeld. Volgens de verwachtingen behaalde, on~ 
danks, prima tegenstand van de andere elftall'.)n, het oudste 
elftal, Lens-7, de eerste plaàts. · 

' 
De Lenssportdag werd door 73 àtleten en velJ belangstellenden 
bezocht. Verwoed werd er om de ereplaatsen op de verschillende 
nummers en in het totaalklassënient gostr,.den.' De besten der · 
bosten waren H.Lancéo, H.Rooduyn, P.Kemper, C.Nuytons en.D. 
Wanders. · · 

Op 8 novembe,:- houdt dhr. J .Willems con inleiding over het·· 
s.s.s. 
Half decembor wordt al gedacht·aan het nü:u;.,e kamp en half fe
bruari wordt·besloten om definitief in drio groop~n met in het 
totaal zo'n 70 Lensors op kamp te gaan. 
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3·Ja.~uari bi1dt de Juko de junioren een filmavond aan, waarop 
,naast, de N.K.S.-film en _Lensfi1m'•enige amusementsfilms ge-
draaid worden. · •· 

Op dinsdag 14 januari begint een noviteit voor Léns, het zaal-· 
voetbal. Enk,,l'.1 maanden wordt eens in de 14 dagen een verwoede 
strijd geleverd tussen 6 teams van.Q;uick Steps,'6 tweetallen' 
van V. V .P. Gn ook zes van Lens. .• · . , 
Op bijzonder' fraaie wijze wordt 4eze driekamp een overwin.~ing 
voor Lens vo~r het organiserende Quick Steps en V. V .P. ' 
Zeer erkêntE'lijk_ zijn wij Q;uick S.;!;eps en dhr. P .Oudenhoven, . 
de organisator, voor de prachtige. gelegenheid, _die ons geboden 
is om het vo8tbalspel op een gevariëerde, maar niet minder, 
nuttige en aangename wijze te beonfenen. ,• 
Eind januari wordt een filmmiddag:voor de pupillen gehouden, 
w!3,arbij verscheid'"ne vroli,Îke films onze jongsten een plezieri-
ge middag bezorgden. ·\ · · • · 

. ' ~ \' 
De prestaties van de diverse elftalle·n waren ZEter bevredigend. · 

,,;..:• 

Een zeer groot aantal wedstrijden heeft Lens 1 gespeeld, zowel 
vriendschappslijk als in de eerste als in'de tweede competitie. 
De vierde plaats is ,een goede prestatie na met 3 wedstrijden 
en o punten in de tweede competitie gestart te zijn;" · . . ' -- ' , 
Lens ~ behoo:;:-de W8derom tot de gr_ote vier: V.Y.P., D.H.L., 
Rava en Lens. En ook deze pres.tatie, die iets beter had kunnen 
zijn, mag-er wezen. 

Lens 4, dat ons in spanning hield tot de laatste, wedstrijd, is 
de grote kampioen van dit seizoe~, Hard is er door dit elftal 
gewerkt en het kampioenschap is d~ o_ok volkomen verdiend,. 

Lens 5 heeft nog wel eens last geM1d van leden, die hun plicht 
nog moesten leren. Enkele.zeer zwa~ke spelers maakten dit elf-• 
tal minder suksesvol dan het had kµnnen zijn. 

Lens 6 is in hst totaal iets tegengevallen. 
Enige spelers gingen hard vooruit, maar de vechtlust kon het· 
hele elftal toch niet altijd opbre~gen. 

Lens 7 heeft geru~e tijd kans op de titel gehad.' Toen de , 
klad er eenmaal in zat, zijn er teveel punten verloren gegaan., 
Toch mag het 7e op een recJ,elijk seizoen terugzien. 

' -. ' 
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Lens 8, · 'de ,tweede kampioen, heeft de mees.te wedstrijden op · , 
zijn "dooie akkertj'e" gewonnen. Een wat te lage indeling heeft 
onze achtste-elftallers een handje geholpen. Toch een prima 
resultaat. ·' 

. . 
Lens 9 heeft nog al eens steunpilaren af mo3ten staan aan ho

. gere elftallen.: Voor een laágste elftal .is het' goed uit de 
bus gekomen. ' · 

De pupillen a en b 
te spelen, waárbij 
prestaties kwam •. 

hebben veel.gelegenheid gahad wedstrijden· 
vooral het b-elftal enig::, malen tot goede 

, 

Pupillen c zullen het.volgend 
trekken komen. · 

seizoen dubbel en dwars aan·hun 

Groot moet onze dank zijn aan allen, die dit jaar weer hun ~ 
bel;lte krachten aan onze Lensjeugd hebben gegevèn. Vlij hopen, 
dat verschillen~e van onze oudere junioren de voetstappen van 
hun leiders zullen volgen en .. over enige tijd zich bij het nog 
steeds te kleine maar selekte leiderskorps zullen aansluiten. 

/ 

' 

, 

/ 

Voor de Juniorenkommissie; 

E.Sarolea. 

, 

\ 
, 

1 

' 
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· JUNIOREN 

1 A1 15' . 8· 1 - 6 . 17 46-43. 1.,13 4 v/d' 9 1î 25-18 '6 21-25 
' ' ' 

2 fG 18 10 3 5 23 50-30 1, 28 4v/d.10 11 34;-18 12 16-12 
" . 1 v/ g 10 4 -2G 18 15 . 1' 2 31 · 75-19 1r72 18 42- 4 13 • 33-15 

5 2I 16 7 •, 2 7 16· 56-51. 1 ' -- 5 v/d ,9 .9 29-25 7 ··. 27-26 

6 3¾ 14. 6 2· 6 14 36-24 - 1 , -- 4 v/d 8 7 17-13 7 19" 11 . 
7 4P 18 12 1 5 25 40-17 ·1,39 .\ 3 v/d 10 16 24- 6 9 16-11'. 

',, 

8 4U 16 14 1 1 .. 29 71-13 1, 81 ·. · 1 v/d 9 14 42-'7 ' 15 49- ·6 ·• i 

' 9 4Y 12 3 2 7 8 11-33 ó,67 5 v/d 7 5 9-10 . 3' : 2-23"' 

-. ' ; 

127 75 13 39 163" , 385-230 1,28 91· 222-101 72 .. 163.:.129 · 
..,, . . -.... ~ 
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' 
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VERSLAG 
BALLOTAGE-COl,IT.iISS IE 

De ballotage-commissie van de R.K. V. V. "Lenig en Snel" werd 
voor het ver.jaar 1957-1958 op de jaarvergadering vastgesteld 
en bestond uit de heren H.Helmich, H.Koster en J.v.Venrooy, 
Op de eerste bijeenkomst werden de functies als volgt ver
deeld: H.Koster, voorz. - H.Helmich, secr. en J.v.Venrooy, 
lid. In oktober moest H.Helmich voor zijn lidmaatschap bedan
ken, omdat hiJ door een veranderihg van werkkring geen tijd 
meer hiervoor beschikbaar had. 
Na korte tijd werd de heer J.J.v.Luxemburg sr. bereid gevon
den in de commissie zitting te nemen. Het s9cretariaat kwam ' 
nu aan J.v.Venrooy. 
Het aantal bijeenkomsten bedroeg 10, waarbij 68 candidaatle
den zich aan de comm. vertoonden. 
De comm. kon vaststellen, dat zij allen, wat houding en ante
cedE>nten betreft, geschikt waren om als lid aangenomen te 

. worden. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat bij de beoor-
deling de technische mogelijkheden van de candidaat niet be

oordeeld konden worden. Wel werd geprobeerd om in de loop van 
hGt gesprek zoveel mogelijk inlichtingen daaromtrent te.ver
zamelen, die dan in het rapport van de com:::issie werden ver
meld. 
Het aantal junior-aanmeldingen was ook nu weer verreweg het 
grootst, onder de candidaten bevonden zich slechts 5 senio
ren. Het is natuurlijk zeer verklaarbaar, dat er zich meer 
junioren dan senioren aanmeldden, hoewel het de leden van de 
comm. voorkomt, dat do verhouding in onze ver. nogal scheef 
ligt. Hier is nog een mogelijkheid voor propaganda door de 
~~nwli! , 
Bijna alle jongere leden werden op de bijoenkÓmsten begeleid 
door één van de ouders, ·wat ,het kontakt bijzonder ten goede 
kwam en waaraan do ver. tevens enig0 ni<:>uw2 donateurs over-

' hield. 
Opvallend was weer het grote aantal, dat via de heren P.Juf
fermans en E.Sarolea tot onze ver. kwam. HG~ getal, dat zich 
meldde als scholieren van het St. Janscollcge, was nog niet 
te verwaarlozen, maar bleef toch belangrijk achter bij dat· 
van vorige jaren. 
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Op verzoek va,1 de Juco·•heei't één van de leden van die comm. de 
laatsté bijeenkomst meegemaakt;.:· . , ·.• . · 
Als schrijver van dit verslag wîi ilé'·a1vorens •te eindigen, aan 

. mijn medeleden dank betuigen voor het beschikbaar stellen van 
· hun tijd• en huiselijke outillage, waardÓor ook. dit je,ar · de bij-' 

), 

eenkomsten van de ballotagecommissie.hopenlijk aan hun·doel . 
hebben· beantvroord. .. 
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COMJI.IISSIE VOOR TERREIN El'f MATERL%El'f 

'' 
VERSLAG OVER HET SEIZOEN ,1957-1958 

' D~ commissie best.end gedurende het jaar uit de heren E,Sarolea 
A.Burghouwt en H.de Bakker.. · 
Echter door het feit, dat de heer A.Burghouwt in militaire 
dienst was, kon zijn activiteit dit jaar niet groot 'zijn. 

; ' 
De grootste uitgave van dit jaar was de aanschaffing van nieu-
we ballen, welke echter van die kwaliteit weren, dat de ver
wachting bestaat het komende jaar nog een grec~ aantal van de
ze aangeschafte ballen te 'gebruiken, zodat voor het komende 
jàar een belangrijk lager bedrag hiervoor noodzakelijk zal 
zijn. 

In verband met het feit, dat wij het afgelopen jaar wederom op 
het sportpark "Ockenburgh" onze velden moest:m huren, zijn een 
aantal bàl1en (±, 4) zoekgeraakt, hetgeen gezien onze grote ac
tiviteit op de velden (3 tràiningsavonden, 1 trainingsmiddag 
en 2 wedstrijddagen) geèn slecht_resultaat g~noemd mag worden. 

In het begin van de competitie ,werd de nieuwe consumptietent 
op Ockenburgh in gebruik genomen, hetgeen e.:,n bijzonder grote 
vooruitgang mag worden genoemd, daar nu tijdGns slecht weer 
beschutting hiert~gen kon worden gevonden. 

Tot mijn spijt moet ik de opmerking maken, dat in het ~lgcmeen 
de interesse van de leden voor hun materiaal bijzonder klein 
is gewc<ëst. 

Ten slotte wil ik nogmaals degeRen,·wolke hJt afgelopen jaar 
hun medewerking gaven om onze taak zo licht mogelijk te maken, ' ' dank zeggen voor hun assistentie. 

•s-Gravenhage, 28 juni 1958. 

H,P.F.de Bakker 
Commissaris van Nateriaal 
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Donderdàg lü juli 
Vri jaag 11 . 11 

' Zaterdag 12 Il 

zèn·dag 13, Il 

Il 

LLNS 1, ·ZAKAGENDA 
· Training ! 

D.E, JAARLIJKSE ALGEMENE 
. Pupillenw~dstrijd op Ockenburgh· 
,- LENS~SPüRTDAG; Voor iGdereen ! · 

' t 

M&andag 
,Woc·nsdag 
Donfü,rdag 

14 
16 
17 

11 

Il 

: Nakaarten-op de clubavond ! 
: ·OndErlingen trainingswedstrijd(zie progr.) 1 

: Géén :training _se~ioz:e~ •. 
=======;===- .-====== .=== - ==- = ·,. =-=============--====== '=:;;;:===== 

fle "ÄLG:EJ:JENE"· 'en de. SPORTDÁG" ;- ' · \ . , 
VerleÇen week gingen we reeds uitvoerig,in op do 

twee ,jaarlijkse Lens~evenemen,ten, die ons deze week te wa9htcn • 
AS taan. P~ogen Wfi U nog _even m;st kler.i er. a_an herinneren: 

\,. ~ ' . . 
Vrijdàg: 11 Juli : Algemene Vergadêring a.an de Sóphialaan. 

Aanvang 8 uur. Een n\ooie gèlogenheid- om eens nader -kcnni,s 
t<J maken met Il wat leeft 'en groeit ·: in Lens, ,En .. /· 
wie wat op;_zijn lever heeft, hij :wee,t d--, weg. , 

Zondag.13 ,juli : Lens-Sportdag. De gro_te sportieve kracht
meting tussen onze l~den, Senioren, zowel als junioren . 

• ~ Dit jaar is voor de éerste maal ook voor de SeniorelÏ een 
wisselbeker beschikbaar •. Mogen we op een RECORD-DEEk'iA.",!E 
rekonen? Het programma vind 1J elders in deze revue. 

, Reg.. 

VARIA. ·,· 
-Onze hai ~elijke felici tatics aan Hans Rooduin, Hans· 

Beijersbergen yan Henegouwen .~n Peter Jans, die met gÓèd ·Be-. 
volg het examen HBS B afle_gden en than~ het fel begeerde di-
ploma binnen hebben.·. . · ~ . · . 

·-Voorts slaagden vele junioren ·van de jongere g:erferatie 
voor divers!c) toelàtingsexamèns; .H~t z1Jn er teveel om op te · 

; -noemen. Daarom maar van fü:ze ·plaà.ts aan. allèn:, Proficiat en.', 
-• • ' • ,. --. " • < 

' , 

,· 
,, , ·, 
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vtel succes met jE;verdere studie, 
.:.:Rudy Blok; heeft zijn bi, vak' opgc,slagen, in 1Iorischau in 

de Eifel; Zc,lfs i,n zijµ vàcantierüs kon hij Lens. niet verge·~, 
ten en stum,de de Juco e:eq fraa_:i.e· ànsich+,k,rnrt. Hartclijkdank, 
Rtldy. 

' ' . -Viij kunnen de. Vbrhc,ugende ·n;ededdi:,g do<ën, dat onze · 
Juniorensecr0taris, de Heir Sarole:a, tiu~ns eindelijk een te
lefoonaansluiting rijk is'. Het, numt1er is,: 362898·. lloteert , 
U het Elven ! ! 

Onderlinge trainingswedstrijd op wotnsdag :i-6 ,iuii, 
'15' uur, Ockf.nburgh. . 

De, navol5·cnde spt.lers wordr,n v0rr1acht: 1, .Becl;:, H.l!a
ke't, J.Admiraal, J.Ras, Fr.Korkkaas, H,Bt:ijersbcrgen v.HE:n. 
,T .Suijk0rbuik, J .Beij,ÎrsbÊ,rgen, .J .J~gcr, Rooduijn,H, H.k:ncéo, 
J.Vlüstefeld, A.Burghouwt, l-!.de Gruyter, Frans Burghouwt,?. 
Btrg_èn-lfCr.iigouwen, G.v.d.Waard, J.klicveld, P.y.d.Le&uw~C. · 
iioog,0 vee;n, P.Burghouwt', H.Kemper, .G.de Zwijger,,l.Vc,rheugd, '' 
A.Smabcrs, R.d" Waart. J • 

. Op 17 juli:dond0rdag) vervalt in vf.rband mf.t boven-·. 
vermt:lde ,vcdstrijd de norm1:le j;raining., ,' 

, , .!!~t __ wet! Training op wouisdagen en dondcrdagén is van 
}- 9-21!:9,:. 'tot 21 uur. · 
- ------,.~. " 

.f1 ob:ar::ma }'._~~11 en voor za terdai{ 12. iuli: 
Alle, pupillen worden op Ock,:,nburg-verwacht cm· tw8é, uur 
A spee~t tegen B en Roçid tegen Blé!~~o 00k de' anfü;re 

sp0lcrs kocnon in het veld. . 
Kun jo niet -spelen dan moet je dit laten v1eton aéêin 

dhr.Sarolea, Tomat~nstr.50, tél.362898. 
Leiders: Dhr:11-. H.de Bakker, ·F.Mourik,VI.Stoové en 

C. TeunisserÏ.--·-

L1NS SPORTDAG 1958, 
-··. A.s-:zändag wordt weer ·de jaariijkse Lenssportdag ge-
houden. De technische commissie heeft zich dit jaar ovér de 
·senioren o_ntformd en voor hen eep. programma met cmkcle nieuwe·· 
punten samengeste:,ld en de _junioremcommiss\e, nu' vwe! àlleen 
voor de junioren- zorgend, hE-eft ook een ni.euw progranimapunt, 
hE>t paalschü,ten toE-g'-voq;d, ✓ •• 
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.. Om misvçrs,1,andet. te voorkomen :;,ij nog- waarschijnlijk 
~én' overvlo,:,de - vermald,' dat. déclnam.e aan de sportdag open
sta~{; ·voor alle leden : senioren, junioren en pupillen .. De
genen die al in een elftal wèrden· o,:,g, steld, kunmm hi_eronder 
;,ij het 'pr_ogrwhma zi,En, in welke gr~Ep z·ij zijn in5,dceld, ' 

'<L. n'ieuwelingen,' die.uiteraard ook welkor:i1 zijn, zu::.len in· ·• 
,,·en-voor h<-n geschikte gro,:,p,worden ge;;,laatst. De pupillen _;-_ 
rijn v,oor hc;t eerst· gt·spli tst · over 2 gro( pen in .verbena: met 
i:e,t;, grote a,mtal"' In groep F z':ijn · ingedeeld •do pupillen ifi·e · '. •· 
geboren zijn vl:>6r 1:3.47, iri groep G de jongeren'.. Hierbij is 

• dus geen rc:kening gehouden me'.t het_ elftal waarin in de_ com- •~· 
··- petitie gespeéld werd. · ' _· _ , · · · · '. ; (., 

De inschrijving is g0opó1d van- 12_.: tot 12. 15 uur, ·dan· 
·, · dient 'men dus aanwozig te zijn; De wçdstrijden begïnnen_ om·,: 

· .. 12u;,O. Denk er aan, dat ,bE-hal ve voetbalschoenen 09k gymnas-:_;. · ··• 
tiekscho(;nen nodig zijn!! ' . , 

. , Het programma -ziet er al;s volgt uit ·: 
Groep 1 (Senioren) . · -' . 1 , . -·, --
- ·l. Series lOOm.hardlopon'.·- 5:.Dèmi-îin.+finale lOO m. 

: · 2. 50 m. baldribbelen(op tijP:)6.Hoogspringen · 
3;aoom. hardloptm • _ 7".Doclschicton+baldribbClen 

, 4.V0rspringen, ' 8.Kogc;lstoten. ' 

· Groep B (Lens .jun.1) ; . 
--1. 100 m.hardlopen 5 • .- 800 m.'. hardlopen 

-:;'.: .,2 .• kogels toten 6:. hoogspring:e:ri -
_ .3. •i[oelschieten - ' 7. verspringen. 

-· 

4. dribbelen i' , 
Groep C {Lens jun.2+4)_: L'eidcr : idhr.P.1!eershock. 

1. · ingooien · ·- ' 5. do els chieten 
' 2. _lOOm.hardlopen · , 6. dribbelen 

3. hoogspringen 7. _800m .hardlopen· 
· - 4. V€rspringen - , , , • ; · -• 1 · , • _ • 

,,_, .. -
Groep D (Lens jun. 5 + 6): Lei der : dhr .A .Beek. 

~ J. • 

C --, 
· 1. paalschieten · _,_ _ 5. ingooien 

__ ,2~ ,vers,pringen _ •. '·, 6. dribbelen 
'3; :doelschi_eten ., '; · 7'-., hoogspringen 

, , 

. . ' 
4. 80m. hard:Lopcn ·•'., 8. 400m. hardlopen". 

,} •- ! -. 
• 1. •• 

' ' > 

, 1-

,· ' . 
,• J • 

' 
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Groep E (Lens jun.7,8,9) LGideIS 

1. dribbc,len 
2. doolschiuten 
3. vE.rspringcn 
4. paalschiLten 

: '··dhr-.i .'_Saroloa.-A. Sri:.o. bi:?I's 
' " ,) . 

6. 
7. 

hoogspringen --
66 fu. hardlopen 
l~ngnoien. 

( 

Groep F (Lens pup.I) Leiders 
1. hoogspringen -

dhrn.F..à Bakker F.v.Mourik. 
5- doL:lEchit;ten 

2. ingooiGn . 
3. 6ü_m. hardlopen 
4. verspringen . 

Groep G(· Lons pup.II), L,,iders: 
1. Verspringen '· 
2. paalschieten 
3, ;ingooien 
4. 6üm:Hardlopen 

6. pae.lschis ten -

dhr~A.v •. Gastsl c•n A,Theunissen, 
5, hoogspringen 
6. doclschieten. 

, 

:!Je; kork afs'tapd (100/eo/6om) wÓrdt ·gclnpen in se
ries, halve finalE. cn'finalç. 

Bij vcrsp~ingen krijgt men 3 beurten, _l foutsrro~g 
mag wordGn ov::rgc...spron·gen. De beste spr\nng t,._,lt. 

· Bij hoogspringoi mag telkens 1 fcutsprong worden 
OV€rge1s prongun. : · 

Bij. ingooien krijgt men; beurten. De beste worp 
- ; telt. · 

I .Baldribbelen geschiedt om 5 paaltjes. Men krijgt 
2 beurten, waarvan fie sràste telt, 

· Bij het doclschieten is het doel verdecld in vakken 
als volgt : ,---,---,---, 

I _ 10, 5 1 101 
f---t---+-~-f 
18·3181 
f-=--f---t---+ 
t 2 1 l 1 2 1 

-,1. ___ ,1. ___ ,1. __ .:,1. 

Bi het doclschiE.ten is het 
doel vcrcl<:dd in vakken. 
Men·mag 3 x schieten. Het 
totaal·aantal gescoorde -
punten iB bepàlemd voor, het 
klassement. 

Kogdstoten, alleen yoor groep,A en B: 3 beurten. 
• 1 • ' . 

Het nieuwe nummer paalschieten: 5 paaltjes op een 
rechte lijn, op 50 cm. afstand van elkaar. Er wordt geschoten 
van .±. 10 m0ter afstand, .Het' raken van het middelste paaltje 
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icvort'5 punhm op; G~a-€ de,bal ,door de ruim'tc·tussèn het 

rüiddelste paaltje en 1 van de 2 paal tjos' aan weerskanten, 

hiorvan, ij.an krijgt men 4 punten. De 2 ,volgende paaltjes 

iPlf 6cven 3 punten,, de- ruimte tussen drn,e en de bui kns'te 

-pëial tl}es 2 ~n. de bui ténste pclrü tjcs zelf ge ven 1 pun~ 

. - , 1 , 
• 2 

3 
4', 

, 5 
.. 

3 
4 • 2 

o o O • • • • • • G • • ••. • o • • • • 0 • o " . . . . . . . ... -· . . . . . . . . .. • ... 
50cm 50cm 50cm · 50cm 

BE,lia.gs tellüwn: oud,crs en· andere 

natcurs en senioren te oud om zélf mee te 

,du~) zijn natuurlijk bijzonder,, wclkom: ~, 

î 

.familic-lcden; do-'• 
doen ( heel oud.-. 

~ •• ' . 
/ ,:.· 

' 
DVV - Lcn* 6 (3-4). 

