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· Al jaren: .zijn U de BEWIJZEN ·, .· 
Van· Kwaliteit voor lage '., '\;/;. PRIJZEN 

Aar houdend door .DE ZON" '7. • GEBRACHT 
Dit was Uw voqrdeel, onze •. KRACHT 

· Ook ihans weer kunt U 1 · PROFITEREN 
· ':- Want de verstandigen''-. · BEWEREN •· 

., < : : . : Nog beter op . . TEXIELGEBIED 
Dan juist "DE ZC>N" .bestaat er NIJT: 

•. 
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{ ·,, -
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/ 

:--: 
CartesÎUf!Btr. 216-~1_8 Weim~iStra~t 327' Kemps!r~aat:122 ·'.Fa{irenb.str: 637-647 JonckbloetpleiD61 ·. 

Tel._33.54.28 • Tel. ~9.17.97_ ,< Tel.33.22.79 Tel. 33.53.~9 . Tel. 11.94.91 
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UW AANG:EWEZEN ADRES VOOR 

, · SPORTARTIKELEN 
' EN LEDERWAREN · 

is ~-

JAN ROOZEN,BURG · 
W eimarsfraát 394 Tel. 390977 '· 
Ai Uw ledeiwmen en sponarUkelen .. · 
word~n V AKKU.NDIG gerepareerd 

LED.EN GENIETEN 5 "Co KORTING. : 

VOOR .AL UW TEXTIËÎ. ·' 

Slaagt U bij ons beter, en , , ·,: r: _

goedkoper , . 

P E- V R E E Z E, :. >. 

Manufacturenhandel 
·· Tel. 395003 Nur.sï)eétla~n 424. 

, 

. . ,_. ~~ 

Voor Brandstofferi '. '. :. 

·VAN EGMOND· 
. . •: · · · · Ook voor, U Hn · 

, betrouwbaar edres 

DRIEBERGENSTRAAT 50 
. Telefoon 337387. 
Kantoor en magazijn•!': 

· T elefoo~ :196384 

- -- -~·-

Publiciteit 
.OUDWIJK 

>. 

Offset- en Copleerinrichting 

Pief Heinsfraaf 39 
·· Telefoon 395683 

Het adres ook. v~or UW 
Stencil werk 

N.V.Gla1handdea(.laolad"1riev{lal'a. 

H. L. Zalme 6 Zonen · 
DIR. H. L ZALME Jr. 

' UITILUITBND AD•U• . 

PRINSBSTRAAT ff • DBN HAAG 
TBLBFOON 1159 90 • , 

Gias voor diversêdoelelllden-G!as ID lood •' 
Gwrecl~ • Geslepen. glas - G!aunl-1 

, • uaamplatm , G!asverzekertng J · 

RADIO • RIJWIEL.EN .. 

DUIJV.ESTEI_N 
· G• llleTslrHI 64, Tel. 335953 . ' 

onae Aldellne R1Mi10WEIMARSTRAAT 163 
' 

HHr•••lrut 38. Rijswijk - Tel, 118195 

Vert. Jan van· der Heydenstn•.~ 120 · 

Junclcer•, Buroars-, Simplex~; Sfolcvl1-

'Rijwlelen uit voorraad leverbaa·r 

Desgewenst .betallftg In ter_m~n•n 

STOFZU,IGERS - HAARDEN 

' 

LAAN VAN MEBRDERVOORT 421· (GALEli1J) 
i, voor. 

NOUVBAtrra'S 1 
GARNERINGEN 

FOURNJTURBN , 
UNGERIE. 

---~ 

,· 
., 

.. , 



".-, 
' 

1 

r 

•• 

I ., 

,· ' ' . 
, • I 

.' is t*, ~- 1 N S R }. V îJ B ----------------------· 
Redrcctie: .G.· L!:m en G. Jehee Î 

Gironummer•t.n.v, L. en S, 336711 
Secr. :H.Houkes, 2e ._Schuytstr ,60, tél ,324721 • 

' 
,.. f. ,,.. 

/ 1 1. I. 

-======================================================· ==== 
32e JAARGANG (195e.:.1959) n°1 4 sep 58 · · 

" ' =====. . = -==- ==::;::.:;:;;::_'========:::;=;:;:=. ===========:;:;;:::;=========:;;=-=== 
' . Vim de REDACTIE 

~ 1'). j -
t•~+++++~+++++~++++~+++••·••+•t++++++++++•+•+•, 
l · · ', 1s-,G)'.'avenhage, 1:9.58 l 
' { ' l' · · Me.t vreugde geven wij kennis van l 
l _. ,, · de wedergeboorte van de· · 1 .. :_,- ,. ' 

• : 1 • LENSREVUE - OMSLAG. • 1 
1 · . . . 1 ! , : , ,. . . ' ~ : . . ; ,. . 1 

,.-•~~~~*i~i~~~~~~ii~i~~~Ai~~~i~iii,::.,!=~~~iiiiii~if . ./ ' 

.,/ -ne nieuwe 'jaargang van ons clubblad wordt dus 
Eindelijk is onz,ci Lènsrevue '.weer 'een 'rraaie goed.begonnen. 

omslug rijk. 
, · In 1946 _kw'am de L~nsrcvue ir{ de huidige vorm ; .• 

-~ . 
tot stand, wekelijks gehuld in een met a,dvertentie!'! bedruk-

.. te ·,omslag, Na verloop 'van enige jaren echter, werd de animo 
· tot a_dverteren z6 gering,· dat de drukkosten niet meer· gedekt. 
konden worden. En zo verdv1een dezE! omslag, Hoewer dit b;i.j, 
de Lens-enthousiasten weinig bevrediging schonk, is ons club
blad desondanks een' jaar of vijf zonder ·behoorlijk_ jesjc ··.. , , 

- door het leven gegaan. i' , • · ,. 
• Thans ~chter is de Revue weer rietjes aáhgekleed 

·en dit is voor een groot deel te danken aan de heer W.Ver
heggen, die het zoeken naar adverteerders voor een groot 

• deel voor zijn rekening h~eft genomen. Een woord•van dank, -· 
aan zijn adres ·mag dan ook niet 'ontbreken. ': 

. ' ',, . . 1 
,· Deze. verfraaiing van ons cluborgaán zal zonder ,, 

·, twijfel ieders instemming hebben, Maar.,.- latén'we ·er dan 
ook.voor zorgen, dat zij niet het lot van haar'voorganger 
beschoren zal' zijn, ·en;aan bloedarmÓede zal'·bezwijken. Wij 
vragen dáarom Uw bijzondere aandacht voor ·onze adverteerders. 
Door hun annonces in de Lensrevue te plaatsen·-;-verwachten ., 

, , • zij uiteraard. van· de zijde van de, Lens leden veel belangstel-
ling voor. hun artikelen,·:..:-:-:-. · · ( . ,· 

. ,,;,- _, 

. ' 

·, .. ' 

' 



. ' 

., ... ' -2-
I • . ------------------------------------------------------------

' Wat dé inhoud· van da-ze nieuwe jal.rgnng bE:tnft, hier~ · 
qvc,.:" zijn onze planriën nog nfet definitief. We hopen ze ech- · 
ter .. binnenkort bekend te maken. V[,nzelfsprehend zullen wij . · 
al •·.et mogelijke doen, om de Lcnsfamilie een clubblad te ser
ver0n, dat het lezen waa:i::d is .·•_·Moge hot komende seizoen voor: 
onz .. , vereniging in nlle opzichten voorspoedig zijn •. 

G.Jéhcè .;. G;Lam·· 

Onz.' nieuwe aanwinst. . 
Jarenlang is de Lensrevue al onze J,uisvriond die iC'~ 

dm.J Dondel"dag in huis komt •valren, ons al tijd wat mee te de
. - len heeft e!1 _meestf:!l zo gezellig an onderhoudend zijn .kan. 

Toch sch:u:imden ·wij ons weleens voor hem. •Hij zat er 
altijd zo bloot bij. Het was of een goede vriend in badbroek 
bij je;op visitÓ zat. Je vind 1.t wel leuk mr.ar toch 1 t s\aat 
niet. · ~ , 

Dat is nu voorbij. Hij _heeft 
1
w0er een jasje aan. 1fot 

de, hulp van vele klaern::.kers ziet hij er weer eenvoudig maar 
netjes. uit, mogen wij"wcl zeggen. Dank hie;rvoor aan de heren 
S.v.d.Laan, ~-Hoogeveen, H.v.Rijn Ëm H.Jc.nssen •. · 

De meste.dank .aan onze adverteerders die niet alleen 
c.on zakelijk inzicht bezitten m2ar vooral Lenig en Snel een 

· goed hart toedragen.'· ', .· · · .· · · ··. 
· · · Vrienden la.ten wi.j .b,:. j onze mmkopen · aan deze adr.es-

sen denken,. 1 ·•• . ·, . ·•. . ' ·· ;.,,Verhe en, ' 
. ===================== .======= . ==================gg ~====== 

'- LENS I B.AKAGENDA 
Do!}derdag 
Zaterdag 
Zondag· 

4 sep 58 : Géén t~aining , . 
6 11 

: 4 juniorenelftallen naar Gr.Willem -
7 ,, 11 : Aanvang seniorencompcti tie + l_ jUl'.\ioren-

. elftal r,aar Quick St·cps. ' •. 

Haandag. 
1linsdag 
1io8nsdag 

8 
9 

10 

Il 

Il 

Il 

Clubavond ! 
: Geen training 

Géé21- woensdagmiddagclub. 
···-==:::;· ======- ==:;=:::;;:;;:::;=====:;:::::::;:::;;;:::;;::::;::;:=· = ~ ===· -- . ::;;;:::;;:- =· :::;:::;:::;:;;;::;;::::;:::;:::::::::::; 

SENIOREN, DENK AA.¼ DE ],ERSTE KLAP ! t .. 
==-· = .. ===:;:::======= ·===::::;:;:::;::;;::;::::;: "=i====:!::======:;::;- . '== ~ = ~ ======== 

' . ,,,, ' , . OFFiéIEEL 
J:ieuwe leden : 

n°293 J.J .Boctékces , 22.12 .46 Middelburg~tr 59, téL 551006 
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'' n°294 Th.Brochard, j_3~{9.4a ~oorà.erbeGkdvm;sstr.64 - ·. - . 
295 Fr,du !{aas, 10.10 46·Arnhemsestr.19. -· - .. 
296 N.d~ H,Ed~., 30.1.4f,' ·. · ;-_ 11

• • : 
11 

- • 

297. C.A.Loomr:.ns, 1s;s.45 de .la Royweg 176 --
. 298 W.E.v.d.Meyden, 7._2.47,Hulshorststr.174 :A-

299 A.}r.R,c.d01ll!!k0r, 19.7:46 Edisonstr.144 II - . _ ., 

'' 
·-· 

300 D.Th.li .. v.d.Stoen, 21.1:48 Fult_oI1str.165 tel.632422- · 
301 )I.A.Suijkerbuyk, 7. 7.49 Noorderbeekdwarsstr. 78 ,tol-:330737 ·-
302 G.A: v.d.Togt, 28.9.48 Newtonplein 34 ·- , 
303 Chr.G.Verheugd, 25.4.41 Driebergenstr.in-· . ._- .• 

• . 304· K.v.d.W.cnsem,_ 1.9.47, ·cop~rnicusstr.190_,-t(!l.63~307-< 
Nieuwe donateurs:· . ,.~, 
n°303··p.J.Lerou, GÓrderenstr.16 · ~- ,-
In ballotage: - , è' , . 

rt0 22_, J.F.Nuyens, 20.3.46 Mc:J.oenstr.138 dhr.Juf.-Snr •. 
2:5" .- J.IJ.L.11.de B?er,19·,1.45 Wieringsestr .110 ~r.de BoéHouk. 

24 M.J.A.Bruinsmá, ·29 •. 6.45'Mclis Stokelnan, 1832- qhr.A. ·· : 
·, r, ··- -

1 
· • Kr0i en P.Krol , ' 

25 G.W.J.de HÓogd, 30.3.45·Vredeoó'rd 209-dhr.11cersh.~Houk .. 
, 26 J.N.M.v.Rooy,1.7,48 Zwi;rdvegersgaarde 8, 11 

- • 
11

." 
11 

NEDERLAND-DENEMARKEN, . ' - ' . 
, :_Voor bovengenoemde wE.ds'trijd ,.:~lke. op Woensd,ig 15 0ct. 

des_ avonds om 8 uur wordt 'gespeeld in .!iet Feyenoord-stad_ion 
te Rotterdam_, kunn!)n tot u:i,terlijk _DINSDAG, 9 SEP.58 uit-_ 
sluitend schriftelijk, pla~tskaarten wbrde_n aangevraagd "bij 
dhr.Houkes,2e:'Schuytstr.60. Prijzen der plaatsen·: Eretribune . 
lê ring f.10: ... ,.Eretribune,2e·~ring f.8.-,•Méastriµu11e lering 

· ,f .8.:., maastrib~ê' 2é· ring f' .6 .-, zijvakken le ..ring f .6.- _ . 
2e ring f.4 .- , staanplaatsen 1angè zijde f -3 •-:•~· staanplántsen 

r, korte zi_j de f. 2. - . . .. "" 
1 

• •s • 

'Aanvragen kunnen wordell ingediend door leden en dona-_ 
teurs. Toewijzing volgt ,n2àr gelang van het aantal,. beschik-.
bare __ plaitseh • ,ToEgc.wezen kirnrten moeten worden a-fgenoinen. · .-

, TERREINÈN HENGEL0~LAAN. . • . ' . - • 
. -'.De_ ingeoruikhame ván-·de, .. velden geschi~dt ·nog eerder, 

, dan_ veryiacht. · A:fgelope:p. zondag' zijn we dè _ làats.te, keer 9P : "•,•, 
_ 0clèenburgh' géwee'st, Zondag a;s. 7 sep.worden de ·eerste c.om:-

.--:0 · petitie wedstrijden op het nleuwe complex gespeeld. De o-ffi- c-:•·, 
ciële ·ingebruikname ~oigt op 14 seip.a.s, Let· ·op' de Revue v'~n ; ·; · · 
de_· vclgende week. · ;, ·· · · • · '· 

' ! :,., 
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TOTO-Nieuws. , 

De dqc:lname bewec:gt zich in stijgende lijn. Zondag: 
· j .1. leverden 150 leden _en dnnateurs l:fun fC'rmulicr tijdig ;n, •.' 

Wc ko0stLren dan ook'de boste· verv1aóhtingèn voor de n2ast~, 
tneknrast .. Gm:rne maken r;e U c:r nog eens op. attent, dat dcel
nnme is toc'gcst~:;.n voer nllé lc den en dcncteurs V,1n 17nj2ar 
en ouder. MinimUJ)l deelname 2 )colommen f,0.5.0; mr:ximum 8 ko- , . 
lommen f.2.-. Per fnrmulier: voor administratiekosten ;e:.10.c.t • ., 
Inlcveringsaäressen : ,dhr.Wüstt,fold; Rt,gentess0laan 198 tot 
VRIJDAGAVOND ZLS UUR; en

1
dhr.R.Houkes, 2e Schûytstr.60 tot 

ZATERDAGAVOND ZE.S UUR. . ' . . . . . · ~ ,, 
Nieuwe donateurs kunnen te_alle tijde worden op- ' 

geg8yen bij h&t secretariaat teg<";n bi:. taling van f .6~- per • 
jaa;r. Zij verkrijgen dcnrdoor vrije trog;::ng tot ons terreinen . 
complex en kunnen ook ean de tbt.o _dccln&men. 1 
LElfü-TOTO-èO!.JPETTTIE, ~• , 1 

... ' ' ( 

Zondag a.s. sta:r,t -C'ok 0nzo eigen e<ndorlinge t0-
to-c01r,peti tic. In het vorvolg zullen het hoogste aental pun- ., 
t1,n dn t ecm deelnemer böh2.ald w.::cr worden genot1,Grd. Tn a_f ~ 
w,ijking van het vorige jaar wachten v.-o niet' met d8 uitslag 
tot het E>indc van de K.N:v,B.compütitie. Deze kqer spelen 
we 10 Wèken. Degrme die ·_aan het einde van deze 10 pool-wÈken 
het ho0gstc aantal punten heeft verg<:.ard · cntvangt een prijs 
van f.50.-(vijftig gulden). Daerne beginnen we opnièuw, we-

. d8r0m voor 10 weken. Ook dan is de premie f.50,-. In totaal 

' 

· . zullen dus 4 ·x f .50.- te' verdienen ~ijn, ,Als bijzondl.re pr,:i-'. 
- mie loven we nogmaals f.50•-: uit, voor degéne die aan het _ -·, 

eind van de KNVB'."competi.tie over de periode van 7 september 
tot het einde van de cr,mpeti tie het hoogste aantal punten '-_ • 
heeft behaàld. ' ' . . ' . 

De ~anglijsten zullen:weer wekelijks porden 
gepubliceerd, zodat.U ~elf kunt controleren wie tot de ki;,.ns-
paarden beh_oren. .. .. 

De troostprijs van verl~den jaar vervalt. Er 
is.dus in totaal f.250.- te.winnen. WÓ zijn nieuwgierig wie·· 
van onze leden of donateurs voor de eerste maal de prijs in 
ontvangst zal mogen nemen.·. jJ begrijpt het reeds, dat regel-
matige deelname een eerste vereiste is. · · 

. AAN DE SLAG DUS ! ! Re bt U nog geeri formulier. 
Even een berich.tje aan dhr,Houkes,2e Schuytstr.60,tél.324721. 

' t .. 

·' 

• 

l • 
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" . 
·. en.het worà.t.U omgaand toogézohden ,· 

KLAAR ?? AF ! ! ! 
, Zondag ,,:alt het: startschot. -Ons Gers te' 1<'.r,mt 

·nog niet pinne~ d,ó lijnen;· maä:r voor onze scnio:rclftallen. 
·~ 

. ' 

wordt hot menens. De c0mpctitie bog1nt ! ·En dat boteb,nt dat 
·· 66 paar Lcmsbomm zich .in bev,cging zullen zetten om de w,am 
'van. Lens 71eer zo h00g m~gelijk, op de cnmj:,eti tie-ladder te 
brengen. In de afgelope;•n wi:ók-"end.en ht:eftu,011 volop de, gc),i,
gcnheid gehad de spier.en: •.n,er·v:at losser te mahm en nu• kan'· 
·het er· op. los ! · · -

' · , ·· Wl:!t zullen wc er dit jaur van maken? Zullen 
we in staat zijn de -prachtige·prtstl!ties van het v!Îlrigè sei
z0en te nerhtü,m, om niet te· sprckE:n vnn 0ve;r.tn.ffen' ?. Of-· .. · 
sêhonn :In de; zomorm<,1anden de/ v0Gtbalsport eó~ 'b"0tje naar do 
e.chtergrond ;;ordt gedrongen, is er dit maal toch vcBl gE:béurd 
in nnze vereniging. D2ar is allereerst het zoor.belangrijke, 

. -Jpi t vr.n Lchs ( verhuizing naar de Hené;,lnlaan, een ge. beurténis 
die wel allang -in de lucht hing "maar nu _toch èindclijk zijn 
öoslag gaat. krijgen. Maar "''k · op·vs:le andp'e 'gobi~don ·hebben. 
wij de laatstè ti•jd wijzigingeii.' in' on~e ,'~}'Oniéing .goncteerd. 
Wij ho-,v0n alleen m;J,ar te dGneken aan het we:,k van -onze nieu-. 
we Pépé, dat stellig beloften inhoudt, voor de toeknmst; .Zijn 
we te optimistisch wanneer wij spreken van een· hernieuwde·.. . 

· innerlijke bl.oei '? • ~:- • , !· . . , : . 
,i Laten we eens' aannemen dat we .. het·. niet zïjn~ · 

Zou hèt dan niet prachtig, zîjn wanneer het ook naar buiten 
uit crescendo zou gaan m.a.w, bent U het Ïnet· ons.eens. dat 
çli t' seizoen bij uitstek geschikt is om Lens nuar een flink 
aant.a1 kampioenschappen te scn0ppen? ê 1la!!r moet dan zondag 
al aan begonneir worden, want denkt U 0r wel aà.n: een puht . 

··.dat.in d€ eerste wedstrijd vèrsp.:eld 'wordt kan cms in de 
• ,lat!tste wedêt'rijd het kampi~enschap '1tosten. Daàrlm zal ei- · 

' • I ~. 

· zoildag al met inan· en macht óm die punten .geknokt moeten wor-
. den. Laten we het)iet zo d0ên.'a1s· vorig jaar. Hcrinnèrt U het 
•zich rio/> ? Toen wéei!:den hqt op de; eerste· èompe,ti tiedag louter 
0verwinningen ! . Vlaainni zoudèri' we daar· e:i,gmlijk geen tradi tié 

, .. van maken ?, ~uJ.len :i.è het met z}n allen eens proberen ? 
l,s_·\.i./· fi ,,_, I 

ucpeJ? .. . . ' -R d t'·é . 
,,.~.- ·: - ,,él.... ,. e .,.J. i •.. -r_ 

,. 

' ·. 

·, 

,, 



-· 
' ' 1 

' i' 

' -6-. 
-----, -----------. ------------------------------------------

' PROGRAMMA ZONDAG, 7 fiEPTEMBER 1958 ( SENIOREN) 
1 1 · "' 

uur Lens 2 - ADO 6 HENGELOLAAN - 2 
-12 " Lens 3 ·.:. lIVV 6 HENGELOLAAN 1 

· -12 " Spoorw;ijk • 4-Lens 4 Complex Es camp I, in_g,mg 
.,.. Hc-hgelolti.an 

-12 " ODB 4 - Lens 5 Ockc.nbur,>h 
-12 " Lens 6 - VoC1rburg 5 HENGELOLAAN 
- 2 " Lens 7 - ADS 5 .. HENGELOLAAN 
OPSTELLINGEil: 

0 
Lens 2 : F.Kortekaas, J.Lelieveld,H.Jfomper,A.V€.s-

ter, J.v.d.Meer, A.Hoppenbrouwers, P,Burghouwt,F.Burghouwt, 
_R. Wüstefeld, L.Knijff, J .Jager, Re.serves: C ,Peeters, L.Knijff 
(VC1<'rburg), P.v.d.Leeuw. . 

Lens 3 : P.v.d.Leèuw, J .Bcij'ersbergen, L.Knijff· 
(-Vo0rburg) t L.Fol,'llk1.n, G·.Ho0,;,. veen, H.v.Niel, G.Kochi,H.Ro0-
duijn, •• Bergenlienegnuwen, H.Pennings, A.Linneweever. Res,: 
_A.dè Waart,· · ., -.-.. 

-
' 

. ~,,, . ··~,,• , .. ~ ... .: 
1 • • .. ] .. ·a-

"'"'' .. .. • • .::.... •• -~' ,-1 ........... A.,1 ... _; :'.J. .... ~.~:1. . ' , • I .... 

Lens 4: H.Verheugd, A,Sm~bcrs, G.v.d,Waart, 
B.v.Velzèn, N.de Hruyter, A.Kr<'l,G.Kempe;;.man,. V.v.Laarhoven, • , 
S.de Bruijn, G.Jehee, J.Boortman. Reserve:,U'.St0ltenberg. ·,. : 

Lens 5 : J .Frijtçrs, ,Ph,de Heer, K,Cramm, · A,Loy
kens, H.Helmich, J.v.Westing, F.Wolff, C.v.d..Bcgaert, H.Naas

. tepad,' J .v.Poelje, J .v.d,Beek, Rèserves: H.v,d.Beek, · R. Ver
brugh. 

, Lens 6 : R.Suijkerb;ijk, È ,Löw&nstein, W .Klûnnen, 
C.Nicuwenhuizen, R.Becker, G.v.Gein, L.Blom,J~Kuijperà,F.Schip
pers, G.Lam, J.Brochard. Reserves : D,v."Licshout. 

Lens 7 : A.Bl,·)r, J.Ballering, F,Mourik,J.B<'.'m, 
H.v.d.Boogsardt, ~-Bontje,'H.Mulder, A.v.d.Bcmt,H.Janssen, _ 
H.v.Rijn, S.Kroon. Reserves : E.Lmvcnstcin, G.Lam. 

Afschrijvingen te richten pan dhr.F.J.van Luxem
purg, Buys Ballotstr,54, tel,636509 en wel uiterlijk vrijdag-

• avond, · · 
I<- ,.-:-:-:-

Van Jget ECO-secretariaat • 
. , Afgelopen zondag is voor onze elftallen .niet· 

', best verlopen. Dn0r f?en ongelukkig misverstand tussen de elf-

' ' 
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talsecn;tarissen ven beide· verenigingen is de 1.ffsprr,nk op· 
con fisaco, ui tg0l0pen. W,:,ar ',precies de schuld gcz0cht. mc<:,t 
worden zal wel al t~jd ·een npen vruag blijven. Van .beide 
-zijden •wcrdt bewc.crd d"t ·m~nè gGlijk heéft. Mocht- de I schuld , 
bi::: Uw EJftalsu.crct/\ris·gezC:cht-moeten werden den hiervoor 
gearne mijn excuseos want ik wèet dct velen van ·u de reis 

, naar lfoald\7ijk voor niets hobbcn gom:c:,;kt. , 

-• . · ·,• · Elftalscon,taris. 
-:-:--

Seniorenprogramma voor zondag, 14 s~Ptember 1958: , 
Lens l - Velo 1, VIOS 3 .:. Lens 2, .Fh.mingo' s 3.'..L0:ris 3, 

Lens 4-Velo 3, Lens 5-VDS •4; Ccler:i:lns 7-Lens 6, ,VVP· 10-" 
Lena 7. •. ,. s 

-:-:-

,· 

, Zodra het mog~lijk is Zcal d!) Eco zeer zeker 
nemen wee:r een 8ste elftal•in de compotitic in 

in 
;te 

overweging 
delen • 

,, . 
-:-:-

, 

è"0mpeti tieindcling Seni0ron. 
DC ·vorige week gepublic0erde competi tie,indr;ling ven Lens 7. 

is foutiçf. Ons z'evende is niet ingedeeld in de 4E) kl~.ssii 1{, 
dcch in 4 U, met D.ls teog(mstandcrs :• Tri0mph 6, Orcnjeplein 4, 
Vcgel 3, BMT _7t.AD_S 5, Pçstr:Iia 5, ,VVP 10, VCS 11. , 

De afdeling bcstcet geheel uit, vcteranenolftallcn. · 
-:-:- '\ 

PROGRAJ\1MA Jlil'IIOREN UOOR ZATERDAG .6 SEPTEMBER 1958. 
· ., 2u45 Greaf Wil .Vac -· Lens 2ê klaselftal Roggewoning 

2u4 5 11 11 11 11 3 e Il ë , " 
4 uur ,, 11 î, .... n 11 4e · 11 11 n 
4 Il 11 , 11 • ~ tl 11 4e 1t 11 11 

' •. .. ,..• 
PROGRAlliMA JUNIOREN VOOR ZUNDAG 7 SEPTEMBER 1958: •• 

Zondag 7 september rn:;E:mt eên 'elftal van Lens detü aan 
}:let 11.mdelijk toerl)-OOi van Quick Sfeps t.g.v. !}et 25-jarig, 
bestaan van deze vereniging:· Deelnemende verenigingen ·z:i,jn 
neast Quick Steps· en Lens, Ren; BBC en Spartaan 1 20. J<"ngens ·. 
'z0rg. er voor 'dat je 'er uitstekend.verzorgd uitziet en doe · 

;, de'naam van Lens door· spei en gedragingen alle ~er \lan. ._,, 
· Einde van het tàernooi + 5 uur. · ,, 

/ 

\ ', 
\ . ,. ., ·, 

-- --' t. 
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. - . -------------------------------------------------------------
. OPSTELLINGEN : ·. ·· _ ·: .· . ' , . _ . . ,_ · . . . _ . • 

_, . .' - 2e klasclftal: · P.Schul tc.n, F. Wamstèeke.r,W .fü.nsen, 
G.Halleen, M.v.Zilfhout, C.Nuyten~, A.v.Eig, A.Vrie'iinl5:, G.à:.y.:. 

· hoek, H.Go,.mans, ·A.dc J"ng, .Reis:: A.Eorn, P.v.Gorwcn. Leider: 
· dhr.E.Sarolea. Srr.umkomst : :2ul5 Javt,brug, 

~-· ~ ,3L klase:lftnl:,N.P1..~nnckcot, F.Thiim,N.v . .Adrichcm, 
J.J-cobson, P.Poillot, J.VGldink, J.Witting, LEisl:T,, D.\'fonc't..rs, 
Ll.ngleb<..rt, C.Loomnns, Res.:. A.Roodbol, lh;v.Paassen, ,LR~de- -
n:aker. Leider : dhr,Br_.Germáno. · 

~ 4c kläselftal.I : H. W.ubben,A.Roscmthal J .!,foyer, 
,- F. v .Gismert', A .Rondbol ,A.lfarte,W. Reinkomoijer,J. v.Adrichèm, 
.· 7h.v.Paassen,.R.Martinus,A.Rademaker, H.Wczenberg. Leider: 
·. clhr.A.Beck. SamcnkC'm-st : 3uur Java brug. ~ 

4e lüasclftcl II:' A.v. Egmçmd, J.B0,,tEkers·, P. 
1:~ilicrsbergen v.H,, N.Roo,;enburg, A.Bro vrc,r, C.-v.Dnm, C.Suijker 
buijk, '.J.?ietz, W.Groot, F,dc_ Hans,E;Yfozenbcrg, Reseffles: J. · . 
t:chcllart, P.Ebing, A.Koele:nan, V!.Wczonberg. Leider : :Lam. 
S::1menkomst : 3 uur J,1vabrug. ' . , · . -

•. -
Quick-Stef,s-tc•ernooie lftc,l: W .Burghouwt, P. Nieu

wenl::uzen, A.Rooduijn, P.Haring, J .v.d.Knaap, F.de Wi.t,G.Scioi.o .-
J ._de la Fuente, W.Nieuwenhoven, L.Thome.s; P.d, Haas. Rest- ' 

: (s'pélèn ook moe_.) N.v.Adrichem, B.Brouwer, P.,P"ill"t; Lot op: 
Sam"nkomst: llu30 Terrein Quick Steps : Leiders: dhr.Beck en 
Sàrolea. 

-·. ,.. l . " ~-

Belangri ,ik nieuws voor .. de A-klassers. Het eerste.- A-elftal _ . 
zal. kom'.'nd seizoen uitkomen in de interréginnale competitie., 

. - , JUNIOREN ATTENTIE ! ! Het ,juniorensecretRriaat 
is vanaf 4 september gevestigd: MEZENLAAN 43, telefoon 331506. 
Alle junioren-en pupillenafschrijvingen dus te richten aan dit 
adres. , . , 

-:-::...:-:-,. 
: WEDSTRIJDEN van zaterdag en zondag j.l. 

· Het eêrste'elftal nam deel aan het Rfuddert~ernooi' 
·' van Gr.Willem. Tegen het sterke JtVC kwamen we ·goed vo0r· de dag 

en be'rikten een '3-3 resultaat. Jammer dat na, talrijke straf- ,, 
. scheppen RVC met ,<de'.eer ging strijken. Hierna werd met 2-0 ge_,-. 
'wonnen vän ASC uit Leiden. Om de derde.en vierde,,plaats kyramen·, 

1 vre uit tegen Gr.Willein, dat ons '.in no.:.time een 3-0 achterstand · 
? • • • ! 

' 

. - ~ .. ... 
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bezcrgde. Wel wïsten we·_nog op te ha~cn tot 3-2,· doch ver- - _ 

• dér kwamen we 'niet. Onze voortrekkers lieten rédclijk v~et-/. 
·. bni. ~i~n. -.~ ,., ~ • 1 • \~ -'' 

• ~ '1. < • 

Door tot nu toe · nng ,0 nopgchèlderde oorzaak zijn de 1 ' • 

,oc,fonwedstri ;den van onze sen:i.rx:m tegen Westlendia niet do0r
gcge>.an,_ Onze" elftallen vertrekken namelijk naar Naa:\,dwijk, 

·1 terwijl de Westlanders in de ·mening verkeerden, "P Ock0n-
. burgh te IüÓeten spelen. Gelukkig kon een gecl,eel te van onze · 
spelers nog tijdig gewdarsch~wd worden, zodat hun een reis' 

•. bespaard werd. Van voetballen !mam natuû:r-lijk· nieets. terecht. 

De juniorcnwedstrijde~ gingen wèl ·door ~n, ta· è,'or
delori naar de uitslagen, hE.bbert onze jo_ngens knáp van leer, 

- •·· --. 
gatrokken:· · ·:: ,.; 

'. lo 
2ë 
3e 
4e 

klasse
. !l 

11 

11 

. " 
V,rcdenburch 

Q. Steps. 
'! 11 . 

11 Il 

Il Il 

4-3 
17-0_ 
5- 1 
4- 2 
0-0 

4e kl~.sse II 
'4e • 11 III 
Pupil.I_ 
Pupil, II 

-, 
' 

. r_ 

. 4-2 - Q,.Stcps 
- 11 11 1-4 

Il ,Il . 2-0 

'·' 11 3-0 

VARIA ' . ' 
. - We-derom 'heerst, ,er vreügde in de f?I',ilié 1/lüstefeia.. 

Wer,d nog maar. kort'geledén onze eerste elftalEipele.r' 
Joop net _een nieuwe spruit_ verblijd, _thans is het· de· 
beurt -aan Rudi. Hij en zijn :vrouw gaven hl.lll dochtertje_·· 

,. de namen Monica Mária:; Onze harte.l:ijke felici tàtiesl .• 
•· - Onze gelulcl'lensen richter.i, ,v1:ij ook tot Gerard Vree::iwjjk, 

die, zich ,cip 14 september •ga·at v,erloven inet Mej .Mies . 
v.d.Staak. Receptie';·van 4:.!.5. u:i.1r in "Sans Souci" ,Regen-
tesselaan 317. ·· - .. 
-- Maandag .jl. stonden de kranten vol met n}.eus over de 
prachtige race van_ de wer13:ldlcampi,oen op de. weg Er.cole 
.Bald,ini. Doch v,anneer de.ze grootheid, in z:ijn. vadërland 

11 lo Sputnik i-taliano" gen0erad, van de stu""lt van ons lid . 
Albin-,v.GasteL verneemt, zal. h:ij wel heel erg bleek om ✓ 
z:ijn neus worden. Albin vertrok nl. een· veertien dagen . · 
geleden pet fiets zuidwaarts en-stuurde on~ de hartelij
ke groeten uit Genua! ! (Dit ligt van ons Haog je zo ruw 
geschat een 1200 km.· ver'?Ti.jderd!) Wie spreékt "är nu nog 
v~ wiel~:i;:l:s11~~~~n;:9-J.s '.Joppi,Bobet en Gaul? Vopr ~ns i_s 
e... maar _ ~ én . ...-_u...., IJ." • , ~ 

' > 
. , . 
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De grotÈr gebeurtenis, waar: onze leo:en ree els jaren 
r, ,,ar verlancd hebbén, is nu wel zeer nabij: Oorspron
)· ,lijk vms' het c1e bedoeling, dat we in Ootob.cr ons ' · 
::·l.eu::1e terrein zouden kunnen betrekken. Doch a2.11ge- -
1.:.en per 1.9.58 onn ·co:1tr2.ct met Ocl;:enburgh afliep,• 
i~ e1" d'usc1Eo.1ige spoed ~chtergezet, dat we reeds zo11-
C·1g a.s. 11et do competitie op het~euwe veld·ku..mien 
r ~arten. Door dit onverwachte verloop kond.en 110g niet 
Elle voorbereidingen-getrbffen worden. Deze zijn op de 

·1.:,stuursvergadering van vrjjdsg jl.uitvoerig bespróken, 
cl is ons verder hi•er nieto van bekend. De officiële -
c•·:1ening zal plaàtsvinden op zondag 14 sept. Hierover· 

, i~er is de vplgende Lensrevue. 1 

. ' 
En hoe ziet dit nie;,me home van L0:!.1S er nu uit?. 

J'-iverse leden hebben het o,l eèns bezic:1tigd', maar 
'i oor de mecs'te is het no_g een g;i:-oot vraagteken. Wij zjjn 
r r onlangs even poolshoogte wezen nemen en we moeten 
U eerlijk zeggen, dat hetgeen v1e zagen onze,· toch niet 
6erüige- verwachtingen overtrof. 011m~a.dellijk valt in 
Let óog de vrij ingesloten ligging van he_t complex, . 
,·mardoor ·de basis aa.'1wezig is voor het l:v1elrn n van een 

_ intieme sfeer. De velden ziet er lrnurig uit ch ook 
de kleedlokalen laten niets te wensen ,over. Op.ze in
drulc if;!, dat L ns op dit complex een uitstekende kans 
maakt,·om tot ongekend hoge bloei te komen. De ruimte 
schiet te -kort om .hie.r nog nader op ;in tè' gaan. 

' • ,. 1 

i. Maar _bènt U nieuwsgif?rig - ep, welk Lerislid is.dit 
momenteel niet? - dan is de beste raad, die wij U geven 
lcmmen: KOMT, ZIET, en OVERTUIGT U !½ · 

· 'Aanstaande zondag reeds spelen vier senioren elfta
llen op onze nieuwe velden en E!E!n bij buurman Spoorwijlc. 
I_s er een mooiere gelegenheid om eens kennis te maken 
met de plàats, ·waar onze club een glorievolle toekomst 
hoopt_ op te bouwen!! Welnu dan, laat het storm lopen · 
met Lensvrienden. De spelende /elftalleh zullen hierin , 
ook een stimulans.vind~n om de zaker nog_energieker 
aan te pakli:en. · Wij ,garahderen u; dat U geen spijt, van 
dit '.jezóek zal 1.wbben! LIGGING_ V.AF HET TERREIE: t:.::;,,."l de 
Her -,,1olaan •'-·,-··o· <' 'd"• """"m~vaa,-•·'·we,,. Ing1·-i1:,.,•,,.,,.,,10---·-.:i~• - , • .,..-..I.t. ~.1 \;; . .!-'~, .... -.1..o c; •• ". ö• (.:;i~-.- .... --(...,-' 

laE~--• . Tot z.:1.v ... ..:: JJ ·. ' Rsdac,:;m. ~ 
' '\ . . . ,. 
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Weekblad van de R.K. V.V. LENIG EN SNEL 

Redactie : G. Lam; Wifgstraat· 71, tél. 391224 

, ,.. /, . 

No.J.. 
Jl. O ?-. ·- ' _____ ·_ G::Jehee, -~-Emma~ade ,~o, " __ 63~674 _____ _ 

. • Secretariaat: H.Houkes,2e Schuytstr.6O,téi.324721 

. , , ,' Gironummer :penningmeester LENS : 336711 
1 

· 

=-=··------=---=::~::~~=~-!=~~~~~~------=.CJJ ... ~~.),.~:.~! 
• ~NS; ZAK.AGENDA ,· 

Zaterdag 13 sep 58 ·;:-::•unioren 7,B,9,1O,Pup • .a"en·ii ' 

Zc,nrJ.ag 14 , " : ~ enioren 1, 2, 4, 5 e~ 6 · · · 

11, Maenà.ag 15 
·Woens~g_17. / 11 

~. , unioren l, 2, 3 en 5 . _ 

: l,lubavond ! Komt· U 'ook eens ? 

:'\\ ;ensdag:niddagclub wordt hervat op het 

· ·niê me· tèrrèin. · · · ' · · · ' 

------=---------=---~=-----·--~..::...---:::;..::......: ___ ;.... __ ~=--=--==----=-=-==== 

. DENKT U AAN ;.1E. ADVERTEERDERS ? 

.=;::;:===== .. :::.::=========== . ==· -,:;;===== -======= . ======~======.:;;;=== 

IN MEMORIAM OCKEll"BURGH • 

, , . Vergeelde grashalmen zweten ·in een late J,.Omerzon. ,;:.· 

·, 

Een vlaggestok 1 eens drager van blauwe en wi tt.e kleuren 

'·Staat nu met· machteloos· geheven vuist -te treuren -·· ;• 

Zij .wachten,, wachten· op wat niet' meer kom.en kon. . . 

, ·Grond,' eens getuige van zo veel lief en leed 

Eens doordrenkt~van bloed en zweet en tranen, 

Droogt nu uit, ziet een grote•toekomst tanen 

Lens is. verhuisd en niem,md die het .speet. . 

Want· Ockenburgh -was wat aan à.e ongezellige kant 

De vele velden, vele spel.ere zorgden vaak voc>r een r.avage ; . 

. Neen, ideaal was het niet voor onze verenigingsband. 

Toch ~ulien · we he~ niet vérg~~en,' he{ wi~derige plaat~;\e 

Daarvoor hebben wé. ons hart te'/veel aan haar verpand: 

.. Vaarwe1;· Ockenburgh, dierbaar pil:ekje. · Requiescat in pace. 

' 
Minnestreel. · 

' . 

=------==--=~=-----=T=Z,-~=----~~-~=-=~=-~----==-=---==-----

, ONZE NIEUWE TERREINEN. ., . 

De-genen onder de Lens-leden en "donateurs die ,eni~ate · 

bekend zijn met de I' bouwerij " weten uit erv·aring, dat het 

meerà.e:,:-e mru.en voork(!mt, dat een vooraf' bepaal de da tuin vJin 
. . ' 

' , 

/' 
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ople;ering niet kan 'wo;den nag:~komen, Dit geval doet•-~i,c~ nu ook ,voor op onze nieuwe terr_e_ine~_PJUl, d~ Hengelolaan. Het; i~ _ .. thans nog niet geheel def:i,ni ti"ef,, 'dat we op zonda·g 14 septe:11-b'ilr a.s. de beschikking•zullen hebben over beide kleedgelegenhÈide-n:··In' verband hiermede héeft het b·estuur gèmèená. het min of meer_ "officiële Il karakter t d;t ·a:an de ,wedstrijd ;an <?US ·• eerste ·elftal teg~n- VELO op zon.dag as. zou worden·· gegeven," even uit te stellen. Deze' " Óp~ning " is thans definitief be•-· paald op' ·zondag, 28 ~epiember·top 'die datum vindt de wedst;rijd België-Ifede.rlancl plua ts. Er is' dus "geen compèti tievoetbal, zo-dat al onze leden en donateurs de mogelijkheid hebben naar de ;Hengelolaan te komen; Er ·zal .worden getracht een aantrekkelijke' "ere-wedstrijd " voor ons eer·ste elftë.1, vast te stellen. Tevens,",zulJèn ·we voor à.e z'eer entho\isiasté supporters· vàn het Nedèrfands::.elftal ,de, fuogel;i.jk,h!=i.d scheppen· om ook op_ ons ·ter-' rèin het .ver~_lag. van de wedstrijd-via de. radio· te volgen, . - . _ _. .: , Hierdo'or heeft.,het best,uur iets meer gelegenheill dè , ~ nood~ake1ijke voórzieningen tl'!, ·treffen, 'f(ej;geeJ;J. de l!offièiêle" · '·openil;l_g zeker ter, goede -zal.komen •. U ~essf hier.omtrent meer.' ~ 
,:n de:,komende- Lensr~vue~s •. •-;~': -· • H.ito~es, secretaris, · 

.; 

OFFIC.IEEL 
Nieuwe leden •. ,. · ·• ... , ,. · -
n°305 A.J .I. .Onderwater; 19 ;7 .~7 Obrechtstr. 5 tel. 335717 . '306. J .R.I.M •. v.d.Meer,.22 .lQ..37 Jul.v.Stolbergstr ,ll 7tel.853553 307 J .H.L.?J.de Boe:i;,19.1.45 Wieringsestr.110 Scheveningen 398 M·,J .• A.Bruinsma,26.6.45 Melis Stokelaan 1832 tel.660653 309 S.V.B.Douw,19.9.44 Edisonstr.63 -tel.391286 ·· · • ,_. , .310,R.A.Eykelhof,30.7.4s Melis St'oiceiaan 716 · \ · ~: ·_ 311 G.W.J-.de Hoogd 30.3:45, Vrèdeoord 209 tel.665582/ . 312·N.Iµtéma, 25.1.48 Obr_e.chtstr.27 ·. · · ..,' 

313 J.A-.~eetn1an,22.2.47 Wèiinars:tr.47a .,, , . 314 L.ll.,I. Knijff ,11.6.32 v.Alphenstr.39 V_oorb.tel.859671 · . 315-· J .F ,Nuyens ,20. 3 .46, Melo!?nstr .13~, tel~360779 · 316,W.J .P,Peters,26.12.46 Obrech.tstr,76 tel.330935 317 R'.A.M,Polman,21.1.45 v.Merlenstr.33 tel.395171, · 318 R.F.A.Polman,-J,0.11.43-, .. idem·· · ;.-, 
319, C.F.1!.Rea]lel,30-4-48 FultO!\Str,111 : ·. ', 320.J.N,M.v.Rooy,' 29.7.46 ~,:,,:T~vcgcrse:c'.lr~o ?.n _ 
3~~ H.H.Wubben,29.1.46~_ Hu:].shorstssraat 180~ tel.33~518 :) J.M.Borsboom, 6.7.;12 Mispelstr.33 tel.3;19819. • · , ' . ; ' . . '• ,· 

1 • 
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NieU.We ·i1örtát'eurs_:,·, .:: .--,k~-~.-~;-;,-·, __ _.._- ~- ~ ,. · ~~-;:~·--.· ·.,. .... -~ 
.• ,-,•·. 

. ' -· 

304,; A-.G.I. Albers,' Appelstr.20; te Leiden .. 

, . . 305 Brusse~t _T,h .Okke:rno,óteti:2)8 /. , . ., . ' , • , 

In.ballotage: .. ,,,: · ~.,:~·-.... :,>_,)·-~> 1
- ~·~- ·.- ,.,,, ... :;. -. -~- -· -~~-.,-~•:.J-

n027 F;J. v .d.Breemer, 28 .12 .48 .. S,teenziè.ht 23. dhr.M!;!_ersh. -Bç,uk. 

28 H.M.Ch.Rothkrans.,20.9.4a>t'ónneo·ord•284 " 11 • • 11 ' 

29 ·J .G.M.v.d.Br°qek,14.4.;_9,:ii:r~'sinuswe,g .386 '.'A.Bogisch- 1.1 

30 J.G·.F.Cobben,4.10.48 Wezelráde,14 dhr.P.Meersh.Houkes· 

31,G.L:de Haas,2~.4,41 Bussûinséstr,81,dhr.Sarol..:.H.~-" : 

32 j ,J .W ;~d?enaori>.,!9•8.4a_'o9~-!;erh~ssel~~str.l65 ~if • ·t: 
~3 A.C.de Vriea.;:.:24.12;.47 ·-:: :r;·. • ": •'" 1 • •• 155 ·.·" 

,.::~:-:-·:.;;..:_.,.,~ ' .. ..~,_ 

NEDERLAND-ZWITSERLAND, 2 NOVEMBER' 1958;· Fe;yneord-Stadion . 
' ,. , ·" ' ,. ,. · •. · Rotterdam·· 

: •,. • .: :,· . • : .. _ ".,._'' ._i .. - . ' - , 

.,_,· Voör deze op zondag, 2:no:v:-.a.s.te spelen wedstrijdkun-. 

nen plaatskaarten worden aan:g'evr·augd, uitsluitend schrifte'-' · 

lijk' bij de heer H_.Houkes.,2e- Schuytstr.60. Aanvragen indie-

nen ui ter lijk 17 SEPTEMBER a .à.'; Prijzen der plas tsen: .E:r'e.:.· 

·'tribune'le•ring f.•10.-, ; Eretriblilne , 2e,ring;f.8.-"';.,Maas--:- / 

-✓; 

, '~ 

tribunEi le ring f.8.-; Maáeitribune 2e1 ring f .6.-';Zij"vakkèn· 

,. , }ering_-t.6.;:., _2e ring f.4 • .:. • .,~');aanpl~atsEin lange zijde f,3,- ., -

. staailpliiàtsén'kórte. zijde f:?•~,<: ·,, . , . . ·· .. ·. · .. · . . ·. ·.;c · , · 

·-================. ===========--======--- .===-=== -==~==--
HET LEDENAANTAL GROEIT GOÉD";,. MAAR ER .KAN• NOG MÉER Bii ! : · " .. , 

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

.. TOTO--NIEU\'IS • . ·"7_ ':, ·. \ . 

. ,: De sturt voor onzet'èigen onderlinge competitie " 

was daverend •. 11t 1.ensers hèbbeil een· of meer rijtjes ii,ge

vuld. 'Iltde .Weert•.:was· bijzonder:'in v.orm èn scóorde 12 punten, .•, 

J.alllmer genoeg, wes ,er bij dé K,N .v .B. fén !Jlelding mèt 14. pun-
' ten, zodîrt hij jjui~t niet uit 'de K.N.V,.Boc pot mee'mag ~ten·•· 

,,. U ziet echter; ~et zit er·wel in ! Na.de eerste·ronde heeft 

_de heer L.de ,y_e~r.t dàn 'ook de ·,le!ding. Op hem vo:J.gen met 

11 punten: S::v.d.L,ian en,C.Te.unissen: .10 punten hebben ver-:· 

ge.ard': J' .Brocharq,'; Th.Eisenberger, A,Rijk', L.M,v.Staalduiner 

.. Daarna een.grqot aantal inzenders.met' 9 en 8 punten;' >-. ·.· ,: '. 

·· . . Lens behoeft zich' waarlijk geen iorgen · te maken. 

: , ·. Tw·ee van de .drie dageiijks. bèstûurs·leden })lijken, :j.n ieder.~ 

. geval ee,n bijzonder, inziclt in voetbal;..ààngeiegenheden' te'·, · 
i' • .... ,. . ,·, . ./ . ' .- / ~ -- ;,, • -. 

),"bezitten.· ;,__ ... __ -: ... ~·-~•;..;;1;:::,.., ..• -·.,-.~ ·;. 1 ··· .•.· .. 

.- , .. 
,,. ~ ' ~. ) . ~j··-•,: .. ; -,, =i . ;..," '~ 

., r. 

' / . 
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-14- . -------------------~-----------------------------------------Met spqnning :,;ien we de uitslag van de ·tweede ronde 

tege·moet. Voor zover bekend moeten alle leden en donateurs.het 
formulier voor zondag a.s. in hun bezit hebben. We verwachten 

, dus weer een grote· deelname: · \J :wé'et het : Inleveren bij dhr. ' 
Wüstefeld, Regentesselaan 198'.tÓt vrijdagavond zès uur en bij•., 
dhr.Houkesi 2e Schuytstr.60 tot zaterdagavond zes uur. Mocht_ 

- U onverhoc-pt niet,in het ·bezit zijn van een tote-formulier, ' 
dan even een.telefoontje aan 324721, e_n IJ.et wordt U per keren-- de post. toege'z·onde:n; ,. _ · · - · · '· -- -·' · '" , _ . _ ..f_,.-:. ... •,- .. - -·-•~~"' I __ ,, ... ~ .,, ~r:'" 

r-.:::. ~ ·.;:J:~_;·,~ ·"'~tl', \ · VARIA. · - . _ ,- •· . , , .... 
-Nieuwsvan de voetbalschoenenbeUJ:'s: Gerard JelÎee biedt 

éen ·paar vrijwel 0riieuwe trappers, aàr{, maat 39. Zijn adres is: 
' Kon.Emmakade,50. ·· , ,: •, . ' '- ' . · · · ' ---,. 

-Ofschoon de vacant:i.es al.weer tot het-verleden behoren,· 
'hebbén we toch nog een exämenn.ieuwtje. Frans Burghouwt slaagde 
voor· zijn M.B • .A:-exam(m. Al ~ijn we.er een beetje laat mee, 
toch onze. hartelijke felici tsties, Frans ·'!._ · · 
KLAAR ?? . AF' ! ! 

De vorige week prijkte deze titel boven een·stukje, waar-· 
in we, de hoopuitsprakeli,dat -onze senioren· de -competitie goed 
zouçlen- b_eg:i.nnen. lls hoop is niet helemaal bevredigd, Immers -
tegenover 3 overwinningen·· stonden èven z9 vele, nederlagen. Wij 
geven de l!!Oed eèliter niet op, en vertrouwen. er op dat de schapen, 
die zondag dwaalden, het aanstaande weekend he,t goede .pad wel 
zullén vindeh. > ~ .:- \·, ;" ~ ~ . .-...... ... . ·::.-- . . 1 

- ' ·. De ~Cp we~pt zc;md-§lg trouwens_ weer nieuwe. sch~pen in, cle 
-• strijd: het. eeri.t§, Ïiat nog een !'!eek rust extra kreeg, krijgt 

tegen Velo• haar vuurproef. We,,zijn benieuwd wat onze v~orj;rek
§el'ê èr' dit jaar van gaàn · br9üwen. Hei; is ;nu precies twee jaar 
gele-den dat Lens v0or het eerst een nieuwe e.anv~l .op,hct dcrdG-

-kla~seschap óndern~.m; fyee .ïnaa;!. werd,die aélllval afgeslagen, 
eer.st door Rava, toen· door· Schoónhoven. Maar U kent het spreek--

, woord : drie maal recht is sèheepsrecht, Laten we het daar op 
h"ttden; Wij wej;en zeker dat ,onze ··jongens zondag al hun krach- · 
ten zullen gebruiken on/dat gÓ·zegde· waar të mak1:m;, l>!ogen wij ' 
daar0m een bernep doen· np de· :andere leden om, in· ii<i. nm te van ·. ·, 
het -iwgelijke, van hlln belangsteLiing blijk te geven. Çlnze 
spclc,rs zullen d.i. t. zeker zeê:i:-:j)p 'prijs ste:).leri, ;te mèer daar -

' ., 
' 
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,onze tegenstander zeker met. een •flinke supportersschare uit 

het ·westland zal vertrekken. ; -. :., · ·· · · • • .. • 
.... :: -~: ~- _

1
, ; ,_' •.·Redactie··. _ \_ 

PRQ-=~--~-,JiIMA--, -c-----SECC-• N--r""o""RE'""N,.,. __ ...,~Y,..O_O ___ R_Z...;O,.._NR4G. "14. SEPTEMBER _]3.2.ê,, ;, .•. 

- 2 1mr Lèns l Velo 1 / Hengelolaan . , . . 

'-12 . " ·VIOS '3 - Lens 2 M€elis ,Stckelar,n,. hoek ]kdêmsvaar t-

- ·, , •. • c" .weg--Steenwijklaan; · - , ,-

-ë.?. · " Lens· 4 - . Velo 3 : , üengelolaan~ ,· , • ; . . \, · 

t-;--r --12. ·.,j Len,s :5_;_:;.. -~- 4., ._. ~ . •: -, " ·.. . . . , .. , ... .._. . -~ . . . 

. -12. · Il·, CfiJ.eritas' ']-Lens 6 Leywei;., hoek Noordw~g •te _Watering(:n, · 

,-~ OPS17ELLIN.GEN/: ·-< ,,;.- __ ; · · , . ;, · ·-: ·, . :·: -. i. .:··. 

r': • -,\;;-rf,ens ·1. :•A;Be'ck·,· C.I'eetè'r's;A.V,Laarhoven, B,Luifckx, ·· 

J.Ad.Lliraal::J,llei;jersbcrgen; J.Wüstefelè, -F.de Jop.g; H.Làncée.·· 

~.lle?,jersb~rgen v.g., J,R0s,· :il.es_E,3_y&~, :P.·\T:d.Leeuw, 'A,LirÎ,;e_·,., 

weever. ·J.-Jager. ·Leis;_e,s_: dhr. J. Vlill~m3 / G~·ensrechter, dhr, 

'F.·J.L:.ixemb1~1:g,• Samenkomsi; , op he_t terrein om 1"4]-,2, > _ ' 
•. •· · ;!:!._c12s ·2_ : l;.Kortek~as, J .Lelieveld;H,.Kemper,A;Vtster, · 

L.KnfJfflV9orburg) ,A,H0ppenbrou,~ere ,. P,Burg):iouwt,L.Knijff. 

· (Fahrenheidl.), R.Vlüstfeld, ·F.Burgh0uwt, · J .Jager. Beserves: , · 

~i,.·,-,;~.:el, ,A..Smabers. · ,. ·. . · 

..- .Lé.ns 4 : R.de î1aart,. C.Veldink,G,v,d.Waart,',N,de ,Grey-;_ 

.ter, c·:î,nogëveeI).,J,.Boortmctn,G.Kochi,H.Rooduijn, P,Bergen.:Hè- , ·

negouwen" H ,Pennings, L ,Fortma:b.-.c:Reserves ·, A. Loykens, J ,Bors-- ' 
. . - f . . . ,,._,.. 

boom, K,Cramm, · · 

• - .Lens-~: _H.Verheugd, H_.Helmich,A,Krol,B.v',V0l~en1,J.v. 

Vlesti:lig,'· A,v .Ga!3tel, G ,Kemperman, v~v-.:Laàrhoven,H.Nc.astépad, 

·. G.-J_ehee;'H,v.Westil)'g .• -Reserves : J.Frijtcrs,F .• Wnlf:f, iJ.Ver-_: · 

' 

,,.· 

. I 
' . ' 

brilgh, :. · . ..- . , . :,,; '__. . ~ 

. ' . _Lens 6 °:' R. Su:L jkerbui jk, ,'E., Läwenst~i~,\y~Kl ÜmJ.en, ., C •. ' '. 

Nieuwenhuiz(ln,• R.,Becker, G,v.Gein,C.v .• d,Bogaert,· J .Kuijpera, -· • , 

S\de Bruijn;· G.Lam, J.Brochard. •.Reserves : L.Blo111,J .Stol.ten- ,. 

berg~ J .,;,-.Poelje, , , ,· . . .,,,· ; - ·. -

: ,; ;_,, Afsch~ijvingèti (uiterlijivrijd~gavona·) : 'dhr.F:J -~-

< Luxemb_urg, 'B,Ballotstr,54, .. teL636509, • · · ·: . ·· ··, - · 
_.,~, ': ,'·· -~,:.-;,, ·: _ ... , • ... - ;.~·-_ s .. • •·•.! ~--~-..., .;,· - .... ,_ .. _·· ,_, 

,'_· · De v,cdstrijdein -Flamin-gn 1 s }- Lens 3 en.. VVP 1O-Lens.sJ; _ 

zi.)ri' uitgesteld._ : , ,, , .. . •:·- · _ . .- -, ... ~ . . _ ·,:, . 

_.· i In, de•afdeling van Lens 7 is 'ook no_g ingedeeld R.C.-D,H,2 

Programma· zi<ndag, 21 september; .:Hi:-ek v .Hol_land 1-Lens l; 

Lens 2~Naaldw. 2 ;Lens 4.:Pos td, !5•; Rij sw~ §-Lens 5 ;VV:P6-Lens 6--

Lens 7 - · Postalia 5. · ', ,.;::"~~ - . , . 
. ;~J-f\~ _: 

k-~ ... ,· 

.' 

. ' 

I ', 
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-16-' --~-----~---~---~~------~-------~---------~----------------LENS, WEDSTRI.JDEN - • REVUl!:'., . 
Uitslagen van znndag 7 s eptember: • 

Lens 2 ..; ADO 6 3-0 . · ODB. 4 - Lens 5 
. ' Lens. 3 - HVV 6 6-2 · Lens · 6-· Vi:-qrb. 5 
· Spoorw.4- Lens A 5-1" : Lens 7- ADS 5. 

2-0 
4-2 
.l-2 

~, " " ~ .. 

y. 
. ' ,,. . \ . 

ZIJ zijn onze senioren dus d_e oompeti tie ingegaan. Van de 
zes wedstrijden werden er 3 gewonnen en 3 verloren. Onze reser
ves verrasten dqor een· 3.-0 zegêo &p ADO 6. :Tegep.over de iets 

· betere techniek,·_van.'A,DO stelden:. de· onzen• eén onuitblusbare . 
, _yechtlust, -die ~"l;!aJnsl_qtte ,,de doorsiag gaf;' Onze v:èrdt:diging was 

.v0ortreffelijk• op dreef;vooral spil Jan v.~.Meer ep. keeper 

' 

, Kortekeas waren de ,grote ·struikelblokken vnor de. roodgroenen, 
R.Wüstcfeld gaf ons na een.half uur.spelen de leiding.' De 1-0 
voor;prong met de rust was wel iets-·geflatteerd. Doch daarna ' 
'ging het wat gemakkelijker. Cor Peeters, enorme zwoeger be'... · 

, ..... 

,·· heerste goeddeels het middenveld en via Jos Jager -en' R. Wüste;: · 
. feld werd het 3-0. ADO_liet de kans om de eer te redden voor-

.· bij gaan door een strafschop· te· missen, · · · · •, 
. Lens 3 maakte ZiJn rentree. in de twèede'klasse op niet mis 
te verstane wijze. lllet het aloude HVV werd wel héèl snel afge
rekfond. De ruststand wees maar liefst' 7-1 in ons voordeel.• .' 

' , . Hans Rooduijn k<'mt de eer toe. het.:ée:i;-ste dnelpunt· Op ons nieuwe 
terrein te produceren. Na. rust.ging het blijkbaar wat rustiger; 
het einde kwam met. 6-2. · . .. .· · . · , · , '. . · '· ~ · 

'De nederlaag van.Lens 4 is,.wel een grote teleurstelling •. 
·'Dit elf't;ü zal toch wel. uit een heel ander vaatje moeten tappen, · 

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

·. 0m•.eni'ge k'a~s•o1,_ dè; ereplaats te"mriken. ·0nze voorhé:-ede miste . ·· 

,. 

· alle stootkracht en !Îierdonr werd de nederlaag gToter dan no-
~ dig wils (5-1)_:' Gèç,rge y;d;Waart redde" de:e~r.•Jammer 1 dat één-. 

nnzer spelers zich niet kon beheersen. en naar de kleedkamer . · 
. werd ve~ezen.#. · , . •.: ; ' 

Het vijfde ri\i>ei; met slechts 9 man ODB bekD.lll';,en,. en, ondanks. 
inspanning-van alle krachten konden we het :biet houden en werd 
met 2-0 verloren. Hulde aan de wegblijvers 1·,· ,_.·, ·:· . 

Lens,6 ~ebuteer~e in de'derde klas met een ,nogal gehavend 
elftal, dat tot ver in de tweede helft een tiental is geweest,. 
In het begin was Vnorburg. wat sterker, doch 'onze gel~genheid!',.. 
keeper F,v,Luxer.:burg verdedigde zijn dqel ':oortreffelijk. Toch 
nam Voorburg doe~ een p€p.alty de leiding, doch.vl~k voor·rust 
bracht R.Becker de partijen. op gelijke voet. Toen in de- twee.de. 

'> 

', 
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helft P~ter Meershoek ons elftal completeei:-de, ging.het be:... 
ter, Via Kuijpers, Meershoek ·en.Blom werd het tenslotte '4-2. 
, .. . ,Lens' 7 tenslotte kC'n 'het tegen ],ES niet bolwerken/:' 

· Naar, verluidt is er nogal röyaal ;met de kánsen· ómgesprongèii,. 
~ ' . ,. 

JUNIORES . ; .ATTENTIE . 
' . ' ---- . ·' ,- . . ' -~ 

, Competi ti'eindeling. junior8n•, . . , . .. . . . . 
Inte·rr_ egionale compètitie: Len_ s , ADO,'. Laakkwartier, DHCt~ 

Haarlem, HFCo · RCH, TYllB (·allen uit Haarlem) DEM .(Beverwijk) . ~ 
Stormvogels (Ylhuiden) _uvs·en·Lugdun~ (Leiden).·· • • 

A-klasse 6 : Lens 2, Bl.Zwart' 2, Wit El .RK 1, RKAVV· l, 
1 

VrÎgeftîlff~~ ~•:Qu,ic~ Steps'i, Den Hoorn 1, _DHL_3, liava 1, · 
Lens 3, VVP 1 , DHL:4, Westlandia 2, Velo 2, 

Bl. Zwart 3 ,- !lava 2, Vredenburph 3,. GDA 2. . . · . : ·-. : 
.1 2e klasse H : Lens. 5, El. Zwart 4,, · DHL 8, -VVP 4·, Gr. W, 3, • 

· • Q,Ste.ps, 4; RKAVV 4, Rava 4, V:red'enburch 5,, . · --~ .· 
3e klasSé K :Lens 7, GDA•5; DHL 12, BLZwart 5, Ràva 6, 

Vredenburch· 7.,' Gr.W.5, VVP 7., Q.Steps 6. • , 
3e klasse N •:Lens a, El,Zwart ·6, · Juventás 4, Rava 1,_; , 

Vredenburch a, OSC 4, DHL: 14; ,' '· ~. • - '. 
' ·4e klasse·s~:Lens 9, Rava.,8, Vredenburch''iü, Velo 7., ·DHL 15, 
Gr.Will:em 8, El.Zw/lrt7,'VVPîl, GDk 7., Q,Steps 8,··•· , 

' 1 

; · 4e klasse .W. :Léns 10,. Gils 4, Q.S~eps io~. G.Wil,10, Weatl.7, 
MOll,, 3, Rava 9, El.Zwart 5, VVP 14. en VVP 15, . ·'.. ,· . · _. .: . 

1
• 

' / 
· .. ,.<, -:.;..:-:-- .... 

PROGRAlliMA JUNIÓREN VOOR ZATERDAG, 13 SÉPTEMBER 195á: • .. è, 

. 3 _uur . Lèns 7,. - ~laiiw· Zwart 5 . T~rfêin Hengelol;~ .. 
3u45 Rava -7. - Lens 8 • . . ; •. ..Terrein ,Zufderpark ,. (. 

·- 1 • . . ,_- •. ... . • -. 

- 3u45 . VVP l;L,,.,. .Lens 9 Terrein Zuiderpark 1 2e gedeelte •· 
, , . . · · ,· · · (achter ADO) . ,.., · . ", 

- 3uur · ;~ens, 10 -GDS 4. , . Terrein Hengelolaan,. ·· . . . 
3 11 ·• OSC a '-Lenspup,_a. -T.er:i;-ein Hoe,kwat!)rstr:"•'._. ,.~. 

- lu45 . Lcnspup. b-])HBRK , , . . '·· " Hengelolaan : . 
PROGRD.1111~ JUNIOREN VOOR. ZONDAG; 14 SEPTEMBER 1958: : . 

1---: "1~ · u·~ ;. 
- · 21130 · 

lul5 
12 u· •· -'· 

., 
, ' 

ADO 1 ,,,_: Lens 1 · ' · 'Terr.eiri. 
Lens, 2,.'.. El.Zwart 2 Terrein 
Vredenb /5-lens 3 - " 
Lens 5' ,-Q. St8ps 4 '• ··, 11 

" "1. ,,. ., ; .·; .-, 
, ' 

Zuiderpark 
Rengelolaari , 
Vredenburchwèg . 
Hengelol.áan , . '~._-

·, 

r 

' ' 

·' 
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\ .- : . ..: ' . ------~--------------~;---------------------~---------------
DE OPSTELLINGEN ZIJN: 

Lens .l ·: C.v.d.Beek, R.BÎck,D.T:.at, H.Dietz,L.Blogg, .. 
J.de Heer, W~Stoové, K.Aclmiraal,P.Kemper,B.Hendricks, P.Meers

., hoek. Res,: H/v,Dijk, F.de.G:root. Leider·: dhr,A,Sar0lea. 
Samenk0mst : llu}O ingang ADO. ,: ·•. · · ' · • :• · __ 

, Lens 2 : G~de Iljlas, M.Harders, ·C,Verheugd; N.IJ:i:ab)le, 
F.de Groot, R,Dekkerklein,A.Lutte:rman,H.v.Dijk,L.Hanssen, H. 

' Peiînan,' IV.v.d,Laan. Res •. :C.Dançkaart, R.Straathof.· - · • 
· '. ' '. Lens 3 : G.Halleen~ H.de Haas, ·w.Hànsen, A.Rooduijn,, •. ' 

. ·R.Roodbol, A;Nowee, W.Venderbos;'H,v,d.Spek, A,Thomas, G.v~·-.· 
Duuren, M.Heerschop.·Res •. J .• :We•êrs, J.v.Zon~ F.v,·Dijk.Samen-

. komst ; ·12u30 Lijnkamp , de ia Reyweg. · · .... · · . 
Lens 5 : P.Schulten; F.Wamsteeker, A.Yrielink,R.de Wit,·' 

M,Zïlfhout, C.Nuytens ,A :~ .Eig/J. W;iedenhoff, ·. G .Olyhoek ,H.·Goe- , 
.., ~ • mall~s,P:·de Haaà. Res:. A.Bcrll., P.v.Gèr'wen:.· ·· '· - . · .. "'· 

-- ,,· • >' •\-R 

. : . Lens 7 : H.Ni_euwenh0ven, P .Nieuweajluizen ,N. v .:Adrichem, ✓ 
. P.Haring, J.v.d.Knaap,J.de la_Fuente, J.Witting, V.Nowte, , 

L.Thomas,S.Douw,B.Brouwer. ~es. P.Ebing, A.Ve:mteegh •• Leider·:. 
dhr;H.de Bakker •. - ·; '· .' • · · .· .. · .· ' :· .. . ; 
, Lens 8 : W.Burghop,wt, -F/Dµim,J.Veldink,R.Meyer,J,Jác0h-. ,. 
son, R.Koolm_ees, H.Engiebert, _E."Bish, A,de Jong,_ G.Scipio, ·:· ' 
J .Groeneveld. Res·.: T.Schqltes·., J .v.Overb.eek. ·Leider: Br.Ger-
maho. ~. · ·, · -- ...... · \' · · · 

· .' , Lens 9 : A.v".Egmpnd, .À:Rosenthä\,~;B,;.ouy,er;A.Verburg,; 
A.;Rordbol, A.Ifarte, Th.y.Paass'en,. P.Poillot, .J.v.Ailrichem, -
H.Wubben, F.v.Gemert._ Res,: E;Wezenberg, R.A.Polman. Leider:~ 
dhr.A.Beck. Sarnenkomst73u15·H9ofdingang··z:u:iá.erpark, ·- . · . 

. . Lens ·10 : W.Reinkên!ei;jer, M.Ilruinsma, J.Meyer~ N.Rc-::,zen
·. ,burg, N.Panne)feèt, _C:v;.Dàm,C .• Suijkerbuijk, R.llartii,.us, .J.Dietz, 
. C.Loonîans, A,Rndernaker; Res; R.Wezenberg,. R.v.Grieken. Leider: 

dhr.F.Mrurik. ', - .. - --~ ..... · .· _-,_~ .• · · . , 
Lenspupillen·a: J .de Wáart, R.v.Ee~en,P.v' •. d.:Veer,I:I.v, • 

Lcu.i;,. C, v.Be.al ;_ J. Verhaa~ ,. J ,]')ngl\J bert, · G .Rc•c-á.enrijs, H •v.d. · 
Heyden, P.Busman, A.de Brouwer, Res •. : Th.Brochard, W.v.d.Meyden 

-Leider: dhr.A.v.Gastel.•.Samenkcimst .:·2ul5.Lijnkamp, de la 
Re e • .,.. , - · - ' 

~g .. ' .· ······· .. . 
" Lenspupillen b: · F. de Kleyn, .F. v. Gees'!;, A. Overklift; F .• • \ . 

Mnurik, J·,v1iebert, D,v,d.Ste,m, c._Te.unis'sen, C,v.Egmond, · 
R.v.d.Ruytenbeek,,t,.;;,nglebèrt, ·W.Kr01; Res.: K'.v.Wc:nsem, 'R,:E:ij
kelh0f, J.Keetman, U.Zutema; J.v:Rooy. Leiders:dhr.R.Blok en 
YV.Stoové. . r.~_ "•*··- "I .... · 

' ' ., . ' , 
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• . , . , .. - "· . . ,. : ' • • ' '. •.· :-19,::-.. ·, 
.. -------------------------------------------------- ~------~ ~ . . . - . _..,. . 

. .. Afschri.ivingen te· !icJitr,rLaan dhr.E.Saroieà;'..'Me'ie'n->· 
: _laan 43, te1,;331506. - f'. ' · · . ·. . 

- - •• • • f.: • :,. •• " . C • •• • 1 •1! f; :, < 

.. , ~ Nieuwe elftallen:· Zee;r: binnenkOrt zal --een derde 
., ·. vierde-klaselftal en een. derde ;Pupillenelf.tal .ih het veld,.. · 

bimen.·lfog even ge.duld. ·',:.<·Le-.,, __ . ·._" · · · 

. ,. 

• -· . - . - •• ·. . -- -~ , .... i·"- ' . • . -- • : -
· lli!=uwe leden, die .n.og 'giièn 'foto I s en k§'uringsbew< jzen 

hebben 'ingeleverd m9r,ten dit Jó · s~oe1ig mogelijk do,en pp :· ' 
hP.t adres Meze,mlean 43 •. , : , . · · . .' . . · ·' ·: ·· 

• . i .• __ ,..,- .• ·" d ,_~;' 

. Woensdag ~. s. wedero_m ,W0èhs}'!a'gmiddagelub· me.ar, nu 9p 
r-ns nieuw.e vc)d .. · , ·:,:\ ;.,.1 

_: , • ,. i• ~ _ 

, -' --. •• , .· "' \ '• c' '.'"," j" . '• • r •• • 

:: . De interregionaie cnn.pet'it,;o';· Zoals· 'u reeds gelezen -
heè'ft·, is "ns A-junio:r:enelftàl;;i.ngediend _in de interregionaie . 
competi tié. Wi.:) "n-tmoetèn: hier''du_s z(;ler st·crke tegenstanders·:· 
Zondag a:s.starten w'è _reeds· me,t ·d·e~ uitwedstrijd-.tc;gen Ail_O en' . 
de week dáar0p kOmt Stórm:vogèl~ çp bezoek· ! . ~ Het is. wel'. éep. .. 

-- gróte. c-nderscheiding vnor· Lims / dat onze jongens ·:waardig_ zi'jn. 
b_evc>nden; in.deze .;,.:fd~};ing uit te komen. A,m,de spelers à.e .. 

-teo.k. te bewijzen, dat deze ui tve'r!êièzing verdiend ;is/, Er- zal, · 
1,ij~"Ildet h,àr</- aangepakt, mNitei wc-rden, inaar _ we hebben !\.èt .. 
volste vertrouwen in ons •elftal. Wij h0pen dat de· heer Sa- . 

- . . ,\ .. ..,,, 
r"lea,·aan ·wiens. activiteit deze eer vonr 0nze club te dan-
1':en:is·;. eèr,van zijn werk. ~a1. lrtbben. • : ,· · · · •R d ,t·· ;~;- · 

. . . . . . ~. ' •. ,:,r ~, .. , 8 ac 18" 
--:·. 

•-\ 
BE..>l'T IT AL OP HET ·NIEUWE. V:E,LD GEWEEST ,;, •. \ . , 

. Zo ja, dan weet U, dat ,de- terr~i~en er. prachtig bi.,i 
.• liggen. Het is echtsir _zaak deze) .zo te hnudeil !_ Het is _daar~,· 

. om TLU STRENGSTE VERBODEN ". DOEI; TE SCHIETEN Il. . r .. , . . .. . - • 
· Binnenkort zullen enkele oefendqelen gepl1;atst wor-:. 

den, die hiervoor gebruikt kunnen w0réfen; . ·· · " .. : · . 
. . SPAART .DUS DE DOELGEBIEDEN EN HOUDT OÓK IlE KLEEDLO- ' 
KALEN·SCHOCN !!I. ..,,. ;;,:;,,;> 

~ 1 ,. 

DE STEM VAN DE PEPE. 
' ·:--.. ' 

F "'• ,,..,.,,' • 

' . . .,., ., ,. ! 
· . De ·eerstvnlgende contactavond zal. geh0uden w,;,rden op 

Zaterdag; 27 september, dus· dsags v<'<'r de_officiële cfoening: , 
van 0ns nieuwe.~erreincomplex.,· Hóudt, deze datum dus :vr.ij., ,. 
Nadere me_dedelingen vrlgen.· .. ( 

' , t 
., 

.• , , 
L• ....... _, __ 1 ·' 

. , -,--

, . 
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Onze clubavond • • • ' . , , , 
is altijd het zorge kind geweest van'de 

vereniging. U hoeft alleen maàr te denken aan-de talloze stuk~ 
jes die de Lensrevue.al aan dit. punt gewijd heeft. Des te meer 
vreugde doet het ons 'nu eens een beter geluid te kunnen laten 
horen. Het valt ons namelijk op dat we de laatste tijd ver~ 
scheidene nieuwe gezichten zien, vooral ook van jongere' leden. 
Zo gaat het de gcede kant .. uit. Laten we, nu he't ni~uwe sei
zoen weer begonnen ·is, ""k aan de clubav,,.nd ,1eer ,eens de no
dige aandacht gaan schenken. · 

,Over het belai;tg van een goed be:i;<'chte club
avond ):. 0even we niet ·uit te .weiden, Dat hebben we· trouwens 
al zo vaak gedaan. W~ hopen nu maar dat het crescendo blijft 
gaan met ons zorgenkind. Daar kunt ook U voor zorgen! Komt 
U ooandagavond eens kennis maken met d~ze vorm van \eren:i:gings
leven, t'.'ij zijn er van overtuigd dat de kennismaking U best 
zal bevallen. Vo<'r wie het nog niet wist! Lens .houdt haar , 
clubavonden elke week in Café Hierck aan de Apeldoornselaan • 

. Zien w~j U maandag ? ..... Redactie. , .. " 

--=------~=--------=---===-----=--=---=-----=-=---m--:===--- .. 
ALLE HENS AAN DE LIJN BIJ LENS-VELO !!! 
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' Weekblad van de R.1,. ·V.V •.. LENIG 1N SNEL 
Redactie : G.Lam, Wilgstraat 71, tel.391224 

G.Jeheé, K.Emmak5'!de,50, ". 633674 · 

, . 

-------------·-------- ----------- ·------ ·--------- ~-------
Seèretnriaat : H.Houkes, 2e .Schuytstr.60,tel.324721 

., , Gironummer penningmeester LENS ; 336711 
Terreinen : . HENGE_L0LAAN - f'/0, .3 

======================================::..===================· 
. ~ LENS 1 ZAKAGENDA - 18 sep,58 

Zaterdag 20 sep 58 : Leris'Jµni.Jren 7-8-9-10,pup.a,b en c 
Zondag 21 11 Lens_•Senioren l~?-4-5-6-7 

.. Lens'-Junioren 1,2;3 en 5 
:Maàndag 22 ,; : Lens I cihbavond ! 

:Woens~ag 24 " : _Woensdagmiddagèlub • 

• s·rEUNT ONZE ADVERTEERD1RS, ZIJ STEUNEN 'ONS. ! . 
, . . 

------------------------- --- - ----------------------------- ~ 

; . 

t f,. 

' ' 
· What- 1s in the name ? : • • 

• .. . heeft C'.::.àlespeare éens uitgekreten-en, voorwaar, de -, · 

goede m,m had gelijk; Een 'naam op zich is èigenlijk maar_ een 

.fictie, niets wc.àrd. Meer toch,'" vàn de andere kan·t, oliÎ nu 

_zonder een nnam door het leven te gaan, neen,'dat is toch ook 

niet oLes. :0et is zo onpersoonlijk, zo net :üsbf, je er ' 

' niet bij hoort. Eri diit lot is nu, be-ste lezers, ons nieuwe 

, ;terrein beschoren •. Weliswaar werden onze terreinen aan de 
·Henglolean tot nu'toe met de vage naam Escamp II aangeduid, 

maar dat schonk ·toch op dein duur ook geen bevrediging. Te, 
abstract !• . - . · -

Wat is ·nu de bedoeling? op initiatief ven een commis

sie., bestaand,e uit de heren F. Grent, H;Houkès, P. Juffe~mans, 

B.Walhain en W.Praalder, wordt·önder· dè Lenslederi een prijs

vraag uitgeschreven met het doel een nieuwe én goede naam 

voor ons terreinencomplex te vi~den. Heeft U een : :'..deè? · ' 

Stuur dat dan op aan de redactie-adressen: Wilgstr,71 en 
Kon.Emmakade 50. Wij zullen dan zorgen dat Uw suggestie.on~ 

der een bepaald nummer onder de aandacht'komt van bovenge-

, noemde· commissie. Voor de winnaar hebben we een aardig . 

prijsje in petto. Wij zijn ben_ieuwd wat' er ui.t.de bus komt. 

.. 
· · Shakespeare, , ... 

- ' 
-. . . 

. ' 

, , 

'• . -
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'f, _..; 
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BANKE!'f-FONDS ? . • .. 

Zondag jl. troffen we heel vE:el trouwe en oude 

bekende leden en dono:teurs op onze nieuwe velden. Door het • 

prachtige zomerweer kondèn eill~n zich heerlijk op het groene 

· gras. neervleien. Toch wcrE.n E'.r rèeds enkcl<ê .die stellig dach

ten' can de komende'1üntermunden en :. om een pankje vroegen. 

Natuurlijk heeft het bestuur plannen voor een aantul zi tb,mken 

-te zorgen. Maai dit ko·st gel,,. Ili t begrepen onze dames-suppor-.. 

ters ook en spontr.an werd op i4itintief van Mevr.Pit Vl'n 1Rijn . 

een bankenfonds in he-t leven geroepen, waarin Mevr.Jcnssen ,en 

llievr.Hugens eveneens direct een .gift ,storttén ·. Enige ogenblik

ken•later" k:wamen ·wederom giften binnen, Deze actie ngenschijn

lijk als grap bedoeld, zou wêllicht 'grote gevolgen kunnen heb- · 

ben, indien al onze leden en donateu:r:s dit initiatiéf. zouden· 

:>'.'illen overnemen. Mogelijk ·kan den bij de ,opening op. 28 sep-. 

tember a.s. ·reeds een a,mtal z'i tplcats,:;n beschikbaar worden 

gesteld. Onze ·penningmeester, de heer L.de Weert, zal· ge:r.rne ·. 

üw gift ontvangen. Postgiro ten nmne V[,n de penningmeester · 

·van Lens is 336711. 

OFFICIEEL 
, Nieuwe leden: 

n°323 G.L. de Haas, 26.;.41 Bussumsestr.81 
324 A.v.d.Bemt, AmmaSJtr.9 tei.393295., 

In ballotage: 
n°27 F._J.v;d.Breemer; 28;'12.48 Steénl!licht 23 dhr.Meersh.-Houkes 

28 H.M.Ch.Rothkrans,20.9.40 ,Zonneoord 284 " 11 • 

29 J.G.1!.v.d.Broe/k, 14.4.49 Erasmusweg 30·6 Bogisch- 11 

30 J.H.G.E'.Cobben, 4.10.48; Wezelrade 14· Meersh.- 11 

32 .J.J.W.Middeldorp,15.8.48 Oosterhesseleristr.165 A& P.Krol. ~ 
1
33 A.C.de Vries, 24.12.47 · · " . " . " ·. " 

34 H.)~.v.Paassen, 11.0:46 .Hortensiastr-.95 dhr.A.Hoefn.-P.Juf. 

35.H.J.Smit,29.5.46L.v.EikenDuinen22 .. " . 11 - · 

36 .A.M.Lelieveld,19.1.46 Wolvenrade 0·, .dhr.Ras-J .Beijersb. 

Nieuwe donateurs: 
n°306 H.F.v.d.llleer, Waldeck Pyrmontkade, 116 

.307 J.A.Schellart, Oosterhesselenstr.219 
308 J .F.J·. Olijhoek, Loevesteynlaan 377, 
309 F.Pheiffer, ·Cclumbusstr.186 · 

· 310 Mej.T.v.Erp, Vac.lrivierstraat 58 
311 P.de He,: s}:, Bussums::~tf.(:l.'. 

' . ,.-. -. - .. 

., 
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TO'.L'O-iUEUWS. - ," · · . . , .... , , 

Een.aantal inze'nders brachten het deze week tàt 
elf punten. Een respectélbel a,n·taî, doch niet voldoende om ,· 
•in de prijzen te vallen. Het zit er. toch wel in; en wie weet 
krmt zondag a.s .• het eerste scha··ap over dG brug.'Onderling 

,een enorme verschuiving.· lfc,n dè··kop met 19 punten: j .Brochard, .· 
~ H.J.Hoedûfü\ker, J.Jager, Mev.J.Kizitaff, s.v:d.La,m, A.Rijk, 

C·.Teun:i:ss'en, A. V&ster en L.de Weert. Daerachter 21 dE'elnemers' 
inet 18 ,pt; Wie zal ,zich zond.i/s a,s".kunnen handhaven ? We zijn•,,. 
benieuwd ! Afgelopeil zondeg J.sVGrden 187 Lensers·hun formu-. ,: 

• ,✓ liertjé in. ·Zullen we voor Zondag a.s. hef getal 200 over~ ,: 
schrijden-? Dit kan heel gemakkelijk indiè~ U allen een beet
je reclame maakt., Mogen we Op U.rekenen. J:le formulieren voor f' 

. · Zondi::g a.s. moèten ·weer in., Uw be±,zit zijn. U kunt deze wéer 

• 

.. inleveren· op de bekende adress·en: dhr .Wüstefeld, Regel'ltesse- · 
, leen 198 tot Vrijdagavond zes ·uur;' dhr.Hcukes; 2e "Schûytstr. · 
60 tot zaterd:,gavond zes uur. Ook kunt U hej; formuliertje 
kwijt op de club::,vo11d, maanci"J.gsavonds in café Hierck en vanaf, 
Zc:terdag a.s. tussen 3' en 5 uur op ons complex mm de Hengelo~ 
l~an. Gelegonheid te over dus. Veel· succes ! · 

• 
'Dè stem ven de PéP6. ' 

. Zoals U wellicht bûkond zal zijn, zwerven op· het 
ogenblik twee van de· drie leden ner Pépé door het buitenrand. 
D2arom kan de stem v~n deze com~issie deze week slechts heel 
fl·auw· klinken .. D.; p1.nnen, die al· geskeed zijn, zullen bekend 

· :· gemaakt .. worden, zo, gauw het illustere tweetal weer in het , 
'Hc.agje is teruggekeerd. Wel kunnen:wij U al verklappen dat 

o.~. onze jaarlijkse feostavond èn de trip naar Duitsland een'. 
belangrijk deel vaT/, •deze planneJ'l. uitmaken, · · 

, Uwspeciale·ae.ndacht'willen wij echter richten op, 
. 1 ' de eerstvolgende contact-avond .• V weet dat haar voorgangst(1r, 

fils gevolg vnn een indrukwekkende wolkbreuk, niet helemaal 
uit de verf' is gekomen. We zij:>:. er echter van overtuigd dat 
Z2terdag, 2,7 september de Apéldoornselaan, ,die vorige maand 
verdronk onder · de regen; verdronken zal gaan onder de fuif
lustige Lensers. De' toeg:mgsprijzen blijven ongewijzigd: _f. 
0.35 voor leden, ,donateurs en. done.trioes, ·f.0.50 voor i10.tro
ducéss. Hoewel de Pépé dit, soort C:vonde10. vooral bedoeld. heeft 

- om de b~nd onder de jongeren van Lens té verstevigen, spreekt '~. , . ,. ,, , -. ,~ .. 
,, , 

' 

,, 

. 1 
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- \ .. : .het v:inzelf dat nok de "oudere Léms~-rs vcri harte welkom zijn. 
-Houd.t V de zeven-en:twintigste, al vast vrij ? 

I 

-. ~.,~.. . ....... _,.. "• Pé é 

PROGRAl!MA SENIOREN voon- ZONDAG,,_ 21 Sl!:PT"fü,IBER 1~58 
- 2u30 Hoek v.Hollnnd' :i.-Le.,ns 1, Zekkcnweg, Hoek v::liolland 

; - 3u Lens 2 K. ld,rcjk 2 Hengclolrrnn; · 
· .:.12 u. Lens 4 - Postdui1rnn 5 _Hcmgelolnen 

/· .:12 u. Rijsw.5 Lens· 5 ·.'. , , Julial:inntje te• R'ijswijk · 
3 u. VVP 6 Lens 6 . , , Terrein Zuiderpark, 2e geld. 

lu45 LeI\S 7". ;- - PÓ~tr,lia.'5 i HengêlolÄ;m · . 
veld 8 ~ 

OPSTELLINGEN: · ' • , .· . 
'Lens 1: A,Beck, L.Knijff(Voorb.);A.v.Lr,crhoven, ·B.Luijpk:x. 

J .Admiraal,· C.Podc,rs, P;Burghouwt,H.Bcijersb,v.Hrmeg. ,H.Lr.ncé'e 
J.R~s,J.Wüst•feld, Resc:r'.ves : J.Bcijersb~rgen," P.v.d.Lccuw. -. 
fü,m.:nkomst; 12u45 Vnrkensmarkt (WSM-bus). GrE-nsrechter: dhr. -
A.Bogisch. _Leider : dhr.J.Willcms. 

_ . L8ns ·2 : F.Kor~ekans', J:,L~lic.vold,H.KGmper,A.Voster, .-
J. v. d.Mce:t; A.Hoppenbrouwers, · ,L .J{nijff (Fahrcnh. s tr. )F .Burg
houwt, R.\'/ü~tefeld, A.Linnewoeve:r,, J.Jr.ger •. fü:sscrv0s : H.Ver-
heugd, A. v .Gastel. Leider : dl1r.A. de \%ert. • 

- L,ins 4 : R.de ,Wr,nrt," C.Veldink,G.v.D,We.nrt, N,de Gruytor, 
c;Hoog0v<èen, H.v,Niel;G.Kochi)I.Roodui;in, P.Berg'en-Henegou\'len, . • 
H.Pennings, _LFor:tman: ResE:rvés·: J .Stoltcnbe'rg, J .Borsboom._ · · 

. • Lens 5: J.F:Ç'ijters, :A.Sil!r.bers, A.l{rnl,B.v.Ve_lien,J.v. ' 
, Wc_:.t_ing, J .Boortman, •G.Kemperînan, V .v.La·arhoven, R,Naastepad, · 
a:_Jenee, li:.v-.Westipg. Reserves.: .Ph.d,e Héer,, P.v.Onnit. 

Lens 6 : R.Suijkerbuijk, K.Cramm,W.Klünnen,:A:Onder1vater,, 
. R.Becker, R.Vcrbrugh, F.Wolff,."J.Kuijpe_rs,El.de>Bruijn, G.L.nih·• : · 

· ·G.v.Gein. Resérves: E.Löwenstein, J.Brcchard,C.Nieuwenhuizen •. 
_ ' Lens 7 :_ :A.Blok, J .Ballering,F.Mourik,J .Bc,m,H.v.d.Boo-

: ,gaardt, J .Bcntj_e, A.v,d-.-.Semt, ,H;v.Rijn,H.Janssen,J,v.Poüje, ' 
!;Hessen. Re_serves : S .Kroon,: D,v. Lieshout. · · · ' 

· / . AÎschri.ivingen• te richten aan de Heer H.v.Ri.in, Medeni-
blikstraat 210, tel.663281.~ " 

Programma voor zondag, 28 september 1958 : 12 uur:Lens 3-
- "' Flamingc, 1 s 3 ; lul5 vv:e· 10 - Lens 7. ' 

Deze V1eek zijn'er velen die nog niet opgesteld zijn. Door 
ons is echter aan de. KNVB verzocht 0en achtste elftal in te 

. ' 
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defén, ·· zodé.t dit. ook tot he:!: vilricdQn ga,:,t behoren. 
... • -:-:'-:- i ,;' • 

-·PROGRAlilNJi uUNIOREI( VOOR ZA'IE RDAG," 20 SEPTEMBER~ 1958: 

-•~3 uu:r-. 1Tro:'.:.enbi.Jch 7 - Lens 7 ' Tfrrei;;_ v. Vrcdenbµ;r:chw .Rijsw. 

.. , 

- ;- -3-, ir ·Lens 8 osc 4,', Ter-:\.!cin -Hengelolnan_ . ' 

;,,3 · 11 'Lèns ·9 · - Gr,W.Vac 8 ,·11 ' ' 11 - " 

,-.3u45·1 VVP 14 ' Lens 10 Il.' Zuiderp"lrk 
:-lu45 Pup.a. . llHBRK .a • ".''- · Hengc,~olàan 

-lu45 · Vredenbnrch b-Pup·.b. "v.Vrectenburchweg 

· -:-l-q4'5 Pup. 'c · - Vredenburch " Hengelolaan • 

'PROGRAMM{ JuiHOREN VOOR ZÓNDAG, 21· SEPTEMBER 1958. 

", . ~12 __ u. Lens l Stormvogels, · Terrein Hengel.clean · 
•· 'c" 2u30" Rava 1 Lens- 2 .- ,,. ;Y . - Zuiderpark . 

· ~ lu45 Lens' 3 El.Zwart. 3 ,i ,.•." · H8nge:lolean · 

-12 u. Rava 4 Le'ns 5 .' " Zuid~rpark. _ 
,.,, -• ; ..:; r 

OPSTELLINGEN: _, ' ' 1 

~ijswijk_ 

,• 

• 

Lens l'.: C.v.d.Beek; R.Blok,D?Tc:at,'·H.Df~tz,' 

, • L.1llogg, · J • clE: Heer, VI. Steové, · K .Admiraal, ,hKeir.per ,B.Hen-' 

· d:dchs, P.1foershpék: Res::'H.v.d:Spek,H.Polma!]-• Leider:.0:dhr. 

E.Scrolea. Samenkomst : llu30 torreü .• · · , . , , 

~.-· ·, Lens 2 : G,.de HmJs,M:R:rders,_C.Verheugd,. · .- . 

N.Dr:1bbe, F.d Groet, R.D5kker Klgyn, A.Lutterman, li.v..Dijk,', · ' 

.-~ ·'1.-Hnn·ssen, H.Polm8.n, W.v.d.Laai·.-· Res._: ·-C.])ankaerts: ~eider·: · · 

dhr.P.Meershoek:-' · • . ·<,.:~ ·· ,,: · ·, . · 

' ' 

, • . . · Lens 3 : G.Hallèen;, i:I.dé Haas,VT.Hnnse~,A.Roo.-=· 

/: >auijn, R.Roo.àb'ç,l, A.NqweeA·F.~-~ijk.' H.v.~.Spek, A"Thomas, ·.: •.~'', 

G.v.lJuuren, M.Hecrschop.· es. J,.v .. Zon .. Le:i,der : dhr.Sarclea. ,. , 

" .. '· · Lens 5· : P.Schul ten; F. W2msteekèr,'d,.Kuytens •. -

F.d~ Wit,M Zilfhout,A.Vrielnnd,.,A.Born,A.v.Eig,' G.Olyhoek, · . 

H.Goemens, P.de 'Haas. Res. P.v.Î}crwen; J .Wiedenhoff. 1,cider:'; 
'• dhr.v.Gastel. . · ;' -. -;._ · •, · · ;, ·-. · -,.'' •. · :·. · , ... 

Léns 7 · : H .NiE:uwenhov'en, P-.Nieuwenhuiz en ,N. v .• 

Adrichem, P.Haring, J.v.d.Knnap, F.d'e ia Fuente, J.Witting . 

V.Newee, L;'Thomas, S.Douw,B.Bro1J,wer •. Res.: J .Schella;i:t, J.' 

Nµyens. Leider : dhr.do 'Bakll:er. Samen~st:' 2ul5 'Lijnkamp,, de · • 
lc RË:yweg. · ·· ·· 1 • ' 

~ Lens···s : W.'B.urghoüfit, -F.Th,lim, J.~:ro~n~vel_è.,. 

R.Meyer, J .• Jr.cobson, R.Koolmee's, .. G.Scipio, E.Bish, A.de·· Jong 

.. . H,Englebe:rt,J.Vc,ld±n}ci,• Res.: .Th'.Scholtés, J.v.Ovc,rbèek. ·• 

~,-,~ ": .. ·;._-, .. t~·~:"-,,," , .. - --.... •-•. ··1:··_· ... · 
' 1 ,;e .•• • t ·•. -• ., , • 
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Leider: Br.Gt0rmano; 

Lens 9 : Rls vorige wi;,ek·met R.A.Polman en D,Wa!.,,ers.· 
~ P.Beijersbergen v.H., Th.v.Pansseri~ . 

Lens 10: N .Pannekeet, l,f.Bruinsma, J .Meyer,· N .Roozenburg, 
E.Wezenberg, v.v.Dam,C.SÛ.ijkcrbuijk, R.Mnr~inus, J.Dcitz,C. 
Loomans, A.R:·,demc.ker. Res·. 1:1.We~enberg, R,v.Grieken. Leider: 

"°dhr. F .Mourik. . 
Pupilien '.l: J.de Waart,J.Ke:etman,R.v.Eeten,H.v.),eur, 

C.v.B:n::1,· J.Verh2ar; J.Englebert, G.Rooduijn, H.v.d?Heyden, 
P.Busm[m, A.de Brouwer. Iiea.: J .v:.Rqoy, J .Luneman • 

Pupillen b: F.de Kleyn,, F.v.Gqt;st,A.0verklift, P.v.d. · 
Veer, W.v.d.Meyden,' D.v,d.Steen, C.Teunissen, C,v.Egmond,. . 
H.v.d.Ruytenbcek, U.Intema,Th.Brochnrd,H.Suijkerbuijk, F.v. · 

. Drunen, _W.Peeter!". Leider: dhr.Yl.Stoové, Samenkomst:l u.Lijn
h,mp, de la Reyweg:, 

Lenspupillen c : J.Boetek.:ies, R.v;d.W,ü,A.Krol,F,1!ou
rik, J.Kicbert, K.v.Wr.nsen,,'./.Krol,G.v.d.Togt, K.Reäbel, F.de 
Hans, J.Lieshout. Res.: N.de Haas,.R.v.d.Bemt, J.v.Dorp. Lei-
der: dhr,R.Blok. , '·. • .. --

. Afschri.jvingen aan dhr.E. Sar.oler,, 1Iezenlaan 43, tel: 
331506. .. 

De JUC0 heeft de v0lgende' spelers i::angewezen als aan
voerder van hun elftal: Lens l : L.B.logg; Lens 2: L.Hanssert; 
Lens 3: R.Roodbol; Lena 5 : F.Wamsteeker; Lens 7: V.Nowee; 
Lens 8: J.J~boson; Lens 9 : A,Roqdbol; Lens 10: N.P nnek0et. 

-:-:-:-:-
LENS WEDSTRIJDENREVUE: ' . . 

Uitslagen van zaterdag en zo'n dag ,jl. . 
Senioren: Junioren: 

Lens l - Velo l ·1-1 AD0 - Lens l 
VI0S 3 Lens 2 1-2 Lens 2- Bl.Zw.2 
Lens 4. - Velo 3 5-3 Vred.3- Lens 3 
Lens 5 - VD$ 4 9-1 Lens 5- Q.St.4 
Celéritas 7-Lens 6 5-3 Lens 7- Bl.Zw.5 

Pupillen: Rava 7- Lens 8 
0SC - Lens A 1-6 . VVP ll~ Lens 9 

·Lens b- 'DHBR!C . 3-0 Lens 10-GDS 4 · 
-:..;:-:-:-. 

> 

,. 
"'-, ., 

7-0 
1-3 
2-3' 
1-3 
2-0 
2-2 
1-1 

GDS niet opgk. 

, 

, 
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SENIOREN:I . 1. ·1 t· d d, 
1
t. "d h ft L l 

. n een op aeg pei s cM e we s rJ.J ee ens . - ) 

de punten gedeeld met Velo. Toch· trfls het begin zeer veel· be

lmvend. N1:: ampe:i;: drie mi.nuten namelijk bra),c Wüstefeld op rechts 

door on met eGn behec:rst sçhrt wus:,het 1-0. Of het door het 

' -

Wflrm, \v<ter kwam, v1ctert we niet maar hiE:rmce was de J,enskoc.k · 

vrijwel op. Alleen c_ert enorme -drèuri van Luijckx die eèhter · 

op, ae lai; uit een spatte, zÓ_rgde QOg voor wat 0pleving. Het '" 

-spel verslapt/; zimierogen ·en het ,verwonderde fü:n ook niemand 

dat à.e Westlanders, denk zij sen misverstand_ in onze èdefElnsie_~' 

·weer op gelijke voet konden komem.,De tweede helft was niet ,, 

meer dan een formaliteit. Gescoord werd er niet meer, al deden' 

zich voor b~idc doelen nog ênkele' goede ke.nsen vóor. Al met _ 

al e:cn z0e;r matige we:dstrijd, waarbij• men de bal" te weinig-·: 

-het werk hE,eft. latend oen. - · - • 

- Lens· 2 beh1::alde' een verdie~de overwiµning op VI_ OS. _ 
1 ==-=- ' 

Ond1:nks de wermte werd er voor rust in een hoog tempo gespeeld. 

A1::n onze zijde onderscheidde zich vooral keeper Kortekaas. ~ .. 

Deze kc-n echter niet verhinderen-dat de gn.stheren. een hal{ ,

uur :norctijd de leiding fü:mcn, Gelukkig ging Lens niet bij 

de pakken neèrzitten. lnkgendceL, via Piet Burghouwt en · · 

·- 'Rudi Wüst€feld wisten de reserves de rollen zelfs vl>lledig ', . 

. ~ om 'te draaien (2-1) •· V(el poogde VI05 oµs vocrbeeld op de val~' 

. ,.'. reep _nog te volgen, doch verder .dan een s·c,.: ~ tegen de lat ~ 

kwt\inen zij niet. . 
· ,· De, wedstrijd Lens 4-Velo stond in het te)<:èn ·vaµ de 

strijd om het middenveld. In de eerste heft werd.dit gebiëd 

geheel door ons beheerst, hetgéen goed aan de ruststand. te_ 

merken was: 4-0 in het voordeel vari Lens. Na de the;e _namen 

de Wateringers •·echter het heft in handen en ook dit was goed ,_ ' 

aán'de score te merken. Tot 4"3 wisten zij in te lopen.Toen 

maakte RÓoduijn echter aan alle _spanning een einde door een · 

vijfde ti;-effer achtèr de Velo-goalie te doporie:r-en. , . · · 
' Lens 5 hersteld,e zich keurig van haar m_isstap van,-. 

ve>rige week. Îfot maar liefst 9-1 werd VDS verpletterd; In het 

begin wees ·niets er op dat Lens een dermate·grote overwinning· 

· zou gaan boeken; Welis'waar veroverden de onzen al direct éen , . · 

licht ovlèrwicht,. maar . .'ook de gi;sten lie_ten zich dÓor snelle ~ 

uitvallen niet onbetuigd. Het laats.te kwartier vnor _d.e rûs't 

· - brak het echter los _!- Onder de bezieling ,van· e.en brilliant 

.' spole:q.dc Hrmny Nc· stcp11d, · b'egonnen onze aanvallen een onge
n•:dig "b•in.b·•rd, mmt op de V:DS-v~ste ef te, v~ren. Tfle,n het 

., .... , ' 

' , 

·' 
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rustsign,frl de ronk deed optrekken, blcc,k deze veste maar ligfst 
·zes br, sser. te vertonen! In de tweede helft werd de stand neg 
tot 9-J: opgevoerd. Al cnze aanvallers kvnmen tenminste één 
máal juichend nnar de middencirkel terug. 

· Lens 6 moest .het opnemen tegen do Celeri ti:1s v/ètoranen. 
Technisch blGken dE,ze oudjes nog heel wat in hun m'.lrs te hebben, 
zl")d'l t onze, s;Jelcrs, 1!1 • hllll. zwoegen ten spijt, met de rust ,11 · 
kgen (.en 3-1 "chterstand aankeken. Dcarnn zou het beter· gaan, 
al voerden de krcsse heren hun voorsprnng eerst nng "tot 5-1 
op_ • ToGn ,gingen wij de zf!ken wat beter aanpakken, t0rwijl 
de gastheren kennelijk stoom rifbliczen. Jammer genoeg. tippel- , 
füi onze aanval echter te veel in· de overigens kundig mpgezette 
buitenspelval., wr,.i;rdoor er slechts twee doelpunte:i. van onze 
grote achterstand kondert WC1rden afgekloven, uiteraard te wei
nig om nóg tot een beter r~~u+taat to kunnen komen. 
JUNIOREND - . . · t -d.-~ - · · 1 t ADO 1 d 1 e zeer zwere ui \7e s.,,riJ" "gen ;:,ver e, zoa s 
te, verwachten was, voor Lens '1 een· grote .rn,derlaag op. In het 
begin was het een snelle levendige strijd, waarbij wij kans · 
zegen oen half uur l,:mg dE. stand blank te houden,. dc:nk zij 
prima werk in onze achterhoede. Hiernc~ kreeg Lens ·he:t zwaar 
t-, vérduren. Onze. jongens begonnen reecls ve:t·m0eid te raken 
en ADO sloeg toe. Met rust wi:s het rueds 3-0. In de tweede 
helft kwam de veel betere tecpnische vaardigheid van ADO tot 
uiting in nog 4 d0elpunten~ Het prima w9rk vw, onze keeper 
stond een nog grotere nederlaag in de weg. Door deze uitslag 
mceten onze jongens zich niet van hun stuk laten brengen. Ze 

' hebben er allen vaor gevochten, maar hebbe'n voor het overwicht 
moeten'zwichten. Bij Lens 5-Quick Steps ontbrak het niet aan 

,;1 · spanning en 0ndanks de h,i tte werd er aan bei de kanten Jlrima ge
voetbal-:1. .. Al direct na het begin ontspon zich eèln le.vendige 
strijd om de buit en v0nr beide d0clen doemde enkele malen·· 
groot gevaar op. Een kwartier·vnor rust doelpuntte Quick Steps 
door een prachtig .ihgekopte corner van hun midvoor. Dit doel~ 
punt verhoogde de

1
spanning en vlak hierna maakten wij een doel

punt, dat de goed leidende scheidsrechter echter niet kori con-· 
stateten (Waarom niet?) Benam "kleine"Charles misschien de 

.- arbiter het uitzicht? Fed.). Onze gasten konden hun voorsprong 
opvoeren tot 3-0, de.arbij· gretig gebruik mekend van een inzin
king in onze achterhoede. Ne rust waren wij heer en meester 
mkaar ondanks ons oyerwicht enGbeter spel konden we niet verder 

omen dan een ctoelpunt door t..·rrie. · · · . • 
---- -~---==-===-=======~========----=====.==-=~==-====-====== 
, 
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'. 
Zaterdag 27 sep 58 

Zondag 

Maandag.· 
Woensd11g 

·' 
28 . 11 

29 . '.' 
1 oct.58 

LENS"ZAKAGENDA 
Jun 7-8-9-10,pup.a,b en c 
Lens'cqntactavond ! 

: Officiële· openin!}'. hieuwi, terrein 1 
Lens 1, 3, 7 en 8 , !sen) • .. 

. : , Lens 'clubi:vond ! , 
: Woensdagmiddagèlub. 

=-----===-=============--==-==· ======= ·=============· ====== 
- INGEBRUIKNll\iING TERREINEN HENGELO LAAN. '·,, 
, Zondag 28 sep.58 zal _een belangrijke dag worden in de 

geschiedenis_ van onze vereniging. Het is nu namel:ijk zo ver · 
, dat de beide kleedgelegenheden. op o.nze terreinen door mns in 
• gebruik kunnen worden genomen. We ·zitten nu çlus yolledig op··, 

':onsielf",. liet bestuur hee,ft daarom gemeend dat thans _de . 
tijd aangebroken is om ons ;kerreinencomplex min of meer offi
cieel te· openen. Weliswaar is ·er reeds drie, zondagen·_volop 
gevoetbald, hebben de mee.sten van onze' leden. en donateurs 
dus al de gelegenheid aangegrepen om met ons nieuwe' home 

,kennis· te maken, maar .de officiële; ingebruikneming moest om 
technische redenen nog enige tijd uitgesteld worden. Zondag 
gaat. dat dan gebe.uren; zondag zal Lens•verhuizing - e_en feit 
dat van grote b~tekenis kan zijn voor de toekomst van onze 
vereniging - officieel bestempeld wo;den.' Dit zal geschieden 
volgens het onderstaande schema: ·. ,. ,,. ~ ~ 

~: H.Mis, voor alle levende en overleden Lensers in de 
noodkerk_ van de parochie van de H.Pius, Zonneoord, hoek 
Heng,:,lolaan. Wf! verwachten hierbij al onze leden en dona
teurs, temeer daar de mis t_er gelegenheid van de opening 
van het ,nieuwe seizoen·- een traditie in Lens ! is. 

12u30:Sà.menkomst van à.lle senioren, juniÓren en pupillen op 
· nnze velden aan de_ Hengelolaan. Club-costuum eoi,., ·eventueel, 

.t!'""yr.}-Béhr:,c1~ .. n mPJbr~ngcn ! Ci . . 

/ 

, 
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,13u: Op dit-tijdstip gaari wè ons voorstellen aan.de bewoners 

van de nieuwe wijken in de omgeving van,ons velè..' Het behoeft 
,natuurlijk geen betoog van·wat voor groot .belang het is'dat 
onze'entree ,in een stadsdeel, waar wij ons als de·ENIGSTE 
katholieke voetbal ;,ereniging · gaa11 vestigen, op haar b8woners ·. 

· een goede indruk maakt. Wij 'rekenen daarom op Uw aller mede~ 
wo:r:kipg, · Zorg dat je ,voetbal-tenue er piekfijn uitziE.t, jon
gens ! We makep .een .wandel tocht; met muzib,le begel,eiding van 
30 à 45 minuten. ~ 

14u,: Officiële-opening. ! 
14u30:Ere-wedst:rij'd ·tussen ons· ·eerste ,elftal en onze zust.er-
verenigin,g Vredenburc~ uit Rijswijk. , 

Een ie.dor wi;,et hoe· be;làngrijk'de komende. zondag voor on-. 
ze vereniging gaat worden. Het klinkt misschien een bcotjè af
gezaagd, maar een feit is het è.at do ingcbruiknemi~g/van het 
nieuwe· comlex oen mijJpaaL is in d~, thans bijna ·30.:.jarige 1 , _ 

• levensgeschiedenis van L,nig 'en' Snol. ;,ïj zijn er daarom ·mn 
overtuigd, dat icdecr die Lens ook máar enigszins eon· goed , , . 
hart +.oè.draagt, zondag bij ·de " pJ icc:htighéde:r. 11 acte de prés;c.n-
ce zal g,;,ven. Komt U, v~)Or · Zover U onz·e nit:u1.'.'8 velden nog· nie-~ 
aánschouwd h8eft, · in ieè.Lr geval ,,cns een- kijkje nemen. Dcge-, 

·. non è_:i,,_e -er ~oeds warop.·, ~om(;:ii ·vnri~
1
7.clfsprckend ! Zij 1,1rc,ton- • 

ree~ s welk ·oen grote ·:oorui tgang onze v~r2niging, heeft g,: boekt_. 
Om 12 uur kunt U re,eds getuige zijn van de compE:ti tie--wGdr 
strijden welke door nns derde 'en zevE:nde elftal worcl.eh g~-. 
~pceliL• Tevens ·zal d,e r1:1dio ·u op de hoogte houden vi.n de rE. • 
sul tatêrt van ons nedcrlands elftal in de strijd tcgc:1 Bclgió~ · •· 
U ziet het, U behoeft ar niets voor te missen ! Komt U daarom 
allen en laa -t; · deze dag voor- bnze vereniging onve:!getelijh:, · • · . 
een waar vetbroederingsfeest; worden ! · Redactie .• 

OFFICIEEL 
In ballotage: 
ri 0 34 H.M. v,Paassen, ll.8.46 Hortensiastr.95 dh;.Hoefn.-Juf. 

1 
·. 35 H.J.Smit, 29.5,46 L.v.Eik" en Duinen 22 ". "· 

36 A.M.Lelieveld,1e.1.46·Wolvenrade,9 dhr.Ras-J.Beïjersbergen. 
37 A.F.v.Es, 13.2;48, Pippelingstr,34A" Sarolea-Houkes: 

Nieuwê donateurs: . . . . . . · · 
311 A,J,, van llommel, Raaitèstr.54 
312 W.B.Tromp, Grásninckelstr,2b:B Rotterdam. ., 

.. ,\. _,. -~ - . 
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"n°313 C.J~P.Hillenaa;, Pieplaa';t106·· , : , ,. ' · 
314 If.P1Ügge,Maaswijckstr;ll6: te Scheveningen 
315 A .B /H.Delcker-Kleyn, PippE:~lingstr. 69 · . , 

· 316 ~. L. v. Rooy,, Zwaardvegers,l'_aarde, 8. · , 
- :- :-, . 

• · TOTO-NIEUIV3. ,,. 

, 

Onze vervrachting dat we voor .iigelopen zondag het gotal '. 
200 zouden overschrijdim, is ~i;n Ïrervulling '.gegaan, 207-le:den 
en donateurs vuldÉ:n een formuliertje in. En ·.als 'de voorteke-
11en ,niet 'bedriegen zijn hieronder. 3 inzenders di~ voqr de . · 
.tweede prijs in aanmerking komen, t.w. ·de :b.crên J.Hcndriks, 

• H.J .Hoedomakér en 'C.A.Teunissen., Zij behaalden n.l. 13 ptn. 
Gefeliciteerd!! Het begin is er .dus •.. U ziet het ! de kans 
zit er in, In de strijd om de f,50,- is d& stand na de. der-· 
d8 ronde : ,1.32 'ptn.H.J.Hoedemaksr, C.A.Ttmnissen; 2(31 ptn) 
S,v.d.Laan; 3(30 pt. )J .Brochard, J .Hendriks,' J,,Jager en A. , 

/ Rijk. Op korte afstand volgen dan eE:n grote schare df.:elnE:mers. 
Volhouden is dus hoofdzaak. ' .,,.. . ...' ~ ./ ., . 
DEEJNJ<__,1,iERS ATTE::TJE ! ! 

Op dG forn.uli<.ren voor a,s,zat'erdag-en zondag keme:n de. 
yrnddrij den voor 1,1i t de engel se è:0mpcti tie. Deze wo_rdcn gc
spc<.ld op zaterdag, 27 sëp • Hèt' g(c'.Ï,clg hiervan is,· dat :de• 
forrulüren UITERLIJK VRIJDAGAVOND MOETEN WORDEH I1'.GELEVERD. 

> ' 

Ter voorkomin~ van tcleurstelling<.n dient U hiermede teru&ge 
ri:;kening te ·hóuden. U kunt de formulieren kwijt bij rlhr, - - . ~ 
Wüstefeld,. Regentesselaan 198 tot VRIJDAGAVOND ZE,;, UUR en bij. 

·· dhr .Houkes, 2e Schuytstr .60 tot VRIJDAGAVOND· ]J:ALF NEGEN, maa:c 
. beslist niet later. · 

Mocht U het,bewus.te fo-rmulier nog niet in Uw bezit hebben; . . . . ' ~ ,. . . . . 
d.an even ·een t(:lefopntje naar dh:c.Houkes n°324721 en het · 
wordt U omgaand toigczonden', Vpo.,r:. het a.s.· week-einde .niàar · 
we.er veel SUCCES .... :f 

.De naam van ons terrein 1.s nog ,in m,velen gehuld; Zoals u 
weet, is er eeri prijsvraag onder.5mz~ leden uitgeschreven 
met het doel een. rake., originele'naam voor ons nieuwe veld 
te :_,inden, Tot op heden hebben wij echter pas één·'antwoor{ 

_pinnen,;. Kom aan, Lensers, zet. u" vindingrijkhéid eens aan , 
h,:;t werk., Wij weten "'ker da.t IJ dan wel iets toepasselijks zult 
be.denken. U kun.t uv;. sugg0s.ti'es tot, za';,;rdag, 4 oktober, ir:-, · 

• 1 • •• ., -~· ' • 
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. zonden aan 'de· adressen :. ~Viilgs-tr. 71 en ,Kon.Em:nakade, 50. 

De stem van de Pé Pé.. . d .. • ·k . d b h'kb ·•· ~~-~~'--~~--'---'- mag eze .. wee 1..v.n1. e esc 1 , are ru1.w--
te sleçhts hed kort klinken. Dat is niet erg. D,;; · contactavond, _ 
die zaterfüigavond gflhoudc,n wordt heeft g0cm nadere aanbevcliiJg. / 
meer nodig. Goede wijn behoeft geen krans. We zien elkaar dus 
za te.rdagavond om 8 uur in dl catacombe ondEcr · de Kerk v'à.n do 
Apeldoornsolaán, ingang door· de poort naast de pastorie. Tot 
zaterdag ! . · ' · · - PéPé ' 

VARIA:_ \'lcdercim in'o;gde in de gelederen van LEns. · J:lot echt
paar Kroon-Höppenbrouwer werd verblijd met de geboorte van e<cn · 

, doch tecrj;je, dat zij de naam Mária :Bernadette gaven. Onze har
telijke felicitaties. 

- üp zaal 160 van het Wcstoindo.:ziLkcnhu:i,s ligt Wouter 
Wic'gc,rink de genezing van een voetbalknie af te' wachten. Wij 

·' ·wachtcm 'met hem en wensen Wout uin spoedig hGrsto1. 

·, - WEDSTRIJDPROGRM,miA SENIOREN vuon zonb.:G 2s s1.PTE1m1 R 195e. · 

... 

, -14u30, L<cns 1 - Vredenburg 1 t8rroin Ec'nglolaan 
-12 u. LLns 3 - Flamingo I s 3 " " 
-12 u. Lens 7 VVP 10 11 11 

-12 u. DHBV 2 Lens 8 terrein Gro,.'nèndaal bij Archi-
ï• · _pel tcrrein-Wa;sen~ar 

OPSTELLINGEN: 
Lens l P.v.d.I,eéuw, J.Admiraal,J.ir.d.Meer,A:v. 

Laarhoven, B.Luijckx, H.Haket; L,Khijff(Fah.), J.Suijkerbuijk, 
E.L,{ncée, H.Beijersbergen v.Hcnegouwen, J,Ras. Rrnerves: Fr; . 

,Jlnrghouwt, A.Beck, C.Pm,ters. ·Leider : dhr:J.Willems.Grens-
rechter: dhr.A.Bngisch. . . 
, Lens 3: .H.Verheugd, C,Veldink,L:knijff(Voorb.), 

· N.dE. Gruyter, C.Hoogëvecn, H.v.Niel,J.Bèijersb8rgen, H.Roo- · 
duijn, A.Linneweever, H.PEnnings,L.Ji'ortman. Res.G.v.d.Waart, 
B.v.Vel;en,R.v.d.Waart. , .. ; · -- · 

Lens 7: A.Blok,J .Ballcring,Fr.1!nurik,J .Willems, 
H.v. d.Bc,ngaardt, J .Bontj<c ,A.v., d.Bemt ,H. v ;Rijn,H .Janssen ,G .Roo
denrijs; S .Kroon •. Reserve : J .Bom. 

-Lens-8: R.Mahieu,J.Wallaart, P.v,PnrÎa,H.v.d.Beek,. 
J .St'ol tenb~rg, D.y .Lieshout,· J. v. d.Ili:,ek, L.dc· V/eert ,A. Onder
r,a ter, J. v:Poeljt;;·; tA .Loyk:.~ns .Rcscrvès: L.Nïcssen, 7 J .Borsboom. .. ,, - . 

. ... . 
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',Afschri,fvingen : de Hr::wr.v.Luxemburg, 'Buijs Ballot-

stra_at 54; ·tel ,636509. ' 
A.s. -vrijdag 26 sept0mbcr, contactavond -vnor spE.lers 

en rrnerves van le elftal bij de Hr.J.Vlillems; Velpscstràat 
81. Aanvang + 8ul5. · · · , , 

,-:-:,-. 

\ . 

, . 

_ Na overbrenging van dé iichtinstallatie van Ockenburgh 
naar terre~nen Hengololaan - hç tgcen zeer, binnenko!t zal g0-
sch_ieden - worden de trainingsavonden op donderdagen weder ' 
he:rvat. Nadere mededelti;igen volgen in Le.ns-revue. · 

- t. -

· · ' Zoals tJ ziet, ;t;ite~ we·_de'ze ~wc~k ~et eèn acht~tè 
elftal. Het is ingodeeld in de vi,;rde klasse_ .W. · 

~ -"' . " ..... -:-:-
'PROG-fu\J.ThlA JUNIOREN VOOR ZATERDAG, .27 SEI'TEMBElt 1958' 
-3 u. Lens 7 -' Quick. Stüps ·'Terrein 2 ' 
-3 u. Lcms 8 . - ·Vredenburch· 8 _, 11 3 / 
-3u45 Vrcdenburch 10-Lens 9 · 11 Vre.dq1Jmrchwcg 
-4 u." Gr.W .. II Vac·-10-LenS 10 · 0 Eoggqwoning 
-lu45 Velo a · Pt1pill0n a · 11 Wateringen. 
-1 u45 Pup. b - HIJS q . • • 11 1 ' 

·-1u45 Pup. c - Hava c 11 2 
/ DE OPSTELLINGEN z;·JN: . 

Lens 7 :als vorige week met P.Haring .• Res:P.Ebing.' 
· >· P.B€,ijersbtrgen v'.Hcn.. ·· --, , 

Lens 8 :als vorige week met A.Harte. R~s.;R:M~y~r . 
· . en- F .tlch<>l tes. · Lei ler : Br :Germanó. • ' 

' - . Lens 9 :A.v.Egmond,-'A.Rosenthal, A.Brouwer, A.Vcr- ' _, 
' ' ' . ' J 

·,burg, A.Roodbol,R.J .Polman, H.Wubben, P.Pnillot, J.v.Adrichem 
D.Wanders, F.v.G<.m,rt. Res. J.Nuyens,en R.v.Gric.ken. Leider: 

.. ;l.hr.A.l'Joli. Samenlèon,3t : 3 u: Lijnkamp,-dela R§Sywe;g. 
Lens 10:N.P, nn·0k0et, -J.Bictz, J ,Mcy8r,H.Wezenbe'rg, 

C.v.Dam, E.vkzenberg, C.Suijkerb'uijk, li'.Roozen'burg,,M.Bruins-
. ' 

ma, C.Loomans, A.Rad.emaker: Res.:R.Martinus,, .J.Schelàart. ·'' 
L~icl.er: dh;.F.Mourik. Samenkomst : 3ul'.j Javabrug •. ' 

, , Pupillen à : _als voriige•week. Res.: J.Bremmer, R.Eij:-
kêlhof. 1eider : dhr.A.v.GasteL·Samenkómst i 1 uur. Thorbecke-
laan, hoek Haagweg. ·_ _. ~: . . · , · · ,.. 

, ' -. Pupillen ·b;: als vorigè! weék met A.Overklift. Res.:. 
· J:v.Dorp, F-,v.Drunen. Ldder :dhr.W._Stoov.é. · · / 

. I 

• 1 
... -

\, .. 
-~ .,. 

\ 



................ ,' 

' . 

ic - •. 

' 
• •' ••m .... ,. -;-)4-------------------------------------------------------------

. Pupillen c :· J .Boetekees, A.v. d.Wal, A .Krol ,A .Englcb&rt, 
J'.Kicbert, K.v.i'lansem, W.Krol,K.Rt:abcl, A.v.d.Beek, J.iiesheut, · 
F.d'f Háas. Res.': G.v.d.Togt, W.Pe<stèrs', F.Mourik. . . ' .. : . · 

. Afschrijvingen, aan dhr.1!,.Sarolea,. Jdezenlaan 43, tel. 
3;1506 ( alléén voor .iunir-ren:) dhr; A.v.Gastel, Tomate~str. • 
161;, tcl.339900, alléén voor pupillen. . • 

·-:-:-:-
JlfüIOREN EN ,PUPILL:E.N ,· AT'l'ENTIE ! 

Jongens, 18es goed het hieronder vnlgcnde, want het is 
bdangrijk: 

l .Opening van ons ntcuwe terreinencor.,plex. 
Al is er dan al 2 weken.op gespE.eld, zondag a.s. 

worden onze nieuwe:i velden officieel g0opend. Het E.erste senio
rcne:).ftal speelt een >1cdstrijd, maar nok de' junior~nafdeling 
verzorgt 0en prog:ramma-ondcrdc;el t.n wel een hE:81 belangrijk. 

Het is nl. niE:t de be;douling, dat Lens zo maar ' 
ongemerkt aan de Hengelolaan gaat spE;olen. Nee, . de bc,woners van· 
de wijk waarin ons veld ligt, waaronder 1üj ntL al enkele leden 

· tellen en waarvan wij hopen, _dat het, er in de toekomst zeer 
veel zullen worden, moeten Wt- ten, dat Lenig Jèn Snel van dit 
sportcompl'ex bezit heeft genorcç.n. Daàrnm maken wij zondag met 
een muzie,kkorps ern kort<c · umrs door deze' wijk. Daarbij ver-, 
wachten wij in ieder gûvál allû np, zaterdag spclcmde junioren ' 
en pupillen: Zij dienen zondag om kw:ll't voor éfn op het veld· ~. 
aanwezig te zijn, voorzien van Lcnskleding (shirt, wit b;roc,kje 
~chnon)en·kousen) en gymnastiekschoç.nen. Wie verhind~rd.is om 
aan deze mars deel te nemen·, dient v""r zat0rdagmiddag 1 uur : 

, af to schrijven bij dE, Jucos&-cr<ctaris. 
· Ook de· znndagsjunioren die willen me Glopen, zijn' 

natuurlijk van harte welkom. Dit zal zelfs zeer op prijs wor
den gE.stcld., want het is natuurlijk van groot belang, dat we 

,b_ij dit eerste optreden in de nkuwe omgeving met een zo groot· 
mogelijk aantal juniorc.n te, voorschijn komen. ' 

. Het dragen van e·en trainingspak is toegestaan, 
mits er t,mminste een vr-ldoende aantal junioren in trainings-
pak meelo ·pt. . 

· Denk er om, jongens, cjullie vertegenwoordigen 
hierbij onze vereniging en de ïridruk die jullie hiet'bij maken 
zal van groot belang zijn~ Zorg dat het een 'goede indruk is, 
daar·w,rtrouwen wij,_vast op. Voor ,do _ongetraiI1de wandelaars 

-\' , ' 

' ', 
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'. 
,zij' ter g0rust;~cllir:g v,rmcla.:,: dat he( geen 4-daagsG 'àf:: 
scahd v:0rdt~ maar },00gsttns ten half uur. · . 

. . · r / '" 
En natuurlijk zijn we ',s morgens allemaal in de ke.rk·; 

2. IlcV/0cnsdagmiddagc[ub •. ·d. ·.·.t -_,! ' d H .. 11 • 
1 _ - .. - raai . oor a·an e E:nge o ·aan op 

. volle 't0cren en met vö1.'Lc velden.' Iedereen is ·welkom, maar··· 
. . • nit t vN>r 2 . uur ! : ·' " : ·· · . · '·· · ; 
3. We maken, d.e ,iuniorun 0r:0Ji ·attent, dat ·het hinderlijk is, 
vmnneer zij om liun dorst te gà-an lessen c,f om naar de W .C. 

, , 'te gaan donr· klce:dkamcrs ·•die in. gtbru:i,k zijn, heenlopen. 
Zondag was he:t E.en vnnrtdurend knmen'en gaan van junioren E.n
pupillen in de lclc, dlokale'n van, de senioren. Nodig is dit · 
helemaal niet, want aart de achterkant van de klcedg8 bouwen,,: 
aan·d.o kant van ~k cantim,s, z·:t'jn ook~tÓilotten en dàar is · 

. ook, een ,kraan v·aar jè kunt drink01'., .. Blijf dus uit de. klu,d-
" .. kamers, daar is hè. t• al druk .g8nccg. · . 

4; Afs.chr{jvine:_<;n Pl1pillè:l. l,I<:st ingang- vnn vandatg· moctE.n • 
dL pupilkn niet 'r:wcr afschrijven bij de Heer E.S1:.rr-lcà ,. :;;aar 

. 'bij de :Heer À .v .Gastel, Tomatcr;str..,166, t81.33. 99 .00o . 
5. r,6- clrctilaj1•û cli9 ve10r h'Bt b_E-gin ván de:_ c0rr:pL titic ar.n 41--· · 
'lc iuriiorcr.., p1,1pil1en en hun Olldcrs·stuurden, blijkt door 

1
·-L:il.:::~'lû jongLnD llic't B<lfZ~n te zijn" Wc ,InC'cten hcL. ·3_;:.; .. raad,, 

g'- v611.: st.c1 jè ·alsn0g" van dcirt~oud op d0 b.oogL•:~ Vh,nt wRnnr 
icr.1d1d zich r.1.Îet h.1._1udt aan a.c r'cgels die daár~.n Gt~·an·, 1~ 

hij .1,i'ut klc,i[~r :;_et- tG ZP<..~:;·en : 11 1[: }:.eb· het niet 6Cr'i'Gt.; 
,. -t , ' r ·-=~- . - , .. ,Tf' ,".î: -

""'LE-~r ... ,·,! -1-c,r··-T·•]'~-·,.TR--.-.,ru:-; 'T.-·.L --~ _ _.··•~----· ~--:;:r:_· 1 ___ .. - --
_. _-';.'t_~-- J._":.±-1!.:..!'-.:Y.~.!..1=.~---:..··-.Yl vsJ~i,.;cn v;;ir. 7,a..,~:T _:O:·-~-~~:!:_."f"•!.1.~q~ut_J_,.J_ .. 

Se! 1:vren - · Jurn.·c:;_·en 
H.v:-1 oiiand - i>ons 1· t-2 'Lens - st'ormvögc:ls 

. Lonn 2 · 11aalilwijk 2 ,--5., • : Hcwa ], - 'Lcns ·2 · 
Lims 4 Poqtd. .• 5 ~-0 ·Lens· 3, ~ Bl.Zwàrt 3 

,. . Rijsw. 5 kns 5 , 10-3 •Raira 4 - LEms 5 .. 

6/
t? 

4-l 
2-l:. 
O'..;l 

· •·· VVP 6 Lens ··6 . 7-2 :Vred. 7 ~· Lons 7 · 175 
2-5 , _Lens 7 - Postalia, 5 1-3 Lens 6 ~ OSC 4 

· Pupillen Lens 9 Gr. W.' 9 
Lens A -.DHBHK A 1-2 'VVP 14 Lens 10 

I 
Vred.B ._ Lèns B 2-0 
Lens C -· Vrcdenb.C 4-1 

, VAN ,DOEL 'TOT DOEL - SENIOREN. . , .. 

. ui tg. 
; 1-4 

f 

. De afgelopen zr>ndag ïs vonr do stniorcn een "som-
·brc ,dimanche· " gc·wc,est. ·van 'de· zE:s c,lftallen die' 'in liet ·vc;J.d. 

· _kwamèil, _·y(:
0
r·lnrt:i~ 1:.r rr;9-ar 1:t·:,fst-vijf'. Allc,-:;li 1-u.:;t vieI'de · 

\ 1 "'~ 
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' 
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redde nog enigszins " hGt ge.zicht ". De nederlagen van· 0nze 
twee hoogste cdi ties kwascn wel bijzonder pijnlijk aan. . 

Lens :1 kuik rocds na 20 w,inuten tegen eén 2-0 achte;rstand 
aan.Prima do<'rzcttingsve;rmogc,n van nnze k.ant had c;chter nog 
v_,'i6r rust d;, ge:lijkmakd, tot ·gev0lg, do0r doelpunten resp.van 
Ras en Wüst fcld. Na de· rust werd de. wc.dstrijd grntcndccls rnt
siurd door hard c,n onspnrtief vr>ütbal. Hnck ván !10lland zag 
daarbij kans 0nze dnc}man nog twE.émaal to pass<.:rcn, zij' het 
éénmaal in, 0pgelcgde bui tEnspe_lpnsi tie .. Al met al een tchur
stullende wudstrijd, 

-:-:-
JUNIOREN. Dat Vlas vnE.tbal jongens ! De ocrste "interregionale" 
thuiswedstrijd van Lens A, is v0or d.., -helaas vcE-1 te weinig- J, 
t0Lsch0uwers een ware opcnbari1_1g gc.11ord,m. · De te.genstanders 
waren niemand mindèr dai, dei I·jmuider Stc-rmvngels, die van het 
be:staan van L(;ns ampèr n<'tic hadden. Doch onze jongen·s hebben 
hctgeprGstecrd duze gasten mE.t do k0us 0p de kop wüer nóord
waarts ·te zenden,• na cc.n hartv, rvrar, ,c,nde partij v0ctbal. Ovcri
gens begonnen de vcgols mot CE.n stormachtig rffensi,ef en reGds 
na 1 m. vw1 d "nzc d,fc•nsifi g<.:woon in de lur0n gelegd, kc.E-pcr 
incluis. K<'rt daarop krn • Lq1s juièhenra',ant een lange pass dnor • 
do ver opgedrongen Ijrauidc,r, d<.fensil'R,.urig afgewerkt (1-). 
D~ch de. gasten bramen terug en door 2 k-;:al:i:teitsdntlpunten wc.rd. 
hot 3-1. E.r was toen nauwelijks 10 min.gespeeld en mc:n vrn,g 
zich al af of het wc.0r zo'.n tik z0u wc:,rden als t0_gcn ADO.Maar 
t0en zagen 11e een Lcnselftal, d§t •zichzelf hervond. Er kwamen 
kansen •• en nok doelpunten.P .Mu;rshc,ek wist op beheerste wijze 
een snelle aanval af- te ronden waardonr de rust met 3-3 kwam 
met vo0r beide partijen gelijke hanscn: Tijdens de 2e helft 

·gaf 0nzc verdldiging nio¾,{,ec,l kans mLcr wc~, maar.meest toch 
capituleren na con mîslukte cj,oelschop C3-4J"Het \>1erd echter · 
woor gelijk; toen de St,doelman een bal liet glippen.Hierna een 
licht St .-0vèrwicht mot ze"r gevaarlijkè uitvallen van L-zijde .' .. 

•. Uit een hiervan maakte Klmper 5-4 on Admiraal zorgde zelfs 
v0or 6-4, Pal daarop was het terug 6-5, met welke stand na cén 
uiterst spannende slotphàse, het _E:inde aanbrak.' Prachtig werk, 
jongens~ zulke wedstrijden hnpen we méér te zien, UitstekGnd 
v0etbal, gE)baseerd op tÓchniek, aan,, beide zijdén, ui tE.rst fair 
spel, spanning te over,.kwali'!;eitsd0elpunten(en niet zo weinig!) 
vrat wil je èigonlijk nrg -LJeer ? Ga z0 d0,,r jongens ! Hulde ""k 

. ~:~11.. __ 2;-~ St. die dz.G -;rGl h\·~(~l bi tttrc pil '."'.P ZcE.r s!)0rti0ve 7lijz<; ~ ~- 1"- ,,. !;. . . ~ -::.::::: -· . ;;:.•==:;.::-=::::=. :;:;--; .-:::~o:.:==:..::::;:.;..-;;.;=:::::._=...:;:;::::::.::.:;::~;::::.:. ··=~=;:;. ~=::::;:.:::,:;::;;;;:==:::i:==-·=-=n=~::::=-
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Secretariaat : F.. Houkos, 2e Schuytstr.60,tél..324721 
1 · Gironumn:t:r penningmcc/ster LENS :336711 

===========================~=======· =================== .. === 
I , 32e JAARGANG (1958-1959).n°5 2 Oct.58 • 

. ------- . --,_ =-----------------------------------------------
LENS' ZAKAGENDA 

Zate1dag 4 6ctob0r 
Zondag 5 , Il 

J 
' 

Maandag 6 Il 

. · \'foonsdàg · 8 , Il 

1958 
Il 

Il 

w 

Lens jun.7-B-9-10,pup,a,b en c 
1
: Lens· aen.1:-,-2,3,4,5,6,7 ·· 
. Lens jun.1,2,3 15 , 

Clubavond !. · . , 
· : , ïfoensdàgmiddagcl ub. ,-, ,. 

HEEFT U AL EEN NAA!ll VOOR ONS TERREIN BE;DACHT ? . . 

·: 

====~========================-- ======·=================· ==== 
, ., . . . ' '• 

ONZE. NIEUWE TERRF.INEN OFEICIE,EL GEOPEND; 
. f -

under schitterende weersoms.tandight.den en onde:i:. een 
overweldigende belangstelling; is h"t ,üeuwe sportcomrüex, 
aan c1c Hengc,lolaan,, Eskamp I:E,,ofllcisel door Lens. in ge:bruik 
genoc;en. De, voo1· Lens zo belang1•i jll;e, .çlag v,cr:i goed begonnen, 
Zo'n kleine twed.hona0rd 10den, en dQ.rlateurs 7;aron Is ochtt;ndCJ 

1

in de kcr} ·van de-- H.Pi1~s aanwe~ig 1 -L::,en1 pasto0i· Bur--.kzcn d.Hr!r 
_voor de,' levende, on over_edèn hoden vaq onze vercrü,;.èng ec.n 
H.,ic opdroeg'. Eon verhcugen(l aPn_°Gal ! _. ~ ~ ~ 
. Voorda:t .ifé·festi•rit0J.te11 op het.veld een ar,nv;mg n,,_ 
men 1 f·o.nd&n· dcj' .,i~'.?.!n die• aJ_. y;a t · eerc:ter na~.r r~:orgc:ns t211µ yra..c\ .. "i 
gotq3"t,n) .ae v,::_.r-r:i chtïr..gc1~' van· Lt.)1S 3 en 7 gadeslaaü 1 - ':d .... ê:,:;tx-1.j< .. 
á:ev d1c ons·· rct;'.J .. :(:en 0V,:rwit~nini en €Gri. goli __ ~k spul Gtll.vè:::i_ .... ,. 

·· den, 
.--·;.1 . ,s ✓ ,. . ' 

. 1 'toen begon 1:~t fet-st p&s .goed I Vaorzict; van Ct;n·.f'r!'i?~ 
é.an-tal vlaf;goY.1. C'l ond9r 1::egeleid·'.ne van BE..n-_ muziclr ... kc~;p~ u'l ~ .... 
Wa te-rit1gen -.. begon f.::en ~Tnn~ ,ac:~taJ junj orefl:, 6n plipillsn ~ Sa~Bn 
m,:;1ï l}un leidc-rs, de gee.s_GeJ.iJkc. aclviSr;::i;r e.n het: br: ::, t'.Ltr, a'.UJ. 
ctn tocht door de Hll.aste o,r.gedng, die c0::i ware t.:ièti'toch< 
zou worden. Hot. is zo langzarnÊ.rhand we:l ,b,.kcnd de.t, ""ze club_ 
zich als enigste katholieke vereniging .in l,:orgensti.md gaat 

. vestigE'n. Dat dit feit, ün gmst5ge i_?,vlo~d op onz0 le~en..: 
, 

J 
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aanwas kan hebben, is zonder meer duidelijk. Wij hebben dit 
voor een groot' du,l in onze 0ig'on hand. ·Daarom is het dubbel 
verheugerid•dat de mars die onze je:ugd ondernam, zo'n kc>urige 
indruk maakte. ·De bvc;om,rs van de Es kamp toonden grote be lange.. 
stelling, hetgeen ds ui tpuilcnde balkons n-;ursl wel· ge tuigden. 

, Hulde a:uf onze jongt.ns. en aan hun 'lei dors. Het was werkelijk 
een prima visi tclcrnartjc! Ylil t U een bÈ:wijs ? Nog dézclfde 
middag mt;ldde zich u,n tiental ouders bij ,de .:r:_ijwielstal_ling 
·met de vraag waar zij hun zoontje als lid kr>nden o__pgc.vcn ! Hc;u: 
we v~rt'ellen ·geen fabeltjes !' ' • , 

_Terug_op het veld, hiold onze voorzitter zijn ope- -
, ~ - \ 

ningsspeech. Allereerst beschreef Dhr.v.d.Laan de lcvensloo~ 
van Lens, van het prille b&gin pij boer v.d.Made tc-lfoan h7t -
huidige moment. Hij bracht daarbij een speciale hulde aan de -. 
heren J. v. Vt_nrooy ,;n Chr .Mild<,nburg, die., Lens 'in de zwarte 
jaren op Waterloo van dec ondurgang gei-cd hobben. Vervnlgens , 
wijdde· onze pracses een é:nkel woord _aan de prachtige accomoda
tie, die we hier gevondcm hebben en die; stellig nog beloften 
inho~dt voor de toek;mst: . We denken alleen aan de- bouw van· 
de ciubtent (- aen tekening van .h,:,t ont=rp was zondag ?-1 op .de 

, fü,-ngeüolaan te bezichtigen !· ·) • TGnslott.0 sprak onze voorzi_t- · 
ter de hoop uit dat Lens I verhuizing 00n tijdperk v_an he:,,aicuw: 
de, grot8 bloei· in onze v~rcnigi:r!g zou inluidep. _ . 

, Hîc:rop -werd onzé verenigcng achtGreenv0lgcns ·welkom 
geheten door de voorzi ttèrs van Spoorwijk on B.1\;.T., tE:rwijl 
~ok afgevaardigden van onze derde buurman, VOS, acte de pré-• . 

sence gaven. Onder de aanwezigen b~merkten we onder meer pater 
v.d:Bosch,.na/nèns hc:t St.Janscollcge, pastoor Burcksen, Dhr._ , 

· v.d.Boogaerdt, .. die de " plechtigheden '.' opnam voor _de Lensfilm 
en de heren Smit en van Iiempt, die plaatjes schoten resp. voor 
het Jii'.nn~nhof en de Sportparade; · 

Toen brak het grote moment aan ! De kleinste 'dreumes 
die men in onze grote collectie pupillen had kunnen vinden, 
Theo Brochard, mocht het blauw-witte lint doorknippen, dat 

· to<1gang gaft tót het hoofdveld; Op hetzel;gde ogenblik gingén 
-de Lensvlaggen en het rood-wi-blauw omhoog, terwijl het muziek-
-korps ons clubliecl spcélde dat, zq goed en zo kwaad als· het 
ging, à.oor de aanwezigen vrnrd meegezóngen. Lens 'verhuizing vras 
een feit, Lens -was weer thuis ! ! 

/ 1 ,'. -
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\ Ter. vü,ring -van d~t hc:ugiijke feit .:ierd hierna do~r 

ons eerste een erewcdstrijd g8spceld tE:gen de Rijswijkse · · . , , 

· dèrde-klassEr KRVC/Vr(.dcnburch. Ht;t pleit voor de kwali tc,i t · , 

vim, ons elftal -dat. ér in het· wld, uitgezonderd dq ee·rstc 

tien minuten misschien, rreinig·van, di~ "klacse-verschil" 

vièl te b( merken •.• Vooral toö1 qgze ploeg cGnmf;al CGn vnor,; 

sprong had g0,1nr:•.'n 6n wat zelfzeRerde:: ging spelen, waren 

de teams volkomGn 8e.t, ·elkaar gèwaagd. Jammer overigens dat 

er <'Vèr fü wijze waa~op·die voorsprcng vtrovérd wérd: wel te ., 

discussi_ër,m v-al t. \h'j vonden +en ponz,l ty' namelijk ·wèl een 

e:vg zware straf vr,or de, ovJrtr.e.ding die de Vr,:,denburch:.ba, '.:. 

btging. füa5r enfin, d& strafschop wqrd in ü,der ,gc'val fe:i.Uoos. 

genomen door H1:,;1s Beijcrsbergen y.Hcmgpuw,:n en •.• gezien 

de: ka!lsen dio onze aanval zich-.'àl had g0schapcn, was 1~cn dn1:,1:~-,· 

punt zekrer verdiend. Nog-. vóói ·rust zoud(m de gasten troum,ns / ' 

dr,. schade al weer inhál.en. _Bij c"n v1:rwar<j.,s si tua'ci" voo~· _ · 

·ÓL~·. doel wis ten de rood-blaû.wen zodanig à oor -te dr<.1,kko;,-11 é;;1 •~; · 1 

er, ·,roor ke:upcr Pau7.- èc. Les:uvr geen r0ddcn • eer &an was,.' lia de 

thtG was de strijd vE-el"mindu: aa!ltrckkelijk. Aanvar,,ccliJk .,, 

nam L, ns het heft v-~11"dig in handc'-1. Onze vcrdcdigi':',g .r-,k :_;:, 

op ;;ot aan: de, middellijn, onze.;_kanthalvcn ?:~d,dcn het mid" 

dc,neld voiledèg in 11àndcn. ÁÎ spoedig kc-mm ~.atg<.;nr,· wc:a,· de 

gch~ 1e' Lena aar.hang op had,, staan wachten: c en 1 i.s ti.g ,;ikJ0 '

van :fari•, e Hnkct ont,:ri_chtte tlü vijandelijke dcfcr·siu · ei 

ïr~t:1·• mJ.a~<tè Enn.s gE:8n .foU..t · (2~J.) ~ -Jla/.î-. 0nze a:ir..·,.,-al ·t::ch t'l~r.:r 1 

X.unn-:.•u u 10orJ.ri:kk8a 11 i ·1!8~=- nu~~'l, plctscli1;.g :16.R- de ;:\1t ·e:1· ui._'~~, 

De b.-:. zf ;__ .'.{0r8' en twors te.têcr{ ··zic4 ij llne:s a[",n do g:tcBI,;, Yari'" l:r ~ti 

du.:, :na·••et:.Luijc:kx en _gingen vi;n;o0è.e pogir>gen fix h'•,t 'Hl'k 

. stelle, de "· v5 orde k1asse:rtjd~ " als nog op de k..".lü•ên te . 
ki~iig-1 .. :1,. ~-elaa.c sláagi~;i.1 z:ij _ê:.q.u-.:- maar ·al te g~c~ in:, De:, ifi-
lijkma_,..er lie~ niet lang.·.:,;.r op ._zich r,achten _tn_ ·Zelfs sdh.0~:·;:. 

de Vr...,rOnburch-middcn"l!'"o:,r vo-,r: .. ·~ijn E:lft.al k('lrt v 1:.icr t.i~j'd. ·.

neg aa,, de_ overwinning.· il,a_ar daarme:e gaf hij ·~ijn ploeg,' ons 

inzien,.:, toch me:e:i: dan z::.j _vE.rdiende. Een gelijk spêl had , 

de verhouding beter wce:r gegeven. Nu ja, . die ncderla:ig ;Ls op 

, zioh. na.;uurlijk niet zr, b~langrijk. Belangrijker 'is dat ons 

• elftal bij vlagen -tot' goed. cr,nstruc.tief'. voetbal in ;staat 

blGek. Een 1-ierkelijk zwakke plek hebben ·ue eigenlijk niet in 

• dit team kunneri_ontdekken • .E!et spel hiel:d ste:llig ten be-' 

lofte in voor dc.toE.kcmst. Hopen wij nu maar dat cnze jon-,' 

·, 

' 
. , 
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g>'ns in staat 'zullen .blijken dezó belofte in de komende .zonda-
gen 'in te lossen: . , .. , . .. · · 

Zo kwam dus het einde ·van een zondag, die voor Lenig en 
Snel in &lle opzichten onvergetelijk mag worden gcnocmi' .• 11):noi 
wGcr, · een ciavercnde opkor.:st ,àan Lcnszij,le - wij teld~n c,en 
dikke duizend bezoekers ! vrat deed het toch goed al die vE-r-

. trouwdè· gezicht,m m,er 'onde,r de ·knsvlag v2h,nigd' t8 zien .! :., · ,_· 
_ook veel_ belangstelling vanloui tch en een vlotte, organisatie!· , 
Lens h'E;eft zijn nieuwe velden! Zij :mllen götuigen zijn van .. 

· at ons lief eri'lleed ;_ wc· zullen er het zoet van ov8rwinningEon 
en ka.mpin8nSC.CJappen smaken, maar ,ook telurstüllingen, ont
goochelinge11 mo"ten incasseren. Laten wc dit alles in de.juiste· 
geest van kamer(ladschap en verbroeder,ng aanvaarden., laten 
.';e gozamonlijk de handen in een slaan .. öm e:r:-' het beste van tü :•· 
maken. Dàn kunnc:n we de toekomst met yertrcuwen tegemoet zien, 
dan zal het eiaarachtig ,vel gaan·!! . , , - ~ Redactie. 

OFFICIEEL 
Hiéuwe leden: , 

' - n°325 ]'.J .v.d.Bretmer •, 28.12.48 Stv,nzicht 23 
- 326 J.G.M.v.d.3roek, 14.'4.49 Erasmusweg ;i86 

• - 327' J.H.G.F. Cobben, 4:10.40 V/ezelrade 14 
, 328 A.F.van Ees, 1312.4~ Pippelin~str.34 A tel.636641 
,.. 329 A.M.Leliève1d 19.1.46 \'/olvenrade; 9 . ·" · 665583 
.,. 330 J .J,W.1!idctlkoap; 15.8.48 . Oostcrhcssclenstr.1666ïtBS: 
.,. 331 H.M.van Paassen, ll.8.46 Hort,msiastr.95 
- 33e ,A.J .Roodenr_ijs §b:.lü.5._20 Bussumsèstr.12 '" 

· • ~'333 H.M.Chr.Rothkrans,_2ü.9.48 Zonncoord 284 
..-.334 H.J.Smit, 29.5.46," L.v.Eik en Duii,.en 22 
., 3'35 A.C,de Vrie~, 24.12.47 Oostürhesselcnstr.155.· 

Nic.uwe donateurs·: 
1 317 lll.C.P.-.v.d.Werve-Hoog0nboom, Galvanistr.80. 

, 

Bestuur: · · , 
Zoals bckEmd ~oest het bE.stuur nag ~et een vierde Cnm..: . 

mi·ssaris 'wörden áan§'"Yuld. · Tpt ohs genoegen hebben we de He!ê!r · 
_A.Hoefnagel, U alleneoekend, bereid gevonden weer in dit ·col- · 
lege zitting tè nemen;• O.m. zal de heer Hoefnagel optreden ·als 
contactman tussen bestuûr en Pé Pé. · ' . . . 
TOTO-Nieuws. . ·. . , ... · 

. Hr>ger ,dan, 10 -punten konden onze 
wrek niet· brE.ngen. Maar het îms dan nok wel 
. . I . • ·; . . . . , .. , • 

·' ·' 

inzs:,nders het de.ze 
bijzonder moi:ilijk, 

' J ' 
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'á.c. .stand na de vicra.e 'rond~.: 1(41 pt. )B;J .H;~dcmàkér; 2(,;ó pt) .· 

S,,i:.d •. Laan, C.A;Tc.unissen; 3(39 ptn.) C.Hoogcveen Sr; 4(38--pt.) 

J,-Brochard, J:Jagcr,A.Rijk;. 5(37 pp.) G.Coomans-1.C.v,d.Waals. •' 

, Wc.'· zijn ,llGnieuwd _hoe de··stan_d er na zon'd?-g a·.s. op de helft · .

van rncic ond,.Tlingc compe:ti tic 'i;r .uit zal zien. De drie ,prij~:.. :; ·_. 

vlinnu-rr; von de vorige week kunnen op ruim f,80,- rékcncn, ·, · 

, ~- Z0riclag 1:! .·s: ·wcci een ·normaal" ·programma. Wc_ r8kcnen dan: · ... •_/ 

wu:r op ·een grote deelname •. Forii)ulieron kunnen dan, nok w~er 

op de g9bruikelijke _tijd worden ingeleverd,. t.\;, bij dhr ... · 

}'lm tc.feP .. , Regcmtesselaan 198 \ó~. vrijdagavond zes. uur en.· 

1:iij dhr .Houkes, 2e Schuytstr. 60 tot za trdagavrind zes uu'r. · , , 

Qnk kunt U het formulier '-"··ijt oiaGnda;_;lê:wonds op do clubavond 

cm zaterdagsmiddags "tussen 3 orr ~. uur op ons terrein aan de ,, 

!lcng,;1.olaan. :.'.0cht U hot formulier ·voor· zondag a.s." nog nic t 
, '' . . . . 

. -
în Uw bezit he:,bcm, bGlt D' d.:.n .E'.ven 324721 en h~t w0rdt U on-· 

midlo)Jijk -.toc:ge:zonden. 11icuy1c. donatcm:s kunnen bij het 'se- . -. 

crctrir:Laai; worden npgcgqvu:r: _iîZt don,iticbodn,g van ·f.6,- moet:,.-;·· 

g~lijktijdig word.on- bctaal_cl'.', · )i_ez<, donàtours kU1m,,n ·dan di..:·· '. ·· :, 

·-·' ,rtct aan de K.N "V.B. -toto dt..c'lné.'r.Kn~ · 1 -

. . _Kijkt U in L'w omgeving-nog ; cns' uit. ! ! V_oo; ;..,ndag--a. s '. 

v.::e1 succes ! ·.~ J .,, , 
' -

VAE.I.ó:. ,·F 

,•, . 

---. -·-Oncie nieuwe buurm:,.'.~ vcs: ·pcsta'a t op 1 octot'er, v'i;jftig' _,.

. j~àr. 'Bc.s-tuur en ledon van dE:: zË, -·sympathioke v.sreniging, die 

· zo_na.ac ook ,bij· de officiële oi;C:ni·Dg vcrtcgenw,:ordigd wa·s, 

·- _ ·• bieden Wij c,nze hartelijke fel-i-oi ta ties aan, benevens de ive,ns · · 

· ... dat VGS en Lens nog lange tijd: in prettige verstandhouding , ... ., 

burch .mog&n zijn ! · · . . . , 

-Het is de laatste j3,ren céri JJlezierige tràil.i t.:ie gèwor

den ·:dat Lens in de strijd ·om do BinnenhofbE.]cer zich .stEc,eds · 

r. op 'de voorgronp.· plaatst_. 00k ·he·t afgelopen se:Liioen is dat het• 

r,eval g0weest. 7'-owel .in de prestatie - als· in de sportiviteits

klasse mochten we 'van Het Binnenhof ton derde prijs pnt·•rangen.. ~ 

. Gezien de ·grote concurrentie, Jen prachtig re.sul taat ! Dit· ''. .. 

• · ··jaar doen wc het ·over ! Of neg' ·beter- ? . . • . . · · . 

·- -Ook deze week ontvingen. we .weer enkele ,su.ggp stles,,. )ie- -

treffèncle·. eèn• evE::ntuelc nieuwè .naam van ons terrein:.Toeh . .: 

, . kunnen .we nog best wat originele idee'ën g&b,'..uiken,, __ Denk't U 

. ,;_ er, vbl>:r 4 Qktober1 nng c,.n_s· over na ? U kunt Uwvocrste·11en · 

• .• ·1··n· o:c:1(' .. (.;.,_ ·," 0 ,·. • '"'' • r:·· · .,. 1.· l,,:~-t~. -11· 'en'··• - -.... · '"' d·• ·r,Q ' .· •\ 
~-- -~ ~-- .1 _•.t., ,., ... -~ .... --·..- __ 

1 
•• po J. •; ., .i.:..v ..... -'•"*"'-""' ·~,c • - _ 

; 
. • 
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DE 'l'iVEJ;.DE CONTACTAVOND· . . · • . • ·._ - . 
-'-------------~---_-'-l'h,cft toch ,,el uitgcwcz.en dat de r<-gen 
nieot de hnofdnnrzaak was, van het gn-inge aantal be:zockers np 
de eerste bije,mkomst, nu één maand geleden. Oc,k nu was de np-, ' 
knmst niet groot. . . . . · 

Het w1:.ren vnor hc'.t mcrcmd, el bcz0ekcrs van de , e1r-ste av0nd 
" die.- nok nu 1Vcer aanw1:,;.zig waren. En v;&arnin_ ? Omdat de:zG mensen 

hieraan bijznndcr pr,.ttigc herinneringen hadden. 
Deze avonden, georganiseerd v0oral voor de jongeren, zijn 

werkelijk zecr ge,zellig. Heit dansen wnrdt- nu 'en dan oi,.fü,rbrn
ken vnor een aardig spelletje waarbij hartelijk (c!n hard) ge
lachen wordt. Een g0ed voorzï_ene bar zrrgt v0or de fini,shing 

. touch. 
Het ligt dus in geen gGva], aan de 0r~anis'atie dat het aan

tal beznekcn niet bijster groot is. Het ligt aan U, LE;nsers. 
Waarom komt U niet ccns êc:n kijkje n.x8n. Nee, U wordt niet 
tc;leurgestèld. U. zul 1; alleen· maar s;:,ï;jt hebben dat U rec,ds 
twee van deze prima COll.tacta:v-onden hebt l2tGn lopen. 

Ik wil lle:slujtcn ~et ,en .,;Óord vim 'dank, ik weet zekor 
namens alle bGzoc,('i:ers(stcrs),. aan do,PéPé _die de banden vqn ' 
verstandhouding en ·vri, ndschap tussen Gcm groep Lcnsvrhnden 
en_ vriendinnen verst. vigde. ·· -. . . H.Lancfe. 

PRO(;RAf,ThlA SÈNIOREN, VOOR ZONDAG, 
2 uur Lens 1 - Naaldwijk 1 

- 2u30 Lens 2 -_ Full Speed 2 
12 u. Cromvliet 5-Lens 3 ' 

- 12 u. Hoek v.Holl.3-Lens 4 
- 12 u. Lens 5 - Voçrburg 4 

12 u • 6 

5 OGTüBÊR 1958. 
Hongelolaan 

Il tl 

Rederijkerstr.(nabij Trt;:~a~tra

Zekke'nrreg te Hoek v.HoJland 
Hengel<' laan 

Lens - Vrc.dE:nburch '5 . ' 
12 Oranjeplein 4-Lens 7-' . ' 

Hengololaan 
·. V€rl.Waalsdorperlaan, hoek 

·, 

J 

- u. 

OPSTELLINGEN: · 
... , Buurtweg te Wassenaar . ' 

Lens 1 : P.v.d.Lecuvr, C.Pt:eters, A.v.Laarhoven, 
Ii.Luijckx,J.Admiraal,H.Haket,L.Knijff(Fahrenh.) J.Suijkerbuijk,
H.Lancée, H.Beijersbergen v.Hen., J.Ras. fü,serves: N.dc Gruy'-

. ter, J.Beijer'sbergen, H.R~oduïjn. Grensrechter: dhr.A.Bogisch 
'Leider : dhr,J .ilillems. . • . • . · - .' 

__ Lens.2 : F.Kor.ttkaas, L.Knijff(Vonrb.),· H.Kc;per, 
A :Vester ,_- J, v. d.Muo:z:,A,Hnppenbroywcrs, A. Bo,ck ,F .Burgh0~wt, 

I 

.. 

' 
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: :. J. WüstGféld, A. Linniwoever' J. Jager. ResërvÈis: q. Hoogeveen;'. 
' P.Bergen-fümegoum:in. Leider :.dhr.A.de Wu,rt. · .· : , . 

·.' Lens 3: · H.Vr;rheugd, N.dc Gruyter, H.Hclrnicl;,G,Kochi, 
C .Hoogsveen, ~- v .N~el, J.Bdjersbergen,, ,l;l.,Rnrduijn ,P .Bqrgen
fü,negouwe,n, H.Pcnnings,· L.Fortrian. Reserve: A.Loykens. • 
, • Lcins 4: R.dlê Waart, A.Smabcrs; G.v.d.,Viaart, J.Ro.zenburg, 
J. v. \fosting, "J .-Boort:aan,G.KCmperman, V.v. La;:.rhr·ve·n, H;Naaste- · 
pad, G.Jehce; H.v.'ilcsting. Resérves: 'H.v.d.Beek,J.v.d.Beck. 
Samcnkrmst : 10u30 Varkensmarkt. 

Lens 5: J.Frijters.,-_Ph.dc Heer,· A.Krol,C.v.d.Brigaert, 
P.Kr0l, A.v.Gastel,F.Wr-lff, A.Onderwater,S.de Bruijn,J.Bnrs;
bnom, L.Niessen. Reserve : P.v'.Onna. - , · 
- Lens 6: R.Suijkerbuijk, É .Löwens·tein,Vi.Klünmm,C.Nieu
w~nhoven, R.Bccker, G.v.Géin,L.Blo~, J.Kuijpers, F.Schip!)Prs,. ·_J 

· G.Lam, J .Broch?rd. fü,servo : D.v;Lieshout. . 
1-. ' ' . . •.. · . 

, , Lens 7: A.Blok, J.Stnltcnberg,F.Mour~k, J.Bom,H.v.d. ,_ 
Boogaard,t, J .Bcmtje, A.v.d.Bemt, !!.Janssen, H.Muld6r,G.Roo.,, 
denrijs, S,Kroon. Reserves : J.Ballering, H.v.Rijn: . . ...... . .. ·' ' ' . . ' . 

, .Afschrijvingen;a_an· dhr.F,v.Luxemburg, B.Ballotstr. 54 .• 
tc.lcfoon 636509. ·. ,- · ·• ' · ', 

. VAN J)E JUCO: . -:-:-:-
PROGRA111li!A JUNIORÈN VOOR ZA'lE,RDAG 4 OCTOBER 1958. ,·. 
- 3 uur Gr. Willem Vaè 5 - .Lens 7 •Terrein Rc;oggewoning 

3u45 · Juventas 4 · -- Lc.ms" 8 · 'i'errcin Ockenburgh / ' 

- 3u Lens 9 ,_ DHL 15 Terrein 2, lok.3,tent 2 
' -

- 3 u. Lens 10 ·- MOA_ 3, Tgnt 2,- lok'.3, veld 3. _,., 
. .o- · - l-u45 Pup.A - Velo A , " 1 ",, 3 ", 2 · 

' 

, 
~-. 

lu45 VVP b, -- Pup .B . Terrein" Zuiderpark 
lu45 Pup.c - Pup.d -Tent 1, lok,' 4 en 5, veld 3.-

PROGRAMI\IA JUNIOREN VOOR ZONDAG, 5 OCTOBER 1958: - -· ' -
.. :: 1-2 u. R.C.H.{Heemstr de)-Lens l 
..: 2u3 0 Lens 2 · Den H00r;,l , ' 

' - 2u30 Westl. 2 Lens· 3 

, 
Terrein 3 

' ' 
:_ lul5 Lens 5 DHL /3 _ '. "." 3' . ' , DE OPSTELLINGEN ZIJN • -, • 

' ' 

Lens"l .: . D.v.d~Beek, R.Blnk,D.Tàat,H.Dietz,L,Blogg, 
J.de _Hter, W.Stoové,H.v.Dijk,P.Ke·mp.er, B.Hêndrichs, P.ilfeers-' ! ..,, 

hoek'. hes. F. de •,Groot. Leider , : dhr.E._Sarrilea. · Samcnk0ms,t: -_ 
, , lüuf5 Ste tien Hollai,_ds. Spoor, __ . 

... , 

,! 
. ·• .. '•,,, -:: 

\ 
' 
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• kii.s 2 : (}.de Haas,rJ.Hardc:r;s, G,.V,:!:'licugd, N.Lrabbe,K.Adt 

'miraal; R.Dekker Kleijn, A.Lü,ttcrman;H.Prilman,. L.fü,nsscn,J .tlo

ltèr, C.Danckaerts. 1>cs. W.v.d.Laa;, F,v.DÎjk; Leider : dhr. 

"A.van Gastel o " __. ~ • --· 

· Lens 3 : G.Hallc;cm, H.\lE: H&as,V:.Hansen,A.Rooduijn,R.R<'od-

b"l, A,Nowu,,K.v.d,Laan, H.v,d.Sp<-k, A.Thomas,G.van Dutrren, · 

fa.Ht.c:rschnp: Hes. J.v.Z0i;i,A.'!7c.vers. kiè..:r :dhr.P:MeE.rsh0ek': 

Sam0nk~mst ·: lu3O vncr.~ns ttrrein. 
1,;!!~-~-: P.Sc~ultem, F.Wamstc,ckc,r, G.lfoyttns, J.V/i, dEri( 

hr,ff, M •. Zil:fhcut, A.Vric,lihk, P.v.Ger17cn, ·A.v.Eig,G.Olyhnek, 

H".G0 emans. -?.de liciás:'R0s.A.BC>rn, F.d<, Wit. Leider: dhr.H. 
HC>ukes, . · ·• " · .. ·, , , · .-----·· 

. .1..<:E_s_j_ : H.N:i.Cuw0'nno_,:e;1, P.Nieifot.nhuizen, N .v.Acb,ich8m, 

P.Haring,J.v.d.Knaap,F.de la Fu~nte, R.]i'.Pclman, L.Thnmas, 

J.Viitting, V.Nom,e, S.Douw. Res., J.do Boer, A,Vcrsteegh,' 

_!,9_:i._~??-: dhr.H.dc,.BakkeT.'Samt,lÎkrs,s:!:.: 2ul5 Javcbrug. 

Lens A : 1i.Burgh0uv1i, F.Dui::11 J.Grr,ncveld,A,Harte, 

J. Jac0hsöiï;· F..Kcnlmces, G.Scipio, E,Bisch, A,de Jnng,B.Erriu

we1·, J,Vé.ldink, K~_.: H.Englt.bcri;, Th,SchC>:j.tes. Leide:c: hr. 

Gcrmuno. ' · 
!1!,gs 9 : .Lv.Egmrnd, A~Brruwer, A.Rnsentl,al,A.Vcrburg, 

A.Rordbol; R.A.Frlma,1, H.Wubbc,n,P.P0illot, J.v.Adrichem, F.v. -

GcmE.rt;· D. lfandEors •· Res •. : . F. v·,d.Beek, A.K~elemmi, . . 

.L8ns:_ 10 : VI .Rf.-inkE.l'leijer, P.lkijGrsbergc.n v.H., N.Panne

ktet, C.,,-, 11am, E.Wezenbcrg, 1h.v,Paassen, N.R'•C'zenburg, t:. 
l'tuinsma,·,A.Rad.cmakor. it,s.: R,Martinus, J .~uyi:.no. 
,, . . ' ,. . - ' -·---·· - . . 

lf.~_(.:!g'_ijvinge_r.,_ aan è.hr.Darolca, 1kzcni.~'an 43.tc,1.531.5O6 

De .Y.!~f.d'il_~!._a_~,:·ê_, cliè n0g nilt zi.jn opgesteld mee \en·, 

, n,'g even gE:duld hE:bben. Als je. gc&n reserve bent bij een uit-" 

wodstri'.jd. is er ·allG g<:,lcgenheid om to v0etbalHm, _zc,wel rp, . , . 

de wnt'nsdagmi·ddagclub als .1 s :aa~e;rdags. BE.nut de3e o, fcmgehg<-h-
. h 'd 1 ' • · . ' 
· Cl. . . , , . · · · 1 · ~ , 

~n nu d~-~~11~: Pupillen A: J.de-Waart, J,Ku,t!llan, 

D.v.d.Steen, H.v.Lcur, C,v.Baal, J.Verhaàr, J.EnglE.bert,!,..Rrr•

·denrijs; H.v.d.Heyden, P.Busman, A.d.G Brouwer. :(,eider : dhr,-, 

,Lv.Gastel. , . 
Pupillen B :F.dc Kleyn, F.v.d.Gc::.,st, A.Ov,:;rl<lift, P.v.d • 

. V8er, ,w.v.d.Meyden, K.Rsabel, C.Teunissen,C.v.Egmond, Th.Bro-

.. ohard, Nàin•tcma, F.,de Haas.- Ree. :H.Rrtherans, J .C<'bbe;n. Lei-
. -, 

., 
' 1 ' 
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der :. dhr .fi. str-Ové. Samenk_cmèt: VVP-terrein. -.: .. . ·· .. 

• , Pupillen C : J .Boc,tekèe:s, -K.v.Wansem,J .Middeldorp, 
R.v;.a..Wal; J .Kic.bert, A.Engltb'ert, W.K'.rcl, J;.Luncman, A."~ ~, 

·'.·•, v.d.Beek, J.Liesh,.,ut, 11.v.d.Ruyt~nbcek, Res.: J.lvliddeldorp. 
Pupillen D : J. Bremmer, _ J. v. Dorp, F. v. Drunen, " · 

R.Eykelhof; A.Krnl, F.Mourik,: W.Pcc,ters,H.SuijkE,rbuijk, · 
G".v.d.Togt," J .v.Rcwy; A.dc Vries. ·. ·. . -~ -· · . , 

· ,. Afschri,ivingen aan dhr.A.v.Gf:jstel, Toma't;cnstr:166, 
te-1.33.99.0Q. . ,. . . . · , , 

. I.v.m.h8t zich'•nie(houden aan _de. bepalingen dc,nr de •. / 
· JUCO gesteld is VI.Ve'ndcrbos voor.14 dagen g"sch<'rst: Herha-,, '· -·-· 
ling van. deze handelwijze zal verwijdering uit- de. vereniging·.· · 
t0t · gcv0l& heb.ben. · · · , · '· 

Nogmaals· harte~ijk dank aan al dégeneri die fo:' zóidag 
op z•~•n uitstekende wijze aan hébben m0cgéviérlçt 'dàt dC.: ~r,rs 
schi ttc.rend is verl'cpen. · · , ': · · · ·. ·· · 
Kampfoto I s: De fotc" s die iri. dL vér-schillcndè: k:ampl'leken zijh 

: gom'.lakt, zijn nu al;J:e te b0zichtigen. Bestellingen kunnen 
w0rden opgegeven bij de Heren A.Beck en A:v.-Gast.el •. 

-:-:-:

' -1 . '. 
Lons ., vicdstrijdenrcvue. . 

Uitsla en v:m z a terd~ · cm · zonda j .1. 

0 R• '•' 

Lens l - .. Vrcdenburch.,l 2-3 vr. • Juni0ren 
Lens 3 -Flamingo's 3 4-r · · Lens 7, · ~ Qu.Steps 3~1 
Lens 7 -VVP 10 · 1-f · -Lens 8 - Vredenb.8 8-l 
DHBV 2 - Lens 8 9-1 Vrodénb.10-Lens 9· 0-7 

Gr.Wil.10-Lens 10 1-3 
•Velo a-Pup.a ü-8 ;' Pup.b- GDS, b 2.:.0 ; l'up.c - Rsva 'c 1-0 •• 

. JUNIOREN: 
Ja; bekijk de uitslagèn maar eens goe·d. Op álle 

frrnten bleven de L8nS-j"ngens Zaterdàg·de baas. Knap werk! 
Lens 7, 9 en 10 zijn ·nog steeds rhgeslagen. V00rlopig maar 
lirudcn zo ! En let eens ;.p de pupillen ! Drie· overwinningen · 

. én ·geen enkel drelpunt tegen.. ··· . 
' < ,;,,_.. 1 6 ,, . .• · Lens 7 v0rsl0eg Q.St. met 3-1 en: prijkt met . ptn·; 

uit ,drfe wcdstrijdia:n aan het hnÓfd van de rcnglijst; samen 
met GDA .sh VVP. A.s. zat"'rdag wacht ,:,ns,' een• zwaré "pgeve aan 
dç, RnggC:mmirrg. Dne, je best,.,lui ! ,: · ·, •· . . · . 

· Lens• 8 bè-c.kte zfjn''u,rste rver,1inning ·en.dit. dGden_· 
d~ jc:ng€.n,s' van br,'•HÏ,'r Glr1;:ann --p r 0 ;r·.1~:\Yi.izc. vr..dr,nb~cp. 

. ::. . 
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-------------------------------------------------------------
. werd met 8-1 het slacht1,ffer. D(, ruststand \'W€S rcGds 6-0 in 
'cms vMrdu,1 en deze word in de t;v<èede helft ,'pg[ voord tot 8-0. 
Een kwartier vror het 8inde slacp;dori clc gasten c.r in de eer te 
redden. Onze dnelpunten werden gcciaakt doc-r de J<>ng(3)Vcldink(2) 
Bish ( 2) en Scipic, (1). Lens 9 du,d zich c v~ncens ·· gedupht 
gelden tcgGn Vredenburch un kwi.m r,c t 00n 7-0 tricmf uit Rijs
wijk tEorug. Na 10 in. c,pc,nde Pnlman d0 r;c;nre. Vlak v0or rust· 
maak-to Adrichem er 2-0 van.' Na de h0rvatting kwam de vorrho8de 
pas gOE,d op totc r~n en via Adrichem (2), Ylubben( 2) en Roodbol( 
penalty) kwam het einde met 7-0, L,ens 10 b<'e:kte de tweede 
overwinning in successie. Gr.W. werd in 0igen huis verslagen. 
v,•~r rust viel sltchts een doelpunt van de voet va.. .C.Loomans. 

· N~ust maakte Gr.W. gelijk, doch na 20 m. werd het 2~1 na goed 
door zetten ve.ri 1\1.Bruinsma . Rorzenburg z0rgdi:, in de laetste 
minuut voor 3.:..1. · · 

Aan Joln Dietz, die zich bij eoen ongelukkige vel th'.,is 
geblesseerd heeft en vonrlopig niet kan s 110len, de bGste wen

sim v~nr een sp0cdig htrstel. 
SE:iIORElf: 

LC?ns 3 w0n de ,wedstrijd tegen Flamingo I s 3 vf.rdiend. 
lîa· circc. 20 minuten cnende Leo F0rtman d:;, score waarna de - . -

-Rijsw:i.jkers op enigszins vree,mde wijzo gelijk maakten. Lens. 
blcc,f eanvallen en kcrt vnor rust werd het door A.Linnewceve:c 
2.:.1. Ha rust hc.tzelfde beeld.: een stocds aanvallend Lens dat 
zijn tcgènstànder gdcideli~k aan in de br-'.)ckzak beëo:·. cip te 

, bergen. Met de kansen werd echter bi.jz,-,nder nonchalant cmge
sprm~gen. Er was een pc.nal ty voor nodig om c-nze vö<'rspro'lg , 
rwo· relief te geven; Linnm1eever maakte .geen fout. ! Han:· 
Rooduilin maakte liet kwai·te-~ vol (4--1), Dao.rna werd de wc·i-•· 
striJd naar een rusttg einde gebreid. 

Lens 8 is de: ~un,we c0mpetitLG :r..iet best be;:;0rih,m· . 
. Eet =ar liE,fst 9-l werd onze nieuwe editie van het :JilBV•-~'eJ è. 

· geveegd. ben excuus was het feit dat Lc.ns slechts.met 10 r,.a:r. 
vr,r1:;ch€eri en dut invaller-doelman Daaf Lieshout, d:ëe :::5.ch 
,,ve,rigens goed weerde, een kwartier vcr.r · tijd dusdanig geb~_ec:
seerd werd de.t de gastheren weinig mof.ite hadden Mm voor
spreng zo hoog op te vce:rcn. Ovcigcms mret gczEcgd werden dat 
de KLM-mensen inderdaad Geµ, vor>r de vierde klasse, knap partijt 
voetbal weggaven •. Aan onze zijde·werd e0ms.wat te or:.geïnteres-

~iiikdnJg~fieà~,\ '.?f.?~wj;,~~e;,,,1tc~;t:!Jt d;~~aal een st,rkere in-
. ~ ' . ~================~=·-=====~=========== ·==~=~=================== 
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We!o'kblad van de· R.K. V.V. LENIG EN SNEL 
_ Redactie: G. Lam, i'{ilgstraat 71,tel.391224 __ ,-
,- ·• . , G. 'Jehee, Ij:.Emmadake,50," 633674 ., 

_, - - . -· .. 1 --

- Secretàriáát : H. Houkés, 2e Schuytstr. 60, tel. 32'4 721 
. . . _·Gironummer pt:n-n:iiigmees~er LENS: ,33-6711 

- . ·--

- - _- - 32~ JAARGANG -(i95e-19;9_) n°-6 9 Óc,t.58 - - · .. 
. === -== ··=:::::::::;:;;:;:::;;::::::::;: _-. =======::== ·======= 'J ======== ~ ==· ==· ======= 

LENS 1,ZAKAGENDA 
, Vr~jdag, 10 oktober : ~estuursvergadering 
- ,: Zaterdag 11 , " ·: Juniorèiî:7,8,.9,10,pup.a,b,c end 

Zondag: r2 " SenioI'en· l,2,3,4,5,•.6 en 8_ 

/ j 

Maandag· -13 " _Lens I çluqavond ! 
WóÉ:'nsdag 15 - - - " WoE.nsdagmiddàgclüb ! - _ 

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

TERREIN-ACCOMüDATIE. C - - • , - - ' • - -

.Dank zij eeµ bijzondêr, sympathieke geste yan·oniè 
oui lep.en d& heren v.d.Elshout; -die 0ml-het benodigde hout : 

' van 50 meter zitbanken aanboden,, zullczi'.wê in staat zijn, 'op 
korte termijn aan een dt.el i;E\Ii onze tiöuwc; 

0

bGzoekers een zit- --
plE,ats ·aan te• bieden. :pat we bovengenoemde' heren, 'die 0 .zich -, , 
tev'-'ns m.1er als.donateur lieten inschrijven, onze hartelijke-_ 
dank betuigen, behoeft. waarlijk ge«h be;toog. Wann~er we ,,hin-- . ~ 
nenkort een beroep zullen d0en op een aantal leden, -orr. de · 

, handen uit -de mouwen te steken,' r·ekenen we op veel aanmeldin-
gen. · ' · · :- ·" 

'Nieuwe leden: - OFFICIEEL ' . . 
336•VI.II.HE,gge, 24.9.30 Thomsc>nplein'-f,:. tel.332990'-. 

-_ 337 Broeder Germam,, Nrsorderbeekdwarsstr.202 '..,. ,-
331:l Broeder Gosewinus, idem· _ 
Nieuwé donateurs : ' ~ 

316 ·F.H.J.v.d.Elshout, Jàc.Cátsstr.139 Voorb'urg '·,1 
319 M.v.d.Elshout, v.Watervlietstr.39 " ·, ·' 
3;w P.J.Stoové, Sneeuwbalstr.9. -, ..,_ ,, 
In ballotage: _-. '- ·, - · - · _ -- -- - · _ - " - · . _, _ 
n° ,38 J.A.J.v.Gerven, 7.7.47 Archimedesstr.36 dhr.J.v.Lux,-Juf. ·, 

39 R.A.111. -Blok~- 7 .10.48 Beverweerdstr.162 " Blok-Houk •. - -
• 40 A:1,.A.Suykerbuyk; 3i:1u.46 Cartesiusstr.121 Houk.-Sàr. · 

". ...~ ;I' • ·•. '~ .. ,· .. -, '. '· 1 ,,: - ✓ 
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------------- ~·---- .---- ----- .. -·----------·-----------------
. u 0 41 F;J.Mcycr, 9.12.46 Gcm,muifümstr,419 Dhr.Ho;.Jlrns'-Sarolea· 
· 42 R.A.J.Du;j:vflstyn, 20.2.4e·okkflrnootstr.152 " H.v'!Rijn 

";'.,DERLAND-DENEMARKEN. ,. 
Voor ~nderstaande wedstrijd,' welke gespeeld wordt op 

l5 okt. 58 kunnen onderstaande lûden en dona tcurs l:.un aangc·
. ·raagde kaarten 'afhalen op maandag, 13 oktober a.s. tussen 

(; c,n 10 uur in nns .clubgebouw J.Hiorck,Apeld00rnselaan 46, 
Maastribune 2e ring f.6:-;,H.La.tjcs; Zijvakken, 2e ring 

f.~.-; F.Knrtckaas 3x ; Staanplaatsen lange zijde : f,3,-; 
A.v.d.B0ogaardt; D.Hugcns .2 x ; .J .W.v.d.Ruytcnbc_ek 2 ic; Ad-
ministratiekosten per kaart f .o;:io. -
Bestullrsv<':rgadering: .· ·. , · . . · ' ., 

De e.v. v<.l'gadering wordt 'géhouden op 
ber a.s. des avonds om 8 'uur ten Jiuizé van 
hoek ~r. , Vrede0ord 124, alhier. ·~ 

, -:-:-:-
.TOTO-NIEü~S. , 

vrijdag; 10 okto
de heer P.Mcers~ • 

. Het aantal de:eln<.r::1ers Has 195. Een prachtig resultaat. 

' 

De h0ngste score 10 punten. Nu we op de helft van de onder
linge competitie zijn ·aangelell(l, deze koor een muir ui tge
brcidc stand, waaruit. blijkt dat velen nog ~en.go<o,de kans ·op 
de premie V§ln f.50.- maken •. 1.(4'9p,t;) C.A."Tcunissen; 2(47pt) 
H,J.!Iocdel!laker, S.v.d:Lean; 3(46pt) J •. Errchard, C.Hoogevecn Sr. 

,J,Jager; 4(45pt)A.Rijk,. J.Wüstc,feld; 5(44 pt.) 1kv:r.Bogisch; 
G.Cocmans., Chr.v.Dc,ursen; Afovr.S.G.v.Luxemburg-de Smet; Mevr.' 
J.Röttgoi:'ing~Flinck, _W.Veldin!è, 'L,v.d.Waals, J.v.Wassom; 6(43pt) 
P. Burghouwt, J. Coucke, j. Dijker man, M • .G-elauff ,A ,A1. v.d. Laan; , 
J.v.Poelje, H.Walhain Sr, Y/.Vlesterhç,ut. Hierna volgen ·oen groot 
aantal d~elncmers met 42; 41, on 40 'punten, v,olke evenmin kand
loos · zijn,, Il!aar dan mag U ook ge.en· onkc:).c week overslaan. 

Vn0r ,zondag a. s, dö f,:,rmul:ï,ercm cp ,.do gcbruikeli;jke ,vi.jze 
inlLveren. Bij de Hr.Wüshfeld·, fügentosselaan ,190 tot vrijd:ig
avond zes ,uur; bij dhr. Houkcs,ze· Schuytstr.60 tot zaterda,,- · 
av0nd zes. uur. Ook werden de formulieren in {)ntvangst g&nomen 
Maándagavond op de clubavond, bij çafé J .Hiorck, Apeldnornse.:. 
laan 46 en zaterdagsmiddags tuss,en• 3 en 5 uur op ·ons clubter-
rein fümgelclaan. . 

Mogen 'we weer ·np U rekenén,. De prijzen w0rden elke week 
· groter. En waároîn zcu Vrnuwé Fnrtuha U niot eens 'tc,olachen. 

Nieuv: · dnnd.tours b).ijven welkom.Dnnat.i J f "6.- .pLr jàar. Vu,1 
SUC.Ci..$ T;:..:.r ,-,c-~r. -. , -:-:-:-
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---------------------~'------ --------------------·--------
, PROGRA1ll\!A SENIOREN VOOR Züi!tÁG, 12 OCTOBER 1958 •. · , 

-2u30 BEC 1 - Lens l,_ Gem.-Spóripark a/d Brasserkade(a/d. 
· ' · · · wog Dd ft naar· Nootdorp) · 

12 u. Lens 2- SHS 5 Hengel'oläan.:vêld l _ ·' · 

12 u. SHS_ 7- - Lens 3 Sportpark "Duinhorst"Buur·twcg ·te Wass_e,-
, , 

3 u.Lens 4- GDA 5 Hengeloiaari.:. veld 2 . 
naar.· 

12 u.HJ,!SH 4.:. Lens 5 Melis St-nkelaan, ingang Vrcderustlaali 

12 u.HBS 11- Lens 6 Hou trust,' Houtrustlaan · • 
+. ~ ., 

12 u.GSC 5 - Lens 8 Hoekwáterstraat te Voorburg.· 

OPSTELLINGEN: . . _ • . , , , . \ · 

· .,. Lens 1 : P.v.d.Lêeuw,C.PcE::ters;A.v.Laarhovell.,-.. , 

B.Luyckx, J .Admoraal,H.Haket, L.Knijff(Fahrenh.) ,J .Suyker---; 

,'buijk, H.Lan.-ée, H.Beijersberglln ·y.Hcneg., J.Ras. Reserves: 

J.Jeger., F.Kórtekaas. Leider : dhr.J.Willems. Grensr0chter,: 

dhr.A.Bogisch:· Samenkomst: Turfma'i:lh om lul5 voor fiétsers .. 

en tramreiüg~rs. . . 

. · - ' - . · Lens 2 : F.K0rtekaas ,A.Hoppènbrouwers,H.Kempèr, ,· 

A.VC.ster, L.Knijff(Voorb.), A.Linnev1eever,' P.Burgh!'uwt; · .-. 