In het achtvrhoofd van onz& vriend :8.irius Suijk8~·buyk 

spookt8 reeds w~kenlang het plcn rond, om ~Ln wedstrijd te ·. 

r.rrangeren tussen ·zijn Lcns...:clftal (he't zcsdo) €.U hot tenm · 

van'zijn dansschool,·dE: D.V.V., Welnu, z-i:terdr.g j.:; stonds:n 

.bciçle ploe:,gen op.het Wilhclmusterrdn t,'.gcnÓvcr e:i,k'açr èn ~

ten ccnschouwe vim ·een talrijk publiek· h(; 'bbcm zij gezorgd, 

' 

, •· :voor cc,n lc;uke, spcnm.nde u:i sporti<,;ve partij voetbal, Lé·ns 6 

· trad mm met :invallc.rs voo-,: Kl ünncn en Schippèrs . en eccn -in- · · 

·•. vallerdoc,lman, dµar onze Rinus hE:t ,D.V. V. doel vcrds:digcie, 

,· -··J§a 'dé,' plGchtigc aftrap dom:- M8vr.v.V"lzen (ochtgcncto 

van' de' i!ansloraàr) begonnen onze tegenstand, rs aan een fel · 

offcnsi~.f 1 ,á.at reeds spÓedig ·succes had. Daarna een Vf·isse-

·lcnd spel, met aan bcidè kanten gevàarlijke momcnten_, ,doch, 

mcor:gen9cmde Rinus str:.k in 'blakende vorm, cve•,als zijn over .. , 

buurmnn VGrhèugd. filoch wisten v,e gelijk tè komen dcor · · · 

Brochard (1~1). Mc,;,r nog v6.6r de rust wisten de D.V.V.-crs 

onder luide a1'1.moedigingen ( -waarbij zelfs één van· de meest 

trouwe Lens-supportsters 9ns ditmaal in de steek liet ! )· 

.. een 3-1 voorsprong. te veroveren (1-3). - , · - , 

Dit vms toch wel wat te bar ! En d1;1arom word direct · · 

nt de· .koffie ( ! ) het systeem ,Löw,·nsteyn ingeschakeld., De· wer-

. ' 

' .. 

. '' king hiervan uit· te leggen heeft geei: zin, . daar het sleç_!J.ts .. :., 

·. voor insid"rs, tè begrijpen ip• Maar het offect is gewoonlijk,·· 

·c1ect . .-r. r:chter gc&n· c166rkom6n meer ar,n is ! Zo ook nu. Etn· 
, . . . ~-

/ ,_ 

' 
,.,., 

' 
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fraai opgebouwde ar,,nve.1 bra_cht de hal bij rechtsbuiten Leo Blon 
Deze lEmcu,rde een afg€mE:tçm voorzet op het hoofd van invaller 
midvoor Wim van Gein, iic slechts ja hoefde k knikken(.3-2), 
Hierna "crd de, strijd uitc.rmc,te spcmicnd c.n ,bereikte zijn cli
max toen in de'sldphase ondarl:s manmoedig vvrzct vnn Rinus c.s. 
door 2 tr,;ffcrs vnn Î'lim Vstn Gein de achtcr5trmd werd omgezet 
in um 4-3 zege. Ná cfloop was er nog ev-:n gcl,,g<.nhc•id ,,:m 
dansje te maken, kortom,'het w~s all01IL~ól even prettig en ge-
zellig. , , , . 

Onze dank acn leiding en spelers van DVV voor de ·leuke•· 
, ontvangst, aan Rinus voor de· perfecte orgc .. nisatie, en a.an 

, · '~1:.v,Li,ixemburg voor h.et ~xtra werk op·zakrdagmiddsg én voor 
zijn "flui tsp0l": Wat ons bc,treft tót. de volgl.nde. keer ! • 

G.L, 
·.., __ 

' 
/ 

1 • 

Eindstunderi . . 
, lfog één eindstand zija. wij U verschuldigd en \H,l. 

'die 'van LE.ns 8 ( CE:niorcn). Hier. is..:iqáan ··: 

4 w 
• 7 Rijswijk_ 9, 16 13 2 ·1 28 73-18 ~-
2. vue 11 16 10 4 2 24 1 .56-20 
3. Wassenaar 9; 16 8 2 6 "18 42-34 
4- Lens 8 16 7 '4 ~ 18 24-20 j 

5, Laakkw.11 xx)15 5 6 4 12 33-27 · 
6'. J3EC 7 x) : 14 6 1 7 11 . 31-40 
7, HBS 12 16 3 4 9 10 21-37 
8. B'ï'C 6 x) 15 5 1 9 9 23-39 
9. Postalia 6 16 1 

, 
15 2 14-82 

x) =. 2 puntûn in ·,ün,dering 
x_x) = 4 " " Il 

-====================================================~======= 
In bal 1 ot 'lgè : . 1 . OFFICIEEL . , 

1. C.F.M.Rcabel, 30.4.48 Ful tonstr.111 
2.W .E.van der Meyden, 7 .2.47 Hulsthorststr.l 74a 
·3.Th.Brochard, 13.10.48,Noorderbeekdwarsstr.64 
4.K.v.d.Wansem, 1.9.47, Copernicusstr.190, 

===-=======================================================-.= ,, 
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LENS 1 ZAKÄGENDA 

Donderdag 17 Juli Géén training. senioren. 
Zaterdag 19 Il SElectièwedstrijden kampdeèlnemers 
Zondag 20 Il Géén voetbal · 

. ' 
Maandag 21 Il Cl ubavond , ! 
DiBsdag 22 Il Géén ,juniorentraining meer 
Woensdag 23 . Il ·: Géén J2UJ2ïllentrainini3:meer 

'~- ----------------------------------------------------------

'-

EEN. NIEUW JAAR, ELN NIEUW GELUID ! i, ' 
Misschien hcrinnErt U .zicll. nog, beste lezers, dat wij 

onder deze titel ruim een• half' jaar geleden onze vèrwachtin- . 
gen neerschreven ten 'aanzien van 1958, het jaar dat toen nog.·.·· 
als een gesloten boek voor ons lag. Speciaal wa.t het 0erste 
elftal betreft, hoopten we op c E.n goed jaar: lle. kansen waren 
toen nog vplop aanwezig. ,Vlq .we ten allemaal hoc,. het gegaan is. 
Onze jongens verspeelden een paar punten cm e;i.ndigden ten- · · 
slotte met de kleinst mogelijke achterstand op Schoonhoven. 
Geen kampioen. dus ! Maar toch alleszins een goed jaar ! ,_ 

We hadden echter nog andere, missdûen neg vrel grotere 
wensen. ben nieuw veld, dat ,re zagen als hét mip.del om de 
band tussen onze leden, die op' het tochtige Ockenburgh mis
schien wel e~ns wat losgevra~d,d .was" weer te ve±stevigen. 
Maar dit was toch wel een ideaal, wam van we eigenlijk zelf 
nie_j;,•geloofden dat het .binnen j:'fzienbare tijd vE:rwe~enlijkt 
zou kunnen werden. Natuurli~k, ,er werd druk gefluisterd over 
nieuwe terreinen in Morgenstonfl, .maar al deze geruchten wa
ren z.o te;,genstrijdig dat w<, Gr moeilijk op -af konden ,gaan. 
Neen, voorlopig zou Lens zijn_winderige hoekje in de duinen 
we:f niet verlaten. En nu, 'amper een half jaar late,:-,. nu is . 
het dan zo ver. IN ZIJN OPEUINGSREDE TIJDENS DE ALGEMENE. 
JAARVERGADERING HEEFT ONZE VOORZITTER AANGEKONDIGD DAT LENS, -
WAARSCF.IJNLIJK BEGIN OKTOBER, EEN' DRIETAL NIEUWE Vli:LDEN AAN 

-. DE ·:tr. DE1!SVÄÁRTWEG ZAL KUNNEN GAAN:' BESPELEN. TEVENS HÏ',EFT ON-
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ZE VERE:iIGING D:E. 'vnIJHEID GEKREGEN 01! DE fil,I,DS AAllWEZIGE KLEE".':'.: 
TENT !/ûG llET EEN RECREATIE,..OüRD (B.V. EEN CLUBTENT9 UIT TE 
BRE.IDEN. Het is bijna te moói om waar te zijn. Als.eerste 
katholiekè vereniging zal Lens zich in Morg~nstond gaan vesti
gen ! Het lijkt ons dat het _nieuw&' jaar indc.rdaad wel ,;,c,n nieuw 

·én een goed geluid met zich heeft m~egebracht. Wij ge:loven 
dat nie,mànd ons zal tegonspr<ck0n; wannel'.r wij daarom vanaf de-· 
ze plaats ons bustuur een welgemeende hulde toevoegen. Wij weten 
dat LEri.s voor u:n bdangrijk ,deel dank zij het belang loze werk 
van deze hereh deze mijlpaal in. hnar geschiedenis heE:ft kunnen 
bereiken. Onze hartelijke dank. 

Nog iets anders h~dden wij, als redactie van de Ldns
revue, op ·ons verlanglijstje staan: een nieuwe omslag. \\'ant 
·laten wc eerlijk zijn: de· Le~srevue maakte zo zonder· haar 
blauws: hoes maar een b;:le en dorre i'ridru.i{. Welnu, or zijnaan
wijzigingen dat ook ·fü.ze wens haar vervulling tegemoet gaa;i. · 
Misschi.:n wel t6gdijll: met het betreden 'vc>n onze nie:uvrn velden,. 
zal oo.k de l,ensrc,vue een nieuw gt:zicht krijgen.· Animator van 
dit succes is dhr. V8rheggen, die, -wij schreven het reeds el
ders, slloen ·dit !IE:rcules-werk tot ui tvocring heeft gebracht. 

, !i'ogm&,üa, tirtze hartelijke dank, Wim ! 
. . Een nieuw jaar, e,n nieuw gtluid ! fü:t tweede -deel van 
~at jaar. vangt nu aan. _Laten wij hopen, of nc.en, laten wiJ er 

Ioor zorgen dat hot nieum, geluid krachtiger en vollGr wor;it. · 
0dEreen, kan daar ann ms-'E,helpcm. All8ree;rst natuurlijk door zich hu r(;'c;is voor tu bereiden, op het komend-, seizoen, 'een seizoen 

~at vruchten zal moeten gean _afwerpen. Hoe bel,,ngrijk in dit · 
opzicht het r"gelmatig bezo(ken van d& training is, 'behoeft hier 
]liet ui teen k worden gezet. Macr daarnaast door Lens ook in 
kwanti te:i t te doen gro&ieri. U begrijpt vmar wij op doelen. Als' 
ieder die dit lee~t, van pupil tot veteraan, van bestuurslid 
tot donateur, nu.,eens probeerde één lid voor onze vereniging / 
aim de haak te slaan. Eéntje maar ! Want anders zouden we het 
er nog van zien komen dat onze voorzitter in september weer de, 
bcdelrok moet aangorden, t~neinde nog meer velden voor Lens aan 
te vragen. Dat willen wij Lens (nog niet ! ) aandoen ! 

Maar probeert u het ? Dan bent u een goed lid van 
Lenig en Snel ! 

Redactie, 
J 

' ' 
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VARIA : ·y " , . . ' , 
-De groep der " inteTu,ctuclcn 11 'in 'onz6 vereniging is 

de afgoiopen weck weer duchtig ui tgebréid. Herman Lancée·, · 
Wouter Wiegrink en Arnold Poéls b,haaldé!n hun h'13S-,ll chploma, 
Koes ,Hoogeveen l.ugdc met succes zijn ~ITD-examen af. On.ze ·fe-
lici tntit:.:s ~ ~·mannon '! , · ~ 

· . · -Fraris Iilourik, hot zoontje van onze pupillenleider, .is · 
na 2 "1/2 maand uit· het ziekenhuis teruggE.keerd; Zondicg zagen 
we .hem weG1 ·op Ockcnburgh, tn een blakende gc.zondheid; Profi- -

/c;i.nt~ F:tE,ns;• hou je, -goed ! / · 

· IMPRESSIES VAN DE.·ALGEMENE. 
Toen voorzitter v .d.Lilan. _vrijdagavond om llu30 de Al

g.:mone vcrgad,.ring 195Q, sloot, bchborde w0èr een der jaar- · ·, 
lijkse. hoogtepunten· in fons tot 'h,:;t, vcrlGdon. Deze~ 11Alg~me1,011 

kE,nmerkte zich door een rustig .:m prdtig v<:.rloop. Er hc<crste 
·, de/ optimistische sfeer van , '.' We gaan vooruit, het gaat goed· 

· _in Lens "· Do opkomst was ( als steeds vrij matig-. Cs.55 le
den 811 Zowaar een donatrice ( ~) gaven acte do présencE:. 

In zijn openingswoord fü,ed' Dhr.v.d.LN,r: twee belcngrijke 
'm.Jè.id.clirÎgen: · · ' , · - -,.· 

. ·:, . . ,1. De TECHIUSCHE 'COMMISSIE, wier' doel} en lá~(r, 
cj.cor dhr.v.Onna tot nu toe nogal in 'm,vE:lcn ge;huld wit's gè-. ;- . -
wc·cst, gaat zich.hiervan bevrijden. Zij zal zich intensief 
gaan bezighouden met d,. opvoering ·ván ons spelpeil, d.m.v~ 
'h,.;t sdcctGren van spelers. voor de trr.üning en door het gG•-' 
-ven van adviezEn aan Eco ,- Juco en trainer: Bij een goed~ sa-

' mÈmwerk,ing• za~ dit onze club stellig ten geode komen. · 
' 2. Het tweede punt deed aller oren spitsen ! 

·De voorzitter maakte namelijk bekend, <lat wij- ijs, weder en 
stakinge,n dienende -BESLIST NOG DIT JAAR ONZE NIEUWE V<J<;LDEH 
IlJ GEBRUIK ZULLEN NEMEN. Deze woordén werden met groot 
ènthousiasiite. begroet (hie:rover meer op dé voorpagina' van dé-
ze I'Cvue ) . . '" ,, 
· · · .Hierna vroeg dhr',v.a;Laru,· .aan het vrouwelijk lid van 

' , k z1Jn auditorium permissie om de• jasjes er bij uit te trek en. 

,, 

•Dit we:rd spontiian toégestaan, wäarvoor onze erkent0lijkhéiè.. 
Qok- uit de JAARVERSLAGEN bleek, dat het :i.n Lens cres- , 

conao;;gaat. De prime vcrzorgà.e verslagen vondèn veel wti.l.).r~· · · · 1 

,3.e:,r;ing: De secr""Ctr.ris nr.ckteJ.,, zijn· excuus voor dt- +.c:tc ver- -,, ' 
\ , 
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zending, welke stàgnatie is ontst,rnn door ziekte van- de druk

' kêr·: 
He't FINANCIEEL OVERZICHT werd nn een korte discussie 

gÓecigekeurd;· Pcnningm<:c..ster L.de Weert werd dánk ui tgebrncht 
. voor .zijn zuinig en d~skundig b..,l<.iJ. Deze dankte op zijn beurt 

· alle mt:dewerkers, in h;;t bijzonder de inc,::sseerders. '. 
De CüNTRIBUTI1S ondGrgcan' in het komende j[,ar gum wij-

ziging.· 
. . 

Typerend voor dez,. vc5rgadering was wel de bespreking van 
het BESTUURSBELEID; ·Op- fü, vrnag vnn de pr<1eses, of er nog ~
bouwende' cri tiek "as,· liul·de de zaal zîch in e·en ijzig stil
Z'?lijgen. :toch bij de vo;tgendc vraag pm cfbrc..kende cr?- tiek was 
het nog stiller, zodat de voorzi tte·r torecht kon concluderen, 
dut het bc..stuursbeloid eller inst ... mming hr.ei.. · , • '. -

' De VLrki8zing vari BESTUUR EN COMNISSIES verliep c ven,;ens 
-G-1ot; 'Dhr. Verheggen stelde zich niet ime.ér h0rkiesbaar wegens 

· drukke werkzaamhEia.en. Hem weard dank b@tuigd v·oor. zijn i:,ctivi
t,;i t_ in zijn jarenlage bcstuursloopbao.n, speciaal in de Co~
tactcommiss':ie, diE: dikwijls· op hem alleen moc,st drijven. Het 
,jongste staaltje van zijn kunnen stE-mt vooral ondergetekenden 
tot vreugde. ·Gehe&l op zijn eentje hcc,ft hij zich ingespanrn:n 
nm de Lc.nsr( Vû.'e eindelijk we"er z.ija v,._,rtrouwde jasje aan 'te 
trekken. Hij is._hierin nu zo ver gs.vorderd, fü,t waarschijnlijk 
reeds -~.i .. 'r de; aànvang_ van het nieuwe r,cizoen ani clubblad ·van 
een )...-; :;_. !.t~; za·1 zijri Voorzit.n" 

Dh-.:?. de Bakker trad uit het B.,stuur t'--neinde zich mc:er 
1n het ju..'lio:ce.1we1ck k kunnen verdiepen. Oo:C hij 011-tving woo~-- • 
clen -Y~'.".1 dc.n..lr" :qe· candidai;;uur vun ·dh.:.A.vcn Gustel vond .alle:.:
:i_,nsi;c.m::;.ng en onder luid applaus nam deze plE:ats :'.<chte~" de 
gr·o1;ne tafel. Over de bGz!)tting van de andere vacatu:r;e wordc;n · 
nog pnderhandelingen gevoerd. 

, De ELFTALCOMMISSIE onderging één wijziging. Dhr.Hoilkcs 
trad af, :C.v.m. zijn drLkke werkzaamheden als sécre.taris. Hoe
wel wij zijn besluit volledîg be,çijpen, zien wij hem toch 
sl€chts n9de gaan. Dhr.Houkcs was immers door zijn uitgobreide 
keh.nis_van i,pc;l eri spelers éen enorme steunpilaar voor de Eco. 
Wgorden van lof werden hem dan ook toegezwaaid, waarbij dhr. 
v.Venrooy namens de Eco wel zeer duidelijke taal sprak. Dhr. 
G.Kemperman Sr •. zal zijn pláats i.rulemen. 

. 1 •• , 

., 
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De COHTA.CTCOM1!ISSIE kreeg ,een hó:l · nieuw ge.zicht. Nog
m&2.ls werd dhr. Verheggen dank gc~zcgd voor zijn v'cle we,rk · 
op dit terrein.-De niE,uwè commissie bestaat uit de hc;rGn 
ll.fü·kct, J.Jager èn J.SuijkGrbtiijk. Een jeugdig tu,m, dat 
boordevol plannen zit en m:ar.van 1'/e, wel iets ·n.ogen verwach
ten, mits. zij uiteraard do enmisbi;ire; steun ~-~ medewerking 
krijgen van_ alle 18den. , . . . · 

. DE MATERI:IIALCOMMISSIE is nog niet cnmpleet. De. l'lieuwe 
commissaris van meterieal, dhr·.A.ve.n Gastd,, honpt 'binnen-
kort enige medewerkers voor1 te. dregen. . . 

De .leden vun de JU:l!IORENCOAil\iISSIE. werden' allen herbe-· 
noemd. · · • ' 

' . ' De. JUGO werd ui tgc.breid met d<, heren H.dc, Bakker en A, 
van GásteL EE.n giotc aanwinst. voor jong Lens, d,:.t in het. 
rijko b_ezi t is van een ui tgclczen groep lsidcrs, 

In de TECHNISCHE CCil>ll>!ISSIE werden bLnotmd de.heren L.de 
Boer·, A.Hoefnagel ,H.Jenssen, G.Kbmperman; A.Roodenrijs· en 
H.v.Rijn. Hierin hebben dus 2 .Eco-lcden z:i. tting. Tc.v'ens heeft 
een Juco-afgEvarn:: digde bed~ rt cht dE bijeenkomsten van de 

. ' ., . 
tcchnischG commissie bij to wonen. · · · · 

.,. ' De vcrd\ :i:e srim1..-ristelling :van B~stuilr ·Gn Comr::dssieà ~ zal , .. 
' in d-- volg,:;nde Lcnsr;:, vu:, gepubliceE.rd worden. Van de·, vorschil

lcnde ond<:.rwE,rpen die tc.r sprake kwamen bij do rondvreag, -
memorerf,n wij er ~nkele : 

-·dhr.JufferNms dGelde linksi(;n n,chts complimentjes 
·'. uit ·aan Bestuur en funcjdonar:ï,ssen, zelfs de redactü,_ ~reeg 

een. pluim·. o:p de hoed ! . . 
- dhr.PePters pleitte voor, een'n.euvier.conta6t tussen ECO /· 

en a{n:voe:ders, waernaar in ·het nieuwe seizoen zeker gestreefd 
zal' worden. , · .· , · 

- He:t ch2pi t0r "Honk"al ", juist in dE.ze dngen bîjzonder 
. '- ~ 
populair, werdàangesneden door dhr.J,Su~jkerbuijk. De voor-
zitte~ antwoordde dat·de mogelijkheid van honkbal in Lens . 

·nog steeds wordt overwogen, doch dat er~nogal wat.financiële 
. bezwaren aan vastkleven •. Hij illustreerde dit met het opnoe

men_ van enkele bedragen, waaruit bleek, dat honkbal een vrij 
dure sport is. · . ·• · 

- yan lk,stuurszijde werd een ide·e nan de hand gedaan om , 
t0 kom;,n tot e:en soort "spaarfonds " voo'r het 4O-jarig jubi
leum ip 1960, Gtdncht \,;érd r-c,~ ,:;.;n_ vrijwillige :maandelijksE. . 

l ' ' 
/ 
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bijdrage, w, ,.rov0r -Let lid dan zelf de beschikking krijgt bij 

de ;viering van µet feest. Aangezien dit slechts e()n id( e w,:,s 

,;n er nog ge.en vc..ste 'plannen zijp gemaakt, g:oan we hier niGt 

verdor: op in •. Mettertijd zullen VI'-' hier· stellig wql meer vs:n 

horen. -: _ , 
, Tt:ESlotte werd nog c<Sns cl.e iwndc.cht g,,v0stigd op het 

i:.. s ~ Sportk2mp in Zund<-rt, wu,ra,:.n li_Gfst 70 Lc.nsjuniorcn deel

m men. Dhr.J',lff8rmans · vro<sg de ni:mwezigon om een offertje voor 

deze ·clubg:enoten.·"Dit werd met gulle hand g<-geven, een goed be-. 

sluit van deze, algemene. De knmpleiders gingen md; glunderend_ 

gezicht na.ar hu:j.s O • Dé bpbr<;ngst (.±, 75--f.) was boven de ver

wachting. Namc;ens h,m hartelijk dank aan de gulle g< ve.rs. 
. .. ' . , 'Red. 

VAN DE NIEU\'/E Pé Pé. - .' J· 

.Daar v0rschillcnde leden va~ de oude Pé Pè zich door ,· 
drukko · werkzaamh'-'d,m helaas niot moer bc.schikt,cllr konden stf.1-· 

·1en, werd besloton,hut rot.r· m&nr j.neens vol~edig om tu gooien. 

1!" tnak die ~,ij op ons ge.nomen hc.bben zd niGt lÏcht zijn, 

_ 'tnaar wij zijn er van··ov0rtuigd, d,_,t ;-;ij,- indien u_lle leden, 

hun volle medewerking vc.rlenE:n, ons c,in<l,doel zeker zulli:n be-_ 

reiken, n.l. u, ni:r;st h<.;t voetballen, ook nog andere ontspan

ning in onze club t,,' bic,don. U weet h0t allen;• do vcn,n iging 

· is de laatste jarE:n nogal verslapt en dat is' iets vmt voor een• .. 