F.Burghouwt, R.Wüstcfold, A.Burghouwt, J.V/üstcfeld. Reserves: 

A.Bick, G.K&mperman. Leider : dh_r.A.de_ \\'c:èrt. _ •. . 

. Lens 3 ·: H. V crh.:,ugd, C. Yddink, N. dE: Gruyter, ' 

G.K,:,chi, C.HoogL•voen, H:v.Niel,J·.füeije.rsbergen, H.Rooduijn-, 

· P.BE:rgen-HenegC1uwen, H.Pennings, L.Fnrtmán. Reserves: G:Roo~ 

d9nrijs, J .Bom. . ' '. . . . . 

• . , L8ns 4 : R.de Waart,· A".SmabE:rs, P.Krol·, •J.v. 

, Westing,. H .Hc,lmich, J .B0oftman'; G .K8mperman, V.v. Laarhoven, 

H'.Naasteiiad, G.v.d.Waart, H.v.Wes.tü1g. Reserve: 'J .Br>ntje. 

.. _ ·Len·s 5 : J.Frijtèrs, Ph.de Heer, A.v.Gastel, 

B,v .Vclzen,A.Krol,A. Loykens, F,. Wolff, C. v.d. Bogaerdt, S. de' 

Bruyn, G.Jehee,J.Br.rsboom. Reserves: A. Onfü,rwater, H.Mulder. 

· Lens 6 : R.Suijkerbui;jk, 'E.Lë>wenstein,W.Klünncn, 

C.Nhuw€n):mizen, R.Beckèr, G.v.Gi,in, L.Blom,J .Kuijpers; 

F .'Schippers', G.Lam; J .Brochard: Resèrve : F .Mnurik • 

. · Lens 8 : A.Blok, J.V/allaart, P.v.Onna;H,.v.a, 

Beek, J.Stnltenberg, J:Brockhans, J".v,d.Bqek, L.de Weert, 

J .v.Po,:üje,D.v.Licshout, L.Niesseri. Reserves ,, R.Verbrugh, 

K.Cramm, F.v.Luxemburg. · . ·. 

1 Afschri,jvingcn te _richten aan dhr.F.J .van Ltixem-

burg, Buys llall0str.54,' tel.636509·. - ' · · '. 
,. \ ' 
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- ' . . -------------- -------------------. --------------------------Prrgramma senior,:n vr-,or zr>ndag. 19 nctober 1958 :Lcms· 1-Delfia 1 
Laakkw&rtier 5 - Lens 2, Ccleri ta·s 5-Lc,ns 3; VCS 6- Ltma 4; 
Archipel 5-Lens 5, LLns 6-Laakkw.9; Lens 7-VCS 11! Lens 8-VCS12. 

Bij Lens 6 °in de derde 
d,:o ld ·;;i t Bla uv1 R .K. 3 • 

' klusse-, ofd.K is alsnog inge-

De indeling van ons Be elftal luidt als vnlgt vnlgens 
du Sportkróniek: Lens e, DHBV 2, Pcstalia 6, YCS 12, Verburgh 7 
C.W.P.3, DWO 5, Alaasstr.5, GSC 5, RKDEO 7• 

' Het aantal afsohri.jvingen was ·do· afgelopen week wéer 
<"'ntzetten\i hÓog n.1.14 stuks: D,:,or de indc.ling van het Sè elf
tal is het aantal reserves ze,cr _klein. Afgel0pen .znndag mom
ten verschillende elftallen danig v<.rzwakt hc,t v.c,ld in. Laten 
·wtr al1-el1 mE::devH.:rkcn om het uf:.nt,;.l afschrijvingen z.0 klein mo
gdijk te hriuden en natuurlijk lü,fst g~c,noen. ïfonneer af
schrijven nnodznkcli ik is, dr,n bijtijds en niet nµ za tc:rdag-
a.vr-nd. laat. ,_ 
VARIA. 

-<i<'uter Wie.ge.rink is uit· het z; ·ckcnhuis· t<éruggeke<.rd. fü. t 
zal echter n"g wel la!/,g dur"n vn,;1' "'"Ut weci· hot vo'etbalveld 
"P kan dravc,n. Hij gaat toch gr._d vrinrui t en iat is reden tot 
vreugde. BEc>tcrsohnp, Wnut ! · 

, 

' · ..c:iJozc week ontvingen we hóg-verschc,idcne. inzendi-e ngen, 
betre.ffende d0 naam van 0ns nieuwe terrein. Do· actie is nu ,. 
gesloten. Het woord is aan de cnmmissie die de verschillende 
suggesties zal gaan b~studoren. De vnlgcmde w.:ek nopen wij 
haar· antwn~rd te kûnnell publicer.ert. · · 

PROGRAMMA JUNI-OREN vooR z~RDAG 11 OKTOBER 195s. 
- 3 u. Lens 7 - Rave 6 Tent 2, lrk.3, veld 2 · 

3 u. Lens 8 - GDA 6 · ..., 11 2 11 4, '' 3 
2u45 Q.. Stepss-· Lens 9 • Ingang Qui_ck Stops is Vnorthuizenstr. 
3 u. Wcstalndia. 7-Lens 10 Naaldwijk 

·1u45' Gr.\'i.Vac Pup.a. Rnggcwoning. 
luii5 Pup.b Velo b Tcnt'l, lok. 3, veld 1 

~ lu45 Pup.c - MOA b' ," l " 4 " 2· ' 
, - 1u45 Pup. d Ra va f " ,.1 , • " 4 " 3 

, ' 
, .. 
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PROGllill.1!. JUNIOREN VOOR ZONDAG 12 OKTOBER 19 8: 

12 u. Lens. l, - D.E.M; Beverwijk- iTent 1, lc-k.3 
2u30 VredEnburch 2-Lc~s 2 Terrein H0ornpark 
lul5. L,ms 3 . - VVP 1 . , - " 3 

- ltil5 Gr.V/. Vac 3-Le;ns 5 Roggcw"·Iling. 
DE OPSTELLINGEN ZIJN: 

. Lens 1 : .. C.v.~.Bcek,R.Blok,D.Taat, H.DiG:f;z,L.Blogg, · 
J.dc Hc8r-, W.Stoové, H.v.Dijk,P.Kc.mper, B.Hendricks, P.Mccrs
h0ek Rc,s.: H.v.d.Sp0k,R.Ro0db0l. 'Leider : cpir.E.Sarr-le,:i •.. 

_ Lens 2 : als vo;r::ige, w0ek mtt K.Admiraal en F.de Groot . 
. Res.: W. v. d.Laan, C :Danckaerts. S/J.menknmi,t: lu30 voor- dia am-

bachtssèhnc-1 op hot Veel uvleplein • . : . · · · ·_ . . .. 
. Lens .3 .:. als vorige week. Res.: J.v.Zon, F.v.Dijk. 

Leider : dhr.P.Mçcrshoek. ,-. -. -
Lens 5 : als v,rige we:.ck. 'Res; F.de Wit, J•V,d.Knaap. 

Samcnk0mst : 12u30. Javabrug. 1 . . ·. . 
Lens 7 .: als. vorige week met B.Brruwer.-Rcs.: S.Bl0k, 

J .v.Overbcek. Leider :. dhr.H.dc Bakker.· 
Lt,ns 8 : ·,i.Burghn~wt, J .Gr~~fü ,;.eld, E'.Duym,A.Har.te., 

J .Jac bsnn, E.Engli.be;rt, G.Scipio, E.Bish-,A.dc, J~ng, · Th.v. 
Paass<en,,J .V-'•ldink. Rc,s. R.Méyer-·,' F.v.Gcmert •. Leider : Br. 
Gc.rm::no. _. .·, -✓-- · · . • 1 • • • "' . 

Lens 9: ·als v0rigc.'wèek met W.Rcinkemeijer. Res.: 
A.Verstecgh, F,v.d.Buk. Leider : dhr.A.Beck. ·samcnknÏ:.st·:. 

, Terrein .Q,uick Steps. · '· . . . . . · , . 
· . Lens 10 :N.Pannekeet, P.:ilèijersberger. v.h., J.Mcyer,, · 

· 'H. Wef)zenberg, E.Wezenberg, ,1.de Boer, C.Su:· jkerbuyk, N .Roozen-
' burg, :M.Bruinsma-, C•.Lt-omans, A.Ràdemaker: Hosr..: C.v.Dam, -
_ J ,Nuyens. Leider : dhr.F .Mom.ik. S~menkomst_: L,;yweg hoek Hen-

gelnlaan, 2u15. .,._ . r s1- ••• ..-. _ ,.,, , • ' ' ,.. 

•, Afs.chrijvingen aan dhr.E.S.aro1ea, ~ezcnlaun 43, tel. 
331506. 

Pup.A: J .de Waart, J .KoE>tman, D.y.d.:Steen, R.v.Eten, 
C.v.Baal, J.Verhaar, J:Englcbert; A.Roodenrijf!, J.Cc,bben, 
P.Busman,A.de Brouwer. Res.: J .v.d.Broek, 'F.ir.d.Bree.mer. 
LEeider : dhr,.A.v.Gàste1--:-same:nk01pst: 13ul0 Javabrug. __ 

Pup.B.:F.de Kleyn,,H.v.Leur,F.v.Geest, P.v.d.Veer,' .· , 
W.v.d.Mcyden, C.v.Egmond, Th.Brochard,K.RE>abel, H.v.a,.Heyden,, 
lf.Intema, F.de "Haas. Ros.: N.di Haas, W.Peters. Leider: 
<lhr,W.Ston:vé. 

' 
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· Pup.C.: J .Bo,. tc,kcoes,F:;,.Mourik,J.Midt'.oldnrp',?.v.d.WC\1, · 

.; .Kicbert, A .Englo bert,. VI -~rol, G. Tounîsson, Aiv. d.!kck ,L. Lunema 

.}.Li~shou·t. "'es. A.v.Es. Lèider : dl:J.r,R.Bl0k; . 
Pup.D: t::.v.d.W&nsem, J.Bremmer, G.v.d.':J;'ngt, J.v.Dorps, 

!I.v.d . .RufenbCek, H.Rothkrans, H.Suijkcrbuijk, R.Eyke1hof, · . ", 
.,'.,..d<ó V:ries, J.v.Roc•y, A.Kr0l. Lwer : ûhr.H.v.Dijk. ·., 

Afschri,jvingen v-'"r' vrijdagtvond 8 uur can dhr.A.v.Gas
tel, Tnmatcnstr.166, tel.339900. 

Programma juniort.n voor 18 en 19 nktrber 1958: Lens· 1 
nng niet ·b"kend, Lens ·2-RKAVV, Lens 3~DHL 4, Lens 5-Vrodenb. 
DHL 15-L'e:.ns 8, LGnS 9-Bl.Z,mrt , Lens 10-Bl.Zw.8, Lq1s 11-0SC 
Pup.a-Ylit Bl.R.K_., G:IJS - Lens b, Lens è - Vc.lo, Lens d-GDS •. 

\- - ; ., .. ,; - ; ,_; -
LENS 1 \VEDSTRIJDENRJ,,VUE : UITSLAGEN VAN ZATERDAG EN ZONDAG J. L. 
, St'ni0ren • Junioren 

RCH - Lens 2-2 kns ·l - N&aldwiJ'k 1 ,· 
L<:ns 2.: Full Speed 2 

3-0 ·_ 
2-0 
3-6 
3-3 
0-5 . '\ 
3-5 

Lens 2 - Den Hnnrn 
'iicstl.2- ,Lens 3 
Lens 5 - DHL 8 

1 0-2 

'. 

, 

·;' Crrmvl -5-Lc:ns 3 · · 
· !!a,V.Hnl.3-Lons 4 
·. Lens 5 - Vonrb.4 

LE:ns 6• - Vrt du1b. 5 
Or.Plein 4-Lens 7 1-3 

2-3 
3.:4 · 
3-0 

~up.A-Yelo A 1-0; 

Gr. W. 5- LE.ns 7 
Juventas 4-Lcns 8 
Lens 9 - DHL 15 
Lens 10-MOA 3 

VVP b-Pup.b __ 0-1 ~up.C ~ Pup.D ·, . 

- · 8-0 
1-2 
2-1 

3~0 
-:-:-:-:-

SF;NIOREN: 
Lens 1 heeft het goede pad gevnhdeh. Tegen Naaldwijk 

werd een verdiende ·3-0 zege bevochten. Dc,·ecrste helft bracht 
o~s hftt beste voetbal. Na 10 minuten,rendde Koos Ras een · 
fraaie c.rmbinátie met zijn mid:'eµvnor gred af. Zo zou de stand 
t0t-de rust blijven, nndanks een fraaiG k·~pstrrt van de Na&ld
wijkse aanvalsleider, die 0p de· paal afschampte. Vermeldens-

. waard is nrk nog een uitmuntende save van keeper Paui de Leeuw 
d:ie nns op het nippürtje van de, gelijkma\j:er wist te redden. 
Onk de tweede helft gaf. aa.nvémkàijk een wisselënd bE:.eld te' 
zien. Totdat een, onzes inziens cadeau gegeven,· strafschop · 
he.t evenwicht verst0 0rde. Cor Peeters buitte deze <'nverwachtè 
gdcgE:nheid' na'irielijk 'g.o:,d uit en Naaldwijk k,:,ek · tegen een .2.,.0 
achterstand ,:an.,,Dit prikkelde ·de gasten tot een' dermate·. 
agressief sp!"l dat de sfeer er niet be tc.i- .~P werd.· Onze ver-
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lediging gaf echter ge'en krimp: Toen ierman Lancéer' ·echter, 

1a C(;n snelle· donrbraak onze v0cirsprong i:,é'g meer re lief· gaf 

'.3-0), was de zaak bekeken'. Onze vnortrekkers hadden· twèe 

rnstbare punten· vercverdl · · · · ·· 

Lens 2 heeft n'a een 'aantrekkèlijke wedstrijd k0ploper 

?ull Speed aan zijn zegekar g.;bnnden: Y0oral,de voorhoede 

~as êr gned in. De makers van de dc-elpuntcn warón Jos Jager 

Jn Jr.op Wjistefeld. Yo0ral het .drelpurit van laatstgenoemde · 

schijrit ·van bijzc-ndere rasikelij: geweest ·te zijn.' '; .,. '' 

', Lens. 3 heeft zijn rmgeslagen 'status gehandhaafd.; ,Bij 

rust stond. het nr>g 2-2. Ge0rge Kochf 'zorgd.e vi>or· ·d.e beide• 

treffers. Direct 'd.aarna 11 bokste•., dé' Cromvlietmid.denvor-r, d.e 

starid. naar 3-2 ( en tc,ch Hr>ot d.ê' s"cheidsrechter niet vor>r 

hands ! ) .' Hiermede hadden nnze tE:genittanders hun krtüd v,fr

sch,:,ten. Wij .echter niet !, Via H0ng.:veen, Fnrtman, ,Lnykens 

én Pennings lipp rnze pl<'.'eg haar een ruime 6-3 overwinning. 

Het vierde bracht van de lange reis naar ü"nek , H<'l. 

land één 'punt meè. Niimand. had dat na,eel) half uur spelen • 

vocrwacht. üm.e pl0eg s_tond toen namelijk al met 2~0 achter. 

Tr,€.h è chter kwamen de r,ud-gedienden ui·t "nze_ vr,r,rhóede in . 

1:ctio. Eerst ,be,sl0ot Ifcrman v.Westi!lg· èen snelle. dr,"rbr1.,ak 

met C8n gC'cdgerichte schuivEJr. TC'en was het p.e bourt aan 

Henny Naastepa~. Hij nndcrnam'een meesterlijke .dribble, die 

hij met een c.van m0esterlijk schht afwerkte. Na rust leek i 

het vierd.e recht '"'P de 0verwinning, af te stevenen. Naas'tepad 

gaf 0ns na oen cpmbina+.~e, waarbij d_e bal y,m man tClt man ' . ·. 

ging, een vo0rsprong die echter al. wee':r- spoedig· te ni.et wer:'. 

,gedaan. Toen wa~ de kC'e}:: inee:ó.s,.np! 'Er we:rd rr-mmelig gcspeel,1, 

cr,:,er gi?praat dah g,:,v0etb11ld en v1c c:0\::hten t,nsl0ttè blij · 

zijn knminste n0g ·,et gelijke spel te re,ê.d0n, . 

kns· 5 heer t tegen Vr,0rburg 'ècn -ve·:rdiEmde 5-0_ n8der•' 

laag :t;:; "slikken gekregen. DG g_asten stàkcm yer boycm cns uit' 

z0uel · i1i tec-hniek als in t&ctiek-_. ~· " 

. Het. was ~ gam, du:.deli,ik di.it .~ê:ns_§. het tegen Yreden

burch, niet zou :i;-edd.en. 0nd:mks de wind innde rust mr,est men 

alle z,:ilen bijzetten om de stand. ténminste tot rust in <:ven-'. 

wich'j; te houden. Na half-time werd· rÎns vermoeden. al gauw 

bev1acrheiè.. 0p,regelmatige wijze. vie,rk.ten de Ri;i'swi'jkers. zich· 

naar eep 5- 3 nverwinning •. · ·· · · 
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' ' -~4---. 0---------------------------------- ---- --------------·, JU:;r REN.Een slecht weekeinde vnnr nnzs junirren. Yin tdli:,n 
· maU:r_ liefst 5 m.dcrl.agcn ·en het ergste is nrg, dat d,,ic v"r:r 
c~n, deel te, wijt,,n 'zijn aan een aantal y;cgblijvr:ors. Zrnder 
twijfel zal de: Jucr, dezè wegblijvèrs "ndcrhands;n m•men ,Plei
sters "P de wonde waren lH,t zeer fraeio gr:olijkspel. v&n he.t "Intcr"-0lft2l te.gen RCH Ln de derde vu·,1inning in sucrlc:ssie vnn' Len's 3 en 10, die- thans beiden ·,p d0 0crstc ·plaats prij- · ' 
ken,· Lens 1 begint zich aardig thuis ·te gc.v()cJ:en ih d8ze 

, "superklnsse". Ine-en aantrekkelijke w0dstrijd werd de hal vë buJ.t 0p RCH Vc;rnverd. Na ee.n zwak begin, waarin RCH een vcior
spr0rig, kon n~mèn, herstelde Lens zich, maar eèrst in de twee_·de -helft werd het gelijk, ·d,,,-•r een goal van Pet<Jr Mu:,rshoêk. •· uit een dnnr J0r-p de Heer genomen vrije sch•'P• Dnr:r; aarzel,md 
0ptreden vnn "nzc achterhoede wist RCH met e0n prachtige schui
ver te. hc.rrv0rcn, mai,r Pc. ter L,mper slaagde ,;r in gelijk te· · maken. De 2-0 nudcrlu\g van. L8ns 2 gaf de yerhnuding niet goed ·, v,,,er. Een gelijkspel hadden de 0nze:q zeker verdünd. De stem
m:j.ng ir: ·het elft::il is rptimistisèh en wc veniachten ,zeer, bin- •. 'ncnknrt d<; nndergang van de'hatelijke pul bij hE.t puntennan-· __ , 

, tal. Vestl.'...Lens 3 bracht in de eerste helft een zeer matige · vert<'ning. Wc bvcnen tren niet vu·der dan een geluksdnel dnrr 
_dé m.v . . Na rust, knndûn d<? L;:,nscrs •niet verhinderen; dat de 
~7cstl .hun achtLrst'and in &t:n v(,or·Sprong wisten. om te te-veren. _. Trun kwam .0nze links bui ten in actie! Met cm prachtige gnal 

· steldè hij gelijk ,;m knrt v:r0r tijd drccg hij een magnifieke 
V()r>rzet aan, die dn(\r zijn .c"llcga "P rechts pripin werd afge-· rond. Eeri uitstekende tweede helft ! ! (R.Rr>rdb,.,11). ENKELE STANDEN s.;, ·-

- AD0 6 4 6 16- '6 / Celer.5 4 8 26-5 fNmildw,3·4 8 13-· 7 -F.Speed2 4 6 ll'...71 Lens 3, 3 6 18-6 /GDA 5 4 6 24- 7 
Lens, 2 4 6 _- 9- 6 1 Bl.Zw,4' 3 4 13-9 !H.v.H.3 4 6 13:.. 6 ·' 

'- llaaldw2 4 5 13-91 Flam,3 4 4. 5-6 tLons 4· 4 5 -12-11 
. Laakk.5 4 5 12-9f Cr,0 mv.5 4 4 15-20:vcs 6 4 4 16-13 _ 

VI0S 3 4 4 10'-8!7 RKAVV_ 4 4 3 9-12tVclo 3 4 4 10- 9 
RVC 3 ·4 4 10-121:Pelft 4, 3 2 12-l0IVcrb:3 3,2 10-18 
Sp0orw2 4 4 . l0_-15 ! HVV _6 3 2 6-151 Sp00r .4 4 2 9-1 7 

·,.·SHS 5 4 3 12-l0ISHS 7 4 2. 7-14JP0std.5 _ 3 1 3- 8 
_ Kran.2 4 2- 9-11\VI0S 6 4 1 3-l&!ADS 4 4 0 5-25, Cr-nc.2 4 2 7-181 • -' 
W<:sterk4 4 l ,6-14! _ . . :.::===========::;;::;;::: '_· === . =====:::' ======. =====. =:.::=== . -===;:;============ 
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Weekblad van de R.K. V.V. ·LE:lIG EN SN:Eil 
'1lefü.ctie : G. Lam, W:i,1gstrc.Eit '71, té1. 391224 
· \ G.Jehee; K.Emmakade,5.0,r ~633674 . , . 

. ·, ' ' . -----=---------------- . ___ ,----:- ---- ---------- .---- ~·-. __ ;;:,, __ --
Secretariaat : I?. Haukes; 2e f}phüytstr .60, téI'. 324 72I • " 

Gironuim:ier nenningmeest'er E.ïfo : 336711 

.. ,., 

•· • > " 

' ' -=------=------.----------------------------=---------------
'' 32e JAARGANG. (1958-1959) n°7 16 0ct.!58, 

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

LENS ' BAKAGENDA . . ) 
' Zeterdag 18' 0ct Jun.8,9,10,11, pup.a;b,c,d 

Zondag 19 " Sen.· 1 t/m 8, Jun. 1; 2, 3, 5. 
m,anqag 20 , " : Club2vond f · 
i'ioensfü,g_ 22 · 11 ' : Woerisdagmiddagclub. 

-.=== ~ =-=======-;;;=;::: .. == .. =-====-- =· -.-============= ,:;;:::;:::;:::;:::;:::;:::;::::;;:: '·===-
l~GCJ.KR1ET . · 

' . De ECU verki,e:rt in een alarmposi tie. · Zij C'n tving 
Z'1[.tdc.é we8r 15 (vijftien)afscbrijvingen ! _Het resul tr::.at ? 
1~.v:erce onn0d:ige nGd1;;rl'f:gen !_ ,-Dc::1r mdet eer.. eind aankorr:E>n, 
L.,r:8e1·,s. Zon9:,g" treden ACHT elftallen in het veld. CQmmen
taer 0verl,r.élig ! We verwachten dat iedereen op zijn post Zè.l 

zijn. Afgesproken ? Su'"ces !. •. • 1 , • 

· CFFICIEIL 
In ballotage. , ' ' . 
n°38 J.A.J.G.v.Gerven,7.7.47 Archimedesstr.36 dhr.J.Lux-Juf'. 

39 .R. • .A .M'.Blok, 7 .1u .48· Bevervieerds tr .162 dhr .Houl<;,. :..(l. .• Illok 
40 .A.11.A.Suykerbuyk,31.10.46 Cartesiusstr.1_21 " -Saro1. 

,41 J, .J .Meyer, i.12.46 Genemuidenstr.419 dhr.Hr:uk.-Sarol. 
42 R.A.J,Duyvestyn,20.2.48,0kkerncotstr.152 ".' -v.Rijn 
43 .J .J,.Janssen, 12 .11.4 7 H. v.Deventerstr -54-dhr .v .Gest. -'Juf. 
44 P.J. Timmermans, 9 .5 .45 Hengelo laan 13:5dhr .Houk. -P .Meersh. · 
45 G.D.J :Èkelmans,16.1.44 .• 11 

- • 101 11 11 1 
• _, 11 ,· 

46 P.1!.v.Dijk,lff,2.46 Weimarstr.82 dhr.Jager-Juffermqns: 
Nieuwe donateurs: 

321 J .Dekk"ers, G011verneur1nan 320 den Haag 
· 322 T;A.Lui teri, Abrikozenstr .48 · ' 
)23 liej·.v.Wijk, p.a •. , n. 48 
324 Mej.H.Wal~teyn, •Soestdijksekade,235 .. 
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:· l ,mG1. BOU\"' · · ..,, . v.u .1:J ,, . .. • -- . ·. ,, . .. • . . 

In ae jl. Vrijaag gehruaen bestuursvergnaering heeft· 
11~ ·t be stuur kennis kunnen nemen, ':an ae d00T de heer C .Peeters, 
V<!!'V!lflrdigde detail-teken:i,ng,van ons nieuw clubgebouw. Met 
hmnis. van zaken heeft de heer Peeters het bestuur ingelicht, 
· nmtren·t de mogelijkhede1> voor• de ui tvreiing van dit project. 
Wij zijn er van overtuigd.,· dat els de~e pl:::imen kunnen_·worç'en,, 

. ·verwezenlijkt, Lens een r,rachtig home zal krijgen, dat ons 
· · terreinen-cQmplex in bijzondere mate zal verfr·taien. 

, VanzelfsprE.kend zullen nog tal van prob.lemen mÖeteri 
'w0rden opgelost, voordat de eerste I spnde in de grond: knn wor-

den gestok~n. Een hier'lran betreft het finnnciële'gedeelt~. ' 
. ·Het be,stuur stelt zich vóor, binnen afzienbare, tijd een s'.Pe

cinle c,v,md ·te beleggen, ,wcci'9p ~lle ledèn, dnm;teurs en b·e
"1 ~,ngs tel len-:len i kennis vr:.n d~Ze , plnnnen kunnen nee en. Tev-2n S 
-:z.<l d<..ll Eien speci2le cr,rn1:än'sie ~uit· het best11lll', k°lunr _zijn __ 
wet h,;nr pls.nnen welke tot fi·n,.nciering van dit projeêt kun~ 

. , nfi':t leiden. ]ie verwachten r-p ·il.eze, neder aan te kondigen, ' 
.... Ev~nd ·een gr~te. belo.ngstelling. - ·,"'! 

J(1'1VB-TGTO. 
Twee inzenders pr~steerden het 0m 11 pu.'1ten te be

halen. :roe bestact het ! Ziji-.1áren dus 17eer dicllt bij de· prij
zen .pot. We gel0ven dat, Vrouwe }'M·tuna ons binnenkort weer , 
e.ens extra. zal toelachen. Zorgt er ·voor, ·dat U er bij bent: 

·: , · · -l•a de zesde r~nde is de stand in de nnderlinge conipè
t;itie: ·1.(56 pt.) C.A.Teunissen; 2(55 pt.) J.Brochard, C.Hoo.: 

· ~eveen; 3(:ilpt.) P.Burghouwt, J .Jager, S.v.d.Lnan., 4(53 pt.) .. · 
~.H.de Groot, H.J .Eoedemaker; A.Rijk en J.\füstefeld; 5(52pt.} 

1 

G,Oommans·, J .Dijkerman,A.J,!.v.d;,;Laan, J .v.Poelje, L.C.v.d.W;:ials 
'en W.Westerhout: Hierna volgen 9 deelne::-ers met 51 pt. en 5 
met 50 punten. Spanning vclop. ! ! 

Voor .a·.s. zondag weer inzenden- op de gebruikelijke 
wijze.· Tot vrijfü:gavond zes uur bij dhr.Wüstefeld, Regentesse.;. 
laan 198 en tot zatsrdagavond zés uur bij dhr.Houkes,2e Schuyt
str.60. Ook worden').de f0rm:§Ilieren ingenrme11.maandagsavonds op 
de cluöavond in café J.Hierék, Apeldoornselaan 46 en zaterdags;.· 
middags tussen 3 en. 5 uur op ·ons, terrein aan dé Hengetoláan. ·, · . . - . 

,. 
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' , VARIA 
.,., · ~1jet grot'e· ontstêl teni.s· vërnr..~ei,; ~e deze .-:week· h;i Óvèr.- ;: 
.lijden van onze donateur, dhr,J.Nowee,·vader ve.n onze junio
ren Lc-'ek en Vincent, J/ïiet clle~n bij zijn zwaar •getroffen 

·gezin,· c,ok bij-vele end eren ze]; het heengaim 've.n dez!=· aJ.om 
- 'bell:e.nde, sympathieke· figuur_ een grote, l~egte uchterlatén. > 
. u· . t ' . d · ' ' , -ui J rus e. 111 vre e ... ' . · .• · • . .. ·, _; . . . 

, . -Dezelfde condnléance moeten wij richten ·c·an Ruud.Becker,. 
-., ,wiens v~.der eveneens'-deze week.,kwam te óverlijd:en. }ïij wensen.' 

Ruud en zijn familie veel sterkte in de'ze moeilijke dagen. . ; ' .• . . . '. 

'~' t AFKEURING Erf. .. 
· Ze zijn er weer, de afgekeurde velden; Zondag_:. 

werden reeds de no.dige terreinen onbespeelbaar ·verkl,-.ard; . 

'. 

• 

• · · • . - VÓor de vnlled_ig_heid vermeldén_.,.-e, d&t incidimtel,e _ 
. ,;fkfmi:ing'?n _bekend w<'rden gel(lf,e.kt np de vü tte lijsten,. dnnr· , 

midûel van een ponsgaatje v66r de n[:am v:-.n hEt, thuisspe:J,ende: •· 
elftn;i.. 1'.óet b.v. Lens 4 _een uitwedstlÎ.jd spe:j.en tegen VVP4, ·, 
dan dient men te kijken bij VVP 4. Dit geldt zowel voor se.:,.· 
nioren !els voor junioren. • · '·- . · :· · ' ·· . . , · · 

•,. 

Is het gehele prngràmma afgeh:st, c1tn wordt dit·• ': 
gepubliceerd· np de bekende houten berden t~an de e1fkeuring_s- ., • 
t1dressen. Sta.at· er. halemu:l niets ;:wngcgeven, fü,n gcan ui ter- --
anrd alle wedstrijden door. , .. · ' · 

De adressen wsar d<,; terrei-nnfkeuringen wordèn b_é-' ,, .; 
kendg,imàakt zijn : Regentesstp.eiri 23, R, aphorstlaan .136, ' · · 
Valeriusstr.16, Hoefkade· 1592,. ·Westeinde, 357, Melis" St°r,kelaan2,° 
Steenwijkiaan 82; Javastr.132;· Reitzstr.31, Willem: de Zwijger-,
lel.Il 67, Zuidlarenstr.68, dé,la·Reyweg 11, v.ZeggeleÏ1laan 90, .,-
Piet Heinstr.55; Betje W~lffstr·.~271 1 Gr0te Ma-rkstr,37,, Vail-;-_·. , 

'7' • . L:.ntlaan 302, L.v.Me'erderv00rt 562e, J.v.Stnlberglolill 254, · .. 
Fnllrûnhàtstr. 671, 'Vreesuijkstr. 3, Hoefkade, 784; ~tfitiÖns- . . • 

. plein 66, Conredkade 33, dè. Genestetlaan 122, Celsiusstr?l33, . 
·Abri~o.zenplein 1, Rijnstr.-18a; PP.rkstr;27, Hnb_be!llastr.159,· · - · · · 
Escámple,an 276·, Hulshorststr .110, Badhuisstr .200·, Amsterdamse--· 
str,53', Renbaanstr.65, Pluvierstr.43°3,· }bag-weg 7 Lsd. (~-

','. · PRUGRAJ,!MA-SÉ:NIORE.'N VOOR ioNDAG; 19 UCTOBER 1958,,; . . 
. - 2 uur Lens 1 .: Delfia 1 Hertgr,lole.an, tent 1·; lok.l' · _ . · . 
-·2, 11. Iiaakkwa.rtitr _5-Lerîs' 2 ;Jr.ns0ni\J.ss\r:(bi)i Gm,\,-erneu:fln~n) i;-. ·· 

· '-12 " Cc'lc-ri tc,s 5 - Lc-,n~ .3 • Ley,:eg, ,hoi.k !7°0rdwcg -·:r;·-t,:ri.:.s;en ·. - '. 
,", • .. . ,. '. '. ,- ..... • ' .•• " y • .. • - • . 

. ~ / ·, . ..o: ~ '\.. \ 

' 



·' 
; 

I • 

-12· u. v.c·s 6 - Lens 4 
-12 u. Archipel 5-L.ens 5 -
- 2u30 Lens 6- Lnakk11.9 

• - lul5 Lens 7- VCS 11 
-12 u. Lens 8- VCS 12 

OPSTELLINGEN · 

-58-
DeJemsvE.artweg (ingang Henglol:.:.an) 

: illuu.rt1?eg te Wassena.rtr, einde W:~aldorpE 
Hengelolaan, veld 2 

11 Il 2 
11 lt 2. 

Lens 1 : P.v.d.Lteuw, C.Peeters,E.v.Lr.arhoyen, B .Luijckx, J .Admircal ,H.1l/ ket ,P .Burghouwt,H.Rooduijn ,H. Lr.n.cée, H .Bei jers\:ergen v .Iknegnuwen, J .fü,s. Reserves: J .Suijkerbuijk, II.Verheugd. 
Lens 2 : F.Knrtekaas, L.Knijff(Vb),H.Kemper,A.Vester, J.v.d.Meer, A.Hoppenbr<'Ul'iers, J.J~ger, F.Burghouwt,R.Wüstefeld, A.Burgh0uy1t,J.Wüstefeld. Reserves : 1.Knijff (Fahr.) 
Lens 3 : A.Verheugd, J .1,.lieveld,N.de Gruytrr, G. K"chi, C .HN,gEvcen, H. v .Ni,el,A'. Beek, J .B,·ijersbc•rgen ,A. Linne-v:et:~ver, H.Pcnning'S, L.Fortman. Res .. : C"Nieu'c~:enhuijzen. · 
Lens 4 : G.Lam, C.Veldink,P,Kr•·l,J .v.W~sting,H. fü,1 mich, J .Boortmc:n, G .K~mperm1.m, V.v. L C":rh".'ven, lI. Hac,s te p.'.. d, G.v.d.Wa,:rt, H.v."/i'esting. Res • : R.Becker, J.Brochcrd. 

· Lene 'i : J .Frijters, Ph.de H,;er·, A.Sm-~bers,B.v:, VcL·cn., .A.Kr 0 l, A.v.G,.stel,H.Mulder., C.v.d,Ilnog::crt, S.de lrui G.J~hrn, A.Onde1"·:,,ter . .1\,s. F.Vfrlff. . • 
'· Lens 6 : lt.Suijkerbuijk, ],.Lç\,enstein, G.v.Geîn, C.Nicuwenhuizen, R.B~cker, \ï.Klünncn, L.El0m,H.Kuijpers, F_. Schippers, H.fü,rsbo·om, J.B:z;ochnrd. Res. G.Lam, D.v.Lüshout. 

Lens 7 : A.:Îllok, J.Bnllering, F.Mnurik,J.B,,m, 
H.v.d.Böogneridt, J.Bontje, 'A.v.d.Bemt, E.v.Rijn, !I.J,nssens, .A.Rc,odenrijs, S.Kroon. Res. J.v.d.Beek, L.Niessen. , 

Lens 8 : R.1,fahieu, H.v.d.fü:ck, P.v.Onna,K.Wallaart J-.Stol tenberg, J .Broekh.::ns; J .v.d.Beek,L.de Weert, J .v.Poelje, D.v.Lieshout, L.Niessen. Res. K.Crcmm, R.Verbrugh. · 
Géén afschri'vin en s.v.p. g;;tekend: Fr.v.Luxemburg, Buijs Br,llotstr.54; tei.636509). 

"' · Programma voor znndag .26 cictober :Gr.W.Vac -Lens lj Lens 2-RVC 3; RKAVV 4,-Lens 3; Lens 4-N".ddl'lijk 3; Lens 5-Tonegido 4; RVC 6-Lens 6, Triomf 6 - Lens 7, Maasstr.5-Lens 8. 
- : "'!': --: -• 
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. PROGRA1J,IA JUNIOREN ,.VOÖR ZAT1RDA(j, 18 OKTOBER 1958. 

- 3u45 DHL 14 - Lens 8 . Brasserskcde · · · , 
- 3u Lens 9 Blàuw Zwart 7. V:2 T.2 L.3 
-4u. •Le,nslO- " ".8 3 2 4 
-2u45• ·Lens 11 OSC 8 , 3 2 . 4 
-lut,5 Pup.a' ~iit Bl.R.K. l 1 3 
-lu45 GDS.b Pup.b. 'Terrein Wateringen 
-lu45 Pup.q - Vele d v.·2 T.l 1.4 ' 
-lu45 Pup.d - GDS c 3 l 4 

. I 

PROGRAMMA JUNIORE,N VOOR ZONDAG 19 OKTOBER 1958: 
- 12 u.Lens ;i. U.V.S. ·. · 1 1 4 .. 
- .. 13ul5 " 2 RKAVV l 3 

2u30 " 3 .DHL 4 3 
- 12 u·. , ," 5 Vredenb. 5' 3 

· OPST:C:LLINGEN:"1 l ,. B k ' D T · , ens : 0.v •. d. ee , R.Bl<'lc, • r. .. at,:J:.Dietz, 
' 

L.Blogg,J.de .HE,er, W.Sto0vé,. li.v.Dijk, P.Kerruper,B.He,ndricks, ·, 
P.l,foershoek, hes. F,.de Groçt, R.Roodbol, H,v.d.S:iek. Leider: 
dhr.E.Sarr-ler .• ' · · · ·· 
-- Lens 2 .:_ .. : 2.ls Vl"rige v;€Ck }!wt K.'Admir2.::!l, A.We- ,_· 
vers 'en K.v.d.krnn. Hes.: C.D:.nck..•·rts, R.De!,ker Klein, · 
N.Dr2.bl;,e. \ -- .1: - . -

Lens 3': als b€ke~d met W.Vende1·u,>;;, .rles.:F. 
Wcmsteeker, C.Nuytens. 1,eidér : dhr.1'.1foershoek • 

. ,• Len·s 5 : P.Schulten,F:Wamstceker,TI.G0E:mnns, 
F.de Wit, 1.).Zilfhc-ut,A.Vriel}nk,A.v.Eig, C.N'uytens,G •• Olyhoek,. 
P.de Heus; J.Wiedenhoff.Res.: J.Molier, P.v.Gerwen,A.)lc-rn. · 

Lens 8 : W.Burghouwt,J.Gro.:neveld, A.Hcrte, 
T.v.P:.àssen, J .• Jccobson,S.lic\uw, B.Brouwer, E.Bish,A.de Jong, 
G.Scipio, J.Veldink,Res.: H.Englebert, R.Meyer. Leider: Br. 
Germano. Samcnkrmst: 2u45 Lijnkamp, de la Reywcg. 

Lens 9 : met P,v.Gdmert en G.de H"ogd.·Res.: 
J,de Boer. Leider: dhr.A.Ee.ck . · -- ., 

Lens 10: W. Reinkemeijer, P .Beijer,sbergen v .H. 
) J.Mey;r,' E.Wezenberg,N.Pminekeet, ·C.v.Dariî,D.W,mders; M.Roozenbei 
• N .Bruinsma, C .Leemans ;A.Rademàker. Hes.: - A .Lelieveld. Leider: 

. dhr.F.M,;urik. . .. -- .. 

Lens 11: B.v.Grieken; F.v.d.Beek,H.Wezenberg, 
J.Schellart, A,Koeleman, P.EbingiA,Vèrsteegh, C.Suijkerbuijk; 

•J.Nuyens, J.v.Overbeek, S.Bl0k •. "es. H.v.Parssen. 1eider: . 
:Er.G0sc,.;inus •. f · .. · . . . • :--l-h s. • 1 ••· nl ~'l •. 1 ..... 1.l;;. , .. ,scnr1Jv::,n:,crt .·;,n .< r. '.'J'C , .. ,-~-ez~ oc..n ..,_ 

~-- \,0 .,;:•-: ·c'. - · · · -
/· .. 
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En' nu de pi:. illen: . . .. . . , . :· , .. . , . . . Pup.A: als vcrige w~ëk met A~de Brruwe:r. Res.: F.v. ,. 
de Breemer. Leider : dhr.A.v.Gc.stel. ·. . 

Fup.B: F. de Kleijn,H. v, Leur ,A. Ov13rklift ,P. v.d. Veër ,. 
•,7. v. d,.Meyden, R,v. d. iïnl ,F. v .lfoffst, C. v .Egm('nd,H. v. d .Heyden, 
Th.Broch8rd, N'.01lt€m~. Rss.:.J.v.d.Brcek, J.v~·Rooy. Leider:-~ 
-Dhr.'i/:i:,t"'Vé. :ilrfménknms·t: 13ul5 Le~·weg, hrek Hengelol-nan. .. 
, . . Pup.C:_ J .Bnetekees, K~v. d.W_ansem,J .lili'1.delá.orp,R.Eij
kelhoff, · ,i .Kie:bert, A .Englebert, J. Liesh:,ut, C .i:èeunissen, 
K.v.d.Be'ek; J.Lum:man,' C.R,icb~l, Res.: '.M:.v.d.Ruytenèeek, ·. 
N._de Haas.· Leider : dhr.R_:BlÓk •. -.- _: . .. 

Pup •. D: F.de Hnes, F.v.Mnurik,G.v.d.T0gt, J.v-.1orp, . 
W .Peters, H .2nthkrans ,'W .Kr, 1, H. Suijkerbui jk ,' A. de Vrie·s, · 
; •• \i-,Es, .if.!Çr>l. Hes.: J.Bre~r.:er. Leider: dhr.v.llijk,H. 
· •. . Îl.:Eschri;fvingen. vrijd· g~•vc>nd v.~•r 8 uur a,m dhr.A. : -
vc.n G-.:stel, 1'0C1•tenst~.l66, t~L.339900. 

De Kt.'mpfnto' s: . ·. ~ t ~ d · • d L t· ~ _ . ziJr,. :..0 en_ me v z,.,n 3g q, •• s. in e f.nsc.s.n ine 
te bezich'tigen en ·te b(stdlen. Liefhcbhers-m,ieten zich dus· .h-:-~cstcn.. " ·- , .· · · · i 

' 

Progr;imni,. vr~r 25 en 26 okt : Lens· 1 niet bekE:nd; 
·. Léns ·z.-Sp·.-.rw. ;fü.v·o-J:,~ns3 ;Lens 5--,VV:P; ().DA 5-kns 7;Lcms 8-. 
,Bl.Z,vr.; Lens. 9-'fü,va·, Rnva~Len's 10; Lcms 11-GDA ; G:DS :.. Lenspup.,,_: 
pup.b-Vred.c; GDA-:Lens c;_ fü,v,,·-Lens d, 

-:-:-:-:=--
LENS'//,EDSTRIJDENREVÛE- UITSLAGEN, VAN ZATERDAG EN ZONDÁG J .1. 
BEC 1- Lens 1 2-2 Junioren 
Lens 2-SHS 5 7,' •... V;redenb. 2 - Lens 2 ;')-1 
HillSH 4-Lens 5 '/ ~4 . Gr. Willem 3-k,ns 5 7-1 
HB.S _,11-Lens 6 4- 3 Lens 7 - fü,va 6 2~0 ' 
GSC '5 :-Lens 8 8-0 Lens' 8 - GDA 6 1-0 

Pup.·: Q. Ste,;ps 8 - ,Lens 9 5-1 
Gr.Wil.-1ens Á 0-3 ;_·Lens B,.,- Vele B·1..:2 ; Iiens'D-::Rava f 0-6 

• 1 De. overige wedstrij_den gingen niet do.or. 
SENIOREN: 

., · Lens l keerde m·et de hs,lve buit ven het nieuwe BEC
veld in Delft terug. Het wäs ,een_ sympathieke' geste· vnn deze . 
club -dat vM,r de wedstrijd,· ter gedachtenis· c:an het overlij
den. vnn Z·,H .Paus Pius XII, eeJ1 rntnuut stil te: in fCht wer.d· _ge-' ' , .. , . :· ·- . . ~ . . - . " ·. -~ , ' . , -· ·,.... - .·, 

• >. 

' . 

/ 
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nomen;· tprvrijl de .vlaggen tQt 'halfs~rk werden gesi;rekén.· Na 

ep.ig' terreinv·erkcnnen bleek a]. spoedig döt · de .DèlftEn,;ren Qver 

een stevige, .snelle ploeg bE)schikten. Ge.makkelijk zc-uden cnze 
;,-,ngcns het nfot krijgen. N< een' kwartier spelen wGrd dit ver-·. 

'~ceden bevmarheid. i;,., vinnîg <'kc-~z;etten wist de BEC-1ddd0n- . 

v0ar. de leidip.g vcc,r zijn elftal - te f,Orceren. Niet vcor l~.n/f 

gelukkig:·. Harry Hr,ket lepelde kÓ:i;:t dc:1:rna üen vrije sch0p der~. 

maté ·gcreffinéerd ever het Delftse muurtjè dat er onk voer .do 

, 'd0elman gê.-en redden _meer ann was;· Dr:2rnr, verku,:rden beide. ·, 

doelen. beurtelings in gevoar, me·(!r dnelpunten:werden door go.cd 

-. verdcdi9en v00rkomen. l'fa de :r;:-1s t; zpgen we , em s t"erk, op~ringend · . 

· BEC, de.t zeker een holf uur long ons deel vruchtel0os bestook- . 

, _ te .• Dit _ver _opdr'ïngen· Z"U hun ecl,ter n<'odl0ttig- w~rden. Mid-' ·· 

vor,r Hermen k:ncée pikt<:· rp het· 1tiddenveld een verdwr .. ~lde ·biü · 

· ·0p, r-ndernem'cen'flitscnde rush, ·vic•nrbij.de· vijtndelijke spi]. 

en keeper ki:.ns1oos werden gelnteh, en bçznrgde 0nze ploeg · 

t~nslotte een verrè.ssende vonrspr0ng (2-1). Zr leek LE:ns · toch 

n0g "P do vnlle winst. af te sttvènen. De lcc,'tste minuut zou 
0 ns echter tnch'nr:g fatC:s.1 wc-rde,n. Uit-con c0rnor wist <!en · 

· ~en ckr BEC-vonrwm,rtsen 0p vrij gelukkigE ,.,ijze d€; bhl · i:chtcr 

· "nze gn;lie- t,e k<'ppen. Jcmmer, m~.ar er m-1et gezegd 1,~rde_n d;t ' 

deze l.\i 1;s_l.'.cg de v;;rhruding in hèt vcid goed weorg(cft. ' , 
Do wedstrijd vtm Lens ·2 tegen SHS werd gekE:nm8rkt. 

d,·,-r een grote s"ch0tvu,rdigheid van Rüdi 1'/üstefeld en een 

ijzersterk moreel w,n r,nze tegenstcndérs .. Nc eert half uur 

had, rnze gc,nJgett0r ,ns al nna:r:: ..:i:,_en, c-genschijnlijk veilige, 

. 

,. 4-b vonrsprong getrapt. DG Schev,eningèr? weris ten zich hiE;rbij 

echter ;1-iet neer_tE: leggen en geli;jjk hcdden ze ! W&nt nng 

voer de pc. uze wis ten ze dr0r fouten in onze echter hoede tot: 

4-3 in te· lopen. De the0 brr.èht dé" s.chîetlust in 0nze benen 

.. 

ter·ug .• Weer liep Le ris uit, t0t 6-3, ma.-::r weer vocht SHS terug,_ 

t6t 6L5: Toen vènd Aad Burghnuwt'het welletjes. Met een' bekè-

,_ ""':.: 
' 

,· ken br,r,gbol ze~_te hij zijn team. 10p · het fluwéel vr:n · een veilige . : 

7-5 _vocrspr,;,ng." Een stand wanrirt'"tct het einde geen ver!'.ndering • 

meer zr-u komen. , . 
. · . Lens 5 .heeft tégen HMSH het loo,dje moeiren leggen.··. 

.,, 

Het cfl,ftal was; .<'P twee plcatsen n,o, gahcel gewijzigd· •. Toch 

leek deze Lens-cocktail ar,.nv&'ltêlijk eep. succes te w0rdem • 
. , ' 

• Dr,elpunten van Henk. H,,nssen en G&re.rd Kemperman brr:chten ons 

·'n ;; r "8en 2.1.01v0 'c-:_'sr::.•,"'n$o Et.t lot:·k er_ d'lls v~·~lop in t,::. ~~i it~,n. 
-,~' C • 

: ; . -;' 
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T,-en r::i!kte doelm,.n Bll'k geblcssê1crd 0n .-. ; in n0 time hcdden 
de ·g· sthGren 'de stnd een voor hun gumitiger aa.nzien gcgev8n 
(3-2). N:, rust betr'k.Albin van• G, stal. J.e po'st ond(,r de l:t, 
een V""r he,m v&rtrr-uwd_e plee: ts. Hij dcerl er verdiens tdijke 
dingen, ffirJ;.r k,....n er c:0k niets ar.n _doen dç.t d.0 vijr..na:eli,}kü 
F..idd~-.1~vncr zr 1n s~hi:.1tvF.0rdigt: bui had. Er ;;::::-.s geen· hnudt-n· _[:;•.n. 
,re·t \'Ls d: ,.r<'m huel n"tuurlijk d,:t L0ns 5 met 7-4 .t~nsl"tt" 
11 ht. t" p:.k in~ing. -"' 
. In pen 11rett:i,ge Wû~strijd heeft Lcms6 v1è.cr het "n
dcrspi t mr,eterî delven. Echter moet gezegd •w:,rden d.9.t het ge
luk bepnald ni0t C!an onze kent wes. fü:: · tweem?.!'.l de leiding ge
n0men te hebben gingen we •tcn6lótte trch met_ gelijke stand rus
ten. Na. rust_kwam het pechduiveltje in 1'.Ctio. Hij hielp HBS · 
r,an twee grctls, nnthicld ,1ns 0r vele. ··:o ,mren de tweede helft" 
sterk; in de meerd0rh0id, m&r-.r rim b0vongcn0elnde :t'edünen m~chten 
we al blij zijn tcnslctte t,,ch nc-g éénm'.".nl hE. t kri,;.iennest tt 
7"rs ch,üken \ -

JUNIOREN'. ., 
v[,n d,, girn:p,,oldd .;11nir-rtem1Ld;;trijden --ntvingGn wi, , 

gcun' ,mkel w.rsleg. L~ns 7 en 8 . ,-nn,;n, m:.2.r· 2, 5 en 9 lic tEr!t . 
het le'.Lijk liggen. Kom, j'·ngtcn~·, d,;t k,.'n t·ch bt.ter ! ! 

' ,.1 \ G" L. 

El1KELE STA;lDEN: 
Inti:rregi0nale junioren- Seni•"'rcn Lens 5 

c~m12e.ti te Archtpol 5 5 e 17- 8. 
ATIO 4 8 33~ 6 Blauw Zm::rt5 3 6 19- 5 
RCH 4 5 16- 9 ill!Sll 4 6 16-11 
L.,ekkvr. 3 4 11-· 9 VD0rburg 4 5 ' 6 · 19-11. 
TYBB 3 4 5- 5 Rijswijk 5 3 4 15- 8 

,3tormv. 4 4 15-10 T.-,n'cgicl<' 4 5 4 12-15 
HFC 4 4 , 14-16. ,ODB 4 3 3 7- 8 
H3arlem 4 4 7-14 VDS 4 4 2 12-28 
DHC 3 3 7-:- 6 / Lens 5 5 2 15-25 
Lons 1 3 3 8-14 Maasstr .4' 5 2 12-25 · 

. DEL! 3 2 7-16 
Lugdun. 4 i 5-15 ,, ~ 

' uv:s 3 2-13 • , 

\ '._ , , . 
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Weekblad van de R.K. V.V. LENIG en SNEL 
Reéiactie ': G.Lam, Wilgs.traat 71,tel.391224 

G.Jehèe, K.Er.imakade,501" 633674 
-::::;::;::::;::::::;;:::============· == ,=====- ";;:;;:;;::::;:;;:;;:::;:;;;;:;:;::;::;::., ========:::::::::;;:;:::;:::;;;:;::;;;;:;;_ 

Secretariaat : H.Houkes; 2e Schuytstr~6ü,tei.:2.1721 
Gir0nummer penningmeester LEIIS: 3.36711 

----------- ------ --- --------- -----=--. --=- -=------ -----------
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" , 
Zaterdag 25 
Zondag 26 

11aandag 27 
Woensdag 29 

oktober 
" 

1. 

" 
" 

. "LEIIS I ZAKAGENDA.' 
Jun:i,oren 7,s,9,10,11,pup.a,b,c,d 

: Senioren 1,2,3,4,5,6,7 
Junioren 1,2 ;3 ,5 
Lens I clubavè>nd ! , 
Wo€ns·dagmiddagclub, 

. ' 

. -------------------------·----------------------·-------------
LENSlRS, SPAAR ONS DOOR AFSCHRIJVINGEN ! ! DANK U J 

1 •• - ' =------------------· -------, --==============-=============== 
WIE HELPT? 

Weest niet onger~st; Lensers, die de oin hulp· 
'' schreeuwende kop boven dit artikeltje leest". Iie rubriek " 

Wie· helpt.!! - v,ant·. dit wordt een rubriek', wordt geen regel
matig terugke, end verzoek oin "l,eniging van materiële noden 
van minder bedeelde Lènsers en wij hebben niet de bedoeling 
hierin oproepen te gaan plaatsen in de zin van " wie heeft • 
voor armlastig doelman een paar ·oude handschoenen " of om · ' 
actueel ·te blijven: "wie helpt speler van Lens 7 aan stevig 
elastïe~~ 

Toch, .. dat begrijpt U wel, heb.l:ien wij iets nodig. 
Die wij, dat zijn de leden van .de materiaalcommissie. En· , 

'. ; wat· wij noJl.Jlg heb,ben dat zullez, wij telkens in deze r.ubriek •.• 
bekend maken. In ieder geval ·komt het er op neer, dat wij 

'. ·.· mensen zoeken, pupillen 'of veteranen, die bepaalde werkzaam.: > willen verrichten; Want Óns nieuwe complex brl)i'igt nogal ·wat 
. .• . we:r;k mee en : •• bij, een mooi c,omplex hoort g.oéd en terdege\ . 

onderhouden materiaal. · 
. Natui.,,rlijk zouden ,hj weer een bèroep kunnen doen 

"P de mensen 'die cms al regelma.tig hielpen,. maar zegt U zelf: 
is het niet billijker a~s ?Ok anderen iets· doen ? _ . · .' 

. :!:Co.ze ;;e"·k nebben ·;·e de volgenèe. t1C'•eilij\{\mer, 
., ' 
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---------------------------------------- --------- ·--------· -
die· wij ter oplossing- aan iJ v'oorleggen. 

"l.De rode reserveshirts verkeren in·cen trieste toestand. 
Op de naden zijn tal van luchtgaten ontstaan en van enkele 
is zelfs vrijwel de gehèle kr,;iag op de n~.ad losgesch$urd ... · 

Dit is waarschijnlijk we,). :geen karweitje voor een, 
Lenslid, maar wie fyeet is .er ergens e0n don,. trice of een we-. 
dèrhèlft, of.misschien een moè_g.er va;.; eàen junior, die blij is 
dat Lens haar enke·le µren per week ·vail haar vee::.belovenç.e 
spri.iit ·afhelpt, _of·desnoods een .,oudtante van .een vetera·;m, a.ie 
toch nog een warm voor vç,etbalk~oppend hart .en een vaardige . 
naald heeft die -dit werkje wil ·opknappen.·· 

.;[.Een snortgelijk geval: de vlaggen, die ieder )'eekeinde 
ons terrein sieren,. v&rtonen weer rafels. Wie kan dit verhel-
9en -? 

, :Jit 'zijn de moeilijkheden van deze week. Wie helpt?, 
:Cat hij (of zij ) ,zich,in, ve,'..binding" stel;I.e met de. commissaris . 
voor rr:atn_rifle zaken, .à •• v.G::,s'tpl; adres., Tomatenstr.166,tei. ,.' 

· 339900. .. . Materiaal CcmL,issie. . 

WIE HELPT? (2) 
Qn~· twee,de en' derde :t0rrein mee ten nog voç,rzien 

,ioräen van eon afrastering., Dit'kan nu gebeuren; we hebben· 
toestemming g0krégen'om de betonner. paaitj -s te plaatsen. 
Onze terrein};necht, dhr. :Appeld~c>rn, wil zo spoedig mogelijk 
m.et dit "'.erk beginnen,· IiiE:ar ... , . hij h0eft hierbi,i l'._aip nodig. 

Hot gaat hier o.m ie,;i paar' stevige kerels, die be-_· 
hulpzaam kunnen zijn bij het aanbrengen var" deze omheining:· 

,' De. bedoeling is dit karwei in enkele r.cken op :maandag,· dins
. 11.ág en donderdagmiddag ui'o te voeren. Lensleden, die• hiertoe' 
•bE!:r·eid en in staat zijn ( '90k :flinke z•,11.dagsjunioren z'ijn 
welkom ! ) kunnen zich opgeven bij dhr.Houkes,tel.32472let, 
bij dhr.4.v.an Gastel,tel.33_9900, met vermel'.'ding van de dagen,. 
Wflarop zij beschikbaar zijn. · · v 

OFFICIEEL 
Nieuwe .donateurs:·,.· . 1 
323 1!ej.C; van Wijk, Perenstraat 181 
325 G',H.Hohenhorst, Altingstr.105 · 

,. 326 J ,J .Koopmans,, Wcrkhovenstr .!;io. 
-32-7 : .. ~: .. '7nlff, - P0l)uliG·r;= tr.·14 ··:(":·_·., · 
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, 
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328 ll.J. Bom, de Vriesstr.-61 ,__ -

329 Dhr.Intema, 0brechtstr.27 · .· . 
330 VI .Ste<ens, L.v.0osteinde, 18. te Voorburg 

331 :&'.H.v.d.Valk, pclfweg 42 te Rijsvrijk., -

:-6 5- -

In ballotage: · ' - ·. · • _ · , 

47 E;A.M.Snijders,17.4.50,Tinaariostr.123 dhrL.L.dc W.-P.Me·ersh. 

48 F.A .• M.Jehce,16.1.47 Kon.Emmakade50 dhr.G.Jchee-V.Kroon 

49 J.Jehee,24.2.47 " · - " 48 " ·" 

5Ö L.,Jehee 7 .5 .45 " " 48 _ "· ~ " 

51 P. Janssen, 12. ll. 46 Di bbets tr. 61 - " 11' 

52 P.v.d.0uderaa, 4.8.48 ·L.v:Eik en Duinen 205 dhr.W·.Stoov,\-
- ., _A.v;Gastel 1 

TERREIN.:ACCO!/il;!OD.?..'i'IE . ' 

, -De betonnen paaltjes •,mlk€- •dienst_ moeten doen, bij .. 

. hèt aanbrengen van onze zit-plaatsen,·- zijn besteld. Binnen'-· 

koJ;'t zult tJ het resultaat kunnen.aanschouwen. Nog even geduld.''.· 

V0c,rts heeft h8t bestuur beslÓten het tweedè veld Ë>vencen_s 
• 1 ' 

• 

vàn e(m afrastering te voorzien. Het spelen op dit veld, zal 

,_ daardoor voor onzç; e:Lftallen prettiger v,orden. ' 
. . . 

Tu'r0-NIEUWS •· 
. · Prettige bericI,tcn deze week ,in de couranten ,o_ver de 

vcetbal-toto. Het V<','rtbestüàn zal dus toch nog mogelijk zijn?, 

Vor>r U dus ge en bezwaar meer· om ook enns lfen kansje •te wagen. 

:b_èze weck_ weer 200 inzenders,' waarbij twee ·met elf punten. 

Koed houden ! Het zït ,er· in ! Na-,de zevende ronde :i,s de stand::· 

1: (64_ ptn)c_.A.Teunis-sen;.4!'.62pt.)J .B:rochard, C.Hcogeveen,w:wes

terh••ut, J.Wüstefeld,3(61 pt • .) J.H.de Groot, H.J.HoE.demaker, 

J.Jager, Mpvr.v.Luxemburg-de Smet; J.v.Poelje, 4.Rijk,A.Ves.:. _ 

ter, J.v.Wassem;5(59) G.Coomans, J-.Coucke,Ch.v.DErnrsen,J. · · 

JJijkerman. lid.erna -met 58 pt. 5 deelnemers en met 57 punten 

8 deelnemers, die' evènmiri kartsloos zijn. · 

Nog drie ..:eken en dan is hêt .eerste klas'sement afge

-· sloten. Wie zal als eerste de-' eindstreep ·passeren. We zijn 

benieuwd. . . , . . 

Voor zondag a.s·.· kunt" U 'dè formulierert · op de gebrui

kelijke wijze indienen biii dhr.J.Wüstefeld, Regentesselaan· 198 

tót Vrijdagavond ZES UUR en bij dh.r."Houke.s,2e Schuytstr.60 

tot UITERLIJK ZATEllDAGMIDDAG VIJF UUR; Let U s.v.p. op het 

- - g0wijzigdè inlev,,ringsuur- bi,:i. dhr.lioukes, daar ·4eze hc.t ,,:s. 
. . .~ ? ~ 

~ .. -

, 
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------------ -------:~------------------------_---------------
WG~kend bui ten dE, stad is; Ruc·ds. thans màk8n we onze deelne-
i.lers er "D attent, dat de forr:mlic,ren v0nr 1-2 november ui ter
lijk vrijdag 31 october ·1958 moeten' zijn ingeleverd; daar. op 
dit formulier -;;cE,r 17edstrijden voorkomen welke reeds op za~ 
terdag 1 novqnbcr 17orden gn1p,.,.ld. Vorr h0t ovccrige V8el. suc
ces: 

VARIA. 
-Rudi Koolmees is ter ob,servatie cpgE:nOmE:n in het Viest-

. ,,..- cindÊ:ziekenhuis. Van ha1·te be tGrschap. . , 
-Verleden wE:ek is er na de wedstrijd Lens 2-Full Sp,,ed 

een tas achtergeblE:vcn. Düz~ kan afgehaetld worden op zaterdag
,1idr'ag of zondag in dn cnnsu,c,ptit..tent bij de heer dè ·Boer. 

_ . -Onze A junior Rudi Blok is ,.rnstig gEdupt..erd d·oor he. t 
- vcdics·vun •zijn tas t1ét voetbalspullen, die z~ndag op <'m; 

· · tur:rcin spC1orio"s vcrdwenc·n' is. 1//il éi.&gcna, die c.anwijzingen 
. kan g,.vcm tot opsporing ?.iéh ·.._ ven in w,x·binding st8llcn n.et 

clhr.Saro'1ca, kl.331506. · 
· -J.::rn van d0r ·Mt.:e.:r ;niSt sinds de ~,cdztrijd teGSll La.ak

kwarti, r c.en br.dtlrJ1ddC'ck. Heeft een van zijn mcdespelors hen 
ï-;ellicht gevonden ? ·Jan 1 s adres is Juliana ven· St0lbE.rgli:&n 117. 
,· -Zo juist v"rnonicn 'wij dat onze pupillenleider, dhr.C . 
. 11cunissen, dfJ vnlgonde \?E.E..k met zij_n z•"·1""'ntj-e (c-n de Tf-:st van_ 
.de familie na tuurlijk ! ) m:.ar Zuid-Afrika· ,emigreert. Wij wen
sen hen veel geluk in den vreemde en verzekeren dat' de naam 

.. Teunisse_n door Lens niet vergeten zal wnrden. 
, -Het regent vermis.te voorwerpen. Jan Sfol tbnberg moet 

het sinds zondag zonder iijn zwarte trui sttillen. Waar-schijn
lijk heeft hif hem laton'1iggen in de klcedtcnt van hs:t eerste. 
Weet iemand hier iets Vé.n ? :.Jan woont in de Rhoclndendro·nstr.18. · 

.. · -Joop WillGms vorz~ekt ons· mede te delen dat indien-de 
weersomstandighf.dén zo, zijn dat het d,,,,rgaan van de woensdag

_ avond-training dubieus is; de bi,trokkc;n spelers hem om in
lichtingen kunnen bellen •. Zijn fi,lefoo:imummer is: 334211. 

· -Dhr.:Mahieu, die zondagmÎfie'te!{tjn v0etbalbroekje kreeg,. 
werd van een·andér exemplaar yoorzien, dat de Heer Cas Bontje 
uit de kleedtent had opgediept. De rechtmatige eigenaar is 
echter _onbekend gebleven. De.ze gc:üicve zich te melden bij dhr. 

_Mahieu, Laan van P0Ót 272 ,- ofwel tel.339392 (nr 18 uur ) ; 
.:..Pu·_··il A.d~~ VI'i; -f:3 rr•ist siÓds i·-·'C--;·~·~.:~~~· c~,r.. s} irt. ·,Vif hc~:Ei 

. ,. . "•- ~ "' 
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, zich hü.rnv1.,r ontfermd., Zijn É-dres. is : OostarhLss0lenst·;. 155 . 
. ' .. ,_ ,' ' - ' ·. . 

PRGGRAMMA SENIOf:E;; VOOR ZilTERDAG, 26. OCTl)BER •1958 •• 
• -:- 2 uur 
·-12 11 

. -2u30 . 

. , - 3 7,lUX • 

Gr.W.Vac 
Lons 2 
RKAVV 4 
L0ns 4 

·LEUS 5 
, !:VC ,6 . 

1 - LE:hs 1 , Rogg1.;..w0ning te Wnsscnc._ar 
RVC •3. Ikr,gslolaan, v0ld 1, T.l, L3 
Le.ns 3 v.Ruysdàallaan 15-Loidsbndam 
Ne.&ldwijk' 3 H0n.gelol. ve"ld 1, T.l·, L3 . 

- Tonegido 4 . 11 11 2 · l · . 4 •-12 ". 
, -i2 11 -Lens 6 •Scfü,apw0g te Rijsw.oinde Vreden-

burchwc·g , 1_1.ks af. 
Triomph 6- Lens 7 . Zuid<:,rpark, 2e gedee1 te(achter :., 

. ·ADO); 
-12 11 •. 

OPSTELLINGEN: 
~Lens 1: _P.v.d.Lecuw, C.1'ècters,A.v.Lacrlfoven\ 

E.Luijcki; _J.Admiraal, H.Haket,:P.Burghouwt, H.Ro0duijri,-., · 
H.Lancée, H.Ééijc.rs·b8rgen v.H., J.Ras. Rcserv::.s: ·J.Willc·ms 
JI.Eistnburger. Leider·: dhr.J .Will8ms. Grensrechter: dhr. 
A.B,~gisèh. . , · , " 1 ~ . 

L~ns 2: F.Kortckaas, L.Knijff(Fahrenh.),H.KGmpcr, 
~.Vèstcr, L.Knijff(Vo~rb.),A.Hcppcnbrouwers,J.Jager, J.Sui~-. 

· 'kerbuijk, R.Wüskfeld,A.Burghcuwt, J.Wüskfeld. RE,servc: ·.• 
; ,G .K ·.mperman. Le:i:i. der , dhr .A. de Wèer~. , · . 

· • · ·Lens 3: A.Verheugd, J_.Bc;ijcrsbergen, H.Hdmich, 
, '.: H.de Gruyter, C.,Hcrge:veen,H.v.Niél,A.llcck,F.Burghnuwt,A. · 

, a • ~ ... • 

·' . LinmJweever, H.P,nnings, L.For.tman.· Reserve: C.v.d.Bogae-rt. 
. Lens 4: G.Kochi,Ph.de Heer, P.Krol,A.Krol,J.v. , -~ -~ . ,, 

Westing, A. v .Gastel ,G .Ke:mpcrman, V. v·.·Laarhoven,H.Naastepad, 
_G.v_,d.Waard, H.v.Westing. Reserves: A.Underwater,P.v.Onna. ~ 

. •' Lons 5: J,Frijte;rs,. A.Smabers, K.Crarr:n;,,I.Stnl
tenberg, E.v.Volzen,R.l!'crbruch, F,:i'lcilff, H.11ulde_r,J.v.Poelje; 
G.JÈ,hee; î,.Niessen. 'Reserves: ·u. v. d.Bc,ek, J·. v. d.Bcck. 

, Lens 6, J;J.Suijkerbuijk,E.Löwcnstein, G.v:Gün; W. 
Klünnen-,R.Becker, C .NieÛwenhuizen, L.BlÖm, G. Larn,J .KuijpGrs ,' 
H.B<'rsboom, J.llrochard. Rese:tves: S.de Bruyn, D.v.;Licshout. 

1 . 
, ~ Lens 7: A.Blok, J.Ballering,F.Mourik,J .Bom,H.v.d? 
Boogaardt, J .B_nntje, A.v.d.Bemt·, H.v.Rijn-,H.Janssen,A.Rcc- · · 

h~enrijs; S.Kroon. Reserve : L.de Weert •. ' • . . 

Geen,afs
0

chrijvingen dë;ze week ·s_.v.p.: 
:, - . ' L -~ b ~ ; C 0 ~ B· 1-lrtot "J t· 1 .~-;r:.r,:o::: . -•-~·'· UXtf..;lll'û, ·_,l..,.1,,-_,, ...... . { ._, r . .,T, <..; •• , .. v_, ,,·• 

dhr.' 
' , . 

' . 
'· • rl ':, ' ·~-

... , I', 

, 

\ 

•. 
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------------------------------------------------------------
. D" nnvolgend8 sp:üer~ word8n dr·ingcnd verzocht zo sp0c.dig 

mogE;lijk C:!Pn nieuwq pEAJ.foto in t0 lGvcI"'l'.;.n daar ~anders niot L:cer 
gespeE:ld kan wordan inguvè-lgebûsluitv2n de K.N.V.B.: .4.v.d. 

· Bemt, 1:.3eijersbE:J.'gcn' v.Henegouwen, L.Blom, 'I.v.d.Bo0ga12:rè.t, 
J .,,..Bor2bnom,l' .Burghcm,t,J .v.Bussel, 1.Cram,:i,Ph.de Hu,r, G·. 
Ku,,pern:,;n, P. v·. d. Lûem1, L.Nicssen,ll .Rordui;jn, · R. Verbrugh, G .v. 
de Wcar·t, ·J .Vtallaart, R.V:ür~t_E.fcld. · 

. -:-:--:- / 

. JUNIOREllNI:E,U\'iS. /. 

Attentie Junioren van 1; 2 2 3 en 5 ! ~"-
De JUCO zal het np prijs stellen, .indien ;jullie je krach-

• ten wilt inzetten,. om met ons samen te r.erken. Hoe hadden we 
dat gedacht ?? ' 

Uit elk van bc>vengenoemde elftallen vmrdt d0or jullié 
E-en tweet·a1 spelers gek~zen. •D6ze mensen k~men - b.v. ·0ens in 
de maand- inet ,,on 0f twee· leden van éfo JUCO bijeen,. 0m alle 
voórkomende prr.blEmen met ons te .bf;Sprc.ken. -

· Op dcz& wijze h0pen tic te bE:reikon, dat hetgeen bij jul
lie leeft, 0ns ter kennis wordt gebracht. Wij stellen ons voor, 
dat zulks de,_f'nfü,rlingè samenwerking ten g;,ede komt, 

Jc,ngelui, we rekenen er dus op, dat a.c, zondag een keuze 
van 2 spelers wordt go daar:· ., · JUCO 

. -~-:-:-
PRvGIWIMA JUEIORE:1. VOuR ZATELDAG, 25 vCTOBLR 1958 

- '3u45 GDA 5 Lens 7 Terrein Ockenburgh 
- 3u Lens 8 - Blauw Zwart'6 V 2 T2 ·13 
- _2u45 Lens'9 ,'- Ràva 8 3 2 4 - . 
- 3u45 Rava 9 - Lens 10 Terrein Zuiderpark 

4u Ls<ns 11 GDA 8 V 3 T2 14 
luJ5 GDS a ~ pµp.a , . Terrein lfrordweg 
lu45 Pup.b Vr~dcnburch c V 2 Tl L3 
lu45 GDA d Pup,c TErrein Emma~tr. 
lµ45 Rava f ~ Pup.d Terrein ~uiderpark 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 26 OCTOBER 1958 

- 12 .uur Haarlem- Lens 1· 
- 12 uur Lens 2 - Sponrwijk r V3 T2" L3 

- 12 uur Rav,a 2 - Lens 3 Terrein Zuiderpark 
1ul5 Lens ·5 - VVP· .4 V3 T2 14 
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De 1·pstcllingen zijn-·: 
Le;ns 1 :C.v.d.Bulk, R.Blok,D.T&at, H.Diotz,I.Blogg, .. 

J. de 1iè0r, W. Stnové, K.Admiraal ,P .Kcr,1per, B .Hcndrich:1î, P :Moc,rs

hoek ,Ros.: F.de GroC't: Leider : dhr.E.Sar<>lca, Samenkomst: ,. 

lOu20: Sti,ticm H.S.' · · 

Lu1S 2 . : G. de Haas, R.DekkE;-r Klfiyn, A. Luttorman ,K. v.d. 

1(:-an, ·t.ELrdcrs, l'l .Tirabbe ,L.Ha~Ssen, H·.v'.Dijk,, E.·Pnl.rriä.Tn, 

A.W8v<-rs, C.Danckaerts. Hc,s.: w:;v.d.Laan,C.Verhe;ugd,F.v. 

Dijk. Lc,-ider : dhr.A.viGashl. · ' · . , · · . ' 

kns 3 :als vorigo weok. "'es.: J .Molien, j .Wicdenhofl .. 

Ldder:dhr.P.Muershoek. . · · ·, , : 

_ tèns 5 :als vorige ·weck met R.P0ldan, V .Nu;rtcns" en 

P.v.G<:::rwen. R,;s. J.v.d.Km:ap, N.v.Adrichcm·. l'.Gidcr:,d.hr_.q, 

ven Rc.o!lênr .--- ~ , · · . 
. . ' 

Lens 7 : H .Nicm'i<oAhC'vcn f P. Nicuwu:huizer,, :t;. v ,Acl;:rièheili, 

J.do la Fucnto,·J.v.d.Knai,p, L!Iarte, J.,littirig, V.No'wt-9,· . 

I,.Ihomas; S.Douv:, B.Br0uwc.r·. Res:r..Groot: · 

i . ' 

' -- . .. ., 
Lens 8 : W. Eurghouwt, J. Grocneveld, G. Lr.tmans•, T.v. Paas sen 

J.Jacobson, H.I!.ngL:.bsrt, R.1kycr, E,Bish, .Ld<::: Jcng, .. G.Sci

pio, J.V.el:dink, Res.:• H.Smït .. Leider : Br.German0. 

Lens 9 ':A.v.Eg:nond,. A.Lr0u n·,J,..RosGnth2l,P.Poill0t, 

A.R•'r dbe>l, A.Vcrburg,H.'1/ubben, G.d€. Hocgd, J .v.Adrichem, ', 

F•v,Ge:mert, ,R.Pr:,lman, Res.: H.v.Paass-en, Le:i<'ler:dh::r,A:B.eck. 

· Lens 10:W .Reinkemeij0r, P.Beijersbe;rgen v.Hen. ,J .Mcye;,, 

l': .Pannckeet, C .-v. Dam,E. W.ezenberg,/ D. VI anders, N .Rnczeµburg, 

R.Martinus,. J.de Boer, A,Rademaker. Leider ·:dhr.F.Mourik. 

Lens 11:B.v.Grieken, 'F.v.d.Beek, H.Wezenberg,J.Schel

lar't, A.Koeleman, P.Ebing, A.Vcrsteegh, C.SuiJkerbuyk, ' 

' J .Nuyens; J .v'.Ove::rheek, S.Blok,. Res. A.Lelieveld. Leid,r: 

'. Br.GosGwinus. · -- --- -
,,, 

·Afschrijvingen aan dhr .E. Sariblea, Mezkn'laan 43 '·· fel. 

_ 331506. ' ~ 
/ ' 

·· En nu de pupillen: _ 

Pup.a : als bekend hes. F.v.d,Brcemer. Leider ~dhr. 

•· A.v.Gastel: Semcnkr,mst: lul5 Leyweg-hoek Hengelolaan. · 

··Pup.tl :_F.de Kleyn, H.v.Leur;E.v.Geest, R.Eijkclhof 

'Il. v, d .Meyden,. R. v.d. Wal, C. Teunissen, C. v .Egm0nd, H.v. d. . 

Hc.yden, .. Th.Brochard., 1î. In tE:m&, Rcs.:, J. v. d .Br"ek, Lei der: . --
· rthr .Y~ .Str,0vé. ' 
., 

. " 
' 

., 
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Pup.c ·: J .Brockkc .. s-, K.v.d.Wanscm;J .Middeldnrp,J .v,Rooy, -
.· .Kü bert, A.Engl,.bert, J .Lieshrut, 0,Roabcl,A.v.d,Bcek,J .Lu~ 
mman, 11.v.d.Ruyt<.nbc:.ck. ~es,: J .BrLrn,uer. Leider : ç.hr.R.Blok. 
Jamcnkomst.: 13ul5 Thorbeckelaan- heek fü:agweg. 

Pup.d : F.dE: Hc"s, lè:v.Mourik, G.v.d.T,'gt, J.v.Dnrp, W.Pe-. 
tEirs, !I.Rothkrans, .ï.Kr0l, H.Suijkcrbuijk, A.dc, Vries, A.v.Es, · 
A.Krcl. hrn.: N.cle Haas. 'kidc,r : dhr.11.v.Dijk. Samenkomst: 
lu30 ingang Rava-terrein-Zuiç.crpark. 

. Afschrijvingen vê"'r Vrijdagavcnd 8 uur aan de, HeE:r A.vi 
Gastel,. TC>matcnstraat 166, tel 339900. 

LENS 1WEDSTRIJDE!i:..EVUE. 
Ui tsla5en van zaterdag en znndag ,il. 

SENIOREN: JlJJJIOREN 
Lens 1 - Delfin 1 4-2 Lens 1 - \JVS 1-0 
Laakkw. 5-kns 2 · 2-3 Lens 2 IlKAVV 1 0-2 
Ccl<:,ri tas5-Li,ns 3 2-1 Lens 3 - DHL 4. 3-1 

, VCS 6 · - 1cns 4 4-0 Lens ~· - Yrc•:cnb. 5 4-0 
A~chip',5-Lcns 5 13-2 DHL 15 - L~ns 8 3-4 
kns6-Laekkw,9 2-2 , L,cns9-B'I..Zw.7.2-3· 
L(ms 7 - VOS 11 3-2 Lens lCJ- Bl. ZHc rt 8 6-0 
Lens 8 '- vés 12 . .3-1 Lens 11- OSC 6 0-2 

SENIOREN: 
De pupillemwdstrijdrm wèorden afgelast. 

Dat Lens 1 ·dit·• jaar in üen pi ttigc afdeling zit, konde 
we cok afgelopen znndag werqr knnstateren. Delfia, onze tegen-. 
'stander, bleek al. 'lir<ëkt nv~r e~n zi::cr snelle en slag17aar"dige 
plneg tG beschikken, die onze verdediging tot"!<> uiterste 
waakzaamheid n~rdzaakte. Het kon dan r~k nismand verbazen dat 

. ,de gasten na rngcvcer l S!i kwartier spelün een voorsprong na-,· 
. mell, dank··zij een knap vlcugelschot van hun rechtsbuite.n ·waar
. op .onze ke;epcr iets te laat _reag~crde. 'Lens was wakker geschud 

énnK00s Ras demcnstrcerde.dit door een prachtige corner van 
P:!et Burgh<mwt hard in te koppen. DG strijd werd nu even
wichtiger, maa~ in ~e-stand znu yonr.rust geen wijzigjng meer 
komen. In de tweede helft to0nde g~~h definitief de beste pl,oeg 
Met vaak zeer goed voetbál werd de tegohstander gflleidelijk 
aan in de verdc.diging gedrukt. 'ikcr was er 8cn kwartier gü
spi,old toln Piet Burgh"uwt Cen terugspringon_dc bal opving 0n 
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> 'ineens in de tom,cn kanj~rdc ('2~1). En Lens yccht. verder. 

R~_ns R,o~dui~ pikte ccm'_·bal op, stuurde 1:en t,gcmstander do .. ~'--'"'"' -

vcrkc&rde kant -op I,n gaf. verv0lgcns . oc,k de vijen.dolijke kè;;..: 

p~·r _ gé.én kan~. ---·yr,.r kwcin J?.~~fia nng êëns ge.. vnBrlijk tLrug, · 

mae.r __ toen',.Hans v~~n Bcijersb(.!'g1:.;n,~cn. knrt dsarop vi;:: een · 

_-ttg0nst&nder d-:. vierde. trcff&r i~:hct het priktè, ,,,ïs de\ 

'. zr,t,k bcktken; kns had nc:. prc:chtig _voetbsl een verdionde 

· OV€rwir.niµg behaald, _diG m0ed geef'. v00r do t0<,kcmst: De / 

· ''.rrieuwc.lingen " Rooduin en Burgh'c\mt kuimcm 0p een prima 

debuut terugzien. . 
Lc.ns ·2. heeft óp'/.en zwE.ar yc;ld eên zwaar be.vc:chte . 

cvGrwinning behaald cp Loakkwartier. De; gasthn·en opende,, 

''P E;nignzins gelukkigo•.wijze de sc0rc. J00p Wüstcftld brächt, 

echt(.r ne een sCl).i tte'rCndo kómbi~; t-ie waaraan d,ç giht-le"' u~n:-:, t,, 

val dcdnam, de partijen wti.r op gelijkè'v0ct. N,: rust w·.rcn , 

'> 

: 

dJ: rM•d-zwarten weer ·het eerst ,,,sn_ bed; zij het ,ditma:a1 .OP 1 · 

ht-\1..l wat fraaier.e wijze~ mac...r wrier .mr,..t:.ktc-· Jor:j, hun vrc ugdt.: >-'i· . ·:. 

. v:-.n ·korte. duur. Z-è).fa z;.,u dè balans tcnslntte. nt'g gcheGl 

1;-;1ecr .r'nze:kant dn~rslaan~ · toen linkshc.lf ,lk•ppl.nbr0uv;t.rs, 

dn r hot d0lle hc,en; mc;t een beul van een sct,;t· de Lr,ak-

.:hartierverdE;diging ;'ntrcddc,::de. . . . . , .. 

· Hd.aafi\ is Lens 3 er.niet in gcsL;cgd. tegen CE:-lcri tfis. · 

· hr<r r,ngeslagen status tu hnndhe.ven, Onze kgcnstandcrn h1:d-. , . 

. den net_ d~t greintje .g0~_uk dat.nodig iiÎ om do,::ipun_te~ te rr.à--, . 
. .. ken en (\at wij zr, nrnde misten, De rustsk:id was 0-1, ten-,.·, 

' gev ·· lge v,m c,en misvc'rs tànd in nnze· vcrdc.diging;,. Ha rust · 

, . jirnby;;rde Lens de gelijkmaker te 'forceren, maar het z0 ·be••. , 

geerde doelpunt viel aan de anfü:re zijde, Pas vijf minutÊn ~-, 

· vorr tijd kon A,Beck de stand met 1.;en m0"i doelpunt nr,8' op 

1-2 brcng(n. De "ngetwijf8ld verdiende gelijkmaker bleef, 

echtor uit .. ·. · ·•· 

_. '··Lens 4, voor de zoveelste m11al dc-Ór een gehutseld; / 

_- .• - /<' -;' 

· mcwst mot 10 man togen oen· technisch vc/.l sterker yes op--: -:,. 

tornen: Aan. onzè stug werkende dcf8nsie is hc;t tri dàn~ën , 

·.' · ci.a t dè scha dé tot een 4-0 ncà.e:i;laag bc:perkt blE,ef. . . 

. Bij Lens:· 5 was dC) schade ;,vLel ginter.'. Schrikt U niet, ., 

. hot werd 12-2. Een excuus e.chtGr,wa.s hot .f;ei t .. à.at. de ploeg . , 

's~ me.t .apht· fnnn,!Îloés~htredên,. terviijl Archi.pel 'in irnrinelijk ·· 

'lrnmpio,,nsvorm vcr}<c,,rdc •. Kort na:, rust ;'l"lS dE:_'stand nog m,:á:1;; 
.. . . ~ 

' -

·~ 1 , 

' . J. 

' . - , ,, 
.. '~ J -

,, 
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3-2 in nns m:deel: Tron stortte liet' dEippE:re achttal ineen en •• eon debacle was het gov"lg l , 

· In de ec.rste helft wist Laakkviartier het d<"el van Lc.rts 6 éénmaal te d~<"rb0rcn. Onze. v(:rd.cdiging z,-rgdo er vnor det de vijandelijke u,,nval g8en ver:'Lre kans(:n kreeg. Na rust een boter spele11de Lens-vo,-,rhnede die r,ns d~-r goals van ,:Borsb0rm 
en Schippers een 2-1 vc rrspr"ng bcz0rgde:, maar die 00k 0nkcle 0pgûlegde kanse11 miste. Indien ·rnze pl•'cg echter zr blijft 
~pelen, z&], er heus nog wel eon aantal punten binne'ngehaald wc-rden. , Do wedstrijden tussen Lens 7 on VCS was er een tus<sen twee rnutiniers. G~ed voetbal mot veel bekd,en passe~. Het iets: hngere tcmp0 van nnze vetorancm gaf ui teindE,lijk de d-"nrslsg (3-2). Tegen dGzelfde tcgc.nsknder behaalde L8ns 8 haar é8rstc r>vc,r1vinning. Vérmeld dic.nt te worden ·dut v.Podje een magnifieke gelijkmaker lieot aantck.cnen en dat J.v.d.Beek c,n D.Lic,sh0ut (n0k bcme linkshalf) onS" 'Gecam n,, rust m,ar cén · 3-1 zege schopten. 
JUHIORE.Iv : Lens 1 - UVS was aen mi::tig, ,Fvdstrijd, dh in de. ketste phase in "ns vor.rdc.el ,1erd i:~slist. Wel weren de 0nzer: veel meer in de r:ánval,' drch de afv:erking ·~ntbrak. Het enicG doclpunt werd 5 m. v 0 nr tijd gescn<"rd d" 'r een rnve,rwacht sc):ic" van· Poter Ke[!Iper. He:t is dus con 0V-.:...rVdnning gu1;nrden, mr1.sr· c.cr schamEÜe ! ! De wédstrijd Lens 3-DHL3 w2s h·ct amikijkcn ten volle waard. ,V0,,ral ih het c8rstc kwartier m,rd er zeer goed gev0ctbald. ·zn kon het niemand verbazen, dat de rustst0nd .2-1, iri ons ·vr. 0 rdeel wees. In de tweed{ he:lft zagen we he"tzelfde , sptlbecld: ,±:ens weoderrm in de aE:nval. Onze linksbinnen wis,t zijn twee.de (tevens m0 <"iste)d<"èlpunt t~ scnren; zndat het einde met 3-1,kwam. Intussen zetelt Lens 3 mGt DRIE punten v"orspr0n€ aan de kop., Di,<'lrgaan, jrngc,ns .! V,:,;.,r de vierqe · maal h~cft Lensl b0slag weten t8 lcggEn <•p dû volle winst. Dirc;ct nn de aftrap · r-pq1de G.dc H"rgd met ;,en strak schc-t de sec-re. ~& 15 m. werd. het 2-ü, teen d8zelfde Guus e8n stri::fschrp wt ge:ns .hands benutte. Na rust S]?€.elde LÓns een prima partijtjo vnotbal Ln· nverklaste :Bl.Zw,v,~lknmon.- De d0c;lpuntenhrnger van Guus wc.s nog ., · iang niet gE:stild en hij scoorde nc,g driemaal, waarna Norbert. het halve' dozijn vnl maakte .~!liet: de schè.nrSff Wassenaarse aanvallen wist <"nzo verdediging _w, 1 raad, h "owel c'cm tt genpunt de Blauw Z1vtrte.n zeker v0rdionden. Ons elftal ·,he ,,ft u.m prima'· r,'< ... detr·ijd g, . .s~~t-~.llf. Etn. ripccirle l"'.tirt v,_:,,à:L .. ::t H· r..S Eë;v~r. ------, --!'>"'", __ H __ .\ !•-- '- _,." ----•·• ---o•:;: ----•--•..- ------•---•--•---w .... ____ _ 

, ' 



,, ' 

' 

D E LE N S 
1 

?i1VUE 

Weekblad van de .R.K; V·. V. LLNIG ,El, SNBL 
Redactie: G.Lam, Wiltstr.71,tel. 391224 ' ' 

G.Jehee, K.Emmakade,50,tel.633674 
. . ' ' - ' 
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S~c:ret/;\riaat : H. Houkes, .2e Schuytstr:90,tel.3;:,n21 

Gironummer penningmèester U'.NS : 336711 · 
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. , 32e JAARGANG (1958-1959) n•9. 30 Ukt. 58 \ 

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

' 
LENS'· ZAKAGENDA 

Zaterdag 1 nov 58 Allerheiligen. Jun.7,8,9,10,11, pup.a, 

' b;c ,v d . 
Zondag 2 1 " Allerzielen. Behoudens Nederland-Zwit

serland géén voetbal 
Maandag 3 Il Lens "klubavond ! ' 

. W~ensdag 5 Il : Wccnsdagmiddagklub 
Vrijdag 7 Il Bes tm.rsvergadering 
Woensdag 12 Il BUIT1NGI\V, ONE L1DENV1,RGADERING ! . 

- 1 ---. ----------------------------------------------------
L1T U OP H1T UND1HSTAANDE ARTI.KEL ??? , 

==========================~=================== - =======·=== 
BUITEHGEV:ONE LEDENVERGADERING. 

Zo'n kleine twee maanden zijn we nu op ons nieuwe 
sportcomplex· gohuisvest ;' We beginnen al 'n. beetje te wennen, 
ons al 'n beetj_e thuis te voelen. Toch moet er nog veel ge._ 
beuren in verband met de inrichting van onze nieuwe velden. 
Ongetwijfelè. zullen vele leden nieuwgierig zijn de plannen 
ván het bestuur dienaangaà.nd te leren kennen. Wel.licht zul-

. len er zelfs diversen zijn die, wat dit betreft, wel eens · 
iets te berde zouden willen brengen. Weln'u, dit kan geschie-

. ·.den. Het ligt ·namelijk in de bedoeling dat er op woensdag 
12 november•a.s. (noteert U deze datum alvast ? ) een bui
tengewone ledenvergadering belegd wordt. In het bijz<:>ndèr 
·zullen de plannen tot het verwezenlijken van ons id;aal, een' 
eigen clubgeb<'uw, nader worden uiteengezet. We zijn er van 
overtuigd dat iedereen die deze zaak interesseert ( en wie 
doet dat niet ? ) op deze av'ond ·aanwézig zal zijn, Zij 'zal 
worden· gehouden in de R.K. Openbare Leeszaal; Spphialaan,9., '· 
Aanvang 8 uur. Laat 'de opkomst daverend zijn !-!! · 

· · Redaktie 

, . 
' 



/' 

' . 
.. 

, ,, -74-_ 
------------------------. -----------------------------------

OF}'ICILBL . 
Hl ballotage: 
n°53 Fr.Rekers, 21.4.45 v. v.Aerssenstr.89, P.v,d.Bosch-Houkes 

54 J.J.Groothuizen,19.3.46 Kokosnootstr.106,dhr'.v.Gss-P.Juf. 
·55 J.A.· " .·_il..11.41 11 11 11 1

1 

56 J.M. Il 13.5.49 Il Il . Il Il 

57 J.F.Schutte,1.3.30 Kemperstr.18 dhr.EoukÈ.s-J.v.Wassem. 
l,ililuv;e donateurs. · 
n°352 R.Ruys, Bi.;ijs Ball.otstr.29 
· 333 J.A.v.d.Voo:rt, S.tnkroosstr.61 

334 H.R.Ronkel, Suezkade, 117 
335 J.v.d.Lindèn, Loosduinseweg 300 
336 Aq.v.d.K:p.aap, Het ~icht 62 

Bestuursvergadering. .·• . 

. 1 

De e.v. vergcdéring is va.stgesteld op vrijdag, 7 nov 58 
in café J .Hierck, Apeldoornseloan 46 •. l,,snvang 8 uur. 
Mededeling. 

De H<"er Teunissen richtte, vlak voor ZlJn vertrek m:ar 
Zuid Afrika, Eoen afs chcidsbrief aan .het Bestuur vergezeld gaan'
de nm de besj;e wensen voor Léns. Het was hem altijd een ge>-.,• 
noegen op het. Lensveld 1ianwGzig te zijn c,n als ltider van de. 
pupillen bEèwaart hij d8 1:este µerinneringen. · Hij hoopt nog 
lang berichten over goède· prestaties te krijgen. Vaarwel, farr .• 
Teunissen, .het ga U goed ! · 

-.:--:-:-
TüTO-NIElrNS: , 

Het aantal deelr{~mers stijgt nog steeds. JJeze week 215 
. inzenders, wnardoor het getal. Lenser_s dat min of meer regel-.net 1urmuJ.ier · 

6 matig inzenni; is gestegen tot 2 0. Mev:,.. S.C.v.Luxemburg- -
deSmet _1c,ram zelfs tot 1·2 punten, wel heel ·dicht bij de prijs
winnaarn. linze prestaties stijgen, wellicht hebben we binnr.n
kort_een echte winnaar. De onderlinge· rnnglijst

0

ziet er aJ.s 
v<'lgt uit : 1.(75) C.A.Tci.misscn; 2(7:i)Mcvr.s.c.v.Luxemburc-
deSm"t; 3(71) J.v.Foelje;·4(70) J.Brocherd, J.Cnucke,J.Jager, 
A.Vester, W.Westerhoµt.5(,69) J.Dijkerman; C.Hoogeveen, L.'C. _ 
v.d.Waals, J.v.Wassem,J.Wüstefeld •. ·zondag a.s. de,voorla&t
ste ronde. I.v.m. de " Engelse v1èdstrijden" zijn verr'assinge:rt 
niet u. tgesloten •. 

Zorgt U er voor. dat het formulier ui ter lijk VRIJDAGAVUND, 
is ingdGv12-rd. Bij clhr.V,i.\stLftld,lkgtnt&sGelnnn 191 vonr ZES 
Ut.r ~i t':.j •·_.if'"' 1 ~·:,.,..~JC< __ :::..c:i::1ytstr.:(J.1_:.::_-: __ '·_·~=:~:~:· FL"R. --.;,.• 

r • ~.:t • ., 
, 

I 
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VAlî DE JUCO . ' . - i" 
, ' 

PRvGROO!A JUNIOREH VOOR ZATERDAG 1 NOVBMBER 1956. ·•. 
- 3 uur Lens 7 - VVP 7 
-2u45 · ·vredenb.8- Lens 8 

. -2u4:5 GDA 7 Lens 9 
·-3 u. · Le•s 10 - VVP 15 

V2,T2 13· 
'Terrein Vr~denburchweg :Rijs,lijk ·• , 
Terrein Ockenburgh 

V3 r·2.14. 
· -3 u. Velo 10 - Lens' 11 
-l·u45 Pup.a - OSC a 
-lu45 Velo b - Pup.b 
-lu45 Pup.c OSC c 
-lu45 Pup.d · Vredenb.d 
DE OPSTELLINGEN ZIJN: 

Harry Hoeks tr. ~ ':fa teringen 
V 1: T 1· L 3 

Harry Hoekstr. - Wateringen 
V2 Tl 13 

'V3 T'l 14. 
' 

Lens 7 : P.Schulten, P.NieuwEnhutzen, J.Jacobson, 
_S.Douw, J.v.d.Knaap, L._Thomas, . .:r .• Witting, V.Nowee, R.Po,lman; 
f;.Nü,uwenhoven,' J .de lá Fuente. ·; . · · · ' · ·,, 

Lens 8 : W.Burgh0uwt; J.Groeneveld,A.Harte,T;V;Paas- , . 
sen,~·':'·Adrichem,H.~n~lE.bert, B.·Brom1~r, E.Bish, J .Vèldink, 
G.Sc1.p1.o,,A.de Jong. es.: H.y.Paassen, R.Meyer. Samenkomst: 
2ulQ Lijnkamp, de la Reyweg. Leider. : Br.Germano. 

L~ns 9 : \" .fü,inkEmeijer, A.Brouwer,A.Rosenthal, R.Pol-·. · 
man, A.Roodbol, A.Verburg, F..WubbEn, H.de Hoogd, J.v.Adrichemf 
P.Poillot,· D.We.ndcrs. res,: J.v.Overbrnk, H.Smit. leider: · 
dhr,A.Beck. --

Lens 10: A.v.Eg;ond, P.BeijE:rsberge'n v.Hen·., J.l\leyer, 
, N.Pannekeet, C.v.Dam, E.Wezenberg, \\".Groot, C.v.Gemert, 

N.Roozenburg, J.dc,Boer, A.Rademake·r. Res.:A.Lelieveld. 
Leider: dhr.F.lllourik. •. •,•.. ·1 

• Lens 11: R.v.Grieken, F.v.d.Beek;H.Wezenberg., J.Nuyens, 
J.Schcllart, C.Suykerbuijk, A.Versteegh, P.Ebing, R.Martinus, 
C.Loomans, S.Bl'ok. 'Res.: A.Koeléman, P.v.Dijk, Leider: Br·. 
Gosewinus. Samenkom~ 2ul5 Lcyweg, Hengelolaan. • , 

. 331506: 
Afschrijvingen aan dhr .1:sarolea, Mezenlaán, 43, tel. 

En nu de pupillen: 
. . Lens a : als békend1 Res •. ·A.Suijkerbuijk,' T.Meyer. 

·. Lei der : dhr .A.v. Gas tel 
, Lens b : -F.'de Kleijn, H:v.Leur, F.v.Geest,P.v.d.Veer,. 

W;v.d.Meyden, R.Eijkelhof, C.v.Egmond,Th.Brochard,H.v.d, 
Heyden, C.Reatel, If.Intema. Res.: Ar.v.d.Ruytenbeek, J.Janssen. 

' .• 
•• , t 
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Lddér : dhr.W.Str\ové. Scimenkomst: 13ul0 Lcywcg, hoek HEngelo-
laan. 

- ·• LGnt- c: J.;Boetekt2ts,.R.v .. Q..V/al, K.v.d.Wansem,A.1nglc- r 

. bert, J .KLbcrt, J .i\'.tl.dd.;;},dorp, J .Lit shout, F .v.d.Briemer, 
.Ä.v.d"B~·t.k, .rt.Suijk~rbuiJ"k, J:Lun~mr.:.n, Rcs.: J .BrE.:m.r::er, R. -- . :;:;iok . .wddc;r : .dhr.R.Ablokl . . . : - .- , 

Lens d : "F.de Hai:a, 1:.nothkrcns, A.v.Es, F.v.Mourik, 
G.v.d.-Togt, J.v.Iîorp, W.Krnl, A.de Yrics, F.v.d.Oud,rnn.t 
J.v.Rony,-A.Krol; fü.s.: W.Peters, F.J;:;hee, J.v.d.Broek, 
LE:ider : - dhr.H.v.Dijk: Afschrijvingen aan dhr.A.v.Gw,tel, 
Tomatcnstr.166, tel.339900 u:i,t.erlijk vrijde.gavond 8 uur. 

'.":.. -:-:-:- I ., 

_,. . . De v<>lgenfü, spelers zijn a_ls vertegenwoordigers van 
de zondagafdeling gekozen: C.v.d.13':ek, R.Blok,A.v.Eig,- G.de 
Haas, L.Hansseh, H.Goemens, A.NowEe en R.v.d.Spek. Deze 
jongfns worden uitg~nodigd yoor d( eerste S3.mcÎlko:nst mot de 

i JU.CO op zaterdag- 1 novcmbLr'. Plaats v;an samensprtking : i'lei
tr.2,rstr.300, half 8, b;;hr<udcns 1•:ijziging. Tot zaterdag, lui ! 

/ . . 
-:-:-:--

r Afgskcurde Terreinen. 
. Daar gebleke;n is', dat niE,t ird:,r,,Gn volledig· op· de 
hnogte is met de regels v0lgens w1clke terreinafk.,uringen wor-

'·den bü:<.nd gemaiokt, L,ts:n' \'lij die hier nog even v0lgen l _ 
-.Voor Lens 1 brE;ngen do afkeuringsadressEm geen uitkomst. 

Zelfs wanneer h~t gehele Haagse juniorenprogramma is afgelast 
en de hele "imderäfdel·irig Don llaag s-tilligt, geeft dit nog geen 
garantie dat ons eerste juniorenelftal niet in actie behoeft 
te komen. ,Hier is maar, één oplossing: telefonisch informatie 

· bij het juccsekretariaat . ' 
._ , , Voor de overige ,junioren, zowel ·op zadlrdag als op zon-: 
d:;g zijl)tè:t 3 mogelijkheden: · , , 

J 
1. Het gehele juniorenprogramma kan afgelast zijn, het-

ge<.n te zien is op d0 b0kendè oranje'-geel-wi tte borden. _ 
_ 2. Enkele vElden zijn afgG~eurd. ~it wordt aangegeven 

op de gele afkeuringslijsten. Een wedstrijd gaat niet door,· 
_ wanneer eèn gaatje 'is geponst door het nuci:ier vöór h&t thuis
spelenè.e elftal. Voor b.v. de wedstrijd VVP 15- Lens, 10 moet -
je dus kijken bij VVP 15. -

3 .. Tenslotte kan alles goedgékeurd zijn," wat' ook weer 
wordt :-engeg8vèn op de. or1mje~grel-wïtte bPrc'!en. Legio zijn 

• .. 
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in het verleden stumperds ·geweest, die het woord goedge-
keurd lfezen en dus cthuisbleven. Een wu.rschuwing ! __ 

,Voor de pupillen 'be,s,tl:at een slocht werkend· s·ysteem. 
· fümneer "er geen enkele pupillEnwedstrijd' doorgeat ,, st::at dat 

., op het oranje-goel-ui tte .bord- en do:t is "Ok het geval wanmer 
alles vief doorg2at. Zijn or enkel€' vel:l.m:,_ ·bnb8 speel b,,ar, daii. 
wordt het moeilijk,' \'Jent dé<n gaat de w<?dstrijd yan'. de _pupil- -

· len door, waneer de juniorenwedstrijd, die erna op het zelfde 
veld gespeeld wordt, doorgaat.· Als hot -een thuiswedstrijd be
treft> kun -je in de Lensrevue .z.ien welk juniorénelftal er op 

· het zelfde veld speelt en als je.dan op de afkeuringslijst·, 
· kijkt, zie je da,ar ~î dat el-f1à moet spelen of niét. Bij een 
uitwedstrijd,gaat dat·niet,_warit dan weet je niet welke v1ed
strijd er.'d2!.lrna gespeerd wordt. Er _zit dan ma1::r één eing op 

• naar he-'.; punt van sem&nkoc,st g2.an ( Event. kun je _,i.e·· heer van 
Gastel opb.rllen ) . ' . _ · , · 

; ·,: En voor iedereen gi,ld t nog hèt volg&nde: Denk nooit 
• 11 Hc,t zd wel ni0t d0orgaar. 11 • Ert ga ook niet af op wat 

vriendjes z'eggen. VcTtrouw ,üleen ,op de afkcuringslijsten en. , -
borden. , ., JUCO, 

:ar,:r EEN AFSCHEID. ( ' 
Beste Lensvriendên en vriCndinnen, 1 

•, ; - ., Vla t vele led0n reeds 
lang wisten, is nu dan eindelijk zeker_heid geworden. De door 
mijn ov0rplcatsing ·noodzake,lijk geworden verhuizing. Binnen
kort gaan we in 1 s Hertogenbosch wonen. 

Toen ik 20 j&ar gei61den -
door ·Jan Douw m0egetroond werd h8ar de heer-Juffermrens, ver
moe,~êie ik niet, dat ik nog 0,rn·s éér. var. __ de_ oude garde zou '" -
worden. Dit wordt îne de laatst<? tijd - -zij het gekscqerend ~ 
bij het voetballefü il), min of me_Gr r,3ke bewoordingen wel du:i,de-
lijk geonmakt. Want, hoewel ik meermal0r-_ met de gedachte spfel
de maar met voetballen op,te houd0n, bleef ik niettemin nog 
steeds werkend lid,. trachtend er nog het beste van te maken. 

' 1 ~Door onze a.s ... ver hui-. 
zirig zal ik nu wel_met voetballen ophouden ; ik voel er niet 
veel voor om_ in D0n Bosch r:,<>g e<:ns voor een -vrc emde veren~-
ging tè gaan spi::hm. · · , _ - , 

' . ' . ' 
, f ~· , . , 

, . : , ' 

' 



.. 

·_ /8-
- --- - _- -- .r ~ , . Uijn rol bij Lens is nu uit-gcspc:Cld; jamruer ! W,:nt ik wasll'.l;rots op Lenslid te zijn; in 

mijn ogen een v.creniging, die êen plar.,ts,jE ·0nde:r de zon ver-:' dient. Ik heb enkele honderden mensen in on door Lens leren kennen: Hebns is het-mij ,niet mogelijk allen persoonlijk ten afschGid te, groeten, vandanr. de "publicatie ven deze nf-
scheidsbrief. 

Vritndcn on vriendinnen., ~ik hoo!J dat hot U allen en-Leps goed zal gnan. Ik heb aan allen 
e?r.t ~ret:t~~e herinnering. 1/io_ge hçt U ook zo ten opzichte van 
m1J ( en m1Jn vrouw), vergaan.•· .• H.Helmich en '.fa.milie. 

' -:-:-:..:. 
Best& Herman, 

. H:crteli,ik dank voor je vloicnde woerden aan h8t adres. van Lens. Nc..~ens alle clubgunoten m0gen w8 ste.llig zeggen, dat de prë;ttige h..,rinneringen vrna.•arkt.rig zijn. We hebben jG g·, kend "1s e sn prima vo0tballer (jr.:rcnlr-:ng vormde je met A.:.d Hoefnagel oen solidE brccks·t,.l in het .. crstc), als vervuller vsm tal Vélll functiE.s in de èlub' (0.a. s0crc.tc.ris), doch . voorLl é!ls etn prettig sportkamcrand, i< do0r zijn irtnemondc . pcrsoonlijkhe.id sclléén maar vrii\ndrn h2d. Le:ns w. ,ist je ~n je g&zin -Ve8l voorspoed En gel.uk in je nieuwe 0mgcvii:ig. 
Red . 

. -·: - :-- :-
1:E.NS \ThDSTRIJ1lENREVUE -Ui tslageh van Zéctordag en Zondag j.l, · 

Senioren 
Gr.Willcm - Lens 1 4-2 
Lens 2 RVC 3 2-3 
RKAVV 4 - Lcrns 3 2.:6 
Lens 4 Naaldw. 3 4-4 
'Lens 5 Tohegido4 1-2 
RVC 6 Lens 6 2-0 
Trimph 6 - Lons 7 3-1 

Háarlem 
Lens 2 
Rava 2 
Lens 5 
GDA 5 
Lens 8 
Lens 9 
Rava 9 
Lens 11 

Junioren 
- Lens 1 
- Sprorwijk 
-,Lens 3 

VVP 4 
~ L,ms 7 

Bl.Zw.6 
- Rava e 

Lons 10 
- G1JA 8 

0-3 
1 1:..1 

1-1 
ü-3 
5~1 
3-3 

15-1 

Pupillen: 

0-11 
1-1 

GDS' - Lens a ., 2-2; Lens b - Vredenb. c l'-4 
1-0; Rafa f·- Lens D 3-0 GDA d - Lens.c 

Senioren 

' ; 

Zra ls U aan de ïii tslags:n kunt _zien·, was hEt deze week· 
1. 

, 
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huilen - me:t-de-pet-op. Drie puntEn uit zeven wedstrijden !· 
, , Brrr ! ! Lens l stelde wél hçê:l erg ·teleur door volknnEn ver

die,nt met 4-2 van Graaf 'Willem te verliezen. V8el ·goeds· val "'I 
er eigullijk van deze ·wE:dstrijd niet 'te vertellen.' On~e gehe, 
le ploeg bh:of enigszins ónder de ·maät met als uitzonderingen 

, C.or. Peeters, Harry Hr•kf;t en H:::ns Rooduin. De overwinning de'r 
.' "graf,elijkem 11 .was-eean over.winning der prod,:;ctiviteit. 

Lens 3, ·•.oaarin voor het laatst !'good old 11 Ht,rmàn 
HElmich m&espeelde ( wcarover,eldcrs-meer !) he0ft zich keu
rig nv6r de t6l611rstelling van vorige week· heengezet. Met 6-2. · 
werd RKAVV verslagen.· De goal-getters waren'Linneweever (3) 
F.Burghouwt (2x) en v.d.Bogaert. . , · .. 

. · Lens 4 l_iet zich door kempioenskandidáat Naaldwijk 
' niet in.timideren en bevocht een. alleszins verhE:ugtnd gelijk 

spel. Zowel in onze vo0rhoede als in verdediging klopte het 
ditmaal puik. Te:vuns bleek h~t ,dat dit elftal over een ijzer
st<ork ·moreel beschikt. In de tw~ede helft stondem onze mannep. 
mmelijk nog met 4,..2 achtér. Maar toen. de scheidsrechter het 
einde blies, viás de lmlans weer in Evc:nwicht (4-4). 

Lens 5 moest ook deze week de.cc~ aan·de tegenstander,-
1~.t<:.n. 11kt 2-1 werd van Toncgidp ver_loren. Toch was h0t &en • 
leuke wcdsi;rij<l, die elle hoop g<i,eft dat de résul tatcn van 
dit elftal in de. t",;,ekrnjlst iGt wat'boter, zullen worden. Alleen 
zal èiG voorho(,de dan nog' wat me,er stootkracµt aan de dag moeten 
leggen. Als oorzaak van de nederlaag van Lens 6. tegen RVC 

-noemt de aanvoerder het peutige spel van de voorhoede. Traag-
heid en egoïsmi, kunnén nopit tot su:nessen leiden. Onze achter
hoede én middenlinie waren prachtig o·p 1drcef, niae.r moest'en ~ 
tenslotte voor de aanhoud.ende druk van de gasthGren bezwijk\'.)n, · 
Lens ï sluit de :i;ouwpagina. Dit elftal speel de een gelijk op-
gaande wcdstrii<Î tegen Triomph. Hoewel~ de opzet van onze aan-· 
vallen goed was, haperde hot bij 'de afw1crking, al ·moe'ton we 
een uitzondering maken voor het schi ttcrende doelpunt van G. 
];l.ood:mrijs·. Triomph "as, wat dat beti8ft, heel wat gelukkiger • 

. Een speciale pltiim voor het kr,mige keeperswerk van invaller 
H.v.d.Beek. . 
Junioren : Len~ 1 begint tCgen. Haarlem met een fel -offensief,'· 
dat echter in eerste instantie door de ro9dbro€k6ndcfensie 
gestuit wordt. Dan komen' de ga~thc,ren aanbod en langzamer-
.hand kr:i,jgt onze verdediging hdndên vol' werk. ),I.,;er deze is 
' ' ' . 

' ; ;; t' . 
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in puH e vi,rm Gn" telkGn~.,.le trachten "ILC h'.clfs cnze s tnot-· · 
trocpGn aan het werk t0 zetten. Als oncc<c rcchtsb2ck, g,.blGsse0r 
op de bui t°E.nplea ts, een k:ns krijgt, v·· lgt een onhoudb:.:r-c dreun 

1 (0-1). Np. rust blijft de strijd hvcndig tn bddü keepers . 
krijgGn mc.nigfi situatie "P t~ klaren. Ein pass Vé'n Wim. Stoové 
wordt door Peter Kcmpe:r d,-,•.rg"tikt n8,cr B.udi. Blok; dü voor 
d,. t'.rn<.de m,,al •;Ket te ·seorLn. 10 min. vo0r het cind8 brengt· 
dt:zelfdc speler "P koph,,rgk een bal V".'"r hc,t dé>el tm Peter 
Mcc,rshoek tekent h,:t m•wiste dcdpunt vr:n dp wedstrijd aan. 
In de l!:iatste phr.se spé8l t L&ns voetbal, was:rop de. H,rnrlem
ploog g<cen enkel antwoord hLEift. Een schi ttero1aè aanval be
krónnd met cen mce:-sterlijk doelpunt,· ten onr0chte afgukeurd, 
is het laatste wat 0r op het veld gcbe=t. 

, Met rmze secretaris blijv0n dE: v<crhn,gde Lcnsmannen nog 
fmige tijd in H&c,rlei,;s dreven om nog wat van EJnige -v<.rfris- · 
sing,m te profi t;,r1con. . Lens 2 · bch,-.aldL zijn t crsk punt te
gen Sp0orwijk, d 0.t ccn elftal met vcrschillE:ndc 0rg jeugdige 
spc'lGrs in het v0ld br~cht. Al n,.ar 2 minuten rpcndG Lens" 
door C.Dancb:Erts d" score nE. eçn gocd0 c~,mbinntic. Aanvankc,- ,_ 
lijk werd er tr0uwccns vc.ak met goed Slèi!:,.,nspel over d<. r€ccht0r
vlt ugel n&~r de SpN>rwijkvcstc npgt:rukt. M,rnr ~gclcitldijk 1·1crd 
h"t spel ae.n L,nszijde minder en kîr:smGn · nze bur~n <.r meer En 
racer ac.n te pas <en wisten gelijk t, me.ken. Er vielen toen gro
tE; g,:,ten in onze: eerst z·o solide v0rdcdiging, maar doc:lpunten 

1 k,mmcn er niet me.er. O0lc niet aan de overkant, waar nog f:nkLle 
J::ansén om ze8p gcholp0n werdon. 'Lens 3 b0f,kt0 zijn eerste .vcr
lü,spunt, · want 'hct kwam tcgen Rslva niet verdor è.an 1-1. Een · 
ui t!llag waar we best tcvr(,den mee mochten zij"!)., aldus Ronald 
Rc.odbol. Lens 5 meest de m<ë<crdere erkennen van VVP_ dat in het 
veld nie,t 8Cns zn vccl sterker, drch v0r,r het doel veel door
tr,stender was·. In onz'ë voorh<"eè.e liet do 2.fwérking nogal te 
Wénseri over. Vü: ·een 2~0 rustsknd kwam het €linde ·met 3-O.Met 
!Jiot minde,r dan 15-1 w..,n het negende ven Rave. Al direct wc,rd 
~e score geopend door Guus de Hoog na goed doorzetten van H. 
Wubben. Doordat fü:va zcc.r zwa.k speelde, was het i,iet te ver-
1ronderen, dát er nog een hele serie doclpuntEm viden (Guus 
de. Hncg 6, Jos v.Adrichem 3, Clement van Gemert 3, Hexman Wub
bcn 1). P0lman nam de J.,rntsto voor zijn rektëning. Rava redde 
de ;ier d<'Or een gt\ud schot in de hotck. ·· · · · · 
~~================ ·=========== -==========. ==.=============== 

' 



... , -· .... -· ,.., . ' ::... ~~ .:. '.ef ------------ ,----- ----
Weekbl?-d van de R.K. Y.-V-;LEliIG én ·sNlL . 

Redactie : G. L_am 1 V,ilgstr. ïl,tel.391224 

· · · · ~.Jehee, K.Emmakade,50,tel.633674 

t = -= ·======= , ===== . ========-' =======' :::::;;;;::::=====-=. ======;;::;' -== 
Se.cretr?.riaat : H.Houkes, 2e .Sch"y:t;str.60\tel.324721 

Gi'.ronummer' penningmeester. LE~lS': · 336711 , 

1 32e JAARGANG (1958-1959) n°H.l 6 liov,58 

=============· =======. ============ =======$.=========== =· 
LLNS'ZAKAGENPA 

, 'Vrijdag 7 nov 58.. : ,lll!Bj;w.~rsvergadering • . 1. , . 
Zaterdag 8 " Lens Jun.8,7,9,10;- pup.a-b-c-d., · • 

· Zondag 9 " Léns sehioren l· t/rn 8 · ' • . 

· Lens junioren 1, 2, 3 en 5 \, 

'Tuhandag ·10 Il / Lens I clubávond _! 

Woensdag 12 ".r Woensdagn;id~agclub-: Buitengewone leden-
·vergcd~ring·. ' · ' 

Zaterdag 15 " Lens,' derde kon'taktávond ! 

Zondag' 14 " Len~ 1 ,::,ote •jaarf'eèstavond 
-===. =======·== .. ======= .:;; * ===== '::::::::::=:=::::=======:;;:;::::;:;:::::::::::::::::::========= 

LLT U OP J;}:; .DRIE BOVFNSTAANDE LATA ?.?? 
·' . ' 

--, .. -- ----- ---------- ----. --- . _______ .. -=-------------------
J. De stem van de PêPé... , 

· vraagt deze week weer '~w aand~ch t. Het ' 

ligt r,_amelijk in de bedoeling d~t op zaterdag 15 nov.a.s.· de 

derde kontaktavond van L'ens wordt gehouden. Veel behoeven wij 

r 

. U er niet over te, vertellen. Mét ve1ldoening hebben we mpgen 

konstateren dat de belangstelling voo:r;- deze avonden.nog steeds 

. stijgençle is. Wij spreken daarom de hoop uit dat de opkomst 

op 15 nov. nog groter mag zijn dan de vorige keer· (toen tel

den we zo'n goe'd~ zestig m,:.n ! ) . Dan zal de kontaktavond· on-. 

getwijfeld een goede traditie •in onze vereniging; worden. Wij 

willen U nog niets verklappen, maar wel .willen we• alvast ver-• 

tellen dat we voor deze avond een speciale attraktie in !pet~ 

to hebben •. Houdt U de zaterdagavond van 15 nov. alv8st vrij ? 
' Pê é 

OFFICIEEL 

Nieuwf)ieden: ,. 1 . 

339 R.A.M.Bldk, 7.10.48 ]everweerdstr.162 Tel.660714,; 

340 R.A.J.DüijveBtijn, 20.2.48 Ok:kernootstr.152 .,-

' 1, 

.J 
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·-------- ---------------·- ------------,----------------------.,,, 1,0 341 P,1[•.v.Dijk , 12,2,46 Weimarstr.82 Tel.333687 
~ 342 G.D.J.Ekelmans,16;1.44 Hengelol&nn 101 
., 343 J.A.J.G,v.Gerven, 7.7.47Archic,iedestr.36 
- 344 :F'.L.A.M.Jenssen, 12.11.4~ Dibettstn.6:J,. r.;.: +;,•, · ;.-.· .. 2 
_ 345·J.J.Jenssen, 12~11,47 j.v.Deventerstr,54,tel,333212 
- 346 F .. LM.Jehee, 16.1.47 Kon.Emm2.ké.de, 50 tel.633674 
- 347 J.Jehee,24.2.47 Kon,1mmnkr:de,48 tel.335253 
, 348 L.Jehee, 7 .5 .45 " 11 11 48 tel.335233 
, 349 F.J .Meyer, ~ .12 •. ~6 Gènemuidenstr,419 
, 3'50 Fr.v.d.Ouderaa, 4.8.48 L.v.Eik en Duinen 205,tel.335411 • 
,- 351 E.A.M.Snijders·, 17. 4. 50, Tinc:árlbstr .123,, tel. 661572 
_ 352 A.l,!.A.Suykerbuyk,· 31.lc.46 Cartesiusstr.121 
_35; P.J.Timmermarts, 9.5.45 Hengelol/élan 133 

In bcll ötc,ge: ~ 
58 A.L.M.Grcot, 5,7,48 I:ienzistr,9 dtr.P.Juf.-E.Sarolea 
59 F.J.Nordrr.ann, 31.7.42 Cbrechtstr.161 dhr.Houkes-1,..Hoefh. 
60 ..:!..P.11.v.Dijk, 19"1.45 Hr:.:.rderwij:rstr.5 " -H.v:Dijk. :-Tieuwe donateurs: 

337 P.J.G.Hoppe, A, t.Duyckstr.11 
338 llevr. G .M.Di ttmar, Laan w:n J.Ieeràervoort 1 75 
339 Mej.M.Weyzen, 1!e-lakknstr.13 

Bestuursvergadering: Denkt U aan de bestuursvergadering van 
vrijdeg a.s. in café Hierck, A}.)eldoornseli:.ian 46 .A&nv2ng 8 u. 

K.N.V.B.-TOTO. -
Ondanks het buitenge·e:one programma telden we toch nog 175 inzenders. Een wist het tot 11 punten te brengen. In de 

onderlinge rangschikking kwam weinig verandering. De stand 
' luidt nu : l.(B3)C.A.Teunissen; 2(81) S.G.v.Luxemburg-de Smet; 3(78) J.Brochard, J.Coucke,H.J.lloedemaker, C.Hoogeveen,J.Ja

ger, J.v.Poelje,L.C.v.d.Waals, J.v.Wassem,W.Westerhout; 4(77) 
J .Dijkerman, J .Wüstefeld. 

Zondag a.s.de laatste ronde voor onze eigen competitie • 
. Kanspaarden zijn de nos 1 .en 2 van de ranglijst. Wie zal het 
uiteiudelijk winnen. Gelukkîg voor a.s. zondag weer een nnr
maal" programma. Ook de inlevering weer als gewoonlijk, dus 
tot Vrijdagavond zes uur bij de heer Wüetefeld, Regentesse
laan 198 en tot Zaterdagavèmd ... zes uur bij dhr.l!.Houkes,2e 
Schuytstr.60. Ve:el ·succes. 

, 
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VARIA . . , . .. . \ 

-F[.bian v&n Eoheemen, zit te springen •'n, een p2ar voe; t

_b.;:lschoenen. Heeft' ierr;snd misscl:ien toevallig een p~,:;rtjc · ,,. 

. nver, m2',:;t 37,? H0t adrès van de_ ko0plu::>t:;:ge is".Ellekomstr. 

55, telefoon 322400. · •· 
.. -fü .<=en kqrtstondige ~iekte ov

0

erleed op 28 01'.tobe·r de · 

heer C.Busmt,n, vcder.vc.n nnze pupil Paultje. ,,ij bieden Me- -

qouw Eusni::n E:n ho.ar zoons .onze i1<.~rteiijke · deblneming ·w:..n.. · 

Hij ruste in vrede ! · ,. 

· -Onze junior Rudi Koolmees· is iid het ~iekehuis ee,n . 

blinde d,rm armei· geworden; lîij · is er ·abscluut niét 'roµwig ~ 

om·en -honpt d.it instituut ·au;:from zo spoedig vn;lcr te" verlaten. 

Beters( hap, Rudi ! • ' 

HOE Sr:AiJ~ Gïi~E SLNIORE;}T 1E VuüR ? ' " 

Hr .. dez<? i"t: rl,ondzom'l0r, en . "af gekste " zr. terdag h<= b-

, ben we een mo0i'- golegenhE:id ,:c positie ven onze se:nioren'. 

elftallen· in, de:,c · reeds sc. i·dig. g<. vorderde compGt_i tie te be--

schóuv.·0n.. . . . \ . 
·, ' Het EERSTE elftal- wcs· d""r ,)let vertrèk 'vr,n enkele ge

_routinccrde krr.chten e,en vratgtcelrn::, Er qoest nog al ·ge:.-x., 

perimqJteerd worden en· daerom_ vind,in v,•e de thc:ns bel' i,üde 

6 puntf.n uit 6 wedstrijden Ï1i~1; zo slécht. Af en i;r ~ (hclc:r:s . 

nèg :e WE,inig) vertoont· ons jo,,gc c<c:rste ~gcmidd · .-'. j. )ioed , ' 

voetbal. We verwachten, d,~t zij 'zich in deze ,~f a lin,5 van :.i:n 

·elkr~2~ g~\~iar:.gden nog, v;-el wat zullen cpwerk',..·;·.-. t: 2mpo_ znl hi·.:.r

bij een mr.chtig wc:pen kunnen zthjn. · Maak c da:, ook gc,brc::.i k . 

van· ! Een. "et.h eXtra séhGpjé ei' b"o-r-·C?n0p j Ui twedstr:i,jdpn!'- w:Lnt 

deze brachten nog weinig succes ! , 

, . LENS 2 beze't' e!3n f:reaie ,tweede p . .-'lntsf!chter ,AIJO 6, ,. , 
dat in iie eerste wedstrijd klop kreeg. ''n&n onze reserves 
een gooi doen niiar het K.N ;v .B. -schap ? '[o:,:rlcpig hebben we ' 

nog et'n lange weg ef te,leggen"(15 v•edstr.), ma,:r l1et is de 

rc.o.ei te waard om -op dezelfde voet voort te ,aan ! Denk er om, 

mennen, dat elke overwinning dubbel en ·elke nederlaag drie

dubbel· tel i; ! En· pas op v·oor veilig 'lijk&nde voorsproi,gen! 

ADO 6 
Lens 2 
RVC .3 

7 6-1 · 12 
7 5-2 10 
7 3~3.,.1 9 

31-10 
21-16 
23-19 

Geler .5 , 7 
Lens 3 • 5 
BLZw,4 5 

6 - 1 
4 - 1 
4 - 1 

12 38-14 
. 8 • 25-10 
8, 19-11 

\ 



--------------------------,.-- - ------ -~, -----~------------- -----Urk he:t DLEDE doet het, zor,ls U ;,iet, uitst8kend .. Let _eens op de doelcijfo;rs ! Jac1r,cr ,:;<.nor,g -,·,.1·:l uit .ven Welt.ri tas :at nnfortuinlijk verloren, ·rrL,or ,,;c bl:i,jven volop mrcEc tdl<én. '{erhtugend is·; de; t kns 3_ bij zijn he:roptrcden in de twee de · ·~10-s E:cn bettr figuur sl!.:ngt clan ooit t .. :voren t Vie zijn bc::nieuwd hoe, de 1'!edlor,p tussen_ dn drie- kr.plopers zich z2l vorrt:. ·: zetten. Zet hem op, lui! Grijpt je lu,ns ! · /LUiS 4.stdt me,t 6 pnt.'--uit cvcnvc,~l pc.:rtijcn ons r.oi:;-.1 tclnu·. Immers, nu we 3 de:rdekl1::ssers hebben, hr,dden v1c v,:;n hot vierde uel wat hogére ogen v0rw,::ch'l;. Het clftnl sukkelde echtet nogul met incompleetheid en wijzigingen en dit is niet bevorderlijk voor de prest, tic,s. 
Hetzelfde ge]]; in nog etsrkere mate voor de VIJFDE 'tensedi tie. Di, stc.nd l~egt er hièr füm ook niet om: hekkenslui ten tiet slechts 2 _punten en een schrikb,:recnd umtc.l tegengo,-,1s ! · TJit moc,t snél v,c:randerE.r.., ,:ndc,rs is het 'Ge l,2ut ! Z0rg er voor jongE.ns, zo gau,,, ma_:;elijk uit de' v,,rdrukè:ing te kon:en! 

' ODB 4 5 '2, - 3 ' t, 10-15 V00rb,5 6 1 1 4 3 17-28 Mncsstr.4, 7 1 1 5 3 lG-30 LénS '6 7 1 1 5 3 17-f;7 VDS 4 6 1 ' 5 2 l~-35 · k.~kkw.9 5 1 4 1 8-17 Lcn's 2 7 1 6 2 16-39 · W-.Bl.3 2 2 0 4-12 
00k LENS €i moet geduc:ht oi;, zijn tollen pnssen Het lukt nog niet zö best in de, niE..uvre · omgeving, al znt het 8en pr..ar keer ook niet mee. Nog eens E:xtra 2anpakken, want een p,-,cr winstpunten zijn hard nodig• ! 
LENS 7 speelt met wissèlend succes·en is goede "midde,nmoter". Het valt ons op, dat de voorhoede weinig productiviteit vertoont tot nu toe. Dit .zijn we toch wel anders gE.wend van onze oude glorie. 

· Het ·ACHTSTE trad p:.s driema2l in hot strijdperk. De eerste twee wedstrijden waren ui tgEJrekend tegen de twee domin,.rendé clubs in deze nfdeling en gingen dan ock zw&ar vérlo±en. Daarop volgde de eerste zege, dié·ze!<er niet de laatste zal zijn • 
. Resumerende kunnen we zeggen, dat sommig~ elftallen ons mee-', maar andere tegenvallen. Over de hele linie kunniln we , mii::,der tevreden zijn dnn verlede_n jaar om 'deze tijd, toen alle elftallen goed stonden. Nu zijn er 2 zorgenkinfü:ren (5 en " 6), die heel hard zullen moeten vechten om het hoofd boven 

f 
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. V!;t8:-C.: te h·oudcn. Zondrrg a•:s.· s;ant er voor doze eÎf;~ÎÎ~~--
. ·veel.op_ het spGl, 1rnnt licideil ontmoeten een meck.:..stai;rtolub. 

Hogen WE; nu-op v1inst rekenen ?? · De and~re elft'.lllen doen 
er goed 2c.n hun t0gc.nst2.nili..:rs nis_t te ondc•rschatteno ~Ict 
spanning c·n vcrtrou-.-..~n· zien we de~ ko_mertde ·strijd <teg'emoet, 

. R 

PROGRAMMA 

- 2 uur 
-12 11 

-12 Il 

-12 11 

-12 11 

- 3 Il 

- lu45. 
-12 Il 

SENIOREN VOOR ZONDAG ', _ 9 NOVE!ll.BER 1958 

Lens 1 - 1 s Gr, venzcnde .1 ·,V.], T .1 L. 6· 
Westerkw .• 4-Lens .2 Duinlaan 
Lens 3 f VIOS 6 " V .2 T ,2 1.5. 
Ve.rburch 3-Lens 4 Wateringseweg ·t-.o.n°65 te 

,.; '< , Poeldijk 
1!ansstr .4 -Lons 5 

Lens 6 - Viit Bl.R.K. 
Lens 7 - RCDH 2 
Postnlia 6-Lens 8 

.v .Briem;nlarui t .o .Oostersport-
pirk · tG W&sscnt;..nr · ' · 

V.2 T.l. - L.5 
V.2 7.2· 1 • .5 

Vcrl, 1/E:nlsdorporl. t .o .Archipel 

, C:PS·'J:LLLINGEN : 
Lens 1 :_ P.v.a.:.Leçuw,C.PCc€tCrs·,A,v.LE:2rhovcn, 

B. Luijckx, J ,Admin:al ,H .He.ket, P ,Burghouwt,H .Rooduijn,H .Lsncée; 
!-T.Beijorsbergen v.Hcng., ,J.Ras. Reserves: H.Eisenburgo, 
J .Bc~jcrsbcrg8i1, L.Knijff(Voorb.) Leider : dhr.J, Willems. 
Samenkomst , Op het terrein om 1 uur. 

Lens 2: F,Kortcki:1;1s, L.Knijff(Fahrenh.)H.Kcmper, 
A,Vester, J.v.d.Meer, A.Hopj:,enbrouwers, J.Je.ger, '1'.Burghouwt, 
R.Wüsfofeld, A.Burghotiwt, J.WustGfeld.-_fü,serve: H.Pennings. 

Lens 3: A.E8rheugd, J.Beijersbergen, C.Veldink, 
N. de Gruij ter, L .Knijff (Vcorb. )H .n ;Jîiel,A .Beek, J. Suijkerbui~k., 
A, Linnewecver, W. fücgge, L.Eortman. Re servGs: C .Hoogeveen ,·J .Bom. 

Lens 4: R.a·c: Wiort, Ph.dü Heer, P.Krol,A.Krol, 
J. v. Westing,J ,Boortmim,P. de Lc.c uw ,G .Kemperman,H.Ne.astepad, 
V.v.Laarhover., H,v.Westing. Rcsèrve: G.v.d.Waart. 

Lens 5: J.Frijyers, A.Smsb6rs, K.Cramm,A:Onder
' w:llter, B.v.Velzen,R.Eerbrugh, H.Mulder, F.Wolff, J .. v.Poelje, 

G.Jehee ,- J .Borsboom., · 
,.·. - Lens.·6: ·M,Suijkcrbuijk,~E.Löwenstein, G.v.Gcin, 

· W.Klünnen, R.Bccker, C·.Nü.uwenhuizen, L.Blom,G,LE,m,F.Schippers, 
J.Kuijpers, J.Brnchsrd •. Reserv0s: J,Ballering,·F,Mourik. · 

. ' 

- , 

- . 

' 
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---------------------------------------------------------- --
Lens 7 : R.1ïchlli:u, 'J._fü:llc,ring, ]i'.Kourik,J.B0m,H.v.d. 

Boog&:.rdt, - J .Bon tj~, A.v. d.Bcll)t ,;L v .Rijn, H. J :::nsscn,A. Roofü,n-
rij s, S.Kroon. . - ·. '. · , 

L. ns 8 , : H. v. d ,BLc,k ,K. WclL:i:.rt ,.P. v. Onn,::, J .Brockh«us, J •. 
Stnlhnberg, · r.v.LL.shout,J ,v.d.:3Lek,C.v.d.Bogc.ert, S.dt. Bruijn, 
L._dt..· Ykt;rt, L.Ui1:_sse:n:. 1 !. - -

.Afschrijvingen te richten: :.11 d..':tr.1''.v.'Luxemburg, Buijs 
B,·llotstr,54, tcl.636509. Gczià, het zeer uitgcbrc,ide progrD.m-
mn g' 1'.:rne gum r:fschrijvingen •. , . . 

Prog:r,,m• c zondilg, _16 november 1<;5a : Krcm:nbu:r:g 2-Lcns 2, 
Bl.Zwert 4-Lens 3; L>..ris- 4-ADS 4; Lens 5-Bl.Zwart 5; Rava 7-kns6 
Bt!T 7-Lcns 7; Lc•ns,:8-DWO 5. . . 

-:-:-:-
VMT LE' JUCO -

PF.üGfüJJ!uA JUNIORLN VGOR ZATtRDAG 8 l'.\ .. V,l--!BLR 1958: 
-3u30 DHL 12 - Lc-rn:; 7 . Terrein Brr ssci·tlküde 
·-J u. Vdo 6 - Lens 8 " _H,;rry Ze, kl::.an 
-3'u. Lens 9 - Velo 7 ,, V 2· :.!2 ·15 
-3 u. Lc~s 10- GDS 4 ' V 3 T2 L6 • 
-3 u. GR;W. V,:c1l~Lens, 11 T;,rrcin Rog;,vwming 

,:..lu45 DHBRK - pup.u, "1·. Ockcnburgh 
-lu45 Pup.b - VVP b V 3 ~l L6 
·-lu45 Vrçdenb.g-Pup;c Ter1·C'in "Vrcdenhurchweg· 
-lu.45· Reve e - Pup,d. " Zuidcrpark 

PROGRAMMA JUNIOREN VOGR -ZONDAG, 9 NOVIJIIBER 1958 ! 

-12 tl; LElns 'l .- H.F.C.___ V 1 'i'l L 5 , 
1 

- 3 u. Q.St8ps 1-Lens 2 Terrein Nijk~rklc.r:n 
- lul5 Lens 3 - VVP 1 V 3 T2 L 6 
- 2u30 Lens 5 - ljl.Zwcrt 4 V 3 - T2 16 .· 
Dc_2.estellingcn zijn : _ 
. Lens· l : C.v.d.Bc:<ck, R.Blok,D.:Dca't, E.Dietz,L.Blogg, 
J .do Hl;er, W.Stcové, H.v,'.DÎj~, P.J(empcr,B.fü.ndricks,P.Tufoc,rs-
hock. es. F.do Groot, K.Adm1.raal · • 

~s 2 : G.d~ Hans, R.Dckker Kleijn,A.Luttermgn,C.Vcr
heugd-; K ,Admiraal, R. Strmrthof, L.Hcnsscn,li. Polman, F. de Groot, 
K.v.d.Laan, N.Drabbe, Res. W,'v,d.Laan, C.Danckaerts. Leider: 
dh1 .P ,'Juf'fermans. ; 



,.,_ ' ' 

. . , . . ,-67- . ------------------------------- .... ------ - - ----------~----- ' ----
Lens 3: G.ff:llcen., H.dc !Lus,W.fümsen,E.H,-.rlil:crs, R. 

Roodbol ,A. Nowc,e, i1. Vcni!.erbos, H. v.d. Spek ,A. Thom~s ,G. v .Duur en, . 
M.Heerschop, Rcs. A.Rooduijn. Leider : dhr.P.Murshoek. · 

· Lens 5: P.Schultc,n, H.Goun::ns, F.W,.msfocker, F.do Wit 
M.v.Zilfhout, C.Nuijtens, A.v.Eig,A.Rooduijn; A.Vriolink, 

' P.v.Gorl';E.h, J.Wicdcnhoft. RLs.1 P.·!J.e Ho.:rn,· N.v.Adrichcm. 
Lddcr: · dhr.G.v.fü,onen. -- • ,, 

cns 7: als vorige wuk g<:publiceerd mEt G.Ekelmims .. 
Res.:.P.Schulten, :(l,.Mc,ycr.·Lcidor: dhr.H.dc B~.·:e:E:r. Snmen
koiiist : 2u30 Lijnk,:,mp, de li:: fü,y1veg. 

LE.ns 8: als vorige week gepubliceèrd. Ros •IL v.Pa~.ssen 
Samenkomst ; 2ul5 Leyweg, ho6k HE..ngelolnan. 1dder: Er.Ger-' 

' 
Lens 9: els vorige we,ek geymbli1CcH::rd. Rcs.J.v.0v(roeek 

E.Smit. L8idcr: dhr.A.Beck. 
. '· Lens 10: uls vorige v16'ek gcpublicoGrd met M.Bruirjsmà. 

\ 

R~o.:J,,.LelicY~ld en C.Loomnns·. Leider : dhr.F.1iou:rik., 
-- Lsns 11·, als vorige we<sk gepubliceEcrd mot A.Rcdemakcr 
Ru.: A.Kodu:r::n, P.v.Dijk·. Ldd&r : Br.Gosewinus. ·samenkomst: 
2ul5 lJavabrug. · · · · 

.Afschrijvingc.n r,an dhr.1.Sr{rolca, 1/iezsnlaan 43, tc.l<s- · 
fo0n 331506. 
El; NU DE PUPILLEN: 

Lms a: ds bekGnd. Res.F.v.d.fluü.~raa, 
H.S.uijkérbuijk.Lcid;r: dhr.A.v.Gnstel,§amûnkomst: lu20 L5nn 
v.MccrderYoort, hoe': Thorbe:ckElo.an. 

lms b: :F.de KlGij·u,H.v.Lcur,A.Ovorklift 
P.v.d.Veèr, W.v.d.M yden,R.Eijkelhor', C.v.Egmond,Th.Brochard 
F.v.GE.E.st, H.v .. d.Hcyden, N.Intemr.. Res.M.v.d.RuytonbE.ok, J. 
Janssen. Leider : dhr.W.Stoové: 

Lens c: J.Boc'tGkecs, R.v.d.W-11,K.v.d.Wan
sem,A.Englebert, f.KicbGrt, J .!-lidd8ldorp, J .Lieshout,J .v. 
G.:rven, A.v.d.Bu,k, .C.Rci:bel,J.Luncman,Rcs.: F.M,ycr;J.v. 
Roo;rl,eidèr: dhr.R.Blok. Samenkomst: luló Lijnkamp, de lc 
Rcyweg. : · 

, . Lens d:• F.dE: Hans,A.Rothkrnns,A.v.Es,F.v; 
Maurik ,G. v; d.Togt, J. v. Dorp, V{.Krol ,A. de Vries ,F. v.d. Breemer, 
H.Suijkerbuijk, A.Krol. hes,: W.PÈ.tcrs, J.Bremmer~ Leider: ' 
dhr.H.v.Dijk. ,Samenkomst: lu30 ingang &ivaterrein Zuiderpark .• 

~ Afschrijvingen aan dhr.A,v.Gastel,Tç,matènstr:166, · · 
teL339900, Voor vrijfü!g"YOnd 8 uur. . . . . _ .. 

I' ,., 

1 

' \ 
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-~ -----------------------------------------
Wnnnv~.r de·· pt1p:i.llcnm.dstri.jdLn niect doorg,.,n c,n d~ 

we,dstrijdcn -vc:n onze thUiss.pc-lendµ j)llli0r .. nei.ftL.lJ.cn wel, kur..nE:1 
,k punillen op ons terrein krc'.cht voor ,,., fcm:n of E:cn r>nder
linge vn:ds'trijd. 

Progrcmr.:n juniorön 15· .,l)· 16 nnv. :Lcr;s 1 nic.t b"kwnd,Luns2-
Wit Bl.R.K. Lens 3..'.Vr.:,;,l.'·'..nb~cr.,. Lens 7-Vr,.d(.nb,- Gr.W.Vao-. 
Lens 9" L<-ns 10-Q. Steps, Vc.rLurch - kns Jl, l'up.,:; - Wit lll. 
GLS - Pup.b; :Fup.c - Vele,, _Fu;;. d. -Rr.v,:. 

Pupillen en nieuwe leden· ;:tt"ntie ! _Eirnimikort zullrn een, 
aantnl 11upillcn en enkuh. nieuwe; l0den g€czm·,,cnH.jJ.- ,:ekeurd _,, 
worde:n. D-.ze keuring is ·vcrpl:icht. D0 k0stcn bcdrugen f. 2.-

., VnlgcnAe we0k zullen ae namen in de Lcnsrcvue gepublic€erd 
, . w0rdéin of de b&trokken<m word,.,n. péor hcnschrijving 0pgero<:open. 

Bij yerhind, ring is é!fsphrijv,;n vc.rplicht. Als icm:.nd znndér 
m€ccr m,gblijft zt,l toch hut v,.rschuldigdo bedrag in rekt ning 

·gc.brecht moeten v,ordcn. · Afsc.hrijvirrgcn te richten r.r.n dhr. 
A\v.Glèstcl, Tom,~tenstr.1~6, •tel .• 3399.00. 

Ing..,z0ndcn. HE,t Clublied .vr.,n Lc.ns. In de revue. stnnd, <kt 
enige wokE-n gdcdcm bij dt.· npcningspl:cciitighc.id het clublHs', 
zo goed. ~n zo kW~é,d els hE. t ging, w~rd mucgc,l".'ingen. Ik heb 
er óiE.:t veel van gch~ord. TrouwE:ns, ik -r:-ist nog nit:..:t t·ens, tl:: .• t 
(r um clublied bcst0nd, Zou het niet mC'gclijk zijn ,de :tekst 
c<:nS k publicoren ? 'De wijs is bck0nd gcno-.g, Misschien 

· org2niseert de PéPé ook eens 08n contcct-biJeènkomst voor de 
Le:nsli,den, onder de-zeventien. Als ·we d.::n één küer oefnien, zit
hot clublied er in. Bij een volgende feestelijk,; .::mi.gelègen
heid - opening van de nieuwe clubtent of kcmpiou/J.schLp vnn 
het eerste elftal - kunnen wij. met de"vetE.re.nen meezingen~Dat 
ZJ 1· een daverend succes worden. · · · 

- : - :.:. 
Supporter 

Wel, gec.chtè supporter, wat het clublied betreft,· dit 
dateert reeds van vèr v,~or d(: oorlog. Do Lcnsgtneratie van toen 
hüld het zeer in ere,· doch na de oorlog is di.t clublied in 
het vergeetboek em in onbruik geraakt. Slechts weinigen van 
het huidige Le.ns wisten.w.n het bestaan van dit l;ied ar, lqi:t 
staan dat .dè tekst hen bekend is;, Wij geloven ook niet, dat 
een . clublieè. in het Lens van heden een grote populariteit z·a1 
verwerven, doch niettemintwiàlentv1e me.t uleziertde t(.kst eens 
plaatsen, wanneer <1e ru1YJ1 e 1 t oelnnt ~n nadn we Cl~ tekst . 

. trgons uit )let J.,ens-lè.rchie1' -zull0n hebben 0pgediept. JJe twe, de 
,. vrcng w0rè.t 0nder de «;cndrcht gebracht 'vr,i c,s ccntnctcn1mnis~ir. 

---------------, --·' - -· _,_ - --- -- .--------- ,~- - .--- . 
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32e JAA~G.,;_:rm, no. 11· ~3 n9,vember 1958 

---------------------------------------- -----------------------------------------~=====--
L:CNS I ZAit:\GE,DA. . . 
Zaterdag 15 nov.: GEEN CClNTACTAV0ND,Jup.,7-11 pup a-e 

Zondag · 16 nov.:· Senioren 2 t/,m 8; junioren 1-2-3 

Maandag , ~ 7 nov. : Clubav ond. ' · ' 

Woensdag 19 nov: Woensdagmiddagclub. 

Donderdag 20 ·nov.; :SüIT:;-;I:GEWDlffi -LioDEliVERGADERII<G. 

Zaterdag 22 nov.::Lens' Con:taétàyond (??).' 

====== ·=======:.:============-=·<.....= .. -== .=======-==============-·== 

KONT AT,LEN ï'L.AR DE BUITEI,GEW01'E LEDEI-rvERÇ¼ADERING! ! , 
' ,, . . . . ' ' 

----·--------------------------- ---- .------· -----·-- . ___ --· 

' .. 
ATTENTIE, ATTENTIE ! ! . ; . , . 

Ïn V'3rband me~ zaalmóeilijkheden. zal de op 15 november 

vastgestelde cont,,ctavond, GEEN, doorgang kunnen _vindën. 

Alsnog wordt i:;etrf cht deze avond te verschuivc,n/_'laar . 

., 
,, 

1. 
1 

· zaterdag 22 novJrri'o 0 r. Een weeh,läter dus! Wij hopen, dat 

U desondanks de k~ ·,ende zaterdai:;avond genoegJ.i,ïk zult ·' 

doorbrengen. · · · v • -, ~ ' 

::::==--=-===---.· ·--- = ·======-·-= ·==========· .•~ e ::...:1: C., ::--; ·:=====:.:::. 

.Q.I!' F _I C I_ E_B ·. '. 

In bµ· lotar;o: _ . 1 - , • 

1. 

' 

11'0::'"'~(r A"L"N.G-:-00 5"T,48 Ri"<?Xl!Zi.StI.-9 1J"c,T\1fferrJ.--E"80.rC..~':!':i 

11 S9 F.J.Nordmé:.11i1 31--7-42 Obr'echt:itr, 161 H-.. '.f;.;i.:,<n: -,\.>;0Qf.•1: · 

11 60.A.P.M:.v.Dijk 19.1:45 Harderw1Jks_tr"5 " ·--ii.v.Di,}l,:, 

11 61 R.Brandenburg 12.8,.48 Jasmijnstr.112 A,v.Gwitcl/ ~ 

11 · 62 H. Brandenburg_ 12. 8. 48 "' " · E. Sarolea. 

Nieuwe donateurs 
3 40. J. Dames, Erasmus weg. 631; . 
341, C,Damen, Westeinde 30 a; 
342. N.J.Ilijsselbleeni, Dierensel13-àn 150 . 

---343. P.H.:M.de Nijs, .. Jan, Blankenstraat_ 98 

344. P.de Nijs, · idem. 
'/j 

. , 
, . 

.-
. ' 

r 
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~oalr:: in (Jç voriGe_ :.i 1.:;.":s~ .. e"'lUH we::['d i.Jsricht" wordt deze 
vergaderinG thans fehouàerl. op DOllJG;:illAG 20 NOVElrBER 
à.s. 1 s avonds on 3 uur in- de R.K.Openb.Leeszaal en 
3ibJiotheek, Sophialaan 9, Het,bei:,tuur meende tot dit 
~itstel te moeten besluiten, i.v.m. de TV~uitzendini 
van de wsdstri,d' bondselftal-Zuid Afrika bp woensdag 
-12 nov, Op donderdag 20 nov.· verw!!Chten we dan ook alle · 
-seniorJ.eàen, donateurs en andere belangstellenden.Het 
betreft hier géln normale vergadering, die vele leden, 
wellicht ten onrechte, weinig intenessant vinden. Op . 
deze vergadering zullen zoals U weet, de plannen om-
~rent. het stichten van eell eigen clubgebouw n2.de1; wor-
aen ui te enge zet. Vanzelfs1ireKend Komen lnerbii ook fi
nanciêle problemen ter sprake. Dit gr~otse plan kan
slechts met medewerking van alle leden ten uitvoer ge
bracht worden. We zijn er van overtuigd, dat U allen 

.van de voorbereidingen hiervan kennis zult willer;_ 
nemen" 
Bovendien zult U worden ingelicht omtrent onze' èerste 

·buitenlandse.reis, welke nu definit1ef op Pinksteren 
T959 is vastgesteld. Ongetw1,;feld zult 'U ook mee Fillen! 
En TJ weet: wie het eerst komt, heeft de beste kans! 
Tot donderdag, 20 november a.s.I 
=============================----==============· ======== 
TOTO - NIEUWS. 
Dhr.C.Teunissen is winnaar geworden van de onderlinge 
competitie, Met 2 pnt.voorsprong bezet hij de eerste 
plaats en is daardoor f 50,- rijker geworden. Gefe;ici
teerd! Donateur W,\featerhout deed met 12 pnt. nog een 
poging hem op de streep te kloppen. De eindstand van 
de eerste 10 ronden is: 1('92):C.Teunissen,2(90):W.Wes
terhout,3(89)Mevr.v.Luxer,1burg~Desmet en J.v.Poelje; · 
4(88)H.J;Hoedemaker; 5(67)J.-Jager. U weet, dat de tot 
nu toe behaalde punten geldig bl~1ven voor het totale 
klassement bij he.t einde. van de com:peti tie. • · 
Zondag a.s. begint het tweede klassement,wederom over 
10 ronden. We staan dus weer allemaal op O punten,met 

·. allen evenveel kans op de tweede J 50 ,-. Voor1vaarde is 
echter wel, dat U regelmatig deelneemt. Eén keer·over~ 
slaan betekent een-zodanige achterstand, dat hét moei
~t1J: is C::e'~G i!1 te J12"' ç1l. :Jg.ar0r,: ~l{'l-.. '!acL~cn we .in het 

-
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tw,;sd-:·; Lj__.-w~··•·::L·kc: ..... : :,:_·,~ :.'} .:~ :.~~,;r c:. ,,_ 
- ' - . . , j,. 

Voor· 8.o~~- zonde.t: ~1t? ~·\._:·~iu ... ierJn we.er o:i:r de_ gèbrui: .. :~1-,)~G 
wijze inlGveren tet v:·.Ji~ä;;avonà 6 uur bij Dhr. 'Justefe.~d, 
Regentesselaan 198 c~1·",.;ct,;:;atcrdG,;;:;:10r.d 6, uÜr b!j Jhr.' 

'· Haukes, 2e Schuytstr:,r.t·Gp. . · ) , 
Er zi;n onderhalldélinë;un ga::.n.:!e on he"; "antal inle- ' 

veringsaàrescen,ui t te breiàen. Hieraver ho)rt U noc• i 
binnenkort nader.·. · · · · .. · 
========= -~=======~=======-- ==-~===-'======~========~· 
D E S T E M V A lî D :8 P ê .·· P è·. , . . 

Zonàagavoncï 14 december a.s. zal Lens haar trc.ài ti:
oneel Jaar:!'eest vit,iren. Wij z~jn er in··geslaagd een caba
retgezelschap voor û te engageren; 

0

hetgeen ongetwijfeld 
naar i.eders genoegen zal zijn. liet wordt een avonà, 
waarin de buikspieren veel werk zullen moeten verzet..,· 
'ten. Hèeut duo niet te zware.avoncfkostî ! Het programr-,a 
zal binnenkort worden ge.publiceerd • 

. Een Lensavond zonder, bal is .niet denkbàav en van
·àaár zal de in Den Haag en omstreken zeer bekende, band 
"De B,ouneers" , o, 1. v. dl1r. v.d. Heeft· het _ bal verzorgi:În., · 

•:Dè, aYond zal worden geho1..,deh in de geheel ge~1orlei•--. 
niseerd0 zaéÜ van· het gebou:.; "De Verei1iging11 ,ir, de 
Will·.ni1straat. De 2.0.nváng·is vastgesteld op 6 uur, ten·-:-• 
wljl 0m 2 uur- de -a:ftoc:ht. goblt,zen moet worden.. · 

. · ,De toega11gsiJr1~z':i11 zijn :; J .1 ,- Voor. juniore1i ( i;/m, 
·17 jaar) f 1,25·voor leden en do_nateurG(trioes) en., . 
/ 1

1
75 "';,-oor :i..ntrc:lll:}ées·,. _ · · · ·. , .., ·> ' ,.. 

KA:i.Il.'l/EN zijn ui tslui tcJncl Vs'.l'kTi,;gb::i...J.:..~ ',p ,e~·toon van 
· het Lensdiplom<:Î. aan de onder'v0lgende aàror;sen: 

A.Hoefnagel, Torilater:.straat ?43 
J, Jager ue:;.rn.a!:straat 67 
H.Hoükes 2e Soliuytstraai:; 60 , ' 

\ . 

als1\10de iedere i-,1aandat:a~1011d :op àe olubavo.µd bij Hierck. 
, . - ' . . , 

HC,UD'.c. ALLE~:r :ZA'J;ERDAGAVOHD 14 DECi•;MBER VRIJ VüüR : , 
HET LENSFB.CST. . . Pé pé, ,· 

, ' =. =========================. ===------------------------
DEGRÄDATI-EGEVAAR DOOR :CIGEN ·scHULD ?? (Ingezor:den) , 

Zondag jl. kreeg Lens 5 de r,oàe.lantaarn nog iets_ 
váster in de hand gedrukt en nog wel door medeoándidaat 

. r:aasctrraat.O,~ zio.hzeJ f n'.l.tuurlijk ,r,.iets were],dsohokkepds 
.... \.-:· .. ,,.·_'.i! ;··.:::..:-:.::.?,_" ~ ~,,:,_,<_.,. 1'.:··--:~ c.;:sc.:·t~G'~--~-.t'.l_,:.~-r ,-~ .. -. :·--~-;:.t ~cch Wf~:. 
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·c 

'•, 
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' . .1lle r,,;;.11üf·~0-~~t . . ~·;:..,..:;:. ... r~ . ..:61:1 :.. ... 9se1"-,·ç::· 1.-.,..:.:-..:~--8:: :-. .. :~.r1c;ewc:.::91"" 

iiloet.~ton \-ra z~.nd01~ [;r'êj:rsreci1te~r aantre~d_ëno Dit k.v-.ran 01is 

1 duur te. staa/1,· wànt reeds 11et .eerste do3lpunt was dui-. 

deljjlc öu:ïtens:pel. Op ons protest kregen. wij te horen: 

"Heren, zorgt U voor een grensrechter en zoiets komt • 

niet vo-or E ". Zeer làc,oni ek, doch daardNir niet minder 

juist opgemerkt! En dat deze a:rbi•ter vc,eJ., j?- vrijwel 

uitsluitend op het apelleren van de grensrechter flo·ot, 

heeft. onze voorhoede a.an den 1=.;ve ondervonden; Cok na de 

rust, toen w]j op aandringen ·van de scheidsrechter een 

"willekeurig iel'land" als lijnmen hadden·nceten accepteren, 

raadpleegde de ,steeds meer weifelende scheidsrechter 

herhaaldelijl{ zijn secondanten. Daar de "onze" ·van vo'et-

. bal weinig en van offside nog .minder notie had - Of 

wilde hebben~ werden ten onrechte nog 2 goals toei;e-

• kend. · Toen pas ging de scheidsrechter û:lf opl8tten ·en· -

. zette warempel zi]n assistent tot vlaggen aan. Helaas te 

· laat! Tot' overmaat• van rar,,p kon de geblesseerde MuldBr 

r niet veryangen·worden en speelden we, hoewel'·hi.J, om zijn 

medespelers een plezier te doen binnen de lijnen bleef, 

· in feite incompleet! , 
1 · WiJ Millen niets of niemand verooréielen, vragen ons 

echter wel af, of .dit nu werkeli0 k r,odig was. Ook be~ 

treuren wij het, dat niemand van de Eoo ziëh heeft weten, 

vrij te maken voor deze toch beslist belangrijke wedstrijd,· 

(of nog niet belangriJk ge_r..oeg??) · . · , . 

Laten we hopen,dat voortaan beter uitgeruste elftal

len :î.n het veld gestuurd en daardoor onnodige nederla-, 

r"gen·vermeden zullen worden. , 

'°" . 
""' 

~ -~ 

' 

(, Name~s de spelers van de 5e ,e,cJ.i tie, 
J.Borsbdom. - . 

======-============-.=-=·-==-~--=------==-=---====-=- ·== 
PROGRAlIMA SENIOREN voor Zondag 16 november 1958. 

2,-
12,.-
12 ,-· 

2,30 
2,30 

12 ,~ 
12 ,-

1 
' 

uur: Kranenburg 2-Lens 
11 Blauw Zwart 4 -Lens 
Il Lens 4 - A.D. S. 4 
"' Lens 5 -Blauw Zwart 
Il Rava·7 - Lens 6 
Il . B.11.T. 7-Lens 7 ,, Lens 8 .- D. W.O. 5. 

✓ • 

2; KiJkduinsestr,hk.Duinlaarî 
3; Wassenaar, t/o Dui"nrell 

V .-1 T.1 L. 5 
5; . V .1 T .1 t.6. 

Zuiderpark,2e ged.veld 8 
' " . Hengelolaan hk.Dedemsv.w, 
' V .2 T.1 L.6 / 

/ 
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·• -""''· 1 " r• '' d B' 1·- n B" ;.' D m ,, t -~• '.D" t T Bl . · -
-.JNl';l..l .. ,J..,' o> 0' ee ~'i·'-lo .LOA, o1ac, ,n .. i..e _Z'J.u", ogg9J. 

,1 e rfoer, \/, S toové, B. Hehcj.riçhs, I'. ICenj)fil', K. Ldniraal t 
. ::'.i'Ieers:hoelt, Res:H.v.DiJl,., · · · 

Sane.r>..}:omst; ,1ë,:55 station 'ü. S, ' 

L:~I-'f3 2. G.de Eaas,R.DekkerKl;,:P.,Lu.ttermair,C.Verheugd,' 
'f " d - J' l' · ,L r,:r_ Tr Ö L ·. F d G · t 'T • 
1".L"nar ers"v Il '10. ier., olJ.8.l1SS8n91"11Va Il ~an, 1 " e. roo ,r~o 

Di.·abbe, W. v.d. Laan.' Res: C. Danc};.aerts·, Leider; Hr. v·. Gas tel. 

LI;NS' '3 als. vorige week: r,1Elt A.Roodu;7n. Res:H. Zilfhout; . 

• ,.Vrielinlc, Leider; Dhr .. P.Heershoek; -- · 

LENS 7 ;_' .G. :Gkelmans, J .. Japobs~n,P. Nieuwenhuizen, s·. Dbdw, 

J.v- .. d.Knaap,F.de la Fµente,R.Po;I.11$,n,V.Nowee,L.'.('homas ' 

H • .Nieuwenhoven,B.Brou,..ier. Res: J;Wittirig, E.Bish; 
LeÎder:.Dhr,H.de Bakker,·.·--. ' . . . 

Lmrn 9•; W.Reihlcemeier,A.Brouwer,,A.Rcisenthal,R.Polma!l,. 

A. lioodbol·.,A. Verburg, H. Wubben-, G. de Hoogd I J, v. Adrim:hei,J, 

.:::', I'oi:Llot, D. Uander-s. Res; H,, Si11i t, G. v. Dijk;· ··Leider; fü1r. 

A:Beck, Sar.1enl:omst 2,15-u,. Jav,abrug.' 

-ç,prIB..'._lQ.:. A, :;;-~ :~gr,1ond 1 J, Die:(; Z, J, i'1,!c)J8r, N, i°ar--:1eke e±r, IJ, V. Dam; 

J.,; .vle zenb<Jrg, N. Roo zenbur5 , C: v. Ger,1eJ.·t ,M. Bru:i.nsrp.a, J, d~. J3oe1 
.W.G:toot. Reii:J.Sch-ellaart. Leider·:· Dhr.F.11ourik. , 

L:SNS ,11 ~ R :-v. Gri'ek~n, F. v.d. 3eek, P. Beyersbèigen, A. Koele.,. 
üan, h. Wezenberg, C. Suyker'buyk, A. L0lieveld, P. v. Dijk, R,Mar•-· 

tinus,A.Hademaker,S,Blok. Res: P.Ebing, jt,V(;!rste.egh. 

Leider:Br.Gosewinus, Samenkomst:2,15 u.Leyweg hoek H;eng( 

lolaan, , 

Al"SCHJIJVING;:N aan dhr.E.SaroleaJ1èzenlaan 43,tel,33150< 

' . . 
En nu de .pupillen: 

LENS A: als· bekend met C,v .• Egr,10nd. Res:P.v,Eeten en R. 
vanLeur. Leider: Dhr.A.v.Gastel. 

· LENS B: F:d-e KJ:eyn,- F.v:Gaest,A.Overklift,R.Eykelhof, 

w. v. d',Meyden,F. :Meyer, J. Jahsen,c ,Reabel, H. v .<l. Heyd en, . 
Th,Brochard·, N .Intema: Res :F·, Janssen,R.Duyvestjjn •.. 

Leider: Dhr.W.S-toové: . Samenkomst: 13.20 Leyweg, hoek 

. Rengelolaarr. · . · . .· · • . .. .• . 

L'.:NS C: J;,Boetekees; A; v. d-" Wal ·,K. v, d. W~nsum A.Englebert, 
J.Kïebert,J.Middeldorp,J,.L,uneman,A;.v.ct.Beek,J.v:GeFwen, 

·~ ,-1~,-=•·~,,~~~i-1-r~·. -- T.:.-,..,.~\.-,,-.--..i:. '!1t1S" TV .,.,o.;-- .. ·F Jel"n ï,-.,.:,,..,i::::ir·· 

•·- o ,., I .... • -.t ....... • '·-< .:,.:; 1 V o --;·" ·' ~-:. ... _•, 't ',] • ... .;__-~ • _v _o o .l<. , '.,,; ~- e J-J. J {J ". :.j•_, ... Jo_,_ • 

:':.l:._:_~ e -:0: • ;/~. G :_ • 



4 . _( ... 

c·•m• 2· -~ ·.· ·" J·· - 7 ·•. ·ff(v·) ·• .,. . ' .... ·•· -~, •. 
.i.J.'...J~·:û " J: o".il.OrLoe \.ckiS 1 ......;.:;,.,:.11;;] _ 'l _-1 •. ~t::~~.i.: 0_:i.. ... ,.u 0 .r:..li~;"..1.j__ \~) ,,u. 

v. d "I-Ieer 1 A" Ho:)1;enb:.:.·i..Jt:· 1ers, J" J-a.gE.·r" I•' .. 1urghvuwt 9 R .. ',lt:s te-

f eld, A. Burg~'J.ouwt, J. w:L, tof eld. J.es; I'. Ibrghoüwt, A. V erneugd •. 

LBNS 3 ~ -H • .Wisenbnrger .. ., J ":3e~yersber·gen" C. Vel dink·~ N" de Gruy

ter, C. Hoo,seveen, H. v. :'ii el, A .Beek, H. Ro.odu:yn,A. Lir.r:.,:;•,rs sv.er, 

W.Heg6 0,L.Forti-.:z.n. J.sc. C.v.d,Bogaert. 

LENS· 4: R.de Waart,:~'i,,é~-., B'eer,?.Krol,A.Krol,J·.v.\Jesting, 

G. Ko chi" G" Ke~~1Dern;>.,1~ 1 J. Süykcrbu~ ·k 9 H. )raa.s te:)z..d 9 V" v. Laa.r

hoven, H. v. We s.t:~r.,:;. R~:,-; ,L Sr,1a ':lers, G. J ehee ·, 

LENS 5: J. Fr,Jters, A.S:.:.ai::sr·s, K. Crar:n, G. J ehei; ,B.v. Velzen, 

R. Verbrugh, A. Cnderwa tGr ,F .• ·,,1olff ,P. de. Le2uw, G. v. d_. Waard, 

J.Borsboomu ~ Res~G"Kemnerman. · .-

LENS 6; R. Suykerbüyk,3 .Ll:lwenGtein, W. IO.\l:nnen, G~ v. Gein,J. •. 

Beclrnr, C. N~.euwenhuizen,L. Blom., G.Lam ;F; Schipr,ers, J. Ku;y--

pers, J. 13rochard, P..Qr,:. J. Stol tenbere ,D. v .Lieshout • 

. LENS 7: A .Blolc, J .Ballering,F ;!'ïourik, J .Bon, H. v. d",Bo'.:lgaa:i:J t, 

J. Bontje, A. v·.-d. Bei1t_, H. v. R,jn, H. Jans s8n, .A. HoodehriJs, S. KroêJn 

Res; · . · 

LENS 8: R.Mahieu,K. Wa.llaart, H. v·. d ,BGek, J .:aroekhans, J. 

Stol ten berg ,D. v. Lieshout, J. v.d. Bee)<, J. v. Po<:1;!.'je, D._de Bruyn, 

L,de Weert,L'.Niess,en. Re~: P.v.Onna._ •. . · . 

J.Boortrnan 811 P.v.Onna worden verzocht dG Elftalsecreta-

-ris een verklaring te doen toekomen vool:' hun wegblijven 

van jl. Zondag. · 

------------------~---- -------.----------~-----~---------
VAN DE JU CO. 

Prograrniaa junioren ·voor zaterdag 15 november 1958 

3,- u. Lens 7-Vreden't;lurch 7 V.2 T.2 L.5 

3,- u. Gr.Willem 8 - Lens 9 ,terrein Rogcewoning 

3 ,-. u. Lens 10--Quick SteIJs 10 V. 3 T. 2 L. 6 

3,- u. Verburch 7-Lens.11 ,Water".ngseweg,Poeldijk. 

1,45 u. ?u:pillen A·'Wit Bl1;J.uw RK, V,1 T.1 L.5 

1 ,45 u. G.D.S •. b - PuJ:JillJ:m B ,Noçirdweg W13-teringen_. 

1,45 u. Pupillen C:-Velo D, V.2 T.1 L.6 · 

1,45,u. Pupillen.D-Rava D. . Y',3 T.1:L'.6 

3 ,- u. Pupillen E - pup. combin; V. 1 T, 1 L.- 5· 

Programma junioren voor' zondag 16 november 1958._ 

12·,- u Lugdunum-Lèns ï , Haa.rlet,rn1ertrekvaa:c.t Leiden. 

2 .Y1 u :E,ens 2:·',ä t :Blauw Riè 4 V. 3- T, :;' L, 6 

1 ~.1) .: .. 1. 0 J.Je.:.·::.s ,:.-·?:.::~(:~.-·::.~-~-n.:..ï.:'Ch-3 1._.r"3 To2 L.,? 



.' ~:: ;:~G ~.D~- .1:; o --~--:. , .. ,,.. /,1.:, ~r;:_ ~~-:~u'Üi.!,.~ ~ -- o / o' _-,.,:- 5_-:"_o ~ .. _D '-., o ·_ :::J ·::~ .. c~a-7· 

G" iJ "a O Togt 9 u o_V "..:..J,,.,_,_ .1:) 9 \i O h.r_:-ol 9 ,1.,... ... ç lI~"'L dS ,I1 0 V" CT "-'j:_ .. 8iJUGl"' 9 

M. -y. d. Ruyt enb~()t, ,L ~èrol. . :-les: ,i:_. Je11et!, n. Suyirni·buyk, _ 

Le::.der: Dhr. R. v ,]}JJJ:. . , · 

LENS, r:: J. J3oetê:rn~s 'J .Brenmer,ll.Blok,F .1-lourik,,J. Jehée 

~.v. Hooy, R, StwkerbuyL, E. SX),JJde±-s ,F. Jehee, J. v. d .Broek, 
1 

W,?eters,N.de Haas. · 

Dit elftal'. s1,eel t om 3 uur eGn weds triJd tegen een . 

combinatie van Lens C en D. · 

'AFSCr:RJJVH.G::Siï aan de heer A.van 'Gastel,Tomatenstraat 

166, tel,339900, v66r Vrtdagavond 8 uur,' , 
. . 

. 

PROGJ.Àl"ii"iA voor 22 en 23 növ.: Lens·1 (???),Lens 2--' 

]2HL 2,. Velo-Lens 3, Lens 5-RKAVV, Lens 8-Rava, West--. 

· landia-Lens 10, Lens 1î-Vredenburch, WilheJ.mus-Eup A, 

. 1'up :B-NOA, Pu:iJ.C,-Rava, Ï)u:1.D--GDA •. 

-t.:======= . ==============z===· ==========. ::::===== ,/ -=. -=======· '• 

BRAVO 1 
. ' 

• Reeds nu is a2.n belangstel::.enden gebleken, dat ónze. / 

' 

juniores en pupillen'zich trouw houden aan het'_verbod 

van doelschieten, zó zelfs, dat <1it aan anderen. ten. 

: .voorbeeld· zijn gesteld', Bravo!. Ilravor Wat zal •de. heer 

···:Boon van Oclcenburgh hiervàn denlcen ', 
' , 

., 

.,, 

·' 

, Gaarne wil ik in --aansluiting op het-, bo\•enstaande · 

onze oudere voetbalvrienden; de senio~en, opwekken om 

-hetzelfde te c1oen. De velden ztn ons speelrr,,s,teriaal, 

Laten wij d:L t niet bederven. · ... 

:BiJ infqrmatie is rnlJ verzekerd, dat het doelschie

ten tijdens de. weds tri]den n.i.et verboden is, echter· on

der restrictie, dat nen het goede.doel tot· schiet-' · 

schijf.kiest. 
. ,· P.Juffermans. 

-==-=•==r=-==-=================·============== .-=~~--
' , . , 

VARIA •.. 
- Onze canti.ri.eba~~. de heer Lou de'.'i39er had graà.g in.· 

de -consumptieruimte een electrische leiding aangelegd. _, 

Is er een expert op dit,gebied,,die Lou hieraan kan 

helpen• of h;ierov.er advies ve:rstrekk~n? ' . 

-.St,Nicolaas nadert met rasse schreden. U denkt 'qij Uw 

inko~,an toch wel aan onze adverteerders ??? · 

' 
✓ • 

' '._. . ' ' / 

' . 
I 

·' 
. , 
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·;i tsl&.,cen van zat~rda§ en ,zo:1uag jl. 
·Senioren ' ,,. . Junioren 

i.rens 1-'s-Gravenzande 1-8 Lens 1 - H,F.C. 
ïesterkw. 4 - Léns· 2 3-6 Quiok Stel)s î-Lens 2 
.Le·ns 3 - V.I.O.S. 4 6-0 Lens 3 - V .. V.P. 1 

2-3 
4-0 
2-1 
8-0 
3-3 

·rerburch 3 - Lens 4. 2-1 ,Lens 5 - Blauw Zwart4 
Haasstraat 4-Lens 5 · 3-Q D.H.L.12 -'Lens 7. 
Lens 6-Wit Blauw RK 3 ·- .. Velo.6 - Lens 8 ! 1-6 

Wit Blauw n.o.g. Lens 9 - Velo 7 
Lens 7-R.C.D.H. 2· 3-3 Lens 10-GDS 4 
Postalia 6-Lens 8 4-1 Gr.Willem 11-Lens 11 

3-0 
-14-0 

1-5 
T>upillen: DHBRK-Lens A 4-4 De wedstri,)den van pupillen 

Lehs B-VYP B 2..;1 C. en D. werden afgelast. · 

S :C N I O H E No . 

' 

, - :ren zondag met veel. sensatie! Helaas niet àltijd even 
gunstig vei or ons. ' 
Het eerste speelde een historische wedstrijd, die ·een 
allermerkwaardigst verloo1) had. liauweliJks begonn•Jn., of 
Piet Burg.houwt scoorde op fraaie w'...;ze 1-Q. J:'al daarop " 
was het gelijk door eel1 offsidego~l en weer even later 
maakten de gasten ?.-1. Toen kwam het! A~wiRselend aan,.;
vaJ.len aan beide kanten. Die van ons strandden voort
durend II ei'gei1s 11

-, doch die van de gasten waren telkens 
prijs. Vriend en vijand stond stomverbaas.d toen de West-
landers gingèn schieten, want'elk schot doorboorde a::l:s · 
E:en kanonskogel _ons doel; Hun vo,orhoede be,;reiktc een 
i,rcduct;ivi tei t, die voor onmogeljjk ·werd ge)louden en had 
bovendien ook alles meel; _Zodoende was na 20 min. spelen 
äe stand_ (schrik niet) 7-1 voor de gasten, zonder dat 
ons elf·l;al een uitgesproken inzinking doormaakte. Vanaf 
dat moment was ·de strijd uiteraard verlor.en, doch onze· 
m~nnen bleven er voor-s~elen,waarvoor alle huld~; Het 
verdere verloop vertoon e een gelijkopgaand beeld.Kort 
voor tijd scoorden de gasten nog eenuaal. Jammer, dat. 
wij nu juist het slachtoffer moeten zijn van deze ènórme 
Westlande uitschieter. Maar reden voor een downstemming 

,. - i.J r.Jr i':':~,e~.á;.~-•~~-~·i ,_.,~·~:--~ ~;,.iet~( ::ont _::~~ar'-èl!'!.;J.ca:1 voor .. 
. · 

• .. 
, .. 

•/ 
,/ •·,t-. 

; , 
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West.erkwartier, r.:aar had. tocL .voldoende· oye_:_'1,.:::.cl1t OL 

de rust met een ·5-1. voorsprong in t·e gaan. ·::ret einde 

van deze sport.ieve wed-strijd kwain met 6-3 · , • · · 
Lens 3 had evennin '1einig·moei te met z'.jn tegenstandGr" 

i'egenover 6 treffer., en talrijke, t,eniste kansen l:on VIC:,'.1 

s:echts een nul st e:.leno · Ao s o 'zondag h.rjjgen jullie het', 

zwaar t" verduren, l·ü! o . 
Het -vierde trad in P. ,eld~k aa11, met 1 O J18.n, dar,li: zij Joop · 

Boortman,die niet kw:m opdageno Ons elf~al had in deze 

. wedst~ijd niet veel , aine en moest de eer aan Verb'.l:rcl1 

lateno :Piet de "Leeu, vierde zi,;n terugfromst met een t::'.'cf

fer, onze enigeo De lat stm:d .een twC'ede BÜcees in de 

. weg. Verburch wist •el twee1:1aal het n•J"j; te vinde.r-. e·,i 

danli: zij de goede vo ,···-i van onze 'aehtGrl10ede bleef het 
hierbiio. ' 

Over Lens 5 leest U. lders in deze revue né'6r, terwijl· 

Lens• 6 werkloos blee:.., doordat d6 tegenstander niet 
op~~- •.. 

Het z9vende speelde e ·;n genoegl:.ïke. w.Gdstr:jd, waarin de 

:punten verdiend gedee.:.d, werdeno Invaller Houkes deed' 
nog· eens van zic:h s1ira:ren ,r.et een magnifiek doelmuit, , 

Lens 8 kon het met 9 man natuurl:iJk niet volhouden te

gen Postalia' en· v<crloor·met 4-1 

-:-;-:-;-:-:-
' JUNI.OREN. 

Van hot ,juniorenfront gelukkig gunstiger berichten als 

:Sij de oude:re brcoedcrs o Deze week 6' maal w'..nst, _2 ver
lies:partij<èn, en een :puntve]'.'deling. N!,g steeds zijn 2 

elftällen (Lens 3 en· 10) · ongeslageno Het elfde behaalde • . 

de e@rste zege, maar _Lens2-laat-riog op zich wachteno 

Lens 1 za5 'zich in de slot~hase gesl~gen door.H:FoC,, 
dat via hun piJlsnelle middenvoor het winnende doelpunt 

·scoorde. Het was een gelijkopgaande wedstrijd met momen

ten van aardig spel, maar ook perioden, die wat romme- , 
lig aandeden en waarbij het plaatsen dikwijls'onder de., 

'maat'was. De gasten waren •juist dat tikkeltjè beter,.om 

hun zege. verélièi;i.d _te .noemen, hoewel met: wat. meer geluk 

de· uitslag andersom zou ziJn
1
geweest.· Wim Stövé sco.orde 

in de·eerste helft direct met ~en 11 draaicorner" en Pe-
.i. l~ fl~· ..... -- .,,... v-

1
.-1•• '"'"",..,..;. , ....... ·- P l.., 11 cl' d"nr.·' Qn,;e b"nne11 
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: .. ce:,. .. •1r,:; ... ~,.. e.Lenl! en vo~:.:a:.. ·Jeter ple. ·t:J:2,;.1_D 
,Iet moge vi·eemd klinken, naar ook nu ver:'.oor het 'tweede 
. •.et veel te grote ciJfers. <Nick Steps· kwam wel zeer 

, fortuinlij]{ aan enige doelpunten. Een nederlaagwas 
zeker wel verdiend_, maar beslist niet met 4-0, Hét zit 
dit elftal wel.heel.erg tegen. Maar €lens zal het getij 
~~eren! ., ' r · 

Lens 3 hield zijn rivaal ,VVP onder dé duim. en deed d' t 
dit in een goede en sportieve wedstrijd. De rust brak ;. 

/ , reeds aan met een 1-0 voorsprong. Na rust .,rnrd het 
2-0 door een meesterlijk doelpunt. Heinpiet pleegde een 

· "simpel,; overstapje en. bereikte het isèwenste eff~ct: . · 
de VVP defensie was uit positiel Gerrie v.Duuren buitte 
dit rap uit.2-0. VVP scoorde nog teg~n,zodat de eind

·stand 2-1 werd. Vermelding verdient nog een "knoert" 
van Wil Venderbos- tegem de paal en een door d·e rood-
zwarten (expres??) gemiste penalty. · · ' 
Het V~îfde kraakte het zwakke Blauw Zwart met 8-ci en , 
liet daarbij nog talrijke goede kansen voorbij gaan, 
Lens 7 schonk DHL in Delft het éerste winstpunt door 
3--3 te geven. Valt ons wat t8gen van Peter Nieuwenhuy-
zen c,s. Overigens schijnt Peter in dit geschenk zelf 
een groot aandeel gehad te hebben(!?) 

. Lens 8 overtrof ónze verwachtingen, door in Wateringen 
Ji;et~1 van Velo te winnen, Dat gaat, best, j ongeno. 
Volgende keer weer winst ? · , 

_-·-Het negende wist eveneGns V~lo te slaan (3-0) Maar 
volgens geruehten had het mJ.nstens 15-0 r,10eten zijn . 

' 

.: ~Com, voorhoede, niet zo royaal meerl 
Li::ns 10 vond de 11-0 van de vorige kqer nog niet genoeg, 
·'.f,:ii{áî-GD.3 werd een nulJWler doelschieten ten beste gcge- · 
1e1i, wa&r~Jij 14 keer d6 roos werd gGraakt. 'Naar nu a.s. 
~a tere.leg ~cgén tJ.èt sterke Q"uiè k" Steps l l Doe je bes;!;, 
jongens, we z~n reuze benieuwd. , 

· Lans 1 J boekte· zijn eerste over-winning met liefst 5-1 
\in dàt o~ de Roggewoni~. Keyr~g g?daan,Jon~e,?s, .. 
Meer weten we helaas niet van Jullie wedstr]Jd. Kr]Jgen 

. we volgende keer_ een v.erslagjc ? 
-=============-=========. =----------------------.#----JL.·----=--
P. S. Mogelijk is de kwaliteit van deze Lensrevue minder 

·aan we gewend zijn. Excuus.hiervoor. Onze ~nvt?l-
. prezen t~•:üst Dh:t'.',Mahieu is n.l. verhinde;r-d en we·moo-

-·-,"".., ,,, .. ·t ;,."'.., · ~- -~--! ,~,o,4-·\~P,1"•,-'i-.-.,rll ·:lcJ. ::2 .. :: cr.~~2 f."::'.''.~J"J.::."' 
::.i:~~- : ... '.~-; ... ~~-.:·. , ..... · \~·::..-:·,.~ ~_:;._:;~~-:---.:.~:;~~~ 1: .. :·.,: .:: :·· :.·_~'•. _;_J ... ,r,y_.-• 
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])onderdag ~O nov 
Zatei·dag 22 Il 

ZCndag, 23 11 

Maandag 24 Il 

Ykensdag 26 Il 

Zondeg 14 dec 58 

LLNS I ZAKAGi!.i-lDA . ' 
~ 

58 : BUITl,l{GU,uNE 11L1NVERGADERING .. · 
:· GÉén contact-avond (zie èlders in de 

Lensrevue) 
Lens· jun.8,9,10,ll, pup.c:,b;c;d. 
Lens sen.1,2,3,7,8, jun.i,2,3,5 
Clubavond · ! , 
Woensdagmiddagclub ! 

:GHOOT JAARFL1$T ! 
, ' -

~ '==;======================================================== 
KOMT 1J '00K VANAVOND. NAAR' DE~SOPHIADAÁN ??? 

---------------------------.---------------- ---------------, 
De·. ster.1 vr.n de Pépé ~-.. '.:-· "\ ·, 

. , durft zich deze -week n-:uwelijks te lc.-
tr.r. heren. U rt:adt het nl, Lensvrienden, - we zijn de vorige'· 
w•-.dè to voorbc:rig geweest ! -Al hèbben' we. nog zo 7,111' ,.,,est ge
d::can, ,;e zijn er tot onze spijt niet in geslaLgd. voor zater.: 
dag2.vond r . • s. bE slig te leggen op een taaltje,. Wo geven U de 
veI'z.ekerirJ.G :,i: .. t. wc h.·c•mcl en [; t:-rde 'lie b ben .b8wog€n j roc.f!r he-t 
is ons nu wei g8blcken ,dat de- geschikte zalen niet voor het 
,opscheppen lig~·en. De dPrde ccintact~avond zal dus. noguiaals · 
uitgesteld moeten· v,~r,den. Het spijt ons verschrikkelijk, . 
voo:i;al omdc t' ons in de af ge.lopen weken wel is ge bleken dät 
deze nieuwe vorm ven verenigingsleven in Lens steeds meer 
bijvol vindt. M: ,;r ja, he.t i·s nu een.mai:i niet' c.ndGrs en U ' 
ful t _nog !)ven· gc'.luld· moeten heb'Jen. Hisscgien tot ,de volgende 
welc'k ? We durven'_niets meer te belovr.n _mcar\ wij verzekeren 
U d2 t we in de komende· dagen ~weer druk op _pad ·zullen ga_an. 
In de volgende Lensrevue hopen wij U het resultaat te kunnen 
meedelen. Zullen we _het,_ dcGr dan .even op houden-? · 

. Pé é 

, WIE HELPT ? . , , 
, Met ons hulpgeroep in de Lens:revue van ·23-'oktober 

wij niet ·meer succes ·gehad dan de' bekènde roepende in hebben . . 
. -
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------------------------------------------------~--. --------
een bijzorider verlaten ~,70es_tijn. , . _, 

Toch geven we de 1100d niet op cu li!ten hier ni,euwe op.: 
ro:.pe,n · volgen. Di t.m:rnl ku!men alle LenLiors, i enioren zo·::el 1 rls 
junioren ons helpen.. _ · ' 

. · 1. ;/ie help ons door het we\<clijkse onderhoud van en-
k8le brcllcn no zich te n- r.:cn ? ' 

' . 2. B,.:,gin volg;...r..d.c ·,,,, ck riOrdt c·en C.!r.nve;·ng gemaakt 1llet 
het ylno.tsen vr~n de <.,fri:stcring om ons twccüe· veld .. Dit zal 
gebeuren onder leiding v,.n ·de terreinm-Jcster dhr.Apeldoorn, , 
op enkel 

0

dinsdeg-dond0rdag en vrijdagmiddagen. Senioren of 
grotere junioren die op eeri van· dE.ze midèagen v.1illen helpen, 
zijn bijzonder "elkom, · · 

, 3. Een beetje schuchter willen•wij toch nog eens onze 
vorigo l:ulpkrcet herhiücm: wie weEet iewand, dü: bEreid is 
hnnr v,.,.rdighoid met ne ·:ld en· drccd în c1i0nst 'k : tell,m vr,n 
-Lons door do d<:.foéte reserveshirts en é'.e rnfelige vlaggen te 
rcpr,r,rECn? 

. Alle hulpv2éèr,digen worden verzocht zich op te ge;ven 
•bij dhr.A,v.Gc.stcl, Tomntenstr.166,tcl.339900 en kunnen zich 

_ · bi,j voorbr.at verzekerd weten vi.n de bijzr,ndc:r:cgratc d'.Snk von 

Matcric.alc0mmissit. 

OFFICIEEL 
NiE. uw0 lÜder.. ~ . 

. - 354 A.P.!>'.. van Dijk, 19:1.45 fü,rdLrwijkstr.5 
- 355 A.L.l\l.Groot, 5.7,48 Rienzist_r.9. tel.326325· 
"356 J.A.Groóthuizen, 4.11.47 Vrederustlaan 97 

·' , 357 J .:J .Groothuizen, 19 .3 .46 idem 
"358 J .11.Groothuizen, '13.5.49 idem 

,,, 359 Fr.J.Irordmnn, 31.7.42 Ubrcchtstr.161 tel.637715 
., 360 Fr.Rekers, 21.4,45 van Acrssenstr.89 · 
., 361 A.Rocbers, ·7 .4.42 L.v.]!,ik en DuinE:n 140 j;el ,338653 
✓ 362 J.F.Schutte, '1.3.30 Kemperstr.18 ' 

f • 

Ni8uwe· dönateurs-: 
. 345 C. '.['. Hozée, Uudemnnstr·. 76 
346 Mej.L.Clement, VE:luweplein 30 

• 

347 C.A.Hoppenbrouwers, Maarsbergenstr.208 
348 Mevr.C.M.von Freyburg, Schoutleermolenstr.2 Rosendaal(Geld.) 
349·B.A.J.Reichardt, Columbusstr.119 

I 

' 
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----~-------------------------------------------------------· 
350 P.J,Roebers, L.van E"ik 
351 P. Now,:ie; Statenlaan 88 
EUITLNGEWÓNE VERGADERING'. 

' 

- . 
' 

· .lknkt U Eo:r allen om, dr;t op de avond vah de dt,g vmarop· 

U dsze :revue· ç,nder ogen krijgt, de: buitengewone vc.r,;c.dcring 

·voor dle senior-kden, doneteursftric~s)' i:n ronder b0lang

stollc11den wordt gc.houdE;n in de ,·R .K.Opcmb2re Lccszllt;l ·cµ Bi·

tiliothcek, Sophialaan 9,dhier. Acn.;.ang 8 uur. Kogen we op · 

Uw aE,nv,ezigheid. rch.ner .. ,Bij vo.orbaat ·denk. 

TOTO-NIEûWS. •• r • 

. .. 235 ,Lsns-leden.rn donateurs waagden afgelopen zondag 

een II gokje" om 6en · slag "binnen" te zijn. Zover kwam het , 

voor cE)n ·van ons echter niet. Wel/kwam H.Jnnssen met elf punten 
. • 1 , t., - . 

ean st&p in de goc:'e richtiJ,'g. Nog een pai:r puntjes erbij_cic 

de zack is e.k .. Hij h1c::m hiE;rdoor tevens :::nn de kop van de. 

onderlinge c!'.lmpe ti tie, op de ·.voet g&vo,lgd, met 10 punten, door 

J.P,W.Dietz, H.Jr.cobi, J.Jsger, Y/.Klünncm, B,L1J.ij'ckx en J.Ots. 

Het belooft met deze grote du.ln&me &en spannende strijd 

té wordc.n. Onz,;rzijds zullen w0 U weer wekelijks op de hoogt.;, 

houd€n. Doet U zonfü:g a.s. wc(r mee ? O~k U die tot heden 

g"-cm k&nsjc wi:r:.gdG ! Fo·rmuliu·cn v'crkrijgbcr;r ün inleveren 

bij : dhr.WüstEfcld, Reg;:,atesrnl&,m 198 tot vrijdag&vond zes 

uur e:n dhr.Houkcs, 2& Schuytstr. 60 tot zaterdcgavond ZGS 1:ux .• 
• ... -:-:-.;-

.PROGRA1J;A SENIOREU VàOR ZONDAG, 23 NÓVEMBER 1958: 

' - 2 uur He:rmwdad l' - Lens l 
-2u30 Lens 2 - C0ncordia 2 
-12 u. /Lens 3 _ - Delft 4 
-lu45 Lens 7 - Wassenaar 11 
-lul5 RKDEO 7 - L0ns 8 

,, 

.K,maalweg te Rot'!oord:::m 
Hengeiolram V .1 T 1 L 6 · 

_ _ 11 •. " . ,, V 2 T :i. ·L 6, 
Hengelolaan V 2 T 2 L 6 
Sportpark\'Nootdorp". Kon. Ju

lianastr. te' Nootdorp. Vanaf 
sta tien S. S .met "Ci tosa" tot 

OPSTELLINGEN: , 
Lens 1: P.v.d,Lee~w, L.Knijff(V),A;~.Laarhoven, 

B ,Lu:j.jckx,J .Admiraal, H ,HGket, H. L:,ncée ,H .Rooduijn ,P .Burg

houwt, J.Ras,H.Beijersbergen.v.Henegouwen •. Reserves :J.Suij

. .1 kerbuijk, R.de,Waart, ·][;eider: dhr.J.Willems. Grensrechter 

dhr.A.Bogisch. Samenkomst: 12u30 Ct.fé liiex,ck, Apeldoornse-· 
' , 

1 . 

. ,, 
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------------------------------------------------------------
Lens 2: F.Kortck2.c,;, L.Knijff(F), H.Kc.mp0r,A.Vcster, 

C.Ps-otors, A.Hoppenbrouwc,rs, J .Jc.ger, F.Burgho-r,wt, R.Wüst12fcld 

A.Burghouv;t,J .WüskfE:ld. Reserves: A.Krol, B.v.Vclzen. LGidcr: 

dhr .À. dé Vh,crt. . . . . 
kns 3, II.Ve,hüugd, J .B'c,ij,rsbcrgen, C.Vcldink,N.de Gruy

ter, C.Hoogev0en, H. v .Niel ,A.'Btè:k ,G .Ko chi ,A. Lir:.nE.mmever, VI. 

Hc:ggc, 1.Fortmc.n. Rcscrv12s: H.'.P1chnings, G.K,:mpcrn,:n. , 

Lens 7: A.Blok,J .Bnllcring, F.Mourik, .J .Bom,H;v.d.Boa

gr.crdt, J .Bontje:, A.v.d.B<;mt 1 H.v.Rijn,Jc.nsscn,H, A.Rooden-

rijs, S.Kroon. R12scrves : P.v.Onnn, E.Lëir,cnstein. · 
Lens 8: H.v.d.Bcek,J .Wullirnrt; J .v.d.BE,ck,J .Brockhens, 

J.StoltenbGrg, D.v.Lieshout, C.v.d.Bog1wrt, J.v.Pocljc, S.de 

·Bruijn., 1.dc Weort, L.Niessen. Reserves: J.Borsboom, A.Onder

vmh;r. Snmonkomst: llu45 op het Rijswijks"cploin bij 11H(,t Pe

viljocn11. 
Progrmnm& voor zondag, }O·nov 58 : Lccns 1-Full Speccd, 

Spnrrwijk 2-Lcns 2, ,;VV 6-kns 3, Lens 4-Spoorw .4, kns 5-
u:::.B 4; Voorburg 5- Lens 6; .ÀDS 5-L,:;ns 7, Lens 8-VUC 12. · 

Afschrijv'ingcn ( uitê!rlijk vrijde g::vond) te richt<.n r:&n 

dhr.F.J .v.Lm:(..rr.burg; Buij,; B,,ll:otstr;54,t"1.636509. 
In d0 sf deling Vt.n Lens 8 is tcrug6c, trokken ·DHBV 2 c,n 

.is ingelast VUC.12. -:-:-:-
PROGRÁMNA JUIUOc:.EN VüüE ZAT1.,RDAG 22 llUVETh:BER l958 

- 3 uur Lems 8 - Rava 7 ·· ·V 1 T 2 1 5 
3 11 Lens 9 - Wit Bl.R.K.(vriendsch.) V2 T2 16 

- ) • 
11 Wcstl. 7- Lens 10 Tcrrccin Burg.Elscnvreg,Naddwijk 

3 " Lens 11- Vrc,dcnb.14. V 3 T 2 16 
-lu45 Vlilh~lm.A-Lens A Terrein Voorburg, Oostcinde 

-lu45 Lens pup;B -1\0A B V 1 T 1 1. 5 
~Iu45 Lens ,; C -Rava D V 2 T 1 L 6 
-lu45 Lqns 11 D·-GDA C v·3 T 1 1 6 

.PRÖGRAMJ.!A JUNIOREN VOOR ZONDAG 23 NOVEl!IBER 1958 

- 12 u. 
-lul5 
-lul5 
-2u30 

- TYBB (Haarlem) 
- DHL 3 

LEJhs l 
Lans 2 
Velo .2 LE:ns 3 
Lüns 5 - RKAVV 4 

VlT115 
Y 3 'J' 2 L 5 

Y3T2L5 



/ 

. , 
1' 

I -,• 

D5• ilpstellingen zi.in : . . , 
Lens 1 : C.v.d.Bcck, R.Blok,D.Taat, H.Dictz, L.-Blógg, 

J .de K. 6r, W.Stoové, P-.Fr, tz;P.Ktmper,E.Hcndrichs,P.Mccrs
-hock. Rcs.: K.Admiranl, F.dE: Groot. Leide:r:dhr,E.Sê,r'.,.,lc::. ' -

Lcns2 : G.dc Hac·s, IS.Hcrdcrs, A.Luttcrman, C.Vcrhcugd, 
K.Admir1:nl,R.Dckker.)tldjn, H_.Polman,K.v,d.Lr.e.n, F.dc· Groot 
H.v.Dijk,L.Hanssen, N1.l:T,:;bbê,J.lv!olü;r. ,. 

' . Lcns,3: :o:ls vorigo •,:vük. Res.· J.v.d.f.nae.p. Leider: 
·"dhr.P.fäcrshoek. S~mcn'.rnmst:12{115, Leyweg, hoc,k Hcng0lol2nn. 

Lens 5 : P.Schulten, H.Go~mrins, F.Wamst~cker; F.dG Wit 
M.Zilfhçmt, C.Nuytcns, A.v.Ei°g.,R:Polm,;,.n,A,Vric-link, P.q.e , .. • 

·Han!l, J.Wicdenhoff. Ros. P.v.(forvien,P.Nicuiienhuizen. Leider: 
1

- ahr.G.v.RE.-E..ner:. · ~-- ... :• .. - . . ' , _. . , 

Lens 8 : W .Burghouwt, J .G:ro0naveld,A.•fürte,T_.v.Panssen, , 
N.v.Adrichcm, H.Englcbcrt, B.Erouwcr, E.Bish, J.Vcld~nk, 
G.Scipio,A.de Jong, Rcs·.: S.Douw en R.1,kyor. Leider: 

_ Br. Gcrm,~no. · -- , ,., .· · -
Lens 9 : Vi.Rcinkemcijer, A,'srouwer, L.Rosrnthal,R.Pol:.. 

men, A.Roodbol, A.Vc1burg, H.Yiubbcn, R.'I'irnrnermc.ns, J .v.Adrichcrn •. 
P. Poillot" D.Vh .. ndcrs. Rcs.: F .fü.kGrs, J .Groothuizcn, Lddcr: 
dhr.A.Bcck,, ·, • 

Lens 10: Îils'vorig<C week. ·Rè~. R.Martinus, C.IDoom,ms,' 
Lcidcr -, dhr .F. v .Mourik. Scmcnkomst: 2ul5 Thorbcckcl[;Wl
hock kyweg. 

Lens 11: B.v.Grickcn, F.v.d.Bcek,J.Nuyons, P.v.Dijk, 
'JI. Wczcnberg, C. Suijkerbuyk, And Koclomnn ,, J .Schcllart , ... 

P.Bdjcrsbergen v.Hen., A.VGrstrcègh, A,Rndemakcr. 

De ·volgende• spelers· worden zaterdag é .s. om 3u30 voor 
. ' 

tr:o:ining op ons, veld verwacht : B.Blok, H•.Smit, H.v.Paassen, 
A.Lclicvcld, G.v.Dijk, L.Jchce,F.R~kers, on J.GroothuL,·en. · ·, __ : ' . ~. 

Goed .nieuws voor vcrscnillende le', 2e en J,e k;_lassers. · '. 
_ Lens 4 en Lens 12 zijn ingedeeld. Vlaarschijnlijk over 14· da

gen zullen deze elftallen in hii.t.,ve_ld komen. 

Afschrijvingen aan dhr.E.Sarolea, Mezenlaan 43, _tel. 
331506. 

·FOT0 1 §SPOED!!! 
De volgende spelers mooten i.v.m. de beide nieuwe elf-, 

tellen vb6r dinsdag a.s.· twee pasfoto, 1 s inleveren: J .Boete-

' , ' 
,1; , 

' '. 
,. ·-· 

-· 
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kees, F.do fü,as,W.Pctors,· ,LS~ykcrbuyk, F.Mcycr, P.Timmcrm,,ns 
1·.Jc,hJe: ,F .J&nsscn, ·p .fa.k"rs, J .Groothu:i:zcn. Foto I s inlE:vc,ren · 
Mezcnlarm 4·3. : ' ' · 

En nu de pupillen: 
• ; . ' . 1 
\ L"ns A : c,1s bc.kcnd ·met A. de Brouwer er, C. •; .Egmond. · Rc.s.: 

R.v.Ectcn c~ W;P(.ters. Leider:dhr.'A.v.G.7,stcl. S.6mcnk0ps~ 
1 uur Lijnkamp - dè la Rcywog. , 

'Lws B : T.dc Klcyn, H.v.Lcur,A,üv(:.rklift, ·R.EijkcJ:h.of, 
·w.v.d..l!cyden, F.Mc.ycr, J•.v.Gc·c,st,Th.Brochard, H.v.d.Hcydcn, 
· J .Jr.mssen, N.In.ttma, Rcs.: F.v,Mourik, J .Jc.hee, F.Jehce. 

''Leider: dhr.W.Stoové.-,- · ,. · 
Lens C : J.Luncman, R.v,d.Wai, K.v.d.Wansera, J.Litshont, 

J.Kübcrt, A.Englcbc:rt; }i.Suijk~rbuijk, J.v.Gcr,rch, .~.v.d. 
Bt.ck; ·è.Rn:bc.l,J.Middddorp. Res.: A.Krol, F.v.d.0ud<.·raa. 
Leider: dhr.a.Blok. , --

/ Lc,ns D : F.·dc. Hcas, H.Rothkrans,A.v.Es,J.v.Rooy,G.v.d. 
-Tógt, R;Blok, J .Jcnsson, A.de Vric,s, F.v.d.Bru,mer, M.v.d • 
. Ruytc,nbeek, ·R.Duyvcstc,ijn, R~s.: W.Krol,J.v.Dorp,A.Suijkeröuijk 
'Lüdcr: dhr.H.v:Dijk. -.--. · . · . 

Afschri.ivingcn ;:c.n dhr .A. v .Gc:stel, Tom:'. tcnstr .166, t,:,l. 
339900. · i' 

Programma voor 29 en 30 nov 58: Lens l? ; Lons·2-Rava, 
Lc!lS 3-GDA; G,uick Steps -~ L.::.ns 5; Bl.Zw-rt - Lens 7; kns 9-: 
VVf; Lens 18- Gr.W.Vac; Q,.StGps _: kns 11; L~ns a-OSC; 
Vtlo-L0ns B; Lens C-vSC, 'L<srîs D-Vrcdcmburch •. 

De. ind,.:ri.rclcommissie verzoekt çins hu.r dank over te brengen 
,.un d' ,:,. junioren ( v,:n LE.ns 7 we, rschi.jnlijk ?) die i;;r:terdag· 
r;mt zohmg mc,t de rtcserveshirts hcbbcn g~smetcn, tot çr' ceh 
p,:ar beven •.in de h;::nebi:lkc.n hingen. Als ze een volgf:r.dè h:e,er 
hok willen hr.lpEn om alles op te ruim,:,n, zal hacr denk nog ' . 
€70t8r zijn. " . .' 

V\,rkE.nshok r.,., 1ft l . t d t . d · ,, anneer een juniorem; o, een \ll wc s rij 
speelt t0gen een vereniging, ·waar kl0cdlokclen en wasgelegcn-' . 
heden :1i.ot ob toets von de meest strenge cri tiek ku.nnen d<ior-• 
staan, ·zijn onze ·jong. ns er vaak els do kippen bij, 'om ièuide 
opmerkingen ten beste te. gpv!'Jn in de zin van.· : " Wat een. 
v2;rkenskot 11 , 11 Wat eetl k'oc-i.'enstnl 11

•. ~ f 

' . ' 
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' · Oµze 'eigen klecdgfbouwc,n mogên er gelv.kkig :"iji:i •. : 

. Ruim, voldom;1de. k.::pstokken, geen kieren in w!lnden en vloeren, 

n,., tt8 bcnken met be,rgruimte er in. -
Mc:cr vlrs,chillcnde- jongc.lui beijveren zich·· week· 

m, wee:,. oin zo snel rr.ogclijk on' grondig het mooi er i:f te: ha-:-

. len. · Het gooic·n en tr·. ppE-Il met bcmofldérde bc:.llen in- do· t.:.nt • 

levert, boh,üvc -gcv ... cr· v0c.r: rui ten. en h:mpen; ook, cl tijd 

vuil plokken op murc.n en deuren op
0

, die er niet me&r afg,icn. 

·m:tzelfde 'geldt vaar het smijt8n me,t kli.tit8n eerde. 

, · . .. Voor 'degenen,. d,ie d·i t ,th1,1is in d·e huiskcmer ook_ 

doon, is het misscgien even lastig af te leren. 1k,ar het,zcl 

toch movten.· ./mdtrs beschikken wij over een paar maanden· \Ook 

ov"r · ec,n• stel-, 11 varkc.nshPkken "., ' JUCO · 

VARKEliSHOK II. , 
L: ton we een!'! r.annemen, d~:t, onze· junioren ,m pti-'

pillen all~m2,ü in een pr'.:.chtig"huis wonen. En lcten WE; ons 

dan eens voorstellen, dr:t ze op bèzo-,k gi;nn bij een fr.milic

lid · of bij u,n vriend,/diè iti e('.n nog,::l .cr,noedig huisje woont·. 

Zouden ze d1:n, zodra ze cc,n vo,:i't over ·d& dremp,:,1 zotten, gegin, 

nen met uitroepen als " Wc~t c&n "vi:rkcnshok " of "Wat c,C;n. 

verz:-ktc bouwvo.1 "? - , ' " 

' W:.crschijnli"jk zullen ze dan hcc,l goed bc;grijpcn , 
' 

dat 'zoiets op zijn zcchtst giczegd erg onbe,lE,efd is. 

,, . Tul&c.r r:ls we op p,, zoek ge.an bij een v(.rcin1g1ng;· 

w1:cr ict's hcpert een de, ,::céomod[ltie, dan kun· jo acn de :mde

ro kcict ·ven het vüld "het kritische gu:chrecuw h0ron, En to~h 
. ' 

, 
is dat precies even onbeleGfd, . . · . 

Bovendi.ün, zó vrr-gen we oi1s af, möet je eigenlijk 

nict·mecr I·cspcct 'lobben voor e,~1 stel mensen, die hun bost 

do<m Eo<:n oud en nib't d "te,· solide gebouwtje in zo goe l moge-· 

lijk(; str.r,t ü, houden, d&n vo'cü·. eÊ:n' s'telletje ,· dat in eG:r;t 

glócdnieuw, keurig gebouw zit, mncr dr.t er h; lom1:al niets 

voor doet om het netjes 'te houden J, 
' · , -.Als we het hü,r nllE,maèl mcb. cc,ns zijn, laten· 

we dm:i eens afspreken, dorgelijke opmerkingen voort::!cn v66r . 

ons · te houden ! 

' LENS ID.DSTRIJDENREVUE- UITSLAGEN VAN ZATERDAG" EN ZONDAG 

Senioren . Junioren 

Kranenburg 2--Lens 2 3-4 ',. Lugdunum - kns 1 ' 1-1 

' . 
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' ---- -- .--------- ·-------· ------~. _,•·---· ---. ------.---------Bl.Zwt:rt 4 - Lens 3 1-2 Lc,ns 2 ~ Wit Bl. 1- 4-1 

LE:ns· 4 - ADS 4 6-0 Lc,ns 3 Vr,d,.nb.3 _ 1-3 
Lens 5 Bl.Zwurt 5 3-9 LLns 7 Il .7 4-2 .. 
R.:,va 7 Lcns'6 -8-4 Gr.W.8 LLns 9 1-2 
B1IT 7 - Lens 7, . 3-5 1Gns 10~ Q.,Steps 10 2-1 
Lens i3 DYiü . .5 ( D\'/0 n.a.g.) Vc,:rb.7 - Lens 11 5-2_ 

Pueilltm .. LE:ns A-Wit Él. 7-0; GiiS-Lcns B 0-0 L:.ns él-
Vdo D 1-1 ; Lens ". Rz.vz. D, 1-~\ " -' ' 

Senioren : - - ' ' Lens 2 . vc,rove:rde -twee' kostbare punten op het leng -
· niet malse Kranenburg. _Na ccm kwcrticr s.pelen bchanä.elde onze 
spil; mogèlijk ton gLvolge van <ie zon, oen voorzet ,verkE,crd en 
do vijandelijke nanvaisleidér was 0r nls de kipper. bij (1-0). 
De' Krafünburg-spil wildL -echtc,:r ni{,t voor zijn co;llcg,I onder
doer.. en._ ver.:nd(,rdc c~n voorzet van· Joop Wüsk;fc,ld do0l tréffend 
v·.n :richting. Got-d doorz,;ttcn v,m F.Burghouwt bezorgde ons .zelfs 
een voorsprong, m,.,.r C8'Il goed schot vnn de linksbinnen der 
g,.sthL:ron de,, cl deze wcecr spoedig te niet. Jammer dr.t kcuper 
Paul ,de Leem, zich in dE: twu.de -helft moest lctcn vervangen. 
Toch w::s het mcrkw,:crdig dct deze l!derlcting onze ploeg ineens 
tot b'c ter spel inspir(;crde: J .Y/ü, kfeld ,me akte· een bekeken 
cloÓlpunt. Wel rri~,-:kten onze tc.genstandc,rs nog gelijk mu,:r kort 
voor tijd kopte Ap Hoppc.nbrom,er·s onze reserves ,_ne con prc.chtige 
corner nat,r d.:, ovEcrwinning. Ook Lens 3 mr,c.kte geen fout. 
Me::nr ook dit elfte::l kru,g de zege goonszins c·.dea'û. Het werd 
tegen Blauw Zwe:rt oen spannende, wedstrijd,- wetlrin de twee ploe_; 
ten volkomen aan elkaar gewaagd_wcren. Het werd tcns:otte 2-1 
voo.r onze favorieten en daar zal iedereen best t<-v:re,::·:· mse 
zijn. Ook Lens 4 hnd er zondag danig zin in en ADS werd 
deàrvan h8t slachtoffer. De. rusts·fond w2s 2-0 in ons vo0rdeel 
door fraaie goals van. Joop Willems on G.Kemperman. D~arna werd 
de score door G.Kochi (j x) en G.Kompcrman geleidelijk tot 
6-0 op1;sovoerd. Schoten ven i:r.v.Westing hadden g~en succos, macr 
allez, zo was het mooi genoeg.- .. , Ven Lens 5 éen _minder goed 
geluid ! Met maar liefst 9-3 werd van Blnuw Zwart verloren. 
Toch zag het daar in het begin niet nacr uit. De Wassenaarders 
waren beter maar toch ncm. Lens •tot tweemaal toe een voorsprong. 
Na de rust zàlkte ons elftal echter als een kaartenhuis in een 
(gebrek aan adem ?) en het wcs alleen een het uitmuntende ·kee- . 
perswerk Vûn Frijters ·te dankr,;;_,_á.at we voo:r: de duèbele cijförs ·· , -· 

\ 
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gLsp~ard bleven.· · In tcgecnstelling tot de trr,di-tic, wc.s de. 

voorhoede· van Lons 6 ditm·:d be;ter dr,rt de verdedig:ng. Het 

znt ons echter niet mee, tLrwijl Rc:vc1 bovcndicm over ~en 

zeer schotvu:rdige rwnv:::l bt,schikte. Wc.nneer U dit leest, 

Zt\l U dl eindstend (8-4 'voor Rr;v1) misschien wat minder ver--

. bcztrl. - · 1 1 

J'unioren: • - , -.. 

Lugdunum-Lcns L · Ac.:,gckomc.n in Leiden, werd de 

reis met taxi I s vc,r,rtgezet n::&r het tamelijk slechte veld 

vr.ri Lugdunum, dat n0g, in de mist géhuld wo.s. ' ' 

·' De. eerste helft wns· slecht en ·bleef puntloos.· De 

tweede helft begon met een Leids .offensief, die eerst met 

een prachtig" scho_t de paal ,troffen en vervolgens een fout 

in onze _achtGrhocde afstraften {1-'.-0). Na een mc.é.sterlijke. 

::,anval mu,,kte Rudi Blok gelijk·-;. ·or.ze kl.Gper lGverde, zonls 

~1t· 'd . · k .H " 
"'' l.J .primo. \Ycr ., ~ ... v.,.;;..J. 

Lens 2- Wit Blauv;. EEm wedstrijd vch m0 tig gch&lte 

met LC:ns els duidelijk stc,rkc,re', Ons e>VGrwicht. wer<l pas 

l m. voor r"'st bekroond 'door .Fr<2d dG Groot (met me,dev,erking 

v::n de ;;on ! ) . N" rust werd 'heet r.lg:::uw door ,dez6lfde ·spc,hr 

:.-0. 1cn b,c.rtier voor tijd scoorde Wit Bl. uit een pcmcl ty 

t, gen, n"dat eerst nog 2 doel'puntCl: van W.v,d.frl~.n werden 

~,fg~kcurd.. unze voorh0ede wist· nog twèemaell doel te treffen, 

eindst,:nd 4--1. De eerste vollro' buit/ .. 

L6ns 3 leed de eerst" lied rlçc_ag~ J/_ie de wedstrijd 

tcgc:,n "Vr( denburch gezien he: eft, àP.l zich erover _\;erb,.zcn; 

dat hfor ec•n topploeg aan het wtrk was. H0t ontbr,:k deze keer 

aan nlle s : plccr.tscm, tempo, schotv,rnrdigh
0

eid · on posi tiekio-

. i;;en. Bovendien werd er te:,. veel." gc.kankE;rd " ( öngcconrigeer.d, 

Red.). Allec,n in het begin was Lens iets sterker; doch het · 

Vrcdcnburch-ticntal scoorde tc..gen de verhouding. in. I<;ort,_voor 

hnlftime promov8GI de Loek Nowc./0 _een corner tot gclijllmi:.ker. 

Milr:r in de tweede helft velden".twce snelle Rijswijkse uit

vallen ons team volkomen. Ons slotoffensief toonde· slechts 

de onmacht vàn onze voorhoede, Zullen we het maar op een · 

off-day houden, jongens ? . . , 

Het ongeslgen Gr-. Willem krGeg· in (lig<:,n home klop / 

van een enorm hard werkend Lens- 9. In de eerste helft bezette 

Lens het middenveld.· Een gevr::r.r~lijk ·sch·ot · van ónzè · rechts

binnen stopte de keeper. Maar ev&n lë1ter sclió-ot dezelfde· · 
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sp~lcr rnak. fü:1• rust mc:nktc Gr.Wilkm gelijk, ons doel werd 
cu, tijdje ond'"r .druk g, Z6 t, mc.nr vw hielden stand. De winnen~ 
dL gral werd door. onzc linksi>inne~ ,htlf-glij'dend geproduceerd. 

' • . · . , - _ (A .R) -
,, , · : J,:,ns 10 won de r_L,ngrijkc wc.i!strijd t(.gen Quick Steps 
met 2-1. "" 10 min. spc.Ln "JÎrnde Q.Stcps de score. Vlak voor 
rust m:.i,ktc ClonECnt v~G~r.icrt gelijk nn· goed doQrzottE;n van 
Wim Groot. !fa rust ·con gclijk'•Ópg",,ndc strijd met veel spcn
ning. Beide doelen kwcincn in g._ vnar? K~.d~.t Po.nnekcet e;cn pe
nalty miste, m.nkte Wim Groot -toch 2-1. Uit alle: m,cht pro
boorde Quick Steps onze doelr.Gn nog te verschnlkon, lllflnr on-
ze r,'chterhoe.de stond, pal. Zonder uitzondering ht bbon nlle 
spelers ,gevochten voor de overwinning. 

Ovc,r Vc,rburch 7-Lens lf schriJft <'ns de leider: Een. 
goód begin is hut helve WEsrk, dr.cht The,r v,P::sssèm, toen hij 
na &on h,:lvc, minuut·dè scoro opf:ndc. Jcmwcr genoeg rr,istëC de 
vnnrhncde Vt':-lc kc:nsen~ driordüt' t-L. vt.,81 ~8rnggc trol:1~on WLrd 
gespeeld. Hiordo0r kw:lm VEOrburèh opzet'tan en on:;e &chterhnlède 
blu,k d&r1rbij zwnk. Wel wist ·•.Gric,ken :;:,.en p2,;r mu,1 goed te 
red1en, mu:r mo,•st toch 2 x zwichten • L,;ns wist nog g~lijk 
t;:. m&ken, do~r Rc,dLmnker, die ,_c;n go&dc cnmbinc,tic met een 
k,-pbcl ,r.fwerktc. In de twcc,de' helft vrndén de P0Lldijk1Srs ·nog 
3 maal het net. Tien vun dr; elf spelers hebben ·er h,srd voor 
gcwc,rkt. Ec,n 'griodc - ra,:id voor d·. volgende k'-er : Gc.ef :de bal -
ineens mi'. t c,on ferme, trap n .c,r c;en vrijstanndo' m0dcspeler. 

STAlîDEN JUNIOREN. 
~ 

1e klasse G. 2e klasse IL 
LENS 3 7 5 1 1 11 1 5-11 Gr.Will.3 8 6 2 - 14 
àAVA 2 6 3 2 1 8 14- 7 Qu.Steps.4 6 5 1 - n 
Vredenb.3 6 3 2 1 8 13- 7 VVP 4 6 4 ·1. 1 9 
VVP 1 / 6' 3 1 2 7 18-13 DEL 8 6 4 1 1 9, 
Westl. 2 6 3 1 2 7 13-10 _LENS 2 7 3 - 4 6 
G:DA 2 6 2 1 3 '.5 16-t,i! RKAVV 4 6 1 1 4 3 
DHL 4 5 • '1 1 3 3 8-1.3' Bl.Zwàrt 4 6 1 5 ' 2 
Bl.Zwart3 .6 1 1 4 3 ~-17 · RAVA 3 7 1 2 4 2 
Velo 2 6 -~ 2 4 2 8-21 Vredenb._5 6 - - 6 

Het vijfde kan nog wel.wat klimmen. Het derde staat nog 
st_eeds bovenaan, __ maar zal er nu voor moeten vechten! 

., . 

42- 6 
20--6 
19- 7 
18-12 
19-1_7 
14-18 

6-38 
9-21 
5-27 
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SîA:lDElî JUNIOR;.:, (vervol~} ' 
Interre~iona'1e com:eetitie A-klasse VI ., 
A;JO 8 7 1 1 5 50-10 ilAVA 1 6 6 12 7 6-,t . \ . 
TY.BB 7 ,t· 2 1 10 /14- 9 Bl.Zw,2 7 5 1 1 11 22- 8 ' .. 

. B.'J~'.i ' 7 3 3 1 9 1 20- 9. 'RKAVV 1 ' 7 5 1 1 11 · 22-10 
,:?C - 7 4 2 1. 9 25-24 Q.u.St. 1 7 5 ~ 2 10 "26- "'. ·, 

Laakl:wart. 7 4 3 8 19-20·Spoorw,1· 6 2 3 1 7 17-'17 
LE!."\JS 1 7 3 2 2 8 15-18,JlenHoorn 6 ·3 - 3 6 10-10 

Stormvog. 8 4 - 4· 8 24-21 Vredenb.2 8 3 - 5- 6 11 -31 . ·. 
DHC 8 3 1 4 7 15-19 LENS 2 8 1 1 6 3 8-20 

Lugdunum 7 1 2 4 4 • 11-19 DHL 3 6 - 1 5 1 2-23 

DEi1! 7 2 - 5 4 16-31 viit Bl.1 7 - 1 6 1 6-27 

Haarlem 7 2· - 5 4 11-27 ,. 
uvs - 8 1 -.7 2 12-25 . 
,é klasse K,-: · 3e klasse ·N . ., 

.GDA 5 8 1 .. 1 14 !1-0-11 .osc 4 6 5 1 - 11 23-8 
Gr.Willóm5 7 6 1 12 34- 8 ,Juventas4 6 5 1 10 27- 7 

~ 'I 

LENS 7 8 5 1 2 11 20--1 5 ·_LENS 8 8 4 2 ·2 10 26-23 

VVP 7 5 4 - 1 8 19- 7 . 131. ,>1art6 7 '2 2 3 6 21-26 

Vredenb :7 7 4 - 3 8 28-,17 °'?:i\VA, 7 5 2 1 2 5 13-12 

RAVA 6. 7 2 - 5 4 "i 1-26 DHL 14 '6 2 1 3 5 12-19 

El.Zwart 5 8 2 - 6 . 4 13-28 _GDA 6 6 l - 4 4 -' e..:1 2 

DHL 7 - 1 6. 1 5-31 Velo 6 4 1 - 3 2 - 8-17 

~u.SLeps 6 5 5 3-30 Vredenb.8·5 1 4 2 . 10-21 
VVP 9 -1 • 1 2-5 

4e klasse s. 4e klasse W. . ' 
· Q.u.Stops 8 7 7 - - 14 28- 5 LENS 10 7 7 14 42- 4 

Bl.Zymrt 7 6 5 1 - 11 24-'- 6 Westland. 7 7 5 1 :1 11 24-13 

' LENS 2 
,. 

4 1 3 9 32-13 _Qu.Steps10 çi 5 - 1 10 36- 2 
' 

Gr.Will.8 4 ,3 1 6 .16- 7 VVP 14 6 4 1 1 9 22- 9 

DHL 15 7 3 - 4 6 19-21 Bl.Zw. 8 7 2 1 4~ 5 8-23 

VVP. 11 6. 1 3 2 5 10-15 VVP 15 6, 2· - 4 4 8-16 

GDA 7 . 7 2 1 4 • 5 14-17 }lAVA 9 6 2 ·- 4 - 4. 7-29 

Velo 7 7 2 - 5 4 16-27 ~OA 3 x1 6 1 - 5 2 15-30 

Vredenb.10 5 - 5 - 3-23 Gr;Will. 0 5 1 1 3 -1 . 10-15 

RAVA a':X:) 3 - 3 -2 3~31'GDS 4 x) 6 - - 6 -2 12-43 

, x) 2 punten in mindering.· ' _;, 

,, ' 
-

' ',· 
'i':, 

'•· ·- .. 
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s·.rA}IDEJ si~~IORE!î ---------
1 s-C,-ravenz. 
H.v.Holland 
BEG 

7 5 1 1 
7 4 ·1 ·2 

. . 1 D 
11 ADV"(; 

9 . ''LENS 2 .., 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9. 
9 
9 

7 - 2 , 
7 - 2 
3 '4 2 

14 
14 
10 
10 

' 

Delfia · •· 
• Velo . 
Gr.:lilieru 
Orai,jeplein 
LENS 1 
Naàldwijk 
_jfermandad 
Full Speed 

8 3 3 2 
7 2 4 1 
7 3 2 2, 
7 3 1 3 
7 2 3 2 
7 2 2 3 
7 1 3 3 
8 2 1 5 
6 ,1 1 4 

9 RVC 3 
8 Spcorw:l:jk Z 
8 S H.S. 5 
7 Naaldwijk 2 
7· · VIOS 3 
6 Laakkwart. 5 
5 Full Speed 2 
5 Concordia 2 
3 Kranenburg 2 

,5 4 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
3 2 4 
4 - 5 
4 - 5 
3 ~ '6 
1 1 7 

2 I 
Celerit.5 

. LENS 3 . 
9 
7 

Bl,. Zviart 4 7 
Flamingos 3 8 
SH3 7 8 

· 7IOS 6 9 
Hi'V 6 
Cromvliet5 
Delft 4 
RKAVV 4 

2-L 

8 
8 
8 
8 

RAVA 7 9· 
VVP 6 8 
RVC 6 8 
Celeri ta·s 7 8 

·Vredenb, '5 9· 
HBS, 11 8 
Voorburg 5 8 
LENS 6 8 
L?akkw.9 6 
Wit.Bl.RR')3 3 
-x) ; 2 punten 

Westerkw. 1! 

ll 16 
1 2 
10 
10 
7 
7 
6 
6 
3 
3 

3 E, . 
ÎTaaldw:jk 3 

· Velo 3 
GDA 4 
vcs 6 

6 12 
8 11 

10 
10 

7 
9 

1 Archipel 5 
Voorburg 5 

· El.Zwart 5 
HMSR 4 ' 

:~. V, ciüll: 3 
( Ll~r:..; 4 

~·~i~·stdui V. 5 
Verburch 3 
3poorw,jk 4 
ADS 4 

9 
8 8 

Rijswijk 5 
Tonegido 4 
Iilaasstr,4 
'JlYB4 

7 7 
6.,. 6 
9 3 VDS 4 ' 

·LEj~ 8 2 

A.JL 
16 Triomph 6 8 

. 13 Postalia 5 8 
13 VVP 10 7 

9 LENS 7 8 
7. RCDH 2. 8 
5 ADS 5 8' 
4 BL!T 7' 7 

-3 _vcs 11 7 
2 · Oranjepl,4 7 

-2 Wassenaar11.2 

:i.~ minde;ing. 

,.. . 
• f 

.4..J!... 
14 GSC 5. 
11 Postalia 6 

8 tr,'P 3 
8 RKDEO 7 
7 Llaasstr.5 
7 vcs 12 
5 LEllS 8 x 
5 DWO 5 x 
3 Verburch7x) 
2 vue 12 

' 

9 
9 
9. 
~ 
8 
8 
6 
3 

9 15 
,9 1 2 
7 11 • 
8 10 
7 9 
9 8 
9 • 7 
7 . 6. · 
8 2 
9 .2 

6 12 
6 9 
5 5 
6 '4 
3 . 3 
4 2• 

3 
4 

. 3 -1 
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LENS I Z.AKAG!.!Jr.A . 
Zaterd;:ig · 29 nov 58 . Lens -jtmio,-e!l 7, 9, 10, 11,A-Il-C-IJ-I!: 
Zondag 30 " Lens serüor€n 1 t/m 8, juuior8n 1, 2, 3, 5 --
:Maandag 1 dec 58 Clubavond ! 
Vloensil.ag ~ 3 " : •Woensdagmid agckub 
Vrijdag· 5 " : Pakjesavond 
Zondag 14 - " : Lens I fees-tavond ! ' 

., ' • 1 ----------------==--==-========================~=========== 
- ZONDAG' A.S. WEER G:E.Eii Et:.KJ;,u; NEDERLAAG ?? 

==== ·========= ·=====~===================·================== 
'èüITEliGi::Y/ONE VLRGADERING. 

1. c::.ubgebnm1. ' 
_Donderdag jl. heeft het bestuur tlan haar plan-

nen openbaar gemaakt t,et betrekking tot het bouwen van het 
clubgebouw. _net-aantal leden en donateurs dat aan onze op-
roep gehoor heeft gegeven had wel iets groter kunnen-;1iji., 
à.och de aanwezigen· hcb:oen met belangstelling en instemming 
vàn de plannen kermis genomen. De door de heer C.Peeters·ge
'l!laakte tekeningen vonden een gunstig onthaal. Jcê verwachtin-· 
geh 0l'ltrent het tot standk0ming van nns eigen II home " zijn , 
v~le {!raden gestegen. Vanzelfsprekend is er yoor het bouwen, 
van. dj t ''. home" éen belané'TJ.jk bedrag nodig, Dé gedachten 
·van; het be_stuur gingen ujt naar het plaatsen van een.9bl.iga_
tie-l€ning, zoveel mogelijk onder leden én donat€urs, en 'de
geneY_~ die Lens op een ar.dere wijze een goed hart toedragen.· 
Er zullen"stukken" wÓrdcn uitgegeven gi·oot f.25.- met een 
rente van 5%. Staande de vergadering &aven 10 leden zich op, 
om er'met het bestuur, op uit te trekken om deze lening te . 
plaatsen. Natuurlijk zijn er onder de niet aanwezige leden en 
d_onateur'l ·nog _vel!?n die eveneens hieraan een s·teentje willen 
bijdragen. Geven deze zich even 'aan het secretariaat op. -De , 
aan het u:i,tgeven van.deze obligatie~lening verbonden werkzaam- 1 
heden zullen met de meeste spoed worden u:i,tgevoerd, Daarna 
zullen al onz.e l·eden <;an donateurs bezoek ontyange,;f, We zijn er 
tlij 'voorqaat van overtuigd, dat onze "colporteurs' een 

' ' 

• 
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, 'gunstig onthaal zullen vinden; 

2. Trip naar Duitsland.. . \ ~-
Na· ç:e pauzé gaf de heer A. Walhain een 

·, ui tvocrig 0n enthousiast r,sumé var. de ,-,utdekkingsreis wdko
op ini tictief van onze voerzi ttE:r naa:r- Idar'...Obcrs te.in was .nn
dcrnomcn. De dáarbij opgE:danD c,rvaringcn waren van dit:n aard, 
dat dofiniticf boslot~n tcrd, met PinkstLren 1959, onze ec.rste 
bui tc.nlandse reis to ond,,rnemen. D0 reis .zal worden g<:emaakt 
per bus. Het aantal"duünemers kan,50 bodragen. Onze PéPé had 
inmiddels al meerdere stappep ondernomen, zodat zij pns kon 
mededelen, dat do kosten·f.40.- per p&rsoon ,zullen bedragen. 
De start zal plaats vinden in de vroege ochtend van de zater
dag voor Pinkstèren, terwijl do ,thuiskomst is bepaald op Dins- · 
q.ag na Pinksteren (waarsc!,ijnlijk niet vroeg). De .reactie van 
de aanweczigcn was bepaald.zeer enthousiast. Wa&rsciijnlijk -' 
zal hot· aantal beschikbare plaa tc,ei: binrn,nk0rt zijn volgeboekt. 

-:-:-:-
, De stem van de PéPé. 

. ' 
1. De trip· Idar-Obcrstèin(Dui tsland) 

In aansluiting op hot verslag van do b:,ü tengmyone leden 
vergadering, waarin o.a. de_ b'.d tenlandse trip ter sprake komt, 
-guven wij 0nderstaand enkele b0lar;grijke punton aan- waaràan ' 
iedereen aandacht zal;"moe:ten schcnke!'l. 06k de s~clers van hCt 
~ûrf:!te ! 1 • . ~ · 

''i''• Aanmelding kan uitsluitend schriftelijk plaats vin
de:i. en moet v/J6r 10 de~er.ber geschïeden_bij dhr.J.Jager, Wei-
marstraat 67. · •, . · ~ , · 

, b. Na deze datum ontvangen diegenen die. q_e trip zul
len meemaken, hiervan bericht ontvangen. Het inschrijfge.ld ad. 
f .10."- zal dan dire,ct overgemaakt moeten worden. De resterende, 
f .30.- kunnen verder inums of ir;t vijf maanddijkse termijnen 
van f.6.- worden vE-rrekend. 

c. Voor nadere inlichting~n informere men bij de Pépé. 

2. De feestavond. ·. . • 
,. Ove~ ruim twee weken, op 14 decemb~r, wordt 

het grote, jaa·rlijks. terugkerende, Lensfeest gevierd in het 
gebouw II De Vereniging II aan de Willemstr. Deze·zaal, die pas 
gchct'l gemoderniseerd is,· -kan. ·een. behoorlijk aantal Lensers 
bergen, maar wanneer U er niet'vlüg bij bent, loopt U-de kans 

-. ~ , .., I 

' 
, 
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acht or hot net te vissen. Wij ge ven U dus ,het advies: ·talm·',,,' 
: nit,t langer maar v:erz1oker.-U-van een plaats door het ka.pen 
, van .:.en toE.gangsbewijs • ..',ij kunnen U m<-cddcn dat het aw:

tcur gczel'schap LancV,ak het c,~barc t verzorgt en da.-1; d .. , 
: .ba;:(',, " De B0uncers " het bal 1:iuzikaal zal opluisteren. Gom
, ment,:;ar overbodig. Haast U dus naar à.e v<"lgcnde adressen ✓ 

VOC':!:' :ol&8i;skaa1°ten:, -dhr .H0uk1.s, 2e Schuytstr. 60, Dhr .Eoé::•-· . 
naccl, T<'m&tcnstr.243, è.hr.J.Jager, Wcimcrstr.67. · 

' Plaatsbepreken vinè.t °l''laats óp znndagmorgen 7 di,cc~.
ber a;s. van lüû30 tot 12u30 aan het adres van de N".V.Krol, 
Suezkade ;55. ~ / · ,-

1 • ' 
3. De contactavond. · · . . ·. . . 

Ilcze avond. zal, nu het •Jaarfeest al zo , 
dicht bij is, ui tgE:stE:ld r.:o, tim wox·dcn tot na 14 'decerr,ber. 
Wij gé.ven U tchtiir clc 'v-f..rz"kcring dat van uitstel g.:cn af
stel ko:ct. Ge.lelt dat nnk voor Uw plan om hc1ar te bezoeken ? .; 

~ . NM. 

Nieuw~ doï.1a tL urs: 
352 J .VLrr.wulen, Hcrschc,lstr·.23A 
353 W.F.Stoové, Statcn:,lein 13 
354 G.Gossen, Kon.Emmakade .J.64. 
355 1:cvr.J.E.Schutte-Ch&1°ité, ·Kcmperstr.18 
356 E.~elting, AhÓrnstr.36 ' 
357 Mc.vr.M.E.J.Hogèndoorn-Schutte, Vreesw:ijclstr.106 
358,L.J.Hogendoorn, Vreéswijkstr.106 
Nieuwe• leden: ' · 

'.- 363 R • .r°:1,1,,,::-Wcsting, 19.9.3é',· Svhaarsbergenstr.98(oud lid) 
In Bal lota,,,:e: · . 
62 H.Erat-dcnburg, 12.çl.4& Jctsmijnstr.112 dhr.v.Gastel-:::arol. 
6 3 R. 11 

• ; ·- 12 "8 .• 48 ~ · ~' ~ 11 
Il 

11 
, 

11 

64 C.Mars,25.12.46 ·copernicusstr.194, Br.G0rm,;no-P.Juff. 
65 M.Bom, 6.2.41, ,HengelO'laan'.106, dhr.J .Bol)l-A,Hoèpenbrouwcrs. 

TOTO-NIETNIS. • . , 
, , De uitslagen waren over het algemeen volgens •de 

verwachtingen. Zo ~eiden we enkele deelnemers met 12 punten. 
Nog'niet genoeg om mede te delen. Wel werd hierdoor een be

'langrijke verschuiving ;in onze eigen competitie aangebracht. 
~a de"tweed,e ronde is fü. stand'; 1.(21)K.Bont,je; 2(20)P.v.' ' 

" ' . 

•, 
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d.Amt.Ele; A.:f.voBommGl, G.C,oàmµn's, H.Jt..ci:bi, H.J&nsscsn, V.v. 
Laarhov.:n., P .l,Iil tenburg, \'i .Rolf es en H. Wtc.gu;inck. Op q.,:; d::,,rde 
plaats volgE.'n 13 d.,elnemLrs m,.,t 19 punten en daarna als vic,rdc 

· 47 in~Ghdcrs mot 18 punten. Volop strijd duË. lfaar· rc.gclmatig 
dL\,)lrtt:mcn is· van b's1nllg. 

4 

Vror ~zonè!.c:.g a .'s. fo~D'!ulif.:r0n i•nlc_
vErcn 'op _d<: gebruikelijke \'lij ze bij dhr;'\''ü, te fe;ld, RLgéntesse
li,an 198 tot vrijdagavonè, z, .. ,, .uur <-n bij. dhr.H0ukcc, 2e Schuyt-

1 str.60 töt ,;;"t,rdagavond zes uur. Vec.,l'succ,:,s. · 
-:-:-~- I 

Wie, Jiclpt. , ·· ,., ·· 
Onze.vorige noodkroet hûeft verschillende reacties 

tot gevnlg gehad. De reserveshirts en de vlaggen werden onder
handen ge-nomen E:n or meldden zich or~lcelc L•_nscrs v0or het on-
. d,:,rhoud van ballen, HartLlijk. dc:.nk ! ,, 

r Zijn c r sOms nog -c..nkelu spniorcn of junioJ:·cn, die•-, ... · 
de verzorging van oen pa.ar bruine, cionstertjcs op. zich willen 
n:.mt-n ? \Vant t.·r zijn nog een ti~1tv&l II led.ere i' die, niet1'ge-
aclopt~c.,rd"zijn, · , 

' 1 Vnor h~-t pl;aatstn van dé afrastering zi~n er, nnu 
ni0t dirLct Vcc:l assist,mtcn gcvond,:;n: 2 b'.:,stm,rslECden E:n een , 
junior, _dat is, mLncn mij, de, 'Lelé lmlpc0lonno . Wii- hc~.ft 
nog een dinsdag-, donderdag, cf vrijdagmiddag vrij ? Is he;t 
ni0t dirLct d~ komcmde wctk &l, ach dat hindert'niet,,want. 
voorlopig duurt .het pog we.l oven voor alles ·erstaat. 

~Vic helpe11 wil, melde z:ic;r.. bij dhr.A.,;..Gastel, 
TomatcBstr.lp6,te1.339900. Ilate;riaalcommissie. 

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

,-----Onze zusterv'ereniging Quick Ste-ps herdenkt dezer ''dagen 
. h0.t f8it dat zij 25 jc,ar geleden werd npgericht.· :i:n deze járen 
, hC:bb0.1 de rli,ikc.,rk:;_aanbe,:onsrs zich ont\,ikkeld tot &en kernge-

zri·ncln. 7Crcnig.ing, 'li22.r t-:;g,.:.n h0t al tij i pré.tt:-'•_g s pelE:..n ~~s,, . 
Hicr])j_j · b:rcdcn wij h8'n 0nzè we·lgE:-mt:(.nle felici ta-tiea uan.:îng 
vele jaren, Quick Steps. . · , . 

-Een van Thü Yellow Bla.ck Boys heeft zondag j. i. Harry 
, Dietz. een gekneusde voet bez·o.rgd, We h"pcn cl.at ·dit lichaams

deel weer spoedig bruikbaar is voor een voetbalwedstrijd. Het 
,,. beste ermee, Harry · ' • 

·-

' 

\ 



-----------------------------------------------------------
-Juist. omgc,ko<-rd is h&t rr.ot Cess van Egmond. Hij hoeft 

dringend ern paar n kickcrs" nodig, maat 37, Wie ·½:ari' Cc,cs -
helpen? .Zijn adres is Drü, bc.rgens tr. 50. 

-D(_ htt:r J"v·.Vcrirnry, lii yan verdl(:..nste on.tcve;ns 
voorzi tte;i:- van onze elftalcommissie, is za trdag a .-~. twaalf
c,n-e8n hcllf jaar gc,trouwd. Vanaf dezo plaats biGderi wij hem 
0n zijn iccchtgenote onze harèel:f.jke gE;luk:wcnsen .aan. 
· -W:i.j vern~men dat zat~rdag a.s. de Heer _,;n llkvr. 

C .Al, die cnig0 jaren geleden naar Canada &migr~crdcn, v,,or 
één vacantie van Enkele weken hiE;r zullen aankomen. Onge
twijfeld zullen wc nog wel nader kennis maken met deze oude 
Lensvrienden. Hfn.~ij een aangoname vacantie toegewenst. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 30 NOVEMBER 1'?58. 

- 2 uur Lens 1 - Full Speed 1 · V) ,T 1 · ·1 6 
12 11 Spoorw. ?-Lens 2 Crmplex Es camp I, 'inga.".lg Hongdol. 
12 11 HVV 6 Leons 3 van H0genhouèklaan 

- 12 11 Lens 4 - Spoorw.4 V 1 T 1 L 5 . 
- 12 11 Lens 5··- ODE 4 V 2 T 2 L 5 
- 12 11 Voorburg 5-Lens 6 Prins Bernhardlaan te Voorburg 
- 12 " ADS 5 Lens 7. Monstrseweg te Loosduinen t/o n°10 
- ·1u45 . Lens 8 - vue 12 V 2 T 2 L 5 

.., 

OPSTELLINGEN: 
Lens 1 : P.v.d.Lc,rnw, L.Knij:ff(Voorb.) .i\,Y.Laélrhoy.an.,• 

B.LuiJckx, J.Admiraal. H.Haket, N.N. , füRooduijn, P.Bl,rghouwt, 
H.BE:ijcrsborgen v.Hc·Îl<-'3'•, J .Ras; Reservc,s :. L.Knijff (F), ' , 
H, Verl,eugd. Lei.der : f ar. J. Willems.Gr2nsrc oh ter: dhr ,A, Bogis ch 

Lens 2 :F.Ko.rternas, c:PE:eteI:s, H.Kcmper;A:Voster, 
J,v.d~llee:c, A.Hoppenbi·ouwers, J.St.ij\j:erbuijk, J.Jager,R.Vhiste
feld, A.Burghouv;t, J .Wüst-. feld. fü,serve •: H.v.d.Bc~k. Leider: 
dhr.A.de Weert. 

Len.s 3 : H.Eisenburger, J.Beijersbergen, C.Vcldink, 
N.de Gruyter, C.HoogeveE;n, H.v .• ~icü, A.Beck,F.Burghouwt, 
A.Linneweever, W.Hegge, L.Fortman. 

Lens 4 : R.de Waart, Ph.de Heer, P.Krr,l, A.Krol,J.v. 
Westing, G.v.d.Waart, G.Kemperman jr. V.v.Laarhoven, H.Naaste-

. . ' pad, H.Pennings, H.v.Westing.,Reserves: A.v·.Gastel, J .v.D. 
Beek. · " 

. ' 



. . llb--------- ----------------------------------------------------
Lens p: J ;·Frijters, A.Smabcrs., K.Cxamm,-J.Boortihan, 

B.v .• Vdzen,R.Verb3:ugh, P.dè Leem,, F.W~lff, H.Mulder, G.J?hee,· 
J .)l0rsboom; Rvscrves: ·J.Stnltènberg, D.v.Lieshout. · 

· "Luis 6: M.Suijkcrbuijk, E.L(hvcnstein, G.v.Gein,W. 
Klünnen·, R.Bóèkcr, C.Nieuwenhuizen, L.Bl0m, J .Kuijpc-rs, F. 

· Schippers, G.Lam, J.Br<'chard. ' 
Lens 7: A.Blok, J.Bullering, F.r-1e>urik, J.Bom,H.v.d,. 

B0cgaardt,.J.B0ntje, A.v.d.Bemt,H.v.Rijn,H.Janssen,A:Ro0d8n-
rijs, S.Kr·oon.· · ' 

Lens 8: H.v.d.Bc.ek, J.v.d.BoE-k, P.v.Onna,J,BroE.khans, 
J .Stnl tGnberg, D.v .Lic.shout,A. Onderwa tor., J. v .Poelje, S. de Bruijn, 

. L.dE: Weert, L.Nh"ssen, 
Ailschri,ivingcn te richten aan dhr.H.van Rijn, Medem-

blikstr. 210,. telefo0n 663281. · . . . 
Pr"gT.amma zondag 7 decomber 1958: üranj<.1ilein 1-Lc.n~l 

Flamingo's 3- Lens 3, Vélo 3-Lens 4, V:JS 4-Lcris 5, Lons 6--
C, l<;,ri tas 7, VVPlO-Lr.a 7, CV/"P 3-C.:Gens 8. 

-~-:-:-!....;' 
VAH DE JUCO: PROGPJ;.!,IT.îA jt;NIOREN VOQR ZÀT, EDAG 29 NOVEMBER 1958 

-2u45 Blauw Zwart 5- Lc.ns 7 . Dr .Mansvol tkade te· Wassenàar 
:'..2u45 Lens -9 - VVP 11 V 2 T 2 L 5 
:..2u45 Lens 10 - Gr.W.Vac 10 V 3 T 2 L 6 
-2u45 Q.Stteps 11 -Lens '11 Terrein Nijkerklaan 
-lu45 Lens :rmp.a - OSC a · V l✓ T 1 'L 5 
-lu45 Velo .b - Lens pupib'Harry Hoeklaan_te Wateringen 
-lu45 Lens pup.c-' OSC,c. . V 2 T 1 L 6 
-lu45 " " d -,VredEmb.a V 3 T 1 L 6 
-3uur Lens'E - Lens D " V 1 T 1 L 5 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 30 NOVEMBER 1958: 

-12 u. DHC l ~ Lens 1 Terrein L.v.V0llering 
-12 u. Lc:ns 2- Rava 1 V 3 T 2 L 6 

' ~ -lul5 Lens 3- GDA 2 , V 3 · T 2 L 6 
-lu45 Q.Steps 4 -Lens 5 Terreil'! Nijkerlaan. 

De opstellingen zi.jn; Lens 1 : C.v.d.Beek, R.Blok, D.Taat, 
P.Kemper1 L.Blo·gg, J .de Heer, F·.de Groot, P.FrEitz, VT.Stoové; 
B.Hendricks, P.l\!Lershoek. R6s.: H.v.Dijk. Sam~nkmmst:10u45 
Stlition Roll.Spoor; ·· · 

... 
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kns 2: G.dE. Háas, R.Dc.kkccr Kleijn,A.Lutt0rman,. 
C.Vc:rheugd, Iel.Harders·, H .. Pn,lman,A.R:oebers., K.v.d.Laan·, , . 
L.Hansseri,F..Nordman, N .D_rabbc. Res .J.Mmlier, R.Strààthof. 

Lens 3: als bE:klrnd met H. do Haas, fü,s ,A .R0.:. bers 
M.Hardcrs. -- · 

. · kns 5: .i".Sch0ltln,. H.Gc;:E:mans,F.Wamsteekér,C.Nuyt~ns 
M. v .Zilflic,ut, A .Vr-i&link, A. v .Eiis, P, v .Gerwen, R.P,.,lman, P. de 
Haas, J:Wicd.(nhrff. Rc.s,: F.d-: 'i,it, V.Ifow&e.. . . ' . 

. Lens •7: G.Ekümans;· J.Ji1.c0'bson,P.Ni€uw,.nhuizen,' 
P.Haring, J.v.d.Knaap, F.de la Fuente, J.Witting, 1'.Nowce; 
L.Thomas,·E.Bish, B.Brouwcr. Res. ·: N.v.Adrichem,S.Dauw. 
Samenkomst: 2uur, Java brug (Als, je school laat uitgaat, neem 
je _spullen ·dan mee en ga dirckt dnor) .' ' . 

' . 

. Lens 9: Als bek&nd met G;d.:, Hoogd en P:Timmermaµs. 
Res.; H.V/ubben, A.1forto. LEidcr:, dhr·,A.BE:ck, 
-- Lens 10: c.ls tcge'.1 Vh,stlandia. 1tcs,.·H,Stit'en H .• v. 
Paassen. Leider :, d.hx.F.Mcurik.';' · · 

' 1 
. · •Lens 11 : R.v.Grioken, :i;;.v.d.B~ck,J.Nuy<:.ns, P.·,,Dijk 

if;W;:e;ienbèrg, C.S,tijkèrbuijk, A.Koeleman,-J .Schellaart, A. . 
Vcrstelgh, ·R.Mr;rtinus, A.Rafü,maker. Rcs.: F.R~k8rs,. G._v.Dijk, 
Leider : Br.GoP.nwinus., · · · 

331506. 

' • 
!;fss,_hri;ivingen aan ,dhr.E.Sarolca, Mc..zeniaan 43,td. 

Programma ,junioren. en pupillen vnor 6 en 7 dec 58; 
kns 1 ? RKAVVl-Lens. 2; Bl.Zw.-Lens5; Lc.ns 8-Juv"ntas; · . 
Lens 11-Vclo; GDA - Lens A; ,kns B-Vredenburch; Lens'i:l-Valke-
niers; Velo - L~ns D. : . '· ·, . . ·. ·• .. 

' .. T~t/ onze spijt kan door. bijz<;nid"re omstandi~h<:.don de 
training zaterdag 1.1. niet doorgaa~. Vlij willen de opgeroepen 
riogmaals wijzen op do. WE:Kelijkse trainingsgelegenheid op· · · 
wr,ensdagmiddag de traditinnele woensdagmiddagclub. Maakt van 
deze ideale oefengelegenheid gebruik. JUC0 

EN NU DE PUPILLEN: ' . 
· Lens A : als Norige week. 'Res. ti.;v.Jl:ete:ii en J,Jehte. 
Leider : dhr.A.v.Gastel. , · --

Lens B : als vorige weeK. Res. A.Groct, J.A.Groothuizen 
Leider : I•hr.W.Stoové. Samenkomst: lul0 Leyweg, hoek Hengel<?-. 
laan. 

' . 



; 
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. Lc;ns C: J.Boctekees, R.v.d.Vlal, K.v.d.Wans.em, J.Li<.shout 

J .Ki<,bcrt, A.Englc.bert, J .Luneman,J .v.Gcrw,m,A.v.d,Beek,C.Rea

bel, J.Middcldorp. Re;.,11.v.d.Ruytenbeck, J.Jeheb L.ddcr: 

dhr.R.Blok. -- · 

Lens D : F.dc Haas, A.v.Es,H.Rothkrans, J.v.Dorp, 

G.v.d.Togt, R.B_lok,ll.Suijkurbuijk,A.dc Vri0s, F.v.d.Bncmer, 

F°.Janssen, R .Duijvuatijn. Re. s.: J .Br.,r.,:;:cr, R. Suijk<èrbuijk, 

Leider: dhr.H.v.Dijk. 
Lens E : K.v.d.Wanscm, F.!.'.ourik, J .v.Rooy,F.Jehee, 

J .Brcmmer, W .Pe:ters, · W.K,:.ol ,F. v.d. OudE:raa, J .Jehee ,hL v. d? 

Ruytenbeek,A.Kro1·~ fic.s~: N.d~ Haas, J.v.d.Broek, E.Snijdcrs. 
. --

Afschrijving-on aan dhr.A.v.Gastel, T0matc;nstr:166,tel. · 

339900 v6/lr vrijdagavond 6 uur. . 
. ' 

Het E-elftal is inmiddels ingc.dwcld in de crmpetitic, 

zodat binnenkort - waarschijnlijk ove:r 14 dagen - offici~lc 

•.-,,:;dstrijden vnc,r dit elftal zullen w0rdcn vastgcstcli. 

Afschri,jvingen moe, ten v<'>6r vrijdagavond 8 uur· binnen 

ziJn voor de op zaterdag spelende elftallen en v6rr 1 uur· 
1 s-zatLrdags 'voor dw op zondag spelende, teams. Wanneer je 

plotsding vcrhihdcrd bènt, bv. •je wordt op zaterdagochtend 

ziek, terwijl je 1 s middags mo<.t spelen, dank dan niet : " r 
HGt is nu toch te laat, dus ik laat nü,ts van mo horen ''· 

Want in zn'n goval gèldt: Beter laat dan hc.lemaal niet en 

misschien kan er dan toch nog een invaller gevonden worden. 

WINTERKLEDING: 
,7anneer de tempcratuu,:., zr,,als in het afgelopen · 

wc.ekend, nogal aan de lagEO kant is, dan is he't mogcrlijk, dat 

er sommige voetballers zijn, die een v0ctbalbrockje e;n shirtje 

<'en. wat erg luchtige 1$:lcdij vinden. In de knmcnde maanden 

zal het wel vaker koud zijn en bovendien kunnen we, zonder 

pe;ssimistisch te zijn echt wel verwachten, dat het dan behal

ve \'jnud onk wel eens nat en af en-toe misschien wat erg winde

rirr zal zijn. In zo'n geval is het inderdaad wel eens ver- , 

standiger iets warmers aan te trekken dan alleen maar een 

shirtje. De oplossing, die hiervoor het mcest.gokozen wordt, 

het aanhouden van het c,ndcrgoed, is wel de slechtst denkbare. 

Want ook bij.koud weer kan een actieve v0etballer nog wel wat 
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tr,mspiratie. prr.duceren ,. tnfö t als g;_;v0lg.: vrchtîg 'ir,dcrgr.cd. 
Bovtnêtien is de k,ms ~p ctn pl<"'ts,:,ling tui tjEJ in ·Nc.d,,rland'" 

'm;....l stnl we 1 aanwezig. :8ri 00k d~n ·zit je mG t natte spuiten . 
. -~ · . ~ Vind je da1i r-r-k oen <~nkel· shi;_.~.50 te k·."1ud, trc._ng 

;l2n i0t~ mee, dat jo d.s:ar'·'tnder k\m t dragP_n · en r..a de wc·'.1-. · 
sttijd viCcr k;nnt uittr(.kken_. liut kste is•ic_ts van wr>l, bv; 
<''--n ~'-!de slipr.ver. Me.ilr 0nk · cGn ;'u-l bl0csje kan ~l d~-'"' t 
d:--~:1 1 Je ge·v/C1ne kleéling blijft d&::1 tcnmir,ote; drong ,,n E.'.;h'r.n 

· in de kle" dkamer. '· ' . '' . ' 
L E N S 1, W E D S_ T R IJ D E N R E V iJ E. 

Ui tslàgen vàn z'lterdag 
.~" SEgit)R!im / 

l-!er;narldád-Lens 1 
' Lens 2-Ccncordia 2 ·. 

Lens 3-DE/lft 4 

' '.,, en zondag, j 1: 

.• 1 .:.2 
2-1 
0-0 

,' 5-'.J 

JUNI0RE:i: 
·, · Lens l --- 'IYBB 

-'1 Lens 2-Dl-!L 3 
· : Velo 3 -- Lens :i 1 • 

: - Lens 5--RKAVV 4 ,: 

. r, 

; 

t. 

Lenc 7-V,-.1s,sená.a.1· 1---i 
RKDE0 7-'-Lens 8 
PUPl~LEN: 

0--2 · Lens .B<UVA. 7 
__ Lens 9-W,Blauw RK 1-1 

(vr.sc,h. ). 

• ,\. J' \ 

Wilhelmus A-Lens A 
Liêns B-HOA B : 
Lens C--Rava D l 

Lens D"GDA C 

Sen ic ren: 

·1 --1 
,· / . 

4--1 
2-7 

· _0-5 

- ,,We:stlandia 7-Lens 10 1-2 
; Len3 11 -Vredenburch 
• ' 14 8~2 

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

'' 

Het ·eerste keerde me+. een 2-1 Overwinr..iî1g uit Rot-:errJam 
terug, Na, 00n ma tig·· beg· n ont•,•,ro: ... s "!:e J..rle :,ens. zich A.a"1. ... de 
dr-;i! .. /s1:_ poli-ti9manr1c:Y1 ,-_ n f.:as "f1c_ooJ..,~P j::~.1,.; ot_?r1 bc~2e.-::::~;~ 
k0pstL,ot 1!.L t E"~n ·vcoTzt ., v_c.n· '.i..:c>Jl1ts. In d:te· tJSRH:i~t~a 'he.d 

. ke_epe:i..· Ï'èi.Hl Y, ·j-o_Leeuw n <. • rr.ee:'.cef.~1 v~rba.F..:.sc] ;ri~~t. g:rcOiA~ ; 

· keeperswe·d-:. I4t",ar toea _.nij · ooîc nog een kej_haJ:·d te~OJL3:1L · pe -
nal ty _-a topte,· zakten' veie mo11de,. , verbaacd cpei: •. na· rust eGn 
jetwat sterker Lens, maa.r het was Hermanq,ad, dat uit .een· hoek
schop gelijk maakte. Tien minutep._' voor tijd. scoorde Ras· uit· 
een pass, van Beyersbergen de. t"!,eede en w~nnE/nde goal. Ge
lukkig dus weer een overwinning,, al werd deze cp nogal 

; I 

✓-
't 

' 

I 
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fortuinlijke wijze behaald. 
· Ook LEr!S 2 haalde. de volle buit binnen. De wedstrijd 

';·zelf was echter maar va~ een matik gehalte: Onze·reserves 
· waren doorlopend ·sterker, maar wisten' in de eerste helft niet 

verder dan één sof-goal te komen. Een spetter van Aad Vester 
tegen de lat noi;en we niet, vergéten te vermelden: In de 

· tweede helft aanvankelijk và.•~ het zelfde laken een pak. Ein
delijk zag Jos Jager.kans 0;1ze voorsprong te vergroten. Dit 
was wel nodig, want kort daarop gelukte het de zwakke , Con-. 
'co'rdia-aanval ·onze defensie schaakmat .te zetten. Er braken 
nog ee;n paar benauwde .momenten aan, maar in de stand ·(2-1) 
kwam geen wijzinging meer. . 

LENS 3 bleef op een teleurstellende O·-O steken. Wel wa
ren .onze ·1ensers steeds sterk in de ,meerderheid, cloch zij 
maakten de tactiséhe fout Delft i:~ te sluiten, waardoor een 
op~enh6ping van spelers in· het vijsmdelijke doe· gebied ent- ~ 
stond. Bovendien werd er door somi:.ige spel;sr~ bar· slecht 
geplaatst en-speelden enkele;1 .ve2lt.e egoïstisch. Gevolg ? 
Géén doelpm1ten ! ! Jamm\!r ! 

' De strijd.tussen LENS .7 en Wassenaar·was er één tussen 
,twee verschillende generaties. Zij "erd ten gunste van de.· 
ous\e beslist! De gehele wedstrijd was Lens sterker, hetgeen 
door de eindstand {5-0) duidelijk wordt uitgedrukt. De schut
,ters waren: A.v.d.Bemt, G.Roodenrijs en last, .but not least 
H.v.Rijn (3x). · ' · 

LEUS 8 heeft in een g'oede wedstrijd de punten uit Noot-. 
dorp meegebracht. ·RKDEO toonde zich een. zeer sportieve te
genutander. Onze beide doelpunten werdèn door J.Borsboom 
ge,scoord. Mede dank zij 'het voortreffelijke werk van onze 
doelman Harry v.d.Beek werd.ons heiligdom niet doorbóord • 

. Nog een prettige mededeling voor dit elftal, De twee ,,inst
punten in mindering, wa~rmee· de Bond ons ten onrechte be
strafte, zijn weer ingetrokken. We hebben dus nu 4 punten 
uit 4 partijen. 

-: : :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- ✓ 

Jun-ioren , 
Het is ·LENS 1 gelukt het sterke TYBB, dat de tweede 

plaàts bezette in de interregionale competitie, een gelijk 

- . 
. ,--. 
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spel af te. dwingen. En voor hetzelfde·geld had,het een over~_ 
winning kunnen zijnT, Was Le,1s ov.er het geheel niet de· betere · 
ploeg ? K,vamen de gasten· niet zeer fortuinlijk aan hun eei]'.'ste.' • 
doelpunt en tr.offeri onze voorwaartsen niet tot drieNaal toe. 
het houtwerk? Neen, het, zat bepaald 1!1iet mee, 'deze keer, / · 
De wedstrijd was.,alleszins- het aankijken waard; ons elftal was - • 

., goe[ op 'dreef en speciaal Harry Die·tz· stak in formidabele vorm .. 
Voor onze· doelpuntén zorgden Bert Her:drichs èn Peter ï.!eers~ :. 
hoek. Het was wél wat sneu, toen !füe Yellow Black Boys 2 minu~ 
ten voor tijd onze 2-1 voorsprong teniet deden, maar deson- • 

',tanks zijr. we niet ontevreden. ". ,., · . • 
LEliS 2 bracht het eveneens tot een puntver.deling, doch 

dit valt ons wel, wat tegen. Gezien het goede resultaat'van 
de .voriv,e· keer én de zwakl<e 'positie 'van tegenstan:der'DHL op· 
de rangiijst, hadden we wel een: overwinning verwacht. lliaar .. -
de aanval schijnt nog steeds mank te gaan aan onproductiviteit; 

' ' Kom lui, een beetje schotvaaridger! ,: · 
·: L'Sl,S 3 ha:i vreinig moeite.met het zwakke Velo. De gehele.· 

. v;edstrijd waren onze jongens in dE!_ aanva~ en de eindstand (0-;4) 
_had dan ook nog veel hog0r ku.rmen ui tv'allen. De vier doel-' 
pun ten ,rerden netjes over beid-e speelhelften verdeeld. ,,. 
Inh.•;se:i·verspeelden è.e ir.edegegadigden weer puntjes, zodat 
c:m'ze positie weer _v~rster'.d is·. Nu volhouden ! 

LE:'8 5 kon het niet bolwerken 'tegen het. lager geklasseur.: 
- . ' de RKAVV en verloor met 2-0. De prestaties van dit elftal · . 

vallen tot nu totl wei wat tegen. Wanneer komen er weer eens 
klinkende cijfers in ons ..,aor<foel ? . ,. 

LENS 8-'RAVA 7 was een spannende wedstrijd, waa:dn beide 
partijen ·goed ,tegen elkaar \opgewassen waren. Onze. voorhoede .. 
was dikwijls net iets te laat met overspelen. Als ze nog eens 
letten op snel handelen en minder individueel spel!,V66r rust 
doelpuntten beide partijen één .keer, waarbij d~ goal van onze 
middenvoo:ç aan Abe deed denken·· Na,' de the_e nam RAVA dire':'~ 
de leiding door een fraaie kopbal. •Resti nog te vermeldem, ✓ 

dat onze spil en vooral .de ,keeper prima ver,dedi
1
gd hebb'en ' 

tegen deze· goede voorhoede. ·. · .. (Br.Germano). , 
' - Het TIENDE leverde wederom een 'goe d<l pre.sta tie, door 

· Westlandia in_ Naaldwijk met 2-1 te kloppen en zodoende weer 
een rivaal van zich af te .schudden. De .-jongens van de heer· 

,. 
, 

/ 
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.,:· .,.. ., 



' ~ ·-· 
- .1 ::.C. -

~---..,.".-,:--,..,;,..., _____ - -.-- -----------------------· ------------· 
~lourik doen het uitstekend en kunnen_ nog stevd's. bogen _C'p 
de· vÓlle winstl _ 

LEUS 11 zag slechts 9 spelers van Vredenburch tegen 
zich aantreden, met ·.mlk negental onze jongens ge,m mede
lijden kende, getuige de forse 8-2 zege. Toch duurde het 
nog een h8le tijd, alv0rens Bersteegh de score kon openen. 
BiJ de rust 11as de stand opgevoord tot 4-1. In de tvmede helft 
was. Lens oppermachtig,.maar toch wist Vredenburch eerst nog 
tet 4-2 in te lopen, alvorens ,rij weer aan bod kwar.1en. Vier~ 
maal kreeg de Rijswijkse doelman hierna nog het nakij~en. 

\ ==============::===========-=-::;;===;;. ======;;:==== ·============== . 
' 

DAT EEN VOETBALLER, al is hij nog slechts een vierdeklas-juni
or of pupil, verlangens heeft omtrent het elftal én de plaats, 
die zijn ~eidex:s geschikt vosr hem achtcl1, _i~_ goed en ~~_la.maal 
nidt te verwerpen . 
.Ma'lr •.• ·. als hij eigenlijk nog pas op de. drec:pel van het voet
balhuis pertinente eisen gaat steê.h,r:, dan gaat hij lijken o'p 
zoontjelief, die tegen zi.)n ouders zegt: "Ik wil wel met U 
aan tafel eten, maar alleen· als ik zelf mijn plaats mag bepalen! 
Commentaar overbodig! 

?•. Juffernans. 
;::;;:::;::;;::;;::;:;::::;::::;::;;:::·;:::;::;;:; >;:::;::::;::;:::;::::;;::;;:::;:::;:::;:::;:::::;;:::;:;;:::;:::;::;;:::;:::;:::;:::;:::;::: ="===::;:================== 

.GEVOlrDEH VOORWERPElf 
We hebben alle gevonden voorwerpen geïnventariseerd en we 
kwamen tot het volgende ltistje: 1 kniekbus,1 k:iliebeschermer, 

7 1 enkelkous,1 zonneklep,-15½ paar scheendekkers, 1 kussentje(?) 

/ 

" 

2 hemden (een zeer kleïn eli een iets groter),1 horloge,1 vulpen, 
1 zakmes,1 vulpotlood,2 voetbalbroekjes, 1 p.bruine wollen kee
pershandschoenen, 2 rien;;m, 1 das (rood-blauw-grijs),1 fiets
sleuteltje, 3 handdoekne (gemerkt:G.Polman,h.v.d.Beek en 1 niet 
gemerkt) vele washandjes en zeepdozen in vrijwel alle kleuren 
eu maten. ,,. 
Verder hebben v,ij nog een aantal kaDpartikelen in voorraad, 
lepels, vcrken,messen, riemen, washartdjes,handdoeken en enke-
le kledingstukken. . 
ALLES BEVIlIDT ZICH OP HET VELD. AT OVER 2 WEKEN. NIET IS AFGE-' 
HAALD, ZAL AAN BELANGSTELLENDEN W0RDEli UITGEDEELD; G. 

,, 
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LENS 1 ZAKAGE'.'IDA 

ZA te:rdag 6 dec 58 Lensjuri. 8-10-12.:.Cc,mb., pup, 

Zondag 7 . " Lenss,n.1;3,4,5,6,7,8, jun.1,2,.5. 

M~.andag 8 Il Clubavond _! ,- ' 

Woensdag 10 ·11 Woensdagmiddagclnb 

· Vrijdag 12 1, Bestuursvergadering. 

------------------.,,, ------- . --------------------------------

HEEFT U A1 KAARTJES VOOR DE FEESTAVOND?? 

OFFICIEEL 

In ba::.lota,,A: 
n°66 A.A.11.Tissu;r, 4.10·.3e Lri~<:los:'r.176 dhr.Willems-v.Gast. 

Ni•~·uwe donateur$ 
359 J.L. Bakker Weimarstr.3'62 

.' 360 r,.Ho-Kang-You , Weverslaa1 28 Voorburg 

361 P.J .A.!LHoogeveen, v: Nijenrodestr.85 

_362 ·Mevr .M.Paschold, Kon .Emmakade, 87 

363 A.Caris, Melis Stokelaan 2120 

: 364 B.M.v.d.Kolk, Noordpoldérkade, 8 

Bestuursv.ergadering: '. , 

Wij maken. de HH Bestuursleden èr op attent, dat èe e,v. 

vergadering zal worden gehouden op vrijdag, •12 e.ëc a.s. ten 

· huize van cîe heer C.Hoogeveen•, Tomate.nst,;..238. Aanvang 8 uur. 

TOTO-NIEtlWS. . 
De heren P.Wagemans en J.A.Walsteyn zullen zonc'.aga;ond 

jl. toch wel even een zekere spanning. in zich-hebben voelen· 

opkómen, toen zij bij het controleren van hun pooi-formuliertje 

tot 12 punten kwamen. Jainmer dat juist dat la,atste"doel"punt 

moest ontbreken. 
. . · ·· 

· De onderlinge competitie heeft een nieuwe leider n.l. de 

heer P.v.d.Ameele die met 30 punten de lijst aanvoert. Als . 

n°2 staan 'met ·(29) geklasseerd .A.J .v.Bommel, K.Bontj·e,H.Jans

. sen, V.v:Laarhoven, H.v.Niel,P.Viagemans en J.H.Wüstefelt. Op 

. de derde plaats met (28) punt~n volgen 18 deelnemers. :E,n nu 

' 
: 

< 

\ 
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•Ja&r weei' afwt.chten. hoEfJ-e s~and. na Zondag a.s.,- is., Vergeet 

ïJ niet Uvi formulier tijdig irt. te leveren, en vrel bij dhr.'l"iüste- 1 

.feld, Regentesselaan 198 'to't Vrijdagavond zes uur •en bij dhr. 

"!oukes;. 2e Schuyts'tr.60 ·tit iaf<:rdagavcnd zes uur. Als st~eds 
' veel succes, 

' ' ' -f-:-:-

PROGRA!Jl.;A S1!1IOREiî VOOR' Z01,J)AG, 7 DECLi'IBER 1958. 

- 2u30 Oranjeplein 1 - Lens Ï 
I 

Verl~\Vaalsdorperlaan, hoek Buurt-

-12u30 
·-2u30 
-12 u. 

, , ... 
Flamingo's 3.,.Lens 3 
Velo 3 - Lens 4 ' 
VDS . 4 - ''.Lèns 5 

-12 u. Lens 6- Oeleritas_ 7· 
Lens 7 -lul5 VVP 10-

-12 u. CWP 3 - . Lens 8 
OPSTLLLlNGEN: . 

weg ·te Wassenaar. 
Over de Hoornbrug rechts te Rijsw. 

_ Harry Hoekstr. te Wateringen 
Benoordenhoutseweg, hoek Waals-

, .. # j 

.. dorperlaan 
Hengelol. V i T 1 · L 6 

, . ·zuidcrpark, 2e gedeelte, veld 8 
(achter ADû) 

Hoékwaterstr. te Voorburg. 

Lens 1 : P.v,d.Leeuw,' L.Knijff, A.v.Laar'hoven·, 

:B.Luijckx, J .Adrr.m:l:aal, H.Hak'et; J .'1/üctefeld, H.Ro, duijn,P.Burg

houwt, J.Suijkerbuijk, J.Ras. Reserves: A.Burghouwt,A.Hoppen

brouwers, H.Kemper, H.,Verheugd. Leider: dhr.J.Willems. Grens

rechter: dhr.A.Bogisch.. _ ··· • · 
Lens 3 : lj'.Ko;:-tekar,s, J .Beijersbergèn; C. Veldink, 

N. p.,. Grüyter, C .Hoogeveen, R. v .Niel ,A :Beck,F .Burghouwt ,A .Lin

nen wee ver, Vi.Hegge, L.Fortman. _Reserve : NN · Grensrechter: 
' ' . ' ' , / l 

C. Hoogeveen Sr. -. · · ., · · , 
Lens 4-: R.de Waart, Ph.de Heer, P.Krol,A.Krol, 

J.v.Westillg, G.v.d.Waart,G.Kemperfnan, V.v.Laarhóven,G,Kochi, 

ILPennings, H.v,Vlesting. Resérve : E.Lövrnnstein ( tevens grens

rechter). Sámenk~mst: lul5 Hoek Thorbeckelaan voor busreizi-

gers en fietsen. .. ' · ,. 

Lens 5: J .Ji'.rijters, À.Smabe'rs,K.llramm,J .Boortman, ; 

B.v.Velzen,R.Verbrugh,' P·.de 'Leeuw,F.Wolff, A.v.Luxemburg,G.Jehee 

J..Borsboom. Reserve : F ,v. Luxemburg. · 

Lens 6: R,v.Westing, E.Löwenstein,G.v.Gein_,W.Klün

nen, 'R.Becker, C.Nieuwenhuizen, L.Blom,J.Kuijpers,F.Schippers, 

G. Lam ,J .Brochard.· 



,, ,. .., ' ' 
, 

" 1 

-----:---- .------------------~ ·--.- -----------------------
. Lens 7 : A.Blok,J.Bállering,F.!,wu:rik,J .Bom,H.v.d. 

Boogaarrlt, J .Bont;je, A.v. d .Be~t, H. v .Rijn ,A.Roodenrijs, J. · 

' ' . ' 
, , · Schutte, S .Kroon. Reserve : il. Jt,nssen. . , 

/ 

Lens 8 : !Lv.d.Beek,J ,i,\ülaart, ?.v.Cm:::,;_, Cnderwa-· \. 

te,r, J":'.Stol ten berg, D. v. Lirn1!ou t, J. v.d. Beek, C .v. cl, Bogaert,, 

,S,de Bruijn, J.v.Poelje, L.Hiess(n. Reserve ; J.:ëro0khans. 

( tvs grensrechter)'. · · - . ' · · 
1 

\._ 

. Indien noodzak:elijké · àfschri,jvingen te ,rich.teh aan ' · 

clhr,·F.J.v.Luxemturg,, Buys Ballotstr,54,telefoc;,n 636509 •. 

, . Programma zondag, 14 dèeember 1958 : Velo l - Lens· 1 ;-, 

; Vel i: · 2 - VI~S 3 ; Delft 4 cc Lens 3; Postdui _,'.en 5-:Len~ 4; 

Lens 5-Rij~w,5, Postalia-5-Lens 7, Lens 8-DWO 5, · 

De Heren aanvoerders worden verzocht gun ruilformu- , 

· lieren zondagavond in te leveren bïj het Elftalsecretariaat 

of uiterlijk maandagvor,d op de clubavond. , 
-!--:-: 

Van de JUCO 
H.H. Lei·ders, At ten tie 
Maandag 15 d. cember · v1ordt e:r: om 8 uur e.en gecom- · 

biheerde JUCO~:lieiders vergadoring gehouden. Gaarne z·agen wij 

dat alle junioren-en pupillerieide,rs aanwezig vraren. Houdt 

U ma!!ndag vrij? 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZAT:E.RDAG, 6·DECEMBER 1958: 
, 

-· 2u45 Lens 8 Juven tas 4 . Vl T2 15 

-.2u45 Lens 11 - Velo 10 V 2 T 2 L 5 . , 

2u45 Len~ 12 Lenscomb. 

lu45 GDA 13 -.Lens A 
V 3 T 2 - L 6 (beide- elftallen) 

Terrein Emmastr. 
Vl Tl 15 
V2·.Tl 16 

/ 

- :J,u45 Lens 13 - Vredenb:13 

1u45·1ens,C - V&lkeniers 

-·lu45 Velo D - Lens D Te1rein Harry.Hoekstr? te Wàte-
I ringen. 

):'RGGRJ,J,!l\!A JUNIOREN VOOR ZONDAG, 7 DECEhlBER 1958 

- 12 u. 'Laakkwartier. - Lens .1 Terrein Jap.soniusstr. 

- lul5 RKAVV ·1 - Lens 2 · v,Rµijsdaallaan, Leidschendam 

- lul5 ]Hauw Zwart 4 - Lerrs 5 Dr.v.Marisveltk:ade.Wassenaar'. 
, . ' 

DE OPSTELLINGE ZIJN : , 
Lens 1: C,v.d,Beek, R,Blok,D.Taat, H.Lietz,L.~logg, 

J:'o de- r-~ <. r, W. Stoové ,--P-.Frt~t? , i', Kcmper, E. Hen r ... ri -·•~···· ,.P .1.fo c rr;ho, ~. · 

' '. 
' ' 

, . , ' 
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Reserve ,, R. Roo-dbol. 

1 Lc,ns 2: G;.de Haas, L.Hsnssen, A.Luttert:an,C,Verheugd, 
, l\l.Harders-,R. Dekker Kleijn ,H. v. Dijk1,F .de Groot, T .Roebers .K .v. 

de·r Laan, J.Molier, .Res;: N.Dr&1;;e, L,:ider : dhr.!I.dc Bakker. 
'' Samenk<'mst: 12u3O 1,t ',fachtj/, 1\3licv0ld, ~ -

Lens 5: G-.Halleen, H.Go·E,m&ns, F.Wu::steeker,F.dc i'l'it, 
M.Zilfhout,C.Nuytdns,A.v.Eig, A.Ro00.uijn,R.Polw,n,F.de Haas, 
J .W:i, denhoft. Res. A.Vrielink, P.·J-.Gcrwen. Samcn'·.oinst:12ul5 

, l JaVabrug; ' · , •--. ~ -
Lens 8: G.Ekelmans, J.'Groenevcld,J.Jacobson,A.Harte, 

N.v.Adrichem, W.Burghbuwt,Jl;Brouwer, E.Bish: J.Veld:i:nk, G.Sci
pio,, .A. de Jong. Res.:, H .Englebert, , J. v .A'dri.chem. · 

1 

, · . i Lens 11 : R.v._Grieken, J:Schdaart, J.Nuyens, H.Wezen-
berg, C,Suijkerbuyl:, Th:v.Paassen, P.v.Dijk,A.Versteegh, E. 
tiartii"us ,, A •. Rademakcr. L~dder: Br .Goseuïnuss; 

Lens 12 : P.1bing; H.v.Paas.:;en, A.Lclicveld, A.Kocle.~ 
mim, C.Loow,r.,1, J .v.Ovérbeek, G.v.tijk, J .Groothuiu;n, H.Sciit, 
s·.Blok, P.Tir:ir.~crr:.1ans. , · . 

Lenscombinatie: F."de !Heijn, F.Rekers, J .Meyer, W.Pe
ters, C.v.Dam, F.liourik,, R.v.d.Ruytenbeek,'! F.Jehee,L.Jehee, 
J.de Boer, R.Suijke,rbuijk •.. 

• 
1 

, Afschrij_vini;:en aan dhr.E. Sarolea, Mezf:nlaan, 43, tel, 
331506. 

' 
En nu de pup±llen: , . 

, , .tLens A : als vorige week met R,v.Eten· i.p.v. D.v.d. 
Steen. es.: A.Groot. Leider : 'dhr.A.v.Gastel. .Samenkomst':• 
lu2O Thorbeckelaan, hoek Ha~gweg. , 

, Lens B : F.de Kle-yn, H.v.Laur, A,Overklift, R.Eijkel-
hi!>f, W.v.d.Meyden,'F.v.Geest, Th.Erocnard, H:Brançlenburg, H. 
v.d.Heyden, R.Brandenburg, N.Intema. Rès/:, J~A.Groothuizen, 
R.Duyvestein·. Leider: dhr.VI.Stoové. · 

;• Lens C : J.Boetekèes, K.v.d.Vlansem, ];t.v.d,Wal,J.l,Iiddel
, ,' dorp, ::r .Kiebert, F.1!e1;er, · J •. Luneman, A,v.d.Bee~, J .v.Gerwen, , 

J.Janssen, C.Reabel. es.: J.Jehee, R.Blok. Leider: dhr.H.v. 
, Dijk. : -- , . · . 

Lens D :,F.jde Háas; A.Rothkrans, A.v.Es,J.v.Dorp,G.v. 
d.Togt, A.Englebert, _W.Krol, F.,v.d.Breemer, F,Janssen, H.Suij
kerbuijk, J.Liéshout." hes.:, F.,v.d.Ouderaa,· J.Br,.,mmer. Leider: 
dhr.H.v.d.B 0k, Samenkomst: l'UlO Lijnk&.:'.ir_ 1:e la Reyweg. 

, . 
.... __ ·~-
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. · Afschrijvingen vebr ~ïjdagavqnd. è uur i;uri" dLr .A. · 

van· G;.stcl, Tom'at<:nstr·.166, .tcl.339900. 

·. Prograr..r:ia' 13 t:n 14 dec' 513 : Len~ l , ; DHL, 3-Lens· 2 ·. 

,VVP - L,•ns .. 3 ; Le:ns 4 - tlIL 6"; -Lens iJ- Gr.W.V:1c; Lens"7-'DhL;' 

· VVP - Ltns 8; Lens 9 - GDA ; VVP - Lens 10 ; Rava -Lens 12 ;' · 

. Lens A-llOA: lJHBP.K - . kns :B ; . VVP -. LEms C ; Lens D-V cl o. 1 
~ ' ,. ' 

' 

,.·· :..:-:-:-:-,:-. -...' 

Senioren: 

LENS'WEDS';'RIJDENREVUE. 
ULtslag0n van ·z~terdaf 'en zoiidag •. jl. 

.. · Junioren: _ ~ ' 

DHC - Lms 1 '2:..2 

• 
-' 

Lens 1 - Full'Speed J. 

-Spoorw.2- Lens 2~· 

,Hvv.6 .• - kns 3 ' 

3-2 
·3-1' 
.0-11 

Leris ?-Ravä 1 0-6 ,, - ·• 

.Lens 4 - Spoorw.4 
Voorb.5 -·Lens 6 
ADS 5. Lens 7 
.Lens s ·_ vue 12 

'_\ .. 
Punill8n: Lens,A 

Lens a OSC c 

Senioren: 

Lens 3,..GDA , 4-0' 

Q.St,4 - kns 5 ·· 5-0 

•. Bl. Zv;,. 5-L~ns 7 1~ 3' 
' .,t. Lens 9- VVP 11 , 1-0 

. 5-1 
t-5 
1-4 
0~4 ·· Lens 10--';r,·:;:vaclO 10-0 

·Q. St .11" Lens 11 1-2 

OSC A 3-1 ; Velo B -· Lans B 3-2; 

1-0 Lens D - Vr dtnburc.h 9 '2-0 

., -: :-:-
, 

.,, .•, 

Lens 1 behaalde zondag. een verdiende overwinning 

op Full Speed .. Het, eerste kwartier 1:eloof,de al metE.en veel, 

goeds. Lens nam1met verra·ssend goed spel het .heft in handen/. 

maar verder dan, een loeier van _Jan Suijkerbuijk _.tE.geh· de lat 

kwamen we niet. Na dit korte gffensiéf ·ontspon zich een ge~ ,·. 

lijk opgaande W!;)dstrijd waarin de verdedigingen heer en 

meester bleven. De tweede helft zou de doelpunten brengen. 

Onze jongens toonden ·zich nu duidelijk de meerderen, 'maar 

toch· was,het Full Speed dat dè score opei,de, Lens had haar· , 

antwoord echter klaar erî uit eèn scrimmage j;overde Ras de 

gelijkmaker te voorschijn. Nu had óns elftal de smaak,te·pak

ken en me.t_,name Piet ;I\urghÓuwt die me't ,tv,ce· fraaie doel]un-. 

ten· onze ploeg· naar _een 3-1 voo:,sprong schoot. Toch zou het 

voor ons nog benauwd worden·! Full Speed maakte een tegEn

doelpunt 3-2 dus ! Daarmee kwam het eind van· de match, maar,,.· 

niqt van dEÏ spanning, Full SpEed diende nl.· een protest in ., 

t.sgcn ceh vero,.cndè. hándsbal van o_nzc spil. Strafschop ·düs.! 

·~-
'· ,.,. ', : ' \ ~. , 

,, 

' \ ' .. , . 

• 
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, KcE.:J.:cr Pi"11 1 de_ LC8UYf bt;vc.'stigde·, echter nogmaals zijn r~put&-:

tie ,ioor ê.e ing, 13choto1; pspal ty mu,s t~rlijk U's toppe.n. Weer 

sen ovcrwinr..ing ! Ga. zo door, .nunn8n · ! · ' . 

Lens 2 st(;ld~ erg te leur door net 3-1 van Spoorviijk 

te Vt.Tlicizen. Ontbrt;Bkt ons daarow t..Crl V;jrslag ? 

· Lcms 3 d,.od hE.t ip béide, opzicr,ten beter. Met maar 

liCfst 11-0 werd rrry v2n h0t VE.ld g~v, .:gd. In de e€rste he:lft · 

was ons team nog niet eens zo E.rg vo&l st rkcr, he, tgecn in fü, 

ruststand,(2-0) tot ui tdruklting )cv1afi;. Maar na fü: -rust werd<m 

de geel-zwarten geheel Óvcrsprn-ld en· op' regelmatige ·wijze word 

. de stand tot 11-0 opg·evoerd. De goal-gE.tters waren Beek (4x) 

Linnewcever (4), 'Hc;ggen, 'de Gruijil,er en Beijersbcrgen. · 

. Li..ns 5 v~rovc:rde eon kostàaar punt tc,gE.:n O:ï:'B. DE. cc.rste 

helft' werd rn:t e;en 1-0 cchters.tand afg,.lctcn, daar onze ker per 

zich op · 01 sffcctvól afet'andsschot v8n cl<: vijandc lijke 1:1idder 

·voor ;<Crkcek. Na ·.de thee aanvákelijk ec:n panvalhn U.ns. Piet 

d.L L<éceuw r:1aakte ge.lijk door een' terugspringend schot vt'r. Bors

::,ooc1 hard in te kogelen. En zelfs namen WG de; leiding door 

Borsboom. Daarna verplaatste het spel zich weer naar onze heli 

En ·ja, kort voor tijd v;ist6n de gasten onze voorsprong uit c er 

scririr:1age zowaar weer te.niet te doen. Jamrwr,'Lons·S. Maar be

halen we zondag a.s. de gehele buit?? 
Lens 6 verbaasde vric,nd en vijand d"or met ruimû cij-

'\ fers van Voorburg te winnen. Brochard opende" de scor~ uit een 

voorzet_ van Blor:1. Gerard Lam benutte de strdfschmp, zo goed ,,_ 

en zo kwaad als dat ging, -toen §chippers tegen de grond werd 

gekwakt, -Na rust d,reigde het spel 8ven te ontaarden toen de 

Voorburgers hun achterstand gereduceerd hadden, maar onze.voo: 

hoede µad een prachtig kalmerend middel bij de hand: drie doe: 

punten, die on·ze zege definitief y0ilig stelden. 

Ltms 7 zag Henk Janssen in een niE.uwe rol, nl. die van 

. keeper; daar de opgestelde goalie te :).aàt op het"veld verschc, 

. ' Reeds spoedig deed hij van zich spreken door een bal .hard in 

Ballering' s gezicht te tráppen,. hetgE:en Lens 7 een ·doelpunt 

en Jan twee tanden·uit zijn (kunst)gebit kostte. Hierna nam 

Lens (r:1et tien man ! ) het initiatief over van AES en speelde 

zich, door doelpuntèn van S.Kroon, H.v.; .. ijn, A.v.d.Bcmt 'en 

G.Roodenrijs, naar een knappe 4-1 zege. ,. ,, 

. In (;en sportü-ve wedstrijd, heeft Lens 8, hoofdzakelijk 

te.: gL'volge var. ~- hcgórc t .: .. ~.:o dE: gf'.sten, net 4:...0 V~ll vue 
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vbrlo; en. Al na /~n k,rà;ticr ir.äs'·O:ëzo stand bc.rtikt. Laerna 

· heeft Lens nog hu,l ha;rd gcwEC:i:.kt' voor een tegenpunt· maar de 

schotlooshc.id der. voorhoede _ston'c'. dit. s·tnvc,n .in de weg, 

JUiUORL'N . · . ' . •· ·' . . 
DHC-Lcns 1. ;I:n een op 01,n slecht- vt:ld gcspuldc zwak

geleide wedstrijd wist Lens 1 wederom één punt te behalen'. 

Een penalty hielp· fü, D<,lf-tcnarel'\ op goedkope wijze aan u,h' 

een voorsprm,g. Peter trok naar .l!oren, schoot hard en lr.ag 

in de hoek, dec, keeper stopte qe bal in ocrst0 instantie, maar 

de terugspringende' bal wcr'd _door Bortie "in het dool ge'lcgd. 

Na rust.drong Lens sterk op en nadat enige kansen· gllmist wa

n:n, wist Peter Mu:rshoek· op prachtige wijze te scoren. Niet· 

lang d&arna wisten de DHc.:.ers uit· eén ton onrechte toegestane 

vrije trap gelijk te maken. 
Lens -2- Rava 0-6. In ,deze z .. cer ócnzijdige · wedstrijd . 

· hc.eft fcrdrd de Haas kwap ,,erk -_v.erricht, ondanks h.e.t halve do

zijn tegenpunten. Rwa' was een mooie vlotte ploeg, zonder .. 

kruk]j:ebenen,· waar nn~" jongens ni.et tc:gen opgowassen waren. 

All mrt Lutt0rrnan en fü.nsen wis ten goed partij i;e goven - samen' 

met·hun keeper. De ·voorhosde was uiformate zwak el'/ kon slechts 
/, . , ' . , 

nu en dan tot een soortaanval van twoede kouze te komen. 

Lens 3 begint_ in vorm te .kor.ien. Na de 4.-o· zege ·op , 

Vülo verleden weck werd nu ·GDA • met Ikzelf de cijfers vcrslagén, 

· Deze ov(rwinning, werd v~rkrEgen .met constructief vqcHbal! . 

(aldus Heinpiet). Arthur ,Tho;;ia,s, zorgde voor een 1-0 rust

stand,' daarna voerden Karel v.d,Laan, Gerrie v.D11urQn en Wil 

Venderbos d<, score op tot 4-0. _ben fraàie en verdiende zege. 

' · Lens 9 heeft verdiend go wonnen van VVP. Voor de rust 

was 'Lens sterk in de m&erderheid. Een schot van R.-Polman van 

b,;,iten het straf11chopgebied werd door de VVP-keeper gestopt; 

Door eèn schot van G.de Hoogd wi,rd het 1-0. Na de rust werd 

on:, doel ht2vig onder druk· ge zet., Door een fout van onze ke\)

per w0rd het bijna gelijk:, maar hij herstelde z.ich en redde 

de zege door voor de voeten van de aanstormende VVP-er te 

duiken. (A.Roodbol). · Gr;vr. Va,c was voor Lens 10 geen par~ 

tij. Met rust was het reeds 4-0 en had de doe-lpsial niet· zo ,· 

dikwijls· in de'vmg gestaan, ·dan:was de stand nog hqget ge-.: 

weest. Vier keer werd _het hoWllerk op sterk.te beproefd. Na 

rust ging het weer van een leien daRje, zodat het einde ; ' 

met 10-0 ½wam. Lc•ns 11 kan terugzien op eEn goede wedstrijd, 

, 
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die twee aan elkaar· gumagdé plocg,m te ;;ien gaf. Lens. was 

•teerst aan bod, EGn go~de combinatie word"bc,sloten mEct <een 

èistig hakje van,Mártinus (1-1.;). Tien minuten voor rust werd 

t>üt gelijk toen de opucrkûliJk snElle ,:idvoor van· Q,. Step$ een 

verd<=digingsfout afstrafte.· De twu·d.& helft' begon r.1et cên fel 

%.St.OffEmsief, dut op niets uitliep.· ].let een flitsend schot 

rondde T .Rademaker een L"Oie aanval ,.f (::c.}). liij haü dit in de 

3e. seconde ook al gE:probe_erc'.; m,ar nu :ic.µ.1<:te hij de paal. 

i:roë der Gosewinus liç, t z_ich aan de lijn niet onbetuigd. 

Piet.ie Pingel 
Opgedrage"Il aan alle Lcn
sers. Ook al hete,n zij 
geen Pietje en zijn ze 
niet klein. 

In Lens ... , ja, dat b,,n ik echt vergeten, 

Speelt een junior, PiE-tje Pingel geheten, 

H.ij is kl,ün van stuk, &ls te het nog niet wist,. 

l,:r.,:r o·p heit.voetbalveld e,en grote egol.'.8t, 

· Lls zijn ucdespc-lc•rs nai.r een voorzet sm,kken, 

· Probu.rt hij alsr.;aar tegenstanders te ve1 lakken, 

Bij ê. 1.eerste ,lukt het, ook de tweüde gaat er wm, 

Helaas ons ventje h&d de derde nie.t zi(,n staan, 

Natuurlijk raak;t hij aan deze ·de bal cum kwijt, 

Pietje worat woedend en schudt zijn hoofd. van spijt, 

De andere speler~ mopperen heel.terecht, 

De leider heeft het hom al· zo vaak gezegd, 

Een prachtige kans ging er helaas ve~loren, 

Omdat Ptnge1tje graag een goal wou scoren, 

Dat akelige Pingelaartje r,eent gewis, 

Dat de hoogste eer een goaltje maken is, 

Gij, die dit leest, wilt U erop bezinnen,, 

Alleen door samenspel kan' Uw elftrl winnen. 
.~ Bres· 

% = == 

' 
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W0ekblad van de R.K,V.V."LENIG·Et! SNEL 11 

Redactie : G,Lam, ·viilgstr.71,tel.391224 
G.Jehee,K.Emmàkade,50,tel:633674 

32e JAARGANG (1958-1959)n°15 11 Dec.58 . - . ' ======-~============================~===========~:....,.======'== 
Vrijdag 12 dec.58 • 
Zaterdag 13 " 
Zondag 14 11 

' 

Bestuursvergadering 
Lens jun. 7 ,8, 9-, 10, 12, pup .a, b, <:i, d 
Lenssen.l ,2,3 ,4,5, 7 ,8 ,jun.1,.2 ,3,4 
JAARLIJKSE FEESTAVüNTI 

· Maandag 15 
Woensdag 17 

Il 

Il 

Clubavond, gecombineer.de JUCO-vergade,ring 
V/oensd.aginiddagclub. . . 

=== -=========== '"=-:;:=--==:;;;:=========;;:;;;:;::;=::::;:;::::;:::; _:;:;============ . === 
HEEFT U llïi KAARTJE VOOR :CE .FEESTAVOND AL ??? 

. =· ====='==· =,._===' :::;;::;:::;:::; - == ··=:;:::;================== -=· =. . === - ==== 
DE FEE,STAVOND 

Ondanks de st
0

ormloop hebben wij nog de peschikking over· 
een a·J.r.t&l kaartjes voor _de komènde feestavond. Wij raden een, 
ieder die zic,h nog niet in het bezit heeft gesteld van een 
toegangsbewijs, aan dit zo spoedig mogelijk te ·doen. Het be
kende cabaretgezelschap" Schots en Scheef "belor.ft zijn 
haam eer aan te doen. Het Zql iedere lachlustige _een onver-
getelijke avond bezorgen. Haast U daarom naar ·de volgende ·, 
adressen: 11.Houkes,2e Sèhuytstr.60; A.Hoefnagel,Tomatenstr. · 

'243, J .Jager,Weir.iarstr.67 en J .Suijkerbuijk, :Cruivepstr.99. 
'Flaatsbespreken bij dhr.J;.Hoefnagel, telefoon, 360209, 

1 ·•s avonds van 7-9 uur. ' · 
Zoals reeds bekend, vindt het feest •plaats in de gemoder

,niseerde zaal·" De Vereniging " aan de Willemstr. Aanvang 
8 

. ' . • ' uur. ~ . . . ~ · · . · -
Het bal wor;.dt muzikaal opgeluisterrè door het dansorkest 

~ 
1 

"The Br,uncers" • lle toegangsprijzen 'bedragen : f .1. 25 voor · 
·leden en donateu.r.s; f.1.75 voor intróducées en f.1.- voor•· 

\ 
junioren en pupillen. · · 

- Junióren en pupillen attentie ! Ook ~ullie zijn, even-
als 'je ouders -en andere familieleden, va!jharte welkom op 
dit jaarlijkse Lens}festijn. Het belooft een programma te 
worden waar je beslist veel plezier om zult hebben. Di~ is 
tevens een prachtige. gelegenhe:j,d om je ·ouders eeris met de· 
sfeerTin onze clubdkepnis te ·1aten 1maken~ · 

.- , 01; ziens in e 111.Uemstraa't . , lle stem van ,de Pé Pé. 
' . 

. .,. 
-' , ·, ·. 
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P.'S. Mag deze stem er U ·ook nog even uin·herinneren_dat 

aanmelding voor de trip Idar-Obt.r.s tein uitsluitend schrifte-

li,)k dient te i'>'eschieden ! · · /• 

-:-:-.:-
-' OFFICU;EL 

In ballotage: ., 

n°66 A.A.M.Tisseur ,' 4.lv,3.8 Ei:melostr.;1.76 dhr.Willems-v.Gast. 

• 67 N.J .Koot, 26.9.47 Wezelr;-.ie 200,dhr.P.Meershoek-Houkes 

68 M.J .Bakker,2:9~49 Weir.1;,rstr.362, Br.Germano-P.Juffermans·. 

·Nieuwe donateurs: . _ , 

365 P .11.v .d.Bpek, ?ioudenbergstr. 2ii 
366. A.Westmans,v.Vlotenweg-49 ' 
367 L.Hooremà-;.,, Naarderstr:20 
368 Mevr.1\.B.v.d.SJ?frk-'v.Leeuwen, W~ude!ibergstr.211. 

Bestuursvergadering:: , . ·.; 1- -

We,herinneren aan de e.v.verg1.d~ring Öp'vrijdag,,12 nov. 

ten hui:îe van de heer C.Horigeveen, '.:'oCJatenstr.?38,Aanvang:Bu, 

K.N.V.B.-TOTO. 
De herem A'.caris en C.Ho.ogeveen wd·en met 12 punten weer 

dicht bij de prijzenpot. Nog even volhouden en we kunnen wèer 

een prijswinnaar begroeten, Docr dit resultaat, plaatste de 1 

heer C. Ho<'geveen zich aan de kop van de onderlinge courpeti tiG, 

Eicr is de stand ·na de 4e ror.de: i. (40) P. v. d, AmeeJ e, c· .Hooge- · 

veen; 2(39)P,Miltenberg, L.C.v,d.Wa0ls; 3(38) J. .• J.v.Bom"1el, 

G.Coomans,O.Walburg 4(37) K.Bontje,
1 

Jf.Jecobi,H.Janssen,V.-,,. 

Laar hoven, !.!evr:v :d.Merwe-Hoogenboom'; H. v .Niel, C .J .Pee:ters, 

l, :v. St&alduinen, A .Vester, W. We s terhout,J .H. Wüstefel1L 
Het aantal deelnemers stijgt nog ,steeds en heeft de. 250 

overschreden. Nog doen niet.alle seniorleden en senior--dona" 

teurs mee. W&agt U zondag a.s. ook eens een kansje. Wie weet 
wat er voor l in do bus zit. ' · , . · 

U kunt ·Uw formuli_er inlev'e:r;en bij dhr.Wustefèld, Regen-· 

. tesselaan 198 tot vrijdagavond zes uur; bij dhr.Houkes; 2e 

Schuytstr.6v tot zaterdagavond zes uur, én indie)1. onze ter•

reinen niet zijn afgekeurd op zaterdagmiddag tussen.half drie 

eri vijf uur bij de heer L.de B_oer op ons terrein aan. de Henge-

l 1 . • ' . 
o aan. . . · 1 . :· . 

Als U van de laatste gelegenheid gebruik maakt, kunt U 

tevens enkele bijzonder aantrekkelijke junioren.-wedsttijden 

bijwoner> .. Op bove.nst22.nde adressen z;ijn ,t;e' alle tijde blanoo 

.. 
' l / • 
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fori:mlitrcn vonr liefhcbbèr~ vt.rkrijgL;_cr: H_cbt U geen tijd 
om hGt af te' hd,.n, dan· even een tdcfoontj6' aan 324721 en . 
het wordt U om,:&&nd totgezondên'. lvîogen we zonfü1g a.s. ·op U 

,;;• l• 

. " .. 

t - . ,, -
allen rL·kcnen ? VE.cl succE;S .' •> ... • · 1- ,j 

' -:-:-:- , ' 1 
PROGP.M,lll:A SENIOREN VOOR 
-2u;i0 Velo l Lens 1 ·· 

. -2u30 LEons 2 - VIOS 3 
-)2 u.Delft ·4 - Lens 3 ~ 
- 2 u.Postduiven5-Lens 4 

ZONDAG, 14 DLCE!@ER 19 58, ,. 
Harry l!oe·kstr. t,. \':atoringen 
Heugt..l ol. · ' · 

±ie.an v .A3 tEonu i.aast tennis\àan ;' t 
'.Landgoed "Mac'.e s:tein'l!Jons terseweg 

' 

-12 
-12 

1 
u.Lens 5 - Rijswijk 5 
u.Postalia 5-Lens 7 

-lu45 Lens 8 - DWO 5 
OPSTELLINGEN: 

t.o.n°10. · 
l!engdolaan 
Verl .V/aalsdorper],aan t·.o .Archipèl 

te Wassenaar ·. 
_llcr.gel?laan 

Lens 1: P.v.d,Let.uw, L.Knijff ,A,v,Lé.crhÓven, 
B:Luijckx,.~ .Admiraal ,H.llakct,'J .Suijkerbl•.ijk,F.Burghour:t, · , 
P.Burghouw·t,H.Roodui;ijn, J.Ras. füserves: 'R,dE 1/!at.rt,J.E,sij~rD-· 
bergen, A.Linncwe0ver, Ldder·: dhr.,J.Vlillcms. Grensrechter: · · 

.,· 

dhr .A .Bogisch. . . .. . " .. , _ 
Lens 2: F.Kortekaas, ·c.Pócters,H.Kemper,A.Ve,stcr, 

J.v.d.1.!ter, A.Ho_;,penbrouwers, .J.Jager, L.Knijff(F),R.Yiüi:.t,;f5ld r 

.,.(l,Bm0 ghouwt, J .Wüstcfeld. lleserves: R.v.Wéstïng, G.v.Gein, ,, 
G.Lam. 'Leider : ·ah1·.A.de: Vll,ert. Grensrechtf.r: .G.î,a'll.· 

Lens ~: H,Eisenbtirger;. A.v.Luxembur.,,C.Veldink, 
N .de Gruyter, C. Hoc;,Gveen ,H. v .Ni6l ,A .Beek, J .Ecij ersb,:rgen, 
A.Linneweever, Vi.Hc;ge," 1.Fortman, Reserve§_: R.Bc--ker, C. 
Nieuwenhuizen. · Grf. Y, ,r8 ch';er: R .];lecker. Sao0nkomst: lOu~-5 
Hol 1. Spoo:;. .. voor-·;q:-êts0rs 011 trpinr8izig·....,-y5·~;------ . 

• 

Lcr.J ~.:l!.V9rhcugd, Ph.ile Hr;er, P.Krol, A.Krol, 
J. v. Westing, . f~.;, .ëf:waart, G .Kempc:;rnan; v , v .L!J.·,;x·hcvcn, G ,Kochj_, 

•H.Pe,mjngs, I -,.Westing •. Rr.serve: L.Blora, ,Grá.~;r:e.9.ht"r:L.JHorr., 

. '· 

• • '::€ils,2,:R.v"Westing, ,A,Srr;r.ber::.: _X"C~arri.m 1 J.Eoort-, -; 
n:an,B.v.Velze,·.R.V,:;rb,--u3'b; P,dE, Leem,,F.Wclff, F.Schippers, 
G·,JÓhce,J .Bcrslioom. 'JkserveE_: J .Broc·g~rd-,J .Kuijpérs,QI'ens--

' · rechter: J .Brocharil.. · · ·· · 
/ Lens l• A.Blok,J .Ballering,F.Mourik,J .Bcm,H.v.d·~ 

Boogaarc'.t, J .Bontje, A.v.d,Bemt, H.v.Rijn,A,RoodenriJs,J. ;., 
Schut-te., S .Kroon·. Rese:rvès :_H.Jànssc:n.,E. Löwenstein, Grensrechter! 

' ~ ~ i . • ' 
H.J::nss.r..n. j 

' {, 
l, 

' 

' ' 
' -~ ' ,, 

\ ., .,., 

, ' 

., 



; 

-- .. 

. _-1~--~ 
_. ------------ - • -· --·- ---•- Y - , <,. ··-•·---- ---- -•---------. - . - - ✓ ·r ---

Lens 8: H,v.d.Bcck•,J ,Walláart, D.v.Lie,s, out,J.Brookhi,ns, 
J.Stóiteenbcrg, L.dEi Ylf,0rt, J.v.d.BcEik 1 C,v .• d.Bogacrt,S.de Bruijn, 
J. v .Poc-lje, L. Nüssen •. fü_serve,A .Oni.crwater. Gccnsrech tEOr: A. IJn-

.. derw,.ter,. ' 
· Afschri.jvin,e:en (liefst géén)· t0 richten acn dhr .LJ. vc:.n 

Luxemburg, 'Il .Ballotstr. ~-4, hi. 636509. 
. . Prop;rar.m:a znnCÎ.a,e: 21 dcc,.ri:1,cr 1~58: Lens 1 - H_c:iLk v.Hollandl; 
licald'ilijk 2-kns 2; Lu,cs 3-~:,;-e>r;.vliet 5; LGns 4-Ho, k v .Holl •. 3; 
~nrburg 4-L0ns 5; Vr,_,Lnbureh· 5-Lcns 6; Lens 7-0ranjcphin 4; 
VerbÎJch 7-Lens 8. · 

-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN· VOOR .ZONiiAG 13 DECEMBER 1958: 
-2u45 ~ens 7 DHL 12 Vl T 2 L 5 
-2u45 VVP 9 - Ls;ns 8 Terrein Zuidcrpcrk 
-2u45 Lens 9 - GDA 1 · 'V 2 T 2 L 6 
-2u45 VVP 15 - Leb: 10 'i'crrGin 2e gcdN I te Zuid(;rp&rk '. 

_·..:2u45 Rava 10- Lens 12 ~ " Zui,Lrp&rk 
-1 u45 Ltns A - llOA A V 1 T 1 L ~ 
.:1u45 DHBRK :J'- Lens B Tcrr·uin C ck ,;~ur;:;h 
-lu45 VVP D Lens C " Zuii. rp~rk 

. -lu45 Lcns 'D - Velo D V 2 T 1 L 6 
-3u. Lens B - ??? V 3 T 1 ·t 6 
PROGRA1!1l.A JUNIOREN VOOR zotiDAfl- 14 D:E.CEMBIR 1)58 
-12 u.L8ns 1 - ADO V 1 T 1 L '.:) 
..:12u. DHL 3 - Lens 2 Terrein Br.asscrskc,de, Delft· 
- 3u. VVP 1

1 

... Lens 3 11 Zuiderpark 
-lul5 Lens 4 - DHL 6 V 3 T 2 L 6 

·De opstellingen zijn : 
Lens ·1 : C.v.d.Beek,R.Blok, D.Taat, H.Dietz, L.Blogg, 

J .de Heer, v7.Stoové, P.Fretz,B.Hcndrichs, P.Kemper,P.MeE:rshoek. 
Res. ,w:vend~rbos, A.Nowèe. 

Lens 2 : A.de Haas, R.Dekker Kleyn,A.Lutterman,C.Verheugd, 
f.Hanssen, N.Drabbe,T.Ro5bers, H.v.Dijk,F,de Groot,K.v.d.Laan, 
R. Straathof. \fü,s.: F. Wainsteeker, P.de Haas. Leider : dhr .G. v. 
Reonen. s...i,.s,:momst: llul5 Vel,uweplein,"-

Lens 3: G.Halleen, H.de Haas,W.Hanssen, A.Rooduijn,R •. 
Roodbol, A.Now,ee, W.Venderbos; H.v.d.Spek, A,Thomas,A.v.Duuren, 
1'1.Heerschop ,Res.: H .Goemans ,M .Zilfhout, Leider: dhr .P .Meershoek. · 

. · Lens 4 ·: P,Straver, J .v.'Zon,C.Nuyens;A.!lorn, J .Wiedenhoff, 
W. v.d. Laa,F .v. Dijk, C .Danckaèrts, J .J.Iolière',F .Nordman,W. v. d.Ruy
te'nb<.ek. Res,A.v.Eig, P.v.Gt rwen. Leider: dhr.P.Juffernans. 

··,:. 
'' 



. _\ 

\ 

' ' 
. ---- --- - -- ·---- --- . -___ .. -- -- ·- -------------- --- -135- --· . 

',. •· ·:, ·Lens 7:P.Sçhultcn,J .Jacobson·,P.NiE.uwc.nhuizèn, '. 
P.Har:iTcg, J .v.-d.Knaap, 'lJ ,Nowee-, R.Polmo:n, L.Thomas ,J .Wi'tt:i,ng 

·· -F,iio l°&_ Fu<o:nte;, S,Douw,Rus,:B,·BrouwEir.. · 
·· Lens 8:li,E.kc.lman~,- J·.Grocncv.cld, A.Hart'e,R.Koolme&s, 

N.v.Adrichem,W.Eurghouwt,- H.Engh bc,ri;, E.Bish, J ~Vel.dink, 
- · G.Scipio, A.de'Jong, Rcs.: A.fü:demaker, Le:i<l€r:'I:r,G0rm,mo. 

L8ns 9:W. Reinkct1éie"r, A .Br~uv:er, P, Timccru,e.ns, R. Pol
mc.n, A.Roodbol,A.Verburg, H.WÜl1:crr, G.dE: Hoogd, Jrv.Adricheih; · 
?.Poillot, .D.Wand8rs. Res,·: Th'.v.·Paassen.- ·' . " 

Lens 10:als be:kuid, I\es.: J.Nuj;ens, H.'iiezenberg. 
Samcnk oms t: 2u30 vóór ingang 'VVP tGrrein. • · · 

L8ns 12:F.de Kleyn, è-.:r,oomarîs, H,Smit,H,v.Paassen, 
J ,Schc.llart, J .v.0vorbèek,G.y,Dijk,A?Lelicveld,· R,Martinu.s, 
P,Ebing, S.Blok; fü.s.:A,Vc.rstE:egh, A.Koelcman, Leider.: _dhr. 
C. Scl\ilpt.root. ·Sa~or.:s t, Terr·d.n fü;v,-,: . _ 

Prograr.ni:a junioren voor 20 en 21 dcce:Tib1cr· l-95S: 
LE.ns 1 ? ; "Eens 2- ·vr; .. dL,nburch; Lens 3-Rava; Ste.:ds Vocr1·fa rts
Lcns 4; kns 8-::::i,~; Ltns 11 - Bkuvr _Zwart; DHBRK -: Lrns 12. 

H.Il.Ldil.Grs, &ttcntie·! M,;andag 15 deci::mber v.:ord.t 
E>r om 8 uur (precies !1 ,:.en gc.combinc,crde juco-lciders-vcrgei--

, · dc:ring g,.houd.c:n in c~fé liiLrc,]1. ïiG rc:kcnen op aller aanwE:zig
heid ! 

' \ 

Afschri.jvin,,,.én. aan \fur.E .Sarrlea, l\lezehl3an A3, teL 
331506. -I.v.m. de bslangrijkhcid' VC1n vc.rscheidE,nc 'wedstrijden 
en het _gemis van con aantal geblesseerde spelors .vo·rzockon' ~ , 

-' wij jullie \llleen in het allernoo:'.zakelijkste geval af te 
séhrijven em dan .zo tijdig mogelijk, In ieder gevaJ:,v9or i'.e 
zaterdagelftallen vóór vrijdag 8 uur en voor de zon~age+ftal~en 

-;- vóór zaterdag 1 uur. _ ·•-· · ' · 
En nu de pupillen: Léns A : als vorige week met D,v.d.Sd;een , 

-, 

i. p. v, C. v .Egmond. füJs.: F .Jehee·, J. J ehee. Leider: dhr .A .'v. Gastel. 
. Lens B: J.Boetekees,H.v.Leûr,A.0verklift, R,Eijkerhof, 
W.v.,d.Meyden, C.v.Egmond, F.v:Ge, st, H.'.Brandeburg, B.v.d. 
Heµden, R.Brandenburg, N.Intema. Res.: R.Duijvcstein; J.1!. 
Groothuizen. ki der : dhr. W.Stöové. Samenkomst:lu20 Thorbecke-
laan, hoek Laan van Meerdervoort, , , 

Lens C: K.v.d.Wansem, ··J .Middeldorp,R.v.d.Wal,J".Li•eshout, 
J.Kicbert, F,Mcyer, ·J.Janssen,Th.Brochart, J.v,Gerwen, A.v.d. 
Beek,- C,Reatel. Res :A.de Vri6s; J.v.d.Broek. Leider:dhr. 
H.v.Dijk, Samenkomst:lû30 inga~g VVP - terrein Zuiderpark, 

. , l' -

. -
. ' 

/ 

• 
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L2Es L: F.d(; Ha-L.i,H:ROthkr~ .. ns,.A.v~:S~,J .\T.Dorp,G:v.i.Togt, 
F. v .'d -Oudt,raa, \i .Krol,R. Suijkeerbuijk;F .J, J1SSGn,R .Blok,Y. v. d.Brcu: 
Res. ::,; .h·tc;rs, R. Su:ijkerbuijk, Lt,idcr: dhr ,H. v, d .Be ck. 
-. - Lens E: F.JanSst..n·,J.Je:.hi_l,Vi.P~_,tt;TS,F .. !,1ourik,J.Brt:.r~1rL-r•, 
-3 .v.Ro0y, 'A.Krr1l,.A.Groot,l!"'.JchLt ,M.v.d.T\.t(y"'tÛnbi.:(..k, R.Su:ï};:tr-
buijk. Dit clft,1 s,p2Erlt or, 3 uur t..g .. ri c.~n nog rn;dcr r..&n te· 
wïjzcn ter;t.n.;~ t&.ndt.r. · 

·.i.fschri,jvingen: i.:o6r vrij-dngavcind 8 uur aan db.r.A.van 
Gostel, To1"atenstr.166,tcl.3}9~OÇJ. _· -.,-.-.-
SUF·PORTERS.H t . d 1 t t· t· 'd l . k d t' .• e is · e aa s Ei · i J noga c &ns voor ge Om8n, a 
er klach'ten ware!'! o,yè:r:.h0t uitermate onsportic,f 0ptredEin van
Lûnsjunioren, die bij wedstrijden staal'! to kijken. En ook zelf 
hebben/'"' al c,e_nigmaal opmerkirtgen horen 'maken door onze junior
lcdGn aan het adres Vl::)l bezoekende elftdlcn, di8 noch uit oog~ 
punt. vun spc>rtivi t"i t, ·noch ui-t dat ve.n fatsoen dnnr de h:ug,ü 
konden. 

Dat is .er·g jé'm,c,r, w,mt·cr iJ rüct voe1·voor'nodig 
om ec Gn · v,,r(.niging een sJ.cchtc n2ë:c. te, oczorge,n. En nnsportief 
gedrag van dü t.ocschou-..,crs i$

1

~.c.n y"robau t · nidde]tbm een gocdo ·. 
naam om zeep te brc.ngen. 

!:Iet gae:,t hier nic. t cllc.c,n o::i opmerkingen di8 'hard 
over hE;t veld g0bruld'word<::n. Die zijn (r soms ook. Vooré.l en
kek junioren van 3 LJl 5 maké,n zich op dit g,.büd vtrdic.nstc
lijk. Maar ook de,'.' critische_"· gcspreckl:c,n van groepjes jongens 
·(achter het doel b:v.) zijn niet aJ.tijd even prettig. Vooral, · . ' 

ook, omdat er meçstal meer met stemverheffing dan met verstand· 
gepraat wordt. ' 

, Jongelui; ·j'ullie aan:.i-ezighi<èd langs d" lijn w_ordt 
bî·jzonder op prÎjs gBstcld en jullie aannoÈJdigingcn ook( en die 
horrm wc nog verol te·weinig). Maar houdt je aanmerkji,gon ·op 

· tsgcnstanders, scheidsrechter, publiE.k c,nz._ bij je. _Nü,mand 
heeft er iets ann als· je viil t npya1lcm; do<, dat dan in je dgcn 
w, dsti-iJden door goéd spel en niet doo_- cri tiek en g"sc,hiih;J. 
1-,isschicn _zal d8Ze of gene merken, dat dat veel modlijkt•;r ,.s: 

- Mac:r het is in ieder g0valt veel beter voor de nnam van onze 
• • lil ). 

vereniging. . , 
DoelschiE. teu - . : .. ---~--{; .Nicolaas heeft voor Lens ook een cadeautJe ge-
bracht: 7 l/2m. lang, 2 1/2 meter hoog. Juist ja, ·he.t al zo 
lang met smart verwachte oefendoel. Er komt er nog een.· Dat zal 
waarschijnlijk in de kerstboo~ q,:;ngen. Maar nu ·,-r den toch 8in--

, 
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de lijk we1cr lpgaal' dovlgc. schoten )can ,,ordc.n, willen w&• er , 

,'even opwijzen, dat het do,èltrapjlen in dE; vaste goals tabor:,' 

, moet blijven~ Dat is tot' nu tc5e• erg goed geg&an, hot noodz,a-

kelijke verbod w8rd weinig' ovc,rtreden. Laat het zo blijven, . :· 

of _nog liever, laat 'het nu zo worden, dat de leid'e:rs er hcle-. 

nsd niet qwer op behoeven tè letten-: , JUCO. 

VARIA:- Koos Frijtors werid~;~-weeic verblijd met de geboorte 
van ';:ecn 'z6on, die hij de naam Pet0r gaf,' Wij wensen hem en. _ _,. 

zijn vrouw van harte geluk met deze spruit en hopen d~t zoon 

Peter later voor Lens even veel doelpunten zal' m'.é!ken als va- , ., 

der Roos er door gelaten heeft (dit· is echt niet hatelijk be- · 

doeld!), • ' 
LENS•!WKDSTRIJDENREVUE .:..urTSLAGEN VAN ZATÉRDAG EN ZONDAG. 

SENIOREN JUNIOREN 
,. , Oranjeplein 1-Lcns l 3-3 ' ·· Lnakkw .1 ,- Lens 1 3~3 

'velo 3- Lens 4 · 4-2 RKAVV 1 - Lens 2 4-0 

. VDS 4 ,.. -Lens 5 ·, 1-1 Bl.Zw,4 1 - I;f.ns 5- 1-4 

Lens 6- Ccl~ri t&s 7 7-3 • Lens 8 - Juvéntas4 2~2 

, VVPlO - ·Lens 7' 2-2 GDA - LE:nspup.A 1:-4. 

CVIP 3 -c. Lens 8 '1-2 Velo D - Lenspup,D 1-0 

De overige wedstrijden gingen niet door. 
SENIOREN. Toen Koos•Rss Lc:ns· l kort :ria rust aan een 3-0, 

voorspr01,-g hielp,_ l0èk onze ploeg reg6lrtcht op een 'grote- , , 

ovGrwinning af te s ,,:vcn<:.n. Lc.ns speelde, nm klasse 'beter· dan 

Orenjcplcin en, er :teek dan ook .gce:n vuiltje aan dè lü'.·':lt. 

Hela,s zou oen harµsbal •ran Jaap Admiraal ons noodlottig wor • ' 

den. 'ii'ant niet àL' een z',ou de liiorom tocg(.kE:nde strafs.\:.~,op bc•

nut worden, maar ,,:-ranjeplein ging nu zo fanatiek sp.:.len dat ,'. f' 

er" ze::.fs voor on:_, verdc,diging, diü toch wel tegen c.cn st-ont-· 

je kan, gem reddnn aan wa.~., Dat we tenslotte toch, nog al ~hans , ', 

, een gelijkspel uit de strijd konden slepen, daar mogen we ei

genlijk nog blij ·ilee zijn. Lens 4 belèc.fde weinig plezier van 

zijn t::>cht naar Velo. Het kleine,· gladde vele'. lag onze, spe-· 

lers niet bc,st, te;:rwi"jl bovemdien um constant vlaggende ,grens-

rechter vóor onze aanvallers een bron van voortdurende erger

nis was, Kochi opende voor ons de score, maar 'de, Westlenders 

maakten van een verwarde situatie v.oor ons doel gebruik om de 

gelijkmaker te ·produceren.· Na r~st werd aanval op aanval on7 
" dernomen maar' de, eerder genoemde/ lijnman stond nader suc-, , 

ces in de' weg. Velo "ha.tl daar geen last van• en scoorde drie 
'. d0elpunten, v,aarv,m- één "geheid" bui t,nspel.' J .v.'1/esting -

>\_ ' \ . • 
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krccg in ·de J::.:t..tstL CTinu1-1-t zo'n c~.1ijt v~.J._1_ -:.Î.::.n gc,.d~J~~ ·,:,ttaf
schop fü;t hij eEm vrije .schop ,in cEcn bL t"re ricl;ting zond.Een 
nsdé.rl,1àg dus, die ·met wat fä,8.r geluk' en een &p.de:re grcnsr,cch
ter, vo0rkormn had kunnen worden. ,In een vrij zouteloze w<ëd-' 
sitrijd hcbbE-n Lens 5 en VIS dt, punten g.d(cld. Lu cchtcrhoc.fü., 

I -- , -

r.1et ket.per Mahicu in grootse vorm, heeft bergen ucrk vt-rc:et. 
In ~fiddenliniç en v().orhocde w0rd, echtc,r te. v.:·cl gPping<::l v:::,.ar
dorr nnzè ploeg als g(,hc,el oen onproducti1...vc indruk c:::::nkte. 
tcns 6 nóest h~lnhi w~er .~n n~d~rluag incasscrsri, hoLwEl ~en 
be kr ra sul taa t z8<er goed r"ogclijk gcwce;st ,.,c.s. V/c hadd.cn het 
ge:luk é,Cn pc:ar maal niet op onze hand bij sahoten kgé.n ll!:e paal 
Bovcndien ontstond do winnende Ccleritas-goal tien 1Jin. voor 
tijd uit een strafschop, toêgeb,nd na een ongf.lukki'g handsgc
val. :C'EJ wodstrija werd grotenl..,e1.s b&hcerst dob.r · de bui tcnspEii
tactü,k die: buide v~rdcdigingen(vooral dio van Cclcritus)mc.t 
~ucc~s toe;p2stcn. ündt:~nks dc..t VVP iets in dt r.11:. crderht:id ·was, 
s1'.,,,gde Lens 7 er dn<'r Sohutk en Roodunrijs toch irï'c.cn 2-0 
vo('\rsprong te ncncn" t:~ t r:..edGwt;rking v2n een 0nzer f~chterspe- 1 

·18rs werd. deze voorsprong nog vo0.,: ·rus·t g0roct.ucf:érd. Toen de ~ 
ZuiderJ)arkErs k0:tt voor hut ( inde ririg gE..lijk 118.&ktert, kon dat · 
niet a:q.9,ürs dan VL!~dit-nd .gC;n0tCmd vrordcr.. Doc-r voortdurtrtd 
hard werken heeft .kns 8 cen·2-l ovCcrwinning op C.YT.P:bch&ald. 
JUNIOREN. RKJ.VV 1-Le:ns 2. Op ·de vu·zrc:n--l.pkl2 ts wqs, het elftal 

~kC'mple:)t, al vmran er vei·schillpnde inv.:.llcrs uit,het 3e. Maar 
r-p hBt vE:ld nungt;ko;,.rc;:p. warGn wû I:iE.. t 9 Lr:.E ,~odat tv1~E..- spèlers 
er de eigenwijze gev,oontu ·van· gec;a::,kt hebben or.1 afzonderlijk 
naar het v1:ld te gann en nu vnn de gE.leg.:::flhcid gebruik maakten 
om.èr· tussen uit te knijpen. We• vcrl.orcn dan onk b:msloos met 
4-0, -nndanks het harde we:rken van de andere spelers,. Lens 8-
Juvc.ntas was oen zeer spannende wedstrijd. Een acht,rstand van 
2-0 werd opgühaald. Laakkw.1-Lcns 1. Op <:Em gned bc.spe;elbnar 

: veld hoeft Lens met enki:le invalltrs vrc;derou c'en ge.lijk spel 
behaald. Reeds vlak 'na heet begin wist Wim S;tonvé u·i t een prach
tige pctss vsn Peter Ku• pc;r te scoran. Dr~r te traag ing:rijp~n, 
van de c.chteihoede wist Laakkw, ee·n 2-1 vor.rsprong te ni:.fäm •. 
Door een d0clpunt van Bert Hendriks kwau Lens 'weer op gelijke 
voet. Hierna scoorde Laakkw. voor de 3e· uaa1 waarna de' rust in 
ging. Na. rust wist Peter Kemper het ·_vierde gelijke spel in 
successie te verzekeren. Een grote pluim verdient nog Ronald 
Roodbol., 

1 ' . I 

, . 
' , 
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32e JAARGANG (1,5t3-1959)n°16 18 Dec.•58 

- ---------. -- .. ----------------------. ----------- ----=---- .. 

Vrijdag 19 dèc,5i 
Zaterdag 20 " 
Zon.dag 21 " 
Maandag 22 11 

Woensdag 24 - " 
'Donderdag_ 25 " 

LENS 1 ZAKAGENDA '' 

Vergadc.ririg ·werkcomité. 
Lensjun.8-11-12, pup.A,C·,D,E , 
Lens sen. 1 -t/m 8, jun., 1,2,3,4 
Clubàvond met film 

: Woen-ädagciddàgclub. 
Hoogfècst van Kerstmis. 

-----=----;;----=----::::=--==---== ---==-----=-- '• -=----;::-------- -
BELA!lÇRIJK : UW AANDACHT VOOR ONDERSTAAND Af.~IXEL 

. 
. 

' . - . 
---------••------------. F--------, -------------- -•••- --------•-
01.rs CI T.TG.:,Bouvr. 1 

In de jl / v,·ijdag gehouden bcstm.:rsvergadr rin6 
, zijn d" l&.Ltc tû beslissingen gonomên betr8ffende .de bouw van , . 

ons '"CLUEF.UIS" c1an de Hengelolearr. De door Cor,1'2cters ·uit-, -

g&vwrkte plannen zijn inmiddels volledig gisbo~kstaafd, teK.e

ningen en bestE,k .• en voorw&&rdEon •zijn gereed. D0 vEereiste , .• _ 

bouwvergunningen zijn trnng~ vraagd Gn zullen mwr h~t ziph · -, 

laat àanzien, zonder al t<;l·grote moeilijkheden, wel worden 

verleend. Onze verw.achtingen zijn zod&g; dat in de ec.rste 

m1,anden van het nieuwe jaar met_ d_e bouw zal kunnen worden · 

begonnen •. Maar .... . dan' zullen de .. benodigde centjes er 'ook, 

moeten zijn. Uit hetgeèn hieromtrent in de buitengewone' l_e

dcnvergadering is medegedeeld, heo en· we liiervoor een bedrag 

van f .25.000.- nodig. Het bestuur l_ioopt dit geld o.m. ~te _ 

verkrijgen doo:r: het plactsen van een obligatie-lening onder ' 

leden-donateurs .en anderen die Lens t;en goed hart toedragen.-_ 

Er zuilen stukke\. worden uitgegeven van f .25 .- die jaarlijks 

een rente geven van 5%, Elk jaar wo1dt een bedrag van _f.2._500.

ter beschikking gesteld voor rente en aflossing. Dit'houdt 

dus în, dat er het eerste jaar f.1.250.- rente wordt betaald 

en f .1. 25Ö~-- wordt' afgelost. Na afloop van het eerste jaar 

worden dus 50 stukken uitgeloot. Na het tweede jaar is hèt 

voor rente -benodigde bedr2g dus iets minder_, in v,:;rbani_ met 
,_ 

' 

; 



,_ 
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-140-, ------- . --------------------------------------.-- --------· ---het afgeloste bcdr.ag van f .1. 250. -.' Dt:ordoor kan in._het twee.: dé jaar de aflossing we:er groter zijn. Voortg&ande op deze_ basis zïjn na 15 >•?.ar de laatste_ stukken eruit·. . 
, Mocht -0ve'VL€J::t.:llfh\ i;,im.'lfrent van <'ns " cli;,bhuis':, gr"'-:' ter zi,jn dan voorlo.t,i"g/dooi'net· bu,tuur, en er, na afloop van · een jr.ar dus meer geld bcschik'l "Lr i~, d2n wordt vanzelfsprekend dit meerdere ook aanger/end voor efYoFsing. Ook endere __ "toevallige bat~n ", we denken aan TOTO-ïnko:n~ten, kunnen ;,.o<:<r aflossing in aanmerkipg komen .. All7€m in het ongunstig~te geval . duurt de aflossing 15·_ jo,ar. -. , ' -·-, 

Op d!) >uitonge_y;_one h:denvergadering hebben een tiental 'leden en donatelµ'.s_~ich oygegeven om zich actief met het plar,tscn van de obligati'e-len:i)lg bezig te houden. Het btstuur hec,ft ,:ls streeffü::tut:i gesteld,- dat alle ledcn-c,n don,:teurs -. voor ulti'• o Januari 1959 t:et %n bczo8k zulltn zijn vcrec rd:-. Èen 1,.atste bespre:king _v,.n het_ bcstuur met hèt "werk-cor.a té" zal worden gehouden : Vrijdag, i9 DecembEr 1958, Apcldoorne-

, 

1 , 46' A . B ~o ' . ' · ' se t~C..il, . • r"nv,.,.ng u; ~ 
·1:ochtcn er. nog r:u,rdcré ;i~den-.:n donateurs zijn, die. zich c.-vcn!êc ns vóor dit dod .wi1le11 inzetten, di".n zijn deze; ,op bovcngeno,,;_;d~ bijccn;:oLi• t v:,.n hr,rte welkom. Het bcs tul\r is cl' van ov8:r;,tuig9-, ·dr1t deze ectie çcn succes z,;,l ,,or:l.en, M;.ar de r:e:l.em-rking van- ·u ql::._en :j.s d'..n oco.:otb~axlijk. !Jsgm:e.n., ·à.H, zu,r:d&g jl. cnze fc.est-1...v-ond bijwoonden, l;1Gt(;n; dat onze vooi~ .. zi"tter,_ t'ijdens' dEo"·,pi;uzè, reeds et,n pret~ig geluid kon doen : ho.ren, •-·' · · ... · ~ · • •. , , ~ ' 
,Het startsein ü;

0 

gegeven: Aan hc,t werk nu. Loten we hopen dat de finish spoedig bereikt zal zijn. Dan belooft 1959 voor onze vereniging wei een heel bijzonder jaar te wor-den. . H H · , · 1 • cukes, secretaris 

OFFICIEEL I 
,, 

In ballOtage: , 
69 C.P.A.' Barnhoorn, 13.11.47 :t:,'ewtonplein 28 dhr.K.v.d.Laa,..: 

P.Jufferm. 70 P.Schaeben, 21.7.43 Joh.Campl'misstr.126 dhr.Sar.-:Br.Germano Nieuwe donateurs: ~ . -
369 J.1.Bakker, Weimarstr.362 · 

.370 F.A,Hartung Populierstr.14 371 AJ,~i~~~~2;gRt
8
Î70. 

/ ' 

; . ' 
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,' DE FEESTAVOND. 

. · .. In een redel'ijk gevuldi; zaal' aa·n de WiÏi~mstr. ' 

,.hee_ft Lenig en Snel _zondngavond jl. haar jaarlijkse feest-

" -

;' avond gevierd. Deze fE.estavonden zijn - dat weet U - zo Lmg-

_:' 1 zame:çh,cn,d ·teil traditie in onze v"érel].iging gèt,orden. Het is 

C 

·· gE;noe.,,zisdrrr b2kf.nd dat de band tussen' de Lcnslc,den onderl-il:g 

de laatste jaren - wellicht nls gcv0lg van de ongezellige 

'ligging vBn Ockenburgh wat verslcpt is in vergelijking met de, ,. 

.j(lre:n vqor fü, oorlóg (even genot.,gzaBm is het .bck~nd dat de , 

huidige PéPé momc.ntcel alles in,het werk stelt om aan deze; '·:, · 

· zorgeli;ike situatie een eind te rr\&ken:). Maar éé11 ding bleef 1 ', ,.-

trots alle lauwheid, steeds op hét oude niveaµ: de f'ec,stavond.. · 

Dear kon men/4r van vcrzekercl,zij:i: de gehelé Lcnsfemilie weer ., , , 

eens verenigd te vinden, jong en oud. IedEOreEm wist·_ immers ·" 

van to voren dat h1o.t peil ven het gebo,kne op de ge'wonste ·, 

hoogte zou staan.! Welnu, we goloven .dat we hot viBrr;icnschap 

A.Hoefnngél, J.Jcger, J.Suijkcrtuijk Gn R.Hc:ket geen groter 

com)?limEnt kunn, n g,_ven dan doÓr' hen te v<.rzek(.ron d1lt de 

jongste fotsk.vond in g, <:.r, enkel opzicht voor hjn oudere . 

broertjE.s heeft ondc:,rgcdf,cn. Hd cab,.ret,,-gézelschap "Schots, 

on Scheef ", fü,t haar belofte vnllc:1ig inloste, bra.cht er ·al 

nctccn de gocd8 stemoing in. Er •,~E.rd in oc.n vlot tempo ge-

,, sp"cld en gezongen en de teksten der sketch,:,s Ff.'ren sor:s bij- ' 

zonder gc8stig, Vooral hot la&t~te nummer voor de pauze wa&rin 

·enkele Lènsleden, t.w. de her.en van Bussum, Hoefnagels en 

J .WillE,ms,, c,p tref'fpnd~ wijze dé{minnesmart van Gen bedrogen 

\ë'chtgonoot op de planken moe.sten uitbcüden, zal menigeen 

goed bevallen zijn. Afgnande op zijn strijdlustige'houding, 

geloven we dat laatstgonoemde. de teleurstE:lling ov<:.r he,t ge-

lijke spel t8gcn OrunjE:plein nog ste<:.ds vrij zwaar op de r.iaag , 

lag, Net nls .de:' juffrCJuw naast ons " die geen bloed kon zien" 

vonden ·Vle het tenslotte maar gelukkig dat hij t,mslotte be- · 

réid bleek te ziji'panldvd ". · i_n e,n pot bier te· verdrinken. 

In de pnuze werd er door enkele " jeugdige bloerrien "· e·en'-g'cied

georganisrerde aanval ondernomen op de portemonnaie:s der,aari-

viezigen·. Als ruil mo'cht men daarvonr het gewicht van eE:n ' 

groot blik ham bepalGn,, duarbij' het risico lopend .het voor

t18rp in kwestie naar huis te moeten Slepen'. Wie die eer teh · 

slotte te- beurt ia gcvallE?n,_ dat zult U wèl eld:e;t-') ,in de· , -

' ,, 
' " ' ' 

- Ij. ' 

-; 

, , 

, ' 
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Lcnsrev~e kunnen lezen: Wij menen dat hot gçwichi rond du · vier kilo schommelde. Arme ondergetekende 'ilie in koelen ·bloede 20 kilo op zijn briefj_e had noergekalkt ! En toch verzc:kert. hij U dat het prbgrcmma ven zondagavond voor he• hcle• fld. glcn oanh.i ding · tot znaartilleodhesl:d is gemG&s t. !:I. r.r enfin, uit de' 11oorden die onze v_oorzi tter' na ·de pauze .';pr~.k, tleek ons wel dat d<:, ,,anslag op onze geldbuidels niet hclt,,.,c:nl onvcrantwoorè. was. Dae:rin rtoe:,mde hij nog e2ns h,.t bedrcg dat onze véreniging vo"r d(· bouw v2n eLn clubgc.bouw zal tiot ten opbrengen:f.25 .000 .•. Het doel he-ilië,t· de r,ii_dd.clen ! · . Met verb&zing ;raÎidp:l:È:egden wij onze uurwijzers toen ''.Schot_s en Scheèf -" ·o.anknndigde aan het .laatste onderdf:e-1 van Jwt cabar<:t too te zijn'. -:!lc t:hj:i was omgevlogen ! Hr t bal· zou het sluitstuk vr..n de 1,vónd worden'. Het -.,erd ecn·wcardig sluit" . stuk; Alle lof vo<'r " Ths Bounc,·rs ", die er vc.rf.lntwr,ord<:clijk · voor ·;;ar<,n dut wc d,;zelfdo r.vond ( of nchtcnd ?) voor de twe; __ de manl ti;.lturgcsteld op ons horloge keken. D&t we, dE:.t \'lr~rcn d.e jeugdigen en dc,nsl ustigcn vun onze, ci'ub. Onder. ,,_en voering van een zûke;rc neer Bon tjee hsd <fc oude g.,'.rde haar tenten, or;g0-slagen in de foyer. Wc.s d:: t. mi3schien uit teh urstE:lling OCJ·· · _ dat~de vcel-b, mind,:; en veel-yerguisde p· l0naise f.lr:;n deze avon,l ontbrak ? Vfr:nnu.r U er ge:u: b/•zvrc:c.r te.gen hebt ( U ziet,. we blijven npti• ist ! ) wille:n WL nu een punt aan dit. -v, rsl&g . drf.laien. 'Miwr we doen.dit toch· niet znnder noga&als hulde te hebben gebrtcht a~n de_PéPé·voor de voortrêffclijke ·wijze waarop zij deze ·avond :Î.n elkaar héeft gezet. Houden zo, heren! ' Het was een rêuze.:.reuze·~•.lcuke avond ! 
'11 Eugène 1r-& Jil .B. , 

De ham îfOOg 3,9 kg. en is gewonnen door de Heer -11.Stehmann, die dit geiyicht precies r~u'-'de. 
Red. . . 

K.N.V.B.-TOTO, 
~ ' f 

{ 
. ..- - Het aantal inzende;r,s was wederou meer dm-: 250, We 

, 
gaan nu op naar de 275. Wie help.t er mede. Kunnen v:e dit aantal Zondag a.s. reeds bereiken. Heel gemnkkoli jk, want er· zijn nog meerdere senior~leden en donateurs die tot heden geen kansje wnngden. 

Een inzender dc>nateur_ ~- i'r,istcrh<imt b<;am zondng' jl. 
' 

,. ., , , . ' ,. 
·, 
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' -143-. - ' . . --~---------------------------- -~, .-· ----. -----------------t'ot çlf punten. Gezieri de ui tslEigen een verr'.rnstnd ;::an tal. 
Afoar weer é.én, puntje tekort. Volgende keér beter ! ·" ' 

·· _. Door dit resuit&at onderging de knpgroep 'V.:eer een .wij.ziging : de stnnd is 11u : 1(4a) J:'.v.d.ll.meele, 'Il .W!J'sterhout; 2(47) ·C.Hongeveen Si< 3(46) ll..J .v.Bommel, G.Coomerls,P.1tlltt:n
, burg" L. v.d. W!.!r.ls,. G .• Wal burg; 4 (45) K .Bnntje, H .Houkes ;îr .Jacobi, H ;v .Niel, L. v .8b,~lduinen,. ll.. Walh,ün, J .H.Wüstcf6ld, C. PGc. ters. , . .' ·. ' · 

·· . We zijn nu op dé he],ft ,ven· het tweede klc.s.sement. Nog . vijf ronden en de t·aecde winnEcar komt uit dE: bus. Wie zal het ' , . zijn ? Er zij,1 nng vele kc.nspaaià.en. Een lange aderh zul VE.n ~ J)c.s kowen. · ~. · ' 
Voor zo'n dag a • s. ,de formulieren w,ccr inlE,venen . bij : dhr.V.üst( feld, f('lgi..ntcs.seL;an· 198, tot vrijd:1g>1vond z0s· un.' dhr,Hnukrn, · 2e Sc'rnyts'tr .60; to( u, te rd:;g .. vond zes uur, c:n · 

dhr. de Boer, ,z,itei. dagmidd:::gs tu~scn 2u;-O en 5 uur op· 0n~e terrq,incn èi::n de Hc:ngel o;tm:n , .- · 
, - I. 

Film over Cl,nafü,. · 1 · '' 
De Heer .C,ll.l, d_ic

0

zo::ils u·v;eet, r.:et
0

zijn echtgenote voor .enkele weken vacantie uit Canndn 'r>ear ·~\., t kikkerlc:ndje ovcrkr.·cr.1, bezocht reeds t·wecnaal onze club::.vo~d. Beide kcr,en lcidie zijn rez.eek tot ,::;J.le:,geze,lligste conversaties. ,Wij konden constatèren, dat de fzm: Al in blr:kende wels.tand voeerkeert en dat zij Lens nng 'steeds ·een warm'hart toedragtn. · -
Speciad voor zijn ou:de vriende'n en bekenden in Lens zal dhr •. Ai op de a.s. clubavnnd· van maandag 22 December· _ enige films vertonen, die hij in het. verre C,:mada cpgenomen 

heeft. Ee_n gebaar dat Wij buitengewoon op p;,ijs stellen en dat,• naar wij hopen, vele :[,enslèden á.s. maandag naar café Hierck zal '€rekken ' 

PROGRPJil!.lA SENIOREN VOOR ZONDAG, 21 DECEMBER· 1958 
- 2 uur. 

2 11 

-12 11 

2u30 
-- 2 uur· 

'' 
,. 

Lens 1 .:_ Hoék'v.Hollind l'i Vl.Tl L6 
Naaldw •. 2-Lens 2 Geestweg te Jl'neld~ij_k( 5 min. 

. eindpunt WSM,-bus) · ' .. 
Lens 3 - Cromvliet 5 ' Vl Tl L5 , · 
Lens 4, - Hoék v .HOihl. 3. , V2 T2 15 

. Vorrburg 4-Lens 5 • Prins Bernhardlnim -Voorburg. 
/ 

I' 
,, , 

.~ ' '' 

, ' 

', 

, 
' 

,. ,, 
J 

' 
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( 
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12· u. · Vredenburch 5-Lens 6 ;v. Vredenb.weg t/o tè Werve tG 

- 12 u, Lens 7 - Oranjeplein 
-2u30 Vdr\urch 7-Lcns 8 

OPSTELLINGEN 
\ 

· Rijswijk 
4 . V2 T2 15 
'lfraterings<öweg t.o.n°65 te Poel

dijk; v 

Lens 1 : P.v·.d.Le;c.uw, L.Knijff, A.v.k,f:rhoven, 

B •. Luijckx, J .Admiraal ,H.Hr.ket; J .Syijkerbuijk, H.Rnoduijn, 

P.Burghouwt,H.Beijorsbergen v.Hcnegouwon, J.R::s. Reserves: 

F.Burghouwt, N.de Gruyter, 'H.VE:rheugd. Lcider : "dhr.Willems 

Grensrechter: dhr.A.Bogisch. . 

· Lens 2: F.Kcrtekaas, C.Veldink, H.Ker.iper,: A.Ves-

ter, C.Peeters, A.Hoppenbrouwers, J.Jcgor, L.Knijff'F)R.Wüs

t,,fold, A.Burggouw'b, J.'/lüstefeld. Re;serves: fü,dcr een te 

wijz,m. Leider : dhr.A.de Weért. Gren!)r0cht'er: dhr.A.de Weert. 

Sr .. :1cnk0J:1st: 12u30 ho,<,k 'i'horbeckel,.r,n/L..-nsduinsu;eg (Fie;tsers 

en busr~izigcrs). · 
Lens 3: H.Vc.rhe;ugd, A.v.Luxc.r.iburg, J .Willc.r.w, 

N.d<- GruytE:r, C.Hnngcvoen, H.v.Niel,A,Beck,J.BcijcrsbergEerr,. 

A.Linnewet.ver, W.H1..gge,L.Fort• nn? Rcscxvcs: G.Kochi, (;.v.d. 

Vhu rt-. r+rt.-nsr-.:.<'htcr : G.v.d.Wc.é!rt. 
kn;:; 4: R.de V/::;art, Ph.d8 HcE:r, P.Kr"l.,A.Kr"l, 

J.v.'llcsti,::ig, G.v.d.Wcr:rt, G.K<.:r.ipu·ucsn, V.v.Lc~.rhoven, C.K0chi. 

JI.Pennings, H.v.-,lt::sting, Reserve : J.Schutte. Gr<.nsrcchtcr: 

J.Schutte. 
', LE:ns 5.,: J.Frijters, A.Sr.wbors, L.Crarm:a,J.BÖ'artm,m, 

B.v.Velzen,R.Ve•rbrugh, P.de Leeuw,F.Wolff, R.v.Wtsting 1 G._Je

hce, J.Borsboom. Reserve: A,Fisseur, Grcnsrechter:A.Fisseur. 

, Lens 6: M/Suijkerbuijk; E.Löwcnstein, G.v.Gc,in, W. 

Klünnen, R.BE,cker, C.Hic~vrnnhuizen, L.Blóm, J.Ku:i.jpers,F., ' 

Schippers, G.Lan, J,Brochard. föc;scrvc: P,v.Onna. Grensrechter: 

P.v.Onna. 
Lens 7: A.Blok, J,Ballering; F.Mourik, J,Jlora, 

H.v. d.Boogaerdt, J ,Bi'-ntje, A. v .d.BeL1t, H.v .Rijn,A .Roodcnrijs, 

J .Schutte,· S .Kroon', Reserve: H.Jcnssen, Grensrcchter:H .Janssen. 

. . Lens 8: H.v;d,Béek, · J .Wallaart, D:v.Lü,shout, . 

J.Broekhans, J.Stoltonbcrg, L.de Weert; J'.v.d.Beek,C.v.d.Bo

gaert, S,de Bruijn, J .v.Poelje, L,Nfossen, .Re.serve: A.Onder

water. Grensrechter : A.Onderwater. S,.menkOL1st : lu30 hoek 

Thrrbcck~l,wn Leyweg. 
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. -_145------------------------- -----------------------------------, --· Afschrijvingen te richten a'an dhr.F.J,-van :.Luxemburg_ Buijs Bnllotstr.54; tel.636509. . . . . 0

, • 
Programma zondag 28 deccmbér 195& : SHS 7, 1 ~ Lens,3i .Lens 4 - GDA 5 ; Lens 6 - VVP 6 ; Lens 8- Verburch 7. . · -: --: -: -

, ,PROGR.Al.:MA · .::umOREN VOOR ZATERDAG 20 DlCE:MBER 1958 :' . 
-2u45 Lens 8 ~ DHL 14 V1, T2. 15 1 

I . 

·-2u45 •LbnS 11 -Bl .Zwart 9 - v;, T2 16 · · ', ~2u45 · DHBRJ( 6 -Lens 12 Tert.eiri.OckEnburgh. 
-1 u45 · Lens A - ?? · · · 'v;i. T1 · 15 
-2u45" Lens C , - ??. , .Va Tl 16 -· ., 
-lu45 DHBRK B - Lens D . Terr.ein Ock€nburgh , 
-lu45 Lens E_ DHBRK C ' . 'V3 Tl 16 

1 PROGRAMNA. JUNIOREN VOÓR ZONDAG. 2.J. DLCEMBER 1958, 
t 

-12 u. D•.E.M. (Bc,,vE.r1,ijk)-' Le~s '1' 
, , ' '-lul'5 Lens 2 - Vr,dcnburc!i 2 . V3 T2 16 , . · 

· -12· u. LE.'ns. 3 - Rav,i 2' ~ · :v3 T2 16 -1: 1 . -2u30. Std:ds V0rrwu rts' 1-kris' :4 Vlc.,:rdingsckade, Sc!Ji;p .. 

,, 

De_ <·pstellin.fili!L.,~ij]~ : .. · ·. J.uidE:n., 
.12-.,:i~.l, :. C.v.d.Buk, R,illrk"I','ï'~.:".t, ~L!,ü;tz., L.Blogg, .· J,de Heer, i.Stnové,· ·P.Frctz,B Jfondrichs, P,Ktr.,pc~•,P,iliE.U'.'8·· h0ek. Res."i.v.Dij1<:. Sc.c;c:nkC'ms';:§.u55 Holl2.näs f-,pc-c-i., · .J:Ei.~S~_?. : G.,~e Ifo.r:'."s, J~cJ)êkke::: KlèiJ_ll, A.î,1~tt0l~r.1u:r. 1r-::Vçi-, heugd 1 L.;fé:.:issen; N .Drn1lÇe, _T.Rot)b~rs~,K.y.çicLs.c!1~- .P~dq 'G.rc.:1 -~ !.l.Zil Chotn,, R.Straathof. "., . . . _ . ' . 

, .. 

_!:,'!_l,E_ ;' Als vor-ige we<ëk gepuliliceerd. R~s_.F.Weiistccke::, ..., H.G_oenans~ , · , .. _ ·1 \'. ; •• • : • 

.. : Lcg~·4 : \Y.v:d.Ruytenbeek, J/v.Zon, c.1ru·yte_n~·,A.B0rn,"' •J.Wi<.denhoff, W.v.d.Laan, F.v.Dijk, C.Danckaerts, J.1folie:t, P:Schc.e-ben, F.Nordmann, I:es.: A.v.Eig, P.v.Gerwen,, _... . · Samenk0mst: lu30 Lijnkamp-;-·De la Reyweg, hoek L0rsduinsekade. 

/,,.1 

. · 

, . Leider: dhr .• G.v.Recilen. , · · · · , · ·. · · - · : Lens 8 : als vorige weeok gej,'i'.iblice~rd. Res. L.Th.om:.s.;·~ : Lens 11: ILv.Grieken, Th.v.Páassen, J ._Nuyens., H.v.Wezen. · berg, F.v.d.Beek, C.Suijkerbuijk, A.Koèleman, l'.v.Dijk, J .GroC'thuizen, A.Versteegh, ,.A.Rademak:.er. Res.:. C.v.Baal, A .• v.d.Beek.·' <J · ~' .- ·• 
Lens 12 :F.de'Kmeyn, ,C.Looinans,·If.Sinit,- H.v.Paassen,· J ;Sqhellart, J ,v.Overèu,k, G.v.Dijk, A.Lclieveld, R.Martinus ' .• , l 

• - . • 

< , . ... 
1 ' •' 

, ' , ,. ., - , 

, 

·' , 

\ ""'., 



/ 

T 

I ' . 

. ' 
P.E.bing, S.Blok, Res. F.'Rt.kers, P.Tit;bt,rw,ns,· Leider': dhr. 
C .Schilpero0rt.-

Afschrijvingén aun dhr. SurolE:.2-,. Mczuilo,:n ,· 43, tel. 
33.15.06., . ·' 

. En nu de pupillen: , . 
L0ns A : J,de ·,'fu.crt, J.Ke;ctr,mn, R.v.Ecten,C.v.Egc1ond, 

Il. v .Baal, D. v.d. St.:oen, J.Englc. bert, A .Ro~dcnrijs, P.Busr.,.n, 
J.Verhuar, A.de_Ilrouvrer'. Rt.s.: F.v'.Gecst, N.Intern,: Leider: 

, \ 

dhr.A.v.Gastcl. · 
Lens C : J .BoatekeE.s,,.-R;v.d.Wnl, K.v.d.Wc.nsem, J. _ .. 

Lieshout, J.Kü.bert, R.ME.ycr, J .Janssen,Th.Brochard, J .v. 
(}erven, A.v.d.Beek, C .Reabel ,Res .. : R.Eykc;lgof, W .v .d.Meyden 
Lu~der: dhr.H.v.Dijk, 

· Lens D : F.de Huis, H.Rothkr::ns, A.v.Es,J .~Iiddel
d0rp, G.v.d.Tngt, A.Lq;lt,bt;r-'t, 'il.B:r•·l, H.Suijkorbuijk, F.Je.:ns
scn; F.v.d.Oude,rcii, F.•r.d.'.Brcc),t:r. liE;s.: J.v.Dorp,·R.Blok. 
Su1cnk0mst: luiü'Tnr,rb~ck~lc.en, )'..c~k k:·n v,,n Mccrdervorrt·. 

Lens E: A.d(; Vrit.s, J.Jcheo,'·fi.P ... tcrs,F.M0urik, 
J .Brumer, J.v.Ro<'y, A.Kr0l, F.JE,hs:c, A.Gro0t, M.v.d.Ruyh,n- · 
beek, R.Duijvostein. Rcs. R.Suijkerbuijk, J.A.Groothuizen. 
Leider : dhr.W.S.toové-.-

,!\fschrijving0n n1:n dhr.A.v.G: stol, Tot,r,tcnstr.166, 
tel._3399OO v6hr vrijfü,gcvond 8• uur.· · ' 

Voor de pupill~n wn;:den door de K.N.V.B. tot 15 fe
bruari grnn wedstrijden vastgesteld. He, t is cmze bc,d0eling 
zoveel mogelijk zelf '-wedstrijden te orgenisereri, msar he1/.rnJ. 
zeker niet mogelijk zijn iedere week ello elftallen te fsten 
spden. We zullen dit zoveei -mogelijk afwisselen zodat alle 
pupillen toch· nog min of meer geregeld ,'pgcsteld kunnen wor
den. En de anderen kunnen natuurlijk op het veld terc,cht om 
een balletje te trappen. 

De tegenstanders van A en C zijn nog niet bekend. 
Dat merken jullie zaterdag wel. Als het do0rgast ! . 
. . 
-=. _;;; _______ . -------- . --- . --=----- . -----=--------------=------

, . 

. ' 

t 
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Weekblad van de R.K.V.V."LENIG en SNEL" , 
Redacti~: G.Lam,Wilgs:tr"71,te~.392124 

• ' G.Jc·hee,K.Emr.iakade ,50_,tel.633674. ' 

3,2e JAAR'.J.L'.IG (1958_-1959)n°17 25 Dec.58 --====:;;;===. ==== ,==· :;;;;;:; ..• =·· ::;:::::::;:;::::::::::::::::;;;::::;;:;:::::::::: - ===;:=:::::============, == 

Donde_rdag 
,Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

1 • ' 
i~ 

25 Dec.5f) i 
26 I' : 
27 Il ! 

28. Il i 

29 Il 

LINS' ZAKAGENDA ,/ . 
I . . 

Hoogfeest van Kerstmis 
2e Kerstdag · ' 
.Junioren 3,5, T,8,,9,10 

1 
•• 

Senioren 1,3,4,6,8 Junioren 1 
Clubavond ! 

·31 Il 

. Maandag 
·woensdag Woensdagmiddagclub tot, besluit van 1958 

' =====~==========~========================================== IE REDACTIE VAlif DE LlNSREVUE WE,NST ALLE •LENSERS 
·· •' . EEN. ZALIG KERSTFEEST. · ' 

~ . -- ---- .----------- -------- ------- - - -- . - . - _· 
OFFICIEEL ,. ' 

Ni0uwcl led'en: . 
-?ó4J\:,J.Bakker 2,9.49 Weimarstr,362 tel:330945, ..:365 1'..P.Bor.1,·6.2.41 Hengelostr,106 ~.,: 
- ~66 H.Bran:l.enburg, 12 .. 8.48 Jasm.ijnstr.112 
,- 36tl ;,.E.J.Koot, 26.9,47 Wezelfadc.; 200 tel.660258 

· _ 367 R.Brandenburg, 12 .8 .46 Jasmijnstr .112 · 
- 369 C.Th'.A.Mars, 25.12.46 Copernièusstr.194 , 
,-370 A.A .. 1!.Tisseur 4 .10,38 Ermelostr .176. · 

Nieuwe donateurs:, ·. 
372 H.J.Wo'uterse,·Gouverneurlaan 320 
37,3 H.v.KleeL •· c Beeklaan 73 

,374 J;H.Loeff, Prinsegracht 170 
In ballotage : . 

, . 

71 J .J, v. d ;Helm,· 20. 3.50; :Maarsbergenstr·, 208~ · A.l;loppenbrouwers. 
72 P.lr!.Hoppenbrouwers,13,12,48 · _ide• · , H.Janssen. · · 
Kampcommissie. 

·-In de ·.laàt.st ,gehouden bestuursvergadering ZJ.Jn in de 
commissie' yoor dè voorbereiding"van het z9merkamp 1959 be
noend· de heren .: A.van Gastel, E,Sarolea en W·.Stoovó. Het 
bestuur stelt het ten zeerste op prijs I dat naast de tw.ee, .· 
heren welke.op \iit gEbied'reeds \ie nodige eryaring he1Jben, 

,. 

, ' 
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een van onze jongerèn bereid is, zich rwt de veelomvattende 
voorbereidingen te belastrn. We zijn er van overtuigd, dat in 
de,a.s, zomer weer een flinke schare junioren een prettige va
cantie--woek tegemoét kunnen zien. 

Oblignhe-lening, 
J.ia de bespreking van vrijdag jl. kunnen onze leder -Pn 

donat, urs · er .. verzekerd van' zijn binnen afzienbare tijd een van 
de "collectanten" op huisbezoek. te krijgen. Mogen zij onder
vinden, dat -alle Lensers bereid zijn, in onderl~nge sacienwer-., 
king" iets groots tot stand te brengen"· Dat or.ze collectan
ten hul) taak eet enthousiasc:,e zullen·, aanvaarden staat bij vóor
baat vast. Irr,r.,ers,' zij hebben reeds een prachtige r.iorele steun 
gekrege·q. Het eerste inteken-forr.iulier dat aan de seéretaris 
kon worden QverLandi_gd behelsde het waarlijk vorstelijke be
drag van f.5 .. 000.-. :Cit beteken·L dus 200 obligatic-,s+ukken, 
en tevens d·e ono!:lstotelijke wecrleg,,ing van een eveutuele be
.wering, dat. het bestuur een. nnc.ogelijke taak 0p zich heeft ge•
nonen. Voegen wè daarbij de toezegging op onze feestavond ge
daan van, f .1.000.-, dan uogen we eonstateren. aat de start · 
voortreff'.elijk is geweest. iie rekrr.ec:1 dan ook op de medewer- . 
king van alle Lens-vrienden· on het ge,stelde doeil zo spoedig 
r.10gelijk te bereiken. Hierbi·j willen we er· op wijzen, tlat on-
ze collectanten U niet dii'ect or,: geld zullen vragen. Hierover 
hebben we gaarne per, l April 1959 de beschikiüng. U hebt dus 
nog alle gelegenheid om·de nodige maatregelen te treffen. Uw 
inteken-forcmlier ontvangên we echter gaarne zo spóedig mogelijk 

Onzerzijds zullen we· U regelmatig met de stand op de 
hoogte houden. Op het r;;or.ient dat deze copie moest morden inge
leverd wàren bij het secretariaat ingeleverd: 8 int~ken~forr.iu

·1ieren waarbij geplaatst 212 stukken van f.25.- dus .totaal · 
f.5.300."- nf ruim 2C/%. Hartelijk dank. Laat dit.,bedrag r.iet ras
re schreden stijgen. 

TOTO-Nieuws. ' 
Het totaal van elf _punten werd door r.ieerdere inzenders 

bereikt. Dat befaar.ide ·ene pun1je. toch. Moed houden~ Het zit. er 
în. De heer C.Hoogeveen werkte zich andermaal naar de top van 
de ranglijst. De stand is ·nu': 1(57) P.v.Araeele, C.Hoogeveen, 
2(56) W.Westerhout; '3(55) J:C.v.d.Linden,L.C.v.d.Waals; 4(54) 
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A·.J .v.Boi;ir.,el, ·K.Bontje,G .• Coo:.an;i,. H.Houkès, ,.:Jacobi,J .Hans-'" 
sen, -P,Miltenburg, H.v,Niè_l;O,\Valburg,) .H.\,ü,,tefeld •. , 

Voor dé ·zevende ron_de kunt U de, for,:ulieren weer in
leveren bij de bekende adressen: dhr·.Wüstefel.d, Regentesselaan 
èS,8 tot vrijdag,:.vond zes uur en dhr.Houkes, 2e Schuytstr.60 
tot Z?,te·rdagava~d ::es uur Ei.. "als onze· terreinen bes·, eelbaar 
zijn op zatèrC:.c,.):;~1id:Ja6 ,ttissen 2u30 en 5 uur bij ·dh:r: .. de Boer 
op ons- terrein ,:.3n .c:€· HengelolFan. 

· Doet·- U allen we0r. mee. Bijna was het getal 275 be
reikt. Vle rekenen <ip zondag a:.s. 

-:-:-·:-
.VARIA. 

-on·s lid Kees Floogevèen gaat het_'jaar .195·8 goed èe- · 
sluiten. Hij zal narJelijk op 30 December ii. het huwelijks- .,,. 
bootje stappen r.iet dona.trice Mej .Greetje Vlintordijk. 

,Goede wind in de zeilen en prettige vaart wenst 
Lens het jonge, paar van harte toe, . · · . 

Receptie: van 15 ~ 16u"30 in Pe.rkhotd, · ],!olenstr,53, 
-Op 2e Kerstdag ·verlooft zich George van Agthovcm 

set J,;ej.Lies Straatm,,:n. Ook aan hen onze hartelijke felici-
.taties. · · · · ' ' 

-Jle familie A.J .Hopp
0

enbrouwe.rs zond ons vanuit 
cu'raca'O "1;;any good viishes· for Chri·s.tnas and th~ New Year'! · · · 
Hartelijk dank! Moge het U ook goed gaan in de verre West ! 

) 

· -Nog een wens uït Cura·çao. Hans Brussel, die dar.r • 
·• s· lands viapénrok .draagt, hoopt dat 1959 'v.oo'r Lens eeri min~. 
stens -even goed jaar zal mogen zijn als het riu ten einde 
spoeden·de .jaar. Hij ·stelt het zeer cip prijs de 'Lensrevue 
te ontvangen. Wel Hans, leuk' dat je zóver van huis nog.aan 
onze dub denkt. Aan jou o,e>k alle .goeds toegewenst in het. 
nieuwe jaar en we hopen je over enige tijd, ah, je weer 
burger bent, weer. in biakend'e· welstand in or,ze gelederen te 
kunnen.opnemen. 

/ 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR . 
~ 2u30. VELO l - Lens l 
- 12 u. SHS 7 Lens 3 

2 u. Lens ·4 - GDA 5 

.._ 
ZONDAG, 28 DECEMBER 1958 

··, Harry Hoekstr·. te Wateringen · 
Sportpark "Duinhórst II Buurtweg· 
te Wassenaar 
Henge],olaan 
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-----------------------.· -----------------------------------
·_ 12 ·u. .kus· 6 - VVP C Hengelolaan 

2 u. Le:ns 8 Verburch 7 HE,ng,.lolaan. 

OPSTELLINGEN: . 

LE>ns 1:. l'.v.d.Le.u·:, L.Knijff, A.v.Laarhoven, 
B.Luijckx, J .Admiraal, H.fü,ket, li.knci6c" H.Roodui jn, P.Burg
hom,t, H.Beijersbergen ·y.HEnègouwE:.n, : .Ras. Reserves : J .Suy
kerbuijk, H.Eisenburger, A.Hopponbrouwcrs .• Leider : dhr.J. 
Willcrns. , Grensrechter, dhr .A.Bogisch. 

! 

Lens 3 :· H.Verheugd, C.Veldink,A.v.Luxenburg; 
N.de Gruyter, J .Beijersbergim, H.v.Niel.,A.Bcck, G.Kochi, A.Lin
nenwE!ever, W,~e_gge; L.Fort• ar.. Reserves : A.Snabers, J.Bors.
boo::i. Grc.nsrechtE,r : J .Borsboom. 

Lens 4 : R.ê,e W,,·art, · Ph.dc HeEr, P.Krol,A.Krol, 
J .v.-Wt:~ting, G.v.d.Viactrt, G.Ker.:perI!ian,-v.v~La.arhovE:Î:, J .$chutte 
H"Pcnnings, H"v.West:;.ng. R~ serves: B.v.Vcstlzor_, R.v.V/enting·; 
G.Jrhee,' GrEnsr,:,chti:r , G.J;,hée. • 

Lens 6! N.Suijks:rbuijk, _J,.Löwenstein, G.v.GE:.ir., 
W.Klünn(;n, LBecker, C.NiE:.uwerihuizen; L.Blom,J.Kuijpers, F. 
SchippEcrs, G.Lar-,, J 1,Brochard. Reserve , P.de Leeuw. GrEns
rcchtcr : P.de Leeu·:;, 

Lens 8: H.v.d,}.kek, J.Wallaart, D.v.Lieshout, 
J.Broekhans,·J.Stolt<ènberg,. L.de Weert, J.v.d.Beek, C.v.d. 
Bogaert,.S.de Bruijn, J.v.Poelje, 1.Niessen. Reserves: P.v. 
Onna, A.Onderwater. Grensrêchter .: A.Onderwater. 

Afschrijvingen te richten qan dhr. F.J.van Luxem-. 
_burg, Bµijs BallQts:tr.54, tel ".636509. '. 

' -:-:-:-

PROGRAMMA JUNIOREN VüOR tATERDAG 27 DECE!'lBER 1928 
3 uur Lens 3 Cel~ritas V 1 T"l ,L5 
3 " Lens 5 " V 2 T,l · L6 

- 3 " " 7" " V 3 T 2 15 
. - lu45 " ·8 !! . " V 1. T 2 15 

lu45 " 9 . l! ·V 2 T 2 16 
- lu45 " 10 " V 3 T 2 16 

.1 

1 
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PROGR.Af.Til!A Jn:tOREN VOOR ZONDAG 28 II.GEMBER 1951" 

Lurnl -DEM Vl'J:•l 15 
De ops tel1 ingen r.ijn : ... 

Lens 1 : C.v.d.Beek·, R.Blo:,,.D,Ta'at, I:.:Gietz, -1. 
Blogg, J .de Heer, VI.Stoové, P.Fr&tz" E.HE.ndrichs, P.KGr.:pêr, 
P.Me&rshoek. Re,s,: F.de Gr0ot, H.v.Dijk. 

Lens 3 ·: G.fü,llèen; "H,de Haàs, W.Hanse:n, A.Roodut)n 
R .Roodbol-;-A.Nowç0e, · w ~VE.ndE,rbÓs, H. V.d. Spek' ,A. Thor.las ,A. van 
Duuren, M,lleerschop. Leider : dhr.P.Mee:rshoek Sr. 

-;, '. " . ' 
Lens 5 : ·P.Schulten, H.Goer.iansi F.Yfamsteeker,F?de · 

Vli t, L."ZiÏfhout, C .Nuyto;s, A;Van ;Eig, R .P0h1an, A. Vrj_elink, 
P.v.GE.r,"E.h, P.de Haas: J,t:ider: dhr.G.v.Rcenen. 

Lens 7 : G,Ekrp;;ans, J.Jacobson, P.r;ieuwerhuizrsn, 
· P.Har'ng, J.v.d.Knaap, V.lfowee, B,.Brouwer, L.Thor.;as, J.Wit .. · 

ting; F'.de, la Fu(;nte, 'S.Douw. Leide:i;_: dhr,H.dr, •Bakker._ 
LE.ns 8 : 11.Burghouwt, J.Gro,nE.veÎà., A.Harte, R.Kcol-

r:i8CS, l':.v.A:lriêhem, II.1nglcbi:rt, Th.v.Paasstm,. E.Bish, J, 
Vel·iink, G.Scipio, A,de jong, A.Rade• aker, H, 1,7ezenberg, 
J .NuyGns. J.,eider : Br .Germano. · 

· Lens 9 , Yi .Rcinkemeier, A,Brouw&r, P.Timmerr1ans, 
R.Pol• a~, A.Roodbol, A.Verbu:rg, H,Wubben, -~-de Hoogd, J.v. 
Adrichcm, R.P~illot, D.Wanders, Res.: F.v.d.Beek,P.van Dijk, . 
J.Groothuizen. Leider : dhr:A.Be~ · · · · · 

Lens 10 : A;v.Egmond,· J,Dietz, J.Meyer, N.Pannekeet 
C.van Dam, E.Wezenberg, N.Roozenburg, C.v.GE:mert_, M.Bruinsma, 
J.de Boer, W.Groot. Res.: C.Suijkerbuijk, A.Koelm,ian, A,V€r~ 
steegh. Leider : dh:r;,F.Mourik. · , · · 

Afschrijvingen voor vrijdagavond 8 uur aan dgr. 
E.Sarolea, Mezenlaan 43 , telefoon 331506. 

Lens 1wedsirijdenrevue. . 
De ,massa I s hemelwáter, waarop w·e afgelopen week 

gotracteerd werden, zorgde voor de tweede keer in successie 
voor c0n1voetballoze zondag. Jammer,' want _tot nu _toe ver-
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li8p hd prograr;ir.ia bijzonder vlot. Maar laten we. hopen, dat 
a.s. zondag de bal weer kan rollen. Houd :je in ü,der gElval 

'· paraat en schrijft 'zo nin r.;ogelijk af •. Is dit onr;iogelijk, 
doe het dan ti,jdig. Het spaart ;Jt, diver~e functionarissen 
een r.1assa werk. · 

' 
- ·===== ·======== -====~====,============~~===============·--= 

DE KEJIS'i'BOOM / 

De kaa:r-.sen branden tussen • andariinen, . 
Sneeuv1sterrèn, · spec,lgood en gekleurde noten.· 
De kind'ren zingen, en de dauw der groote 
Oogen beweegt <'.n blinkt in• 't trilLnd schijnen.·· 

Maar hoe ze zingen: 11 llu zijt wellekone 11 

'k'Voel r.,oÈsders hand vwer die de ,Jijne houdt, 
Bn huiver bij den geur van 't schreiend'hout 

· Als tof)n ik _zong : " ?ij zijt va!) ,ver gekonen Il 

1n daar ·staat wc.pr de stal van Bcthlchel;l, 
Sneisuw op het dak cn'licht dnor roede ránen ! 
- Moeder, wij w'aren vu,l te lang niet sar.ien, 
- Ik· heb _he_t lied verg8ten i:iet uw ster.i, 

Zij strijkt we0r door nijn 'haar en zegt :,· 11 Ach jongen, 
11 I_eder jaar dat· je er niet bent bij geweest, 
" Me!3nde ik je steo te hoeren,. hiel:' op •t feest, 
" Vlak naast i:ie en weenend als de, kind'ren zongen - " 

M.Nijhoff. 

' 

'' 

,,. 
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Zaterdag 3 Jan.Se 
Zondg. f " 

Maandag· 5. " 

LE.NS' ZAKAGLNDA 

Junioren 7,9,10,11, pup.A,B,D,E 
Senforen 1,2,3,5,!5,7,8 Junioren,.1,2,3, 

· · 4 en 5 
Cl uba:v-ond. ! 