. sportvereniging fun<.,st kan zijn. Ondergett.kenden zijn van _me

ning dat èr in zo.'n grote ·v(,reniging als LLnig en Snol tussen· 

alle ledèil, ·ç:onatGurs en donctrices een z;,er nauw verband moet 

bestaan:· ,')i. t komt niet alleep de sfeer in de: v,;rc;niging maar 

· c- ok a1 haar. prest<> ties op voetbalgebied ten goede • 
. Het ligt in onze bedoeling ongcve0r ééns in de twee 

msandén ·een c_ontact-11vond te organiseren, bui ten de jasrlijkse 

. / feestavond om. De écrste contact-avond is vr,st, ,esteld op ·za.: 

,terdag 23 augustus a.s. Houdt U allen deze cvond dus vrij !• 

·Mea:dere bijzondc.rhcden ovlr deze avond_ volgen nog. 
··Nogmaals d,:.nken wij de vorige Pé Pé voor de' grondsla

gen die zij gelegd nèbben ,_n, rekenend op do onmisbarE'/ steun 

11'3:ri alle leden, hopen wij in staat te zi;ln het, op deze grond

slagen opgetrokken bouwwerj<: te kunnen voltooien. · , _ 
· · . J .Jager, H.Haket en J .SU:ijkerbiJ'k. 
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HET KA1JP BEGINT. I 

Zondcgaohtcnd is het zo vór. Dnn vertrekt 
de. Cl.rste groep' junioren' ncár het sportkamp in Zund0rt: D,:n 
zlil eon week v,:cantie aanbreken', 111acr ru,ds vele ni:fänden · 
reikh2.lzend naar. is ui tgekcken;: De er-rste groep b·c.staat, uit 
det oudere junioren. Zo,wèl cle jonge,ns als de leiders hE.bben 
nic:ts nagelaten om zo goed mogol ijk voorbcreid ann dez&' week 
tE. beginnen. Alle rGdenen zijn dus canwezig om E.cn. ,week van 

, echt sportief_ vacantiLgenoegen tegcmoèt -te zien. 'Wij hopen 
dat ook ho.t W6er zich nu cem, van zijn goe,de kant zal la ten·.· 

· :?ièn. Maar ook zónd0r dat zu.ll'en de· jongens· het heus wel .naar 1 
hun zin hébben. Wij wensen lien en hun leiders veel zon, 
veel s,ucc,:;s en·' <reel genoE.it,en. toe., , Red. 

KAlli'NIEUWS. 
Voor gTOGP I. Groep I vetrckt zondcg c,S.~. na af-, 

loqp vr,n de H.Mis. -v1::n 9 uur in de ké.rk v~.n het Wcstein'de. We 
hopen op goed wc.er en gunstige wind. .·, 

Z,iterdag tussen 2 uur on hr,lf drie btgage inl,evc.ron.' 
Kom· op tijd ! Ere:ng vooral ook zaterdag de "z1'1Ei'mvcrklaring" , 
mpe. Als je dit op zondag laet aankomen, loop je ,het ris_ico ·: , 

1 . . . - • . . • . 
he:t te v<rgeten en. den J<;omt Je ·,de hele week he+, zwec:bad niet, 
in, al heb je vorig, jaar aan di zwemwedstrijden moegedaan, 

, , ,1,'._<2,~~--g:r,èE,E_!J,~.· Op ~atc:rdag a ,.s, ,~m. 2u30 worden ' 
,or voor de; jongs to groep selecticwodstrijde::i gehoüden<, ha'.d··· 

. lop0n, vc,rsp:::-ingen, docl-:en· paals0hJ.C.tc!l er.· volleybal ... Jl:Il ,.8 

·. wo1~den allemaal v-8r;.;ach~t., wie v•e:i-hi-nJ.eI·d.. iS~ · a.:icnt af -Le • · 
schrijven bij· \ihr. E.Scrole2; TÓm& -tcrts·Vc. 60. · · 

. De jongens uit deze·groop, van wie wij nog geen . '-. .; ,, 
ingevulde ." )lwemverklaring " htbben ontvangE.n, rJocten deze 
zaterdeg naar Ockcnburg meenemen. 
-,----,--~'-----'---~---'----'-· =Ka~pcÓmm.i ssie • - . 

.. DE LENS-SPORTDAG; 
De L-Sportdagil958 hçeft zich in eon zeer 

grote belangstelling mogen v;_rheugen. Liefst 102 deelhcmers 
meldden zich aan. Een stijging van niet.minder dan 29 leden 
ten opzichte van verleden jaar •. En dit had órtgetwijfeld nog 
véel groter kunnen zijn,. ivanncer,,he,t y,éer een beetje had mee 
gewerkt. Wes dit'de voor~fgaande dagén schitterend, Zondag 

' 
) 
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b~p9.dd-niet. fü,t was ·viel is weàr niet koud, mear liet·i•,oei•.; 
· en ni_et zo zuinig ! Dit was wel erg jamfä.r, • doch het plezier. , , 
· v,m de• deelnemers en toe.schouwers hGeft ... r weinig onûer gc·
ltden. Bijzonder góed w.:.s de opkomst bij dó pupillen, ·erg 
Lcl.~qrstellend die van de ?8nio~en, WF:ê..:cv::..n, onde.nks htr-: 
hanlde opwekkingen slechts 11 ,,,&n fü, stoute scl·.oc;nen · aantrok-

. ken. Zij zulien er toch geen spijt van gehad hebben. Er is_,· 
· · np alle .froJ,iten wecr fel gtstreden en or w0rden ook d.i tmaa1' 

verschillende opvallende prestaties gclé.vcrd. :E.tn woord van 
· dank ean leiders; orgenisa torisn en al degenen diu deze Sport-· 

dag ~o uitstekend hebben dnen slagen, mag nic.t cchterwege. · 
'. blijven.' · 

v.oor .hc:.I, ·o,vc.rigo v.__rv11.Jz0n wc naar ·.d~ rc.sultdtcn, die 
v,oor zichz8lf spreken; "füikclc opvallende pr(;statü,s' zijn_ on
d~r5trc.,.pt •. 

-:-:- ,· . 

1958. 

Groep A + B lvOm drib 800m versp. 
n° sec n° m 

hoogs:p.do~·1s .Kog. Pnt 
m baÎdr. m ----• 

i.C.lloog~vcen(A) 1 l?- 11 5.70 L60 6 8.85 27 
?,Il.de Gruyter(A) 6 16.- 1 4.90 1.45 3, 8.55 33 1/2 
~.II.Hr.ket (A) 2 14,1 10 .4,95 1.35 8 .. 8.60 42 
4,P.il Lu:mw (B) ' 13 14;7 4 5.05 1.55 · 10 8.)0 4.3 

~

.G.KLmpermah (B) · 5 14,5 3 4-95 1.35 4 6.70 43 
· .P.Mecrshoek (B) 11 - - 15,1 2 5.20 1.40 12 6.85. 49 · . 

- .... H.Roèduin (B) 7 13,3· 6, 4,90 1.35 9 6.20 55 J./2 
~.J.Su:tjkerbuijk,(A) 9 20,-.13 4-8') l.45 1 7.10571/2 
9.A.Sm~bers(A) 10 18,3 'i 4.75 ,"1.40. 2 6.25 58 ' 

10.F.Kortckaas(A) 3 2v,2 9 5,05 1.35 15 8.45 58 1/2 
11.J.Jnger (A) 12· 14:- 8 5.05 1.40- 13 6.29 58 1/2 
12.R,Suijkerbuijk(A) 4 21.- 7 4,90 1.30 5, . 6.65 64 
1:$.1!.v.d.B,.Gk(A) 8 12 4,55 1.35 11 8.:. · 76 1/2 
14,R,de Waárt(A) 15 16,414 4,10 1,35 14 7,95 .84 1/2 
15,J,v.d.Bcek (A) 14 .. 16,5 15 · 4.65 l._20 7 6,15 89 
, Opmerkingèn: _ , . . . . 

1. De, gro<-pen A (senioren) en B(A-junior_en) zijn 
wegens het g, ringe aantal fü.elnE.mcrs samerig~voe:gd. Wel zijn 
de groé.pen gesplitst bij de, prijsuitr,.iking, zodat P:iul Y,d, 

. 
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Le.:,uw en 'Gerard Kc.,,nporman sa\Ilen de beker van de., junioren 
wonmm, als be.st geklasseerden van groep B. ' ' · , 

2. De dribb<oltijden van dezo groep kunnen niit · 
vergeleken worden met die v;n dè overige groepen, omdat de· 
afs tr<nd langer 1fas; - · 

Groep C 
100m · 800m ing hoog ver doel dri b paal Tot. 
_.!L _.!L _m_ ~ =--..!!!_· pnt ~ --E!l1 ·pilt 

l.P.Kempèr 1 1 · 18 1.55 5.35 16 -10,5 3 26 
2.H.Di0tz 3 7, 19.75 .1-.45 5.03' 28 1u.9 i12· 27 1/2 • 
3.R.Blok .. 2 5 18.75 1.50 4,88 '20 10,- 11 28 1/2, · 
4.V/.Venderbos 4 6 19. 1.50 5.05 27 10.9 .10. 29 1/2 . 
5.F.de Groot 6 3 17 1.40 4.96 8 12.4 7 53 1/2 · 
6.W.Stoové 9 2 17.75 1.35 4.72 10 10,9. 6 55 1/2 
7 .VI .Hcndricks 8 ' 8 16. 75 l.·35 4 .69 , , 3 9,7 8 58 1/2 
8.H.v.Dijk 11 · 10 18. 1.30 4,15 26 11.6 14 59 
9:11.H~erschop · 7 4 16. .1.30 4.54 18 10.9 2 61' 
10.W.Wit:gcrink 10 10, 14.50 1.50 4.99 ~ 12 12.6 8 61 1,/2 
ll.!(.v.d.k:an(!)5 10 15.25 1.,35 4.39.· 4 14.2 11 67 i}2 

Groep D 

·. '1. • C. Nuytcns 
eom 
1. 
4 
5 

2 .A. Thomas 
3.G'.Olyhoek 
4,F.Wamsteeker 3 
5.J;Gocmans 7 

· 6 .L.Hansen · 2 
7 .G.Ha-lleen 8 
8 .M.KriEck 6 

. 9 ,A. Vrielink 
. 10.F.v.Dijk 

Groep E 

l .H.!Uc.uwenh. 
2.G.Scipio 

3 J.Witting 
1 

4,P.Schul ten 
5.N.Pannekeet 

. 6.D.Wanders . 
7,P:Nic,uwcnh. 

10 
9 

60m 
4 
2 
1 
7 

13 
8 
9 

I ~, ,, , • 

'400m ing · hoog ~ doel drib .~ To:L 
1 .?l__ 1.60 4,80 '.22 13.1 13 211/2 
;, ·17.001.35 4.85 12 e.9· 11 28 . 
5 16.20.1.45 4,85 28 9.8 9 31 1/2 
4 17.70 1.59 5.05 T 11.2 11 32 1/2 
6 :15.751.354.35 24 10.7~ 539:J./2 
2 14 · 1.35 idQ · 3 10.2 8 41 1/2 
9 1/~14.2 1.45 4.35 13 . .2..,1!. ·11 45 i/2 
8 13.9 1.10 4.50 9 10.2 11 53 
7 14.1 1.20 4.45 7 13,1 4 64 1/2 
9 ve 8,5 1.15 3,70 4 17,- 10 72 i/2 

ver hoog 
4.20 1.25 
4.25· 1.25 
5.40 1.40 

, 4.15 1.15 
3,85 1.20 
3. 75 1" 30 
4.05 1.15 

paal 
11 
],2 

5 
6 
8 

. 6 
8 

ing doel drib Tot. 
12.90~ ~- 39 1/2 
11.60 8 14,8 48. 
21.25 5 · 13,- · 48 1/2 
13,30 13 ll.- 52 1/2 
14,20 4 10.8 58 
14.65 16 13,- 60 

. l:3,60 '3 11,2• 61 



-3é.4-, 
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60m. ver hoog pP.al ing doel drib 
8. B .Brouwer 18 3. 95 1. 20 11 9. - 18 12, 5 
9.J .v.Adrichem 10 3.60 1.10 7- 11.90 15 12,2 
10.?.Poillot 16 3.çio 1.15 8. 12.45:..10 12,-
11.H.V, ldink 5 4.10 1.15 3 11.- 12 12,2. 
12.P.de la Fu;:;ntG 6 4.20 1.15 6 9 2 12 

· 13.w .Burghouwt 20 3. 70 1.15 12 11 15 · 12,3 
14.V.Nowee · 15 4.- 1.15 6 ll.50 5. 12,5 
15.A.Harte 14 ·4~05 1.10 6 11.85 3, 16,1 
16.A.Verburg 19 3.80 1.15 5 13,80 3 13,2 
17.C.Jehee · 3 4-- 1.15 5. ,10,20 0 15,9 
18.A.Versteegh 12 3-85 1.10 7 9.90 9 17,5 

· 19.C.Loom: ns 11 3,80 l:- 5 10,25 26 , 18 
20,J.1foyer 17 3,80 1.- 8 lU,40 2 14 
21.Th.Scholtés 21 3,40 1.- 8 10,30 15 19,6 
22.R.1kyer 22 3;-65 0.90 5 lu.50 4 · 14,5 

Gr0e:p F 60m hoog ver ing doel p'"al tot. 
1.W,Rinkomeyer 1 1.25 4-60 10.50 23 10 251/2 

tot •. 
62 
71 
72 
73 
75 
79 
85 1/2 

100 
100 1/2 
101 1/2 
103 ' 
105 1_¾2 
111 1/2 
114 1/2 
129 1/2 

2.A.Brouwer 2 l'.20 4.65 14,50 14 7 - 38 1/2 
3.J.KiGbert 11 1.15 4.10 14.- 15 14 41 1/2 • 
4 .A..Rosenthal 14 1.15 4 13 ,10 21 11 44 1/2 ~ 
?.C.v.Bael · 6 . 1.05 4.45 12·.20 17 9 '53 1/2 .J 

6:A.Koel,man 7 1.20 4.25 10.?0 5 ·12 56 ~ 
7?J.Keetmnn 4 1.15 4.05 ll.- , 21 5 58 § 
fl.P.B<:.ijersb.H.21 1.20' 3.50 13,50 18 10 -, 63 14 

9.N.Roozenburg 13 1.30 4.35 11.80 5 7 64 1/2 ,g 
1Q.F.d8 Kleijn 16 1.20 3.90 11.80 5_ 11 66 1/2 § 
11.H?Vfubben . 3 1.15 4.50 10.-- 9 · 8 67 ,.... 

. 1.2.F.v.d.Beek .12 l,15 3.80 11.30 15 8 75 J./2 ~ ,. 
l;,.J.Ei;iglebert 5 1.10 3.95 10.- 18 6. 75 1/2 

· 14.A.v.Egmo~d · 22 1.15 4 10,90 11 10 78 .::: 
"' 15.c.v.Dam 8 1.10 3.90 8.60 13 10 79 

16.J.Schellart 17 1;-_ 3-95 10.30 18 9 83 1/2 -
17.H.Wezen)lerg 20 1.05 3-75 11.70 17 9 87 1/2] 
18.J.Dietz 15 1.05 3-85 10.80 11 9 89 1/2 m 
19.R.v.Gricken 23 1.10 4.10 10.- 4 9 99 ~ 
20.v.d.Afoyden 10 1.- 3,80 12 • .,. · 14 5 100 1/2 ° 
21 E.W~zenberg 9 1.05 3.ao 7. 75 15 3 103 1/2 . 
2~ %·V-d-Beok 18 0.9~ 3-~0 e_ ,20 7_· 9 118 1/2 ' 
~4 X :f,.-!'F8 

· ?~ ! ·1-· 1: i!? 7 ~- ~o ~ ~ ~~~-. ,. 
, ::c-----;::;;,:--------- ___________ _,_ _____ ..,,!_~-..: .... "' --.-------.u.--... é~-..1.;'-~---·-a;c:; 
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DE. LE jî S<R E VU 1 

Redactie : G.Larii en--(f.Jehee . . . 
. - . , .. ,• ~ 

_GircinUillmer t·.rt.v•;:r:,,:·in·s·;33_6711 _ ... 

f 

, . 
·,~. 

'Si;èr. :H.Houkts, 2e Sqhuytstr.G0;tél.3.24721 _ 
Terreinün _0c(-e11burgh, ),inde Laan van Meerdervoort - -

- ---===- __ · . --- . ==--'-----. ===. -= ·:::::-= . ====- ---=-======--' ..... _____ '. 
', .. 31,; JJ..ARGANfi (195F195B)_ n°47 24 JULI _' 58 · 
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------- ------- ---------•• _. ----------------------- ,-- ----- - - J 

• . LENS I ZAKAGE.11DA · 
Donderdag 24 juli : Train•ing : 

. Zdtirda'g 25 " : InL veren bagage:2e kampgx'oep. 
Zondag 26 "-· :. Vertrek 2ê.;kampgroe·p 

. Maundng 27 11 : Clubavpnd ! · ' · 
, ~ .· 

W0cnsdag 30 Il : Tra: ni~gs,vedstrijd . . 
.. =1:onderfü1g _21 •. = Il ·=·:=Géén = training~~~== .. ==='-'. '===== === -. " . 

GOJ,;D KAJ.;p; · JONGENS / _ ! ! ! 
===================·==========·============&================ 
TRAHIE.H, ó'RAINEN en nog eens : , , •· TRAINEN ! ! ) !, 

AangEC·z:i,en een mens in• het, algemeen niE,t geneigd is 
om, o,nr in hE.:t leven bijkóms tige zak én, verder· te ilenken , 
dan in zijn cigE.:n ogen noodzakeliJk is en niet ie:der méns evc,n· 
.scherpe ogen heDft, moge h_et navolgende voor ·de bij-ziG-nfü.'1'l 
de .ui twe'rking ·hebben van een _I,Jzersterk-Schilqlbrillotje ! '! !, 

· · ; , , Jloewel wij er vmi ov:è;;Ï:j;uigd zijn dat er vèn èie v.oor. 
de· training ui tgenoûigde spèlE.i<s' inderdaád enigm .zijn die tot '· 

· dusver door· vakantie· etc. · werkélijk- niet· in de gelegenheid · 
zijn geweest Olll de fruining te liezotken, zijn we toch de· me-. 

, 

: ._ .. ning, toGgcdaan dat er ook E.nigq leden zijn die hun 1'p. l i ,c h-
-. t e n. Il,. tegenover Lens in' het Rlgcmeen - cm tegenover hun voet tal- ; 

. · vrienden en trainer: in bet bi};:c;mder, &nigzins · luchtig opnGmen · 
-door op de training to schi ttGr,n door afwezigheid.- , . 

· · .. - · Wîj n·er.,en · aan· dat óók deze wegblijvers, gelukkig een 
klein aantal, '-het met ons eens· zi.jn dat het onmogelijk is .. • 
om. zonder i11tcnsieve training uit spiers, ·ook al zijn het goe- ' 

.; .. de voetbal leis, gave 9n. _sterke; elf-tallen te vormen, welke · · 
• · met çen .redelijke· kans ~P sucëe~ aan de· pompeti t;i.e, 1!:unnen , ,-

deeln<:.men. - • ' · . · . · . ·, . - ' " 
' ; Door 'de tràining. gehe;l of gedeeltelijk te yerwaar-. ' 

lozen schaden _wij dientengevolge de belàngen van niet alleeri _ 
11 hun 11·, · maar ""c,ns aller 11 L en S; .-Vermindèr1;.n zij~ voor~ e 0en 

- ·. . ~ - .. . ~ ., . ·- ~ . . •' 

> • 
.... ' .. 

' , 
-~- , 
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. groot df;el de·-;reugde in het - ~oc tbalspél voÓr hun inedespbhrs . 
en stclléri dt dom: teeilrs/ donà triée,s, alsmede de zee"r vele overi

. ge met Lens sympatiserenden, teleur. 
' Dn t is hun bLiloeling riiet, da·t weten we zeer zeker! ! ! 

, 

Ze hadden h&t alfocn tot nu ·toe nooit .zo bt-koken. · 
Wij, en daarmede be,dorlen we de gehele kns-familie, 

vcrtrouvien daarom·dat bij :a:e volgende trainingsavonden de· voer 
de training uitverkoren spclèrs allen aanwezig zullt::n zijn•, 
want L en S m o e t hoger op· 'de, rangenlijst ! ! ! ! 

·" · Tcchn .• Comrrlssie ... . .. ... -
: .-: OFFICIEEL 

Nir.-uwe dnnntE..-urs: 
295 C .Pcte,rs , klimophof 14 • 
296 W.Hansen, Ccpernicusslaan 47 
297 J.:Douw, Escamplaan 105. 
In ballot.nge: 
n°,7 J.A.K,·ctman,. 22.2.47 W<èi'marstr.47a dhr.,Jufformcns-Snroh:a 

. 8 G.A.v.è\.·:rogt,28.9,48 Newte>nplein 34 " " 
9 C.F.M.fü.abcl,30.4.48 Fultonstr.111 " 11 

10 W:.v.d.MEJyden,',' .2 •• f7 Hulshorststr.174a " " 
11 Th.Brochard 13.lt,.4(; Noóricrb.dw.str.64J.Brochard- !' . , . 
12 K.v.d.Wansem,1.9.s,7 .Copernicusstr.190 dhr.Juf. " 
13 D.v,r.st0t:n, ·2:Ja.1.48 Fultonstr.165. ,,. " 
14 H.SU:ykerbuyk/7.7.49 ·Noordèrb .. clw.str.'7(:l "· 1 " 
15 N.füi' lfáas,30,1.49 Annhemsostr.19 ·' · 11 •• Hoillrns 
r6' A.N.Rademaker; 19.7.46 Edisonstr.144 II A.v.Gaster-Sarol,a 

Competitie-indeling. • , . 
In het a.s. seizoen zal ons eerste elftal heir krachten· 

moeten meten met : B.E.C.- Dèlfia, Full Speed (allen uit Daift) 
Graaf Willem II-Vac·; 's Gr,:v"nzande, Hermcndad (Rotterdnm) . 
Hoek van Ho'lland, Nneldwijk, · Oranjc,ple-in, Velo. De puzzel1,ars 
kunnen -aan ·de slag • • ~ ,.· · 1 

K.N.V .. B.-Bçke;r. . ' ·' 
Voor &e'b'"ker-competitie vangen de wedstrijden aan op 

17 [!Ug.a:s· We hebben voór ons eerste elftal ihge~schrev'en. 
Hoever zullen onze voortrekkers het dit jaar brengen? In elk 

. geval kunnen het een of meer nuttige oefenwedstrijden worden • 

. . . 
' ., , 



,. 

•·' 

/ 

'f--.,. . . 
,• ,, , 

"·, ~ 
·, .r 

J, J -· -
• -~ > ..... , i; ' . ·;" 

. ,, ~ l . . , . . ' .- '~ 32 7- y ' 

· BES ï'UUR-cn êoMJGSSIES. - · · · -
:· ' 'I,. / .• ' ' $ •• 

, , . , Na de uitvo,:;rige rcpo:i;:tnge van de algcmcn0 jnc.rvcr-
gaaering in de vorige rt.v~c,, lijkt het ons overbodig u).lc-, 
namen te public6ren. Ter ermvU:lling diene, · dE1t de bc.llotnge
·colllmissio everieGns ollgcwijzig"d bleef,. f:n dus ·wcér "c.stl,1.at ~ 
uit de heren : H,Koster, J.j.v.Luxèmburg, J.v,Ycmrooy. · · ,·. 
· · · Ons uedfölad zd het 'komende jaar wcdc.rom:,wordon ge.:. 
rcdigeerd door_ d& heren : G .• .:TE.hrn en G.Liim. Biblîothe:c&ris 
blijft dc heer J.v.Vlassem. Ile " centjes" vtin._dc conta~-t- · 

", · C"""'t:.miSsie zullen oven- els i!l hc.-t · vErl0d0il wo·rde:n be-
. h&erd door de heer P .Krol •. , _ · .• 

,Bo~kEm E:n bE.s_cheiden vari de p8nningmecstór zullen. :i,n 
het nü.uwe jaar worden m-,gezü:n en beoordeeld door de kas~ 
c'on~role 9cst,.endc uit de heren F.Burghruw:t,. J .Frijtcrs 
en rt. L::~ncee. 
JAARVLRS1AG. , 1. • 

. , . Bij het drukk~n van het Algemeen ,Jaarverslag 1s door 
.. ·e,m abuis uen gcdc-dt.0 wcgg~y_é.llen, hetwolk hiorondcr nog-

eyen vermeld wo:,;-d.t: - , 

' 

Sportuitwisseling. 
, Ternündo fü, mog,slijkhcid tot' he:t komen van f .; 

sportui tv,isseling mL t •e<ön bui tcnltnds.e verqüging te,· onder
ZO€::k[:)J1 werd in de VC?tige .jcarVergé1de:ring 0cn commissie in
f!:0S_told, bcsktndE: uit dè ,h~:i;en A,Bo,gisch, H.Hoµkcs et( J ... 
'/iilclems. D'-zc commissie hceft. b8lé.ngrijk /Nérk verricht. , . 