------------------------------------====------===-----=-=== 
DE RlillACTIE WE.HST ALLE U,NSVRIE,N'DEN · 

:E,EN ZALIG NilllWJAAR. · 
' -' .. =========================================================== 

GEPEINZEN ROND DE OLIEBOL •. 
Wanneer deze .Lensrevue bij U in de brievenbus 

ploft, behoort het jaar 1958 al weer aan het verleden, staan. 
we aan het begin van een nieuw verenigingsjaar. Bij de mees
ten zal de oliebollenlucht nog n,i.et heler,aal opgetrokken zijn 
en van die· gelegenheid willen we gebruik naken\ om een korte 
terugblik te ·geven op alles wat ons, Lensers, gedurende de' 
laatste twaalf maanden heeft bezig gehouden. Onwillekeurig 
ne -erÎ wij de Lensrevue van 2 jan.se no'g'eens ter h~nd, kij
ken··nog eens naar wat uij toen schreven. Herinnert U zich 
nogvwat wij toen in een üisschien neer dwaz·e dan optimisti-, 
sche bui -durfden neer te schrijven ? " Een nieuw ,jaar, een 
nieuw geluid" waagden wij bovén ons artikeltje te zettëïï:" 
Wij hoopten dat· onze veréniging zich nu eindelijk eens uit 
de sleur, waarin zij dreigde te vers:tarren, z~u gaan:losbre
ken. Helemaal· zonder reden was die honp niet. Ir.mers, er 
werd inderdaad zo hier en daar gefluisterd, over een nieuw·. 
veld en nog veel meer. NEoen.t· U'het ons kwalijk dat wij zelf 
er naar c10ëilijk in konden geloven? Maar nu, een jaar later, 
nu heeft.het grote gebew,en zich toch rJaar voltrokken. Lens 

. is .. de gelukkige eigenaar van ,-en fraai gelegen, drie velden 
orwattend, sportco[)plex geworden. Maar dat is ,niet het be-,
larigrijkste ! Als gevolg van dit feit is de acti vi tei t op . 
alle vereni•gingsfronten plotselii"ig torenhoog opgelaaid, is 
di8 el lc1;àigc sleur; ";aE,r r;e het zojuist over hadden, è.E"fini~ 
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Ldlandje vast in haar kille greep hud't, hebben we, zo hier c: daar wol eens horen 'i,orapelen dat dE: b·ali tei t v,m onze 
v,lden e•r toch niet btter"op is ge,rnr:ltm.•Accoord ! Wat dat 
L treft,' was Ockenburgh inderdaad idcc.e.l. lJaar we· zijn toch 
vc.n cienirtg dat het bLter is Let oen g~zondc:, van leven brui
sr.nde VLrt.niging op een Lid·'el:;.a tig na"r gunstig gelegen veld 
t,~ huizen dan op een ui tstckend • aar afgelegen •Ockenbur_eh, 
wuar elke gezelligheid zoek was. Wij gelov,m dan ook .wel de 
nüring van heel Lens weor. te géven wanneer wij bewere!l dat 
deze verhuizing eeri grot( stap in góede richting is geweest. 
In.het tr.ken van deze•gebeurtE:nis is 1958 een goed jaar voor 
onze club geweest: een st.eeils groeiend ledental,, behoorlijke 
succesmm op hut v~ld en last out not ica:,t een opbloeiend 
clubltven. De glÓLdnicuwe PéPé h.eft zich, wat•dit la"tste. 
au11gaat, al van haar beste zijdc, laten zien. Als nieuwtje bE.
ar.cht zij een r.;aandelijksc contactavond, die al t\'!eu,aal tot· 
re ali tci t k'.:a:.i en veel bijval vond.· üok de, tradi tiou<:le ja&r:-. · 
lijk'se fc stavend werd door de µiE,m'le co·.:cüssie voortreffelijk 
in .elkaar gpzct. Dan is <er de .Sp0rtuittrisseling. Hoe dikwijls 
hebben ,,e niet r.:r,t cc,n zckEro afgunst n"ergczi(,n op andE:l:e 
clubs die buitGnlandse gasten'r:n zelf. trips ;::aakten. Van dit 

' rainlll:erwaardighLidsgev<'d hteft 1958 ons vc.rlost. Er is in 
st<'l te •hard gn1erkt "n alles was in gcrec-0.heid g'ebr·acht ou 11et 
Pinlistereri een· Duitse Club tç 0ntvang'en. Helaas krrar:i er een 
kink in de ·kabel, en hot feest ging, buiten onze schuld, niet 
à.oor. Ho,· sptjtig dli:t ook was, het initiatief was lofwaardig 

'en hh,fttot gcvolg,.dat we in iodEJr geval in hct.kom,nde jaar. 1 op r,is gaan. De Lcnsrcvue die jarenlang 11ongcklied" door het 
' ieven ging, kr, eg in septer.,bi:,r weer een fraaie o• slag, voor

zien van advertentie,s. Omk zag mon OJl het Bind yan het :;aar 
vaak een dikke revue, vanwege de grote hoeveelheid copy, die 

. binnenstrooude. De ledE:m aam;as stceg dit jaar, ook· al· als , 
gevolg van de verhuizing, naar ongekende hoogte, Een record 
aantal nil;uwe leden t;Jeldde zich aán, voor~l junioren, zodat · 
we thans cieer ljuniorcn-en pupillenelftallen tellen dan ooit 
te voren. Ook het aantal niE,mve donateurs was; C".ede dank zij 
de, haar b~staan nog inner .rckke,nde KNVB-toto, hoger dan voor-, 
heen, Maar ,-'ok de· voetbalprcs.ta,.ties zE.lf-cn daar is he•t nu 
eern:·'.r:il or.1

1 begonn: n - ; ocht, n Lr .zijn ! Vitr !;:Lr-;pio1.n\ . .1 lr.,~ 

r 
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Vt-rdc 1958 ons roaar li!..fst op, een rt-cord. ! Hét totále wed
strijdger.,iddelde waurr.:ce· het séizoen lS:57--1958 r,crd besloten, 
was dat trouwens ook ! Vooruitgang ook b:i.~ de junioreiob'";,e-
ging, van O4dsher toch al een sterk bolwerk in Lens: 1:c- JUCO, 
dit> t:bans ~en ong~.kend groot aantal jongLt~6 onder haar hoc.de 
hcr,ft, legde in hGt_ afgelopen jaa:ë een g1·<.nzGloe;e activiteit' 
aan d( dag, tot groot p ;,fijt ;an jlimg 'Lens. :~;.de als goYr>lg ' 
hiervan, noteerde, het Sportkm:-~·-in Zundt .rt een rè c0rd ca,1tal 
deelner.iers, Evenals de Sportdag op 13 juli. Een stunt van de 
eerste orde was Vifl de indeling van het .!!--elftal j_n dl.e inter--

1 cgionaJ.e c0r.ipcti tie, een initiatief waartegE:nover wij aan-
vankelijk zeer sceptisch stonden. Doch hoezeer kngcn wij 
ongelijk ! Onze jongens die r.,et grote anir.10 trainden; blcken 
zich kiplekker te-voelen in dit uiterst s:'.l.ecte gezelschap · 

· on bivakkeren th&ns, halverm:,ge. de ccc1pctitie, in de bov,ns·t,, 
helft.· Het afgelopen jaar was een jaar van veel "· ups " en 
vwinig " downs ',, rozengeur en mmeschijn. 1958 was een g0ed 
.!~a.E.· 

H0.t begon. zo r-uStig. In Januar-i ro-id8 ;lochts één weult•-• 
. end het bruine lc;,r .. De res-e. van" de. r,~aand viel ten proo:t. aan 
do 'n.ittigheid, Tr~urend hic:,:over debuteert 11inncst.reel in de 

ILcns.·cvue. Bij de: senioren klopt LE:ns 3 concurrent ,Posta.lià; 
bij de juni:irc1 -rcrspeel t Lens· 3 h~t c1crGtc pu.."lt en begint· 
Lens l in <.en nieuwe A-kJassc I op do laatst2 r!ca-::s tet nu'. 
punten~ Bij de juhioron ~1olop ac-tiv:i.t;~i-~ b.ui.~cll de ve;°fd0r~. 
:ó.vcG f'.ilr:iavonden trokken veel bc.lang3~cJ.ltng. \tï.1~.ck 8t01;:~ 
tract·Jcrt 0nze ,jeugd op zaal voetbaJ avond.en. Ec,n sto}.01,.d,, , .. 
Sa_L"if.10 laar waagt wt::er eens een sc!1uchtE.r~ stap l:n de Lt;r:.cre-
vue. 

Februari laat de b,ü w2t c,efr rcilGn ,- Sla ch ts ,5én. week-
•..:;nd v-crr8gendea Onze sc-ni0rcl'i bli.jvÊ.:n het uit:..;Ju~_k0r1d :ic.:~.: 

· Lens J nce• t n. ,anche o_p .;,u,, ~k Steps cn L .ns 6 klo;:,t """'" 
het eerst zijn ·f..oun.i.gc ri.·18.0.J. ·~vj_lh::.lr.ï-:18 0p V·oci-hu..c~~,·t> boè.~~ ... ,. 
LE'..ns E(jun) lijlt zijn C:€.i"'"Stc riedt~JJ.aag,.r:1aar J0s. Wi·tt.i?:g c.s~ 
houden -toch ·.äe· kcp. Jlc~~ _A•-f}lftaJ. werkt zich }.bi1gzo.~.-1 t.à&r- '· 
zek0:r or hoog. De zE.sde o~ftallers :::nkt.n na een consfa,zoge 
o::, DHL Ddft onveilï°g en plundere:-i &Ein pa tares-kraer.1. Reeds 
thans koQt'een grote stroo• a&nbeldingen binnen voor het 
kai:1p in Zundert .. De leden-en dena teursaanwas blijft op peil: 

l ,, . 
. . / 
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E0r.. ~arri.c;:, i..uur van Sa~·:r.:claaf in de 1 1.,.nr;r,;., vue .schreeuwt g~
woc.i, ou e<:i echte illt,ctrr,tor, dich zich tot heden nog n:cet 
hee~·, gc.· ,.,· d. D~ avondtraining •ran dé junioren wordt her,.at. 

'.I'usc:, !. te":ee vo(,tballoze ·wu,kcnds j,n wordc:1 we in h"t be·· 
i;in •:an 1,;: • ,::~ .. 0pg~schrikt door het nrcdlottigc. ongeval dat aan 
dl:r ran ·,'I.Jk, voorzitkr van de áfdrling Dé,n H11ag, h&t kre:n 
~-:ost. 'I:wLt. ikrLo.nr..E..n (Lancée en va:1 Ylt.:..Sting) bevestigen hnn .rt,
~"i.1t: ti.o il~S goaJgcttf..r P-C'g eens uet nadruk, waar de kr,;on s-pa:1t 
toci,1 Henk Janssen ! sc,•ord.P hij ze nu 1·1(,rkelijk alle vurhen · 
tcgln HlvlSH ?? Wij. ncte1:1 ·e.r nog stt.-eds het fijne l1it;t Vi:.n ! 
- De- papieren van I:cns·~ en 6. f3t2jgen, r:iaa·r. het e8rnte \v:;_,d:; 
'ir. n~cho'"•nh::yD·,1 U.i tg\.-'tc.Jct · -· Rich;.:rd Mahicu û!'lt:no:vt z~·-0!1 wt Gr 
~-;:n-"• a1 s 1,(,:,,-1al ty-k:t.:i..lo:} ~ - :Sij dé j 1.1niqrcn wisi; i,lé:!.U~'l Z-;,·:s.i.' t. 
-.:.ns t _u~::d.c c'cn pt.c J_;s te. bakk0n . "·::Èg· -r.ng~ tlgE.:n .T'=-.:co1•c1 Y8:P Ro:"• 
.·: lJ Ji.o-:,';.bc; t.:n zijn tiahnen i iJE; s.t._crt'ui ~wi.: sclings~Cii~L:'.Ss:i i.: ' 

Bch~.1nt {Ç~ol:c·p]~ann~11 te ;1cbbcu~ 
·.nL ('(,rste A·u.r·.11-r:t..rd eE.:n :rr(-1,._ ~1.ë.~~----stlag··voo!'. do. rE::-d:1cttt.·,, 

.J.cfsi; '.23 ~u~i -,'î"-~r;·;--hun?.:·.:,r(."i-i" .. riL&r zaa:lvoe·ub&l, li(t(..:i z-=ch 
i( e:t :fr"z:t..n ... H~ t:l wat ·!Je ;.c.rig-r:i jke · g(. bL urt nis"sen è.c. ze co.·anJ ,. , Éij 
'.8, .sui.Ac:ren r.'leldcn zich t;-ict.: l::ar:;.pJ.of non ean ! 1,.,n2 6 grijpt (ie' 
~itcl dco-r sen 10-0, vict.orie ,..,p VéS,un1 \'icr~. di-t ;s rr•.-cnJ.S op 

' :At1:.1,cr.;.de fïijz~..? ten. huizQ van aanv~:.:.rdor WirJ. KlL"'1.n1..,n, BE~n 
F_:c!c l_aiLr j=.; cr-I'ûtiSt .bij.:ie:.n0 3, ,1~nt via"cGl 6-0 zc..go G:i? . ' . . JlJB e.a, u:n sl<,,,~<.rtje \'ë".l rivaal De ·Jagers is ,Jck cli t s] ftal 

.' 'Îh· l.C :>Jl' 11 
/ Neg tslangriiks~ is t:chtGr dat' bciJ.e elftallf:;:J.-ê...U-~ 

1 ,...'-··~ 1-,; • -,Ï,. ,-,.. :... ···.,.., 'f':,.., , ..1.._ - : ~ ,1,-•t-'. b ···:. d, , ;.; •. ~ "'"'•• . .-1.·-••· .r-1 v"11 .... \ ..:.:.~en .. , ... i._ nees ... ~ S(.n.1.ox-ene _ ,.:::1.1..~cn f:f..:-'-n .gc-,n 
•1f' :::.onpc".:-it)e, Ltlns 5~~ de.:."' g'c.!foonte g:1trouw, qot tlJ..;.::1 !Jan~-- ' 
sr:itit:1&~·.r 7C:Y!."t er t de 1;i,:.1çnSingnid.dag'cl ~1b n.:.. t zijn ho-)g ·rJe:. z~_.,~_:k. ·
:' (lubavonè.~::.1 ~n l~ct g~r ... od~rniscl'rde café Hicrck 'Nr;.r-dun iets 

. ,, te- l.czot. Bij ue ji:nicru1 boekt Lens 1 aardige sucèc:,sen en 
ij,. :,s,:s 4 cm B j n cr,n · ne:k-é.an-nck ·race g: wikkf;ld r.:t i rt sp. 
DA en RKSVM. Het zaalvoetbal wordt afg,.slnten,.kns won·.de 
r:t.ekanp .. , . 

In Mei ko:idigt de Sportuitwisseling het bezoek van ecm 
,ui·Lse club aan. Alles is ·al gc.regold als plots dat t6le4rctel-

1.m;ide · tcle.gra• koot: " Können leider nicht ko,.:cen ·,, Pech ! 
.'.aar de volgende keer bc;ter, · De junioren trekk€n zich op aan 
''" senioren. Zij. behalen E.v~nuens twee ti tcls. Eert:; kont 
~ens'·4 dat,' na een felle :rnce ~~r-_;t GDA, kar::piO(;·n w~rdt en (,en 
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week later volgt het 'acllkte. Ook hier ontbreekt de feest
viering nieb De senioren btë:indigcm de conpcti tie. Lens 1 
finisht één punt achter Schoonhov,:m. Ook kns 4 bezet de 

, tweede ,;laats • Het totaal rC:sul tm:.t is bijzord,r fraaL 
In, Juni word'cn dl: r,stant~a van de _ço1.,rc ti cie opgeruicd,. 

Oi:;,ze :v<ètcranen v~rovGren de derde prijs in het R::VEA-tocr
nooi, onze junioren II blikae::-.b. 11 bi:; 1;ilh~lr-us'. Dè:. Heer. C. 
Hoog~v.:en Sr. wint lCn prijsje in do TOUJO , Pttcr ·oranje' ein
digt als eerste in de onde:r:l inge toto-coc1pE. ti tic. 

1 De caana' Juli, de r.iaand.van het gu1loten seizoen. Dés-
onda!1ks hEierst er. volop bcdrijvighèi<l. Up de elfde vindt de , 
Alg.Vergadering plaats, .die' rustig, vlot verloop· heéft. Hoog-• 
tepunt vor.:'t de nededeling vàn onze voorzitter dat y;e in'het 

·, najaar on§ nieuwe conplex kunnen b0trekken. • Al bin van Gastel 
ncer.it de ber,tuu.1szetel van Henk de Bak' er over~ De PéPé krijgt· 
een geheel" nieuwe sa:.,ens telling''( jqng bl.oed ! ) • Twee dagE>n · 
later de jaadijkse Sportdag uet L,~ar ;LüJst 102 deolnc r·.crc., 
Als v:innaars ko::.(n u,it de_·bus: C.Eoog<oveen, P.Krrpe:r, C.Nuy.: 
tens, H. N.ü uvrenhóvc,n, W. Rèin.ker.:,Ji jer en A, Roodsnrij s '. LEms 6 
wint het onderlinge jum oren toernooi, _Eerste '.kac:pweE.k in 
Zundert. 

I 

Augustus- is de· r:aand van li~ t, ka, .. p, Enthousiaste vercla-
ecn in ,de Lensr(.vue hou,B.cn ons op de hoot;te. Vckantieccls
voctb1lrust. Mac:r achte:r de sc!i::::r,:ien bereidt 'LEn 'zich i;l ·voo1· 
op de dingen die kor:si!l ga"n. !Iet nj_ou,:e seizoen koniig'; zich 
aan rwt enkele oefenvieu.strijdcn ciet· hindcrnif,stn ( o ,a, ,~en ' 
vergeefse reis ::1aaI1 Westlandia ! ) · Albin vs!1 Gastel ,,éhas:·t · 
zich -onde~ de car..pinnis&iw.o· Çlp de weg.· dank Zij ~E:.r.. d·?liL:irit 
naaritalio~· · ·· \, 

-lJ. ~.QJ?_t_~:r!:~~E. vin~t dé grote ve:!.'111:::i.;,-;.i.I!g p.J-c.a:-sJ z;r.kE.ll•·· 
b:irgh ,,xi t. Blij toe, ! Op het nfouwc 7eld scoor c Ifon,, :lc,,
Juyn h,-t eerste cor..peti t:.edc2lpunt·. Vo,· ,· hc,t <:crst wint een 
senicrc.nelftal -(Lens 2'1 -,·e\1 ADO" HE,t ·eei:stc is afrr,, vc,?:., 

· ;jo!lgà. .. De ·ffltcr;2g~-onaic j1..1nivr'E:n s{e:rtc.,n c.et, c.en· :t::1al,-: -S:1.aag 
,t.Jge:i1 .b.1'0 .. r::aa:r ,Te-::-"'.~~GC1.;:(I. eE-n \veck later· ;:;tc:n..,;vngf:ls ~ :Ssrtig. 
niÉ.uvrG lcdc.n :J:::ldch r::'..c?l .. · L.3 Péué orgar,.t.f:G8'.i. .. t do t:.rstÊ: c·nr .. -• 
t&ct~.vo,1d, die"zich 1 ·ond2n::::s ec; woll,çbrc uk; i.n e8n reè.E.ÜiJh..e 
opk~r.:st c,ag verhcug€h. ·Op 28 sop.· wordt ón:s terrein op ·grootse 
wi~_zG officiceJ. gE:.-operl.i:i·~ 
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Oktcbcr. De hdcnaanwas .houdt ·aan. - Ook de hwede. 
cont·.ctavond wordt c(;n succes. Lens 2 en 3 doen h0t goed, r:aar 
het vijfde krijgt rake klappen,te incasseren. Bij de junioren 
val: .. n,9 en 10 in d& dubb.:ile cijfers, tc.ruijl, de "int€-rregio
naL!l " fraai werk blijv.:n l.:veren.-:- AlLc,n het ovcrli jden 
van le heer P.Howee is de schaduuzijde. 

In Hove• bcr draait het coupetitie-rad gestadig verder, 
Len. 1 wordt gokraakt door· 1 s Gravenzande r.2ar hers tolt zich 
keurig~ Lens 3 kraakt de Wassenal;lrse Le, .m1 in eigE:n hol net 
11-0. Evenals het aantal lE.dcn en donatGurs, wordt ook de 
Lens.revue lijviger. - De A-junioren toeren in taxi's door de 
Leidse binnenstad. Zij kunnen het zich r.:crr.i ttc ren want hun 
pr"i:tati€s blijven g,wd. :: De uatcriaalcor.r.issie kreunt or.; 
was-en v, rstelhulp, - Het bur,.au g< vondun vr>orwE,rpun houdt 
opru~ujng, - Op 20 nriv. Cen· bui tcmgc·aonc 

0

lGdonvcrgadcring: . 
het, ,:,lan or: tot de bouv; v,m lCn clubhuis te kor;en, begint ge,
stal 'ot, "t,; krijg(m. H, tzel:Me is l;Kt g0val Lot de trip naar . Ida~· Obc.r," tein, 

De laatste r:.Pand van 1958 brengt c.llcen wat baggervoottal. - Bc:gonnen ·wordt. :,0t dt, plàitsing san c;0n obligatielening 
,d.f .25 ,000.-. voor cns clu:ig,.bo1l.w. De fat,,ilio Al k8ert tijde
lijk in de Lcnskring terug. - De f8estavond is zeer gesfaagd. /,o vn.s 1958 ! Een go~d jl:'.&r, < en un:,_c.k j~a1, 

Onze wens vnor 1959 ?? 
"Een nieuw jaar, HE'rZELFDE GELUID ! " 

.~R(:GRAMlriA ~~!HOREN VOOR_ ZONDAG 4 JANUARI 1959: 
·· 2 uur Lens l -· BEG 1 Vl Tl 15 
-12 11 ADO 6 - Lens 2 :i;uiderpark 
-12 11 Lens 3 SHS 7 Vl Tl 16 
- 2 11 GDA 5 Lens 4 Er.ir.,astr.te Loosduinen 
-12 11 Lens 6 HBS 11 V2 · Tl 15 
-2u30 · Vlassen .11-Lens. 7 J14arîastr .. (Kerkehout) te Wassenaar · 

(achter garago Janssen) 
- 2 uur Lens 8 - GSC 5 V2 -T2 15 

OPSTELLINGEN: . 
Lens 1 : 'P.v.d.Lceuu, L.Knijff,A.v.Láa,hoven, 

B.Luijckx,J.Aduiraal, H.Haket, J.Suijk<.rbuijk, L.Knijff(F) 
P .Bur:g.houvit, E: Bei ·j l.r;..1bergen v .Et.n. J .R::.s. F\ scrvr e: H. Ro·oiri~n 



-
, ' - .J.. .. ·..:. 

---.. ------------ ,. - -------------' ~., ________ ------------~·-···· 
H •. Eis8nburger, A.Beck, Leidr r : dhr.J •1,Villu.;s. Grensrcch"'.:cr 
dhr .A .Bogisch. _ 

kns 2 : F.Kortekaas, A.Krcil,H.KE.nper,A.Vrnter,C.Pe:.e- · 
ters, A.Hopr,cnbrouwers, J·.Jeger, 'H.Lancée,R.W;istcfeld,A.Éurg
houwt, J .Viüstcfcld. R0serv, s : H.Verhe.1gd, A.Suabers. Leider: 
dhr.A.de Weert. _----- - ; · ·. . ·--·-

Lens 3 : l:!.Eiscnèurg-~_r, C.VLldink, A.v.1uxo, .. burg, 
lil.de· Gruytcr, J .Boijersbergcm', E.'ir.Niel,A.Bock,F.B=ghouwt, 
A.Linnowe,.ver, W.Hegge, L.F0rtc.an. RE.serves: B.v.Velzcm, 
J aBorsbo,..,m" 

Lens 4 : R,de Waart, Ph.de Heer, P.KrÓl, G.K~ch:i,, 
J .v.Westing, G,'!.d.Waart, G.Kcr,perman, V .v.Laarhoven, · H.Naas--· 
tepad, H.Pennin1-·s, H.v.l'c,sting. Reserves : G,Jchce, P.de 
LE,c.uw. · ----·---· 

Lons 6 : ;,.,Suijkcrb,. ijk, -h.Löwoistein, G.v.G0in', W .Kli;,irncn 
R.Bcckcr, · c-:i~1Ï~':..lv:~nhuizen~ L.Blot. 1 J.Ku~jpf:li-~, F~Schippersr! -
G.Lsr:, J .llrochard.· Re.serve :_ R.vAVGsting, · 

kns 7 : A.Blok, J.Balleri;,g, F.v.Mourik, J.Bo, .. ,H.v. 
d.Bt '.)gaa.rctt-;- .;,PrntjG, A.v.d.Ber.,t, J,ScJ:iutte, H.Ja~ssen .. · 
A,Rc_cdcc,rijs, ·S.Kroon. Rtservo_ f H.Muldor. · · _ 

. J,On'L.il. : H.v.d.B,u.k, .li'.v.ürtna', A.Ondt,r,,ater, -..;, P.?0f.·, 
J.Strltcnbcrg, L.dc Weert, J.-v.d.Bc<c:k,J.v.Poelje,S,,lo Bruijn·; 

_D.v.Licshout, L.lliesscn,, Res8r!-:.".: J.Bro,;khans.·. ,-

Afschrijv:.ngvn (liE.fst grnneen) te richten aan d}i:,-. 
F.J.v.L1:-x.u,b11rg , Buijs .Ballotst,,.54, t,1.63650$. -

Xtogracr.~ .. §e~isrcn, .~5:nd,u;-__l,J,__.,j_§_~:.29..'.. Delfia 1-Lnsl 
Lens 2-VIOS 3, Delft 4-Lens 3, _ Po·stdui·,iJ;:;. 5-Lens. 4; LE.ns 5-
Rijsni jk 5, Pos ta l_ia 5-Lcns 7; kns 8 •· DWO 5, 

Willen de navolgende spelers aan _de Elftalsecrc. taris 
schriftelijjk de rcden .van hun wegblijven op_ zondag j .1. ken-• 
baar r:aken : S.de Bruijn, L.Fortóan,L.Nüssen,R.v.Wcsting. 

-:-:-:-:-:-:-
Van de JUCO : . 
PROGRAMiiA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 5 JANUARI 1959 

- 2u45 , VP 7. - Lens 7 Terrein Zuidcrpark 
- 2u45 Lens 9- Vredenb.10 V 1 T 2 L 5 
- 2u45 Lens 10-VVP 14 V 3 ·T 2 · L 6 , 
- 2u45 GDA 9 - Lens 11 Terrein'_ Ockcnburgh '. . 

,-



-160-. . . 
lu,!; LenG A 
11"5 DHRKB 

f I , 
, -·Lencl B V 1 T 1 L 5 

- LE.ns. D Tf.rrein Ucktnburgh 
· ·11...,-t; LènLJ E - DHrRK C V 2 T 1' L 6 
'PR ,AMMA JUNIORE;l VOOR ZONDAG 4 JANUARI 19;~ 

1;. .. mr Storr.·vog, Is - L1.;ns 1 Ytm:i.don 
h:l;; ·. BltlUW Zw. 2 - Lc.ns 2 Dr.Mansvc,ltkado 

'lPl ~ Lt.ns 3 - Wf.stl. 2 V3· T2 16 
2u~0 Lens 4 - GDS 1 V3 T2 16 

· 12u, Lens 5 -· Rava 4 V3 T2 16' 
' 

De .ors tE: llingel:}. zi,1n: , 
_L_\3..Q.~_:!:_: als -tegen, D.E.M •• Res. H.v.Dijk. Sar.,enk~r.:st: · 9u::, Station H.S. . . . · J:,E:n!'_..3, : G,dc Haas, R.D, kkLr Kleijn, A.Lutter:·,an, C.Vür--:1eu.0•l, L.!fonssen, N,Drabbe, T.Rol.h.rs, K.v.è.,Laan, F.dc Groot, J .L>,Licr, Straathof, R; Res.: G .Ekdr;ans. S«r·,cnkor>st: 121'.l 5 ·Jav1..trug. Lf.idcr : dhr .• H.dë° Bakker. --· --··.--
Ler.s 3 : als bckl.nd .· r,·,:s. J.v.1l!.Knà11P,, }':·~!!.'~ 4 : W.v.d.Ruyt:nber.k;J,v.Zon;rr.v~Ad.richu::,A.Eorn, 

.J. v. ·1• ,Knc.cap, W. v.d. k;an, J·. Wi tting, C Danckacrts, L.Bish;?. Schoeben, -''.v. :Dijk, Rcs.: J.Jacobson, V.Now<:c • L~ider : dh_r.P.Juf-fer. -.. nS p 

lis!:.'."2 : P. Schul ten, :L (fo,.~;ans, F. Wacst"cker,' F •. de 'ili t ,, ,i.v Zilfhout, C.Nuytcms, A.v.Eig, R.Poinan, A,Vriclinck, P. ,,.Gcs·wen, D.dê Haas. R<c;s.: P,Nieuwtnhuizcn, Lei.der:· dhr.G. v"Rsunen.. \ 
Len~..:.1: G.Ekclr:anfi, J.Jacoèson,P.lTic,uw"nhuizen;- D.Ha.ring J.v.d.Km:ap,V.Now.:,o, F.de lil }'uente, L.Thonas, J·~Vlitting, S.Douw, lf,N. }:ls;__-_ B.Brc:m-:c~ ,' A.d.s Jong. , .&.".':~~.2.: ··,I.Reinke.:.ciJ8r, A-Erouwe.r, P.Ti:--rormms, R,Pol.an, k.Roodbcl, A.Vcrburg, H?Wubben, S.dc Hoogd, J,v.Adri.:;Lc:·,, ,t. Fci llot, D. WandRrs 1 .!!9.E. : -.. C. L::lonnns, R .MartinDs ~ , Lens l 0.: al c bekLncl. Rcs. , J, Schcllart, }!. v. Paassen. 

}~,q~-~.J:..: R.Y.G:riekcn·~· '11h.v~Paasscn; J.N"uy&ns, H.WE:zcnbt-rg è,v:d.Beck, Ç ,éluijkcrbuijk, A.Ko.el<man, P.-.r.Dijk·, J;.Groothui•·• · ,,m, A.lfo:rskcgh, A.Rader.,aker. Res.: G.v.Di'jk, }',R(,kers. Lei-~er : Br -.~ -,· · '..tUs.,· T. · -- • --
Spelers van LEms 7 en 8 kijk do opstellingen van de zond~g ,,lftallf n go<.d na ! ,. 

,, 
\ 
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·--------------- ·------~-------- ------- ---------- ~0,----·· -----~ f 

'.. Afschrijvj_n~,1 aan dhr.E.Sarolca, Mezenlt:é.:~ Lf3, lel. 
331506. · ' · · ... · · .• . 

.Er~~i;La voo:c-:.}.9 __ "!,~_:!L_jf!!'!-22, Lens 1 -- ·, ; DHI; 3 · 
'Lt..ns 2 ; ·v1,rp -.~ Lc;-nS 3; L(;ns_ 4- ·nET1 ; 1..:;ns 5-•Gr-~_7;; _J,crio _ 7 ... 
DHL; \'VP · kn.s 8; Len::; ·9-GDA ; VV,· Lcn3 LO ; R::. vá.•· !,ons :'..2. 

En nu de J.'UP.i;]._e_~_: ' , . . . 
1,-"·ns A: J.de Wa9.:-t 1 J'.Kct.t1 .. 2n~ R/V Er-tç~·, D.·v~~L . 

Steen_1 C-.~./:ï3a/.i). ,J~Verlia31·,J ~Englcbe:r·.:;) · A.-Roo1c-.1rl5R~J .co·Db~.:r,· 
P,BuTr:in A.d.c Brouwer, Res., J v-Gcrwo1,.,P.1icye:,•. }'~<:l..,!E' , 
di1r ~ A "v. ,+_aste 1.. 

,~cns B : F~dc Raas, ;:~R:;tl1"krans;At;·,, .. E;J>A<·a.;,.V":...,.:....e:::~ 
G.v.à.. '7ug~;-;·~p~_.'.,,.,,è .O~vlcren 7 Jl.K~tril~~lLSuj.jkErbi,.:~jk 1 _:: ~.Jpns~;_~-'tl--: 

Î{ •. Hl,"'k., F~v .• d"l'l· .. ~,t':.ct- .. hl.s;: :J.i~LG.rDc•tLujzenî "'i! .FE.-:.'?-::-:;~ . ,, 
I.-.:_,iJG-<·~ e,;,:1:r,H.\rM.c.~ .:;f:":~k~:-·3-;~:~~Jk0:_ s-tt lu20 :J:}H .. ~--~;c,c!~elar:-i ;. h~)t.•); · 
1~-_"î·:--~~an· :t::.c1-d0t·v0~,rt·.. -··•-·---- .. _,_,____ · ,. · 

. . ' 

· Lcn€. B ~ -.i'·.v~d~~74:nsec.·1t.ru:ivcs-:eJ.n l-,Jr,bi:.'e~ F·.Fó,1r- .. :~~~ . - -- ·---·•- . ' , . ' 
J.I'f~~Y.:le:r, ~ .. ,;.R_c~;:.r' A.K:-:.o_,i .... G-1·0·0;G; }' . .Jehct·) v~ .... T .... Ç.R11.:.tt.:.:1.·i:;,nV,·' 
I-!.f:,·_;ij~t:r1.1~.~-~lk. He::-~: 1LKoot. . '" 
'. _C._f6:!1.r,,j\;j_':1~{cn.-: tvt.yrijdae;"- .. •:o~,3. 9 u:.;= aan C:h..t/.A< . -... -·---·---·-----··-· 6 J: • 

. va!·• (iasttl~,. ~•-.:~ c,t;..:nc.·Gr~..'..IJ g el-3.3)1900. 

~~-.lt•.E.?f~~-!!Z· . ~ ' 
1•:;; :"lt gi;l:1.eh O? 0 .;.11sd.2$ 6 jp·:1. & , t ~ gnr.:t (1:12e ·zàal

. trc lI'int;z\~amp.::u!·e c~:rt.1LiC!l-.. l\~ ~ .:-:!l1 gctr-:j~1.è.. 7,orr.l(;n •.1p t-y;,:..0 
,,.,,/!-:,,- ,,.,..·-· -·k •j "1.',,.,.;i.-,L.,. .-~ .... ~ .. ,~;d,., \·.l ~ 1 . a\, it.-•-U p ..... 1.VCt..- -1 L •.• ,.j..LL ...... ~-u .... 1_-Wt,;, .. , • ..., <,g_ 1,;ll t..l;-'VO_"t-~~t';~tt:., 

j l" .. i !"\'""" .... ' \.,,. • -r, ~ i·-- .... ...-A•· ,4.d· b. ,, u ___ ,,.:..t-~r.. L,:t...in 1~J~y ... cr 1 ... öc .... ,, __ J:~. • ~ 

p_1.:'(t;1i_~1. ·: tle sp~lc1.'s Y!:.n.. Î:(ns J en ~ 
Gr(<p 2. : r,.v.nnurcn., .A_w7,.:!~g, }.;.V.LlL?WO_:,.,,Hc~0E'.,r.·.,~1S;i:î.dc-· .JI::::..r::.3,., N 

----:---p·~ fö·~-t!'oaS ,- 0 ~S'àJ.leen~ ~, .• Hr.i.r-Eit·~:; 11..Hcf- :r·!3~l~:•p. ft.~.N~w:c.t;, r G ~ ":.'J':1y 1:..~_::1.s 
R~.)r:,'1:::.1an::r-. R.Ecc•ribi"";l') J4"1-lccIa1.HJn~ ,P Sch·.1ltC'n:-' ~I"v~è..E_psk 1 
11. ... ~ h~r:~a1s ~- W ."ilcncdrbàs ,A ~lJ.·:r• i ulink ~ F. WE~Listcr ~1e.:·, J /,7ir:acnh0ff 
F ,-~· 1· 7 'lfh t . .. cc, nJ.l•: ~.-1._v.,Jl. 0u;.~ 

Qro.-:Jl_J._ : de spelers v.an Lets 7 en 8 
Groep .! : 'de spelers van Lens 9 en 10, 

. D&. tr,,inir.1, v.1ndt plaats in 0.e gyr.;nestiekzaal var; de 
rroède.::sschool in de 'ileii'::ars tr'.'• E:n zal voor een du,l bestaan 
uit za&lvoètbal'. 1 

De,trainingstij~en zijri als volgt , 

' . ; 



-1C2-
·------------------------------------------------------------
Gr<'-:E...l 
Grc- .. p 2 
Gro;•~? 3 
Gr~. 

V/ocnsdagavÖnd Vtcll 8 uur tot 9ul5 
Disndc.gavond vèn. 8 uur ·tot 9ul5 
Dinc:d(,gisvond van 7 uur tot 8 uur .. 
ïi ou,r: daga:irond v,:n 7 uur tot 8 uur. . 

Bij verhindering 0:1 op 1..En trainillgso.vond. te ver- · 
scl.-..,jnen ben je v,r_oli<Jht af t .. schrijven bij de Jucosecre'~a--

. rir. Bij plotseling cpkor;cnde verhinder ng kun je tot vri~
d,.,,·.vond de re.den v~n jo afwezighe:id :.:~ldon, Gebeurt dit niet, 
dar. wordt je geacht zonder reden weggebleven te zijn. Wanneer 
dát twee keer gc.beurd is, wordi 'je niE.t c•çer op de train:h1g 
toegelaten. 

Jullie worden telkens 10 • inuten voor aanvang van 
de training V(..rwacht. Wie na hot annvsngsuur .koç1t, vindJv de 
deur gestoten. 

Denk cron, ook gyl:!s·cho, ncn l:!ceebrcngon ! JUCO 

Nivuwjaa:r. 
De Juco wcrist spelers, ouders en lbidc,rs een zalig 

OFFICIE.EL 
NiEuw·e dono tt. urs: 
n°575 J.Th.Lo<.,ff Vond·dstr.144 

376 l;ILvr .. ]1!.-Tager--v.Hulso, Yieic.&rstr.67 
377 l.kj .M.Jagcr · idcu 
378 l.iej.S.de Jong idcn 
.3 79 J ,Punt Jllargrietstr,19, ' 

In ballot;y,p: · 
n°73 R.H,Pcte:ts, 15.11.46 Otterrade 11 dhr.Mcersp.-Houkcs 

74 J ,J .Krcuge:r 22.3.45 Hcngelolaan 1037 11 " 

75 Ch, 0 .Kreugc7' 2}.L49 ,c"·~ 
OBLIGAT:E-LENING. -~···-·--·---- ------ --•·•-

Hc t was te vci-v,achten dat de kcrst-VT88k voor onzo col-
lee Ga:1t211 een r::oe.ilj jke wee,k zou wor:l.en. Het leek niet g->· 
wenst o~Zü lt;dcn-en dcna L0u.r.s tijdens deze dagen tev_eel ·te 
str,,·ea" Toch wn·cen 0nkelc11 nog actief. Er werden elf int8kcn-• 

bilJE.tten ingeleverd, waarbij werden geplaatst; 54 obligat".es, 
uitI:akende een bedrag van f.1.350.- Devtota;ü stand is fü,s nu: 
19 intekenaars r.et 266 obligaties in totaal f.6.650.-. 

Ons clubhuis zal ciet internationaal kapitaal gebouw<j. wor
den, or.,dat er deze week ond0r de intekenaars een "Canadees"was. 
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. 1 . t · . . 163~ . '• -------·1--•-•.----------------···--------··-- -. ·-------------------ï.:eer d::m een kwer-~ vr:n het gebouw ken al geplaát::t 
-worden. Gcze,_,c•nlijk zullen Fe voor het rl..s:!mrende deel ·zor---~ - - . ' / gen, Volg(,ndc rreek hoort _U nader. 
TOT 0-NIEm,s . 

,. ., 
Vlat wc.shot weer t.oe:!.lijk,net zes gelijke spelen. 

llloch waren er w0<:r enkele. ;::et 11 · punten. De kópgroep deed 
het niet -al tt, b0st, zodat ènkele out-siders gévae.rlijk kon-
don· inlopen.' D0 str_ijd wordt spannend. Nog drie :i;onden · 
sèhciden ons van' d? finish. Hie-r 'volgt de stand : . ' 
(1)65)P.v,d.Ar.:eele; C.Hooge_veen; '2(64) H.Houkes, 3(63)H.Jsns.-
sen; .P.J .Lc,rou, J .C.v,d.Linden, O.Vlalburg, Vi/v7<::stE:rhout, · 
4{62) K.Bontje, H.Jacobi, P.Miltenbu~g, JI.Roodu:ijnc,L.C.v.d. , 
Waals, J .H.Wüstc,fold. . ' . ' 

Als vijfde eet· 61 p·tn. volg,lr) 13 dcelncr;crs, die nog 
gE!onszins kansloos z·ijn. We•zijn benieuwd nmir de stand als' 
d(. achtste ronde er zondag a.s. 'opzit. Hiervoor kunt U de 
forr.:ulieren inl<övtrcn : . . " 
dhr.\,üst( feld, Rcgentcsselaàn 198 tot Vrijdagavond, zes uur 11 

· Wal~av0n, GoudcnregE:nplcin 58 11 11 
. ?I " 

" Haukes,' 2e Schuytstr.6O tot z'at:,rdr:rravond zes mir . __ 
. " · dè Boor, op ons terr&'in aan' de Hengd.olaan, ·op· zate:rd~g- · 
r..iddag tuss.en 2u3O con 5 'uur. . 

Ton g€rieve vc:n onze loden on donateurs wonende in 
de ,ongoving van ~ll'lfl. v.1!c~rdervoort bove,n de Goude;nregenstr. 
hebben we een·nieuw inlE.v8ringsç1d:çes Eon wol de·heer Walraven 
Goudohrcgenplein n°58, DE,ze winkel in tabaks-artikelen zult 
U zeker weten te yindei;i.· · .. 

We vertrouwen, dat eon ·en ander naar genoegen van . · 
onze deelneoers zal zijn. Ook dogenen die de reis naar ~e 
Rogentesselaan of Schuytstr •. te· ver vonden, kunnen dus 'nu 
hun kans je v,agen; · · 

Ko oen we Zondag a.s., a-a9- de 175 deelneners. •We re-
kenen er op. Vçel succes ! , . , 

VARIA. Wij ontvingen nieuwjaarswensen van _de Neder-landse Katholieke Spor'j;bond en van de verenigingen AJJO en SHS, i;velke.wij hierbij gaarne reciproceren. 
- Jan van. Bus se 1, die onze gelederen weer gaat ver-sterken, vraag~ ,een -paar voetbalsc,hoenen te koop, ,. :;iaat 42. . .. 

' 
é 
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Ui tr;J.a.ger: 
. · Senioren; 

Junioren; 
De "överige 

I 
• 1 

-_ ... ,·----~------,~·-. 

van zo;1dag 28 clr"ce.nber; 
Velo-Lens 1 5-1 SHS 7 - Lens 3 
Lens 4-GDA 5 3-2. Lens 6- VVP 6 
Lenr; :'-Verburch 6 3-6 
Lens 1 - DEE 3-,-l 
wedstrijrlen werc1eï, afgelás_t. 

1-3 
1-4 

De laatste zondag van 1958 bracht dus toch nog wat voe· 
bal, voorzover dit ten;-;linste op de baggerve_lden moge lijl - . was. _ 
LENS l stelde wel danig teleur door de zware 5-1 neder-

. laag ·in Wateringen. Naar verluidt hebben enkele speler:: 
zich niet voor éte volle 100% gegeven. Dit zal toch r~oe, 
ten verande·ren ! 
LE};,3 3 veroverde de eerste plaats door op DuÎnhorst var 
SHS ·të winnen. Gei:,a:cke lijk' ging dit niet. Toon in de e ei 
te helft SHS met r.eger. ma:::-, stond, haddei: v1ij een Î_;root 
overwicht, <lat s1.echts · twee doel,mr..ten va;.r?:oc,1i ople-' 

-verde. Iloch'tum de gastheren na.de thee cor.1::;iloet v1:::re1 
kreeg ·:~::~~ze defcnSie het erg be:nauv.1d en,.moest z.clfs (Jen~ 
r.ia3,l·capituleroi1. Door niet in paniek te raken, doch 
constructief. te blijven voetballen kreeg Le,'1s echter 
het heft v1eer in handen en werd cle zege veilig gesteld. 
Een' goede prestatie leverde Lens 4 <(oor- GDA te lcloppen. 
Het was een "van dik hout zaagt men planken"-wedstrijd 
met veel glijpartijen en harde trappen, met veel spm.miné 
doch met v:einig fràai voetbal. De ruststand was 1-1, 
waarbij Vic van Laarhoven voor ànze één zorgde. Dezelf
de spelers hergaf ons de leiding, maar GDA plaakte weer 
gelijk •. Op, Vic' s derdè tre:i:fer haclélen de Loosduiners 
gee1l antwoord 11eer. . · 
LENS 6 hield vijf kvmrtier uitstekend stand tegen koplo
per VVP, zodat 15 min. voor het einde d~ sèo:i;-e. (zij hot 
met enig geluk) nog- l-1 aanwees. In de laatste phase · 
moe-s_t onze verdediging, gehandicapt door het uitvallen 
van Klunnen, echter nog 3 ~eer capituleren • 

. Het eerste, juniorenelftal,._ won in een redelijk gespeelde 
wedstrijd raet- 3-1 van ,het Beverwijkse DEM en deelt nu · 
te:,ar.,e,: rnet ~YBB de derde en vierd.e :_:,laats. Bravo~ 
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• Weekblad van de R.K.V.V,"LENIG en SNEL" 

Redactie: G.Lam, 
0

Wilgstr. 71,tel.392124 
G,Jehee, K.Èmmakade, 50, tel. 633674 

--------. --------------------------------. ------------------

' Zaterdag 10 
Zondag 11 
Maandag 12 
Dinsdag _13 
Woensdag 14 

jan : 
Il 

"· 
Il 

" 

Jaarwisseling. ' 

LENS'ZAKAGENDA 
Junioren 7,8,9,10 en 12 Pup. A-B _ 
Senioren 1,2,3,4,5,7,8 Jun.1,2,3,4,5 
Clubavond bij Hierck ! 
Çéén zaaltrainïng 

-11 Il ,Il• 

Woensdagr,iddagclub. 

l'FFICIEEL 

· Het bestuur is zeer erkentelijk.voor de vele 

goede wenoen welke zij bij gelegenheid van de jaarwisseling 

van leden en don~t8urs tr.oot.t ontvangen. Unzerzijds WE:ns€.n , 

· 
1 we allen gaarne. wederkE'rig es)n zalii:; en voorspoedig jaar toe . 

. Gaarne spreken we hierbij de Y!l'ns uit, dat alle leden en do

nateurs met ons 'zullen s,?;1;;cmrnrken om in het nieuwe jaar· al 

onze verlangens ten opzichte _:van onze vE,reniging . :tê ... 1 hel-

pen ·verwezenlijken. 
In ballotage: 
n°73 R.H.Peters, 15.11.46 Otterrade, 11 dhr.Mcersh.-Houkes 

74 J.J.Kreuger,22.3.45 Hengelolaan 103_7 11 
" 

75 Chr.Kreuger, 23,1,49 11 • 
11 

" 

76 C ._G .A. de Heer, 31, 7 .46 Kri tzingerstr. 252 dhr. de Hcer-
Sarolea , 

"Nieuw€' donateurs: 
n°380 J.P.F.v.Kleeff, Beeklaan 73 
Ons CLUBGEBOUW.· 

In de afgelopen week heeft. onze bouwkundige 

de heer Cor Peeters een prachtig succes behaald. Hij heeft 

n.l. van de "'. welstandscommissie "·bericht gekregen, dat er 

· harerzijds tegen de door de heer Peeters ingejl.iende, tekenin-. 

gen van ons clubgebouw geen enkel bezw·aar bestaat. Het ge

heel past dus voç,rtreffelijk·in ·de omgeving van on:ze terrei

nen. Van harte gdukgewenst Cor. Zijn we goed ingelicht, dan 

,. 

I 
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- . , -.:..c~;-- -------. --------------------------------------·-- ·--------is Bouw-en woningtoezicht. thans aan· het bestuderen of het schon• lied " ze zakt,m doór de vloer II op d0 d'Oor Cor ontworpen constructie vän toc-p11ssing is: Ook hieromtrent hebben we het volste vertrouwcn in pnze bouwkundige. WE w&chten dit _ondt-rzoek dan· ook rusti.; ·af. _ _ 
Het bovenstaande houdt dus in, dat onze ~lannen steeds -dichter bij de uitvoering gaan ko• eh. Ho.t zal dus van onze.· financi1in afhag:gen, wa!lI)Eer· de eorste steen kan worden gdegd. Gelukkig kunnen we_ over de · 

OBLIGATIE-LENING 
ook _prettige geluiden laten horen. De e&rste dagen van he·t nieuwe· jaar werden bij het secretariaat weer zes· inteken-formul_iefen bezorgd, wa~rbij werden geplaatst 88 obligaties à f.25.- •is f.2.200.-. De :totaal stand is dus nu : 25 int, kenén-formuliv2·0h r.ict 354 obligaties of f.8.850.- Mror dan 1/3 is reeds geplaatst. En nu · Raan ·onze c_ol'.I.èctanten E:erst recht beginnen., Let op de stml.d van volgendû-'week. Houdt U dczt- wec,k oen uurtje voor ons . vrij ? ' 

J • .'..ARVERGADERING NED. /KATH. SPORTBOND. 
De ·jaarvergadering v,m de N.K.S.(cor.ir..isc.ie katholü:k vo0tbal) zal worden g,houden op WoGnsdag, 14 jan.59 des avondn -tê 8 uur, i,, de zaal .van de, R.K'.Leesbibliotlwek, Sophialaan 9. alhier • 

. Naast de géwone huishoudelijke agenda, zal de heer Th .Geers · een inleiding houden ové'r "·sporti vi tei t eri .:prestatie ", waa1·na over· dit onderwerp een gedáchtenwisseling zal worden gehouden. 
Tot deze 

alle jeugdleiders 
op dat.onzerzijds 
zijn. . -

TOTO-NIE.UWS, 

- J vergadering worden uitgenodigd het bestuur, 
en dè. geestelijke adviseur. Wc rrkenen er 
een ·boho

0

orL jko afvaardiging aanwezig zal 

Weer een viertal inzenders ::iet liefst 12 punten. Nog niet genoeg. Moed hoµden ! ! In de 0nderlinge competitie is d_e heer C.Hoogeve0n weer alleen aan de kop gekomên. De stand is nu : 1. (75) C.Hoogeveen; 2(74) P.v.d.Ameele, W.Westerhout; '(3-73) P.J.Lerou, H.Rooduijn,T~.v.Rijn, L.v.Stáàldui:rÎen, . 

, 
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-1~·,·:-
·-------------·-----------------·-··---------·--------·-----

J .H~Wüst,:-feld; 4 (72) K.Bontje, H :Hotikcs ,H. Jacobi, H,Janssen, 
L.1!.Knijff, B.Luijckx, P.Miltenbu:çg, O.Walburg, . . • 

. 10 Inzendèrs · he:bl en 11 punten en fO ander.en verzamel-, 
✓ 'den er 70 punten. Nog t\rno weken en dan is het tweede klas~ 

scraent \VGer vol. Y/e zijn benioµwg.:_WÎE: uiteindelijk de f.50,
zal' verdienen •. Kansh8bb1crs zijn er nog gc;noeg. Zondag a.s; · 
de nege·nde rondé. Hiertoe· de for_culit/ren tijdig inleveren bij: 
dhr. WüstEofeld, Rcg1,;n t, sselnan 198 tot, vrij(l.agavon<:l- zes uuq / 

11
• Walravel'l, Goude::nrcgc•nplein 58 ,. " 1 " '- " · - . 

11 11 

11 _ Hotikes,2e Schuytstr .• 60 tot zaterdagavond zes uûr_.; .. . . . . . . s 
'.' de Boer, op ons terrein mm de Hengelolaan zaterdagmid-
dags tussen ·2u30 en. 5 uur, .alleen als er wedstrijden gespeeld 
worden., Bent U · er zondag a.s. wcc,r bij? Veel su cos ! ! 

r . , ' 

-:-:-:-:-
VARIA 

--Onze terreinlmecht, dhr .App_eldoorn stuurde ons zijn 
g0cdc W(:;·ns8n voor -9"0-t _ niéuwe jaar~- Lens ~_ws:...n~t he,r.t en z iJn_ 
far.ilie een_ vooi·spoedig 1959 toè, · waarir, nc.c.r ,·c hopen de 

· wcucrzijdse s&monwerking nllerprettigst zal. zijn.· 
-Piet de kc,uw en 1zijn vrouw,, fälici te:rE:n wÏj. van h,srte / 

!'.et de - gcboort..l van hun zoon -Ph tèr. Papa d~ Le, û.,,' rlie on- , 
langs wec,r het blauw en wit heeft. aangetrokken, z~.l .onge-
twijfeld t.z.t. zoonlief de gcheiócn d€cr vo'Gtbclkunst in-
wijden. • 

PROGRMThiA SENIOREN VOOR ZONDAG 11 JAN1TARI 1959 

- 2u30 Delfia 1 - Lens 1,, Achter Kogeclgieterij, Buiten_water
sloot tEO Dcift. ' ' 

- 2u30 Lens 2· 
- 12 u.Delft 4 

- Vies 3 V 1 T ,1 1, 6 1. • • 1. 

- Lens 3 Laan v.~ltena te Delft naast tennis-
' · ' · · ban8n 

- 12 u.Postduiven 5-Lens 4 "Màde&:f:e:in"Monsterseweg t.o. n Iu "te .uoos<1u1nen, ·· 
12 il.Lens 5 :. Rijsw,5 V 2 T 1 L 6 ~ · , 

- 12 u.Postaliá 5-Lens 7 Vcrl.Waalsdorperl.voorbij Bim:r:t-, 
wcg'Lo. "Arèhipàl" 1 

lu45 Lens 8. DV/0 5 V2 T2 15 
OPSTELtINGEN: 

Lens l·: P.v.d,Lecû.w, L.Knijff,A,v,LaárhoveI)., 
. B.Luijckx, J .Adt:iraál, H.Haket; _:r.SuijkcrbuiJik, L,KnijfÎ ,' 
P.Burghouwt·, H.B, ijersb.v.Hcn:_,J .Ras. füsl'·cv·.si' !!.Eisenburger 

\ ,. , 
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H.Rooduijn,A.Beck. t,.idcr: · dhr.J .Wi],lm:is; Grc.nsr"chter: dhr. 
A.Boghch. Samenkor.rnt : lul5 b,:.l Holl.Spoorst&tion. 

Lens 2 : F.Kortckaas, A.V,;ster, H.Kc.mper, H.Lancée, 
C.Pccters, A.Hoppcnbrouwers, J .Jc.ger, F.Burghouwt,R.Viüst8feld 

1 A.Burghom,t, J .Wü2tcf0ld. fü:se:r'vus: Il.Verheugd, R.Bcckür, 
G.Lar:. Leider : dhr.A.dc Weert. Grensr. R.Bccker. 

Lens 3 : H.Eisc.,nburgèr, C. V"ldink, A.v. Luxen1burg,H .de 
Gruyter, C.Hoogcveen, H.v.Niel,A.BE.ck,J.Beijersbergen ,A,Lin
neweever 1 V' .H0gge, L.Fortr.ian:; Res.: A .Krol, C .NiE.uwenhuizen _ 
( grensr. J · · ,. · · · · 

Lans 4 : R.de Waart, Ph.de Heer, P.Kr~l, G.Kochi, J.v •. 
Westing, G.v.d.Waart, G.KeI:1perr:1an,V.v.Laarhovcn, H.Naastepad, 
H .Pennings, H. v. Westing. Res.: E. Löw8nstein (grE;nsr.), G. v. . . 
Gein. 

Lens 5: J.Frijtc,rs, 'A/Srn1b8rs, K.Cram~, R.Vc1brugh, 
B.v.Vdzen, J .Boortr.1an, P.de LE;euw, F.\'!olf, R.v.WLsting, G •. 
Jehel', J.Borsboor.1. Ros.: J.Brochard, L.Blon (grrnsr.) 

L(!g_s~]_: A.Blok·, J.Bollering, F.v.lfourïk, J.Bon;:Lv.d. 
Boogm:.ràt, J .Bontje, A.v.d.Bunt, J .Schutte, H.Jansson,A.Roo
denrijs, S.Kroon. Rès.:H.Mulder, 

· Lens 8 : H.v.d.Bcck,· P.v.Onna, A.Ond.n,·c.ter, l,1,P.Boc1, 
J .Stoktemberg, L.dc Weert, J .v.d.Beek,J .v.Pooljc ,S .de Bruijn, 
D.v.Lüshout, L.Nhsscn. :"es .·: J.Brockh&ns. 

kfschr~jv_ingcn (liefst géén)' te richte aan dhr,F,J-v. 
LuxeEburg, Buys Ballot$tr,54,tol.636509. 

. .frograr.1I:1a voor ?Ondag 18 jan.59 : Lens 1-Gr.W.V:o.c; 
Naaldw. 2-Lens 2 ;· Lens 3-Cror,vl.5; Voorb .4-Lons 5 ;Vrcdenb .5-
Lens 6; Lens 7~üranjcplein 4; Verburch 7-Len~ 8., 

-:-:-:-
VAN DE JcTCO-

PROGRAil!liiA JUNIOREN VOOL ZATERDAG to JAN -59: 
-2u45 Lens 7 - DHL 12 ,VlT2 15 
-2u45 VVP 9 - Lens 8 Terr~in Zuiderpark 
-2u45 Lens 9 - GDA 7 V 2 T 2 L 6 
-2u45 VVP 15 - Lens 10 TE.r;rein Zuidcrpork 2e gE.deelte 
-2u45 Rava 10- Lens 12 Il Il 

-2u Lens A JBS V 3 T 1 L 5 
-3 u. Lens (; - SJS V 3' T 1 L 6 
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----------. -- ·-----------------., ··---------' ----------- ·----- . ' . 
PROGRJili:U;, JUNIOREN VOOR ZONDAG 11 JANUARI 1959: 

- 12 u. -Lens 1 Ha0rle::1, · V 1 T 1 15 
> 'f . ' . 

- 12. u. DHL3 - Lens 2 errein Erass0rskade 
' 3- u. VVP l - Lens 3 11 Zuide rpark 

lul5 ,LEns 4 -·DHL 6 ·v 5· T 2 L 6 
12. u. Lens 5 - Gr .W .'fac -3 · ·v ;3 T 2 L 6 

DE PSTELLINGEN ZIJN: 
· · Lens 1: C.v.d.Beek, _R.Blok,D.Ta1:t,H.Diotz,L.Blogg, 

/ 

J. de Heer;,. W .Stoç,vé, P :Fretz ;B.Hendricks ,P .Kcmper,P .1,iecrshoek. 
- Ras.: W.Vcnderbos, ·A.-,Nówee __ • • r 

-- · Lens 2: G.à.e Haas, R.Dekksr Kleijn, A.Luttcre1än, C.Vcr-
heugd, L?Hanssen, N.Drabbe, T.R,oebers,,H.v.Dijk,F.dc Groot, 
K.v.d.Laan, R.Stra,::thof. Res.: J .v.d.Knaap, V.Nowce. Leider: 
dhr.H.de Bakker. Sm:ienkofJSÎ : Jlul5 Vcluweplein • 

. Lens 3: G .. lfalleen;. II.de Haas, V!.Hanson, A.Rooduijn, 
R.Roodbol, A.HowE:e, W.Vendcrbos, H.v.q.,,Spck, A.Thomas,G,:v-. 
Duuron, M.Hocrschop. l:(osh J.l..ZiJfh.out, E.Wamstcokcr. 

Lens t.: ·.·.v.d.Ruytonbce,k,J .v.Zon, F,Duijm, A.Born, ·. 
C~Danckaerts, ~r.v~d.Lann, F.Nor:drw.nn, P~Schoeben,J .l, .. olicr 1 

J .Wi tting, F, v .Dijk. Rrn.:. A. Vriclink, P .v.Gcrwcn, Lei deer: 
dhr.P.Juffertums. , ----"'·· 7 

LenS 5: P~b:hulten;H.Go.0i:.E:ris;F.Wt~r:1stceker, :E1 ~d.c Wi.-~, 
lli.Zilfhout·;-c~N:,yt ns, A.v.Eig,. R.Polcwn, A.Vriellnk, P,v. 
Gervmn, P. dE: Hnas, 'les., P. Nicc.wcri hui ZE:n, B .Brouwer,, 

Lcms 7: G.Eke1mns, J .Jaê:obson, P.Nicuwcnhuizcn, ·P.H'l,-' 
ring, J.v.d.Knaap,' V.'!owec:, F'.de la Fu8nte, L.Thom2s,J.Nit••. 

· _ting, S.Douw, H.NïeuwcnhovE:n. hes.: J .Groothuizen,A.Verstcegh 
, Lens 8: VI.Burghouwt_,·,_J .Groeneveld, A.Harte, R.Koolmees, 

.M.v.Adrichem, H.Englcbert, B.Brouwer, E.Bish,J.Veldink, 
G.Scipio, A.de Jong,. Res: T.v.Paasson,A.Radocmker. 

· · LE:ns 9: V/.Reinkmneier, .A .. Brouwer,P;TimLcroans,R.Polman 
A.Roodbol, A.Vcrburg, H.Wubben,H.de Hoogd, J.v.Adribhem, .' 
P.Poillot, D.Vlandcrs,. Res".: F,v.d.fü,ek, J.iii,chellart. · 

LE:ns 10:A.v.Ugmond, J .Di1ctz,J .M8yer,N'.Pannekeet, C .• v. 
·Daq, E.Vlezenberg,/N .Roozenburg1 G,n:mrt C., ,M?Bruinsma,J .de 
Boer, VI.Groot. Res.: J .Nuyens, C.SuijkerbuijkJSamenkomst: 
2u30 voor ingang VVP-terrein, 

Lens 12:E.dE: Kleijn,C.Lool!lans, 
J .Schcllart, .J :v.Overbeek, G.v.DiJk, 

H.Smi t,H.v.Paassen , 
A. Lelieveld,R.Martinus 

• I 



--------~- _________________________________________ -170~~ 
P,Ebing,·S.Blok. Rc:a,,: F.R0kC"rs, A,Kodeman. 1cider :, dhr,. 
C .Schilpc. 9ort. • 
En nu de pupillen: Lans ·a: J,de Waart, J.Kc,~tr:w.n, R,c .• Eeten, 
D.v.d.StC;cn, C.Baul,J,Verhaar, J.Englc:b&rt, ·A.Roodenrijs, 
J.Cobben, P.Busr.mn, A.do Brouwer. Res.: C.v.Egr:c1:d., F.v.Gecst L~ider : ·dhr.11..v.G·astel. -- · 

Lens· C: J.Bo,:tGkccs, R.v.d.'Jal, .X.v.d.';fos;;e,.,, J.Lics~ 
hnut, J .Kitbc.rt,' J .Mid:ieldorp, J .Lun<-,.:an, A.v.d.Beek, J .v. 
GE.rvJGn, Reabel,C; Th.Brochard. Hes.: i,.._nglc.bcrt, G.v.d.Togt, 
F.Janssen, ~eider: dhr.H.v.Dij~ · ·. 

Wannêer de pupillenwedJStrijdÉm naterdag niet doorgaan, ... 
worden ze verplaatst nqar de volgende ,ve,;k, De opstelling wordt 

·dan niet opnieuw gepubliceerd. , 
· 1,fschri,jvingen vrijdagavond v66r 6 uur a,m dhr.A.v.Gastel 

Toe2 t, ns tr. 166, toL 3 39900. , · · . 

Elfklvé.rtcg<-,nwoord~g1crs, att,,ntio ! llfot ·de jongelui' die 
door-hun olftal nls v..:::rtcg8nwoordigE.:r zijn _g1;.kozen, wordt z&
terdag ,: . s. wc,cr u:n ·bijGe.nkoI!ls t gehouden. Deze zal wu,r 
plaatsvinden r.an do 'iki::,arstr.n°300. 1/7ennber het gc;hele ju-

• nioremprograru::a voor· z~.tcrdag is t,fg;cle:cst; wordt de bespre.
king gehoude.n 1 s ·r.1idC:,:gs ór.1 3 uur. ''iordt or gçspeeld, dan 
verschuiven. we de biju,r.kor.ist n;;.r,r ·1 s avonds half acht. 

Bedenk nog oons of c,r soi;,s onderwerpen zijn, dio jul
lie bi-sproki:n willen hebben . .Met hoera1c0r idLoön, vri:gçn, 
voorstellen, verzoeken· cmz. jullie ko• on, hoc liever wij het 
hebb,:m. · · Juco ' · 
]:'rogramua vonr 17·cn 16 jan 59: Lens 1 ? ; Lens 2-Vredenb.;' 
Lens 3-Rava; Steeds Voorwaarts-LE:ns' 4; L0ns 6-DHL; Lens' 11-
Bl.Zw,9; DHBHK6Lens 12, Pup,B-HWC, , 
ATTBNTIE ZAALTRAINERS : Dinsdag 13 Januari en Wocnsdag.14 Ja
nu~ri gaet ·de zaal training niet door 

-:-:~:-:-
Voetî:alloos weekend. l 

Daarmee begon 1959! Een slecht bc:gin? Och neen ! In 
onze gepeinzen rond de oliebol spraken we i • m~rs de wens uit,· 
dat voor 1959 hetzelfde geluid moge klinken als voor 1956, · · 
Welnu,, het be'gin is er: Viant·, evenals verleden jaar blt;ven de 
velden ook nu het eerste weekend: lüeg. V/at dat betreft staan 
we dus •quiitc. l'n als wc zo doo:fgaan· raoeten er in de nabije 
t0:-: 1·:o._.r.;t nnlr r1--v•~ ·rt:::ndr· dingen t_,_ /··-- Jht::n · st.s.;_:n· ! \\';., '.'.;: 5n bE•- -:. 
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nieuwd. lls.hct-c:crst • aar_ e•ns wat rµinder nat wild;:;· wor-
den .•. · . ..,_. ·Red. -:-·:-:-:~ 
V,m ,de Pé Pé. 

De dr.gen rondo• Kerst• is en Ni'èmvji:iar di_e door 
hun sp6cifieke sfeer, voor hun eigen gezelligheid zorgen, 
behoren w.eer tot het verleiden. De vo_or de PéPé"rustigc" d(lgen 
zijn weer voorbij en zij z'al thans al hc:&r krachten sao,en
bundelen oc, U in dit jaar van de ene gezelligheid in de ende
re t& doen storten •. Toch hebben·w:i.j deze dagen niet hele• cal 
stil· g&zeten want verschillende 'plannen zijn ·door ons ·ui tge
broed. lls eerste staat op het 'progra•• a ec,n eieren-drive. 
Deze zal brntaan uit een klaverjas-drive, te ·spelen in ver-

. schillende fteppcs en de bridge;-drive op een: nog nader te 
bé pal.en datum. - , 

· 'De 5 étappE'S ,van d'«. klaverjas-drive zijn vast-
. gGst;:;ld op r(;sp. r.manfüog, 2-6 Jan.59;. M;wndagen 9 Feb.,· 23 
Feb.; 9°Mcurt en 23 Maart. De.kosten hieraan verbondcm zijn -
'r.0.50 per persoon per &'vond vo'or leden (don~teurs-trices) 
en f. l .-- voor bui teristd,s:md?rs. · · 

. U speelt niet Lst een ·v~ste
0

pr:rtner ,Jaar dp '·de· 1 

avond. zelf zal het lot ui t'. .. akcn aan v;elk tafeltje U ko• t te 
spc.lc:n. Iedere avond zult U 3 x 1500 punten spelen. Ac,n het
tafeltje waGr ,U spce:lt zal•bij .e,lk spel, gerouleerd ooeten 
worden_. -. , , ·· , 

, Elk. spel van 1;,00 punten r::00t volHidig worden · 
uitgespeeld ( er wordt dus niet gedekt). I~dere avond wordt 
het totaal aantal p)lnten g0noteerd-. llegene, die dus nà 5 avon-

_ den het hoogste aantal punten bij elkaar h«'eft vergi::ord zal 
de h0Ófdprijs in ontvangst kunnen ner,wn. Voor iedere ·gewonnen 
partij wordt een 'ei bes.chikbaar gesteld. DE; gewonnen d< ren 
zult U dan op de laatste avond'ih nntvangst ~unnen,nemen. 

Ingeval u een avond verhinderd beht zal bij Uw 
totaal aaptal bchäalde punten het laagste aantal punten vàn 
die avond bij de reeds genoteerde word_en tocgcvocgd. To_t 
zover'·dus de klnverjas<).rive. Noteert U de avonden·vast! / 
Idar Oberstein·, •. Hiervoor zijn tot op heden de navolgende. 
aanmeldingen binnengekomen : de H.H. ·J,v.d.~eek, H.v.d.Beek, 
H.Beijersbergen, R.Blcik, A.Bogt11-ch + echtgen.(H.v.Dijk, 
Houkes + -echtgen.; Mcj .E.Houkes; A.Hoppenbrouwers + ech1;gen; 

/ 

, . 

_, 

' 
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t.Jrnsse;,, + echtgen. ;P·.Keuper, L.Knijff (V); G.Lar;,;P.de LH,uvr, 
C.Pctters, Vi.Stoové, J .'iïillcc1s+echtgcn. ;L.Hornr:mi,,B·.Luijckx; 
L .Knijff (F) P .Burghouwt ,F .Burghouwt ,',iç:lhain, v .d_.ken + ech tgen. 
Hr.en Mej .v.d.La_an,H.Hdrnt.,J ,Suijkerbuijk, A.lloE.fnc,gel+echtgen.; 
C.l!oogcvcen + cchtg~n.; ·; .. Hoogeveen Jr; J .J,.:ger. . , 

· · Wc zi"n Û ,:;l schrikken mmt d0c,:i:· · de vele fee s tdc:gen is 
de aan1:,clding él&n Uv1 ,.rndc.uht ontsnapt. iiu wu. geven U nog een 

,klms uaar dit is dun ook de "llc,rlnatst8. Tot 15 j;m.59 kunt· 
U zich ~n0g npgcven bij dhr.J .Jugcr, ifoinc.~str.67 Den Hang of 
r:;nandagëvond op de ciubàvond bij de Pé Pé. 
· Heipt U ons • &de dit jaar tot ~en succes te CT3ken . 

. Bij voorbaat hartelijk.dc.nk. PéPé 

Enkr le str.ndcn: 
Junioren . Senioren 

ADO 11 19 62-19 Lens 3 10 17 47-12 Velo. 3 12 17 40-26 
HFC 11· 15 33-31 c,.lcr.5· 11 17 52-19 vcs 6 12 14 36-28" 

. TYBB 11 13 26-19 Bl.Zw:4 ,r - ,:- 36-18 GDA 5 10 13 38-17 " 
knsl 11 ·13 25~26 . SHS 7 11 11 2!.l-29 H.Hol.3 10 13 35-lf.l 

· J;Gtl 10 12 25-18 FLm.3 10 10 25-27 Ilc.Gldw. 3 11 13 35-25 
Gtor::iv.11 12 34-27 CrOL1V ._5 11 10 30-39 Lc.ns ~ 11 12 33-28 , 
kwkkw.11 12 28-31 VIOS 6 11 10 17-32 Postd.5 10 11 2.;.-20 
Lugd.10 8 17-23 HVV 6 10 6 22-44 Vcrb.3 8 6 22-29 
DHC 11 f;l 21-31 RKAVV4 11 6 17-41 ADS 4 11 4 18-53 
Haarl.11 8 23-38 Delft 4 11 4 20-34 Spoor- 4 11 3 15-51 
DEM: 11 8 2·5-43 
uvs 11 2 15-33 

Senioren 
ArchipeL5 11 18 44-17 VVP 6 . 12 21 61-26 
Bl.Zw.5 10 15 45-19 Rava 7 11 18 46-31 • 
Voorb.4 11 14 42-25 RVC 6 10 16 30-17 
Rijsw.5 10 13 29--'20 Cc,1. 7 10 13 35-25 
H!tlSH 4 10 11 . 36-33 Vred.5 9 9 32-29 
Ton.4 11 10 28-25 HBSll . 10 6 26-36 
ODB 4 10 9 22-28 'loorb.5 11 6 31-48 
Maásstr.4 11 9 27-38 Lens 6 11 5 29-43 
Lens 5 --11 ·4 24-54· Laakk.9 9 3 16-33 
VDS 4x) 11 1 18-52 ~. !fi tx~l-3 5 -,1 _16-33 

---- '--------·--. -------·-----·-·----------·-·----------- - -------------
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Zondag 18 " 

Maandag 19 
Woensdag 21 
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LENS'ZAKAGENDA 
Junioren 7,8,9,10,12, • ,. • .. , 
Senior-en l,2,'3,4,5,7,8,jun.l,2,3,4,5 
Voetb~l of wintersport??· 

: Cl ubavond ! 
Bestuursvergadering - Woensdag,,iiddag
club ! 

=-------------------------- ·-------------------=. ----------. ' HET BLIJFT. GOED GAAN' !,::ET DE LENn;~ ! ! ----------------. --.=--------------------------------------Ook deze week •.• 
, werd· het bruine monster door de weergoden getemd. ln we hebben er zo'p. akelig.voorgevoel van dat.er• nng wel de nodige z~ndagen over heen zullen'gaan alvorens· het monstür in kwestie zijn vrijheid weer zal herkr.ijgen •. · ûp het ogenblik dat we dit schrijven, liggen de velden nog. te rill.en onde.r hun witte vacht·. En dän .te bedenken -dat De B.il t no·g peer sneeuw: voor-spelt ! We moeten er niet aan denken ! De KNVB heeft besloten het afgelaste amateurpr0gramma in haar geheel naar het komende weekend te versé:huiven. Ge-· zien de klimatologische omstandigheden hebben we- zo-':<. idee dat zij deze maatregel in de komende weken nog· wel een paàr maal zal moeten herhalen. Dit heeft echter tot gevolg dat U elke donderdag dezelfd8 opstellingen en programma's voor~ geschotE!ld krijgt, hetgeen noch U noch onze typist uitermate zal intere·sseren. llîogen wij onze leden daarom verzoeken de revue van deze w·eek zorgvuldii; te bewaren, opdat zij, wanneer het bruine ,i,o'nster eenmaal uit zijn winterslaap ontwaakt, niet plots.eling met de handen in het haar komen te zitten? Dan kunnen wij U de volgende week sparen voor de gebruikelijke na::ienvloe<f;.:tenzij ·• •• Ja, we blijven opti-mistisch, nietwaar ? : .. , . . Red. 

,. 
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vFEICIEEL 

n"381 M.Sir.,onis, Vinkensteynstr:43 
:Bestuursvergadering·: · · 

De e.v. bestimrsvergadc;ring zal nor,:len /.tchouden op 
WOEirS.DAG,21·Januari a.s·. des _avoi,ds on 8 uur tEn huize van· de 
heer A.van Luxe:,1burg,' de la Reyv;eg 24-
UBLIGATIE-LENING. ' 

Ondanks de sle.chte v,eersor.istandigheden toonden onze· col
lectanten ,zich zeer actief. Deze weék werden er 26 inteken
formulieren ingclèvèrd, waarbij werden geplaatst 139 "stukken" 
van ·f.25.-. of totàai f-.3475•--:• J11et es>n totaal van 51 inteke
naars en 493 geplaatste obligaties zijn vre dus aangeland op 

· een bedrag van f.12.325.-. Bijna de helft van het be~odigde 
kapitaal is dus aanwezig. Kijken we dz,arbij naar onze ui tge
breide lijst van werkende-en ondersteunende lEden; dan zal 
het voor'ieder duidelijk zijn, dat de benodigde fondsen ter 
beschikking van het bestuur ~ullen koi,1en. Venzelfsprekend 
vergt ·het b:. zoeken vr:n alle leden en 'donateurs een geruime 
tijd. U behoeft cr evenwel niet beangst voor te zijn, dat 1J . 
zult worden ovc..cg, sl' gen. _Enkele fedE:n en dons teurs waren df.ze 
t,ening waarscl>ijnlijk toegedaan 'en hebben hun inschri;jying 
rE:eds per brief aan het secr8taria&t toegezonden. Hiertegen 
bestaat natuurlijk g&cn t·nkel bezuaar. · Benii U dus al beslo
ten op ne obligatie~loning Jn te tekenen, geeft U hiervan· 
dan even kennis aan.het sec~etariaat. 11et intekenformulier 
wordt U dán dil-ec:t toegezondén. In ,het andere _geval hoort U, 
zo· mogelijk, nog deze maand nader van ons • • -:-:-
TOTO-Nieuws. .• 

De v:nlop ge vallen sn,:,euw was spèlbrcker bij he:,t doorgaan 
van ·de .toto. Slechts drü, wèdstrijden vonden doorgang, te 
weinig,om tot een prijsuitkering te kunm,n overgaan. Hoe deze 
'zaak verder zal verlopen is thans maandagavond nog niet bekend. 
U leest hierover ong~twijfeld r.ieer in de dagbladen, wanneer 
de Hoge Raad, Dinsdag 13 dezer, ,uitspraak zal hebben gedaan •. 
Zo •ogelijk zullen we U ook dezerzijds tijdig van een en an
der in kennis steJlen. 

In onze onderlinge conpett1t1e kwan vanzelfsprekend 
geen vtrandcring. Ook h°i'ervoor wachten we de verde,re gang van, 
o;,:ç.kcn 1:.v~n ~.f. '-:-:-:-
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' Klaver.jf;s-fu'ivS. ' - · .• ·' 

Dat ET voor drne drive belangstell.ing_ be13taat blijkt 
i•iel uit htt fd t .dat er zelfs reeds' enkel°t séhriftelijke aan-
r;eldingen zijn binnengekomen,. . ' ·' • 

Dit br,ng-b ons cig,nlijk 'op een-id0e, want je,, ·u 
zult wel begrijpen dat wij g(larne zouden wiilen \yet;;n·op 
hof.cveel personen ,wij ongeveer kunnen re:kenen. Laàt ·u ons 
even v1etçn of U. a,m d,JZe · dri vc i:leedoet. MÖçht U het· ons niet 
.:1ondclîng kunnen doorg<öven stuurt U dän even .een briefkaartje 
,aan Weü,arstr. 67. _ · 

· Tot ziens dus ·op de dr.i ve, die 1',aar wiJ hopen de 
grootste drive aller Lenstijden zal worden.·· 
, Over de bridge~drive zµllen wij volgende week nad0re 

bijzonderheden vcrstr:ekken. · · ' Pe' Pe: .. · Dé' stem van de 
' -:-:--·- , 

VARIA. 
-Deze week ontvingen wij bericht 'ven het overlijden van 

Mevrouw J.Koppellc, rr.oedcr van ons lid H.van !lijn: V8naf de~ 
ze plaats condolep,n wij Henk ef! zijn yrouw aetc"di t verlies . 

. Zij ruste in- vrede ! · 
-Pater A.v·.d.Bosch _hoopt ,op 21 jan.n.s. zijn koperen 

· rriGst<orf,_cest te vieren. Onze .felici ta'ties, patGr, Receptie_ 
nm het F1'Gfkrik fü:nd_rikplein,25 •_s uvonds van, 7u30 tot 
8u30. _smr;rgens 80-uur H. _Mis i~ Groenestein 

-:-:-
PROGRAI.MA SENIOREN VOOR ZONDAG 18 JANUARI 1259 '.• 

1 
-2u30 Delfia l - Lens 1 Achter Kogelgisterij, Buitenwater-

sloot- te Ddft. 
·-2u30 Lens 2 - Vios 3 V 1 T l· L 6 ,. 
..::12u. Delft 4 - Lens 3 Laan v.Altcna te Delft naast tE;r.- . 

, pisbaan 
-12u. Postduiven -5-Lens 4 "Madt'..steinr, Monst~rsèweg. t.o. 

n°10 tG Loosduinen 
-12u, Lens 5 ~ Ri•jsw.5 V 2 T 1 L 6 
-12u. Postalia 5-Lcns 7 Verl .Waalsdoq;erl. ·.voorbij Buurt-

1 weg t.o. "Archipel n 
' -lu45 Lens 8 - DWO 5 V 2 r 2 L 5, , ,, 

; I 

,. 

' 

( 
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. Lcns.l : P:v.d.Lcouvr, L.Knijff, ä.v.L.c:crhov_cn, 
•?.Luijckx, J.,!HLrir,;cl,H.Hékc,t, J.Suijkcrbuijk, L.Kni,;ff, ~ , 
r'.Burghouwt, H.Ecijcrslr.v.Hcn. ,J .Ras.· Ik:scrvcs: H:Eisc,nburger, 
l.Rooduijn, A.Ilock. Leider: dhr.J .Willc,,s, Grensrc.ohtcr: dhr • 

.i..Bogisch. Sé.r:,enkonst: lul5 hal Holl.Sp,,orstation. ,· 
LLns 2: P.Kortck2as, A.V .... stcr, H.Kcwp6r, H.Lnncée, 

C.Pc_<etcrs, A.Hnppenbromnrs, J.J&gor, }<',Lur,:;hom·;t, R.Wüst_\.fE-ld 
A.Burggouwt, J.Wüstcfcld.. Reserves : H.V.:.rhcu.;:d,R.Bcckçr, G • 

. Lam. Leider: dhr.A.do 1170n·t. Gr~nsrcchtcr: R.Ile,cker. 
Lcms 3: n.iisenburgcr, C.Voldink,A'.v.Lux0r:burg, 

N. de Gruyter., C .Hoog' veen,· H. v •. Niel, A.Bcck ,J .BLij0rsbergen, 
A?Linnewv,ver, W.Hçgge,' L.Fortciar;. hes.: A.Krol, Ç.Nü.uwcnhui-. 
zen· (grt.nfir.). · ✓ . 

· L(..ns 4·: R.du Y{aar:t" Ph.dc Hc0r, P.Krol, G.Kochi, 
J.v.Wt;.Gting, G.v.d •. V/.::,.r.:rt_, G.Kl.i-:pcrr;ian, V.v.Lu&rhovcn, H.I'fr:as
tc. pad, II .Pc nrdngs, ;; • v. Wc sting. fü,s. : E. Löv1cns te: in (gré.ns:t.) , 
G.v.Guin. 

Lens 1 5: J .Fr_ijte:r;s,- ·A.S• ~bcrs, K.Cru.r.1r.1,R.VGrbrugh 
B.v.Vclzen, J.Boort'.:l'.:n, P.de Leeuw; F.Wolf, R.v.\'hsting, G. 

, .TEchrc, J .Bor,,boo .... Rcs.,T .Broch&rd, L.Blom{,:rc.nsr.) 
· !.,cun 7: .A"Blok, J .BullErinéi, F.v.L.ourik,·J .Bori, 

H.v.d.Eoogaq.rdt, J.Bontj~; A.v.d.Bcmt, J.f::c.:uttt._, H.Jr:nssq.._ 
A"Roodcnrijs, S-.Kroono It .. :s.: II.Mulder. " 

Lens 8: H.~.Bcck, P.v.Onna, A.Onderv:ater, · 
);1.P.Bor~. J .Soltenberg, L.de Weert, J .v.d.Bcck, J .v.Poeljé, 
s;dc Bruijn, D.v.Licshout, L.Nicsson. Ros., J!Broekhans. 

. Afschrijv{ngen (1icfs1;_ gé~n ) te richten aan dhr. 
F.J .v.Luxcnburg, .Euijs Ballotstr.54, tel. 636509. 

Prograrnna voor zondag 25 jai;i.,59 : Lens 1-Gr,W.Vac 
Naaldw.2 - Lens 2 ; Lens 3-Cromvliet 5 ; ,Voqrlmrg 4- Lens 5; -
Vrc. denb. 5-L,,ns 6 ; Lens 7 - Oranjepleilt 4 ; Vbrburch 7-Lem 8 • 

. 

PROGRA!.lI\l.A JUNIOREN VOOR 

-2u45 Lens 7 - DHL 12 
-2u45 VVP 9 

.-2u45 Lens 9 
-2u45 VVP 15 

LCns 8 
GDA 7 
Lens 10 

-~~u4~ R:.v~ 10- Lc-r..s 12 

. -:-:-:-
' ZATERDAG 17 JANUARI 1959 

V l T 2 1,·5 
T,rrein Zuiderpark 
V2 T2 L6 
Tu1rein Zuidcrpark 2c, gedecl tE: 

Il Il Il 
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PROGRAMI!A Jm;ronEN VOOR ZOrDAG, ·18 JANUARI· 1959: ·. • 

12 u •. Lens 1 Haarlon V 1 . T 1 · 1 5 , 
12 u. DHL 3 kns 2 Sq• ')nkor;st llul5 Vcl1wmplcüil 

3 u. ' VVP · 1 - Lens 3 . Ti;rr, in Zuiderpark 
- 1 ul5 kns 4 - DHL 6 V 3 T 2 L 6 

12u. LGns 5_~ Gr.W.Vac 3 V 3 T 2 "1 6 
Dt opstellingen zijn voer spelers ·en reserves gelijk 

aan die· wLlkc vorige v,Lek in de Lcmsrevue gepublic<-<.rd zijn. 
Zij, die hun pla2.ts ni<::,t r.ieer weten dicner. zich·, indien- de 
wedstrijden ,•rijd'ag niet zijn a:fgcb st, v;rijdagavond ih" Ver~ 
binding te stellen • et h.et Jucosccrc.tariàat, ~!ezonl~an 43,. tèl 

· 3;1506, waaraan ook eventuele afschrijvingen gericht mo_eten 
worden. 
Z~alkotpetitie Quick Ste,ps-' Lens·. . 

Dinsd·ag a.s .. start de zaal twe,okc,p tussen C.ui.çk Steps 
on Lens. Groep B wordt v0rwacht _o• h~.lf acht aan de Nijkerk
lr un , groep A ori half negen. We hopr,n d& t onze spelers zich 
op .:,v€:n sportieve wijze zullen gedragen dls dit het vorig_ 
j<-.&r het geval gH1ccst is. V&nzclfspr, kend verwcchtm1 wij, 
dat jullie je uito.rste best zµlt -doc•n on een go~d rcsultuct 
te, bcr.:iken. VTijwensen jullie veel succes. Zc,t 16 op, 

En dan de groepen: . . . . 
'.-ro,,:, b bestaat.uit·: ·G;llalleeri; W.fü.nstn,C.Nuytcms, A.Roo
duijn, A.Thouas, F.Vlamstc:cker, M.Zilfhout. 
Groep B bestaat uit :E..Bish, W.Burgho11wt, P.Haring~A.de Jong, 
J. v. d .Knaap, P .Nü.uwenh11izen, R .Polman,' 1. Tljomas, J .VEcldink. 

De groepen A en B komen uit met resp. 3 en·4 teams. 
Bij verhindE:riÎ:ig is afschrijven verplicht op het 

adros : Mczcnlaan 43, tel. 33150_6. 

Zcaltraining: Door oms±:andigheden moet het sch~r.ia van de, 
trainings.tijdt;,n gewijzigd worden. Het ziet er nu als. v0lgt 

uit: . . 
De groepen die op dinsdcg komen blijven ongewijzigd·even

als de tijden ( op de dagen, · daf" er zaalyoètbcl riet Quick · 
Steps is komen degonen die niet aan de tweekamp deelnemen · 
dus· gewoon trainen) • Op wóensdag worden Lens 1 ert · 2 ·verwàcht 
o• 10 • in. voor 7 uur. Op donde:r;dag komen Lens 9 en 10 or.i 
10 rain. voor 7 uur. ~. 

\ 

. , 
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---------------------- ·----------·--- ·----------------------
!'ilri•Jiddag: DEi j':-niorencom~;issie bitqt :;ocnsdag• idàng, 21 .ia

nu:•.ri. aan alle pupill()n C(;n filr.ivoorstclling atm. Dit vindt 
~laats· in dts filc1zaal van de· school. t~n de Weinarstr.·300. 
A.•;rivang 2u30, Tot wocnsdc.g de' 21c pupilLn ! · ' 

, . . ' ' l • 

Lens 11 0n. 12 opp;clet ! Wanneer ;jullie wedstrijden niet 
doorg~an is er in dê gyczaal v~n dt. Yiei .. ~l:;rschool, i,ngrmg 
Herschelstr,sat trainmrig voor julli0. Jullie worden dan al,lc-

· r.is!al v,:;rwacht. 
JUCO_ 

• ' ,DE Ll!.IDER. 

Sportieve· knnpen draven nchter een stuk.l,;;cr, 
Naast het lijntje staat een cnthousüisto rleneer, 

. Hij sloakt kreten van : glijden ,;n zet voor, 
. Vrij,lope;r, jongens en gu1ft dit: bal· toch ,door, 
Dan wec.r schuddek;opt hij hLftig van verdriet, 
Het wil nni':r ni0t lukkcn, 'het· gaat v,mdar::g niet, 
Als ·hot zo ,doorg;;at wordt h~ t con grot0 ·sof', · 
V00-.rui t ·nou, links bui tGn, ir...ens op 'je slof, 
He, wet cf!n k;:;.:.n:J·, gc.woonwcg on ~e zoenen, ,,_ 
Zeg boy, j c lh, bt toch. gu:;n 1 ood in j" scho~rn:n, 
Nóg er naast, hoG speelt dat joch h,:,t kbar, 
B~ter oplctten, spil; sta niet te suffen daar, 
Op je plaats blijven en j0 tegenstander "dekkçn, 
De; achterh.oede is Gen -z0ef en zit vol lckbm, . . 
Buitenspel, iicheidsrcchtc,r .. ; dat vres zuiver hands, 
Volhoudt:n, jongens, nog ,:mar tien qinut0n, Lens 

. Hij draaft trouw. nee v:m achterim naf.\r voren, 
11aar de. sp(lers schijnen hèL: r.iet te horsn,; 

• Plots ve~:r,t hij otlhoog en brult luidop: Hij zit, 
Van vreugde verslikt hij zièh in zijn kunstgebit, 
Zo is de LElider, de trouwe nen langs ,dt:: lijn, , 
Die op zijn post is, als hij er moet.zijn, 
Wat êwakt"hij or.1 koude wind_ of kilk'rügcn, 
Dik ingcbi-:kerd, kan hij d&ar wel •tegen . 
Hij houdt ven jongens en offert vrije urcm, · 
Al noet hij1lhet vaak net verkoudheid bezuren, 
Hulde c,.n de Léidcrs, r.iar.nen van de dr.ad , 
;1-:-,;;:r : .. ~niz rn Snel -:;,.r:,.Gl1t _trots, op gr:.r;t, 

1 
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HJ.Ul voorbûelt. mo0t ook de and, ren· stimulere-n 
Afogc de knsjougd hun Lödcrs, steeds' waarderen. 

• · Bres 
Enkele stnn•len -Senioren , 

AD0 6 ll 0·1 2 17 47-li .Triànph 6 11 
kns 2 11 8 - 3 16 34-26. Post.-5 · , 10 
RVC 3 12 4 7 1 15 35-'25 · .kns 7 ,' 11 

Spoo:rw.211 6 -5 12 30.,.33 RCDH 2 · 11, 
SHS 5 12 5 2 5 12 48-34 . VVP 10 10· 
VI0S 3 11 5 1 '5 · 11 27-30 BMT 7 , 10 
Full 2 12 ,5 1 6 11 30"34 ADS ,5 10 . Laakk.5 11 4 2 5 ,10 ' 34-36 )'/ass.11 ,. 5 Nsrld.Z 11 4 1 6 ~ 9 28-31; yes 11. 10 
Conc.2 11 4 1 6 ·9 19-36 · Qr.plein4 10 . Krr.n. 2 11 2.3 6 i 7 25-36 
\fostor ,312 2 3· 7 7 22-40 ., 

GSC 5 9 9 .,. - '18 . 43-3 
Post.6 9 5 1 ' 11 1 14:..20 ., , 
Lens 8 7 . 3 - 4 6 11-24 

. RKDE07 9 2 ,2 5 6 ' 6-17 
· ·cwp3 e 2' 1 , 5' 5 8-13 

VUC12 3'. 2 - 1, 4 S-} 
·. Maas.5 5. 1 .2 2 · , 4 · • 5-10 

Verb?7 
X 5 2 l , 2 , 3 

. DW0 5. 
X 6 2 1·3 3 

. Junióreh . ;, 
Rav~ 1 B 8 16- 49-4 . L~ns 3 
RKAVV 110 7 2 1 16 . 28-11 . VVP ,1 
Bl.Zw.2· 10 6 2 .. 2 14- 25-10· Rava .2 
Q.St.l 9 5 1 3 Il 28-19 Westl .2 
Spoorw.l 7 3 3 1 9 19-17 Vred.3 
Den. H.l 7 4. - 3 8 12-10. GDA 2 
V:rcd.2 )0 3 - 7 6 12-36 DHL 4 
kns 2 11 1 2 8 4 9-31 Bl.Zw.3 
DHL 3 9 - 3 . 6 . 3 4-27 Velo 2 
WitBl.x91 l~T· 1 9-30 

12-10 

11-:,15 

9 7 
9 6 
9 5 
8 '4 
8 3 
8 3 
7 1 
8., 1 
e -

2 

" 

., 

8 1 '2 17 30-14 
5 ,: 2 15 22-18 ., 
5 3 3 13 29-21 
6 1 ·4 13 31-24 
3 5 2 11 26-19 
4 1 5 9 19-18 
3 1 6 7 16,:24 
3 ~ 2 6- 11-10 
2 l 8 5 11-30 
l 2 1 4 12-·20 

. ,,,,_ 

, 

1 1 15, .?3-11, 
1 2 13 3.3-17 
3 l 13 19- e -• 1 .3 9 16-13 

3 . ,8 15-16 
1 4 7 19-16 
2 4 4 9-17. 
1 6' 3 e.:.26 
2 6 2 8-26 , 

., 
I 

- , 

, 

r ,, 
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. - ----------------. . c,, .W.Vnc3 10 7. 3 -"ii 51- 6 GDA 5 9 .. - 1 16 47-11 Q.Gt.4 · 8 7 1 - 15 31- 8 Lens 7 9 6 1 2 l3 23-16 ' 

.,. V.:! 4 9 6 2 1 14 31-10 VVP 7 7 6 - 1 l.? 32,-,10 I _.L 8 8, 4· 1 3 9 23-25 (fr.V.5 9 "6 - 3 l? 37-19 1 üS 5 10 4 - 6 8 23-25 Vr,,d.7 8. 5 -~ 510· 32-17 · I' ".VY 4 8 3 1 4 7 21-1~ ·Rnv,, 6 8 2. - 6 A 11-30 _.,. P·va 4 9 1 3 5 5 10-27 Bl.Z·,1,5 9 2 - 7 4 14-31 \,.d.5 9 1 1 7 .3 9-34 ·DHL 12 8 1 1 6 ;; 8-33 _, El.Zw,4 9 1 - 8 2 8-54 "Q.St.6 7 - - 7 0 5-42 
osc 4 8 7 1 - 15 34- 9 Bl.Zw. 7 10 8 2 - 18 38- 9 Juventus 4 8 6 1 1 13 32-11 .·Q,St .• 8 8 7 - 1 14 29- 8 Lins 8 lü 4 ·3 3 11 29-27 · Lens 9 l• 

7 5 1 3 11- . 33-13 R· Vfl 7 8 4 2 2 10 21-17 Gr_.V,8 · 7 5 - 2 10 29-13 J;LZw,6 9 3 2 4 . 8 25-28 'VVP 11 9 2 4 3 8 16-20 DSL 14 8 3 1 4 7 16-28 GDA 7 10 3 2 5 8 20-22 , G''A 6 9 2 2 5 6 11-22 DHL 15 9 3 1 5 7 22-29 v lo 6 7 2 1 4 5 13-~5 Vüo 7 9 3 - 6 6 17-34 V'.P 9 4 1 - ,; 2 6èl3 Ré.Vll 8 x) 
., 

6 1 5 2 6-ie Vt•(cd ,8 7 1 - 6 1 12-25 Vred,lü 7 7 0 ;.-27 - -
L, ns 10 9 9 18 54- ~ GDlt 8 .8 6 1 1 13 27- 8 ., 
W. stl. 7 Hl 7 l 2 15 29-J,6 . osc 6 6 4 1 1 9 15-10 Q.St,10 7· 6 - :f 12 42- 2 Ls-ns 11 6 3 1 2 7 18-12 VVP 14 . 8 5 1 2 11 29-17 GDA 9. 4 3 - 1 6 12-10 Bl.Zw.8 9 4 1 4 9 15-23 Bl.Zw,9 5 2 1 2 5 22-16 VVP 15' 8 2 1 5 5 11-21 Velo 10 5 2 - 3 4 12-16 llOA 3 . 9 2 ·-1 6 5 22-40 Vred,14 4 1 1 2 3 8-14 fü:va 9 8 2 - 6 4, 9-48 Yerb,7 5 1 1 3 3 16-25 Gr,W.10 x) 8 2 1 5 3 28-31 Gr.W.11 5 1 - 4 2 10-18 G:CS 4 x) 10 1 - 9 0 17-53 . Q.St.11 4'-.- 4 0- · 4-15 . 
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LUIS' ZAKAGENDA 

Donderdag 22 januari 1959 Zaaltraining groep 4 
Zaterdag 24 Il Junioren 7,8,9,10,12 
Zondag 25 Il Senioren 1,2,3,4,5,7,8 

Ju,rïioren 1,2,3,4,5 
Maandag 26 Il Clubavond + klaverjasd!:i ve 
Dinsdag 27, Il Zaaltraining groep 2 er, 3 
Woensdag 28 , . Il 'ivoe ns dagrr.iddagcl ub 

Zaaltraining groep I 
· D~nder'_dag 29 Il -Za2ltraining groep 4 

' 

.-=--------------=-====--------==----=====-----=====-==-= -= 
KLAVERJ:ASSEHS, TOT hiAANDAG AVvND ! ! 

------======------==----=-=====-~-=-========-============== 

' 

DL VETERAAN .. 

Laatst troffen wij op de Hengelolai.m . 
Een veteraan van rond·de vijftig aan, 
Sinds hij niet meer rookt, erg vief en kras 

'Op de Beeklaan bekend als bariton-bas.· 
Hij- rJoedigde de jeugd aan mèt stentorstem 
Met opmerkingen glashelder en ad rem, 
Toe nou, jochie, zet ~r je poot toch voor 
Kijk uit je doppen, geef dat ding dan door ! 
Trap 0<2ns wat harder, ·het-is· je ,.oeder niet 
Dat dsden wij vro.sger_ betér, weet je nog, Piet ? 
Vol • edelev~n stond hij langs de kant, 
Zijn ster1 schalde luïd tegen de huizenrand_, 
,Zijn aan:noedigingen haddE;n enorm succes· 
Want Lens won wel met een goal o·f ·zes 
Daarna wat trappen op het oefenterrein, 

· Zijn loeiende kogels mochten er beüit zijn. 
Hij was niet meer bang voor een·tedsermoen 
Want nu geen angst voor rnn kapotte schoen . ' ' 

'' ,, \ 

,, 

' 

' ,, 
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Hij had zow,:;,:;r prir.ia'voetbalschoenen aan, 
Zo'n sto(;re ~--teram1. op de Hongelolaan ! 

' · :.F'ICIEEL 
~BLIGATIE-L1NIN':} 

'BrGs 

. Ook de afgelopen vKek hebben onze collectanten 
ni<,t stilg(;zetèn.' tlct totélal bedrag hc(..ft wecr een flinke . 
sprong o,;1hoog ·gcrJaakt: We· zijn de he;lft nu' gepasseerd en kun-
nen dus gaan àft8llen. · , : 

· liet ._ aantal deeln,:,r,iers 2an de leni~g stijgt 
nu rok flink. Zo r.ioot het ook. Do bedotölil,g is, dat ons nieu~ 
1ve ge bouw r.,(. t de nedcw<ërking van alle leden en donateurs tot 
stand kont. Het zal een his.torisch ·;o .. cnt voor de vc.r8niging 
wordLn indien wc ovEr enktid'_ r.u:.and011- Op "'ns fracde cor::(plex ten 
ni'<'t :-inder fraai clubgebouw' zullen kunmm opc.nE.n. Zorgt er-. 
voor, dat U dan ook kunt zeggen II daar is, €.en stumtj8 van 
, .. ij bij ".- .. 

' ' . 
En nu 'de ver an two'ording v,:;n de ze, wu:k. 

:.'.m1tal inschrijver:.; : 21 1 gcpl&atstc stukken· : 48 
· Jedrag, , :f .1.200.- · '~-
liet tot::.al-gE.ncrc.al i·s thans ·: 
Aantal inschrijv0rs : 72 gcplentste stukken : 541 · 
'.i'otaal bEcdrag , . :f.i}.525.-

. Ik:ze"wcek zullen wpE>r een flink aantal leden 
en d,_onatturs .een bezèck ontvangen. S_tel t U ons

1
niet te.leur. 

-:-:- ./ 

K.N.V.B.-TOTO 
Uit de publicaties· in de dagbladen is hei't U 

rce.ds bekend, dn t dé ILN. V.B. -toto onder bepaalde voorwaarden 
toch doorgang k,m vinden. -'-'e voornaanste wijziging is wel_ de 
verdcljng vim de prij"en. Iw.,crs vrlgdns de loterijwet nogen 
geen gcld.,.pr:i,jzen worden uitgekeerd. Voor,, de Eerstkonende· we-

. • /l 
ken is de regeling als volgt :~Voor prijzen tot f.500.~ zul-
len waardebonnen ter beschikking worden gesteld; 

-Voor prijzen van f.501.- tot 
f.~J .000.- krijgt de winnahr credietbri.cvcn; 

-Voor 'prijzen boven f .10.000.
zál Slàv,mburg' s B:nk ç,v,- rhg plrgcn ;cc t do winnaars or.;trcnt 

,,,,,. 
; 
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--------- ·- ··--- ·------- .----------·---------------- ·•·· ---
de b, s 'te ding-. 

· ' ]Je winnaf:'.rs zullen geheel vrij zijn in de be-
steding van dië door he;~ g.:wo{in0n prijzen r,ot als enige. be

·:porking, dat geen gcldswc2rdigc papiuttr., of alcoholhoude-nde 
dri:.nkcn r.:ogtn worden g"kocht, c-n c,ok vrij in de. keuze v&n 
de lië verancie,rs • · • 

De banric-ldiÎl; voo:r rugistratic ven stnior
workr nde en· scniorondersrtrummde 1, den kan op voet van de 
bE.staande bepalingen gewoon voortgezet 1vorde•. 

· Voor zondag a.s .•. .25 J&nuari tollen;de twaalf 
w0dstrijdEm van het prograGUJa · dat op 11 januari jl. niet 
doqrJii,.g. De drie op deze zrndag geepeelde wedstI ij den tel
len r:,ede.vaor de ·uitsla_g; :Cit waren Enschede-Noad 0:-0; · 

\ 1, '. 

, 

. Elinkwijk - PSV 3-0 ,;n ·VSV-Hek,ond 2-2. , . 
' I' Voor de.ze po"l zijn de fornulieren dus reeds in 

ing~ leve·rd. Nic uv,e inh. vcringc•. voor a.s. · zondag .z,i{n d~n 
ook _nic t ,1ogclijk. . . . . . . 

Up zondag,· t i'< bruari a.s. draài t pool. ·n°'71. 
D_c forr.ulicrcn hiervoor worden deze week can dè vE.r,'nigingen 
ui tgcreikt, .:n zullEm ae.n nnze: d8clneoers ·_wordc;n toegezonden. 

Onz~,~igcn cowpctitie wordt dus ook weer voort
gezet. Voor het tweede kle.;isc,·;cnt zijn nog"'twcc +onden te 

· verspelen. ~~ndag a.s. is dEJ ncgcnd<:Y-ronde aan de bturt; 
Op 1 Fc:brm,ri a.s. zal dus. bekend zijn wie dG•f.50,- krijgt 

·· tocgGwE>zen. Doet Uw ,best !' ,. ' 
, ' ,,,.. -;'-:-:-

' VARIA 
,,, 

Joop Willems loende zo'n twee jaar geleden aan ie.:iánd
waarschijnlijk een sp€ler van he.t tóenmalige· eerste ~ een 
bock uit dat de titel droeg " M,;t een .,houtvlot over, de 

, oceanen. Om bepaalde redenen wil hij dat exer.1pl2.ar nu E;rg 
graag we8r in zijn bezit. Wil indercen zijn bibliotheek even 
rae.dplegen ? Bi;) vOorb,:'at' :dank,. Jqop' s adres is Velps0s tr.8l. 
· . - Tot onze grote spijt is liet bericht v,m het, over- ' 
lijden van Mevrouw J .Koppelle in 'de vor:i:g8 LcnsrE>vue wel 
zeer onvolledig geweest. De rud,.irEi'n onder ons hebben n_atuur
lijk wel begrepen dat Mevrouw J.Koppelle èle echtgenote was 
van Ónzè donateur de heer J .A .Kpppelle, die reeds een groot 
·aantel jaren van zijn bclr.ngsklling voor?onze vercnigi_ng 

I 

... ' . , 



'1 •"',-) • -.t, .... ,7-
-- -------~------- ------------------ · .. ---. ·- ·------·-_ ---·--. hc~ft blijk gegeven,, er:_~·" moç,cJ.c.r. v,C:n 
:::n _H,- nk v~n Rijn. Wij bs...tu_igetl·-aµ-n d0-
tolijkste declnctiing .. G.,lukkig knndcm 
rozE:nkrar..sgt-bed no.nvn:, :;dE,· zi j!l ., 

-:-:-::.. ' 
De Ster,~ .:rs.n de Pé Pé: 

. .. 

onze leden Aat Koppelle 
f~niliÓledell onze hnr
c.nkclt>n van ons bij.het 

Kl,,vor,ias-drive :· A.s. c.aand.~g.zal dus he.t startschot voor 
, onze dri vo worde:n gelost. Zoals U ricds ,1crd IJC:dcgc,dccld 
wordt deze gcih'oudcn bij Hforck, Apcldoornselaen 46:.45. Aim
vang van deze drive : 8ul5 • .tJeiit tr rwandage,;vond ook vnn dEc 
klaverjaspartij . · · " · · .. ; 

Id&r-Ob,rstcin. : D0 ins-chrijving is' gesloten en thcns 
blijkt dat de " k:lcine. bus " overvol is. Begrijpt U ,,,e:t wij 
bc.do0l<m ?? J: ,:;,.•ûr,· ,7c.dcrom es;•· ~ecicursklling voor de Pf Pé. 
Ho~ vu:l " c.chte_ " .Lens ers t,~ t, Lenig en Snel c;i.gcnl:i.jk ? Zo · 
te zie•- niet vc.el. 

' ' . Cont&ct-f,v0nden : ,Voor t:en i,vo:..d op k<'rtc tc.rr.iijn· l'ijn wiJ, . 
cindnnks e:llo :;oei to, nog niot gt,slnagd bc~l:,g te 1':ggfm op 
c"n za&l tje. riïv kan ons hierbij h,,lpon ? · 

-Zn tcrd,,g&vond 
.Il Il 

Il 11 

Wel lqmt U. rE.:1.-ds do volgtndb dc,tn· noteren: 
7 • aart 

11 t.cpril 
23 L1Ci • 

' 

rckonon wij op een 
Daar de data.nu· dus reeds 
OVf.rWE.ldigen'de opk:o:.1si;. 

bekend zijn, 

PéPé 1 ' • 

--:-;-:-

P1l.OGRA1!MA SENIOREN VOOR ZürHlAG 25 JANUARI 1959 

Zie LENS111VUE n?20 van 15 JANUARI 1959 
blz. 175 

'OPSTELLINGEN 

. Zie LENSRIVU:E, 

r 

n°2ü vnn .• 15 JANUARI 1959 
blz.J.76 

: -:.:.:-:-

, 
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?R0GRAMl1JA• JWNI0REN VOOR ZATF.i':tAJ 24 JANUARI 1959 

2u45 VVP 9 ~ LE:ns !:\. - , . Terr,d,n Zuidcrpark 
.,-., 

2u45 Lens9 GDA 7 . V 2•·T'2 L 6 . ' 
- 2u45 ,VVB 15 - Lens 10 Turr-ein Zuidcrpark, 2c .,c~l te 
-· 2u45 R&va 10- Lc.ns 12 '• "' f . " ~ 
- 2 uur Lens A - JBS V 3 T 1 L 5 . _ 

3 uur Lens C - SJS V 3 T 1 L 6 
P.R0GRAlrlkA JUNIOREN VOOR ZON.DAG. •25 JANUARI 1959,· •·=====...c..,;===c.--'--'-=-"-===-=-"======-

. Zie Ll,,NSRE.VUE n°2O van--'.1.5· JANUARI 1959 
blz.· 177" 

DE OPSTELLINGEN ziin 
. ' 

• 

kns 1 : als bck>-nd. 'Res. W.Vcndcrbos, A.Nowcc 

' 

•, I 
LE.ns 2 : G.dc Hac:s, R.DckkE>r Kleijn, A.Lutter_nan, 

' 1 

C.Vcrheugd, L.fü;nsscm, I1~Dra_bJie, T.RocbE.rs, H.v.Dijk, · F.de 
Groot, K.v.d.k&n, R.Stra'dhof, fü:s.: J.v.d.Km12,p, v:Noviee·, 
Leider : dhr.H.dc Bakker. ·:;,ar.ien~omst : llul5 v.cluwcpldn. · 

Lens 3 : als bekend. Res. 111!.Zilfhout, F,Wnr:1stccker. -- . 

Lens 4 : W .v.d.Rut,.nbcck, J .v.Zon, F;Duijm, A.Born, 
C.Dr.mckaerts, W.v.11!.Lar.n, F.llordman, P.Schacbcn, J,l11oli<:.r, 
J,Witting, F.v.Dijk, Res.: A.Vrielin_k, P.v.Ger11<.:n, Leider: 
dhr.P.Jufférr:1ans. .---- · ~- - ' · _' .•. . 

Lens 5 : P.SchuLten, P.Nieuwenh'uizen, F.Wamstcekcir, 
F.dc Wit, M.3ilfhout, C.Nuytens, .11:v.Eig,_ R.Pçlma~, A.VriG~ 
link, P.v.Gerwon, P.de Raes. Rcs.: · B.Brouwer, ·1.Thor.iàs •. : 

1 • _.· • ·• '--:--:-:-" • • ~ 

Lens 8 : VI.Burghouwt, J .Gro(n,,vdd, A,!Iarte,· R. 
Kp0lmcÓs, !,!.v.Adriche.-r.i, H.Eqgl~,bGrt, B.Brouwer,- E.Bïsh, 
J.VE;ldink, G.Scipio, A.dc Jong, R(ltl.: T.v.Paassen,A.Rndcraaker. 

• ~ I' -,_-_, . •,.• ,· 

Lc,;ns 9 : nls bekend • ·Res.: F.v.cl:.Ecck, J .Schell::irt. 

. Lens 10: A.v.Egmond, J .llie_tz,, J .Meyer, ll.Pnnnekeet, 
C.~._Dap" E.Wezenberg, N.Roozcmburg,. C.Gcmcrt, 11.Bruinsma, 
J.diBoÈ:r, j'I.Groot. Rcs.: J.)'!uypns, C.Suijkerbuijk•. Sal!lcn-
kor:1st 2u30, voor ingang VVP-tc;rréin. . .: · . 

- ,, 

_, 

/ 

\ 
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kns 1"2 : }'.de. Kl,~jr., c.;r.00J;1~-11s, E.fütit, H.v.Paessen 
J .Sc"cllart, J .v.Ovcrb-cck, ·G·:v.]ijk, A.Ldicvc,ld, R.Martinus,. 
P.Ebing, S.Blok. Rcs.: F,Rek:rivs, A.Ko .... 10::;i:;n. L.:,ïder: àhr.è. 
Schilpero0rt. · • · , · 

Afsch~·i,ivingcn u;n dhr.E:Sarolce, Mozcnl,c&n 43, t<èl. 

, 
En nu de pupi-ll5n: 

L~ns 'A•: J;dc· W·áart, · J :KE:etbtm, R.v.Eotc,1, D,v.d. 
Steen,· à.Baal, J .Verhaarl J.Englebert, A.Roodenrijs, J .Cobb~n,. 
P.Buscwn, A.dc Brouwer, ~: C.v.~gc1ond, F.v.Gcest. L,:;ïde:r: 
dhr.A.v.Gastel.·' · 

'. 

Lens C _: J.Bo..:tcks:cs, R.v.d.W•·l, K.v.d.Wassen, J. 
Lieshout, J .Kicb0rt, J .1.iddc,ldorp, J.Lunumri, A;v.d.B~ck, 
J.v.Gerwen,. C.R ... nb"l, Th.Broch,:.rd, Rco.: A.Englcbert, G.v.d._ · 
Togt, F.Janss8n. Ldder :_dhr.H.v.Di;jk;-

'Af;chri,jvingen· vrijà:,gavond v/J6r 8 µur u.:n dhr .A • 
. van Gastel, Tou:;tenstr.166, ter. 339900. 

!'SPUIT ELF " ! l J • 

. Toen· wc onlangs nog eens door enk,.le oude 
~aar gangen van de. L ... nsrevue blad. rden, ,verd onze &andacht 
getrok;ken door·een. rubriek die de merkwaardige naara "Spuit 
elf " droeg.' Hierin v,erd aan de Lensleden gelegenheid gege
ven kritiek te lc.V€.ren op de eigen vereniging. Want vergis· U . . , \ 

ni0t. Nergens "kankert" ce;n· =Gtballer zo graag op als op 
zijn c,igen club. I<.derc insider weet dat. Het b, stuur deugt 
niGt en act de èlftalcoooissie is het al niet beter, de trai
ning lijkt ncrgLns 'nnar, c,!'lfin; U zult weinig r:lCE!-to hebben 

. on er nog de nodige .vo·Ör'oteidén· ::.an· vast te koppelen. Zoute-
loze kritiek vu,k,, • :s.ar toch, ·er schui_lt sóras viel eens' een, 

'kern van :te.delijkheid in. ,Wai::r gewerkt wordt, worden fouten 
·gcciaakt. En het is.niet r.1e0r norLmal drit i_cÏdere·el'). zo zi:in, _ 
eigen ideeën en wensen !îèeft ten aanzièn van de v,.reit:igt,Üg · -
waarv,m hij lid is. H,:t Ïijkt ons àacron nuj;tig deze 'oude 
rubriek in tor tç herstellen. Wij -hopen niet nlhen dct 

' 1 • 
' . ' 
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" Spuit _elf " in, de t.oekÓras,t ,,,sJ.t., nodige raodd,8r de knsrevue ~ • 
in ,z:::l spui t8n rJr.:::r tevens ;di'.t' de diverse cormissics en in-, ' 

· sten ties op wie zij rechtstr~oks betrelcking heoft,i' deze . 
r.odder bel, ngrijk g(.nocg zullen vind~n .oc1 haar · 2n een' ondEr~ 
zoek te onderwerpcn.- Het li1 fst vi& de knsrcvu~. 

Het treft d&t we, doze rubriek dez;:, week &l u:,tecn 
,.,Lt een kri tick kunnen op1nen. Wij on.tvingé.n deze -~eek nan:e-· '• 
lijk het volgende briefje: 

~-•Wca_rcie r<. d&c tie, .. r 
Met v,rbazing kom ik elke, week·, wann6er de· 

,Lónsrevue in de brievenbus vult, tot de conclusie dat de con
tactavond die il: het nr.jaar ftet zo veel ui thcal ten doóp' werd 
gehouden, plotceling gchu,l do_odgezwegen wordt. Wç.liswl,ar 
deelde de Pépé ir, nov~c,bcr r:ee' dat zij er niet in gt.slaagd 
wes cc.n gcschilste zcr.l tu bt r:i&chtigeq.~; Go0:d, "wc.c..r is ·er sind_s"':" 

'dien nog licler:a&l g,cn wijziging in qe situictte g~kor.:cri ? Ik• 
kan ;:c, g0woon nir,t voorstelkn dat er zich L1 die tussE.ntijd 

, nergens c,en 'mogelijkhtdd heeft voorgcd,:;,:;n Óci ecn nü:t te duur,' 
·zaaltje te huren. Of is de PéPé-inciiddels vaµ d:i;t initiati,ef, 
,afgestapt? Dat zou ik erg j:."mer vindt:n want ik vond het stre
ven v~.n fü, PéPé bijzonder g,,slaagd en ik wu. t zs:kcr 'dat vele'' 
Lcnsl(den dlze rwning net i1ij zullén delen. Misschien dat U · 
ons hierover binnenkort eens. nader r.ilt inlichtingen .. 

' 1fot. vri,;i;.d~lijke groete~Dolf S• alkrs ,, 

Dolf is dus spuitgast nu•• er é~n. ~ij hot schLidèn 
van de r.iarkt diende de Pépé het volgénde'antwoord bij ons in: 

, 11 Zijn er '• ~eilijkheden, jonge1ian? Nu, die ondervindcr. wij . 
ook wel u,ns ". Ja , ho laas nog gee,n, contactavond raa,;:r' wc,ct 
je wat o,ok zo berocrd i~? D&t Idar--OSE:rs':;çin "ovcrttk<md " 
is, ûct de con tcctavondcn 11· oyct:_vol 11 zi·jn en -d~t wij op 
jnnrfcest vele· 11 ~c_nsers. 11 _':hEtben WOL tet\?weigcron11 ..-wcgE>ns 
•plaatsgebrek. Gaarne had::.en wij dit &nders gezien'. Nog'cvGn 
tot b• sluit: fü:r.l eerst de ;"splin.tcr" uit ·uw eige:i ogen en ' 
dan kèmt U beginm,n aan de " balk " veh de PéPé. 

,. . ~- PéPé 
· Noot van de redo:ctie: Asjc. hlieft., de nodder spuit ,al toren 
•,hoog op. Pas op dat je Ér nd.ct onder bedolven .raakt,Dolf., 

.·. Wij z':i.jn benieuwd hoc' je., jq de volgende week van ,de blubbpr 

,; 

~,.:-~. + •·('h,'"lr-n~::;· c~tm. .·# 

~ ' 
.. , , 
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" ------------ •-------------------~ ---------------~----------' . , Een v0cr ·s.llen, &llcn voor r..cn. 
tic,t onc:,mtrc,kkelijke -,,,,.c,r van de 1,,,.tste weken, d,.t onze cc,nd[.cht vei,. veld en b,ü r,ftrt:kt, drijft ons vari opc:n · terrein n,.ar een be t,r beschut pl0kje, "rgene v;c.2,r wij goed ond&r dek zijn. Duer kunnLn v;ij' nns b<-k1eglijk voclé'n. - ' , Ook in ins cl ublc vc,n willen vlij nndcr dek kor.wn, ori~ ·dct wij de b,_hoefte vo"lcn ons , rg, ns ,.:,.t clkt:cr r:ls thuis te 

voelen. l Die bc,hoefte bc,skat al jaren. 1'12.ai'. de or.ist2.ndighedc:i w,:ren stueds te: ongunstig oei -e&n goed tdrnis onder een gezel:. lig dak te bouwen. Tot vcsti, plannen k<·n het nooit korjeri. Vlij r.10, sten ons qepalc.n tot fentasieën, tot ijd8le bc.spiègelingen ovc,r hoi:, het coust vrnrd0n en het tr0ostc.l0os uitzie;n nr,1,r bt:-' . te.re tij de.n. 
Wij lieten niet- na hit,rLc:n "ijv.:..rig DCC' tt dne:n (,Il stt:.! ken hier• LL ons zalf en andE-ren '--"n ric1.1 onder het hert. 
Nu echter-zijn wij in een ende;r stcdiu• bdcnd. Nu gu,n illusoire; b, schouwingGn ! Nu geen wij to~ de <kt.d over Nu k0r:t ons Eigen cl ubhuîs ! Sm:<Cn bc•uwcn wij het op ! Be-stuur c n kden c:n :md re Lcnsvricnden ! Met duizc,nd oblic·-tics, -:n.,>.Vé•.n nu ·rc~ds de; helft is gcplc.2.ts't, · ,rnrdt hct 1;lr.n tot de bouw g,.fim.ncie1·d. Wi& die het bl::cuw en wit op de velden drcagt, wie die in vroeger jl:r. n d0 clubklc.uro" r:1ct alle krcchten heeft veidcdigd, wie die Lens een goed hart toe-

' draagt, zou niet g,wrnc willen • E.Gdoem ? - • . _ - . 
Het huis dat wij gaan bouvren; -f1oet ONS huis worden, niet van con kl<äin aantal gulle gevers, riear v1::n ons allen. 

P.Juffcrcirans. -==========-===-==--====-=====--=====-==-==---==========--=--, 

, . 

' 

; , 

·, ,, -



'· 

\ 

./ 

. 
' 

LLNSRE.Vül: 

V/eekblad van de R.K. V.V. "LENIG en SNEL 11 

Redactie: G.Lam, \Vilgstr,H, tel.392124 
G;Jehee, K.Emmakade,5O,tel.633674 c 

. ' 
1 ' 

: '32e JAARG_ANG (1958·-1959) n'22, 29 JA-ir.59 
===:;:;:;:ie:;::; . = .. === ·================i::= ·====-'=~.-:===:::!.============= .. ,. ' 

LENS I ZAKAG EllDA 

29 Jan,59 : Zaaltrainir.g:groep 4 
31 Il ., 

1 feb 
·: Juni·oren 8,9,10,11,12, pup.b,-c 
: ,senioren°1,2,3,5,6,7,8 j~n.1;i,3,4 

2 Il : Clubavond +. collectanten vergadering 
3 Il • : 'Geen zaal training, wel zaal voe·tbal ! 

Donderdag 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag . 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

4 Il 

5 Il 

: ,Wnensdagmiddagcl ub, zaal training· groep 1 
· _ : Zaal training groep '4 ' . ,-

6 " : Fj_lmavond voor de junioren.' 
. -------. ------- .-------------'. - ·-.-----. -- - -----------. -----

VóURLT ElT EEN REVANCHE TEGEN GRAAF WILLEN ??? ' 
-===================================== ·=========~=~=~======= -
GBLIGATIELENliiG. I 

, ... -~ deze wéek is de teriii0meter weer' fÏink _ 
gestegen. Dit bewijst, dat dè c01lectanten weercflink hebLen 
gebedeld. " Bedelen" ? fü,e, dat is het beslist· niet: Bij de. 

·tot· nu- toe bezochte leden Én donateurs werden onze· medewer
kers bijznnder prettig ontvangen. Men is er beslist van, over,
tuigd, dat ons bestuur met de bouw van het clubhuis geen 

• I ! • 

"luxe" ophe-t oog heeft, en dat het--tot ·stand komen va'n_ dit 
gebouw een dringende noodzakelijkheid is. Onz.e vereniging 
heeft de naam een II eigen· tintje ·11 ,te bezitten, Degenen on
der 0ns, di,e de periode in het Zuiderpark· hebben meegemaakt 
kunnen begrijpen wat hiermede w0rdt bedoeld. De omstandig-, ' 

he-den waaronder we meer dan 10 jaar lang moesten spelen, 
hebben hiervan veel verloren doen gaan. pu we de beschikking 
hebben gekregen· over een mooi complex speel.velden, is het een 
belangrijke•taak van het. bestuur er voor te -zorgen, dat de 
sfe'er· oin deze terreinen weer, zo s:ioedig mogelijk, op het 

-voor· onze verenigïng vereis te peil - wordt gebra,cht. Van welke 
ons,chatbare waarde ons clu9gebouw hiervoor zal ;'ijn, ~a], U 

1 '' de 0 naaste toekomst we leren. 

, 

.. 

' 

( 
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------- -----------------------------------------------------
Neem nu maar het" probleem,· éLt in de vorlge·Lens

revue oncjer de rubriek " S_ptii t Elf II aan de orde was;· Dit zal 
dan zonder .meer tot 'het verle,deri behoren. Immers de Pé Pé 
beschikt dan over een.prima gelegenheid en kan, zo zij wil, 
elke Zondagavond fee.stvieren. :De pé in '·clloeft zij nimmer meer 

-te hebben. En wat een geruststellil;g ,\(Yr de spelers van het 
eerste elftal te weten, dat er dan wel alti.il een of meer be
stuursleden bij hun wedstrijd aanwezig zuljl.~zijn. Het derde 
elftal kan ijverig doorgaan om haar kampioenskans te realise
ren, de" fe<cstavond ".is .bij voorbaat verzekerd. 

Noó.dgedwongen heeft de junioren-commissie zich in 
haar activiteiten moeten beperken. Ook dit wordt straks anders. 
Bijeenkomsten met leiders, enz. kunnen onbeperkt plaats hebben. 
Pret_tige middagen en avonden voor Jjunioren liggen in het ve:r-
schiet. , , . 

De_,clubávond voor leden en donateurs kan op andere 
leest gt·schoeid worden., en veel aan aantrekkelijkheid winnen. 

_ r,;aar genoeg. Dit wi3.ren maar enkele l specten. Veel 
zou er nog over te schrijven,zijn. We komen pierop nog wel 
ee,ns terug. En nu de veran ti,oording over de ze week. On t
vangen ·werden 22 formuli·· ren, ter waarde van 61 obligaties, of 
wel een bedrai van f.l.~25--- . · 

De totaal-stand.: 94 inschrijvers : 6L2 o1,ligaties. 
Waarde f.15.050.-. Het nog benodigde bedrag kan dus in vier 
cijfers wQrden geschreven n.l. f.9.950.-. We gaan rustig ver
.der met onze bezoekjes. Het wachten, is nu op de bouwvergunning. 
Want bouwen g •. an we. Daaraan werkt heel Lens mee. Maandag a.s. 

·bijeenkomst van alle II collectanten" tijdens 'de clubavnnd in 
het clubgebouw, tijdelijk Apeldoornselaan 48. 

OFFICIEEL 
Nieuwe donateurs: 
n°383 Mej.H. Douw, Laan van Meerdervo0rt 341 A 

384 J.Brandwijk, Drebbelstr.271 
385 Mevr.A.Blok-Coesel, Loensduinsekade,26 • 

. In ballotage: 

H.H. 

n°77 ,A.F.A.M.Schellart,1.4.4a We~arstr.58A dhr.Jager-Juff. 
K.N.V.B.-TOTO 

Gelukkig konden we zondagavond jl. weer naar prijs
winnaars in de toto :·p8U:!'en. Jammer genoeg kimmen ze er niet 
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·, 
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uit. 1Ia;r de vi;r ïnzenders n~t 10 punten w&ren ef weer erg, 
dicht bij. D!:,t ene:>puntje toch. . . , , 

Onze eigen compet;i.tie drLLide ook. Even-,ls de K.N.V.B . 
. heb en v1e hiervoor de. 12 wedst., ijden van z0.ndag jl." lateµ 
gelµen .. Na de nègende ronde luidt de stand : 1(84) C.Hooge~ 
veen Sr; '2($2) V(.Wrnterhou.t; ;;fel) P.v.d.f\ll'.éele, P.J.Lerou, 
J,.\Vüstefeld; 4(80) H.Jacobi, J .J,;;1:;er, :Th.V;Rijn; L.C,v.d; 
Wai.ils; 5(79) K.Bontje, E.Lui~ckx, J.C;v.'d.Linden; P.Milten.:. 
burg, H.Rooduyn, 1.v.Staalduiµen. Zondag a.s. de laa.tste · , ✓ 
ronde ·voo·r· het. tweede klassèment. Ylie zal er zondagavond 
f .50.~. rijker zijn. We zijn ·b_enieuwd hoe de k9plopers zich 
zullen. weren; \ 

De regçli:ng, voor de ·pool mogen we als'_ bekend ver0nder
stellen. De eventuele prijswinnaars van een bedrag van meer 
clan f.10.000.-- kunnen 11e geru~tstellen. Zij U:ogen over de be
steding van dit bedrag 30 jaar doen. ·voldoende tijd dus om 
hieraan éen goede ·bestemming •'te gev~n .. Urn een kansje te wa- i · 
gen moet U het formulier, dat U inmiddels is toegezonde:c tij-

,dig _inleyer~n. HFbt' U nog .géen formulier r,endt U dan tot een 
van "'nders taandé adressen: . . 
P .. !LWüstefeld, Regèntesselaan 198 tot 'vrijdagavond zes, ö.W' 

A.Walraven; Goûdenregenplein 58 iot zaterdagmiddag zes .uur 
L.de Boer, zaterdagmiddags tussen·2u30 - 5 uur ·op ons ter-
rein Hengelolaan; . , • ·· ' 
H.Hoûkes.,2e Schuytstr.60 tot Zaterdagavond zes uur, .. 

li'.ogen we weer :op U :allen ·rekenen: Nieuwe leden-en dona
teurs kunnen op de oude wijze worden opgegeven a~ het se.: · 
èretariaat. Deelname aan'de pool is dan,· al:th!:ns. voorlopig, 
direèt mogelijk: Haast U-dus voç,r het te laat is. 
----------------------------- .. --- . ~ -------- ----------------

A.S. MAANDAG GEEN KLAVÈRJASSEN ·• . 
=======' ==::;:=======::;:;;:;;==;;::;::;:;;:::::::::: ""===' ==-·-====· ===::::.:_ ! ==. ===··==..-~;_==--
De heerschappij van Koning Winter .; . 

... blijkt,t0ch niet zo 
dictatoriaal te zijn als ;•ij aanvankelijk. vreesden. De sneeuw ,, . . - . . 
'die zo'n veertien dagen geledén nog centimeters dik op de -
velden lag; is weer séhiel:ijk verdwenen en ook·p.e barre kou 
laat nog op zich wc1ch ten· (, of komt ze

1 
niet meer_?? ) . Zo kon 

het gebeuren dát z.ondag ,j,_;L al weer diverse wedstrijden in 
' ' 

' .. _, ' . . 
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" 
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de amateursector doorgang konden vinden. De afdeling Den Haag 
werd in zijl) geheel afgekeurd maar het eerste leek ~indelijk , 
weer in actie te kunnen komen·. V/e· schrijven met opzet : leek, 
wa~t; eenmaal' in Delft aangekoinen, bleken de opvattingen van, 
scnéidsrechter en consul ten. aanzien van de bespeelbaarhr.id 
van het Delfia-terJ;·ein nogal te verschiEen. Met het .gevr.lg · 
dat.onze spelers weer stante pede op hun ccLreden (of motors) 
],onden terugkeren. 1//eer geen ·voetbal dus ! Voor zondag a.s. 
een·nieuw programma. Hopen wij nu maar dat Koning Winter het 
komende week-end zijn he<?rschappij àan collega Koning·Voetbal 

· zal willen gver,dragen' ! · 

,fJii!GRA!,~lLfl!)!_!IOREN VOOR ZUND.t,_~L 1 PEBRUARI 1959: 
4 

- 2 uur Lens 1 - Gr.W.Vac Hengelolaan V 1 T 1 L 5 
- 2 11 Naaldwijk 2-'Leris 2 Geestweg te Naal.dwijlé ( ·5 

•eindpunt W .S.l,l.) , 
oin. 

' ..:2u30 Lens 3 Cramvliet 5 V 2 T 1 L 6 
-· 2 'uur 
-12 u. 

Voorb.4 - Lens 5 
Vredenb.5-Lens 6 

Prins Bernhardlaan te Voorburg 
.v.Vredenburchweg t/o Clubhuis te 

\'Verve 
-12 u.· Len~ 7 - Oranjeplein 4 V 2T11-6. 
-2u3O Verburch 7-Lens .8 Vlateringseweg t.o.U:0 65 te Poel-

OPSTELLINGEN: 
dijk(bushalte W.S.ll,) 

Lens 1 : P.v.d:Leeuw, '1.Knijff, A.v.Laarhöven,' B.Luijckx, 
J .Admiraal ~1:1.Haket.,J .S-uijkerbuijk,L.Knijff, J .Ras, H.Beijers
bergen v.Henegouwen, J .Wüs_tEfeld. Leider': dhr .J. Willems. 
Grensrechter: dhr.A.Bogisch. :fl.eserves: .H.v.Westing, .R.de\7aart, 

Lens 2·: H.,Verheugd, A.Vester,H Kemper,H.Lancée,O.Pl•eters, 
A'.Hoop'énb-rouwers, F .Burghouwt ,H .Rë>oduiin,R. Wüstl fèld :A .Burg
houwt, J.Jager.'Reserves: F.Kortekaas, H.Pennings, G.v.d.Waart 
Samenkomst: 12u3O hoek Thorbeckelaan (Löosduinseweg voor 
fietsers en busreizigers). 

Lens 3 : H.Eisenburger, C.Veldink, A.v.Luxemburg,N.de 
Gruyter, C.Hoogeveen, H.v.Niel,4.~eck,J.Beijersbergen, A.Lin-, 
neweevèr, W.Hegge,L.Fortman. Reserves: G.Kochi, G.Kemperman. · 

. Lens 5 : J.Frijters, A.Sm&bers,. K.Cramm,R.Verbrugh, 
B.v.:V:elzen,J .Boort,,an,P.de Leeûw,F.Wolff, R.v.V/esting, G.Je-
hcF, ~J.BorslJoom. R~serv~·s: ~T.v.BûSSel~ A.TisfJ:cr. · 
t 0

) / 

• 
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-------· -----------------. ---- . ___________________ -i93- __ _ 
Lens 6 : 1:. Sutjkerb,ui.Lk;, h:. Lö,, nstein, G ;v. G<)irÏ, W .JHunnE.n, 

' R .Breker ,C .Nü,m-rnnhuïzen, L .Blom, J .Kuij'pers·,F .Schippers, G. Lam, 
, J .Bróchar,l. RièsÊ:rves: G.d, Zwijger,C .v.d.Bogaer·t •. · 

· · . Lens 7 : . .t •• Blok,.J .B~llering,F.v.Mnurik,J .Bom,H.v.d.Boo
gaerdt,rI.Boritje,A.v.d.Bemt,J :Schutte;H,Janssen,A.Roodenrijs, 
S.Kroon. Reserve : H.v.Rijn> -'· · 

·Lens 8 : · I:.v.i.,Bcek, P:v.O~na,A:Ondérw'ater, fü.P.Bom,J. 
St0ltE:nberg, l .de Wc,ert, J.v.d'.Beek,J.v.Poelje,3.de Bruijn, 
D.v,Li~shout, L.Nif ssen.Reserve's: J .Broekhans,IC.Wallaart. 
Sa[J)0nk'omst: luur hoek Thprbeckelaan/Loosduinseweg voor fic t-
sers en busreizig~rs. . , · ' 
· Afschri,1vingen te richten aan dhr.F.J.v.Luxemburg, Buijs, 

Ballotstr.54,tel.636509. , · · ·· · · · · • 
~ Programma senioren voor zondag 8 Feb.59: ·Lens l= vrij; 

SHS5-Lens2; Lens 3-RKAVV 4;Naaldw.3-Lens 4;Toneg,4-'-Lcns 5; 
Lens 6-RVC 6;Lens 7-Triomph 6;Lens 8-•li,:;aestr.5. 

t . • • 

PRO RAMMA JTJNIOREN VüOR. ZÄliJi::ftÏ)AG , 31 Jf"'.UARI 195J: 
-2u45 Lens 8 ·_ DHL 14 V l.T 2 L 5 

·-3uur Lens 9 - Lens 10 :v,3 T 2 L 6 
-2u45 Lens 11- Bl.Zw,9 V 2 T 2 L 5 
-2u45 DHBRK 6- Lens 12 Terrein Ock. nbur::;h 
--2u Lens_B - H\VC V 2 T 1 L 6 
·-2U. Lens C- - SJC V 2 T 1 L 6 
PRUGRAMl/1A JUNIOREN VOOR ZONDAG l FEBRUARI 195c 
-12 u.Lens 1 - ADO V 1 T 1 L 5 
-lul5 Lens 2 - Vredenb.2 V 3 T 2 L 6 

-,- -12u. Lens 3 - Rava 2 V 3 T 2 L 6 . . 
-2u30 Steeds Voorw.1-Lens 4 Terrein Vla9rdingsekade ,Schipl~i-
Dc opstellingen zijn: · _en. 
~-~~~~==-~~ Lens 1: C.v.d.Beek, R.Blok,D.Taat,ll.Dietz, 
L.Blogg,J.de Heer, W.Stoové,P.Fretz,B.llendrichs, P?Kemper, 
P.Murshoek,Res.: F.de Groot, !l.v.Dijk. 1 ,. 

Lens 2:G.de Haas,R.Dekker Kleijn,A.Lutto-man,C.Verhemgd, 
L.llanssen ,N .Drabbe, T',Roebers, C .Nuyte11s ,}'. de Groot, H. v. Dijk, 
R.Straathof.Res.A.v.Eig,A,Vrielink, Leider: dhr.H.de Bakker. 

Lens 3: als bekend met K.v.d.Laan.Res.C.Nuytens,P.de Haas. 
' Lens 4: W. v. d .Ruytenbeek, J, v .Zon ,F. Duijm',A .Born, C .Danckaerts 

\\:. v .d .Laaljl ,F .Nordman,P ,Schoeb'ê_n•, J .:Molier, J. V/itting,F. v, Di-jk, ✓ 
. Res.: P.v.Gerwen,R.Polmaljl. Leider: dhr.G.v.Recnen., 
-.-Lens 8 · G .Ekelmans_,_ J .Groen,eveld 1A .llarteiR.Koolmees ,N. v.· 
AdriTihem, Îl.Engl~bcrt,1J.Brouwer,1.E1sh,J.Vc dink,W.Burghcuwt, 

, . 
/ 

,' 

, 



"••-·-· ------------:•:,r-.;- --
A.de. JOng,·Iü-s. :IL~.Ie·,tc,i·l ... ;_l ::cogd . . 

Lens 97 als b~kend ·· · Lens 10. · o ·rüs bekend. 
"' Lens 11: ~:. v .,Gri1.,;ken/t1

• v. Paus sen ,J "L~1.yi..:.nS ,H .Wçc .. enberg, 
F. v. d .Beek, C. Suijkerbui:jr: ;A .Koe,leman, P. v .Dijk, J .Grn'othuizen, 
A. Versteegh ,t .Rademaker .RE~., C. de È:ter,:. .Jehc e .!,eider: Er·. 
Gosewinus 'L 1 12 "' d K·l• ... C L u S . t H . p unf:' :.i;. e. E.1.Jn, •.. oomans,.i].. r~i , .v. &Hssen, 
J. Schcllart, ,r. v .Ovc:rbcek ,G. v. Dijk_,A. Lelicvdd ,R .I:artinus ,P .. 
El;>ing, S .Blok, RE-s. : F.?.,. k,rs, Ic. P~ ters, J .Krcuger. Leider: dhr. C. 
Schilpe:ro0rt ,' . . . . . · . dh S. l ·· '[ 1 43 
J , . tt Afscljtr1.,1v1.ngen aan r. arr ca ,. ezen aan ·. un1.ores,a enl±e. , . .- ·. . 

Op vrijdag I;> feb.a.s .• staat er een filmavond voor 
jullie op het pràgrarnma:HEt belooft prima k worden! . 
En nu de pupillen: Lens B:J.de Waart,F.v.GeE:st,A.OvE:~klift, 
R.l!,ykelhof, IV. v. d .Meyden, J ,V6rhaar ,N .Interne, H.B:randenburg,, 
J. Cobhen ,R .Brandcnbu:rg, C. v .Egmi:>nd.fü,s. II. v. L<:,;ur ,H. v. d .Heyden. · 
kidcr: dhr.W.Stoové Lens C: J.Boctck:c'-'s,1'',füye:r,K.vd \\',:snsem, 
A .1ngl-f.- ;.Lrt, J. Jr.i.nsen, J .MiddLlJorp, J. Lun,.man, . .r. Liesho~.P, J. v. 
G0r·::sm, C, Rea bel, Th, Broc.,1;rd .Rc,s, : F, ::, nsBCll, A. V, d, B€ok ,A, d0 Vries 
Lei.der: dhr.H.v.Di;jk, Afschri,'.vin<'.Ln: vri~-dagavond v66r 8 u. 
aan de Er.A.v.Gastcl,~om,"tenstr.16G,tcl.3399ü0. 
"SPUIT •'LF" 1 1 · , . -===::....~:::_ =......::'-'-. · DiN; """ deze weE.k noe-s.aals ":: h8t probleem van de 
al. dan niet "doodgezv.:.:gen contactavond" _,ouden mo, tc,n terug
komen, was vrel te vE,rwaohten. Ind6rdaad ontvingen ·,,c· van Dnlf 
Smab<:rs het volgende, antwoord : · 11 G0achte PéPé, · 

, Ja inderdaad, er' zijn "10eilijkheden, maar d0ze 
zijn pas gerezen na het lezen van Uw reactie op mijn uiterst 
bescheiden e·n timide verzoek om' opl;teldering omtrent het uit
blijven van nadere mededelingen over de derde cnntactavond.De 
moeilijkheden bestaart nameliJk in het zoeken naar het verband 
tussen een "overtçkend" Id11r-übcr§tein, "vele gu1eigerde Len-

1 sers" 'DJ) het jaarfeest en 1over\vo1le 11 contactavonden E..norz-ijds 
en: de absolute_ onvip.dba&:t:l,leid. yon "gesç,hiktc zaal t,iesl." 1ma.er
Zl.Jds, om van de balken die g1.Jl1.ed!ln 1.n Uw ogen sch1.Jnt mes . 
te torsen, maar helemaal niet ·te spr0ken. Overigens_ huoft, 
het mij ten zeerste getroffen dat 1.k eld~rs in de Lcnsrevuc ïn 
m_ ijn verlangens bevredigd_ ben. Mijn harte:J_ijke dank. 11:0":S~: 

. • Het is misschien het beste wanneer we het wat 
betreft de e0rste"Sp1.!it Elf" maar hierbij laten. We geiovèn 
wel dat Ilolf's modder-:i!njQctie dt, nodige beroering heeft ver- · 
oorzaakt. We hebben er tenminste heel wat reacties op gehoora. 
Hoogd~aak is_,dat da'tgene .. waa:r het overging1 ,nl.de contactavoi:i,~, 
weer. in. ~re J.În h;;~s{;1g~t S~t~~{~~t o~~ëe=t'.ol~n~~nl{/iffigt6~:r~1.Jn! _ 
Mogen. Wl.J U er een ter eers't nog eens on w1.,1zen dat uw kr1. 't1.ek 
.besl,ist' van l'opbouwLnde",,e'rd h'o, t zijn? :;,:t geldt overigens ook vc-or t•, t ~ ·,1+,,·•00,..a: • i· •'J · · · . T,'r.: d 

-· ;:::..:...;::::,;•·" ;:::= --~ •. ~==-· ·-~' ;::;- =-~t:: ~ =r==:-.:=::::.t==;:..: ·======;:::=;.:;::;:::;:::.;:::===:-;~: __ .., _ •• :!::::::==== / 
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''DELENSREVUE ,' 
' l, 

.Weekblad van de R,K,V.V. "LENIG en SNEL" 
Redactie: G.Lam,. Wilgstr.71,tel.392124 

G .J ehee ,K.Emmakade·, 50, te].. 633674 ' , ,, "- , 

=;;;;;=;;==;;=====- :;::::;;:::;:;:::;:====-:;;:;:;;:;::;::::;=======:;:::;==================== ··====~ 
. 32e :JAARGANG (J,,958-1959) n°23 5 Feb 5.9 

•. ·== .==-=· =--==. ===-========;;:::;::::;:;;:::;:;;:;_:.. = - .. =======:;;:;:::;::::;::;_" ====== 
I,ENS 1ZAKAGENDA 

5 Feb,59 
6 . Il 

Géén training•!· 
Filmavond voor· de Junioren ,, , 

Donderdag· 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

7 
8 

.. 
Il 

Il 

Lensjun,7,8,9,10,ll,12, pup.b,c·en eomb. 
Lens sen .1, 2 ,T, 4, 5, 6, 7, 8, jun. 1, 3 ,'4, 5 
Eindelijk: Lens'derde contactavond,! 

Maandag 9 

-Dim,dag 10 · 
Woensdag 11 
Donderdag 1,2 

" tl 

. 
Il 

Il 

Il 

lJe" Klaverjasseris gaan verder. Tevens 
clubavond ! , · · 
Training voor groep 2 en 3 
Woensdagmiddagclub,· training gro~p i 
Training groep 4 . ' =========--========------==-=======----=====--==-----=====-

,In ballo;tage: 
77, A.F.A.M. Schellart, 
' - '1 

Nieuwe donateurs: 

' OFFICIE.EL ' 

1-4-48, 'Vleumarstr.58A dhr.Jager
P.Juffermans 

t:.. ' 386 L. W. Klopper, Dalfsens tr .4:, . 
387 C.H.H.v.à.Blerk, 

1

Schipperstr. 76 te Scheveningen 
388 H.de Wildt, Roodborstlaan 4 
389 Chr.Kreuger, Hengelolaan 1037 
390 Mevr.J .. J .Kreuger-v.d.Linde, Hengel.olaan 1037 •. 
TOTO-NIE.UWS . 

Ook bij on~ daal de hèt aan.tal in:;:enders iets. 

. ' 

Nu echter de 1egeling van de prijzen 'bekend is" zal de ani~ 
mo · wel weer s t'ijgen. . · · · ·. 1 

. De laatste ZÓndàg brachten onze inzenders het tot 
ten hnogste iv puntèn. In onze ondel'lingè competï-:;ie bracht 
de laatste zondag nog êen verrassing. 1/C2 v.an qe rangl.ij_sii 
dhr.W .Wes·te"rhout behaalde negen punten, en omdat koplnper 
dhr.C.!fooge>veen slé,c!Îts zeven punten wist te· vergaren,· pas:.. 
seerden z-i_j gezamenlijk ·de eindstreeJ). Aan beiden is imr1id-. 
dels·een bedrag van _f.25.- overhandigd. Na deze tweede serie 

· van 1U_ ronden i's de rangschikking ih t,,_t ·totaal klassement: 
,. 

'·. k 

1 
' 
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1.(181 pt.) W.Westerhout; 2(177-pt·.) .,'"oogeveen; 3(176 pt.) 
J.Jager-J.Wüstefeld; 4(172) J,Brochard; 5(171 pt.)A.M.v.d. 
Laan. 

Voor a-.s. Zondag, het begi•n. van de derde serie van 10 . 
rondeY- hebben we weer allemaal O punten. De kansen staan dus L 

gelijk. 1/oorwaarde is evenwel om.:r,gelmatig deel te nemen. Wie 
zal over 10 weken de f.50 • .:. verdienen. Doet U allemaal mee. 

' 
Bi,jzondere attentie voor:' l!e laatste 5 wedstrijden :van )1e't 
poolformulier van a.s. zondag zijn bekerwedstrijden. Hieruit 
moet t"l_ alle tijde een winnaar komen. Bij gelijkspel _wordt 
verlengd, of eventueel strafschoppen genomen. Een gelijkspel 
behoeft dus niet te worden·ingévuld. De thuisclub of de be-

. zoekers winnen. Het is dus in ieder geval een-1 of een ·2, 
Denkt U hieraan vooral goed. 

Omdat een aantal wedstrijden reeds zaterdag a.s. wordt 
gespeeld, moeten de formulieren UITERLIJK VRIJDAGAVOND ZES 
UUR ZIJN INGELEVERD: De adressen zijn bekend : P.A.Wüstefeld 

.. Regentesselaan 198, A.J.Wa-lraven, Goudenregenplein 58 en dhr. 
H.Houkes, · 2e Schuytstr.60. ·. · 

· . ogen wè, · op ~w medewerking rekenen ? Dar.k bij· voorb1:a t. -
-====-======================================================= 

DEZE WEEK DÉ l'ORlliULIERI N INLI:VfREN' UITLRLIJK VRIJDAGAVOND · 
' ZES .UUR 

-+==-========================,========· =~ ==================== 
VARIA . 

Het komt wel eens voor dat iemand eEJn paar voetbalschoe- . 
nEin· koopt die ·.in de winkel "jofel" zitten maar op het ve-ld 
ware pl&gen voor de eksterogen blijken te zijn. Zoiets is 
Wim Burghouwt overkomen ! Het gevolg? ,Hij zit nu met een 
paar, vr.ijwel nieuwe, voetbalschoenen, maat 38,' in zijn maag. , , ' 
Is er misschien iemand die op een ietwat kleinere voet leeft 
en die inter, sse heeft ? Dat hij.zich wende -tot het-adres 

·Okkernootstraat 236. 

ONS CLUBGEBOUW. 
-- In de afgelopen week ziJn door het D.B. en de 

• 

Ha&gse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding bes-prekingen ge-. 
voerd.met betrekking tot- de bouw van ons clubhuis. Het ziet 

· er naar uit, dat ~nkele moeilijkheden op zeer bevredigende 
,. .. i:zE~ zurlen • .. ! 0 ~,(h n gere'geld. De veri•0~ ~nlijking van nr.~e 



'"',.\'·-

, 

, 

, -197-'. ----- __ .. ·-------------------- ,_ '----------. -----------. ----
·_plaI)nen z:l.jn dus weereán· stap in de go~de richting gevorderd·. 

· Want dat _wo gaan bouwen is nu wel. zeker. '"et wachten is_ • 
slechts op de bouw-vergunning, welke we nu binnenkort tege- , 
moet zien. · · .. , · · . . 

Van het nog benodîgde kapitaal is .deze· we1tk weer 'ëen · 
flink stuk'afgeknabbeld; Tijdens de wedstrijd Lens-Gr.W.'Vac, 
werden enige• aans]Egen· gepleegd en enkele ins~hrijvirigs-for-

' mulieren uitgereikt, welke we deze-we.ek weer terug verwachten. 
Deze week was het resultaat van onze .actiB: 25 inschrijvingen: 
51_ obligaties voor een bedrag .van f. 1.275 .- De totaal _stand· 
is· : 119 inschrijvingen; 653 obligaties. Waarde f.16.325.-
l,.e hebben dus nog nodig f .8 .675 ._-. Wat ïs het resultaat van 
deze week?.![ doet toch ook mee; ·._.t 

PROGRA!l'.miA SENIOREN VOOR ZONDAG, 8 FEBRUARI 1959: 

, 2u30 !)elf ia 1 Lens 1 .. Achter' Kogclgicternj, Buitenwater-. 
' I. sloot te Delft. ...• 

·12 u. SH~ 5 - Lens 2 Sportpark": Duin.horst" ~uurtweg te 
Wassenaar. 

12 u. kns 3. FiKAVV 4 V 1 'T').. 'L 5 
12 u. Naaldw.3 - Lens 4 Geestweg te Naaldwijk (5 min.eind- 1

, 

punt WSM ) .. 
12 u. Tonegid!b 4-Lcns 5 Ródelaan te Voorburg 

2 u. Lens 6 - RVC 6 V 1 T 1 · L 6 
12 u. Lens 7. :. , Tri omph 6 V 2 T, 1 L 6 ..., 
lul5 Lens 8 - Máasstr.? V 2 T.2 L 5 
OPSTELLINGEN: , , . , . 

. Lens 1,·P.v.d.Leeuw, L.Knijff,A.v.Laarhoven, 
B .Luijckx, J .Admiraal, H.Haket, J. Suijkerbuijk, -A.BE:;ck ,~P.Burg
houwt, H.Beijersbergen v .fü.n.,. J .Ras. Res •. L.Knijff (F), 
H .Eü;enbur_ger, W.Htgge. · L, ider: dhr .J. Willems· Sa;nenkomst :. 

· H.S. 1U15. .. . . . 

Lens 2: H. Verheugd,. A. VE ster ,H.Kièmp~r;H .-Lanc_ée , . 
. C.P,e;ters, A.Hoppënbrouwers,· J.Jager,. H.Rooduijn,R.Wüstef.eld, 
A.Burghouwt, J .Wüs,tçfeld. Res. :· F.Hort8kaas, A.Krol. Leider: 

• dhr.A.de W80rt. - . -. - •. ; . , ,, . . . . . 
, . Lens 3: H.,Eisen)lurger, ü.Ve;ldink,A.v.Luxónburg,_ 

N.ck Gruyter, C,HoogevEJEen, H.v,Nicl,F.Burghouwt,J.BbijcTs
bcrgen," A.Linnewe6ver, W.jicgge; L.Fortman. fü,á. :H.Prnnings 
• - • :1 > 

; • • .::·1~..., . .::t-r. , 

. ., 
·' I ,, 

·. 
,· 

,. 
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,. -198-·. . . . ------------------------------------------ '--------·--·---· -· - Lens 4: R.cle Waart, Ph.de Heer, P.Krol,Aov •. Castel,J.v. -Wcs.ting, G:. v.d. Waart, G .Kempe~man, V. v·. LaarhoveJP ,H .1faailt.epad, _G.Kochi,H.v.Westing. Res.:P.qe Leeuw. Samenkomst:l0u30 ,_-. 
Thorbeckelaan (fietse-;;;-, bussers). , 

· Lens 5: R.v.Westing, A.Smabers, K.Cramm,G.Jehee, B.v. Velzen,R.Verbrugh, J:v.Bussel,~.W0lff,J.Borsbooi,Cl.v.d.Bo-gaert, G.de Z~ijger. Res.:J.Frijters;J.Boortman. é ·· ·; Lens 6: M.Suijkerbuijk, -E.Lowenstein,G.v.Gein,W.Klünnen .R .Bccke:r, C .1fieuwenhuizen, L .Blom, J .Kuijpcrs, F .S.chippers, G.Lam, J.Brochard. Res.:J.St0ltenberg, J.v.d.Beek. _ · Lens "7: A.Blok,J.Baller}ng, J.Bnm, .J.Schutte,·!Î.v.d. 
Boogaardt, J.Bontje,A.v.d.Be~t, .H.v.Rijn,H.Houkes,A.Roodèn-rijs" S.Kroon. Res.: F .MoU:;rik. · . , Lens 8: H.v.d.]leek,A.Ondcrwater, J .v.d.Bc.Ek,H.Broekhans, J .Stnl tcnbErg, D,v.:yic.shout, A.Fisseur, L.de Wo8rt,S.de Bruijn, J.,,.poèlje, L.Nicssen; Res. P.v.Onna, J.lfallaart. __ ,; , 

M'schrijvingcn t1c richten aan dhr.iJ:.van Rijn, 1!e;demblik-- • str.210, tel.66328à. · " · Programma Zondag, 15 fc b. 59: 's-Gravcnzande 1-L&ns l; -Full Sruid 2-Lens 2; Lens 3:Celcritas 5; LGns 4-VCS 6; kns 5-: · Archipel 5; Laakkw. 9-Lmis 6; ·VCS 11-kns 7 ;. VCS 12-Lens 8. 
'PROGRAMMA JUNràm;N VOOH ZATERDAG, 7"FEBRUARI 1959: 

3uur Lens 7 - GDA 5 ' Vl T 2 1 5 
-3uur Bl.Zw .6 - Lons 8 Dr-.Mansvel tkadc te Wassenaar -3u30 DHL ;1.5 -· Lens 9 - · Brass<örskade te Delft · 

,,, -3u30 GDS 4' - Lens 10 Noordweg' te Wateringen, , 

t 

' -3u30, Vredenb -14-Lens 11 Vre,_denburchwog te Rijswijk , ·, .-3uur. Lens 12 - -Ràva 10 V 2 T 2 1 6 · •. ·.< . -2uur · Lens B - HIVC V l ·T l L 5 
,..:2uur Lens C •- S.J,S V 2· T i 16 
-2i.mr '.Ltnscomb.1-Lcnscomb.2 • V3 T _l L 6 
PROGRA!{illiA JlTNÎOREN VOb:R ZONDAG 8_ FEBRUARI 1955-: 

Stormvogels..: Lens l Ymuiden -12, uur 
· '-.2uJO Bl.Zwart 3 Lens· 3 Dr .Mansvcl tkad", Wasu,naar 

- Den Ffoorn V 3 T 2 1· 6 . . · '-lul5 
..::2u30 

Lens 4 
VYP 4 Lens 5 "'Zuidcr f&c·k. 

.... ~·· r, ,;· 
•. ~, .. _' ., . l ,.-, • ~, --: .. t 

. , 
". ! 

' 
. . . 

. ' 

-· 
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. , . . ,. . -199- · . ~I "-,-, ,- •• • . •. • -, De. opstellingeJ>.•zijn : . . , Lens 1 i C.v.d.Beek,R.ilok,D,Taat,H.Dïetz,L.Blcigg, ·'J.de Heer, W.Stoó'vé,P.Frètz,B.Hendricks, P.Kemper,P.Meers-· ... '·' . hoek, Hes.: H.v.llijk, F,de Gro&t. Samenkomst: 9u55' Station H.S.' . . Lens '3 ·, als· bekend met H,Hoodbol. Res.':K.v.d·.La.an,. . M.Harders. Sà.menkójllsti 2.uur··Javabrug. -_.-. · .. _,-- .• 

, 

Lens 4 : VI .v.d.Ruytenbeek; J .v.Zon,H.Straathof,A.Borl. -c·.Danck;:ierts, W.v.d.Laan, F.Nocirdmann,P.Schaeben,T.Roebèrs·, : J.Molie:ç-, F.v.Dijk, Re::s.:G,Ekelmans, V.Nowee. • · Lens 5 : P.Schulten, H."Goema:ns; F.Wamste:eker·,F.de Wit, M.Zilfhout, C.Nuytens,. A.v.Eig; J.WiedE;nholt, A.Vrieli~-k, P.v.Gerwen, P.de Haas, Res.:. J.v.d.K::aap, P.Nicµwenhuizen, · · .• Lens 7 : G.Ekelmans, J.Jácobson,P.Niemi<::nhuizen,F.'de· . la Fuente, J,v.d.Knaap,V.Nowce; R.Polman, L.Thomas, J.Witting S.Douw; H.Ni6uwcnhovcn. l\es.: F'.R<::kE:rs. · . · - · • · ,· · Lens.8 : W,Burghouwt, J.Grotnevold, F.Duijm,A.Harte,., ~,__., ,, -N.v.Adrichem, H.Englcbcrt,B.Brouvier, E.Bish, J .VLldink, ·· . R Meyer, A.de Jong. lies •. : L.Kreuger. Samê,nkomst: 2ul5 Java~. 

. , 
brug. . . ~ . :·. . . _ "i • • ,, l •· LE:ns 9 :.als ):,ckcnd.'. Rc,s~:. J.Boctckees,'R.Pdcrs,Samcn..:,. koinst: 2u30 Lijnkalp, de la fü,yweg. ' ' , . 

Lens l@: als bekend. Res. :, F.Janssen, A.Suykerbuijk, S'aminkomst.: 3 uur llcngelolaart, hoek Lc:;weg.. ,· . . ·. ·. LE;ns 11: als vorige week &:epublicc8rd. ties.: c,.de Heoer, • L.JehE.e, Samenkomst: Lijhkam:p, D'e la Réyweg 2u45. • . ,. 
• :Lens 12: F.de Keli;jn, .. C.Lóomans, •H.Smit, FP.v.Paassen, ' •· J.Schcllart~ J.v.Overbcek', A.v.Difä, A.Lelieveld·î ·R.Martinus,· P.Ebing, S.Blok~ Hes.: F.de Haas, W.P;;ters, Leider: dhr.C. . •' 

' ' 

; 

Schilperoort. -- . ' . . • . ' 
Schrijft alleen in het.aller n~odzakelijkste-gcval af ., -en dan tijdig aan dhr.E.Sar0lea; Mczenlaan'43,tel.33:J.506 •. ' - Als Lens 11 en 12 niet spelen is 'er deze v1eek toch geen training op zat~rdag. ,· ., ... -.. 

En nu. de pupillen: . -' . :: • , .' .• Lens. B: J.dc Vlaart, F.v.Gecst, Afflv-erklift_, · · R.Eijkelhof,,. Y/.y.d. Meyden·, J.Verhaar,. N .Intema·,· H.'.Brànden-;': burg, J.Cbbben, H,Brandon"tmrg, C;v.Egmond.-.Res/:H.y·,Le,,r, 0·_·: H>i'.:! .• HE.ydcn -LEJider: Dhr,W.Stoové.. . , •.- ... . Lens C: J; Luiiçman.', F .Meyel:, t[_.·; .'-.\ ~W ~ilfi~:~;;_~ .. ' ·•· . , 
,,., •,"!i· ~- ~--,. 

'· .. ,. ' .. 
~ ;, l 

•,, . '1 t 

•· ,, ., 
,; 

' 

I 
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A.Engelbert, J .Janss~~;J .Middeldorp, J .Licsho~t, "A.v.·d.:Bt,ek, 
J .v:lerwcn, C.Raabel, Th.Brochard,.· Res.-,J .v,Dorp, A.de Vries. 

_ Leider: dhr.H.v.Dijk. . 
Lenscomb.I: G.v.d.Togt, F.Jehcc, J .Jchee, -H.Suijker- , 

buijk, · J.Brcmr.er,R.Blok, W.Krol, J.A.Groothuizen, hl.Bakker, 
J .l\l.Groo·thuizen,' A.Krol. Res.: N.Koot. Leider: dhr.H.v.Béek. -

Lenscomb.II: H.Rothkrans, A;v.Es,F.Mourik,J.v.Rooy, 
R.Duyvcrstijn,N.dc Haas, J.v;d.Broek, A.Groot,_F.v.d.quderaa, 
M.v.d.Rtiitcnbeek, ·E',v.d .• Brec,mer. Res.: Ch.Kreuger. 

· · Afschri.Jvïngcn vr_ijdagavond ';'6i!ir 7 uur. (vervoegd i.v.m. 
filmavond !) aa;1 de H&r A.v:-Gastel, Tomatenstr.166,tel.339900, 

-:-:-: 
De Zaal:training, 

· verloopt tç,t riu toe wel bijzonder naar wens. 
De opkomst is zonder m0cr goed te noemen. -·De aangekondigde 
maatre;gelfil" wie 2 x zonder afschrijving /l'c.gblijft, wordt nie-f: 
meer· toegelaten ", he_eft dan. ook vrijwel geen toGpassing ge
vonden. Daar is één nadeel aan verbonden, nl. dat de trainings
grNpen nog steeds wat 11an d, grote kant zijn. 11aar de.ze grote· 
opkomst do'-'t ons toch veel plezier.· Zelfs op donderdag jl.• · 
toen de wccrsoms~andighcden toch wel bui tc.ngcwoon slecht wa
ren, r.ntb:rak vrijwel niemand. Vlij hebben overigens bc·sl"ten · 
geganen d:i,e nic. t aanwezig ware:n voor deze .. bijzondere gelegen-
heid te excuse:rcn. · · 

, Jongens, ga op deze manier door met trainen, 
de _reStiltatei:. zullen nict uitblijven. Wa hopen, dat we het nu 
htel bïnnenkort op hei:_ VO!ötbalveld zullen kunnèn .constateren; 
Programma junioren voor 14 en 15 Februari 1959• Lens 1? 
Bl.Zv, .2-Lens 2; Lcns 3-Wostl.; Lens 4..::GDS; LE:ns 5-Rava;VVP-

· Lcns 7; LE:rts 9-Vrt.dcnburch; Léns 10- VVP, GDA- Lens 11; WestL. 
-kns 12 .' 

·Attentie,· juniores! N, racn jullie 'goede nota 
van wat 11 d·e ·stem van d·~ Pé Pé " deze we.c.k ook aan jullie te ver-n . ·-tellen hce-ft. et gaat over de filmavond, vrijdag a.s.kome:n, 
hoor ! 

JUCO ,. 
De STEl>! VAN :CE PE PE ! ! 

De. contactavc,ni.: Hè,Hè, du,r is ie <Ian ·De d rdcs contactavond , 

,· 
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de contactavond. waarover zoveel gesproken en geschreven is. 
Eindelijk zijn we er dan in.geslaagd ten aardig zaaltje op 
de kop te tikken. Want Lens, bE;stfl Lc·nsers (waaronder ook, 
Dolf Smabers !), we hebben de afgélopen weken werkelijk enorm 
vee,l moeite gedaan om die derde contactavond eindelijk in 
kannen en kruiken te krijgen. ·liet• zo~ öna werkelijk spijte_n 
wanneer U uit de laatste "Spuit Elf II de indruk mocht krijgen• 
dat·dit .niet hét geval is. Achteraf geven wij toe in. ons· ant-· · 
woord aan spuitgast Dolf wel len beetje onredelijk te zijn . 
gewcGsti Maar ja, het was toch ook 1tel , en telourstelling 
yoor ons dat de, zo uitbundig toegejuichte t:tip'naar Duits-· 
land ten ·slotte maar amper voldoenae belangstellenden kon 
vinden. Enfin,_ we hopen dat U ons_ ·onze uitval wilt verge·ven 
en wat nog me'.er betekent ! ~ dat U ons uw verg;:,vïngsgezïnd-· 
heid daadwerkelijk wilt tonen ! Dat kunt U doon door zondg 
avond a.s. om acht uur naar het z·aaltje van café{restaurant 

· "De LeGuw'', Schalkburgcrstr.388 (vlakbij het Veluweplein!) 
tE, komen.· Daar hopon ·vw de contactavoné\_, .die zo veel stof 
hooft doen opwaaien, to houden. Eigenlijk sprçckt liet van
zelf dat deze avond. zich in een goede opkomst zal mógen ·.ver-

. heugen. Ten e~rste omdat :Ooi: cr.•de vorige avonden eon rcd.elijk 
aantal Lcnsvrienden aanwezig was, ten tweede omdat U dnór · 
uw kritiek op onze, med0declzaamheid als het ware zelf he.bt. 
tocgc, geven, dat dt ze vo:rm van verenigingslC:ven toch wel Uw 
belangstelling h(eft, Nou dan ! · Wat weerhoudt U dan om te 

· komen ? De toegangsprijs ? Vijftig' cent voor leden. on dona,
teurs, een kwartje meer voor Uw in tro0 .:.cées (breng er maar 
gerust meerdcr·en mee! ) E_en jodenfooi toch zeker ? Iv,ooi zo, 
dat is dus afg<.,sprokon. Zondag 8 februari om 20 uur allemaal 
naar " De Le"uw ". Brengt U ook_ zoveel mogelijk vrouwelijk 
gezelschap m<ce ?Dan hobben we g~en. mannen overschot, zoals 
op dG m0cste. dansavonden, Zoek nog. maar eECns. in uw harem ! 
Dus. we kunnen er op rekenen·? \io z-ien elkaar weer op LECns 1 

, derde contactavond ! 
De Filmávond voor de ,i'upiores 

· Nu nog eon woordje, speciaal tot de jongste garde 
van Lens, de_ jun:j.orcs. Vrijdagavond - morgenavond dus - staat 
er een primafilmavond voor jullie op het programma. We heà_'
ben zo'n idee dat sommigen nu zullen denken : 0 weG, als dat 
maar niet te kindGraohtig-wordt ! Neen, jong,ns, dat wordt 

' ' 

.( 



-202-. 
----.---·------------ ,. ~--------------·-------------------
het b·eslist niet. We ·vlillen nog niets verklappen,. maar ver
zekeren jullie ç.at j,e, het geb'odene zeker zult waarder.én. Na-· 
tutlrlïjk zal ook de sport niet op het programma ontbreken ! 

/'Het wordt beslist goed ! De filmavond wordt gehouden in 
DE BOVENZAAL VAN DE'R.K. LELSZAAL AAN DE SOPllIALAAN.AANVANG 
RAiF_ACHT. Tot morgen, jongens ! 
Klaverjasdri ve: · Verleden week maandag werd de eerste ronde van 
dG klaverjasdrive gespeeld. De, opkomst overtrof der verwachtin
gen en we rekLl'L n er op dat, al· degenen, di.8 aanwezig warcin, 
a.s.maandag weer van de partij zullen zijn. De kopgroep ziet 
er ria dE!ec.rste _ronde als volgt uit : C.Bontje,. 4917 pt.; - . 
H.Haket,4756; A.Walhain, 4701; Blok Sr.4650; C.l'l'i€uwenhuizen 
4648; L.Janssen, 458T;Mevr.Blok, 4584; llr.Drabbe, 4514;. 
F.Burghouwt,4446; A.Hoefnagel,4393; Mcvr.Jager,4343; Mevr. ' . Peüters,4315; J .Jager,4301: A.s.muo.ndag gaan we verder ! 
U komt .toch ook ?? · PéPé · 

UITSLAGEN VAN ZONDAG ,i.l. 
Senioren Junioren 

Lens 1 - Gr.VI.Vc.c 2-5, Lens l - ADO 0-3 
Na&ldw .2-Lcns 2 1-2 De overige wedstrijden 

afg_clast. 
,v1.trdcn 

LGns 3 - Cro1:;v,5 7-1 
Voorb -4- Lens 5 5-1 
.kris 7 - Oranjepl.4 2-2 2io,is er dus 0indeliJk WG(er eens 

· Verburch 6-L0ns 8 · 7-1 gevoetb~ld. Voor· het eerst in dit 
nieuwe jaar. JJe rt-sultaten waren niet o:uvcrdceld gunstig, 
al hadden gelukkig onze kanspaardèn, Lens 2 en 3,de volle· 
buit' binnen. 

Lens l stelde wel zeGr tclour·door een flinke 
ncdfrlaag tegen Gr.VI.Vac. En dat, terwijl we' 20 min. voor 

' 

tijd nqg met 2~1 voorstonden. Doch m>dat do gasten d" stand 
ge0gc.lisci:,rd h;:ddc,n, r::t.kte onze dt fon'i'ie in paniek. De door
tastende groengele /wnval rook zijn kéms on sèoordE;c n_og drie
maal. Om,w d f<..nsie 1·1c,s bar slecht op dru.f en raakte onnodig 
smü in punick, ui tgcwndf,rd h epter Pc:ul, d_ic schitterde; 
Frans d0 J0ng vierde zijn heroptreden mGt een a_cceptabele 
partit, Een oom t;x-h,cpor Beek deed tiet ui tstckdnd op da rechts
bui tonpu& ts. Onze achtcrspèlers zullGn er goed_ tlan doen 
Fat filCLr 3'USt in hrn sper te brengen,, minder 11 ëfbraak"• te .. 
pl<ogcn ,.1, ,., er de or.· t·c.·i'jfe1c). am1wezig1,; t,.'clmische capaci-

. t. i tl-r:t t ~ .. q-·i~ '·, ~~. ' . 
} • :;:-• . ;:;~" ;.. ;-.;..::;:,e__,_ -_:_,:.....:....,: . ..;C.:. C -•·:•·•• • ..;;_:=:::;:,• ·:;,:::::::..;::..:',:..•-;...,_ ;:;;_.--;=:.!.::'.!.':_::..;:,;:==::=··•;.;:!!:=~•:=::..::= 
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14 ll.·· T 

i5 "\ 'tt 

16 · Il 

17 " 
18 . Il 

LENS . ' ZAKAGENDE 
train;ing groeP. 4 -~ , · 
Le.ns' jun •. 7 t7m 12, pup. c.

1
-.training ,.> 

Lens'sen. 1 t/m 8, jun. l t m 5 · . 
. Clubavond ! Zaalvoetbal·! Géén klaver-, 

: training groep 2 en 3 · jassen · • 

Donderdàg 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag. 
Din,sdag :. 
Wo.ensdag 
D0nderdag 
Zaterdag 

19 " 
Woensdagmidàagclub,training .groep 1 
training groep 4 

. ✓ •. 

7 maart ·: Lens'vierde contactavond ! 
' ' -

---------------------=------ > -- --------------------------- ~ 

~ Van de Penningmeester. 
. De penningmeester verzoekt de 

dëlijk hun· eventueèl nog achterstallige 
·· naties over te maken.· Het gironummer is. 

• meester LENS. · 
OFFICIEEL 

•·- · Nieuwe' leden: 

girobetalers vrien-. 
contributies en doi 
336711,t.n.v.pénhing-

· •_; 372 C.P.A. Barrlhoorn; 13.11.47, Newtonplei:n 28 

.,,-373 R.D.M., Camphuizen' 6.2,48 v.Merlenstr,96 

, ·..--374 C,G.A. de Heer, 31. 7 ,46, Kri tzingerstr,252 

,,,. 315 Chr .Kreuger, · 23. 1. 49 , Hengelolaan 1037 ; • 

.,,,.376 J.J.Kre.uger, 22,3,45. ',.' •idem ~ 

· -377 A.Ch.v.d,Leeuw, ·9:9.46, Zusteristr.20 • tel;331375 

_ 378 R.H.Peters, }5,11.46 Otterrade 11, . , , , 

_379 P.Schaeben, 21.7.43 Joh.Camphuysstr.1?6 / II • 

_: 380 A.F.A.M.Schellart, 1.4,48, Weimarstr-58 A · 

._, Nieuwe donateurs : 
391 J .v.d.Merwe, Valkenboslaan 232· 

392 F·.C.v.Schouwen, Gietenstr.[56, 
• • .lF • -:-:-:- ' 

Progn~rnma · ,junioren voor 21 en 22 feb.:Lens 1 ?; Lens 2-Q.st·.·. 

' 

D 
' ' 

HBRK-kr:s-4;Vred,:nb,-Lens 5;_Lens 7-VVP?; Vr~denb.-Lens 8; • 
~D~)-1.·r·: 8; rLens_l·O-VVP_; velo.cLens.11; EGA -·Len_s A; L<.,,~;;_ .. 
\'~T'•'•• ~ ·---~:!'J ,; ; .ti·rs T'-t'·rf:i;l'.• Lens: - .- -
~·--· - ._____.._~ 

/ J._ \. . , 
,,, . 

, . . ' 

•. . - ... ,. 
•'" . 

·' " 
.1·' . \' 

...... ·•• 
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--:- - ... - - ... . : . - - - , -
H.H •. 

. ' 

.Als hij moe van bollen wegen,. bollen pellen, 
. . ' . 

Bollen •veilen,· bol;I.en tellen ·, _ 

Vrouw en Kroost begroet, ·• 

. Zich haastig -naar zijn schrijfstoel spoedt, 

Tekent hij Lenspost voor en na 
Met twee gelijke tekens : Hen H 

Als vrijdagsavonds sportprofeten . 

ioffie drinken, koekjes eten · 

Rond de- haard van ,Mamma 'Toos, 
Is het één-hoog eeh toffe soos. 

En als ik voor de voordeur· sta, ' 

Klinkt reeds ·zijn lach mij toe : Ha 

Als de klokken weinig slaan 
· 1n hij peinst van slapen gaa~, · 

Sluimert hij in met deze wens : 

Het ga je goed, mijn )_ieve Lens. 
Hij raakt verstr~oid, distrait. 

Dan klinkt nog een zucht: Hè - Hè'. 
. ' .. 

Als ·sneeuw. de velden dekt, 
Het nat in stromen van de daken 
Dan heeft H.H. een znndag vrij,. 

·Pappa thuis, een· ieder blij. 

lekt, 

Dan klimt Joieetje op zijn knie 

Hop, mijn paardje, hop ·, · H_i -' Hi . . . 

., 

Ha. 

kls hij in het veld zijn krachten mee~, 

Al is' de strijd ook nog, zo heet, 

_Staat .hij zijn man, en. not, eén man,. 

Speelt hij voor tien zo goed hij kan, 

Weert zic)l geducht._ Dan hnor je zo : 

Terug,, mijn waarde, geer, ·entrée ! Ho-Eo. · 
' . . 

· Als er in Lens wat valt te bouwen, 

Hij steekt de hand:en uit de mou,ien. 

Heeft Lens weer wat op touw gezet, 

Voor binnen- of'voor buitenpret, 
Hij leidt en stuwt Lens continu 
E'.en voernan op qc;, lc-k : . Hu -· Hu 

. ·, 

.; 

----------'---~------------~~· ~~------
. ' 
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SPUIT ELF ! ! ' · · · · , -

-'--'"'"'""'----="""'-'- "Waa_rde' Redactie, · f ·, · , 

· . - De_ door U pas weer in het le-

ven geroepen rubriek om de'Lens~rs de gelegenheid te geven , 

eens kritiek te leveren, wil i~ nu met beiq,.e handen aangrij

pen. Ik zou namelijk kritiek willen leveren op de in Lens •, • · 

aanwezige· clubgeest: ,: 

, - In _,eel'_l der vorige nummers 'werd de vraag gesteld waar 

de contactavonden' bleven. Isr. volgde toen een ongezouten stuk

je verweer van de Pé Pé -v1aar- iedereen.' verontwacrdigd over · " 

_,was;.mijn persoontje niet uitgezonderd. Nu echter.schaar ik . 

mij volkomen aan de zijde van de Pé Pé. Wat is l:iiervan de 

reden? Gisteravond· toog ik_ met qiijn gad"e naar de Schalkbur

gerstr. om daar de der.de 'contactavond bij .·te wonen. -De PéPé 

was er namelijk met veel moei te .en geld in geslaagd in het 

overvrlle Den Haag een keurig en geze1lig zaaltje· te h'¾ren. 

Ntl verwachtte ik eigenli'jk een afgestampt hui~, daar men 

zo(n behoefte aan contactavonden had (gezien de b:i:jvallen 

aan het stulgl van Dolf SmabGrs). Maar helaas· trof ik daar 

slechts een 25 personen· aan, waaronder nog enige leden van 

andere verenigingen en dames van Lens ers. Is dit niet diep·· 

treurig ':In c c-n vereniging van een paàr honderd' leden '( Do1f 

was daar zelf ook bij aanwezig en hij zal- -nu zeer zeker _be

grijpen in wat voor .een _stemming men kan komen na ,zo'n des-· 

illusie. Wu k0mt er eigenlijk een vraag bij mij op: Heeft 

... 

het eigenlijk wel zin om onder.deze om"Standigheden f.25.000 

, uit te geven voor een clubgebouw ? Ik hoop voor· de. Pé Pé 

dat het nieuwe club.gebouw voor velen een ball:)C)n in zee zal · 

, · ziJn, 00k wat de contactavonde'n betreft. Haket ·c.s. zijn en

kelen van ,de weinigen .die 'het -verdienen. , _ 

Van degenen die'gisteravond aanwezig waren, zal er nie

mand onvoldaan naar huis zijn gegaan. Of misschien toèh_wel! 

Maar dan ligt dat beslist niet- aán de PéPé maar aan degenen ·, 

dîe, met de mond, een lenslid zijn met de duim'omhoog, maar, 

als het oj daden aanko~t, nergens zijn. Zijn dit misschien 

ook degenen .die, '.6.a. op .een ledenvergadering, de ·training 

zo toejuichen en .nnoit kè,pen (.gemiddeld~ man bij _de senio

ren ! )? Aan de PéPé nog t0n laatste een woord van füm'k voor 

d& prettige ontspànringsavon·d en i.k zou hen will_em zeggen: 

,,::(' .. " .hO'L\_dan, al L '.. t nog zo trooste;loqs na ·:,,o veel roc-ite 

:1).1 .. :1'de t~i~ r:. ·1• f'.>r-C·l~:-ryi.;cin 6•:.:~_t tc.;·z-:tjf,._:· ;, r..lfi i!c 

·_ '--~. 

.. 
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nood het hoogst is, is de redding (misschien in. de vorm van 

, . · ·een. èlubten, t ) nabij ! . 
Henk Eisenburger 

I'.S'.l. Hieruit zou' ik dus willen concludcrèn dat het antwoord·· 

·ván. dè PéPé op de vraag van Smabers ,D. voor ·ziJn persoon mis--· 

scgien te scherp is geweisst, maar-voor de :reeds bovengeno,mde 

·. pe:r;s~fien niet scher·p genoeg ! . · 

. . Z. 'Dank_ aan h_et bestuur voor haar aamviè.zigheid ! ! H ,. · 

'Noot van de redactie: Laten we· kort z~jn. We zijn het voTledig 

· m.e t )e ·eens; Henk. Ook wij b,, treuren de (!:Sng van zaken ten · 

zee,rste • .Er zijn echter (god zij dank ! ! ) verlichtende omstan-

digheden! 'ne meeste· Lensers wei-den pas donderdag -dus drie 

dagen van te voren ! - van de komende contactavond in kennis 

gëtteld. · Wann,:;er we verder. bE denken· dat deze avond midden in 

de carnavaldrukte viel, iJ het wel te begrijpen dat velèn in

d&rdaad verhinderd.waren. Dat maakt de zaak iets ~inder tri,st. · 

._Maar ·nogmaals, het is en blijft etn teleurstelling, zowel voor 

de_ :PéPé.. c.ls voor de leden die wèl kv1amen en di€, zich diep in 

hun h&rt schaamden voor hun nü t a&nwEzige clubgenoten.· Ook 

wij "eggen : .Kop· op-, PéPé, juilie zijn E:cn pracht st~l. Eens 

zd 'hot Jukken! Misschien op· 7 maart a.s., wanneer de vol

gendè contactnvond wo~dt g~houden ??? 

PROGRAl.illA SE.îHORENVUOR ZOliDAG, 
- 2u30 _•s-Grav8nzande 1-Lens 1 

15 FEBRUARI 1959: . 
nabij de z.g.Pnnnenbuurt, 

Hoek van Holland; . . .~,. 
. ' ,_ .... 

.--2u30- Full Speed 2 ·-Lens 
-12 uur Lens 3 Celeritas 5 
- 2 · " LEJllS 4 VCS 6 

· .~12 .11 Lens 5 Archipel 5 . 

2'Gem.~portpark a/d Brasserskade, 
Vl T 1 15 
Vl T 1 16 
V2·T 1 16 

- 2 ·" Làakkw.9- Lens 6 
-12 " VCS 11 Lens 7 

Jansoniusstr.bij de Go0vern1:.url. 
Dedemsvaartweg,äng2ng HE,ngelöl. 

, - lul5 VCS 12 · - · Lens 8 
OPSTELLINGEN .· ' ' 

Il 11 .11,: 11 

1 

• 
Zie vorigè Lensrev;,_e blz. 197 en 198 

· .' lhj,ziging: Lens 5 : Reserve : J .Bcortman. 

·- 1 Wie Oj'l'[Lrhoopt de "'ensr<. vue van de vorîge week 

_niE:t meér in ·zijn bt zit huft, sts,llc · zi.ch 'in v~rbinding met 

d.:: Elftalseèret·.ri a ·,c ,V. r.uxe,mburg, +,,;, } 1otstr. '.',;,lil. 636509. 
E.ï.r- ntu-· lê"" r•fs"cl; ·.· ·· :~ · · , ... li1_..:: • •:n· .:.;- ·,, -~ ·· · -· .,. · -• •': 

,. , . · "' • ,,., ... " •· • ~ "::.-,..i.~! M • 'O .. ' j , '• 

~:.- . ~ ~ J. 
., ! • :..,,. -\ ... . ' 

; , . 
.-

'"•' 

.;. 
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-------~--. --------- - ------------------------------------
Programma ·voor zondag 22· Feb.:-· :Lens· 1. vrij; ADO 6-;Len!l 2; 

Lens 3-SHS 7; GDA 5-Lens 4; Lens 5-HMSH 4; Le:ns 6-HBS 11, 

Waas.il-Lens 7; Lens 8 -·Gsc 5. • · 1 · 
- . ' 

-:-:-

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 14 .FEBRUARI 1959. 

3 uur. Lens 7 - GDA 5 V l .T 2 L 5 · _, 

. - 3. " Bl.Zw.6- Lens 8 •Dr.Mansvèltkade te Wassenaar 

•• 

!- -' - 3u30 DHL ·15 - Lens 9 Brasserskade te Delft ·' 

• •, · ·- ·3u30 GDS ·4 Lens· 10, Nooi:dweg te Wat€rÎngen · , 

·- 31.'130 . Vredenlt.14-Lens 11 Vrèdenburchweg te Rijswijk. >~ · J 

-;; ' . t ,._ ' 

- . - 3 uur Lens 12- Rava 10 V 2 T 2 L 6 

' ' 

~ ·' 

,-

- 2_ uur Pupillenwe_dstrijden .. • · . ' · . , ·'. 

PROGRAMMA JUNIOREN V00R ZONDAG 15 FEBRUARI 1959: - ' • > • 

-1,2 uur · UVS l - Lens l - '· -. 

-1'3ul5 Bl.Zw.2- Lens 2 Dr.Mans'veltkade te Wassenaar 

-13ul5 Lens 3 - Westl. 2 V 3 '. T 2 1 5 , 

.:14u30 Lens 4 ._ GDS l V 3 T 2 L 6 

-/ ·, 

-12 · uur Lens 5 -, Rava 4 V : 3 T 2 - L 6 

De "PS tellingen zijn:. , · ,., , ... · · , .. 

Lens 1: .als bekend. '.Ifos.H.v.Dijk.Samenkomst:10u50 Stat.H.S.· 

Lens 2: G,de Haas,R.Dekker Klei;jn,A.LuttErman,C.Verheugd, 

lJ:Hnrcl.c.rs, N.Drabbe,T.Ro"bers,1.Hànssen,F.de Groot, K.y.d. 

Làani'R,Strqathof. Res.: G.'Ekelmans. Leide~r,dhr.H.dé Bakker 

. Samenkomst : 12ul5 Jêvabrug. . . 

L,ms 3: al.s bekend"mer·R.Róodbol..Rru!,; :J .v.d.Knaap. 

, • · Lens 4· : W."v.d.Ruytenbeek,J.v.Zon,C .. Danckaerts,A.Born, ., 
' 

' . 

J .v. d.Kneap; W .v .d .Laan,F .1ilordman, P. SchaEJben, J .Wi tting, J., 

Molier, F. v .Dijk,, Res .·: V .NowE:e, P .Nieuwenhuizen. Leider :dhr 

P.Jufferm~uis.. .-- , · · · .· '· ·, ·. ·î .. 

Lens 5: p.Schulten,H.Go.:mans,F.Wamstileker, F.de Wit,M. 

Zilfhout, C .Nuyfons ,A.v.Eig, J. Wüdenhoff, A. Vrielink, P .v. Ger-· 

wen, P. de Hr,as. · Res., R. Polm1:.n,N .v .Adrichcm. Leider: dhr. v .Rcé.rien. 

. Lens- ,7 ;: . als vorige week. hos: :F .Rek ers; - , . · , 

Lens .8: i:.ls vor.ige week. Res.:1.Kreuger.Samenkomst:2 uur' -- . . . ~ 

Javabrûg. 
'Lcms 9 .• als' vorige· wi:ek.Res. :R.P8ters.Samenkomst: 2p30 . 

Lijnkamp, de la "Reyweg; .;; -' • ' · . . 

Lehs-10: als bek€.nd.Res.F.Janssên,A.Suijkerbuijk.Sernon-

ko··~t: 3 u~ Hrng,i~oJ.s':,'l, hoe~·,,1,,c.;,,"·eg. . . .' , · " 

, .··:.,/", ·;:,:1_!,,.~.; ~1-~ y(· :·)-~:- .-:: ç1 •·r::~~:- l: "<:..cë~1_1 gc_;;iublicc_crr1o ... 

••, •-•,-•.,.,' ~•.,. ,.. 'J~ r..l•,I ;_.1;t_r1~~:'~.,:-~:. ~•.:.. .. '.:_.,. y ,"\ -~· 

l", ... '• -\ 

,, 

•' 
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Lens 12:als vorige week.Res.:F.de liaas,W.PeteYs.Leidera_ 
dhr.C.Schilperoort. . . ,, _. 
. Afschrijvingell aan dhr,E.Sarolea, Mezenl.43,tel.331906, 
v~6r vrijdagavond 8 uur./, , . _ 

· Pupillen attentie!_ Als de _-~elden zijn goedgrkeurd, kunnen 
de pupillen zaterdag om kv•art vfl~r tV1ee op het veld terecht 
voor· onderlinge wedstrijden. , ', . 

. ·Training en zaalvoetbal: De · zaal training op dinSdag, woensdag 
en•-donderdag draait in de komende week v0lgens het vaste sche
m;,..'Da_arenboven is er op zaterdag .a.s.,- als di, wedstrijden , 
niet doorg~an, zaaltraining voor Lens 11 en 12, terwijl de spe
.lers van Lens 9 om kwart voor drie voor duintraining verwaoht 

• word~n biJ de ·rç,lschaatsenbaan aan de Savornin Lohmanlaan_. • , 
,,,., Öp maandag, 16 feb. is er_ zaal voetbal in de zaal van VVP aan de 

Ten-).orsstr:De derdeklassers spelen om 8 uur, de tweede kla~.
sers om 9 u. Dus niet op cl.inSdag maar op mac.ndag. De volgende ' - ===J:a. . ~~-
spelers worden verwacht:3e klassers: B.Thomas,R.Polman,J.v.d. ' 

. 

:..:·' 

Knaap,P•.Nieuwenhuizen,S.Douw,H.Veldink,E.Bish. 2e klasser's: ·: · 
C.Nuytens, W.liansen,A.Thomas,G.Hall6en,E.v.Z~lfhput,A.Rood~ijn, 
Áfschrijvingen voor .zaalvoetbal uiterlijk zondagavond aan ahr.: 

:· E.Sarolea. Degenen die op m,füidag aan dE. zaalvoe,tbalwedstrijden 
dedntmen zi,jn nie,t veroliclit dinsdag óp de training te komen . 

TOTO-Nieuws. . -- . - . - .- - Door de "matige ... vorst waren zoveel velden on-
. 'bespeelbaar, dat de t~to_ niet.kon worden.verspeeld. De inzet 

,· ·komi;_ .nu ten .goede aan de, toto van ·a.s.Zondag. De te ·verdelen 
·prijzen worden nu wel aantrèkkelijk. De eerste ronde van ot1ze 
on,derlinge coinp!)ti tie moest vanzelfsprekend eveneens worden 
vc,rschoven naar a .s .Zondag; De hoofdprijs voor de TOTO zou. 

'.nu ·wel, eens dicht bij de f.200.000.- kunnen liggen. Dit is 
toch te mooi om Uw kans voorbij te laten gaan. Daarom reken.m 

.we voor a.s.i!ondag op een missaàl aantal declntmers.· De fo:t-mu
lieren kunt U verkrijgen en inltveren bij ondsrstr,ande adres
sen: dhr.P.A.VlüstE.feld,' R{:gentesselaan 198; dhr.-A.J .Walraven;. 
Goudenrègenplei:iJ. 58 en dhr.H.HoukE.s,2e Schuytstr.60. In het 
vervnlg kunt U aan alle· adressffi de formulieren inleveren tot 
ZATERDAGMIDDAG,· VIJF UUR, doch b<-slist niet later. Indien .er 
op. ons terrein op de Hengelql,wn .zaterdagmiddag~rndstrijde?t 
zijn'kunt U de formulieren n<:>k afgeven aan de. heer 1.df;> Bqer 
dóch ev&necns Sot uiterlijk viJf uur. ' 

~ - ... _'), -----------------. -.---------------. ---- . - --- ---= '. ___ :-, __ ···-•-:;- -----·----===-===,::i;i,~-
,-
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Donderda·g 19 Feb· 5~,: 

LENS I ZAKAGENDA 

Training_groep IV 
Bestuursvergadering ! '· 

' -

'-~ 

,;. _ _. 

• 

Vrijdag - 20, " 
Zaterdag 21 " 
Zondag - 22 11 -

-~ens 7,éb9,1O,1_1,12,A,B,C,D,E of training 
. :Lens l_t/m 8, Junioren 1 t/m 5 _ '~ 

Ma!J-ndag 23 " De klaverjassers weer in .actie.!Tevs1ns•' ._-, ,, 

Dinsdag 24 
Wolnsdag,,-·25 
Dond€rdag, 26 

" 
" 
Tl 

clubav'ëmd ! . 
: , Traini.ng,'.groepIII en II. 
: i',ocnsdagmid,,&gcl u):,; training -groep I 
: Tré.1i!3:ing _groep I~ '!. ~ · ... .,. 

-----------------------------------------· _--------- -------
VRIJDAG A. s·, EESTUURSVEI:J.-il,DERH,G . 

' j • ' . --==--=-==--=-==--~--=--- ,I ----===----==--====-- --=---===----
H.H. (HELPT-HELPT) •. 
-- Uit de 'vorige Lnnsrevue, bleek weer foens' Wc,artqe een - -
voetballer kr,n komlcln als hij e~ige wEkon gÈ-dwrngen rust moêt 

. houdsn. Hij gaat dan allerlei bui te,nsporigheden verzinnen . ,. 
; e;, dat is erger, ann het papier toevertrouwen._ Bedankt, on.:• . · 
bekende, voor deze ode. Alle,m !l'ruusje was lichtelijk.ont
stemd. Vleet U .N. wel, hoeveel toto-zegels zij a1 '·geplakt · ·- · ·_ 
heeft. . .· -. _· .. · ·. - , . · .·· .. ,. 

Il'iaar het voornaamste, dat H.H.· ook betekent ,, Helpt, 
Helpt, heeft N.U. v0rge_ten, Hi'j kan dit echter alsnog goed 

. maken. Tijdens de: vorst-perioae is ook ons twee,de veld van. 
-ee,n omrGutering' voor.zien. De betonnen p2.al tjes moeten even~ 
-wei ven èe1/verfje worden voorzien'. Dit kan zaterdàg-middag 
a.s. gebeuren.·. Mogen we n.n.• zaterdag-middag, met schilde:ç-s

,kwast, op_ons veld /él,antreffèn; Hij mag;. en da't.r rekenen we • 
. · op, nog een flink aantal U-.N. 's, eveneens _voQrzien van ge- · 

· .rc~dschap.;, meebrengen., Voor vè·rf wç,rdt geo,orgd, Tot zate:tdag,-
'middag. ; ' · .,. , __ . ,. < • , .. , ' 

.. ,.>, / ,·,t 

~,. 

~ ;'"I 

. . . 
, ;-,~•/ ... ~ ... ~ 

. . , . 
; 

• ·~ > 

-. H.H. 

'. ,. 

-.. 

' 
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Nieuwe donateurs: 
n°393 J.E.Gaston 

394 A.Glans 

OFFICIEEL 

Goqdsbloomlaàn 156 
Columbusstr.261 

3,95 J.E.fürtung Populierstr:14. 
Nieuw lid: · 

__. . 38l_J.F.de Bakker, 20.6.32 v.Speijkstr.188 II, 
NlhDERLAND-BELGIE, zondag, 19 april 1959 te Amsterdam 

Prijzen der plé:atsin: 1\.retribune : f .10.-; Merathontribune·: 
i f.6,-; Zijvakken'! .f.&.-; Zijvakker. II f,4.-;Staanpláatsen 
.f.;2.-. ' ... •_.·- _· . 

· ),ed:en en d_onate~rs .kunnen oen aanvraag voor toegangsbewi_j
zon -indienen bij dhr.1!.Houkes_, 2e Schuytstr.60 , doch ut ter
lijk tot 1 Mnart ,l.s. en uitsluitend schrifteli.jk. llîerbij 

-t,vcns aangeven welko plaatsen worden gcw~nst. Toewijzing 
' . geschiedt_ t.z.t. aan de h:nd vt.n de ontv2.ng.:m km:rtcn •. ' . . 
B< si:uursvcrgadcring: De.· e; v. vcrg2d<0ril1c wordt g,chquden op, 
vri,jdng ?ü feb 59 t.h.v. dlp.-.H,Houkc.s,2c Sc:mytstr.90, aan- -
·vang 8 uur. 

' KNVB-TOTO "H 5 59 · h. -_ -- ,·t programma v,m zondag, l feb is VtTSC oven 
· nr.ar a.s. zondag, 22 fc.b:a.s.'De·ingLl_.:.vcrde tnto-farmuliercn 

n°73· blijven voor zondag a.s. van kré:cht. l{iE.UW"-• inlcviêring 
kan niet meer gcschiede·n. . 

· TOTO-formulîor n°74,, hctwc.lk do moes:te van onze 
· deelnemers reeds in hun b, zit hebbén ,- on dat oorspronkelijk 
bestemd was voor zondng, 22 fe.'t,·. a.s.· gddt nu voor zondag, 
l maart á.s. Bewaart· U dit formulier dus zorgvuldig. ' 

.. , Ie ondE.rlingc- cotap~ ti ti'e neemt, m::ar we hopen, -ook ' -,~ ' . . 
zondag 11. s. een ,.çnv,rng. De te vEcrvmchte hoge ui tk(.ring, hl.eft 

, VLle leden c:n d.om:t.Lur's pr to,e g<;bracht um kE,hsje te wagen. 
Wc. bcreiktEon d•,n or>k 0cn T8cord __ 1,antal inzendingen. DL span
ning blfjft er nog c.cn weekje in. WiC: w.cct is er deze keer 

,_ ook '- er. Lc,nser bij. · . . 
0ELIGATIE-LENING. 

Het v,as to verwachten dat df. 1Cctivi te,i t van or.ze 
- c,,Ilc•ctanten, na de voorbeeldige ijvor in de- afgelope:n · r:; ken 
b, toc>r.d, unig(,r•:.~:, zou dtlen. Ook d~ ·:, ,rsomstandigh~r.,n 

,, 
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lokten niet om er steeds weer op· •uit te trekken,. 'l;'och s;tonci 
de aanvÖer niet ge:1:eel stil. Sedert de· laatste verantwoor..:. 
ding ontving;;-~_ we 12 inteken-formulièren, goe<i voor 1 i obl.;_ 

, .gaties, met een waarde.van f.425.-. Dt totaal stand is dus; 
- · ni: 131,irischrijvers; 671 obligaties: Bedrag : f.16. 775.- • 

. 1 , _ · Vrijdag a.s. wordt een bestuurs'v.ergadering gehouden 
· welke speciaal ·aan de. bouw van het ·clubhuis zal worden ·ge-'; 
· wijd. Tevens zullen dan de troepen opnieuw in slag-or·de 
. worden opgesteld; Daarna wordt-een nieuwe aanval ondernomen, 
• ... om het· rce.tant van -de obligaties onder· te brengen.· · .. · '' 

We rekenen op ·aller .medew0rking, zodat· een -en ander op·· 
'korte termijn tot stand kan 'komen. ·. ·. ' 

''- • • 1 

' VARIA.z d . 1 h t .. 25.. 1 d d t ',. on ag e.s. za e precies · . Jaar ge e en ZJ.Jn, a . ~ 
\onze led.en de heréll A en P .KJ;'ól hun t erste compcti tie-'!led.,. " 
strijd sp0elden. De.t zij in deze 25 jaar VE-Cl.· plezier ai:.n 

:: hun sport hebben beleefd, kan. ieder zich wel indenken, • dié · 
hen nog elke ·zondàg be,üg zie·t. Nog steeds spelen zij met· 
vèel olan hun wedstrijd. Gofelïciteerd lui. Nog v-::lo r;ed- · ·. ; 

. . ' 
- strijden zij jullie -toE.gewcnst. V,an Piet is bèkend, di:.t hij · 
• .. 25 jr.:ar geleden mët -de eerstè echte ·trep tegen ck bnl zijn· 

tcgf;nspder velde; Gelukkig is hét d&arhij•geblcvon. ! ! Ton/·· 
begon niE:,t zo 'rigoreus, hoewel hij zijn mannetje ·oe>k wel 
stond. 

PROGRJ\MMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 22 FÈllRUARI.1959•:· " 
- .~u30 1 s Ç'ravonzandel-Lens l • .'~ebij z.g.Pa;,nen_buurt,H.v.H. ·• 
- 2u30 Fµll Sp~ea:-·2 -.-Lcms 2. Gcm.Sportpark 11/d .Brds.scrkadé • 
- 12 u.L.eqs 3. · - Celeri tas 5 l!engelolaan . · . -. • 
·- 2 u •. Lens 4 VOS 6 . ,, , " " 
-' 12 u. Lep.s 5 - Archipel _5 " ,. -" ( 
- . 2 u.Laákkw.9- Lens 6 :Jc~soniusstr.bij Goevc,rne:urlcan_ 
.: 12 u. VCS. 11 Lens 7. Dedcr!lsvciirtwcg, irigcng Hemg~lol. 
- lul5 ·vcs 12·. - ,LÓns 8 " !• . . " ', " ·, 
OPSTELLHiGEN: \.· . 

.. L0ris 1 : ·P. v.d. Lèc ~w; L.Knijff, A.v. kc.rhoven,B_. Luijckx, 
- J.Adrnii:-2al, H.Hake't, J.Suijkerbui,:k·,A.lk:ck,P.Burghouwt,H . . ,~ 

Bcij,~rsJ:i·.v .]!~ne., J ,I:(:s; RÈ:serves: L '.Knijff (F) ,E.Eisenburgei,· 
Vl -~~ r5/::/ ~ Î,", .id· r.: (ll:.2~ ,_'-. '.t/ ~l 1t.r2s . Gr&ns± · ·ebt~ !'; .:.,,..,:?:'· .'A .]ogisch,. :~ .. 

_, 1·-~ • - . <. 
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.' . 
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A • .lfoppenbrouwers, J .Jager, H. Rooduijn,R. Wüstefeld,"A .Burghouwt, 
J.Wüst<éfeld. Rtcserves< F.Kortekaas, A.Krol. Leider:dhr,A.de• 
We e:r;t. ' . _ · ', 

Lens 3 :H.Eisenburger, C.Vcldink,A.v,Luxemburg,N.de Gruyter, 
C.Hoogeveen, H.v.Niel,F,Burghouwt, J,Bei;jGrsbergen, A.Linne..: 
weevor, VI.Hegge, L.Fortman. Reserves: H.Pennings,G.Kemperman, 
G.v.d.V/eart. · 

Lens 4 :}l.de Waart, Ph,.d~ Heer, P.Krol,A.,,:,Gastel,J.y.Wcs
ting, G.v.d.Waart, G:lfomperman,V.v.Làarhoven, H.Naastepad, 
G.Kochi, H.v.Westing. Re:serve: P.de Le(uvi. · . . 

Lens 5 :R.v.Wic,sting, A.Smabers; K.Cramm,G.J<:ohee, B.v.Vel
zen, R,V!èrbrugh, J.v.Bussel,F.Wolff, J.Borsboom,C.v,d.llogaert, .-, 
(}'.de Zwijger. •fü"serv8:J .Boortwm. 

1€-n§ 6 :M,Suijkcrbuijk, E.Löwenstein, G.v.G.:in,W.Klünncn 1 R.Bccker, C .Nicuwenhuizen, L,Bl°om ,J .Kuijp·. rs ,l'l. S.çhippcrs ,G., 
Lam, J .Brochard. licservE.: J .Borsboo1:. 

Luis 7 :A.Blok,J.BdlE;rir,1s, J .Brr:,,J ,Schuttc,H.v.d.Boogu.rdt 
J .Bontje ,A.v. d.Btmt ,H; v .Rijq, H .Ho-qke s ,A .Rood~nrijn, S .KrÖon, . 
Re s,:rvo: F .Maurik. · 

L, ns 8 : H.v. d .B<.ek ,A. Onderwater, J. v. è..Bc.c.k ,rl. Broekh.cms, 
· ·-.J.Stoltcnb<;rg, D.v.Licshout, A,Fisseur, _L,dee Vic.ert,S.de Bruijn, ' ,· 

.• 

J.v.Poelje,L.Nicssen. Resbrves: P.v,Onna, J,Wûl&art. , . 
Afséhri.jvingen t,; ;ichten aan dhr.F.J .v.Luxcmburg, Buijs 

Br,llotstr.54,tc.l".636509.. ,..., / 
Alle seniorEn gelieven deze Lensrevue..-gocd te bevaren i.v.m. · dè opstellingen der Elftallen. Mocht het progl;'amma zondags a.,:;; 

weer worden dgckGurd den zal nct:r deze opstellingen ,,orden 
trcrwezen. -

-:-:-:-
VArT DE JUCO 

PFvGRA11IüA JU1IORLN VOOR ZATERDAG, 21 FEB, 59. 
' 3 uur Lf.nS 7 - GDA 5 V 1 T 2 L 5 ' · Bl .Zw .6- te, We.ssc·n-::Lr - 3 " LLns 8 Dr.M2nsvcrtkade 

- 3u30 DHL 15 - Lens 9 Brussersk::.de te 1klft, . 
3u30 GDS 4. - Lc.ns 10 Boordweg te, WctcringGn • ·, - 3u3.0 Vrc d1o-nb ,14-Lens 11 Vr<êdcnburchC:eg te Rijs·:.ijk 

~ .. 3uur Lens~ 12- Re:va 10' V 2 T 2 - 6 .... ..... ; ,-.. _ 
•~.·r. - >ns A S!)ortp: i-;: 0G\::...,n1n1rgh -· / , 

. ' 
,. , 
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--------------------~ --------------------------------' ----
. -lu45 Lens B - Vredenb. · V 1-· .. T l L 6 
-lu45 Vrede1'b. -Lens C • Vredenburchweg te Rijswijk 
-lu45 Le:ns D - 'W0stlandia V· 2' T l L 5, _. 
-lu45 Lens E '-- GDS V 3 T l L 5 
PROGRM!li!A JUNIOREN VOOR ZONDAG 22 FEBRUARI 1959. 
-12 uur UVS 1 Lens l 
-lul5 Bl.Zw.2- Lens 2 
-lul5 Lens 3 Westl.2 
-2u30 Lens 4 - GDS 1 
-12 uur Lens 5 - Rave 4 . 
üPSTELLH!GEN: 

Dr:Mansveltkade te Wassénaar 
v·3 
V 3 
V 3 

.T 2 
T 2 
T 2 

L 5 
L 6 
LP 

_ Voor opstelli~gen, reserves, tijden van samen-
komst en. leid.ers; zie Lcnsrevue n"24 van 12 feb jL blz.207 
/208. Wie deze Lcnsre,vue · niet"·meer in zijn bezit heeft E.n · • 
niE:t mE:er weet in welk elftal hij moet spelen of wacir de; sa
menkomst- is, st<:lle zich, wannèer de wedstrijden doorg&.:.n;' 
in vE.rb:i,ndinr mei; de Jucosecretaris, dhr;E.SarolGa,Mezenlaan 
43,tel.331506. Afschrijvingen: eveneens aan dit adres. S.v.p·: 
alleen· .indien n0odz~kelijk ! En tijdig ! ! •. 

JUCO 
Do Pupillen: 

Lens A: J .de Waart, J .K, etman,R;v.Etcá,,);.v.à.: . 

, .. 

Steen, C. v .Bad ,J ,VLrh2..:cr, J .J;.nglE bert ,A .Roodcnrijs ,J. Cobben, 
P.Busmen,R.Eijkclhof .• Re,s.: A;Schcllart, C.Barnhoorn. Leider: · 
dhr.A.v.Gastel. fü,m,mkomst: lu25 Thorbeckelaan., hotk Lm;~ v. '' 
llcerdervoort. · ' 

. Lens B: J.Boctek'ee·s, H.v.L&ur,A.Overklift; C.v. 
Egmond, W.v.d.Mpyden, A.dc Brouwer, F.v.Gccs'o, H.Brandenburg 
H.v.d.H<.iden, R.Bré'.ndenburg, N.Intcma·. fü,s.:· Chr.Krcuger, ,.• 

·JLKoot. I;c,ider :, dhr.W.Stoové. --. · 
, Lens C: J .Luncmc.n,- R.v.d.Wsl, · .• v.d.W,msem,J .LiC:s: 

hout, i.ii0bcrt, F.Mtye;, W.Krol, C.Rtd:cl, J.v.Gerwen, J. 
Janssen, ··Th.Brochard, Rc.s.F.1lnrik,lf:.Bukktr. Leider :dhr.H. 
van Dijk. S2mènkou1st: lulO Lijnkamp, • de: ls Reywcg. , 

L&ns D: R.Csmphuizen,A .Englebcrt, R.Rothkr;ms, 
J.v.Dorp, G.v.d.Togt, J .M'id,deldorp, .J .J~hu", H.Suijkerbuijk~ · 
F.v.dLoudcr,::a, A •. dc Vries,T.v.d:BrGemer. Rcs.: J .M.Groot- ,· 
hu:i,zcn. Leider : dhr.H.v:Bct,k, .· · · 
. . ·, Lens E: R:Du;i,-v:f,ti,jn, F.Jeht.! ,.à,v.Es,J.'v.Róoy_, ' 

J-I!r~_,'.,,:,:r, r . .2· ok,J-• .LGr<'~t, i,i• ên, l\Lv.:L~.uittJ.1b.:sk,A.Groot, 
.. : ~ G<.t~.:. S ,~. _.1\."f'r•l · •.. E:. ~ ~ ~-J ~r. t . .r•-:--;o';"k. . .,.. '> ~ , ~~~ 

, . 
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Attentie, Pupillen ! . • , . ' 

Zodra de ter,rein~n wc.~r lo_espeeü bf)ar zijri, gi:an we be.-· 
ginneri aan_dè twee.de helft v~n jull~e officiele wedstrijienreéks. 
We rekenen op net-. zulke goede resultaten en net zo'n trouwe 
opkomst als in ·de eerste c;nmpeti tie hèlft. · ·' , 

· Spelers van Le.ns A t7m D, onthoudt goed in welk elf
tal ,je. bent ingedeeld, want voortaan Z)lllen van deze elftallen 
g~cn opsttülingien me.er ,oorden gepubliceerd, maar e1lleen de 
wijzig;j.ngen. Die svcranderingèn zulien wc op .de volgeno,ê manier 

• I 1 " - , 
oppcmen. ,·.: · •· · . . . _ 

Speelt bv: Pi8tjc Pingel: in Lons D en staat er bij 
Lens B : Pietje Pipgel sp'c-el~ mee ", · dan bc_tekent dit, dat 
deze pupil voor ·de:!}e ene wedstrijd in B m,:.c;doet, ma<1r verder 
gc:wooh bij D blijft horcri .• De -volgcna,e, week mo8t hij dus weer 
gc.y;oon 'r~et het D(c;lftnl me;t0spe:len. Stciat er eéhter "bij bv. 
Lens C : "Ingedeeld Pie;tje Ping8l ", füm ,wil dat zeggen, dat 
Piet vnortc1an niet meer bij het D, m,:r,r bij het c'lioort. 
Gcsilapt ? ~ . . . • · _ · 

· / · · · Dit. a1les geldt alleen voor· de spel:c:rs _van 1i. t/m -D,, , 
dus niot voor de r~scrvcs Eon ook nü:t vc,or Lims E. ' 

Afschrijvingen v1cer als f.l,tijd tan dhr.A'.van Gastel, 
__ .înm,tcns_tr. 166, td.339900, v66r·vri..,d2gavond 8 uur •. 

. . JUCO 

HLT SPORTKJJ,!P 
, Hoè•'7el h12t' w_ü,r nic.t .8rg _lokj; tot het maV.cn van va- .. 

'cr,ntieplanncn; zijn "r toch al een aantal kamp.c,:mme;'.).dingen- ·. 
bi_nnen. Wij, ]'!i:1le_n dc'gcncn dïé•·t,cr mcand ,lillen b6t1ilèn er· 

· ev<.:n. op wijzer; dct zij zich v66r-l m~c.rt• r,1oc. tGn opgc ven; in maart 
m'\art wordt nl. de ·0erste termijn geïnd. Onk ven dé nndcren. · 
ontv:rngen we ·greag zo g2uw r.ogclijk dc. 21.nm.:ldirtg.• Wij hebben 

·'···cl wel zo links en rechts g0hoord, · d10t er hce;l v1nt jongEons 
. -e zj jn, dit.: nu nl ~~çke·1· w1--:tt11;.' ~t-~t zo m...,cgt:cr... ·wc.cht ·dE:n ni'it 

met· jt cpgáve, "Wnnt clr.t iS voor ons. er:, 1-:.stiga' 
.De juiste drcta zijn nog niet b~kc.nd. Als je in eeh 

bcpc~1lde wee;k niet kunt,·· zet dc.t di:.:n op jt; ~.anmt.ldingstrookjc 
er even bij. Als c.r meer _jongens i_n een bc.pi::clde· weck· vc.r-. 
h:inderd blijken te "ijn; kunn<n wc dé:cr misschicn·wel rf.ke-·' ., 

' . . .. 
ning meL houden. 

• . ' 
-. K~r.1pcomrnissie . , . . , . 

' . . ; ~ 

,. 
' . ., 
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----------------------------------------------------------.. 
Training; · . 1• . 

•. ·' 

. , , Ook de kç,mende week wei,r het gewone· trainingspro'-
gramma. Dus·op.zaterdag (als ér niEt'.gevoetbald word.t) weer 

'training voör Lens 11 en 12 in de za'al en voor Lens 9 in de 
duinsn. We ·zijn benieuwd ·of• ér zich zaterdai_vieèr een pa.ar 

' .pieuwe_gezichten van spelers van Lens 9 bijkomen ! Om kwart 
voor drie bij de rolschaetsbc.l:ln ·aan de .Savornin Lohmanl1;1an. 

SPUIT ELF ! ! " 
Waflrde Redactie., ' . 

. . .. Op het ~·chrijven · van onze zeer ge~ .. , 
1
achte.vriendHcnk Eisenburger in'de rubriek "Spuit elft, 
van de vorige· weck zou ik gr arr;e''even terug ·willen komen: 
in g,mo\,md stukje word aangehaald dat de training van de 

I . . . . 
sen:i_oren de laatste tijd slecht bezocht werd. fü!or ihijn me' -
ning is dit·'ni,/t .v.:rwonirlijk als mei{ b<..denkt.dat gé'-tra{nd. . 
i::oct wQ:rdEn zondsr ·v0ldo"nde vel-lichting en· vaak ondèr ze~:,; 
s-h.chtc ·wccrsomsta11dîghcd0n wae1rbij d<0 condi-tie v,m dE:. trai
nende spelEcrs e é.rfcr· ,.chter dan ioorui t g~.at. Dc"r komt nog 
bij d.it dt sp,;lers diverse melen hvergG't.fs d<o 

0

vorre reis 
!1E>,2r. 4e HcngEüölaan ht:::bbt.::n ond~rhomt.n ·omdat het terrein d,oor ·\' .. 

. dé Stiêhting v.1::s 2fgçk&urd z'onder' ne.dcre kennisgeving ,:nn ·de 
tr2iner dit. bij afkc.uring door d,; terreinknecht ·zou wori;\en 
govi1::e.rschuwd. Zou het niet veel bete;,· zijn om .de training , 
van· de senioren net als vo0r de juniolEm in ecn zael. te hou-·· ' 
den·! ·rk ben er,üm ove:rtuigd dat ·alleen door 'een geregeld . 
bczo,:;k can de training de resultaten beter· zullen worden en 
d,:it. is voor- Lens 1 toch ~,cl hard nodig v,ant een ieder zal -
h<:.t met ·mij c.C'ns· zijn d<>t de bchoe.lde resultaten v,rn de' 

, lc.ctste tijd nu niE,t bepcald daver,_nd zijn. B L k 
• 1 1 en uyc x 

Commentaar van de r0dactic! _, · · 
Spuitgast. Ben heeft de spijker v;el. hc,d rc.ak op de 

kop ·gcslegen. Het Gcrste elftàL, al stilat h'ct- momenteel vrij 
rus tig, stelt ons pogel · teleur .. D~. slechte rcs-gltatcr, van de . 
lae.ts te wedstrijden zijn èc,n teken füm de wend. Ons elftal 
is de goede er.dans kwijt en mrt kt · indc,;.dand g~ en geo0fende · · 
indruk. Het .is du:rom van hEt 'grootstê bël[mg, d!!t de training 

'zo snd mogcli ik 1vordt hervat. In· niGt 'iül8cn voor het eerste 
·• ciftal ! I·• .. ;· .. r~ :~t twe,d,'c.n" t',: rfü•.·n·;,_,, 11"•-: steeds e;n 

.( 

; 

' 
'' ' ' ' 

> 
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----------------- ------------------------- .-----------------.. . toppositie in. :Be:iden h·eboen nog een zè_er zwaar programma voor 
de boeg en ook hier is dus training ontcntbeerlijk, willen we· 
hèt f!ucces bereiken,, waar we allen op hopen. ' ' . 

We vernamen, dat het er nf.ar uitziet, da~ binrie.nkort 
eindelijk de lichtmasten op ons terrein geplaatst zullen wor-. 
den.· Volkomen bul ten onze schuld heeft dit zo lang gEistagheerd, 
~aar iets &r,ders is, nf er geen mogelijkheid tot indoortr'aininé 
kan worden gevonden. Natuurlijk, ·het zal grote moei te kosten 
om een zaal te vinden; maar het moet toch kunnen. Kijk maar 
êe:ns naar de junio1en. De juniorencommissie h€C;ft een ui tge-' 

•. . :. prei de trainingscampagne op tr-uw gezet, waGrbij. practisch · a,1-
;, '.Le elftallen b0trokk.,,n zijn. Welnu, dan moet dit voor d< se- . 
•: nioron toch ook mogelijk zijn. k•ten wc hopen, dat er s<.>riouzE{l 

pogingen in die: richting ondcrnomer, wor:J.en. Onze elftallen ' 
hebben het htrd, huol herd nodig! 

Red. 
IDAR-OELRSTEIN .. ,, . d t . . 

3 
. . . . 1:. ,oor ozc rip zijn 4 inschrijvingen 1nr.,.n- . 

gi.,köru"n-.:,n is i-c.1...ds met "Lintracht 11 Tuszb;::llvcrcil'l cont~.ct. op-~ 
g<.?OrJcn be trcffrmde c,e onàc rbre,ne;,ïng bij "plc~goudc:i,s". De 
bus is cv,.neuns dcfini ticf gt,boekt. D~ t0tr.lc kostEn vc.n· de;.ze ," . 

. trip (bui ten zr.kgcld)koI"cn op f ,42. -por p~rs0on, t" be tr,l~n in· 
3 r.iu,nd,.lijkse tcrr.:ijncn v,a'\ f.14.-. Eind F~b1'u,_ri ,m;i. r.:t.n bij'.; 

··•- U lc:ngs ,,oc:rn voor inning v:::n de eerst~ t,:.: L1ijn. Wilt U zo 
·,· goed zijn dit r~eds cp:ort t,:, leggen zod,.t de incGsseérder geLn 

vergeefse reis b~hoeft te anken. Bij voorbaat onze dank.PéPé 

- .. a 

.,;-

KLAVERJAS-DRIVE •. 
De si:and nr.· de 2e rond.s is "1 s volgt: -

1. K.W. ·Bontje 9396 ptn. ; 2. A.Hoefn,.gcl 9028 ptn,i 3.Hr. _ 
Drabbe; 8953'ptn.; 4, Hr.Blok 8855 ptn. -; -5. J .J2ger ·8825 ptn 

:,6.1kvr.Blo.k 8795 ptn·. ;_ 7. JI.H,;ket 8751 pj;n. ; 8 W.Stoové 1 

"8587 ptn. 9. lfovr. JGgEr 8560 ptn.; 10. H.v.Rijh 8504 ptn.; 
11.,H. Wdhain 8431, ptn, 12 füKort<ck,1es 8397 ptn. , 

Nu U zict wel ,de t "r nog ven ,.llcs mogd_:i.jk .:i,s. 
vn•s ,,dvies· luidt dus_: 11 Zêt 'm op M::::mfü:g II Pfl'.P6 

,,., ::::======:======:::.= .. ====.::==========:::::== .. ·====:;:;::;;;:::::::;::::;:::::::::::;::::.:::;:::::::::==::;;: '===::::= . '. 
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DE "LENSREVUR , ' 

' 
Weekblad van· de R.K. V,.,v·. "LE.NIG, en SNEL" 
Redactie : G:i.ain,-Wilgstr.71,tel.392124 

· G.Jehee,K.Emmakaqe,50,tel.633674 
Gironummer t.n.v .. L. en·$, 3367J.l ,. 

~----------- --------- ----------------------=---=-----===, ==· -. 32e JAARGANG' (1958-1959) n°26 . 26 Feb 59. 
·-----------.-----------------,-------- -- =-==--------==·==--

. 
Donderdag 26 
Vrijdag- . 27 
Zaterdag 28 

Feb ·59 
" 
" t 

LENS'ZAKAGENDA 

training groep 4 ' 
bestuurs-en "qollectantèn"vergadering 
1,ens jÛn.7,s-,9,10,11, pup.a,b,c,d;e 

' 

Znndag · 1 maart 
1,1. 

Lens sen;2,3,4,5-;6,7-,s,jun.1,2·,4,5 ... ,· 
Maandag 2 
Dinsdag 3 
Woensdag 4 
Donderdag' 5 
Zaterdag 7 

" 
" 
" 
" 

C-lubavond . ! , ,,, 
training groep 2 en '3 · 

t·woensdagihiddagcÎub, ;training groep· 1 
: 'tr'aini!lg ,èroep 4. -- . 

. : Contactavor1d ! 

:. . DENKT U AL AAN 'm,·VO~GENDE CüNTACTAVOND" ??? . • 
~===:==:;;:==.= \ ·========::-====;::;:::;:;:;::;. ====. :;::::::-:•= '=·'·====· == . == - _:;::_ ;;;. = 

'Ven de Redactie: 
Nu de cot.pc-loi tie weer is gaan draaien, eisen de ge

speelde wedstrijden. ook weer ·e.en deel van onze Révue op. Niet.,· 
dat we hier ook maar iets op' tegen hebben, maar wel is het 
zo,, dat wanneer bij de ·grote toevloed van copy, ·dh we de 
laatste tijd. - gelukkig - ontvàngen, ook nog iyedstrijdver-, 

· slagen e.d. komen; de Lensrevue zo nu en dan U:itgebre.id zal 
mQeten worden. Onk hiertegen is in 'principe geen enke'l be
zwaar,, doch de uitvoering brengt wat moeilijkheden met zich ' . 

ll!E'e. Het is b.v. voor onze Heér Mahieu, die elke week he.t 
i;iiet tE: onderschatten typvrerk 'verricht,'· onmogelijk om ll!eP,:i:
dan 4 strncils op één da·g (Dinsdag ) te maken. Wel is hij : 
bereid cm -eventueel op l•.:aa."!dag ook a:J, .eén ge deel te te typen •. 
Mog'èh we daar~m de heren Leiders en Aanvoerders met klem ver-
0zoeken hun wédstrijdverslagen op ui ter lijk· zoq<}agavond in · 
te leveren bij éGn van áe redacteuren. ·u kunt ze ook tele
fonisch doorgeoven 2<0ndags tuseen 5 en 7 uur, teLn° 392124_, 
Verslagen, ,ne la ter binnenk0ï.ç>n maken slechts • 3n zeer ge
_ringe k·.·n,, van. plaatsing. Pi,S \,,orbaat ç,nze d,,,-'_ .·•--.-'.~cti•· . 

. . . 
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~:~ ------- --------------------------------------.--------------.· ' / ; OFFICIEEL . . C • 

:In'Oallotage: ' . -· . 
,_ n<75 F.M.Koene, 23.8.48 .Jl.tiinervwldstr.18 ·dhr.L.de Weert-Sar:. 

79 A.W.A.1!.Krol,4.2,48 Nassaükade,28 Rij[wijk;dhr.A & P.Kro: 
80 R.Bruggemans,18•.,12.48 Huiststr.10 dhr.Beck-v.Gaste].'· ' 

Nieuwe donateurs: 
396 A.W.J.Schouten, Hoefkade, 627 
397 F .Meershoek, Valèevboslaan 200 

/ 

_Obli~~ie-lening: · 
V:cijdag, 27 Feb.a.s. zal in ons clubgebouw J..Hierck, Ap~l

dnornselaan 46, een bi;",eenkoms,t .worden belegd met bestuur en 
al, degenen die zi.ch v-·or deze aetie liebben ingezet. Aanvang : 
8u30. iJogen we ,>p Uw. äanwezigheid __ rekenen. 
J..10TO-Nituv:t.. , 

Lindeliiik.i3 de tnto weer gaan draaien. Voor ons evenwel 
zonder direct succes. Wél..èehaalden acht inzenders 11 punt~n. 
Lang niet gek, do~h te 'i!C in2t; ::. om van de vetta kluif ïnee te• . 
eten. Onze onde:;-linge c_0mp(•ti tie is onk v1eer gestart. Vanzelf
sprekend voeren de acht inzenders ,:.<ö t 11 pun!;en, na de. eerste , 

-ronde, de ranglijst aan. Dit zijn de heren:H.v.Doren,N.Drabbe, 
J. v. Grieken, H. v .Kleef, A'.1\1. v.d. Laa'n, ·11. v. Lieshout, \'i. Vel dink, 
en,. H. de Wild t, . . 

Vor,r a.s. zóndag moet poolforcmlier n°74 worden ingele- · 
verd. Dit formulier hebben onze deelnemers reeds in hun bezit.· 
Zo niet dan kunnen ze' dit bij onderstaande adressen verkrijgei'.i 
U kunt de formulieren i-nleveren tot ZATERDAGAVvND VIJF UUR bij 
Dhr .P. \'iüstefe:).d, Regentesselaan 198; Dhr . .A .Walraven ;Goudenrege1 
plein 58; dhr.H.Houkes, 2e Schuytstr.60; dhr,L.de Boer, op ons 
terrein Hengelolaan tussen 2u~O en 5 uur. 
,- Voorlopi!s is de vecrgunning w013r voor één maand verlengd. 

U '·unt hiervan '_:lus pog profi tere~. -Veel succes ! , ' , 
-. 

V1:-·TA.: ,,.. 
~---Z"er tot ons lcedvfezen ontvingen 1•rs berièht, dat onze, 
·yründ de heer Ni-co Bos!]lan, na een kortstondig ziekbed, zatèrd, 
jl. is ove1·leden: Ho€ lang. Nico rEéeds als donaté,ur aan onze . 
vf.rc,niging vel'.'bonden was fa.'mij· niet bekr.·nd. Wel weet ik, dat·· 
hi.i 'r'<ëcds in 1941, grèmrcchter bij ons, ·.r.::te clftaI'.,:as, en 

.... a.: j. v,,,:,lc:, jaren he-E?ft~ v-::· ~~ouden.· Ik;;gcl··ç~ ni_,~t; dEt -}~i,i van-
•(!-t · js1 ,.._,._ · ;_; -: v1 .,_.}; 1cr, '~:'- • .,· ;: r;,. vr .. 1' ~J.12.·. :·:_.·· t:i'. .. t ov•. 2·0·-- sla_g>,,:l} 

J • . • - _..J ' ~ \...- , - ,. 
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Zowel in het, Zuiderpark en Ock,mburgh was hij een- trouwe gi:q;;t. 
Ook op de Hengelolaan ·was hij"'stè8ds· present. •Bij de .laatste 
thuis-wedstrijd van Lens 1 teg~n Graaf Willem Vac was hij. 
eveneens present en zijn enthousiasme kon aan veler. ten voor
beeld worden g!)steld. Zaterdagsmiddags l<'wlJ.m hij altijd even 
zijn pool-formulier inleveren. Dat eventjes groeide meestal 
uit tot enkele uurtjes. Velen zullen hebben genoten van zijn 
enthousiaste herinneringen welke hij op zo prettige nijze 
wist voor te dragen. :Maandagavond hebben meerdere van onze 
oudere lede~ aan het bidden van de rozenkrans voor zijn zie- · 
lerust deelgenomen. We betuig,::qr zijn echtgenote en fawilie':--·'· 
leden gearne onze hartelijke ~,:elneming. Houkes: · · ''· 

- Een woord van speciale waardering gaat uit naar onze 
leden G.Kemperman, J .v.Bussel en H.Borsboom die de ·:E.CO 'zondag , 

' u:i_t de puree hielpen door zich ook _nog voor-· eon twetde wed-
strijd besch_ikbaar te stellen! Dat is de juiste clubgeest ! ·. 
Naar verluidt,• hebben ze nog goE:d ges_pceld ook. ! • · · . l ~=-:-:-~· 
De stem van de PéPé... ,. ' • ... vestigt .er-rceds nu Uw aar.dàcht,op 

-dat op zat,:rdag 7 maart a.s. d(' volgende Lcns'contactavond 
z;,.l •,c:ordon g<öhouden. Veel behoeven wij er ni.et ove:c ts schrij-

, vc,n. r,ï.j v0rwijzcn U slechts naç.~c.' dE: L~nsrcVuè ve.n. _tv;e'u \-;,. kE:.:.1 ·~,~, 
~ gelec;en waarin onze Vriend· Henk. E~.s~nuu.rger qnkele ·zyr..:r ttarc 

woorden ge.sproken heeft. Wij vlete:1 scku· dat vële Lensccs · · 
er in hun hart ne:t zo over denken. We:!. aan dr.n, houdt U nu 

'reed_s deze avond vri_j opdat wij er. met z'n allen weer.een·.-
paar '.' recht geno.eghi'ijcke " uurtjes van jrnnnen maken. Wani; 

1 · ' denk er wel aan : dczE, avond is allerminst alleén maar be:. 
doc,ld voor de " tu:mcgers " iq onze club. IE.dé reen die de 
zonnig~ ,kant' van l:Ect l•~v~n nog wE.et te· vinden, is van har_te 
welkom. De avnnd wo.r:J.t :,·; er gchruden in h0t zaaltje onder de· 
kerk aan d0 Apeldoornsi.le:~n, hoek Dicr,nsclaan (ingang·poortjc 
naast 'de pLstorie ! ) . Dt: toc.gr,ngsprijs bc:draagt f .0.50 ptr 
persoon.. üh ja, nog iets ! Op d_e-laatste contactavond.warctc ·. 

r .. , 

er enk0le personen· di_e klaagden over de .platt:n, Het was niet 
, . . . ' ~ - ._, ~ . ., ~-· 

g0noeg " ,:,trikt da~ste1:1po "! Welnu, brengt U c.an, zelf platen , 
moe çif~·gce;,f d1_ snoodS Ui!f c:.dreS_, __ .á.ari -nns 'Op, dan kq:nön wij zé 1 _· .·: .. -; 

wel· ophale.n. !:,.ar het voornaamste is dat U e;e,lf ico1:1t, liefst ,. 
,,, .. ,, 
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. ----------------------------------------- - -----------------
met zo veel mogelijk vrie;nden en -dinnen ! Kunnen wij of U re-
k~nen ? , . 

Attentie': Bij het ter pE>rse gaan van dit numiner ver

nE>men wij dat een lid van de PéPé druk bezig is een band.ie voor 

bov,mgenoemde avond te"organiseren" . Er zal daarom waarschijn'-' 

lijk zowel op het ritme van ,en bandje als van platen gedanst 

worden. Is er nog een nadere aanbevèling nodig??? 
, - , Red .. 

. PROGRJ\MlilA SENIOREN VOOR ZONDAG, ·l 11AART 1959. 
' 

- .J.2 uur ADün6 · - · Lens 2 Zuifü rpark , 
12 " Lens 3- SHS, 7 Hengelolaan V 1 T l · ~ 5 

•· 

12 Il. GDA 5 - Lens 4 Ockenburgh' ,:,inde Laan V .Meê;rd0rv. 

2 11 Lens 5- H.M.S.H.4 V 1 T 1 L 6 
12 '11 Lens 6- HBS 11 V 2 T 2 L 5 • ' 

- lul5 ''liassen,;,ar 11-kns 7 Mar:j.astr.Wass,maar(achter 'garage 
· J &.n:::; oen~) 

- lu45 Luns 8- GSC 5' ·-v2 T2 15 

OPSTELLINGE!l: 
·· !,,c_!ls 2 : H.Vc1h<-ugd, .A.V,,rtE.r,-,H.Kcmpur, H.kncéu,P.PrntLrs, 

', ,~.Hoppenbrouw<cers, J .Ja gor, H'.Rooduijr,,R, Yiüskfcld ,A,.Burghouwt, 

J.Wiisti:•fcld. R<.scrve : F.Kortckaas. · - • 

Lcms 3 : H.l1iscnburgLr, C.V8ld-ink,A,v.Luxcmburg,}Ldc GruytE.r·, 

C.Hoogeve,en;,H.v.Niel,F.Burglîouwt,J.Beijcrsb0rgen, A.Linnewecver, 

W.Hcgge, L.Fortmàn. RE>serves: Cl.v.d.Bo0gaert, G.de Zwijger.' 

-r _ J;ens 4: R.MahiE,u, Ph.de Heer; P.Krol,A.Krol,J.v,WEcsting, 

A.v.Gastel, G.Kcmperman, V.v.Laarhoven, G.Kochi,G.v.d.Waart, · 

,H.v.-Westing. Reserves : P.du LE.euw, li.Pcnnings. · 

Lens 5 : R.v.VIE.sting, A~Smab<crs 1 K.Cra•11m, G.JchE.e,B.v.Ve:1-

zen, R,Berbrugh, J .v.Bu·sse1,· P.Bergenh,ncgouwen, F.Kortcka&s,. 

J .ck Bak-1.ür, J .Borsboom. fü.se:rves: F.Wolff, Cl.v.d.Boogaart, 

G.de Zwijger.· . . 
Lens 6 : 1;.Suijkerbuijk, b.Löwenstein,.R.Bocko, W.Klünm:n, 

G.v.GE:in,C.Ni,uwonhuifän,L.Blom,J.Kuijpcrs,F.SchippGrs,G.Lam, 

j .Brochard. ·füs<,rve;s :· 01·.v,d.Boogaert, G'.dG Zwijgtr. · 

Lens 7 : A.Blok, J.3?allering,' F.l,jourtk,J.Bom,H.v.d.Boogaárd\ 

J.Bon'tjc, A.v.d.Bc.mj;; H~v.Rijn,J.Schutte, A.Roodcnrijs,S .. Kroon. 

l, serves: :.lîit.ssen~ '· 
·Lsns fl · ".v.d.Br.ck, K.Wall,,"!·t, P.v.Onna,P.E.'c- ,,T.Stc,l-

r,_·,/ f"' 1:· .. ; .. i7;-:,.-~}'_i;;i:.-c: .. -:.:~, '.'_·;._ .}~-=--~,::,~_:=:.. ~-1;,1 ,,:.\ ... ·.1. 
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Beek, ,D,v.L~eshout. R<öserve i J,,.Onderwater. ,· · · , ., 

Afschrijvingen, te richten aan dhr.F.J.v.Luxemburg, ·:· 
Buys Ballotstr.54,tel.636509. ·. - . , --=-:-:- ' 
PROGRMii!,!A' JÛNIOREN VOOR ZATlRDAG 28 FEBRUARI 1959 •. 

.! .3 uur : . Lens 7 - VVP 7 · V 1 T 2 ·· L 5 
-21145 Vredenb.8- Lens 8 Vrcdenburchweg ' . -21145 GDA 7 - Lens_9 Terrein Ockenburgh 
-3. uur Lens 10 - VVP 15 'v 2 · T 2 , L · 6 • , , , 

• 
' 

', . 

~3 uur VE.lo 10 -· Lens 11 . Harry Hoeklaan te Vlateringèn 
-11145 Lens A :MOA A • V 1 T \ L 5 10 

· . • • , 

-11145 VVP B. · - L-ens. B \ Terrein Zuiderpark -
-11145 Lens C - Vredenb.C V 2 · T 1 L 6. 
-11145 Q.Steps C- Lens D Terrein Nijkerklaan 
-11145 Lens E DHBRK B V 3 T' 1 L 6 . , 

. PROGRAM!.i:A JUNIOREN VOOR ZONDAG 1 MAART 1959 

·,-12 uur TYBB - L~ns 1. Haarlem 
-11115 Lens 2- Q. Step~ 1 . V 3 • T 2 1· 6 

1 
· 

~1,115 DHBRK 1-Lerts 4 . Tenein Ockcnburgh 
-11115 Vré,denb. 5-Lons '5 , Vrc,denburchweg •• 
De rnst'cllingen zi,in .: · · . ~ 

' ' 
. ' \ . . . 

.. -

·Lens 1 :C.v.d.B&,sk, R.B),ok,D.Taat,H.Di<ötz,L.Blog!;',J.de · 

· .. 

1 Hèer, W.Stoové, P,Fretz., E.Hendrichs, P.Kcmper,P,Mecirshoe)<:,· 
Res.H.v.D;ijk. SamPnkomst: 9u55 Station H.S. 
-· Lens 2 :(},de Haas,, 11,-Harde.rs, L.Hanssen, R,DE]kker Kleyn, " 
K.v.d.Laan,C.Verheugd,. R.Ro~bers,A.Lutterman,F.dë Groot, H; 
v.d.Spek, N,.D;rabbe, Res.: A.Nowee,M,Heerschop, Lcider:dhr. 

' 

H.de Bakker.' -- . . -. . . 
Lens 4 :W.v.d.Ruytenbeek, J.v.Zon, C.Danckaarts, A.Born, 

A,'.lfüomas,• W.v.d.Laan; F.Horqmah, D.Schaeboi, R.Straathof, · . 
J.ll!<'>lier, F.v•.Dijk; Res.: B. de la FuéntEo, G.Ekelnans. Ldder: 
dhr .P.1lccrshoek. · -.- · · 

Léns 5: P.-Schulten,· J.Vlie,_denhÓli:, ]'.Wamstc:sker; F.Çle Wit,,, 
M.Zilfhout·, -C,Nuytens, A.v.Eig,A.Rooduijn, A.Vriclink,P,v."--- · 
G,;;r·wen; ·p:der Haas,,.ll.es..·: J .Jaizobs0n, L.Thnmas, Samenkomst: '· 
121130 Lijnkamp, de la Reywcg. ' ., 
.. Lens 7 : als kgen GDA. R. ,0 .: -P.Ebing, Lv.d~Beek. ,, . 

kns fr ; ·.· · '.:t,,..,;-;hç,uwt;J•.Grç ·, · vrld,F.::),,J.f::,,,Lllart8,N.y. ·. 
, _;_ ... '.:--.·1· ~. ",,.:: ;.,,·_, f' ~ · · -' r~-+ · :;; . -·rr,·•···· 11 •· • -:-:·,. ,,, :- :; \, ' • i· ~,-- ~r- "!'"!~ ~~r-r ____ ,u ,1-4;•..__-""•."• .,, ~ ~.,• f -•T- ',_·•J.' , .• -~ J<•l~l~··"-, 

\ • # ·- , . 
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A.de Jong. Ros.: F.de Haas, B.Blok. Samenknmst :• 2ul5 Lijn

kamp, de la Rcyweg. 
Lens 9 , als togen DHL met D. Wanders. Res.: C. de Heer, • 

.i:. Tir.\inermans. . . 
. Lens 10, als ·tGg(ln GDS met ·c.v.Gcme1·t. Re~. :F.J;nsèn, en 

A.Suykerbuyk. . , 

Lens 11: R.v.Grieken, Th.v.Paassen, H.v.P.aassen, H.Wezcnber1 

J.pchellaat, F.Rekers, R.PEctr,rs,P.v.Dijk,A.Versteegh,A.v.Dijk 

A.jladem(lker. REcs.:. J.Groothuizen, A.Lelieveld. Samenkou:st: ·>' 
2u'.!.5 Leyweg, Hoek Hengelolaan. • - . · . ., 

Spelers'van Lens 12.kijk de opsteliingen·goed na !! · ' 

Afséhri,ivingen tijdig, voor vrijdag ~ uur aan dhr.E.Saro-:,. 

lea, Jfozenlàan 43, tel. 531506. · 

· ' Pupillen, a ttcn tie! . ,' A : A.Sch0llart speelt 'mee. Res.: R.v.R:tcn. 
] ·, F.de Klc:yn speelt mee. Res.:J.A.GrÓothuizE.n,R.Blok. 

Sam.nkomst : lu35 Ingang VVP-terrein. . 

_t : Ingc,d<-8ld : . G. v.d. Togt, Il .Rothkl ans ,F. v .d.Brc.e,mer. 

fü.s.: ·J .BrE.mi:,er, 1'1.Bakker. 
--. -D : D~ opstelling is voortaan : R. Camphuizen, A.Engl, ber, 

J.Middeldorp, J.v.Dcrp, F.1i"yer, S.Jehec, A.Krol, W.Krol, 

, . F'.v.d.Ot1dbraa, JiJnnssn, A.d8 Vries. Re~ M.:t,,d.Ruitenb"cek, J. 

v.Roo::t• Samenkomst : lu35 ingang Quick Stüps krrsin. ,, . , 

_ E.: R.DuyvEJstyn, F • .Jehèe, A.v·.E;s, ·F.l!ourik,H.Suijkcrb'uijk, 

C.Barnhoorn, Clir.Kreuger, J,v.d.Broek,A.Groot, N.de Haas,N. 

Koot. fü.s.: J .M.Groothuizen. 
·en (lie 
verwacht 

De spelers die vorige w12ck hebben afgeschreven 

niet in een ander elftal zijn opgesteld, wi>rden weer 
bij het elftà.l waarin zij ,,aren ingeducld. 

Afschri.ivingen · ,. vrijdaguvond VO"r ach"t uur aan dhr.A. 

van Gastel, Tomatcnstraat 166, tél-339900, ,, 
Het Sportkamp: 

,. .. 
. , 

Het' is ons g<.èlcken, dat v2rschillende j'1ngens 

niet w1c ten,· hoc zij 'zïch. voor het kamp :nneten aanmelden: Het 

is vrij eenvoudig,:· <'ndc:r aan de circulaire, die wij &nkElc 
,wken ,:;rcl~den àan de oudc:r's van alle junioren él) 'pupillen 

toczodtn;'· zit een a2•··,:·ldingffit:r,'10kj_. Vu:l .dat i~, ,laat hE-t 

dorir · j, 1~uctt"rs ·-'.0ndcT_t-~ .:::•,- . ri, Ln' st·_ l1r, .-1:-: t, aan ·dhr .A .va.1:,-. "Gr:tst, l 
•). . \ . 

' 
. . ~- . 

• 
/ . 

, 
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Tomatènstraat •166. Ben je' de, -éirculaire kwijt ?. Ge~n 
een ,gewoon briefje isnook goed. • 

nood, 

w,, ~ · -.. ' _.,,. ~- _---: K~mpcommis sie 
Zaalvoetbal., /. 

Dinsdag 
zaal tràining .. 

a.s; is er zaalvoetbalcompetiti~ met 

: LENS 1WEDSTRIJDENREVUE: . ' 

' 

Eindelijk weer vo~tbal ! ! Na een lánge pèriode 
van gedwonge:q rust (voor diverse elftallên ~elfs 3 ·maanden) 
kon de competiti~strijd over de gehel,e linie weer worden 
hervat~ Eigenlijk nog zeer nnyer:,yacht, want a'l' werden zater
çlag alle velden goedgekeurd, zag"het er vcior de zondag .som
ber uit. De hele zate;rdagmiddag Em avoµd regende het immers 
en de prognose van de Bilt was bepaald niet hóopgev~nd .. Ma;;r
het weer· hield zicll bi:ter dari. ven·acht werd,' de veld,;n oqk; 
en z0dnend1., kY-'amen 00k zondag· alle elftallen al;l!l I hun• trék" 

· Een bijzonder voe'tbalwe0kend was dit overigens 
·vo0r Lens. Niét alleen, omd·at,-de· resultaten.er best mE..e docr. 
konden, maar ciok cimdat er dit weekend een róêcerd e.antal 

• - ' • • - • • - \ f 

L(nsolftàllen tn hFt veld k..m.imen.· Niet ·minder dan vier O!, · ,, • 

twin',ilr, blauv,-v,:i ttc teams bonden de strijd aan met hun tc.i;en-• 
stand~rs, êen aantal,. 'dat we fllOg nooit in· onz€ _hi.storie bE:
reikt hebben. W~arS'chijnlijk is dit zelfs de- eerste kE.er, 

· dat vie boven de 20 .komen ! ! .'.:EE.n fraai- báwijs_ van de. groei 

.• 

/ 

van onze cl ub. - · · · · · .... 

' , 

-

- En nu de· ui.tslagein : Voor; deze k~er vermelden we tevens .. 
tussun ha.akjes d8 resultaten.van de vor;i.ge ontmoeting !llet 
dezelfde teglmstandèrs., Hieruit zult U zien, dat' onze.elf'~. 
tallcm uits•tekend overwinterd. hebben eu dat· er-huél wat re-· 

'vanches zijn gE.bóekt : , , -' ' 
SENIOREN 1 _ J'UNIOIIBN 

· 's~Gravenzande 1-:Lensl 2-1 ( 1-8) UVS - Lens 1 . 0-2 
. cinder pr0t0st Lens. · · · Bl. Zw :2-Lens 2 · 3-1 

Fµll Spe<.:çl. 2 - Lens 2 0-5 (2-0),' Lens 3-Westl.2. 6-0 

(1-0) 
(1-3) 
0-2) 

Lens 3 :. Cal0ri tas 5 5-1' .. (l.-2.) ,. Lens 4-GDS 1 0_-3 
Lens 4 - VCS 6 · ' 4- 3, (0-4) · Lá1s 5-Rava 4 1-1 (2-0) 
Lens 5 -·,'r::,hipel 5. '-,"'~ 1?-12) Lcnr, 7-GDÁ'4 '.. 2-2 (1-'.I)' ·. 

'. 
' / 
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· , Vervolg Senioren · · 
Laakkw. 9 - Lens 6 

· . VCS 11 - Lens 7 
2-4 (2..:2) 
0..:5 (3-2) 
3-0 (3-1) 

Vervolg Junioren 
'El.Zwart 6 - .LE.ns 8 _0-6(3-3) 
DHL 15 - Lens-9 · 2-4(l-2) 

VCS 12 - Lens 8 
' 

(l:IÎS 4 - Lens 10 1:..2(14-0) 
Vr~denb.14-Lons 11 2-6(8-2) Pupillen 

MQA' - Lens A ,0-4 Lens 12 - Rava 10 .3-4 
LEns B- Vredenburch B 2-0 
v,;., dE.nb.C-Lens C 4~0 LE.ns D--W0stl. 1-2; Leens E - GDS 0-5 

, -:-:-:-:-
SENIOREN. 
LENS 1 heeft in de uitwedstrijd tegen· 1 s~Gravenzando veel "be-'

· ter partij gegeven dan destijds aan de Hengelolaan (weet U nog 
wel: ;8-1 ! ) In een goed gespeelde weds.trijd moesten toch do 
pilnten afgestaan worden, echter op zeer onbevredigende wij,ze. 
De westlanders scoorden namelijk 3 minuten voor tijd hun win-

, nende doelpunt in geheide bui t<-nsp_elposi tie. Jammer was het 
I'' . • _.,, 

, bovendien, dat wederom een penalty werd gemist. · , 
'' 1 " -

He't ·tweede keerde twcJ;', punten rijker van het bezoek aan Full 
,speed terug. Van meet af aan hanteerde Lens het beste wap_én, 

/ de áanval en binnen 10 minuten hadden we reeds een veilige . 
3-0 voorsprong. In het verder0, verl~op werd de .score nog op-

' .ge·toerd tot 5-0, terwijl bov.cndien diverse doelpunten al of 
nie_t terecht werden •afgeJ.;eurJ.. Dê g8broeders' ;i:oop e11 Rudy 
\Vus tefel,l _namen samen alle treffers voer hun rekening; . . 

·De ruststand in de belàngr;jke wedstrijd Lens 3-Celeri tas 5 
, .. was' door goed werk van de geelrode doelman dubbelblank. -

In.de tv;eede helft wist Lens, na een aanvankelijke 1-0 ach-. 
terstand met goed spel de tegenstander volkomen te overspe,;, 
len. Door doelpunten van W.Hegge, (3x), J.Be;,ersbergen en 
F.Burghouwt kwam het einde n:et 5-1, Aldus een fraaie revan
che voor de, destijds aan de Leyweg gele den ne,lerlaag (onze· eni•
ge tot .nog toe), Door het· terugwijzen van Celeri to.s 'en m0de 
door hei onverwacht verlies van Blauw ZFart teçen Delft is 
de positie van ons derde :hu bijzont.ier fraai ge1'10rden, 

.,' - / ,\ ., 
, ._ ' LE,rn 4 zag slechts nElgen VCS spelers tegen zich verschijnen, 

doch deze sèhijnen onze vïerde •. elftallers ( die driè ;invallers 
"n:e·é reéds een wedstrijd in de benen" telden) no5 handen 'Vol. 
Werl< ge~.e·v.e'n tp ··.e-Dlion. Vooral in --,,.~'t eerstè tR 1 f uur, toen 
011,::e bcvten UV':"; t .. ·::tl "1U'1 voertr1 :·t -LGnT\aJ,~1t} ~a'_Ptain '• . . . 

' 
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Ja,c,v.Westing, ,waren de gasten zelfs beduidend- sterlèer en · ''• 
namen zél fs de leiding. Piet'. de Leeuw deed deze eëhter weér.' :· 
i;eniet, Na eeri wi(lselend ·scoreverloop·was .. lièt toch ,uitêinä.e!· ' 

' lijk ~ens, dat het laatst aan· bod·. was en' met ·4-f·woh. ·. . · 

LENS 5 leed ile· verwachte zware nederlaag tegen koloper ;Archi~ _ 
pel. Er is, op ililn uitzondering na, wèl ,J:ard gewerkt,· mf'"-r 
van de voorhoede ging -niets ·uit. ··BovendJen was de tegen'istander 
agressiever en ,techni,;ch veel tbeter •. , · · • 

Een aangenarie ver:ra.sning bereidde ons 1,EH!S 6 ftoor 2 :pun te:T 
OJ) La.aklÇv-;artier·. te verovererl.. De geb:.c"kt0;~;ären tt:è~1-itit·:1 
missuhièn wel iets beter, doch h-:n :s.anvc~lJ-e:..1 waren: ëlc:!';,lç~T.G " 
t~mpolocs en fa::1tasicloos·,~.dat onze de..fenr.i.e r..a d.en aa1.-:.:aJ end 
begin, de zaal. wel baas v,ist te blijven. De gastheren'léwa:~én 
het eerst aan bod, doch Blopi egaliseerde ,vóés·'rusÇde ztahd. 1 

-Na rust. be.zeg~lden drie snelle uitvallen va,1 · speerpunt Schi~l ·• 
'p0rs c.2, het lot van Laakkw.'(4-1) Het tegenpunt, .det de gast'...' 
· h•arcn kort voor tijd nog maakten uit een strafschoi~, noé:it ons·~ 
niet meer vèrontrusten. Laakkwartier zorgde voor eeu snor-·_ , 

l" , . • 

., •. .,,.. 1 ·~..s· .tieve grensrectter; 
;~~ ·, 

LBNS 7 behaalde, na een· 1-0-JVoorsprong met de rust, een. , 
mooie 5-0 vistorie op yes 11,; dat zich een prettige tèger.
stande1· toonde, Al onze spelers waren goed in vorm. - De scherp'-

' 

. sèhutters 1·1àren bij öns: G.Roodenrijs,(2)., H.Houkes 2 (Ha 'Ha!!), 
en A,v,d.Bernt. 

_, I • -
Het achtste moest echter tegen dezelfde tegenstander het lood-

•·j';) · leggen. Reeds de 'eerste ''aanval van de roodwi tten was pr°ijs, 
• zij het met een offsideluchtje. Zo bleef het tot de rust-en 
gezien lrnt grote overwicht 'van VCS mo.chten we hierover niet_-' 

·, klagen·. Daarna gaf _Lfü1S v:el. beter partij; _maar succes kwam aan 
de andere kant, wàar VCS dc,or enkéle geva.arl,ijke uitvallen tot 
3-0 ui tl iep.· Lens kon ·door 'g,e ,,rek aan stootkra.cht hier nie.ts 
tegenover stellen: 

· JUNIOREN •. ,, . 
ikt eer.ste klopte UVS in Leiden· na ·een aantrekkeli,;ke ,ve.dstrijd 

'ICet· 2-0. Het eerstse·dóeipui!;t •ontstond v6ór de rust direct uit 
.een _vrijJ.'l trap {:i:I&.rry Dietz't} en het ·tweede in ;_de t·.;eede helft 

;to•Jn Rudy Bl.ok '"'-'•' afgemeteri v:,orzet gaf aan, Peter :,10er.shqek, 
~~-_;~.: :.;t;·p~ers-t _dc~ ... :· )N:,Jt~e-. -,. -~· .. •• . .!. .. ~i:s·.: '"' ,: .,,. .... 

i 

. : .: 
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Het tweede boekte de zoveelste nederlaag, al zijn de cijfers 

·.3-1 tegen het sterke Blauw Zwart in.Wassenaar zeker niet· 

slecht te nóemen. • 

Lens 3 gaf Westlandia gesin schijn van kans (6-0)'en blijft de 

leiding behouden, al liggen zowel VVP als RAVA lelijk op de 

loer1
• Oppassen geblazen dus! · . 

,1)è eerste wedstrijd van het vierde bracht een 3-0 nederlaag 

tegen het tamelijk 'hoog geclassee·rde GDS 1. Wij vinden het g.een 

slecht begin. · . · , .. 

. De 1-1 van Lens· 5 .tegen RAVA viel_ ons wel wat tegen; temeer 

daar in het Zuiderparl< gewonnen werd. Hoe .zit dat,jongens ? 

· Het zevende weerstond koploper GDA. In-een uitstekende wed

strijd werd de sterke Loosduin~rs een .verdienr gelijkspel af

gedwon,5en, al,.moe t gezegd worden, dat het• fortuir. ons meezat: 

Immers, ver in de tweede helft, bij de stand 2-0 voor GDA, 

kregen wij in de hoek van het strafschopgebied ( doch •1101 er 

bin ,,:,n)een vrije schop te nemen. Polman schoot de bal,i,:..ler

daad. zeer fraai, linea' recta in de bovenhoek. Aangezien het 

.echter 'een.indirecte trap was; had g~én doelpunt toegekènd· 

' mogen worden. Dit gebeur<l.e ech.ter· wel,· een m,:,evallertje d:u(l . ' 
voor ons, 'dat GDA even van zijn stuk bracht. Hiervan profi-. 

teerde Lens, u.at door Bert Thomas in saii.enwerking met Polm1.n 

op kaappe vnJZe 'nog· gelijk ·,1ist te'ma,ken,, 1 • ' • 

Ook Lens 8 en Lens 9 boekten keurige overwirtniné'ien, het.';'een 

voor beidec elftallen revanche betekende voor de puntverde

ling resp. nederlaag, die deze tegenstan.ders ons op eigen 

bodem bezorgde. Lens 10 won· ook. eir behield de topplaats 

zonder puntverlies. Maar het,moet een erbarmelijk slechte 

>1edstrijd geweest zijn. De 2-1 overwinning is ·dan ook heel 

m'agertjes vergel,ijken bij de 14-0 van'vori;e keer. Kom, jon

gens nu niet verslappen. 
Lens.11 'toog met 8 man naar Vredenburch en had hierdoor wei

nig hoop op een goed resul taát. Tfaar ,toen ·bleek dat de Rijs

wijkers niet meer spelers konden opbrengen dan wij, waren de 

. kansen weer g·elijk. De ·acht blamvwi tten uaren een klasse beter 

dan de acht'blauwroden en zo wonnen we ,met 6-2. 

Lens 12 begon z'ijn cers,te wedstrijd, wat onwennig, .:ien beetje · 

ra'lr schutteren, ~:tv,r na .een knartier ging het al beter . 
• D..: r• . .;_st knam met -:. __ -1, .1.e~ ein:';~.: !.2t ·4-3 voor het or.:v:o:iJcdige 

:"~--~ '".it, -.:i·:.'t · •-~--~-+:;•··· · ... ::".l~~ •.. "'!.!;n had.· 

' , 
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. , . . ' 
LENS 1 2iAKAGENDA ., 

- Donderdag 5 maart training groep 4 
Contactavond Za'terdag 7 

Zondag 8 
Maandag 
. - 9 

Dinsdag 10' 
Woensdag 11 

" 

" 
" 
" 
tl 

Junioren 7,9,10,11,12 Pup.A,B,C,D,E 
, .. ~ . . . . . . ,, .. 

Senioren 1,2,3,4,5,7,8 Jurt.1,2,3,4,5 
· · Clubavond met klaverjassen 

training· groep·2 en 3 • 
wo\msdagmiddagcl ub, -
training.groep l -

---- -- -- - - • . "T" ., = - \· 
STELT LENS, 1 ZICH ZONDAG VEILIG ? ,, 

=-===========-==============================-======~======= 
. 

' ' 

SPUIT TWAALF .! ! ! - . , 

• 1'.ogen wij deze week' ç.e vrijheid. nelnefi ons nu ~ 

eens zelf de rol van spuitgast aan te meten? ·Wij zouden na-

...- - -· 

< me_lijk graag de 'gelegenheid aangrijpen om he.t. artikel -van. 

Hènk Eisenburger nog eens extra .te onderstrepen •. U begrij'pt ·.•. 

al waar wij op doelen : zaterdagavond wordt_ er wederom een_: 

cnntactavond gehouden. In de afge.lopen_ maand.en is er veel 

gesproken _en geschreven over· een, in ·gunstige' zin gewijzig- · 

d.e Î geest ~n onze vereniging. Wij behoeven U niet te vertel-, . 

len hoe zeer we het .op prijs zouden st'ellen wanneer' e!< van ;, 

de.ze geruchten ind~rdaad. iets wáar zou zijn. Zaterd.ag zullen ,' . 

wij hen áan. de wa.arheid kunnen toetsen. We zijn benieuwd! · '· .·: 

We hopen dat de avond een succes zal.· word~n, aeil is he_t alln:n '' 

maar v_oor de PéPé. Wij _zullen er in ieder geval zijn. U ocil,? · 

. Er word.t'gedanst in de· crypte van d.e kerk rwn. 

d.e_Ápeld0ornselaan. Wij kunnen U nog mededelen dat inderdaad 

.1 een bandje .de avond. zal op luiste.ren. Toegangsprij's: f .o. 50,· 

voor leden en -d.onateurs, f .0 .• 75 voor introducécs. Tot. za-

t(lrtlagav.or:d ! , .. · · 
-c- . , ,Rens otie · 

------'-..,..,,.-,-----~---·----------.--,,---------..... •"\ . 
~ .. 

.... , ' 
' 
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Officieel·., •. · 

In èallotage: 
n°78 F.M. Koene, 23,8,48 Ruinerw0ldstr,l8 dhr,1.de Weert:.J, 

Borsboom 

79. A.W.A.!1,.Krol,~.2.48 Nassaukade,28 Rijsw. A. en P.Krrl 

80 R.Bruggeman,18.12,48 Hulststr.10 dhr,Beck-L,v.Gastel 

81 YI.L.Pont, 7.2.37 Gr.Hertoginnel.114 dhr.Rooduyn-H<"ukes 

82 R.Arends,19,2-48 Randve~n,30 dhr.P.Meershoek-Houkes. 

Nieuwe donateurs: 
398 H.Mulder, Wattstr.6 A 

1 
399 W .Samuels-Brusse, Goudenregenstr?l3f 

400 K.Verbeek, .Meloenstr,49.:,:, . . · 

·OBLIGATIE-LENING: . . 

t' 

Vrijdag jl. •heeft het- bestuur tezamen met de 

vrijwilligers een nieuw schemià'opgesteld. In de loop van de 

eerste weken, kunnen weer veel leden ·en donateurs bezoek ver-

. 
1'wacht":n; Inmidde;!.s çlijve.n de inschrijvingen binnen komen. Tot 

· heden ontvingen.we er 136, met 684 oblig~ties v0or een b€drag · 

van f.17.000. Voor de laatste,duizendjcs zullen we n0g wel en

kele woorden moeten gebruiken. Er lopen nog énkele. toeze·ggingen 

·· die hot totaè.l een flinke sprong kunnen doen maken. Zodra de · 

bouw-vergunning in, ons bezit is kan " de t2rste steen " ech- ,,. 

·te':r gole'gd worden. Helpt U nog even een hE,ndje. ,Dank bij voor-

baat. · · 
TOTO-Nil.LlVIS. 

Donateur C.Hoogduin. kwam. maar liefst tot 13 ptn •. 

-Vii·j hebben met hem enige tijd in spanning gezeten. l:aar. er 

·waren, twee bolle-bozen die tot 15 ptn.kwamen, en daarc•ede on-

, ze donateur voor een aandeel in de tweede pr.ijs uitschakelden . 

. Jat:r.:er. !óoed' houden. Het zit er onget,1ijfeld in. 

7 In nnze eigen competitie liep de heer C.Hoogduin 

flink uit. Hij gaat nu alleen aan de kop met 23 ptn. ·up de 

twee.de plaats met 22 ptn voigen: P.J.Lerou, D.v.Licshout, 

H.v.Rijn en A.Glans; n°3 IT.et 22 ptn zijn , A.Bitter, Mevr. 

Dittmar; H.v.Doren, ·N.Drabbe,J .v.Grieken,A.Hecrings,A.M.v.d. 

Laan; Th.Lucas-Luijckx; G.!I.v.Rijn-Langenéi.orff; E.Telting en 

W.Veldink. - ~ \ -
. • 1.n· nu maar afv.'ac):J.tln wie: er na de· dsrde rondE> de . 

ieic'in'."he,ft. Voor a.s:zom~;·:•r.:c,st worden .áni~ ~cvxd forrmlit-r 
O'i'r ,-. ·~·,·,.'- -:;,-· · .._ ~ t ,.'t·~t--.-•··,..:-,~-;-.--,..-"), '<-:t f ·---

n 1_,, ....... -), ).,---.·-·, 1"n: van_ .... _ . .,,.., ... , ..... -=-=---.,1~ ....... -.._:... cr_u; -

"-\~ '; ·",+_~ .. : . 
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• Iiér gèldt· voor ,z0ndag' 8 maart .1959. , • . ,- • _. , 

De formulieren kunt· U inlevEeren bij": -dhr ,Wüst"e°feld, , _ 

RE,gent~ssel.198; A.J.Walraven,"Goudenregenpiein,58, dhr.Hou-, \ 

kes ,2e Sch\lytstr,60 ,tot zaterdagavonds VIJlÎ uur. 'h.ssen ·' 

2u30-5 uux kunt U o'ok terecht op ons terrein aan de Hengelo

laan bij de heer L.de Boer •. ; 
•lloet U allen weer ;mëe •. Ook 

vereniging, en vrie weet_, mis_schien 
gèzind. · , · 

op deze w1.Jze steunt U· de" 
is Vrouwe Fortune U ,gunstig 

'. 
VARIA: ; _ ., 1. 

-We vernamen dat de heer Chris Miltenburg korte tijd 

·' 

geleden in het -ziekenhuis werd opgenomen en inmiddels een ,. __ 

. operatie heeft 0ndergaen, welke bevredigend is verlopen: ,,'· .,i'._,- ·• 

Gaarne we,nsen we hem een spoedig algeheel herstel. - , : · 

· -Hens Bish heeft eon paar voet_balschoenen"té ko'op, 

meet 42.' Zijn adres is : Pijnboomstr.13. . __ 

-Tirie van onze A-,:junioren zijn vorige weck ui tg:ekomim 

·, ins olectie wedstrijden voor het Haagse jeugdelftal, ril.Joop 

de Hoer, LeO Blogg e17- Rudy Blok, Dinsdag 3 maert worden.op:. 

. nieuw se_lectiewedstrijden gehouden ( op het VSC terrein) i 
waárbij wedérom Joop en Leo,: en ditmaal ook Kees v .d .Beek ,,._ .· 

van de pertij zullen zijn, · . '. . 
. -.-.-.-,. 

De stem van de PéPé. 
· Klaver,jasdrive: · Op do· 3e klaverjasavond viül de· grote klap: 

Een aantal-kopl<'pGrs meekte een ,flinke duikeling. De Heo:r • 

Bontje kwam ven de loop de lle ple8ts terecht.·Moed,-.houden 

maar ·, heer Bontje :· De stánd is thens :els vnlgt : - -' 

1. A,H_oefnegel 13761 ptn" 9. C.Pu._ters · i2.6i6 ptn}s •. 

2. Hr.Blok Sr 13444 .._ .. - , ' 10. F.Burghouvrt·-12615 " -. '• 

3, Hr.Tirábbe 13320 11
• 11. C.Bontje, 12.571" 

, 4- Mcvr.Jager· 13209 11 1g._ H.V.Rijn _12.535 11 · • 

5._ H.Ha!5,;t 13061, " 13. J.Jag<..r 12.508 " 

6. W.Stoové 12952 "· _14. G.Lam' 
1 12.282 ~ 

7. lilcv1;Blok 12ea3 " 15. Mevr.Nuyt8n··12.140" 

8. A .Walhain 12 73 9 " ·;,-

, , Nc-g <..ven Lcn vriendelijk .verzoek: Wiit U zorgèn a.s • 

.meandeg e.15 eanwezig tè zijn! •· -• , , _ , 

. . , , Nu nog iets óvor dp prijz,lm·., Deze ~jn: 1, ,;,:cij,s: 75 

~-·-~:.:l~_··1 ~Ç;~; :-t. ·:~rijs<;_·· 50 ·eieTcn~,_3:;. ·prijs: 25_ f.ir2r·,-r~, -~n Vt_l':\<.r -,.· 

' ....... ' .:f. i ~, - ,;-..:.\ ' ·~ .... ,. 

., 
., :! . ~ !, 

,,·· -

/ 

~h • ••• 

~ 
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·. n°4 · t/m n°13 iedt/ 10 tiieren •• ;revens· krijg.t U eèn ei voor· . 
iedere gewonnen pártij; Zet •m op. . . · • . · 
BRI~GEDRIVE: Zoals reeds eerd6r toegepegd, ~ouden we ook een' 

br:j.dgeavond houden. ·Deze is•, inmiddels västgestelc'. op 16 ·, 
maart a.s,Vonr nadtcre bîjzonde,rheden omtrtmt speelwijze-,-etc. 

, zie volgende Lensrevue. Houdt deze avond dus vrij ! , ' . 
IDAR--OBE;RSTEIN : Deze wo'ek zal men bij ·u langs komen voor de 

. fnning.van de eerste tE.rm~J.·n .. peze bedraagt, -zoàl~_u •,wet, 
. f. 4/-; Een 40-persoonsbus, :i,s afgehuurd en thans blJ.Jkt, dat 

nog 3 pers-enen de reis kunnen meemaken; Fie het eerst komt, · 
die het eerst maalt. Schriftelijke opgave zo spoedig r.iogelijk 
aan dhr.J .Jager, Wcli.marstr:'ll7. : · · ' . 

I 

FROGRAMl,lA SENIOREN VûOR ZONIAG, 8 MAART 1959. 

-· 2 uur Lens •-1 - Hc.rmandad 
- " Vios 3 

,. ' 

l ·V 1 T'l'L 6·· 
·'V2Tl15 . 3 Lent 2 .., 

-12 " Dd t 4- Lens 3 Ln.v,Alt,.na te DLlft(naast ten-
' ··• 

-1'2 " Postduiven . 5-LE:ns 4 
. > 

nisbanen) • • 
"Madest~in"Monsterseweg t.o. 
n°10 te Loosduinen 

-12 " Lens 5 .-\ 

-12 . 11 ·Pnstalia 
R_ijsw"5 . 
5-kns 1 

V 2 T 2 1 5 
Verl.Waalsdorpcrlaan vo,.,rbij . 
Buurt}og·(t.o."Archipe1 11 ) 

-lu45 Lens 8 -· JJV/0• 5 V2 '.1'215·· 
OPSTELLINGEN: · 

' ' ' 
Lens 1 : P.v.q.Leeuw,L.Knijff,A.v.Laarhovcn;H.Lancéc, 

J ,Admiraal, H,Hakct, A .E(,ck,B. Lu-ijckx,P .Burgl.ouwt, !!._Be ijors
b0rgen v .HE,neg·., J .Rás" Rescrv"'s: J. Su±jkcrbuijk ,J. v. d .Me.er, 
H.1ist.nburgor •. Leid.er: dhr. J. V.'ilkms-. Grcnsre:.chter: dhr.F. J • 
van LuxGmburg. • 

•,'•"' 

Lens 2 : H.V,rhcugd, A.V~ste:r, H.Kc:1per,R.Roóduijn,C.Pcc
ttrs, A.Hopp<TJ:,roh',"'rs, 'J.Jagcr, 1.Kn:tjff(P),R.Wüstcfcld, 
A.Burghouwt, J.ï/üstc:('cld. fü:scrves: J.v.d.Mcer, C.Nicum.n
huizeÎl. Lcidér : · dhr .Jl.. dc Wé:·ért, ·. · .• , . . · . 

Lens 3 : H.EisLnburgèr, C.Vcldink,A.v.l.uxemburg,N.Jc Gruy-
tc·,. C.Hoog<:vL.En, H.v.l'îicl•,P.Burgl\om:t, J .Bc,ijc,r'sberc',·n,A. , 

: :1icnr..:n~:.rccvcr, 1t' .. Iï~.gg'è 1L.Fortman. 'R .. scrY·:s: R.Et.~ékcr; .-~.L<iwi.::n
. st "in. Saót.·riY.-r Pt: 10_u4;" Rijswi-~kSt.'t•l .c:_r,;, voer tra~r._:i{. i.~_·1• J's -. 
·c" <- 0 ,•· fi'·'·. :-::tit,··,rn-Ki:ilv i .. •-~•\c · · · 

• -l _.,. . ":, ":,:-·, ,,_ : . • •: • .• , • - , ,· .• ~-• ~· , • ' ' 
, 

;: 
'. 
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. Lens 4: R.de Waart, Pl:,/l.e Heer, P.Krol,A.Kro'i~;;f."v.Wr;sting 
· A. v .Gastel ,G .Kemperman, V. v .Laarhoven,G .Ko chi, C .v, a;:Bogae~t, 
H,v.Westing. Reserves: G.v.d.Waart, A.Tisseur. · 

Lens 5: R.v.Westing, A,Smabcrs, K.Granim,G.Jehèe,B.v.Velzen, 
R .Vcrbrugh, J, v .Bussel ,.P .J:argen-Hencgouwen ;F ;Kio'tèkaà·s, W .Pont, 
J.Borsboom. RcsGrvcs: J.de Bakker, F.Wolff, L.Blom. · 

· Lens 7: A.Blok, J.Ballering,F.Mourik,J.Bom,H:.v:d;Borigaardt 
J.Bontje, A.v.d.Bemt, H.v.Rijn,H.Houkes,A.Rood€~rijs,S.Kroon. 

I 

Reserve: J. Schutte. · • _ . , · '· · · · 
Lens 8: H.v.d.Beek; J.Wallàart, P.v.Onnà,P.M.Bom,J.Solten

berg, D.v.Lieshout,' A,Onderwater, L.de.Wèert,S .•. de BruiJn,. · -
J.v.Poelje, L.Niessen. Reserves: J.Broekhàn,i,J.v.d,Beèk, 
· . · Afschrijvingen te richten aan dhr.F.J,v.Lmc"emburg, Buijs · 
BaJ_lotstr. 54 ,· tel. 636509·, · · 

·Programma senioren voor zondag 15 maart 1959: Full'Speed 1-. 
Lens l; SHS 5-Lens 2; Lens 3-RKAVV 4; Ne.aldvr,5-Lcns 4.; . • 
Toncgid6 4-LGns 5; Lens 6-RVG.6; Lens 7-Triomph 6;.Lcns 8-
liiaasstr.5. ' 

_ De' Heren J. de Bakker en F. Wolff -gelievo aan het E'.lftal- · ' 
secretariaat de reden van hun wegblijven op zondag j.1.mede 
to dl en. . · , .. ;,.:;--_; - ; .:.. 
Van de JUGO 
PROGiill'11IA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 7 MAART 1959: 
- 2u30 Vy'P 7 - Lcms 7 · fGrrein Zuiderpa.rk 
- 2u45 kns 9 -Vn,dcnburch 10 V 1 T 2 1 .5 · . 
.:.. 2u45 Len13 10-VVP 14. . . V 2 T 2 L. /,- ~:;·: .. 
- 2u45 GDA 9 - Lens 11 TeFrein Ocke:nburgh- _ . 
- 3uur Wcstlai,.dia 8-Lcns 12 " bij Burg.Elsenweg-Naaldwijk - · 

2uur Jmhcntas A -kns A II Julialaantje to Rijswijk 
- lu45 Le_ns B -Q.Steps B V 1 T 1 1 ·'5 .... , , 
- lu45 Rava C -kns C ,. Zuiderpark. - ·' 

lu45 Leris D -GIJS D 1ï 2 T 1 1 6 
lu45 Lens Ê. -GIJS· E V 3 T 1 1, 6 

PROGR.Al!.ll!A JUNIOREi,• VOOR ZONDAG 8 MAART 1959: 

- -12uur , V1Tl15 

, 

12uur 
• ~ 2u'30 

lul5 
-~2'L:;::r 

L(ms 1 
DHL 3 
VVP 1 
Lens. 4 
Lens 5 

Terrein Brass_erskade 
11 

· Zuidcrpgrk· 
V 3 T 2 1 
V 3 T .2 L · 

, ' 

I 

I 
/ 



( 

I 

' 
-·· 

' .. 
. . .. . -232-
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De opstellingen zijn:. 

Lens 1 : C. v. p..Beek ,R.Blok ,D. Ta·at,H. Dictz ,L.Blogg,J, de 

· Heer, w;storvé,P.Fretz,B.Hendr_icka, P.Kcmper, P.Mecrshoek. -

Lens 2 ,G:de Haas·,A.Lutt,e-rman,L.Hanssen, R.Dekker Kleijn, 

K.v.d.Laan, C.Verheugd,T.Rocbers, !i.Harders, F.de Groot, H. 

v.Dijk, N,Tirabbe, Rcs.: R.Polman.·Samcnkomst: llul5 Veluwc-
plein. · · · 

Lens 3 :G.Hallcen, H.de Haas, W.Hanssen, A.Rooduijn, R. 

Roodbol,: A.Nowee, W. Vcnderbós, H.v.d.Spolc, A.Thomas,G.v.Duaven, 

M. Heers chop. Res. : J. v, d..Knoop. . , . 

Lens 4 :W.v.d.Ruytenbeek,n.Witting, C.Danckaert~, J.v.Zon, 

A.Bo,rn, W.v.d.Laan, F.Nordmann, P.Schaoben, R,Straathof, J. 

Molier, F.van Dijk, Res.: F.de la Fuente, J.V0ldink, • '. 

Lens. 5 :P.Schulten, J.Wciedenhoff, F.Wamsteekcr,F.dc Wit, 

r.f.Z:i:lfhout, c.,Nuytens,A.v.E.ig, F.Duijln, A.Vrielink, P.v.Gcrwcn 

P. de Haas, Res • : S. Douw. · ., 
kns 7 .:G.Eke,lmans,, N.v.Adruchem, P.Nicu1Icnhuizen, J,Vd-

•dink, J.v.d.Knaap; V.Nowcc, R.Polman, 'L,Thomas,J.Wittü1g; · 

S.D"uw, Vcldink. Rcs.: ·A.de Jong, J.Grocncvcld. 

Le,ns 9 :als tcgen GDA ; Res.: F.,Jan,sscn 
1,.ns 10:als tegen VVP. fü:s,:C.Lonmans, W.Pctcrs. 

Lons 11: R.v.G.ricken,' Th.v~Paassen,J .Kréuger,. J.S.chellart, 

H.We:zc,nà(,rg, •. F.v.çl.Bu,k, A.Kooleman,P.v.Lijk, J ,Groothuizen; 

.A.Vq·steegh, A.Radmnaker. Rs;s.: R.Pt,tc,rs, F.dc, Haas. '"Gidcr: 

J3r "Gosc.. winus~ · · " 

Lens 12: P.'Ebi~g, F.Rekers, H.Smit,• ;..Lclieveld,A.v.Dijk, 

J.v.üvE.rbcck', H:v.Paassen, .C.Suijkecrbuijk, R.llartinus, L.Jp-,. 

hE.e, C.dc. fü:er, hcsJA.Suijkcrbuijk, A.v.d.Bcek. Leider: dhr. 

c·.Schilpcroort. Sa?:1enk0mst: 2uur 'Loywi:g, hoek HcngEClolaah. 

Afschri,jvingen aan dhr .E .Sarolca, 11o,,c nlaan 43, tel·. 

,331506· .• 
Zaal voetbal. 

Op dinudag 10 ma&rt r,ordt in do ze.al van Quick St. 

ue zaalvoetbalcn~pctitie voott~zct. 0~ ?u45 spelen de volgende 

derde klassers : L.Thomas, R..Polm~n, .J ,v.d.Knaap, P.NicuwEcn

}iuizen, H.Voldink, E.Bish, W,l,urghouwt. · 
üm Bu45 is de b\'curt aan ·de tweede klasscrs:W.Hanscn, 

Ch.l,uyt0ns, A.Thr.'.:1.~s, G,Hall<.en,A.Ror.duijn, lï.v.::.ilfhout. 

De st·;è is .Óp het ci.:;~nblik; 1. VVP : 40 ptn, 2, 

I.:n:.,37 ptn.; :,, .,,_, ·f,tcp:1 '. 7 ptn. ,,, · 
, -,. 
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Afsc~rijvingen voor ;~;lvo;tbal vo6r'maandagavond 8 uur 
' . '-'' 

aan de he.e; E,Sar~lea; 1!c?e~laa1: 43, tel.331506. · .... 

H.H. Leiders, attentie ! · ' :, .. , 

Op maandag 16 maart wórdt eEJh vergadering gehouden van . · 

Juniorenkommissie en leiders in de benedenzaal van café Hierck, 

Apeldoornse laan. Aam,ang 8 uur. ' , 
• • 

Programma voor 14'en 15· maart: Lens 1? ; 

Lens 4-Den Hootn; VVP-Lens 5; Lens 7.,'DHL; 

Lens 9-GDA; VVP_-Lens 10; Lens 11-Gr.W Vac 

Lens A-GDA; Juventas A-Len"s- B; Le'ns C-GDA 
• . i: • 

Lens E-Q,uick Steps. . .. 

El.Zwart-Lens 3;' 
VVP 9-Lens 8.;· 
II; Rava-Lens 12; 

GDS-Lens D; 

I • . , .,. ' 

Pupil:len,attentie! · ~ , ·, • v 

.• A : res. A.Scih'ell,,-rt. Sarrlcmkomst: lu20 Lijnkamp,de la fü:yweg, 

,
1 

B: ing~~eeld Th.Brocl)ard, F.de Kle_yn speelt mcè. Rcs.?. · .. 

,J,A,Groothui~en. · · . . .. , . 

c· : ingedeeld : · J~l,!id,·elburg en H.v.d.Hdden. RE.s. :· C;Barn::. 
~ < -, 

-- • 

·hoorn, N.Kc,CJt, Sanwnkomst:- lu30 ingang Rava-tcrrein_, ·Zuider-·· 
. ~ . . . 

. pa:r;-k" t , ... I _ ... . • 1 

·n.: ingtdceld: H.Rot4krans. Res.: N.de Haa~, 11.v,'á.,Ruiten- ' 

beek. , , · · . . -· -,- , . ~ , . ~. 

E.: R.1Juyvcstijn,F,JE.heoe,A,v.lis,F.Jviourik,J .Brimn:er;J ,.v. 

Rooy, Chr~Kr1cuger, J .I,[:Groo,.thuizen; H.Suijke:r:buijk, R.Biok; · 

A.Grnot. Rcs.: J .v.d,,Broek. · ·· . 

. LENS WEDSTRIJDENREVUE • . _,. -- , 

len uniek we;ekc-inde ligt achter ons. De laatste dag ~an· 

Februari en de eerste maa:i;t boden ons zulk een z~ldzaam :fraai _ 

· i•Îc,cr, dat- m€.nig0 dag in de hÖog-;0mer hier niet •aan kon tippen:. 

vf'r-r 0ns v""- tballc.rs was dit wel bijzonder welkorn én het is 

,, 0pv,illend d&i.ti zr;vd::l. monden gewag werd gemaakt' van prettige,· 

wcds-':,c·ijd0n, dit.' gL sp.!,,ld zijn·. En inderdaad, de vo(. tbaleport 

mag.dun Cün uitgcsprGkcn wintersport he.ten, g,:;ef nns màar ,:0;1 

tvr.ipcrr•.tuur dït tt.g,cn he. t zfmcrse aanleunt me;t een str&lend 

zÓnns:j;jc; dat v.,:,rho0gt het vo,:,tèalgcnot .i_n l::cl~grijke mat{,; 

(Tussen' haakj c·s : 'Wat voetbal toch een prach.tig' spel kan 

zijn, ht bbcn we zaterdag j :1. "P de televisie kunnen zien ) ; 

,, 'Dt gtspeelde wedstrijden geven _de vnlgc.ndc r~sul taten: 
, 

' 
, -

-
' . 
[ 
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-------------------------- ---------------------. ------------
Senioren 

ADO 6 - kns 2 
onaer protE.st 

LelÎs 3- SHS 7 
GDA 5 :_ Lens 4 
Lens 5- HMSH 4 

. Lèns 6- HBS 11 
Wass . .11-Lcns 7 
Lens 8 -GSC 5 
' 

' ' 

3-3 
van Lens 

2-2 
3-1 
2-5 . 
6-2 
2-2 
1-3 

• 

Junioren 
TYBB - Lens 1 
Ls,ns 2- Q.Stops 
DHBRK 1-Lens 4 

.· Vredenb. 5-Lcns 
Lens 7 - VVP 7 
Vrcdenh.8-Lons 
GDA 7 - Lens 9 
Le,ns 10-VVP-15 
Velo 10-Lcns 11 

0--0 
1. 1-1 

170 
5 ' 2-2 

1-4 \ 
8 0-0 

2-2 
6-0 
1-1 

Pupillen: Lens A-MOA 7-0; VVP B - Lens B 1-4; Lens C-Vre;denb.C 
.0-4; Q.St.D-Lens D 1-0; Lens E-DHBRK B 0-9. 
Senioren: , r 

ADO 6-L<.:ns 2 3-3 (o.p.v.Lcns) • 
T0cn Lens- 2 een kwartier na rust tegen eE.n 3-0 achters 

stand aankeek;· l(,ck de nederlaag al e,:n voldr>ngen feit. Ook 
\ 

al. omdat talloozc d<'plrijpc b.nsen door slecht schic ten r,f 
tx','l2iilen om zEiep w&rE.n g~ brnch t. Hopel·"'-'S zult U zeggen, javrel 
dat dachten wij 00k. 1Iaar plots v:crd de gcc,st vaardig over dit 

. ' . 
· cl'i'tal en wat d,e hele wedstrijd niet lukk..n wilde, lukte nu 
wel. Eent een doelpun't van Jo0p e;n n"g g,.cn 2 min. later een 
praclitigo kopst<iot v:an Jos. ADO wan\je:ldc, vocht wanhopig te
rug maar ,Lens hic.ld ·.haar slachtoffcr in haar ijzer<ön vuist. 
gokneld. Vijf miriutén voor tijd, v;eer .. en snc,llè aanval waar
bij de.·bal van man .tot ·man ging. Rudi zorgde voor de laatste 

tik 3-3 !! :E,n.verdiend. Nog enkclê minuten, Lens ging door, 
wist 'niet meer van ophouden. 2 lünuten voor tijd' gE:b8urde 

· hot waar niemand van· ons m<1ar van had kunnen dromen: Lens 
scoorde ,hGt winrtcmde doelpunt. Grote vreugde wekte dit on
verwachte -succes; maar de ADO-gr, nsn:chtcr was het hie,r hele-· 
fil(" nl niet mE:e eens. Waarom ?_ ! Dat• V/E:et niemand van ons, maar 
hr t doelpunt werd afgé:k:curd. Lens protcstccr·dc na af100p en 
t,rLcht. Proficiat mot dit succes, hc,rcn, dit w&s "terug-

.. vc ch ton " van de bovenste plank. . 
Lens 3 blc:cf op <een trhurstolltnd gelijkspeel (2-2) 

. st,·ken. Het,frai;ie lon~owcc,r had kennelijk g0cn l::Eiste invlood 
·rop dit, naar de hoc'gs.t8 eer grijpende, elftal. De meeste Gpc

lcrs blcven tenminste var onder hun gcw"ne kunnen. De volgE.nde 
. , kt, -r br·tt.r, heren ? ·_ ' · __ • • "' 

' 
', , 

y 

., ./·' ' ' 
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• Lens 4 kvram in he~ veld tegen e;~, .fel, op 1réi~nchc be

fust BDA. De Locsduim.rà' waren technisch botèr máar' tot aan• 

de' rust wist, onze NGrdea;iging, met " good ·old "·Richard aan 

·het hoofd, dc schutters op· afstand te houden; Helaas lukte 

dat na d8. thee niet meer;. Wel kon Kochi een goede voorzet · ·' 

van Pcnnings iwg tot _geli.Jkmaléer promoveren·, maar 9,aarmee, · · 

··'was de koek op. Althans voor Lens. 1. Want GDA wilde 1,,, ~1· rE:• 

vancheplan•,en 'ni8t opgE;vÈn, Tw<c:0 dncrpunten, lich".:él:'.JK• ,}et 

medewerking van. onzé yerdediging g,:,scoo:cd, .!lk.akkn 'de~0 ulen-

nen t0t vie,·kelijkheid. (1.:.3). . J • ,. . · . 

' Üok te.gen ]Thl~H 5 heeft 'Lens 5 het niet km;'.n&n bohn,:rk:(r1:, 

' .. 

T·ch kek dit elfta:J. aanvankelijk recht op de/, lang v8rbci:),e:, 

nvcrwinning af te s 1.Yenon .. Mnar de kans<.n die uit dit begin · .. · 

nff,:ns.iof voortvlneifü:n wtrden te. wdnig benut·, wa11rdoor d..c 

rust m<. t een 1-1 sccire :j.ngi.ng •. Zowqar ,zag Lens kans om in d~ 

twcc,dc helft via Cramni het hcft im.handen tff ncmon(2-l) .De . • 

ro0dhèmden tnnnden daarop· hun ijZE,rs-terke moreól door hun · · 

achterstand vlügrn:svlug, ,~ig t0 WLrkcn. En tncn gob8urde v,at 

·z<;' langzam'.'rhand mode in dij; elftal is. géwordcn: · mo·t nam1 de 

ver1Ldiging kreek çcn. '!'nrc,l_~ tik .;n do ID'.SH-E,rs. hadfü,n w·oinig 

moei to oc.' zich naar. cm ruime overwinning te s pc!l:en (2-'5). • 

Jar;c;;,or; 'want fü.ze ne:derlaag was niet nndig geweest '! · · 

· . Lens o slaagde er wei .. in r'evanche t8 nt.mcri vonr de, 

op H,~utr).lst g<.leden 1 neder;i.aag. Tweqmaal,'k0riden de kraaien 

onze V"<'rspr0ng,nog t,t' nièedoen maar t0en wi:de;n cnze a'\n

vallers 0nstui tbaar., · 6-2 wàs ae stand bij het scheiden van 

•. do markt.· Voor L8ns d.an ! : . , . . . . . 

. Lens 7 knn Wassenaar slE chts één punt ,;,.i'handig maken;· 

Als di gerucht<.;h juist zijn, zal deze v.,;dstrïjd als .die van 

" de ge.miste kansen '! 'do· ge'}chie:dt.nis i_ngaan. Zeker 'c.t~ hàlf · 

dazijn è.0.E.lrij:Pl! l:,arisen 77(;·rcl: jaemerlijk, 0m zeep gebracht.· · 

•. 

Schieten wei de v0igcndc ke:ér viecr niet scherp, her,m ? . . • 

,.. fü.t hoogg8plaatstó GSÇ, h<,cft do' ov,;rv;Î:nning'van Lé:ns 8 

niet• cr.deau gê.krogen. 1!ida'eis een bui tE.nspc1d<'elptint kwamen de 

gasten aan· de leiding. Nng yonr •van. PC"elje c·m magnifieke 

' tE:gcngoal mackte, ru;.àdè.n de GSC-p:s n0gmanls s'¾cces. t~ns 

. deE!cl wol degelijk va11 zich \lPnkcn dr,ch. gu:n van do, niet 

·van-gevaar· r-r.tblot.e, aanvallen t~ndigde in de -vijandelijke 

, ''. ;m:tten .. L,res 1 : 0 ,,r;:c:t.ti,n p:r:ikk .. 1 d de 0ng, s;", · n kr-pli>p;:;,r 
·. . . ' ·, . ,. . ·\ . . . 

; ,,_~ 

' 

, . 
, ' \ 

,· 

\ 
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tot eén offdsief maar 0nze aCfl terhoede _litit zich niet. ver.: ,< . ' 
mµrwen. Ongelukkigerwijze. echter·dep0neerde·een van onze te
rUgge.komen voorwaartsen de· bal in eigen d(1el, waardo0r he\, · 
einde met 1-3 kwam, 

.., JUJ:H0REN •. 
'Lens 1 wist The Yellow Black Boys in Heemstede het 
~erste verliespunt af te· snoepen. met aardig- opgezette 

.eanvallen werd h .. et doel van· de tegenpa;rtij onder v,u,ur. 
~enomen, doch de werkelljk subliem spelende spil. van .. ., 
îYBB zette ons keer op keer de voet dwars. Voor de 
rust was het een aantrekkelijke, gelijkopgaande strijd, , 
~aarna was het spelpe.il minder poog; het'eerste half·., 
µur vertoonde een licht overwicht van TYBB, maar Kees· 
v.d.Beek hield,op.prachtige wijze zijn doel.schoon. Het 
laatste kwartier was voor Lens, doch de ?tand bleef, • 
geheel ns.ar verhouding, dubbelblank. Dank _aan de twee 
gestuu.rsleden voor de getoonde belangstelling. ('I. S. )· 
Lens 2_ boekte eindelijk weer e~ns een puntje, ten koste 
van Quiok Steps. Na een goede wedstrijd werd een 1-1, 
remise bereikt. • , · " 
Len~_i speelde tegen DHBRK een bijzonder prettige en "' 
stellig geen slechte wedstrijd, die ·slechts met 1-0 - _ 
vei;-loren ging. De keeper van de gastheren kreeg zelfs 
heel wat meer werk te- doen dan onze Wiu v.d.Ruytenbeek 
maar het ging he...i goed af; Bovendien wisten onze voor
waè.\rtsen hun ijverig werken nog niet af te ronden met 
felle schoten, .. . _ 

. Lens 5 onderschatte Vredenb,_i.rch toch wei· erg; want de 
'föjswijkers bodén duscl.anige tegenstand, dat onze toch al 
~zo verzwakte voorhoede niets. klaar !=on ;;1aken. · Al: gauw 
-maalde. Vredenburch 1-0 e.:, ,: ~ vercrootten -:eze Yoörspro 
nr, de rust met ee1, :.ubièu·: d el:punt zelfs ·tot 2-0, 
Ge:ukkig herstelè.r.; de Lens;:,loeg zich en toen het einde 
á;:c,brak ,; as de· stand ge.lijk via doèlpunter. van t;uyte.n,i 
eE van Eig. Een toch zeer teleurstellend resultaat. 
Vcl3ende keer beter,_ jongens! (F.W.) 
Lc.s 8 speelde tegen Vrèçl.en1E:rch ee·n zwakke viedstr-ija. 
Vè ~al c1e voorhc- ·.e vtas bar slecht -op dreef,._ Re sui~ 
t-·.:·-,~~: nihil. Pol :11-,_· R1.5s·v1}J--r~r:-_:_ k\~la"G·~e:.:~:·1 ,mede cl.o•,J::..··. enkele 
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. ' = 
fr8:aie saves van Burghouw;t, niet t0-t scoren. -

· )?e krappe 2-1 overwinning, die ,.Lens 10 verleden week 

., behaalde, is 't6ch bl:ijkba'ar, een ver gissing geweest, 

gezien de fraaie 6-0 · ze'ge' van zaterdag, Bruisma (3), 

Roozenburg, de Groot en Pannekeet zorgden voor het·. 

halve dozijn doelpunten. ' . . 

Lens 11 speelde een slecht,e wedstrijd met veel gemis_; 

te kansen, _o.a. ·een.penalty. Wel was Lens overwe_gend 

in de aanval. Het begon z·o goea met een fraaie goal : •.'{ . 

van Groothuize.n, maar daarmee wa_s het kruit verschoten.-· 

Een mi·sser in de achterhoede zorgde voor de gelijk- 1 

maker. Gelukkig was ànze ¾erdediging verder safe, ., 

~odat, het~einde met een 1-1 puntverdeling kwam.· 

----------------7 --------., --------------------------.
 

:Ó E S E N· I O :r{ E N C O in: P E T I T I E ;· · 

LENS 2 en-LENS 3E'AVORÏE'.f! . , 

Na het go8dë'J-3 resultaat tegen ADO (waarb~ de kans 

zeker aanwezig .is., dat het' ingediende protest wordt 

'·gewonnen en de uitslag wordt veranderd ih 4:..3 v:oor •· 

Lens), hebben onze reserv'es~hun fraaie positie nog ._ 

ims2er behouden. Ons tweede-is nu dichter bjj het Kl'JVB-· 

· schap dan ooit. Er staan eçhter nog een achttal moe,i

lijke wedstrijden te wachten·. Zondag j 1. töonden Cor· - ·· 

:P_eeters c.s. echter een w:j.lskracht en vechtlust, die,, 

ons goede hoop geeft. De_ stand is mor:ienteel in de . · . 

kopgroep: 
1. ADO 6 ,14 22<, 4. SHS 5 14 15 

2, Lens 2 14 21 5. VIOS 3 14 ·15 

, 3. RVC 3 14 18, 6. Spoorw. 2 13 14 . . \ 

Zoals bekenc1 is een tweede plaats aehter ADO völdoen-. 

,de om voor promotiewedstrijden in aànmèrking te· komen.·. 

Over deze pro]!lot,iewedstrijd.en nog het volgende: Dé - ' .. 

cand iélaten uit ,de af'.de lingen lC, lD ;1E en 1f zullen -

'spelen om drie plaatsen'in de KFVB •. Nu is het momeh

tëel: zo, dat in lC twee clubs, die niet kunnen· pro

moveren, met vrij aanzienlijke voorsprong. aan ·g.e koP 

gaan, zodat de kans niet. denkbeeldig is, dat deze 

afdeling géén promoti·ecandidaat zal o-ple:irerèn. In, da{ 

_ gev~l _ zal di ~ dus. aU"teuatisch, ;xromotie·; .ioor de m~r'1;- · 

, l"'C. ·-.. 1~.: . .J c2.11d1è.-2.ten ( -~·~~: __ ;:_~(..ren. ·:~:) 17 zic·t !r• Sa_, i.:~·~·:. .. :.:·'i,. '.. -·, 
<, ~/< 
;_ :""' $'• 

·.i,.' 
• ! 

.. , 
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.. ..:.2.3s~ --
zijn te,nwoi,,·om•dèze-niet te grijpen. Zet •ni i·.us op! 
\ . ~ . . .......__ . . 

1 ' 

Het derde elftal-heeft, ondanks het slippertje van 
zondag jl •. nog· een niet te versmaden voorsprong op -
4e beide concurrenten. Het· heroptreden van dit elftal 
in de tweede. klas is wel "bijzonder succesvol èn Lens 3 
:is hard op weg om,opnieuw promotie te maken. 
De stand is hier: . . 

1. Lens 3 , 13 22 3.Bl.Zwart·4 . 12 17 
?- Celeritas 5 13. 19 . 4.Cromvl.5 · _14 13 

AlQ.US ee_n stand- met vo1.op perspectief. ~r resten - _ 
di iï elftal nog vijf wedstrijden, waaronder een thuis
wed.striid tegen Blauw Zwart. Neem het zel\ere voor het 
<;mzeker'e, lui, ei;i zorg voor de. volle winst. Dan kan 

·ons niets meer gebeuren! 

LEl;S 5 en J::E))TS 6 IETS UIT DE VF.:RDRUKKilrG. 
Lens 5,dat zoncJ.ag,- onda,1lrn redelfüÎ:spel, toch weer 
verloor en nog steeds het schamele totaal van vier 
p·:nte:n rijk is, kan toch ïets ruimer ademen. Dit ~:es 

'mogeiijl:, doordat cle. hekke sluiter VDS zo vriendelijk .was 
wJJr een keer niet-op te komen, hetgeen-ze ~dl op 
-twc-e verliespunten zal komen te staan. De staart 
ziet e:c· nu zà uit.· ' · 
·· 9, 1':ms 5 14 4 lO. VDS 4 11 ·-1 
De lmns op· behoud- van het vege lijf ü; d1-4s weer iets 

·gestegen, uaar het "zal toch wel· zaak zijn er· zelf_ oo1r' 
nog iets aan te doen, in dé resterende 4 partijen: , 
Er mogen gerust nog wat punten bij! 
Het zesde heeft_zichzelf•uit de nesten gewerkt door 

-•twee overwin;,ingeh in successie. _ 11oewel -nog niet ge"-1 
he11, en al ve,ilig staande, is dit-•elftal toch een 
fl1nl~~stµk van de, roé'ce lantanrn weggesprongen, getui~ 
ge . ac stand.: · ' 1 , 

6. Lens 6 13- S -9. LaaRk\;art,9 12 3 
,7. Voorburg 5 13 8 ' 10. Wit Blat,·;: 3 7 -1 
8. HBS 11 11 . 6 · , 

De nog koraende tY1ce. ontmoetini;en met Wit Blauw RK 
Jcunnen z·e er zei~:·_ r pillltenwi:1st · opleveren; via ar,- oo:i; 
we ,~an geheel· uit de zorgen zullen zijn. 

. . ' \ . 
.SP~ : .. ",RS ~ HET zr:- . ::~t rr ! Hf . .'~i. HET ER -UIT '! ! ,_ 

•• -•1 .,..., ..-:, u-r•-, - ~:; ~, ___ r. .. __ ---.- __ -,,_'.: __ IT T\-.:\r'jp•A~!\.mIES r t .• ~·:··>}=~-- ~-- .. <,.: . -.,,-·:·".• . - .}., .•. :'J~Y.:!".:=:=.;. .. f_~-~--•~•-··. 
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Donderdag 
Zaterdag 

,,Zondag 

12 "maart 
14 Il 

15 " 

LENS I ZAKAGENDA 
'59 Géén training gro€•p 4 

Junioren 7,8,9,10,ll,12 
pupilllen.a;b;c;d ene 
Senioren 1;2,3;4,5,6,7,8 

.. Junioren 1,3,4,5 ', 

1iaandag , 16 " ~lubavond ! Met Bridge-drive . 

. . ·. Dinsdag 17 " training groep 2 en 3 ' 

V/oensdag 18 " V/oensdagmiddagclub 

' - Training_groep I · 

JJondo c'àg 19 ··'" · Training g~oêp _4• 

✓ 

-=======-==-==-=--==-=--=====================~· ========~&~== - . . 

In MeolDriam Chris·Miltenbur;,:.' 

• 

• 
1 

Een verpletterende tijding is het, als • en verneemt dat 

een sterke ·mE.ns, die_ men nooit anders zag dan werkzaam, blij -- · 

en vri€nd€lijk, . uit dit lt'ven werd v1<:ggenomen. 

De ·vorigè Lcnsn,vue berichtte de lezers, dat onze vriend, 

de heer Chris !,'.il tenburg; in het, ziü!enhuis was opgenom€n, :. "· 

Toerî m,m dit las, was in klei,ne kring al lehmd, dat het ver-·.·. 

:trouwem dat men aanvankelijk op um gunstig vc,rioop had; niét: 

'was ,H,rwezcnlijkt en hij uit het aardse leven was heengegaan;"·· 

44 jaren 0µ4 ! Nog een faak in de' werèld te vervullen!· 

1cn vrouw tot steun zijn ! Voor 4 lieve kinderen zorgen, hen 

opvoeden, hen het leven inleiden én tot God bren5-ert ! ' · · 

VI& t kan rr,cn and,,rs do,.n d,:n stil het hoofd buigen, niet 

bégrijpe;,·nd, maar in geloof uanvaf: ri-~cnd : 11 Uv,, wi1 gc.schiÜ,l~, 

V<:der ! " . 

... 

' 

Vde jonge,rén hebben Chris Mil ten burg ni€t gGktnd . .iJe 

&nderc.n kennen hem .dc's te beter: als z~er _actief, onverrr,oèibàar 

voétb:1ll€
0

r;s als verznrg-èr van ;de n,[. t,-ria'l.en·, als bèheerd...r .·, 

van à.c k&sgelden, als ,,rukkèr var. de· Lcnsrc vue en wc:è)<:bcrich-

ten., <·sn en ander velé/ j[lren. 16ng c;n r.ot eèn bcwondercns- "' · · 

VlHDr't.~-:::e n_ç"!U~g~~_ethE{Ï.CL_' t 
: 1. _-.... 

·• <\.· 

r . ' ' :. I: .. r ' · ~-.. J·'> . 
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Ru~tig en kalm v~n aàra verzorgde hij al zijn werk 
tot in d,e puntjes,· vond.dit viin~elfsprekend en gaf een zee 
van tijd aan de belangen van· Lenig en Snel. , , · ·· 1 

Vlerkzaamheden en gezinsbelan6en deden hem besluiten 
· in 1948 uit het bestuur te treden. Maar de belangstelling 
• voor zijn club bleef. Nog b:l.j · een thuiswGdstrijd van ons 

'eerste tegen,Graaf Willem II-Vac was hij onder de toeschouwers 
en bij de wekelijkse bezoeken aan het secretariaat bleek hoe~ 
zeer hij aan Lens was verknocht. . 

Vlij zullen hem mi!,sen, met zijn hartelijke, krachtige· 
handdluk, zijn vriendelijke ogen, zijn grage laéh. Maar hij 
blijft leven in onze hcr9iinnering.· En wij blijven hem dank-
baar om· zijn vriendschap. , ,· · • · _ • 

Met de vlag halfstok hribben wij getuigd van onzè droef~ 
hdd om het hCEmgaan ven een ware vri!,nd. En met· vele ti-en- ' 
tr,llen hebben wij ons in het rozenkrans,;cbod v~rc·ni,;q voor de 
rust v&n zijn ziel. · ' 

"Heer;• geef hem: de ec-uwige ;rust 11 • • 

··En moge zijn vrouw,. zijn kindürcn en z1Jn andere cl.ier
br.rG,;i de kracht vindGn h,ct hun. opg,,lcgdc kruis. te draeo1. , 

üFFICI1EL 
In bal lot age: , , , 
n°81 W.L.Pont 7.2.37 Gr.H~rtoginnelaan 114 dhr.Rooduyn-Houk,:,s 

82 R.Arends, 19 .. 2.48, Randveen 30' dhr.P.Mccrshock-Houkes 
83 A.rt'.L.v.Schaik,14.1.39 Pippelin,;str.40 -dhr.v.HPn.(,.Jehe.0 
84 J.]:!.M.Nuyen,5.2.49 !l!&lis_StokE-L2128 dhr.P1Mee,rsh.Houkcs. 

Nit uwe donateurs: · · ' 
401 'il .J. Lc:idclmcycr, Ruinerv,óldstr .4 -
402 Ph. 't Ri<,st, ,·.üstaddaan 3; Rijsr,ijk Z.H. 
403 J. de Vries, Kruisli:cn 20 te Amst,:,rd..::m 
40};, 1i8vr.v.1,,,rkwijk, Con~t.cik&de, 59 II 

, ! 

TüTO-NTEUV/S . l , 1 - , 
, 

W;,dcrom was een van onze inzenders ,r heel dicht 
bij. M. (Rien)SuykcrbÛijk wist 13 punten te vergcrcn: Er warèn 
er pij de /C.-VI, nog een flink ,rantal diÓ hogere· !ogen gooiden,._ 
Toch geloven '-, , dat een v:·n ons, zeer binnenkort, dat aller
lé· "tst~ 

1 
pun't~-, ~~~1:. :ifret(;q_\ :.\·, ·~re oren. We lioud8n J.1~ t caar op 

~ znr...ic.1t'.; .: • f.. •· 

< 
, , / :-~ ., 
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. Grote verséhuivingen in onze•'.' eigen " competitie: ' .. , 

n°i (33 ptn.) A.Glans; A.~1.v.d.Láan; n°2 (32 ptn) ·N.A.~rabbe; 

D.v.Lü.shout, Th.-van Rijn, 1!.Suykerbuyk; n°3 (31 ;ptri. )H.v, '. 

Doren, H.Rooduijn,H.v.Rijn. Op de 4e plaats met 3ó ptn. vol- .. 

-•. gen 23 declnGmers. Zondag a.s. draait de 4e rofp.e. Wie bezet' 

er dan de le plaats. U doet toch ook we•J mee. ·Afgelopen zon- : 

. :.dag bereikten we het ·grootste aantal· deelnemers. , . ', '. ,c. 

, · De formulieren voor zondag a.s. (n•76 gedeteerd 8.3.59) 

tijdig inh•veren voor ZATERDAGAVOND VIJF UUR bij : • 

• dhr,P.Wist( feld, Regentesselaan 198; dhr.A.J .Walraven, Gou-

., denregenplein,58; dhr.l!oukss, 2e Sé:huytstr.60 en tussen 2u30 ' 

' 

.. , en 5 uur, op ons terrein'aan de füngelolaan (dhr.L.de Boer).· '/ 

We rekenen weer op U allen. En mocht U tot, heden nièt. · ,- . , 

' , . 

'hebben ·'ingezonden, formulieren kunt U op bov< nstaande adres..:: . 

sen verkrijgen. · · 

. Nieuwe donateurs kunnen direct meedoen , na bE. taling' 

. v.an d~ donatie ád.f .6.- per jaar. Opgav:c hiE,n·an bij ·het se.:. 

crE.tariaat. 
. ' 

Bridgeliefhebbers, attentie 
U denkt toch wel aan de br:igle-drive a .. s. µ1aandagavond, 

16 maàrt in café Hi.erck ! We kunnen nog mededelen, dat d~ 

leiding in handen'is van de he.er W.fleskes, weást;ijdleider 

van de Nedcrl .Bridge bond." · · 
~. . ., :.· 

Bridgers.', tot mcandag dan. PéPé 
,' ~. 

EEN TEKEN AAN DE WAND .?? 
- Met 5-1 stond het .eerste z<mdag, enkeie minut,;m voor 

. , 
tijd,· achter. En dat tc:,gmHern:ándad, de hekkesluiter, die; 

zelfs donr " Het Binp.;nhcf 11 kanstnos geacht V/erd tegen opze·· 

blauw-witte formatie ! Met J-1 ! En het was nog niet eens 

geflatteerd ook ! IntcgendEel,;iEdcre réchtgeaarde Lcnssup

porter stand zich ).1c t angst en vreze af te vre.gen _ tnt ho~ . • '· :.

ver .de. doelpuntenh9nger van de, zo lang op rcntsoen gestèl.de 

maar nu plotseling ongE-woon vrcatzuchtige, Rotterdamse ploeg 

zich nog kon ui tstrükken. En· toen w~s daar plotseling.· 

een kleine, teng(,re· figuur diE; ergens Gp het r.;idd.envcld .ec,n ·. 

verd1n:1•lde bal oppikte, zich listig van enkele dienaars vc.n' ., 

• HermG,;td.•;:è <'ntdeod or:, vervolgens, dç · lactsto hinderpaal, hun ''· 0 

dócl0 .,-:,n, è.ie _zich op :-:enige dag·elijkse di, rîstrnnde waarscl '·jn- · 
', ' - '· 

•• t 
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lijk mindtr verveeld heeft da)) zondag op de Hengelolaan, met 
een verraderlijke schuiver te vellen. Invaller~junior JO!!>P 

. ·de .. Heer had Lens toch nog het_ laatste :W"Ord gegeven maar het, 
· was een woord dat zich minder tot de ,vijandelijke verdedi-

'. ging dan wel tot. de èigen nied8spe.lers richtte. Wziar onze voor
. hoedespé~ers anderhali'. uur lang vergeefs voor geploeterd had-
, den, gelukte deze junior met enkele· beheerste voetbewegingen. 

fü n tekqn aan de wand. ? .. Vlant vergis U .niet : ook het andf.:re 
Lensdoelpunt dat in de eerste helft gescoord werd, kv;am niet . . -. ) van qe vD"et van een onzer voorwaartsen. Na e:en half 1J.Ur spe-

- len waarin onze voorhoede haar onprcductivit,;;it .al duidelijk .'-1 
gedemonstreerd had - dit in tcgeriste:lling met groen-witte 

· · • schérpseh11-tters die ke,;;per Paul de Lóc,uv; al tweemaal me{ cha- . 
. · grijnig'gczicht hadden lateh Oi!\kijken_- was het knslntte ,. • 
·. linkshalf Hake t die met c_E:n • agistraal_ schrt ( via de onder

kant ven d" lat én het net, ht•tgtcen de: arbiter gelukkig niét' 
·o,::,tging,, sprong de bal, van pure ,be;v<"nc~•cring het veld weer in!) 
onze ach ters t1.md verkleinde. E.en · teken aan de wand ? ' 

Voor zove:cr U het neg ni"t b85Tppcn heeft : er is iet3 
~lis mctvh0t GL:rste .! Zc.ker, we·weten-dat we in dit scizncn 
wcarin alle aandacht g,.vecstigd is r,p d<: aspira-ities van LGns 

.~ · ~ 2 en 3, geen WC"ndercn van o.hze .1voortr~kke;.rs mogen verwachten. 
Maar we zien het schijnsel van. de rode lant&arn op het ogen-. 
blik toch wel veel duidelijker dan ons lief is. Is dit nodig? 
fü:;tuurlijk niet L Üp ·het govi:iar af ·van donr do 'redactie els 
óen"_spui:tgast" ·te w•'rdi:m uitgokrc ten, moE. t mij hier iûts vàn 
h0t hax·t. Er wordt "ntzettend dom gespeeld in hat cE.rstc. 

• Wa&rom moet die bnl toch il tijd m,,t z0 1n ziel tngende dreun 
.náar voren ·worden geheid, iyearom niet cven nnar een vrij
st&t.nda' half-of binnenspeler gc:plnatst ? E,r wnrden tactische· 
fl'utt.n ~ :cm&~1:t ! Vl&r'.rom w(i's Hnkct nu eens. _in de verdediring, 
Q.&n s-:ècr in -df; aanval te vindcn,wcr~r-.. m vcrvisarloosde hij zijn_. 

•. ro1 ·van sch•.s:clspolcr waard0or de linksbil:u::en ovcn;a,tig ,èe:c
last werd (ifans. kweet zich ·ov8rig,:ms v"ortrcffelijk vnn zijn· 
taak ) ? Vh er"m krco,; de Rotterdamse :r'cchtsbinnc_n - de ster 
van ,het vE1d - ge0n speciale 'k0,1aking . ? Allunaal. ffc'U. ten, 
maár ... fou:b€n die in ~en grcd gco<;,:fE;nd en op db:.ar inge
sp~,,ld• clft,d v_,.,orkomcn kunn0n W'lr:icn. Ortwillek,tri,--; denk ik •. 

· n.u :.an rk _:-<l' .. oh!f; di.:. ecrste-L;lft 1"l;~-~~,,lcr Ben Lu: ;.:~-::-:. t,1:;n m&nncl 
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geleden onder het hoofd "· Spuit elf " de. wereld inz.ono.: wáar

,,. óin heeft de techni·sche cpmmissie dit seizoén zo. bitter weinig 

_ aandacht àán ae training ge,schonken ? Waàrcm staén er nu nl>g 

geen lichtmasten 0p het ,v0ld cf,, wanneér dit_ onm<'gelijk .is,· 

. waa:rcm is er vcpr de, senioren gE:en zaal train"ing op touw gez<,t? 

'Mij dunkt dat de belangen die er op het spel staan, toch wel' 

enige inspanning in diEJ richt'ing wattigen ! Nog een teken, aan 

.. •de wand ? · · · · · • 

, . 
'Pessimist · 

•!·. 
-.:~~ '. ·•~i 

HET ANTWOORD IS JA ! ! · 1 

In de Lensrovue va:ç. de vorige week schreven wij _onder 

mee:r: iets over de cnntact:;t'vond die zaterdag gehQuden z<'u wor-' · 

den. Op die avond,. zo schreven -wij, zouden we nu eens kunnen -

zien wat er allGmaal waar is vanOldiE., in gunstige--zin, ge- '_ 

wijzigde geist in rmze vereniging,'.'. Want e,erlijk, ·nfl die cllr

l:l'?,Val-tcleurstelling waren vie -echt een beES'tje pe·ssimistisch ' 

ge:vrrrden. -· Maar danr Zijn -vÎe nu v0ll8dig 0ver hÈlisr. ! Want d8 ·' 

vic,rde -.c0ntactavrind is b0slist· een succes gewoi·dcn.· DÉ. '0p

k~n:st· wàs :re de lijk ( cngcveer 50 man ) en, wa t·n,g bolàngrÏjker 

is, de .stemming vras. voortreffeli.jk. Dat, k0n ook h,wst niet 

ende:rz me:t e:en bi.rndje al.s. '!·The: Black ànd White Br-ys ", · pure 

,aîflatcui·s' die hun numi;;ers m_et vEiel enthousiasme spceldcin. :tr .-

i's vaak 0n· ve:el. geltchen. Vfo• denkF,n aihlcen maar· aàn ·dc"'trcdi:

t:tcnc le ·stoelendans· die s 0ms ·· in e;cn massale valparti-j .< indigdE.. 

Knrt-~m, we hebben 0ns best g_eamuseE.rd en we zijn er zeker van _ 

dat_ allen di<;> zaterdagavnnd aanwezig waren, nu re_cds .dé dntum , 

van dL volgende ccntàctàv~nd hebben gcn0tecrd: 11.april, 

·overigens krndEcn• we_' d0 dEt-g dearm: nc,gmaal_s cr,n.stat'eren· _, 

dat .stcE;ds ·meer leden va,p: de juiste clubgeest. do0rdrcngcn wr-r

d.:n. Bij aankcmst "P. de H,:;nge-lcla,::n bleek "ns namelijk dat· ' 

.de. A-ji,nior8n die hun ,igtn wedstrijd z,::ge:·n afgeiDàt; gez.'.èmen

lijk; me-!;_ behulp v,::n c, ttclij1.w k:r:uiwagtns, z~nd vûld' i', d:i.t 

, ~m twqalf u1J;t-,nog grotLn:'! <>J;s blank stond, tnt êe:n, ~E.~elijk 

bespo0lbaar veld hadde:ç. cmg0tove:rd, zr-dt. t kns-Hermand.ad wel 

d00rgang knri'vinden. Br.cvo, jcmgtns, dat is hE;t ,werk ! 

Een. pluim vr:-cr ds _PéPé q1 de A-junior'cn !,· 
Optimist 

PROGRAJ,füfl Sl/IOREN VOOR ZuNDAG, 15_ MAART 1959. ·. 

-2u3O Full .. ,, .d 1 - 1,-u. 1 .G9m.Spcrtpark.,.:,J,'i-,;·,sse:.skad<S 
. • \ E./ d weg D~l.1-,, -~· , .. .-rp J • 
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·:..12u30 SHS 5 . - Lens 2 Sportpark "Dui_nhorst"Buurtweg te W. 

12uur kns 3- RKAVV 4 V l. T 1 .· L 5 
· - 12 11 · Naaldwijk 3{LEms 4 Gècs.tweg tG Naa-ldwi'jk 

12 11 Toncgido ~..; Lens 5 .,Rodolaan te VN,rburg 
2 U\l+ Lens 6 -RVC 6 V..l .T 1 L 6 
12 11 ~ Lens 7 -Tri0mph 6 V2 . T 2 L 5 
lul5 Lens 8 -Maasstr •1 V~ 2, T 2 L j- · · 

OPSTELLINGEN .. .Admiraal . 
î,ens 1 : P.v.d.Lecuw, L.Knijff, A.v.Laarhoven·, H.L&nç_éo,· 

J .)la,:,, J .1'lüstefeld,A.Beck 1 P.Burghouwt·, A.Burghouwt, H.Beijers-. 
bergen v.Hen. Reserves : n'.Eisenburger, J.Suijkcrbuijk. 
Leider : dhr.J.Willems. Gr,nsrcchter :dhr.F.J.v.Luxemburg. 
Samenkomst: Dringend vcrz0cht 00 lu45 np het terrein aanwe-
zig te zijn. ·, 

Lens 2 ,: H,Vcrhcugd, A.V,;stE.r, H.K:,;pcr, H.Ronduijh,C.P,:;c-
tcrs, A.Hoppenbr<;uwers, F.Eurgh0uwt, L.Knijff(F), R:Wüstcfeld 
A."Linnewe6ver, J.Jagcr. Reserve :· F.K0rt~kcns. 

Lens 3 : H.Eisenburgc.r, C.Vcldink,A.v.Luxemburg,,'N.dè 
Gruyter, C.Hnng~vccn,H.v:Nlel, G.Ku::pcrru1::n, J.Bcij.i:rsb0rgcn, 
G.K0chi, VI.Hcggc,L.Fortm,m '.R~scrvc : G,khu .. , 

Lens 4 : R.de•Vlanrt, Ph.dc; Hccr, P.Kr·l,A.Kr0l,J.vóWrnting 
G. v.d. Wm~rt, P. de Leeuw, V ,v. L::ir.rhoven, H .Pcnnings, J .Bo0rt
m&n ,· ll.v.Wc.sting. · Rcscrvo : H.Nr,c.stupad. Samcnknmst : llul5 
bij Capitol. DEC reis wrrdt gcmackt met de. wegens van P. t.n 
A.Krnl. ' · ·- · · 

Lens 5 : R.v.Wcsting,A.SmabE.rs, K;Cr,::mm,G.·dc Zwijger, 
E.v. Velzen ,R. Verbrugh, · J. v .Bussel, P. Wnlff, C. v. d•.Bogaort, · 
P.Bèrgcnhtnegouwen, J .Br,rsbcom, , 

kns 6 : li!.Suijkerbuiûk, 1.Lr.wE.nstein, R.Ecck<.r, W.Klünnen, 
G.,.,.Gein, C.Nicuwcrthuizon, L.El_om, J.Kuijpcrs, F;Schippers, : 
G.Lam, J .B,:nchard. REcscrv&s, : J .Erot.khe:ns, J .v. d.Bu k.· 

Lens 7: A.Bl~k, J.Bcllcring, F.1i0urik,J.B:-m,H.v.d.Bnn
gqardt, J.Schut,;., A._v.d.Bemt, H.v.Rijn,C.Schilper0··rt,A.R0<--

, denrijs, S.Krn.:,n. Roservcs: J.BrntjE, J.v.d.Bu.k. : 
·Lcns.8 : H..v:d,BE.ck,J.Wallaurt, ,P.v.Gnna,P.l,I.Brm,J;S.tnlten~. 

bcrg,J;i.v.Liesh:,ut,A.CJnderwater, L.'dc; Wcc.rt, S.dc Bruijn, 
J .vl'Oelje, L.N;il.sse.n. lkservl.s : . J.'3r·Lkh1ms, J.v.d.Bcck. 

_A:fSchri,jving-en te richtE.n &an·C:-i.hr.F.J.-van Lt.Îx(·1-b:..rg, 
· "'i;:n. 11,,llntstr.' tc.1,636509. 
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Prrgramma Sm;i.ic,ren vc,cr· znndag 22 maart 1959 : 2 u.: Lens l_ 
Orenjcple:in l; 12 u. Lens 2-Laekkw':5 ; 12u30 VIOS' 6-Lens 3; ._ 
3 uur Lens 4 - Verburch 3 ; 12 u, Wit Bl. R.K.3-Lcns 6'; . 
12 u. RCDH2 - kns 7 ; lu45 Lens 8-Postalia 6. 

-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOR~N VOOR ZATERDAG, 14 MAART 1959 

2u45 L~ns 7 DHL 12 . V -1 T 2 L ,5· 
.- 2u30 YVP 9 ' L, ns 8 , ZuidE.rpark 2e geded te 
::c 2u30 Lens. 9 GDA 7 . 'V 2 T 2 L 6 
.- 3u45 -VVP 15 -= Lens.·10 ZuidE.rpark 2e gedeelte 
- 3u4 5 'LE;ns 11- Gr. W. Vac 11 V 2 T 2 L 6 . . 

3u45 Rava 10_- Lens 12 · · • Terrein Zuiclerp~rk 
lu45 Lens A - GDA A V l Tl L 5 
lu45 Juventas A-Lcns B Terre-in Ockcnburch 
lu45 Léjis C - GDA C . . V 2 'T i L 6 

-, lu45 _GDS E - Lens D tsrrein N<'ordweg tè Watcririgcn ,, 
lu45 LECns E.- •~uick St.D V'3 Tl L 6 

PROGRAliill!A JUNIOI.LN VOOR ZONDAG 15 MAART 1959: 

- 12 u. St;.rmv~,;cls;_ Lens 1 • 'Ymuiden 
- 2u30,Bl.Zwart 3 - Lens 3 Dr.M,msveldtkede te Wassenaar 

lu15_Lcns 4 Den Hrrrn V 3 T 2 L 6 , 
2u30 VVP ·4 Lens 5 Terrein_ Zuidcrpark. _ 

T •-

De lilpstdlingen zijn . . '· 
Lens; 1 : als bekE;nd:. ,fü,s. H.v.Dijk, F.dc Gr<1nt. SamGnkr.msî': • 

9u55 Statinn H.S. "•.:; , .• 
LC:ns 3 : als bekend. fü.s. F,Duijoi, L.Th;mns: Snmenk<'mst;· 

l'u30 't Wachtje Malü.v, ld, , _ 
Lcrls 4 : W.v.d.Ruytc.nb0ek, .J .Witting, C.D2.cnkaerts,J.v.Zon,· 

A.B,-rn, W. v.d. Laan, F .Jfordman'q, P .Sch0,.ben ,R.Strac'thrf ,J .1!0c.· 
lier, F.v.Dijk, Rc.s.: de la·Fû'.cntc, J.Vddink. · · - _ - _ , -- . . ' . , .. 

Lens 5 : els v<:rige week gc:publicç,erd ·met J .v.d.Knaap i.p.v •. · 
F.Duijm. Hes. P.Nicuwcnhuizen, J,JE:cobson. 

Lens-7: G.Ekclmans, J.Jcc;,b-;;on, P.Ni<:.uvrcnhuizon,·F.dc·la 
. . ' Fucnto, J.v.d.Knaap,V.Nowoe, J.Witting, L.Th,·mas, R.Prlman, 

.. S.Dn11iv, B.BrnuwE.r. Res.: H,Wé'zcnbç,rg, A.Rnd(.makor. 
· Lens 8' : Vf.Eurghruvrt, .J .Gr,(], ncvc 1a, A .Harte ,R.Kr,rlmces, 

'.F.Duym, R.Mcycr,H.Englc.bcrt, .·E..Bish,. J:Vcldi;nl<:, ,P.B0ijersb. 
v.H., A de· J,-,,., F·--•s -, A-v 'E,,,;;,,,., ·-1-1 R<'"Z(11b,•r-, ·. , •t .. .-..···•~-V•• • 4,ol~•~-·~::, ·••·.; .Iv.c-;,• . ' ' . 
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Lens 9 : als bekend· • Rcs. ;· C '. S_uykcrbuyk. . 

Lens 10: als b&kend. Rc,ss· R.Pc-j;Grs,· W.P.r.. tera. 

Lcns.11:· R.v._Gricken, J .Schellart, H.Wezenbcrg, ·E.v.d.BeE-k, 

Th.v.PaaBsen·, J .Krouger, A.Km,leman, F.J;;mssen,J·.Gronthuizen, 

A.Vcrsteegh, A.Rademaker, ·rtes. ·, P.v.Dijk. ·. .. ·. · ·. 

Lens 12: E.Ebing, H.Smit, T.klicvold, C.Lnrmans,A.v.Dijlé, 

J.v.Ovcrbcek, H.v.Paassen,C.de Heer, F.Rc:kers, A.v.d.Bcek, 

B.Blok, RE.s.: L.Jc:hee .. -- ' 
Afschrijvingen v6~r vrijdagavond 8 uur aan dhr.E,Sarnlea, 

1!c:zenlaan 43, te.,1.331506. · -
' 

Pupillen, attentie ! ! · 

A = .F.dû Kloijn speelt mee. Res. J.du Waart, G.v.d.Tr,gt. 

B = Res. J .Luneman; N.K00t. Samenkr-mst.: lu30 Thc•rbeckc

laan, hnck Laen van ltkcrdervnrrt. 

C = J .A.Grc,nthuizen Gh J. Sche:llart spelen moe. fü.s ••• 

·'D·= Rus. lil.Bakker, A.Gro0t. Samonkr-mst: lu20.Leywcg,. 

hoek ~cngcl~l:,ar... , · · . . . 

E,;, R.Duyv,stijn, ... Qhr • .Krcuger, F_.Jt-!Lc,A.v.Es,F.Mourik, 

J .Br(:"i::e:r, J .A.Gr•,,thuizcn,lI. v. d.Rui tc.nbcck, H. Suijkcr 

• - èuyk, lLdc· Haas, J.v.d.Brr-..k . .li.cs.:'J.v.Rr<'y. ' 
~ . -_. - , ! -- . -

Afschri,jvingcn vM>r vrijdagav0nd 8. uur 

T~m.etu,.str?l66, · ti:,l. 339900. 
. . . 

' 

een dhr.A.v.-Gt.stèl, 

RESERVE , 

G.v.d.Trg.t, J .Lun<-man en ll.Kr.0t danken hun cxtn)'licurt aan· 

hun 'niet opkomen <>'p zatc.riiag_ j .1. Zij' di"ncn de n:den van hun 

. afwezigheid alsn~g ''P t0 gEven a&.n dhr.-A:v.GastGl en w0l 

. vrî;j fü.gavcnd t-ussen 6. 0n ·s uiµ-. . . ,, 

--
Zaal v0c t ba'l en training. 

• Op, :ërndc,rdag 12 maart is tr gu,n _zm:1-Craining,. r·mdat de 

,ymzeal wc-rd t g, bruikt àls. stE.mbur, au . 

. Op Dinsdag, 17 m"'art wrrdt .:_r z,:,:lv-·:_tbr.l g, sp,tld in 0n

zo- zaal tc.:;c n ól,uick Staps en VVP. l.r is dan duc. ;:..'en 'treining 

Wel "P. wrGnsdag 18- c:n d•:nfü:rdag 19 mnart: 

V rrr l de zaal vn~ tbalivcdstri j den wrrdc-n · "Dl Z(.. v€..n uur de 

vrlgcnde derde k1'.ssers vc.,rwacht: L.Th0 mas, J.v.d.Knaàp,R.Pnl 

man, P .Nh.uw,cnhuh( n, 'H. -Veel dink, 
0

_1:. .Eish~ W_.Ilur~h- us,t. 

On 8 uur· de V'<''<t--t;cnde twcE-de· k.L·-=r- ,rs :··Ch.Nu~-~\ ns, ·w .HansE..'n 

A.Thnmns,Hallctr., ·1 •• AoR··~duyn; l'.~.~:'1 '::1 ut., 
·, , 

I 
, 
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- Afschri,jvingen hiervoor vM>r maandagav"nd 8 u:ur 0ar. 
dhr.E.Sarr>lea, MezGnlaan, 43, tel.331506. ' ' . ,. 

. . , . . - ., 

Prr-gramma vo0r zaterdag ,21. en zrmdag 22 m2art: Lens l,- ,, 
? ·; Lens 2-Vrcdenburch; Leps 3-:-Rava, Stei:ds Vo~rwaarts- ... 

Lèns 4; Lens 8 ~ DHL 14 ; ~uick St&ps'-Lens 10; kns 11-BLZw. 
DHBRK - Le.ns 12 ; GDA - Lens A ; Lens B - GDA ; Velc--Lens C; 

-Lc.ns D-VVP; Lens E-GDA. . . ., • , 

. ' De data van· de · kampv1eken, ._ , , , 
. zijn nu vest gesteld en wel als ,vrlgt 

·Grc-rp I gaát i~ du w~ek van 26 Juli t/m' l Aug., vap. 2 t/m 8 • 
aug. v~lgt groep II en tenslotte van 9 t/m 1; augustus de 

· d,_rdo gr0<.p.. · • · ,. , . . .. 
· ' Hné de· indeling in grocpei: prLciecs zal zijn, h0ngt af 
van ik E:Emtallen aanmeldingen· vi:i'r>r il d&re l.ceftijdsgr··ep· en 
omfü, t d,e inschrijving nr>g niet geslr>ten is, kunnen · wG neg 
·niets mE.t vrlstrc.kte·zckerheid zeggen. Maàr wacrschijnl_ijk 
z:ü het zo zijn; d&t dée op V'ndag· spclcnde elftallen grrep .I · .. 
vr,_rmcn, Lc.ns 7 t/m,10 grc-e~II c.n Lc.ns 11 en ·12 llJCt de pupil_: 
len ,:,roop _III. ·. · ' · 

'-' . ;- " 
Omdat er ond,.nks h<:;rhad de publicaties nrg stLC,-ds 

jr--ng,:;ns ·zijn die niet w0t0n wnár· ZG zich m0,ctén •""pg ... vt·n, "'Ver
i:,cldcn wo hior neg maar eens' .dat dit kan gcbcurc.n bij ''dhr. 
A.v._Gastel, T"mi,ten'str. 166._En Gmdat er blijkbaar heel wat 
van d, all,:; gogevens bcvatkn.de circulaires, die ,:,,llc ·0udci:s · 
hebben r>ntv;mgen zijn -zrekgem&nkt, vermelden wc -,-.k nog eens 

-ten rvcrvloede, dat de ·kosten vàh_de gchGle kampwo0k f.19.75 
bc,dragcn. . , ' 

LE.NS v,EDSTRIJDENREV.L'E-. . 1 

UITSLAGEN VAU ZATERDAG Elf ,z ONDAG j. 1. 
SENIOP.ll'f JUiHOREN 

L-.... 1Ls 1 - Hcrm~ndcg 
Prstd.5- Lc.ns 4 

2-5 
3~4 
1-2 

DHL 3 - L•c"ns 2 
VVP 7 - .L,ns 7 
Leris 9- Vrcd ,10 

1-5' 
3-3 
3;_0 p~ÛPÎtitN5-Lcns 7 

, Lens lÓ-VVP,14 ' 
Juvcntr s A-Lcns A 0-1. . GDA 9 _ L\nS 11 

2--2 
3-4 Lens B - Q,.St. B 2-1 · , 

, DWo~ :q_. 8-Lr !1_ s __ 12 
fü,vn C-1-.ns C. l-O;;Lc1;s ··L-G?S . _:1. z_, Lens ::,_-;;DS 

·1..:: r-v'r•-i,•. '/< ... ~stri.iatn vi ·t:n ïn h· t ·:.•ti:..r.. ,_ .. rM,~ ~ -

, 2-0 
E 0-1. 

, 
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Junioren: 

DHL 3-Lens 2 : Op .. een heel. behe0rlijk. bespeelbaar 
terrein wist Lens 2 de Delftse tégenstander vrij gemakkelijk 
te kloppen. In een goed gespeelde wedstrijd, ·waarin hard ge
werkt .werd, lukte het ineens, waaraan het bij talrijke vorige 
gelegenheden had .ontbroken, nl. doelpunten mc:ken. {l&rd!!rs 

., .npende. de score, waarna ·DHL · g~,lijk ,maakte dnr.r. c eri kleine 
" ç,noplettendheid in de achterhoede. Hierna maa~te Hans v .Dijk 

·er 2-1 van, waarna gerust werd. Vlak-na de pauze werd het 3-1 
· dror e, n schnt van de linksbinnen. Michel en Fred zorgden' 
voor een 5-1 èindstand. . . 

~eris 10 verspeelde het eerste punt, wát toch echt 
· niet nodig was. De tegenstander werd drc-r ~nze j0ngcns onder

schat. In de eerste helft speelde Lc,ns niet zo best, ,on keek 
·.·dan o"k bij rust tc,gen·oen .2-0 achtièr·stand aan. Da:1:rna werden· 
, de zaken b,-ter aangcpflkt, zodat toch n0g CE)n gelijk •spel kon 

. worden bereikt, hctg0en. nrk wel de· juiste uitslag was.' ., · 
.. GDA · 9-kns 11. St0rke wind, ·dwars over .het veld, 1'.tc

·centueèrde deze wedstrijd. Lens speelde v· 0T de rust vostandig ·• 
tf!gen de wind ·in en_ was veel sterker. Gncdc g·•a1s ven Gr00t
huizen (2) E.n_ Wezenbcrg (pcm.l ty) bceznr,;dcn ons een 3-0 vorr-' 

, spr0n5 . ii,/4-ust krcg0n wè het erg benauwd, t~cn GDA sterk kwam 
r pzetten en driemaal succc s· had. Gelukkig wist Versteq;h het 
winnende dNdpunt te ·sccrcn. . · . . . 

. • Lens 12 mncst ae eer aan.V/estlandia laten, ·maar nnze 
. jongens hebben er hard vrnr .gEY1erkt. Het eelste tcgeng:-,al· was 

verdiE,nd en rmhnudbear. Piet Ebing was ui ts tckend. In de tw€C,
ae helft ging het· met wind me€, een stuk beter,' m~ar-de juiste 

·~ af1n~rking r.ntbrak hE:lnas·. In de lr...ntste minuut br[ cht West
landia uit een pcn:.lty de st&nd op 2-e;. 
Lells 7 leterde 'een goede nr estatie door tegen VVP 3-3 
gelijk te spelen, hierbij rêvEmche ne,::.sn:l. voor de A--1 
neder;l.aag van verleden 1•1ec;]: tegen d.c :;,elfde club. I,e 

.wedstrijd die een Lensove1":;icht te zien gaf, haf zelfs , 
ge,~onnen moeten worden. Dc;.t dit niet zover kwam, is te 

· wijten aan enkele tv1ijfela.chtige scheidsrechterlijke ,be
'slissingen. Zo werd o.o. .. :.an VVP een doelpü.nt toege-, 
. 1cend, waarYj de bal niet , 0,:1s de doellijk gepass_eerd 

was en oci•: ,.;•'.e,,:en de. g&s:.·'.c,l';r~.n nstra:f~,chop cadeau. 
' ...... 
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S.enioren; Over de bedenkeleijke. wijze, waarop Lens ,1 ten .. 
onder_ging, leest U elders in deze revue. Even bedenke~·· 
lijk was he;t overigen<J, dat· on,s tweede en derde' veld bij 
de zeer. ,veinigè 'j;erreihen behoorden, .die in eerste in- ' 
stantie (dus nog vóór de regénval·van zondagochtend)• ·. 
werden afgekeurd .! ! . , · · · · 
De overige twee gespeelde wedstrijden lev,enden overwin-

•--ningen op. Lens 4, thuis' n0g ongèslagen, behaalde ein"-. 
de lijk .zijn eèrSte zege_ .. in een ui tweds.trijd, ten koste van 
.de Postduiven. ·waarom hier i;iiet· eerder mee begonnen ? ·. 
Dan had dit elftal nog een prachtige kàns gemaakt. We. 
staan trouwens nàg maar 4 punten· 13,chter. op de koploper, ·· 
doch het resterende programma is tè klein ·om deze geheel 
ongedaan te maken. , . . . •. , · · .: · • · :. ' ·, 

. , Het zevende won' uit ·van Po.stalia en verdrong deze club . 
van de .. :"tl'léede pla(J.ts, · die' OJ:).Ze oudjes :nu zelf innemen: ' · 
Hier is de leider Triogph Ei, dat zondag bij ons op be.
zoek komt· en op een wa::.·:n.e oi).tvangst'kan.rekenen. ·. 
Lens 2•dat zelf niet speelde, noteerde.met een glimlach 
de nederlagen van de cöncnrrenten Á1l0 en RVC; waardoor 
de positie van onze reserves er weer moo'ie1· op is, gewor~ . den. · · 
. -- - ---- . -=--· --, .. --------- -- ,. !:'.::--. -·-----==------- è ·_. ___ .... _ 

ZO IS DE ·ST.~Hl .]JJ DE JUNIOREN. 
Interregionale competitie · . A-lclasse 6 
ADO 15 27 77-17 · RAVA 1 9 '18 '. 59- ·'5·. 
st~rmvogels. 15 20 4ft-31, RKAVV l '11 · 18 ,32-12 ·, 
RCH. · 13· 16 30-23 Bl-.Zwart · 2. , 12. · ·18 . 34-14 •' 
TYBB 13 , 16 28~20 . ,Den Hoorn 1 _ 9' 12 . '15-J,l . 
L,wkfwartier 14 16 42.,..37 . Qu. Steps J,. ll 12 . 31~24 ' 
L 3 !; S 1 14 16 . 27.-29• Spoorwijic l· , 9 11 -21 · 
H:!!'Ö 14 15 35-37 · L E N S. 2 14 7 16~36, · 
Ha:.r:rlem, 13- . -12 34-41 Vredenb~2 11 E 13..:40 
D.H.C. , , 14 10 25-37 I)HL 3 12 . 3. 6-43 

.. Lugd::i.riûm '13 ·8 ·. 19-35 .Wit.Blm"wf lx)l01,' .1 12..:36-. 
. DEri: 14 8 · 30-61 '· . ' . 
uvs 14 2 · 1'3-4.2 .. \ 

• 1 •• 1. -
.. ' . ~-- . - , .;.. -
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'· 
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· le klasse· G 
·1 E N S 3 
VVP i·· 
EAVA 2 
V/e13tlandiá,2 
Yredenb. · 3 
()-DA 2 

,·.:OHL 4 
· · ·, ;Bl. Zwart 3 

, Velo 2 · 
.: •,; 

.. 

< 

\ . 

GDA 5 

, fv~ J s 7 

Gr.""11iëiii 5 
· lfredcnburch 7 

RA.VA 6 
· lJHL 12 
Bl. Zwart 5 

··. Qu. Steps 6 

Bi. Zwart 7 ., Qu.Steps 8 
Gr."illem 8 

c:L 1" . , r·~· ' ,, 9 
VVP 11 
GDA 7 
DHL•l-5 
Velo 7 

' . Vl'':dneb. 10 
T' ~ ~ ·. 
J._L{-1. • ~~ [' x) 

, GDJ\. 3 
l!.j: N :~ 11 

' . osc· 6 · • · . 
BláLlW Zwart 
Velo l~· ' 

., 'i ... ., 

1 

9 

- '• 

, 

, ~ 

-,·., 

10 17 
11 17 
11 17 
11 11 
10 10 
11 · 9 

9 6 
11 5 
10 .· · 2 

12. , 21 
10 15 
12 15 
10 14 

. 11 12 
. 11 8 

11 7 
11 6 
10 0 

> 12- 19 
10 17 

9 ,14 
12 16 
11 12 
12 11 
11 8 
11 6 

- 10 1 
8 0 

1: 17 
9 12 
8 11 
7 9 
7 7 

- ~·' '" .... .-;,. , ,,; 

2c klasse G; 
29-11 Gr.Willem 3 12 21 
49-18 VVP 4 

"25-11 Qu.Steps 4 
.20-22 DHL 8 
27-20 L E N S 5 
30-27 RKAVV 4 
12-21 RAVA 4 
13-46 Vredenb. 5 · 

11 18 
11 17 

9-38 Bl.Zwart 4 

9 11 
12 ~10 
10 9 
11 6, 
12 6 
12 2 

59-14 osc 4 11 
40-16 Juventas 4 10 
29-,-25 RAVA 7 11 
39-20 LENS 8 12 
36-25 DHL 14 11 
23-35 El.Zwart 6 12 
4C'-16 GDA 6 , 12 
19-35 Velo 6 10 
· 6-5 7 Vr::;denb. 8 10 

VVP 9 7 

40-23 L IS N S 10 l'' ,_ 

43::.10 0 7«t1.,:.;;r"1 12 .. ' e •J 0.1., .. _ 

49-13 Qu,StepslO 9 
42-17 VVP 14 • 11 
25-20 Bl. Zwart 8, 11 
26-26 !iOA 3 · 11 
24-33 VVP 15 , · 10 
19-46 Gr. Will :i:,;::io -10 

3-41 3-A-.;{ A 9 10 
6-47 G:DS,4 x) 12 

~5-10 GDA 9 7 
29-18 •' .. , _ . 14 r 

''."."'-l6 VrEJu.C:nu .. 0 

~~_19 Vcrburc:, 7 6 
, •• _] . f"'I l~fil-,···rÎl 7 ---: .. ::,._~9 u-:t:•'· ....1...l1..._,J...,1.. 

~v 9· Ste.ps ::.:, · 5 
, ' .. - ,.; ·, 

_-: ~ .. -
? . ., '. _,-;,.. 

' .-~-. .~ - ··'· ( 
. ', • . ~ ... 

··' 

' 

21 
15 
14 
14 
13 
10 
-8 

5_ . 
4. 
2 

23 
18 
16 
15 

9 
8 
6 
5 
4. 
() 

6 

5 
3 
2 
0 

' 

64- 7 
46-12 
40-19 
29-26 
26-28 
28-27 
11-3'4 
16-4-3 
11-75 ·, 

, 
50-12 ·,, 
35-14 .•·• 
32-25 
35-27. 
27-30 . 

. 33-47 
_14-27 
20-41 
16-27 
8-27 

64- 8 
33-18 
53-3 
36-20 
16.:.2 :t 
31.:4 3 
13-29 
38-39 
10--64· 
13-59 

' 

}7-21 

12-20 
J,6-29 
15-27 
'6-20 

.. . ~ . 

-~ 

1 
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LENS' ZAKAGENDA ·•· 
Donderdag 
Vrijdag 
Zeterdag, 
Zondag 

1.k,cndç.g 
. : Dtnsdag 

. W~ .. cnsdag 

Za ttr:d:c:g 

19 inaart·.59 
20. ' " 
21. .,_ 

2~ " 

23 Il 

2,4 " 
25 Il 

' 
11 ·april 

: training groep 4 
: . bestuursve:rgadéring ;' 
:· jun.8.,' 10,11,12, A,B;C,D,E 

L ' 1 6 ' : ens sen. ,2,3,4, ,7,8 
" jun.1,2,3,4·, ., 

; Clubriv'ond met klaverjassen 
. training groep 2 en 3 · · 

Woc nsdagmiddagcl ub · 
Tra~ning groep I l. 

· ContEct,:.vond ·11 
' 

..... 

========,. _;;:;:======== ·=== . =- - ==::::====::::== . __ ;::;_:;: '-=====;::;=-----= ,_ 
ZAL RE'l~ 1E.RSTE. Z.ICii HERSTELLEN ? 

• --!" , ~ l·,. ----------~---------.------------ ----- .------ ---------------
HET WORDT HU ERNST ! - • . . 

1 . . . ·t ~ . 

" HEct g,.at mis r+ t Lens ". Zo kan mE·n ullerwege _horfn 
mo:o,p81en ! En dat •tE:r'"ijl onze club toch· op allt- fronten flo
reert· •.. behalve op htt voorste·. V't.nt met " LGns ," b<ödoel t 

' ' . ' _de " grot,:,. men " ,:. hfàt· eerste. Nu, met onze .voortrekkers · 
.gaat het inderd&ad falikant mis. , .. . 

· Bc,t w,;s te vo.orzieh/ dat wc dit sciz.oen fnet onze. ver
jonGde ploeg geen al te hogE: ogen zouden gooien, mGar een 
goede middenmr,otplur:ts zat er toch zE.ker· in. Dit bhek ook 
,vel ·holvs.rwege' de' compEti tie, toen wc mECt 11 punten uit 10 ·• 
pr.rtijc/n Er dlcszins •rcdc.lijk voórstrnden ! • 

Dcch du.rm, gin,, het inc,tns mis".- Vijf :,chtorccnv"lgénde 
ncdorlngen niet de ubomim,belo doelcij:fers · 8-22. lfog steèds. 
1;3t~:'nn Vie 'op ,9,ié 11 Punten en de rodt:: lcntn:.:'rn iS angstwe·k-

-km1d è.i,chtbij. , . . 
üver de borzaken van·, di t . .ftlen zullen v,e niet· nodE:'.r ui.'t-· 

weiden. Het fr,i.t ligt nu m:nma&l. dncr !.,Mr,ar onze ·jongens 
kunnen-beter. En het zal hilrd nodig zijn dit nu eans _te. to
n<m, i\;. m dstrijd tc,t?en lrc:njc pl;dn r, .• s, Zc,/idq; we>rdfw&l ·· 

~.' ... ., ·'. ~ -~ . __ '.-, . ·- , ·,·;, 
·. ~ ... . .. /' 

\~ ·t · .. t~ 
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uiterst bela~grij~. Bij een· overwinning zijn we een eind uit 

·.• de narigheid; bij een ·nederlaag .. ; . maar 'laten we dl.ar niet 
aan denken. Het MOET een overwinning worden, en het KAN ook. 
We rckenep er dus op Red. 

OFFICIEEL 

' 

·'• · !,n ·ballotage: 

,> 

n°8? A.R.L. v.Sc4aik, 14.1.59 Pippelingstr.40 ,dhr.Jehf'.ii~n~· 
84 J .!.!.M. ·Nuycn, 5.2.49 Melis S';nké,1.2128 dhr.Mc0rsjj.Houkes 
s;;i J.J.C.Langerak,24.s.47 Vlcddcrstr.80", dhr.Haket-,SuykE:rh .. 
86 P.Osse,12.11.48 Beekl.180 dhr.W.Klünncn-J..v.Wassem ' · · 

. 87 Ki<:bcrt, J .P.C. ,30.9.43 .Wcim:,rstr.64A dhr.v.G&stel-S2r~ 
8$ C.P.J.W.v.d.Kuyl,21.7.47 Wczelrode,250 dhr.lf!CLrsh.-Sc,r . 

. ,.'89 B ~ Jos se, 31. 7 .48 Murconistr .43 Br .GOSE:V(inus-Juffermt.ns 
Nü,uwc dosntcurs: 

40.5 G.Lnoycstc,in, KokoBnootstr. 72 
·• 4d9- 1'.evr.'I'.l!.Busmcn-Ger,u·.··s, Am•.ndelstr.44 
Bes tuursv,·rg-[.dcring: 

lll,ze wordt zchou,fon , .. s. vri.jdc,gavond t.h.v.dhr.A.Hoéf-
·u· "g"l ""o=· t"n°·r· -:; ·:z. r. ,.,n,."nc- '• uur ~c~ '-' ' J, Uo'-., .._: "'-' V • C .,-...., • ..:!.c~ y O \, • 

.TOTO-Nn.uws: 
ünd[.nks de f"bnormD.lt .1.i t::cl. gen, trch ten r.::~nti.,1 · inzenders 

TiiCt 11 punt8n ml.ar wçer 1 nct niet ge:hoct:,·. Toch blijve:i1 wu ~r 
vun ovprtuigd, bit}!lonkort ocn·winnr:.4ar t0 kunnen bt:groéten.V/is_~ 
zal riet zijn ? Dat hangt van UÛ,lf af. Trt'uw d, .clm"'en is een 
eers.te vsreis te : 

•. i.- . · Een grote ravage in de kopcr("\cp -~T2.E onze · 11 oigen 11 compe-. . ' 

. •, 

ti tie. 
fen nicu~t~ lej_dGr ht....C;ft· zich : .. t .... ng::duid. ·:De str.,nd is nu 

rti de 4c ronde : 1( 42 ntn.) LSuykerbuy'.c; 2(,;1) :;'r..v.Rijn 
3(40 pt9 H.v.Dorcn, A.H~cr):i!;i;s ; I.v.Licshout, A.v.Lu emburg,. 

-J .v.cl.W0rwc, .A.Glz..ns. 
vp_ de 4<: pié,,ts met 39 pjm. ncgLn è.cclncmc.r~ en n°5 rr.2t 

38 ·ptn. zeven en twintig dcelncmE~rs. Zondt~g c.. s. zijn wc hr.,lf
vic·c; ht~t drrdû kl~sser:icn.t. \7i8 stc~ut er ûcn cJ1n de k0p-? D0ct 
U ·:.11;::,n •,;rncr mE:c. Elkt:. w.:.:ck zijn er t.Gn p~c:.r ni<_ uwe don~: teurs. 
He \,t U in U•:1- (..i~.:·e:n krlµ;;; ... r.;-1 ·c1c..ns .rnnd {;:.:-k::kc.n ... Er zijn zekc,r 
·w•~, ,-.:· .... l.: !ir---~:.--.·,·"t~·._-.u~i ..... B-:.,n tl i.,d.nfü:n. E'."'hn c....i:_:.~~pcr-;i.chtj;::~ 
~-.,· ~: . .;,~ t" '.•;;-, ~... '~- 1·• :'· -, t j :'! • (~i ··;, tic;· () . .-; ... 

• < 

r; ,, 

✓ ' ' , ' 
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dr;~gt f .6.-per ·jaar. Na bè;al:i.ng kan di;re~t àan,àê .pool w~r
den deelgenomen; terwijl-tevéris recht van'toegang tot onze 
ter:r;-einem wordt verkregen: Doet. Uw best !.! 

Vr\ór zondag a.s. de formulieren w'eer inleveren op de te-
kende ·1:dr.essen: dhr.P.Wüstefeld, Regèntesselnan 198; A.J _: , 
Walrnven, Goudenrcgcnplein 58;· dhr.H!Houkes,2e Schuytstr.60 ,,. . 
üp alle adressen tot ZATERDAGAVOND VIJF UUR. TÛssen 2u30 en ' .,. 

1 5 uur kunt U, het formulier ook inlÓvtren op ons terrein aan · 
· de.He11gclolaan bij de ·heer L.dè Boer. V/e rekenen op U. · 

NEDÈRLAND-SCHOT_LAND, V/OEUSDAG ! ~ 7 MEI 1959, AMSTEHDAM;Aa,.vang 
uur . 

• - • ( •' 1 • ' - • 

V00r deze, 01 v:ronsdc.g,27 ,Mei .a.s. _te; spelen we-dstrijd, 
kunnen tot 1Ö ,cp'.cil c.'. s. kcarten worden cangevrnagd bij 'dhr .. 
Houkvs, 2c Schüyts tt. 60 doch ui tslui ts:nd .schriftc:lijk. Prij- ·• 

• zen· van· de pl&c.tsc:,n: I:.rctrib'mré. f.1u.-, l\!c:r'athr:ntribune f.f;-, 
Zijvakken I f.6.-; ·Zijv::kken II f.4;.: Staanpl,,atscm f.2.-; 
Toe wij zin/;' vr-11,t _u:m ilc, h:md v1;n de rn tv:.nge'n k'.l'.!rten. · 

' . ' - Van dG Pcnningmt;estor: , 
-VriPndelijk verc:r-ek r.c.n de gir,.,b(t~'lors 0m dG ver-

. schU:ld,igdc cont;r~butie .--vo· t,, mr.ken. lkt _qummer is :336711 
t.n.v.pcmr.ingmeester· LENS.· ·· · · ' · 

., 

-· 

,.. 

:,_; ochtL'n er lcàcm of dnm,tturs zijn, die in ·hét vcr
vë-16, p~r giro willen J?.9 i:n1Gli, dnn wordt' dit bijz<inder op '. 
prijs gesteld. He.t verlicht het werk van de incasseerders. 
M()éht U. (welkÓme) plc,nnen in die· richting koesteren, ge;eft 
U dit den even op can de betreffende incasseerders. . ' .. , 

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

V.AHIA. ·, I , 
-Henk Eiserlburger mist sinds z<:,ndcg een 1niar leren . 

. hcûdsch0,r;cn·-. LJ.cnk wn_s zowel bij Lens 3 ·C:ls Lens 1 nanvif-iig.
fk.r~ft 'een vnn dÈ:-. spelers ult •de-ze -pl·oe-€;8n ZE; '1.nder zijn'bC'- ·; 
rusting? He'nk's ,·;dres : Sn~lliusst:tc:e.t 2. ' .. 

, . . -Ilonds:rdag 19 maart ·a.s. v,orden op het VCS-tcr,rein we-
-. i der,~m twèe oofenwedstrijdel'J, f;O:pec..ld van lfr.agse j,;;ugd-selec

tieplo<:igen. Ook nu'is Lens hierin vertegenwoordigd, 'met drie 
··man sterk. B~lnngs tellende · tocscl:louwers zijn welkom •. Aan-

:vang vr.n de wedsti:·ijdcn: 7,uÛ;r 8n 8u30. . • . 

" . . , 
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De Stem van de PéPé. 
De klnverjasdrive, die zich in een behoorlijke belang-

stelling mag verheugen, nI1dert 'd'e finish. Maandag a.s. wordt 
,de laatste ronà.e gespeeld. . . 
· · De vierde ronde hoeft aardig ·wat vc,rschuivingen teweeg-· 
·.gebracht.· Dhr .Houfnagel wèr!l naar de 2c plaats verwezen dnch . 
het v,:,rschil.is mini0m: 

·1. Mevr.Jager lJ.B38, 
2, A.Hoefnagel 17,B18. 
3, H.Haket 17,690 
4. Hr.~rabbe 17.600 
5. C.Pcct~rs 17.507 
6. F'.Burghou\•1,t · 17 ,13B 
7. Mcvr.ElQk . 17,128 

·e. !Ir.Blnk Sr. 17.057 

9- W.Sto0vé 17.047 
10. l.!cvr.Nuyttn 16.906 
11.· Hr.Jngcr 16.676 

~12. A.Wclhain 16.655 
13 .. H.v.Rijn 16 .645 
14, · B.v.Dijk 16.310 
15. R.Blok' 16.240 

• z,.,rls U ziet, zij,'l er nr.g vele k. nshebbers. V!i0 zal er 
met de ",npc:lm(75 81'-rcn) gé&n strijken ?? · - , 

.r Jr E:h·•~n zullen m~:und.tg a.s. nn c.flèf;:-p WC':t:dcn ui tgE.rè~:{t 
D<enkt U dus bij één· v:cn do 13' prijswitintars tE, bLh0ren, br,-ng 
è.t.n iLts mC:e_ orn d-... cicrLn II mee tE; slepen 11 • Vt.-cl succes wor~l t 
U ,:ilkn toei;,rnc nPt d0nr' de PéPé. 

PEOGRA:,1.A :CLNIÓREJi VOOR ·~ cffDAG, 22 M.il.: RT 1';5<l. 

:- 2 uur 
-12 " . 

L~ns l - Oranjeplein 1 
Lens 2 Lnnkkv:artier 5 

VlTlL5 
VlTlL16 

-12u3Ö· VIOS 6 - Lens •3 !:klis St~kc.lean,hoek Dtdems-

~3 uur 
-12 Il 

v2ertweb-Stèt nY1iijlçlaan. 
Lens 4 '- Verburch 3 V 2 T 2 1 5-
l'li t Iil.-Léns 6. ,hstvlii:,twce; n,bij n°116,n:.,.s 

-12 "~ RCDH 2 - Lc.ns 7 
-1u45 Lens 8- Post lis 6 
OF·,STELLIHG:EJJ: "' 

P·rk 1~~U7.Tr,te1·g t,; Vn~rbu 
11 Pi1fi..~2.d"B--..... ni:: crJ., nhoutsE..weg 

V 2 'Cl· 1 6 

-. Lens 1: P.v.d.L~xiuw, J.A·dmirt.al,A.'v.La.;:rh--vcn,B.Luijck:;,c, 
C. Peeters, H. H· ket, J. Wüs tGfèl d ·;H. L, ncée, P. Bu:i;-gÎ,r,uwt-, J. Rc.s, 

· H.Bcije,:sb.v.Hcneg .• Reservrn : J.Sui;j.kerbuijk, A.Hoppen
br0m1C"rs, H. Verhcougd. Leider- : '·dhr. J. Willems._ Grc-nsrechkr: 

, dhr ;F. J, v. Lü.,. ,.,1rnC,u;r~-~ .. 

' 
/ 

1, 
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' Lens 2.: H.V~rheugd, 1.Knijff(V),H~K,mper,H.Rooduijn,' 
J. v: d .Mcer,. A ,Hoppenj;,rouwers ,F .Burghouwt, 1 , ,A. Burg-· ,i'J 

'hnuvi't, R.Wiistcfelè., A.Lirin"-weever,, J.Jager.·R~serv0s:F.Korte-
kaas/ a:de Z.w:i:jger. · . ' · · . , _,- · .. , 

. , Lens 3 ·: H.:E.isenburger,_ C·.Veldink-,A.v.Luxemburg,G:Kem- • 
·> pcrman, 12'.Hnngeveen, H.v.Niel,A.Beck,J.B,,ijcrs.bergen,G.Kochi, .' 

W.Hcg6e,L.Fortman. Reserves: P,Bergen-Henegouwen, B.v.Velzen. • 
Lens 4,: R.de.Waart, .Ph.dê Heer, P.Krol,A.Krnl;J.v•.wéstii:g, 

_/!..van Gastel,A.Tisseur, P.de Leu,w,W.P0nt,J .Bcr>rtman,H.v •. 
W.;s.ti.ng. Reser:vos: R.Vcrbrugh, K.Cramm. ,·. 
. Lens 6 : M.Suijkerbuijk,E.Lowenstein,R.Becker,W.Klünnen, _' 
G. v. Gein, C .Niu'lwenhuizen ,1 .Blom, J .Kuijpcrs ,F .Schipper;,-,G. Li',lm, ' '~ .' , 

.J,Brrchard. Ruierves: C.v.d.Bogaert, R.v.Westing. :· . :~,--
·,,·, Lens 7: A.Blok, J,BC'm,F:M-ourik,J:Schutte, H.\".d.Bo'ogaarè.~, _ 
'J ;Brntje ,A.v. d .Bomt, H.,v .Rîjn, C .Schilperoort, A.Roodcnrijs, ·.· ·· 
._ f • .., ' ,, ' • 

S.Krocn. RE.serve: J.Ballering. • · . , . . .;'-" 
Lens 8 : H.v.d.Beek, J.v.d.Becsk,P.v.Onna,A.Ond,.rwater, •_.'" 

· ,'f..St,-1 tcnberg, J .Brockhans, H.Mul\J.er,1.de Weert,, S,.de Brui1jn, 
J,v.Foé.lje', 1._Nhs',ien'. Reserves: P.!LB~m,D.v.Li,,shout. ·. 

· .Af~chrijvingen {liofst geen) te richten aan : dhr.F./ . 
. v~n ::.uxomburg, Buys Ballotstr. 54, Tel. 636509. 

E~n spéc:j,e<,l W"Crd ·van dank áan,G.v.Gein,:··Dcze speler 
1ws d0or de ICO r,ls invaller g0stuurd m:sr de 11vedstrijd van · · 
Lens, 2. Toen hij hier m:nkwam bleek de. spoler· v•m dit elftal,~ 
die 'onder vonrè.2h0ud ::ifg0"schrGven' had, tcch 2ànwezig te zijn. 
Gerard str.na: zijn, plaats af é.an dez~- sp. ler en bhef niet - . 
kijkon naar het 2e en ging r-rk nie:t nnr"r huis. Hij bel te de.,·. 
ElfkJ:secreta,:is 'op c,f hij nr:g i.n zj,jn eigen elftal léon spe-
·len .. Da,,r dit indc.rd·.~d m0gelijk was,-_fi?.tste hij van \Vasse~ . ,· 
Tinnr nfë.ar de ,.Ifrngl "!. ·~ l~r&ri en cr,rnplc tt:: erde he. t 6c clft:11. Era,-'. 
_vc-, Gè.rr,rd :fo1< ·is clutlicfde en wij zijn je e:r il,aikb:ar v.--0,r·.· 
Een v00ràE:.:elq v;rcr VC:!le sen: 0ren .. , ·, ~ F.,GO 

Progrt.mma S0nif'ren z0ndag, 30 nîc:::art 1959: 
· .Mg:cs~tr.5-Lens. e_ 'AllG andereo é·lf.tallen 
dni; vrij.' 

·, 
zijn op 2e ·pa,as-· 

- ., . '• 
. '• )' .. 
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-2u45 Lens 8 - DHL 14 " V 1 - T' 2 L 5· . 
-~u45 Q,uick St.10-Lcns 10 Terrein Ntjkcrlêla!!,1{ 
-2u45 Lc,ns 11- El.Zwart 9 . · v· 2 T 2 .1 6 
-2u45 DEBRK ·6 -Lens ,12 · · Teil'. eiµ OckLnburgh _ 
-2 uur GIJA A - Lens A · Ten ein E!l'.nmstr .Dr,· sduinen: · 
-lu45 Lens B - GDA :B , .' V 1 'T l 1 5 
-lu45 Velo C,- Lens C Tern in Wateringen . 
·-lu.45 Lens 'D - '"VP D '\'. 2 T 1 L ·6 
-1P45 Lens E - GDA D . V'_ 3 T 1_1 6 
PRyGRAl,Th!A JUNIOR:N VUOR ZONDAG 22 -m~.art ·1959: 
-1i uur Lens ·1 - Lai:kkwartier 1 V 2 T 2 1 5 ' -lul5 Lens .2 ,.. Vredcnbur.ch. 2 \ V -3 'l 2 L 6 
-1/? u. Lens. 3 - Rc.v'l 2 V 3 T 2 1 6 
2u,30 ·steeds Vr>cirwa,:ri;sl· - Lcr,& 4 Te/re.in Schipluiden. 
De 0ps te llin,;<c:n zi .in : _ _ _ 

•. l,ens l : C.v.d.Boek, R.Blck,D • .!J'u.t, H.Dietz,L:Elogg,J.de 
Heer, ·W. St0c vé, P. Fretz, B .Jiu1àri c.hs, ,: .Kcm1Jer, P .1k, rsh0ek. 
Hc.s.1 H.v._Dijk, F'.de Gri·ot. 

- J.,..,ns2· : G.de iiaas, A.Luttorn,,,n;L;Jl~n~,scn, R.lkkkcr Kleijn 
K.v.d.kan·,- C.VcrhLUgà,. T.R0cbü:-s,· !,1.HaréLrs, F.d.·_ Groot,.· 

1 H"v.D:Ï.jk,.-iLT;rn,bbë.: ' 
p,,ns 3 : ;;ls bck0nd. fä,s.: ir.v.Zilfh·ut, C.Nuyt.ns. · 

· 1ens, 4 : Vi. v. à. Ruyttnbe:ck, J. ',Vi tting, C. t,,nckn;,rts ,'"J. v. Z<'n, 
A.I30rn, W"v.d.Lnnn,F.Nnrdrr;nnn, P.Schnc.:ben,H:~Strac.t.hof ,J .:1IC'- ~
lier, Ji'.v.D;i.jk. Res:: L.Thnmns,P.Schultcn.' S,,m~nkomst:dE; la 
Rcyweg,, 11.,:,,k L•'C'Bdutnselrnde, Lijnknmp. L, idcn dhr .G. v .Re enen. 

Lens·~: G.Ekclm~ris 1 J.Grotànt-ve·ld,A.Ht_'rtc, R.Krir,lnecs, 
}'.Inhrm, R.!.l. ycr,II.E115l, bcrt, .E.Bish,i'I.Bu:r_·h-mrt, A.a, Jr,ng, 

. F..::;s. :· G.ch~ }!:-.,ïf:d, r: .Pr·lm.--:n ... , 
r n& 1··' - ' 0 b ' · d R l' - · ·1 · l' 0

• • ·• • '· • 'k µ,·_ u : : .. J.., ~-~-:. a . -=S.. .v . .:.n.J_;: 1 ... ,.)Ul,. . .... ·~iJ .. 
T .r,c 'l . t V ;·,r:,_· _:~- ... , J 0-,J, ..... ln .,..1. ·.-,~ T d "P. ' -. ~ ·~ ,~ .J,;_; ,..:, ....... r-l• .... lr-,.uh, •"-'\ _(.J. ,;..,.]'. l,,..( .• \ .• - ......... ,,_ ...... ,1, 1u""."' 

hcrb•:..·n v.lit:n. '~.v.B:-,:~~St.:n-,H\Iit1 ~:.~ 0nticrg, !~K:""l~l(..[J.~X~,J .G-r,,?t-., 
hu;i.zLn, .A.V1.rstL:ti:;h,' J.i{r1..:ugcr, .A.-Rel...,m~kc:r. Rc.s. :Jf,hGetL~ 
.A.v.d.Bcek. . ~ . · ·' . 
H . .v-.P~.ît$sèfi : P.:E..bin ... ;,E.Smit-, -T.LLlit-.vcld,F.Rek~rs, K.Lr-rmans 

1, .Tt.P: t.~rs; .A..v.I,i.ik, F.Jc. .. nsen, C-.dt. He.er. ~: J.v.Vverbcek 
I- .~t(ykc-rb.ï":·~ k;' S--T1E.nkf)mst: 2 u. ~h~rbcckeluan, h?ek HaË..gweg. _. 

:, , 
' 

.. 

' 

, 



• 

'. 

., 
-~-:-. , 

'-i: 

. ' 

, 

-, 

•, 

.\'. 

~ ''""\ •. 

·• 

-.\· 

" ." .. ' 
·, -' • 

,· '. 

,, .... ; ., 
- . ~ .. '). ' _\ . __ 

,.. 
. , . 

' " - ,• . -~- ' -
., '-257-

Afs~hrijvingen aan dh;:E~Sarrlea, Mezenlà® 43,. t~l:· 

- 331506. , - ·' . 

Programma Junioren voor 2-8 en 30 maart : . Lens 1 ? ; · 

D, n H'nrn 1 - Lens 2 ; Verburch 2 - Lens. 4 ; DHL 8-Lens 5; · 
Quick Steps - Lens 7 ; GDÁ 6 - Lens 6; Velo-Lens 9; Lens•lO-' 

Wcstlandia 7; Lei:ti ;11 - GDA 9 - Lens 12-Westlandia 8; • 

- L1cns A-Vred nburch; GDA l!-Lens' B ; Lens C-Rava G; lens D~. 

Velo C ; Lens E- .GDA C. . , 

' . 

Pupillen, attentie.! ""' 

A = Res. N.K00t, J •. A:Grn0thuizen, Sainenk:omst:.lu40 Tl1:<'rlèecke~_. 

--raan, h0ek Jinagweg. . ,, .";: · ~ 

·B = A.Schellarv sp8elt mee. hes.:H.v."Leur. - .• --;,'. 

C.= C.fü.rnhorrn speelt mee. Res.: J·.Luneman.·Same~iwmst; ·" 

· · ·1u15 kyweg, ho9k· Heng[l0laan. 
D Res.: J.v.R0ry, J.}1.GroC'thuizen. · .• 

E ' J. Brugg~man, A; van Es, F .!kurik, R. Blrk, r'. J chce, R: D1Îy-
.' v-èstijn, Çhr.Kr.uger, Lv.d.Ruyknbeek, H.Suijkcrbuyk, 

·1;.],c,kker, A.Gr:->'t. Rrn.: ,J.E:r;,e:r.s8r. · 

H ._v:Lrur moet v.Ï-i.jd.ag tussen 6 ·en 7 üur d.e rederi ·ven · 

_ zijn [ fwezi~heid ~p ·ze.ter.dag jl. k0ru1Jn melJ.cn bij dhr".A, v. 

G:: st!;-1, Tr•n!r,i_;(nstr.166. Dso::-r wnrden r-~k ,,;crw2cht J .Lun\;nwn' 

E:f~ .:·; .K 0 c t, C:iE.. vorice · WE:ok wegbleven" en vcr~uimdÈ!n g'r:;v--- lg_.-

_, te c; ven aan de r-prtep_ in d~ v_:rige' Lc.ns~üvue. · <' -~ \ , . 

Afschri.jvingen vU·r vr;ijdagavrnd half acht nan dhr ;•, 

,11;v2,n GEst.,l, T·méltcnstr.166,tel.339900. , . '· 

.. , 
:/ . 

--:-:-:-

Ll1NS WicLSTP.IJDENREVUE · .,- UITSLAGEN VAN ZATERDAG EN ZONDAG ',i .1. 

Seni'JrfT. : 
Full SpcEd 1 
SHS. 5 · 

. t 
Lt:ns 3 
Nc,üdvlijk 3 · 
T0nc.gij]r 4 

✓ Lens 6 
. I Lens 7 

. 1:-ns.. e 

- µcns 1 5-1 
Lens 2 3-3 

. -'RKAVV 4 5-2 
L,:ns 4 4-1 

- Lens 5 5-0 
- RVC 16 0-1) 

T;riJ.filBK/;"2~! . 

_, 

JunifTGri ~ 

St0rmvngels - Lens i' 
El.Zwart 3 - Lens 3 
Lens 4. - :Den H6rrn 2 

VVP 4 - . Lens 5 
Lens 7- DHL 12 
VVP 9 - Lens 8,. 
Lens 9- GDA 7 
VVP 15 -·Lens 10 , . 
... 11 r- ,... 1 ·· ~·,~.:_-·!.?H 1,:.-_ vr ... ,1_i -• 

~ .,_ .t.....-l·.v :.~ : . 

/,. 

' . . . 
/ 

. · 

- ' ,. . 

?-5 
. Ç)-5 •. 

Ticn. H"r:tn 

aig~l!i,h'' 
6,..1 ; 
1-7 
'3::-2 

· 2-3 
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Pupillen 
Lens A - GDA A 

Juventas A-Lens ~ 
, Lens C GDA C , 

SËNIOREN: 

3-1 
5-0 
0-0 

GDS E -
Lens E.-

''J ' 
Lens D 
Q.Stcps 

, 

Onk zondag was het -weer • is mei; het eerste. Met maar 
licîst 5-1 werd van het, toch echt niet stei;ke, Full Speed 
-&erloren. Len verslag rn.tbreekt. Misschien gc!lukldg maar ! 

Een viel zeor gehcvend Lons 2 hu.ft t·,ch _nrg een alles
;ains verdienste-lijk gülijkspel- tegen SHS wutE/n te bevechten. ' 
:Ve d~elpunten waren _u:nv::mkelijk erg g0,:dknC'p, Nt: 25 min. st<-n
den de Schcvcningens al met 3-2 vr,or. In de tw<.;(•df, ·helft we
Ten de· r-nzqn over het é:1gemeen iet·s stt.rkur, mr:o.r hE t wi!lncn
de cl~l'Üpunt kwem er ;jam;; tar g0n<'eg nü,t uit. De SHS-plneg -
s;peel de• zeer har,l voetb:nl. Onze clr,elpuntcn r:<c2·ë.,: n gesc:-rr_d 

·· -~''r.r Frans .Burgh"m;t, Jns Jr.ger en Gc,rgc; de \',c.,.rt. · _ 
, ü<'k LLns 3 ,mh,,st hE.t w,n de é!.rstc, hcift hebben. In 

' . ,. , .een h -iç b tcr:.:p~ we:t·d RKLVV V'""'llediG ·-rvcrspc .... là :-:i€' t E.ts r1.. sul.:. 
· tuat vijf GUVë: Lünstroffcl"s v,ei.:,,r~~i ~ 1.· niet te voret t~n twt:e 

;-rechtig g, n'-mcr; pc.n· lties v:.n H. y .Niel ch d,. ,: : r, t;_ ·:.··al ,, .. _ii 
Lc,0 Fork-:.n in dit scizcun. l}.K,c,chi zoI'gdc v · ,'r tl(- rcs t _. lla 
ru..st wLrer; hr-t dü Ltidscht:ndélc;:-:ers die d m~11c~.rden. u.nze ver
dediging st .... nd hr..r.. t.chtE:r niet. 1.:1..~ur dan twii•.: ,r:1:::r.l het geno( e;cn 

·van een dnelpunt t,,..,e. · " ·' 
, Ork Lens 4 was nrgal gehandicapt dnor invallers nf 

wqgblijvers. - Dat het aldus kwc..ad kersen 0kn was m&t Naald-
11'fijk fü,1 kennelijk de hr;,gste plaats nr:g wil bereiken; is dui
delijk. Een -4-1 ned, rlmw werd -dan o~k (•ns- deel, s;1l mret ge-

~ ~ \ 

" zegd word.Sn dst .dG l,nkjcs v,m Vr~uwe .F0rtuna bepasld niet aan 
r:nze spelers Wf'.r~.~: gericht. · 

... Op t:cn 1.t.:~r SlE.cht 1 ·tcÏ-rr;in is,. L:-Jns 5 me·t 5-0 tegen 
'IVN:E:G IDO' ten "ndè'I 6egm:n. Ondenks go0 d spel van ·ae twc'e .. 
Rudi '.s in "nze ve:rdediging~, k, ckt cnS elftal mot rust al tGgen 

-~ <een 4-0-nc_hterst,:,nd _c:;n. In __ clè tweede- hGlft ging h,,t beter. 