,, Vbst is komen .te staan, dat sportui.twis,;;eling zeE:r goed mó'-. , , 
.:, . gelijk is. ,l>foerdûre infortnc.ti;:,s zijn ingewonnen en aivGJ:'SÉ:. 

· · con.ta,cten gEelegd ·• Meor &pcciaal is contflct opgenomen met · 
do.sport-club "EINTRAGHT" Idar-Oberstein. Met deze vE;reni
ging is"ovtreeng(;komen _dat onzerzijds in. het vc.orjaar_195~ · 

' 

. ' 

( 

ûè:n bezoek &an Duitsland: zal worden gcbr.::ch:t 'om ,hot 50-jarig • 
bc.c;te:an- van dc,ze v.:,rcniging mode:; te vieren. Dit zal- dus. do 
E>ers.te bui .tcnlandsc reis in v0renigings'ver)>an'd wordezt. Tot 

· dit re sul .taat heéft ongetwijfeld het werk vM de heren 
·' ·A.Wc.I.hain en W.Verlteggen, -die door de commissie. werden aàn:

get:to)(ker; ,veel bijged:r:agen .- Aan deze heren gaarne· onze liar
telijke aank. Binnenkort zullen onze leden hieromtrent na-
a:ere· gegevens ontvangen. " ' , . . 

V'oo!ts nog e0n rectificetie in he.t jnarvei'slag. 
Up blz:3 staat, df:t op ;il.12~58,, 1~2 ~ièd.en_,,,ar?n" 

• •~;,-

' ' _, * , \ · .. 

,,. ,_, - ' .. . 
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dit oven verandorll.n in 292?' 

VARIA 
-Eq;rst hedrn ont,;:ingen we,. bericht, &:et onze vrif;nd Jt:n 

Brocl'\,,rd zich zaterdag jl. v:c,rloofde met J;foj .Bep Koll. tsiGr.On
. ze hartelijke g0lukwensen. 

-Onze oude-junior Hans van Geest, die reeds e;nige j,:,ren , 
uit onze; gelederen verdwf.;nE:n is, draagt, hocvusl ver van huis 
zijn oude club nog steeds u:n ,.arm hart toe. Hij zOnd een 
fraaie kaart uit Bangkok can dhr.Jufform::;ns die dit buiten
gewonn waardeert en fü:ns n&men, heel Lens laat groeten. 

-Onze harte,lijke gelukwensen aan do Rijswijkse Vrcd\ln- · 
burch, dat de bijzondere prc.stdie lcvc.rde in t·11ee jaar tijd 
ven de Afd.Den Haag nf.;:,r de; 3(: klcs KNVB op te, klimmen. Hnpë
lijk mogen we binnenkort met c;lkear in de derde kles de degens kruisen, · · 

-Ook aan onze oude en sympathieke tecgenstnnder Olympia 
uit Gouda proficiat t~r g8lcg0nhoid van hun promoti_e. 

' 
Wo"nsdag en donderdag' 23 en 24 juli. vindt de training normeal 

plants. ·_ 
De· wegens de wecrsom,stándighcden op wocnsdng 16 juli 

✓ 

j .1. ·niet doorgege!:)e. trciningswedstrijd zal. thrms plnats vin
den op wo,.nsdag 30 juli 58. Alle, voór deze wedstrijd opgèroe
pen spel€.rs en dicgE.nen, dfo inmiddels vnn vaccntie zijn tc,rug
gekeord, worden op.laatstgenoemde datum om 19 uur op•Ockenburgh 
verwacht. 

De training op donderdag 3J. juli vervalt i.v.m. dc,ze 
wedstrijd, 

KampniE.uws. · ' 
. . Groep II moet a.s. zaterdag tussen 2u -en 2u30 'de 

bagage inleveren op Suezkade 55-
Zondag 8 u. worden.de dêE;lnc.mers van kcmpgroE:p II 

verwacht in de kerk aan het Wf. steinde. Uit&raar.d zijn na tuur
lijk o.ok 1;1ndere Lensl8den en ouders -van de kampeerders van 
harte welkom. Na de Il.Mis wordt direkt- gestnrt. 

, Knmpcornmïssie. 

, . 
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•, Foto I s· •. · · . . - ~ . 

, , Verscheidene junioren en PUP.illen-mocten nog foto I s 
,inleveren. I11dien d9 4e niet· spoédig inge·leia-d, worden bes_taut ·. 
do kans, ,fat de eerste competitiièwedstrijden 'Z<'nder· de :i:aat-: 
brengers; gespE,cld .zullen wordó'n. Foto's inlGvcrcn: '.I'oma tcn-

· straat 50. •· ~ ' 

De JUCOsecretaris ïs ven 27 juli tot .10 augustus in 
het Z~dcrtse kamp .• 

--;-;-· 
TOUR DE 11 ZU1WERT". 

De stttrt van de tour rtaè.r Zundert was indrukwokk1cnd. 
Direct na de -H.1!is van 9 uur in de kerk a,;m he:t W~steinde, 
stelde de k,:r,iv,:an zich op. Zoals in E:;en voetbi\lclub geb:i-ui·
ijclijk, W!lS het .ook nu 1oen "elftal" onder .leiding vnn ploeg
leide_r A.van GastEil. Een''vijftal support0rs hadd_en er zich . 
anngewaagd de st&rt m6E/ te makc:sn. Omtrent 10 i.,ur vertrok de 
stoet tn nog,>1el in verbod,:,n richting, n.l. door het Wc:stein
de na6r dc;• Jc:n Hendrmkstrcwt. Blijkb::oar had de ploegleider 

• bevel gegeven de supporters zo gauw mogelijk kwijt te reken, 
want in pijlsnelle vaart bo'gon· de afdaling in de J1;n fümdrik-

\ 

straat. Zonder oponthoud werd het kruispunt op do Prins~- / 
grècht gc,nomen. Via Boekhorststr.' 0n Hoc.fkE:de werd de Rijs
wijkse :weg boéreikt. ·Toon dedschare te overzien wes_, blGek dat 

. , lia ct.E.n ' de support;,rs zich kranig gmvee,rd. 
0
Alleen de hcaer. P.Motrs-

hoek ,'las enigszins· achter g2raakt. Mi.ar wat wil j'e ! Op een · 
bromfic,ts ben·je aan eE>n maximumsnelheid van 30 Km, gebonden. 
Het euvel a'..n de derailleur van Honk de Haas werd door "tech
nicus" Kf,rel v.d.Laan in· eén handomdrcai vö,holpen, en voort 
ging het weér, richting Deift. Voorbij' Délft zwenkten de sµp
porters rechtsaf om de t'er_ugreis te aanvaarden; De stoet ging 
in geslotèn f.~rmatie óp Rotterdam aim. Op de historische grote 
markt in Delft génoten de, supporters v~m een welv0rdiend kopje,,', 

. koffie, en kor. menig zwec tdruppeltje, ongezien voor de kara- •· · ,. 
vaan, worden,weggevecgd. Jamme·r., dat toen r~c.ds d ... ·eerste ,,'(-~ 

· regendruppels zich aankondigden, welke de voorbode blek m te 
zijn van c,:;n fikse rcgenbyi. Hoc hard he't de. eerste_ 10 Km. · 
is gegaan, bl·ijli:t wtl uit het feit ·dat de heer. Meers hoek te

. veel van zijn brom~er had_'govergd, De terugr0is moest hÏJ · 
trappend afleggen, ma·ar ook dit ging h~m goed af. Gelukkig 

· klaarde, togcn 12 uur hÈst weer enigszins op, zodnt we aan- •: 

' 'j '. 
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' 
n .. ~0-n", ·da.'t_ onz~- 'pi,;~-i t"c;i:11~· ;;,,~1 · <!~~ pretÜge, rei~ gehr.d zal. : 

•.- hebben .. -· . Hugh ' 
Vc,rvolg· blz. 324 - Groep G :. LGns-S.portdag 1958. , , . , 

· · ' · 6üm. ver· hoog paal dóel ing ... drib. Tot. 
J.A.Roodenrij"s ··•-3- --3.601_.05' 8 10·9.801.5.1 _30,. ,.· 
2.~.v:d.Steen 1 3.~0-1.15 11 11 8.80 17.3 · 30 1/2 
3.P.Busman 5 3.30 0.95 11 11 · '.).60 12.3 34 · 

. . 4.J.de Wrmrt 12 3.20 1.05 8 13.- 7.(lO 14,5 50 
"5.A.v.Ov,:,rkli:f't 11 3.40 1.05 14 7. 9.60 23.- 53 

6.A.Engl0be:i:-t 15 3.30 0.90 8 ·12 9.:. 16,6 57 él 
].H.v.Lmir · 8 '3.301.05 10· 6 ,7;.:.15,3•59· · 

. @.N,J:ntcma · 9 :ï,-2 3.40 1.10 2 19 1),90 l9,8 61 1/2 
9.J.Verhasr • 6 3;30 0.90 6 7 · 9,40 23.- 68 1/2 

10.F.v.Gc,est , 2 3,60 1.- 1 7 6.30 1·7.1 69 
11.P.v.d.Yecr 9 J,'2 3,- · 1.05· 5 •10 .8.- 24,4 77 
12:K.Reabel. . 7 . 3,-:- 0~95 2 . 4 8,90 16,6 77 

.J,.3.J.Brcmr.ler . :4 3,150.85 7 ·.2-8,8020,7 81 
14.C.Teunissen 13 2,80 0.85 5 8 • 5,90 13.,9 89 
15.W.Król 18 2,70 0.75 4 11: 7,20 14,5 91 '1/2 

.. 16. C • v ;Egmond 16 2 , 8 5 O. 90 3 6 8., 20 J.,6, 7 · 93 · . · 
17.J.v.:r>.1rp 14 3,- ..J,85 6 6 7,60 21.1 ,94 1/2 
l~.J.LunGman 17. 2.)0 1.05 0 3 6,60 17,3 ·103,1/2 
;1.9.F.-Mqurik 20 0.75 4, 4 6,10 21.1 123 

, 20.F.v.Drunen 19 '2,90 0.85 · Ó 3 5,10 24,2 128. 
-HEET VAN DE NAALD UIT ZUl!DERT._ Zojuist· laatstè n~euws ontvan'--

, gen ,van onze Zundertso correspondent .•. Wegens ruimtegebrE)k tele
.. gràmstijl$ - Aankomst zondagavond 7 uur,. na ·t6cht.met 4 c-mrners

.· bu:i,en, "3 "na tuuriijke" ·,;,n 1 ( zeer hevige) kuns.tmatig opgekweekt 
· docir kampgangers, Jllet als medium èen_ brave onbé-zoldigd rijks-

., _ ve].dwachter in ,·1 t schone rîumànsdorp. Wedstrijden van maandag: , 
_'dóel- en paalschieten niet best (Ail),vèrspringen -beter, hard-. 
· "J.opep vrij goed. Dinsdagochtend: volleybal Lêns-.GDS 15-4', middag 
voetbal Lens-GDS 3-0 (Beter werk!) Vanavond film. van George . 
Form by: "Itl s in the áir". Morgen, woensdag, gaan we· zwemmen ', 
xwaterratten, zet 1m op!)'én Lensrevue lezen(!!) e_n 1s middags 
bij goed weer naar Be.lgië. Tot.dusver een hoop nattigheiq gehad, 

> -m~ar ]),et wordt bet'er. Verd,ér ai"les O.K,' met,leiders en, j~ngens: 
, ·Lui, doe. je best •••• én denk aan de prijzen. Met e·1eden van-de-
.· befaamde Ci troeriploeg in de gelederen hebben jullie een reputa't 
: .hoog te houden, nie twaa.r.?? Houdt hem dan! ! . ' 

Red • 

/ . :,-. 
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LENSlZAKili.GENDA' 

D0nderdag 31 Juli : Geen tra~ning 
-Za~erdag 2 Aug : · Aankomst "2e kari1pgroep. 

, 
· Zondag 3 " 

Kamp ove:r; de KRO 
.Voetbalrust · 
Vertrek 3'è .kc.mpgroep. \. 

' 

'Maandag 4 •1 Clubavonil !. . 

·,, 

Ilonderdag== 7= u, ==:=Training1!==· ·=======-• =· .. == :· ==_. ===== .· 
.. ·, . ' ; . 

Kampnieuws·. - 'Attentie Groep '!:II ! 
... Z13terclag a.s. moet ;tussen 2 uur eh 2u,30 de bagage 

··ingsleverd worden aan het adres Suezkade,5,5. Jongens, denken, 

jul:l.ie er vo·oral · om· ook de zwemverklaringen in to leveren; 

voorzover dit nog niet is gepeurd. · · · · , • · . \. · 

· Zondagochtend, is hi;t al vroeg opstaan. Om HALF: ZEVÉN 

worden jullfo in de kerk aan.het Viesteinde verwacht. Uiter- · 

: aard zijn ook· ouders en andere Lensleden welkom. Na de H.11is 

v,ordt dir\ict gestart. '. -;. , 

Kamp over de Radio. • ,. 
.,. KampC?Imnis si'e. 

Zaterdag 2 aug.58 zendt de IÇRO 's avonds om 2lu05 

een reportage uit over dG NKS,jeugdkampen. Als we goed inge-, · 

licht z_ijn, werden er verleden'. week tijdens het verblijf van" 

de·· eer'ste groep in Zundert ook i-eportagéf1i tsen opgenomen. 

Zte'.bok blz.7 in de KRO-gids,_van deze we.ek, · 
- /, . ' ~ ' . ' . . .. 

. De eerste 'kampgroep is terug: 
- . Voor, de oudste junioren zit het kamp er al weer op. 

Zoals ste-eds is deze ·week de, ;jongens weer uitstekend b.evallen. 

Ondanks het slechte weer hebben ze veel plE:zier gehad. Ook · 

sportieve successen bleven niet achter,;ege. Een eerste prijs. 

voor voetbal en volleybal en· een tw.eede bij de vijfkamp, was 

het' fraai·e· resultaat. We laten, nu de 2 reporters van dze · 

groep, aan het '\voord. .._. · 

I 

. -' 

. 1;•. . , ' 
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VE.RSLA(} VAN TIE 1ERSTE KAMF,VEEIL 

Zondagmorgen om 9 uur v,crd·, zoals gewoonlijk, de kamp
week ingeluid met een H.Mis in hlt Vlesteinde. llie.rna VGrtrok 

,_ · de: karavaan naar Rotterdam. In de: Maastunnel was er al een· 
valpartij. Hcinp:i:et v.d.Spek wilde gra2.g kennis mt,ken met hèt 
b,::.ton van dc, tunnel (vie.l het mee of ttgen,? r,:,d.). Dit had · 
gch·kkig g()en nadelige gevolgen, vrèl do r,:,ge.nbui, die ons 
overviel; toen we uit de: tunnel ·kwamen. Hieerdoor moesten vie 
schuilen en zodoende'misten we de pont bvE.r he.t. Hrllands Diep. 
:i:ijdens het wachten beklommen enkele avonturitrs de vuurtoren 
ter plaatse, weldra gevolgd door de. andere loden van de ploeg. - \. . 
!.'iaar bij i:iet [jfdalen werden we opgewacht door de veldwachter. 
In h8t.begin meende l)ij het wel/goed, maar later nam hij ons 
op de bon.(Vanwaar die plotselinge ommekeer? Of zwijgen de 
ve.r3lcggcvers daar maar liever over ?. fü,d.). 
. Hc,t Hollnnds Diep werd ove,rgestokem en via Willemstad 

t:n '(Judd,bosch b6reikten WG Z1mdert. 
• 1kandagmiéldag we:rd he:t kctmp officieel geop~nd me:t hot 

hijsen van,de vlaggen en hot inzegenen van de tr:ntcn door de 
kai,1p3almo~ z0nier. Hü,rna, giiigen we ntwr het sportt'fein, we.ar 
als onderdd(.n van de vijfkamp op het programma siondE,n: peal
scgicten, doGlschict~n· en verspringen. Het paalschieton:vms 
slecht. Alleen Wil V<enderbos schoot.behoorlijk.voor zijn doe;n 
Bij,hct doelschieten bl9nk Hein,Piet v.d.Spek 'uit: llfot ver
springen ging het beter. Jammer, dat een voottreffelijke 
sprong van Venderbo·s• (5,35m) niet meetelde, daar deze buiten 
de twe;e ge;I.dende sprongen 9m werd gemaakt. · 

· Dinsdagochtend vond' o.m. een onderlinge, vnlle;ybalwed-
strijd plaa,ts. Later op de dag toondé onze ,v,..lleyploeg zijn 
kracht door eerst GDS met 15-4 inti:. mnken on later ook Rijp.: 
wetering te verslaan •. De eerste voetbalwedstrijd bracht on·s 
eveneens tegen GDS dat met 3-0 klein g._houden werd. 

' Woensdagochtend weer twee volleysuOLssen nl. tegen 
Amstelzwaluwen en De '.!eer. is Middags werd dG. NKS-redding
brigaÈ 11 LENS 11 aan het we:t!c gezet om het voetbalveld droog te 
emmeren. Na het veld met stro weer enigszins bespeelbaar ge
maakt te hebben, volgde een spannende wedstrijd tegen Amstel

.zwaluwen, waarin we met 1-0 dé baas bleven. Tegen De Meer 
kregen we echter klop. Een fout .van onze keoper betekende een 

\ . 

' 
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1-0 nederlaag. Hierna werd i:,r'hard gelopen voor de vijfkamp. -
Het totaalr0sul taat li:ev0rde ons de tv1eede prijs in de vijf-· 
kamp op, achter Rijpwct,,ring. De volleybalploeg bond ook 
Excelsior aan -de zegekar • 

. Voor het naar bed gaan werd er nog besproken waar wc 
dt volgend•:, deg heen zouden gnan. Naar 'Antwerpen, nacr Brèda, 
of in Zund,.rt blijven. Pas. de volgende ochtend werd. het be-

1sluit g0nomen naar Breda. te gaan (wat een opscheppers ! Net 
alsof ze de hele nacht- do0r 11 • geconfc,recrd 11 hebben, Red.). 

. ' . ·~ 
.Donderdag om oa .half 11 vertrokken we op de fiets naar 

Breda. Loek Nov1ee- achterop bij de heer van Gestel. In Breda . 
- . ' 

I 

aé!ng1_.k-bmen isingen wq op ·zoek m,ar ':en goede film, die· _gevon·-
den werd iqliet Gratld Theatre. · voordat de film begon werden 
we 'reeds getracteerd op c en vurig.· geyecht tussen -Ktrel v,d. · 
Laan E!n Hein Piet v.d.Spek, l'U:iirbij -eerstgenoemde de zaal moe- , 
deloos verliet·, omcié!t hij het niet toi een overwinning kon 
brengen. ( clus, zo g::zegd, met' "hangende pootjes afdroop", Red.). 

Vrijdag werd· lwt restant vc.n het volleybalprogramma · 
afgewerkt., Ook nu r.-erd. alles ·gornn!lcn, zodnt we ongeslagen 
cie etrstc prijs met volleybal beh[:alden. Hicrni:c werd de fi
nç:le voc-tbal g,:,speeld tussen Lens ·en fü.jpwc tering. De tcgen
stc1nders namen binnen enkel,:,_ minuten de leiding, .doch PE. ter 
Kemper_ zorgde voo'r 1-1, wa·arria Bert Hencirichs ons een 2-1 , 

_ voorspro!jg gaf. Ne, d.e rust scoorde Wil Vtndcrbos 3-Î, maar 
toen k1~amcn de Rijpweteringcne'ren hevig op_zetten ën door ,· 
do<ölpunten van hun uits'tekende rechtsbuiten wisten zij weer 
gelijk te komen. Dit liet Lens niet op zich zitten en kort 
voo:i:; het einde maakte· Bert. Hendrichs voor ons de winnende 
goal,, door-een verd'edïgings'fout af te straffen? Hierdoor wer

·den we dus ook eerste inliet voetbsltournooi. 
, ' 1 s .Middags we.rd er ·gezwommen, waarbij, Ma:x Heerschap . 

uitblonk met zijn 3 9,8 seconden op de 50 "meter. Ui tei ndelijk
0 

behaclde Lens bij het zwemmen' de vierde pláats. , .. 
1 s Avonds waE er' cab'i.iret, dat e·chtcr niet zé goe'd was, 

als verieden jaar. Na de prij sui tcieling, gingen we weer terug _ 
náar het sportkamp w,;1ar (na dé gebruikelijke tr,,.ctati") de, 
boel op stelten werd gezet en de Lensers,bijna de tent uit 
werden gezet door de Zundertse politie (met pijl, boog en 
lende doekje, volge_ns Wil Vendcrbo'l ) • -

' r 

/. 
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Zaterdagochtend.stonden we een• ke,eTtje JVaj; latciT op, be-

halve Loek Nawee, die toch noar de kerk ging om afsêheid te 
ncmeh van zijn mGisje. ])it ,:,fscheid was ochter' niet, voldoende, 
want bij het vertrek uit ·zundcrt word het nog· trens dunnetjes 
O"\TE>r gedaan, met enige bcwonderiing v,:;n, de hele ploeg, inclu_
sief de· leider·. (Mogen we binnenkort c:en nieuw,; donatrice no
·t0ren, Loek ?? Red.) 

Via Ettcm,LcuT en Zovenbe_rgen waar Mex.Heerschap 'afscheid· 
nam br;reikten we .de MoeTdijk, waar !{,:;rol v.d.Laan smakkend 
"Smac" ging zitten eten en wij., onze botcThammen met hagelslag, 
kaas en worst (??? )_ opaten. Vin I s Grt:ve,.ndeel en Rotte)rdam 
·beTeiktcn wc Delft,_ waaT ,Ronald Roodbol zijn voo_Twiel even in, 
de pr/l.k reed door' aan Loek Uov1ee · z I n nchterns te gaqn hangen •.. 
Om half vijf bereikten ïie Dlèn Haag, 1",Gr nog v,at geg,,ten en · 
gcdronké!) ·werd. Hierna vn.lgde een· ontTOE.rcnd afscheid en dit 
_betekende het einde van een zeer Tc•go12.clrtige, doch plezierige, 
kampwc.ek. . , 
, · Nnmens alle jongcµs zou.den we <ào leideTs, deo •Heren A.v. 
Gastel en A.Beck willen bed2nkcn vooT hun, leiding. We hebben 
ond,mks .het· slechte weer een .leuke wee;k g,.h2d. . 