... ·-

Slechts éénmaal k,mmtan de1Vrrrburgnrs n-g t0t [,chti.r e<nze 
.d .... elir.ri_n mn.ar deer v:os tf;ll misv~rst~nd i:Q .... nzo uchterhriede v0r-r 
nr~dig .. T~ ilslottu nrg cqn wnnl."d ?Hn hnrti..lijks d~~·.nk cnn de__· 

,, ,·ü{;bli __ .vt,r, die -'""'nS v1eor C~!n pr.Ötti5<;1 midi.-~:~;; b,: zc--l'gd hè.cft. 
· .. ,.i.,.+ ..:·d'T ---"''< 1·:v,'"" ,,r.~-,-,+-~ u·st b'' de• - .. ~•_f:' .... .., .,r .. J !::!.:.!tB c - , ,., t.fr, .. 1 .. • .. .., .:._t.., r , ..t.J , 

.. - _, -, 
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·;tand 0-), !in r,ns ~~ei, in verban([ met. de slechte ge-· 1 
• 

steldheid van: het terrein ge staakt. fe wedstrijd wr:rd t-in , 
zijn geheel cvergcspeeli1.. In een .'geede weel.strijd heeft rnk- .' ·. 
leider Trinmph he·t h00fd n,0eten buigen vnor de "oude garde" 
van L0ns. Lens h_.eeft; mede dank. zij hetarsenaal aan tech
nische snufjes vaJJ.--'C.Schilperonrt,: het beste·'deel van het 
.spel gehad, hetgeen reeds vor,r de rust in twêe dr.elpunten 
rcsul teerde, resp. van R~ndenrijs en ven Rijn. Pas kort vrar, 
tijd zag Trirmph kans haar achterstand tot 2-1 · te verklèini)n. 

De npvocrenden in de vri0rstel1ing ,';Op, zuig en glij- ·. 
we-rk Lens 8-Maasstr. h8 bben de- punten broederlijk gedeeld, 
z0nder dat c en doelpunt werd gdlabriceerd. Scoren was dan 
;.,ok een ui t,;rmate ingewikkelde zaak daar de bal bij aai;iraking 

· · met de grnnd lijdelijk bleef liggen wachten rp degene die 
_het'ccrst ter plaatse zou-arriveren. Toch ontkwam het Lens-· 
dnel t,rnr.uwernood aan een do.orbrring tf><èn onze rechtsback 

. de bal uit het ver la ten d<'el sloeg en Ma(.sstr. 1 de, strafschrp· 
- nist0. t,vc·rigens w-::s ·h"'t geheel qua v0etbal weinig enerverend 

terwijl 'de beiil.Ec dr~rnatte ploegen , ·•k als tr 0 rst één punt, 
b(.ncvé.ns hun, _mct~_vele .VL"ttc mcidderklui ten II rpgcsmukte 11 

voctbclklE'ding mar huis .mr>chten mc,;nemen • 

.Jjnï;L!JJEN .. StormvQK._els-Lens 1- ·2-5, 
Dat ons eerste juniorer::.elftal in uitwedstrijden het·' 
sterkst is•, ondervond .stormvogels aan den lijve. ·Dei 
Ymuidenaren, die c~e laatste 5 wedstrijden all·e wonnen, 
kregen van onze jongens een· ongezouten 5-2 nederlaag· 
te-slikken. 

' • 

liet was j arrm,er ,- dat het _zondagochtend zo .,regende, want 
hierdoor werd ons de illusie ontnomen een vóórwedstrijd_, 

. t~ mogen s:)elen"De ge:1el-3 vi'ydstr~id bleef het...,regen~n~ .' ·> 
zodat Let veld in een, minir:;1,1I:1 ,van tijd in een modéJ.erpoel 
veranderde •.. Storr,1vogeln was technisch wel· iets boter•, 

· cl<?ch -het·· ploegverb&n~1 ontbrak" Leno·. daa.rentégen SpeGld.8 
gàed ·sa::1en en ging met grcot enthousiasme de ,tegcnstan
dèr "te l~f". Ha ca.10.min.keken we tee;en e·en 1-Ó ach
terstand aan,doordat de razendsnelle' St.r.Jié:denvoor een , 
v1;1-ri~. :3chot,loste,fü1t·.onze,doel:man (overigens weer .:Ço:i;:-,.-

. :r"1dp.o,e1. op a.re_ef)te r:.::.s.c_htig was. Een tv1eecle gos.l werd ..... - · 
~. °G8J.'(;Jr'"~1)t '!Jê~::-,1.•S 1•:"litP,."'8,-)el ~f;:-e}"SïFf'f! ""c:·,n,,:.~,, ·~:,,..i:., To.·,-• ' ... ,,.. . 

'·.:~~ ·,:•S,~:_:.. .. t: ~l~ -,.:.-):C?:.t~~~:ct~ =·->{~:~' ·.·;:.:·:_~i(:f.; "/.-'~-~-.. ~c~/::-,.,-', __ ;/~·-~·--.:_:~'~ - ! 

\ 

' " . .,__.; _j --
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------------· ---------··-----------. ------- - -2_60::---- ' hoog tempo van· man ;Iron man ging en '.waar de hele voor-'. 
J:i.oede aan te pas kwam. Bert Hendri<iha gaf tenslotte de 
laatste. trap. (1-1) Ons tweede doelpunt was min of meer· 
&en presentje van de St. spil, die h,et op ,het gladde veld ~7e:r mo7ilijk _had. Bert Hertdrichs was iets vlugger en hij ll:iet spil.en doelman kansloos. l\'Jet deze stand werd ge-· :rus·t, De thee in de rust à.eed ons goed. Want Lens ging ., door! Paul Fretz zorgde na +·15 min.spelen voor 3-1.En 
weer een kwartier later deed feter Kewper z'n duit in het zakje'door, na een bekeken balletje van Joop de , Heér, ons vierde doelpunt te scoren. Het ·tót nu toe . , hoge tempo- werd daarna door onze ploeg iets gedrukt en · ·toen kwam Stormvogels opzetten. Onze verdediging, ·met . · Kees v.d;Beek aan het ho,ifd en ·met versterking van. linie binnen Kemner, stónd :pal. Maar. uiteindelijk kwam er toch · nog een do~lpu.YJ.t ( 4-2). Onze· yoorwaartsen 11adden het antwoord echter klaar. Na goed sai::enspcl lcwarr. de 'bal bij ,Peter ·Meershoek, die cle Ymuider doell:lan voor de, vijfde keer lie't vis.sen. met deze stand kwam het einde van : - < • 1 . . deze uiterst sportief en JOed gespe~lde wedstrijff. 

R. Blok. 
N'iet alleen het eerste v10n, ;;ol: alle s:ndere elftallen, 

~ · behalve Lens 12·. Het derde· zet a.e ::J.eL-aan-nek race . r.:et VVP er; RAV.A onvermin'iord voort en t::.·oont nog steeds m9t 2 pnt. vporsprong op l1eide Zuiderp::-.r:~ers aan de kop. Fraai was ook de ovérwinning van· •het achtste, dat• wel-. ·iswaar 'geen sterke tegenstander had, maar na een goede 
v1edstrijd de fraaie eiJfèrs 7-1 bereikte. . . 

. Lens 10 deed het weer wat be:,cheio.en. De ove:r'·t1im::.ing v1,:;r:d Eeï.1 feit, raàc.r de cijf,;;rs_ 3-2 zijn :nie.t er;:; ove~-:: .· 
taigcnd ~ t.e:-.1--::cr dn.ar tv.ic':! wcl::èn geleden !'..,:·'.:' ·~-e.lfde VVI: ·~ =et con n•n:r~ n~-nc'ro·og' ~--terc',n~ a '' n~nnt ar _:_..,, _Ju -'-' ,,:., '-'- L . ..:..ç11 -~ ;J. • ua ~•'-. G.. • ..., • ..__ .,....,_,_1,. ,.., 

\.-oor clit ·elftal dè bicr---1~1atch on llet-1:zro;.:ra:::..:~ ~.-1'!1" de . ~-- ~----.,Q.._ -·----·-·-~~ . .;:: ..... ---~~·-+··---------- __ sa . ui tv1e_dstr::1a.: tcf;_2n_~ Quic_l( StcJ~~~ dat. 1:.vg stcL :~.s ven gró.-

.. 

ts ster}~tG bl;jl;:t gr;,;,ft. Word;t er ge\'JOnnen, o.an ligt de -~,eg n~-=-,i"' ht:1-.J,.. 1,-i::.r.o.ni·~-en~c'--p ope·-~ ,~,:-,ar eo.•,-, ncdo-..•l;."J6(7'' ;·\. -~~L. •••··•_t, ___ :,.,J!J..,. V -••.J. ;.J.,:i_ ,_·J.-,,J _,J.,_, -1:,.,J..J _ v..1...-c_;.r;..,.5 
zal onze kans-;;;n B.anziellljjlf doen llalen. Doe danrom je 
u].te;rste best j0nt=:0;1s., en Zet all~}~ ___ 9_p alles:., Thuis ·. l\1.l::tó het ook, C.u:.i waa~en: z9u het NU niet ga~n ? '.' - . _,, 

' • 

.. 
·' 
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LENS I ZAKAGENDA . 

!sater dag 
Zoridag 
Maandag 

28 Maart Jun. 7,:8,9,10,11,12 pup. ·A,B,C,D,E, 

2 9 ,., , . Hoogfeest van Pasen 

30· " ·.2e ;paasdag, Senioren 2 ,8 Jun. 1,4 en 5 

Dinsdag 31 " 
, VloEnsdag , l ap:z:il 

Z11terdag · · 4 · ri 

Géén clubavond , 
: Traininggroep 2 en 3 

V/oensdagmiddagcl ub 
. AVONDTRAINING BIJ SPOORV/IJK 

: Contactnv.on'd. 

.. 

•. 

. ,' . -_ . ' Z A 1' I G : P A S J:, 11 - , , . . . , 

~======-========·= ~-=' -==============::::::::_ ===::::=========·==· === 
Belr.ngri.ik bericht:' . . 

TRAINING • . . ·· · . · , , ,, 
, . . .. Met 1nga·ng van yglgende wekk woensdag, dus 

1 April, vindt de training .Pl'et, ts van 7 tot 9 uur op net 

ter:;:ein van SpÓorwijk, bij kunstlicht. , · 
• .•, .k .. 

• ' -. ~__,. . '• 

.. · 'Gezien de belangen,,die er voor de hoogste 

elftaller. 'op het spel steat·,· rekenen we op aller opkomst .. , 

Dit is geen April-grap; doch.bittere ernst.· 
· Tot zi.ens dusJ ·,; . 

11 
· · 

. ~ • \'/J. ems 

• 
OFFICIEEL· 

j 

382 C.v·.d.Kuyl', 21.7.47'\VEzelrnde, 250.., 

- 383. A,Krol, 4.2.48 ikss,rnkade 28 te Rijswijk 

·_., 384 F. Koene, 2 3. 8, 48 P.uinerwoldstr .18 

~ 385 -J .Kiebert. , 30, 9. 43 \foilliarstr. 64 A 

,.-386· R.Bruggerimri's,,,le.12.48 Huls:tstraat 10 

-387 ,R.Arends, 19.2.40 fümdveen 36' , 

.:. 388 É. Osse, 31. 7 -48 Mcrconistr •. 43 , 
_,,. 389 J .~;;iyim, 5 ;2 .49 hÎelis 'st0kèlaen 2128 

.,-• 390 ,J. 1.,i,n-9,,r",k, 24. J.,41 ,Vledderstraat BO . , 
. ' . 

✓ 

,, 

' ' 
·" 

. ' ·~ 

·' 

.. 
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--------------------------------------------------------- ~-
✓ n° 391 P.Osse, 12.11.48·, ,Beeklaan 180 

~ 392 W.Pont; 7.2.37 Gr.Hèrtoginnelaan 114 

Nieuwe donateurs: 
n°407 L.A.llt. Baat.en, v.d .. Spicgelstr. 7a} a~hgewor·,en :dhr. · · 

. '408 VI.W.v.d.Vet, Krin.En:makade, 125, JF.Grent en,H.v.d.Beek 

CLUBGEBOUVI: 
Onbekend als we waren met de gr:.ng van ,zakèr,. in de :, 

bouw-wereld, mee~dén we dat het'verkrijgen van een bouw-ver

'gunnihg slechts een formaliteit was,' welke in, een kort tijds, 

bestek kon worden vervuld. Het blijkt echter, dat hieraan tel 

van, e.l of niet 'officiële, instr.ntis:s hun fiat moEten geven. 

rat dit' geruime tijd vórdort, laat zich indenken: k,arom · 

blijft de vGrgunr,ing, welke we reeds in ons ·bczi t waanden; 

nog uit. Hoe. lang nog ? \\e kunnen het bij br,.nadering niet 

· gisst:n. Unze infor_mc:.ties wijzen echtür wel uit·,, dat .or mei 

yobrtvs.rt_ndheid' aan 'NOI'dt gewerkt. We r;;_·_chtcTI dus me.ar evtn 

',:.f . 
Intu3sen hebèen we nog gcl,:,gfnhEi.id de ontbrE:ker:de 

, " cu1tj"s" bij elk~ur te gE!rEn. De.t onze m(ns,Jn hierbij. niet 

,stil zitten, blijkt vml uit hE>t feit, ,fat er sU!.er't de lu,t-· 

> ste 11 0.îr'-,kening 11 ' v;ecr voor f. 1150.- c.o.n obligaties Yler.:l ge

pl cc,tst, zods.t in totnal n\l f.18.150.- bijeen· is. Vol ver

trouwen zettE,n-we- onze pqgingen vodrt_. Lc.t \'ie zullen sl:.. i.~en 

aanrvr.1n zijn we bij voorèaé!t ovértuigd..·· 

TJ;.i'REill-ACGU:MOrAT·IE 
Hoewel wc de 11'.atst~ drie ·zond,1gen niet over het 

-çi18er_ konden roemen, iS d-t. tijd r ... iet :.ver- meer, dat het prettig 

is, om een voetbal-,vedstrijd zi ttE>nd g:'.dc te slaan. Als de,ze 

~~v"ue in Uv:.- bus _ir~l t 1 zullt';n twee sterkC t12nnen, r8c ds ~,r..k•~ lo 

,..,.,en · ·' t d · t ' lt. t l t !' t 
_ bt zl!g ziJn gcwees , c oe onnen p:'li;J. Jt..S e p er- sen. 'iE. gt-

heE.l kan dus op kor·te 'tcrr;:;i~n wordf·--i :~îgc~.7crkt; Komt ~u binnen

kort eens E;en kijkje, ne::;t"n? Wellicht b<.,stuat de mogdijkheid 

om een plc.r:..tsjc to r€sc.rvt...rLn ! !
1 

_ 

"·" Door het' l)lH[~ t:::'.';.:L Vrin de aÏro.stering v.s:n het twee-

de., spErlvcld, u1 het gGdüclte vc;;n ons d"rde ttrre:iri, heeft hét 

g(;heel een ... andcr aanzi€1~ gE:kregen. Is .hc.:t U_ ook opg0vallen·,, 

hoc kc,urig tlGz.0 pnal t·'je;s (om. het t,niude veld) in ,de vc:rf. zit

ten. Dit hE:1:''.;t n we 'te d:::r::-~t-. n- ::,nn-1\lichcl He.ra er[,, die met assis.a: ... 

tcra\.tif.. v.ç~n -.:: ::;..- .r. 1o· 1zr.:~terdE::@~1lt.f.· ~ ( -~ -:-1::-;. een twee-

' 
(., ' 
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af.!! 
K.N.V.B.-TOTO. ' / 

; , ,. 
' 

,-Alle deelnemers hebben zóndagmiddag h..un,hoofd ge-

sch;,_d, over het "àbnormale '' ven 'de uitslagen. Wij hebben,. 

• er ·1tä verstand van, doch à., -spelers van het." bets.rlde voet-
- bal·: 1

-
1 kminen er geen snCrs vo.n .. Waarom moeit b..v. "Vi tcSSe 11 

.. 

dat tot nog toe, alle· thuiswcqstrijden had gewonn\)n, jui,st · · · 
nu vGrliezen. Onbegrijpdijk ! ! Toch ware"n er in: nz,fring · 

·· no"g twee deelnemers die ,tc,'t ELF' punten kwamen; · Stel ·j8 voor! ! 

de " keièn" :waren de. heren r~bbèrs-· en Ots _ Op de helft van ' · 
~- - . 

onze " eigen ." compe'titie .hebben we drie leiders met 49 ptn, 
-, . .. . \· . 

·· t.w. A.füiri•ngs, J.v.d.Morwe en M.Suijkerbuijk. Op dl;l twef,de· . 

. · ,plé!Ets met 48 ptn. g8volgd doÓr : A/M.v_.d.Laari en Th.v.RÎjr:: • 

/ 

!; j 

_N° 3 ]!!et 47 ptn.: _A.J .Blok, J .Coucké, l,fovr.C.Gillissen.-Ruid:.; .. 

A .H ppenbrouwers, J. v .Klcc,ff, H. Lck,. D; v. Liés~öut-, H. v.]) jn ,·. "> 
Mevr.J.M.dE Wcert-Püte:r-sén; J.H.'1/üstd'cld., 46 p~ten bf.hr,al

·a.en 13 rE:fllnemers terwijl op_ de vi•jfde plnats _met 45 punteri 
22 d'eelrn,mcrs staan. ,. ·,. _, . . : . . . . . ·· . . · 

·- Voor ,de twè€dé helJt van de helft' "dus spanning eµ '' 

kr,n,:;he:b: ers genoeg. Wié' voe'1Jt ·na z0ndag .ü .s. fü" r2.nglijst rwn? 

WG zijn b"ni0uwd.· , Fnrmuliêren n°76 kunnen tot ZA\:J;;R'DAG,AVOND. 

VIJP ULR v;orden ing0levcrd bij· dhr.P.V,üst, feld, Rcg,mtesselqm 

-198, dhr.A.J .Wàlraven, ,'GoudC:nregt·nplcin,58, ühr.Houkecs,2<è 

Schuytstr.~ü. Bent û er· ook wc,ir bij. ,· .\. 

KLAVERJAS-CLUB.. . . . • . .. - •. 
, De door de ·Pé-l'é g4nrganiseerde klcverja.s-drive ·. 

is c,rcn Vnlledd.g succ1,s_ ·geV1e,;;st. Dit· blijkt wel uit ·een brief· 

wolkè het socrct1'riaat.deze wcek van de heer J.W.Blok ont-
virig,-- é.ll waf,rin. wc kUJiÛt:n )fien : Il II/IE;t. ve,eJ~ gCnoc.gÇ:;n dÓen .; 

;mijn vrouw,rn ik :nedc, _ui..n:fe kl:werjt.s-wedstrijA. lfr,t.is 
11 dnn ook dû- reden, dr,t ik, mç,de nar.iens enkele andere 
11 ciidjes" ll lic.~· v:-1.n_."Z,oclf doe, Óm ir: ··uw vén::niging,- 0en kla-' 
" vcrjas.:.club 0p te richtEn. r.vGnecns op Mngridagavond.• , .,, · 
11 G~:Jrne wil ik mijn mede~erk;i.ng hit;rn.8.?1 v~rlenen~~ 

. , .- .. ,• (,;et) ·J.W.B1,ok.' 

Deze r·uggcstie ,is" do0r het bestuur met veel' instem

min;,- nntvnngen. It1t ·zou· erg· p'.rettig zijn, indien E:en p~rt . .'.1- · 

··: ÎL_~·.tc: l~1nvC:rjtls-r.:!l ub zoü kunnen worèrn· ~;~J:r1:0ëü~d·.· Di:: ··:rl-.,. 
:. '! 1 - '":oJ pr; cL >;.;:.i..,:, vt-r ... d ;-:çu hiE.-rrrïf:'dl . ...... .!!. ·;_,:;_,., r:;t,-, ..,:_,:r. :.)' •-:t. 

~ 1 ' . ' ·• 
--: ?' .. , , 

' . ' ' 
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":F;n Vfie weet tot: welkè p;,esiaties Lena op _dit ge'l:>ied ;in 'staat. 

blijkt.te zijn, indien het h&ar krachten met &ndere élubs kan 

· ge<an meten. Mocht U- in principe er iets vc0r voelen, geeft ,·· 

dit direc-r op &an de jzeren van de Pé-Pé·, t.w. H.Haket,Linnaus.,

strcai; 143; J.Je.ger, Weimarstr.67, J.Suykerbuyk.,'Druivenstr. 

99 of A ;Hoefnagel, Tnma !,cnstr. 243. 

VARIA: 
- 1én April vijftienhonderd z0vècl waa voor Alva eert 

· xampdag, dor>r het vérlies van zijn bril. 
Maar l April 1959 wordt voor een bekqnde· Lcnsfr,milie 

een grote feestdag. Up die,. datum m:m'ëlijk is'hc,t vi.iftig .jDar 

·•geleden, dat onze donateur, ae• heer Jager zijn eig€n kappcrs

bèdrijf oprichtte. E<::n werkelijk uniek jubileum.,Wij wcns,n 

de Heer Jager nog vele goGdc · jaren als " h,:c:rartist " toe·. 

Er is de w,heie dag receptie ten huize van de jubilaris, Wei- · 

"marstr.67. BE:1':.ngstelleriden zijn van .h~.rtc welkom l 

- 1forry Dietz was_ zo ,,nfortuinlijk tijdens, de zaal vo,; t

bslwcdstrijden zijl'! be.cm te br"ken. Vancf deze 'pfaêits spo&dig 

be tE rs chc p, Harry ! 

PROGRAl'.MA SENIOREN VOOR 2c 

- 12 uur Lcms 2. - Vios 3 · 
~ 12 11 Maasstr.5-Lens 8 

-:-:'..:-:-
PAASDAG, 30 l';iAART 1959: , · 

. Hengelolc:an . , 
v. Brienenlcc,n t. o . Uns tc•rs s pnrt-

pa":k te ·Vfo.ssep.aar:. · 

OPSTELLINGEN: . 
Lens 2 : F.Kortekaes, 1:Knijf:J;_(v), H.Kemper; H.L.~nc.'c_ 

C Peeters, A.Hoppenbróuvi'ers, J.Wüstefcld,H.Rç-rduijn,R.Wüsti~ 

-feld, A.Burghouwt, J,Jagcr.' Reserves: Il.Vcrh,,ugd, F.Burc;houwt, 

C.Veldinkk. ' 
Lens 8-: I!.v.d.B.èc k,J .v.d·,Bcek,,',y.Onna,A.O,,derv,ater,J. · 

StoltE"flbcrg, ,1 .Bro~kk,ns;H.J,!uldér,. L.fü,_ 'i/cEcrt., S.de·Bruijrt,'· 

,J.v.Poelje,L.L;i~·ssonft RescrvE'S : P.M.Bn;:·,-· D.v.Lic..sh0ut. 
'· ~- " . . ~ - -

Afséhri,jvingen:·vn,~r lste Paasd:1g··tc richten aa'n tl.hr.F.J. 

v~,i:l Lu.xemburg, Buys Bpllo'tstr.54, tE.l.636509. · · ··· · 

· Programma Sf:nior"n-voor· zondag 5 :.pril 1559 : i,VC 3-
:::.~~ns~ 2; ;Plnt1ir~g0_1 s, 3-Lcns 3; Vrc dE 1:0-i.J.rch 5-Lcns 6; Li.:·ns 8-

J •:thv 7. Le:ns.).,4,5 on 7,,zijn vrij. · 

,Y 
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: PROGRAMMA JUNIORF,N vooR ZATERDAG., ·2s MAART"r959; · ~-- ·.; 

7 Ten ein Ni jkerklaai{ . ~ 3u45 Quick Steps 6 ·_ Lens 
3u45, GilA 6 , - Lens 8 · · ·. 

- 3uur Velo 7 ·_ Leris 9 
Tm:-.· ein Ockphburgh 
Teri ein -~a:rry Hoekstr. Watering en 

7 Vl,T2 15. · .• r -, 3u45 Lens 10 Wé.stlondia 
- 2u30 Lens 11 - GDA 9 - V 2 T 2 L 6 

3u45 Lens 12 Westlandia 8 V ,, - l· L i) 
lu45 Len$ A -. Vrcdenburc.h A V 1 T 1 L 5 

- lu45 GDA B · - Lens ll Terrein Emmastr. 
-·lu45 Lens C- .: Rava C Y 2 .T 1 L 6 
- lu45 Len.s D - Velo C ,V 3 · T 1 L 6 
-·2u45'LensE -GDAC.' V3 Tl'L 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR MAANDAG .. , 30 MAART_ 1959. 
- lul5 Den Hoorn 1 - Lens 2 ., Terrein DE.n Hocri'i 

; 

1 - ;I.ul5 Verburch 2 - Lens 4 " Poeldi~k 
- .2-n',0 DHL 8 - ... 1~ns· 5 11 Brasserskadc 

. ' 
' / 

Delft 

J 

De opstc llii;lgen z:qn: -• 1 . 

Lens 2 : G.dc H,i:c:s, ·A.Lutterman, L.Hanssen, R.D<::kker Kleyn; 
i(.v.d:~,;an, C.Vcrheufi~' 7.~ue~ers, M

1
,,Harders, F.de:.:Groot, ·. 

H.v.D1Jk,, N.Drabbf.. es •. 1,.Hc,nsen, ... VEnderbos. S,,m,nkomst. 
'12ul5 Lijnk"amp, de L, Reyweg., .. ;. ·; .-, •' • 

· L€ns 4 :. W.v.d.RuytenÖvek 1 ·J .Witting, C.Donckaerts, _ 
J. v. Zon ,A .l3o.rn, ·Vl. v.d. LEtan, F .Nordmanlt, P .SchüE: ben, R .'Straat- .,. · 
hof, J .Mr-lier, F .v .Dijk. Reservr,s :_ 1·. Thomas, V .Nowec. 
Samenkomst' : Hengololaan, hoek 1r.yweg 12ul5 . 

Lens 5 : P. Schul ten, J. \'(iodenhnff, F. Warns te,;;ker, F · De-
V/i t, M. v. Zilfho4t-, C .Nuytcns, -A, v .Eig ,G .E_kelmqns,. A.Vriélink, 
P.v.,(,er•,en, P.de H::ws, Res.: F:,§e"l& Pucnte, N.v.Adrichem, -
Sc.menknmst: lu30 Lijnkan1p, de 19. ·füyweg. . . 

- · Lehs 7 : ÇLEkLhlnns_, J,. Ji•.cobsou., 'p. Ni11. 1:.-:-,·cnhuizen, V. N~wee.i,( 
,,, J .v.p.:Knu1p·, }'.de 1u Puente, J.Niitting, 'E.3:i·.~uwcr,R:Prlmnn, 

. L.'.rhorr.::s, S.Dr:uw., Reserve: L.Jûhe·e. . 
. Lens 8 : v:.Burghouwt; J:Grocneveld,A.Il&rte,R.Koolrr.c.es, 
N.v.A_drichem,R.Meyer, H.Engh bc:rt, 1.Bish, J .Vcldink, 
~'.Duym, A;de Jc,ng·. Re.s. :Ç.Su:tkerbuijk." -. 

Lens 9 : 11ls bE:kend met ·.P.v.Dijk. S11mcnk0mst: -2u30 Hen-. 
~g8lolr.a.n, ingnng C}\S teriein. 

"· Lens lC\. r,ls ··bckGnd:· 
. < . 

-
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--------------------------------------- ·------------------ ---
Lens 11 : als vóri!Je we~k gepublic~erd. Res.: J .v.Oyerl:eek 
Le.ns 12 : als vorige week gE:publivecrd met B.Blok. Res.: 

R,'Suykerbu;yk. . ' --
. Afschri,jvingen aan dhr ."E. Sarolea, Me.zenLwn 43, tel. 

. 331506. 

PUPILLEN, Atkntie ! 
! : Reis. C.v.d.Kuyl, F.Koene, ·, · . 
B.: F.de Kleyn speelt mee. Res, R.Brug,;uaan, P.psse. 

C 
Samenknmst: lu35 Thorbeckelaan, h00k Haagweg · 
Res. A.Schellart, ,R.Blnk •. ,' 

D Ingtdeeld bij Lens D : C .BernhN,rn. lies.' R.'Duyvestyn, 
,T.Bremmer:· · · · • , , · · ; · . . 
R.An.nds, A.v.Es,N.KN•t,J .A.Gr"·•thu.izen1 F.J,he, ,P.M0u{ 
rik," Chr .Krug~r, 1.,: v .d .Rui knb:,ck ;11:Suijkerlmijk ,P.. 

_'cnmph"..l.iz.:ri, .A.Grrot. Res.: J.y.Rn,_ .. y, E"Osse. ,, 
• ? • 

,.. Afsch:r·i.jvinge"·n v~·Prr vrij.dnf;o.vf:nd ·3an dhr.A.V.G~stel ~; 
• · T•mutt0 nstr·.166, tcl.33?900. :. .. · . 

Prn;c,,rc,f,1",nu junic,re1, v<'0r 4 en 5 iipi:il 1959: Sp• ,~rwi;ijk
Lcns 2; GDA - kns 3.; Lcqs 4- LHL; Iû{AVV,-kns 5; Rrsva-Lcns 7 
Lem; 8-VVP ; Blrmw Zw01rt- L<.;ns 9; Blauw Zwart - Lens 10; 
OSC-Lcns 11; GDA - Luw 12 •. 

Vè.n de Pé-Pé. 
Eindstand klc VET ,jasdri ve: ' 1. Mevr,Jager 22.536 6. G.Pc0ters 21.548 

2 •. A.Hncfnagel 22. 018 ;i. 7. Hr. \'folhcin 21.487 
3. Iir.Blr.k Sr. 2176D. 8. Hr.Drab be 21.254 · 
4. }'. Burgh0uwt 2i.702 ,::-, \"/.Strcvé · 20. 924 ~ :, . 
5. H.Hcket . ' 21.688 10. fü,vr. Bl 01è 2ü.J47 

De tridgodrive gaf· als ecrs'cc F:ijswinnaars k zitm: 
_Mcvr.He,rucr.s, Hr.G:r0en,Hr.:Ur,,b, &,Hr.Bv:·sb•onrn. t8rwijl- mei de 
b0edo prijs gingen strijkGn : 'Mevr.Suy: . .:rl:iuyk, Hr.Su~·k,_rbuij 
J,'.Hoi.'<fnagel, Hr.Kester. 

Tit-· ·:1eidc drives /,-;r;.rçn een de.vG:i:-....:nd succes. Hsrtelijk 
dank vnnr d·"· grote· dcelm::.:è: . Pé-Pé 

P.S .. (I:.r h~bben ~ïch v.-:--rT 
1

dG te vorr::cn klnverja_sc'lub rccè~ 
--ë ,,n vijftit;ntal lC:f.á. · ngc;m0ld ) . 

' 
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Uitslagen van Znndag, 29 Ma~959: 

Senioren 
Len9 1 Oranjeplein 

Lens 2 Laakkw.5 
YIOS 6 Lens 3 
Lens 4 - Verburch 3 

2-4 
2-2 
3-6 

10-1 

Lens 
Lens 
L(_'nS 

Junioren 
, .• . 

1 Laakkwartier 
2 VrcdEmburch 2 
3 Rava 2 · 

2-5 
5-1 
2-1 

,< 

'Wit Bl.3-Lens 6 
RCDH 2 - Lens 7 

0-5 
3-3 

(gecstaakt w,gèns wanorà],ijkhedèn) 

. ' " ' 

De 0verige wedstrijden werden afgelas·t: 

SENIOREN: . 
Uok de belargijke wedstrijd 1;_egen, Oranjeplein hc,eft -i 

.·Lens 1 niet tot cGn goed einde kunnen brtngcn. En toch leek. 

1K t nanvankelijk zo goed te gptal).• i\1Gt snell-è aanvallen ver-

· ,:,yerde 0:nze ploeg èen licht ovirwicht fü1t rE:cds.nd' <.nkele. 

rninuton _in 8Grc fr' ,üe goal ·v,.n Jan Suykerbui5k ,rosul teerde .• · 

Helnl'tS was;: de vr(.;Ugde Vàn kcrte duur.~ MÉ-t g;evt:.al:'lijke dotr-

. braken, vr0ral over links_, bc.wszen fü; oranjebroeken dat ze 

hun huid duur znudcn verknpen. Bnvendien raakte Harrie Raket 

geblesse8rd, W&Grdorr nnz<:. ploeg ceri belangrijke steun 0p b,t 

mîcldonvel,d verl0or. SteE:ds· gc".·, .. arlijker ging het eor ;voor 

Lens uitzien l 'E,n wat ieder vrcLsde, .ge.beurde! Oro.njeplEin .. 
' 

~ 

ginG doelpunten mr:kcn. Beek verzuimde een tc.g~ nste.nd.e:r:. ar:in t 

vallGn en de ge.sten mr,nktc_n golijk, Asn h)m tv1c,:dc anclpunt · ·, 

hing 8en lichtelijk bui tcnspçlluchtje. Een v,:m de Ornnj0-' 

pleiners stond bijna rp de dc'>cllijn en bcle:mmcrde 0nze kèe~. 

per het· uitzicht rp de bal rrwa:t dat .~ntging de scheidsrecht~.r 

blijkb:1ar. zo" bq;nn Lens aan cle twee de helft m'-- t Gen 2-1. 

ncht8rGtand. tkclat de bGzN,kers e:en lichte a<Jrz.eling van· 0n-

. ze linksback gretig h',,clden ui tgE:buit, krn eindGlijk 0nze ç1r;p~ 

himg wur juichen. Glijdend en hui telend Zqg K0 ns Rcts .k2ns 

Je ·v.l ,.,chtcr dG vijnhdelijkc. dç,elman te drukk0n. Nrg sven 

).,:.:·";fac ,dt· horp ('p m~.:.e.'r ty,Gn c.en dr-c:i-gebrrken Ort:;nj(:r.,l,_in:er -

.,{n;,e de el man lis t;g de -v8rkccrde knnt uit wist _te sturen, 
,· . ; 

, 

wns. het duidelijk' dot cr--k deze v1cdstrijd'vmer r·c-r rns verlib

rcn' 1·.re:s" Hèt gaat er ·wel s,.,inbûr uitzic·n,4" t.!l'c1t.1r we hcuUer~. ,er ,t·. 

de ir:c-od int· zoker ,.vann~èr rnZe/~ spelers in de k.r-mende ·wed- :~ · · '. · 

st.rijdE{fl dezelfde É.:neraiê ,J!Gten 0p. te; ,1)rf,. rgéll nls ~Cr.r PL1.. terä · 

z .. _~_d;:.g tç,ge~ 0rhnjc:pl~i1. '.Jr.r.,,~~s·ae\sti.r-.V,·.-rt·hE.:t -vclfd. ! 

. ' 

' 
,. , • 

, ' .. / 

-, 

,,· 
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' Oc>k, bij Léns 2 heeft er een-- ster geschiitterd en dat , 

was ons aller .lrp Hoppenbrnuwcrs die tc'gÊ.:rl Lat,kkwartier een . 
gr<>ntse spilpartij ten beste gaf .. Het tweede was overigens 
wee:r zeer· verzwakt en zodoende mocht,m we nóg best tEJvrc . .::_en 
zij'.n met het. gelijke spel. Tnt· tweemflal toe kwam onz_e 'pl<'eg 
achter te staan.mae,r vio. Linnewe<:ver en· een ve!r opgerukte 
HopI?enb:r<"uwers, wist het tweede_.h,:;ár kampio8nsillusie onge-
schonden te houden. : . . 
Doordat het protest tegen.ADO werd gewonnen,, en de 
uitslag van 3-3 veranderd werd in 4-3 voor Lens, 
staat Lens· 2 nu alleen aan de kop, met als enige· 
concurrent RVC 3; dat 4 verliespunten méér heeft. 
Lens 3 liet zich niet verrassen door VIOS en won met 
15'-3;- zo.dat _in de resterende 3 wedstrijden nog 4 punt~n 
behaald m.ieten worden om z_elcer te zijn vàn de titel. -
Li:ins 6 speelde wéér geen vollèdige wedstrijd. Staakte.• 
verleden week db' scheidsrechter de wedstrij,d halver·,;e.g( 
wegens de aboninabele terreinsgesteldhèid, dit-maal 
·;;erd i;,en kwartier voor tijd gestaa1;:t ,- nadat de arbiter 
slaags was geraakt met twee \'/i t Blauwspelers. Dit inc: 
dent via"! _de clim~~ v;m _ een wedstrijd, . die aanvankelijk 
n:,r~12,al verliep, doch dio · 1angza1,10rhand ontaardàe in. 
00n misselijke vertoning .. In de tweede hel:Bt toondèn 
èen áantàl Wit Bla,uw spel&:fs zich wel zeer onsportièf 

... vooral ten opzichte ymi· ûe leidsman·. Hoe meer de wed~ 
strijd vorderde, de:3 te,-vijan:diger werden de verhouding, 
met als slot bevengenoer.1d schandelijk incident. 
Het pleit voor onze· spelers, dat zij zich niet lieten 
r.-,;.:eslepen in deze onsportj,eve sfeer, màar rustig d66r 
vc;etbalden • .De, overwi.rming is geen nonent in gevaar 
g:·,w6èst. De s:ta,:d 5.:..0, waarbij gestaakt werd, zal 
v1,l als einduitslag gcldèn. 
,rJUIOP.~!: . , .. . 1• .. 

w,t eerste heeft het deze l,:•;,cr niet ku~,ncn k),àren. lJe 
goede ploeg Vé\11 L.-akJrnartier klovte or,,s enigszins ver 
zwakt elftal 1.,et- 5-2. Volg~nde ln,er beter. ' 
E:--cn keurige" ovel7winning bc·c::-te het twe;;de, · dhàrbij .te:.. 

• v ,ns revanclic, ner,1end vqor <":; ,ü tnederl·,ag. Verheugend 
js,dat· ~c ·, '.'·::~:.l .het s6hot· .. \·onden "~:,'_trt te hebben, 

, . . 
,_-
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Zaterdag 4 April: 
Zondag 5 Il 

Maandag 6 Il 

Dinsdag 7 " 
Woensdag 8 Il 

Zaterdag 11 11 

LEN' S ZAKAGENDA 

. Jun. '7-8-9.:_·10-ii-{2 .Pup ;A-13-C-D-E-: 
Sen. 2-3-6-8. . · (+ 2 combinaties. 
Jun. 1-2-3-4-5. · · 
Clubavond. 
TRAINING Jun: 3 (zie cmder Juco-nieuws) 
Woensdagmiddagclub 
TRAINING Senioren 
TRAINING Jun. 1 en 2, ZAALVOETBAL 
(zie onder Juco-nieuws) 
Contactavond t • 

HET IS NOG NIET TE LAAT t 

HI:'i' EINDE NADERT. 
De huidige competitie nadert met rasse schreden het•einde. 
En zoals ieder jaar - wij kennen eenvoudig geen "rustig" 
seizoenbij Lens - wordt het weer éen bewogen sluitstuk, 
waarin voor onze club belangrijke beslissingen zullen val
len, die ons uiterst.e spanning bezorge'!-. 

Daar is ons EERSTE ELFTAL, dat aanvankelijk rustig het 
seizoen doorwandelde, doch ineens, doo_r een serie van 6 
nederlagen diEJ> in het moeras is beland. Zó diep zelfs, 
dat we zeer groot gevaar lopen door het degradatiespook 
verslonden te worden\ Vergist U niet, we staan er nog 
slechter voor, als de stand doet vermoeden, gezien het 
nog resterende prQgramma. 
De staart ziet er als volgt uit: 

7 Velo 17 4 5 8 13 
8 Full Speed 16 5 2 9 12 
9 Lens I 16 4 3 9 11 

10 Oranjepleinl7 3 5. 9 ll 
11 Hermandad 15 ' .4 l 10 9 

26-44 .. 
32-40 
32-.53 
36-57 
31-44 

No1y te spelen: .Léns: BEC ( t), Hoek v .Hall. ( t), · Delf ia· ( u) 
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Naaldwijk (u), 
Velo: Full Speed (u), Hermandad (u), Oranjeplein (u). 

Oranjeplein: Heri;1andad (t), Velo (t), Full Speed (u). 

Full Speed: H,v,Hqlland (t), Naaldwijk (t), Oranjeplein (t), 

Velo (t). · 
Hermandad: Delfia (t), Naaldwijk (t), Velo (t), H.v,Hol-

land (u), Oranjeplein (u). · 
Zo U ziet is het programma voor .ons dus wel erg ongunstig, 

Alle andere candidaten moeten b,v, nog tegen elkaar spelen\ 

Er zit dus voor ons maar één ding OJ>: WINNEN. Nu of nooit 

zal de ommekeer ·moeten komen, De resterende vier vredstrij

den zullen beslist ZES punten moeten opleveren, willen we 

het vege lijf redden. Een wel heel zware opgave,, •. ,maar 

het kan nog! HET IS NOG NIET TE LAAT! Nóg niet! Moge~ 

bezielende geest, die een tijdlang· zoek was, spoedig in ons 

elftal terugkeren, want er zal nu gevochten moeten worden! 

En ·supporters •... denk er a,an, Lens ·I heeft thans meer dan 

ooit Uw steun (let wel: STEUN, geen KRITIEK) via hartstoch

telijke aanmoedigingen nodig! BROODNODIG! Welnu, laat ons 

niet in de steek, 

Zo somber als de wolken bov°Gn het eersto hangen, zo zon11ig 

ziet het er voor hèt TWEEDE uit. Onze reserves staan aan de 

kop on maken een prachtkans op een.sprong naar de KWVB. De 

stand is mom0nteel: 
1.Lens 2 · 16 11 2 3 24 50-35, Hioruit blijkt, dat wc 

2,HVC 3 17 7 · 8 2 22 ·. 45-31, nog maar &én tegenstan-

3,ADO 6 17· '10 1 6 21 64-28,.· der te duchten hebben, 

4,Spwijk. 2 16 9 7 18 43-40, . n.l. RVC. Welnu, bij 

deze club gaan we zondag op'_bezoek, · Viordt deze wedstrijd ge

wonnen, dan is er practisch gee~ vuiltje meer aan de lucht! 

Comr,entaar overbodig, Cor Peeters en zijn mann,m zullen zich 

tot het uiterste geven, En de supportersschare weet dus waar 

ze zondag naar toe moeten, Naar RVC-Lcns 2. Succes, tweede 

elftall<,rs ! \ 

En nu LENS 3. Onze tweede kampioenscandidaat. Hier is de po

sitie nog fraaier dan bij het tweede: 

1,Lens 3 · 15 12 2 1 26 72-21 Aangezien er nog slechts 

2,C,tas5 15 11 1 3 23 '62-27 ·3 wedstrijden resten, 

3.B,Zvrart415 10 l 4 21 .56-28 hebben wc aan 4 punten 

4 ,Flamin- 13 6 2 5 14 )0-31 so-wivr-so al genoeg, 

go's 3 



-~ ------------ -----------------------------------=~2!: 
Voor. a.s.Zondag staan. op het. programma:Flamingo's-Lens 
(12,30) en SHS-Celeritas(l0.30). Bij winst 'van Lens en 
verlies van Celeritas kan zelfs z9ndag reeds de vlag in 
top\ Maar laten we niet te veel veronderstellingen doen, 
laten we gewoon voor 2 ounten zo.rgen en vooral de tegen- · 
stander NIET ONDERSCHATTEN! . 

Ons tweede zorgenkind, LENS 5, is wéér wat Neiliger ko
men te staan, doordat lantaarndrager VDS 4_voor de der
de keer niet opkwam en nu, als wij goed zijn ingelicht 
MIN DRIE punten bezit, tegen Lens 5 PLUS VIER!! . 

L. 
OFFICIEEL. 
NIEUWE DONATEURS: 
No. 409: ·Duyndam, J .E.H. Prinscgracht 170 
N,o. 410: Engelhard-Scipio, Hcvr .J" VhH. Jaarsveldstraa t 88 
No. 411: Heitinga, G.J. • . Haarlemsestr.4 Schev. 
No. 412: Reints, H.L.L. · v .Aerssenstraat 142 

IN BALLOTAGE: 
No. 90: J.L.M.Egberts, 

lfo. 91: A.J.Peetoom 

TERREIN-ACCOMODATIE. 

11-1-'50,Nieuwcrsluisstr.43 
H.Houkas~P.Meershoêk• 
21-1- 1 48 Celsiusstr. 52 
A.v.µastel-E.Sarolea. 

Het voornaamste werk, n.l. het plaatsen van de betonnen 
paaltjes, voor de zitbanken, is gereed._De daarop aan te 
brcmgen planken zullen v,aarsc.ll.ijnlijk deze week arriveren. 
Mogelijk kunnen we dus zondag·a.s. reeds.aan een aantal be
zoekers een zitplaats aanbieden. De voorlopige capaciteit 

· bedraagt ruim 200. Langzamerhand .. groeit 'de gezelligheid 
aan de Hengelolaan. Komt~ ook eens kijken\ 

K.N.V.B,-TOTO. 
Elf punten wisten- twee inzenders te vergaren. Hoed af. VJáar 
w.eer nie1; genoeg. Wel werd onze "eigen. ranglijst" weer da-· 
nig onderhanden genomen. Andermaal verov0rde M.Suykerbuyk 
de leiding. Hij heeft nu 57·punten. Op de. tweede plaats, met 
56 punten:A'.Hoppenbrouwers en A.M.v.d.Laan; No.· 3 met 55 
punten:R.Becker; Mevr.C.Gillissen-Raad; H,Lek; D.van Lies
hout en J.v.d.Merwe; No. 4 met 54 punteti:C.v.d.Blerk;· J. 
Coucke; Mevr,G.Dittmar; M.Gelauff; A.Heerings;G.Hohenhorst; 

·A.Rijk;Hevr.G.v.Rijn-Lang0ndorff; ·Th.van Rijn en J .WÜstcfcld; 
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Jan volgen 26 deelnemers met 53 punten, Nog vier ronden 

te spèlen, Wie zal de strijd winnen??? 

Voor a.s. zondag de formulieren weer tijdig inleveren, 

t.w. voor ZATERDAGAVOND VIJF UUR bij: 

P.WÜstefeld, Regentesselaan l98;A.J,Walraven, Gouden

regenplein 58; H.Houkes, 2e Jchuytstr.6O en op ons veld 

aan de Hengelolaan tussen 2,30 en 5 uur bij de heer L.de 

Boer. We rekenen weer op U, Kijkt U nog eens naar nieuwe 

donateurs. We krijgen er elke week een paar bij, Hebt U al 

een steentje bijgedragen ? 

PROGRAHNA SENIOREN, ZONDAG 5 APRIL 1959, 

2,30 UUR: Teylingen I - LenS ILisse (Samenkomst zie onder 

opstelling), 
12.- UUR: R.V.C,3 - Lens 2:Schaapweg te Rijswijk(einde Vre- ! 

denburchr1eg, linksaf). 

12. 3OUUR': Flamingo's 3 - Lens 3: Bij Hoornbrug rechts te 

Rijswijk. 
3,- UUR: Vredenb.urch 5 - Lens 6: Vredenburchweg t/o Te 

Vlerve te Rijswijk. 

12.- UUR: Lans 8 - R.K.D.E.O,7: V 2 T I L 6. 

OPSTELLING;::N 0ER ELFTALLEN: 
LENS I: P.v,d,Leeuw, .J~Admiraal, A.v.Laarhoven, B.Luijckse, 

J,Ras, H,Haket, A,Beck, F. de Jong, P.Burghouwt,J,Suyker

buyk, H.Beyersbergen v. H<:megouwen. 

Reserves: J.Willems, G.v.d. Waart. 

Leider: Dhr. J. Vlillems. 
Samenkomst: 1,-- uur in de hal Il.S.-station. 

Lens 2: F.Kortekaas,L,Kruyff(V), H,Kemper,H,Lancée,C,Paters, 

A,Hoppenbrouwers,J.\"/Üstefeld,H,Rooduijn, R.WÜstefeld, A. 

Burgerhouwt, J.Jager. 
Reserves: A,Vester, H,Verheugd, A.Krol. 

Leider: dhr. A. de Weert, 
Lens 3: H.Eisenburger,-C,Veldink,A.v.Luxemburg,N.de Gruyter, 

C,Hoogeveen, H.v.Niel,F,Burghouwt,J.Beijersbergen, A, 

Linnenweever, W.Hegge, L.Fortman. 

Reserves: P.Bergen-Henegouwen, G.Kochi, G.Kemperman. 

Lens 6: M.Suykcrbuyk,E.LÖwenstein, R,Becker,W,Klünncn, 

G.v,Gcin,C.Nieuwenhuizen,A.Fisseur, J.Kuypers,F.Schippers, 

G. Lam, J.Brochard. 
Reserves: L. Blom, G. de .Zwijger. 



-----· ------ -------- .. --- .. --------------=~2~: 
Lens 8: H.v.d.Beek, J.v.d.Beeli:; P.v.Onna, A.Óuderviater; 
J,Stoltenberg, J,Broekhans,H,Hulder, L. de Weert,· S.de 
Bruijn, J .v.Poelje, L.Niessen, · · ·-
Reserves: M.P.Bom, D .v ,Lieshout", ~ _;,.:,~ ,: . •·;,;," .. ,-~ • , . _ 

AFSCHRIJVINGEN té richtenaan:. F.J,v.iti.xeml:mrg, B_.Bal-: 
lotstraat 54; Tel.: ,63 65• 09., - ·, :. ' · · -

WAT DOEN WE ZONDAG?.?? HET TV/EEDE AANMOEDIGEN-\,\-! ---------------------------- .------------------~------; ·1 ' j ·',. ":, < -,.,._ ··• 
.• , . .,, ,ç. 

VAN DE JUCO: 
. Programma's voo~ 

3,45 u, Rava 6 
3,-- u. Lens 8 
3,-- u. El.Zwart 7 

3,-- u. Bl, Zwart 8 
3,45 u. o.s.c. 6 
2.45 u. G.D.A. 10 

zaterdag 4 april 1959: 

-.Lens 
- VVP 
-· ·Lens 

,t:'· 

7 - Terrein Zuiderpark. 
9 v,2~ T·l;~ L 6. 
9 - Dn.v.Mansvéldtkade 

Wassenaar. 
Lens 10 11 

Lens ·11 -Terrein· 
- Lens 12 -Terrein 

Buurtweg. 
Ockenburgh, 

PROGRAMMA VOOR ZONDAG 5 APRIL 1 9 5 9. 
12.--·u. Lens 1- - Lugdunum VIT 1 L 5 
1.15 u. Spoorwijk - Lens 2 - ingang Hengelolàan. 
1.45 u. G,D.A,2 __ -.Lens 3 -Terrein Ockenbûrgh. 
1,15 u. Lens 4 - D.H.L, V3 T2 16. · 
2.30 u. R.K.A.V .V .4- Le:1s 5 Leidschendam.·~ ·, -

,. '; . -' -. 

DE OPSTELLINGEN ZIJN: :·'-' 
Lens 1 : als bekend met M.Harders ~n H.v.Dijk.Rcs;P .. Frets -
F. de Groot. SAMENKOMST: 11,; 30 uur terrein~ · · 
Lens 2: G. de Haas, A.Lutt'erman, L.Hansse_n; ·R.- Dekkcir, 
Kleyn, K,v.d.Laan, C,Verhèugd, T.Roebers,_ j,y.d_.Knaap,. 
F, de Groot

1 
N ;.v .• Adrichem,· .N .Drab be,-- Rcs .E.Bish~J-. Vel.Jli'ámk. 

- ' ' - " t"' .~ . ·•, ~ ;, • ' • . 

Lens 3: als ·bekend. Res.P.Nieuwenhuizen, -F.Duym·. ·• 

Lens 4 : w.~.d.Rliytenbeek, J,Witting·, c·:Danc~c~t~,J·.v. 
Zon, A .Born, W. v .d .Laan, F .Nordman., P .• Schocpen, R,Straathof, 
J.Molier, F,v.Dijk, Res.: V;Nowee, A.Ekel~n, 7·.. · · 

Le~s 5: - D .SchuJ:ten, .'J :v,:1.cdenh~ffj -F', Ham~tecker ,F. •de Wit, 
M.-v .-Zil thout, C ,Muytens, A. v :Eig,R, Polman, A, Vriclink,· 
P.v.Gerwen, P. de Haas, Rc13,_::W-,Burg;houwt.;B.Grc,en·e.vcld, 
SAMENKOMST: Lynkamp, De ·1a Reywcg. - -·- . .. ''. : ~: 

. ' 
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Lens ·7: als·vorige week gepuhliceerd ·met H.Nieuwenhoven. 
Res.:· B.Brouwer, ·'L,Jehee. ·.' · . · . . 

Lens 8: als tegen G,D.A. Res.: )!:,Smit. 

Lens 9~ als bekend, Res.:P.v.Dijk;•en A.v;Dijk. 
~araenkomst: 2,15 uur:Javabrug. 

Lens 10: als bekend; Res.: F.v.d.Bc:,ek. 
Samenkomst: 2/15 uur: Javabrug. 

en F,Janssc:,n, Lc:,ns 11: als tegen G.D.A. met A',Koeleman 
Samenkomst: 2,45 uur: Javabrug, •· · 

Lens 12: P. b'bing, · J .• v ,Qverbeek, C .Hars, F .Rekers, · 
K.Loomans, C, de Heer,R.Pcters, S.Blok,A,v,d • 

. , . Beek, C. Suykerbuyk, A .Suykerbuyk. Ros: :A .Lclie-
vcld. ' . ' 

AFSCHRIJVINGEN: aan dh,r. E.Sarolea, Nczcnlaan 43. 
Tel.: 33 15 06. • 

LAATSTE WEDSTRIJDEN ZAALVOETBAL-COMPETITIE. 

WOENSDAG a.s. worden de· laatsté·wcdstrijdcn gespeeld van 

de zaarvoctbalcompctitie in de zaal van V .V .P. Tonierst·r, 

Aanvang: 8 u. en 9 .u •. De volgende spelers worden opg.eroe
pcn: Voor 8 u.: J.v.d,Knaap,I.,Thomas,R.Dolman,.P.Nieuwen-

huizen, W ,Burghbuvrt; E,Bish, J. \[eldink. ' . 
Voor 9 u.: C.Muytcns, 'il,Hansen; A.Thomas, G.Halleen, 
P,Schultcn, P. de Haas. 
AFSCHRIJVINGEN: vóór maandagavond bij het JUco.:secréts<riaat. 

TRAINING:' 
I.v.m. het belang van,.de Competitie ·vooi- Lens 1 en 3 en 

de te ver beieren ·positie van 2 begint "de trainingscampagne 

voor LENS 3 DINSDAG 7 APRIL te 7 uur op het veld. . 
Voor LEHS l en 2 WOENSDAG 8 APRIL te 7 uur.op-het veld. 

· Verdere, publicaties çncr de. training van ,de andere elf

' tallen .i;olj,;en .. in de LENSREVUE van 9 APRIL • 
. . ------.. ,• -------------. ------.. -------, ---.------------

LEES ook' achl'er in deze REVU:E :':; 11 JUNIÖRES , AT ENT IE ". ! , 

EN NU DE PUPILLEN ! !· ! 
PROGRAf'J'11\. PUPILLEN VOOR ZATERDAG 4 APRIL 1 9 5 9. 

1,45 u. Lens A - Quick Steps A V 1 T 1 L 5 

1,45 u. Lens B - M.O.A, A V 2 T i L 6' 
1,45 u. RAVA E - Lens C Terrein Zuiderpark. 
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1.45 u. Vredenburch D. Lens D • Terr.: v .• Vreuenburchweg 

Rijswijk. 
1.45 u. RAVA G - Lens E Terrein Zuiderpark. 

3,..,- u, Lens Comb.I - Lens Comb,II: V 3 T 1 1.5. 

DE OPSTELLINGEN ZIJN: 
A,: Res,: A •. Schellart 
B,: Res,: J.Langerak. 
C,: .Res.: F.Jehee, J,Bremmer.' SAMENKOMST: 1.35 u. ing.: 

Ra va-,t errein. 
D,: Res,: A.Krol II, R. Duyvestijn. SAMENKOMST: 1.15 u, 

Lijnkamp, De la Reyweg, 
E.: R.Bruggemans, A.v.Es, N.Kóot, F.Koene, C.v.d.Kuyl, 

R.Blok, J.A.Groothuizen, Chr. Kreuger,H,Suykerbuyk, 

R.Car;iphuizen, A,Groot. Res,: P.Osse.SAHENKOMST: 
,1,35 u. ingang Rava-terrein. 

Lens Comb. I: R.v.Eeten, J.Cobben, R~Eykelhof, J.v,Rooy, 

J.Langerak, B.Osse, D.v.d,Steen, M.Bakker,J.Keetman, 

P,Osse, P,Busman. . . 
Lens Comb.II: R.Arends, J,Engelbert, A,Schellart, M.v.d. 

Ruitenbeek, A.Roodenrijs, ,F,Mourik, C.v,Baal, J .N. 

Groothuizen, ,J .Verhaar, J .v ,d .Broek, J. de Waart, 

De wedstrijd tussen deze combinaties is bedoeld als oe

fening; vandaar dat de meeste.spelers op·voor hen vreem

de plaatsen zijn opgesteld, En. de nieuwélingen kunnen 

hier laten zien wat ze waard zijn. · 

AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 8 uur aan dhr.A.v. 

Gastel, 'Tomatenstraat i66 - Tel..: 33 99 00. 

J;1 Bremmer.en R.Duyvestijn bleven zaterdag als reserve 

weg zonder af te schrijven; Vandaar een extra reserve
beurt. Zij moeten de reden van hun •afwezigheid vrijdagavond 

tussen 6 en 7 uur melden bij de heer A. v, • .Gestel, Toma- ' 

tenstraat 166 ! 

HET SPORTKAMP ' . 
De inschrijving voor hetsportkamp sluit op 15 

APRIL a.s. We hebben dei!e ,terrµijn moeten ste,llen omdat 

er steeds meer. deelnemers komen, die met hun aanmel_ 

ding tot het laatste moment willen wachten, hetgeen 

,ons bij de voorbereidingen .voor te grote moeilijkheden 

steil, · 

De besluitlozen en de vergect;chtigcn zullon zich dus 

moeten· haasten, 
, 
: Kampkommissie, 
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LENS WEDSTRIJDEN REVUE 

Het toch al bescheiden programma op 2e Paasdag werd naar 
latere datum verschoven. 
Op Paaszaterdag gingen echter alle wedstr~jden door, 
met de volgende resultaten: 

JUNIOREN PUPILLEN 

(l.uick Steps 6 - Leµs· 7 1-5 Lens A - Vrederiburch 
G.D.A. 6 - Lens 8 2-2 G .D .A. B - Lens B 
Velo 'l - Lens 9 2-4 Lens C - Rava C 
Lens 10-Westlandia 7 2-1 Lens D - Velo C 
Lens 11 - G.D.A. 9 0-2 Lens E - G .D .A. C 
Lens 12-Westlandia 10 0-1 

3-0 
5-1 
1-2 

· 0-8 

G.D.A.6 - Lens 8: In de eerste helft was het winqvoordeel 
voldoende om spoedig een voorsprong te nemen, die even 
later werd opgevoerd tot 2-0. !Jog vóór rust wist GDA de 
achterstand te verkleinen·door;een aarzeling in de achter
hoede. Na de rust waren weer de beste kansen voor Lens, 
mai:ir ze werden, jammer genoeg, niet benut .GDA bleek betere 
schutters te hebben, tot 2 x toe werd tussen de latten 
doorgeschoten,maar de 3e maal was het raak. Met deze 2-2 
eindstand mocht iedereen in deze sportief gespeelde wed
strijd tevreden zijn. 
Door de 2-1 zege op WESTLANDIA heeft LENS 10 de bovenste 
plaats behouden. De Westlanders namen al spoedig de lei
ding. Na 15 min.lwamen we gelijk, na goed doorzetten van 
Bruinsma. Even voor de rust gaf Clement v.Gemert ons de 
leiding, na goed aangêven van Wim Groot. Na rust was Lens 
sterk in de aanval,maar doelpunten kwamen er niet.meert 
Willen we aan de kop blijven, dan zal er beter samenge
speeld moeten worden. 
LENS 12 verloor ook.de 4e wedstrijd, doch slechts met ge
ring verschil. De ,-artijen v:aren goed teg(m elkaar opgev1as
sen en beide verdedigingen waren op dreef. Eén foutje in _de 
onze was vÓldoende om Westlandia aan. een 1-0 overwinning te 
helpen. Heus, jongens, m&ér spek eten, dàn zal het wel 
gaan t Volgende )'leek de eerste zege ! ? 
LENS 9 maakte geen fout en l<aapte de punten bij Velo in Wa
teringen vrng.Er werd door de onzen goed gespeeld, behalve 
aan he:t slot .Guus de Hoogd was weer eens. op dreef ên schoot 
drie keer raak. Jos v.Adrichem• boekte ook éénmaal succes. 
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Een erbarmelijke inzinking in onze achterhoede stelde · 
Velo in de laatste 5 minuten nog i1;1 staat" door 2 goals 
de nederlaag een wa:t dragelijker.aanzien te geven. 4-2; 

DE STEM VAN DE PéPé ! . 
• • •.• .... jlerinnert u er nu reeci..s aan dat op zaterdag 11 april 
de 5e contactavond z.al worden gehouden.· Veel behoeven wij 
er niet meer over te zeggen.Het succes van onze vorige 
soirée was dusdanig dat wij er bij voorbaat op rekenen de 
bezo_ekers van toen ook nu VIeer aanv1ezig te zien ,Gaarne. 
zouden wij nu ook weer eens wat nieuwe gezichten willen be
speuren, Vooruit, Lensers, de "kat is nu wel genoeg uit 
de boom gekeken,,.! U ·zult er echter geen spijt van· hebben. 
\VQ dansen weer in de crypte onder de kerk aan de Apèl
doornse Laan,ditmaal uitsluitend op platen. rie toegang be
draagt f,0,50 voor 1.eden en donateurs, ·1.0.75 voor intro---
ducées. Aanvang: 20 uur ! · 

Tot ziens, , Pé Pé , 

JUNIORES, ATTENTIE! ! ! 
Op voorstel van de juniorenleidersvergadering zal in het 
vervolg ééns in de maand de Lensrevue uitgebreid worden 
met een SPECIALE EDITIE voot Lensl.eden van 8-18 jaar, 
m:iarin allerlei wetenwaardigheden over onze:, junioren en 
pupillen zullen worden opgenomen .Ruimte ontbreekt. momen
teel oin hier nader op ·in te ·gaan. 
Maar let op,jongelui, naar alle waàrschijnlijkheid gaan we 
voJ:gende week starten met de le aflev'erin'g van de nieuwe 
junioren-editie, die als titel krijgt: JONG LENS HOUDT . 
LENS JONG ! Tot volgende woGk dus • 

REDACTIE. 

HOEDEN AF! ' ' . . 
\'/oensdagavond 25 maart kon ik-een uurtje vrij maken 

ora getuige te zijn van de zaa;Ltraining voor een groep ju
niores. H0t was juist de laatste keer,sluitstuk van het 
trimester Kerstmis-Pasen, dat op eminente wijze is benut 
voor een prettige en nuttige training. 
Prettig en nuttig! Er zullen niet veel juniores zijn onder 
de tot de zaaltraining uitverkorenen, die· een ander oor
dèel hebben over hun wekelijks oefebuurtje, Of het zouden 
superlativen moeten zijn, Er bestaan in het jeugdjargon mis
schien termen die kernachtig~r zijn, pittiger dan beide 
bovengenoemde en over de betekenis waarvan geen twijfel 
heerst onder Neerlands jongelingschap. , 
Heb ik waardering voor de training, dan oolt: voor de leiders, 
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die avond aan avond klaar stondegm leiding te geven.Hulde! 

Hoeden af l En hartelijk dank uit naàm van alle jongens! 

Haar bovendien werJ ik aangenaam getroffen~ ook bij vorige 

kortere bezoekjes - door de wijze waarop, de· jongens van de 

gelegenheid ·gebruik maakten. 11Trou moet blijcken11 .Welnu de 

Lensjeugd heeft blijk gegeven van haar tr,ouwl Bravo l 

De zaaltrainig bracht geen verloren tijd, geen weggegooid 
geld, geen vergeefse moeite .De zaal training gaf' winst aan 
alle kanten l · P.Juffermans. 
V A R I A • 
De voorraad GEVONDEN VOORWERPEN, die aardig gereduceerd 

was,doordat vele niet afgehaalde zaken aan liefhebbers wer

den uitgedeeld, is nu-weer aardig op peil gekomen; Wc heb

ben op het moment in voorraad:±, 15 handdoeken en washand

jes,· ,1 enkele zeepdoos, een paar zwart-rode. kousen, 3 Lens

kousen; 2 bruine kous en vele sokken, 4 shawls, 6 scheen

dekkers, 1 enkelkous, handschoenen in wol en leer, een voor
raadje broekriemen, l paar voetbalschoenen(al sinds ongeveer 

l maand '-heeft nog niemand die gemist ?),wat zakdoeken, 

enig ondergoed; een snelbinder, l shirt en een wit broekje. 

Al deze artilcelen bevinden zich op het terrein; ze zijn te 

bevragen bij de materiaallommissie. Wat op 15 april niet is 

afgehaald, wordt weer uitgedeeld aan belangstellenden. 

Zaterdag j .1. is op ins terrein zoekgeraakt 
éen voetbalkous <än een hemd·,. toebehorende 
aan Koos Keet~n. 
Hij had deze graag terug! 
Z:ijn adres is : WEIMARSTRAAT 47 A. 

-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Vleekbla·f-;_;äii de· If.K:V .'v. ·ITtENîG ·en "SNEL "., .. 

Redactie : G.Lam, Wilgstr.'71,tel.391224 

. · G.Jehee,. K_.Eminakade 5o;teL633(,74 

Gii·onummér t;n:v.L; én S. 336711. · · • · · 
, J ,_ : • ' • ~ , • • \ 
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' Vrijdag 10· apriL 
Zaterdag 11 IT 

' 
Zondag 12 
Mcandag 13 

· •Dinsdag 14 
1 Woensfü:g 15 · 

Dondèr,i.g 16 

IT ,, 
IT 

,IT 

IT . 

LENS'ZAKAGENDA 
1959 Bestuursverg1..dering.· .. , 

Lensjun·;7,B,9,_ll,:).2 pup;~ t/m. 1· 
Contactavond ! 
Lenss'èn.: 1 ·t/m'rs; jUn,,1;3,4 15. 
Clubavond .! 
Training junioren groep b 

' Woensdagmiddagclub . 
Training senioren en juniorén groep E. 
Training junioren groep c 

. t• . -

..4 . ----------- ·---.-------------------
----. - ____ .--;_,. -', -----

ZONDAG A .$. DÉ EE.RSTE KAMPIOEN ?? • , 
' 

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

Colltaclnvondbezoekef·s, A'l"2Et'fTIE ! · 

, De contt:ct,.vond vlordt niet, zoi,ls vorige week . . -- .. 
veq1eld, ean de Apeldoon1selaan, mear in. het zaaltje a2n· de 

SCHALKBURG1RS'l'RAAT (hoek Spionkopstr .. ! ) gehouden.' Vergis 

U dus.niet. Tot Zaterdagavohd 

Van het front ! 
Zoals we vorige week reeds Obmerkten, is· de com

petitie nu haar beslissende fase ingetr€'den. Hoe _bel,,ngrijk' 

deze fase voor Lens, en speciaal voor haar drie hoogste 

.. , elf:tnllen_,belooft _te worden, is een ieder duidelijk.· -Voor 

Lens 1 staat het behoud van hf:t vierde-klasserschnp, voor 

Lens 2 ei· 3 de promotie op het spel. Cor.:rcen',· r. overbo_dig!' 

Zondag j .1. zijn de vóorpostgev,,chten gelevc:i: ,-, -1ijn de 

eerste klappen gevP..llen. Onze voortrekke1·s b-:· .':en zelf niet 

aan het front', l:mi éoncu:r;ren~sr- echter weL Orc.njepleih 

verpletterde il'.! eigen- huis Her:~· .. nc1ad met 6-? wN,r;door onze 

voorspro11:g var4 t·;,-ee punten. op .. ::r;, Eotterdar.:.se helckeslu~ ter 

.. onveranderd bl '.: ··t'. Undertussrm is Orcnj'e•1l"in ,,ard.ig bezig 

z;i.ch ,llit ,het kr.'. ,',:,sr)Jlllo,,.r. te VË~ ,<.; ,€ren. • ·· ' 
-:JF •. 

/ 

1 ' 
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-280-. ' , ------------------------------------ - ------------------·. Onze reserves deden zondag e!ln jammerlijke misstap. Met 3-0 moesten zij het onderspit delven tegen mededinger RVC. Onze spelers staken niet. il) hun beste vor·m en het hobbelige veld deed daar kennelijk geen goed aan •. De Rijswijkers zaten • ,- , 1 stuk voor stuk f_el op de _bal en 1J1aakten dankbaar van een drie~ tal verdedigingsfouten onzerzijds gebruik. De Lensspelers daarentegen konden een zekere.lauwheid niet van zich afschudden waardoor het technisch overwicht dat zij met name na de. rust ten toon spreidden, niet in.doelpunten kon worde1) uitgedrukt, al zijn de ·kansen daartoe zeker aanwezig gewee~t. Het wordt nu knap uitkijken, heren! RVC is in puntenaantal gelijk met ons gekomen, maar ••• het heeft een yedstrijd meer gespeel Winnen is nu het ·parool en het be~te is om daar zondag maar n:eteen mee te beginnen, zondag tegen Kr1menburg thuis. Sterkte mannen ! Laat· de mooie _kans op pror..otie naar de reserve 3e kl,., niet' ontglippen. " · • 

Tenslotte Lens 3: Na de daverende 7-0 zege op' }'lamingo' ~- zijn we van de beste verwachting vervuld. Zondag komt het sterk;e Blcuw Zwart op bez..oek. Le_t op: .wmme.er deze wedstrijd gewonnen wordt, is' I,en~ 3 .KAMPIOEN ! ! Hot prorr,o:.-eert dan tevens aute:.matisch nc&r de le'klns 'van do r.fè.elïng Den !!nag, Zet hem op, lui! Een ove:r:winning zal tevens een stirr:,llans voor .J.-e kumeraden u.,it, 1'.een 11· en 11_twee 11 beteia::enen. Succes- ! ' 
Zondag spelen al deze elftallen op g.e Hcngelolcan, te beginnen om 12: uur Lens 2 en 3, · daarni om 2 uur Lens-BEC. SUP:()!;i'ters, .. hier ligt Uw_kans. Zondag kunt U op ons eigen veld alle " dramatische .gebeurtenissen" persoonlijk gadeslaan. De spelers zullen Uw aanmoedigingen zeer op prijs stellen. Wij verwqchten U in grote drommen ! · , •.J , p bl • k . , ~ an u ie . 

OFHCIEEt 
· Nieuwè don(! teurs: 

413 N.v.'d.Leeuw, v.Zeg:elenstr.245 
414 E.Manuel 11.v.BourgondiE'singtl 12 den Bosch 
415 F.J.M,Vissers, ·Vondeihstr.165 
416 A.J ,W.:.lraven, Goudenr~genplein,58,_ 

. In ballotage: 
90 J .L.E.Egberts, 12. .: . "0 i:ic•uwerslui~str ,43 dhr .J!ouk,;s-Mecrsh ;11 .i..J.P2c.t,"'r1.'r- 1 .'., T- 1 ~~i1\~~.:tr.52 -'.!.l::.--.,;.i""~.G-:.s-tCl~S-w•'7•(1lr!:. . '• 

' ' ' ' 
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) • . • '\ 1 . _ _-,, • 

,92 J,F,J.Groenhuizen, 3.4,44 .v.Slingelandtstr.2O5 Gr.Gerrr:ano
t • . , , .- A.v.Gastel 
,93 P.M.Groénhuizen,26,5.45 · · idem I idem 
Bestuursvergadering: De e.v. vergadering-wordt gehouden-op 

. vrijdag 10 ,april, t.h.v.dhr.J.Wüstefeld, Anna Bijnslaaii 14. 
·. Aanvarig 8 uur r :1 

• ~ , • • ,. ~ • . • • • •• 

NEDERLANL-SCHOTLAND, Amsterdam, Woemsdag,2-7 Mei 59 Aanvahg 5 li.Ur.·. 
Voor deze wedstrijd 1kunne11tot uiterlijk zaterdag,- 11 ', ,. 

9pril a.s. nog plaatsen worden aangevraagd bij het secreta
. riaat.' . . 

NEDERLAND-BELGIE, Amsterdam, 19 April 1959, _ _ . 
· · , Aan onderstaande leden-en donateurs isi een pl_[latsbe
wijs vo'or' dezè• wedstrijd toegeviezen. De kaarten moeten wor
den afgehaald, op maandag; 13 april 11.s. tussen 8 en 10 uur 
in ons clubgebo.:w J .Hierck, Apeldoornsei'aan 46. Per kaart·' · 
vrordt· r:u,1O voor aq.ministrntiekosten berekend.' , ' · · . . ' . ' 

· Ere tri b.une f .10. - : ,3. v.d. Laan; l!ara thontri bune • f. 8. - : 
A.A.v.d.Euk,Ç.v.d.~eek, H.H~ukés, Zitplaatsen le ring:f.6.
K.Bontje, J.Bijlsma,H.v.d.Heyden,J.Hièrck,J.Je-ger,A.Beck, 
J .Hoef.riagel, F .Kortekaas, 1:de Weert. Zi tpluatsen, 2.e r.ing: 
f.4.-: W •. v.Roo;ren, N.den "Heye}·, H:·.Borsboom, P.K,;mper; Sta-an-,, 
p1':c tun f-. 2. - : J. Dietz (Wijhes tr.) P. van Dijk (Wetmarstr .2x) 

• A.Lpykens, A.Roebers· 2x, J .Walsteyn 2x. - . , , 
. Mocht U geen prijs stellen op de toegewezen kLiart, dan 

g~.arne deze. week bericht. ; 
-:-:-:-

TOTO-NIEl11'-/S ! 
Weer geen prijswinmiar.s• .. liet Hoogs.te aantal punten 

•(as 11. De koplnpers in onze .c~mpeti tie ·geven elkaar weinig · 
toe: De stand is nu : l.M.Suijkerbui;ïk (67),2. A.v,d.Lrian(66) ., 
3 :Mévr .Gillissen-Raad(65) 4 .R .Becker, H. Hoedemefier, P. Lerou ,. · 
en J.Vlüstefeld (64); Da~ volgèn 15 deelneme:z,s met 63 ptn. 
De eind-~trijd ( nog ,3 weken,) ial ·er,~nnend worden. Form1,,tlie- ,, 
'rep. inlEveren tot zaterdag vi,if, uur ! c j : dhr.P.Wüs'ti: .. feld, 
:1.egentesselean 198, dhr.A.Vlalraven, GoUdenregènplein,58, 
dhr,Houkes,2e Schuytstr·.6O en.dhr L,d8_Boer op het Len~ter
rein {,rr.n 2u3O tot .5 uur). We boekten deze w0ek we0r 4 nüuwe 
donetc;urs. Wie zorgt er vN>r verde;re umwinst. · Doet tJw beft! 

' 
,. 1 

1 . 
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. -------------' --------------- -------. ----- -------- -- -- --PROGRAJ\fülA SENIOREN VOOR ZONDAG, 12 APRIL 1959: 
-2 uur Lens 1 - Beo 1 V 1 T 1 L 5 
-12 " Lens 2 Krimeburg 2 · V 2- T 2 · L 5 
-12 " Lens 3 Blauw Zw.4 V 1 T 1 ·1.6 · ·· 
- 2 " ADS 4 Lens 4 Monstersewég, Loosdu_inen t/o n°10 
~ 11 Bl. Zwart 5-Lens 5 · Dr .1fonsvel tkade t' á~~~rLens ~ - 3 " Lens 6 - ·Rava 7 . V 2 T 1 L 5 · 14 UUR cj,) -lu45 . Lens 7 - BMT 7 V 2 T 1 L 6 
-lu45 DWO 5 - Lens B Voorvrng n°37,Zoetermeer(:1;_10 r.in.lope: 

OPSTELLING DER ELFTALLEN:,- ... ,··. 
van de bushalte. 

Lens 1 : P. v.d. Leeuw, J .Admiraal ,H .lfuemper ,B. Lui.jckx, C .Pceter: 
'H.Haket, J.Vlüstefeld, F,de Jong, J.Suijkerbuijk, J.Ras,H.Beije: 

bergen v.l!cn. Reser"ves : A.v.Laarhoven,P.j,urghouwt,H.Eisen
burger. Leider·: dhr.J.Willems. 

Lens 2·: 1!.Vorheugd, L.K!1iJff(V),A,Kr0l,A.Vester,A.Hoppen
brouwers, H.kncée, F.Burghouwt,H.Rnoduijri,R.Wüstefäld,A.Bu,:;g
houwt, J. J,.ger. Reserves : G .Kemperman, F .Kórtekaas. 

kns 3 : !!.Eise11burgèr, c.;eldink,A.v •• Lu:;.emburg,N.de G1·uy
ttr, C .Hoogt: vcen,H. v :Niel ,Ä .,1kck, J .Beijersbergen ,.A. Linnenwe;eve1 
\'[.Hegge, 1"Fortm,•,n. li~se'r,es.: G.Ke;mperm•.:n.,G.L·:m. - , 

Lens 4 : R.de Wànrt, Ph.de.He,:r,P.Kr,,l,G.v.d.W,iart,J.v. 
Y/èsting, .A.v.Gastei,P.d.e L~l:u\v, V.v.L-::~":.rhovén, G.Kochi,J.Bo0rt~ man,. H',v.Westing. Reservè: J.è.e Ba,cker. _ 

L,ms 5 : R.v.Westing, ·_A.:·stnabers, K.Cr,:mm,J .Schutte,B.v. 
Velzen, R.Verbrugh, P.W0lff, C.v.d.Bogc.ort, P:Bergen·Henegou
wen, G.de Zwijger, G.Jchee. Reserve: A.Onderwc:tEir. 

Lens 6 : I,I/Suijk0rbuijk, _E.Lövwnstein, R,fü:clrnr, W.Klünnen, 
O.v.G.ein,C.Nicuwenhuizen, L.IUom,F·.Schippcrs,W.Po,;it, N.N., 
J .Broch;;rd. Reserves -: J .Ruijpers, G. k,m. 

Lens 7 : A,Blok, J.Bc.llcring,E'.Mnuric,J.Bo0 :,H.v.d.Br.0gaerdt 
J .Bontje ,A.v. d. Bemt, H .J, nssê.n, C. Schilpcr.,,.,rt, A .Roodqirijs, · 
::,.Kroon.· Reserve : H.v.Rijn •. 

Lens 8 : 11.v.d.Buk, J;Wall&2rt, P.v.Onnii,I,.P.Bom,J .. St0lten 
berg, H.Broskhans, J.v,d.Bcck, J."v:Pn12lj12,S,de Bruij_n,D.v. 
Li,:shout, L.1-!icssen. Si.:menknmst : 12ul5 Kulvermnrkt rn:ast 
K.L.1.1.gebouw. . .•... _' .. 

G-E zii.'n he;t o,T.::,rl';den pr·C'gri.imm<'.l ·-rn bl.::-ssur€•s vt.in vtrschil-
-i 'r"'· 1···> .:\ :rs ::- ,' . ;• \ J~~:~lt.~·-P-~l11,..S,t.'{°-!T •.. ;r:.1f!;;Lcri nndig '.~~-n dhr • . .,_.v~ t, ; :.., .. r:·, . 1..":.f; .l' ..•• ( • ..;._:_._:,; .,-__ .; •.• :;::: 0;.1,. 

, . ,-· 
. / . 



. . ---------------------------- .--. ·---------- .. -------------. · Van de JUCO · . . '. 
'OPRûÈP 

, ' ., 

voor alle jurîïoren en pu'pill~n . 
, A.s. zondag speelt rns eerste elftal de z.eer be

langrijke wedstrijd tegen BEè: Krmt allemaal" om twee uur op ·ons veld om de mannen van het eerste door jullie aanmoedigingen de steun te geven, die .zij zo zee.r op prijs stel::ten. : •. ... La.iic'!; 'd.é -si,ehers niet tevergeefs op jullie steun rekenel. ! 
· ( !.(:.u.:ter,~-!;rd een uitzondering yror :de op zondag spelende ju-

' 

nforen) . •. · . ' . · · _ . 
PROGR.A1iMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 11 APRIL 1259. 
- 4 uur Lens. 7 - Gr.W.Vac 5 V 1 · T 2 L 5 -2u45 osc 4 - Lens 8 Terrein Lens V 1 T 2 L 5 -3 u. Lens 9 Gr.W.Vac 8, V 3 T 2 L 6 
-4 u. · Lens 11- Velo 10 V 3 T 2 L 6 
-3u45 Vredent.15-L&ns 12 Terrèîn· Vredenburchweg. 
PROGRAM!.IA JUNIOREN VOOR ZONDAG 12 APRIL 1959: ,, 
-12 u. DEIJ - Lens 1 Bèverwijk 
-lul5 Lens 3-Velo 2 V 3 .rT 2. L 6 
-12u30 .. GDS 1 - Lens 4 T~rrein l•:0r-rdwc&" · 
-12 u. Lens 5- Gr.W.Vac 3 Va3 ·T 2 - L 6 · 
De ~pstellingen zijn .: . . . 

Lens 1: als bekend met P.Fretz en H.y.Dijk.' Re:·s .. :F.de Gr<•ot, 11.H,:.rders. Samenkomst: 9u55 StatLoh H.s.· --
Lens 3: ds bekend met M.Harders. Res: :C.Nuftens, M.v .• Zilf_hout. • 
Lens 4: w.v.d.Ruytenbrnk, A.B0rn,C.Dlmckaerts,J.v,Zon, l· J .v.d.Kl).aap,W .y.d.Lann,P.Scha'eben,S.Douw,J .Wi tting,j :Molier _ · ]'.v'.Dijlç, .R0s.: V.lfowe0, G.Ekelmans,Samenkcmst: ilu45 Leyweg /He,:gelolaan. · . , 
Lens 5: P.Schr,l ten, J .Wîcdenhoff, F.ifomsteÈJker,F.dt? V,'it, ll.v.Zilfhnut, C.Nuytens, A.v.Eig, W.Burgb0uwt,.A.Vrielink P.v.G8vwen, P.de Hans. Rds.:F'.Duym, J.Groe.neveld. 
Lens 7: als tegen fü:va met J.Mc;yc·r. Res.v.NoweE, 
LGns 8: i;ls tegen VVP ll!et B.Brn:1wer. Res.:M.Brui:isma, R.MeJrer. 
Lens 9: als bekend. Res .• : P.v.Dijk, .Ä.v.d.Beèk •. 

. Lens 11: R.v.Grükcn, J.Schclae.rt, C.M'!rs, .H.We,zcnberg a: eV" P~~8 ssen·, •E. v .Pr. :'..ssen ,A .KqE· lt,mar.., J .Groo thui zen 1 A .Vërs t{ i:::gh J .. ~:rt..:Ugt.l', i..-tt:a.01.:· .Je r • I'.i'S .. : p. tl :.r< rs bvrgc:rt v .F:. n ~- T.v. d. Bf . l:._. 
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1 , ----------- ---------------- ------------------~----- -Lans .12 : P.Ebing, A.Lcl-ieveld, H.Smit, R.Rekers,K.Lno-

mans,J.v.Overbeek, F.Jarissen, S.:Slok,R.Peters, C.Suykerbuyk,'. 
L.Jehee, Res.: C.de Hè)er, G.v.Dijk. Samenkomst: 3 u. Lijnkamp-
de l,: Reyweg. . , . · 

Afschrijvingen voor vrijdagavond 8 uur aan dhr .Sarc>lea · 
Mezenlaan 43, tel. 331506. 

Programma voor zeterdag 18.. april: Lens 8-DHL; Lens.9-
Quick Steps; t!OA-Lens 10; Lens 11-Quick Steps; Lens 12-GDA; 
Loos A-Gr.W.Vac; Lens B-Rava;Gr.W.V.-Lcns 3; Rava-Lens 4; 

. RKAVY-Lens E. , . 
/ PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG, 11 APRIL 1959, 

- 2 uur GDA a- Len!i a Terrein Lnr.sduinen· 
-lu45 Lens b- GDA 6 V 1 T 1 L 5 
-lu45 Velo c- Lens c Terrein Wateringen 
-lu45 Lens d- VVP c V 2 T 1 L cr 
-lu45 Lens e- GDA d V 3 T 1 L 6 · 
-3 u. Lens e- Lens f V 2 'T·l L 6 

De opstellingen : . . 
g_: Res. T.Koene. Sam(nkomst: lu30 T}Îrrbecke:laan, hc>ek !Iaag-

, '· . . . · weg b.: Ingedee,ld: A.Schellart,F.de KleiJn speelt mee_. Rcs: B.Os-. 
se, M.v.d.RuitE.mbEek. ., 

c A.Englebe,rt, F.Jehee spf'len mee. fü,s.F,l!cyer, l'.Ossc. 
Samehkomst: lul5 Lcyweg~ hoek Hengelolaan. 

d :,N.Koot en F.v.d.B;t.mer spolen·mec. Res.: R.Arc'i,dls,A.Krol II 
e: R.Bruggcm,m, A.van Es,J.Lnngerak,R.Duyvesteijn, C.v.d. · 
- Kuyl, R.BTok, J:A.(lr~othuizen, Chr.Kr13ugèr,- H.Sui . .;kerbuijk 

R.Camphuizen, A.Groot. Res.:J.v.d.Broek; J.v,]l.ooy. , 
, f, R.lirei,.ds, B.Osse, J."Nuyen,F.Mourik,H.Kno.t,J.v.Rcoy,A'.Krol 

1
• 11.; J.v.d.Broek,M.v.d.Ruitenbeek,M.Bt:kker-, J.f-.hGro~thuizen. 

F .J,t·ver meet vrijdagavond tuisen 6 en 7 uur de reden 
ven ;..:i ,jr..· niet opkr-•men mr ld0n o.an dhr .1\. v_tn Gnstc1.:· · 

-~;',,,:,hri,ivingen v,-'T vrijd:,gav-nd 8 uur .an dhr.A·.v,:n 
Gc,st81, ë·,matcnstr.i66, -tel.3;,9900. 

, ' -:-:-:-:-
SPORTKi:J.,P 

i'I0g gf.:: durende een \·:,:, L k na htt ve.rsch::. /n.Pn v[.n de ze 
Lensr<.vuc kccn a_r,nmelding ·v001, clc:.elnnme aan h<" t 8:,ortk,,mp 
c-~·sci~i" c:~.r,: mr:~_r wacht r..iE.t t:·:. ::!.o l~:c:.t~to'. G.~ i.:.· •-.. _ •• is· je hc.t . ' , 

' 
, 
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--------------------.-------------------------- -----------. dan vergèet is het te· ~aat ! '· ' 

Aanmeldingsadres: Dhr.A.van Gastel, Tomatenstr.166. . . 
' 

. Wo~nsdag, 1 april trainen bij kunstlicht.'. 
Deze avond ben ik naar ons veld gegaan ,mèt de ge-• 

, dachte dat .ik wellicht, zou kunnen assisteren. Natuurlijk , 
niet bij het tr.ainen _!!laar om het gedrang te regelel) bij· de 
beschikbare kleedruimte_. Ja, heus Lensers ik- was nieuwgie
rig naar het grote aantal

1
spelers dat van deze'mogelijkheid-, 

waar zo om gevraag!i is .- gebruik zou maken. H9e grcv•t was 
mijn teleurstelling toen ik zag dat ik de spelers precies ' 
op de vingers van mijn twee handen kc-n tellen. Wie er walen! 
Onze"iierm0eibare trainer en dhr.de Boer,· die-de ,çnige aan
wezigè keeper ç,nder schot heeft genrmen, drie spelers van · 
het et:rste elftil ( een vierde kwam wel kijken maar kon tot 
ziJn spijt niet mèe trainen vimwege een blessure )yier spe- · 
lers uit 2 en 3 samen en 2 juni0ren. · · 

Ik -wil gaarne aannemen, dut er spelers zijn die wer..: 
kelijk niet kunnen. Maar te;ch kan ik me niet aan de indruk 
0nttrekken dat e,r velen zijn die met een klein beetje gr;e·de 
wil eh mogelijk misschien cp<'ffering,' heus wel de' gelegen
heid kunnen maken om deze 110 nM•dzakelijke _trnining meç,te 
maken" 

' 

• 1 

Kom, mijne .heren benut d,:;ze kans. Nog is het niét ·, 
te laat. Onze trainer staat ,er borg vr,or dat het geen ver;-
lóren avond is. 

P .Meershoek. 
LENS WEDS TRI JDENREVUE- U-=ic.:t.::s.::l.::a_,.g.::ea.:n-:.v-=a=n~za=t e""r"-d"'a::.g.=-ec.cnccc.:zc...oc.cn..cd""'a"'g,_.:Ï._•.cl'-"., 

. Se:ni0ren: , , . ..Junioren 
Teyl:i,ngèri ~ Lens l(vr.sch,)1-2 Lens 1- Lugdunum 
RVC 3 ~ Lèns 2. 3-0 Sp<'orw.1-Lens 2·, 
FL::m.3 . - Lens 3 0-7 GDA 2 - Lens 3 
Vred~nburch5-Lens6 2-0 . Lens 4- DHL 6 
Lens 8 - RKDEO 7 1-0 , RKAVV 4-Lens ·5 , 

Pupillen Rava 6 ~Lens 7 
Lens A,-Q. Step& A . 2-0 Lens. 8 -VVP 9 
Lens B- /,IOA A 4-1 Bl. Zw. 7-Lens 9 
Rcva E -Lens C 1-2 Bl. z,v. 8-Lens 10 
Vrc<l:enb. D-kns D 6-2 '· OSC 6 .-Lens 11 
ri··v.'.~·o - ~~ns E._' ,.:.-o. GDA·10~ L'"ns l~~ 

' . ' ' ,. 

4-1 
3-1 
1-Ci 
0-4 
2:.1 
0-5 
4-2 
:?-3 
5-3 

·t-0 
(i-0 

' 
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Senioren : Over de to,lenrstellend~ nederlaag van Lens 2 èn 

de frqaie zege van Lens 3 leest "I elders.in deze·revue. 

· Het zesde kon het op een uiterst effectvol Yeld nie· 

. klaren t·3gen Vrcdanburch; We konden niet -op dreef komen. De 

meer agressieve Ri-jswijkers wonnen .. verdienµ rn.et 2-0.· 

Lern; 8 won 0c'k eindeJ.ijk weer eens. Met een l-0 

nÉlderln~g k0n RKDEO N<'totdcrpwaarts keren. 

Junioren· : Een fraaie. 'prcstutic verrichtte Lens 9, dat B~\\lèw 

Zwart in Wassenaar met 3-2 bedwong. Onze E:chterhoede had in 

't begin zeer zwaar';· maar met behulp v::m de buitenspelval werd 

:het gevaar bedwongen;Lens kwam door Guus op 1-0, maar 5 m. V"<'r 

1·ust maakte Bl .Zw.gelijk. Vlak fü,arna namen we <'pnieuw de lei

ding, maar wéér werd h,;t gelijk. Wubb0n gaf Lens een 3-2 vo<'r

spr<'ng, die trhfluden bleef, mede doordat Bl.Zwart nng een 

· straf-schop mis tE:-, dië rnze keeper kGurig stopte. Ook Lens mis

te (•6~r rust) een penalty. 
Lens· 1 hE:rstelde zich van de .; 1ir:..:"t'::p t1;;geri. Laak

kwartier do~r Lugdunu:m met 4-1 t~ n rsl,_ · ,:. . 

Vr-rir o:6.aang'ename verrassingen z0rgden 0nzc beide 

ti telcandid~ten Lens ;• en 10. Hot gë,havende tiu1de moe;st in 

V,·<2Ssen(~nr cell punt ne.n Bl.ZvÏ.' pfstn<:tn(3-3), t\rwijl' h5t derde 

wel hu:l Prg teleurstelde, dorr met 1-0. van G:CA te verliezen. 

BeidG elft·ülen tellen nc-g wel V"l"P r.:,;e, mé:Ct'"' -:lc b. nsen heb- • 

bGn tc-ch e~n guiuch te hn,-. uw gekrc.gen. 
Len<a 12 boekte het eerste winstpimt dN'r een 0-0 

gelijk spol tEOgen GDA. 

'. iöNG LENS ; .. HOtIDT 'LENS . JONG ! · 
~ 

., . 

. . · D.e eerste aflèvering van " Jong Lens..,.ho1,1çj.t Lens 

jcng II g: ot deze wr,ek de.~ deur uit.~ ~ 

Dczç· z~~l Cpnrt vü·rz0nden w0rden,. a'lléén an.n junio

I't.'n t n pllpillen_e•- __ · ··•-·;_-:•rE b0l -.ngs'te, l'lcndcn (lie rnk een E;Xsc1pln,3:r 

willen nntv::mger.", .·.:men dit np,: ven c•r:n de r&di.ctie. 

-===::;:--========. ==::-:=;;::======:::::;;::=== . '' =====. ==:;:::;:;: ·=. ;;::;:;;;::::;:;;:::;:::;:::.;:._:;::;:;::;::;;:: 
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. ' . ' HOUJ:i·1' L.EN·S j'oN•':(i.,· i 
\. .----------------------------~ ·le aflevering -april 1959 ·. ' ' 

IÎll//l/llllll/llll/lljefl!fll/lll/l/l/ll{lj.lillll///-TER INTRODUCTIE: ~-w• . " · · · · , . 
Op de laatst gehouden bijeenkomst van leiders met de• juniorencommissie is de wenselijkheid 'naar voren geko..:.· men om iri de.reeds zo,lez~nswaardige Lensrevue een ., aparte rubriek voor de junioren op te· nemen. De redac-. tie was spontaan bereid om ~en belangrijk aandeel voor. zijn rekening te nemen. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank.· Ook enkele leiders gaven reeds te kennen door •:niddel van artikeltjes hun aandeel te. leveren. . .· 
Het is de bedoeling, dat tleze rubriek ééns in de maand een plaats krijgt. Lezing van de eerste uitgave z.al U reeds een beeld geven van ·wat er al. zo zal worden ge-publiceerd. · 
1'1'.lë.r, jongelui, deze nieuwe rubriek· geeft col: jullie gelegenheid 011 de .lezers t·e doen .. genieten va"l jullie_ · pennev~uohten. Aarzel, ~us 11iet en ~end je bijdro.ge if • · 
Dat deze nieuwe opzl"t zal bijdragen ,om de band in ·onze juniorenafdeling nog hechter en prettigfë)r te ,maken, · daarvan zijn wij overtuigd. Wij wensen haar dan ook een· .. lang en vruchtbaar leven toe, tot voordeel van çi4s ,at,- ,, , ler Lenig en Snel,. · ' , ·; Mamenl:l de JUCO, · ;".1~\! 

P.Nreershoek, l:J.óofdjuniorenleider • . ---- ,, - .. ---------. --------. -- . --- . --------. . ---------,, BIJDRAGEN VOOR DEZE ?.UBRIEK S. V .P}; TIJDIG INZENDEN, • UITSLUITEND AAU HET ADRES~ •· . WILGSTRAAT 71. · ," - . . . . =·============= -=====.=== -==-=-=-=·==-===. ==-=-;-==-= D R r E M A A. N n E N . T R A I n I is G. Op l:.e't gebied ven t:i;aining heeft Lens de 'laatste'. 10 jaar· e: ::liss·chien ·.-,el, al langer ·een .,,.chtèrstand g0-'' ad ... ..,d·"~" ··•·••c~• • .. D,:,n.,.,.•. ···••1·t 1· 0 2 .:.1 Q.P \;€, .... ' A~ ,• ..... , -, • .:-• .... ..::1g1ngen" a.e-:.- . .:..-: _,.w .... ,...,c:..:....r 
0 
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een grote verandering gekomen. We hebben nu een drie
maandse trainingscampagne achter de rug en een volgen
de trainingsperiode staat voor de deur. We zullen het 

. hier alle ·1n hebben o'ier de afgelopen training in de 
zaar von de hroeder•3scb;ilen. aan de Herschelstra§l.t. 

In tota'll waren 90 jo~gens hiervoor uitgenoà.ig<'l. 
J.2 v,;;1 .he;n heb bon niet op deze oproep gereagGerd; 
3Cll n<>l1 t~tl ö.aarYan was on de voor hen bestemde avond 
door avonduchool of cim andere redenen verhinderd. 
Van de 78 1 jongenE:,waarm.ae de training werd begonnen, 
vielen o.r in da loop der maanden 13 af; immers, wie 
2 x niet opkwam, werd ui.tgesloten. De.65 overigen. 
kwamen echter trouw op. · 

' De volgende 18 jongens hebben nooit ontbroken: 
J.v.Adrichem, C.v.Dam, ·R.DekkerKleyn,H.v.Dijk,P.de Haas 
G.Halleen, W.Hansen,B.Hendrichs,P.Kemper,P.Nieuwenhui.,. 
zen, V .Nawee, N .Pannekcot ,R. ?'olman,N .Roozenburg, A. Verbur, 
E Wezenberg,F .de Wit ,E.'.''~1b1Jen. 

•En de volgende 7 lieten slechts 6én keer verstek 
. (tf'"' )P,:;i,• G D JdH gaan me a sc.Gr1Jving ~ .-1- .. _ • .i...:_è.01:, .. v .. uurenj " e eer, 
C .Nuytèns, T. Ro obers, W. Stoové, \'l. Venderbos. 

'.Dan waren er nog 6,.die één keer wegbleven, zon-
der afschrijven. ·. · 

Aan de hand van het aantal jongens, dàt gemiddeld 
per avond aap. de training doolnam, lrunnen wc de volgen• 

. de, ranglijst per elftal opmaken: 
l.Lens 9: 9,09 4.Lens 1: 7,18 
2.Lens 7: 7,56 5.Lens 3: 6,56 
3.Lens 10: 7,36 6.Lens 2: 6,55 

7 .Lens 8: 6,22 
8. Lens 5 : 5, 89 · 

Een duidelijke overwinning dus 'Voor Lens 9! Maar 
wc mogen natuurlijk niet vergeten, dat het voor· de · 
oP..~oren vaak moeilijker is, regelmatig aanwezig te zijn. 

goed 
te-

En nu de y·,ldtraining, jongens! Als dat oven 
.loopt, kunnen we op een schitterend traîningsjaar 
tu3zicn. A.v.G. _ 

(-~•;rvolg v:m"blz.8 onder2nn): 
L ·"~ ll•T·Velo Bl z,, "'"·rburch Q r,a.,.~~ U·Bl ., ... "DA8 
_'.:..:;;.:~_., 0. ' ••• ,, .<:, ',.u,.,; . .-o, O ....... ,,/J. 

- .· " J 2 · ,, · DI!BRK ,.,,,. · · · · 0' ··, ,bur h F ,, ,,,.,., V ,, .- ·· ... ,.. b ·.;._!·-·•..:..~:.-.~-.. •'··n _ .. ,,:r_ .... ~, ,,; __ ,..,fl C, ..,, -?.~•-·•.._~.:.,.., ~.,...._._,_,.,,..1rc.1.. 



. , . . . 
1-< 

' ·•""- .~; 

. ,,.,_ 

. •',,, ' , . ..:. 3 
t 

·, 

1 . 

•. DE NIEUWE JUNIOREN TRAININGSCAMPAGNE. . . Na de geslaagde zaaltraining gaan we nu over op dê veld'· training.· Deze week is er al geoefend; in de volgende ·week beginnen we met een volledig oefenpro_gramma. Wij hebben hierv_oor de volgende groepen geformeerd:·· , GROEP A:-tens,l en 2, traint op WOENSDAGavond GROEP B: Lens 3 t/m 8 . 11
•. " DINSDAGavond , · GROEP C: Lens 9 t/m 12 · 11 

, 
11 DONDERDAGAVOND _ ' _ 

· . ' De .'training begint om i uur, einde ± 8.30 u. (afhànkelijk van het licht) en. omvat bal- en condi tieoefeningO?TI, ·· Er gelden weer dezelfde. re.gels als bij de.zaal training: -;- laatkomers worden .niet toegelaten. ' . . - wie1 2 x zonder afsch,rijven wegblijft, -wórdt uit'gesloter bij verhind~_ring tevoren afschrijven (bellen) bij de· - · Jucosecretaris, dhr. ,Sarolea. · 
- bij plotselinge verhinde,ring, kan men nog tot vrijdag-avond de reden van zijn wegblijven melden; in' dat gevaJ ,' wordt dit niet als. nie_t-opkomen beschouwd. ;,· . " ' . - ' 'De veldtraining is voor ie•_dereen,-ook voor de jorigens,die . , niet aan de zaal training hebben deelgenomen of zljn af ge..,. · vallen.. Alléén serieuze tràining heeft zin! Zb maar ·een:. enlce.1 keertje komen is nutteloos! . ' . Vlij ver,zoeken daarom degenen, die· niet van plan zijn voi .t/3 hóuden en hun uiterste be~t te doen, .van het begi~ af, -·~ aan.weg te blijven! De'ervaring bij de:zaaltrathing leert_, dat ·.dàt er toch maar een paar zijn. 

Jongens, doe çok bij deze training weer _je uite_rste best~· Hèt .zal je prestaties ten goede. komen en daardoor je ple-; zier in het spel in belangrijke mate vergroten! .. · · _ . · , , . , Juco· • .. · · 
DE K.A.r1PAAN!f.ELDING SLUIT OP 1 15 APRIL. HÁA.ST JE DUS. l~ . . ·=----=---==-==-=-=-==---==--=====--=-====-====-=-==-=-==-\ . ' ' ~ -VAN ·I;3 PUP-ILLENAFDELING. · .. 1 1 · • , Het pupillenvoetbal heeft dit -jaar in Lens zb 'n gt·o1ïe , ,vlucht genomen, dat we nu voor het eerst een eigen pupil-.! ;len -afdeliY.1_g rijk zljn. . . ' . . , · . . ' ··· . Vroeger had Lens een _j~èniorenafde_ling met één,: af sc:JS twee pupill-s!nelftallen, ??"s~ aan het· eind' van het va..rt ,. '. se.izoe·-1 .,.,.,~ ..... -.,-,:; .. c.;en t'lP.n··.' -... ~--·i. ,~ __ :.1-Pt~~1 __ +-0 ,-,- ~c,-.:--t] e 1 -_: .. -. - '-.-:~··:·~-~.1--- .7 ...... .L,' -~l,>'-•:· .. -~>-:..,.··~-- .. ·: --·..,-:;:• .. J.:_·, ., 

. ·, 

·' . -- ., 
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Het nieuwe seizoen werd ih september'ingezet met 3 
elftallen. Op 11 Oct. speelde Lens D zijn eerste wedstrij 
in februari werd hét E-elftal ingedeeld en nu is het . 
F-elftal in wording! We ·mogen dus nu wel van·een echte 
PUPILLENAFDELING spreken. . ' 

. ..· . . - . - . ~ 

, En hoe staat het met de· wedstrijdresultaten ?? 
LENS A heeft· in deze wedstrijdenreeks (\;an competi

tie mogen we hier immers niet spreken) pas één keer. 
verlo·ren · (2-1 tegen DHBRK). Verder werd 3 x gelijkgespeeL 
tegen DHBRK in de returnmatch, tegen GDS en tegen Wil-

. , helmus. Daarnaast staan 13 overwinningen. De laatste 8 · 
wedstrijden w erde.n .iJ,11:e gewonnen! :Maar •.•• het m_oet ons 
van het hart, dat dit elftal het soms nogal gemakkelijk 

'. heeft tegen clubs, die vrij zwak zijn. En het vertoonde 
· ·spel, vooral het samenspel, ·was iri het begin beter,met 
uitzondering vari zaterdag j 1. tegen luick Steps, -toen 
onze jongens ·weer· ouder,';ets op dreef ·waren. . 

·. LENS B ondervindt nogal eens zv1aerfü:re · tegenstand. 
f,'.aar de resultaten .~ijn over het algemeen goed. Tót nu 
toe werden 9 ovérwinningen, 66n gelijkspel en -6 nedor
·lagen geboGkt. Dit elftal is enkele malen ·gedupeerd 
gcwoest'door, niet-opkomers en door vé61 te late af-
scllrijvin7?;en. . . · -~ , .. 

LENS C speelde v66r do wi.nterslaap 6 wedstrijden, 
waa.rvan er 4 werden gev:onncn, 1 gelijkgespeeld en 6én 
verloren. Bij de niouwG indeling werd dit elftal in een 
sterkere afdeling geplaatst en uit de 6 Wedstrijden, 
die sinds februari werden ges·peeld, werden slechts 3 
prmten veroverd. Toch zijn v1e met deze nietw,e indeling 
best tevreden. Wánt jongens;, van sterkere tegenstan
ders .·leer j c veel meer. d.an van te zwakke en je pupil- · 
lentijd is, sterker n·og dán. de juniorentijd, een leert\id 

· w2.arin ovcrwilEii,1.~·ci1 niet zo belangrijk zijn •.. 
Dit geldt ooè:: ..-oo:r Lens D ·""- E. Jongens,· blijf ja 

· _bèr1t doen ( pro boor j'e spel _te verbeteren en oefen. vee 1, 
66}: op de Wàensdagmiddagclub;'. de resultaten, die nu 

'nog niet daveren} zijn, komen dàn hei:s wel ! 

' . 
, ,, . 

,1 .. 

.. .. 
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. len •kunnen d.aa;bij -terc·c~t. 5Mä~;'. · .. ;·. : a 1 1 'ei e n' als · 
, _::;ze V[erkelijk regelmatig- komen ! Dus niet alleen maa:r, 

eens,~als· het _heel erg mo.oi weer- is, .of \als je toeväl
lig .niets anders te doen hebt, -neen, alle.en jongens, .-
die trouw komen, m~gen meE;doen. A.v. G. , 
• < - ' •. --- _- --- ~ ------------------ - ---------------------- ,, --- ' 

, CULINAIR AVONTUUR ! _, 

Wanneer een junior anderhalf uur moeizaam over de : 
hem vrèemde· spilplaats heeft rondgezworven eri .verval- , 

-' gens de ondergang van Lens:i 2 tegen Spoorwijk -van nabij · 
heeft ,meegemaakt, is hij ongetwijfeld -aan een hartsirer..,. 
sterking tóe. Het is dan begrijpelijk, dat hij, zoals 
zondag gebeurde, verklaart alle.eetbare zaken te zul-
len· verslinden, die hem ,,iorden voorgezet. . . 

. Nu zijn er in Lens al tijd we 1 mensen, die · zo 'n honge- .. ; 
rige stumper v1illen helpen .. Twee zorgzame lieden span- : , 
d~n dan ook al hun huishoudelijk talent tot het ui ter- · 
ste in om alle geschikte, .in de Lenscantine voorkomende;, 
levensmiddelen tot een voedzaam geheel samen' te"·voegen. 

· '· Aan. eèh sappige b.asis va11 1 deel kof"fie, 4 delen cho
comel en· 4 delen worstewater werd een flinke do sis sui- · 
ker. en een_'snufje zout,. een pittige lik moste:rd, ·wat•. , 
drop en een lepeltje Buisman toegevoegd·. Wät melkohoco·
lade, een halve verkruimelde koek en wat potatóèch ips 
deden- een smeuiig geheel ontstaan,. dat met .stukjes koU-' 

·_, de wordt werd-gegarneerd; Nadat dit gevarieerde ·voe- · 
dingslliiddel nog even had à.taan sudderen, werd. het ten..
_slotte aan de watertandende junior aangeboden. · ·· 
Ha even geproefd te hebben·meende deze echter om ge...._ 
zondheidsredenen van de consUL1ptie te moeten afzien.·· 

Eei1 al even hong1;;rige èJftnlgenoot, •voor wie derge
lijke bezwaren -niet bestaàn, verzwolg eveny•e:L. dit zoete 
hartige hapjè binnen 10 s~conden_ ! - · .• . 

Liever éPén bezoek, gaarne fruitmandei: ! .~ . 
, · 1 , • :Borstel. 

:=---- -. ----- ··----._-------- ·, ' ~--, - --~ --,· --·- , ------... __ ---
HOE S'11AAN ONZE JU~HOREIT ER VOOR ? . 

In dit-ov~rzic.ht zullen.we ::l.e-prestaties ve.h onze,.. 
elftallen in de.competitie st;.:': voor stu.'k: cndà:r de lou

'· pe .:iemen. óver l:'.e-t nlgemeert ko: .. u:1. onze :,,.~;--,_~·oren -<Jok 
.. 

. ';·• 

' . ' ' 
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dit ··jaar weer uitsteke.nd .voor· 'de dag. Niet in de J,aatste plaats HET EERSTE. Was het.al een hele eer voor Lens, dat dit elftal waardig werd gekeurd O'Îll. in de interregionaie competitie. te mogen uitkomen, n6g meer · spreken de tot dusve_r behaalde prestaties in deze· afdeling. Het is werkelijkfantastisch dat onze A-ju,niores, die het moeten opnemen tegen de. jeugdelftallen van.' 6 semiprofclubs .en 5 gerenommeerde amateurclubs,· zich van' al die klinkende namen niets'aantrekken en zien ,yan 't begin af aan· in de bovenste helft van de · · ranglijst vestigde_n. AD0 wordt hier ongetwijfeld de kampioen. Maar·om de tweede t/m zevende plaats is nog een verwo:ede strijd aan de gang tussen RCH, HFC, TYBB, Stormvogels, Haarlem en .. : •• jawel: LENS, waarbij wij zeker nog een reé'le kMs hebben op de tweede of derde plaats. Zou dat geen magnifieke prestatie .zijn ? De kopgroep is nog zeer. onoverzichtelijk, mciar toont · duidelijk het geringè krachtsverschil aan: , , l.AD0 17 31 85-22 5. L.2akkwart. 16 20 48-3 '2.RCH 16 22 45-27. 6. LEHS A 17 20 38-37 3-.Stornvg. 19 22 •53-46 7. TYBB. 15 18 32-26 4.HFC 18 21 48-45 8. H2arlom 15 14 39..:.'46 

Er zit dus nog van alles in! Een btzonder feît is nog; dat ons elftal bui ten de stad nog steeds 0l!GESLAGEN is · (alleen van AD0-werd "uit" verloren) Tro.cht dit fraaie record te houden (er resten nog bezoeken aan HFC en DEM). Hoewel we verzwakt zijn door het uitvallen van '_ steunpilaar fü1rry Dtéts, -die • zijn- been brak-,, is zon: dag geblell;en, dat we nog heel behoorlijk voor de dag ,, _.kunnen komen. Vooruit dus, zet 'm op ! · 
LENS 2 stac:t eigenlijk wat in de scha.duw ·van het eerste en li.eeft nogal eêns' •.spelers moeten afsto.an aan. de inteJ?re gionalon. Ui ter aard zijn dit juist de .. sterkst~ spelorr_; van het twca·de en hierdoor lrnmt het, dat '. . de ·samenstelling vo....11 dit 'elftal nogal eens verq.ndert en de prestaties niet erg do.ver2nd zijn: 9 punten uit , · ,16 wodstr:~è.en. Do.o.rbij leemt, dat o:n.Jcelo nedorlagen · · ... : wo.t onfortuinlijk tot stand l:v1rn.1en. l'îiettemin heerst • _ : er in d:i. t elftal een goede g0est en wordt e:'.:' met· . . '· ~~;1no "eS"""ld De twee nor "--, "pelen v•ed•--"· ''rlen ~ • _ _,_ t.! - }:J &,Ç\., - • ~ l. - :t' •• ... • ..... ~ -.:..,, ... ~ , :-c ·:~·-:::J:: -1...~·:, _:: .~1:;1 .. :+.!(":?,' .t~:!c-~ : ;_~:.::- ,:r- oplever::_·~ . 

. -· j ,, 

,,! ' ,. 
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LENS 3, ons kampioenselftal ·van vorig jaar, gooit ook, 
nu. weer hoge_ogen. Ronald Roodbol c.s. zijn in fel duel· . 
gewikkeld met VVP en RAVA. :t!adat onlangs RAVA y1er.d geklopt, 
stonden we bijzonder gunstig.'.· Maar wat jammer to-ch_, dat · 

. : we ons, zöndP.g dooi" GDA liete'n verrassen! Hierdoor if' het. 
sterke VVP (viaarbij wij nog op bezoek moeten) re:i.,it:~ef 

. _niet ons geltk geko)Ilen. Er zàl dus nu &J.les gewonnen 
. moeten worêen, · 66k tegen VVP. :Cen zw2.re opgave! Ifüi.a1° 
wie weè~ ?. · · 
LENS 4,speélde nog sleèhts 3, x en wacht nog.op hE:-c eé:..•s-
te punt, Zelfs wist die elftal 'nog geen doelpunt te sco-
ren. In de vele wedstrijden d'ie no~g vq.lgen, hebben we ' 
echter ruimschoots kans om wat winstpunten te vergaren" 
Maar een eerste vereiste is: volledig opkomen! Wegblijvers 
k1mnen we niet gebruiken! • _ · · ' , · · 
LENS 5 is het enige "standaard"-elftal, dat niet zo'n 
goed figuur slaat. Dit elftal telt te veel 'zwakke plek
ken, of, zo-U wilt, te weinig sterke. Bovendien zijn we 
hier r:cgal verzwakt door het verlies van enkele, ,r;;:,elers, · 
o.a. Hans Goemans, die door :zijn toetr'eding tot het A.C .. · 
noodgedwongen zijn blauw-Wit :Zag vervangen door groen-g2el. 
(Het ware ons ·en vele anderen in ae sportwereld heel wat
sympathieker, wanneer deze bizarre en .Va'1 weinig spor
tiviteit en collegialiteit g',itu_igende bepaling nu ein-
de lijk eens werd opgedoekt!) · 
Voorts valt het op, dat de afgelopen training het-minst 
werd bezocht door de spelers' van het vijfde (zie blz.2) .• 
Misschien ook een oorzaak van het falen ? · " 

. · LENS 7 slaat in de derde klas een prima figuur. Uit 15 
partijen vierden 21 punten beh~ald en ,dit' betekent een 
goede plaats in de kopgroep. Zaterdng a.s. wordt de oom-
petitie besloten: met 'è,ë''thuismaich 'tegen Gr.Willem. Een 
zware tegenstc.nder. Revanche voor de destijds gele den ' 
nederlo.ng zou een fraai sluitstuk zijn) 

.Ook LENS 8 geeft &lle reden tot tevredenheid. De jongen_s 
va'1 broeder Germano bez·etten met 19 punten uit 15 wed-· 
strijden de derde plaats. Als het een beetje meezit, kan 
deze mooie posi.tie gehandhaafd blijven·. We zijn beni-auwd, 
wat onze achtste clftallers tegen 0SC . zullen doen 1 · wnnt 
we ··,eten, dat onz·1 ploeg er op gebrand is om de a.s., 
ic~.,.::;.:.Gen één of '~,;,.c puntj8'." ·,:": te snoepen. 

~ . ., ' ~ 

, ' 
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LENS 9 troónt 001!: al hoog op de ranglijst en heeft zelfs nog .een bescheiden kans. Kijk maar naar de stand 
• ✓ ·• 

• " :\-.Qu.Steps·. 14 . 23 64-J) 3.Gr.Willem 11 18 59-1~ 2.LENS 9 ·15 22 52-23 4.Bl.Zwart 16 21 45-3( 
Jammer ·, • dat de start .van dit elftai zo slecht was,. ' ( 3 pnt. uit 5 wedstr.) De laatste nederlaag dateert vm 18 october,:dairna werd slechts ~én punt verspeeld! -· Afgc;J,open zàterdag werd juist qp fraaie wijze revanche genolJlen op Blauw Zwart. De kanspaa+den Quick Steps en Or.Willem,• diB nog bij ons op bezoek komen, zullen steJ'.lig op-een warme ontvangst kunnen rekenen! LENS 10 denderde in 't,begin met een sneltreinvaart over zijn tegenstanders heen, inclus.ief .b.et oer-sterke Quick Steps. Maar •.. de laatste tijd gaat het wat min-. ([er vlot: een paar kreppe overwinningen en 2 maal .een gelijkspc,.l. 'Wel is Lens .10 nog ongeslagen, ma::,r het vertoonde spel de la2tste tijd ·geeft ons weinig hoep op succes in de beslissende uitweds'j;rijd ,tegen Quick Ste:ps Of à.enken de: jongens vwi mijnheer Maurik hier anders over? 

LENS 11 stond enige welwn geleden nog no. 2, mn::ir is door twee opeenvolgende ned0rl::!gen m1:ir de vierde pln::>. ;:fgez'2kt. Toch sla.at d::. t e1ftal onder leiding va.n broc der Gosewinus een hce:i. goed. figuur en we vorwa.chten dan ook in de -kor.1endc ;•iedstrijden' nog ·ae nodige success, LENS 12; Verloor de: c:,e:rété vier wc::dstrijden, maor boek,ta juist zaterdag jl. het eerste puntjè .door 0-0 te spelen tegen GDA. Er wordt me·t ijver gespeeld en we ge-. 1oven da'.lrotn, dat de eer5.te overwinning niet lang meer op zich zal laten w::ichten. · L . __________ ..., ________ -----------. ·-------·------------------, .NOG VOOR DE BOEG (T=thuis, U=ui t) · Lens 1: T: DHC, RCH, H::iarlen; U: T;EJF:, :-!FC. Lens 2: · .. U: Den J:oorn, W .Bl::iuv; R} L2ns 3: T: Velo .. U: DHL; VV?. iëiis4: hoeft nog 17 wedstrij:.len te goed ! Lens 5: T: Gr.Willem. , U: DHL, VVP Lens 7·: T: G;i.•.Willem. l'.Gns S:T:Velo,DHL, U: OSC Lens 9:T:Gr.Vii:èl, Q.S-teps., ·r,-._~VA, Velo. Lens 10:T:R::tv::i., n,fii:OA Q St ,,,. r•···~r I ,~~ - · ··· 1·2 "' -- · ·· ~ 2 ohd·er""n) 
t..i <tl.:-~ j !' •· ._.," 1 , -;..• ",,_. • .!.,l -'-•- ._._j_\J .- .•... • • .1...:.~ - \;-1.'-• 
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' , DE LENSRE,VUE 

Weekblad van de R.K.V.V."LENIG en SNEL" 
Redactie: G. Lam, ,Wilgstr. 71, tel.392124 . 

'. -· G.Jehee,K.:E.mmakade,50,tel..633674. 
··'Gironummer t:n:v.L:èn S. 336711 ' .. ============================ ·==========================-=== 
32è JAARGANG (195s.:.1959)n°33 16 :pril; 1 59 . - . ==========================. ================-=========;===== 

LENS•ZAKAGEND.~ 

,Donderdàg 
Zaterdag 
Zondag 

17 April 
18 Il. 

19 " 

Maandag 20 
Dinsdag 21 
Woensdag , 22 

Lón~ e1 di:g 23 . 

" 
" 

·. Il 

'59 rraininl" groen C / . 
Lensj\l;;. ;;, , ',', 1 ,.'., 11 ,12, pup ,d, b, c·, d, e 
Holl11nr>f:0lé,:L::, :ül2e;n J,~ns :i,· speel 'c 

en j1.~.-h• 3, ""' 
Club,,vrnd 
training junin en-grc~:i:· ·b; . 
Woentldagmiil.d•,gclub, r ,'Üllentrainir,g 
trainine sen:iicoircn en j;._:~oren gr02P a 
trai11::.!':b ·j ur. ic ren grr·,!J c: 

= . ·=::::=============;::;:==========iL .. , ------. ---·-
' ' 

Attentie. , · 
Voor degenen die de wens te kennen be,bben gegeven. 

hun contributies over•.cle giro te betalen, verrr.elden wij nog 
even het gi'ronun:s,er van onz~ penningmeester: ;56711 · 

.. ' ' ' " k u· i .:;2n" · • 

LENS WEDSTRIJDENEVUE ~ Uitsla gen van zaterdag en zondag ,i .1, 
Senioren 

Lens, 1 - ,.EEG 2-2 
Lens 2 Kranenb.2 2-4 
Lens 3 Bl.Zw,4 1-2· 
ADS 4 - Lens 4 3-2 
Bl,Zw.5- Lens•5 6~0 
Lens 6 - Rava 7 3-2 
Lens 7 - BMT '7 1-5 
DW0 5 - Le~s 8 0-1· 

' 
Pupillen GDA Lens A 

Junioren 
DEM ~ Lens l 4-3 
Lens 3- Velo 2 2-2 
GDS l - Lens 4. 8-0 
Lens 5~- Gr.Yl.3 0-4 · 
Lens 7- " 5 2-0 
0SC 4 - Lens 8 1-3 
Lens 9- a,·.w.s .. 1-1 
Lens 1).-1>:iJlo 10 5-1 

· ·yredenb.15-Lens 12 1-1 
1-0·, Lens B-GDA l3 · 1-1 · Velo. C- · , ' 

- _ Lens C 1-1 i Lens D - VVP c 1:2; Lens E - GDA d 0-3, 

i , .• 

, .. , 

/ 
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Ile wedstrijdenrevue krijgt di tl!L-:,.:11 een plaatsje in de 
vqorste regionen, want we hebben een weekend met de nodige 
sènsiities achter de rug. Zowel bij de senioren &ls bij de 
juniorenwedstrijden deden zich !rnel wat verrassingen voor; 

. aangename en onaangename .. Hoewel, wanneer we louter op de kale 
cij:fe:rs afgaan, de resultaten allerminst gunstig lijké», valt· 

· het alles tij elkRar ge.nomen, toch hard· mee en we kunn(n zelfs 
feest vieren, want .•. 

\ 
NS 3 . IS KAMPIOEN EN EERSTE KLASSER ! ! ! 

.a.heus, Lonsers, het derde is er toch ! Ondanks &e 
.nederlaág tegen Blauw Zwart ! W,:,nt concurrent C(,leri tas moest 
de vlag strijken voor Ilelft en dat maakte Lens 3 onbereikbaar. 
voor de rood-gelen. · 

Tussen h2.akjes, die nederlaag tegen Blauw Zwart was wat 
ongelukkig. Er werd door Lens, vooral in de eerste helft pri
ma voetbal gespeeld. Rustig werden de aanvallen opgebouwd, 
alleen de afwerking bleef ton achter. ·Er ontstonden' t:,l van 
~ensen. We herinnerden'ons schoten van Beek en Linneweever, 
he rnkelings over gingen en een fs.nl?.i!:tisc)le kopbül van J. 
~0ijersbergen in" zweefvlucht "net neast de p&al. Maar géén 
poel punten in die. eerste helft. Ongelukkigerwijs r,,akte kee
~er Henk Eisenburger ean'de arm g~blesseerd, en speél.de op 
halve 1<::acht verder. Dit hc,d het eerste BI.Zwart doelpunt tot 
g"volg,_ dàt een kwartier n& rust gescnord werd. Er vol_:de 
een hevige stormloop op de fü.ssenaarse veste, m4ar de Blauw
Zwarten verdedigden stug. Eindelijk slaagden we er in gelijk 
te maken, toen uit een listig genomen vrije.trap Beek loei
hard vi.'l de binnenkant van de paal scoorde. Mc',ar ·pal daarop 
wus het 1-2, to0n onze gehandicapte keeper de bt,l nié,:; klem 

. kon krijgen. ündcnks verwoedE: pogingen vc:n Lens - v10 kregen 
nog enige kc.nson en E0ck trof nog eenm,.al de onderk&nt vun 
de lat,blcc~ het 1-2 en·verslagen droop Lens af. De kampioens
fuifging (nog) niet door! Maar, .... niem1md wist blijkbr,r,r 
dat door de mis step van Cellilri tas onze nederlaug nie•t meer 
terzake deed en dat we zelfs v66r dE; wedstrijd tegen BI.Zwart 
rc•~ds KAMPIOEN waren .• Niemond v;as op het idee gekom12n om te 
i, i'orm,ren n··r Delft-Celeri·t~.s, dc.t 001 10 uur ges;x·cld werd. 
-r.~ .i'" 1::~.cr, : .~ ·;: r:u ~1l; ven on~::. .:; c· '._ ;.,. n v,_rstok: n v: r.'. a.c 

' 
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verdiende hulde op eigen. terrein ·en feestviering "heet van 
de naald " die toch al tijd vêël .gezelliger is dan éen fuifje
.achteraf. Maar daaróm niét mi.nder goc0mplimenteerd, mannen 
ven Lens 3 ! Jullie hebben de titel en de promotie teri volle 
verdiend, speciaal. door de wï'jze, waarop werd getracht con-. 
structief v.oetbal te.spelen . Een spoedig bctErschap voor 

·, lfonk Eisenburger, die zijn gekneusde rechterarm um tijd 
1':,ng op non-actief znl moeten s~ellen. · 

En nu Lens 1. ·Eindeiijk een keerpunt ! -De reeks van ' 1 

',6 opeenv~Îgende nederlngen (wtiarvan 5 met erote cijfers) 'is 
· einde.lijk onderbroken! Tegen_ BE.C werd· een punt be:mr,chtigd · 
en met· eun bettje geluk waren het er twee gewee·st. Toch was " 

·het .ene punt .een kostbaar winstpunt,, ni.et alleen doordat we 
iets op de hekkes\uiter uithèpen, -m8ar 0Ok .omdet we het ver-

. tro,uèn in Ónze ploeg W~E.r t&rug ht'.bcn gd<regen. Het vert06nd0 
spe}. was zeer redelijk,· wc, hadden zelfs een flinke meèrder-. 
heid en slechts Vrouwe Fortun.2. hield ,ons van de zese ·af. Dit · 
geeft ons weer moed voor de• ,.,og komendè wedstrijden, die het 
motto dragen : " to be or not <to be " ' ' 

BJ,,C kwàm' aller "fortuinlijkst nan een voorsprong, toc:r. 
Cor PGeters een bel verkcerd'op het hoofd krceg·en P&ul het 
nakijken,had. Frans ·de Jo11.g,- onze grote stuwende kracht .bracht 
ons ·v66r dE, rust' gelijk en zorgde daarna voor een ?-1 vonr
sprong, die hel&&S bij een van de sch,aarse ui tv:ülen van BEC 
woei: verloren ging? Mnnr we hebben weer hoop ! (P .S. zondag 
a.s .. speelt Lens l om 12 uur op het Quick;-terrein een oefen-
pnrtij tegen Quick 2. Belangstellenden zijn welkom!)· . 1 

. 1Iinder goed nieuws van Lens 2· d'at in' een verzwakte op-
. stelling verloor van KrQnenburg . In deze wedstrijd was bitter 
weinig schoons te, zien, · he--t was allem,:al nog&l hard en· nn- · 
bE:suisd, dnch vo,tbeltechniach zeer zwak. Nu moet gezegd 

· worden, d~ t Kránenburg bdll.ist niet de indruk maakte, in de 
. ond0rste gdederen te vertoeven. Fci t,üijk mochten we' nog · 
niet mopperen, dat het slechts bij 4-2 bleef ! Door het twee
maal in successie felen van·onze reserves is hun i'rnaie posi-' 
tie plotseling v:erdr:enen. Wel:,hebten we nog de kens in eigen 
h,md, macr diën zal er toch heel• wat beter voetbal gespeeld 
n~oè~èn word.en. De stanà is nu : 

' ' 

(. 

' ' 
1 '· 

,,_ __ , 
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Les 
RV 
AD 

1. 
2. 
3. 

RVC 3 19 26 
Lens 2 18 24 
A1l0 6 .. 19 24 

4. Spoorwijk 2 
5. SHS 5 
6. Laakkwart.5 

18 20 
18 19 
18 19 

Nog te spelen: 
Spoorwijk, VIOS en Westerkw.(T) en Concordia (U) 

: AJlO en Kranenburg (T) Spoorwijk (U) 
: Laakkw. (T) Full Speed en RVC (U) 
Lens 4 verloor tegen het laag geklasserde AJlS. Het feit,• 

dat e gedurende het grootste gedeelte vnn de wedstrijd met 

9 1/ man speelden ( Jan de Bakker reekte al sp'oedig gebles

seer, en viel uit, Onderwater re.akte onk onklnar, cl.och blcèf 

meep rompeler. ) wns hieraan niet vreèmd. Bovendien lieten on-

ze /sc,.utters het di tmi::al afwc ten. 
/ Lens 5 vermocht de kámpio1cnsfuif vnn Blauw ,Zwart 5 

ntet µit te stellen. Met de rust stonden de Wass(lnaarders reeds 

op 5-0. Verder dan het halve dozijn lieten we ze echter niet 

k~=· . • 

1 Lens 6 leverde een stunt door hut hooggeplaatste Ravn 

tl slaan. Er werd door ons elftal goed gespeeld, het combim,tie 

1i1;,rk w,:,s dikwijis zeer fraai en de overwinning d:,ri · ook vnlko

mcn verdiend. Kuijpers (2) ~n SchippE:rs (1) sco:oi·dan vo0r or.s. 

De tweE: ing,,v,ülen junioren \hm H&nsen en Arthur TLomc.s droe

gen hun, c.andcel in dit succes ruimsc:,oots bij; zij speelden 

voortreffelijk. • . 

Lens 7 sloot de compcti·tie af, m:,nr ds slotwcdstrijd 

v-as, niet erg succesvol. Van BWl' iverd met 5-1 vei l0ren, wcar

door de twe~de pl2ats ons ontglipte en vre .met de derde genoe-

gen moe~ten nemen. · 
Lc:ns 8 trok naar· Zo8termeer om DViO te bekampen. En met 

succ,1s • .HE:t werd r,<:n 0vu v;inning met de cijfers, v;aarop. de 

mannen vt,n v.Poelje gc2bnnneerd schijnen te zijn : 1-0. Manr 

de punten zijn binnen ! 
-:-:-:-: 

Junioren: Ook bij de junioren •is er zo het _r:n en ander ge

paseeerd, dat het vermelden tem volle .wanrd is. Het eerste 

toog naar JlEM in BevE:rv.ijk, om daar de 'eerste nederlaag buiten 

de stad te incasseren. De wed$trijd had c.en zeer onbevredig1cnd 

, verloop. ·:., n'.lmen een ?-0 voorsprong, él.0eh tncn gebeurde het, 

Ko±--1. nc , ·:.Il 1· ~· Le~ J.~ ::· · n Ruè:y -Blok en .i... .=-r._ tz gi:,blf.:sse,:.r 1 

. ' 
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en verbl€ven geruime t'ijd buiten ·de lijnen. In dezeperioie, 

toei;, we dus met 9 man stonden, wist DEM· driemaal te SCOI',ln. 

' Het w.erd uiteindelijk 4-3 voor DEM. 
Lens 3 liet het lelijk tcggen hekkeslui t,er VEL0(2-2). 

En dat voor een ploeg )!let kampioensaspfraties ! Wel telden 

we 3 invallers, maar gemeten naar het aantal kansen, had het· 
een grote ovErwinning moeten worden. Eén speler, die iets 

resoluter 'lfwerkt en er was geen vuiltje.aan de lucht geweest. 

Gerrie en Wil werden terdege gemist, 

OFFICIEEL 
In ballotage: 
n°92 J.F.J.Groenhuizen,'3.4.44 v.Slingelandstr.205~BR.Germano .. 

93 P.M. · " 26.5.45, idem )dhr.v.G2stel 
Nieuwe donateurs: · · 

n°416 J.A.A. Belt Sportlaan 261 
417 K.G.Tan L,:, .. ,n v.Meerd,;rvoort 643 

K.N. V.B. -TOTO. 

Onze deelnemers kwamen weer niet hoger dan Elf punten, 
naar nnze mening tnch cqn aantal 'nm de hoed voor af tá· nemen. 

We hebb,,n m2ar een kleine gliml1,ch v:rn Vrouwe Fortuna nodig 

om t0t de prijswinn· ars' te b).-horen. Volgende weck missèhien ? 

. Onze "oigen" competitie is nngcmc,en spannend. BEkijl\'t U 

de :rr,nglijst masr"cens ~ l (74), A.M.v.d.Laan, M.Suijkerbuijk, 

2(73) C.Gillissen-Raad; H.J.H0Edcmaker, P.J.Lerou, Th.v.Rijn; 

J.H.1\üstcfeld; 3(72 R.Becker;, C.v.d.Blerk, J.Coucke,Mevr. 

G.Dittmar, M.J.Gelauff, A.Hecrings, A.Hoppenbrouwers, J.v.d. 

Merwe 4(!î1) Fr.Grent, G.M.Jacobi, D.v.Licshout, H.Nasstepad, 

IJ:.Ro0duijn, Mevr.J.de Wecrt-Pietcrsen. 
10 de·elnenwrs met 70 en 10 met 69 punten kunnqn nog over 

cèn geduchte eindspurt beschikken. 
Vr0r hèt a.s. wo, keinde echt een pool om voor grote ver

rassingen te zorgen. I.v.m. met Nederland-België, •zijn naast 

de landenwe~strijd ·een aantal wedstrijden uit de Engelse com

petitie opgenomen. We zijn benieuwd hoever onze deelnLmers het 

dêze keer zullen brengen. Inlt vering van de f0rmulieren op· 

de 'bekende ·adressen ; dhr.Wüsttfeld, Rcgentesse1nm 198; 

dhr.A.J .Walraven,· Goudenrcgenpléih 58 en dhr.Houkcs,2e 

$~/lNÓfiÎfzRg-uffiiNfT u ER WEL AAL!, DEZE wE~ uITEFLIJK vnrJ"" 

·,; /• 

·, 
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Ingezonden: '· Den Ha'ag, 16 April 1959 , 

De 
schriftelijk, 
het cverwacht 
kinderen zeer 

blijken van medelevez.i, zowel mondeling en 
,üs door ]).et laten opdragen van H.H.Missen, bij 
overlijden- v"!n mijn innig geliefde Man en der 
zorgzame Vader, 

C~_ristiaa>Y Nicolaas Jokmnes MILTEIIBURG, . ' ' 

<djn' zo talrijk, dat wij niet in staat zijn 'ieder 
daarv·oor pcrsoonlijlé t-::, ,b0danken. · 

' . Het zij ons daarom V(>rgund U "P d0ze wijze onze 
welgemeende dank te betuigen. 

1 J.W. Miltenburg-Dirks(>n 
en kinder0n. 

Ge-sprok in de Schnlkburgc,rstraat 
(gcrc,;istrcerd op zatcr,d .•. 0f was hGt al zmidag .•. ,wat 

doet het er toe: het m:~ -in ieder gevel al lsiát ! ) 
" Hebt U zich geamus(;crd op de cont,:ctc.v0nd? "11éi tel cos" 
" l:.en goede stemming zat er in,hé? " Vfr,, rgalo_os ! ". 
11 En ·die plo.tc..n ! " LC;i.~eloos ! 11

. 

" '('och hebben we weer vele Lcnsers g~mist ! " Hopeloos! 11 

" Slome- duikel::wrs • • . . " Woordeloos "! 
" Enfin,· op 23 mei beter, ! byt., ! "Bye!"•·· 

PROGRA!vITi!A VOOR ZATERDAG 18 APRIL 1959: 

' 4 uur Lc,ns 8 :&HL 14 • V 1 ·, T 2 L 5 - -
2u45 Lens 9 Q.St8ps 8 V 3 T 2 L 5 
3u45 MOA 3 Lens 10 ·.: errein Ock~nburgh 

- 2u45 Lens 11 - Q..St,.ps V 2 . T 2 ï, 6 
4 1;.ur Lens 12 GDA 10 '- · V 3 m 2 -·1 6 

" . PROGR.AM,A ·VuOR ZONDAG 19 APRIL 1959 : . 
Q.Stcps: 3 -12 uur Lens 3 -

De 1 --r-stellingen zijn : "' 
).~ ~,ls bekend met C.Nu;i'tcns. R<>s.A.Vrielink, F.\\Tnm-

stcr t 1.r, 
'1S 8 

J ~1s 9 
.. ls vorig, 'mek,me:t R.1foycr. Rcs, H.En~l':'bcrt. 
als bck<,1 -· n· s .• · S .Blr·k. 
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Lens 10: A.v •. Egmond, J .Deitz, J .Meyer,N.Pannekeet, -- _ 

C.v.Dam, 'E.Wezenbergl, N.Roozenburg, C.v.Gemert, M.Bruinsma, 
J .de ]_oer, W.Gro0t. tes.: F.Rek-ers, P.Beijersbergen v.Hen. 

Lens 11: R.v.Grieken, F.-.,.d,Beek, H.v.Paassen,- 'Th?v. 
Paassen, C.Mars, A.Koeleman, J.Groothuizen, A.Versteegh,. 
J.Kreuger, A.Rademaker. Res.: L.Jehce, H.Wczenberg. 

Lens 12: I;.Ebing, H.Smit, A.Ldieveld,P.v.Dijk,K.Loomans,, 
C.do Heer, C.Suijk0rbuijk, F.Janssen,G.v.Dijk,J.v.Overbeek, 
A.v.d.BeEk, Res .1 R,Peters. ' 

Pr,ogrrunma 25 en 26 april : Lens 1 ? - Den Horrn-Lens 2; 
'DHL-Lens 3 ; Lens 4-Juventas, VVP- Lens 5; Lens 8-Velo ; 
Rava- Lens 9; Lens 10-Rava; GDA - Lens 11; Léns 12-DHBRK; 
VVP7 Lens A ; DHBRK - Lens B; Lens C-MOA; Lens D-Vredenburch

-; Lçns E.-Velo.-
PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATE.RDAG, 18 APRIL 1959, 

- -lu45 Lens A - Gr.W.Vac A V 1 T 1 L 5 
-lu45 Lens B - Rave B V 2 T i L 6 
-lu45 Gr .W. B- Lens C Terrein Roggewoning, Buurtweg 
-lu45 Rave E - Lens D Terrein Zuiderpark 
·-1u45 RKAVV D -Lenê. E T,:,rrein Leidschendam. ' -

De npstellil.gen : , 
A Ros. F.Jehee, B.Osse. 
B = Ingedeeld: P.do Kleijn, Res. P.Osse-R.Duyvestein 
C = De opstelling is vo0rtaan : J.Boetekees, R.v.d.Wsl, 

A,Englcbert, J.Kiebert, G.v,d.Togt, J.mshout, C.Rçabel, 
J.v.Gerven, C.v.d.Wansem, H.v.d.Hdden, J.Middeldorp. 
Res.:F.v.d.Ouderaa, M.v.d.Ruitenbeek. Samenkomst:lul5 
lu15 Javabrug. 

D = C.Barnhoorn,H.Rothkrans, N.Koót,J.Janssen,J.Jehee,F.Meyer 
A.Krol, W.Krol,J.Luncman,A.de Vrics,F.v.d.Brvemer. Res.: 

·A.Krol II, J.v.Dor0. Sc,menkcmst: lu35 ingang Ho.va-terrein. 
E = R.Brllggeman, A.v:Es,C.v"d'.Kuyl,F"Kn(ne,J.Lr:ngerak,A.Gr·not, 

J.A.Grn0thuizen,Chr.Krcuger, H.Suijkcrbuijk, F.Mourik, 
Il.Blok,- Res.: C. Ci,mphuizen, R.Arei;tds Samcmknmst: 1 uur - >' 

,Lijnkamp-Deàa Reyweg. 

Afschri.îvingen vrijdagavond tussen 6 on 7 uur aan dhr. 
A.van G~stel, Tnmatenstr.166,t.:,l'.339900 

J.van Drrp moet vrijd~.g 'IMr 8 uur 0p dit adres de reden -
vnn zijn ... , ... ~-.. :,li_jv~;n CJ.J ZGt,1<> L ~l. 1Y.l·1d.,..:-~. 
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_294 - , ------------------- .----------------------------------------, . . . . •De aanmelding voor het Sportkamp zou op 15 !pril gesloten , 
warde!'\. Wij hebben echtm besloten de vergeetachtigen nog 1.n 
kans te geven en de insçhrijvingstermijn met één .dag te' 

,ve:i;le~gen. Deg(men die zich vandaag dus nog "pgeven kunnen 
in i<:!qer gevRl nc•g mee. Vana_vnnd na de training worden dan 
dè aantallen elftallen die wc meenemen vnstgcsteld. Het zijri 
er in elk_ geval weer mcGr dan vo_rtg jr.ar. 

Kcrrpcommiss~e. 

IDAR-OBERSTEIN. -~ 
Verleden. week ontvingen WJ.J van onze vochbal

vricnden F.V."Eintracht" het bericht dr:t nllen die de trip 
me:de zuilen m'.1kc:n bij de _resp. "pleugc-uders" zijn c>nderge-

· bracht: 
De tijd 

nu reeds attenderen op 
beslist moc,t denken : 

gr.ut nu opschieten en 
enkele bijzondcrhvden 

wij willèn u, 
waar een ieder· 

' 
1. Geldig" paspM,rt 0f oen geldige toe

ristenkaart. Deze lc1atste kunt U kgen een prijs van f .1..
bE,komcn aan hc:t Stadhuis. 

2 •. Zorgt nacsr h<'hccfto c-v<-r V<'ld<'ende . 
D ,l,!. te be schikken. 

3. Voetbrtll.ers zcrgt dnt Uw voetbal-_ 
, spul,len in orde zijn (· voor de _shirts zcl W('rden ge. orgd). 

U zult g,~dui;cnè.e 2 hele fütgen gastvrij w0rdcn · 
0nthan],d. Z0udt ü het niet E:ai;dig vinden ,;m vr-or uw "pleeg-· 
<>uders " een Hnllands souvenirtje mede te hemen ? Wij zijn · 
er ·vast en ·zeker vnn overtuigd fü,·t een· dergelijke geste ze"r 
op prijs zc.l worden gesteld. 

De wens van de PéPé is fü, t U allen tee vena een 
goed humeur medeneemt dat dan nntegenzog,,elijk zal me:è.n1er-

. ken no.n een aantnl 0nvGrgetClijke dagen. '" · 
... PéPé;. 

=~======= '=== . :;;:;:::;::::;;::;:::===-==== ·===' , ==-=~=====;;==========:.::====== 
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,Donderdag 23 
Zaterdag 25 

Zondag 26 
Mumdag 27 
Dinsdag 2,8 

·Woensdag 29 

Donderdag 30 
Do .,derdag 7 
Zntcrûag 16 
Me.:::ndag-- 18 

' ' 
-''r 

DE LENS R 11 VUE,· ; ' 

Weekblad .._;an· ie R,K.V.V."LENIG EN SNEL ,, .. 
· .Redactie: G.Lam, Wilgstr,71,tel.392124 

· G. Jehee ,K .Emmakade, 50, tel. 63367 4 
Girnnûmmer t'.n.v.L.en S.336711 

32e.JAARGANG(195B~l959)n°34 23 April 1959 

april 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

mlli 
Il 

" 

LENS'ZAKAGENDA 

1959:training junioren groep c 
:Lens jun,8,9,10,11·,12,pup.a t/m f. 

en cri>mb. 
:Lens sen.2,4,5,6,8,jun.l,2,3,4,5 
: Cluba.vond ! · 
:training juniÓren groep 9 
:Woensd,:,gmiddagclub, pupillentraining· 
training seni er_ n en junioren groep, a ,· 

: trEining ju1:ioren groep c 
: Lugdununm-toernoni voor de ... ~-klas'scrs •' 
:pupillentoernooi 
:Lenstocrnooi voor derde en vierde
kL,ssers ! 

EN NU DUIMEN VOOR HET TWE1DE ! ! ! 

-, ----------------------------------------------------------
A,s.ZONDAG. , 

1r staan a.s. zonde.g we8r enkele .belangrijke wed.:· 
strijden ,te wachten. Het eerste is vrij, maar hekkesluiter 
Hermandad speelt tegen Delfia, De enige weken geleden ge
publiceerde stand in de staartgroep was niet geheel' juist. 
·Dr:arom l:.te_n _we di::ze nog eens (gecorrigeerd) v<'lgen · 

Or·njcplein 
Vc.lo 
Lr.r,;s 1 
Full Speed· 
Hcrm~ndad 

19 
18 
17 
18 
17 

5 
4 
4 
5 -
4 

5 9 
5 9 
4 9 
2'11 
1 12 

, 
15 45-60 
13 27-47· 
12 34~55 
12 34-46 

9 33-51 
. ' . \ 

1kt wordt dus wel enorm sp::nnend. Op zonè,,,g 3 Mei 
v!Drit gGspcseld: Lc:ns-Ho0k v.H.; Fµll Spc,;d.-Orànjcpl,in ,n 
;;ei::. :·,,d,,d-Vi lo,. '..c.ndjl Lens op Donè.,.1·fü,g 7 1!ei(Hpr,,c~v ... rts-

J,, 
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dag op bezoek gaat ·.bij ·Del:f':ia. . .. . 

Lens 2 zal nu van de ·dwalingen haars weegs terug moeten 
komen en weer eens moeten gaan winnen. Tegen Westerkwartier, 
dat de laa,tste tijd goed voor de dag komt, is dit een .zware 
doch geen onmogelijke opg«ve. Doe je bE:st dus ! . 
· Lens 4. speelt •zondag zijn lcatste·wedstrijd die van geen 

bebng meer is. Mu:r Philip ·de Heer en z.,ijn mfmnen zullen het 
op prj.js stellen het nog steeds besk::nàe ongE-slagen thuisre
cord te handhàvtn. De tegenstander, Hoek van Holland heeft 
nog een klein kt.mpioenskcnsje, dus het zal· spannen ! 

,!,~ns 5_ zal r,r · goed aandoen toch n,g c:ens aan puntenwinst 
te denken. Weliswaar hebben we nog niet veel te vrezen, m::ar 
h·,.femaal bui ten gevi::ar zijn vrn nog niot, temeer dac,r VI:S te
koneri van herstel begint to ver.tonen. Een overwinning z<"ndag 
brengt ons in vdlige he ven. · 

Lens 6_ S:?l:d t ook zijn .laatste ·w~.dstrijd, nl. de rL turn
match tegen V,i t Blr;.uw RIL V"t deze 1rgu1Sk.ndcr niet t<C licht· 
op, lu::., den zit er weer winst in. De indcr-tijd bij rust ge
stnc.ktc wedstrijd t.:.g~n RVC (0-1) wordt blijkbGar als uitge
speeld be.schour:d, gezien cle publicatie vnn de uitsl(:g in de 
Sportkroni0k. J~_.mt.ier ! 

· Lc.ns 8 h"nslott8 zal mits er a::ngcpakt wordt zijn 'Ovc-r
vnnningsnrecks kunntn voortzetten rr.et u,n kleine zege op RVC. 

Red. 

vFFICIEEL 
In ballott1ge: 
n°94 J.Th.B.v.Kleef, 28.12.46 Bosbcsstr.90 dhr.Hoefnegel-v 

v. Gestel 
95 J.J;Grb1cnevc.ld,5.12.47 Vfoimarstr.161 dhr.J.v.Lux-Juf. 
96 P.F;F.1!.v.Dijck,22.9.49 Elsstr.8 ·:hr.Sr.rnlcei-v.Gastel' · 

}Titiuwc donutcurs: 
n°418 : M,.vr.1.A.F.Schmitz-v.d.\forst, C'".lvcnistr.88 

419 : 11.H.v.Wc.l~en, Ncc,rd.Lrstr.8. 
TGrrein-~~cn~odatie. 

peguwn, die deze ,i"ck onze terrc.inon heb,ben bezocht 
zullen ge-:0 ... state&rd hcb"!·,cn, · dat de 11 zi t-tribune" ger~ed g~
komen is. ::t.nk hiervoor nog,, ·.ls c;an de heren v.d.Elshout, .di. 
ons hi~rbj ,.: ~,..., voortreffc.·:.,.. .. b1x-n ~-- ., lsL '.,Yld. 

·' 
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Voor onze·leden en d;nateurs nu ge~n·enkele reden'meer 

om bij de wedstrijden van Ónz·e elftallen weg te blijven. , 

Komt U füfb.anken ·zondag a.s. in gebruik nemen ? 

KNVB-TOTO. 
Dat de gee~telijke bel,:cngen van onze leden bij onz.e 

adviseur in goede handt.ri waren, d&arvan waren we 'reeft.s jare'n' 

ovèrtuigd. lt.et tec_hnische problemen hebben we hém echter. rinoi t 

dm:.ven la~tig vallen. Dat. kan nu anders.worden. Indien je in 

• staat bent om in de pool van jl .z0ndag,12 punten te vergaren, 

dan- moet je tÓch een gedegen voetbr:lkennis bczi tto,n. Hie~door 

._ rukte onze adviseur im,ens 'op._ nnar, de ee.rste plna ts. van onze , 
eigen '.c0mpeti tie. . • · ' · , ' · • · , · ' 

. lvfet de laatste rrinde a.s. zondag vo0r de boeg bc:. 
st~,r:t dé k0pgrcf8p met 83, punten" uit : Mevr.C.Gillis·s~n:...fü,ad; 

Fr.Grent; Th.v.P.ijn; J,!.Suijke:rbuijk én J.H.Wüstc.feld. Al(!·n°? 

met 82 punttn staan g":kl-:sseerd R.Bc.cker,Mc.vr,C.Dittmar; 

H.J.HN,demaker en P.J.LcrC'u.··op fül derde plat>ts met 81 ptn. 

yi'lgen : H.de Bakker; M.J .Gclr.uff, A.Hoppenbrouwers, G.M.· 

Jnc"bi. llfot eo punten zijn"nC'g niet uitgc,schakeld: C.v.Blerl,, 

J. Ci:-ucke ,H.iI.Hokenlio:~t l . A.M. v. d,}aan, H, Lek, J. v. d :werwe, · 

H.lfanstepad t.n H.v.Ri_Jn. ·• . . . · . . · ·· . 
., · We z:i!jn benieuwd r.:m wiE: wc.; ZC'ndagàv0hd a.s. de 

• 
f.5O. - -kmmcn ui tkcren, ' 

U weet het, d~ fnrmuli&ren tijdig, d;,t is v~or za
tcrdc.gavcnd vijf uur, de ·for·mulieren inl(.vcren.bij dhr.P_. · 

. Yîüstcfold, RLgcntcsselaan 198; dhr.A.J .Walraven, G,ouden
rcgcnplcin 58 i..n dhr.Houkcs ,2e Scht:ytstr .60 en .op onze- ter-

. rc.inen a.an· de Hc.;ngelolaan ·zaterdagsmicldags tussen 2u3O-5 u.ur .. · 

·bij de heer 1.dc Boer.. · 

VARIA •, 1 • ' 

. .-Ér is wur _reden tot."vre'ugde in Lens. Vic· v, knrhovep, _· 

de g'cvrc, sde :,,idienv'{r van h,;t vie:rcle, heeft nnLli,ik grote. 

ên grootse plrmnen en •wat dat' betok8nt wec.t iéder di;c·. wel , 

eens in het "Vcria"genes.sd heeft. Juist ! Hij gaat .de· sprong 

···:.ri,. 

· _na,:;r de echt61Ïjke stac,t wagen. Hij nü,t clleen <'Vorigens; · _, .,,,: 

· want Mej ,Annie Mah~t::u springt met h8m mee. E.en en nn'der ge- - . 

, beurt op 5 mei a.s:nd_u Rerk val;l de E.Antonius Abt,• ·schcv{!-

-. r.ingsweg,55 ts- 0 cY~•i:,'« om 1O,uur. Y . .<l geluk,li::l,·.n· .-,--·· 

v ·:··:<::.'.r·ing: jr.: ni" t ! ~ · ,. . 

,, ·I . , 
' ' . 
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PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG,26 APRIL 1959: . . ~J ul':_:::- i:enS '2 ~. We"s bèzli:~u;,:ti~':é·;:, v'r r1.:.1, "5' ::-~ 1 

·.:. ' .J.iir Lens 4- "noek v .H'Ólland · ' Vl .T 1· ·1 5 
-1 uur ·Lens· 5- 1fäas1J't·r ,4 ·u · ~ , V2 T 1 1 6 • 

- 3 uur Lens 6- Viit Bl.R.K.3 V2 T 1 1 6 •• 
-lu45' Lens 8- CWP 3 V 2 T2 1 5 

OPS'ThLLING DER ELFTALLEN: 
Lens 2: F.Kortekans,A.v.Luxemburg, g.Kemper,L.Knijff(F), 

, • C.Pê<0ters, A,Hoppenbrruwer_s; J.V/üiteff.ld,H,R""duijn,R.Wüste-

" feld, H.•Ltncée,J.Jager. Reserves: J.Bcijersbergen,F.Burghouwt,, 

A .Burghouwt. , ' ' 
Lens 4: · R. de Wa1.:rt ,Ph,<le Heer ,P .Krol ,A .Krol, J. v. Wf sting, · 

A. v .Gastel ,G.K"mperman,G. v.d. War,rt, V.v. La. rhnven ,J .Bo0rtman, 

l!.v .. Vfosting.· fü.servcs,: G.Jéhr0,· C.v.d_.Be1gae:rt,P.de Le,uv1. 

L<:cns 5: R.v.Wc:sting, A.Sm ... bers,K.Cr:::mm,J .Schutte,B.v.Vel

zen ,R. Verbrugh, P .. B"rgen He ncgnuwen, J .Bc,a, J. Schilperno:rt; G .Ro0-

d0nrijs_, G .. de Zwijger. RcsurVus:F.Wolff, C.v.d.Bogaèrt,G.Jched<~ 

- · Lens 6: 11.Suijke·rbuijk,E:.L0vrcnstsin,· R.lkcker,W.KJünnE"n,"' 

G. v. Gein, C. Uiciuwenhuiz0t1, L. I?frm, J .Kuijt,__rs, it7 .Schi-ppc-rn, 

.G.Lr-:nr;,J .Brnchard.. Rt.'serve. :. J .Br,r,sb--.r,m. , -

· Lens 8: H.~.d.Bcük,A.Ond~rnpter,P.v.Onn~,J.,.d.Ecek, 

J.Stnltenl;ierg, H.Brnckl:<-,us, II.!::uldc:r 1 J"và,P'"'::lj.:;JS.dc E.ruijn, 

D.v.Lüshnut, L.Ni, ssen', !:ieserve: M.P.Bvh. , ,... 
· ·, Afschri,jvingen to ,richt<Cn ::an dhr.LJ.v.J;uxr,,r.ürurg',Buys 

Ballotst:r. 54, tol.636509. ' ' 
1 Programma senioren vo,,.r zrndag,3 mei 59: LEcns 1-H.v"Hol.; 

,.Lens 2-Spoorwijk, 2; Dc1ft 4-fons 3; Lc,ns 8-Postslfa 6; -' · 

'Vetûranenvoctbal beker : Or·.njeplcin-Lcns. 
, · Programm'.< senioren,Lond(;rdag, 7 /,ki 1;;59(HemelvEdirtdqi) 

· _ llelfi,:, 1 · - Lens 1 
-:~:-:-' \ 

·. ,·M:·m:, JUCO -P::OGRÁJ.U..A JU1HOREII' VuOR ZATERDAG 25 APRIL 1959 .', 

' . 
2u45, Lens ,8 -
3u45 Rava 8 -
3uur Lens 1U-
3u45 GDA 8 
4uur 'Lens 12:. 

'' 

Vclci,6 
18ns 9 
R:::vn 9 
hens 11 
DHBRK 6 

' ' 

VlT2_15 
TE:rrei-n Zuiderpr.:rk 

·~· · 'V 3 T,2 1 6 
TtrreJ.n uckc:bburgh 

VlT2 16 
\ 

' 

, 

.. 
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PROGR!JITh!A JUNIOREN VOOR ZONDÁG·l6 APRIL 1959: . . - "-.-~-
~,,. • •• ·-· - ..... ,._· .... ~ ~ 1 ,. 

-12 uur HFC l ..: Lens l . : ~aarlem · 
-2u30 Den Hoorn i-Lons 2. · •ifen Hor-rn. . . 
-lul5 DHL 4 Lens 3. Terrein Braeserskade 

,,-lul5 Lens4 Juventasl V3-T2 L6 
-3u45 VVP 4 -· L0ns 5 Terrein Zuider,·ark. 

' Jle 0ps tellinge z1,1n : . · , ' 
Lens 1 :,,ls bekend mdt H.v.Dijk. hes.F.de Gront. Sa-

' 
menkrinst ; 10u25 Sktinn H.S.' 

Lens 2.,: G.de Haas,J .J,s,•0bsnn,L.Hanssen,R .• Dèkl<;er Kleyn, 
K.v.d.Lami, C.Verheugd, T.Ro,e:bërs, G.Ekelmans,A.Lutterman,. 
J.M0lier, N.Drabbe. Res.V.Nowée, J.Veidink, Scmonkomst:lul5 

· Lijnkamp, d~ la. fü,yweg. · . . • . 

·' 

i . '· ., 

.. 
. ' 

... , Lens,3 : als'bekend met G.v.Duuve.n ,en 17.Vcnderbos. , 
Res.1-:.H<rders; M.v.Adtiche:m. S·amehk-mst: 12u. Veluwcplein_ 

,-,, ' . 

' ' 
11 cp è.ç; trap 11 • " _ ~ · - _ _ • 

. - Lt.:r..s 4 : 1t:. i"~d.Ruytcnbèek,P.Nic.uv;enhuizen. 1 C.tai;i.ckr.·cr+s, 
. ,·- A"B,.,~~!., J .V .1.'Knc..t!.p ,\V. v. d.La· n'J J .v ,_Zon ;F .Nrn·dmnm, - J .Kicb~ r't, 

J .Ji ,ting,F.v.llijk, Res.\; .Byrghr-uwt',E.J3ish, Lèïdér: dr.i· .. P'.'· . 
JuffE.rmr.;.ns. ...._ · · · · 

2s_2 : 3ls b-:.k~nd met ·F•.a~ ·ï,:, Fn<.nte ·. 1\:s. :B;Br0uwe:..',, 
,J.Grrencvcld. -a~~ 

10'1s 8 : ,_J.s t,_gc.n;i::EL mc.t H.:E,ngl_E;bcrt. Res. R.Koolmees. ' 
Lens 9- : als bekend. Ree, P.l',bing, ... F.J-nssens. s;.,o,en-

k0mst , 3·uï5 He>ofdingpng,Zuiderpark. --- / 

; . 

Leris 10: als bekend met G.v.Gcmert. 1'es.A.Lelieveld. 
:i,ens 11: A.v.cJ,.Lo ... uw, J

0

.$chellart, ]'.de Beek,H.v.Pacs-
sen, Th. v. Paf ssen ,H. Wezen berg, .'A .Ko8lman, C .M~rs ,J .Grootl;mizep · "•• '· 
J.Krc.uger', A.Radcm·:ker. "~s.: R.v.Grieken, A.Veisteegh. /. • 

Lens 12: P.Bo;y-crsbergen,M.Srr.it, C.de Hen:, S.Blok, 
P .v: Dijk ,F. Re kers, C. Suiikerbutjk, L_.J cb:e, G, v. Dijk, J. v. Over~·'. 

. · bock, L.v.d.Beek,Res.: R.P~tc.rs, K·.LC'i'-mr,ns,. ·, . . -- . ,.~. ,,. . 
Prograrrima vor-r zatérdag '2 mei en zondag '"3 mei 1959: Lens 1.? 
VV.2-Lens 3; Lens 4-St8~_ds l!oortwaarts'; LEOns 11,-Verburch; 
Lens 12-Vredenburg; Lens a-Q.Steps; Lrns b-Juvcnta(!; GDA-. , . 
Lens ,c; VVP- Lens illl; \ Lens. .c. - Vredenbûrg, 

~'", '• 

..;;..:-f.-:- /- .... 

, 
-- . 

. - . , . . 

. ... 
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PROGRAJ,Th:A PUPILLEN ·VOOR ZATERDAG 25 .il.PRIL 1959: 
-lu45 VVP a - Lens a· Terrein Zuiderprirk 
~1u45 DHBRK .:. Lens b II Ockemburgh 

· -lu45 Lens 'c- 1!0A · · Y 1 T 1 L 5 · 
-lu45 Lems e- Velo Y 3 T 1 L 6 -
~lu45 Lens d- Vredenburch V 2 T 1 L 6 
-3uur Lens f- -Lenscoml:f. V 2 T 1 L 5 
Db OPSTELLING1'N: 

' 

A = Rcs.J.Janssen, B.Osse. Samenkomst:lu35 
, B = Res.R .• Aronds,M.Bakker. Samenkcmst:lu25 

" .-' Laan v&n Mèc"r d .! v "ort 

ingang VVP-terrein 
Thorbeckelaar:,· hnek 

C = Res:R.Blok, J .v.d.J.lroek. 
:p = 'De ·op~tell·ing' is vrr--rt!:.nn: A.Krol,H.Rothk;rans ,N .Koot, 

J:v.Dorp, J .Jehe<e, F.Meycr, C.Barnh·,;rn,F.v.d:.Oudcra'a, .. 
, • R J.Luneman, A.de Vries, F.v.d.Brc>ci::rer. es.: F.t!rurik,M.v.d, 

Ruytenbeek. . , . • -- . 
E =· R.Bruggeman, F .Koene, C:. v. d .Kuyl ;11. v. Es ,J. Lrneerak ,F .Jèhec, 

W.Krol,J.A.G:tnrthuizen,!1.Suijke1bui~k,R.Duyvcst(;yn,Chr.
Kreuger. hcs.R.Cc.mphuizen, J.M.Gr-~thuizen. 

F = A.Krol I, R.Bl~k,A.Gro0t,J.v.d.Brcck,BoOsse,F.1:0urik, 
J .i.l.@rrnc-thuizen, A.Krol II, P. Osse, J. v .Rrry ,_1!. v. d.Ru;y·ten-
bc.ek. · . . ' 

· Cnmbina tie: R .Bruggeman,H.Rothkrr:ns ,C. v. d.Kuyl, J. v. D0rp ,A. 
van· Es, P. J ehe"t: ,, ~,p. v .,d. Oudercá, J .A "Gro0thuizen, Chr .K:êeu-
ge:r, ·F.Meyer; H.Suijkerbuijk. . 

· De spelEirs van d,; cnmbini,tie en van het ·p mc>cten éned ii 
de 0pstellingen van ·de andere elftallen kijken, verschîllende 

,·, ·st(l.é\Il np meer dan één plc.t.ts npge;steld ! R.C,:rnphuizen moet· 
vrijd'.;gr,vnnd ·tussen 6 en 7 de r,den vnn zijn· niet npkcmen mel
di,n b_ij de füccr A.v.G--si;8l, ,T,·tfa,tenstr·.166. 

• A.fsc]1rijvingen vtfr vrijdc.guv"nd half ncht mm dhr/A • 
. vf.n G::skl, Tnmt.tenstr.166, tel.339900. 

.. ~.,. 

Lens V!edst:r.i;jdenrevue. 
Junic,ren 

Lens 8 - ~HL 14· 2-0 
Lens :J - Q.Steps 0:3 
1~;0A 3·.~ - il ns 10 ui tg. 

-Ui tsl,;gen van z~tcrdag .) .1. 

Lens 12-GDA 10 0-1 

-"··n<• l'- ·, t··ps _,,., ..: . -- . ~••;;: - r._;, . 

Pu.pillen: Ls,ns c:-Gr.'il. ·,s7 0; kns b
Rr..va B 3-1; ar.W .F.-L;__-.,ns · c 0-0;RG.VL t 

.. ,!.,iL"ns d..::4-·o; m:::\i:.r\r __ ·· . . :~~- c 0-3 ! ! ~· -- ... .. i 

.. 
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Vrieqdschappelijk: Senir.rJn. =Quick-2-Lens l 1-0 
\'.Junioren•• Lens 3 -Q.St. 3 7-1 

.Doordat we verleden week ons nngal verkeken 'hebt en op 
dp h0cveclhcid copy voor··de Lensrevue, moest helaas een 
gr0ot deel van de ve'.rslagen van de juniorenwedstrijden komen· 
te .vcrvallen. Op enkel.e wedstrijden willen we echter t0ch 
nr-g even terugkrmen •1 .~ens 7 besloot ncmelijl<::, mogelijk ge
stimuleerd doc,r de abnmoe'diging in II J.ong" Lens h,.,ud t LE.ns 
jr.ng Il d.c crmpeti tie1 op ui tstckende wijze. Hot lukte inderdaad 
het hc,o_ggeklasseerde: Gruaf -Willem te verslean en zodccnd/c' • 
r<.:vo.nche t·e· nemen v,:,:<'r de· nedC'r~aag .<'p de: Roggownning. 

· Een bu_itongewone presfa.tie· leverde Lens 8 ve:n,ledE,n wGek, 
. d•rr d, nng ongeslagen knplC'per OSC te bedwingen. V6/.r rus·~ 
had Lens wind mee, ma.nr t0ch, n,.m OSC, de leiding drrr een mi_s
v0rstand in nn,,e· r.chterh<'ede. Vli,k daarop was het v1eer gelijk 
do"r een afstand.schot van Frans· Duym. Ua rust w&rd er gewel
dig gespeeld,. nnfü:nks ts-gEnwind. N1:; 3 mirn,t~n een fan"testische 

. c'•rJb·:.natie Duym-de .Jrng-Vcldirik-Brouwcr. en dE:zc lr.itste gaf 
rns _"'let een kr>pst0"t de leiding. En w{ér '2 :.lin: l::;t<.r kroeg 
OCS ,:e ge.na de stoet, 0p_ni<euw d0nr Berend Brcuwr,r, die nadat 
IGns Bish _de bal fraai_ cpbracht tn't aan do do,,llijn; diens 
tr2kbal vnn dichtbij inschrc-t .- .HiGrna een vcr.vned 'OSC 0ffon- · 
sief. Wc hielden ons hqrt w,st bij de lawine ven c~rners, op 
,'ns. d~ol, m~br' onze dt,p1,cre vdrdvdiging hield stcnd,- OSC 

·r:c-cst ,·voor de eCrste me.al ht:.. t horifd buigen. Yh:.11 drne, bny~ ! 
Afgel0pen zaterdag werd 1iHL met 2~0 versll:gcn. :E;r rest 

rns nrg de thuiswedstrijd ttgsn Veln. Als deze gewrnnen wnrdt, 
zijn we zeker van 'a.c derde pliats. , · · ·, .. 
_ · 1,n nu Lens 9. Dit ·elftal- kreeg achter elkaar de, bE.cidp 

k-~pl0pcrs "P bczr>ek. Eerst Graaf Willem, wa, rtcgen wc een 
were pcchwcdstrijd speelden. Ech enorm enth0usiast Lens wist 
de l-.0 vn0r$prnr:.g, dib Jas v·.Adrichem cns vnc-r·· de rust g_af, 
a.~~r gred spel en hard werken te 'behnuden, tot ûcn minuut of 
.7 vcrr het einde. Tncn gebeurde hc,t ! Een v0rr,zet ven de 
Gr.W. rechtsbui tc.n belr,ndde met een luide· kle.p tegen. cl.e_ rech
tcrdij ·van T"n fü•,dbol. De scheidsrechter gaf Graaf' 'Willem 
t"·0n' ze, maar eE:n pcncl ty· cadeau, in de mening, det het ·hands 
Wf'S. HierÜ.it 0ntstrnd de grnf;ngele gel.ijkmakor, die zi~h 
0:p ~- 1n·nngelukkig~, wijze een zwanr brv0ch-~mel1 en ver11i r:de 
,:-,,. ,:.~.<;_;er.. rr..·;.;-. c~ 

; 
; 

"' -~ 
,; 

J 

. ' 
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Ook tegen Quick Steps zat het <'ns niet inee, al werd er 
lang niet zo goed gespec:).• hls tc,gen Gr.W •. Na een 1-0 ach
terstand met rust we_rd een hebig offensief ingezet. Een glas
zu;lvèr dnelpunt van Guus de H0rgd werd echter élfgekeurd. T0en 
Q.S. vlak daarop uit een dubieuze strafsch.cp 2-0 scocrde, was 
het met ons gE,beurd. fü.t wèrd z<::lfs nng 3-0. J,ngens, z<'rg 
a.s.zaterdag vcwr een gccd besluit van d(; cnmpctitie dnor een 
fikse zege "P Rave.! ~ens 10 b,am in hut gEheel niet aan b0d: 
V/e hadden zaterdag m<'ct"n sp(,len tegen li!vA, maar er bleek op 
Ocken··urgh geen vuld beschikbaar. Een vnlgcmde keer maar bete 
Intussen dimkt Q.St. er niet nver nm punten te; verspelen,-'zrd 

.de nek-aan-nek rnce nnverr.iinderd vnrrtduurt. 
Goed nieuws nnk van Lens ll. Dit elftal herstelde 3ic~ 

y:r&chtig van de g0leden noderl,igen. Achterûcnvrlgc.ns W€rden 
Y rl0 en Quick Steps vorslé.gen; beide koren r.ie t :,-1. 'I:, gen 
Q,i..-ick Steps pr<'fi teerden onze jnngens ui tstukcnd v, n h0t 
,itGrk<. windv~rrdi:,el in de èc:rste helft. Met een cA,. f0rtebeL 
5-0 V'""'0rsprrng k''ndcn WE- g.-:,an rusten. Nt. rust kwelm Q,.Stc.ps'. 
wut meer &an b·..:d, manr slE..chts drnr ct:n strpfschnp k-"ndt..•n 
zij de eer rcdQen. 

Lens 12 'wist bij Vrcdenburch cc.n punt wc.g _to kspen, 
maa.r t, gen GDA wcrd in de lfü,tste phièso vnn à<è strijd vicr
lr.rcn · (ü-1). Mr:.er E.r is t.en tro0st. Al 1,r:rtlt er dun nngal 
eens v;;rloren, d,:,. stemming in h,·t elftel is er ni,c t minder 
om.· De j0ngens doén hun best, máar vnn Vrouwe. P,rtunu kan· 
dat niet. gezegd. werden. . Een. v,Algende keer r.iisschicn ? 

' ~============================================================ 

; 
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~ 

Donderdag 30 
Zaterdag .2 

' . ,3 ·. Zondag_ 
Maandag 4 
Dinsdag 5 
Woensdag 6 

_ Dondérdag 7 

Z2téidag .16 
:Maandag _18 

. LENS 1 ZAKAGLNDA ',_,' ' 

April 
Mei 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

': Training Junioren Grc~p 

Lens il,12;- pup.A-B-C-Il-E-Comb. 

: Senioreri~l,2,3,8; Jun.1,3,4. · 
Clubavond ! 
Training junioren gro~p B 
Woensdgmiddagclub + Training 

: Hemelvaartsdag t' _ _ 
i'JE:n.l,2,8·Jun.4 + t-itgdunumtournooi 

Pu]!illentournooi · _ 

Lensjuniorentournooi·voor ~erde en 

vierde klassers •. · 

' --==---=· ----=~=---====-===· ::::-=---- ----------=------ -____ _ 
0}'FICIELL 

-. 
, In ballotage: . _ , _ _ 

-n~94 J.Th.B.v.Kleef, 28.12140 B,osbesstr,90 fhr.A.Eoefnàge:l-" 

95 J .J.Grrieneveld,'5.12.47 Weimarstr.161 dhr.J .v.ÎüI:~S-{l.}:
1 

96 P .F •. F. H:v. Dijck ,22 .9 .49 ·Elss.tr. 8 dhr .Sar~lea.:v .Gastel 

97 A.J.C.Magdelijns;16.4.47,v.d.Eyndenstr.23 dhr,A.Noweê--

98 H.J.V.Beauvoir,26.il.46,v.Bevernînckstr.205 •n &:.'lcukes 

99 î,.J .Woning,'2.8.;iS Haagweg 325 Loosd.dhr.Houkes-de Weert 

Nieuwe 'd.ona teur: · 
• 421: · J .J .Alolier, Harstenh0ekstr.13 te Schevenir\gen. 

- K.ILaV .B-.. -T0T0. ,. . . /. 

,·-. •·e Heer L.Jans_sen was met 12 punten "P :le goede weg, 

maar kcm nog juist niet meedingen. . 

· · ,1e koplopers iQ · onze "eigen" compéti tie . .hebben een he-'_ 

vige strijd geleverd, waaruit ten s'lotte donateur, de heer · 

Th.v.Rijn als winnaar naar voren kwam; !,iet 11 punten kwam -

hij op een totaal van 94, ·hetg,en de andere deelnemers niet 

kon<).en 1l"erèiken.-Zijn be:).oning is·f,50.- waarmede we hem 

gaarne feliciteren. · • - , 
. '" " 

' . . . 
. . 
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✓ •. Het derde klassement .werd afgesloten met 'de volgende 
'a!indst,and : 1 (94) Th,v.Rijn; 2(93) Me:vr.C.Gillisse~; H.J. ·. - _ 
Hoedemaker; 3(92) A.Hoppenbrouwers, M.Suijkerbuijk; 4(91) 
H.de Bakker, J.H.Viüstefèl«: ; 5(90) R.Becker, Mevr.G .. Ilittmar; 
·F.Grent en H.v.Rijn. ...., 

Vnlgens de voorlopig bekende gegevens zal de TOTO. t'ot 
ultimo 11ei draaien. We kunnen hieraan dus geen 4de klassement 
van 10 weken, m@l:lr aan·verbindén. 

Daarom werd besloten voor de nog resterende weken een 
troostprijs van f .5 .- beschikbaar te stell_en, voor degene 
die Zondags het hoogste_ aantal pu~ten behaal~ en niet vóor . 
een prijs_ uit de KNVB pot_ in aanmerking komt. Behalen meerde
re deelnèmers Eènzelfde aantal punten, dan beslist het lot. 
. ' Vanzelfsprèkend gelden de punten die nog behaald 
wordèn, · wel voer de algemene rangschik'.,ing welke aan het eind. -- ' . -van de KNVB toto word~ opgemaakt. Zoals bekend, wordt de 
eerste plaats eveneens· met. f.50.- geh"noreerd. · 
. Na 3 klass.eménten (30 i>1eken) is de stand als vnlgt: 
1.(267 ptn.) J .H:\'iüs_tefeld; 2(266) '.1.Westerhout; · 3(264)J .Ja
ger;-4(261) H.J:Ho~demaker; 5(259)P.J.Lerou; Th.v.Rijn; 1.C.v. 
d.Vla&ls; 6(25s') J.Brochard, A.1\.v.d.Laan. · 

Deze rangschikking laat zien, dat over de einduitslag 
het laatste woord nog niet·gesproken is •. Dost lêw best. 

· . Voor Z0ndag a; s. fon,uliere,n inleveren ui ter lijk, 
zaterdag, vijf uur bij dhr.P.Vlüstefeld, Regentesselaan 198; 
dhr.A.J .Walraven, Goudenrègenpl~in,58; ,.dhr.Houkes,2e Schuyt
str.60 en zaterdagmiddag tussen 2u30-5uur op ons terre-in aan 

, de Hengelolaan bij de heer· L. de Boer. , 

A~T1NTIE ! ATTENTIE ! 
GPdurende het Pinkster week-end wordt er op ons veld 

een- groot juniorentc:erwooi gehouden. orr-: de r>rganisatie te 
v,rgemakkelijkEri hebben wij een luidspreker dringend nodig, 
_ee:1tèr niet voorhanden. Is er iemánd' ,0 nder onze leden die ons 

',c ·uit de brand kan helpen ?? Zn ja, wil hij zi-ch dan even in 
_'. verbinding stellen met dhr.A.v.Gastel, ,Tnmatenstr.166. Bij 
- VC'e>rbaat ten zeerste· dank !_ · 

. ,_ . 

.. 
~ ., 
re .. 

.. . , . .. ' 
., 
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PROGRAf,!MA SENIOREN ·vuoR ZONDAG 3 MEI 1959. -

Hengelolaan , . · :.. ·2 
,-12 
''-12 

uur 
Il 

Lens 1 -
Lens· 2 -

_Delft 4-

Hoek van Hol.land 
Spoorwijk, 2 " .,. . ,. 

: L;ári v.Altena DelTt(naast 
tennisbaI_len)' 

Hengelolaan -

Il Lens 3 ,,. · ' 

-lu45 Lens 8 - Postal:U,· 6 
OPSTELLINGEN:. 

Lens 1 : P.v.d.Le~1:1w; A.v.Luxemb::rg,A.v·.Làarhoven, 
B.Luïjckx, J.Admiraal, H,Haket,,P.Burghouwt, F,de Jöng,J. 
Suijkerbuijk, J .Ras;· J. Wüstefel<l. · Reserves: H.Beijersbergen 
':',Henegouwen, r,.IÇ_nijff(Fahrenh.) H.E.isenliurger.-Leider: •' · 
dhr.J .'Willems. ·' - , · ' 

Lens i: H.Verheugd, A,Vcster,L.Knijff(V), H.Lancée,C. 
Peeter.~;T.Hoppenbrnuwers; 'i·:Burghruwt, H.RÓoduijîi, R.Wuqtefeld 
A,•Eurg'~ouwt, J.Jager. Rrnel'vés: G.v.d.Waart, F.Kortekaas. 
Leide_,• : dhr.A.de Weert 
-.--.Lens 3: H.Eisenburger, ·Ü.de G1·uyt,:;r, A.Krr:l,G.Kecpercai,, · 

H.v.'i:(éï;'""A.Beck, J,Beïj'ersbergen, A.Linneweever, VI.Hegge, 
.. L,F0rtriia,i. R€servés : A/Sau;ebers, B.v.Velzcn. Sa·. enk0:.st: , 
.. l\!~nnikendflmplein 101-\45 'vocir bus en fietsreiziger-;:·. · '. 1 

• tens s·=- H.v.d.Be"ek~P.v.Onna,' J .Wal]..aait, G.v.d'.J3eèc, 
J;_St0ltenberg, H,Brnèkhalis, ILTu,ulder, J,.v.Poelje,S,de Brv.ijn;' 

' A.Onderv,&ter, D.v.Li.eshnut.· Reserves : P.M.Bom,. · 
• 1 ., , ===-=- . 

ATTEl';TIE ! Afschrijvingen te richten aan dhr.A.van 
Rij,;,· 11.edembl.ikstraat 210. Téléfo0n 663281. · · · 

PROGRJ,J{J!,[A ~1rn]o; EN VOOH DOI'i-Dl!.RDAG 7 H::t .1959(Heme:Lvaartsdag) 

- ·2u30 Delfia 1 - Lens .1 .. Achter K~gelg:i.eterij, _Bui tert,;;a-
. 1 'tersTcwt te Delft · 

12 uur Lens 2 Vios 3 Hengelolaan·. . ,. 
12 11 

. Maasstr. 5-Lens 8 v .Brienenlaan t·. o Oo'stersport-
. ·<·_~ark" /e-Wassenaar_-

• , . r 
OPSTELLilîGEN: 

Lens.l 
. -. 

vnlgt per· aparte aa1:schi·ijving. 

Lens 2 : v0lgt per aparte 'aansclir'.ijving. 

Lehs 8 : H.v.d.Be,:,k,:e.v.Orina;J.\'lallaart,. J.v .• d.]J.eek,J. 
~;·s~l ten berg, P.M . .Be c· ,,:.Mulder ,J. v .Poelje ,s. de Brui,in \.L Onder-· 

T N' •• ,._ 'h D t· 1 t '.':i.t-l:r, --iiesse:i:~g ::t~ .·r r"tt'="s:: .::. ~--.r..·~:_tK aus, .v. irs .. ·u • 
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. Afschrijvingen te r±cht<?n aan dhr.F.J .v.Luxemburg·,Buy'~_ 
Ballotstr.54,tel.636509. · 

Programma Senioren voor Zondiig 10 Ji:Iei 1959: Naaldwijk l 
-Lens l· ; Concordia 2 - Lens 2; Lens 5-Rijswijk 5. 

-·-·-·-·-·-
PROGRAMMA JUNIOfilN VOOR ZAT i,RlJAG 2 MEI 19 59. · 

-. 3 'uur, Lens 11 - Vredenburch . ' 
- 3 · 11 

• Lens 12 - " 15 .. 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 3 MEI 1959 

,, 'J ' 
Lens·1 DHC • 
VVP 1 - Lens 3 

' 12.-u 
2u30 
lul5 Lens 4 - Steeds Voorwaarts l 

PRUGRAMliiA JUNIOREN VOOR IONDERDAG 7 MEI HE,MELVAARTSDAG, 
lîe spelers voor het Lugdunumt0urnnr,i wrirden per aan

schrijving opgeroepen. Afschrijven hierv~nr v66r dinsdag 
5 1!ei I s avonds 8 uur. 
' - lul5 Lens 4 - Valkeniers l 

DE OPSTELLiliGEN ZIJN : , . ' 

..... 

Lens 1 : C.v.d.Beek,R.Blok~D.Taat, H.v.Dijk,L.Blogg 
S. de Heer, \;. Stonvé, P .Fre·tz, P .Kc mper ,B .Hm dricks, ···P .Meers
ho.ek. Res. A.Lutterman, !Cv.tl.Laan. 

Lens 3 : als bekend met M.Harders.'Res.:C.lfoytens, 
lI.v.Zilfhout, P.de HJ3.as. . .. 

Lens 4 : Vo0r 2 z'owel als voor 7 mei.: W.v.d.Ruyten
. b·eek- 1 J .Kiebert, C.Danckaerts, A.Born,F.Wamsteeker., VI .v.dLL'a, 

F .Nordma1'\n, D. Schoeben,Á. Vrielink, F.,; .Dijk ,J. v. Zon. Res.: 
P.:; chul ten, , F. de Wit. · , ' · -

Lens 11 : als tegen GDA met A.Vcrsteegh. Res.H.'i,ezen
ber-,;, J. v. Overbeek. 

lens 12, : P. fü,i Jersbe;rgEch v. Hen. , F :.c :~(.rs ,J.. Lelievc: 
. C.de,Hcu·, P:v.Dijk,S.Elok,C._Suijkcrb ijk, :,.I' têrs, G.v.Dijl 

F .,Jans%n,A .v. d.Bcek, fü.:s·.: L.JE.hlè•c, H,Smi t. · 
, .Afschri,jvingenaan dhr.:E..Sarolea, 1: z,cnlaan 43, tel, 

331506. . • 
Frograrr.::;,, 9 E.n 10 mei : :...·ns ? , Lens .. -LHBRK; Q,.St •. : 

· LE.rs lo; Bl.ZY:&1t - Lèns lJ:·_;,nEr-:(· - Le~s 12; Vrçdenburch-· 
1 

Ltr . ..: A-; GDS-~ .. !; · ~L•_;L~n·s .c;;Revk·~~-- s.~::=--i.1il'.'- .. l ~' r8:Lens E-Velt 

' 
; 
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PROGRA111',IA PUPILLÉN VOOR ZATJ::'RDAG 2 MEI 1959. 

13u45 Lens A Q.Steps A V l . T 1 L •5 • ·' . ~ .:- '. 
l3u45 Lens B Juventas B, V 2 · T 1 L 6 
14uur GDA C- Lens C 'l'errein · Emmastr.Loosduinen 
13u45 VVP F Lens D : " Zuiderpark '' 

- 13u45 Lens E - Vredehburch E V3. Tl L 6 
- .15 u. Comb.I Gomb.II . ··•. V 2 T 1 1:6 ,· 

' . 
DE OPSTELLINGEN: ,_ 

'A = nes Ghr .Kreuger, ,l. .Bakker 
B = Res .• R.BlÖk,R. Camphuizên •. 
C = Res. J.A.Grooth~izen, B.Osse. Samenkomst:lu40 Thorbecke-. 

· laan, hoek Haagweg . .: 
6 

. · · . . . ·. 
D = Res. A.v.Es,J.v.d.Broek. amenknmst: lu35 .Ingang VVJ'-

,terrein. ' 

. ' 

E R.Bruggeman, H.Rothkrans,C.v.d.Kuijl;J .Janssen, J .Lan- ' .. ·. 
gerak, W.Krnl,R.Arends,. F.Jehée, H.Suigkerhuijk;A.Groo't,'·" 
R.Duyvestijn. Res.:F.Mourik,M.v.d.Ruitenbeek. · 

Cnr,1b .Is, R.Bruggeman ,N. Intema, C. v .Egmond, F • .hlcurik, J. Çobben, 
J .v.Rcny, R.v.Eeten,P.Osse,J ,Keet,nan,A.Krnl II_, D.v.d. 

; ' . 
Steen. • 

C0mb. II=F. de Kleijn,A.Roodenrij s·, .J .lngl~bert ,M. v .d.Rui ten- ,. 
beek, A,Overklift; R.Blok,C.v.Baal,Chr.Kreuge:r, ~'.v .. 
Geest, M.Bakker, R •. Cam"phuizen. .· . 

Afschri,jvingen: vt'><'ir vrijdagavond acht uur aan dhr.A:v •. 
Gastel, Toma tenstr .166, tel. 339900. . 

Th •. Brochard bleef zaterdag z,:,nd·er afschrijven bij zijn .'wed
strijdj,eg. Hij moet de 'reden daarvan vrijdagav"nd tussen 
zes en ·zeven melden aan çÎhr.A.van Gastel, Tomatèns-t;r.166. , 

Training. ' Op,d~nderc:ag 30 april, Koninginnedag, gaat de trai-• 
, ning vo,:,r groep C gcwc-.,··n è.N-r. Degenen echj;er die porsé de : 

-.. ver3chill,;._,nde festiYi tti ten_ rip dE:zt' avi'nd niet willél1 ·mis- · 
-' sen, ZlJn automatisch geëxcuseerd. Afschrijven is dus voCT 

deze. av,,!-d. niej; nodig . . · · ·· ' 
' , . 

JONG LENf" · EüUDT LENS JvNG; 
• :.,E tweede afl_; ver:ilng ~al binnonk0rt vErs chijnen; 

;,;"' 

.. '~ ,. 

.Cnpy hi(..r~,:-r,r is z·~-0r, :-,~lk0m, maar. moet "U~ ~' .. ;.:lijk VI'ijdag 
á.s.-.tir-. .... ;·"zij~.~I~:!.~v,r.t:n a&n het a.dr~R -..:.(=-~:,Jr.71 .. '' 

' ·.' .,. .. 

' 

r ~ ••' ~ \• 

. . ~-- ' 

~ . ':~ .t -•·.· .. ~~ }"'. -
' "' ,. .. · . ...,:. . . 

'' 
,,,., • -.t "°' 

r-- ' . 
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Senioren Juni.-,rcen 

Lens 2 - Westerkw.4 o-r ijFC - Lens 1 - 2-1 
·. Lens 4 - Heek v.H.4 5-2" Den Hr rn-Lens 2 2-1 
.Lens '5 - Maasstr.4 6-3 DHL 4- Lens 3 0-3 

. Lens 6 - Wit Bl.3 11-3 Lens 4-Juv.l I 2-10 
Lens·e - CWP 3 6_-3 VVP 4 -Lens 5 7-0 

Pupillem Lens •8-Velo 6 5-0 
VVP A - Lens A 1-1 Rava 8-Lens 9 1-14 
DHBRK - Leris B 0-'2 Lens ':10-Rava 9 Rava 

' 

n.o. 
Lens· C MOA 10-0 GiiA 8 - Lens :).1 3-0 
Lens D - V:i;-edenb. 2-1• Lens 12-DHBRK 6 2-0 ' 
Lens E - Velo 0-1 
SENIORE,N. / 

' 1 De :vedstrijd van LEms 2 tegen Wester'hrartie+ is er 
1 . ' • .ee.1 van de gemiste kanser. ge· .. 0rden. cndanks het feit dat onze 

"ploeg vnor het merelldool ir,,_éie aanval is geweest, werd.er 
dner, nnze v00rhc-ede Z<J ·erbarmelijk geGpE)eld. dat het al spoÈ)di 
duidelijk was dat if,,elplniten in dit belangrijke, ,troffen zHr 
schaars z·t,uden werden. En °diL verwachting werd maar al te zee 
~ewaarhcid. T0cn cén' kv;articr ynor tijd de stand neg steéds 
dubbelblank was, had icdEJrs:cn zich eigenlijk ál met·een gelij 
spel verzn,.nd. En juist "P clat ngcnblik kr:a• het zwaard van 

. Damocles dat al ,lange tijd door de snelle flL, te:rkwartieraanva 
'é,an een zijden draád w11s gehoud-,n, met vc-rplettercnde kracht 
np nnze' ploeg neer, Een v0'r-rzet van rechts k<m ·keeper Kc-rtcka 
nièt nndor cnntrole krijgen en de vijandelijke midc.E.nvnor had 
weinig tnN.ite om de bal in het vcrlakn d,e1 te knallen, 0-1 
dus. :D.n daarmee was de nederlaag een' fe,i t wánt het vûrtaasdc· 

· ,.ni<:,:c Eind dat ~nze futlnze vonrwaartsen '"k gedurer.de de laatst, 
tnir:uten niet bij machte war-,n de d~(·:J.man der gasten E.rnstig 
te vtrnntrusten. · 

. Lens 4 ü, .er in geslaagd het rcc,rd van <'P i-.ig,m 
velt: "ng8slagen. te zijn, tot het einde t, e te bewaren. ,lant 
de Latste thuiswedstrijd tegen Hoek van E~lland, werd met 
5-2 gtwnnnen. Hierdner zagen de Hoeksen h:m laatste kans op 
het :rnmpioenschap in r;·ck V(crvlieg8n. Over hot· algemcsn was • 
de · , dstrijd het aankijk, r. bqslist waard, v-_.,,· ral dank zij het 
ç1cti •ve optreden. van 11 r ·:•idE:gnll!. '"_Vié .. ._.v~-.:_ 1~.srhoven ,~~i!;ts 
br1..~--,.;;ch:.1t i.it een .t .. ,'! "l. ·t...vE, Lenst:r•.-..;:·~ .... G t:le.tk tt. ~L .:.,taan, - ·,~ 
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. , Lens 5 deed het zeer goed d<"Or haar tweede rverwin- : . 
. nihg ii, dit seiz.t;.en te boeken. Welisw;,ar trad de tegens-tander 

Maass,tr. slechts 'met negen man aan maar dat maakt de vreugde·, 
van de 6-3 zege èr niet minder 0m.· Jammer dat een verslag ' · 
ontbreekt ! ' ' 

Lens 6 h(eft Wit bLauw op wel zeer wrede wijze van 
een illusie berc0fd. T<'en · iie Wit-Blauwers namelijk kort na·:~ ' . . •- \ 

rust met 3-1 vC'or kwamen, led!: de zaak bekekèn. Maar onze , 
mànnen dachten er anders over •.• EN HOE. Het Vo~rburgse 
chel wer<L.het onderwerp van een C"mplete be.leg.-_ring die in· 
TIEN d0elpuntçn_rosulteerde. En daar onze'. tezenstandtrs van 
ze, veel machtsvertcon niet terug hadden; werd -dit seizoen, 
dus, evénals vorig jaar, met een daverende. ~ver1'linning lJe- • 
sloten·. Eind goed, al goed ! 

In de laatste Lcnsrevue "plande" de ,rsdactie kennelijk· 
weer een 1-0 Z8ge voer Lens 8, dit maal tegen CIVPA Do_çh L0ns 8• 
hci.ft ge ~00nd ziel". aan een .dergelijke redactirnele ui tspraal< · 
w6i.nig goleg8n te la ten liggen - in de gunstige zin· wel te · 
V8rstsan -. Gn achtte thans c,cn 5-2 0vçrwinning ,•p zijn plaats·; 

•.' 

In do eE;rste speelhelft kfiam het krachtsverschil tot uiting. -
middels drie treffc,rs, tw.;e van NiE,ssen en· één ván Van FN,Jje. ·' 
Faal, lat en Vr<"uv;e For·tuna vo0rkwamen een nog gr0tere; vor-r
sprrng. Na rust scor-rdEn eerst de gasten, cf liever: wij VO"r 
hen·, Onderwater en nogmaals Niessen zcrgden er echter V"''r. 
dat CWP geen illusies meer knn koesteren (5-2). 

,,,. 

JUNIOREN, 
Lens 1 is wat van sl_ag· af'. ,Tegen HFC werd met·2-·1. 

verl2ren.- Er resten n0g 3 thuiswedstrijden. Halen ·we or nog 
wai; punten uit ? 

- ·Lens 2 verl o~r m0t 2-1 in Den H~~rn, maar hts t was 
E.Cn nederlaag met· ere. Imr.,ers van het ci,g<ënlijke' twee:de ·v,as 
maar bitter weinig ever. Wc hadden 0.a. diverse ;pelers 
uit het zevende. Er is echter uitst0kcnd partij g~gcveh.· · 

' 

.. 
·· · Lens 3 heeft 2:ich eindelijk hc;rst(èld van zijfinzin-: · 
king on met h0t· n,,dige zelfvertrr,uviop en vechtlust( vrnra·l.; ,, . 

·•ir-i de'twecde helft) werd de zware uitwedstrijd.tegqn DHL·. 
gc;w~nnen tr.et 3-ü. · ~et was p 0als gebruikelijk een harde wè,d-. 
strijd, dfc bij rust een 1-0 v-,.~·rsprong te. ziçn gaf, dank zij' 
oen sli_pp0rt~i• _-i::rn de DHL-kcL~tr~ / -,- _;, . . . . .::,.~: .... ·-.,t 1 

r- ,:.---, . 
': 

.:· ~ ., ' . ,, ..,, . 
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In d,e 2e helft ;wind tegen, maar t"en kwam 1k _0ude 

vechtlust wEKr. tcrug. Lo0ke Nowee .kopte: een ccrner <'p.prf..ch,t 

wii'ze in (2-0)'. •Intuss0n speelden we met. 10 m~1; verder, dorr 

· da 2 spelers geblesseerd raak.ten en wé. maar een reserve . · 

qa den. Dit belette 0nze jnngens niet n~g eenmaal te scoren. 
1 Bet derde d 0 elpunt kwam op naam van Wim Vundórbos, die na 

-~ spelEc:rs in de lurven g0lrgd te hebben, de TO('S .tr('f. Vnl

fende week VVP jnngEc:~s. De k~mpir>ensw ... dstrijd ??? (R.Rot,db;l 

· ' Lens 4 kreeg zwaartklop van kopl<'p~r Juventas (2-10). 

T<'.ch n·•g één lichtpuntje. Vorr het eerst slaagden we er in 

het vijandE,li,jke net te d"nrb<>ren. Vnlh••ufüm, lui ! 

Lens 5 kon bij lange na niet op tegen VVP. De uitslag 

7-0 l;,at aan duidelijkhdd niots te we:nsèn nver. 
Lc·ns 'a bc.slor,t h8t st<i~nen, -zoals hot beh,.,"rt. In de 

E'.érste he,lft 8en v,~0rtdurund Le,ns-0ffcnsief; dat echter dnr.r 

hef missen van talrijke, kansen én d,1°r het prima werk van de 

Vclr-keeper slechts• één. cl•>elpunt ophv, .. r,l.,. Na rust met w;i.nê 

tt gen ging h<,t be ter. Er werden tnb2ril:alcn aardige, cnnJina tie., 

uitgevoerd, 'waaruit nc>g twee gnals vc ·rtkwan:en. Aldus vestié 

de Ls:<ns 8 zich dofini tief np. d<- derde r:,lauts_. ' 

. u·<k Lens 9 spcd de zijn laatste w"-1strijd. fü;t zwakke· 

·Rava Vi8Td vnlg,2ns de r,,gEels vàn de kunst iilgoil'aakt (14-1), 
maar v0nr h8t zelfde g8ld had het 20-0 kunnen zijn,· G.de 

Ho0gh (6), H.Wubben(5), P.P ·illot(e) én R.Polman (1) zorgder 

vr>c-r de· dnelpunton: . 
Lens 10 kwam wéer ni&t in hc,t veld dn,'rda t de tcg€•n- . 

. partij nit,t kvmm npdagen. , • • 
L8ns 11 vc~l00r van do kampfoen GDÀ mot 3-0. 

' kns 12 b<'<ckte do c,:rste overwinning (2-0) tegen 
DHBRK.- . . 

. I I 
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·Weekblaa van de R.K. V.V. "LENIG en SNEL 11 

Redactié: G.Làm, Wilgstr.71,tel.391224 
,· G.Jehee,K.Emmakade,5U,tel.633674 • 

Gironummer t.n.v. L.en S, 336711 ·,. 
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".\ )2e JA.ÀRGANG (1958-1959) n° 36 7 Mef 1 59' · :· )·· 
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Zaterdag ·9 Mei' 59\ 
· Znndag. 10 " 
Ma an da:g ~ 1, " 
Dinsdag 12 " 

. Woensdag 13. " 

Donderdag 14' 11 

Zat· erdag 16 11 . . 
' , 

. U.NS I ZAKAGENDA . ·. , . 
Lens jun.10,11,12,pup.a,b,c,d;e·,. • ·,' 
Lenssen.1,2,5,jun.4 
Clubavond ! Wilhelmus-Lens(vet. ). 
Training groep b j , 

Woensdagmiddagclub plus tracining 66k 
~vondtrainirig ! . 

... Tra_i-ning groep c 
Pupillentoernooi. Vertrek naar Idar-
vbers tein ! · ' 

Maandag · 18 11 

Zaterdag 23, 11 

,: Juniorentoernooi voor üerdé-en vierde 
klassers . 

. Co11tact,v:ind · ! 
! 
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DIT NU!vTh:ER : . ' ' 
~-. . 1 

Lens 3 Junioren kampioen !. 
Nieuws cmtrent het clubhuis 
Het eerste ,is.veilig 

- D~ Kampioenen vieren feest 

. , 

·" 

.. ' 

IDAR-üBIRSTEIN. 
De trip 'naar ia~r-Oberstein ligt nu in het 

n,:,bij,a ver1:chiet. In de Ltms;evue. van de vr>lgende. week V"lger, 
uitgeb:,eide 1'.f"'è·Îelingen en een volledig prr,gramm.a van 'de . 
trip, •. •Le-t dus ,•-<'cd op· ! .. ,, ' ". 

J,UiG L:E.NS IIUUL?,'LtNS JvliG ! ,, ,-
Le tweede- uïtgave· zal volgende week verséhij-

•nen. Ilegenen, die 'nog, bijdragen !1il1fn leveren, moeten deze'. 
tc"n'spoedigstEl in~ende~ aan het 'ndres ,;;ilgstraat 71. ._:.\ ·. 
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1 , OFFICIEl'..L ,, 

Nieuwe donateU1': 
422 M.Pillis, Groot Hertoginnelaan 135 
In \>allota e: , 
9 A.J.C.Magdelijns,16.4.47 v.d.Eynlenstr.23 dhr.Nowee-Houke 
9 H.J.V.Beauvoir,26.11.46 v.Beverninckstr.205 ide~ 
9 L.J .Woning, 2.8.38, H&l.gweg 325 Ln~sd.dhr.L.de _Weert- !' 

· lOÓ G.J.de .Hcogd ,16.4.42 Vredeoord,2V9 dhr.Sarnlea-H~ukes 
·1p1 C._J.Lus·tenhpuvier,,15.J..49 Gnlumbusstr.69 II dhr.HÖppenbrou 

i' wer-1!.Houkes 
io2 P.B.de Jong·,20.4.46 .. dé Perponcherstr.128_Br.G7r~ano-Sar<'1 

· b:1s CLUBHUIS. -:-:- . ' 

, Woensdag jl. on "vingen Wf'' het lang verv1~chte " 
·,officiële papier " van Eeuw-en Vfr,ningt<12icht, v,aarbij <'ns toe 
-pi;emming wer.l verleend ons clubhuis, volgér;s de ingediende te 
~eningeri, te bouwen: 
i Voor alles, onze hartE,lijko i'élici te:ties, aan on 
~id dB Heer Cor Peeters. Het door heer, ingcdi,cnde ontwerp werd 
ongewi;ijg.lgd, go.èdgeîcourd •. 'Dank Cor voor alles wat je tot h, de 
:in dit vçrband, voor onze' vèreniging- hebt g" pr,,stn.r_d. ·, 
i · Hu komt het op· ~e ,afuerkirig ,\an.' Het bestuur zal 
in de kocoende weken· besprekingen vo_e:,;en; ·c.-, zo sl'ocdig mogeli 
-\ot de uitvoering te- komen. V/.;·vertrouwcn, dat we, binntn ,:;nke 

· le mc,inden, ons "eigen home " zullen kunnon <>penen. · 
. _ \ ·, ' Het ;financiële gt:ded tè is nrg niet ht:lom&al ron 

I/u w_e echter zover zijn, zullen ook de laatste hinderpalen \vo 
den ov,:;rv,onnen. Onze ·inschrijv'èrs op de· c-bligatielcning, v,;r-, 
zo<okc,n we vritndtlijk or rekening me:dc te willen houden, dat 
de lening per 1 Juni a.s. zal inga,in. Vc..,:rdien zullen -zij be
richt ontvang<-11, op wGJkc; 1djze h~ t geld zal worden geinCBs
se,:;J'd, 

\ . ' . 
. . Dl:genen v:.~n on.zeledtn t.:n 0.-"'nat.:::urs, die nog gE:..:..,n 

iqschrijyingsbi.ljc t h, :,J.:.n ing"zC:nilcn, ~n natuurlijk ook. me,:; 
will •n bouwen, wor.c<:n ga&rne. véirzocht zich m0t· u,n van de bc

_stuursle,dcn in verbinding te stE:llcn. ',1c.rkt U allen m<'e. ,W, 1 -

licht km, dàn nog dcz?. :::aand do eerste steen "o:rden gc,kgd. 
'· . 
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K.N.V.B.-TOTO. · · . 
'. " ,- ' ., \ 

, Liefst ty,aalf ds:elnemers .melden zich met 12 ptn. 
Na loting, viel de troostprij'& ad.f.5.- ten deel aan de heer 
P.Vlagemàns. He'; algemE:en klassement ziet •er thans als volgt 
uit: 1(279)J.~'.Wüst. feld; 2(277) ·V[.V(esterhout; 3(275)J.Jager 
4. ( 272 )H. J .Hoeëemaker.; 5 (270) P.J. Lercu, L.C. v.d. Waale. · 

}n verband met Turkije-Nederland op zcr,dag a. ~. · 
moeten de formt.'licren voor a.s. zondag, uiterlijk VRIJDAGAVüi'1D. 
ZES UUR bij de ·bekende adressen worden ingele:verd: t.w.Hr. 
Wfü,tc.feld, Regentesselaan 198; A.J .Walravc;-i, Goudenrtgenplein 

· 58 en dhr.Houkes,2e Schuytstr.·60. ·op het laatste• á'dres uiter-
lijk ACHT uur. ·• . . . 

Ook voor de Pinksterdagen moetE:n de formulieren 
op Vrijdagavond ,nrdên ingeleverd.' U k,unt hier.mede r,cds nu 
rc.kening houden. Doet U allen weer mee. tiisschien vallen de 
pr.ijzen in de laatste weken juist 'bij ons.· 
. . . . 

-:·-:-:-:-
De Karrpioeneri vieren frest ! ! 

L,.ns 3(scniorc,'n) gaat feest vierc·n ! Eindelijk, , 
wctnt hLt vorig ;ja3.r is er door een ongelukkig· sa'menloop ,,,.n 
onst,mdiglwdên niets: ·van gE:kopen. Na de tcrugkoms;t; in de t\%c
fü, klas is dit elftal E.r ·nu in geslaagd in de hoogste kl~.s 

· . van de afdèling door 'te dritjgen. Dat fäi t 'moet dubbel en• ó.wars 
gevLrd worden. ,Want W8 kiinnén de f"stivi teitcn natuurlijk 
nog wel een keer.tje uitstellen, in de hoop dat d-e derde-<=lf
tallers zich gE.dro".lgan zullen voelen omk in he·t volgende sei
zoen op de ereplaats beslag te leggen, maar dat. li

0

jkt "ns 
. töch wel het. toppunt van 0ptimisme. Laten we ons voórlopig . 

maar tevreden stellen met hetgeen deze· h,:,ren tot nu ·toe ge-·. 
prestt,Erd hebben. De kampioenc.n· gaan è.us feest vieren ! 
Wanneer.? Zaterdagavond a;s. om 8 uur ! Waar? In ons clubge..:· 
bouw J .Hierck, ApElddornsül&_an 46. v;,; v,rwaéhten de navolgende 
spelers éventuccl vergezeld'van. hun damE.s ! A.Beck,J.Beijers
bergert, F.Burghouwt,H.Eisenburger, L.Fortman,if.de Gruyter, 
C .Hoqgevéen ,'VI .Hegge ,R .Km:iperman, G .Ko chi, · A. LinnE:weever, '· 
A.v. Luxemburg,_ IL v. Niel ,H. Pcnnings, C. Vel dink, en H, VE.rheugd. 
In gezèllige ko,;t', efgew:j.ss0ld r.ic-t enkele dans_:p1,1sjes, zullen 
zij een ·n recht fi'' ,.·t:11:ige " avond doorbreng. n •. On?-.. rztjds 

-~~çü vo0r eE·n r:ii!~- ö: .... ~e::sr- s-:. r'•. vol:'snapc.ring g2~-".,..,, ___ ~-è. ~,-crden~ , 
1 ' ' . ' 

. ' 
.,,, .. 
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Leden en donateurs die on.ze. spelers met dit,· voor onze ver

eniging zo belangrijke, gebeuren (we bedoelen het kar:'.· ioen

sc~ap ! ) willen complimen.teren, zijn van· harte welkom· ! · · 

Ook voor onze jeugdige_ kampioenen ook al Lens 3, is er 

wat in petto. N0g even geduld, jongelui, jullie zullen be

sl~st niet vergeten worden! 
/ -:-:-: 

YARIA: 
.'..Frans Wamsteeker is sïnds zondag in het bezit van een 

rhirt dat hem van .rechtswege niet toebeh0ort, Hij vond het in 

ge_ tent aan de Hengelolaan en het is waarsphi.jnlijk eigendom 

yan ten s,,eler ui-t het v:i:erde ·junior,:melftal. Hij die sinds 

z~ndag in zijn hemd staat, kan ,zich riçhten tot het adres ·: 

_Jlen Heldcrst:r:. 51. -~ 

-D(ze week ontving~n wc bericht van de g€b0orte van 

Yvonne, dochter van ons lid A.van Gein, Aan hem en zijn vrouw 

nnze hartelijk_e felicia ta ties ! 

-Zo juist kregLn_we uen schrijven van de KNVB in handen 

waarin ziJ onze vereniging meedeelt dat C. v.d .• füsek, L. Blogg 

en J.de Heer uitverkoren.zijn voor een· plaats in hot junirr

clftal van de afdeling Den Haag dat op 10 c;~i aan een vier

bonden-tournooi te Gilze bij. Breda de8l nc,emt. Leuk. dat r.iaar 

1ic.fst driE. van onze leden voor dit ulft&l in aahmf.rking zijn 

geko,pen. Verder treffen· wc in dit t,am de namen van vier ADO

ers (waàrnnder J.Advocaat en •~.goet),,twce RVé-ers en Naald

wijlj:-en een Celiritasspoler. Wel E.en sel0ct gezelschap dus ! 

Reden te meer om je beste ècentje voor te ,;etten, jongens, 

zet hem op en •••. veel succes ! · 
. . . -.-.-.-

PROGRAl\Il,:A Sb!HüREN VüOR ZONDAG 10 MEI 195}._: 

- 2u30 N/,,.1 dwi jk 1 - kns 1 Geestweg te llaaldwijk;5m,gaam: 

' - 12 uur.Concordia 2-Lens.2 

- :2 11 Lens 
OF TELLINGEN: 

' 
5 . - Rijswijk 

eindpunt W .s .1!. _ 

Sportpark a/d .Brasserskade(a/ d ~j 
· weg Delft-Nnotdnrp) ·!,/{ 

5 · !{~ng.: lPiaàn ~~: 
1 .,, 

Lens 1 : idem als. 7 -Mei' j .1. 
,, 

/~ 
cht(r ·; Rc-,·1 i·v~s: ïdcm. Leider: c.t:!·.,J.Willems. Grt..· · 

: .r .. :-,. , . ~~~-----~-:-.... ----~-" 1 omf~ ~ : ~ ü. ~.. , ,.: h iJt · v:c 1d.·-
J_• 
( 
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Lens 2; ide,m als 7 Mei j,l. 
. Samenkomst: 10u30 or 'de Turfmarkt. 

Lens 5: R.v,Westing, A"S,ambers,·K.Cramm,G.Jehee, , 
; . 

·. B.v.Velzen,R.Verbrugh; .f,de Lee'uw,F.Wolff.,P.BergenHenegouwen ' 

· ,J.Bors1oom,G.de Zwijger, Reservès: J.Stolte;nberg,H.13roekha•s. 

. ,Afschrijvingen te richten aan dhr.F.J.v.Luxem~urg 
Buys Ballotstr.tel.636509, ·. 

Op Maandag '11 Mei a.s. spefon de LE:cns-veteranen · 

tegen Wilhelmus-veteranen op het Wilhelmus~terrein om 6u45: 

· De opstellin,g is. a.ls volgt: R,Mahieu, L,de Boor, 

F.Mourik,J,llom,H.v,d.Boogaardt,J.Bontje,A,v.d.Bemt,H.v.Rijn, 

H.J,mssep,A.Roodenrijs,S.Kroon. Reserves : A.Blok,H,v.We:sting 

C .Schilperoort. · . · 
-+-:-:

. ~-' , 

PROGRM!MA JUNIOfilN VOOR ZATERDAG, 9 :t.IBI 1959:. 

~ 3u45 Q.uick Steps 10- Lens 10 T0rrein Ni jkc.rkle:an 
-3 uur BI.Zwart 9 - LE:ns 11 Dr.Mansvcl.tkade to Wassenaar 

. -3 uur DHBRK 6 '- Lens .12 TerrEin ü,ckenburgh • 
. 

PROGR}J/ilil'A JUNIOREN VOOR ZCJ: DAG,10 Me;i 1959: • 
-l.ul5 L8ns 4 .· - DHBRK · .1. _V 3 T 2 L 6 

De opst8llinge zijn: ; , , , 

, LE:ns 4 : J.WiE.denhoft, J;Ki'ebi:r't,C,Danckeerts,A.Born, 

F.WamsteE'ker, W.v.d,Laan, F.Nordmàn,.P,Schaeben,A.Vrielink, 

F.v,'Dijk,J.v.Zon. Res.: E.Bish, F.Duym. Leider: dhr.G.Lam. 
fons 10°: A.v.EgQ.ond;J .Dietz,J ,1foyer,J.l.PannekeE;t,' 

C.v,Dam, K.WezenbE1rg, N.Roozenburg, C.v.G,;mert, 1ï.Bruinsma, 

•. J;dc Boer, 'li.Grnot. Res.: C.dc Heer; P.v.Dijk, · ·' 

· Lens 11: als .'vorige. week met H.Wezenb0rg, A.Radi-u:aker 

R.v.GriE.ken. · ' 

, L8ns 12: P,E:i~crsborgen v.hen., H.Smit,A.LÈ:li·.cveld 

. L.Jchcc·, F.Rekers, J,v.Overbe;ek,C.Suijkerbµijk, R.P_8tcrs, 

A.v.d.Bu,k, F.Jansse:n, S,ljlok, Ros. : G.v,Dijk, P.Ebing,' 

· Afschri.fvinP,'cn aan· d~r.lLSarolea·; Mezönlaàn 43, tel.' 

331506. _ . .· - • · · 
-=-=-•-· I 

Pfü,GRJ.-"~.P,- PUPILLEN VU;R ZATERDAG 9 MEI 1~59. 
-lu45 ·.·,. d.r,nburch ,: 1, ns A '1'.,rrein Vr:Aecnburchweg 

.· -1114; ',J .• S .:... L_·r.s B"-. 11 W&:~.ringon. 
' , , 

\ 

, 1 
\ ' ,'" .· 

1 
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-lu45 Lens,C Rav.a .B_ V l 
-lu45_ Lens_ D · '- Ya1keniers B_ V 2 
-lu45 Lens ,E - Velo D , - . V ;5 

D1 OPSTE:LLHlGEN .: . · . ,· , 1 

_T 1 
T l 
T .1 

L 5 
L '6 

1

L 6 
' 

· A = fles.J.Li_cshout 1J.v.Dorp. Samcnko@st: hÜ5 Lijnkamp-del 
• ,' · R.;;;yweg 

B = !jcs.:J.Middcldorp, W.Krol. 'Samenkoest: lu25 Leyweg h.08 
fü,ngclolaan. 

C = ,Rcs., R.:?lok, 1!.v.d.Ruytç,nbc·ek.- , 
D = l"J<:n,1 11!.Rothl~rans,N.Koot, J .Jansscn,J .Jc·hee, F.Meyc:r, 

0Ç. Ber.nhqorp., · i1,. v. d D üu~e~: qo., J ... ~u...YJ.cman ,A .·de Vries·, T •v.d. 
B~r·t.- c D.c.-i-.. Rt::s (' · R. 8arr.nhui zen, F .Mnurik.. . · "- · 

·E ~.Eriiggvman,C.v.d.K~ijl, F.Koohe,A'.v.Ee,,, J.Langcrak,F. 
JdF,, J.A.Groothuizcn, Chr.Krsugor, H.Suiykerbuijk, · 
A,Gruot, ll..Duyverstei~n. Res.: R.Arcnds, P.üss.c. •· . . -- ' 

' - , L~i:c,irijvingcm · v66r_ \•rijd1c:gavond È_§lfl!<:'_h_~ é<al1 dhr .. 
-v,:1. '.'&se, . .'.,. :t'ociat~nstr.166, tcl.339900. · · 
, lli t, zijrvl1.: laatste C-'1~peti tieweds·i:.rijdcn, voor de pupil
len. !!Iat1r- vnlgundp w...,ck spLl.on~ LGns A en Bj t.n dnarna volgt1 
rr-k. voor d.e t.~nd'cru ·elftallen nog een of meer vriyndschn.·ripc,l: 
ke of cmd>.:-rlingE: wedstrijden. 

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

LEN'S ï/EDG'i'RIJI'1llR1VUE: UITSLAGEN VAN .AFGELOPEN WEEK -.Lc~;i°:s-l - Heek. v .H. 5 .. 0 - Junioren 
Le_ n_ s_ 2_. - S_p_ OOr'·iJ'k2 ,1-'2 

· 1 Lens 1 - DHC · 1-3 r,, 1ft ' - LE-ns . 3 .. __ · • 3-1 
c ~ VVP Lens 3 1-3 kns · 8 •- PostaU,a 6 0-:1. 

KEVE.A-B1KER ' Lc.ns· J::Äl.PIOEN ! 
1811S 4 - ',St. Wc,orw. . 0-2 

vrc.r.i·J·evlein-L0ns 1
, f"3 Leens 11_ -,Vredenb.14 5-0 1 

• • I , . .•Lens 12- 11 
• 15 ·l-2 

Pt1;iillln : LGiiS ·.A-q,oStE.pS .b 2-V ;- LLJlS E-:-J\i.Ventas B 2-1 
GDA c- .L,ms ·c ~-2 VVP F - Lsr.s D U-1; L,·ns E -Vrt:den-
urch 1-11. 

E. ,:SLLIGE HAVEN '! 
Een groot gejuich bc.gcüeidde zondag het 

e1 ~··signaal van Lt--r_~·1.:.Hoek van E011and ! We waren·vr.ilig 
De· ·:.::let,. punten, d.l: .. c nog nbdi;;,- 1 :· 1l"J.cn, w.aren binnE:t· .. Ge-· 11: ·•,_t r··-~.r; :,;::.:tL

1 

__ ;.,,~~ 1 N 1.:/ .. ~ ,,-;:,~-~- v~,st asn ·, L.··' 
/ 

' , 
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strohalm-en won ook. Er zijn nu, met één wedstrijd voor de 

boeg, nog liefst drie .clubs ~n gevaar,· maar LE,NS ·1s·,D,\AR 

NIET MLER BIJ ! ·Hoort !l-a!lr ook niet bij, gezien het vertoonde 

spel van zondag. Wel moet gezegd worder. dat Ho-ek van Holland 

enige invallers telde en niet zo stork voor de dag kwam, .maar · 

dat neemt niet we·g, dat Lens 1 duidelijk heeft aangetoond, 

dat het de gruwelijke inzinking, die ons bijna in de greep 

van het de:gradatiespoor bracht, te bove_n is. Er we:rd goed 

gespeeld, er was di truaal gem sprake van· paniekerig h8<c:n-eh 

weer~getrap, doch rustig en wel doordacht werdon de aanval

len opgebouwd en er werd goed rekening gehouden met de wind. 

De resultaten bleven dan ook niet uit. Reeds spoedig na het· 

begin liet Jim 'suykerbuijk de vrij schaarse,. maar zich ge

ducht roerende toc:schouwcrs juichen. Nog'voor de rust wrrd 

het 2-04 · to&n Pi'èt Burghouwt back en kN.per te snel af was. 

·'Na rust verslapte;n·we: wat, maar de Hoekenezen, die tE:chniscn· 

' wel aardig _spH1 d.en, · ntbrak het aan s_tootkracht. Ons' doel ' 

bleef schor,n dank zij goed verdf.digon en enkc).e spectaculai

r8 r.:,ddingen van P~_ul v.d. Le E. uw. ToEn de HocksE: keeper een 

''.inswingende " c0rm,r van VlüstLfeld verkeerd beoordu,lde 

(3-0) .was het bek-c,kcn. In de slotphsse voerden Koos Ras en 

Joop V,üstcfel.d de score nog op tot_5-O, Misschien wat ge

flattccra, maar dik vc•è.icnd i Br@vo lui ! 

Wa_t ,iamn;er toch ! dat ·Lens 2 het weer niet kon ~ol

werkcn, vooral o:r.de:t ,nu ook -_RVC verloor. Tegen Spoorwijk 

werd de viE:rde achtereenvolgende nl dcrlaag geleden, r.,cdE:rom 

vc.rdicnd, doch wedcr'om onnodig. Onze -r, serves zijn het zclf-:

vcrtrouwen vnlke>mcn kwijt, er zit giêcn 1)it meer in hc.t spd. 

cm mé.n begi1;1t pas np .to,r,m ·te komen, als het te l&at is, .. 

Zo was het verleden wuek,· .. zo was het nu wéér. -Do ·rust brak 

aan mot ccn 2-1 · a_chtcrstand, waarbij onze achter- - ,,aai;sen 

d. bct waren aan beide Spo9r',,ijktr,:,ffers. c :ptain Vcster 

zorgde, met een kopbal voor hr t tcg.:npunt. l.r wc.ril. in de ,.u 

periode slecht en zonder vechtlust gespoild, vooral 'het 

·plaats0n w&s zwak. In de twc de helft ging het ,wel iets be.

ter, E.r werd ,':at f).inker a&l)gcpakt, al î:l_cc,f ons elftal 

g_ua technilk beneden peil. ; ., ontstonden v;c,l kansen, __ spc-

ciáa.l Lancc l- k\<!Qffi E.nkele mu r vrij voor de· keeper, doch 

dze werd:cn .;,· · '., rlijk gee,r.ist. r_, bl(Ecf ;, . t -~-1 voor Spoor-

, 

., 
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wijk. Nog is onze kans niet geheel' v~rkeken, maar erg veel 

"hoop hebben we niet mèer. Enfin, over een week weten we het! 
Lens 3,liEOt in dEO laatste wedst'rijd de eer ·aan Delft. 

Vijf minuten voor tijd stond liet nog l·-1, maar toen scoorde· 
Delft nog tweemaal. On~e kampioenen !<:enden zich deze ncder
lai!g permitteren, al· had het afscheid van de tweede klas wel 
wat passender kunnen zijn. ·' 

Lens' 8 bO<êkte weer de tradi tirnelc cïjfers 1-0, ditmaal 
, chter: in --;;;;s nad .. cl. het was PoS'talia, dat c,nze overwinninge 
reeks onde1·brak. ' · 

"Moordend"veteranen-duel ! · 
Op !Coninginnedag stonden slechts acht Vé.teranen

klaar om de sj;rijd aan te binden v<'.lcr de KEVEA-bekcr tegen 
nm cr,mple:et Oranjeplein. fü.'t tc.rrein r.as' in prima conditie. 
Ons achttal keek bij rust,·ondanks .wind mee te'gen een 3-1 
§.êhterstand ann. Oranjeplein mu,nde deze voe>rsproi,g te kun
nen vcrgrot,:;n tot (;en v,r:chil vnr: 6 of '8 doelpunten, maar 
hi<:rin .hadi.en zij tcch misgerekend ! Onze 7 veldsp:lers met 
A!ahieu in het doel spe:elden ,:;chter een " moo;rdEnde, "wed
strijd, vooral in de tweed~ helft. Zelden zàg onze; %rslag
gever een ploeg zo hard voor de overwinning vtchton! .Als 

· lc cuwcn ! (Er da·t vrrnr e,ep. kns-:;clftal ! Red.), Zowaar lukte 
het de acht,Ts'tand .in te: lop,.n tot 3-3 ! ! . Ee.rst tcgE.n h,:,t 
slot wist Or&nj<.plEOin ,het winnende d·~lpunt· tG sc0rE.n, al was 
dit volgéns, onze zegsman, . evenals hU:n derde ,goal, in buiten
spe1posi tit. Een volkomen_ lu,ggesp,:,e;ld achttal van gemiddeld 
45 ,i1,ar oud (sor~y: jong ! ) kon na aflo0p m,:,t moE:i te de 
kleedkamer bc:reiken. G·een KE:VEA-èc.kcr dus, maar wel. de hcr
inµcring aan Gen fantastische wedstrijd,'dic onze acht zich 
nog lang zullen heugen ! , · · , 

(Hcrcn)wegblijvers ,' hior !Üqptc iets niet 
;1 - : - : - : -: -

FEEGT BIJ DE JUNIOREN •••.•. LEES ;5_ IS KJ.J,1PI0ElJ ! ! 

, Ons :'cerctë juniorenélftal heeft het goede voorbee Id va 
de :'.erde sen;i.ore1;1edi tie gevolgd en eveneens beslag 
weto::1 te leggen op de titel in z:j'1 afdeling. Dit is 
ze::.·:s het tweede kê.,:,pioenschap i,~ ,'successie! Was ver
leCin jaar .GDA de. ':-c-te mededin,·c·r, ,Iiti;1m.û ,:;in1s het 
tu:-:._!-;-:1-::i-::?ns en ~r;~-: .. · .. ,,~ .".uist 1)5.i ~~-·: ,- t~lub r c::;:;.~ !>. V.'e . . ' ' -~-~ . - . 

, 
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. in de. laatste wedstrijd op bezoek. Nu waren d~ voor:.. 
·uitzichten hiervoor niet erg gunstig, want VVP ~eed 

de laatste tijd nogal duchtig van_ zich spreken çlàor 

,. ' 

, fprse overwinningen,' terwijl bij Lens, dat in het be
gin goed draaide, e_r juist de laatste tijd lelijk de . 
klad il} zit, waarbij er meerdere punten·verspeèld, 
werden. We hadden nogal te kampen met blesaures Cèn , _ 
andere redenen van verhindering). De vorige week was 
er een gunsi;iger geluid; Lens versloèg op fraaie w_ij.;; 

ze DHL, terw,jl VVP een punt verspeelde aari RAVA, zo-. 
dat beide rivalen weer gelijlc kwamen eri de partij VVP..:._ 
Lens beslissind ·zou z:jn/.Aangezien VVP' s doelcijfers 
beter 1·1aren, kon allee_r:__eeilc zege ons de titel brengen> 
Een zware, opga_ve ! Tè zwaar, dachten we, vooral nu we 

· ool:: nog met- DRIE invallers 11oesten aantreden. ïfaar ·' 
het is :heel anders ui tge,.pakt: Op bijzonder fraaie wijze·
WElill VVP l'r.E~ 3-1 VERSLAGEN E,l' HET KA.}lPIOENSCHAP VE-?.- . 
QVERD. ·onze hartelijke ·gelukwènsen aan él.e jongens van 
het derde en aan -hun- leids;.r Dhr.P.Ht;orshoek. - , · 

Over deze 'glorie,{ze ov2rw;i.n::üng v'ertelt verde_r captain 
\... ROYALJJ RCODBOL: , ~ . . 

r:et een enor~,e c":osis vecz-,tlust' ge,·1a 0)etc1 begon Lens, de, 
.strjjd en zelfs 1:et de wiÎ,d tegen ging het ac-1.."l.v·ankelijli: 

-gelijk op; ·Onze achterhoec:.e ·s.loot als .een bus en gaf_ 
vrijwel geeµ schietkans weg, terwijl in laatste instar:-
tie dc keeper steeds op- zijn post was. Na' een l~wartier 

-s•)elen profiteerde Hax Heerschop van°een fout. va;.1 de 
_ _- niet al te safê. - VVP-lcceper, 1..-o .BL,n8n .5 mi_nl'_tê:n · 
Vierd w~élerom gescoord, .cTit,Jv.al door Artln,r· Thor.1as; 

". ' ' l t 1 " . ' .h . Daar 0.1 li c~oo pun weru. op ao.vies van t..1.e t;ro:~srec_~ -C(.:I'' . 

. ,f3qJi:çurd. Toch zoudçn wç nog v66r de r~c,st op ·2-0 koi'a.c; 
cn.-\óvel:do.or 'Jil, VéndGrbo1s, die !lntzelfE~•- st::.aJ.tj2. u~.thi 
clo als- tegcLî Dt.-IL 811. de lçcc}_)er va:-1::sf de zijl(n net· 0c"11, 

boogbal passeerde. Na rust probeçl'·de vyp· vo.rwoed do 
. b?,ke11s · te verzetten D J\~&a~ hoewel er zélfs e;en ~uals .co;< 
11errogontjc op· o;:w cJ.oel, ncordaalc:2°, -gaf onze. verdocligi; 

·½1Ct Guid9.Ha_lloqn ,qi.r_.Karcl v.d.L-:,.: .. :1 _aan h·c.t .ho.o:Çc1/ gccj 
1crimp. we·--1cwame11 .'.-,clfs aan een C,::i;-D.ó doolf.:unt, cl,e,t· go~ 
scoorcl -werd .door .I,o .::l::: 1:Tow,cc ;. naC:J.t Vcn.::lcroos ~;0rst n?z 

·- .... , ... 
' ., ..: , 

' .. 

. ' 
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de kwaliteit' van hot houtwerk had 'getest •. Dat VVP -
tegen het eind'_ui t · een presontpenal ty nog tegertscoor
dè, was van geen belang meer. LENS 3 WAS-WciE!R KAJV!PIOl 
:Dànk zij een volkomen vcrdienèle ove;rwinning 1 "behaald 
door· een onverwoestbare voch_tlust in een harde, maar 
Uiterst sportieve wedstrijd. Een cor.ipliment voór de t( 

• 

, genstander, die deze zoor bittere pil op perfecte viiji 
~ist te slikken en voor~e leiding, die hot bepaald 
niet gemakkelijk •had, is hier zeker op ziJn plaats. , 
In de kleedkamer v,e:rd Gr druk gefelici te_erd en werd ( 
ook nog een dankwoord ui tgcsproken door de heer r,_'.eer: 

' hoek, . die ons naar dit lcarr;pioenschap h-eeft geleid. 
"'/anaf deze plaáts alsnog onzè hartelijke dank aan hem 
en een driewerf hoèra voor-h0t hele elftal! 
,En nu. • • . • • • • OP 1LUR DE FU_ IF ! ! ' R R . . . -. 

Kr:j_.;e:n _ we nóg een ..;Lun:[SlrenkarJpioon ?? _ 
, , '.îcl, (1.e :;:,,cD IS er. 0:18, t:Lonc'.c .elftal naltl.elijk, nog 

- st::ea.s qnge8lagen, _ bindt .zaterclag de grote strtcl aan 
'1 · aet het ster:ce Qmick Ste;;is 10. ~.Iet nog 3 _wed.strijd.en_ 

te spele,1 stam1 be_îde el:i'talJ.en er :zó voor: ' ; 

' . 

1. Quicl; Ste:gs 10' 15 14' - . 1 28 104- 7 
2 L E }i f:: 10 15 ·13 2 28 69-14 

-Bel~el;:en n2~u- è.e ,doelc;jfers, -moet Quick Steps beduicle, 
sterker.worden- geacht. il'iaar je kan nocit·weten! Dat 
hebben we.zondag gezien, wánt voor 'de kan8en van het 
derde togen VV? ga.ven we ook niet veel •. iï{ie weet d~rn: 

-~ongens, doe je uiterste best en bela~gstellend~n: --
-_zorg dat je er bij bent za·serdag kwart voor vier aà"'). 
. de ~Yijl;:erklf~ai1.! °'-. 

"' 1-::::; C' 1 1• SDcc.]_r'.-::.- za+e;--::',-i.-· ne:-·•. .,... ~ . .., ·~,,. r°"lp•:--~,,.:.;/'! +.P!?':::,10 
1:- _·u --.. '-. '--'-' u..--,. .., _,L.,,..~ '-- ..;..i. .·-·· · .-;; ,.r..,,__ • .., V.l.. 4 JI.A. ..,.__, __ ,- -

-y,·\.-.')s,-r-c·h ~,-, .• ·o,""""tó· ~-c",,,-- tal· v:-=:--. -.. ,, . .., .. voo·· n•_· ____ --_~_ - ,, ,._._ • .,_.L "J,•t.,;,::i ,.~ ..,,._,_.._ -- UJ._ ~ _,..._.,, _ _._.., .1. -

Y(','•r"bo_ ed0S ~.r~lert:l y.:i·P ~;">'l_::l~l v-1r:•j_"'ti _,,..--:: "Pv~e· 1· r1 ~i1'-·g,-.. ·'1n+ - ~ ·V >.:J • ¾)..i. ---~r....:. ,;;;; ,.,._ _.;..., -.., - , '-'"-..i-'" ._,. .,.._,, V 

· doorboord ·door schotcr1. V8.l1 I~oel·h.~:1.··J.~·..:.j Vcrsteegh, K.rc,_1-
,. gcr on :tt~-vJ.B::ia1.:er (2x) ... ~·ooi zo! r.:i!id:;r mooi was, dat 
- co'· no- ~.,,·o ,-, P"ll"' 7 ti· ~ ,. •-- >rd· e·0 ,·~··' "~ • ..-... , l,.~ ~ .._. "Cl.._ 1.:..0:, ,IL r_ t:,• . .;1_ • .!.._, V• 

Le:""_s 4 ·ai1c~_,t nog rrt,.::c..~·-;1 o~) 'het cc1--ste uw.1.tje. Ko:m.j 
J'c··,"-:;--:..·,. " "1 J·~·ee·rc• · ,,:,a i·n - ,_,, .. ·.:. zal· het wel 11;1•-• -; ... ~:,'--'•· ; ,.:a, . .- ---- ~ ... .:.~• . ....... ' :.< ., " 1.. 
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Weekblad van de R:K. v·. V. "LENIG en SNEL." 
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' ' 

~ G. Jehee ,K ,Emmakade, 50, tel. 633674 
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,, ...... 
Donderdag 14 mei 
Zaterdag 16' n 

• . ~ 1 

' Zondag 17 " 
Maandag 18, " 

' . 

59 . 
LENS 1 ZAKAGENDA 

training groep C 

Lens gaat naar Duitsland 

Pupillentoernooi 
Eerste Pinksterdag . • , . 

19 " 

Tweede Pinksterdag. Juniorentoernooi 

voor derde en vierde· klassers, jun.4 , 

Dinsdag Training groep b · 

·f-· 

/· 

•. 

'. 

20 ' n 
I'. Woensdag· Woensdagmiddagclub plus training 

21 n ~ Donderdag Trainîng groep c 

Z_atèrclag · 23 ·: .· /1 • ·1ens '-co.ntactavond. 
1 • \ • • ' • 

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

WEIN, WETB, . GESANG • . • . • UND FUSSBALL, ? · , 

WE GLAN NAAR ... 
• . . ne-en, .niet 'naar Rome dit ja~:C. Dat ".s .,~ns , .. 

· voorlopig .nog een be.etje te ver. Neen, we howlen het nu r,og 

op Lui tsl_and; op de vertrouwde 11 Heima t 11 " Z.?~te-rè.µp;-J0h tenr! 3 rf.: ~ 

.-zal in alle- yrocg.i_;e een bus met zo 1n g:Jede vee;r.tig .lc::s.P.-ê,S \.'''~ 

· vertrekken, richting Ider-0):>ersteih. ,ie gaan ee-n bezoek ·1:f..:·· 

leggen aan dé plaatselijke voetbalvereniging die' ons·gedûrsnde 

het. Finkster--weekend zal huisvesten·. Daármee zal het, al· sin,äs 

jaren in onze club levende, verlangen om j;ot.sportuitwisseling 

te komen eindelijk bevi'F,digd worden .. Wè gaan er. eens duchtig 

de bloemetjes ,bui ten zètten - · dat is ons, Lensers.; wei: toe'.. , 

: vertr.ouwd. Want we zijn èr zeker van dat deze trip een waRr 

· verbroederingsfeest . .zal !worden. Er is maar één voorwaarde.: 

iedereen moet 'zijn zonnigste humeur meebrengen, de wil ri>m van 

di.t uitstapje "iets te _maken ". Wanneer aan deze voórwaa:r:de 
i ' . ' ' 

vqldaan wordt, moet dit evenement slagen ! We -gaan naar 

Idar-'Oberstein en we gaan en nog voetballen bi!>k • .Maar dat is 

.' di tm0nl niet het belang:,-:. kste. Hoofdzaak is dat ieder vee: 

.:i;û-.:/'::.)~· i ,zc.1 hebben. .• ::.ï., _'°:'... ..•en sen ·,;. 1 ,:1:11.:Î.e van harte,· tof·, 
,;f .. ~. ' .... '. ' 
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PROGRAMMA 1'INKSTERREIS -IDAR-OBERSTEIN , 
Zaterdag 16 Mei. , 

- i uur : Vertrek -vanaf 
gaàt vi~ Utrecht, 
waar om + , 

Hierck, Apeldoornselaan. Ve tocht 
den Bosch, Eindhoven en Roermond, 

10,30: koffiepauze wordt_gehouden 
' 

+ 11 uux: Vertrek uit Roermond. De tocht gaat' verder over : •, 
Aken, Monschau, Prün, waar wij om 

+ 14.30 u.: -een pauze houden.; · 

+ l6u30· : Vertrek uit Prün voor het laatste gedeelte van 
de trip door het schone Eifelgebergte die ons zal voe-_, 
ten over Bittbourg, Trier naar Idar-Oberstein. 

+ 18 uur : Aankomst in Id_ar-Oberstein, waar wij ons verzame;t.
bij deHasbach-Gaststätte voor het diner tezamen met onz, 
gastheren. Na het diner ;,orde!! wij onder'gebracht bi,j 

·de leden van Eintracht, ·die gedurende ons verblijf in 
Idar-Oberstein als onze pleeg<'u_ders zulle_n fungeren. -

Pinkster Zondag 17 mei: 

- 9u30 - : .Gezamelijk bijwonen van de Il.Mis. Daarna zulien 
- onze gast-'1eren ons de bezienswaardigheden van Idar-
l.berstein laten zien; Vie zullen o.a. bezoeken: die Fel
senkirche, das Heimatmuseum, die Gewerbehalle, die Wei~ 
herschleife. - ', _ _ 

1 
• - ' 

• · ±. 13 uur : Lunch. Waarna een tocht deor de- schone omgeving 
van Idar-über_s tein zal worden gemaakt. 

' Pinkster maandag 18 Mei : 
Voormiddags bezichtigen we de verdere bez:ims- ·

waardigheden van Idar-Oberstein.: 

+ 16 uur De-hoofdschot€J- t.w. de voetbalmatch 

EINTR.ACHT - LENIG en SNEL 

, . 
+ 20 uur 

Het _-Lenselftal zal ter plaatse' worden samep_ges'tel, 

Gezellig samenzijn _i~ de lfasbaçL-Gas'tstätt~: 
- . , 

' 
.-
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Dinsdag 19 .Mt!i .: ' , 

, ' 
uur ': Vertrek va·nu.it Ida:c. De thuisreis ·voert ons - 8 
·' ditmaal niet· door· de E~fel m:,.ar voor het' é;TJotstc 

gedeelte langs ·de Rijn'. We s ti" ;,dl de volgende 1,e" 
langrijke plaatsen aan : K_oblonz, Bonn, Keulen, ~ 

.. • , Neuss ; , · · · 
1 

~ • 

10u30-ll u.:.Koffie ·in.Koblenz aan de Rijn. 
' , . 

13 tot· 15 u. :Pauze in Keu;Len.· 
18u30 : Aankomst. in Hoog-Elten, waar ons diner gereed 

staat • 
· 23u30 . : Aankomst bij Hierck in_ Den Haag· ' . ' 

. -:.-·:-:-:-:-
Idar-Obersteiners~ S:ttentie ! ,. _ .. 

Behalve de normale benodigdheden voor een reisje 
van enkele· dagen (pyama, ,,asgerei enz·: enz.) dient U nog bij 

• U te helpen . ,, 
- een voldoe;de àantal D.M. 

eert geldig paspoort of een toeristenkaart· 
voetbalsptillen . 

- lunchpakket voop onderweg 
zo ·mogelijk een souveniertje voor de betr~f-

• , fende. pleeg.ouders· 
· èen goed humeur ! !' 

; 
.PéPé. 

' 
OFFICIEEL 

In ballotage: 
n°103 :· E.L.'l'jin, 9.1_0.34, Obrecht_str.111 ' 
Nieuwe donateur: 
n°423 J .nl.HoogdU:inTv: '.t' Éro~k; Sportlaan 12}4• 

,, 

' K.N.V.B.-TOTO; · ,, 
Ondanks· de· 11vreeède pool •. wisten onze leden de he

ren H.Lek en F.v.l\!ourik 11 punten te behalen. Zij waren er· 
dus weer dicht bij. Na loting gaat de troostprijs van .f.5.

.deze week naar }'.Mourik; In het totaal k;Lassemcnt kwam geen 
wijzigi:ng : p•l (288) J .H.Wüstefeld; 2(286) W .iV",_sterhout 
(3) (~~4 J .Jag:,:,r;4( 282 )H .J .Hoedeu:aker; 5 ( 280) I,. G .v.d. Waals. 



____________________________________________________ -324-___ _ 
Gelukkig voor zondag a.s. weer een normale pool met wed~trijden, waarvan het resultaat "gemakkelijk "."te voorspellen ~s. Do.et U do laatste weken weer allemaal mee. Formulieren in~ l.tveren en verkrijgbaar bij dhr.Wüstefeld, RegEmtesselaan 198; cllir.A.J.Walraven, GÓudenregenplein 58; dhr.Houkes,2è Schuytstr · 60. Denkt U er om apk deze week weer uiterlijk ZES uur. Bij phr.Houkes eventueel tot acht uur: 

-:-:-:-
îARIA 

-Tery1ijl deze week een bus vol Lensers naar Idar-Ober~tein vertrekt, zoekt een ander Lenslid zijn geluk nog veel, iuidelijker. Cor Nieuwenhuizen is dan namelijk voor onbepaalde 'tijd naar Spanje vertrokken, op zoek naar fortuin. Ongetwijfeld b, tekent dit niet dat we nu voor. hpt laatst van hem gehoord hebben. We_ rekenen er op- z~ nu en dan eens iets van 
"onze Spaanse corr, spondent_ 11 te vernc.men •. Ondertussen bieden wij hem onze be·ste wensen voor' dit " grot::, avontuur " aan. Het ga je goed, Cor, en tot ziens ! 
· ·-Al waren wij er dan niet.rechtstreeks bij QEctrokken, toch, h~erstc en afgelopen zondag grote vreugde aan de lléngelolaan. Twee van onze buren BMT en Spoor1-,ijk behaalden het 
kampioenschap. ii.an deze gelukkigen onze wolgemEends feÜci taties! 

-Ferrie de Wit was op de training zo ongelukkig zijn rechter duim te breken, hetgeen voor Ferris zelf overig&ns allerminst een reden tot verdriet was : "Eon· paar weken geen huiswerk m, er "! Commentaar overbodig. :Desondanks toch het beste met "·het pootje" ,Ferrie ,· 
--:-·:-:-· 

De stem van de PéPé 
Behalve de trip Idar-Oberstein is er nog -iets anders waarvoor ,1e everi uw aandacht willen vragen. U raadt het al: de 'cont&ctavond. Zeterdag ?3 r-.ei is het weer zover ! : Aanbevelingen ziJn overbpàig ! ,We vcr?;&chten alle 11 Idar-()be,rsteiners 11 om over hun tTvaringen te horen "brmcn". Gverigens geven wij U de verzekering dat er ook nog g~dEmst wordt. Oh ja·, een en andE;r 

geschiedt dit maal weer in het vertrouwde. zaaltje onder de kerk aan de Apeldooinselaan. Wc rekenûn op een grote opkomst !_ 
PéPé 

• 
.. ', ,,. 
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VAN DE JUCQ. - -~ROGRAW..A JtiNIOREI<: VOÓR ZATERDAG J.6 !lÈI59· · . • . 

-~ -3 uur , MO.A -· l,ens 10 ',,,- · ·' ,te:·re-i:h Oè:cenburgh ·. ~.3 1t Lci,s U-bl,:.,Zwa1:t' B .... ~ V., ·3- T 2" 1· 6 . .... -:-;· . 
. PRc.iGRii1.l;f JI 1fiORiN 'JOOR MbJlNJAG lti lf.f,I l 9tc;9, 1 , ... 1u::5 9 eeds Vool:'war.rts 1 ~· .L~!,r.fi t.' · · ,.. " 

;-

. . . .. . - . . . . . ·" 
T)_':_ :1'2_'!_~:.c..::..:l:~!:~ _Zl~!}_ ', •. . ' . . . ._ . . ..: ' . 

" · Lt:'.'.1s-. ~ _J_..J:1..-!lr,;nn.nft)I J.i.: .. J,rLcr!::~B_·.,:rbn1..·-k:-;E.1·t~ 9A,,jJ()!:n-:F.,-:'ic.r:1 ... . B,t~8~r-;. lF _-,.,~CL ~ aan·1 p .. -JJo:çdmar-n,. F: .. SCLucl1t:r 7 . ,} cÎt.01.ie:r_: ,' F .. -.,;··: :li .. , ' · z~, !··~ • ,· ""~-•e] "rk-. :P · ('"r•t,·· 'c" "r·" • 0 t•~ -'--.,JK~ ..,.:iJ,'. 11.r.1. .. ••J ... ~" !!.-,.1t._.L-.-~ .• 1, ~v ... ,1, _ _ -. 1.L. ~-=-----.'-".:....L" ,f.,., 
{}.Jt..:,h,;5~. Saiiienki:-,1st" ~ 12u}.5 bij Iijnknr.i.p,ë;.e 1-e.._ J.:.ty,;~.cg_. · : 1',,..YlS ,,. .-;:-.1.~ t·-e~7n•r·U'J"k q.i.;~---s R-s i. T]" -.;:_,..•:.... • -,:7 .:i T "-:.,1~ J~\... ~ .......... D .6~ ... '(:(._'.., ,_ '-'"-.i:'! ~ •lj; • " J.1.l-i~,1.l.1.•, _'-1., ., ...... .;.JI;:;'..,, •f, Lc}deÎ--,;--dhr.]1 • .r"i!c'urik. - , .... - -... 1 , . ,·• •-· --1-r/ns· 'l~: als' t~gen,Bl'~ZWë."'~t Illei;; ·-...~.R!'lde:r.~ker 1n F.-v f:i .• a,;-, ....... ,... ,.._ ' . ~ ' ... ~ - .. ,;;.. -., ~ ~· ... , ~--·- ·:... ~' . .. . . ~s:~-L.Jc~;;0é, 'F'. ,,.:,d.Bc~k. ·. 1'.f~~hri~:!J..El,B:'2. aan èhr.ii.Sa'J:•c,lr::.,. 1:mzcnlaan 43, ·;e1.3315v6, · , .. -.. , - . r 
· Attentü•: lri het Pinksterwteksnd r;o:,,dt .er in verb.;nd irFt. · 

h0t drukke programma _e;_::én· gelegenheid gege;en om _um ,,;'qi,tje te· kc-mc-n trappen, 

ONZE JUNIOREN AGENDA. ' -·-,. -, VAN TOERNOOIEN EN ANDERE PLAllliEN 

Het is een in de afgelopen;jaren veel_g~uite klaèht gev:eest: Wo.al"'o:rn orgänisee•rjt Lens .noöi t eens reen tg,cr-_ · nc>·i ! Een begri,Jpel-ijk,:, klacht, want toernooien zi'jn bi,jzcn-. ·: . der, aantrekkeli.ik en he, is 11µ ·wl:!l a-::rdig er ·eens af én toe '0rge11s een te g ... an sp(ilen, maar eeii groot toernooi ·op· onze eigen velden, dat zou toen nog mooier zijn. · 
Nu is er natuu~lijk wel een reden voor, waarom · da_t niet gebeurde. Ockenburgh wes nu eenmaal. niet direct ·,,-en , · · ideaal oord om andere verenigingen eèn· gezellige toernooimid- .. dag te bieden, minstens Jén van onze velden wèrd· altijd di-

' 

rect na de competitie omgespit en' ga ·zo niaar door.. . ·· ,-: · · Maar nu;· op':ons ·nieuw' complex, zijn de' omstandig- ... heden zo goed als we ons die -maar wensen kunnen. En dus zijn ' 1 
we aan get werk 'gégaan. Hét ress.ultaat ? Er ]j:om't nu een toer:. nêioi voor , ers te kl:assers, waaraan b_ehal ve· enkele goede -be..'. kenden een heel aantal verenigingen zal deelnemen, waartÈ,gen ;onzA junioren in de cr,mpet:Hie no<öi t ·'spelEn. · Elders in de _:·,.. r~.r.:::·. V:Uf. vin.è.1;..?1 ~~.;..1Jic .?J.:!.qs ever d.l~ P..:1,.'-:-'~'.Î;r..-r\,pcr·:n:)rit·..ri y(,,:1r· 

; ' 
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derde en vierde klasse:r:s en voor de pupillen.· 
' _J Da_arnaast is 'er nog het gebruikelijke onderlinge 

toerl,ooi - qat dit jaar door de ·grote omvang van de zaterdai 
afde}ing --in 2. poules yerspceld moét worden - een onderlin1 

; · puptiJentoerno'?i, -de sportdag en, als 'er nog gekgênheio: voc 
is1 een volleybal-en een voetbaltennistoernooi. , 

• 

.,. .. 

\ • . Dat i~ dus-wat Lens zelf organiseert. Daar.naast ner 
we ~og aan enkele toern_nÓi_en van andere vérenigingen deel : 

) - Onze agenda ziet_ er nu als volgt uit_: 

-1 • 11 
• 

11 
• 

11 de,rde en vierde klassers ; 
-1! mei Pinkstertoernooi, ~upillen•; · , • 

-2 11 Leno'onderling toernooi voor Lens 7 t/m B , é Juni Rava-VVP-toernooi voor 2 vierde-klasse elf~allen; 

l
t II Lens toernooi voor ·eerste klassers ·; 
::, 

11 Rava-VVP-toernooi vo"r 2 vierde-klasse elftallen; 
zo " L&ns'onderling pupillentoerµoc-i ; 
27 en 28 juni : RVC-toernooi voor A-klassers; 
5 juli Sportdag! 

Natnurlijk bes.taat de 
·g0wijzigd en vrijwel z,okçr zal, 

. kÓmen. Maar in ieder ·gcv&l zie 
'ai,der op het programma ,stàat ! 

kans, dat er nog 
er nog het een en 
je, ,.dat- er wel zo 

.,...:·-:...._:!.:-

da t_a worden 
ander bij-, 
het een en 

LENIG EN SNEL PINKST:E.RTOERNOOI 1959 , 
Op tweede l;inksterdag- wordt op "ns- terreihencomplm 

een toernooi gespeeld voor derde en vierde klassers .. De deel 
nemende.verenigingen zijn.Excelsior ,i20 uit Schiedam, VVSB 
uit Nnordwijkerhout, Quick Steps, Vlilhclmus mi Lenig en Sne] 

toarnooi· 
PC:)1· Het 

Ieder elftal spcèlt 4 wedstrijden van 2xl5 m .• Het 
begint.om 12 uur- en is om ong_v~cr half zes afgel0-
wedstrijdpr0gramma r:ordt op hot v~ld gepubliceerd. 
De eE-rste wedstrijden voor d0 beide krtselftallen , 

beginnen om,5 min. ovèr één. De spelers moe:ten om uiterlijk
hdf een aanwezig zijn, in<'\ar reeds vanaf half twaalf is iedc 
een van harte welkom. Mogen we ook op oen h(.le massa toeschc 
wcrs rckéneii ? · 1 

. ,. .. 

-De opstellii,.gen zijn : ·, - ' 
Dé rde· klasse : G .Ek::;lmani;;, J .Jacç,bson,P .Hicuwcnhuizên, V .,!fom 

J .V. d':Knt~~:: ,' · ,.,; . dt· -let ?uç n tE:": ~ .,Z". \!iÏ ttin;;:, L" Th=-'mas, R. Prim2n, 
;:.;·1. -~·~l_.o:t~nf,- ,, '1• .. ; .... · ,,_- - -,"\.,,. , ' . 

• ~. i ,-- -.... '" .. _ • .t:...;_ - ~ :.· Y,. · . -;,~' -~0 

... _____ ,·,· ·-- • 

• ,1 Ij.~ 

' ' ' . '•; 
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· Vierde klasse : W .Reink0meier, A.llrouwer, J .Nuyens ,Polman R 
A.Rcodbo1, A.Verburg, P.Poillot, J,v.Adrichem,H.Wubben, G.de 'Hoogd, D.Wanders. Res.: P.v.Dijk en J.M0yer, 

· De reservesspelen minstens 2 wedstrijden mee. 
Afschri,jvingen uiterlijk zondagavond vqor 8 Ulll' aan de Heer E. Sarolea, Mezenlaan ,43, td.,3315O6. 

' De Pupillen ' 
· Op-Pinksterzatet'dgg worden op ons veld pupillenwedstrijden gespeeld. De volgende verenigingen nemen daaraan deel: DHBRK, Juventas,Quick Steps,Wilhelmus en Lenig en Snel. 
Het programma wordt op het veld gepubliceerd. l · ei· Ieder elftal speelt 4 wedstrijden van 2 x 10 min •• Dé wedstrijden beginnèn om kwart voor twee en zijn om ongeveer half ze5 afgelo·pen. 
De opstellingen zijn: 

Lens A: J.de Waart, J.Keetnian,R,v.Eeten,J.Verhaar,C.v.d.Beel;:, D.v.d.Steen, J .EnglE,bert, A.Roodenrijs, J .Cobben,J .Busman,'. R.Eijkerhof. Res.:J.Middeldorp. Leider:dhr.A.v.Gastel 
Kleedgebouw II, lokaal 3 

·Lens B· : F.de Kl0yn, H.v.Leur,F.v.Ge€st,J .v:Gerven,W.v.d. Meyden,C.v.Eg"10nd, N.Intema,:H.Brandenburg, Th;Brochard, 
R.Brand€nburg, A. Schellart. Res. : 'J. Lieshcrmt , A. Overklift Leider: dhr/A.Beck. Klcedgsbouw II, lokaal 4·. ·· . 

,De reserves spelen minstens 2 weds.trijden mee. 
A;fschrijvingen. ynor vrijdagavond half acht aan 

1 dhr.A.van Gastel, Tomatenstr.166, tE:1.3399OO. 
-:~:-:-:• 

LENS 1WE.DSTRIJDENREVOE-Uitslagen van donderdag, zate';'dag en 
zonda S0nioren 

Ilclîia - Lens 1 2-5 ' ' Junioren 
Lens 4 - Valkeniers 1 N·,aldwijk-kns 1 2-2 
Lens 4 - DHBRK 1 1:ns 2 -VIOS 4 3-2 

6 DHL 8 - Lens 5 Crnc. 2 -LE.ns 2 3- · Q:St.1,O- LE.ns 10 L0ns 5 -Rijsw,5 
El. Zw. 9- Lens 11 Mc:>:S3tr · 5 -LCcns B DHBRK 6- Letis 12 KEVEA-bcker 

3-4 

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

Lens -Triomph 2-2-, _ · · Pupill:~ · · ,rc.a..Lens ])-3; Gh •. -Lens B 5-l;Lcns C 
-?..~:V8 .:2 2-4;Lt:n-s :-Velk.B 1-2 -... 1.s EVcJ.--. 11 l-4" 
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SENIORF;N. 
De competi fustrijd is gestreden. Behalve het acht 

dat nog tweemaal moet spelen,· zijn alle elftallen klaar •. 
Het herstel van Lens 1, ·dat nng juist bijtijds kvr: 

zette zich in de laatste 2 wedstrijden voort.' De ui twedstr 
den tegen Delfia en'Naaldwijk leverden een fraaie 5-2 zege 
en een 2-2 draw; Prestaties .die er weze11 mogen, vooral wan 
neer. men rek,ming houdt met he,t ·feit, dat beide· keren met 
nodige invallers moest.wor~en aangetreden. · 

.. Géén ){ampioenschap -vonr Lens 2 ! _ Wa_nt hoewel_ onze 
reserves, zich van hun nederlagenrëeks hGrstelden en de laa 
twee,wedstrijdenwonnen, maakte RVC tegen Spoorwijk geen f 
en verwees deze club ens definitief naar de tweede· plaats. 

' · Het is natuurlijk jammer dat dé ogenschijnlijk zo veilige 
-;oorsprong die we enkele weken gûleden hadden, niet gehand 
haafd kon worden'en de kans op het KNVB-schap voor· Lens 2 
ve:t-lor,m ging, Ijlaar van ·de andere kant_ ;:;r,gon we op de afge 
cnmpe·ti tie door de fraiie promotie van het derde én door h 
kloeke herstel van Lens 1 toch wel met tevredenheid terug-

1 ~ien. . 
JUNIOREN. 

De kans dat onze jurlioren 'i1.ng con t\'leede kampioen 
krijgen is _i>lotseling_stcrlè ver(sl'ont, dn,,rdat Lens 10 af'ge 
lopen·zaterdag zijn eeuwige rivaal Q,uick Steps wederom ver 
sloeg, Eeii ver.rasstmde overwinning,· waarop maar weinigen g 
rekend haddBn,' maar die· een keurig spelend Lens 10 op vólk 

, verdiende· w;i.jz'e in d~ wacht speelde. In de eerste helft va 
_deze ui torst _spannende wedstrijd _vias Q,uick Steps sterker, 

, maar er wer,den_ geen_ do€0lpuntin gtsco<'rd, aldus meldt, ons N 
Ppnnekee_t. Daarna was Lens in de me0rderhdd en na vi;ijf mi 

, tc.n straft'e r;-,rbert Rozenburg oen fout van de ke:eper äf. 
Or.ze verdediging m:wrstond hierna oen fel aanvailend Q,;St. 

· Door een heel mooi doelpunt k•.-:(lmon we op 2-0. Een 
v, rre pass -van Norbert werd door Max Bruinsma langs ds- ku, 
geschoten.· Nog geen twee minuten later sc<'<Jrd" Q,.Steps tcg 
In "'" ;r-csterende_ tijd we+ veel spanning, maar ,geen doelpun 
m,~r. Vle hebben hard voor deze _overwinning moeten v<:chte,n. 
'ï:• ~.gendc woek n0g t€gen .MOA sln dan tc,a:,m RAVA. 3 Punten zi 
v- 7 f::--cnde v00::.· !•r~ kampioenschap.·Zf't 1 cp,·jC'lngcns 
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DHL 8-Lens 5. . ' 
Al op weg naar Delft leek het @r 6p deze zon

nige. Hemelvaartsdag op;dat·we het.niet gemakkelijk zouden 
krijgen, want na een flinke val moest onze rechtsbinnen,.met 
water _uit Paula fles bijgebracht worden, Na ca .20 !J!inuten · 

· oponthoud konden we weer opstappen en met Jan a-ls gids kwamen·,• 
we na e.e:ri flinke nmweg in Delft aan. Maar onze ietwat pessi-_· 
mistische voors.pelling kwam gelukkig.niet u:ï,t; viant Ferry · 
scheen van zijn val geen last meer te hebben •. : 

. . Met de wind en de zon· tegen waren we toch de . ~ 
toonaangevènde partij, maar we k"nden hier geen voordeel van· .. 

( .. ' ., . - . 
trekken, ondanks schoten tGgen de paal ,van Ber en Fons. · 
DHL had meer.'geluk en nam na een onverwachte.uitval een 1-0 
voorsprong. Na rust ·werd deze ·al gauw teniet gedaan do9r •. 
Ferry's eerste goal in diize · c0mpeti tie. Hierna wèrd de stand •. 
in-~ns vnnrdeel omgezet door Ber na een prima pass van Klein
Di;tim:;ojc-Vincent; .' die het prima deed tegcin deze reuz.en. Orizr, . ·· · 

, gast_en · wilden nt\ de bakens verz0ttel)- maar_ zij we_rden opgewacht 
do0r onze grimr.:ige Cerberus Paul en zij durfden hie.rdöor niet 
meer t~rug te. komen. Nu was het Lens, dat in de aanval kwam, , .. 
en na een combinatie van Adr:i,_e, Jack, Charles en Peter kC'nden· 
Beer en Fons onze voorsprong vergroten· t?t 3-1, waarmee het 
einde kwam, Dit was een nverwinr.ing sinds 4 DECEMBER '( ! ! ! ! ) • -,. 

Maar de koék was nog-niet op, want füoor deze . 
. overwinning moest er bijna':een ijstent aan geloven en werd 
nog moer de p0rtemonnaie· van dhr.Borsbo0m. Hier·iverd echter 

,, gezegd, dat .we het v,:,lgcndc seizoen I t zéker b0ter zullen 
- doen. Denken jullie er bij gi::legenheid aan ? , ' 

Frans Wamsteeker._ 
Lens 4 kon n~g niet aan'zijn eerste punt toe 

komen, maar dg n~derlagen worclen ·toch ·al kkiner • Deze _. 
- kci,r ·tweemaal 3-2. Ttélgcn DHBRK ,hadden we zelfs een 1-0 vr>nr.:. 

sprr.ng met de rust. Maar na: rust liet onze verdodiging zich • · 
. . ... 

een paar keer in cle_luren leggen en kwam DHB rp 3-1. Kort 
vo<'r tijd kopte Frans Wamste~ker'np magnifieke wijze ons 
,tweede doelpunt in "a.u· touwen. In deze op laag peil staande 
m,clstrijd waren Schaebèn en Wiedénhoff · (dit maal, als -küepe;r1 

- de lichtpunten. .- . ,,. 
'i 

;, i 

' ' ' ,, 
!· 
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LENS' CLUBHUIS 

,:,· Met, groot ge;µoegen :\j:tinnen we thans. berichten, dat he 
bestuur met de bouwer van ons clubhuis overeenstemmi 

, neeft bereikt. , -
Bij de onderhanè.se aanbesteding li:wam_ als laagste _insç 
.!'er.uit.de bus.de firma J.v.Zwet, J,v.d.Doesstraat: 

2 alhier, aan wie het werk inmiddels is geguhd. Er. 
aar worden gestreffd om direct na Pinksteren me~ de 

, ouw. te 'beginnen, zodat eind Juli.•de ruw-bouw gereeä 
iz;al zijn· gekomen.- ,Verloopt dan alles naar wens, dan. 
kmmen we wellicht bij de aanvang van het nieuwe sei2 
dus 1 september a.s. ons., nieuwe huis betrekken. 
,Ie, nemen aan, dat onze,leden en, donateurs zich, ever 
a,ls h~i, bestuur,• over deze gang van .zaken ~eer _zullE 
y'erheügen. . , _ .· , 
~ . .· - . . . . . 

. . . -
. ~u komt het er nog QP aan de _'benodigde centjes binne 

ye krijgen. De intekeni:r\.g op onze obligatielening heE 
:j,nmiddels de f 20, ooo overschreden. Ná bovenstaande 
gunstige berichten zijn we er van overtuigd, ... dat het 
:riog ontbrekende' bedra{{ op korte termijn wordt ge1ilaai 

' ' , 

órntrent de uitgifte van de lening per 1 juni a:s., 
zullen door de penningmeester nci.dere berichten word< 
gepubliceerd: . • · ·-. . , . ,. 
lfog• n we op U•rr :meclev1erking, r'ekenen. ?? En vanzelfsprE 
kend zal b•j dE: bouw v2.n het clubhuis Uw, belangstel-
ling zeer. v1orden .gewaardeerd. · 

, . H.H. 

Ei========= ' .. ======' ==== ===-- =. ==== === ===. ====== ' 

~ÓNG LENS HOUDT LE}IS JONG.· , 

Het is helaas deze week niét mogelijk de tweede uit
gave va."f Jong Lens houd-t Lens Jong te doen ui tko;J1en 
'De oorzaak hiervàn is,-' dat er nog niet voldoendé 
copy binnen is. De jµniorenleiders hebben het momen-
,teel t6 druk met de· diverse tournooi-bernlommeringen 

'en,van ,de zijaé van· de jongens zelf hebben v1e ool~ no 
niets ontva:rige)'.l. Waarschijnlijk zal over twee Weken 
,1e t\':ee ,:e editie ui tko,i1en; . "· Red. 

,. 

'· 
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-~ ' NUITI.IBR T1.VEE. . .. ~ _ . , 
H;ó.er is dan' de tweede uitgave van Il Jong' Lens ho uè.t Léiu;. . 
Jong", de maand01ijkse bijlágc. van de Lensrevue vço:::- ·Lens~ 
leden van 8 tot 18 jaar. Of bijlage. is he:t juiste woorö: . 
ni,et want oolc .di::; nummer znl; evènals. het e c1°ste apart 
verzonden worde,i• aan ons:> ju:1.ioren en 'pupi-J.len en aa,i . , 
verél,cre be langste 1.le_ndc,1. In tegenste],ling tot de vor:i.ge 
keer zullen .nu ech·ter alle jun:Lorleq,en een exem.plae.r 011t
varige11, ook wanneer er niëërdbr.e i~ é-én gezin z:;Jn. Degèr:ën 
diG géén exenplaar ontvangen hebt.en en toch hiervoor in 

· ,aanm~rkin.; willen :komen, gelieven dit op t,;i gev;cin aa.'l. de. 
redactie. ·. · ,. · · 

1 • 
. '.. ·• I •. - , , " . , ,, d <f • 

. We hopen, dat· onze tweede· ui-tgavc,~ evenals de eerste, bij. 
de Lensjeugd in d.e smaak zal vallen. De be,doel:ing is ech
ter, dat onze jongehs ook zeÏf hun 9ijdragcn voor dit .: · · 
blaadje leveren. Tot op hedén mochten we we.l enkele - · · 

~· z2er ge1ivaardeerde- bijdragen van diversë leiders ontvangen 
· _m.2ár Jong Lens zelf. liet nog \rerstek ·gaan." Kom, · jpngelui, 

geneer j o niet, stuur gerust. je pennevruchtcm in en pro
'bee1" r;19d.c Jong Lens houdt".tens Jong zo ·o.ant:eek1:Gliik moge·-
11,;:;: ·to maken •. Wp verwachtci1:_.vpor' de· Juni-ui"tgavo · ~en la-
wine ván copy. Stel. ons niêt tele::i-r! · .. : Red, . , :· 
===== ·===· = = === = •. = ·. ~ { b. • =; = •= • =cc='·== ======;. == . === 

. ' \ , - ' ,,. ~ 1 '~·· ; 

. GESPREKIIBir MET EElT SPCnTLEIDER I. / - . . . . . ·-~. ' , 
Juicbel'.id .en zipgen"d iáedc11 \ve ni:é't on~s bus Den Bosch binne 
We :_h;.;::ld.2n-' een hee.rl5j~_e ,;:·':lg_.géhad en 'O) <~r:.f t_erui·--"76~ s,tond, 
r .. '),:· :·t" bG:30E;l[ aari ·,~.:-·· :):\-:-•:ra" op he;.'.j ···-;., ...... >·~,,-.:::·~""'.--· 

.. -..-/f, 
~ .... ,, 
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joch .was er die dag iets: gebeurd, dat ,tot hèt eerE 
· g~sprek met onze sportleider aanleiding gaf, Mijn elfi 

. --

- C4e klas jun.) was namélijk op tournöoi geweest en hoE 
w~l liet er aanvankelijk, op leek, dat we een aardige ge 
n$ar de eerste prijs zouden doen, verkeek ~nze keeper 
zich op een o.i. houdbare bal en daarmee gingen wed-

, 

' ,. '. 

, 
- ,, 

strijd en prijskans verloren.Mijn vriend Theo en ik (we 
wàren de beide backs van het e.lftal) gaven toen een 
nµmmertje kritiek weg, dat er niet om loog en daar
mée was '_de prettige sfeer ineens verdwenen. We hegre1 
e<;\b.ter wel, dat onze leider niets moest hebben van r1 
zie onder elkaar, Inaar omdat hij na 2.floop van het to1 
J;l.ooi daar niets van liet blijken, susten wij ons met. d1 

·· gedachte,• çlat het hem ontgaan vias. . 
, Langzamerhapd was de goede stemming vieer terugge
keerd en zo wandelden we dan door die prachtige go
tische kathel;l.r;:i::ü. Tijdens de rond tocht bleek, dat ón; 
;!.eider nog he;cl wat t1ccr in ,zijn m2,rs had dan alleen 1 

voetbr:.lkennis. Tj cinge, vmt vzist hij interessant te ve: 
.. , tellen over het ontst:itm v2n c'.it bouwwerk! Hào.rfijn 1, 

de hij ons uit, hoc deze gothische stijl ontstaan v1as 
~n h?e pro.chtig de J:liddel~Guws\ bouv1mecstcrs ,dit stij 
:i.n d:i. t gcbom; gebruikt. ho.Qdcn,\ zonder dat er. ook -mao:. 
6621 wanl:lank in to ontdel:,.c:, viel. Zolfs de erwtern;u,: 
boven één dor rmnen a2n do noordzijde, viel niet u_i t d, 
toon. En tcrwij'l we nog no.lachten_ bvor het kom:i,sche v 

-hao.l, q.at hij ons opdiste, worc1 zijn gezicht opeens_ 'er: 
stig, toen hJj zei: "Jongens, zoals de middeleeuwer z 
geloof gestalte gaf in.dit stenen gebouw, zè, dat he 

' . •,- than.s nog· oi1ze- bewondering afdwingt, zo ;c.oeten julli 
ook het goede/ dat in je is, ge stal te geven in de c'.2 
dit. je stelt op '.1et vo.etbalvold. (En..hic.r WflS het ju 
of hij evell 11,:cc.r Theo en mij keek) Hot is geen st:jl, v 
vo· _;de hij, je tegenpartij of medespelers te, bo3-::r::. tise 
fü;;_; pc.st niet- beledigende tétfll to gebruiken tci;"n de 
se; ,3idsrechter of ruwe. woorden te lo.nceren. l'fot vuil 
sh:' :~ts, · broeken en o.fh,2..vigende kousel1 rondlopen is st 
100s, net zo goed a.ls je je -tegen_Ed;nnder · tegen a_e gr 
loc:Jt om hem dan te laten liggen. Jc,::gens; p::Li;;f • ste-e 
Co''::·ect. D,an•·bouw je c:.-èl1 de }::athed;r"~:l van jè c::..:;cn 

mc:·:;--s~Jl1.;1 • - · •• '~ 

... ' .. 

,_ 

' . ,,. . 
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:, · . Jeugd van Lens, ook voor. jullie zit er iets in de , , 
'.-,woorden ·van .deze sportleider: Bouw mee aan, de stijl•van je 

club. Dat is: zorg dat je gedrag,' niet alleen op het voet.::. 
balveld en in de,kleedkamer,,maar overal; steeds stijlvol 
is! . ' •,. - , · · ·-· 

·Een. volg~nde keer ve;tel :Î.k je dán graag nog eens iêts · 
over die sportleider en de gesprekken, die ik met hem had. , 

1 ' : ' • ' 

. Br. Gosewinus. · 
', J' 

HET SPORT KAM P. .. 
Bij de slû.i tingsdatum voor de,.•aanmelding hadden 

'- : gende aantallen' deelriemèrs genoteerd: 
wij_ de vml~ 

' ' . , Groep I: 11, Groep II: 2'2 ·; Groep III: 43. 
1, ,- • ,_ . , • , 

, We zullen dus aan· het kamp gaan:deelnemen met resp .. 1,. 
2 en 4 elfta.llèn. ,, · , .' . .,, .. 

· Voor groep I 'willen we ·precies met .1 :1 man gaan •. Dez,e· groep 
is dus vol. Maar Ronald Roodbol wil zijn .plaats aan e~n • 

.. ander afstàan. Er k8{1 er hier dus,11ogéén bij ...... , .. • 
,Voor groep II is. 23 a 24 het. ideale aanta:t,. Voor deze ., 
week kunnen zich dus nog maximaal 2 jo~ens opgeven. 
In croep III tenslotte kunnepl"'we nog ongeveer .. 4 jongens 
meenemen. - •. 

Liefhebbe,rs. voör dezè open pl'aatsen kunnen zich riog o_p-
. •'."geven bij Dhr.A.ván Gastel, Tomatenstraat 166. 

' . KJ\.1'1JoC·o1'1MISSIE ~-. } 

' .. 
====================== • --==== -====:==. =======----·-==-= __ :;:: . . , . 
OVERZICHT ?UJ?ILLEIT ·.· 
. ~ Op 9 mei 'speelden 'onze pUpillen hun laatstè co;rpeti
tievedstrijden. In totaal zi,jll dat. er sinds september 88. 
geweest, waarin 86 :punten werden behaald. en 166 doel- · 
punten·'v66r en 169 tegen werdèn gescoord. . ' 
. De grootste overwin:n.i.ng staat op n(ólam van Lens ,C: • 

1,0-0 tegen N.O.A. Grotë nede:r::lag~n kreeg het E. te slik-:,:,, 
'·· ken: · 9-0 ei:i , 11-,, 1 • · · .. · · . ' · .. · ' ' · · · ' · •.fy.' 

· Lcfe:- da~ ei.' e he2.ft ·van hët 2antal Ler;:.sgqa~s -.. .,-e:~_ .. µ ·~;e-
,: ,, / . : ', ,,,.'. ~ 

)· 
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sco~rd door de À~pupillen, nl.84. Bovendien had dit 
elftal het kleinste aantal doelpunten tegen (18), 

·En van de 86'wedstrijdén waren er 35 v~ het A. Een 
heel mooi resultaat, jongens, waarmee we vooral.erg 

, .tevreden zijn, omdat jullie het hebben bereikt door· 
in bijna iedere wedstrijd je uiterste best te doen 

? en door ·te vo'etballen zoals het- moet: zonder ego-. 
istisch gepingel, '.maar, met goe·d samenspel. _ . , · 

Opvallend was nog, dat Lens A thuis veel beter 1 

speelde dan in uitwedstrijden. Thuis werd 1 maal verlo-
ren· en de resu gewonnen, terwijl uit ook é·'n keer · 
werd verloren, maar bovendien vier maal met een ge
lijkspel· genoegen moest worden genomen. Op ons veld 
werden slechts 4 doelpunten tegen ons gescoord, · 
•uit 14! , · . . . · 

Ohk het B.-elfta1:b1eef boven de middelmaat. 
0

Het behaalde uit 21 wedstrijden 26 punten, ·met doel
cijfers 38-33. Bovendien Speelde dit elftal een paar 
1.'laal tegen A-tea..rr1s -en dat waren natuurlijk wel erg 
zware opgaven.· Het vertoonde spel was over het al
gemeen goed, maar juist bij de laatste wedstrijden 
hoorden we nogal eens klagen .over futloos gedoe. 

Het C-elftal had ·tet na de nieuwe indeling in 
Februari aanva.YJkelijk ;:.J.Oeilijl., naar heeft zich ·ririma 
· aan zijn sterk:ere afdeling aangepast. In ç.e laatste , 
;~edstrijden is er heel goed gevoetbald. Daardoor 

·1 kwam het C •. nog aan een totaal va.YJ .17 ·punten' uit· 
evenveel wedstrijden. Do.elgemiddelde: 28-22. 

Lens D. deed het maar magertjes: 6 punten tüt 
17 wedstrtden, doelgemiddelde 11~47, En ook het 

-E-eJftal ~:wàt:1 niet tot 'grootse verrichtin1:;en. 
Glechts één overwinning wirJ.!,; o::p.s jongste elftal 
ult het vuur te slepen •. Joni:;ens, fl,i-nk tr1:inen, 

· v·• lgend jaar gaat het beter! 1 
• 

. Trouwens, ook t1e hogere elftallen mo1:;èn beslist 
Log niet denken,. dat ze er wel zijn. Over het álge-• 
toen zijn we wel tevreden, maar het kan toch écht ; 

"n:ig heel veel beter. Dicit zagen we bijvoorbeeld wel 
C.J ons Pinkstertóurnooi;!'! 

G, 

. , 
• 
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. LENS• PINKSTERTOURNOOI 1959; • 
·, 

Het' is met opzet' dat. we: niet alleen spreken , o'ver . 
\Lens' Pinkste·rtournooi, maar.'er een jáartal' achter .zet-· 

ten. We geloven nl. wel,_dat .het zo'n 1ucèes is;-dat_ 
~ens daar de eerste-jaren wel mee ·door kan gaan. · 
· Dit succes is aan verschillende dingen te danken •. 

Het wéér zat m,ee, de org21!1,isatie lif;P goed (waarbij we 
veel dank verschuldigd zijn aan allerlei mensen, die 
prima geassisteerd hebben), maar vooral belangrijk was · 

• de prettige sfeer en het sportieve gedrag van alle spe- . 
lers. -_ ' ,-__ ·, , ,,,. · _.·~ .. ·. ~. ;' 

, - • J· , ' ~ . "I 

. . , Bovendien kwamen onze jongens ,wat de rEi.sul taten be-· ·..:.., 
treft vrij goed voor de dag. · · . . . 
· Bij de pupillen was dat nog niet zo best. Vooral het A' · 

stelde teleur.door ......•• geen enkel doelpunt te scoren! 
De 'B-pupillen behaalden nog èen derde· prijs •. · 1 · · •, .. 

Op tweede Pinksterdag ging het beter. Bij de derc1e- - - .: 
. klassers was het niet vreemd, dat het inderdaad ze"r s,tér-
ke Excelsior '20 onbedreigd kampioen werd. Ha Quick Stens- . 
volgde dan Lens 7. In de B-poule, bij. de vierde klasse:rs . · 
deed Lens g·het voortreffelijk. Het goede spel en.het .. • · · 
prir.1a enthousiasme, waarmee de· tegenstanders bestreden · 
,en overw'onnen werden, maakten het;behaalde resultaat, 
de eerste plaats,·volkomen verdiend) , 

, _G. , 
• 

~:=:=:=:=:=:=:=~=:=:=:=:=:=:=:=:::~~=t=:===~=:=~===~=:=:=. ... . ~ . ,, 

LENS 1 01IDEBL nm T0URN00 I. 

Als we ,.o de inhoud van dit. "Jong Lens" bekijken, dan,·_ 
hoeven we ons echt n_iet me er' af te vragen,. welke tijd ván · ·:. 
het jaar het is! Zo 'ri, serie tcurnooien tref je alleen a.an 
het eind van het seizoen aan. En er blijkt ool: wel uit,•·. 
dat Lens dit jaar.wat tournooien betreft. wel ·aan zijn. trek ,. 
komt.· ·, , , 

, Het onderlinge tourn6ói is.deze keer·voor het eerst ' 
: in 2 poules 

0
verspGeld. , . · 

· In pou.le I begon het al. \Ilet iets onverwachts, doordat ·. · 
het -tiende ·van LeD.s 9 'Non. Minder vreemd 1vas de overwinni;ng 

Van.'• ~,- '.""' 8. In de ·t··· "'e rond,., ··'-'eelde· 10 tegeao ,- -~" --,,· •. 
-- .1. •.• • •• .:,,_,_ • •'~ d,.:: . . e- ,_: •• • :_.-'"J..lJ..t."I..J ~~-
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na eerst met 2-,0 te hebben achtergef'\taan, zodat het 
tiende toen al 6 -punten had •. Het negende lèverde een 
):leel goede prestatie, door met 2-0 van· Lens 7 te 
winnen en kwan;i zo'op 4 punten. In de derde ronde 

'haa,lde 9' er nog twee punten bij door; tegen s· 0-0 ge-
.. lijk te spelen, en kwam daardoor gelijk met 10, dat· 

op 6 punten bleef staan, door met 3-0 van Lens 7 . 
. te verliezen. Het doelgemiddelde van 9 was echter· 
aannerkelijk beter, zodat dit elftal met de 'wis·sel-

• beker naar huis kon gaan. 
·. ' Ih po·ule II waren de A-pupillen kampioen met 
maar·liefst·4 punten voorsprong op nummer 2, Lens 
ll. Toch was het een maar moeizaam verworven kam
pioenschap. In de eerste wedstrijd A~B bood het B. · 
r;ö verwoed tegenstand, dat -A.. pas in de J.aatste 
minuten tot scóren kon komen.· 11 en- 12 speelden dub-

. : be].blank .;elJjk. In de twe~de ronde speelde 11 weer . 
·· .. gelij,c, nt1. n:c ~ 1-1 tet:,e":· A. · Het B. wist het ook tegen 

··het --~'.maJ fde lang 'vel te houden, maar moest· ui-;;ein~ 
aclij,;: ook Lier me·i:; -~en 2-0 hederlaag · senoegen nemen. 
Hie:rdàor 11ad het A. in -:te lr,aéste wedstrijd.al génoég 
aan een gelijks:Jel. feic:::r na ee,1. 0-0 stand bij h·alftime, 

'•. · werd het· 3-0 voor Lens A. Het elfde bo"kte in de 
laatste wedstrijd de hoogste score van het tournoói 
door B. met 8-0 te verm:aan! 

·.. De eindstand: 
·, · POULE I. ·. -

1:Lens 9 : -6 pnt. 
2 • Lens 10: . 6 ' 11

• 

3. Lens 7 4 11 

4 .-Lens' 8 : 2 " 

' . 

3-2 
·. 4-6 

5-2 
2-4 

. . 
. ✓ 1-

2. 
3. 
4. 

·. POULE II · 
Lens A, 8 put. 6~1 
Lens"ll: 4 11 9-1 
Lens 12: 4 " 2-3 
Lens B. :,0 11

• 0-12 

G. 
============. ===:======-===============================-·=== 

. J!,L'.,:I' DOEN WE NOG . EENS OVER ! 

De drie achter ons liggende door LENS georganiseeJ 
de ·tournooien zijn,. gelov,_;m wij, , bjjzonder geslaagd te 
noemen; Alles is goe.d verlopen en er zijn - bijna -

.geen wanklankèn geweest. Er ±s s:;,~.rtief gev<Jchtep. .· 
v;•)or het b_est ::-·0-., · •. :.:Jke ''I'·esu·l taF:· ·. '· 

., 

, 
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' Zonder iemand -anders te kort te doen,_ mogen~ we Lens 9 
·wat dit petrefè wel·•een bijzónder compliment maken !: __ 
zowel bij het Pinkstertournooi als in het onderling 
Lenstournooi spreidde. dit- èlftal. een weldadig aandoend 
enthousiasme ten toon. · · · -

• 

Niet opkomers? Dat begint een onbekend begrip te 
worden: Gelukkig maar, want dat soort jongens, dat het 
eerste beginsel van_ sportiviteit en trouw aan hun~kame-· 
ráden mist, kunnen wij in -onze vereniging niet ge brui- _ --

- kèn. Vroeger waren er, juist bij dè tournooien, nogal · 
eens wat wegblijyers. Nu was er, bij de 3 tournooien te- · 
zamen, één! Die' zullen ·wè maar niet meer opstellen! - ,_ . -

·· Vle schreVE?n:. ' 11bijna geen wariklankenll. Een enkel~ Wq.S, 

er- toch nog: juist een paar van de groteren stelden ons .. 
,wa,t teleur. Jammer, want· dat.hadden we niet van ze,ver-
-·wacht l - - -

Maar Óvèr het algemeen was. het primà-, jongens ! -, 
• Op deze manier- behoeven we geen spijt_ te hebben van het 

werlc, dat nu eenmaal aan de_ organisatie ·van een tour
nooi vastzit (en van.het gèld, dat er-voor uitge-geven 
moet worden'). We zullen het dan ook b'eslist nog eens ·-
over dO.en ! 1 •• · --, ~· 

. ~ . -
JUCO,, · 

1 
- - - . - ~ - - -_ I -. ~ • ' 

OHZE _TOU_RNOOIAGENDP... - _ 

~ 

' ' 

heeft een paar wijzigingen ondergaan. We gaan namelijk -
niet op ·2 é!Ch'tereenvolgende zaterdagen naar, het RAVA-, _ ·. 
VVP-tournooi, mae.r ,alleen op'· 13 juni ·en met slechts 
één elftal. Dan kregen we een uitnodiging van Wilhel-

- mus_ 'voor 3 pupillenelftalleil. Op 20 jtmi komt Excel- . 
sior uit 'Schiedam met 4 pv.pillenelftallen bij ons' op • 
bezoek. 'Het ond.erling pupillentournooi is daarmee ver;-
plaatst naar 13 juni.- · · 

' ' . - , ' 
. , De agenda ziet er nu als volgt uit:. " . . 
· 30 niei - , vriendschappelijke wedstrijden voor C t/m F.·.· 
' 6 juni '.: Wilhelmustournooi voor A t/m,C. ' · · 
· 7 juni .: L,ns tournooi voor eerste klassers. · 
13 _juni RAVA-'vVP-tour,1ooi voor vierde klassers. 

' ' . . ' 
, ···""--

-' i ,-l. 
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··, 20 jun{ : Lens-· Exc~lsior 1 20 voór A. t/m D 
'?? en 28 juni: R.V.C. tournoói_voor A-klassers. 

Äls · mocht blijken, á.at .5 juli nog in de· proefwerken 
yalt, dat zal de Sportdag _een week uitgesteld worden, 
iot 12 juli dus. · ·· · . · '. · . - G. . 
' ,;========================================,--~-========= 

' ' ' 

D R IE VOORNAME PUNTEN. 

'J 

,7'•, 
,_ ' .,. . 

. . 

·· Y e c h t e n. -!::.==----------/ 
( In de toespraak, die, ciê heer Meershoek, onze 
hoofdjuniorenleider, bij de prijsuitreiking van de ver-· 
schillende Lensxournooien heeft gehouden, heeft hij 
op één punt heel sterk de nadruk gelegd. Ent erecht, .,' 
want het is een belangrijk __ punt. Hij had het ove;r · 

· "vechten voor een zo goed nogelijk resultaat". . 

'· 

Dit is iets, waar in Lens al veel over .te doen is 
. - .. , ;geweest. De oudere jlmioren herinr..eren zich misschein 
·-.. 'riog wel dat -· nog maar een paar jaar geleden - keer. op 

keer in de Lens revue gescr:rcven moest worden: 11 onze spe
lers moeten er harder vocrwerken" En in de verslagen, 
ria:,: het soms :"Lens speelde goed'.', en soms: 11Lens 
speelde slecht", moar bij-na altijd: "Lens speelde nogal 
lam;;- en deed niet 'erg zijn best; , ' 

' . .,': 

. Hierin is gelukkig een hele grote verbete.ring ' 
gekomen. 'Voo:i;al bij de junioren zijn er de laatste tijd 
een paar opme;ckelijke prest8;~ies gel~verd, niet alleen 
doot goed voetbal, maar. vooral door een grote dosis 
VE·'J.~-ITLUS'2: ~ 
~ . Lens 3 heeft zijn .kar.aptoenscha:p_ zor.Jlsl .. -L1cer hieraan 
te da11lrnn. VV'2, de grote· concurrent en tegen,itander ::.n 
d, .kampioens·,•1edstrijd, was technisch- bepaald niet de 
mindere, Iilaar Lens VOCHT voor iedere. bal, gaf zijn te:.. 
ge,-:stander gee~ kans, won royaal en dik verdiend• en 

·,we:.·d kami:lioen ! ! ' · . . · •. 

• 

Lens - 10. was verre de: mindere' van Quick Steps wat 
techniek betreft. 1::aar. on~e jongens WERIETEIT A!oS PAARDEN 

· =,· ·-'O'•:rl''w,; 1 <ë·, a 7 ° T ,,,, 0 ., "· •,,atcr•dar' k"""~i· nen "10· rdt da·, U..1... , J.J_\iJ,;.,1. • ___ ,_ , __ .._. ..:,.~.,..,._,J .LV .~Y" . , ~ ~ .. ;~J.JV. .. 1 . ' "· J.~ 

h~ ... J:):ln. ~HiJ :..:.•.:··:· --- è.: :· .. :·::r.. ,.,: __ ·-~" /<''\' :;C~. ~J.1.-:.::-:-~t .. .I.;:):.,:: t·;:;1:;p 

.•. ~ 
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' . ;. ·,, 



' j 
,· . 

~- --·1 7 .,. 
' ' '. 

Quick Steps.· -. , 
· Lens, 9 boekte' op het· einde van de ,.competitie schi t~ 

'terende resultaten tegen _il!e hoogst gek las se erde e lfta.1-,-~ 
lenen zonder pech zouden ze de eerste plaats bereikt.· 
hebben. Nu ze in de competitie geen kampioen we,rden, 
deden ze he,t op. 2 achtereenvolgende tournoo:i,en! Ook , 
àààr kregen ze het niet cadeau. Maar door hun .. vechtlust 
kwamen ze er! 

Doordat al deze spelers bereid waren zich tot het •' 
' uiterste •in te spannen, bereikte;n ze iets., dat _anders 
ver bui ten hun bereik gebleven zou zijn. Dat op zich is,· 
natuurlijk al prettig. Maar jongens, àok als je zo•~ .,_ 
wedstrijd, waarin je ervoor geknokt hebt, niet wint, dan 
nog is het heel viat prettiger daaraan terug te denken, 
dan aan zo'n partijtje, waarin zo maar wat -lauw "zomer-''. 
avondvo citbal II wordt vertoond. Daarom hope_n_ we, dat àl 
onzE! elftallen deze prachtige ,Voorbeelden zullen volgen • 

. Je zult daardoor nog voel meer plezier· va.n je sport' 
,- bolovon.- '· 

,, 1 

,• ,, . ' 

1·. ' 

T. ,r =a=i=n= e=n. . " 
Dat het niet meevalt, 'om je zo'n hele wedstrijd tot he 

ui tersto in te spannen, ho oven we niet to vertellorL ,Dai 
weet iGdcreen. Er zijn zcqfs wel jongens, die dat niet 

· kunnen. Dio na zo 1 11 kwartiertje voetbal in hoog tempo 
he+eniaal "op" zijn, of ze moeten nn iedere aanval evèn· oi; 
adem komen. Dit is geen wonder, want uithoudingsvermoget 
en hier gaat het om!i- - komt je niet aangewaaid. ;De een
heeft dit .van nature al vrij goed, de ander helemaal niet 

- Maar •met TRAINEN is op dit gebied voor iedereen vecY t-é 
· bereiken. Tenminste, als 'je er werlrnlijk je .best voor doe; 

Wie bij conditie training probeert zich "te spareri", heeft 
er niets aan. · Maar· wie zich in die. 20 minuutjes ,echt 
flink inspant, boekt na ·drie ~1 vier keer vast en zcke•r 
al, een 'flinke vooruitgang. Bij e nlce le spG lers (vooral var 
Lens 9) is dit nu al goed, te zien. Ook komt.dit je plezi 
in 't spel ten goode. Want het is veel leu:.er eGn hele· 
wedstrijd lang -te merken dat "je het aan' kunt", dan i:Ïteea 
b\j de tegenstande:rs ( of me_dGspe le rs) achter- te b lijverr. 
En l?ij- een ,groot· ~~c0ntal van or:.zG. j çmgens is er op het pur: 
. 7-,,,_ eond;L tie no'.;-·::.cl wat 0•: ·:e Gchaven! "" 

-~ -. ,_ . ' . . . ,.__ ._\ 
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, i~=o · n. d==,,,d. i=c h= t=.,. - o=r=e=n= • =o _12=e=n= ! 
· .In de diverse wedstrijden, 'die we hierboven als voorbm 

1\ebbcn gesteld, werd goed gespeeld. En er werd gezwliJgc 
tn· het veld. Geen gèklets, geen gemopper. · · · , 
Dàn kun .je alleen goed voetballen. l Als Gen binnenspe: 
· èen bal wat ·hard naar bui ten geeft en de buitenman moi 
eerst even roe ren: "Ach z •• ,. , niet zo hard", à.an is de 
káns dat hjj de bal binnenhoudt weer wat kle_iner. 
q-oed. voetbal spelen is erg ·moeilijk. Je ·hebt dan voort• 
durend 'je Eiando.cht bij het spel nodig! Als je.lobpt te 

·Äopper8n op een ander, leidt dat zijn am1dacht af en 
\J.eb je zelf 66k je hoofd niet meer bij het, spell 

. 90k het geschreeuw "Jan hier! 11
, als Jan,de bal he:ift, 

en d;::.n liefst Véln 4 k::mten tegeliik en vaak 66k nog -
door een speler, die.0r helemaal niet zo goed vóór 
staat·, IS ALLEEN lIAAR HINDERLIJK .. · Ja:n moet ZELF LERÈJ 

.• KIJKEN ! ! . Bove;~dien mo.-1kt een der ge lijk gedoe al tijd e e: 
heel :romrn.elige indrulc. Trouwens, niet à.lleeE, dat het 
die indru'!;: mc.akt, een wedstrijd, wo.2.rin de spelers te 
vcol hun. 1:iond open doen, wordt altijd roi:1w.elig. · Heit 
BESTE SPÉL LEVER JE D.AN OOK z· :1 IJ G E H ,D ! Een 
enkelè uitzondering moeten we· natuurlijk ma.lï:en voor 
de ::i.anvoerder, en in de ohhterllocde voor de keeper. 
Mc:wr ook die moeten hun· a::mwijzingen kort houden. · 

' -< > • • 
Is het devies dus: r!.ONDJE DICHT, het luidt ook: OFcEX 
OPEE' ! Oren open ril. ,voor de aan'!1ijzi-ngen van de· leidc 
J?ie kent het elfts.l, weet wat ·iedere speler w?il en 
niet kon, heeft voel meer dan de· spelers zelf, die dr· 

· in ·actie zijn, ,de k=s het spel te overzien en zwakke• 
plekken bij de, tc3en1)artij (<in bij eigen elftal) te ont
del::ken, en heeft bovenà,ien meer ervaring. En crv2.ring 
is e.en heel bel:i.ngr!jl~ •ding voor het bep2.len van de 
tactiek in een wedstr~C:, Vertrouw dus. gerust op zijn 
aanwijzingen ! .. ·' · · ' 
Er zijn in Lens elftc::llen gO•.-ieest (en nog!) die soms 
speelden, o.lsof dè leider alle 11 spelers as.n een tou: 
tje had .• Ze dc,den precies wat er gezegd werd. Dit '1i1ar 
vs.c:k de beste wedstrijC::.en. En geen wonder, vmnt al zou 
deze leider •:i:::h oen ~""e:r vergissen, dan n,5~ is het 
b~!~e~.!_c;~.~ ,:=:.-. . ' · .~.1~lQr--s \.:tzelfde_ doen, ,.~_~,-.-- -~.a~ ~eder • 
zJ~,---~ e..1.:.,;_;- .... -~~- ., ... -•J _ :.-. . . • _ , -· v .l¾. . 
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DE LENSREVUE 

Weekblad van de R.K.V.V."LENIG en SNEL 11 

Redactie: G. Lam, Wilgstr. 71; tel. 391224 
G .Jehee ;K.Emmakade, 50, tel. 633674 

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

·32e jaargang (1958-195.9)n°38 19 Mei 59 
'r • ------- • -- -==----------------- \ --------------- . -

.. , ' 
LENS'' ZAKAGENDA 

' 
✓ 

Donderdag 21 me~ 59 training groep c 
Zaterdag. 23 Il Juniorentoernooi 

Lens'contactavond 
Zondag 24 " Lens jun. 1 en 4 
Maandag 25 " Clubavond ! 
Dinsdag 26 " _Training grnep b 
Woensdag 27 Il Woensdagmiddagclub plus training 

,' 
: · tra,ining groep c. · 

/ 

. Donderd::rn 28 Il 

-=======---==------~--====-~-------------=--==-----=---=---
' • ' VERGEET U DE óONTACTAVOND NIET ??? . 

IN DIT NlThll'!IER: , 
- _:Nieuws. orri1;rent de 011:igatielening · 
-Honkbalplannen ✓• 
-De s.ter.i ,van_ de redactie 

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

K.N.V.B.-TOTO. 
, . 

, , ,- Deze week i.v.m.: de ". buitenlandse rei·s " van ,-, 
de toto-baas, geen nieuwe ranglijst. Des te meer spanning nf, 
er na a.s. Zondag een .gelangrijke wijziging in de _kopgroep ' 

· zal hebben plaats gevonden. . 
De forrrulieren voor Znndag 24 Mei a.s. kunnen 

weer: op de gewone wijze _èn tot vri,jdagavond ZES um- worden ' 
ingeleve,rd op de bekende adressen: dhr.Wüstefeld, Regentes
selaan 198; dhr. Walraven, Goud·enr_egenplein 58 ·en dhr .Houk'es, 
2e Sch'uytstr.60. · · · 
· Zond~g, 31 mei á ;s. draait de pool; voor• dit 

seizoen,, voor de laatste keer. U hebt dus nog twee kansen, 
·om een aantrekkelijke prijs te winnen. E,n wi,arom zoudt U 
de gelukkige niet kunnen zijn. '1,~ten wè ho· er, dat deze ..,. 
laatste k&n...,t.:-, v~or U en voP~ ;-'-r;~r- succesv>"l :.~~.F:'P zi,i_ccnc.. __ _ 

-, 
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OFFICIEEL 
In ballotage: 
104 F.Decauwer, 13.4.41 Azaieastr.52 
105 A.D.van Leeuwen,26.1.39, Azaleastr.46 
106 • J.Jcnsen, 18.9.41, Azaleastr.52 
107 J.F.Hermsen, 15.1.49 v.Bylandstr.188/II 

Nieuwe leden : 
~ 393 H.J.V.Beauvois, 26.11.46 v.Beverninkstr.205 
- 394 _P.F.F,M..v.Dijck, 22.9.49 Elsstr.8. tel.630681 
-395 J.L.M.Egberts, 11.1.50 Nieuwersluisstr,43 tel.363458 
_ 396 J.J.Groeneveld,5,12.47 Weimarstr.16ltel.399137 
- 397 J.F.J.Groenhuizen,3.4.44, v.Slingelanefstr.205 tel.541371 
- 398 P.M.Groenhuizen, 29,5.45 idem idem 
"399 F.J.de Hoogd , l~.4.42 Vr,deoord 209, tel.665582 
"400 J.Th.B.v.Kleef,28.12.46 Bo;beS3tJ;r. ?,0 " 633106 
-- 401 C.J .Lustenhouwer, 15.1.49 Columbusstr.69/II · · .• 
/ 402 A.J .C.Magdelijns, 16.4.47 v.d.Eijndcnstr.23 tel•.550929 
_.... 403 A.J .Pe12tomin , 21.1 48 Celsiusstr.52 
_ 4u4 L.J.\foning, 2.8,3~ Ha gweg 325 a. kosd. tel.396534, 

-:-:-:-
füLANGRIJK BERICHT E .. ;i'REFYE,NDE DL OBLIGA'.i:'IELliliING 

Zoals reeds in de vorige Lénsr~vue is medegedeeld, 
zal de obligatielening, uitgeschreven ter financiering van de 
bouw van ons clubgebouw, uitgege~en worden per 1 juni 1959. 

; Dit betekent o.m. dat de obligeties vanaf 1 juni a., 
rentedragend zullen worden. 

In overeenstemming met het gebruik bij "grote" obl 
gatieleningen, worden de.deelnemers verzocht het be~ag van 
hun inschrijving v66r 1 juni a.s. te storten. 

Dit kan geschieden op de volgende wijzen 
a. Door storting of overmaking van het bedrag der inschrijvir. 

op giro 336711 ten name van: Penningm. R.K.Voètbalven.Lsnig 
en Snel v~6r 28 mei a.s. 

b. Door contante betaling. op het terrein aan de Hengelolaan 
a.s. zaterdagmiddag 25 mei,1959 tussen 3- uur en 5 uur bij de 
penningmeester ( in de- can tine ) ; 

c. Door betaling bij de secretaris, 2e Schuytstr.60, deze 
r,eek bij het inleveren van de voetbalpool (v66r vri~dag,ivond 

uur. ) 
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· ' ·, ·,In ;lle ;ev~llèn• di.enen n'auwkeurig naam en adree 
van d'e. betalers te worden opgegeven: . ' ·· · , · 

Bij ,de betalingen per kas aan de penningmeester 
of secretaris zullen de betalingen met vermelding van naam 
en adres op lijsten worden opgenomen. Kwitanties zullen , : 
hierbij niet r.orden afgegeven. f . . 

f . 

De inschrijvers, g.ie_er prijs'op stellen een {voor
lopig) stortingsbewijs, in hun bezit te hebben,. kunnen· der
halve het bes~ gebruik maken' van een giro-stotting of -over-

•· s'chrijving. · · ··. ., . c · ·· 
De oèligaties zullén :op of spoedig na. 1 juni a.s. 

: à:an de betalers v,orden gezonden of overhandigd. . , , . · 

., " 

' 

' ; .- , · . 1.de Weert ' 
, , ' '.-' Penningmeester 

VARIA. é 
-De vorige week. speeidè Lens 2 haar laa"!;s_te ;vedstr:..jd · 

"tegen Concordia. Een ieder wE>èt dat Cor Peeters-c.s., c.•1d.anks 
een :,µime 6-3 zege, het .katnI/_ioe,1schap dit jaar to.::h "iet 
ve_ro;e:rd hebben. Wie e:cl,.ter zou denken •dat de stemmi:ig in ili t · 
elftal er daarnm mirldér oti' zÏlû zijn; komt bedrogen u::. t. Jl", ·, 
bewi;:if.l,,van erkenteli ;ikh1;id voor de.• puiks J eidi11g die zij : ·.t 
jaa·l weer van hem l!'Ocht cntv.aneen, boc·l de gehe,le. ploeg (! 

,heer_ A.de Weeri;.eem kistje sigaren en zijn vrçn,w een $Che. 
fruit aan: Een leûk'è 6 ESte. !;;,D.e hee.r de Weert heeft ons y r 
zocht ook langs deze weg, zij;n,,manne:i nog· eens heel hartel~Jk 
te bedanken. Hetgeen wif bij ·deze· gedaan he boen ! . ,·, · 

-Voor degenen die hun contributies· of donatie-s gireren, 
vermelde·n 'wij. weer even he(.gironumuèr van onze penningmeester 
336711. ,. 

'l!Olv1{BAL. 
. Het bestuur' hèeft zich reeds enkele inalen' b~·raden 
over de vraag, voor de zomermaanden, , aan onze v, ren:i.ging een 
onder-afdeling hnnk;bal toe t'è • voegen. Verschillende ui tlatin
gen wijzen er. op, dat hièrvo9r ·bij meerdere leden belangstel-
ling bestaat.· .. 

Aan de tot standkoming van dezeÏ tak van sport in onze. 
', .i é•niging,, e( Lee naar ori.ze meninf c Pn vonrtreffe, ~ : i j/e aan- · 
' 1 • ,. 

1. ' . ' 
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vulling op de voetbal-c·mpetitie, zou betekenen, zijn onge
twijfeld technische e,n ffr.a:c.éiële aspecten verbonde~,, welke : " 
door: het bestuur nog niet geheel kunnen worden overzien. . •, 
vp de eerste plaats zouden we gaarn~~iösitief weten hoe groot 

· hét aantal leden is-, dat zich voor deze tak vàn sport inte.!. 
·_ resseert. Daarom graag, laten we zeggen binnen één week, 
schr:i,ftelijke reacilies van bel,mgstellenden, aan het secre-
tariaat. · ,· '' 

Voorts zoekt het bestuur een drietal leden, die "P _ .. 
zich willen nemen, om deze aangelegenhc:i,d eens te1·dege te on-· 
derzoeken. Wij zouden n.l._ bij zusterverenigingen, .'L.v.i.aak-._.,. 
kwartier en Celeri tas, welke .deze sport reeds enkele jaren, be
.oefenen', ons licht eens kunnen rpsteken, omtrent orgahisatie 
en 'financiële verplichtingezi.. Mogelijk béstaat d,; kans een des.: 
kundige .aan :te trekken op het gebied van spelrE:gels ,:nz .. üp 
dEoze wijic, zou het bestuur dàn ee,,. gedegen rapport kun~en ent-
vangen, ,,aarui t het b€:stuur dan over de practische ui tvoc·ing 

. vanhaar voc,rnE·men, bE:paè.lde cnllciusies kan tr;:kkE;n. 
· 1.ogeli,:lk zouden we de a.s. zomE:r dan kunnc.n bEonutt(\1; 
voor training.en vriendschappelijke wedstrijden en het v0lgend 
jaar aan de honkbalcompetitie gaan deelnemen. 

1 Wie deze taak op zich zou willen rn,men, · stellen zich ' 
in verbinding met de sEocretar.is. . 

-:-,:-·:-
H,/i_ 

. DE STEM VAN DE RLDACTIE, , _ 
Het is misschien wel 'hee1 erg b:r·utaal van ons om deze 

J! gevleugelde aanhef•" van onze' propaganda-commissie zo maar 
over te nemen: maa;r we doen· he't " voor de zaak van de PéPé "en · 

, achten ,daarom_ deze pl&giaat gercchtvaaraij;d. 
Op het ogenblik dat v.'ij deze ;redacti.onél" regels - · 

:r;iou ja, redactioneel ! -'- sch: ~jven ( op T~!8ede Pinksterdag, 
om 18 uur in dE> namid<lag tus~en t·,,.-, ., krentenbotErhammen door!) 
vertoeft een klèine IT'aar siilcc.te afvaardiging van onze vereni- · 
ging in het Duitse I'iar_-Oberstein. Over het weer behoeven ze, 
geloven wij, niet te :lagen. Het is ni'et bepaald warm maar 

. de c'inksterdagen ~ebben zich in ieder g~val dro0g gehouden en 
zel.fs heeft de zon zich zo· mi én dan laten zien. !,laar zelfs 

, warm,,or · de klima tolo,t, ··che omstandigh~den 'tmÏsen Moezel en 
M2Jn~ é;t· ... ind0r·gnnr , .. , r,ch,ttn~2iJ::.:\ ·.-:~n zijn we er 1;rr;t r:?g· 

,·,f 

. ' ,; 

,. 

_, 
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wel van overtuigd dat' de Lens-deputatie zich daar test ,;al 
amuseren. Het l:ijkt ons alsof\ we zelfs hier de gulle"lach 
van een Joop Willems of een-Gor Peeters horen schallen. We 
zouden er wat graag hu eens èen kijkje nemen, maar dat is .' 
voor ons arme " redactionistêr. " niet weggelegd. -.' ·,, 

. . -Onze taak is • • • . sc!Ïri jveri en U zult zi-ch nu zo -
·1àngzàmerhand ·wel afvragei'i wa,i:r·bv-e:r,: wij in hemelsnaam wil-

, .. __ , . lcn schrijven. Nou, moet U horen, nou even serieus, hoe vindt 
U die jongens van de_ P,,\j3é ? tîie tocht naar Duitsland hebben· 
ze toch maar weer 1·ekker " géfixed " niet waa1: ? En die- \ 
kla,,:erjas-dri ve_ 66k, en di, b;idg;-ciri ve. en het j'a9:rfeest ,· 

· en de contactavonden. He-t zat allemaal praéhtig in elkaar. 
•.•: 

_,;, -
Daarom vo0ral is het ·zo jammer dat dit drietal nog steeds 
ni€t d:i_e bel&rgstslling van -onze leden krijgen die. ze vü· -·' ·" .{ 

• diE:nen. Het is b.v. een publiek geheim dat ze, wat de trip 
. naaf I°dar-Obe.rstein betrE'ft, 'op inins tens tweemaal zo Yeel. · . , 
liefhe·bbers gcTE kE.!'ld had,kn. Jammer, jamnw,· en nog eens, Jarr.
mer. Kaar ja, U wc.et het : paarfü.1, die de haver verdie:n8r1 ... 

. ,,, , 'He humen ons daar natuurlijk bij l'GE:rleggen, zoals we da,t. 
• al• zo vaak g&daan hebben, maar dat, willuî wé nu een·s "pers.é 

niet ! Luister,· morge:n-dim cfag- k.omt de Lc.ns-toernéé -;;_~ 
Duitsland t€orug en za t8rdagavönd a.s. h8 bben ze al weer een· 
nieu,, punt np hun programma ,·. de c0ntactavond. Neen·,, haai· 1 
nu piet uw schcUders op, dat _slappe gedoe moet nu ·maar .eens 

• afg0iopen zijn•. Wat zegt U ?_Zit U in een ·voetbalver1?niging 
alleEin o'!) te voetballen ? Slaat U deze· Lcnsreviae dan "maar ;. --
dmcht want er staat voor z.ondàg niets op het programma. ·Oh:,':, 
ja, de competitie begint WGGr in september, tot ziens. lfo · 

:even tot de overige lezers: w€·- hebben het dus ··afgesproken ? -•· · 

., 

U komt zaterdag naar de contactavond; ook al .bént U nog nooit. , 
. geweest en moot U do kat dus nog uit de PéPé.-boom kijken •. •· 

Ongetwijfeld zullrJn de. Idar-Ol--crsteiners - om met Van· Dale-, 
to fprqkon - in groten getale, aanwezig zijn. Zij zullen U 
hun bevindirigen in ,kleurijke taal uit de doeken doen .. -Benct 

· U hun ste.rke verhalen beu, dan kunt U een dansje .. maken. en 
·wel meer dan één. _Zijn w'e_het met elkaar. eans _? Zaterdag.:·,' 
- avond kom0n W8 allemaal' .naar ht t zaaltje onder . de kèk aan• 

d-E,·Apeldoornselaán teneinde'd~ PéPé' duidelijk 'tE. maken wat v r· 
voor een pr,:clli;stel i,ij'ze wel -vind_~n. Tot dari, ! G.,. f è. '._ 

1 
~-.~. 

., 
;, ._;· 
_; . ,; 

·.;: 
'· 
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KoinPeti tieprogrammá Junioren; voor Zo~dag 24 _Mei 59.. -
. - ' . • 

. - Lens 4 - Den Hoorn 1 • . 

✓ 

.. 
Toernooiprogramma voor zaterdag, 23 Mei 59 

- Lens 7,e·,9,10,11,12,'·A, B: onderling toernooi. 

ToernC1oiprogramm·a voor zondag 24 Mei 59, 

- Lens î1 speelt om de. Bissc!J-opsbeker te Gouda. 

De opstellingen·zi.jn ·, ' 

Le~s 1 ; C.v.d:Beek,'R.Blok, D.Taat; B.Hendricks, L.Blogg, 
J,de Heer; W.Stoové, H,\'.Dijk,P;Kemper,P.Fretz,P.Mcershoek 
Res.:K:v.d.Laan, R.Roodbol,G.Hálleen. Samenkomst : 9u55 
st;;:°tion Staatsspoor. · ... ,- _ . . -

Lens 4 : J.Wiedenhoff, C.Nuytens, L.Danckaerts, A.Born,F. 
VlamstE:eker,. W. v.d. Laari, F.Nordmann, P. Schaeben, J .A!olHÎr, 
F.v.Dijk,J.v.Zon .. Ros.: J.Kievert; M.v.Zllfhout. 

fams 7: G .El:olman,J. Jacobs"~n, P .NiE,uwenhuizon, L. Tho·anis; J. v.d. 
Knaap, J. de la Fucnte., _J-. 'di tting, V. Nowee ,R.Polman ,H .Nü.m"en 
hoven, B.Brouwer. G,bouw I,-lokaal 3 

•. ·-:é€'l1.s __ s._: \,. Burghouwt, J. GroE nevel d ,A. Harte, R .Koolniee s, N. v. 
Adrichem ,:I .Englobert, .J. Groenhuizon,R.Bish ,H .Vü•dink ,F. Duy 

· A.de Jong, Gebouw I, lokaal 4. · 
E:ns 9: als be,keniJ.. Gecbou'w I, lokaal 5. De spelc.rs_ van di 
c,lftaL lf!ienE!n,'een wit shirt· of witte blouse mee tE: brengen 

_:.ens lQ.:. als .bekend·. ·, Ge.bouw I, · 1oksial 6 
î.,(ns 11: als b,kend.' Gebouw II, lokaal 3 
l,ens 12.: A.v.d.Bu\k,P.B<cijersbergen v.H.; B.Blbk, G.v.Dijk, · 
--,\v.Dijk;P.Eb.ing,B·.v.Gricken, :A.de Ha&s, C.de He.er, F1 

Janssen, L.Jchee, A.-Lclicveld, J.v.Overbeek,R.Pe.eters, F. 
Rekers, H.Smit, Clîr.Suyberbuijk. 

Lens A : als bekend. GÉobc,uw II, '10kaal 5 , 
Lens B : als', bekend •. Gebouw II, lokaal 6 -~ 

Ds,bovenstaande elftallen spelen zaterdag het jaar
lijkse onderlinge Lenstoernooi. br wordt gE:Jspseld in 2 poulss 
Poule A : LE.ns 7 t/m 10, · Poul8B : kns 11,:I.2, A en Ji •. 
· · Be wèds trijden uren· 2 x 15 r.-... ton overwinning op , E:n 

1agi'r '.::.f-<oal·lsvcrt '·"mt'.n "P, 0 lijkspd daartq,·,n 1 p 
' . "'; 
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Een overwinning ~:i, een Eloger elftal geeft 4 punten, een 
gelijk spel tegen een hoger elftal 2 punten. · 

.Programma Veld 1 Véld 2 . Veld 3 

- 2 uur 11-12 A-B 
2u30 7- 8 9-10 

- 3uur A.;11 B-12 
- 3u30' 8-'10 7- 9 
- 4 uur A-1'2 B-11 

4u30 .8-9 7-10 
Iedereen dient 10 minuten v66r de eerste wedstrijd 

van zijn elftal in het ~leedlokaal aanwezig te zijn. 
Afschrijvingen v6<'>r vri,jdagavond 8 uur. 

LI1NS 1WEDSTRIJDENREVUE 

Junioren: 
Steeds Voorwaarts 
MOA 

-:-:-:-
Uitslagen van zaterdag 16 mei en 

Tweede Pinksterdag. 

Lens ·4 4-1 
Lo~s 10 1-6 

Lens 10 boekte zakrdag haar vijftiond.e overwinning, 
ditmaal _op MOA. Rc,t:ds na 5 m. gaf lef, \Vezenburg onze aspirant 

-kampircncn rr,dcn tot juichEm en daarna werd de score in de 
c ers te helft op ragGlmatige wijze tot 5-0 opgLvocrd, 'M.Bruins
ma (2x), Gr.v.Dijk .:n VI.Groot zorgden voor deze alleszins 
b~hagelijta ruststand. Na de pauze ontmoette Lens een oude · 
bekende : de OckLnburgse wind. Erg vE.el trokken we nns daar 

· niet van aan want onze, nu weer soepel draaiende, voorho&de 
zorgde voor nog drie doelpunten waarvan er echh:r slechts , 
één gEnade in de ogen van de scheidsrechter kon vindE:n. Kort· 
voor tijd slaagden de gasthLrcn Erin de verdienae 8Cr te 
rGdden, al was het jammer dat tnkclen van hun de ned.erlaag 
maar moeilijk konden vErkroppcn: ' 

Er rest di.t elftal nu nog één wedstrijd, namelijk 
.;);huis tegen RAVA. Bij ten gelijkspel is ht:t tiende al kam
pio.:n. Maar natuurli.jk wordt het een OvLrwinning. Niet waar; 
jongen.s? We duimen nu al voor jullie. 

Na een matige wedstrijd verloor Lens 4. met 4-1 van· 
St<ëeds Voorwaarts. Toch hcbben·wij alle kans gehad om, zo niet 
een overwinning, dan toch zeker de halve buit uit de S~hip
luidense kld weg te, slepen, De eerste h,lft vra.s hoopvol 
want ,,ij ,,Lt, n ons doel m,.,icci,lijk te' :,oudón tsrwijl de 

,· 
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vijandelijke goal vaak .. J;Prnauwernood' aan dooi:;boring ontsnapte, 
Na de· rust startten wij met een paar momie aanvallen maar het 
doelpunt viel juist aan de ·ande,re kant. En topn vlak daarop 
nummer twee acht8r onze keeper. lag, was de. fut er uit. Het wai 
3-0 voor Nuyt,ms met eén mooie· goal on:,;c eer redde. Kor·t voo1 
tijd werd het zelfs·4-l.na oen grote dekkingsfout in onze ver' 
dediging. Al met al kan dit elftal èeslist b~t.:r maar dan zal 
er door elf man gewerkt moeten worden en niet door twee of 
drie. No. dmann schi ttc,rde doo:r: afwezigh8id. 

TOERNOOIEN·. . 
, Tijdens het Pinkster-weekend werden op de Hengelo-

;Laan ·twee zeer g&slall.gd!;' toernooien gdwu.dem, één voor pupil
len e:n één voor derde 8n vitrde~:.,lasjunioren. Irt "Jong Lens 
Houdt Lens Jong ", dat,••naar wij hopen, dE:-volgE:nde wec,k einde 
lijk zal ve,rschijnen, · zullûn we nog nader op à.ezc, ovLnementen 
ingaan. De resultaten waren: 

Pu:eillen 
Poulû A Poule B 

1. Quick St8ps 7 punten 1. Quick St,._,ps 7 ptn. 
2. Juventàs · 7 11 2. Vlilh_,lrnus 4 11 

3. DHBRK 2 11 3. Lc:ns 3 11 

4. L,:;ns 2 11 4; Juvcntas 3 11 

5. Wilhelmus 2 11 5·. JJlIBRK 3 11 

Junioren., 
. Poule A Poule ,B ' 

1. EAct:lsior 20 7 11 1. Lens . 7 Il 

2. Quick.Steps 5 Il 2. Excclsivr 11 20 5 Il 

3. LE,ns 4 11 3. VVSB 4 Il 

4. Wilhelmus 3 4. Q ick Steps 4 Il 

5. VVCB . 0 11 5. Wi'lhclmus 0 11 

-======================·= ===============================--= 
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Dondèrdag 
Zaterdag 
Z"l).dag 

· Maandag 

' •Dins'dág 

28 Mei.59 : 
30 " 1 • 

. 31 Il ' 

1 juni 

. 2 ... Il •. 

LENS 1 ZAKAGENDA

training groep c 
Lens jun.10 
Lens jun. l en 4 
DeOberstein-gangers komen bij elkaar .. 
Tevens Clubavond! 
Training 'gróé b. · · ·· · , /. 

- . . - -------. ----. ------------------- . _-__ " -------
DE OBLIGATIELENING. 

Zoals reeds in· de vori_ge Lem:-evue ,vermeld, worden de 
inschrijvers op.de obligatielening verzocht het,bedrag van' 
!nm inschrijving v66r 31 mèi te vc:>ldoen op één van de vol-.", 
genêe wj_.jzen : . 

. .Q.: c )Or c.;rorting ot overschrijving op gi.ro n"3367ll .ten 
nar.:. van <le. penningr,:,.:;ster van ·de R.K"Voetbalver.Lenig:..e~, 
~ · · T ne , • ...,nc, - ... ,e 4.::,.. . _ ,··, • ,,. . ;._ 

l: •. 0:,r contante bet~,iing aan de secre'taris, 2e Schuytstr.óO , 
bi~ het inlevere·n van de ,poolformtilieren. · 
c. · door contaµte betaling aan de penningmeester, ?lol wevers-· 
gaarde. 327, behalve op, vri jdagavoi"d. , 

" Zoa,ls reeds gemeld zullen de contante betalingen op 
lij sten worden opgenomen. ·.rer be'sparing van_ zegelkós ten · ·, 
zullen _in het algeme'rn geen kwi ta9-ties worde"n·, afgegeven, . 

. ' 

omdat· op r,f kort na 1 juni de_ obligaties zullèn 'worden toe,-· ., • 
. gezonden of overhandigd, difà tevens betalingsbewijs .zijn.' 

Gaarne zou ik willen verzoeken, zoveel migelijk ge
bruik ·te maken van de betalÎngsmoge·lijkheid per giro. Ten 
einde een vlot verloop ·te verz'ekeren tenslotte·nog het 
dringend ven:oek, mede te' _werken, dat de betalingen ti.j'dig 
plaats vinden. Bij voorbaat dank·. ·, .; . .. 

.. · L • <;lè · 1.1_eert, · .Penningmeester: 

"\ -\ 
·~ 

1 
. ~ ' ' , 

j.•. 
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.. 
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LENS' PI-NKSTERREIS NAAR :!:J)AR-OBERSTEIN. 

Hoewel a1weer eew'cjag of wat terug.:i;n •·t kikkerlandje;;:: 
ia ons reisgezelschap·nog vol van alle belevenissen van de· · 
trip naar Duitsland_. Nu we. er voor· staan, deze op papier te 
zetten, komt '1ns deze,taak verre van gema' kelijk voor. Eer~ 
stens'omdat er zóveel te vertellen valt, ,dat we met gemak 4 
Lensrevues hiermee zoudeµ kunnen vullen, maar vooral, omdat 

···het zo moeilijk is onder. woorden te brengen, hoe we het deze 
~ dagen hebben gehad ! Daarvoor schi~±en alle superlatieven· 
tekort ! Spreken we van" geweldig II en" fantastisch", dan 
drukken we ons veel te zvtak uit. Dit zullen alle deelnemers_ 

· niet ons ·eens zijn. We kunnen hoogstens -zeggen : Deze dagen 
. waren EEN GROUT FEEST. , 

En waaraan danktén we dat? Wel, de perfecte organisatie 
door de PéPé, het mooie v1eer en rns aller goed humeur droegen 

·f-'· natuurlijk een flink steentje hier toe bij. Maar deze zaken 
zinken toch in het'niet bij de ONGJ,;LOOFLIJK HA-RTELIJKE_UNT
VANGS.T, die onze gastheren ons bêreidden '! ! De grootste wijze, 
waarop we ~oor de leden van 1:\,ntracht onthaald werden, heeft 
diepe-indruk gemaakt.· Dq:enen die dit niet " aan,de lijve," , 
ondervonden hebben, "kunnen hier geen enlrnle voo:cs:helling_ van 

-- ·maken! Deze gastvrijteid was dè su.rp:t'·ise van onze rèis en zal·. 
onfi nog jaren lang bijblijven. , · 

De Eintractspele.rs, bij wie we werden ondergebracht,· 
overlaadden ons met :);ekkernijen in vas-te en vlo.eibare.vo.rm 
m~t .souvenirs en cadeaus .. Zij trokken de hele dag ( of zeg 
maar gerust : dag en nacht), met hun .,·.ple,&"kindete,-" op.' :Pit . 

. werd natuurlijk bui t~ngewoon gewaardeerd_ en zo c,ntstond een ,.,;·_, 
sfeer van gez_e).ligheid en van. warme vric,,dschap en dit maakte . 

·• deze dagen voor ons tot een onvergeteli;jk' feest. . 
Ja,. dat was IDER-OBhRSTE.IN ! Als 0nbekenden .. ~ijn we er 

heen gegaan; we wisten qlleen dat h8t ,;tadje een voetbalclub 
bàzät en dat Lens er e_en ma.tch zou spelen. Maar nu we· te.rug ... 
·zijn, ·nu wèten we. wat een heerlijk oord het is! IDAR-OBERSTEIN: 
die Stadt. der Edelstéine und des guten Schmuckes. Een lint- '., 
dorp van ·,vel 10 km. ,lengte, in h-et dal van de Nahe, een snel 
stromEcnd bergriviertje, met èen Zs)e.r n:i,jvLre bevn.,_king (ca. 

· 4Ó. 000 ), che hrofdzakèlijk l0eft• van de eddstE.enindustrie 
.\,~n ..:_;,: · ~~:..1'- 1;c~. ·•· . .--1..:·::.~;Y"_iç.,: rz;<.... 1.J.t.b' .-~::.! tw:-·E tt!nt0onstcl~~i1~:-·:.·n 

; 3'•~ ·, ~ 

. ., .. . 
' ' ·' , .. 
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be.zocht: de "Geweroehalle"en ·he;t u Heimatmuseum"en wij allen: 
oud en,jong, hebben met bewondering gekeken naar de prachtige 
vo··rtbrengselen van de ];'laatselijke edelsteen;-industrie, We··' 
werden rondgel,eid ,door ee_n· gids,· die irt het begin wat pedapt 

,,.. aankondigde, dat ldar-Oberstëili 'op het gebied van he't slijpen 
van smaragden, aquamarijnen; agaten en robijnen zijn weerga 
niet v_indt in Europa, ja• zelfs .'' in die ganze Wèl t i,. Wel,· 
we hebben .de man gelijk moeten gE-ven en begrepen, dat hij, 
niet verwaand was, maar àlleen tro'ts op zijn stad, die voor de 
ver~oop van de sieraden verbindtngen onderhoudt met de hele 
wereld! ;· · . I , 

. Voor de oorsprong van ·deze industri·e moet men eeuwen 
teruggaali, De kunst öm ruwe stener. _tot fijne si,;,r?.iiéEr·om te 
toveren is van vader. op zoon overgegaan. We hebben veel van 
die artistieke aanleg, van die liefde voor het vak, die no

•dig·is om de ruwe stèen zijn verschille~de facetten te geven, 
, teruggevonden en herkend '-in de wijze, waal'op men ons ontva·ngen 
heeft. Wai,.t O ! , wat zijn we daar ontvangen. We hadden het · 

.er reeds over, maar we kunnèn er niet over 'uitgepraat raken. 
Geen enkel facet had men vergeten te ~lijpen, men omringde 

. ons met, zorgen, ons plezier was l.:itrrr:··, vreugde ! ! ~r waren· 
btj ons gezelschap jongens en meisjes van 18 jaar, maar ook 
Quderen, die in de bus. nog verhalen ophingen over de Lens- · 
trip naar Vo1endam,· 30, jaar geleden ! Zij.· ailen waren even 
enthousiast ! Eén der deelnc mers gaf .ronduit zijn mening: 
Deze reisdagelf zijn goed om er een half jaar voor te' sparen, 
om je een half. jaar bepaalde geno<ëgens te ontzeggen. Duide
lijke taal, nietwaar!! 

\ 

De· HE'ENREIS. Het vertrek v8rliep al lekker vlot. Om 
7 uur was_ alles pr0· ent, op Cor·Peeters en ega na, die. echter 

·niet lang op zi.9h lieten wachten. l\n zo vertrok ca, 7ûl5 de 
fraaie bus van d,i Westercoach met ca .-40 Lcnsers ,oostwaarts. 
In één ruk gingen wj.j door tot liocrmond. Bij den Bosch kwam 
een heérlijk zonnetje ons gezElèchap µouden, om ons die dag , 
nie.t meer in de steek te laten,· Aanvankelijk was. ])et erg 
rustig in de bus. Op gegeven moment werd onder le~d;ing van 
Greetje (Kauffeld) Janssen het Lenslied ing&zét,· voorlopig 
all~<èn dnrr de oude garde: !laar het duurde ni0t lang, of ook 

. ' 
dc j0u1:;d liep warm et, er rCc,rd br::,e.f ga;"'pl tc,crd, ,rnr.t fü.é•1· 

' - ' . '· 
. .,.,/, \ 

; 

., 
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moest het Lens-clU:blied uit volle borst klinkeP. ! 

In Roermond gaf Onkel Hugo nog een rondje bier 
we~n daarna togen we zuidwaarts, richting Aken. Onderweg 
kwa de stemming er pas goed in ! Cor Peeters had wat goed 
;j;e· aken en kwam met een mondorgel op de prcppen eri dit vond 
gr bijval. Alle schlagers van de 20e eeuw passeerden de 
revpe en Cor viel maar zelden met zijn K .•.• in het water ! 
Paul v.d.Leeuw fungeerde in de achterhoede van de bus als 
ga maker en demonstreerde een verbazingv,ekkende liedjr,s-
ke nis. Warm aanbevolen voor gruiloften en partijen ! ! ! . 

· Zo vlogen de uren en de kilometers voorbij. Over 
grens ,dwars door Aken, hoog boven Monschau, even pauseren 

n Prüm, waar Jan Suykerbuijk maar bl5éf smecken om donker 
ier en het n±et kreeg ! Door naar Tri er, v!a2.r ook pi.ren ge'"" 
t0pt wE:rd. fü.nk EiSémburger sprong daar voor 1 DM door het 
onteintje. · 
i ·En tèen de laatste.ruk, Fc,rry, onze jofele chauf-' 

ie ons nog r~stten. Eindelijk berei!<tGn wc ons doel: IDAH-
·i eur voerde :,ns met bekwame hand over de 80 Km.slingerweg, 

, 1J3L~STEI:.r. Het kostte nog ;v,a t moei te om onze èr stcme1ing, de 
_ asbach-Gaststätte en ons aller GrcJtl te, vinder., t.aar rradat 

-- ferry nog e;,ens al zijn kunnen had getoond bij eLn1 ware , 11 

~loedbocht", waren we er, prl·CieS op tijd. 
1. · Daar wachtte on. ons het diner. ~aar waren ook ' . . fnzc· gastheren. ln · 't be;gi'rc stonden ,:c nog wat onwennig te-
~enovGr êlkaar, maar dat ijs was gauw gebroken. bintracht's 
;voorztiier, Herr Hans Kuncrt, hield een gloedvolle welkomst
tede, die door onze Bob Walhain (voorzitter v.d.Laan zou eE•rst 
later arriv<,ren} even slagv(iardig bcant.,Óord wèrd, '];oen klonk ' 
uit 40 t1r:,ndc-n het clublied -van Lens en daarna werdE·n. we aan 
de diverse "plee:gouder?" voorgesteld en overgelat'en. Hicrmc.ck 
was het officiClc geodeel te afgelopen cm van nu aan vi<:,:c:-de de 
pret hoogtij, tv1ee dagen lang ! 

wEIN,WEIB,UND GJ;.SANG ... und noh viel mcLr ! Té
ve,;.l om op te noemen ! Fak ,•,eg: BIER (met hoofdletters; bi tte ! ) 
Schnaps, Spicssb1·aten (en niet van rlie kleine stukken!) 
ko, ;,,, j;aart., i_js (o,o, wat kunnen die Dui tsE:rs eten!!) Ga ma&r 

do0r: Sonn·Schein, r.Iondsdtin, Mus ik and 'rr;nz, na tuur schoon in · 
11 .:ï.e lç.,.·:r/1:Î. tE:>5.ten 11 ; k-crt,;r.•. : Pi.EST 1;_; ciP.:1IlL\ FOE11'.IA ! .: 

., 
J. 
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. --~ De di versé kos:th~izen, wa~heen we zat? rdagavond ;;_ -
loodst .. werd~h, lagen nogal verspreid en verschilden sterk .. 

. -van karakter. De een zat in het èentrum, de ander ergens · 
_·.•buitenaf •in de hoogte. Wij persoonlijk bereikten het huis' - ) . . ' ' . , . . . '"' ,., via ~52 traptreden, die we ettelijke -malen zijn pp en afg!3 7 . · _ ,. ·gaan. Maar waar je ook zat, de ontvangst was overal even- _: · 

hartelijk en' gastvrij. De meesten onzer zullen het die avond, 
na de vermoeiende reis (ca.500 Km) wel niet zo fJrg Iaat ge- -

1 • -. .. ~--
maakt hebbén. · · · - -

. Zondagaochtend troffen we elkaar na d~ Mis, om niet onze gastheren een voetexcusie te ·gaan maken. Eerst werd het Hei-; 
matmuseum bezichtigd èn.da'arna trok-liet_geze:lschap bergmp:'.- -
waarts o~, het 220 meter hoger éjCle:geh ,slot te veroveren:
Stprméndèrhand ging d:I. t nu niet bepaáld,· maar boven kwamen 
we toch. ]aar werden onze krü•bE;lende kelen gesmeerd met· 
halve li te.rs -e.d. Tijdens fü, afdaling werd ,de bero~mde- Felsen

,. kirche bezocht, een uniek stuk werk Ûit de lle c<om1, deze--· : 
kerk, die halverwege de berg geheel in de re. tsen is ÎngebÀuwd. 

- Fantaetisch. En al die tijd -scheen de zon stràlend aan de • 
hemel ;0- k . d. . . - -t - h- , -·-· " 's c,i ,•.ags, toc-n we me de -bus een. toe t door de 
OIJlge.ving maakten, ook wee.r ve1·-gezeld van- de Eintrachtled.:n. 
Al rijdE.nde worden vari weerszijden schlagers cin favoriote: · --.,- -

·;: .• liedjes ten beste g<:gtven. Na f'Cn flinke rit streek het ·ge- , 
_ zelschap neer in 1' Die' BlauenG-rotte", een !Leuke gelegenheid 
··met een bui t;ngcwoon gezellig ints-riEur. Er was een flinke· , 

·' dansvloer, d<>ch deze wa.s :leeg. Er was een, podium 'met inst-ru-· 
menfrn, doch·· deze zwegen, want hun bespelers zouden .pas 1·s_' ·· ,, 
avonds komen. Dit ·zinde Willy Hegge in het gèheel n;ie t en > 
11ij v.rneg de baas pèrmissie zEJlf wat leven in de brouwerij' i' 
te brengen. Dit werd to.egestacm en .zo nam Jan Suykerbuijk , ·· . . '.:' .. achter d,:, piann plaat's, Mot assistentie .van drummer Paul'v:d:· ,,,-

, Leeuvr werd de Blaue Grotte een half -uur lang getracteerd -op .. ·•,' -·. · 
alleszins .verantvmorde dansmuziek. Toen was hét _inrukken g12-: • 
blazeri. 

's Avonds verzamelden zich_een· groot' aantal gasthei;en 
·en gasten :,;ic_h in "Die grüne L0"-terne", ._enkele anderen- ~och- · 
ten elders hun ve.rtier. H.et was een g-e.zellige boel •. 'Ónder· 

- 'h0t ... gê•not van bie"r ~h wi"jn· - Nahe of Mosel', bè~ide ·e.v6n piima! 
vl~t1"t!·h0t g'cc,""'ret-. h·i "Ï"'nndt")~ ;,Jèd~ o~ muz~,:-1..- 1r: n"'·rle -iuï-:.r:,1,0,-.: 

\ 
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v:krd er gedanst en gezongen. en. speci.aal Henk Eisenburgèr roer
~e zich· gC'ducht. ·Er gingen verschillende Stiéfel Bier de ta- • 

· tel rond en het motto· was : trinken, singen und schwetsen L 
',5Je nvond vloog om. Een sluitingstijd zat er ·niet bij, men 

)>leef" eenvotidig geopend, tot de laatste ·man· weg .was, en dat 
.\vas knap l,iàt, behalve voor een elftal LE.nsers, die "bijtijds" 
·tiaar bed moesten want... . 
/ . / ·' · _ - UND FUSSBALL ??? 

Ja, ja,;·rn. hebben-nog gevof.tbald nok ! .En hoe! .Zéor beducht 
waren w voor Eintracht, dat in de 2e Amateurliga speelt en dat vo 
dat voór ons een h0le zware kluif .zou worden! Zo togen we . 
Maand&gmidd,!g tegen vü,r7ri naar het Eintrachtveld. En wat voor 
een veld! Voor Hollandse begrippen zag het er abominabel 
slecht .en primitief u:i.t. Gelegen bov,,n op eeh berg, op één. · 
der bÓogste punten van de rmgeving (wc V•}f.lden ons ware alpi
nisten, tNn we de kortste weg naar het veld :namen, ·de helling 
op!) .Gras was er nauwelijks te zien, het veld ·w,as e.en kei
harde massa, zelfs- onze gestheren warc,n niet zo. owr hun Spiel-' 

· pla tz te sprE-ken, maar toch zouden ,we 'er m,at ;,lezier voetballen. 
:Allum vroegen we 0ns af, hoeveel. nul he;t wel zou worden voor 

• het complete Eintrácht, · dat eeri. Lens-2.llega,.rtj.e te bekan,pen 
.. kr,.:,;g. Z6 trad nm 4 uur het Lensteam binr:en ·de.lijnen: 

P.v.d.Le5uw 
R.Blok 

H.Huket (aanv.) _ C.Peeters 
W. Stoové J .Suijkerbuijl-:" P .Kc,mper 

A.Hoppenbrnuwers 
W.Hegge, , 

A.Burghouwt,J.Jager. 
. . ' 

, Maar dit. allegaartje. )>leek een ui t<::rst selecht gezel-
- schap te zijn, dat uitstekend partij· gaf. Ja,- in het begin ~ , 
w:.s het hopeloos rinwcnr,ig en gaf Eintracht de toon aan; Toen 
bleek echter dat ze' sieci,te schutters waren ·en "mit grosser 

, ·Eintracht , ... n werden enkele:: 0pgt~legde kcn·sGn gemist. ToE:n b'lf;ek 
ook·, ~dat _C·ëir Pu::iterS b(;zig was .na&r de v0rm van zi.jn leven. te 
groeien en daa_;ruit pu2ten de_v.nsers'mned. Ondanks veel betere 
kansen voor Eintracht, bleef he.t vricrl·pig 0-0. Maar trim ge-· 
beurde het! Kleine Jan rEt~de .m0t,de 1;,al langs het lijntje, 
de back dacht : " Sukkè:rbuk, iF sa:J. j-~u hê ! ! , maar. hij kor:i ' 
hu.1 nJe, kri.j nie, 0n J,ntje, rende, ,l,<~,r, trok de bal prachtig 
v• ,...r~' n_r, .. ciPS 0p' 11r-_ -t .... , vf,-1 VFri .Jri:, .. 'er• h-ct ,, .. : .. C, 1-ü vn,...,r. .. - ••· .. ... . • ~ ~ z. \ ' ··~ ~, . 
r.~_ .. ;~ ! ;,I:i.:: lT. ·,. ,-j.~, ~'( ! ~.·: ,.. _ _.,.·') ,..: :·/ •.• i .t,· dJ,t :-:,i_1,ei_s 
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zat Lens er fel-~p en zelfs werd.het door,Peter Kempér'(best' 
op dreef ) 2-U. Met deze -' wel wat geflatteerde - s:tand 
brak ,de rust aan, die -slechts zeer kort' duurde. · · 

In 9-e tweede helft g_ing hêt niet zo' eénvoudig ~eer. 
1

. _ 

Eintracht gooide er een schepje o'p een aangezien bij ons de ' 
vermoe~dheid .mee ging spreken en we bovend:en bergopwaarts 
motsten sp<?lel". ( het veld was nu niet.direct waterpas) kre
gen we het zeer zwaar te verdurer:i . Gélukkig bleven de E;in
trachtmensen slecht schieten .en gelukkig was daar onze hard
zwoegende verdediging met Harry, Cor,,Wil en Paul als steun-· 
pi laten die het hoofd koèl hielden. Maar toch vielen er , _:' 
doelpunten. Viermaal werd Paul gepasseerd, waarvan twee.maal 
uit áarivechtbarq posi tiE_ls. Maar we bleven d,:,0rgaan, onze 
"technici",. Harry en Jan·, waren hier in ·hun element en hiel-, 
den het hoofd 'koel. Eri toen kr·egen ook wij een· scheidsre:ch
terlijk presentje, ·een wel heel gul geg&v,:,n strafschop. 
Peeters maakte geen fout (4-3) .. Een stand -waar we heel tevre
den mee waren en dié beslist eervcsl vnor ons was. Het was ·· 

' zelfs bijna nog 4-4 .gevmrder:i, tnen Jos· vlak voor. ttjd met 
een atonmváart op de keeper kwam afstnrmen. Doçh deze dnok . 
met warè doodsverachti_ng op de schnen van Jos, en redde daar
mee, zij het ten ~oste van ·een ,dikke lip en twee tonden de 
overvrinr.ing vonr de olub, die er het meqte récht op had. 
Maar.dat noemt niet weg, dat.Lens zich .in deze uitsrst 
sportieve wedstrijd prachtig gewE:eru. heeft .. Allen hebben ' 
enorm hard gewerkt, maar znndèr ,~emand té '::ort te dnen, moet
Cor Peeters tnch wel genoemd W"rden al de "beul') van Idar-
Oberstein ! } ! : · • ._· •,·,····1·/_ ;, 

(zie vervolg'"Op.blz.349) 

GRANDIOOS BIER-en DANSFESTIJN ! ! 

_
1 

. - De.zesde, ·door de_ l'éPé georganisrnr~é, cAntactavnnd 
is een denderend succes gew0rden: Niet alleen doordat de· • 
opkomst .bove'n vérv•achting was, maar, vnnral vanw~ge de bui
tongE:-w0ne stemming die er hocrste, een stemming die' zich 
eigenlijk nit t in woorden laat vangen. Groots, groots en 
nog eens .grn0ts was het! Natuurlijk was ook' de· grnlaagde· 
· trip naar :Duitsland daar· :'.n ec-n bdangrijke ·ma te debet aan, 

· .· •'?•.: t:,i,-;E:. de.· v(:,f,:.: '"fntÓ I s di\,; vari h8.nd -t0t •hand p:Ïngon (n 1.ÎÜ , •r., .. ,,, ,,,_-·t3" 4 ~ IT f' .. ·.1"•~-·•r'J"'.!I ~,~)• · \r\··n•+.iJ:,-l trit (i,~,\~ ;:.,.0r, .'~·,.t 
. .l. •. , . .:.. .h ' (. l,. , ., ·• - .,-•, •:; • ~ - · , . . , - v. ~ 
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·he{ feestélijk VE!rsierde za~l tje sêhalde:i. •Jèns compliment, r'• Péié;dat .. was een avond van. de b.ovenste plank. Des te meer z~i het .JJ verbazen dat we U toch nog een'verwij't in het ge-, .• z~cht gá;n slingeren: waarom.wilt U nu met het organi~cren ·. v}n zulk soort avonden wachten tot september? Dacht U snms '-,D,:t de ,stemmi*g door eventuele uitstedigheid van eün enkeÜng . jzll velèn 'gaan er heus niet in juni en juli op v,:,bmtie ! ) · erloren z0u gaan'? Onmngelijk ? · Luister PéPé; wij eisen- - . .. oort U ? WIJ EISEN NOG MINST:E;NS EEN CvNTACTAVOND VOOR. DE ' . · AKANTIE ! Hebt U ons gehoord. - . . -· . . / Het' woord is aan U ! ! 

11 Hik 11 
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' Pil OG R/lMi.lA JUNIOREN VOOR ZATUîDAG, 30 MEI 1959. ',' 

:. 3 uur Lens 10 - Rava 9 . V 1 T 1 L 5 
PROGRA1mIA· JUNIOREN VOOR Z0111JAG 31 MEI 1959., 

Vl Tl 15 
Tc-rre in 'DEm Ho0rn. · . 

·.,. 12'u~r Lens 1 - HaaFlem · 
.,.1u15, Den Hnorn 2-Lens 4 
De opstellingen zi,in : 

Lens 1 : als bekend ·met H.Dü,tz? Res. R.v.Dijk, R.Ronctbol. Lens 4 : J. Wü d,nhol t, C',;Nti;rtEns, F. Wamste, k_Er, A .Born, M.v·.Zilfh0ut, W .v.d.Laan,J .Kieb(rt,P.Schc;ebcn, J .I.!0liEr,C. Dankaarts, F. Danckiûrts. Hes. :J. v".Znn,F .Nordm:rnn., 
Lens 10: A.v.Egmond·, J.DiE,-t,J .Meyer, N.Pannekeet,C.v.Dam, E.Wezenberg, I(.R00zenbe.rg;• J .'de.'.Bocr, M •. Bruin·sma, C.v.Gemert, W .Grö/it • Ros. :A .Ràcfomaker, P,Bc ijersbergen v:Hen. LLider: dhr. F .Mourik. -

Afschri.jvir1gE:n ian dhr .E. Sc:t,~lea, i\!ezenlaan 43, t0lef. ,,. :. 331506. -.:. 

KliJ'RING.V 1 d k h .. t· . 1·. t '. . d ,- . o gen € 11ee verse J.Jn . E.en J.JS van nam8n in e l.ern;revue van _jongens, die bipnenk0rt gGkeurd moeten worden. Dit zal weer gezar,,enlijk grb(!uren .• Dè kosten zijn f.2.- •• De, . · 'plr:':ts van keuring is JJunne Biorkad_e 1. Opknmen is verp;t.icht. 1 Bij"niet-npkom0n zr,ndér afschrijving r:i0et het keuringsge):d _toc-~1 V1...,ldét1;1n v:0rden. ..-- · , 1 • .. . . 
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. PROGRAMMA PUPILLE.N VOOR ZATlRDAG 30 Mei 1959, 

r 
- 2 um: Vredenburch C - Lens. C l · · 
- 2 uur " D_ Lens_ D Terrein van Vreden-
-· 2u50 · 11 E - Lens 'E burchweg t_e Rijswijk. 

- 3n30 " .F - Lens F 
PRvGRAMMA PUPILLEN VOOR ZONDAG 31 .Mei 1959, 

- 12 Uur Lens A - Juventas A ·} · · 
_ 12 uur Lens B _ Juventa,:i.Jl 3Terrein Hengelnla~n 

De opstelliJ;1gen voor zondag: · 
Lens A : a1s bekend met A.de Brouwer i.p.v. -R.v E·eten 

rés.: J.v.Gerwen, J.Middeldorp, 
Lens!l: als bekend. Res. J.Lieshout, J,Kiebert • . 

AfschrijvingeE..i_ alleen voor A_ en .:ê_: ·vnor zaterdagavond 

8 uur aan dhr.A.v:::n Gastel,. Tomatenstraat 166, tel.339900.· 
, ' 

De opstellingen voc,r ·zPterdag·: . 

L,;11s C : J.B0ctbkess, R.v.d.Wal,A_.Englebert,J.Kfebert, 
G.v.d.Togt, J .·Lieshrut,G.Rcabe-1,J .v·.Gerwén, K.v.d.Wansem, · 

F,v.d.B:RE.mer, ,J.Eido.eldorp. Res.: A.Schell'art, J\,'de 1lrouwer, 

Leider: dhr.H.v.Dïjk. S 0 .,·cnk0msÎ: lu20 Lijnkamr,,' ,dela Reyv1eg.· 

Lens D : A.Krol, H.Rotlikrans,N.K-~rt,H.Suijkurbuijk,J.Jehee, 

J. J · nf,s en~ C. Barnh00rn., F. v.d .. ÓrtdE:rt:in, J .,Luncman, .A, dé Vries,· 

H.v.d.Ikiden. fü:s.: F.Mcyer/ C.Lustenh0uwer. Leider: dh:t" 

P.v.d.Lecuw. Samenknms-c_: lu20 Lijnkamp, de la Reyweg. 

L'ens E: R.Bruggeir.an,F.Koene,·c.v.d.Kuijl.,J.v.Dor'p,J.L,mge

rak, A.v.Es, J.A.G2·0"thuizei;i,Chr.Kreuger, R.Dµyv8st;::n, 
A'.Gr0rt .VI.Krol, l:tes.P.van Di'jök,J-.G'rneueveld. Leidrr: dhr; 

ii.Eisenburger. Samenkomst: 2 uur Lijnkamp, de l<i Re;yweg. 
. Lcr.s .. F .: R..Arends, J,~l1i.GF00thuizt=n,J .Nuy,:,,n,- F,~0urik,-- ·: , .

~": ~ Erei.m,cr, R. BlÎ·k, ft O Crnr1.phuizE.n, .. M. v.-~ Rilytenbcck, J;. 0s se: , . 

N.d8 Hai:s, A.Krnl II. Res.: B.Osse,A.Pce:t00m.· Le-i.der, <Jhr. 

Vi. Stonv,; • S8:::enknms t: 2u40, Li'jnkamp, de la Rey,;eg. , 

Afs
0

chri,ivingE>n vr>0r C t/m P : d'eze week te richten aan 

dhr.E.S(1rnlea, Mq~enplein· 43, tEll.331506. v~ór vriJdagavond 
8 uur. . . 

K.N. V.B. :,,TOTO. 
. - Deze wc ek de resultaten -in,;;_ 2 p0or ( weE:kcmds. · 

s vc-cr r-nzc dnh::rtt:.-v.r -::10 h·eeT' L.C.v.d.":!:1"'ls 

. 1 

: ' 
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, 1~'-;;:tt~;:~;ï;;~-H~j:b:;;;~lde-ï;-;~~te~ e~-beh~~;~e -~~~~;e.de 
fat de· èerste prijswinnaars van dei K.N.V.B.-T0to. Volgens de 
vh~rl0pige uitslag· m0et deze pr1js doc>r 10 winnaars w,;rden · 
~edeeld, hetgeen betékeni dat onze donateur bi~na f.7.000.
;egemoet kan zien. Van harte._ g. efeliciteerd. Hiermede is tevens . yeer eens bewézen, dat de II aanhouder ·wint ". · · · :c 

t 
Op deze dag kwam H.Naastepad · ~t<-,t 11 punten. Hem. . 

,0 mt de, troostprijs van f .5.-• toe,; 
· · · Z0ndag jl. waren er weer twee inzenders met 13 pun-

fJn. Masr jam1uèr genoeg vor.r cJ,éze leden, kwam èr eei;i melding 
~an 15 punten binnen.,_Het kan Vs>rkeren ,! Na loting gaat de_ 
~roostprijs.,van deze week naar de heer P.J.G.Hnppe. . 

· / · Nà deze twee-p0ol weken is de• stand in de kopgr0ep: 
1. (307) J.H.Wüstefeld; 2(304) L,C.v.d.Waals; 3(302)W.Wcster-
· h0ut; 4(300) 11.J.Hoedemalrnr en J.Jag9r.·' · •· · ' · 
· ·We luiden de bel voor de laatste ronde in de cqmpe
ti tie. U .kunt n"og één k~ns wag~ri. Maak liiervan goed gebruik •. 

F,nrmulie,ren inh veren ui tErlijk VRIJDAGAVOND zrs 
uur, bij de 'heren P.\füste'feld, fü•gentesr.elaap 198 en A.J. 
Walraven, Goudc:nr1-genplein 58. Bi'j dhr.H,ukes., kunt U terecht 
t0t VRIJDAQAVOND, dnch fücri ui t,rlijk c.cht uur , 

Vnc,r de lc:a ts tü maal ,ve'-1 succes. 

· A'l'TENTIE JUJHOREH VA!l LENS 3 (het kampioenself_tal ! ) 
'De s'pelers van het derde juniorènelftal worden bij deze 
uitgenodigd' 'het KAMPIOENSFEEST te _komen vieren en wel op 
WOENSDAG 3 JUNI a·. s •· cm 8 uur in de zaal van het parochie
huis aan de Lange ·LÓmbardstraat. 

, Natuurlijk allen present en veel plezier,"lui ! 
JUCO - . -----~----------------------------------------------------

LENS I Wf;DSTRIJDENRE\TUE • , 
De, en_ige competitiewedstrijd, die dit weekend zou plaats
vinden, vond geen dqorgang, .omdat Den Hoorn,, de tegenstan
'der van Lens 4 (jun.) niet ç,pkwam., Over het zaterdag. jl. 
gehouden onderling jun. tournoói ·1èze men in"Jcmg Lens" ,dat 
deze week uitkomt. Het eerste juniorenelftal spoelde· -in 
Geuda o~ de Bisscho~sjeker, ~e 1:liste uitslagen zijn ons 11~~~-t bc~·-L::., ~-~l:..~t':::::_l--.'i,-.,::tc·!~ î!e·, ..... :1-t- :1at t.:)taal vr;J pover •.:r~s. 
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{vervolg tehs' Pinksterreis naar Idar-Oberstein} 

AFSCHEIDSAVO!iD EN TERUGREIS •. 
Maandagavond werd· de afscheidsavond gehouden in het Ba:_ 
discher Hof. ·ook' hier w1erd aan alle voorwaarden voldaan', 

·die een gezellige avond beloofden, Eintracht had alles 
prima voor ,elkaar. Er ~as een bang en• er kon naar hé!,rtelust . · 
gedanst worden. Uiteraard w~:r;den 'de glazen 'menigmaal· ge- •,:: 

· vuld met kostelijk_ vocht! Tussen de bedrijven door hjelden ·, 
de beid$! voorzitters afscheidstoespraken, waaruit wel , 
bleek, dat het enthousiasme aàn Duitse zijde'zeker niet', 
minder was dan aan onze'kant: Onder grote belangstelling 
gaven "unsere Ersatz Torwächter" Heinz Eisenburger en ·zijn 
Miesjè nog enkele nummers "Rock & Rollissimc;" weg .. De-. 
zelfde Mies ( de' Dui t"sers spraken· maar, van ''.miss" ! ) gin·g · 

• 'klokke twaalf in d.e hoogte. Zij was de derde jarige in onze 
·· kring in de ze •dagen ! Gezelligheid kent geen tijd, en io ,,; 

' , 'werd het alweer zéér laat. Wè zijn trouwens iang ~iêt alle.,; 
, maal 'naai bed geweest, hoewel'organisatór Jos Jnger er op 

3,tond, dat we· toch 's mo:r;gens om 8 uur zouden "ertrek,!,m ;j: 
."Dat prustéren 'jullie riooi t; •~ dacht.en de Duitsers, maar.' 

· ze, stonden perplex,, toen we tóch tegen half negen, na een /,. · 
hartroerend afscheid van onzè DU:i tse 'vrienden, de te.rug- .. 
rei'B aanvaardden. Vol van in.drukken, vol van herinne.riri-· · .. 
gen over deze fant'astische dagen. ,'Het weer was nogal sombe;r, 
mistig en de .route vrij saai, .maar daat: had !}iemand last ' · -
van. Er was immers ruim voldoende stof tot gespr.ek in de 
bus. Bovendien ontwikkelde zich een levendige ruilhan.del 
in alle mogelijke sieraden. Vooral Aad Burghouwt en Cor ~n 

. Bep Peeters viar,m rijkelijk voorzien van ringen, kettingen,: 
broches, etc.· , Maar ook vele, anderen hadden soortgelijk.e . , 
geschenken van hun pleegouders· gekregen.' , · ·:...:: 
De tèrugreis voerde tn 'één ruk naar Koblenz ;' waar even . ,, 
koffie (?) Peter Kemper kón 'maar niet scheiden v·an de Rota- , 
mint, de, gokautomaat .en verzamelde overal' 10 pfennigs.tukken.' 
Eèht·er met' bit'ter weinig succes !· •D66r ging de reis naar·,. 

' , Keulen, waar we een open thoud hadden van 1½ uur. lfada t ieder 
op· zijn eigen' manier de Kèulse binnenstad verkend had en zijn. 
laatste res~antje' fylarkpn opgesoupeerd, had, ging l).,ot weer 

' ,· - ._",, ,- , . . 
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'~ichting. -Heiland. De Duitse douane liet cn·s aan de grens 
~omweg eên half uur waèhten_en hun Nederlandse collega's 

, we.ren zo· .sympathiek om een zes tal koffers en tassen .in de 
!nis .aa.n een onderzoek te onderwerpen! Maar· ie vonden 

-, . (lekker) 'niets l Zo kwamen we nog tijdig aan voor het, . 
?fscheidsdiner in het vrij chique Kurhotel te Eoog-Elten. 
Hoe.iptensief we deze dagen hadden beleefd, bleek,nog 
e~ns. 'tijdens het diner, toen velen cnzer nog een sterke 
neig{ng vertoonden cm Duits te spreken en moeite haddèn 
my>t.het Nederlands. Na het voortreffelijk diner zetten we 
]j:ders _naar huis ·en dank zij ·de -fcrmidabele stuurmanskunst 

,11an Ferry arriveerd_en we vrijwel op de, afgesproken 'tijd, 
' r;a. half 12/veilig en wel bij café Hierck. Daar werd, . 

!\adat Joop Willems het prijsvraagje, 'hoe laat we prelcies 
~ouden aankomen, had gewonnen, de laatste dorst op voor"" ·, ~reffelijke wijze weggevaagd! Moe, maar uiterst voldaan," 
)ioordevol indrukken over, deze onvergetelijke dagen, _gil:gen 

~ l1~0 naar huis . 

1.:.-- .· 

> 

; -Q-0-0-0.:.Q-0- l 

· · ~et is wel een la:11g verhaal geworqe:,n, maar we zjjn er van-
~ Qvertuigd, dat we nog op geen s "::.;.];-:!(cln na alles g~mem_oreerd 

1
• 

iiebben, wat het vertellen waarl zou z\jn, Tjj•moete\1 echter 
~qken:lng ·houden met de besctir,.bare ruimte L-il mèt 1e gt:ringc 
tijd, di.e we h~d.den "om di.t relç,a~ same:n ··t2 st•~llur:~ zod9..t ; 

' 

V ,ons voor ·-eventuele nalatighaden viel zult willen excuse
ren. 

We zijn nog niet 
i:omen·we in e.e.n 
terug·. 

._ 

-0-o_-O-O-O-O-O-

kl,aar ! In de Lensreviie van volgende week " 
aansluitend artikel nogmaals op onz6•reis . 

De·samenstell~rs . 

BELANGRIJK BERICH'i' VOOR DE IDAR O'BERSTEDT - GANGERS. 
-!\, s; Maandag~vond, 1 juni; wordt ä,n c;f~ HiËÎrçk een bij
eenkomst gehouden van cnze ''Deu tschlandfahrers "'. Ongetwij~ 
feld zu,llen. allen hierbij 'aanwezig zijn 1 Aanvang: 8 uur 

'De deelnemers worden· verzocht de gemaaktê foto's mede 
te nemen. Tot ziens dus /! 

. ' 
' 
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R.K.V.V • _?LENIG EN Sm;I,11 .! 1 s'.:.GRAVENHA.GE . . (. 

. . ' . . . . . ~-=--=---==---. ----=-. --------. -- . ~-:::-,,-~----7=----------- ✓ - ,-• "i '' ' ·,._ • 

JAARVEIÎSUG .. ·· , · --.. 
Vil DE ALGEMEEN SECRETARIS OVER HET. 'VEREl'!IGINGSJAAR ~195e-:,1959 , ·. • ,_ 

. ALGEMEEN OVERZICHT 
' • ···.r:. ~ 

~., ~ ., . Het is wel een bijzonder prettige ta~ een overzicht over de ge-. beurtenisl!~ ·van het àfgelopen verenigingsjaar ·te áchrijven;- · . 
Immers; drie· feiten· spri:lgem. direct naar voren: :t.w. h~t b~trekken-van onze nieU1Vei:erreihen aari_ de'Hengcl'olaan; de aanvang va:n de bouw van het clubhuis; en het eerste contact mét onze voet
bal vrienden in Idar-Oberstein. ' ·· 
Hieruit· blijkt wel 'heel duidelijk, dat· het verenigingsjaar 195_8-
1959 als zeer bijzonde.r mag worden àangemerkt. · . , , -. , · . Per I september 1958 werd de verhuizing van Ockenburgh naar het prachtige co~plex Escamp I b, aan de Hengelolaari definitief. 
Drie prachtige voetbalvelden, met bijbehorende ruime kleedlok:$-Ien kwamen te onzer beschikking; · _ _ · 
Graag' willen we de II officiele open:i:ng" op 2~ september 1958 :in · · Uw herinnering terugroepen. Deze voor ons zo belangrijke dag we:,,d goed begonnen. Ruim 200 ledèn en donateurs waren I s ochtends in 

' de ke,i-k van- de H,Pius (zonneoord) aá.rnvezig, toen JlaStoàr Burck- ' sen daar de H.Mis opdroeg en waarin allen Gods zegen hebben ge,-· 

. , 

vriiagd om het moeilijke 'p.och mooi_e w~rk in onze vereniging te. , , doen slagen. . . ... . ,. 
Indrt®Vekkend was de tocht -ih de omgeving van de Hengelolaan. ' 
Een fleur;i.ge stoet• junioren, vergezeld door een aant,aJ.. bestuurs-leden en voorafgegaan door het''muziekcorps Uit Wateringen, trok 
veel belangstelling. De Jiewoiïers -~van, de. nieuwe wijken wiste--•:•·'.._ dat L.ens haar nieuwe• "~oinefl,befràkken• had', ]Iet vis:i.tekaartj.;~ .. 

, dat daar werd gepresSnteer~ .W~.,prillja. , · , _ ', / _ _ 
Groot was de .be~angstelling {~ 1000 bezoekers) tàe:p.Jde •voorzitter zijn openingsspeech hiê-Id. Na.,een kort overzicht over de 38 ja±èn ·van het bestaan vah•j."ens, v;iel aan o'nzè)deinste pupil, Theo Brochard, · de eer te. be'lll"t f1et bià.uw.:.wi tté liht, dat de toe-· · 
gang .tot het hoofdveld versperèhi, door té ,knippen. Op _hetzelfde '., . moment gingen, terwijl ons clublied w~rd, gespèeld,en gezongen, .~, .. ·'. , ... / ·, ·, ;" .. ·,,·· -~:,. 

',, ' '/ 1' ' ' ·, -~ ~-< 
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'de~Lensvlag en het rood-wit-blauw omhoog. Lens was weer thuis!! 
· Aan de voornaamste voorwaarde óm onze vere:niging tot nog gro
ter bloei te brengen was voldaan. 

'De mogelijkheden om de eigen sfeer verder tot ontwikkeling te 
. brengen zijn weer'in ruime mate aanwezig •.. 

Vanzelfsprekend zijn niet al onze wensen reeds dit jaar in ver
vulling gegaan. Jammer genoeg kon de afrastering, welke onze 
velden geheel van onze buren, zal scheiden, nog niet doqr de 
gemeente worden aangebracht, waardoor we nog niet geheel vrij . . 

zijn. Naar onze stellige ove;ctuiging zal' e.e.a. in de,loop 
van het komende verenigingsjaar verwezenlijkt kunnen worden. 
Inmiddels koesterde het bestuur.grootse plannen. Reeds op de 
openingsdag was een voorlopig o:ntwerp,van het te bouwen club
huis. aanwezig; dank zij het vele werk dat ons lid de heer Cor 
Peeters inmiddels had verri.cht. Dit voorlopige · ontwerp kon al-
ler goedkeuring wegdràgen. · , '. 1 , • · 

Voortvarend werd aan de verdere uitwerking van de plan:nen ge
werkt, en in de buitengewo:ne ledenvergadering van 12,november 

. 1958 konden de definitieve·voorstellen aan het,oordeel van de 
·· leden worden voorgele_gd. Eenstemmig werden deze goedgekeurd. 

De voor de uitvoering van deze plannen benodigde gelden zouden' 
door middel van een obligatielening worden aangetrokken. Jle 
voor-in_sch:;-ijving verliep zo vlot, dat zodra de bouwvergunning 
zou zijn verkregen, · de werkzaamheden een ·aanvang konden nemen. 

, , ,Toen deze vergunning begin Mei in ons bezit kwam, was het ver
'strekken van de opdracht1 aan de laagste inschrijver, de firma 
J.v.d.Zwet, nog slechts een formaliteit. Bij het afsluiten van 
het verenigingsjaai- lag dé betonvloer géreed en kon met het op
trékken worden begonnen. Indien de verwachtingen niet beschaamd 
_worden, zal bij de aanvang yan de nieuwe competitie ook het 
clubgebouw ingewijd kunnen worden. Dat •e.e.a. ons met trots 
vervult behoeft waarlijk geen betoog". G~a:rne willen we hier 
voor het nageslacht vastleggen de enorme prestatie welke door 
de heer Cor Peeters werd geleverd. Alle door hem ontworpen de-' 
tail-tekeningen werden zonder enige wijziging door Bouw- en· 
Woningtoezicht gàedgekeurd. Degenen, die enigermate in de bouw
wereld bekend zijn, weten wat dit zeggen wil. Da~om ook op 
· deze plaats aan de heer Peetère onze_ hartelijke d!Ulk. , 

' • 
' 

. i 

' , 
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Inm:iddels werden op onze terre,;ï.nen nog meerdére w~kzaamheden ver

richt. Langs éé~ zijde van het· hoofdveld werden zitbanken geplaat~t 

waàrdoor bijna 200 bezoekers de wedstrijden op een gerieflijke wij,

. ze kunnên ·vol.gen~ Hiervoor gaarne e,ep. woord va:p. dank aan. onze oud.

leden de •he.ren v.<l.Els~out·voor hun,.1/eer sympathieke 'geste. 

Het tweede en· derde veld werden vap,;,;e~ afrasteril1$ voorzîen, het- ', 

geen ons complex zeer v,erfraaiêie .... i:'.J:, ·. ,,.' 
Een feit v:a;i betékenis was~vqorts, cljl.t ,Lens vç,or de eerste maal in 

.haar gcschieden.:j.s e.en,buitenlan§.se. :i;:eis organiseerde. Na.;uitvoerige 

· co=espondentie.werd met S.V. 11 EiliTRA.CHT" 'uit Idar'-Überstein over-· 

eengeko~ên, dat Lens de pinksterdagèp. "i959 bij haar _zou komen doo:r:-

brengen_. Een 45.,-tal, Lensers hebben.!,µer onvergetelijke da.gen be-·. 

leefd. De:. organisatie w~s perfect, de stellllJling opperbest, de ont.::. 

·vangst .en verzorging ~oort~effelijk. Onze duits; vrienden hebben 

alles in het werk gèsteld om .•ons prettige d9«en te ·bezorgén en zij 

zijn hierin zeer·goed. geslaagd. Wij ,zijn,,hun ,hiezyoor. veèi' danJc . .1 

verschuldigd. We zijn ervan overtuigd, dat 'dit eerste contact de. 

beiofte: inhoudt,;oor een verdere uitbreiding van uitwi_sseling met· 
' , ' • • ••. .,J. . ' ' .. • " 

buitenlandse '("(lrenigïngen. Niet alleen dat het aanzien va.li. o'nze ver-. 

eniging ru,erdoo,:r zal stijgen, do.oh t,e.vens wordt een b·eter begrip 

van andere volk.eren, :verkregen, het~<;EP met het oog op_ de onderlinge 

samenwer~, wellrn ongetwijfeld. op.álle gebied zal dienen te wor.,. 

· den dóorge_,ioer~, van groot belang ni~èt worden geac.ht. · . · · · 

Vlij willen niet ,nalaten in dit versla« vast te leggen het vele werk 
j •• - : • • ' - • .. . ' ~ . , ,. 

dat de heren .S.v.d.Laan; A.Walhain en J .J9«er aan de voorbereiding 

van deze. trip )ÎÓbben verricht en li:uA daarvoor, onz~. gro'té erkentè-

lijkheid betuigen. ' • . . . , : · ' 

BESTUUR. . ._ .. , • _ • 
'De alge1ielè. leiding: van de vereniging. was in' heÏ; nû vèrstrèken jaar 

,· in h1µ1den van: S. v;:á..Laan, voorzi tte.:i;; H .Houkes, secretaris; .J;, .de 

-Weert, penningm~ester; A.v.Gastel, A.Hoefnagel;.é.Hoàgeveen Sr. en 

P.Meershoek Sr.,conîm:i.ssarissen.- De weleerwaàrdè" heer Fr.Grent wàs 

ook dit jaa:r, weer a;is geestelijk a4vïseur áan. de v.ereniging verbon~ 
den. ~ ' P , , •·· • • , .,. ·~ -.. , · 

,, ,._ I • " 

Twaalf officiële vergaderingen werden belegd, terwijl de leden één-

maal in een.·buitengewone vergaderi1Jg werden bijeen· geroepen. 'rn'ver- · 

band met de irele problemen welke aan de hiervoor beschreven gebeur- · 
1 ~ • . . ' . ~' . " , 

tenissen Vfrbonden waren, was het aantal besprekingen· in kleinere , . 
kr:i.pg zeer, talrijk. ,._,_ .. q, _ 1 ... · · ~ • 

, . 
, '· ' 

• 
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Voor het• verenigingsjaar 1958-1959 gold.het devies, 11EU: lid' 
wint er eentje bij".' fiieraan f~ op b'evredigende wijze gevolg. 

: gegeven. Begonnen met 292 leden kon het jaar worden afgesloten 
•. ·met een aantal van 360 leden •. ?en netio aanwinst van 68. Ten 

opzichte·'vaii 1957/1958 ( 26) een stijging van 42. Er werden 
112 aanmeldingen van nieuwe Ie'ä~n ontvangen, waartegenover 
44; leden de vereniging verlieten. ··-' .,' 
De verhuiz:i.ng naar de Hengelolaan heeft èp beidê'ci;jfers in-. 
·vl_oed gehad. Naar onze mening z?,I ook in het komende vereni
gingsjaar op een flinke· aanwas•kunnen worden gerekend. 
Gerangschikt in de grÓepen.senioren, junioren en pupillen'zijn 
de cijfers resp.: 156, 139 en 65. . 

Het aantal ondersj;eunende · ledeµ steeg van 294 naar 390, 'Een 
verheugend verschijnsel. De invloed van de toto was ook hier .. 
merkbaar: · · ' · ., ,:,,, 

" ' 

'· ~ ];logen we vopr het' 
1000"'• 

komende jaar als devies stellen: "Op naar ·de 

,1 ' 
SENIOREN. 

,. : Het verslag van de secretaris van de elftal-commissie· geeft 
een duidelijk beeld van de verrichtingen van de senioren. Spre
kend is hierbij het suèces van het derde elftal, da.tivÎederoln 

.- - 1 - ·- , 

het kampioenschap wist te behalen en in twee seizoenen-van de 
3e, naar dele. klas van de onderafdeling wist op te klimmen. 
Een prachtig resultaat • . ' ' ·· · 
Lange tijd heeft het er naar uitgezien, dat ons 2e. elftaf de 
:réserve 3e. klas K.N.V.B. zou bereiken. Wijzigingen in•ver-

'., band ,met de positie van onze vóortrekkers en enkele minder ge- " 
lulp<:ig gespeel~e wedstrijden waren'oorzaak dat.de deur juist 
voor het einde van d& competitie werd gesloten, Jammer, maar 
we verliezen de moed niet. De mogelijkheid zit er in en zal er,·. 
naar we hopen,. de.e.v. competitie uitgehaald moéten worden.. .· 
Ten opzichte van onze katholieke zuster-verenigingen heeft 

• •• • 1 

· onze senior-afdeling. weer eeh goed figuur geslagen. In de door 
•11 Het Binnenhof" georganiseerde competitie mochten we zowel voor 
prestatie als sportiviteit een'derde prijs in ontvangsi(nemen. . - - -
To,t onzé.spijt _zal de heer Frans van Luxemburg wegens vertrek 

, 

, . 