· • P .Kemper - A.Nowee 

·' HEET VAN DE NAALD UIT ZUNDERT. Zojuist ,)otgevallèn van 2e. 
kampgroep doorgekregen, t/m dinsdag 5 uur, Fietstacht: ·noga1 
wat pech en valpartijen, desondanks vrijwel onbeschadigd aange-

1 komen (7 .15. u,) Evenals verleden week was bij de vijfkamp paal,
~n doel.schieten VTij. slecht, vèTs'pringen beter. Na deze nummers 
bezetten zowel B.:. · als C-groep derde l)laats •. Bij )let hardlopen . 
dinsdagmiddag, zijn we uitstekend voor de dag gekomen, waarèloór 
we wel wat gestegen zullen zijn, Jlij vo,itbal. treft B-p1oeg ·noga1 

'robuuste tegenstanders, waaTdoor 3 nederlangen. C-ploeg speeld 
0-0-tegen Hulst en verloor 1-0 van de reuzen van Reusel Sport, 
Bij volleyb'al veTloor B-team van A-klasser nes uit Zevenaar •. : 

. Van Hulst weTcl gewonnen. C-tea'.m veTloor eersteqvedstrijd. · •· 
Lange a.fstandsloop over 2 km. gewonnen door.Frans Wamsteeke'.ë!! 
Charles Nuytens werd vierde: Vanavond is er film en moTgen kon 
de zwemwedstTijden. De leiders roepen over de uitstekende stem
ming in de groep. Bravo jongens! Nog veel plèzieT. We verwaéh
ten een klaterend verslag, liefst uiterlijk zondagavond. 

. . Red. 

, .... -. , I . 
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LENS·• ZAKAGENDA 

J)onde~dag 7 aug Training· .~ 
Zaterdag 9 " laatste kampg:z:oep _keert terug, 
Zondag 10 " Rust · ' ,';'. 

, ,...,_ 

• 

1 Maandag, 11 " .. Clubavond ! : , . 

·Donderdag_ 14="=='·=Training~== :· ===· = ====== _ ==== •:, =· === · ·-~-
BLIJfT DE TRAINING TROUW B1ZOI:XEN · 

---- --------------- .------- ---------------... ----------------- .~ 

DE TWELDE \ EEK nr ZUNDERT. 
Om kv;art vopr negc.n ,ver.trok de twee de kampgroe:p, 28 

man· sterk, met ·,mige v0lgers en ··één v0lgster naar Zundert. 
WEJ gingen via"• Delft en Kethel 'nu,r Schiedcm, waer we + 1 uur· 
op·' het stc.tions?l~in heb~cn s ti::cn wachten, tot ~é.n gebrekeµ 
trapr,er was gcrr. iakt. -Hiérna volgde-'n we de gebruikelijke weg 
n,aar Zundert, • 1ar we na een paar, valpar,tijen om kwart OVé.r 
zeven aankvmmer Vlak voor Zund~-rt aten we ons L'iatstc rest.:.. 
j.~ brood op en .aerna kregen we €en oc:!:"obatiek.:-shoyv te·. zier:.' 
9~.rer ien kno(~si ·:::;e smcile br,or:.s°!;Q!":, over een kJ.eizi"r~;_.,,_::..e:c:i:.-;~e~ 1 

be e.crcb3ten p1 Oeor<l.cn het zelfs· g"obl:i.i:.d.d•.)okt t.11 d1. t ,;-c:l:v;:,. 
t·e Hcrirj_ J.f~.eu_wç hjven, die hie~•d'uo·r 'de 1Y.:-1:'t0Fonr.~ie ·vsn. -rJ.~~r· .. 
Eéck aardig lj < .1.ter maakte:~·· t s .Avlinds w&s het ntr',:,1,1~12.·lijtl: 
·weer· een hcis .abaal, dat vo:or somrrägen pas ·on 2 uur eindig-•-·. 
de. . , '· - . 

Maand Jl:morgen zijn -we eerst gem zw<JIIl)Ilen en. d~a-~JJa 
geaii ,ten. Gil' 2 u. werd het kamp officieel geop0nd door de 
_week;-kample;i.dcr, dhr .Ge enen.' Na' de ópening beg_on de. vijfkamp 
met bij het doelschieten en "raak de paal"- redelijke -resultaten 
do,oh bij het vèrspringen 'kwamen' bij de B- 1en C-klásse slechts 
3 jongens boven de 4 me'ter. Dit-'stak wel hEeel schamel af bij 
de .andere clubs. Om de smaad gauw uit te· wissen gingen we 

• maa:r:;, zwemmen. Vlak voor" het eten vias é:r nog een gro'testoei- '. 
partij, met Henk de Bakker en Al_llin van Gastel'. Deze twee ver-. . ' ~ . ~ 

. ' .. 
. •. • . -. . . . , ,. . . 
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------------------------------------- ·--· - ·---------------~-lortn nr.tuurlijk ( ! ! ) E.n'h,d scheelde m·;r.r een k.ikkerlrnar, ~of dhr.de Eckker had in de was bek gdc;;.,n, (Oef! die beruchte 1msbak. ! Rcd.). ])oor de· glcdhcid v,10 ic, br.sn. ging I s avonds jummc,r genoeg het wielrennen niet lf.Qtlr. Wel echter dE- lange af-s t&ndsfoop, E"rst begon d . .a C.l1a1;1se, w2,nr Lens goed yoor de dc;; k11em door Jsc4u;:,s v.d.l<niellJt, die vierde ,wrd. In .de E,;.l[;sse; de fir:.r~le van de --dag,' -,;:cl'd het een onverwnchte Lens-· triomf en·. wel door Fr2.ns Vl&mstu,ker, di-~ mc. t 20 mLtcr 'voor- ' sprong op de nummr,rs 2 en 3 (uit Hulst) finishte. Chr,rles , litwtenlj verovc;rde een pru_chtigeo vierde :plaé.tS. 
Voor Dinàdugochtend werd er ~en hittegolf aangekondigd ( ongelooflijk,fü:d.), mer.r deze bleef uit. Met _ef .en too- een . · . buitje begon de 2;.rstc voej;baldag, die weinig ·succes brecht. ' Zowel h,,t B-,.ls h~.t C-tE.am kwamen .niut tot winst. Le:ns B verloor van A-klasser DCS. met 4-U, vnn Zwalu,mn Vooruit met 2-1 on mot dLzelfd;:, cijfers ·van Hulst. Het C-team~spcelde 0-0 gelijk tegen Hulst en verloor vun dP, ''beren" van Rc,usel Sport met 1-0. ·In de middag wc:;:·d door beid~ gro.pen rLsp.80 en 60m. hardgLlopen; Hc.ns Gocmens mae:ktt fü. snistQ tijd v::m d0 week in dE: C-klasse met 9,3 sec • .Hiertussend.ocr weerd12n vnlleybal-. wedstrijden gespeeld, vm1,rbij B. verloor v:m DCS (9-15) en , won van .Hulst (15-7) en Zvrûur,en Voor~it (15~r3). Lens C. , speelde één wedstrijd en wel kg,,n Hulst, die met 10-15 werd verloren. 1 s Avonds was er film van Goorge :F·ormby, nl. "It I s in the air 11 • • 

.. 

's Woensdags werden we 1vukker gemaakt á0or een verschrikkelijk hard g.:fluit (Voor de rÏidioluisteraars van z,;terdag jl.: het was nóg harfü;r dan op de r,;dio tGn gehore werd .gGgc.yen ) • Na de H.Mis w:,.ren er zwemw0dstrijden. In tegens tel~ ling met verleden jaar, kwam L0ns hierbij nie:t tot grootsE; daden. Alleen de estafette van de C-groep was go0d, m:nt zij wonnon overtuig"nd.' BE: B~groep brc:cht hèt in dié 0stafrtte tot de :twe;0de plaats, 1follter·Zwalm,en Vooruit. '•s Middags werd h1ët voetbalprogramma voortg13zet. C. won met· 5-0_van Zw. Vooruit, .maar maar :il': moest het met dczE:lfde cijfers afleggen tegen VVP. 1 s Avonds werden de uitgestelde wielerwedstrijden gered0n. ·En hierin kreeg.Lens zowaar een kampioen, nl. Anton Born; die met 10 m~tcr voorsprong finishte op de and~re finalisten. Chnrles Nuytens werd.vijfde in de E-klasse. Ook de lange efstand werd weer gelopen en dit brr.cht wederom klcino succesjes voor Lens 

1 
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want op de 600 me ter we:i;d Jn~q~es tv,eede ·~n op de 2km. bE:zet-

te Fré.ns, Wé.msteeker e ,eneen,s de tweede pl,aa ts. ( dat no8mcn 

ze " kl~ine succesjeê" ! Red). Pnul. Schul ten en Henri Nüuweri-
,, 

• hoven vielen iri de làatste- race op door hun mo2dig herdlopon 

(of was het,'zc,cht ?), det b~j:,1c;>nd vierd met de lOe cn,llo pl. 

op bijna 1 ronde. · . , , , . · 

"Naar Antwerpen", wris donderdag de leus van 14 cnthou- • 

siaste Lcnscrs. Do rest bleef thuis. Eerst werden echter:nog 

voetbal-eri volleybalwedstrijden g ... speeld. L2ns B. bflandde 

bij voetbal op de laatste plaats door ook de laatste wedstrijd 

te .verliez<c;n t,:,geri e.e:n lÖ man spelend Wilhelmus( och, wat zie

lig ! red). Het C-tee:m won ook niet, m1:ar speel de twe~maal 

'0-0 tegen Docos en V\P. vok de-laatste kans op c.en prijsj& voor 

het B-tu1m bij vollt.yb1;l ging. ve,rloren, dcnr,Lt VVP ons de 

bass blc,ef. Hierdoor kw&r.H:;n_-we op de derd1o plects achter VYP 

en DCS. Om lüu30 vsrtrok de ".Antwerpen-cxpr0ss" die na in 

Gooreind gGgeten tE: :hebben," om 2 uur in Antwerpe;n toe:,kw2m. · 

Hier gingen we hot str.tion bezichtigen nwt ae oude locomotie

ven. Ook lieten "P.e ons hier·we:geh, waarbij dhr.Beck· mèt zi.jn 

78 ton-pardon, vie bE:dO<óh,n k:j_lo ! de zwiarste bkck. De licht-, 

ste was, ja, schrikt, U niet ! ,. Guido. Hslleen, die er nog net· 

Ó kg. uit kon persen. NC:dt,t we uitgck<.ken waren begon de ,, 

grootst<;) bierveltjcsjacht sinds'ecuwen. Het was verschikkelijk. 

Heel Antwêrpen werd ui tgeksmd. Deze .:rage e:i,~digde pas bij de 

Scheld~tunnel, waar.dit jaar bijna niet gezongen werd. oin 6u30 

ver·trokl:en we uit Antv erpen _en wc waren om 8 uur in Zilndert · 

terug. De tweede groep_ w.:s deze dag het• bos ingege.an en heeft 

,ook_een .leuke dag geh<.i.d. Zij hebben langzaam gereden (weer, __ 

eens wat anders) en natuurlijk ook hard gereden(??). Over~ 

winnaars waren resp.Arthur en Paul Schul ten. 1 s Avonds moE:s:t 1 

Adrie Rooduyn wegen<l a 1gin•a het kamp ve_r la ten,· wij wensen hem · 

namens alle leiders e~ jongens gauw: beterschap. 

!ri,jdr:v,;s wcri' het he:J.e kampprogramma afgesloten. De 

C-groep moest alleen nog volleywE:dstrijden spden en dE:ze ""_ 

werden gewonnen met 15-0 en 15-3 (Da's niet mis, Red.}.Hier

na ging0n allen nc-g eens van het bos en van het zwembad ge- · 

nieten. Daar ontmoetten we Heinpiet v.d.Spek die ons met een· 

vriend was komen opzoeken,. om. iaen wedd~nschap met dhr.A.van , 

Gastel na te komen. In het zwembad spron"g Henri Nieµwenhoven 
' 

,, 
1" 

, " ' ; 
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v·:;or ,de derde maal in d;;ze week ·met kleren 0n nl te water, 
w, arvan vele leuke pfo.a tjes zijn gcschotE:n. 's lliddags rc,gen-
de; het dzt het goot, mrcar dezo·somberhcid \'/(,rd opg0luisterd' 
d0or vrolijk gitè,,:,rspc.l van dhr,Saroloc · en zang van het kns-

. koor, o.l.v.Ch.Nu;;tens (dat willen, iV8 66k viel "ens horen,RE,d.) 
Er was veel publiek o.t:. het Heemste0dsü HEG. Vb6r hèt ci;;baret 
speelde een ie±dersLem tegen .ucn selèctiett:am V[,n · de kcmp
gusten. Ar·t))s,,,:, Thom&s · vórdedigde hier onzo clubkleur,m en ver
werkte v,el hilar~teit rondom.de lijn do0r zijn prachtige 
duiken in de modderpoelen.(Als je dit ?llemaal zo leest, be
stond dèze L~nsdeputatie uit louter RAS-artisten ! Rèd) • 

. Hierna kvmm het cabaret in .het Luxorth"a ter o. 1. v. de Bu tter
fly. Vooral Li t'tlc Richcrd ,E,n hE,t Hotcha Trio dcdei;i het voor
treffelijk. De g_üiz o.l.v •. dhr. ·JÎn van Liempt en Mieke 1-;1:s 
voor ons journo.listenduo m" t 1P\J8orsprong op d~- and,.re deel
nsmc:rs. Bij de prij sui trci,king blu,k er voo1~ Lens ook nog wat 
over t8 zijn, nl. d8 't1%, de prijs bij de vijfkamp rri"t een 
h::;lf puntje achtc:rstimd op· Docos. vp deze &vond werd LEcns 

,,8n ook l'good old " (Nou, noü ! "CJld" ? Red.) Albin v.Gastel 
gehuldigd voo:l)hun 5 jaar trom: opkomGn. N;:: de prij sui trei-. · 
king ging h~t er erg Brcziliaans iC.n toe in hGt kam_g, want 
Lens maakte een ereronde met de, vla_g in het mid'.en van het 
kamp, na de vlaggen ven VVP €n Wilhelmus omlaag gé•hc.ald te 
'hebben:·· · ' · · 
· ,' Na zat~rd.ugmorgen al. ;nze vriE:nden van het kc,mp gedag 
tezcgd te_hebben, gingen we om llu25 op stap met 26 men rich
ting het fü,agje. Via Etten-Leur,. Zevcnborgen en Moerdijk be

'téikten ~ede Moerdijkbrug, waar we de broodvoorziening uit-
Pakten. Na de Moerdijkbrug hu.lden we alle clubs, die ons . 
onderwijl gepasseerd waren, in ün we stapten bij 's-Graven
deel meteen op de pont. Nadat we vanwege d€. sterke wind nog 
i\ier_ust hadden in :Barendrecht, kw&men we· om 4ul5 _ in Rotterdam 
.àan. Hier verloren we nogal wat tij'd door stoplichten en val
'lmrtijen. Desalniettemin ( ! ! ) k1•mmen we· 5u3O _in Den Haag aan. 
lt;l.c,r volgde de laats·te lafenis, waarna wij onze eigen weg 
gingen. · ~ 

Na deze prima geslaagde week willen we alle jongens 
bc•danken voor de goede stemming; die zij er in hebbe1_1 gehouden·· 
ondanks alle nederlagen en natuurlijk ook onze leiders, de 
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hcrèn Sarolea, vnn Gnst0l, Beek.en ·(j.q Békker, die f[.ntas-
tisch goed vonr ons g;;zorgd .hebben. ·, 

,• .· Guido füül~en-Frans Vi2mstclker 

TOUR DE ZUNDERT. De leiders hádden blijkbaar ingezie.n, dat 
het•ni'et mogelijk was .de· t.rouwe' .supporters op "pure snelheid" 
te verslaan. Daarom hadden ze iets nieu,1 bedacht en de samen
k.omst vastgesteld op em nacht_e}ijk tijdstip, nl.half zeven., 
De supporters waren er t.ooh, zij .het met i'etwa t sb. perige ge- > 
zichten en waren er getuige van, dat de start ri"iet zo vlot 
verli·ep als gewoonlijk: Eén van de jongelui had nl. zijn fiets- 1 

sleuteltje in.de collecteschaal gedeponeerd in een'al te 
royale bui. 'Gelukkig kon zijn pä, die zich· al meer een enthou
siaste Lens-supporter 'heeft getoond,' in no-tirae voor een re-' , ., ' ' 
servesleutel ~orgen. Ca. half 8 zette de karavaan zich in 

· beweging, wàarbtj .. reeds dadelijk véel 111energie werd verspild, 
omdat het 11 gekakel" niet vari dê lucht was. Via de la Reyweg, 
!&oerweg, · enz ging het in gestr~kte .draf naar Delft. Het weer· 
wa.s prima en de ·Vlind gunst;i.g. Alle' voorwaarden voor een pret
tige overtoçht V/aren aarmezig, ' 

·Maar zoals bij el)n tour gebruikelijk, was er ook nu reads spoe-
dfgeen pechvogel. Ton Rademak'er kreeg op de Moerweg reeds . 

,, . t I 

panne en miste daardoor. de aansluiting. Gelukkig bleek er 8en 
premie voor de grootste pechvogel aanwezig te zijn. Dank zij de 
vriend.elijke bel!!idde_ling van 'dhl' P. Krol kon hem een. gratis 
auto-tochtje naar Zundert worden aángebodèn. ··Hij· arriveerde, 
dus gèlijktijdig · met cil.e karavaan 'in Zundert. Overigens zal dit 
voor de heer A.v.Gastei we], de'. langste etappe zijn geweest .. , . , 
Maar hij blijkt er goed voor te worden betaald.~ nij de start 
werd hem tenminste vàn vele kanten geld toegestopt. Èn Albin 
.maar noteren. Voigend jaar zullen we., voo·r èen .kasregister 1 

zorgen! Overigens geloven. we, dat zijn toch 2.l niet ge_ringè 
zorgen hierdoor nog een beetje '7erden vergroot. . 

1 •. • . } •. , , Hugh. (Cottaar) 
, ~ "\. ' . ' . 

LAATSTE NIEUWS UIT ZJNDERT. Dit.bereikte óns dinsdagmiddag. 
om 5 uur vanuit de cantine van het•kamp, waar dhr.v.Gastel 
de gr9otste moeite had om boven·de.stem van Little Richard 
in "Tutti Frutti"(oB volle kracht) uit te komen, 
lle fietstocht verliep nogal met horten en. stoten. Er waren 
bèhöorlijk wat valpartijen en enkele fietse.:c liepen· averij op • 
·Gelukkig kr-:~..tne,n ,:t.: jong~rtS 01; allefw.1:l goed 'af, tn om 7 uur 

\ .. , 
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a.rri v01.::rde dG groep _hÊelhuids in~ iH::t .kamp.-~ 1s .. ~vv1-:.r-,-l-s-:\-·a_s __ 

- :, ., • ., ., > 

· het ongewoon vroeg stil, Om 11 uur was de hele tent in die·-
• 

1 
- pe' rust. Als gewooI\lijk werd maandagmiddag een begin gemaakt 

met de ,,edstrijden. Onzé groep, grotendeels pupillen, krijgt,, 
hier· dikwijls met·.grotere en oucJere tegenstanders te doen, - · 

-' 

' . 

, ' 

' 

zodat er1; grote successen niét voor het grijpen lï°ggen. · 
Desondanks kwam de A-ploeg tot een fraai resultaat bij 

· voetbal, door twee maal 0-0 té spelen tegen grotere tegen
standers. o·ok bij volleybal k11amen J.eze jongens best voor de 
dág,, en boekten een fraaie overwinning. Van het sterke Kimbri 

·werd echter (zeer eervol) verloren. Pech bleef de ploeg niet 
, _ gespaard~- De ge!br. Wezenberg duikelden ;van de glijbaan af, _doe 

dit had gelukkig geen kwade gevolgen. Ze waren vanmiddag bij.d 
wedstrijden weer vaii_ dé Pl}rtij. Wel, behoevèn enke],e fietsen dri: 
gend revisie, maar hier wordt voor gezorgd. Ze hebben het all, 

~ - . .,_ I 

- maal bijzonder naar de zin en gelukkig is daar het weer veel b, 
dan hier, aldus onze reporter in Zundert. ' · ,_ 
Aï'TEîlTIE OUDERS! ! Zaterdag a.s. wanno;;r de groep terugkeert, 
krijgt U bericht, hetzij telefonisch, d11n we:), per speciale koe
rit,r, hóe laat U Uw zoon kunt t'èrug verwachten. ·De -gemeenscha: 
-pelijke plaats van aankomst is Zuidexparklaan 'hoek Àpeldo8rnse 
laan, waar ri Uw zoon kunt afhalen. Het tijdstip wordt dus nog 

• nadGr bekendgemaakt. Red. 

VARIA. 
_:: w;j ve--cna;,,en, dat de -heer J.Kuypers, vader -van ons 1id Han, 
Ku,v~--12-:?, verleden week· vr;i plo~soling in ov-ei1eJ.an.,. Voor Ean. 
dit OQri d.e:1. te geYoeliger sl~g·; -orrdc~t b.ij op dit droevig& ;uor.ieJ 
1111..tt V,l.Çalltie in hot bUi:~enlani!.-ve~'blGGf • Wjj Wè?1se.i1 h~::f'.l' e:::1 S;-~ll 

L.~.:iU e veel ste~·kte toe met dit smartelijk verlieG. Dhr .:Kuype: 
mete~=e~. ·. ' _ 
·- Onze dona teu1 · en donatrice, dhr en mavr .Hendriks hebben h~t 
presteerd om de Vierdaàgse van Apeldoorn met goed gevolg aft, 
leggen. Onze diepe bewondering voor dit sportief echtpaar! ,,. .... 

JEUGDBLAADJE? . ' ' 

"Is de Lénsrevue tegenwoordig een jeugdblaadje". Deze opmerkin1 
·gen we onlangs van een senior.lid te horen, n.a.v. de Len1,J:çevu, 
de vori·ge week, die, evenals deze, geheel aan de kampeerders' 1 

gewijd; -We }:l~bben dez·e persoon :r:eeds voor.bèreid op d:eze'revue , 
va_ n de komende wéek~ -dietou dezelfde· leest geschoeid zal. zijn. 
·gaan we op z,.'n vraa5 nie 1nà.· maar we raden he,n aan eeus een l 
te gaar. ne~,en in 'Zünd,•rt "'n àn hàg eens met een .cterge.lJJke. op; 
%ing te durven komen:! ! ! - ·. - · - · . -- · "'ed. -,. .~ . ... . 

_; .~! - r . 
: ' ·, 
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Rcd~ctie : G:Lam En G:Jehee 
GirontUïlme:i:' t,n"v. L.en s.336711 

· SE;cr. :H.Houkes, 2e Schuytsj;r .60, t~1.524·721 
Térreinen 0ckènburgh, .einde Lirnn van Mecrdè rv0ort 

3leJAARGANG (19~7-195B)n°50· -14~Àug 58 

LLNE 1 ZAKAGEN1'.{t 
Donderdag 14 a-qg Training · · 
Vrijdag 15 
Zondag 17 
Maandag ·lij, 

Il 

Il 

Il 

: 0p,en'ing nieuwe seie;oen 
Le.ns 1-2-4-4 Senioren · 

. Cl ubavond ! · , ,, 
. Za té.rdo.g 23 Il : Contactavond . •. 

,. 

-============:;:;;========-- =========;::;=======· =====' :=::;;;;:=======;-:; 

Esn nieuw seoizoen. - ✓ 
Op vrijdc.g c:s. 15 aug. v,mgt' officiEe"O hit nieuw;; 

1 voetbalseizoen ar.h. Enkc,le 'weken later begint voor on.z'e tlf
tallc,n 'weer clu• cJmpeti tie. Dan z~~len onze elftdlcn ·er voor 
moéten zorgtrd:, dc"t ~c stijgGhde Tijn, die vorig juar lic corl-• 
stc.tcren viE;l, gchc,ndhr.afd'b~ijft. · Des te me.er van b, l,mg is•· 
het~· dct we hot kcn:endè , octbclja8.·r goed voor de <kg komen, ~ 
omdat dit. jcc:r zeer btlangrijk zal wordc:1. Men denke 1o.an de 

'verhui2;ing, die ons binnenkor·t te wachten st2at; · · 
·voor zond2g &-,s. staat de bckerwcdstrijd van L0ns 1 

tegen GDA en enkele oe,fenwedstrijden ·van onze senioren op ,, 
het programma.. , , 

· Het zal zaak zijn deze wedstrijden serieus en ener
giek aan te pakken, teneinde 'strnks goed beslagen, ten ijs te . . . 
komen .. En voor ·alle leden geldtt: inspecteer je voetbalspullen 
eens grondig en voor het ge.-:al er. nog pasfoto I s en keurings- , 
bewijzen verlangd worden, haast' je dan ! , Red •. 

' 
· TOTO-nieuws. 

Zoals U u:lt dèe.publicaties in de dagbiaden hebt vcr
~omen gaat de KNVB-pool op 24 aug.à.s. Gaarne willen.we onze 
leden en donateurs weer in de gelegenheid stellen hieraan deel 
te· nemen. , ., . , -

In de loop van deze wéek: zult U het eerste formulier 
per post ontvangen. In volgende Lensrevues volgen nadere gege
vens, omtrent inlevering. ' 

'' . 

• 
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Ook. in VGrenigingeve;rband wilfon WG ucer ee.n or{dcr- ' 
linge wedstrijd organiseren'. 'Ook hieromtrent volg,m nadEre. 
1-,erichtun. Bij voorb,:ó.t r,1 v,xst ·veel succes'·!. 

': ~-n · de PéPé,. \ 
, Hceft-u niet v,;:,-gJte'n _ de zd'terdr,gc.vond van 23 aug,58 

vrij té houden? 
~ U weet toch, dat dan de. eerste. contc:ct:wond znl :pl1Jats-

, vinden. ? 
Wij horen U ,ál zeggen "Nu ja, we willen wel eens komc,n 

kijken, mnar dan moet het ook ni(,t _te vrir uit de buurt zijn ·i" 
W,el, dames en heren, .. tli t eerste gezellig' samenzijn 

(wij hopen namelijk, dat dit neg·vcle malen herhaald zal kun-· 
ncn wórden) zal-plaatsvinden.in het "c2tr,combe " zaaltje .van i 
de H.Th.eresia parmchiE, g< hg.en hoek Apèldoornselaan/Diercmse- : · lnan-~ ·,_,- · · · -- · · · · . · 

De aanvang is om _,8 uur en hét" slui:tingsuur is bcpC:c::ld 
çp 12. uur. " 1 

· 
' · · De vcr'dere b:i,jzond, rheden .zullen volgende weck bekend · 

. gemankt worden. Leest dus allen aandachtig de vo_lgende Lens-. 
r.e_v~e. ,. H.Hake:t, J,Jl\ger en J.Suijkerbui;lk. . . . . -· . . ~ 

VARIA. · · 
Onze ·po

0

pulai;~· ~ers te elftalspelc~ ~rans d~ J~ng zai -~p 
woensdag 27 aug.58 in het huwelijk treden met Mej.M.P.G. van· 
Wensveen. De· inzegening vindt plaats ·om-1O uur in de kerk _va~ ,, 

; de H,Antonius Abt, Oude Scheveningse weg, receptie 's middtgs 
van 15u3O tot 17 uw,, Johan van Oldenbarneveldtlaan 99A. Naméns 

, . h,'}_el _Lens .wensen wij het bruidsp,iar, e,e:n voorspoe,dige vaart. · 

Van het Elftalsecretari&at, , . 
De navolgende spelers mó~ten nog steeds voldoen aen, 

het voorschrift van de.k.N.V.B, 8n een nieuwe foto inleveren 
'; bif de Eco-secretaris : ' . ' . ' ; • J.Admiraal, L,dc Boer, J.Bom, J.BontJe, 
·tr.v.d.Bongeardt, J.Frijters, A.v.Gein,Ph.de Heer, F.de Jong, 

S,Kl'.ooh,' V.v.Laarhoven, R.Mahieu Sr.; H.Mulder, H.v.Niel, 1 1. 
Nîessen, J.Roozenburg, F.Schippers, J.Wallaert, R.Wüstefeld,' 
H.Bèijersbergen ven Henegouwen, L.Blom, J.v.Bussel,G.Jehee, 

, G.Koch~; H~Witt<.rs. . 

, ·-~ 
''·x 
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- : · Wanneer bij d~ 'E:é\n..;.cing .der COinlJ(,ti ti~. van d\ ;e le_de~ 
nog gçen foto's zijn ing0stuurç. mogen zci'nidt na11 de compe
titie decil m,ir.en. Mi::g ik .c:rop ri:k1,ne,n dat' dit het laatste 
b 

. \ . ? . ' .. j, ... : ., ,._ ~ . 

E...:çoGp 1.?l . . - •. . ·•.-; - " ,. . . ' .., . 

PROGRAMMA VOOR ZONDAG, 17 A~G~STUS 1958 (SENIORE:fl)" .. · 
- 2u30 GDA 1 - Lens 1 · ·Emmcs·tr. te Loosduinen. 

(K.lf. V .B • ..:BEKER). 
Vriendschappeli,jke wedstri,jden: · : 

, 
- 3 uur ADS 2 - Lcns 2 

1 ul5 . ./!DS 3 - Lens· 3 
Monsterseweg-Loosduinen t.o.n°-10 · 1 

; n _; '·n · n ' '"' · r · i' .-.- .. r-· · fi - ~ 

- 12uur ADS 4 ' - Lens,. 4 
OPSTELLING DER ELFTALLEN:. _ ,, , . 

lt Il _. " 11 
~.-· . .. -. .., ,, 

11. 
• 1 

11 

Il 

" 

Lens 1 : wordE·!Î opgerocpen per• aparte· u~nschr;ijving .! 
' ' ' -"'~ • · . " 1 l, 

Lens 2.: . worden cpgcroep~n p~r apàrte at,;,_schrf jving ! . .. . 
Lens 3 : P.v.d,Leeuw, A.Sm:;ibÏêrs, K.c,,:amm, B-:v..Vclien,C,Vel'

dink, J .Roozenburg, J .v.Busse1., L.Fortmnn, P.Bergèri..;Hcngouwen 
, H.Pennings, lt. Linneweever;' Reserves: ff. Verheugd·, ,E. Löwenstein, , 
J.St0ltènberg. · ·· .i; ·.• · ' 

,J,' • • ,· - '• •• • a ' • ' .. , 

1
• • Lens 4 : R.de Wnnrt, A.Krol,G.v.d,Ws1ut, C.·Nicum,nhuizen, 

. ,: R.BGêkdr, G; de Zwijger, 'G,.K<>mpèrman, . G :;r~·hêQ, F .Schippers, 
,, .':i;·.Wolff·, J·.Brussel. Reserves: j .v.d.Beek, H.v.d.B&ek;:A.Loy..: 

' 1 ~ ' -· ' ----. -, . ,; . . . • . • " . < 

Kens. · ·· -· 
• , In. verband ~et de· sam8nstelling der elft~llen verzoekt 

hetcElftalsecretariaat het- éadtal afschrijvingen· tot het mi-
nimilm te beperken. . . .· · ; • '· •.' · ·· . : ' • ··: . J .• 

· Eventuele, afschrijvingen (indien •cJ;ringond nodig.) te 
richte,n aan : dhr.F,J.v.Lux,;mburg., Bui,js Ball:otstr.54·,tel. 
636509. · · ,. •· -~, 

Tnur de Zundèr,t. • ;' -. 
• Het jaarlijkse kamp-fe'St'.ijn voor Ónze' iJunioren; zit 

er weer op. Zaterdag jl. is de; laatste groep·wee-r h~elhuids 
in Den Haag· gearriveerd.· we' jladden het genoegèn om drü.maal 
de start te mogen meeffi?ken', . tÈ:rwi_jl, we ook zaterfü1g jl. de 
aankoms.tt~ebben gadege.slagen. Ook ,rnren we een zondagmiddag• 
en avo_nd ·mid_den van um · groe-p •. We kunnen. U de verzek;er:j.ng 
geven d:>t al onze 11 kampeerders .. 11 zich bijzonder he bberi ge-

,. 
·,· •l , 

\ ' '\ 
., 

' 
/ 

•, 
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'..<musaerd .. u· hobt dit nok kumrnn l,zen in do diverse kampvcr
sl&gEm. Dit 11erd.,;_n9gmanls bi,vestigd'tocn d,::;- jongste groep . 
zaterdé!gavond. afscheid fü\m van hun Ldders. !fot r,,:;s bijzonder' 
pr": ttig. te: zien· hoi;;· éèl:I.c 'jong&ns spont,,an de i,.id~rs de h,:,nd 

··drukten en hun donk uiisprt!k·en· voor de goede zorgen en da v<:elQ 
·moei to voor hc.n geàami. En· hierop wilLm we, nnmc,ns he.t be
stuur, g2.llrne nog E.ens d<:e l1' druk leggen. Er is door de le,idcrc·, 
tw. de he-ren II.de Br,k,cr, A.Beck,A.v.G2stei en E.fü,rolea enorm 
veel v1erk v~rzct. Reeds de voorberE.idingèn kosten. veel zorg··en, · 

'gelooft U mi:2.r dat nok tijd\?ns de krn1pueken, naast veel vrGug
de., or ook wel eens con rim~)el in hun voorhoofd. is verschenen. 
Weet ti dat b.v. do hoe:r-A.v.G.::stel de: afsto.pd ±ussen den Hc:r,g 
bn Zundert in dèzc weken ,1cht kN,r per fiets, h(..eft cfgèlcgd. 
Dof de heren · P .Krol en S.v. d. kan en S. ck Bruijn dir v0or h~ t 

· ,fervoer van d0 bc:g~~ge- hebben g2zorgd mogen t'<;~ ze:k(;:r niGt vër
guten. En ook Wim Stoové die 'zijn vuurdoop r,ls l0idcr onfü,r
ging vcn·diE;_nt een· grote pluim. D,. arom nim bc,•.:mgenoc.mde hereh, 
<,,ll i:.an dcgent.n die zich 'mefu,, door het slRgGn vc,n dit kc.mpfc,s- ·, 
tijn hebb(..U ,ingezet, onze hartelijke denk ! .. 

H.Ho11ko-s, secrc. ti.ris. 
-:-:-:-

3é Kampweek in Zundert. ,· 
Na d.., H.Mis van half ze'..,m in het Vli;sti,ihde vortrok 

'. 

-de k11ravàan om + 8 uur·. Tot Rijswijk ging he·t goed, maar doa:r 
begon het al. Ton Radem,:ker·.blec,f mE:t eon kapo'tte ketting a&n 
de kant staan en werd de eerste klant vmi de bezemvmgèn. Nnbij 
Rotterdam wilde Kee.e van Egmond met fiets · ei:L al in eGn lantaarn 
paal klimmen, doch dat· lukte nli:et. Toch heeft hij ier g0en spijt 
van gehad, want hij kón verder met de Heer Beek in de auto( U 
ziet, hoe v:j,ndingrijk pupil:1:en zijn, ,::ls ze liEver niet verder 

'fietsen , red.). , · · , · 
Dicht bij Zundert lukte het ·aan vijf jongens.· over het 

boomstammetje (bekend van ds vorige week) te lopen. Wim Stóové 
' ~e jongste leider, probeerde het ook, maar viel languit.in het 

·. "1" ter, tot groot vcrmnak vnn allen. · 
1 s Avonds sliepen we al erg vroeg, nl.om 11 uur; dat · 

is echt Eirg vroeg voor gewoonlijk (inderdaad een r;;cord; een 
·- van de vele records_ die dit jaar gevestigd werden ) • · . 
,/:: - · • Maandngmiddag werd het kamp offi·cieel .geopend. Met de~ 

• ! -vijfkamp die ,miq<lPg hebben -we het tamdijk goed gedaan', r.lleen 

' 
' 

' . ' 
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niet bij pac;ls·chieten, '. . , . . . . 
·, Dinsdag -beg<-r, ,het vo.etb::1-en volleybal progr11mrra ;- Het 

le hielii t0gen · de sforke ploegen van RAC <,n VDZ stand n1.rri"et' 
'o-O. Toch verlo0r het nog twee m.dstrijden ': mqt 0-2 van · · 
Kimbria · ( 2 pech goE1ls) en met 0-1_ van de "b~ren" v,m Quick, 

'Steps. Hl·'t tit1e1.:..de en derde v.crloren "J.llcs, ·-wE.t·'wel v~rwacht / 
hè.d kunnen worden, daar zij t«gen 13 en 14-jerigG, j ongc:ns ,· 
·mo~stE,n v0ctballen. ..~ · 

Met vcllcybsl won h0t ,le tc,am 2 7.odst;ijden ;en Vür-. ', 
lnor er ook 2, doch ze0r ec,rvol. Het 2G dt•ed hetzelfde: en 
het derde vcrloor,jammer.genoeg alles; moar _dezelfde veront-
schuldiging Ûls bij het voetbal. ,· · · · · 

Vloecnsdag waren de zwemwGdstrijdcn w,:arb:i:j goed go-:' 
z,wm;en werd ( de bt-stc tijd,/,vr.s voor, het Lu~sbGcrtj0 

,., y 
•]forte) en waa:r:bij Lens zel:f e,erstc, werd bij _estafette zwem-
.men.· .,, ' ~- ·- . 

·., Il''.et hardlopen brhnald Jos Ji:cohson een mooie derde 
pk,a ts., nafü,t hij het grootste dcol e.c.n kop. gelegen had, 

DondE:rd,:g w,:s or vE.el rE'.g(m, muir het was toch gczel~ 
~ '. 1 

lig: Het v011ey-en voetbalprogramma vms ,:l àfgelopen .. · 
Vrij-dag ·gingen we naar België waar een paar jonge:ns 

vuurVIerk kochten en waar er een paar een e:mmer een lucht
sprong liE:,ten mr:ken mc:t e.t5n rotje. :- '.'. · · · · · · · · .. ' 

Het is in ieder geval' een fijne woek geweest en ook 
over het weer viel niet te klagen. We zijn qnze .leid<.'rs de 
h0.ren van G1:stel, Sarolea, de Bakker," Stoové en __ Beek dan ook ' 

'allemaal heel erg dankbaar voor de fijne week die we gehad 
· hebben. '· · · · · · 

E:ees en. Ton ven E,gmond. 
-:"'."':.-:-

Bedankt Horen 
,. .. Ons ·1ustrurnkalilP ,_mug een eclatant succes genoemd 

worden. Mede ddoo;r de hulp van velen is d;Lt r~s,;_ltaat bereikt. 
Wij willèn dan ook niet nalaten de milde fr8V8r.S van de jaar- • 
vergadering hartelijk te denken; evenals de heren S.de Bruijn 

·s.v.d.Laan en P.Kr~l, die voor het vervoer van de bagage heb
' ben gezorgd waarbij ·de l,:,atste ook nog verscheidene malen . 

zijn pakhuis ter beschikking stelde, de heer G·.Lam voor zijn 
wel'k als journalist belust op het laatste nieuws van hèt kamp 

• en· door wiens· to<: 'doèn, de· kamp~erders reed.s woensdagmorgen · 
✓-

. , 

' -· 

' . ,. 

,, 
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bellen van het bGricht van aankomst VCT1 de derde groop, voor 
· •het. mondeling1 ovrrbrengcn' vqn d_eze boodschap Jacqu~s 'v.d.Knaap. K,.rel v.d.Laan voor zijn begelGiding van de· d:.rde groep n::wr 

Zundert en Chr,rles Nuytens en Frr.ns ifam_stcekèr, die zelfs vrijdag nac:r het knup k-,,'-!mon gefiotst · om de lr:9. tste e,TÓcp n,.ar' 
huis te:, londsen, d0 heren Jufferrnnns, lik.s:.rsho8k 0n H.v,d.Spck, 
die onze j0rtgens in het kamp npzochtcm, vorder .alle b,.langstéllenden bij v~rtrek en aankomst van do vcrschillrmde groepen •. -
Nogmaals aán allen onze buitèpgewohe dànk ! . 

. De kampcoinmissie • 
• 

. : • Stoottroepen, Duw-arbeiders of II de ,jeugd 

• -:-:-:-
van tegenwoordig " 

Ee~ fietstocht v,:n 8<i'n kle:inG 100· kilom,:,ter is _voor 
V<:lc'n .,.en hE.le ruk. Dr:!t is het zeker voor pupillen, dii:, net· 
boven hun stuur 'kunnen ui tkijk<.n. En vooral, wanneer men met 
8cn lekke band of afgelopc,!1 b,tting acht<srblijft,en 'i/eer nt:ar . het pclloton moet worden g, slu:pt, is dit een warm knrweitje. · 

Verschillende juniorth.mGt ervaring wisten dit en zagen 
een prachtkans om zich nuttig te me]1en. 

Op de heenweg kregen de leiders op een groot du,l vsin de route assistc,ntie vnn KarèJ. v.d.Lc2n_en op vrijdagmiddag 
arriveerden twe& andere junioren, Fr.ims· ·Vinmsteeker en Charles 
Nuytens, in het kamp;, met het plan de v~lgende dag de troep op de thuisreis te: esc<'rte:ren. En daar er nogal wet duw-klan
ten waren, kregen, de stoottr!bepers he<.1 wat om handen. HE,t ia 
wel niet nodig te vértellen, dat de leidE:rs deze assistentiê 
buitengewoon op prijs stelil.en. 

·'Een woord van lof yerd~ent ook Jacques v.d: Knaap, die per fiets alle ouders van kampgangers van dE: derde groep, i>1elke gec.n telefoon hebben, het beloofde bericht.over het uur van aank0mst bracht. 
Klaagde er op de gecombineerde vergadering niet een 

d_esliundige over de " junioren " van tcgE>nwoordig ~• ? 
/ , En zei er ookriiet iemand iets vrin de: belangste_lling van de junioren? Voor hem zij vermeld, dat een èelangstellend • junior (Heinpiet v.d.Spek) om' het kamp t.é bezoeken op_ één d_ag hLen en terug fietste naar Zundc:r~ ! · 

-:-:-:-

. 

A!v.-G. 

' ' 
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,·Kampruilbeurs. , .. , , . . . 

.. Op hot kampruilbeursadrc;s·, Tomati.ns'tr.166, b&- 1 

vinden zich vele gevonden voorwerpen: _Een tiental waslfa:ndjes 

·, (con ervG.n gemerkt "kiebert"), een handdoek,. eon •z·Îmrt ··voet·

bqlproekjè (merk Ro,,d)?ol ?) , een korte pantalon' (gemerk:ll R,R) , 

. favee. brockrierµen; E? en hoc.veelheid -.et:tg€.rêi; een, n2ntrd s.ckken - r' 

s"kjcs en kousen, 1c,en zakdoek met roze merkteken; c_en t,miJ. n- .. 

borste enz... . , . . ~ . ,, 
' Vermist vrordt o.a. : een blauwe trui, .een hem~ 

en een bestek_ (do"r de.gcbr.Weezenberg), een vqetbalpantalon, 

een ·_zeepdoos en waarschijnlijk meer. . . · . 

te kijken, cf
. ben • Zij die 
verzcqrnn wij 
levüren •. 

Vlo verzoeken. alle kamp.deelnemers eens goed na , . 

ze somE) vreemde eigr,ndommen bij hun bagage het-. 

indérdaad zo ié ts blijken te hebben mr egebracht, · 
. . .. ,r . 

dringend dit mçt spoed op hot ruiladres in te · 

-:-:-:-

Wist U, . , 
Dat enige jongens hun vrü,ndjes bij voorkeur als h-~ofd;_ 

kussen gebruiken? . 
Dat de kleine Vin.cent de 'grote Ham, dcarvccr, uitzocht,· 

' . 1 

Dat de. zware Boy zijn grote .:gewicht ever drie klèintjes 
. tnoest verdèlen;··; · · c .• • 

./ 

'. 

~ 

, . en dat he-t voor de 'leiders vaak moeilijk wag3 uit te ~ 1. ' 

makon van wie dit been en. dez,;, arm was ? . . 
Dat sommige jongens ,wegens de·, lage tempera: tuur met 

klèren en al .het zwembad ingingen ? • 

., Dat Henri Niéuwcnhoven inmiadels weel'. is opgcdroogd? 
Dat de poging van Alfred Brouv,er · om _Charle.s _Nl.!,tens î 

, ,. record van 1 7 boterhammen te breken bij _de· Moerdijk schip-

•. breuk leed, omdat het br,:,od op was ? · · , 

.. ' Dat bij de ·wedstrijd snert eten vèlen_ex-aequo eindig-

/ d~n met 6 _borden? · 
Dat er in Lens "rsre ;~'ii:rkers " zi tten(liggen) en, zeer 

~ 

goede bocmzagers ? . , .. 

~at de leid~rs, die zich 1 s nachts met dit zware werk 

·bezighouden, .•s morgens nog V()el slaap nodig hebben ? 

· - Dat sommige jongens - om ontvreemding te voorkomen - . 

• _hun· lo],.ly I s nachts in hun ,mond opbtrgen, . met het st!]el tje 
- ' ' ~~ . ~ .~..... ,~ 

'. ' . ~. ; . 

. '. 
'-; 

_, 

• 

.• \ ,,,. 
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n~tjes mwr bui tem om hem er I s m··rgens VH.c<:r g,.,m-:;kke:lijk uit 

•. te kunnen hellen ? · 
· · Dat éen andere junior dit zonde v<'nd, ~ c>mdat zijn• 

. sn0epgoed dan zou slinken zonder dat hij er iets van kon prre
ven en dat hij zijn zuig<-rij d,;q·0m "P zijn rug plakte ? 

. Diit Jos J1,cobs0n 60ü m. hardlopen te ;,einig vindt ? 
. D::t hij dnaror,1 E;ê:rst in de jongste groep mci:liep en 

de.ar :üs .:!:. uchtste einJ.igde en onmiddellijk ,knrna ontevr<:'
den over zijn pre.statie, we~r stert.te in do hoge:r:e leeftijds!. 
klasse, anderhalf keer zo hard liep als eerst en nu als der
de finishte, na 4/5 van de afstand opkcp te hebben gelegen. 

Dat de snelste msnier om van een glijbaan af te ko
men is nmir bem,den te v«llen ? 

. . . Tlnt· dit proe:fondé.rvind,•lÏjk word vastgesteld door 
Uenk en E. Wezenberg? 

Dc,t.· de Bclgir,~hc p~li ticmacht· h;)t niet ';P onzt; dorps..:. ' 
rust verstorende, .vuurwerk sfstc:k<mdc km.pen begrepen heeft?. 

Dc.t een junio~·· a:\l'sliep., voorék. t hij zijn pyjama hud 
nangctrnkke~? ~ i 

ken? 
Dat er zijn, die met ce;n gebreken hart zi tton te kij-

je, is? 
Dat de L0nsrevuÉ, ook dç,ze week weer een jeugd bl~ad-

( 
____ :;::;; ___ ==--=----.=:;:;i:::-c .====--==== .-=-==t=====- -===. ===!::_ ====:::.== 
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L1NS I ZAKAGEI~T•A 

Dond~rdag 21 
Zaterdéig ·23 

' Zondag , 24 
lbendag 25 
Vioei;,.sdeg 27 

Aug 
Il 

" 
Il 

" 

Tr2ining ✓ 

Contc.ctavond ! 
~ Senioren en Junioren 

Club bij Hierck ; 
Woonsdagmiddagclub , 

spelen 

's nvorÎds trainillg! 
, .... ' 

====:::============:;;::::::=:;;========. =--·-========;:::;:=;:;:==.:....=~====-;:;::;====== 
VEEL SUCCES MET DE POOL ! . . 

. ! . 

; 
TIRGEET llliT l'Ofill_DLIER NIET IN . TE STUREN ' · · -1. 

--- , ----- ----- .--- I ------- • _________ • ------------------ • -, 

OFFICIEEL -
• In ballotage: 

- n°17 · sjDouw , 19.9.41 · Edisonstr.63 Dhr.v,Gastel-S&rolea. 
lBR.Eykelhof ,30. 7 .48 Melis Stokelaan 716 Dhr .• A.Hoefn~~Houk. 
19 R.A.M,Polman, 21.l.45 v,Merlenstr.33Dhr.Polman-Hrukes 
2o'R.E.A.Polrne.n,i'0';.11.43 11

·" " 
11 11 

... ,, 11 ·
11 

21 L.M.L.Knijff, 11.6·.32, ;,-;;Alphenstr.39 Voorburg;Dhr 1 
' , H.Jnnssen - A.Hoppenbrouwers·. 

LENS "EIGEN-ROME"; , 
Vrijdag,• 15 aug 58, hebben enkele ·bestuursleden· ver ge-•· 

zeld van _een, tweetal trouwe. Lensers op u.i tnödtging van de 
h6.er · J,Lettinga, Inspecteur van de Haagse Stichting voèr 
Lichamelijke ,Opvo~ding, een oêzoek gebracht_ ~an het nie-qwe " 

. complex aan de Hcmgelolaan: ·De werkz:rnmheden aan de klc;ed- ,. 
lokalen zijn .nu zover gevorderd, dat de i~gebruikname van', 
de speell.velden en de lokalen·,,door onze véreniging, niet zo 
heel veraf me'er is.\ In gez,iménlijk overleg is de ligging van 
de dri•e terreinen b·epaald. ,Waarschijnlijk zullen. deze in de 

· komende week worden ui tgezét. Ook de junioren-commissie welke 
· Zaterdagmiddag een' langdurig bezoek aaIJ, het. niep.we complex 

.. héeft .. georacht, was zeer enthousiast. ·· ' ' ·. · · · 
· In de eerst-volgende weken zal er evenwel nog een mas

~a-werk moeten worden verzet, Daarom doen we.nu reeds een 
,. ~ \ , -
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beroep op i:l onz<:J leden. ;;ocht er binnenkort iets. várl U ge
vreagd'worden, wets à.an bereid om de h2Iidc,n uit· de mouwen te 
_steken. Luat het zo. zijn, dat wë over niet te langen, tijd kun
nen zeggen " Hier werd· wat groots verricht ". Dat U dan ooli: 
van Uzelf zult kunnen zeggen, daGraan heb ook ik raijn steentje 
bijgedragen. U hoort spoedig meer van nns. 

-:-:-:-
TOT~ -NibUV/S, , 

, .Al onzé leden en donateurs· die voor deelneming aan 
de toto in aanmerking komen hebbew inmid(e_ls de :f0rmuliercn 
voor de zondn)ten, 24 "èn· 31 Ecug, ontvangen. De invulling is ge
heel "in ovc:récnstcmming me~ ·,oorgaande je.ren en zal derhalve 
geen ra':lcli•jkhcdcn opleveren. , 

Ook de in;tovcrings--i.dresscn ziJn dezèlfdc, U vrnet 
het nog wel: ::Jhr .Wfü,tc:fcld, Rc·gc.ntossolc.2n 198 tot Vrijd'lg• 
avond zE.s uur en dhr.Houkcs,2e Schuytstr .• 60 tot Zaterdag zes 
U\ll',. 

• Met het oog op de vE.le administrr,tieve werkzaam
h~den, s.r.cci::.al in de i..~rste weken, is he;t noodzakelijk, zich 
stipt aan deze tijden te houden, Op het belang van de toto 
voor onze vereniging, speciaal' mGt betrekking van de ingebruik-• 
name ven ons eigen "home h behoeft zeker niet gewez0n. te worden. 
Wo vertromvan er dan ook op, det· al onze leden en donatt;w.•s 
een ·kansje zullen wageri'., In voorgncnde jeren hebben we m&nig 

' prijsje in ·de wacht kunnen slepen.' Waarom z"oudt U daar niet , , 
bij 'kunnen "zijn: Voorts rE.kenen we er op dat,.onze leden en do
n.:teurs propaganda zullen meken·. Nieuwe •donateiµ-s zijn nog van 
harte welkom. Do donatie bedraagt f.6;- pèr jaar, en geeft 
vrije toegang tot al de door onze elftàllen te spelen wedstrij-. 
den, en tevens recht tot deelname aan· de toto. 

· Ook onderling zullen we· weer· een c0n:peti tie spelen. 
Daar echter nog wel meerdere leden en donateurs met vanantie 
zullen zijn, beginnen we hiermede in de eerste week van septem
ber a.s. Vnorlopig veel shcces. Hebt U o, l'of,2 fol!,ten belt · 
U dan Zondagsavonds tussen zes en'zeven uur.even op !! Tele-
foon 324721. ' ·: , 

De stem· van de Pé. Pé. -' 
·Nog enkelè dagen en dan zet de eerste contactavond 

, 

f 
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.., · werkelijkheàdtworden. Wij w~ten, dnt ·u _nhuwsgü.rig bent, : 

m~ai; wij z:jjr?·óok .. _!!: vru:gt. zich af, wat het zal uorden en .. 
wij zijn benieuwd ho.!;)1 groot de _opkomst zal zijn; 

Nu,. fü,mes 0n heren, wij stollen alles in het werk U 
een werkelijk ge,zellige avond. te bezorgen. Lntt dus de tnp-· 
too "t:iptoe" en kom nmir. de. 11

: tumptoe" in de hoerlunigheid 
v&n gezellige dansmuziE,k; die i.n de 11 cutb.cnmbe- 11 onder de 
kerk i,;an de Apeldoornsolc.an dobr ons woi;dt gu,rg,'.•nisccrd. 

' · , Het zaaltje gac.t om 7u45 open en om & ü.ur zal het· 
startsein worden gegeven. 

Toegang ui t 9lui tend op vertoon. van Uw Lcmsdtploma • 
. De tJn:trée voor led'en, donateurs en donr. tri ces bedraagt LO .35, 

voor in.troducées f. 0. 50 •. : . · 
. 1 Ylij maken U er op attent, dat slech_ts beperkte" in~ro- . 
• ductie is tocgEstc:cn. Toegang tot deze avond ui tsl_ui tend 
v0rr personen boven 17 jf,ar. hen verdere ·limiet•wordt niet 

·, g:steld, du~ ook de 11 o_uden van dagen 11 ,zijn van 'hert(;) wel
kom.~ Wij -gelovén n2mclijk, geacht~ 11Dré:estrekkcrs 11 d~t de 1 

,,, - to"'gangsprijs voor U oo)i: geen bezwaar moet zijn. Deze avond 
zal lleslist g<:,m ."hotjE:zz"fcstijn wnrden, mf!ar eon rustige, -· · 
gezellige dr.nsr.vond. Mochten er S(!IDS · jongeren zijn,. die 
dénken zich· te kunnen· uitleven in· heerlijke 'rock'n roll dan
sen, dan zijn zij verkeerd r.angcsloten. 

Dus, kort en·goed,'wij zien elkaar wc0r·,1.s_.zaterdag-· 
· c.vond, 23 augustus om 8 uur. ' Pépé 

PRJGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG
1
, 24 AUGUSTUS 1958. 

- 2u30 , .. Lisse 1 ·- Lens 1 . Vuursteèg te Lisse. 
- 2uur Lens 2 -'RKSVM·l Ockenburgh, vcld 1, lok.l 

. -12 " , Triomph 3- LE\ns 3 Zuiderpark-26 gcdcd te 
-: 2 11 Lens 4 - RKSVM 3 Ockenburgh,·veid 2,•lok.2 
:'.., lu30 Triompli 5:_ Lens 5, Zuiderpark, 2de gedeelte 
-12u30 Lens. 6 ~ RKSV1! 4 ( OÓkenburgh, Vtld 2, loka'al 2· . 

' OPSTELLINGEN: . , . - .. . .. 
-"--'--"-'-'-==Lens 1: A.lleck, H.Haket,A.v.Lnarhoven, J.;!JciJ-
ersbergen, J.Admiraal, ll._Lutjckx, ·F.Burghouwt, L.Knijff(·Fah
renheitstr.),H.Lancée, J,Ra.s,A.Linneweevçr. ReservGs: J.Vlüs
ttfeld. Samènkomst: 12u45 het Hollandse Spoor. ' ' . -~ . , , 

,, ·, 

. . 
, . 
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' ' . -352-------------------------------------------------------------1 Lens 2: F.Ko;tcknas; J.L~liuvc1.d, H.Kè.mp0r,A.Vcstc_r, 
J. ; .d.lker, ,/l, .Hopp,mbrouwc,rs, P .'Burghouwt ,J .Suijkerbuijk•, 
R;;mstcfeld, !{.Bei,jersbcrgon v.H,.negouwon, J .J{ger. Reserves: 
A. van Gast0l, H.Pennings. . 

Lens 3• P.v.d.Lceuw, A,SCT~bers, L.Knijff(Voorburg), · 
Lv.Vdzen, C.Hoogoveen, H.v.Niel,G.K,ochi, L.}'ortman·, P.B,.igen

.Hl ncgouwen, N.do :.r~:-uyte:r:, G.dL ZHijgör. Rcs'ervE.s:J .Bom,E.Roo- _ d·.,ijn. 
L8nG 4: R. de W:::r,rt, A .Kr0l, G. v .ifü.Yfanrt, C .l'lïeuwenhuizcn R.Bcckur, K.Crmnm, L.Blom,G.Jehee, F.Sch:i.ppers, F.Wolff, J. 

Kuijpers. RGserves : J.v.d.:Beek, A.Loykcns. 
Lens 5: H.Verheugd, E.Löwcnstein, W.Klünnen, R.Verbrugh, J. v. Westing, G.v-.G0in, V .v .La&rhoven, J. v ,Poelje ,J .Boor tman, .G .• Lnm, J.Brpchard. Reserves: G.do Zwijger, L.Niessen. . 
L8ns 6: R."Suijk0rbuijk, H.v.,1.B.Lk,J .Wallaart, A.RnykE,ns _ 

J.3toltc.nberg, D.v.Licshout,E,Serolo::,C,v.d,Bog,:crt, S,dc Bruijn 
L. de Woert, J. v. d .B~ek. Reserve. :' H .Brockhnns. · 

I • 
Afschrijvingen(liefst geencC)1) to xichhn ct&n' dhr.F.J.

v•,n Lmcemburg, Buijs Ball?tstr.54, tGl.636509. 
. Zondag j .l .• was het. rmntal afschrijvingen schrikbarend 

h,cg 0n evenzo het aantal wegblijvers z0nder afschrijving. Zo-. ds' wo begonnen zijn zo moeten we toch c:cht niet d2 ni<-UWO 
competitie ingaan went dan zal er.weinig van terecht komen, 
kten wo afsp1eken zondag a.s. allemaal aanwi>zig ;te zijn opdat 
de ECO 0nigszins een idee kan ·krijge_n 0mtrent· de samenstelling · der clftallen'voor de ni0uwe c0mpetitie die al héél dicht voor de. deur staat; · · · 

· Laatste ·publicl:'.tie der namen voor een pasfotO: 
H.Bcijc.rsbergen v.Heneg., '.Blom, L.do Boer, J.BQntje,,H.v.d, • Boogaardt, J.v.Bussel, A.v.G8in, Ph.de Hter, G.Jehee, F.de 

· ,Jong, S.Kroon, R.Ml!hieu Sr., 1J:.1'!uldear, L;Niessen,·J.Roozenburg_ 
F.Schippers, J.Wallaart, R.Wüst8feld. 

. 
. ' 

-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN 

30,en 31 Augustus ·spele; ~cht elftallen tegen Quick 
Steps. 

I 

, 

- ,, 
. I , 
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. Opstelling voor zondag 24 1::ug. . 
" J.Wicdenhoff; F.de GrN't, H.Bayer,N.Drabbe,K.Ad-. 

iniraal, W.Wicgerink, A.Lutterman,H.v.Dijk,I,.Hsnssen, H.Pol- • 
.t{ - C • ,' "'• 

,man, C.Verheugd. es.: J.v.Zon, K.v.d.Laan, W.Ve~derbos. Lei-, 
, der : . dhr .P .Mè•ershoek. --

, Toernooi: op 7 sS"ptcmbcr zullen wij de,elm:.men aan .het; 
jubileumtoernooi van Quick Steps r:ict e,m elftal van. 13 ert 14 
-jttrigen. . _ ~ l , 

Foto's : Zo spoedig mogelijk moeten"er foto!s w0 rden in-
geleverd t'c::r : A.Brouwer, C;v.Dàm,A.v.Egmond, P.de Haas, 

·· ,A ,fü,dem:c.kef, W .Reinkemeie:i;, N,.Roo;(mbyrg, P .Sch.E,l ten, L .'B1cÇgg, 
_V/,V(;ndcrbos, B.Hcndricks, W.Wü:gerink, H.Dictz .en H.B:;,,yer. 
· ,Foto's en keuringsbewijzen ·mo-:,ten ~n0g. ingdo"ltrd worden. 
do'or Vi .Gr·oot, E. En H.'ifozenberg en ·J .WL dcnhoff. 

· Heust ·je, jongtns, · de compcti tic st,:.at ,voor dié: deur, 
In laCf'tLrings::::.dr~ : Tomn tcnstI'. 5-Q.. / 

' 1 
- De, Wocnsdagmiddagclub,start weer "P 27 aug. Aanvang hslf 

drie voor alle L<-nsl&dcm: Terre.in Pckenburgh. ,0 • . · 

' , . 
De ~m12~i.1 ti_SJ_ voor dE, junioren begint 'op 13 en 14,sep. 

' Oefenwedstrijd voor zondag 24 au11:. 

· -:12. uur: Leriscombinatic _~ Quick S.tç,ps . Terrein Ockenburgh.' . . 

' 
-:-·:-:-

,Yitsl~en Senioren vnn zondag j.,L -
. ,. GDA Lens 1 6-2 -

ADS 2- Len~ 2. 4-3 ;_ 

ADS 3- Lens 3 4-4 
. ADS 4- Lens 4 . 2-3 

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

BEKERWEDSTRIJD GDA l - LENS l 
I 

,Dat GDA m~t 6-2 van Lens zou gaan winnen, was bij de 
rusi; zeker niet te voorspellen. 

Voor de rust werd er door onze spelers bij vlegen aar-· 
dig gevoetbald. , GDA opende de score mot een loeiende kç,gel 

.' van hun midd~nvoor, die de bal over kpeper Kortckaas heen in 

' . ' ··.'. 

< 

., 
' ' t \ 

' 

; ..... -
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in het net dc,ed suizen·. L,mcée kw&m, rn,i een pa.ar.maal goed.te 
·zijn doorgçbroken, niet verder dan in de GDAtmangel, m::ar de 
niet best lGidende scheidsrechter, ketSk of hc.t de gewé'onste .• · 

· zc,ak van de wereld wes on liet rustig doorspelen. Van obstruc
. tie geen kaas gegetên,· (Ik denk, dat d·~ scheidsr"chter er· ook 
nog even in moest komon). -

Toch liet k:ncée het er niet bij zitten, e<,cn schot tügen 
de pn,ü, IIK:ar jmr.:;:er gc,noeg miste Wüstcfold" de hem gi: boden· 
kans. Een aardige· combinatie ove:r rechts, br11cht dt bal bij 
onze middenvoor, die· nu klëlurig scoorde. , 

Na de rust, wns het ook met d0 rust in de ploeg gc,daan, 
dekkingsfouten waren scheiing en inslag, het middenveld werd 
prijsgegE>vcn, het ph,atsen werd steeds slcchte.r en van goed 
combineren wss gef:n. sprc.ke .meer. GDA ging hierop langz2am de 

'score opvoeren, mant 00k' door htu;\ voorhoede w,:,rden nog VEcl<è 
k'.1n~en gemist~ ., ~ ' , 

Toch konden we nog :.en doelpunt vnr.r _ de onzen noteren:, 
een voorzet vrm rechts werd keurig door Jrop 'ilüstE.feld voor
overvallende ingekopt. Al met al een wedstrijd, welke veel te 
dtnken geeft voor de toekomst • (De blossurcs gaven ook vml 
iets te denken). . 

De ECO zal cnge-·tijfeld. de juiste ci,mbinatie weton-t13 
vinden, die zeker gevonden moet worden, ho0 dan ook. '· 

. , Want wil LENS l· het komend seizoen oen woordje mee-· 
spreken, dan zullen onze vo,r·trekkers' anders uit de bus moeten 
komen, dan nu het geval was. Laten we hop0n, dat de hiervoor 
aangewezen spelers met gezamenlijke inspnnning, opofferingen 

, en de juiste m&ntali tei t onze kleuren in' het ~.anstaande sei-· 
· · znen hoog zullen houden. 

WSDSTRIJDPROGRA1/lli1A VOOR LENS 1: 
-14 sept. Lens - Velo 
-21 . Il 

- 5 oct 
-12 Il 

:.19 " 

HoE.k v.Holl.-Lens 
Lcè:ns 
BEC 
Lens 

Naeldwijk 
Lens 

- Delfia 

Ván het bankje. 

26 oct Gr.W.Vac - Lens ~ 
9 nov Lans- 1 s-Gravenzande 

16 nov vrij 
23 " . ·Hermandad-Lens 
30 " Lens':. Full Speed 
7 dec.'Oranjeplein-LGns. 

::.=:::=========· ;::;::;;;;=::;::;:::::;:::;=========-· =·== ".:; ·=-==;::== ....... ======= ,======== 
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RedGctie: G.Lani én G.Jehee 
Gironummer ·tnl.iv'. L.en S. 336711 :, ·. •. '• 

Se'cr.:H·: Houkes; :2e· Schuytstr.60,tél.324721· 

''i'e:rreinen Ockcnburgh / einde 12.an v2.n Meerdervoort 
. . •, ' 

===- ===========,. ============~=========== ·== ·=============== 
.•3le Jt.:,RGA:iG (195,7-)?58) n°52 28 Aug 58 

=== ,:;:======================== ·:~ -===. ===;;:==================::::;;:::: "'-";!-

} . Y:1 ~ZAl:AGEiITA .,, . -

Lon,derdng 28 A°Ug Tr i ~1.ine . ~ • 

Vi·ijd,:g : 29 11 :!kstuursvérgafü.ring ( ~ie onder officieel) 

, Z,: tE.rd:::g ;iO " 6 Juniorenweidstrijden tegen Quick -Steps 

Zondt,g . 31 " 7 · séi;iioren,•redstrijden, 3 juniore,nweds tr • 

. Mermdc.g · 1 sep , : Glubz,vond ,; ; · 

Woç:nsd.~•.g 3 11 G1..;én' vioensd.:t@:ïnidd.agclub .-

============:::;;;:" = ·===•=======·· :::::;;======= '===::r, ==, ==;:::====;::; ~-=== ..... == 

B1LACGRIJK BERICHT r ' 
Vlij v6rnr.mEn· bij m ondc v:::n de voorzi tt,cr,; 

dat' 1•1e zeer binnenkort ons r.i'eriw ter1 cincomplex zullen kunnen ' 

bespftlén.·De eerste competitiewedstrijd van Lens 1 zel reeds 

op het r,ieuwe veld. pl2.átsvinéÎ.en. · · ... 
Nadere méded_elingén· volgen nog in de ko-

·mende Lensrevue. ·• 

J:~ ballotage . . · OFFICIEEL 
· I 1' S.Di!mw, 19.9.44 'Edisonstr,63, dhr.v.Gestel-Sa_rolea 

'. 

18 "R.Eijkelhöf' 30. 7 .48 Melis Stokelaan 716 dhr .Hoe:t;n2.gel-Houkea 

19 R.A.H.Polman,21.1.45,v.Merlenstr.33 dhr.E.Polman-Houkes 

20 R.F.A;Pclman, 10.11.43 11 ' 
11 11 

21 J .F.Nuyens,20.3.43 ,Meloenstr._135 

Nieuwe. donateurs: 
298 J.Hendricks,-Hoi'te)ilstr.64; 

299 G.M •. Jacobi, Hertenrode 2 · · 

'' 
' ' 

3QO G.v.Agthoven,· Ln.v.Meerdefv9ort·423 

, 301 R.de Jong/Terletstr.7 · · -

302 D,G.F.Tettelaar, Lubeck~tr.66 . 

, 

·, 

' 

~.Ecstuursvergadering: 
1 

· Vrijdag,29•aug.58 belanljTijke bestuur~vergadering, ten , . 

. huize .van de heer S.v.d.Laan, Pr.Mariannelaan 108, Voorburg. 

·Aanvang 8 uur. Gnnrne r~kenen ·.;,e op tijdige p.anwezigheid.' 

, - ' 
'· 

-. 
' ' I 

' 
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1 -356----------------------- ----.-- .-------------------------------TOTO-NIEUWS. 
De st:::rt W?S ivéelbelovend. 140 Lens-leden en_do

nateurs stuurden hun fo:tmulier in. Of er prijswinn:::ars ondex 
schuilden was maandagavond n·og niet bekend. li~.:ar U weet: de 
:::anhouder wint. 

Daarom rtkénen we oÓk c;..s. Zondtg wt.t.:r op een 
grote s<;hare deelnc.ers. 
· '' · Inleveren np de gebruikelijke edrdssên : 
dhr.Wüste!lield, Regentcsselaan 198 tot vrijdagavond ZES uur 

" 1!.Houkes, 2e Schuytstr.60 tot Zaterdagavond.ZES uur. 
-:-:-:-

VARIA thans 
-Ecrst/v(Cr!i;!men· we, d2 t ons junior).id H~nny Bayü· t,;n-

, Ji...volge v:1n t.:_en Lutooilgeval in :.tLi vo:1n dit jz.nr r0.:::ds gerui~e tijd in de Ir!richting voor uo;;lijJcrs ,L[!ll dtS T.s.sm;L_str .. 
~E.J./tocft 1 wc g0Ûs een c.ando~ ning ~.c:n zijn_ g0 zicht~vcrt:~o(s(:.:n. vnze bcstt- ·,•:c .. :sen vooi: cc~ spoedig: hors tel en houd je t{iri, . 
Hen1:y • . , · 

,-óok Peul Str!:ver he8ft tijdelijk onderdak 6 0vondEJn 
in.het Zickc,nhu:j,ä om 0en go~d gwslaagde operctie n:.:n een 

·voe tb"1lknic-tje te ond1..,rgt.;.~n. Ook enn hem de boste Wensen en ·we hopen -~j<c binnenkort wc ex in nns mi dien te zien. . · · 
· -Henk d<.> Br.kker mist sinds ck l2c.tste · t~xugreis uit 

Z1md<ert een veldfles. Bij de V:redenbuxchw0g in Rijswijk he8ft 
blijkbaar iemand anders zich hierover ontfermd, Wil dezo zièh 
tVen melden aan h0t adres : Rottermontstr; 48. Bij voork:a t 
dnnk. , - ·~ • 

_ -Te koop :_ eEJn paar Quick voetbalscho.:nen mnat 38/38]/2; 
2 keer mee gespeeld f.6.:.. Brilëven aan Ap.Hoppenbrouwers, 
Loosduinsekade, 69. 
1_)!.._ê'.)!EM VAN DE Pé Pé, 

. 1 

·die 'reeds enkele m,üen in de 10.nsr, vue 
hi'e-ft geklonken, ;is gebleken niet cl.ie van de ro.:pcnde in il.e 
woestijn te zijn. Met de heer Houkee kwamen we zat:,rdagavond i 

. ( of wns het zondagochtend .. ?) tot die .conclusie in de cat.icombe ven de · k0rk aán de.. Apcldo•.!'ilS elan?\. D2ar· werd, op een rverigens wel zeer lett· ·:lijke wijze, de eerste oont'),ctavona georganseE:rd door onze gloednieuwe PéP,S, ten· donp g,:;houden. Ongetwijfeld 

\ 
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-. --:-. -------· -------- -- -----~ .. __ . ----------·· ____ , --· ---~ 
h~rilinert U zich het gedrag van de weergoden op die Uvond 
nog wc,1. Met ·bakken tegeli;jk wierpen zij twee uur lang onver-, 
moeid hun sliknntt~ gaven ·op éen verdronken Den Haag neer. · · 
Men behoefde ,in de;ow omstandigheden waarlijk niet midden in 
·de wocstijli te, ga::in staan om van toehoorders ver.stoken te,· 
blijven ! Was het_ daar·m èen wonder, dat zelfs het drieman- -:' 
schap Haket-Juger-Suykcrbuyck weinig. vertrouwen meer had in , '·· 
de voli.unineuze wacrde van haar stem? Jos Jeger gef het bij 
de opening ruiterlijk :toe : " (mze ee·rste c6ntactavond is in: 
het uater gevallen 11

• _ • 

En toch - terecht mcakte Ónze secretaris hem daar bij 
'het schE:iden der ~arkt op attent ~ hE.èft Jos zich toen dee;_ .. 
lijk vergist. Zekc,r, de opkomst ,vms niet bepaald dE:nde,rcnd; 
wij. teldEn zo'n gocdE: dertig bezockLrs, ht tgecn dus re sul-

.,,,. tc::-rdc in ongcvr~&r vijftien densparPn. lk,~r dctgene, i::•et -· 
zo'n co.r.tcctltvoµcJ, tot E:t:n succes mo0t m,.kç,n; dé, ste111n·ing, dü, 
r eekte, \.r m:r,rmate df; avond vorderde, duidc,lijk in, -· 

Het Ll'zü.nde neg van de hE:E:r Houk<ès hud goed g,:;zi6n; ,,r 
1·1crd0n conkctun g.;legd, al menen wij wol to mogen opmerken, 
dz.t. do zcc>r innige conta·cten, Wae.rvan hij spro.k, waarschijnlijk 
al atrdèr en elders gcle;gd zullen zijn. OvE:rigcns werd er wel., 
vc~r gezorgd; d2t dc avond niet uitsluitend in het teken vmi 
het d,~nsen stónd;;- Er werden spelletjes gcda;m ond8r l(;iding; 
van Jos .Je.ger, dio kènnelijk veel naar de te:levisie heeft , 
gekeken, het duo S~ykérbuijk-Eisenburger zorgde voor cèn mu~ 
zikaal verantwoord int"rmez.zo, terwijl laatstgenoemde ons, , . 
samen met'zijn ega, .ook nog vsrgastte op enkele statig~ dans~ 
dcmontri:ties. Neen, hoe· men de zaak ook beziet, in het water 
gtvallen îs ,deze avond zekor niet ! · · · 

Wij geven de Pépé echter één punt in overweging: ijs 
en noodweder dienende zal de opkomst op de volgende contact
avond zeker tweemaal zo groot' zijn. ,Wort hd ·zaaltje dan _niet 

· een peetje te !flein ? Wij _geloven zE:ker dat het s'ucces van · , '· 
de ecrs'te avond ( per slot van rekening hebben zich toch maar · 

, liefst 30 personen zich in dit noodvreer gewaagd !) het zoeken 
. near·een grotere zaal wettigt • Wij willen dit ver~lag-niet 
, besluiten zondE:r onze dank uit te spreken aan de PéPé, die 
haar v,erk zo goed begonnen is.,., en haar aan te sporen op·de · 
inges~agen weg voort te gaan ' .,. . ,. ,- . . , , .~ ,... . . Rednc tie 
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·, P.S. Zo juist vcrnramcn 1;i~ v·in PéPé zijde, il.at do volgtndc~'.;. 
- _contact:;.vond in d}. l~_&tsto. weck v,:n september 'gEJhouden 
~ z~1l worden. 

' 
· Red • 

. 
PROGRAr:1,!A SLNIOREN VvüR ZONDAG; 31 k.!G'.,STUS 1958. 

' - j • 

-Riddt.rtonrnooi 1~158: 
' -12 uur ASC 1 - Lbns l Ros,_:,: -roning tv Vl.c.ssçflc.ar, vtl(l 1 , .. 

.:. 2 . " RVC 1 - Lens l " " " " 
-:~.:- ~ 

, -Vricndschr.ppclijk: 

.\ 

.. 

- 3 uur,· Westlendü, 2 '.... LE,ns 
·-lul5 Il 3 
:-iu15· ,,. 4 

n..,~ 

" 
-,12 u. " " 
-12 ·u. • Il 6 -_ " 

2 
3 
4 
6 

" 
" 
" " . 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
. " 
' Il 
Il 

. /· 
i...-?STLL~JI}IGEN: ;,• 

Lens 1 : ~A_.B..:..ck~ A.v.L-·.~rhov,.:n, ;::.}'>(c t;,.,r·s,B.LUijck: 
: .Adrüri.,ul, H.füket, F.Burghouwt,J.Suijkc,rbuijk, H.Lcr.céE.,, 

. J • Rc:a ,È :Bc~jcr~bcrgcn v .Hé ne"(;ouwcn' •. R,.scrvc.s ·, J. Be: je,rsbcr:- ' 
g n, 1.KniJff(B'"hrc,nheitstr.J. · • 

L8ns 2 : F .Kprtt.kc::::s, J ;L;.li,:vEJld ,H .Kc.mpGr ,A. Ve·s
tcr, · J.v·.d.i,ker, A.Hoppenbrom-.-crs,P.ljurghouwt,H.il.ooduijn, ··' 

.R • .Wüstefeld, A. 1innemwccvèr, H: v. Wçsting. RèsECrvts :L .Knijff 
(Voorburg), E:.Vcldink. Sièmcnkomst: Bus:ce.izigors: lu':,O Vl'rk"n-

' markt. Fietsers: lu30·hoek Thorbc.ckelaan. • 
.. , . . Lens 3 : P-.v·.d.LOGUl'r, 'C.Voldink; L.Knijff(Voor-. 

burg); G.v.d.Wë:i.,rt, G.Hoogevl:en, H.v.Niel,G.Kochi., _V .v.Laar
hovèn, P.Bergen-Hongonw,en, ~.Fortman, H.Pcnning. Résèrves: 
R.Verheuga; C.Nic.uwcnhuizen. S~mcnkömst: Busreizig,;rs: llu?.5 .. 

.. ,Varkc.nsmarkt. Fietsers :. llu45 hnek Thcrbeckelaan. 
Lens 4 :R.de Wnart; A.S-n:::bcrs, A.Krol,B.v.Vel-: 

. i:cn, J .v. W,sting, J .Boortman,G .Krmpcrman, G_.Jehee ,H.Pelster, 
J :v .Poelje, L.de BoJr. Rcserves:E .Löw~nstein,A.Loyké·ns .Samen-'-.,; 
komst: Busreizigers, llwj•5. Vs>rkensmarkt. Fiets8rs:llu45 ~o8k; ', 
!horbeckelaan. .., · 1 

·· Lens 6 : R.Suijkerbuiik, E,Löwens,tein,W.Klünnen, 
G.v.Gein, R.Becker, c_.Nïeu·w.cnhuizen, .L.Blom, J .Kuijpers,F.Schip-

• pers, G.Lmn,J;.Broch:::rd. R"sètves: J,Bom_,· J.Bontje;. 'Samenkomst: 
\ 

. ,. .. . 

-~ { . 

. . ' 



\ 

. ~ ' 
·, .. -·. . .. 

I 

; 

-: .. ;'' ,', .:' 359..: 
:-. -✓ -- --- ,----------- ------·· ·-----------------. -. -------

' . . Busr.Gizige;rs,: 1Uu30 Vcrkc'.nsJllarkt.' Fü,t~L:i:'s: 10u30 hoelç 

Thorbcckclaan .' ::. · . · • .. .f .· · • · ··· · :. · 

· · i L'cns,-cnmbinatie: ·îl,Ivi5hicli· Sr.,. K.Crcmm, · J .Wdle2.rt; · • 

Ii.v.à..B, ol<;, A.Loykcns, R.Vrc,brugh, F.)Volff, C.v.d,Bogr.~:r:t, . '.• 

S.fü, _Bruijn, J .Do0\ch1:ns,'·J .v.d,Bcek. Reserve: D.v.Lü.shcut. 

S1,m:nk0i::st : Eusreizigers: lûu3.0 ·v,,rkf.nsmarkt. }'ktsers:·lüu30 

' 

,h\Jo'.t Tho_:ch.ck8lë.,.n. . _·.' · 'i. '.· .·· . . ' . 
. .,,. .A;:s'chrijving8n (liä'st· gcencen). te r-ichtc;n É,2.n : · 

'. '; '. · clli'r.F·.J:v:.:.n Luxemburg, Btlys :Shllotst:r:,54,tél.636509. 
. , 

,, •/. 

kns 
'LE,ns 

.. ; Lt.ns-. 3-HVV . ; Sp00:twijk 

5 ; _L2ns 6. - Voorburg 5 ; ·Cèlri tas 8 
' 

v;,.i:J' ':CE, JUCG . 
- ' ' . 

_ ~-::.t~r:i~.g en. zondcg t:.-.s. stt:at, e;en ht:,lc -s~ric- ot .. > 

;fcnvrêds.trijdcn'o:p hc,t prr.,r;:r.:m, .. : .Aèn de·h,;nd--vc.n c.a. -dczè. 

w~ds'.:rijdcn zal.. do J(C, a:: ü:tülcn form0ren, Niet nodig dl.Î, · 

.. · om np t c ·ro,ptn tot grns,tsc pr~str.ties. Ied_er ze.l .tr,:,t nut ".'-' 

., zijn uiterste: best doc.n wel inziGn. ,. ' 

Kijk" je; voetbr:lschoi:.m:n c.ëi.. weer ·c0ns .goe~ nè:;. 

· Vuil plezier en natuurlijk suks,:s ! ·,·. 

• . En z0,is het oefE:np;,:-ogramma voor zetcrd!!g 30 nug: 
. . . 

luflj 'Pupillen I ·- Q.uick Skps ; '.]'errèin l • lokaàl l 

lu45 ' 11 ·II-· ·" " .",, 2· " 2 

2u30 3e klas-elftal Lens-Q.uick St. " l . " l 

, 2ü30 4e 11 · ' " I 11 • · 
11 \ 11 " · 2 11 ~2 

. " 
5u45. 4e " " II " l . . 1 " . l " /1 

" " 

, 

.3u45 4e " "" · III ," 2., "· 2 
' 

Voor zondag· 31 aug 58 
" w,J " 
is·· . ' het : 

. • I 

-1:2 u. · A-kiasse. Vrcdenburg 1 Terrein 
1 • 

-12 u. le kl,::s , - Q.uick Steps " 
l 

' 
lokf!.21 l 

2 " ' 2 

· -1 u.15 2e klas " " :1' " 2' . ,,,. 3 

Dè elftali'en· ·ziE,n er_ als 'v~lgt· uit : ' · 

~. 

. A-'-klasse : ·c.v.d.BEek, ':R.Bl;k, D.Taat,H.Dietz,L.Blogg,' 

· ' J .de; _.Heer; W ,s_toové, E ,Polman ,: .i' .Kern per, B .HE.ndrio.l:,~;, P .Meers:. 

'_.,. hoek. Rcs:H.v.Dijk,A.LuttESrman.,F.de Groot.Lûidèr:dhr.Sar,olea.' 

;..!- •. ' ·. \ --:-- '·. .• :- : ·. . -.•. 

, 

. ,, , ,. 
·•:} \ 

... 

,,, 

'.· 
. ) 

,. 



. '· 
. ' 

. ----------------------------·-------------------------------- -lste kl2s-clftul: G.Hnllct-n, H.dc fü;ns,W.füms<Sn,J.W,,vc.rs, 
· ,;Roodbol, A~Uowee,W.V~r;derbos,H.v.d.Spuk,' A.Thomus,G.v.Iluu

·,en, 1i.H~crschop.Rss.: i'i .v.d.k.an, R.Sth::ethof ,R.:Dckk0r Klcijn 
·-eider: dhr.P.Mm.rshock, · · 

··,: ' 1 ' 2dc klris-clftel : P.Schul,tcn, F.Wnostctkor, A.Roodui~n,}"'.J.c 
· ,it, L.v.Zilfhout;C }iuytcns,A.,v.Eig,A.Vriclink" G.91yhosk, 

:i.Goc1ll!ans.,.P .• de Hn,·s. Res.:)\.Born,P.v.Gc1·.:cn.Ltid,:,r: dhr.H. 
Se B~kkwr. .. 

3de klns-clftal : W.Burgh0uwt,P.Uic.uwcnhuizen, 11.v.Adrichem, 
;:'.Haring, j.v.d.Knaap,J.de. la Fuente, G.-Scipio, V.Nowee, H. 

' ,îicuvïënhovcn, L. T)loinas, B .Brouwer. Rcs.: N.Pannekcet, J. Wit.: 
ting, F.Duim. Leider·: dhr.H,de fü,kker. 
4c klns-'elf:kl I : H.Wubben, A.Roscnthel,J.Mcycr,A.Vcrburg, 

-i .R0odbol, A.fö rte,W.Reinkcmc.ijcr, J.v.Ac,richcm, P.Po.illót, 
·~.Loomu.ns, ~.v.G ... ::!brt. Rr·s.:-"i;.v.1gmond, C.v.Ik.m, W.Groot. 
LE.idsr : dhr .. LBc ck .' ---
4c klcs-clft&l II: .i..v.l.gmo~d, ?.B,ij,.rsbcrg,n v.H,negouwtn, 

' C.vn; lr:Ih, iV.Groot, A.Ernu111(_r',N.Roozenburg, C.Suij½:crbuijk, 
'èh.v.P,::,_,ssên, R.111:,rtin.us, J.:Cictz;A.R,demcko:. LeidEcr :dhr. . ' q.L[!m._ , ' . 
4c kh.s-c.lftal III: R.v.Grhktn,J .Schcllr.rt, E.Wezembc.rg, 

P.Ebi{ig, F.v.d.B,t-k, A.Koc.l~m,m,P..Wc.zenbcrg, A.Vtrstccgh, 
A.v:d.Be.ck, S.Blok, J .v.Ovérbcck,Rcs.: '.rh.v.d.\71:

0

art. Lüdcr:. 
dhr .F .llourik. - ~ -- , 
Pupillen I: ... J .dé 1Wanrt, R.v.Ectcn, .?.v.d.Vcer, H.v:.LE,ur,C. 

,. van fü\al, J:V0rhaar, J .Englcbert, G.Rooác.nrijs, H.v.d.Hcyden, 
P.Busm,:m, A.de BrÖuvt.er. Rc;s.V/.Krol, J.v.Dorp •. Lcider: dhr.Vi. 
Stoové. · 
Pupillen II: F.de Kleijn, F.v.Gctst,A.Ovc;klift, F.Mourik:, J. 

Kiebert, J .Luncman, C.Tèunissen, C.v·.Egmond, J .Lieshout, R. 
v.d.Ruytenbeek, A.Krol, Rcs.: F.viDruilcn, A.Englcb_crt.L,ider: 
dhr.R,Blok. , 

Afschrijvingen aan dhr.E.Sarolcri, Tomatenstraat 50, · 
' tel.362898. , 

, 
COMPETIE-IUDELIUG SENIOREN': 

' ' 

Lens 2, ADO 6 (t), Concordin 2, Westerkwartier 4, 
Kranen barg 2, · Spoorvri jk 2, RVC 3 , VIÓS 3, L1;:akkwar
tier 5,7 N:;ir.l,dwijk' 2, Sch,e_v.E'.S.5., Full Spccd 2. 

' . 
1 / ., . 



. '. 
, 

-, .. ,, .. •, ·•., 
, . •, 

' . 

---------------------------------------------------------·' 

3. K 

Len~ 3, HVV 6 ( t), vrus 6, · Ccler.:i, tas 5, RKAVV 4, 
Blauw Zwart 4, Schev,H.S,7, Fll:amingo 1 s 3, CromvliGt 5 
Dolft ·4. . 

' -
Lens 4, Spoorwijk 4(u); Vc,lo 3, Po.stduiven' 5, ALS 4 
Ho8k van Hollend 3; Verburch ·3, GDA 15, fü:.21d"!~jk ·3; 
VCS 6, 

~ . . ... -
Lens 5, ODB 4(u) V.9orbûrg 4, Toncgido 4·, Rijswijk 5, 'ic 

HMSH 4, VDS 4, ,Archipel 5·, Bkuw Zwart 5, Ma,:S'tr,4. 
. . ' ( , ' . . 

tcns 6, Voorburg 5(t), Vrcdenburch 5, Luakkwart.9, 

Cclcri tas 7 ,· HBS .11,. RVC 6, VVP 6, Rava 7. 

L€ns 7', Ccleritás S(u) Q,uick 9,• F.VC 7, ,!j:rancmburg 7 
v:;:os. 7, VVP 7, .lJHL e, Vlc.sterkwarticr 7, Lackkw .. 10. 

_; Zoals U ziet; zijn er voorlopig 7 elftallen ingr.gcel,l. 

lJe eerstgenoemde t"gcnst~nd0rs ontmoc 'kn onze i:lftallèn op 

7 scptûmb€r a.s. v,aarbij tcvF.ns nang"gc:v~n is of ,Lens 'thuis · 
( t). speelt of uit ( u). De krns is groo~, dr,t füm '.'thuis "zcl' 

bé. te.kenen: Hcngelolaan. Mu~r hierov0r hoort tr nog rn:.dér, .. : 

- · 1/1,:'t de indeling betreft, hic.rovcr v,illcn wij weinig 

' l 

\ 1 -... 

; 

comm;:,nt::,.,.r ge ven. Wr:l hebben we - heel v·oQrzichtig g8zegd-

de indruk,· dat in hé. t algcmc:eh de indeling nid ongunstig ' 

vo'or on's. is, Opvallend is de gró'te. afdeling van· Lens 2, de 

reserves· krijgbn li0fst 22 -vrcp.strijden, te spelen. 

Lisse 1 
Lens 4 · · 

:· I - ,., 

~ Lens 1 2-1-
RKVSM 3· 

Lens 2 '- P.KSv1J 1-2 
' Lens 6 ~-RKSVM. 1-1 

1 

Red. 

' 

Lens .. 3 en 5 km,men niet in ·actie, doordat het veld 

. van TRIO:i!PH• d0 0norme: ·mterma;ssa' s' van zat: rdagavond n'lg 

nic,t had kunne;1 wegwe~,::en. ]Jus nu al ·afgekeurde te:r:reinei\, 
, . .-- ' • ,. · 11 

Het eerste s:Jèelde geen slechte v,edstrijd._ n~· v0r-

dediging was .zeer gbed op iJ,reëf, maar de voorlinie too:iè.2 
oen groot gE:brck aan 'proil,uctiyiteit. H·ier zal nog wel wat 
aan gedokterd moéten viorden. Da/;lr is de training voor,. lui. 

, • 1 j 

. . 

\ 

---· 

,, 

i' 
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' 

' I 
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·-----------------------------------------------------------•, 

Het enige d00lpunt van het zesde ~chijnt van zeer 
bijzondere mr,keli·j gv'!ccs,t te zijn er) geruchten gé'f,n dat J.s,n 
St;,l tcnbc,rg dd" op zijn g<:weten heeft. 

A "'EN'.:'IE E. H. INCLG SEEff!:'ERS ,· 
Wij mak cm onze h don qn iH het bij zc,n:i :r C.~ h&rcm in

~-'- sset..rders er_ ·Op at tent'> d:::. t onzo 2u .pc:..ii1ingmu..: s ~E.r, de "hLcT 
J •. iüstcfeld, verhuisd is nnar Annn Bi,insl,:an 14. liotecr dit 
n~.,uwe adres s.v.p. ZiJn.tclcfoonnum,~.or _blijft ongewijzigd., 
Ül.637248. 

==-:-:====· == ' ===::======;;:;:========-=' =::::===========--::=::====::::::•·==-==-==-=== 

EINDE 31~ 'JAARGANG (· 1957 - 1958 ) 
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N.V. B. C. V R O EB H' S W IJ N H A N D EL 

· ,, CJJe 9Croon" , 
U belt' en wij bezorgen. 

Weimarslraal 198-204, Tel. 334223 
Houlzagerssingel 85, Tel. 330075 

. , 

u/h 9{,. C. {j. dchröder 
Laan van Meerdervoort '121 (Galerij) 

voor 
. ' 

NOUVEAUTÉ's - SHAWLS 
FOURNITUREN - HANDSCHÓENEN 

PrtnHgr11cht 170 

Telefoon 334421 

' 

Verlot1ingskaarten 
H uweli;kscirculatres 

Geboortekaartju 
HanJ,lsdrukwerk 

DRUKKERIJ_ CJ{ijfkema N.v. 

1i Krts Massief gouden constant 

l"EHLOl"INGSHINGEN 
in diverse modellen,,. 

Grote sortering polshorloges. o.a. 
PRISMA-PONTIAC-INDUS 

Doublé, goud en chroomstaal 
l"EHIIAAT 

JUWELIER SINDS 1901 
Dierenselaan 116 Thomsonplein 18 
Tel, 39,26.71 Te!. 33.33,28 

•' 

. 
G!a,handel en Glasindustrie 

H. L. ZAL,IIE N.· V. \ 

' Uitsluitend adres 
Prinsestraat 9'1, Tel, 115990, Den Haag. 

Glas ~oor diverse doeleinden, Glas in lood, 
G!asreklame, Geslepen glas, Glazen naam
platen, Glasverzekering . 

J. Hoogèveen en Co. 
Veenkade 31-35, Den Haag 

Filiaal: 

.- Telefoon 331027 

· 1Jzerwaren 

Gereedschappen 

Rijswijkseweg 250, - Telefoon 115053 

de n1ooie dini:e11 

\ 



,, 

Foto v. d .. Boogaardt 
Jan Luyken,aan 63-651 Te_lefoon 323295 

llw fotoltandel 

mei 'meer dan een halve eeuw 

foto ervaring 

MONTAN 

IJZER EN 

STAAL n.v •. - ' 

' 

l . 

B ET o·N IJZER 
BALKIJZER 

2de LULOFSDWARSSTRAAT 6, TEL, 116090 
• 1 . 

i 

Büller 
Assurantie n.v. 

Raamweg 22 

• 
Telefoon 184120 

3 lijnen 

. ;,OL'J"!IIPIA''. 
SPORTARTIKELEN - ~EDERWAREN 
Voor al Uw reparaties groot of klein naar 
.,OL YMPIA" op het HEESWIJKPLEIN. 

Jan Roo:enbul'fl , , 
Hêesw;jkplaln 33,37, Dan Hoag, Tel. 390977 

LENS LEDEN 5 pCt. KORTING • 

-
lf>.o-o-l:J.chafl,e't (-! ' 

Spar-klanlen krijgen altijd zoveel spaarzegels dat zij elk jnnr het geld spi\ren voor 

één mannd boodschappèn. De 'Zegelboekjes en h.arlt-n ziin zo vol. dank zij, 

de 10 pCt. ko;ting en de vel~ andere SP.ar-voordelen. 
' 1 