' 
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~~;;. 'elders niet meer beschikbaar. zijn -r/oor he:. :wedstrij d.-secrèta:i;:f'_:, 
· aat. Ruim 2 jaar heeft hij deze fun'?.,tie. op keurige wij ze verricht • 

. Uit efvaring weten we welke moeilijlfheden hie:pbij dienen te worden, 
overwonnen. Een duidelijk voorbeeld.;geeft het staatje yan niet opko
men en af:,,chrijven. Ve_le leden beseffen niet hoeveel extra-werk dit 
voor de eco-secretaris betekent. Aan, dit euvel zal het komende jaar , 
èxtra aandacht worden b~st'eed. Dat de heer' F.rans v:an Luxemburg er • ' 

. niettemin in is:geslaagd de elftailii,µ.pract:j,sch alle.wedstrijden.· 
comple1::t binnen de lijnen t~ krijge~-verd.ient aller bewondering. - ,;;: -
Frans, hartelijk dank. _Het zal moeilijk zijn een ii:oede,pl~tsver
vanger_ te vin9-en. Het ga je goed in,.Middelburg. 

JUNIOREN. 
•· . 

Bij het overzicht van d!J_verrichtingen_,in dè junioren-afdeling,·sa.- ·. 
mengesteld door de secretaris van dèze ,commissie, past 'onzerzijds· 
,slechts een woord van hartelijke dank. EnÓrm veel werk is door deze. 
commissi_e verzet. . . _ _· . _ . _ • · _ . . . .· . _- · 
De grote toeloop van nieuwe leden en pupillen gaf hun de handèn vol.
werk. Dat deze afdeling prac.h,tig heeft gefunctionneerd is wel het __ 
oeste compliment. , ., ·_ 
De indeling van ons A.elftal in de inte=egionale afdeling was een 

,. _ . - '' . .t j . ~ 1 

gelukkige greep. Door dit elftal' heeft onze vereniging ook buiten _ 
den Haag een.goede naam verworven. Bovendien heeft·de juco bij de 
door haar georganisi3erde tournooien waardevolle contacten met 1andère.: · 

, .. ' ' . . . 
verenigingen gelegd. · · . . ' · ·· , . . : __ _ 
Het feit dat meerdere jongeren zich.als leider beschikbaar ste],den, 
heeft ook het bestuur zeer verheugd. Immers- langs deze weg kunnen 
zij de nodige êrvaring opdoen orn in de toèkomst de kern van de' ver-·•, 
eniging te gaan uitmaken. We hopen - met de junioren-commissie ,· . 

· dat nog _vele jongeren zich meer intensief met het verenigingswerk ··· 
zullen gaan bezig houden._ · 

' . ., ' ' ' 

TECHNISCHE COMMISSIE EN 'TRAINING. ' ' 

Ook in het afgelopen jaar heeft dez; commissie we:uug aàn de weg ge
timmer<;. Bij de aanvang van het trainingsseizoen heeft z,ij zich be-_ ·: 
zig gehouden met de samenstelling van de gro"pen. Hierbij is •t wel ge--

. blev:en; temeer da= de training voor de senïoren dit jaar. niet aan,; 
de verwachtingen .heeft beantwoord. De grootste handicap was ):ûerbij 
wel het ontbreken van de lichtinstallatie; welke door onvoorziene. · 
ol!lstand.ighed\ln niet kon worden gep],aatst ·• ,r 

-.: ';- J ,-: _,· 

' , .. ·.' .... 
I 
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Onze trainer, de hèer J ,WiJ.l~ms, heeft het daardoor zeer ;o~i-- ·: . 
,lijk 'gehad. Veelal moest ll\. he{ donker ;,,orden geoefend, da:n wel . · 
bij de enkele lichtstralen welke van het V .c .S. veld konden wor.:. · 
den opgevangen., Toen in de -làatste maand ,ran· het Spoorwijk-te:ç-
rein geb1"\lik kon worden gemaakt, ·was de anim.o _veel grote:i;. Het 
succes, n.l. dè verbeter;ing van_de -positie van ons eerste elf-

. tal, bleef dan_ ook niet uit • . :::1 . · ... , 

; Nu de _heer J .Willems om .;perso01}Lijkè redenen he'eft gemeend zijn· 
werkzaamheden als trainer var onze ·vereniging -te moeten stakèn , 

· willen we hem gaarne onze hartel,ijke' dank betuigen. . · · · 
Gedurende vijf jaren hèeft hij zijn taak m:et veel enthousiasme 
en gD:ote çieskµndigheid vervuld-;Juist de gro~e moeilijkheden_ . · 
welke hij s.t.eeds moest over,ti.ru}en., wijzen er op, .dat hij steeds 
meer heeft gegeven dan :ilórmaal mocht worden verwacht. Ontelbare 
bijeenkomste:n héefi hij,' naast ,,de oefenavonden, georganiseerd' 
om onze spelers het juiste inzioht in het voetbalspel bij te :. 
brengen en' een goede we,dstrijd mentaiiteit aan te kweken.__De in 

',de afgelopen jaren door onze hogere elftallen behaalde resulta
ten kwmeri~voor een',niet gering deel op zijn naam worden ge- · · 
schreven. ·Gaarne wensen we hem bij de opbouw van .zijn trainers-. 
carrière .veel i,ucces. · ' 

., _, ,, . . ' . ~ . 

E,e_;a. houdt in, 'dat het bestuur ,in het komende jaar meer aan-· 
dacht aan de technische commissie zal'dienen te besteden, Op ·de 
eerste plaats .zàl' tot· êèn 'meer definitieve, afbakening van haar 
werkterrein moeten warde!). gekomen. Voorts za:l ook voor de trai-

, · ning ván de · lagere. , elftal;l.en een oplossing dienen te worden ge.'.. 
?ïOChtca , ,-_. _.. : · -~-, .. • . ' - .. • ~· . . \ . . 

CONTACTC01!1YÎISSIB. 
, 

' 
, 

Over'·de f!,Ctiviteit van deze commissie in het nu achter bns lig:.. • 
gende jaár mogen we zeker tevreden zijn.· Z').j is _er in geslaagd 
de' onderlinge band te versterken en het bezoek bij de wedstrij.; 
den en clubs.vonden te bevorderen, Na het tot stand komen van~
ons clubhuis ontstaan er vele nieuwe mogelijkheden. We vertrou
wen, dat deze commissie_ha~-àctiviteiten zal blijven voortzet
ten,' hetgeen de bloei van ónze vereniging ongetwijfeld ten goe-; 
dé zal komen. Aan de heren H,Ha.k:et; A~Hoefnagel, .J .Jager en J. , -

.. Suyker'tmyk onze welgemeende dank_. ,
1 

• ' 
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BALLOTAGE-COMMISSIE: ·~ 

Deze commissie, wed.erom bestaande uit d.e heren H.Koster, A.v.Luxem
bûrg' en J. van Venrooy, heeft druk w~r),: gehad. Het grote aantal nieu- ·, 
we led.en dat zich aanmeld.de heeft een groot aantal bijeenkomsten 
nood.zakelijk gemaakt. ])aar d.e nieuviêlingen hoofd.zakelijk junioren 
en pupillen waren,· werden d.e meeste1bijeenkomsten tevens door een 
lid. van de junioren-commissiEi bijgewoond, hetgeen met het oog op het 

· verstrekken van inlichtingen zeer nuttig bleek te zijn. Uit gesprek
ken met oud.ers van d.e nieuwe ledèn kwam vast te staan, dat deze wij-, 
~e van kennismaken met onze vereniging zeer op prijs werd. gesteld. •. 

LENSREVUE. . 

De ,.;:~rkzaamhed.en voor het vervaardigen en'verzend.en van d.e Lensré
vue namen ih omvang toe. Begonnen we het verenigingsjaar met de ver
zending van bijna 500 exemplaren per week,' in·de,loop van dit jaar 
st.eeg het aantal tot 650; Gelukkig-kregen we d.e hulp van een a,antal 
jongere léd.en, waarbij d.e heren P,Kèmper en W.Stoove zich bijzonder, 
hebben geweerd.. Ook R,Blok kan d.e la~tste maand.en tot d.e trouwe me
dewerkers word.en gere'.k:end.. Omtrent d.e vervaardiging behoeven 'we ons 

'' 

· thans geen zorgen meer te maken. Mochten de heer W ,Vcrhcggen en on.:: 
dergetekende op één avond. oeid.en verhinderd zijn, dan kan d.e Lens'"" 

.revue toch op de normale wijze verschijnen. Dit is bijzond.er·pret
tig. Daarom, jongelui, heel hartelijk dank, 
Vooraf hebben de redacteuren, de hèren G.Jehee en G.Lam, zich reeds 
vele uren bezig gehouden om alle beiangr:ijke feiten en wetenswaar~ 
digheden tot een leesbaar geheel te vormen. ])at zij hîerin in het· af
gelopen jaar wederom z:Ljn geslaagd;· blijkt wel uit d.e belangstelling •, 
welke er wekelijks voor. onze revue bestaat. .- . 
In alle stilte, zonder ooit voor· het voetlicht te tred.en, verrichten'·, 
de heer R.Mahieu en de heer en mevrouw van 'Luxemburg hun veel omvat- , 
tend.e arbeid. Het typewerk was ste':'d.s keurig verzorgd. en op tijd af- ,. 
geleverd, te:rwijl de per post• bezorging nimmer iets te wensen over-· 
liet. Juist het •regelmatig en op t:ijd. verschijnen van de revue ver
leent daaxaan d,e grote waarde. Alle medewerkers daarom gaarne hulde! ! 
Tot onze grote voldoening kon de revue w.eer van· een keurig verzorgde 

, omslag worden voorzien. ])e medewerk:j.ng van d.e adverteerders wordt· 
· dan ook bijzonder gewaardeerd. Indien we er in slagen in het komende 
jaar hetzelfde :peil'te hand.haven kunnen we best tevreden zijn. 

' ' 

•' î 
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r 
' - ' 



• .' 1 

TOTO. •. ~ . ' 
' '. 

· Het'•veel omstrede~ troete~d, de K.N.V ,B.-toto, ~ag in' dit 

•. verslag zeker niet onbesproken blijven·. Ondanks· de .vele g~- , 

rechtelijke vervolgingen groeide de baby, ook voor onze vere

niging voorspoedig, zodat "een niet onaanzienlijk bedrag in de 

kas kon worden gestort. Gelukkig was het niet alleen 11 offeren" 

, wat onze leden en donateuxs deden. Een viertal deelnemers 

smaakten het genoegen een prijs in-de wacht te slepen. Vooral 

de laatste winnaar, met een, bedrag van'F 6970;- zal prettigè. 

herinneringen aan de ti>to bewaren. · · • 

Ook de onderlinge compet:i!tie bracht weer veel spanning, We ge-' 

loven hiermee aan de wens van vele leden en donateuxs tegemoet 

· gekomen te zijn. Met enige bezorgdheid zien we de verdere ont

wikkel~g, tegemoet. Er zijn veel kapers op de kust. Laten we 

hopeµ, dat deze zo onmisbare bron van inkomsten voor onze ver

_eniging niet ·geheel verloren zal gaan. 
' 

SLOTBESCHOUWING. , 

-. Het' koD; niet anders of, binnen het bestek van dit jaarverslag, 

moesten de belevenissen in onze vereniging, .zeer summier worden 

weergegeven. We hebbep evenwel getracht de voornaamste gebeux

_tenissen aan de verge~elheid te onttrekken. 

_ Uit 'alles blijkt, dat onze vereniging kerngezond is. Ook finan

ci.eel gezien, waaraan het 'weloverwogen beleid van.onze.penning.:..· 

meester niet weinig b,eeft bijgedragen. We kunnen dê toekolll!lt · 

'met vertrouwen tegemoet zien. ~ . . f ' 

Overzien we het hiervoor -geschrevene, dan· overheerst een ge- : 

voel van dallk,baa±heid voor• alles wat tot stand kwam. Dankbaar

heid ook voor de prett:i,ge verstándhouding tussen bestuux en · 

commissies. Dankbaarheid voor de wij ze waarop onze ledén hun 

lidmaatschap hebben opgevat. ,. - , . • 

We mogen vaststellen, dat onze vereniging is uitgegroeid tot 

s'en van de grootste katholieke voètbalverenigingen in den 

Haag. We tellen als voetbalvereniging mee. . L 

V~zelfsprekend blij.ft nog veel!- te wen~en over, Het is ~ven-

' wel een moore taak om naar verbetering te streven. Ook op 

spel-technisch terrein moet nog_ veel worden bereikt. Gezien 

· het aantal leden en de kwaliteit daarvan, moét de· 3e. k:I._as 

" 
. 

.. ~ . 
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K.N,V.B. binnen ons bereik liggen. 
4 ' .. . .• •• ' 

Om d.ezeiplaats te V!Jroveren zal er een straffe leiding moeten wor-

; d.en tÓegepast. -Daarr.aá.st zal van' d.e led.en ~ 'groót, en klein - op.of-

- feringsgezindheid en' med.e.verking uord.en vereist. ' 
• , • ~ • I .,,. , . , ;-- " , ' 

Wij z:i.jn o:rvJn ove:rtuigd., d.at hi~rop voor het komende jaar wed.~:t'çn 

kan word.en gerekend.. . ~ 1 • 

'' Met sall)enbund.eling van' alie krachten en onç.er God.s 'zegen;. zullen 

we in staat zijn veel werk te verrichten,, in het belang van onze 

m'aoie vereniging en tot .heil va.n:ónze leden. · · • - 1 
. . , .. · ,· 

:[)ankba'ru;'voor het in ons gestelde_ vertrc\uwen. willen we ons,, '-0ok 
0 ·voor het komend.e,jaar, gaà:rne •in d.ienst van 'c~1S·a11er Lenig en--

- Snel s'telHm. - - · 

, 

d.en Haag,, l_ Juli ·1959. 

:, - J. 
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H.Houkes, secretl.'.l'."is. 
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Afschrijvingen met 

le.elftal 
2e • Il 

3e • Il 

4 . Il e. 
Se. " 
6e;' Il 

7e • Il 

Be.·· 11 

Reservebeurten 

. \ 

. ' ./' 

; 

kennisgeving inclusief ;eservebe~en: 

Seizben 1957/1958 Seizoen 1958/1959 · 
9 ., 17 . 

·14 - ,25 
' 15 . - 19 
. 12 29 
·22" · 23 
· 4 21 
10 - 13 
18 19 ' 

_ 24 , --
128 166 

::;;:::;;:::;;;;: === , ,, 
, ~ .., _. L 

Afschri,ivingen zonder afschrijving inclusief reservebeurten: 

' 

le. elftal 
2e. n. · 

3e • .Il 

4e • Il 

5e • u 
6 ' Il e. 
7e • Il 

8e. " 
Reservebeurten 

Seizoen 1957(1958 

': 1 
4 
2 

• 8 

3 
,2 
:6 
2.2 
-2~ 

, 

, 

Seizóen 1958(1959 

4 
7 
6 

13 
5 \ 
3 

11 

- ~~ 

I 

; 

Wegens te=einafkeuringen_wàren ér dit seizoen 8 voetballoze zonda-
gen tegen het'vorig jaar 6. · · • 
Op 14 en 21 December, 4, 11, 18 gh'.25 Januari, 8 en 15 Febrµari wer
den alle wedstrijden voor onze sêriïoren afgekeurd.' Buiten deze voet-• 

. balloze zondagen hadden verschillèhde van onze elftallen nog de pech 
· meerdere: zondagen niet j;e kunnen,s;pelen. . . . ,, .· , · ' , 
· Op 12 December' 1 58 werden de terreinen afgekeurd voor: 3e.en 4e: 

'V elftal 
Op 8 Maart 1959 Il Il n __ Il Il' : .2e.,3e,.,5e.· j 

\ ;L en Be.11-tal 
Op' 30 Maart 1959 Il Il Il Il Il : 2e. en 8e .• 

' 
elftal', 
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De protest- !3n straf commissie heeft' dit_ jaar bij Lenig en Snei 

weinig werk gehad. Tweei;naal ·)!loesten een 2-tal onzer spelers voor 

de st_rafcommissie . v_erschij;nen ,m twJeniaal -heeft de protest.:.com-

. missie uitspraak moeten doen op 'èen door onze vereniging inge-, 

diend protest. · '· , · ' • · ' . · · 

Evénals vorig. jaar hadden, wij ook dit' jaar weer 'inges~hreve;n •, · 
1 met· een veteranen-elftal ·voor de K,E.V .E.A~-beker. Na twee wed

strijden waren~we echter :reeds uitgeschakeld) Hopelijk volgend' 

jaar beter. · · ' · · ; •· ; ' . , · · · . . · 

• Mocht.en·we in het .s.eizoen i957/195s ·met het 3è. elft!!,l re~ds · ·· 

spelen tegen een elftal van Duit.se mijwerkers, ·dit seizoen .was 

_het ~terna:t.ionaTe t;reffen nog groot eer. liierover. zullen wij 

hier niet "fj:lrder sèhri;jven, aangezien hierop wel uitgebreid '. 

zal worden i~egaan _dÓÓr' het algemeen secretariaat. ' 

De .. ohdérl~; verstan~u~ in· de Eco was \n·het-"afg~lopen 

. jaar zeer prettig en het werk werd· in onderling overieg steeds;. 

' ~ar' beste weten en in h~t bela.I.!lt van Lenig ·~n Snel gedaan. Alle 

leden hiervoór dank van Lens. ·. . . , · . · · . · , ·· 

Dit seizo'en be~tond ·de elftalco~issi; uit de he;en: · J .v :venro~y; 

voorzitter; F.J.v.L:uxemburg, secreta:çis; c.Hoogeveen; lI.v.Rijn; 

'G.Kempernia.TI.. '· \ ·. ·· ,_- · ·, · . . · j\ 

Eveneens· 'nog een wo.ord van dank: aan de aanvoerders ·van onze elf;_ 
-- . . . . . 

. talle:r;i. voor 'de medewerking-verleend ·aan de Eco en vpor de goede 

· verzorging van. de wedstr~j.dv'erslagen. Deze verslagen zijn vo'or . '/ 

de Eco van groot belang.vod:i:: de samenstel1ing der elftallen. 

Ai onze elftallen werden .meerdère. malen door één, of meerdere 

leden der Ec~ bezo·cht, ·· ·zoci.a.t wij met" de verslagen der aanvoer-· 

ders de .. elftallen zo>sterk. mogelijk in hei; veld konden brengen,. 
- . 

· T.ot slot.-~Îlog
1 

~en ~ers'Óonl·ijk wooi-d a.lS Elftal-secretaris. Dit 

seizoen heeft helaas inijn •laatste seizoen moeten .zijn, aangezien . 

. mijn vertrek· naar Middel buxg zo goed als zeker voór de deur . . '. 

staat •. Reeds vanaf mijn tiende jaa:r ·ben ik lid van Lenig _en ·snel 

én mijn vertrek, ga.at hieraan een einde maken. Het Elftalsecre-. · 

ta.riaat heb ik altijd met ontzettend veei plezier behee;r-d én' . 

wa.rtneer ik niet zou vertrekken· dan dacht ik er nog niet aan me· 

terug te 'trekken. Alle leden van de Ec~ ,waarmede ik heb. samen- • 

gewerkt dank ik hierbij _voor de vele .. en prettige uren diè wij • 

.. 
' ·. , 

. 1 

I 
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. . ~~~~ ~ALCOMMISSlE OVER HElI' 'SEIZO~ 1958il252;. 

0 • • • • ' ~ ,,- ·• -· • • - ' 

-Behaalden vorig jaar 2 van onze seni~r~n-elftailen de hoo~te 
titel in hun a:fdeling, nl. het :;ê •. en het 6e. elftaJ., dit jaar 
was het maar één elftal. Wederom was het ons derde dat na een,_· 
succesvolle competitie en onder ~de super-Visie van dhr.C .Hooge- , 
veen Sr. dil, kampioensvlag kon hÎjsen. _ 
Onze voortrekkers (la.elftal) b$a-alde uit de eerste zeven wed
strijden 12 punten. Geen slecht"i-esultaat dus. De 2e. helft van 

· ,de competitie was minder succesvol, zodat tegen het einde der 
. competitie het degradatie-spook'"om de hoek kwam kijken. Een tij• 
dig herstel in de laatste wedstrijden betekende het behoud van · 
het 4e. klasserschap~ · :,... · · · , 
De eindstanden van de andere elf,tallen-behoeven hier niet opge
somd te worden, aangezien-alle eindstanden in de Lensrevue zul
len worden gepubliceerd of reeç.:i_gepubliceerd zijn.· 
Zoals beJcend waren er dit jaar wederom 8 elftallen van de seni-
oren ingedeeld en wel als volgt: ' 

Lenig en Snel 1: 4e.klasse der K.N.V.B. 
Lenig en Snel 2 : le .klasse D' der afd.Den Haag_ 
Lenig en Snel:;.: 2e. " 1 " n: Il " 
Lenig en Snel 4:: :;e. Il E Il Il Il Il 

Lenig en Snel 5, : :;e. Il G Il Il Il Il 

Lenig en Snel 6: :;e. Il K Il Il Il Il 

Lenig en .Snel 7, : 4e. Il u Il Il ·n ... 
Lenig en Snel 8 -: 4e. Il w 11 

1 
, U , Il " "+· ,. 

' ,, 
Jammer is, dat ons 2e. elftal dit. jaar het zo begeerde kampi
oenschap niet heeft kunnen behaJ.en. Lang heeft het er na.ar uit
gezien dat dit wel het geval zou zi;ln. De laatste wedstrijden 
gingen echter verloren zodat Lenig en Snel geen elftal kreeg -~ 
in de Rserve :; __ e.klasse der K.N.V.B. · · · 

-... ' 1 ' \!~ :! . 

In het jaarverslag van 1957/1958.-inoesten w:i.j een somb_er geluid, 
laten horen wat betreft het aantal afschrijvers en wegblijvers. 

'Het seizoen 1958/1959 wordt echter nog ·somberder. Onderstaand 
zullen wij een overzicht geven van de afschrijvingen; vergele
ken met het vorige seizoen, .evenals een vergelijking _van het_ 
aantal wegblijvers zonder. afschrijvirg. . ._ . . ,. ., 

'\; ;>· 

' .} . 

_, 

, 
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13 •. · '· . .' '. .,,.. . •. . 
'samen .in ·het belang v= Lenig en Snel hebben doorgebracht :Eveneens 

·, dank ik nogmaals onze 'aigel\lene f\eèretm;:is dl:lx .Houk~s voor dé.wijze • 
• waarop hij mij bij de · aanvaarding vari_ mijn taak als elftalsecreta

ris terzijde heeft gestáan,. Hierv8Jl heb ik veel ge:I.eerd en in prak
tijk kunnen brengen. , . , ... 1 -: . ' . 

·, Het ga Lenig en Snel goed voor de toekomst. , · : " 
• ", ':·. ' ,i ' . 

den Hàag, 15 juni 1959: · F,J ,v.Luxemburg•,sec:..etaris., · · 
- . :, 

. . - ; - ",- ~ - .---------- I •· .... ....,,. ,' 

.'· VERSLAG VAN DE JUNIORÉNKOMMISSIE VAN DE R.K.V ,V ."LENIG EN,SlifEL11 .~ 

OVER HET SEIZOEN 1958-1959. 
) • • • ' J • .- • 

Het ,afgelopen seizoen is g~kenmerkt door. de mogelijkhi'lden en moei-
. · · lijkheden,, die het betrekken V8Jl on,ze nieuwe 'terreinen = de Hen-
. gelolaan Jnet zich mee heeft gebracht. ;·, , .. , , 

Een V8Jl de meest in het oog lopende gevolgen van de_terreinverande;
ring, is· de grote ·uitbreid:Ûlg van·:onze _afdéling, die à.it jaar tot 
stànd is gekomen. H:i,erdoor is de, bàsis'.Van de vereniging in belang_ 
rijke mate versterkt. Vo.oral in de leeftijdsgroep van îo..:12 jaar is,' 
de toeloop sterk geweest. Deze groei noodzaakte tot ··een 1lplitsing ,. ,. 
in het juniorensecretariaat. De pupillenafdeling kwam in hénden van 
de' heer A.v.Gastel, de juniorenafdeling bleef onder berusting ·van.,· , 
deheerE.Savolea,, _, . · . ' . ,·· ,, ·:.•,.: 
Deze, zoàls gebleken, heilzame· verdeling heeft. dit' eerste ·jaar uit-

, stekend gewerkt. Hie:r.:door kon de toevloed.van, spelers prima opge-, · · 
vangen worden. . · ·• · , · · · ·· · '· 1 

• ' ---·~ • . . . < . .•. ✓- ~ ~ , 

Aan de kompetitiè~werd deelgenomen door elf juniorert-elftallen, ver
deeid :j,n twee A-klasseelftàllerr, twee eérste klç1.selftallen, 'e~ri '<' 
tweedeklaselftal, twee derdeklassers en vier vierdeklaselftalHm. •. 

, , Daarna.ast stond de pupillenafdeling -met v:ijf elf'.tàllen. Een stij-' 
ging van· vijf elftallen,· · · ', . 0

', · • . • · •,.: •,, 

_ Noodzakelijk was du,,. eert uitbreiding van het leidersco'ips .Een wens , 
, geuit in het slot van het vorig· jaarverslag werd.. bewaarheid.Enige · 

.: jonge leiders z:ï,jn dit jaar in aktie gekomen. bij'.de ·pupill:enafde
ling. · Voor de zaterdagafdeling konden eveneens. enige• nieuw'? lei-
ders worden ·aangetrokken. De zondag-afdeling ·bleek ook dit jaar , . 

- weer het zorgenkind.Voor een elftal ~as geèn·vaste ~eider aanwezig. 
-· , -~ • . - • 'I' 

Over houding en gedrag ·van onze junioren t.o.v.leiders, tegenstan.., 
. ~- . ' . ' . 

• J • I. 

' 1, 
; 

, , 
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ders,en medespelers kunnèn we over het algemE:en tevreden zijn. 

Verscheidene hulpvaardige jongen~ ,hebben de leiders v.eel werk , 

uit handen genomen. Wij hopen in de toekomst _in nog sterkere 

mate te kunnen rekenen op· de medewerking van onze ,j eug,dige le

den. De mèeste wedstrijde.n verliepen in een prettige' sfeer. Bij 

'de 'uitzonderingen hierop lag de oorzaak van strubbelingen vaak 

niét bij onze jongens. De sfeer in vrijwel alle elftallen was 

p:.èttig en kenmerkte zich door een geest van kamaraadschap. • ' 
:· - ' 

In p.et algemeell, 'kwamen· onze- ledên'~trouw op. Het niet opkomen 

zonder af te schrijven is een euvei, dat nog steeds bestaat. 

Tegen de ontrouwen werd streng opgetreden;,zodat enige spelers 

niet .meer opgesteld werden:.· Op zil+ke leden wordt geen prijs ge-

steld. , ,-
, ' ' 

Een groot kompliment aan hen, die hun plicht kenden en het hele 

'jaar trouw zijn opgekomen_ of bij verhindering tijdig afschreven. 

Dank aan degenen die te allen tijde bereid waren om opengeval

len plaatsen op te vullen of het juko-sekretariaat ter zijde' 

st.onden door aanschrijvingen mondeling te verzorgen. 

Jammer was het dat zovele bondssoheidsrechters verstek lieten 

·" gaan. L 

De' woensdagmiddagklub draaide het gehele seizoen. De belang

st<;>lling hiervoor was zo groot daï; wek'<;>lijks op twee velden 1 

gespeeld werd, terwijl vaak ook dë trainingsstrook nog druk be- -

z?cht werd. Ook dit jaax w~s ~en duidelijke vooruitgang in pres

taties waarneembaar bij de trouwe bezoekers. , · , , 

Hèt kamp wás weer een groots evenement. Voor zeventig Lensers 

is het weer, een heerlijke vakantieweek geweest in Zundert,, 

waarbij de onderlinge band werd versterkt op een wijze, die. 

niet te evenaren is. Met de prettigste herinneringen en ver~ 

scheidene prijzen, vermoeid, maar enthousiast, keerden we huis-· 

waarts. Drie weken van ontspanning en il13panning, waarbij de 

regie in h,mden was van de heren H.de Bakkèr, A.Beck, A.v.Gas-

. tel, E.Savolea en last not '1east W:Stoové. ' 
'I,. • -•- . • ' 

Door verscheidene verenigingen werden wij uitgenodigd om deel 

te nemen aan hun toernooien. 
WilhelIDUBtoer:nooi voor Aklassi:,, 3e. klasse, 4e. klasse en pu
pillen. Quick Steps toernooi 3e. klaselftal, Lugdunumtoernooi' · 

_ voor Aklassers, :Bisschopsbekertoernooi voor A-klassers, RVC- , 
• 

... ,1 / 

~.._:_ ___ ..1. 

,. 

,, 

' 
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toern'éioi voor A-klàssèrs, Rava--VV1',tóèrnooi voor 4e.klassers,' ···, ·. 
' - f •. ·. ,• . ' • '.' , -j. .. ; ,, • • . .•:" I ,. 

· -Op 28 juni . '58 worclt ons Onderl~ Toernooi gehou~en waarbij Lens 
6 bekerhoudster wordt en, Pupillen. A de tweede. plaats .verovert. · 

• • . 1 . . . ~~ _;. ·.·~ ~- ·I_ • • •·• ~ •• ,.,,;.' "~. •·,_, 

Naast het eerste klas toernooi,' .dát buiten het bestek van dit yer.a. . 
s1ag valt, orgk.niseert de Juko na~zeer lange tijfr een pupilléntoer'
nooi en een .derde.:: en vierdeklassêrstoernooi. Beide toernooien· , ·., 
slaagden uitstekend ·en• de banden ,met . verschillende verenigingen ~ · ' 

. werden hièrdoor nauwer aangehaald.'. Ook de prestaties van onze kri.a- · 
' . • . • . -· 'l,., ' ) . ~ - " -~- . . 

. pen waren goed •. Vooral,Lens 9; flo~erde: als een _briljani;',,. · .. · 

De. sportdag . op :ó julJ. 1958 met 102 . dèe~emers' is weer een .. topdag .· 
· in het Lensj·aar •. Fel werd ·e; gestreden om de punten. De "klasseinen..'.-: 
.ten Ieverdën als winnaars 91\ P,v,a,teeuw;.,p,Kemper;. C,Nuytens•, 

· H.Nieuwenhoven, W .Reiii.kemeier en (hRoodenrijs. . · •i ., · 
.• ~ .,. ·:_· .• ~ ,- ; . - ·. '{ ·-_:Q'··· .. _J ·: ••. ;; . ' ... 

De training is dit jaar'.fliii.k aangepakt •. Het A-elf'j;al begin,t reeds. 
"' medio juni. Na K;erstmis . beschikkèÈ, we óvér eeri. zaél;l. eri wordt . er ge

traind ·.op d:èié avonden met vi<3:r;' groepen, Op de Zate,rdagèn; .. ivaarop < 
de velden afgekeuxd· zijn,' trainen de laagste vie.rde.:.klasse:L's în.de' 
zaal. ,Na Pas!3n komen alle groepen op het veld, waarbij naast dè 'vo-

J. 

. ren genoemde, dagen ook op woensdagmiddag getraind wordt en ·wel door , 
de pupillen. Alle .gele.dingen. van •het1 jeugdvoet]:lal komen z9 aan· q.e. · · 

. . . ' ' ' ·- ), . • • . . t •, ~ ' •. 
beurt. Opmerkelijlt is weer dat, de, opkomst bij. de betere voet_ballers 
stukken uitsteekt. boven die van "de. minder .Öeg;tafden, Oorzaak en:gê-,. . -. . ., ~ , ~~ ' 
volg. . . . . _ · .,. __ , _._ . ... ï • · , • 

Als trainers traden op verscheidene leiders_ v!3-ll :onze afdeli_ng, · die·: 
met bewonderenswaardige energie week in, week uit. hun oefeningen··• .. · 
aan de leergrage jeugd voorschotelden. , .· • ".. . '· ', 

'.De training totaàl overziende mogen we konstateren dat veel. bereikt 
is, de resultaten gel;,leken zijn, maar toch nog het ee:g. en _ander "te 
v.erbeteren valt, Al' met al is _de, traim,ngscrunpagn,;, van dit seizoen 
een groot · sukses geweest. ' ·! · · · c. · ' , • ·, 

Driemas:1 is er dà~r de, .Tuko · en leider; ve~gad~rd
0

; wa~bij di'v:erse • · 
facetten"van .de leiderstaàk. belicht w.erderi, · richtlijnen· gegeven,_. 
vragen o'pgeherderd ·en zo nu en dan eens wat lq'itiek gespuid,, Dezé 
vergaderingen hebben bijgedragen ·t.ot wedèrzijd,s begrip' tussen Juko · 
en leiders ,en de· l'eiders. onderling,. wat .sterk ,heeft bijgedragen "tot' 
de goede' gang van· zaken. •. · ',. ; ,. · · · · · -1· 

1 • - r , 

De in. he~ leven geroepen 
1
afv'á~diging van. de zondágelfta11e'n heeft' 

. . . . , ' ' 

.t- • 
1 .. -, .. _ 1 
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ons·erva.n hadden voorge
d.ruk bezette Ju.kofunktio- '· 

'. 
niet il,at resultaat opgeleverd dat

1
wij 

steld. De oorzaak hiervan ligt' bij de 
riarissen. ~ 1

· 

... 

.A.ls vervolg.op het vorig jaar werd weer aan de zaalvo~tbalcompe-· 
titie deelgenomen. Ditmaal echter ·op basis van uitwisseling. Er 
werd gespeeld in de zalen van de •drie deelnemende verenigingen. 
Door onze eigen zaal training was de animo '!llinder groot dan yorig 
jaar, waardoor VVP met een. neuslengte voorsprong van ons won. 
Quick Steps werd derde.· 

' C .b'.d.Beek, .A..Blogg en J .de Heer werden gekozen in, vertegen;;;. 
_woordigende jeugdelftallen en eenmaal in het vertegenwoorigend 

, e],ftal, dat in het vierbondentoernooi meespeelt. . ' , 
De koinpetitie start op l3'September. · •' · 
Lens I is ingedeeld in een interregionale kompetitie waaraan 
deelnemen elftallen uit de afdeling 1 s-Gravenhage, Haar.lam en 
Leiden. Naast ADO en Laakkwartier. vertegenwoordigt Lens onze 
á.:rdeling. Al spoedig doet dit elftal vriend en vijand opkijken 
door klubs met klinkende namen aan de. zegekar te binden. De , 
tweede plaats ligt in het verschiet, maar enige zwakkere wed
strijden doen de uitzonderlijke plaats op de ranglijst niet zo 
prachtig zijn, 7e. Dit elftal heeft een schitterend seizoen · 
achter de rug, goed voetbal is er_gespeeld, een prettige geest 
.heerste· er. :Blijf in dezelfde geest doorgaan; Lens rekent op 
jullie! ~ 
Fraai was resultaat. van het tweede, elftal niet. Enkele van de 
betere spelers vertrokken en dit elftal -moest nogal eens bloe
den voor het interregionale elftal. Toch waren de prestaties 
beter d?,ll de ranglijst doet vermoeden. Menige wedstrijd ging , 
vrij ongelukkig verloren. , 
Onze eerste kamiJ~oen is Lèns 3, dat konkurrent VVP in de laa~-

'· ste wedstrijd van zich àfschudde. Dit zeer waardevolle kampioen-
. schap ,geeft hoop op de toekomst. · \ , 

Van Lens 4 is op voetbalgebied niet veel goeds te zeggen. Dit 
elftal bestond uit weinig begaafde spelers die wij dit jaar 
toch in de gelegenheid konden stellen om te voetballen. Het 
wegblijven zonder afschrijven, het lichtvaardig afschrijven . 

. · en de manier waarop gespeeld werd doen de vraag rijzen of 'het 
wel. juist is in de· toekomst nog zulke elftallep _in te delen. 

, 

'· 
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'Lens 5 is·, h!)t em.ge standaardelftàl,, :p.oogste elftal in een ]:lepaalde · 
klas, da:t ver. Ónder,. d~ maat gc:ablevfn is'. Er had beslist, een betere : · 
plaats op de . .standenlijst ingezeten indien er wat serieuzer gespéeld 

.. was door enkelen. ,. ·l , , . . ' 

Lens 7. deed het goed, m_aar toch te~wissel vallig om tot de ereplS;ats , 
te komen. Technisch. behoorlijk onderlegd en.met een goed inzicht 'mis- · 

. te dit elftal de stootkracht om elke wedstrijd te vechten voor de, ·• . , 
overwinning. .,, ·:.t:. -:'._, _ -t _-·;:. •. 

· Lens 8 leverde een.·keu;rige prestatie _d.oor achter twee, standaarde;I.f-. 
tallen als derde te eindigen. · · · · .:· · 1 ·• · ' 

Lens 9 zou zeer hoog geklasseerd s1:aan a;Ls enige wedstrijden niet. 
erg ongeluk)d.g warén verloren gega_ii:n.· Dit elftal be_b.oor·de tot he'!;. 
sterkste uit de.áfdeling. .. . "'."" ' - , . ' · ·: · ' .' 
Lens 10, onze tweede kampi~en, heé{t,'inet veer 'enthousiasme en rede-.:: 
lijk voetbal de race met Q,uick St!)ps. gewonnen. ·. • · ·• · · ' 
Lens 11 ging allengs bete):- 'spêlen en' op.het einde van de koinpetitiè '. 
was besiist al van, aardig vóetbal .éprake ,- · · ' · , . ·, , .. , · , , 
Lens 12,· _dat nog à1 eens van spelers moest wisselen,als laagste elf-. 

' tal ,heeft toch, E)nkele goede presta{ies geleverd. . . :· · · · . ' , 
.. pupillenA heeft e~ uitstékend seizoen.achter de rug. (fäbrek aan·.,· 
tegenstand is jammer genoeg nog al' eens vöprgekomen: · . _ · ;·: 
Pupil,len B heeft het ,veel zwaarder gehad, 1naar de resultaten zijn ' 
toch bèsl:i,st goed te noemen. , · :, · · ' • ·· , :. 
Pupillen C deed het in het eerste gedeelté van de· wedstrijdenseriè' . .-
goed, later bij sterkere· indeling werd het wat 'minder, , ; . 
Pupillen D en E speeldè:p. nog -yrij zwak. Maar,dat komt nog wel;·.· ;'. ' 

~ \ ' ':>J, • • \ > 

· Samenvattend kunnen wij over het totale resultaat van :0nze elftallen 
zeer zeker tevreden ?,ijn. Het spelpeil, .dat stijgende is, zal nog be-

: ter moeten worden,. Des te meèr jammer is het, dat door vele el"ftal~ · 
len vaak niet echt,.gevoetbald béhoeft te worden om tot' eell redelijk'.· ., 
resultaat t.e komen. Nog veel'te we:iJtig worden 'sterke elftallen in · 

"c een afdeling ingedeeld. Wij zullen o;nze elftallen zoveel mogélijk · 
tegen de sterkste teams ).aten spelen door een zo hoog mogelijke :j.n"". 
deling. H!,t kontakt,, dat c,ok dit jaar weer gelegd .is mét verschillen
de katholieke en z:g. neutrale verenigingen heeft. in. dit verband, .· · · 
weer vele vruch'!;en· afgeworpen. . · , '. · · 

Dit verslag wil Îk :rüet eindigen' zonder de bijzonder g.t'Ote. dank~u.it. 
te spreken aan aJ,lén die er.aan hebben ·meegewerkt 'om onze afdeling:··. 

· ' ' 1~ , r' 

'. 
,,_.' '. 
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dit jaar zoveel vreugdevolle uren te 'verschaffen. Het heel , 

, kleine groepje seniorleden, dat blijk geêft va.n zijn be- ' , 

langstelling; Ma,g ik speciaal de.:heren R • .Menkes ,, B .Jansen \ln 

R.B,ecker noemen? En de grotere. groep leiders, die week in week 

,µ. t ( sommigen dag in. dB€; uit) l!;l,ae.r stonden. om te werken voor 

de Lensjèugd •. J!H leiders, dank, z~J Uw opofferende maar juist 

daardoor zo plezierige werk bloeit, jong Lens en door Uw·werk 

is het volkomen juist zoals Óµze·junioruitgave va.n de Lensre-

vue heet: •' ,. t . 
·Jong Lens houdt' Lens jong. '' 

Moge het de leiders gegeven Zijn zich nog vele jaren voor Lens 

, in te zetten. Lens heeft U nodig,, 

' ( 

' 

, ' 

, 

' ' 

' ' 

' / 

' ' . 
\ Voor de Juniorkommissiè , ,, 

.\ ', 

_, , "' · E .Savolea • 
Secretaris. 

., - / 

1' 
' 

' 

- ,, 

I 

\ ' 
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JAARVERSLA.G PE-PE ====-=-=====--=== 
• 

De Pé.:. pé,, die vorig jaar een geheel nieuw aanzien.verkreeg, ver-. 
, / werkte afgelopen seizoen: 

' 
1 . 

7 contactavonden 
1 jaarlijkse feestavond 
Reis nah- Idar-Oberstein 
Klaverjas drive 
Bridge-drive 
Filmavond voor de junioren in 
werking met de Juco. 

- .1/ 

' 

samen-

Gaarne willen we b.g ..• punten nog _eens' speciaal· ónder de loupe nemen. . . 

a) Contactavonden.· 
Wanneer wij de 2 laatste contactavonden buiten beschouwing laten,: 
kunnen we helaas niet zeggen dat de opkomst overneldigend is gè
weest. Op de ·1aatste contactavonden hebben wij gelukkig een•stij
gende belangstelling geconstateerd en wij vertrouwen dat dit zich · · 
in het komende seizoen zal continueren. 

b) J.aarlijkse feestavond. 
Deze. avond vond plaats op 15 december 1958. De opkomst was niet 
slecht te noemen, hoewel het natuurlijk nug altijd beter kan. Wij 
geven onmiddellijk toe'dat het·voor velen zeer moeilijk is deze 
feestavond in december bij te wonen dáar deze maand 11 op zichtl al 
een feestmaand is. · 

. lfet ligt in de bedoeling onze jaarlijkse feestavond in.de toekomst 
or%eveer half-januari in het jaar daaropvolgend te houden, 

c) Reis naar Idar -·Oberstein. 
Onze eerste buitenlandse trip is een volledig sukses-geworden.Het 
ligt in de bedoeling dat.het tegenbezoek van S.V,Eintracht volgend 
jaar met Pinksteren zal plaats vinden. 
Daarnaast ·gaan ~chter nog vele stemmen op om ook zelf weer een 
trip naar het buitenland te maken. Zodra bekend zal zijn waar de· 
reis ons dit iµaal heen zal voeren, kan er op zoek worden gegaan 
naar een tegenstander, 

d) Klaverjas-drive. 
De Paas-drive is eeri volledig sukses geworden en is voor he·rha-
ling vatb_aar •. 

, ' 
·' 

., 



• 
20. ' 
e) Bridge drive. / ... ' ! ,. / 

De animo hiervoor was niet erg best te nqemen. Niettegenstaandè 
dit zullen we in het komende seizoen, bij ,voldoende belangstel
lin/;i, weer één o; meer van dergelijke drives organiseren. 

/ . 
\ . . 

lll~t september. hopen wij onze nieuwe clubgebouw· te kunnen betrek
ken. Dit zal voor de P4-Pé een .hele steun betekenen, daar het 
voor hep dsn iets gemakkelijker zal 'wórden contact-avonden te 
beleggen. Tenminste geen moeilijkhed,en meer met het afhuren · 
van zaaJ,tjes. 0 

· , , 

. Ten slotte spreke~ wij de wens uit dat wij in. het 1!:omende sei- • 
zoen op de steun en medewerking van al onze leden, do~ateurs/ 
trices mogen rekenen •. -· ·. ~ · . . · ' · , 

.. 

,: ·• 
' 

,. 

.. 

Pé.- Pé 

• J .J .M .JAGER. 

. t 

\ 

/ . 

. ' 

\ 
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' 32e JAARGANG (195B-1959)n°40 4 .JUNI 59 . -·.; .. 

,, ·Donderdag 4 
Vrijdag 5 
~aterdag 6 

Juni 59 

LENS'ZAKAGENDA 

: Training groep ·c 

' 

" 
" 

:Be.stuursvergadering -, · 

17il"helmustoernooi, tevens Lens 

-11 en 12 

9 10'.,· _,,_ 
' '-' ~ • .. 

Zondag 7 " • Eerste-klas toernooi en Lens 4 (juri.) 

· -Maandag 8 " ~ Clubavond ! 

Dinsdag 9 " Training groep b · 

·\7<'ensdag 10 " ' ,Woensdagmiddagclub, trailjling groép ~· . 

D0nderè.ag 11 " Training groep E., 
.. ., / 

' 

---------------, --------------- -, --------------------------
HI,/fil DERDE KAlhPIULNSCHAP IS BlllNLN ! ! 

--------------------- .------------------------==-=-=-----=-
LENS 10 KAMPIOEN ! ! 

De cnmpeti tie ,behoort voor de meeste elftalleh al. 

enige tijd tot het verleden, maar 'een enkel reBtan.tje moet' 

er neg v10rè.en opgeruimd. 'Het TI1NDE JUlUORUlELFTAL wist dQor 

Zaterdag zijn laatste wedstrijd tegen Rava te winnen, het· 

'KANlPIOLNSCHAP te veroveren en dat nog we]. OliGESLAGEN. . , 

V6.r.af de aftrap nam Rava ''de bal ·mee"en zonder dat 

·er práctisch een Lens-man aan te pas kwàm, had v.Egmo~d reeds 

het nakijken ( 0-1). Na een kwartier 1'1aS het gelijk, toen · · . 

,/'. 

YVim Groót eert"' haarscherpe coI'ner nam, die. ineens het .deel Î , 

indraaide. llank zij Wim Groot en Max .Bruinsma gin.,; de, rust 

, "et een 3-1 vn0rs-;rong ;i.n. In de tweede helft sc00rden beide1 

partijen nng drie~1aal, waarbij weer Wim en J;;ax (2x) raak· 

schoten. Het einde kwam dus met 6-4. f,uim vo'td<>ende voor het 

kampioensclhap. ·Ua aflo ·p ,1erè.~n de jnngens van alle kanten 

gefelicici tcord en rooe~ t hE t elftal n" dé foto. :i:n de kleed-; 

,kamer sprak onze hoofè.juniorenleider dtr .1leersh-?ek è.e jongér.s 

_ toe'. Dhr.C .Bontje tracte, rc.e op liraonader en mocht ,hiervoor .. 
·, 

1 • ' ' • . , 

P.en :i-ér:S.è.tje in , .. !".tva.nP-s~ ne:>r..en.. · • _.· ·. _-.• ·_ 
. ' . ~ - , .. . -.. ~~.- : '. 

' : ;,, - . " ,,.,,_ 

' ' 
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Hierna werd het feest nog even ten huize van één onzer 
voortgezet. Hi'er werd d<cor aanvoader Nico Pannekeet aan Mevr. 
J"ourik een bosje bloemen. en aan de heer lllourik, de leider 
van het elftal, e.en rokertje. aangeboden. Een bi•jzonder leuke 
geste, waarvoor na• ens dhr. eni Mevrouw II,,ur:i,k op deze: plaats 
nogmaals hartelijk dank, 

Jongens van.harte gefelicite<)rd met dit fra1"ie succes 
Jul'lie hebben het niet z0• gemakkelijk gehad, maar dank zij 

· ;jullie enthousiasme en çle deskundige lêiding van dhr.Mourik 
is h<'' toch gelukt ,! 'Nogmaals proficiat ! 

-:-:-:-
VARIA , 

-Áil_ereerst een nnodkreet van Jorp Willems Aan het 
eind van het seiznen zou hij graag.de shirts van Lens 1 weer 
nnder zijn berusting hebben. Willen de heren e.erste elftalleI 
ze ten spoedigste bij hen: inleveren ? pij voorbaat dank, ! 

-F .11rur;ik verz,;,ekt. nns langs deze .\•eg zijn !,d,telijke 
dank uit te spreken aan de spelers vàn hst zevende die hem 
en zijn vrom,, bij gelegEnheid van hun !;:·peren bruiloft, pe-
dachten met een enveloppe met inhoud. · 

-Een zelfde verzoek ontvingen v,o van Vic van Laarlsêven· 
en zijn vrnuw die bij hun huwelijk een m•c,i cadeau en vele 
blijken van belangstelling van de s .)el ers. van het vierde elf -
~al ontvingen. .,. 

-:-:-:-
OFF'ICIEEL 

JAARVLRSIAJEN. 
H~t '.Er~niging;;jàar 1958-1959 is ten einde .. Le' 

vo•)rbe;r-eiding van de al·gemene jaarvergadering is in voll'e gan 
In verband met het'uitgeven vari het jaFverslag, ver~oeken we 

. al}e .secretarissen Yan .. dE diverse cnm,:Lsies hun aandeel vll~r 
, 15 juni a.s. bij de ,,lgerr.cen secretaris 111 te. dienen. Bij vo,:, 

baat vriendelijk è.ank. · x· • 

Bestuursvergadering. . 
Vrijdag a ,,·. (5 juni) vmrdt de bestuursvergade

ring gehouden ten huizs 'Van dhr.Tioukes,2e Schuytstr.60. Aan
vanf; 8 uur. Op uw tijdige aanwezigb,ei_d wnrdt bijzonder veel 
prijs· gr_; s.te:!. è.. ·" 

•· 
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·· In deze competitie heeft voor.de laatstfè keer': 
het fluitsignaal 'geklonken. Deze laatste weds.trijd-J:ir·acht '.;; ,.· 
ons drie inze_ndérs met 11 punten. Na loting ging de, tro<'s·t~ · · .• 
prijs naar, 1levr •. \ï.Samuels-Brus·se. • · -1~,• 

. 00k. he.t eindklasice:nen t van onze nnderlinge cn'a\
peti tie is nu _bekend. De Heer J.Wüstefeld verdedigde zijn 
kans prachtig en perste er lO_punten uit; hetgeen ruim·vol-
dqende was ·vnnr de overwinning. · · , 

De beschikbare, f.50.-·zijn inmiddels aan hem 
ovèrhandigd. Gefeliciteerd.., De eindstand is :' 1. (317 )J .H .. 
Wüstefeld; 2(311) L'.C.v.d.Waals; 3(310) J.Jager; ·1:1.Westerhout 
4(308) H.J .Hoedemaker. · / · . · 

\Voorlopig heeft de pool-commissie rust. We hop~n .. ~-. 
in September i,eer te kunnen beginnen. Als onze deelnemers aan 
deze cnmpeti tie enig genoegen hebben beleefd, dan zijn ook · 
wij tevreden. Gaarne brengen we allen dank voor de .verleende 
stemn· en· medewerking. '· .J ·, or/ 

Het feit dat we 00k nu we@r enkele prijswinnaars 
~nder cnàe leden en donateurs mo~hten vermelden, toont aan. 

~·dat de deelname, hoewel de opgave niet eenvoudig is, toch 
resultaat kan 0pleveren. , ~ ' · · 
· Indien we it het nieuwe seizoen .op dezelfde. : : 

wijze 'donr kunnen gaan reh,nen ,v;e weer gaarnè oj,' tJ. Tot zo' 
lang dus. , 

Hcukes. 

T1RUGBLIK OP ONZ~ RJLIS. 
Lens heeft aangetoond, dat het met het organi

seren van dergelijke t0chten op de goede weg is. Want het 
suc_ces van deze eerste bui tE,nlandse reis in clubvei:band .. · 
meet wel aanslaan en zal een gro.te stimulans zijn voor de 
vsrc'.ere <'ntwikl-:c,ling van dt club. • · 

Wij zijn daarom de initïatiefnemers bijzonder 
dankbaar. De secretaris, om.dat hij als ·esrste op een bestûurs
vergadering het woord II sportui tw±sseling met het buitenland" 
gesproken heeft; de voorzi t:ter, ~r.,dat hij dfre.ct de be~elj:een°ü:! 
hirrvan_begrepen e:1 ingc:zien heeft, en si;on-taan zijn vrije 
_tij4 ?pofferd.e om in Idar-Uberstein voorbereiçlingen ··te tref-

'f·en. .,., .:.. . \,.:,_,, __ :_:.·\~._-', 1 

' ,~-. ~- ~ ', . 
t 

·""·"'' 
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EEnbijzonder w~ord van waardering ook aan het adres , . ' 

van Jos. Jager c.s.; onze populaire .Pé Pé ce>mmissie, die zich 

werkelijk uitstekend van hun zware taak·hebben gekweten. Al

leen al het feit, dat er gedurende deze 4 dagen r:wt ·geen moge± 

li,jkheid eeh wanklank te ontdekken viel pleit wel heel sterk 

voor deze li.eden. Ook van Duitse zijde m"chten zij compli

menten in ontvangst nemen voor de uitstekende organisatie. 

· Alles .verliep precies op tijd. Daarbij ~ogen we zéker niet 

het aandeel vergeten, dat dè heer A.Vlalhain_in het slagen van 

de reis hE<eft gehad. Het was dik voor elkaar ! · 

pnze club hE<E<ft,-nu deze tocht .zr v·ortreffelijk is ge

slaagd, ver ,,lichtingen · p zich geladen! Iirrners, he.t vclgend 

jaar met •Pinksteren zullen w1= onze vri~nden uit Idar-L,berstein 

in Den Haag ontvangen. En we zullen er van blijk moeten geven, 

dat ·ook wij wetGn, ,,,a.t gastvrijheia bE;·èr.icnt· ! E.en heerlijke 

taak v~c,r deg~nen, die fü. tpch t m6 emaakt:;n, maar• bök vc, or hen, 

di<à 'niet zo g;,lu,,kig ~-;arert als dE\ 40 man sterke Lensdeputatié . 

· Dat zal nodig zijn, :•:ant onz,: Duitse vriGnden zijn mees-

ters in het kleur en glrfüs ge ven Zij zuilen de echtheid van 

d~ namaak met scheipf blik eri vakmanschap·weten te rndcrschei

den ! ! 
Let· wel, le Zt;rs, C::.i t heeft niE,ts rret g E5 1 d tu ·:-ia ken .. 

-Wc. zullen er zelfs ·v~or moG'ten hÓcden om ove:r;drr,ven royaal t:n 

po::ipeus te dNm. Waar h&t c-p aan· zal kc- en, zijn de· kloine . 

·attenties, de belangstelling vc,or de an:i.:ren. V/e zullen ons 

zelf op de achtergraad· ~Je>c t,m· plaatsen, ''C zullen ons moeten 

overtuigen de-or de echtheid van onze vrü:ndschap; 
. ':IE: gaan eindigen, m~ar éért ding, cla,G· we ons herinneren, 

willen we nog even memorcrèn: Tct;n -.,e van Grc tel vertr-kken 

.;aren, nagGwuifd. dc,or ~nze plû• goude:rs, k·:an: na- ca. 5 km .rij

den·' n0g even een stop. DE .vnf"rZi ttèr va!l E·intracht trz.ê. onze 

· bus. binn€n. !lij hield nóg ci0n khine t0.:;c;_raak en bedankte, 

ons v,c,r fü, komst. Degenen, dio v('loraan ir_ de bus zaten h~bbor 

'ge.merkt, dat hij àangtdaan.,rns cri zijn 0;rc;n v0l ·tranen stnnder 

Dit was géén show, dit was écht. Do wc-r~.n kwa,:.en recht uit 

zijn hart. !!ij VGrtolkte d6 ·woorden, d.ie i:dcr van onze gast

hc1Em tot ons had willen sprc'ccn. Dit waakte diepe indruk op 

nns_ al.len, cii<.. Qchtheid, die -pnohthc.id, lii:: warme vründ

SGh~p· tep 1':,·· i ~h to van ons, '..L slechts .... ::aten en c,ntvangE>:tl 

' 

✓ 
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hadden'. ~ Ja,L~nig en. Snel, J"E:·HlBT EEN ERESCHULD OP Jl GE-

LADEN·! 'Viel, wi,j zullen ons er van kwijten. · . 
---''-"---'---="-=~.~,='--"="'-'= 'R8d. 

PROGRMJI!A JUNI om'• v vOR ZA'i'LRDAG 6 JUNI 1929- • 

-3u45 Lens 9 Q,uick V i 'i' L 3 
. 

Steps 2 

-3u45 Lens 10 I! Il ul ... Il L 4 

-2u30 Lens 11 Il Il 2 2 5 
-2u30 Lens 12·-

.. Il Il 3 • 2 6 
~ ' l 

· PRUGRMThiA' JUliIOREN VOOR ZONDAG. 7 JUNI 1959. 

·. ~Lens 

-lul5 

le klasse toernooi. 

Juvs1ntas·'1 - Lens _Lt 

· Zié hiervoor /elders; 
' Tenein Ockenburgh •. 

. \ 

' 

De ~pste llingen zi,jn : · . 1 

Lens 4 : J .V/ied(;nhoft, C .• Nuytens, F.Wamstecker, A.lforn, 

J. v. d.Knaap, C. Danckaerts; J .Kicbert; P .9chsdien, J .Wi tting, 

J.M,.,lier, F.v.Dijk, .Ree .:F.Nordn,ahn, J.v.Znn,W.v,d.Laan. 

Lèider .: dhr.G.v.Rc~nen • ...,. · . . · . · 

L0ns 9 : als bekend. Res. F.J&nssen, J .Ove:rb.ek •.. 

Lens 10: a1s·bakend •. Res. l\.:'°Lelieve,ld, R.v"Grickeh. · .•. 

LGns 11: als· ookend. Res~- L.jchee, Llbing. · . 

L.;ns 12: P.BEijersb·e_rgen v.H., !LSmit, F.Ré·kvrs,C.dé'Hee:r;;i 

P.v.Dijk, A,de Haas, A.v,d.Beck; G.v.Dijk, A.V.crsteegh, 

C.Suykerbµyk, ,li.Blok, Res.;R.PE:ters •. 
•: Afschrijvingen aan dhr.E.Sar-,lea, Mezenlaan 43,td • 

. 331506 •, 
, --~-:--:-

PRCGRA!ifLA PUPILLEN VOOR Z.À'èH,DAG, 6 JÛiiI 1959 •· 

· WilhGlmus tocrn0oi. . . . . 

. Lens A, B en C sp'.'len zatE·rdag in het Wilhdmustoer-

. nN'i. De:· dfblm,,c,,mé'c Vcronigi.ng€.n zijn· Lenig en Snel, ûSC, 

RKAVV, Vredenburch,' \'iilhe;lmus, üde\r r.?~ t-' één A ,B en G-elftal. 

" 'ifr. sps 11:,n ,4 · wedstrijdGn van 2, x 10 m\ Hc-t toernooi is pas om 

•· 

6 uur afgel0pen, w;aarschuw dus jt ouders, dat je niet vóór , .~ 
; . ~ . 

half' zt ven of :a<ev;;n uur thuis pent ! . , , 

De ,ystcllingen· . , ., · " 
· Lens A: J .de; Waart, .J ,Kedmari, D.v.d.Stcen, 

C.v.Br,d,R • .E.yhlho:", J.Ingl, bert, A.Roodcnrijs, 

P P ·· ~- \ 1 - t. a· . B -.... .,.. -., _ _, . . 
•.. t: .... ·. ,..:. , , ... C: rOL ~ • ,,, , ,- · · · 

-.. , 

'.I 
• f ' " 

·, 
' ... ' 

' ' ''. 

/ 
/-

J.Vn·haar, 
,J.CobH:i::', 

; 
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Lens B : F.dc lHeyn, li.;.Leur,A.Ovorklift, F.v.Gec,st, • 

ïl. v .d .1!e:, den, C. v .Ji.gmond, N. Intoma ,H.Brandenburg· ,A. Sèhellat· 
Th:~~"chard,R.Brandenburg. • · · 

Lens C : J.'.Bo1ot8kec.s, R.v.d.Wal,A.Engh.bert,J.Kiebcrt, 
G.y.d.Togt, J .LiE.shout, J .v.Gcrwen, C.fü.abel,K . .v.çt.Wansem; 
F.v.d.Br0cmer, J.Middeldqrp. · . . . 

Reserves: Il.Koot, C.]arnhoorn,R.Bru.g.:;oruan,J.Luncman. 
Samenkomst voor 1a.llc elftallen : lu1'5 Vduweplein (eind( 

' de la Reyweg) • · 
He;t programma voor alle elftallen: 

14u2O Wilh,lmus - Lens 
··, 15,10 Lcms · L. Vre;dcnburch 

16.- RKAVV - L~ns 
16u5O Lens vSC. · ' 

Jongens, doe je. best Prettige w~e.strijden 
.?.fschri,jvi.ngcn: vëi!-r vrijdogavond 8 uur aan dhr.A.v.Gast 

Tcimatenstr.166, tcl.3399OO. • . 
Rudie van be.ten rioet, als hij ·1c{!er voor wedstrijden in· 

aanmürking wil komûn, vri jd,, g,,vond tussen 7 • n. 8 uur de ri:d 
-: · van zijn .niet-op_k<>mcn bij het 0nfücrlin15-to<ërnooi me ldcn aan 

G 
# , d.hr.A.van astel. 

-:-:-: 
Het vi<-rde Lens,juni"1·c.ntoE.rnooi 1959.. . 

A.s. zondag organicLreri wij cen· to0rnooi bi skmd vorr sp 
lcrs geboren na 31 : 8 .41. De deeln1c,:-cmdo V(,rcnigingLn zij 

. IJocos uit_L<oidcm,- D.S.S.uit H,.b.rlem, Lxcclsior '20 uit Schi 
da~, Lugdunum uit Loicloi, RVC, Vrcdcnburch, Westerkwartier; 

, Viilhc lmus, Lens • 
. ·' Aanvang 12,uur. 

·• Er wordt g6spo<clè. in 3 poules. llc n,,m.,crs l vvan dkt po· 
'spcl<.:n in een finalepoule· om de le tot 3~ i:;laats; de num!"er: 
2 om de; 4e t/m 66 pl_aats cm de nufö,tE;l'S 3 L, ~in poule voor, 
7c t/m 9o plaats. . . . · · • ., 

Wij r1ckcnen er: op, dat onz8 spelers i!l -dit ste,rk bczcttf,l 
toérnooi, hun ui tcrste best zullen •doon r., u,n -zo goed· moge
lijk rcsultaat t" bE-halen. . 

De opsfoiling is : li.Hallcen, H.d,, îi2.t.s,YI.Hànse:r;t; A.R_~od1 
·F:. Roe, dbol, A. Thomas,~;. V ünd~ :t'·b'os, H. vod. .S:_:-t,k ~ P .Kcmper0 ·;.A. NmvE 
J• H--c·r · .. ~ c· · r:i- ' K v ~ L· , -~ TT ~ .. - · ... 
..... t;'. se,._. ,'.'I,. ~-~~-·s.. • .,..,. - . i J.·,..r..arc.i.t:!:';', • 

..;. , ... ilfL.· .. -1.:i..,vl.1<~•.Tl -f.un d}.r •.. .r·""'..:..f.a. 
't, 

' \. < .·, : ._,:\:t 
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Keuring f ! Ke"uring !. ! 
.: .... 
.. , 

· •. Ove·r .:!:. 14 dagen w?rden,:en groot aantal, jongens geza-
mcmlijk gekeurd. ·Opkomen is vGrplicht, Bij niet opkomen· 
zonder'afschrijving moGten de kosten toch betaald,worden. 
Ieder moe. t er voor zorgen het volgE:ndc, bij -zich· te hebben:• • . . 

.:f, 2 .'- ( tw6[ guldèn) · - . -
· .:€en flesje 0chttndurine 1_ . . -
-indi0n in bc.zi t: het formulier dat bij het kcuring')bcwijs· 
gegeven is._ , . , 

s· De data zullep in de V"lgende "Lcnsr;;vue worden beken9-
, gemaakt. Do namen .;ci_rden dan' niet_ mu.r gepublic0ord. 

. De, navolgende pupillen :. C.Barnhoorn, J ;Brcmr o:i:, . 
A.dc Brouw"r,· P.Busman, R.van 1ctE:n, J'.EnglE:bcrt,F.v.Geost, ,. 
J.Gro(.nE.vdd, J.GroenhuizE.n, H.v.d.Hoid.on, P.q() Jong, J.Kie
b..crt., J.v.Kle1..f,A.Krol,G.v,d.Kuyl, 1.Langcrak, H.van Lc.j.r, 
J .'Lunqr,an, A.Magdclij~: ,'. ~•'.Mcybr, F.luourik, A.ü,vt:rklift, . 
A.P: ctom, A.Roodcnrijs,1/.v.d;RuittnbcEk, P.v,d.Vecr, J.Vcr- · 

, h11ar, R.v.d,Vial, :,·.v.d.Hc';ydcn,K.v.d..\/anseTI_l,J.Kct-tmah, A.de· 
Vric s, J. v. G~rwc n, J. Janssen, F. J E,hE:.,, J. J ühce, ,1 • Grorthuiz.cn, · 

:<·ën·N.Koo1;;· ·:i" 
1
~----.:.~!:_,· _·_ '.. .-~~· 

. : ûn de volgende dc.rde-klassers:, ll.v.A_drichem, L.Bish,B.Brouwcr, 
W.Burg'..ouwt, s:Douw, F.Duym, G.Ekelmans, B.Z{iglcb.:,rt,• 

· J'.dc la Fu~nte, J .GrÓc-h(v~ld, ·P.Haring, R.1!oy.c:,, H.l,iEuwcn
hovEm, J.Jacobsli>n, A.dG. Jcn·g, J.:v;.d.Knaap, R.Ko,.,lmcos, 

. P.Ni&mlc·nhuizen, L.Thomas; J.Vcldink, J.Witting; L.Scholttn - . ' ·.. -:-':7:-
< . ' 

Zb ,verd -Lens 10 kam.pioen! , , ·· 
Zoals U ree"ds hebt ,gelezen,' heeft Lens 10 de kroon tip. 
het ner:k gez"et· eµ is als ongeslagen kai::piÓen uit de ze 
co;,:petitie gekomen. Zo erg ge1:1akî~elijk is dit heU:s· nog 
11iet gegaan. Het begin' van de coupeti ti•e was- vèelbe-, 
lovend. Achter e-lka:1f werd ·e1' gev1onne11; soos met be-~ 
scheiden, eon andere k_eer ·met grote cijfers, zodls 

- de 11-0 tegen RAVA en• d~ 10-0 tegen Gr.Willem· ! 
1:aar •• : •• er was nog Quîck Steps 1 dat hetzelfq.e uit
haalde en· zelfs. nog met iets spre~fender cijfers. De -

'. ontmoeting tu:ssen lJe;i._de rival:en ó'.·l':. éte, Hen:;elolaan' • 

. ' 
, , . ·' 
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eindigde in ons voordeel, ~odat wij voorlopig de eers; 
te plaats bezetten. We -bleven winnen, zodat we na 
twaalf wedstrijden nog steeds de volle buit ha~den !_ 
Toen kwam een lcleine inzinking. Twee. keer moesten we·· 
een punt afstaan, één aan_Blauw Zwart en één keer te-

,gen VVP 14. De andere wedstrijden werden.wel gewonnf;?n, 
, maar zo erg vlot ging het niet meer. En daar Quick 

Steps bleef doorgaan met illiponerende·overwirihingen te. 
boeken, moest andermaal de ontmoeting Quick Steps-Lens 
de beslissing brengen. Dezé wedstrijd aan de Nijkerklaan 

, op 9 ·mei zulle'n onze jongens niet ;Licht vergeten. Aan
gemqedigd door tientallen supporters speelden onze 
jongens de· beste we'a:strijd van het seizoen· en wisten he 
technisch betere Quicl: Steps door hun.enorm enthousi
a·sme wederom met·2-l te 'bedwingen. ·Lens dus weer op
nieuw aan de kop ei1~dèze bleef behouden doorc1at ook 
de la.atste 2 we: strijden gewonnen werden. Zo' werden· ·-

.. ·we ~dus on@;e s1·agen ka;tl.pi._oen ! · 
·.·.,Behoudens in het begin heeft het l0e vrijwel steeds •in 

·.-, dezelfde opstelling gesp.eeld, nl. 

N.'Fannekeet 
'· l;.Roozenburg, 

A. V .Egï.J.ond 
J .Dietz J .r:eyer , · 

C.v.Dam E.Wezenberg 
J.de Boer, Ll.Bruinsaa,C.v.Gemert~W.Groot 

' ·t'.ax · Brilinsma \,as topscorer. van het elftal met 26 doel-
punten. Do.arop "volgen Wim Groot (12) ,rforbert Roozeri-' 
burg (10) Eef Wezenberg (7) Guus de Hoogd (5) Hans de 
Boer ( 5), terw:jl diverse ,ándere spelers.. eveneens hun 
steentje aE.m het tot:ul van 86 dce2;Jm1ten öijdroegen. , . ' 

Lens 10 ka!l op_ een zeer pret_tige en succe$volle compe
titie terugzien en hlet nas i:lij een genoegen bij dit · , . 
élftal leider te z:jn. , . · · · ' 

.~· · F .tlourik. 
=-----------------====---~--------=====-==~=-.-======-;;:·:= 

·,,- UITSLAGEN van zaterdag en zondag jl: . --,· 
,Junioren; Lens 10-Rava 9- 6-4 (Lens, ka::1pioen) . 

, :;;è • rv·eds·trij<len Lens 1-Hc.,::.rleïil en' De11. Hoorn-Lens 4 z,ijn 
. ,-.:et ,...~nn~~·e .. .- --.-q ··T'•è -i·-- ret 'Q;,1~,r.i.-,' 1···,-.,, ✓._. _.,.p • ..,-:,,-,, "lGJec·-.. ~e . 
. , Ei tG it:; .. ::----1'~ :;; ~~~-- · -~8 ~ =~~ ~ '.t'.: .. -:..t~. ~t~t---.c~~- ~~ :~s-~ r~:-1.~ti ef _,_ I '~ 
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· LtNS I ZAKAGENDA , 
juni 59 : Training groep ·C Dnnderdag 11 

Vri•jdag 12 
Zaterdag - 13 
Znndag 14 

.Maandag 15 
Woensdag 17 
D0nderd~g 18 

" Vergadering voor B:stuur·en Co.mmissies. 
· " ... Rava/VVP-:toernooi, pupillentoernooi · 

11 Géén voetbal i 
11 Clubavond d .' · 
Il 

. Il ' . 

Woensdagmiádagclub 
Lens 9,10,11 ~n 12 

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

In'ling ·Con tr;J:mt:ie en donatie~ " 
·Zoals U ook· wel niet zal zijn.ontgaan groeit het 

aantal leden en donateurs gest_adig, hetgeen uiteraard een 
ve:rheugend verschijnsêl is. . \ . -. , ,-· · · 
· · · · Do0r deze gang van zak~n is het pr•>bleem van de 
inning van de contributies ·en dom,ties echter ·gro'Óter ge
worden,. terv!ijl bovendien een aantal incasseerders door di
verse omstandigheden heeft moeten bedanken. 
· • ·• • · Wij hebben dan ook met spoed nog e.en aantal· in-,; 
casseerdere nodig en doen daarom een, beroep_ op onze leden/, . 
d0nateurs zich hiervoor op te gèveri. Als leeftijdsgrrms heb.:. 
ben wij ongeveer 19 jaar in onze gedáchtéh, iodat ook 'onze 
le .klasse·rs en A-elftallers zich,kunnen melden. 

' · De grootste ·vraag is voor_ g.e wijke.n ·: Scheve-_ 
· ningen; Vruchtenbuurt, de nieuwe wijken Morgenstond~ Vrc de-. 
rust, Bouwlust., Berenstlin, ·Gaarde en de omgeving tussen 
Fahrenhei ts tr ./Regentes.rnlaan. 1 . . 

. . Degenen, die· zich ge:i·oepen voelén·ook•iets _voor-
de verèniging te. willen doen worden verzocht zich v66r' , : ,
Maandag a:. s : e>p t'? ge,;èn' b:1 j dhr ·. '.Yüs t,: feld, Anna Bi ;inslaan· 14. 
Tel. 63724e.; · · -

.-
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. , OFFICIEEL 
-• !nbailotage: 

l. L.J .Al. Boin, 14.4.49 Zonneoord 278 

' . , .. 

, - - 2. :LE.Groen, 6.11.49 \\'ezelrade 48 • 

·, 

}· R.B.H.Lonye"Stein, 3.12.41, Irisstr.105 
4; A.G.A •. Lunet, 8.8.41, Be.ekbergens;tr.38. 
V1FGAD1RING, , ', , . ' . - , . 
, . De volgen:9 het H.R. voorgeschreven vergadering 
van Bestuur en Crmmissies zal worden.gehouden op Vrijdag 

. _12 Juni -1959. Aanvang 8 uur. We rekenen Öp Uw tijdi_ge aanwe'- · 
•,i:igheid in ons clubgebouw, J .Hierck, Apeldoornselaan ,46. 
AMST1RDAM-RE.AL MADRID. 

Voor'deze op Dinsdag, 30 Juni a.s. te spelen 
wedstrijd kunnen uiterlijk deze· week, schriftelijk kaarten, 

· ·worden aangevraagd bij de Secretaris, clhr.Houkes,2e Schuyt~ 
str.60. De wedstrij'd wordt gespeéld.J.n het Stadion te Ainster-· 
dam. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsen: Eretribune f.B.-; 
Maräthontribune f.7--; Opentribune (k~neden) f.5.-; Upentri
bune (bnvE)n) f.3.-. Staanplaàtsen f.2.-. · . ·. · 
CLUBHUIS. , / . 

• De bóuw van ons clubhuis is· iri v,'lle gang. De 
. beton-vlner is afgewerkt. De verdere ,nsrkzaamheden zullen 

L,et voc,rtva1 endheid w"rden voortgezet. Komt U eens \,<:ijken? 
Ee:J; bel1;oft -goed te worden. 

L1NS, ONDERLING PUPILLENT0l!;RN00I. ül' i'.AILRDAG 13 JUlH 1959 •. 

Prngramma· 
,. , . Ti,id 

2 uur 
2u25 

·3ulü 
., 3u35 

4u15 

Véld 1 Veld 2 Veld 3 
B-F D-A C-1 

'A,C B-D F-1 
" C-L 1-B A-F 
• D-F > L-A B-C 

A-B F-C D-E 
De wedstrijden duren 2xlü ,,inuten, zender rust. 

Lr vu,rden · steeds 2 wëds tri,jden achter· elkäàr gespeeld; tusse~ 
:?r en 3e en tussen 4e en 5e wedst1 ijd :"rdt even gepauseer.á.. 
-?1org ervoor: jongens 1 dat 'je ste·€ds ;..,f; "Gi.jd. r.;et je· elÎtal ·op· 
} ,·-t. ·o-e~e Veld · ..... ... --•en + ,...f..,,:'t :T; +.:::i:,-., i ~:-:- ;,.-:v:rrt Vrlir..~r twee r,roet . J; .l:". ~~- /-'11.-./i_;··:~,c--· ~ ·~·'.-: :·;];_--'- ,.i··-

/ ' '1 
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/", ... 
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lle A.:pupillen en de B-pupillen spelen in het wit. Zij 

moeten ·er dus ,voor zorgen, dat:.zij, behalve l:a; Lensshirt, '· 

een wit shirt of witte blÓese •·me'i'brengen.. · · 

lle puntentelling is zoals bij het onderling junj.oren-. 

toernooi: een. ovérwinning np een hoger elftal levert 4 pun-

. ten op; een gelijk spel tegen een h~ger elftal 2 puntèn. ·, 

:E.en overwinning op een.lager elftal levert 2 punten op, 

een gelijk spel -tegen een lager elftal een· punt. Een neder~ 

laag steeds O punten. Bij gelijk eindigen b.eslist het doei-'

. gemidc:'.elde. Het elftal,· dat alle' wédstrfjden wint, is al tijd' 

ka-:1pioen, 00k al heeft een lager· elftal meer punten beháald . 

. lle elftallen die ~l;s èerst1 op het programma _staan ver

meld, vsardedigen in de eers~è'efielft het doel dat het dichtst 

· ibij. è.e kleedgebouwen is gelegen, de andère trappen aJ;. 

De, ,'pstellingen: · 

Lens A = a1.s in het Yiilhe.lmus toernooi G.I.13 

.Lens B =. F.de Kleijn,F.v .. Geest, H.v.Leur,W.v,d.Mey~en, 

C.v.Lgrr,ond, R.v.Eeten, N.Interr.a; Th.Brochard,H.Brandenburg' 

L.Brandenburg, A.Schellàrt . -G I 14 . 

' ·.,,._;·. 

·' 

Lens C = R.1fruggeman, R:v.d.V{al,N.K'oot, G.v.d~Togt,./ .. , 

v.Gerwen,A..1 ngltl:ert.~' C4Eeabel,J .Vriebert, .C.v.d.~1ansem:;· ... ·1 

.·T.v.d .. Br,err.er, J.llidile·ld0rp. G I 15 • · · ·· · •- . ; 

Lens D = C.Barnho'orn, lLRotLkrans,~•:v.d.Oudera,i., J.Janssen,' .. 

:.J.Jehee, F.Meyer, A.Krcl,H.Suijkerbuijk, H.v.d.Heiden,J.Lu-, 

•neman, A.de Vries, G I L 6 ' ·. . ·. 

·' Lens 1 ·= · R .Ar.ends, F. Koene ;/c. v. d .Kuyl , J . .;.. llorp, J. Langs.rak, 

A.v.Es, J ;A.G1oothuizen, Chr Ki,euger; R.lluyveatèijn, A.Groot, 

. W ,Krol. Q II L 3 . . . ·(, . .. . 

Lens F = R.qamphuizen, F.Jehee, J.lfoyen;F.!,1ourik,J.Bremr..er 

R.Blok,P,v.Dijck, M.v.d.Ruiténbeek, P.Osse,B.Lsse,A.Krol II ' 

G II 14. · . . · · .. . •. 

Reserves voc,r A t/m F : A.Ov.;lüift, J .v.Lie.sh"ut, A.Peet~~m; 

J.Groencveld; C.Lustenhouwer, M.B;Jkker; ·J.v.Broek, J.l.t.Groot-

huizen, J .v.Rooy-. 
. 

Afschrijvingen vc!,Or. vrijdagavond 8 titir aari d{1r .A ,vàn. Ga'stei ~ 

'Tnmahnstraat 166, tel.339900. · • · l 

A.Overklift im J .v.Liesjiout-~•oeten ·vrijdagavor,d tussen T 

·,, eb E'm;;r è.e reden van '1mn wegblijven bij he.t. r:'ilhebiustol';r-

, 1:coi· •~•.:o.'.1~-en n~çl_den :->j .. 1 -d:rr:A.v'.Gásteî, Ton1GtE>Pi+-r:_.1Ç§.'· : 

t 

. .' ,. _. __ . ----------~ _....,.._,...,,.....~~-
.... :' ... , ...... . 
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, . DE J1ir;IOREN..:EN PUPILLENTRAINING 

j 

·. 

. · 4onderdagvond, 
andere groepen 
weest. Voor de 
laatste maal. 

, wordt stopgèzet. Vanav~nd, 
traint groep C voor de laatste maal en ook de 
zijn deze we.ek voor.het laatst in actie ge
pupillen was het woensdagmiddag eveneens de 

,_ , ' , ,, -

De woensdagmiddagciub draait nog even deer, maar ook 
· à.ie zal' binnenkort w0rden stilgelegd. 

Hoewel, de veldtraining niet zo buitengewoon goed is 
geslaagd als de zaal training,· kunnen w:i,j er toch wel tevredm 
over zijn. Voor Lens·9 tot en·met 12 mogen wê zelfs zeggen, 
·dat het weinig te wènsen overliet. De ~pk~.mst was hier zeer 

·• goed, de ijver waarmee geoe.fend werd over het .algemeen ook. 
De spelers krijgen nu een po·csje rust; er staat nog 

ee:n ,mkel toernooi op de agenda., maar zeker per 1 juli g.aan 
we gesloten SBizoen h<ouden ( tf,ntninste ua't' voe;tbal betreft, 
vmnt behalve_ de. sportdag, het kamp en éte selectiewedstrijden 
daarvoor Popen we ni'g aan v0l1E.ybal toe te kor:en Fn h el 

,.misschien nog aan vostbal~em,is). ;n d;:; l.aatste week van au.
)7:,stus of'. de eerste van sept<ó,<tbor gaan· rra :::an wetr v0lop ver-

. dtr met wedstrijden en training. JUCU 1 

PROGRAJ,éi',:A JilliIORE.lj" · - , 
HE? ... 4 VA-VVP - toernooi. , . 

nooi. Het 
-2u30 

Zaterdag. n€·emt Lens 9 deel aan het Rava-VVP-tàu 
programma is als v~lgt 
L~ns - Ve,lo 

-2u55 ' ~uick Steps-Lens· 
-3;u55 Lens - Den II(>Qrn. · 

De opSttlling is"'·als bekend. Rcs. ï.:.Brt1jnsr.:a. 
S, tc8nkor:ist : 2 uur ingang Zuid&rpark, 2, gcd,.cl te (1.~ht0cr i,.I.'.c 
re '" dstrijdèn duren 2 x 12 1/2 tr.inuut .• · . . ' . . . . 
P1:UG. Mil.IA VUUR DUûD1RDAG 18 JUHI: 

. -7ul 5 Lens 9 - Lèns 1 ü . ,. Vl , 'i' 2 1 3 
-7ul5 Ltns 11- Lens 12 V2 ~ 2 i 5 

De :->pstellingen: ·. 1'€ns 9, 10 en 1~ _als b~ksnd. 
Lens 12: P,Bcije~sbêrg'-n v.H., H.S;.::.t, R.Pcetcrs, J:uvc:r-l 

P.v·.Di k, A.,t~c. :laas, :.L.,.v. ·.Ect~k,G-'.v.liijk,- 1t.Vf..rst0cgh,C.Suy-
, _ l,;,_ '.t'l.l .:,, T -..:,,·! r.:~ ;. · · .. s v --,r- r. t/r' 12···Ge:\;_· tr, .. E'..r · î:'•eR,t: 1CE.r~ - _-•.!..>-y.~•.~ ..... _-· ~ -··• •.• ~ --•'-A~, ..... "'_ t 
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'. ·_ F.Jcl'.l.sen, L.~èhee. -~ , 

1 
, , ~~ , ·,~, 

Afschrijvingen : .v.~6r woensdagavond 8 ·uur aan dhr. ·" 
L.Sarr.lea, 11E:zenlaan 43, t€l.331506, 

· C.v;'Dam 1 .. C.v.Gémert en F.Janssen dienen vrijdàgavond 
tussen 7 en· 8 '. uur de r.J,den van hun wegblijven bij de wed-

. strijden te'gen Quick Steps te melden aan dhr.L.Sarolea, · 
1,ezenlaan 43, · 
·KEURING _,. 

, Op maandag 15 juni, maandag a.s. dus, gaan wij ge::.a-
menlijk naar de keuring. Álle jongens .vn:arvan de namen in 

• de vorige Le11srevue zijn gepubliceerd; worden ver,,ach t. · Wie 
verhinderd is, dic•nt uiterlijk zondagavond af te schrijve!f · 
bij dhr.E..Sarolea, Mezenlaan 43, tel.331506. Wie z.ónder af:-'.· 
schrijven niet verschijI1t,. zal toch het kéuring~geld I,ioe;.ten ', 
betalen. ' ·• · 1 • 

- Bij ,de k8uring mo,/t norden mee,g8bracht:· . 
1. het keuringsgeld ad.f.2.- . 
2. indiE,n.men dit thuis hoeft: het bij de yorige·.keuring 

ui tgu:-eikte keuringsformulier. 
3. een flesje 09.htcnduri11c·. . ·,, ' 

Vorr de d<.r:1e klassers begint de keüring om 5ul5, 
Deze groep ·rr.oc, t :;,0rgen om 5 uiy aanwezig te zijn bi

0

j het 

. '-~ 

,keuringsbureau, Eierkade 1, (hoek Vi&gens,tr. )· • · : 
' De pup' illenkeuring .begint· om 7 uur. Voor de pupillen 

\-1' ,· 

hebben "e een punt van. samenkomst: Lijnkamp de là-Rcyweg om . 
. 6u40, · ' 

J . 
VARIA. l ,__,. 

-D'insdag 23 juni a.s. belooft E:en grote dag te word~n. 
voor nns lid Koos Wal:J:aart~ Hij zal ç.a'! in he:t huwelijk -tre'
den ,.c.t l:kj ,1.ary Bijl sm<\, ·ev0ncrns g_cen onbekende <lp onze 
veldn:,., De inzfóge,.ing vindt ,ilaats in de parochieksrk, aan _·de. 

· Apc lcloornselaan, 's-cich t0nds om tien r uur .. na afloop is er 
, g,:lcc ~nh"id tot folicitcrin in de pastorie. I:ogcn •wij het 
vanaf ,:icze plaats ·nu al doen ;? · , , 

• , -Robert Martinus hangt,· om· studü:r;td,.m,n, zijn ,complote 
•voetbaluitrusting in de wilgen·. Ond.er deze vr'ijwél niEiuwE. · · ·· 
ui trus~i,ig bevindt zich. ook e;'-n paar V08tba1s·cho€.nen, mea t 41, 

• cl:àt s1.-:chts. t,,c.,, kc.;!èr gebruikt is, Indien iemand intcr.:sse, 
h· <.:Ct.v"or óNc. voottelaJtribut"n• Rr,b"rt's adn·s ·is.•~·:b,~n-: ~ 

,;,'°'"';d;: ~ ; ~·, · t~ 1.11"1~ .. (6 • . -· ' \ - ,1. ~ ·. ~ : ,.- , ~ 
' 

. '· 

.,,... 
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~-, -Ook Hans_ V&ldink biedt e-en piar·. dt,gelijke V:o~tbalschoe,-

nen te knnp aan, maat 38. Zijn adres is Lunterenstr.117. 
' 

. . 
~ -:-:-:-

Het Wilhe3.mustoernooi. ·· , • 

Onz,e driè hoogste pupillenel_ftihlèn zetten zaterdag 

koers naar V00:r;burg, om de eer van Lenig en Snèl hoog te h0u-' 

(en, in het Wilh6lmustoernooi. l\looi weer, c.en.vlr-tte organisa-

' tie, prettige wedstrijden en bovendien nog goede resultaten 

,zorgdén er, oor, dat we er een leuke midt1ag aan hebben bele!èfd, 

,waarvoor Wilhelmus onze darik zeker verdient. 

, De resultaten waren, ,zoáls we al schrE,ven goed te noeîn'en;, 

'In ,het b'ègin zag het er nü t naár uit; dat ne tot grootse; ver-' 

richtingen zouden komen. In de, eerste r~nd.: im,aers, waarin . ·.

wc. tlègen de gastheren in he; t veld kwa•:;:en, wist alleen' hot A 

fü;,t tot EC8Ïl overv,inning te brc ngcr.. B delfd.; het 0ndcrspi t 

,en C Sp(.eide. 0-0 gelijk.- De tv1cede ronde was nog slechter. 

Het A wnn weer, maar )3 en C, lvê,,n nc.d~rlageri, die niet mis 

waren : 6-0 en 4-0 maar lic•fst bn dat in, wedstrijden van 2x 

,10 minuten ! In B bewogen dt:, meeste sp8L:rs zich over het 

Î.' l,l, alsof ;;c de pLnsiocngf.rechtigdc 1 cc.:r'tijd :náfü,rden: :E.an 

mentale injectie en ccnki;lc omzettinccr1 hadl~cn uchtcr' hc;t ge,

wcnste rcsultt>at, want in de, d,rde ronde,, tegen RKAVV wnnnon 

alle drh, onze toau;s. Lens A rias daardoor, al kat:rpiocn.· ]ict 

won ook nog de, viErdc wedstrijd, waarin ccht0r. hi;t çc,rste 

tcg<;ndOdpunt achtc!r kGE.per de· Waart vc:rdw0Em. Het 1l speelde 

nu gelijk, wàt een mooie prestatie was, want ,dat b&t&kende, 
. 

, . .. -
. het eersj;e ver],iespunt voor de kampioen in de B-afdeling,OSC . 

. füt C.kwam zegf.vier,end·uit de strijd, wat bet~kcnde dat·,het 

,'te, twoe,fü. plaats bezette. '· · • _ • • , 

De aanvoefü,rs Guus Rnodcnrijs ccn J,J 'P van Ge.n:eri mochten 

dan ook beiden een fraaie prijs in ontv,,ngst, m.m'-n, t&nminste 

,, evch vast houden, r:ant voor hut aanbrengen van un inscriptie 

, , bl~ ven bc.kc•r en lauwertak nog in Voorbur_g achté:.r. G 

Lens' juniorcntournooi ·voor C< rste klasscrs. 
. . 

Het knstorcrnoói, dàt zondag j .1. 0nd0r schi tterEmde 

weersomstandigh<Cdcn "crd gehouden·, is bijznndcr 'goed gcslaágd; 

Zover we kunnen horim,c.ren -was dit de t;.rst.:: kc8r, dat Lens 

.. ~ ic!.~ dcrgc,li •k tn_ .. r!1oci or _:-fr,ni3t_t..r-de· l n_ L-.. t ,~a-S mt tc. t:n ~rohts · 

C~):·-':. .. t . .,...:: l,_·;;:.;·· ., ... · .",1 . . ::~·~.--•L .!:1.·~~i-····~·-:":.''·l~; ·. V:,:n_ !.,:rfitr.11 l~'~-

, • <-,' : • 

• • • ,1 .. 

-, 
, ' 1 • 
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stad· ( als we Rijswijk en YoOl'burg g6makshalve maar evén ·· · 
tot "stad;' rektnen ) • AllE,s -1:iep op :rolletjes E-n we hebben · >_, 

✓ buf téngewoo:r. leukëi wedstrijqen gezien. 
Het Lens-"elftal heeft-hierin een zeer groot aàndcel 

geha-d. D0 eerste wedstrijd moest tegen de ge:vrecsd:e RVC
ploeg aangetr,Aen worden, doch onze jongens toonden-zich • 
beslist niet de mindc,ren. Int1.g6nd:0el ! L,ms was ,stukken 
sterker, maar· 1iet,.di verse fraaie kansen lopen. RVC" nam de . 

. , leiding toen Guido zich op een hogG bal verkeek. ]Jaar kort · · 
v:oor tijd: maakte· Peter Ke~1per uit een pe_nal ty éifÎ}jk. , . . .· . 

,,. DaarJ!a -kwamen we in het veld tegen DSS, naar later · ,. 
·_ bleek, een t!c)chnisch uitstekende ploeg hàd, maar• door Lens 

. ' 

wat overrompe_ld werd:, do_or 2 · snelle doelpunten. Het w.erd 

' , ' 

, nog 3-0 •· . · , •: . · · ·~- . Daar RVC slechts met 1~0 (en niet eens verdiend!) 
, . . '-, - •· .. . r , J 

van DSS wist te· winnen, plaatste L,me zich in de finalepouH, · 
• "" - • 1 • ,· - - " ":_- •' , -· -., ~ ;. '. 

])e andere gep],agts.te c1ubs waren Wilhelmus, en Lugdu-.· . 
num, De· eerste tegenst?nder was l'!tlhelmus, · dat het .: '·. 
sterke Westèrbvartier had uitgeschakeld. Ho,ewe1 de ·· . 

. Voorbul'gers over het alger.ieen · een stuk groter waren dan· 
onze jongens, hadden we dabl;: zij· ons technisch over-- , 
wicht me·~ hen niet veel moei te. ~let 2-0 werd gewonnen, 
dank zij 2. aoe '.Lpunten v@1 .linh:sbinnen Ka.rel v. d .Laan. -

·Het· eerste was werkelijk ze·er fraai. Op één van de vel'è. 
ui ts-fekende ·corners, die Wil Venderbos deze !lliddag ·, _ 
afvuurde, timede Karel bij'zonder fraai· en met Gen forse.:., 

· kopstoot velde hij, het· vonn:i,s. ' , · .• 
Reeds de volgende wedstrijd brélcht :'.Jens ·tegen Lugclii.11U111,; · ·' 
dat zeer fel tege;istancl bood, De Leidenac.rs nar1en 'zelfs 

'. a.é -'.Leiding..1, Peter Keraper bracht na e_en so).orush. c1e ,IJ9.1'.:
'tijen op gelijke voet. We had.den wel heel erg pech, toen-'' 
een kogel van Venderbos ·v.ia de binne'nkant van de e1fo. 
paal teg_en de a.1,dere lrnt,ste en vervolgens in h:;mèen · 
v.:i;-1 è.e keeper· terecht .kwarL •D;i. t kostte ons, ui teinè.e lijk 
dé beker·, want: aangezien· Lugdunum de 122.tste wedstrijd 

· ,-·tege,1 Wilhelmus vrij gemakkeljjk rilet 4-0 won, gi'ng_ de· 
·.' eerste_ pr5j~- êla.n~ zij ee~ b.eter 4oelge;aiè.cield.e, dar:. _Le::::.&-··-. 

. . n2,_::ir Lrgàu.nuf1. 1:iettè;:1i_n een~ U±tsteke21{:e ~:,:-:.."e.st.:~tj_~~ v:e'.t: 
· ~~,..:~i -~-(\-:·;~;i.·.:..r1 in l.-~t. vr:_~~ GtS:-:.:-·ke~ ~:-:.i:.tr:1.i_. .. .. ·· ._ ... · · .:,, 

l ••. -
-; -

·/ 
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De eindstand 

l.Lugdunum 
2.Lens · 

luidde: · 
4,R.V.C, 

· 5 .Doe os . 
3. W:.ilhelmus 

- 7.D.s.s. 
8.Excelsi.or 1 20 
9. Vredenbur_ch. 6. we·sterkwartier 

Een bijzonder woord van waardering ook aan.de ~rga~ 
nisatie •. Alles was :prima voor elkaar• (er was zelfs 
voor muziek. gezorgd) en alle deelnemers en toescho' 
wers (helaas veel te weinig!) heb.ben zich best ge-
amuseerd. Vo~r herhaling vatbaar l L. 

========== -======================~~================ : ' 
EINDSTANDEN, --------- . _-· -- -~----
Als sluitstuk van de cornpeti tie 1958-1959 public er, 
we de eindstand en va.YJ onze e lftal1ert, voorzien van 
enig ,conmentaar. Allereerst de ·senioren: · · 

4B , 
· '::i-Graveazande 20 14 3 3 • 31 . 7C-31 
Gr.1Hlleu IIVAC20 11 4 5 26 6~0 -39 
N :- al d w;jk - 20 10 5 5 25 48-41 · 
Il.E.C. 20 7 8 5 22 • 45-41 
Delfia 20 6 Q 5 ._... 21 53-48 ✓ 

H.v.Hoiland 1 20 9 3 8 21 40-37 
Oranjeplein 20 1 6 5 9, 17 51--63 
LE n s 1 ·. 20 · 6 5 9 17 46-59 
Ve:i.o 20 5 5 .10 15 - 32-56. 
Hermandad 20 6 .1 13 13 · 44:..60 ✓ 

,Full· Speed _ 20 5 2 13 · 12 38:-56 

Zo i1eeft dun Lens 1 dank zij een ui tstckende einc1-
sp,ë'.rt ,z:i.ch nog op redelijke afst2.ntl van tle rode lê.h
ta.,".'.rntlr~~gcz- gevestigd. Het heef.t er even' benauw~ 
UJ.. + ..... ezi ron toen '"'e c~-i,":I .,,.,.run:el~P--e ..;-.~·r.i···,ki~~--- (l"Aor-v:....) -~.i. ~ VY L_,._, 5 ,, -v.t'- ..L.l.l.L.i i __ _.b ~ 

m2"~:ten, riaar gelukkig is·alles·nog goed ::.:fgelopen, 
Dat ons eerste zeer wisselvallig hpeelde bl~kt wel 
ui·~ grcte nederlagen tegen lager gepl?,atste clubs 
(Vl:lo~ Full Speed,. He:r;mandnd)., t~rv1i'.:jl d . .1.:,.rariast·, 
ov rwil,~1in1::en i;eb-oekt werd.e,1 op hoger ger- - :•_.:;tste 
C "., · '~ (·-- · .. •.; - · -2x •ïa~" ,,, .. , ·. • ·, • H 11 ··-d · " ·.-:, ., · .-~ - ::!.,. ... , ~'. ::, .• L._.:. -',." ~ .-1~'\ ~ Ü . a..1:.1 . .,} 

·' 
~· . 
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LE,NS 'ZAKAGENDA 
Zaterdag 20 
Znndag 21 
Maándag 22 
Woensda_g 24 
Zaterdag 1 4 
Zondag ., · 5 

_Vrijdag . 10 

juni 1959·--PÜpillen a,b,c en".d 
Lens- 10 en Lens N · ' " 

" 
tl . ' 

Juli 59 
Il 

' " 

• I, .. 

Clubavond ! 
·Bes tuursverga de ring~ 
Laatste contactavond van dit. seizoen 

: De Sportdàg ! 
Algemene ·jaarvergadering! , 

--------------------- . ---------------------- --- ~ -----------
--32e JAARGANG (1958-1959) n~42 18 Juni 1959 . -

ONS CLUBHUIS. 

. , 

De bouw van ons eigen huis vindt ·gestaag,v0rrt
gang_.. ;,',anneer deze ·revue verscl!1ij.nt is men reeds ·met het. ,pet
selwe~ k begonnen, en kan men een indruk krijgen hoe het ge
heel zal wnrden . Belangstellenden zijn van har'te welkÓm! 

On!{ de officïële stult!ten van de obligatielening 
zi·jn van de pers gekcwen. Het gehE,el ~tet .er_keur.ig verzorgd 
uit .. · ,Uleen al nm. de uitvoering zou :i:en het op ;:,rijs ste':l.len 
één_ of meer·,, stuk!Wè " in z_ijn :tezi t ~e krijgen, nog afgezien 
van èle enor_me s·teun men daardo0r aan_ de vereniging. verleent. 

_1Iomen-',eel is het dagelijks bestuur druk doende 1. .• 

er de _vt:re:i,ste harüJte'k:e.ningen- op ·te plaatsen. Daari,/3. kunnen .· 
de stukkén ge, egeld ',;orden. Degenen dié hun_ inschr_ijving reeds· L 

nagek"r~en zijn kunne,1 de p8j:ieren na 21 Jurii a·.s. tègemnet zien. 
· · . Indienefiog leden en donateurs zijn die in het' · ., 

bezit van e,"n 1;" stuk " willen komen, dan kunnen zi'j zich 
tot een van de bestuursleden' wenden. · , 

. OFFICIEEL 
In ball6;tage: 

,,, 

n°1 L.J .L Boin :J.4.4.49 Zonneoord 278 , .; < 

2 1.B.Grnen 6.11.49 Wezelrade 48, 
5 li.B.K.Lnc:,·e"s-rein, 3.12:41 Irisstr.105 ' . 
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n°4. A.G.A.Lunet 

5 H.C.A.Fokke 
6. 'M.A.Heerkens 

Nieu~1e donateurs: 

8~ 8 .41 · Beëkbergenèt:r ,38. 
16 .11.4'5 ·casman~str .·3a 
24. 4-4~ Beresteiplaan 92 

C. ~émé triadès , Leyweg 46a 
l/ • .l1aá.er,1aker · ükkernoots tr. 218 

. Best'uursvergadering · 
. ·: Df .e.v.bestuursvergadering wordt gehouéJ.en 

· Juni a.s. ten huize van de heer L. de 'ileert, 
op woensdag, 24 
W0lweversgaarde 

32i. Aanvang 8 ~=• 
JAÀRV1RGADERING. . 
j Het bestuur stelt zich voor

0

de. 
)1c>uden op vrijdag, .10 Juli a.s. 
· u. We rekenen op de aam'Eiigheid 
n.<'uder. 
'RAINING 

algemene jaarvergadering te 
Nç,teert U dez;, cl.atum~oreeds 
van alle leden van 18 Jaar 

• 

., . i De heer J. Willems, die de training gedurendè een '. 

'•'4ijftal jaren vnor onze· senioren heeft geleid, zal voor het 

1.s.seiLoen niet meer•peschikbaar zijn. Persoonlijke redenen 

hebben hem er toe gebracht zijn functie ·~er beschikking ,te 

stellen, rede en welke. wi~ ,:;en volle k,mnen v.aarderen en eter

halve ook dienen te accspteren·. Het zal vrecsmd zijn de heer 

' ' 

' ' J .\'i:Hlems niet meer bij .ons as1n het werk te zien. Viie• her,,, 

zoals wij, bij zijn werk als trainer, v3n nabij .hebben g~v~lgd, 

weten met hoeveel enthousiasme hij deze taak op zich heeft 

'genomen. Vaak onde:r: heel moeilijke omstandighedèn heeft hij . 

'zijn wek moeten verrichten. We denken hierbij aan·.de ja,:ren, dat 

hij' rr.et ~nze spelers ·' s winters de duinen iricrok: Hoeveel 

.. zweetdru:::,pels zouden er op de beruchte ,"bloeèèbult" zijn achter.

gebl,,ven ? Toch hebben ~nze spelers deze t0chten al tijd met 

plezier en taaie volharding v·olbracht. vdc tijdens de, Ockèn~ 

burehf:e peripde ,vas de opkomst JJ.l tijd b,,vredigend. . . · < 

llierm,ast stond z:ijn huis. al.tijd ',;pen voor te.chnische 

en· tactisch.e besprekingen~ .. . ' . . 

• · Unze vereniging is de heer J .Wil 1 ems grote dank ver-

schuldigd .welke w.e hem (lán ook hierdc>or gaarne betuigen. 
. ·. 

. . . Vi:.nzelfsprekond zal het 
'-•>·maa·,regelen r:octen nemen, die er 

bestuur op 
j;oe ,zulJ en 
tt- I' !· · ·1ir1 l_. 

korte term) jn · 
leiden,' dat de • 
n wnrclt.:?). "gl r:.0r:;c 1:. tra i ~~ir .... /y.-1(\_/' :1,r • t"!'°'I .t tf.1-_ié , . .,, 

. 
"·-r· .. ,·-
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------·---.--.---~------ .·----------------------------- ---· 
· Reede zijn onderhandelingen beg"nnen. We· stellen Ons· voor 

met de nieuwe campagne per· 15 juli a.s. te beginnen:' :ï:o __ sj>oe

dig mogelijk zullen de definitieve plannen worden bekend ge- • 

maakt. 
• 

JAARV1RS!AGEN.. · 1 

Viille:r. de secretarissen. die hun verslagèn· ovér het -· 

. afgel··pen verenigin,gsjaar nog n'ie~· inleverde;11 deze 'ui térli.jk 

deze week bij het algemeen secretariaat bezorgen, DE(_samen- . ; 

stelling_ en.tijdige toczending~aan de leden váp het-algemeen 

verslág, Z<'u anders in-de vèrdrukking·kunnen komen. We re-· 

ke1,1en op ·u. · ., , 

\, ,· -:-:-:-

Toch nog een contactavond·!, , 

,Tie PéPé is.voor de -aandrang gezwicht. Op veler ver-
. . 

,/ ', ' . ,• 

zoek zal. er v66r de vakantie nog é_én contactavond gehouèep 

(;Il wel "P zaterdag 4 • uli a .'s. Maar· h~t sprEe\ct yanzel± , 

, dat de r,ropagand!3--c0mmissie nµ .op een .'1 ui tve'rkocht huis " 

rekent. Houd U deze avond_ nu alvast vrij? · 

VARIA. 
~Aan de oproep va.;; ;J. Willems· om' de shirt~ va:U L0ns 1 

in te leveren is tot nu toe dobr één Ör,bekbnde ·nng geen -ge

volg gegs:vcm. Joop mist dus nog één, V-shirt. Wil iedere.en;·' 

ook äegem:n die slephts een E.nkele maal met het €érste mee-

speelden, zijn voetbalb~gage,nog eens.naspeuren? · , 

. -De examentijd is nog .maàr pas &angebroken en nu reeds 

.kunnen we een L,nslid ~eliciteren. D01f Smabers behaalde de 
. . .. . ~ 

vor.ige· week, namelijk zijn ,cinderwijzersdiploma en gaat nu van 

een ,,,ei verdiend.,, vakanti<j geni&ten. Gdijk heb jé, Tir,lf, en · -

alsnog van harte g&fèlici-lecrd J · · · 
. . ' 

-Lr gaat weer eens ,;;en knslid er.ligrGren ! .:roop BoClrtman 

wil in -1'.ustralie · ,en to'ekoms.t voor zich gaan opb;·uwen. Al 

spijt het ons natuurlij!, dat wij voortaan zijn gezicht in de 

Lenskring zullen missen, wij willen hen: niet anders dan ve1c,l .,,._ 

succes we:risen in zijn tweede vaderland. Het· aller:beste , 

. J OOp· ~ ! • · , ' · ~ 

-------------· ._ .-------------------- '·. ---------------------
• 

DE PUPILLEN WETEN VAN GIE.N vPHCUDEN ! ! 

' 
.. ·.,,: 

', 
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JlJNIORl-S, Attentie· ! • "i 

Lens 9 t/m-12 ·: ç.enk aan de wedstrijden 
om, 7ul5. Lens 9 ·: witte shirts meebrengen ! 

' van -·i.-navond 

. . . 1 
PROQRAMfoA VOOR ZONDAG 21 JUifI 

:-12 uu.r Lens 10 - Lens N V 1 · G 1 L 3 • 

De opst~llingen : 

Lens l O als b, kend. 

Lons fl dit is een elfta"i van nieuwelingen·, die· nog helemaa 
niet, of pas een enkele keer. in wedstrijden zijn uitgekomen. 
De betrokken spelers krijgen een.aanschrijving. 

Afschr.ijvingen: voor zaterdagavond 8 uur aan_ ~hr,L.Sarc;,llc,a, .. 
Mezenlàan,43,tol.331506. ' 
Nng eens : . dé keuring·!· 
. · · De jongens, die' maandag niet met1 de. gezamtmlijke. 
keuring zijn· meegew,iest, moeten·- als zij ·in sE:ptember willen 
spele,n - v"'è>r 1 juli op <.igcn gelEcg, nhqid naar de keuring 
ga&n. De K.N.v.B: hu,f·è nl: bepaald,· dat "de.nieuwe competi
tiekaarten uiterlijk o-p- die datum moet<-n worden aangic:vraagd .·, 
en' daarbij moeten de k-:,uringsbewijzen •1 rfü;n ov<.rgèlegd. 

Het adre,s is ·, Bic rka_de 1 . . 
Keuringsbewijzen inlvvE.r8n b:i.j dhr •-~- Sa1'0l<!a, Me-

zenlaan 43.' · " · ; 
. . . .liegenen die, maandag zonder afschrijven niet zijn 
verschenen· krijgen be-richt o·p welke wijze zj_j het daarvoor 

. ye,i sch~ldigdE, ke1;1ringsg0_ld m_o'° tEm 
I 
vr•_ld-~e:'-. . JUCO 

-:-':-:- ' . 
Iet S·:ortkamp. 
-· .. • : -·_ l • , . 

· De boid~. c.c.rste kampweken ziJn voili-gebnekt. In··· 
;:r;_oep 3 zijn ·ccht.:,r nng cnktle _ilaats~n opc.n. Vnnr een paar 
spelers uit Lens ·11 c.n· 12 of van dG pupillen brntaat du·s nog. 
J.e' gelegenheid zich op ·00 gEven. _ -

Opgaven en inlichtingçin bij dhr.A.van Gaste~, 
rociat~~atr.166, t~1.339soo.· . . 

.- .... 

,· 
. /. 

-_:-:·-:-

-·-~ ~ . 

.. Karr;pcrmn'iis&ie. 

' 1 · 
'• : . ',: -· • ,. : .. :. ,: . \ -1~ . 
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' PR0GRAhffiiA PUPILLEN VOOR ZATlRDAG-,20 JUNi Ï959·.,' 

Veld 1 Veld 2 

2· u~r Lerts A - Excelsior· A ·('Lens' ll - Excelsior B 
.. 

2u45 Lens C -B , 11 
• C ... •i D _- " D 

3u30 Excelsior-Lens A · -·-Exce1s.or A- Lens B 
_,,, 4u45 · 11 D- " C ~-~ ·" 'c- · 111 : D. 

De elftallen zijn ingedeeld in_ 2. groepen: 

Groep l : de A -€J.n en B-elfta:llen; 
11 2 : de C-en D-elftallen. 

,· 

Ieder eiftal speelt tegen. del beide in dezdfde groep inge

deelde elftallen vari de' tegén.])artij. Bij gelijk eindigen van· 

2 of mU:r elftallen- in dezelfde groep beslist het doelgemid-

. delde; is· ook dit gelijk, dan v/orden telkens 3 str,afschoppen' 

genomen, toto.at een beslissing is verkregen. 

De wedstrijden duren 2 x 20 minuten zo·nder rust·. De ec_rst

gen-:>emde elftallen verdedigen _.in de 'eerste sp<c:elhe 1ft de 

'doelen ·aan de zijde vah "de klu,dgcibom1cn', de andere ttàppen a:f. 

De spelers--van A en B moe:t<,)1' ui.tc,rlijk om kv.·art v61,'r twee, · 

·. die van cLen D. uiterlijk om half drie in hun klëcdkamer aan-

we,z;i.g zijn a 

De opstell~ngen: 

Lens A · als vorige week . G 2 L 3 

Lens B als vorige weck me:t A,OvÈ:rklift i.p.v. R:v.1~ten 

G 2 L 4 

, 

Lens C F.Meyer, H.Rothkrans,C.v.d.Kuyl,J.Je.nssen,J.Jehce 

J :Lang~r?k, A .Kr,:,l ;H.Suijkerbuijk, H. v. d.He:ic,teµ,J. Luneman, 

F.v.d.Oufüraa. G 2 L 6 · · ··, ·, , · 

fü,servcs: J.v.I:ieshnut, F.E:oçno, .J.A,Groothuiz.en,A.Groot. 

_ Afschri,ivingen v<'>/Jr vrijda_gavond 8 ;u_;. "àan' dhr.À~väri Gas

tel, Tomatenstraat 166,,tel.339900. 
, -;-;-;

LlNS I uNDlRLlliG PUPILL1N.T01RNüÛI. , 

Ook .het>vijfde· Lt nstoûrlÎO.oi. van dit. j~a~. weid doo; t · 

·, 

prachtig weEr bégunstigd; En evE:nals van· de viJr voorgaandé · 

kunnen we zonder meer zèggeri, ·dat' ht,t gcslaàgd îs.·.Een • · ',; 

. Vl(l(1rdj~ van 'dank vot--r 'al d~genen diG <:raan h0bben:.me,gewerkt, 
. ' ~ "" ,· ~ . , . . 

_is zekrqr gec:n-.·ovcrd:=Jad. ! · -:• --~ ~.. ... ·. 
~ 1 • • ' . • •• ~ 

' 
"',,. "'-~ .. ... ., ':.; 

,-
' ; t ,i . 

. ' ' •.' 
,-. ""', \ 

... 

.·. ~ 

',, ,. ' 

- .,_ 

·, 
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Het was· ó.Pm~kel i.jÎ<, dat de, einds_tand in_ dit toer

uooi pr€cios was; zoals hot eigenlijk behoort maar zoals het 

. yoor zover we ons kunnen herinnoren, no·g·· nn"i t gewe0st :is; 
l,et hongste elftal we.rd numr,\e,r 1, ·het tweede eindigde op de 

biecde plaats en zo tot en met het zesde. Er zijn dan ook 
· _, __ ;_ nlet v:eel onver,;achte uitslagen geweest, Ge.tin enkel elftal. 

won van een hoger en er was er zelfs maar één, dat een doel

pnnt wist te maken togen -ee'n hoger elftal: Lens E, dat 1-:1 
speelde t0gen C. . 

Goede''prestaties leve,rde het C, dat A een gelijk 

's9el afdwong en het B handen vc'1 werk gaf., Ook het B, da,t 

alles won behalve van het A (•n ook in deze wedstrijd ui tste

~ond partij gaf, mag_best tevreden zijn; 
· De hoogste s'cores war,m 12-0 (A t€gen F) tn 10-0 

( C tegen F)- · 
be volledige uitslagen 

ll F 4-0. D - A U-4 C E : 1-1 

A - C o-o· B -·D 1-0 }' 1-: 0-1 

C D 3-0 1 ·- B U-2 A F 12-0 

D F 5-0 L_- A U-9 B - C 1-0 

A B 2-0 F - C U-10 D li 2-0 ·. 
1 

' J!..'!_ €indstand: r 

1. •A .9 27-0 ° 4. D '4 7 - 8 
2 ,B ·a 8-2 5' . 1 4 2- 14 
3. •C ·7 -14-2 ·' 6 F 0 (J -32. " ' \.T. 

- -:-:-:-
Het Rava-VVR to~rnooi. \ 

' 
Onk hior weer E,€n. succes. L, ns 9 h.gde be,slag op 

· de urstè plaats ! . · · · · . . ' ..... 

. De eerste · cdstrijd t, gen DLn F,-C'rn ·,,_erd met 0-0 

gcltjkgespccl'd; ·\7,:, haéla:"én' deze, kunnen v.innen. 
Te.gen Quick Skps· wr,nncn YIG n:Gt 3-l,/ en de lau tste 

· weilstri,jd tegen Velo met niet,mindGr dan 6-1. Dit ~as de 

· b.sste trndstrijd van dé dris. Met rust st.,ndcn Wl' .al er. t 4-1 · 
vool'. Vo ral de vc-orhmcde spc,<elde ui tst~l,cnd. Daarna WE'rdori 

' ..... ~ ' . 
nog 3 cloc.-1·,~untcn f'·r.,r~cktT-;•rr.~"l~ir één haêl . . 0: .. schiSiè.2rtchtcr 
bl~.·:·.~JU.tl~ v-. -:-, lt .. ;__;r ~- .. -1 .,. --.-l..,i1\ ts Y: .. n 7-J. F r;o-

, 

, 
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t~erd. M~ar,de,eerste prijs was in ieder geval bihnen. 

- ,Quick Steps -werd tweede, Den Hoçrn der_de en Velo 

vierde. . ' 

.. 
· ENKLLE STANDEN. -

' ' '. , De ?anvoercler. • 

. -
~ 

' 

~, I 

.. 1 D · ~ 

tR.V.C. 3. 22 Jl 8 3 30: 62 -36 1 
/ ...,. . .. '\ ' 

L<è.ns 2 '. 22 13 2 7 28 '6:;:_ 50. 

4D0 6. x) 22 12 2 8 ,24 '72 -35 

. VIOS ·3 22 11 2 9 24 57- 49 
SHS 5 22 9 5 8 23 ''85 -40; 

Laakkw.5. 22 10 3 9 23. 65 -62 

•. Full S-p.2 22 10 2 10 - •. ~, 46 -52 

Spn,0 rw. 2 . 22 11 - Jl 22 , 48-"58 

Wi:.stcrkw .4 22 8 4. 10 , _20 ·)12- 56 
Naaldw,2 x) 22' 8 2 12 16 44- 54 

, 

. , ;· ... -

.-.. 

; 

· Kran.2 ·" . 22 6 4 12· · 1.6 52-71 ~. , ... , 
Conco,dia 2 22 5 2 15 12 33-e5 
,x)' 2. punten in mindering.·'. '. · ~ , 

·. '"'at j a1~,,1er t ;ch van het tw,rn de ! l\k t één be 0n ·. 

zaten 01/zc reserves reeds in dE: KNVEr toen na een ma<3-ndcnlange ·. 

rn,J,-~-aan nok-race rr.r.. t ADO. 6 dE,ze c'1ub ons los moest laten cn 

v;c bijzr-nd,cr fr&ai ai,n de kop stonden. 'iviaar ineE;ns wildC, het 
1 

· 

ni...t me,:r'lukkcn ,:,n volgden achter _clkaa:z:.·e.nke],e n.:derlagrn 

~ W?,ardoor v1e juist met de .havm in zicht stranl:l.en.-,0ok ADO_ 

· zakte: af en RVC ging ·als lachend~ dorde µiet\de ec.r ,strijke.n. 

, Acht0x af bezi,sn na tmirlijk wel c.E:n ttle:urstuliing, máar· E:er-. 

- lijk gcz.egd mogen wo over de bêliaal de tweede plaats toch ook 

·-~wel tLvrcdcr.t zijn. 
2 I. 

Lcns_3_ 18 13 

Ccleri.5 18 12 
Bl.Zv,4 18 12 
Hlam.J · 18 8 
Cromv.5· 18 .7 
SHS 7 18. , 7 
Dclf',t 4 18 6 
~11os.-6 ... _re -·d. 

, ~ ~~:·-··-.r_, 4 ~ . .tf ', ~: 

·:. ,,._ 
,' 

2 3 28 81~26 Lens 3 leverde prac~tig 

·1 5 .25 . 69.:35 spel. Zojuist. tcrug'gdse·&rd " , 

1 .. 5 25 ,, 63-32 in de twee de' klasse, ,ierd '.· ·, 

2 B· le 36-53 in één ruk' opgc0arche~rd 

3 8 17 50-5.9 naar het eerste klasserschap, 

, 2 .9 1:6 · 36-47 dat met vlag __ 0n wimpel w8rd 

3 9 .15 39-43 veroverd. Cclcritas een :in: 

~ ir f~ 3i:iÓ Zv:a~·t h~~è':,n, al_hct,';1~
1
g~~ijke ,. 

; ~; ·· .. , __ , 7 .. c2 _,:..n .Jv 1 o -, t .... r" l1 ,J • • -v _ n 
"', '. .-· . - ~ ' -- .. :-~ ,,, 

' 

f , ..• 

, ' 
'J' \ 

, . \. '.. -, 
,· 
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te kooien, ~ar BeiherSóê~gen c.s. lieten zich niet van de 

,wijs""bz:engen. bn nu maar afwachten, doe Lens 3 zich in de 
eerste ~las zal houden ! · _ - · . · 

· VeloV_ 18 · 9 , 7. 2 25 · 50.'.34 
Pösyd.5 18 11 3 4 25 59-34 
N9'1idw.3 18 10 4 4 24 54-36 
GJJA 4 18 9 4 5 22 . 57-32 
i.v.H:3. 18 8 -4 6 20 52-39 

j,eris 4 18 9 2 7 20 60"4 7 
~es~ 18 e_ 4 6 20 51-44 
Verbµ.3 · 18 5 3 10 13 47-57 
ADS 4, - 18 3 15 '6 25-92 
Spnorw .4 18 _2 l 15 5 24-72 

BPsiissingswed~t~ijd: 
Velo-?ostduiven 5-0 

Vele> kampioen. 

·' 
· ). , Het vierde zat, evenals het eerste,, in r,en W&st~ 

lanuse afdeling. De krachten nntliepen elkaar hc~l veinig, 
z0pls wel uit de stand blijkt •. Lens 4 pr::St&erde he.t.nm allé 
tetenstanders t<J wc, rs t_a_an, want op eigECn -i:,:rrein bleven .:e 
ong,sla;,;<Jn, waarbij slechts éénmaal .;erd gelijkg~s;;celd(Naald-

. wijl<;). î,laar O ! dieui twedstrijden. Dan ,-;,-:s h,;t ineens mis.! 
Vandaar de ui teindclijke zesdè plaats. Hierbij raoet, 1fol reke-, 
nüig gehouden r,orciÈ:n met het feit, dat d·-0r de· hongspanning, 

~ ' - . 
waaronder, de hngere el_ftallc.n ,spec,lden, he;t vierde nngal eens_ 
.aderlatingen· in d<f ops'telling moE:st ·ondcrgu,n. 

3 G . 
Blauw Zwart 5 18 15 l 2 31 
Archip8l 5 ' 18 12'. 3 3" 27 
Rijswijk 5 18 9 5 4 23 
!RSH 4 16 7 8 3 22 
Voorburg 4 18 6 "2. 8 16 
Tnn,gid~ 4 18 7 2· 9 16 
Maasstr.5 18 7 1-10 ,15 
U:!lE 4 18 4 6 8 14 
Lens 5 ~ 18 2 2 14 6 
VDS 4 ,r)_/ 18. 2 4 1_2 2 
. x) 6 puntcri in mindering. 

81-29. 
67-27 -
56-43 
6,,,.48 , 

·~1 1 - , 
~J -4 1 
46-5ü 
49-61 
36-48 
3f<-90 
32-83 ' 

· _ E,n nu Lens 5 . Brrrr.. . r;; t griez~ lijk ! ! W.e mogen wel 
heecl blij zijn, dat VDS zo vric nfülijk uas om drie maal niet 
op te kom€n, !:n6 .. r.i r-arEn wij. hc--t ., cc1.csj0 gc.,e( st. i,.: hopen 

.-

va11 harti:_ ,~n+ !.- ,7 --~,.::i ;~,-,.,, \-.l , • ., • •···-. · ._,, 
:-=:.:a=:::=.J....:.·:=:..:::::.·::.::.. ... _, .~ -·· -,~~~:::.,:t-~ .. .!'- -~:.•.:;.'. ~.:: •. ~- .- ·-1-'.-•---.,_ ···-····------, ---~ 
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. j2e JAARGANG (1958-1959)n°43 25 JUNI i959 

- . - . -----~ ' --- ... . --- ------------ -- . ---------. -----. 
-. LENS 1.ZAKAGLHDA 

Zaterdag 27 Juni 1959 : Leris jun. l en pupillencombinatie 
Zondag 28 Il : 'Lens. l (jun),! 
Maandag 29 Il Clubavond ! ' . 
Zaterdag 4 ·Juli : Contaç:tavond ! 
Znndag 5 Il '• Lens'Sportdag ! ' . 
Vrijdag 10 Il Alg~mene Ledenvergadering ! 

' , 

,~_ .. 

• 

' ' 

/ 

..... =---" -- .. -- -- . - --- '------------- ---------- .---· ----
LEEST 1f DB AGENDA GOED DUOR- ??? f '. 

1 

. = . :;:;=;;:== ·========::;:= t :::;: - ====· =. ==. ==' ::;=======;;====:\:::::;::;:::: . ,=== 
HTCASSO. CVN':êRIBUTIES, . 

• De leden en donateurs van ónze èlub zullen deze maand' 
onze incassee,rde,rs wel gemist hebben. Inderdaad waren deze · · 

1 . nog, niet in de gelegenheid de maanfü,lijkse conttibuties en 
d~naties op te halen, , . 

We zitten namelï'jk weer aan het begin van 'een nieuw 
,verenigingsjaar. Dat wil zeggen, dat er voor ieder lid en 

- de-na teur nieuwe contributie-en dnna ti ekaarten · ge schreven en 
getekend moeten worden. Dit.vergt uiteraard heel wa,_t werk, 
waarbij nog komt,' dat eerst de ledenlijst moet worden· "'pge-
steld. , . . '. ,._ . "', ,. .· ._ . 

Hierdoor is dus deze vertraging ontstaan. Van be-
voegde zijde werd echter vernrmen, dat men rret ·._et werk bij-

, na gereed is en dat aan het · èind van deze .week de nieuwe'•· 
kaarten bij de incasseerders terecht zullen komen. 
· · In, de maand Juli zullen dus de cr,ntributie-~n dona-
tiegelden vnor 2 maanden ('Juni en Juli) worden opgehaald.· ., 
We vertrouwen, dat onze leden hiermee acc0nrd kunnen gaan 
en dat zij .weer ,hun mede,-erking willen geven, .".m de incasso 
zo vlot mogelijk te doen verJ.open. Of nog liever: Betaalt · , 
.U Pl..R GIRO L Da-~ :--n.;t de.zaak ·nog.veel ,eE:-nvouäiier .! ;p ïree·~ 

1 ';..;,L , •• ••. ·-:-::-·~"711 .:. ,,: , ... "1,-: ; ,.r .. ,•,·•-"·~-- ,, · .,,. " •, -•·•,j,:.. , 
.•. ,( __ ~.,. .,;t . .!..l,11•.'.~•.-· ._. ~+ ~.~• . ..,;;,· _ L.,...;TI,, .. (t;,·.,1;,.T_,\. ~-A~·-.,··.·, "-··,. • 

_ r~r;~,1o, .: · .- ; _. · 1i: · 1:1 '. C1, : ~' ' ·-:, .• -· • ·•· ·· · · • · -
~ ---r-~'-"-- ,C• • --- • • - •• ' ·,,__, 

, ' 
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In- al lota e, l '.' 

H.C.A. Fokke; 
!. • H 1 k lu .tt,~ eer .. 8flS' 
J,i;J .i\1:Il:i:-oeke, 
donateur: 

16.11.45· Casua;istr.3e 
24'. 4. 32 Bere tseinlaç1tl 92 
26 76.48 Zonneoord,228. 

39 B.van Valzen, Garderenstr.25 •. . . ' . 

U TUODIGING : (overeenkomstig art.61 H.R.) tcit bijwoning van·.· 
' qe àlgeme,ne vergadering van de R .K. V.V. LENIG en SNEL, te hou-
, _de~ op VRIJDAG, 10 JULI 1959, des avonds om 8 uur, in de zaal 

i _ --~ n. de R.K.Upenbare Leesz_aal en Bibliotheek, Sophialaan 9, 

. al re~. ~- AGiNDA ' ' 

. ' 1. Opening door de voorzitter: 
2. Vaststelling notuien, van· de' algemene vergadering van 11 

juli 1958. . 
3. Ingekbmen stukken en-eventuele mededelingen. 
4 •· Behal}djlling jaarverslagen van algemeen secretaris; elftal

c0mm,issie; juniorencommissie; cortàctcommissie; technische 
,· c0mmissie en kas-controle-èdmmissie. 

5. Beh/Uldeling finanqieel overzicht nvei' het veremigingsjaar 
·· 1958-1959 en de begroting 1959-1960._ 

6. Vaststelling C<'ntributies ·en donaties. 
7. _ Bc•sp1:-eking bestuursbeleid •. , . . ' 

, 8. Verkiezing bestuur: overeenkomstig art.28 HR is de volgende 
<ioÓrdracht opge'maakt : S.v.d.Laan, voorzitter; H.Houkes, 

•· secretaris; L.de \'./éert, penningniees•~er; A.v.Luxemburg, 
2e-secretaris; J ,H.l'iüstèfeld_,.2e penningmeester; A.v: 
Gastel, A,Hoefnagel,C.Hoogeveen Sr 6n P.MeershÓek Sr. 
comL1issari ssen. · · 

9., Verk:tezing elftalcommissie en kas-c~n ~r<"le-comraiss.ie. 
• î.o.· Benoeming : ballotage-c0mmissie; cnntact-co'mmissie; com-

. missie vo·cr terreinen e,n·'materialen; junioren-comc:issie 
, en technische cnmmis, ie. --

ll. Eventuele voorstellen. 
12. Rondvraag. 
l 3. SJ. uiting. 

, ' . 

1 
· , Vof\r de vr:-,rki-; ::l~:.f; va·!l brct.1.uir/ ,,::_iftalc~n:mis~ie en ke.s" 
~~"ntr·•;l,_ .. c?z•}!~:!t:~ ii:.: Y-'....!·~ · t' ... ~ .:l·~- ,.-::.:.t;t::--i.,!' ::!t: v'~ ~·d1:~t;;~·ir:e; i:'!r,;1è.~c!_c .. 
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ten worden ingèdiend, Ten ;einde een viotte gang' van· zaken -
te wàarborgen·,. zal het bestuu:i, het ten zeerste op prijs ,._ 
"tellen als ·eventuele candidaten voor 5 Juli a.s. bij ,dé 
1;1lgemeen 9ecretaris ·worden ingediend. ·. . . . . 
·· _ Indien c,p het vastgestelde aanvangsufil het volgens . 
art,64 HR. vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aan-

: wezig is, dan·-wordt·op Vrijdag, 10 Juli des àvonds om Bu3lJ 
'de v~lgens ~i t artikel v;oorgeschreven nieul'!e v~rgaderin!?ï 
·gehouden, waarbij dezelfde agenda in behandeling wordt ge-. 
n_!}men. , ,,_ 

-:-:-
A~t.62 van het H,R. bepaald, .dat alle werkende leden 

·van 18 Jaar en ouder verplicht zijn de algemene vergader_in1, 
bij te wc>nen en bi'j verhindering de algemeen secretaris 
v0or het uur van aanvang daa-rvan in' kEnnis te steB.en. · Bij 
niet v<;>ldÓen hieraan wordt het desbetreffende lid overeen
komstig art ;s6 H.R. een hoete van f. 1.:. opgelegd. 

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

', 

·, 

vp deze algemene vergadering zijn ook· belangstellend<;' . , . 
ondersteunende leden van harte .welkom. 

Het financieel' over.zicht en -de begroting 1959-1960 
· · zull.en "P de clubavond van maandag, 6 juli 1959 voor be

langstellenden ter inzage liggén. De vc-rslagen van de algc
mrn1;1_ secretaris en dE C"mmissie worden aan de lede~ t_?e/_ie-

1 
zonden. · ' 

VARIA. , . . 
'-Junior· R .. 1!eyer, 'Tomatenstraat 23 zoekt Een pè.ar voet-

balschoenen ter overname, maat 4·2 of 43. · . ,· 
:..contactavond: Onze laatste " veel begeerde , ,,: dansavond. 

vinè.t op 4 juli a ,s.plaats, ·wederom in ·de crypte onder, de'. 
:i);,erk aan de Apeldoornselaan. Wij verwachten iE;dnrcen die· de 
" leut " een goed hart toedraagt -m.a :w.héél Len_s · ! 

· PROGR.A1il,!A JUNIOREN VOOR ZATLRDAG 27 EN ZONDAG 28 JUNI 1959: 

'RVC. 
' Lens l neemt dt•el aan Jiiet 

I.·c el.Îlc;.,f, nd~i- vc:v<:dügin,ten 
. ;~, .... ,· .... : •· - ~ 

int€rnationaal,i;~er~ooi,vàn 
1 ,. ,'"-' 

AI:~; .ulà.u w;·c~z._~Gc. 7 'Df, . ...- · .. ~-
; . • . :r -- ., , . ·, •. ·. , _,. ,:. 

,._ '', ; ~--/' .· ~-. 
" ·:,.._ ~~, ••l..,_ r - , 
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Oro'mvlieh Laakkwartier" Lens, Naaldwijk, !-l\'S, ScheV€:J?.ingen HS 
Westerkwa:rtier, Wittener F.O. (D). '' · · · · 

Jle spelers dienen. zaterdag aans;ezig te zijn· op het 
• .·RVC-terre~n te lu30. 1 De eerste wedst:djd voor Lens op .zon-

'p . 

\ 

dag bègin1 om 12ul0. . . 
· . te volgende spelers worden uitgenodigd: C.v.d.Beek, 

R.Blok,D. Taa t ,H.Dietz ,L';Blogg,J. dt Heer, K. v.d. Laan, 17 .Stoové, 
P.Fretz,P . .Kemper, B.Ikndricks,' P.Méershoek, H.v.Dijk. , . 

. Afschrijvingen v66r vrijdag 8 uur aan dhr.Sarolea, 
· l!ezénlaan 43, tel.331506. .· · · · 

Gfateren heeft .de Woe,nsdagmidè.agélub voor het· laatst 
,gedraaid d}t.seizoen. Eind augustus gaan we weer met frisse 
moed beginnen. ' . . . . . -.~.---
PRvGR.AMll:A PUPILLEN VuOR ZATERDAG 27 JUNI. 

- 2u30 Lens·· comb. - JBS V 1 G 1 L 5 .. 
OpstElling: R.Brûggeman,A .Englobc~i ,' N .K.oot ,J .Kiebcrt, 

. G-.v.~.Togt, J.v.Lieshout,. F.v.d.Breemer, J.v.Geiwen, K.v.d.Wanser.., 
C .Re.abel,' J .füid:leldorp. Res.: C. v. d.Kuyl, J. Langerak. 

-- ' r ' 

.Als h:if.,r ·misschieii jongE:ns bij zijn di'e• met hun school-
elftal meespelen, dan •wnrden zij veq:ncht zo gauw mog' lijk · 
af te s.chrijven. Voor de anderen : afschrijvingen vMr vrij-" 
da~avond,· 8_ uur aan dhr.A.yan Gastel., T0matEmst:r:.J:66,tel. 
339900. . ' 

. ' ' 
C.v.d.Kuyl'en F.1!8yer dienen nog hun k6uringsgeld te 

Vl"lldoen.· Gaarne .. spoed ! , .. · '· -:-:-.:-
1ET SPORTKAMP. 

In groep I is c-nn plaats opengc.k~men, doordat Bert 
\.endrichs verstek moet latc,n ·gaan. Een GY~ntuèle liefhebber 
,·oor zijn ;,laàts· kan zich opg1cvcn bij. dhr.A.\l"an Gastel, To-

. tatenstr.J,66,tel.339900. ' . . ,. 
In groep III zijn nog.enkele plaatsen vrij. Gegadigden· 

'.aarvoor ( spelers van Lens 11 .lèh 12 vf van de pupillen) kun-
en zich eveneens op dit· adres· aanmelden. '·• - ' 

Er is .deze week een begin gema\!kt met de inning van de 
'·?mpg,-ldeµ. ilij zullen het bi;jizonder ,op ?rijs stellen, als , 

. r t 1)?-,4 r~'C" "'d -f' 7(· '71: ,-,r,rr1 t g'-re.:::,d,a-,:,1- ,-.,.p -:-.na.~·t -, .. -:; "1i· t" VO·"'"'I' '•· C..Q ~·• •-• ... ,-tl •• - . l,; v ~C..-~··.--J - (:•• /..,_._ ._ .. ·, ' . '. --. t~ ½( .,~ .. .,;...- •. • -
. -·------... -·•· -----·-·-- .. ·•---
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.• . ----~-------------------------------------~-------------------DE SPORTDAG; ' • ~ _ "· - _ , · 

De competitie behoor~ al weer lange tijd ·tot het , verledèn. E.n ook de· stror,m toernnoien begint zo: langzamer
hand uitgeput' te •raken. Het bruine monster is eindelijk aan -_ zijn rust toe. Maar dit betekent niet dat onze (vergeel•de~. velden nu geheel totv rust zullen -komen. Volgende week zondag , wordt de jaarlij,kse Sportdag georganiseerd voor' jun.ioren en , pupil1en. Onze·- jongens· zullen· dan de' geiegenhGid krijgen om <'Ok in andere takken_ van sport (hàrdlopen, ver'..'.èn hoogspringen enz.enz. ) hun krachten eens te -mètein. De traditie wil dat 

1 

dit Lensevenement _zich altijd iii een grote belangstelling h6eft mogen verheugen. Dit jaar met name,verwachten wij, in verband met de gr<'tè ledenáanwas, een dave:rende opkomst. Notèert ·u de datum alvast ? Zond\)g 5 Juli_!. , -
,-VAN FALEND:E. l'OORWAARTS1N 1N'LBKKEN D1PLNSI1S ,- . . 11 0 ! O!, Wat is die voorhoe_de we0r waardeloos vandaag 

Zo spEolcn wel aardig, maar wat koop jG Eor voor ! Ze kunnen g0en doelpunten maken, 11 • · Deze en soor_tgclijke opmerkingen 'kan men tijdens de 111,dstrijden aa'n de lopende band langs· het li;:ntje hor~n. Overal, ook bij.J,ens;, , 
~ t . - ' . E.n waaraan ligt h?t, als hetj niet naar wens gaat ? 11 

_ Aan de voorhoede natuurlijk' 11 , zeggen de achterspcJ:j:e:l:s. '} Al tijd die, ac)lte1 hoede weer ", zeggen de ·vnortwaartsen. ·Een heel. nud·liedje, dat nog' steed_s zeer in tr(\k is". Niet in het rrinst bij LE.ns ! • \ ' /-· 

dat 
aan 
vmt 
d'.i.e: 

ü, nee, zeker niet, want we herinneren ons nof heèl goed, b.v.· bij L,ms 1_ dit seizoen (.,vengoed als v rige jaren) 
d(. lijn .:en· flinke portie C<'mmentaar werd weggegeven·, \ meestal de voorlloe:,do gc,_ld. 1n· nu gaan wij h8t eens voor . . ~ . voorhoed, 0pn6men ! , 

Y,ant kijk een'3 naar -0.c; eindstand in de L,.nsrevue van 2 weken gdeden ! We zien dat Lens 1 is gceiridigd op de 8e plaats. En let nu eens· op het gemaakte aantal doel.punt<,n ! Dat __ valt ;,. · -heus nog niet zo tegen. Wat productivitE.,it betreft komt Lens niet op de achtste, maar "..P d€. zc,ede p!aa_ts, nhg bgven Bi_C _ -:-ri :·:'"ot!•t Van 1:r--}lnnQ ! 1.'i'· ur v·:-~nn.-_ö.,r :,, .. t r,.p1,tHl -t~•~:r:.;!0!",J S d:oc_r..:. 
•J ..,, • • c: ',,_. : ,! 1' \_,, ~ ••.•• _' • .; "\. :: <' ,_)~ ;_lts ·1jr :.-.,n: • 
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Een bewijs, dat het dit jaar v66r beter b,-,terde dan acht.er ?\ 
Misschien wel,- maar dat kan wel eens toevallig-zo u:j.tkomen. 

•- . 1 
\· - - . - ' '> • 

. Interessant is echter, ?anneer we ook de andere elftal 
len op deze manier eens gaan bekijken._ We laten hieronder_ cei
belangwekkend statisti-t.,kj:l vnlgen.- Waàrbïj wc eerst aangc,ven 

-, de werk0li,jke plaats op d" ranglijst ( dus_ naar het aantal 
_ b0haalde punten). De, tweede kolom geeft de· ,plaats aan;· 'die , 

het c,lftal zou innel'ieä_, wanneer de productiviteit be-slissend 
'was en dE. dc.rde kolom gêeft de plaats in de ra.nglijst aan, gE 
•meten n'aar hechtheid van de verdediging. - · 

l!:lftal Pla~ts in' Dnelpunten _ Drielnunte:n 
· eindstand v66r tegen 

Lens l n°8 no 6 no 9 
- Lens 2 2 . 4 5 ' Lens 3 l l 1 

Lens 4 6 l 7 
· Lc,ns 5 9 8 10 
Lens 6 7 6 6 
Lèns 7 4 3 6 
Lens 8 8_ 8 10 .· 

,.,_ Vlannc,eI' we dit staatje'eens ·even nauwkeur~g b,1kijkf.n·, 
dan doen we ee:n heel mGrk,•,iardige on tdc,kking ! Namelijk, dat 
bij het ovcrgro_te dec,l -van 'onze elftallen ·HE1' GEMAAKTE i,.ANTAI 
DQÈLPUNTE.N G01D WAS VOLR 1EN HüGLRE ?LAATS, dan nu werd b€rei 
HET AANTAL TLGUrGOALS laat echter het teg,:ndcel zien. 

'-. · L,ms 4. bijvÓorbeeld, dat als .zcsdG eindigde; scoorde· 
· de mcGste doclpuntE:n van de he.lc afdeling-; maar het aantal ge 

' gaf de· doorslag ! Le:ns 8 znu, wanneer de r, storende 3 weà.
stl·ijdcn nog gespGeld ,-,aren, stellig c.Gn n<'g hogere plaats ir. 
do v66r-kolom he;bbEen bE.rcikt, "aar de; lc.atste plaats in de te 
gcnkolom zouden ze niet meer kunnen vE.rlatin. 

' 1, ... ' 

We zien _ook, _dàti kns 3 zich e;en uarG kampioen toondi 
d f" hc.t mGoste aantal punten,' de- meeste gcals v,'6r, en de ,nînste 

te.,,;n i ., . 

Dat is allemàal wel ,erg fraai gcthc,r0tisçert, maar 
...... :.': f;i1 ..;_ .. '1' ·:ig·_,Tli~·-:'":!,-..:.l~-.,;._? /, 

1 
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. i. -------- · ------ ·--- ----er _____ · - - ---- • -- -- · ---------- ·--- -fü,t enige wat wel· van· willen zeggen is, dat. naar _ons • voorkani~, op -vri,j sprcbnde wi,jze blijkt. d~t in het afge- · _lopen sdzoen NAAR Vl',RHOUD:j:NG Dl PRODUCTIVITEIT VAN DE · Vüûlt" OEDE OVLR PRACl'ISCH DE. HLLE _ LINIE RUHISCHvOTS V,,L-DOI;,ND1 WAS, T1RViIJL DE. V.t,,RDEDIGIIIG1N VLÈL TE LEK ''AREN 1 . , ' . 
. . Natuuxlijk is dit alles relatief bekckon. In.feite_ 

r ' 

· kan een voorhoede i:nmers nooit doelpunten gq10ug maken en een · ·achtsrhocde nO(>it ·dicht genoeg 2:ijn, maar deze cijfi;rs' vin- · · den wij bep_ aald _markan_t ! · · ·• .. ' · , ., lr 1. • 

Natuurlijk hÓudt di t-,gcen cn\;;c l verwijt in' aan onze verd0digende spelers-. Waarom zóuden zij bij de wedstrijden , minder ha best hebben gedaan', dan hun_ aanvallende collega's??, Maar misschien is _dit ie;ts voor de Techpische Commissie, om zich in te vtrdi€ pen ! ! - ., 
' ',. \ p .s. ,: ~ ~ . _ U z_ul t dit na tuurlijk allang gemerkt hebben·, 'dat dit ar-. tikcl'tje is gczchrqvcn do,or cep. voorhocçl.espelèr ! !' Maar de: vijfcrs zijn zll _m<--rkwaardig, dat we, dit echt i;ven moeste,n · spuien ! En .... v.-anneer'cr mensen uit de acht<.,rhoede zijn, die van repliek ,rillen dienen;, ui tcraard ook 'met. fü.rgEoli;,,. -· nvertuigend materiaal, wel dat 'zij komen ! De rc_dactie :.heeft <'>ns h:j.ervóor zn nodig rcEds plaatsruimte tocg,;,zcgd. , ' -------------~-------------~---Nog cnk,;,le stand<rn: ' 

3 K 
VVP 6 18 15 3 33 90-34 
h:VC 8 - 18 . 14 2 2 30 59-31 
RAVA 7 Hl 11 3 4'. 25 -67-54 ·' _Vrcd.5 18 11 1 6 - 23 66_-''2 
Cçl-,r. i. 18 8' 1 9 17 66-52. ,-, . ·vr.--._;rb.5 18 , 7 - 2 9 16 51-6~ 

'L~ll's 6 18 7 l 10 15 . 58-55 
HES 11 18 2 4 12 8 40-75 
Laakk.9. 18 2 3 13 7 37-57 
WitBl.318: •-2 214,·."

1
4 47-110 . x) , 

x) 2 punten in ;pindcring. .; 

; - , 
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------~------------·-------------------------------------~-· 
liet dtlbu~t'van Len~·6 in de derde klasse mag geslaagd 

genoemd worden,· Het za·g er. in het begin anders wel erg sr,mbe: 

uit. Uit dé u:,;stè" competitiehelft werdo11 slechts 4 punten .. 

vergaard •. JVlaar ,tNm trad, mede· door de moer. constan~e opstel· 

lint van het el'ftml, e:en 'opmerke:lijk fü.r. tel in. Te.gen alle 

teg<mstandcrs werd in de rÈ,t=nmatch een bckr resultaat be

rokt dan ·in het verste tr0ffin, niet als g;,v ilg dat v1e finish• 

ten op de 7e plaats. · 

~ 
Triomp 6 18 11 3 · 4 25 49-22 

RCDH 2 18 10 4 4 24 52-31 

Wassenaar 11 18 9 '5 4 23 ·36-;iO 
.. 

.Lens 7 18 8 6 4 ·22 46~35 

Postalia5 18 7 6 5 20 33-30 

BJ,.jT 7 18 7 3 8 . ,1 7 34. 34 
VVP 10 18 5 6 -7. 16 · 39-36" 

Or.Pl.4 18 4 7 7 15 28-38 

ADS 5 · 18 3 3 12 . 9 24-52 
YCS 11 18 4 1 13 9 20-53 

Vok de oud0 garde, L, ns 7 dctd van 1zicl'i spn.,kcn. Do 

•citeindelijke vierde- plaats 'is e:c;n. te làgc .;,aardE.ring voor dj 

· îftal, ·h~ t verschil met nnnr.1cr één is trouwens zee;r klein. 

·,k hier was hG t jamm~r, dat dE, opsj;èllin_g _nogal.eens wijzi-

. ,, .. ngcn moest onfü,rgaan on ook de start z~ 'Z,/ak î/SS. AndE,rs 

! .,d·cr zc;ker een kampioenschap in gezeten. ·Dat onze. oudjes zj 

• 1 rdcge gcw<.erd h<'.:bbon, blijkt wel uit hc.t feit, dat alle clt 

·.t de, afdeling minsfons 2 punten aan nns moesten afstaan . 
. , '" . 
~ 

GSC 5 1.7 
CWP 3 18, 

.Vbrburch7x)15 ., , 
1 Milasstr.5 '15 

vue 12 12 
vcs' 12 ~ 7 
Postalia 6 18 
Lens 8 15 
RKL. 0 7, 18 
1Jlf("; ~ 1 .:. 7 

i 

16 
7 
7 
5 
7. 
5 

, 6 
6 
2 
, 

l 
4· 
4 
6 
1 
5 
3 
1· 

lJ 
7 
4 
4 
4 
.7 
9 
8 

11 , ,,. 
~J 

33 
18 

,16 
· 16 

15 
15 
15 
13 

9 
. 8 

7'5- 8 
25-28 
lC~22: 
21-26 
36-23 
33-~5 
21-40 
20-4ü 
12-32 
,"'J-40 

Lens 8 he cft peer 
gehad, dai het d~ 
c0mpE- ti tie niet hLE 

kunnen ui tspelE:n .. 
Wanneer dat.wel h<.i 
g0val was g<cweest, 
dan' had dit elftal 
zich zeker één 0f 
t,vec plaa tsei;i hogE;l 
~-:'.-; (-~· .d. .. 
-::.._1;...-· ••. as """- ~ r c.e_n 
:::.:~,a. 
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. . 3.2~ JAARGANG 1 (1958-1$59) n°44. 2 - juli. 5,9 < 
· LE.NS I ZAKAGENDA ., 

Zaterdag 4 ~uli 1959 C.ûNTACTAVUND ! 
Zondag : 5 ' Il : L:E:Ns 1 $PORTI!AG ! 
Maa·ndag. 6 " Clubavond · ! 
lî<'ensclag 8 ' " Veteranrnwedstrijd 
Vrijdag 10 "' JAARVERGADERING! -- .. 

' , 
' ,, , . . .; . 

KO!,;T u.' ZATERDAG OOK NAAR lJE èvÜTACTAVO!W EN, ZoNnAG .' , .. 
' : ·, · . NÁAR .DÉ. SPORTDAG.?? ·' .. • .... · · . 

=:::;::.======= .. === .:;:=:c=====:;:=· _=::./ =====. === .=-======. -~. '::::;; .. -=== ~ -
OFFICIEEL 

, · -~• Nieuwe leden· : , 
~ 1 , 1 , • 

.·,, ~ 

n°;,61 ·; G.J·.11.v.d.Kley, l_. 7 .47 Framboze_nstr.4'5 -
, In bàllotàge: ._ ;-,. . , , 

n°7 1,.J ;1,. Broeke, 26 .6 .48 Znnneoord 228 
' 8 J.C._t·.R;' Borsbnom, 19.5..45 ·Ntrnspeetlaan 372 · ··. 

TRA,i·I''G •. · · · :_{ .. ~ .. ,· ·_. ' . ·~ 

• . ' 
. , 

·Vlugger dan verwicht zijn de onde:r-handelingen_ nitrent 
het a,rnstellen van een nièuwe trainer afgesloten.· Het bês'tuur 
heeft een ~oorlopige ovEireertko:nst af~sloteri met de'he~r ' 

,J.H.Stal, die het afgelopen:jaar o.m. de vereniging Spoprwijk 
trainàe. Het mede door zijn• toedoen·, door dEf verenig1ng Spocz:
wijk 1;,ehaalde. re sul taa t, · wett±gt- de" ver11achting dat ge'noemdel. 
heer :E?ti\ {L in''staat zal zijn, de ·training voor cnze seléche~ · 
·groep ii'ènior·en, te handhaven· op 'het peii waarop we de_ la_atste · 

. jaren gekomen zijn. Het ligt. ·l.n het voornemen'de training, op · 
15·Ju,ï'a.s. aan te vimgeri1 Voc1;af zal op 8 J'uli a,s. éen· 
bijeenk'0/nst wnrden belegd, ·wsrtrbij: de ·voor _de 'traiiiin'g uit 'te, 

. nodigen 'spelers m<,t de trainer ,kéiu'Jis· kunnen' maken, en Wäarbîj,_ 
deze· ::,,iJn ri,l:anrién bekend zal maken,. ·:we vertrouwén'da~ de ui 1,- ·_ 
geno,'igdé s·ne·lers, welk; een· dez-e:t 'dagen eeri- · cfr'cûläir.ê zulien · · 
o_ptVangen, ~p cfeze a'voncl allen .aaH\irtZig ·zuilen z'l.jn_:• --.· 

',. .. ;, .... +re,··-t :c ~-1:, ·, ·.- · ,;rr,o-,-,., re• •·!1Pe....-;, ,. ,;: ,._.1;-f:l:!Il •/f':~dt .:· -•--· ~. . ,_,. __ , __ .;_,, ,. - ..... ,. ~ -~·· ........ _ ,· . 
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nog nader overlèg g.e,pleegd, Ook h.ierover volgen vinnenkort 
nadere mededelingen. · · · 

V1T1RANENVIEDSTRIJD: 
A.s. v,oensdag 8 Juli speelt een vet.eranen elftal op 

ons terrein een wedstrijd tegen:Frans de Jong c.s •• Aanvang: 
19 uur. ne opstelling is als yolgt: 

)l.Mahieu, PJ::t.de Heer, ,F.1!<1urik, H.Houkes,J .Balleting, 
j,Bontje,A.:v.d.Bemt,_H.Janssen,C;Scilperonrt, H.v.Rijn,H.v. 
Westing. Res.: J.Bom, J:v.Westing, p.Rocdenrijs,A.Hoefnsgel. 

, E,ventuele afschrijvingen ,1 tijdig s.v.p.; aan dhr.H. 
van Rijn, Medemblikstr. 210, tel.6~3281. 

-:-:-:-
11ST BEST / 

Terwijl 'de seniorenafdeling direct na het vallen·van het 
cnn.peti tie doek in ,diepe rust ging ( viaar~m eigenlijk ? ) namen 
onze junioren in deze periode nog aan ettelijke toerno0ien- ' 
deel. 1n met succes. lîiet alleen.dat al deze ,toernooien op 
de meest prettige wijze verliepen, maar ""k or.:dat hierbij 
dnor nnze elftallen schitterende 'resultaten werden behaald, 
znals,U-in de afgelopenweken·wel ge-lezen zult heqben. 

~ ~\aar het m?oi~te' succe~ ·werd wel vooI het laat'st be-
. waard ! L:imers, bij het toernoni, dat RVC het,afgelopen week

, end voor A.-klasse elftalJ.en hield ging LENS M1T DE E,E,RSTE' 
PRIJS S~RJJK1N. ben bijzonder fraai succes, g8zien de sterke 

~ )Je zetting van het· toernooi, ,vaar bij enkele- van de sterkste 
Haagse clubs vertegenwoordigd waren, terwijl•ook de elftallen 
vári dè twee Duitse clubs gezien .mochten v,,)rden. , 

Eén .van deze gàsten, de Wittener F.C, was,Zaterdag 
onze eerste, tegenstanderc Beide ploegen mosstep. Öp het.mnei

-~lijk bespeeJ.bare ,veld et nog wat in k0men, zodat het geen. 
groctste i,'artij werd. Het einde kwam nmt een 0-0 stand. Daar
na ontmoetten we het elftal van SHS," dat nze jongens in µit-

. steker;de vorr;1. trof. Wim Venderbós zorgde, met een Loeier(honfd
letter) in de hoek voor een i-,o ruststand. rle vonden het nog 
niet genoeg en vo(;rden de séore via PetE;r Ke"mper en ,nogmaals' 
1/illy tot 3-0 op. Tegen het slrt 1.-Grd hvt stat romr.elig • 

. Zondag moest,. allGreq;rst _áangetrêdcm ;1nrden tegen•~ 
··· da~ nf ::-~t mó~~_ ... nt ~-:..:• }.1:;-:i:ding iJÏ ·de 1; ~ul::: llad. Jfet Ci:•rSte 

. • ' :· ~ ;l. .. -·' ""'"' ·, .. -~ ··._. ' 
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kwartier gaf een· oppermaèiÏtig Lens te :i;ie:n'.- Uit ee:r:! gl,adde 
combinatie scoorde Peter Keti!per 1..:0 • Na rust hadden we 'de 
felle wind te-gen en kwam RVC wat meer los maar toen toonde 
onze verdediging, waarin' spe.ciaal Leo Blogg en Joop, de Heer 
schitterden, zijn kracht_enhield ook nu de zaak dicht, zo
dat we in de laatste wedstrijd tege,n Laakkwartier aan een ~-' 
gelijk spel voldoende hàdden voor de f•inále •. Z0 eenvoudig· 

· was dat .nè>g niet, want kÓrt .na de start werd Kees. v.d.Be;,k .•. 
'na ·een klein· 'slordigheidje· v'äri Leo voor het ·eèrs't 'gepasseerd • 
maa:r;- Hans van·Dijk bracht'met ,een ver schot de •partijen in( 
evénwichj;·hetgeen beteke:nde, dat Lens poulewinnaar was en in 
de finale uitkwam. _ 'De ?I'\dere finali.~;t waf/ ADO, dat zonder .• · 

· _ puntenv12rlies v/innaar v~rj ii?ol B we_rd: Na een wacht_tijd van ., 
2 1/2 uur traden beide ploegen aan. Het sterke ADO, dat zwaar. 
favoriE't was ging direct,_in _de aanval, maar onze ver,dedigi'!-'g. 
pareerde de rood-groene 'attaques uitstekend. 'Le.o Blogg en Kees 
v.d,Bc,ek waren de grote inartnen. De laáts.te îiàs gewoon onpas-
seerbaar, tot wanhoop, van_ de' :ADO-ërs. Al_ viel het spel beid0r · 
z'ijds technisch g8sP,rokel)- wat tegen, het'_ téfupo lag hoog. · 
Onze defensie bleef diclit_· en daar onze vnorhoede weinig kans 

" , ,,. ' 1 

krGeg, bleef het ü-0. Di~ be;tekEnde: penalty. schieten: iGder 
5 stuks. In' dichte drnmmen · sch?3-arde het publiek zich i-m het 
é-trafschopgebied. ADü 'irns_ het eerst aan bod. Onder dav, rend 
gejuic,h st6pte Kees de eerste 2· p€•nal ties op sublieme wijze. 
De dbrde was raak. Lens dEèd het' beter, want eerst trof 
Wil Vcnde'i;bos en toen fGter Kemper doè+- Dit w,as voldoende' 

· · ' ".oor de eerste prijs ! . Ui t~.raard stak het Lf.'nsgezelsçhap- zijn· 
, . vreugde riiet onde:z; stoelûp of banken door dit ,onverwachte; , 

maar bijzonder fraaie sucées. 1en glunderende·aanvo~Joer 
Leo Blogg nam cl~ fraaie prijzen in ontvangst: de wisselliekcr 
en e:en 11 • vaste t' beker. · 

Jr>ngens, va;,__ l;tarlit gc-felici teerd· met dit ii'.ii.ccc,s. 
Jullie hebben een ui tstekGfd9 indruk achtergcla~E.n, i:ii _dit 
·sterke milieu ! Btcrk indt,rdaad, want het .verlPonde 1snél in 

, ,, • dit toe_rnooi lag op :vrij h'Ópg pe,il. Zeker enige k1as;en ho-. 
~ ge;r '!:án WE. b.v._.onlangs b:ij,lwt tr>Grn0oi om•de'Eisschops~ : 

beker in Gouda zagen. · ' ·. . , , 
:E,cn ·cromp1imcnt aan dG vc·rèniging RVC voor 'dG ·.gezd

~ligè ,,i-gal1iSi3.tie m_ag.- t-::·nSlo".;tct nÎGt acr~t'cr,~eaè bli Jv~n~ : ' . . ... - :::· . 
~ 

\. ' '. 
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----------~----------------------------------------------· --Dh SPORTDAG ! 
A.s. zondag wnrdt, voor de eerste maal op ons 

· nieuwe complex, dE, jaarlijkse sportdag gehouden. 
Up ückenburgh, waar de- gezc;;lligheid doorgaans 

niet te roemen viel /was het met de sportdag toch al tijd een 
prettige drukte. Het lijkt dus niet vrcc.md te veronderstelle 
dat het nu ,;eker een gezellige dag zal w rden met veel toe
schouwers; seniojen, d!:'n_ateurs, . ouders, allen zijn van harte 
welkom. 

Inderdaad, het is géén vergissing.,. dat wij ·de 
senioren dit keer bij de to~schouwers rangschikken. Het be

' stuur heeft hE!t nl. be. tE.r g<)ooraE eÎd, gelf-:t.en de tnch s"tecds 
uiterst gerjnge deelname; dror. de' senicr0n, de; sportdag wc,er, 
zoàls vroeger, uitsluitend voor de'junioren E.n pµpillen te 
houden. · · • , 

. · Alle• junioren en pupill0n kunnen aan dé wedstri, 
den deE.lmmén. Zij zijn ingedeeli. in de v•·lgE,nde grotpen: 
Groep A Lens :).,2 on '3 Groen B: Le!Js 4,5 en 7 

. Groep C : Lfe.ns 8 en 'J Groep .1: Lens 10 i:::n ll. 
"Groep ~ : Lc•ns 12 én de_ nieuwe junior-.;n in di:, leeftijd van 

12 tot· 14 jaar, diE: nog niet in ee,n v2st (.lftal •zijn inge-. 
·. deeld. . 

' ·'.Groep F : Lens' A en B; Gr.oep G: Lens C en D; Gróep Il: Lc,ns L 
en F. De -a~dcrr.;n, dit nog' geen· vast êlftal hc,bbEn, 

zullen in een hun passende groep wordê·n ingE:dE.eld.· / 
, De inschri,iving g(.schiE.'dt van 12 uur tot 12ul5. 

V/ie na die tijd j(omt·, is dus bE•slist te. 'laat om msoc te _doen. 
· ,De we;dstrijdcn bE.ginnen om 12u3ü. . 

Dçn!t er aan, dat je, bvhs.lvc, voctbalschc,~m:n, - ' ook r,yn,.nastie1:schocm.n nodig hE.bt. 

· Het ";)rngramma: 
Gi·otp A ( 1, 2 en 3 -- G II SchE,idsr .ln.:alen. Le idt.r Ihr. 

_,. ' . 1 1. è;,,rie·s lvu m. hardlopen· •• 
P .lJurshock 

6; E g"pringen 
2 .

1 
E:ogt,:,lsi;;otcn 

3. ·J~aldri-b1lclf.·_n ·.,. 
,· ··/;: .· ::·'.·,,· ltH!hi<,t~~n 

·7. F;n,,lcs l<fv m.hardlopcn 
E. ïng r-i·.!n· 
:1. I :;.J.d1 ... :~ jvcm .. 

.... :!i' lv\ __ ·~_-.),::,:~::1·,.:·-1.:, _·;;!~~!w'~~~~~;-· !î. },.· .• , ... H,: .. , "iï1.::rä.1\-..p''-r1-· 
. ' 
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. . -----------------------------------------------------------Groep B (4,5 en 7= G II L.3' 1óider: dhr.H.de Èakker 
1, Kogel;toten . 
2. Series 80 m.harél.lopen j 

-3, Hoogspringen 
4 ... Baldri bbelen 

-· 5. Doclschieten ... 

6 .Halve finales 80m.ha1 dl. 
7.Baldrijven '. 
8 .Ingooien . 
9.Finales 80m.hardlopen 

10 .8U0 m·.hardlopen. 
.• 

Groep C (~= G'II 1.4 Leider dhr.A.Beck. 
1. Ingroien 
2. · Hoogspringen 
3. Series 8Um!hardlopen 
4. Paalschieten _ 
5. Halve finahs- 80m,hardl. 

' Groep D '(10 en 11= G II 1,5 

6 .Doelschieten • · 
7'.Ealdribb"elen · ' 
'e .Finales 80m .hardl,_open 
9 .Koge lstoteri _'1 • 

·. ll .400 m. hardÏopcn. 
1. < • ' •-,. '. -

:' kider dhr.F.l'!ourik. 

,. 

l.S<c:rtes 60 m. hardlopen 6. Eáldribbclcn _ 
2.Ingrioien, 7, Finale 60m,.hardlç,pen 
3. DoLlschietezî 

1 
8. Hcögspringen .. • ··,, 

4 .Paalsdhicten ' 9. Rn0sschieten ·· · ·' · 
5._Halve ~inales 60,1.hardl., lU .. 40üm.hardlopc,i'. 

'groep L .(12 + nieuwe 4e klasse~s=, G n: L.6/.L'eidc-r:dh;.c. -

1. H.-,0gs pringen 
2 .Rbosschfeten · . • 
3,Scries 6Um,hardlopep. 
4.Ingnoicn 
5.Doelschietcn 

' 

. '"'' _ Schilperoort. 
· 7 .Halvc finales 60m,hardl. 
'8 .300 m.hardlopen · 

·· 9 .Paalschietcn 
10,Finale 60m.ho/dlopen. 

, 6.Bald_ribbtlcn 
t:' '' Gr.~ep F(Á Eèn B= G I 1. 3 Lt.ider: dhr .A·, van Ga~tcl. 

- _l.D"clsc_hi( ten 
. 2 .Paalsc:hic:tcn· 
3 ,Sc.ric-s 60_o .hardlopen 
4. !io0.s schic;ti;n 
5.P.9C"gspringe:n 

t , ''- . 

, .. .. 
T . • 4-. 

/ ' ; ~ 
' 6 .Halve final,cs 6üm.hardlop<-n 
_ 7.Ingnpicn· · · 
f;. Final_cs 6ûm .h<!rdlc,pcn 
(j.Ealdribb.::1,n , •. 

1 U. 3O0m •. har dl open; ·, ' 
L2i dor: dhr.!:._. S'är~ 1-tB. .. · 

( .Halv1 filinl,_s· 6c:n:ha,rd1ó-t)C~-

r 

' 

Gr:~jicG( C en T) = G- I 
1-.l'c.alschükn 

.' 2 .1:~•:i. l•sc}.ti ... te: h . . ~ - ~ f-.R~r,:~·~•~t i• 1;(.n ,, 

' 
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- ... ------------------ ., --------------- ------·---------------
(vervolg groep G) 

~- Baldribbclen _ 
1· Series 60m.hardlopen 
5. · Ingnoimn . 

' ' 

' ' 

e .rlC1°gspringen ' 
9, Finales 60~.hardlopen 

1u.3v ra.hardlopen • 

Gtoep H(1 eri F= G I 1.5 . ,Leider: rl.hr,lï.Eise,nburger. 

' l,Bàldribbelen 

j. 3 UÜia • hardlopen . 
7.Halve finales 60m.hardl. 

_8.Hoogsprirtgen · 
.PaalséhiE:ten ~ .... ... / 

,!.•.Series (,Om.hardlopen . 
. ,.Ingc,qien 
6.Rc,nsschieten. 

9?Doe-lschicten 
lu.Finales. 60m.hai dlopên ', 

. ' ' 
\ 

- llij hoogspringen mag· telkeris één foutsprong wordèn overge-' 
spro"gen ; 

- Bij ingooien 
, telt. 

en kogelslntén krijgt m, <.n 3 ·bc,urten. De best'e ' . 
- Baldribbelen geoschiedt Oû! 5 paal tjcs 
· waarvan de snelste· t,;1 t. · 
- Bij-het do8lschi&teri is hLt doel vor
' deeld in vakken. !Kèn mag ? x scl:lictcn 

, 

Het tofaal i,antal g6.scoorde punten is· 
bc,pafond vo0r het klassec1ont. 

·. • • . . . 1 '' ' 

-PaalschiE-ten : , 5 paaltjes ·op e<ln n.chtc 
lijn, op 50 cm.afstand van èlkaar. Er 

"wordt gescLOten van 11 tio'ter afstand. 
hE. t raken van het miidels te 
paal tje'levert 5 punten op: 
Gaat de bal ·door do ruimte · 

1 2 

lliïe: n kr:; jgt 2 beur.ten, 

!--------·----·- ! 
1 10 l 5 · ; 10 1 
----'-----+---1 S- j 3 j B 1 

:----t--'""--:---~; 
1 2 : 1 ,: 2 .1 ' 
. ----+----+---- ·. 

4 5 4 3 2 1 pt. 
! 1· 

::::: :,::::· tuss8n'h,:t middelste paaltje 
c.n een va·n de· twoe paal tj'!s · 5Ucm · 50c!J1, 50cm. 50cm · · 
áan we8r~antcn hierYan, dan 
krijgt mEn 4 punten. Je tw~e volgende, _paal tjee· zc.'lf gEv:en -
3,puntcn, d.: ruimte,t'ussi,n_'dezE.·8n do buitenste.paaltjes 
2 on de buitLnste paaltjes'zelf gcve:n l punt. He.t totaal aan 
tal· punten van d;:, drió bc·urtcn is bt.palund voor het klasse-
ID( r:i. t .. 

1: .,, 

', 
-:'""!!:-:-:-

f, 

, ' 
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. , -------------------------------- -------------- --- '--------FOTO'S. 
De volgEmde junioren moeten zo ~poedig mogc;lijk,. 

maar in ;isdE,r geval ui ter lijk, op de, sportdag op 5 Juli e,en 
pasfo~o inlev0rcn.· Inlcv,ringsd:res: Mezenlaan 43..i - · . 

,_.,,' ) ' 

J .• Ve.ldink, W ,Burghouwt ,M.H~erschop, J. v .d.Enaap,L.-ThÓ
mas ,F .de Hoogd, H .Nie.uwcnhoven,N .v. Adrichqn,F ,Duym,H.Bish, 
J .Brcmmer, A.de Brouwer, R:v·.1tt1:n,J .v.Gerweri, • J .J.Groe,ne7 · , 
veld, J .A.Groothuizen,H .v .d:Hcyden,J. Janssen·, F .JchGe ,J .Jehee, 
J.Kcctmán;c.Kiébert, N.Xnot,A.Krol I,· C.v.d.Kuil,F.dê Haas,· 

_,, F'.Janssens, J.v.Kleef, .J.Lai:igerak, .. H,v.Leur, J.~une:man,. 
A.Magdelijni;,F.Mourik,A.Ove,rk~ift, G.Rooden;r,:i:js,J.Verhaal:', 

, P.v.d.Veer, A.de· Vries, R.v.d.Wal,K.v.d.Wansun\ •.. ·. ' .. ·· . · _, 
· DcgcnEm, dit binnen de; gestelde tijd ,geen foto in~· 

· • l:vcren wordnn e,!'.?n der eerste dagen van de v:olgcndc ·we.ek 
· · p,:;r aanschrijving, opgeroepen om gezamESnlijk ·i:iaar de f"to-

' : graaf te gaan_. MccbrESngen : · f :1.-
-··- -

, SPUIT ELF ! 
r De aanvaller d;·ibr~l't 'en rent dan naar voren, 'ter-

,' 

• ~ -· { 

wi-jl hij speels dé bal vo,:,r ziçh uit laat springen. Hij goocht:l t 
,dat het e:en lieve; lust is' en brengt met zijn schier onmogelijke 
.capriolen het publiE:k in uitcr.stp ext,.se, dat dan.ook nauwe-. 
lijks in ,d€ gaten h(eft dat hfj al dartclc.nd .0n duikElcnd ··ter , · 

· .. hoe>gté van de cornervlag de doellijn passeert. Hij besch~i;îft, ;_' ·.- < ... '· ' '\ ' 
· écn ·g:rote triomfboogvin de richting van de achrcrzijde van het ·. , · 

doel en lbst dan cE?n ogens,chijnlijk 'strak' en welgèmikt ·schot· '· 
dat de. bal in het m,t doet' belanden. Alle aanval:l.crs 'juichen. , 

'-Trots €n tr'.iomfaal zien zij naàr hüh achterhoede, terwijl de '· 
, uit het ve:ld géslagen middenlinie langs dÉ: lijn gom'ligt. te 

.i, · '
1

kaumm .• · Ze hebben hot toch maar gdeverd, ze hebl,en -het 'al-
, tij'd we~ gE:zcgd. Om deze fantasi_evollc speelsheid schudt ook 

nu w~cr de. achtcrspe:ler· het hiiofd. Hij kan hE:j; zich 11cl in
denken, maar toch; ·zó zit iE/niet. Ee,n juist als· dc'Lcnsrcvuc 

· is r,:,ndgcdecld, keurt de.; arbitêr he:t drcl,;unt af. v.µdc.r het . c•'>l_i 
<publiek roeren zich de aanvallers, sx-aanvallears en aspirant·- ·, 
aanvallE.rs, de halfsp,,krs kam7en gom, clc ,schtcrspclcrs c.s . 

. hadilcm h,ct al lan~ kgrcpcn •. ," 
. · · Ln ind.erdaad zo ,.cnvoudig zit dat nitt •. Aarivalhrs 

l~~b"'t. ·cv.:-.,n· .. €'l~d_uic~, half$.p;,..ic:i-s go(1it,_.uw·kè..Û.•-•ç~•m~•,;.:;g. :Gij al}.(.n, 
"' ... t. t .. ,..,1,.i._ .. ~---,,-1 ... ., • · trt' .;:~..:- ...... -~ . .,·t·'·,,r.-·"',. r •r '..:."u1.:U: . .::r ,t'' . .:11:_, t..t.:, .w .. , .. 1.,.:·l.:;_.~•· .~r opr_ i.'- • .:.i.l-.J c,-'- 1~ ..... "" .u-.:rr1..;. - . 

--

'': .,.- .. -~ . -. 
- ' -~ . 

. >+ .,. .• 
·.1,'' 

"·'. 
i , ' 

·, 

, 

.\ 
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-, ., ~~ ~ ,. : -opportunisme, ·chauvinisme en andere k •alijke ismen. Hij doet het rustig en berekend, ()ntziet wie 1gesp~ard v0rdient te· wor~ den en spaart .niet .vk niet.· ontzien verdiGnt t(. worden. , \J vraagt -~ich af waarom deze oratie dan wel zal hande''.:. len? U weet het nog niet ? Begint dan opnieuw als op ,,en gan-,., zt.nboi-d en brengt U zich daarbij in hc.rinncring wat een voorhoedespe;I.er als plcido,oi voor 8ig8n kringen· met f-rivole pcnnestreken ,in de.Lcnsrevuc van vorige w.oek aan U ter,ov(rwcging vonrhield. lubt de· ·behendigheid e(lns' advoca.ats gaat de aanvalle: in. dè ·aanval en 'sug&'ere<-rt dat onze vo~rho-:d,rn over he. t algemeen meer hebbcln bijgedragen ,tot d& behaalde cnmpeti tien sul ta· d1;1n de bijbvhorende achter.linies, waar hij v<örz,c ki:.rt dat op vrij s:,rflkende wijze blijkt dat in het afzelopen seizoen naar vi:l/houding de produeti vi tei t van· de voorhntdcn over -practisch de hGlc · linie ruimschoots voldoend<, was, krwîjl d(, verdedi- · gingcn,v,:;c,l t8vlck waren. 1n daarbij ö.:.dLnt hij zich van sta.: tistische gcgc.vLns die. hij, naar het schijnt, als ov&rtu{gE;nd matc.riaal be.schouwt. }lièir echter ·vcrkhcdt de achtcrsp0lcr ~ zi.ch in dc_T spoed als vraard, waar hij bui ton had_ g"r<-kl nd. Ge-1 ukltig- z:ict ook de g,,achte dart01lnde en c1.uikllcr(de schrijver de rda,.ti vi tei t van _zijn. triombo;>g in, maar ·crckt de ze, niet zover. door dat dv basis van zijn stc.lling_wordt ond<-rgravcn. , , , · ·. ' Als wij met 1-0 winn<.,n is dit dan .een speciale pl uü, waar voor de ,rnorwaarts"n of voor dè ·_vo:dcdigc.rs ? I'? àe productiviteit ·van fü, voorhoede dan·vnldoêndfl ? 1n· is hd 1-1, is dan de . v0rdediging te lc.k ? Wij hnrcn Uv, antvrocrd. al, Hoc was het spc.lbceld in die_ 1JCd. trijd, waren er veel doclri~.pe kansen of ··had d0 verdediging hGt gcmakkc lijk ? ·En dit is juist, ·aan' d<c: hand van deze vijfc.rs (llléén is dit nic.,t uit te. mak~P.. , · Wat doet <.cht,.r onze. goochclaar.-aanvallGr ? Hij telt alk ··L-clstrijdr..,sul tuten op en b,.paal t dan in ,lc 0indsknd ook nngc. vt.n· dc-~plaats die Lens zou hcb);cn ing,_n:;,fü_n néiar g ... lal'lg dt.: •.· doc:lpunt.:n v66r Een' naar g<-lang d8, doulpuntcn t(.g< n. Dat doet · hij vnor_allc.elftalkn ,m trekt v,.rrlg.ns zijn conclusie. . .Ln hi.:.-r juist vc.rgist zich de geachte in d(; p~n g<.klommen ac.r.. vallé.r c.n zij dit c,ct hi,Ir. juichen. ;,ant ·,?at voer hc,t c.nkch,· geval (d, •,-,cdstrijd)' ni~t opgaat, gaat r,c,k niet -op voor dc· r;;om van. deze gt.. tallçn. · 'Nij hcbb,cn dan ook Gll c ,r~-- dGn "'l-ogt" à.: mt t ·., c~ritale 1€.tt}'-rS v,_rr::.,.ldc· cnnclusit' ·ns ·n-r'..i::::t te à;nc.n v0or-

. ~ ~~- ..... ~-'.:::=!:~:;;?
0
=k~b.=_=~•=:.-:::::-_7::it··,i:.

0=·='::::;::;:,c::..~:,~~;:j•-··•·='•,i __ ~:.o;.:<< :=-:.;~ ~ · __ : ~\.',.\.'=}-~ ~,\ 
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DE LÈNSRLVtlE., 

Weekblad van de R.K. V.V. "L:UHG en SNEL". 
•.lledactie: G.Lani; Wilgstr. 71, tel.391224 , 

G. Jehee, K.Emrr.akade, 50, tel .63367 4 ·' 
• · Giro!i.).lmroer t:n.v.L.en S. 336711. · · .. · -

----- ------ ~--------------------- --------------. ----- - -----
32e JicARGANG (1958-1959) n°45 9 Juli 1959 . . . . 

-==----------------------- .----------.----------------·--·--
' Vrijdag 10 Juli 

'zaterdag 11 " 
Iliaandag 13- " 
\rnensdag 15 " 
Dom1.erdag 16 "· 

LE.NS' ZAKAGLHDA 

Jaarvergadering, 
• Volleybal voor--4e klas-junioren 
• Clubavond · ! · ', 

-Kampbespre'..ing groep '112 
· Selec·tiewedstrijden••2e_ kampgroep 

·' 

-=====================-=== .======= . ====:;;==== -===:;;:::::=;;::::::::==--. ===·,. 
. B1ZOEKT DE ALGEMENE . 

,, 

, , 

' 
-' 

·= .... ============= ';;::;.;:;:,;;:;_=::;==:;:;==· ·:;::;===='·-_,.--:===. ===· = ·:::.:· - -==. = ·=-=~=·' ,, ',, ' \.: 
il:&. JAARLIJKSE ALGEJ,iLNE. . . ·, 

Seniorleden, U d~nkt toch wel ó~ de .Algemene· 
Vergadering van vrijdag a,s'i U kunt dan Uw irtteresc,e voer , 
Uw vereniging t<'nen en eventueel èe ideeën en óp-en aanmer.:.· 
kingen, dii ·wèliicht reed0 rr.&àndenlang .in Uw brein rnnçisrcY-en~ 
m.',,r hartel.ust kenbaar maken. . , , ·,, , , •. 

Bovendien zal het zeer nuttig 'én leerzaam zij11, 
om E.ens van wat naderbij kennis te maken met wat er zç,al in" 
·çen club als de onze omgaat. . '~ 

, . . .i.r za). heel w,at te vertelle'2: ·zijn en te be.-
spreken, vonral na een jaa:r als dit, van ongekend grote be
·c1rijvigheid in onze club. ~n naar 'rîet ,zich laat aanzien,· zal 

, het komende jaar er éé'n word"n van nog groter acti vi tei t. · 
· Zorg dus·, dat U op de hoogte bent van de gang vari zakeE en 
· verzuim de 11 algemene 11 niet ! · 

. . -·Het zal bovendien voor vele senioren prettig 
,zijn, cm hun club-en elftalgênoten, die ze veelal na ;het 
·scheiden van de competitiemarkt uit het oog verlóren hebben, 

.'weer eens·te ontmoeten. Een reden te meer óm acte de pré~ 
\, . # • ' 

sence te geven. Tot ·vrijdag dus. U weet het !· é\ uur. in de ' 
Sophia'.l'aan. ,j)'e· rekenen np een grote opkomst. 

' ' 
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·-------------------------- ----· --------------~ • 
· OFFICThLL / 

/. 1 d . Nie we e en: 
,-n°3 2 1.J.M.Boin,. 14.4.49 Zonne.oord 278 · 
· ·,,,. 3/;i3 Fokke,ll.C.A. ,16.11.45 Casua'ristr.3a tel.11543,7 

.,.. 364 E.B.Groen,6.11.49 Wezelrade,48 . 
,,. 36? M.A.Heerkens, 24.4.32 B~resteinlaan 92 
,,. 36ç J.F.Hermsen, 15.1.49 v.Bylandts·èr.lf,8 / II tel.636710 
.-361 P.B.de Jong,_20.4.46 de Perponcharsi;r,128 
-3~8 R.:O.H.Looyestein, 3.12.41 Irisstr.105- · ' 
;569 A.G.A.Lunet, B.8.41, Beekbergensi;r.38 . 
,.; 70 E.L·.Tijmn, 9.10.34 Obréchtstr.111. 

In allota,o;e: , ~ · . 
J.C.1..R,. Borsbocm, 19;5.45Nunsp~etlaan 372 -

·9 F.J.Cromborge, 19.3.47 v.Ble~swijkstr;156 
~ó H.F.Th.J&cobs, 5.5.46 Fr.:.ns -Valentijnstr.40 
1,. ., • --=-~- ' 

,\., . 

Ve>lleybal 4e klassers. 
Yoor ·de 4e klassers dus de jongens van Lens· 9 t/m 12 en 

de nieuwe ·1eden van 12 tot·14"jaar bestaat er a.s."zaterdag 
Om 2u30 gelegenhéid om volleybal te spel<,n op ons terrein.· 
Spèciaal voor die jon_gens, welke· op. Sp ·rtkamp é'iaan is dit · 

·n .. unieke c:,elegenheid e>m voor: de a. s .ka,;opweek te oef.enen 
of vocir hen, die dit spel niet kennen, •·m het te leren. 
'· Let wel, bij Qnverhoopte str,rm of zware r<)gen, gaat het, 

•, feest-rfiet door. • • . , • -:-:- -· ' 

, . 

' 

Het S;,ortkam~ - Selectie1,edstrijè.en. 

•, Vorr de. deelnei:iing &an· het Spo1 tkamp. w0rden de· volgende 
week selctiewedstrijden .gehoude.n en wei : voor groep. II(Lens 
7't/m 10,) ·op d~t1de,rdag·16·juli om 7 uur en v~r,r groep III · 
(Lens 11, 12 en de '.pupil.J.en) op zaterdag 18 juli om 2u30. · 

· I4 de volgende Lensre~e volgen nader·~ berichten. 
~ 1 '. ;.--

\mens dag 15 Juli vind ., en bijeenkomst plaats v'oor de kan:r 
gangers van groep I en II in de school van de Herschelstra'at. 

Aanvang voor groep i : 7 uur en voc-r groèp II : ff uur. 
·.:e 'rekenen ~p aller a·anwezigheid. · ' 

•• r · KampC<'mmis1;ie • 
, --:-~,-:-

. , 

. ' 
' ,_ .. 
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VARIA. , . 1 
... , 

' -

-Dhr. en :Mevr,C.Hoogeveein meldden ons de gebo'orte van,. 
een .. zoon Kees. ,Van harte gelukgewenst_ met <l;eze .-stamhouder. ' 

· -Karel van der Laan 'raakte op de . Sportdag een :paar ' 
kriiek,,usen kwijt. Wie heèft zich Herover. ontfermd,? 

.:.: . -:-:-... :-

DE JUNIORENSPORTDAG 1959 .' . ___ 1 
', : •.• 

, 

_,. ,_ 

_ Mochten we in v~órgaande jaren we1 · eens klagen over · 
e'en te gure en te ko;udé sportdag, die van zondag was wel wat· ' 
al te tropisch. Niettdat dit het •plezier van de.-àanwezigen, ', 
00k maar enigszins dnkte; maar h,e·t was begrijpelijk dat, · 

_- donr de grot_e aan trekkingskracht van strand en zee, "de be-:/ 
langs telling voor onze ·sportdag ·vonrç1l voor wat'è.e oudere ,· 
junio en, -senioren en-donateurs betreft, .wat lager was, dan ,, .. 
we verwacht hadden. Het jonge goed -wás wel in grote· getale"· 
àanwezig ·en we konden -toch,nog iv4 deelnemers note.ren. ,r, .. 
is in al -die hitte weer enorm h·ard gestreden- op •èe diverse 
nummers. lI-et v~rliep allemaal ·weer prima, dank zij de mede~;-

, ·.w,erklng van cle jcmgillui, de. diverse leiders en 'assistenten -
èn-de d:rint1an van· het secret.;eiriaat die een we] zeer zware • 
mid::ag h~dden. Deie eerste Sportdag op ons nieuwe .terrein ' 

-mar; dan 0_ok we~: als alleszins geslaagd bq,_chouwd worden. : · 
Er zijn natuurlijk. weer diverse toppres .aties behaald op ' 
·gebied· vàn~-snelheid; 'kracht: eri balvaardigheid, waarvoor wij -
kortheidshalve. ,1nogen verwijzen, naar het volledige 11alge-· ' 

"meen klassement ".dat hïèronde-r volgt : 
' .· ~ ..... . .. - . . , 

GROEP A 100m. hoog kogeT drib doel ing drijv.800m.'• Ptn •. 
-n° m m .. - sec. pnt·. m. sec; n° · .,·. ..-

l.P.Kr,mper -
2 .B~Hendrick~ 
3.F.da Groe>t 
4.R.Bl<Jk 
5 .!Lv .d. Laan 
6 .M.HeGrschop 
7.G.Haileen" 
8.A.Ltmet 

' 

. 2 • 1.60 12,32 1c.4 _20_ 22:20· 12.4 1 •15,5 
4_ 1.50 10.88 lll.4 28 17.65 13,3 · 3. 27 
3 . 1.40 12.91 12.1. 28 20.60 14.- , 2 · 27 .5 
l · '1',65 lü;lO lL- 18. 19.45 13.1 6 28.5 
5 1.55_11.50 13.- i0···16.20 2u.4·.5 44,5. 
6 1.40 · 9.9u.1u.4 15 17,40·16.- 4 45.-
7 1.45. 9.36 ~· 15 17.-,, l'.,.2 7 47.5 
8 · 1,4v 10.- 10.4, 19' l6.4U 14-~ 8 .,52;5 

-,-

.. ·\ ' 

' '· 
.. , 
,,_. -,. 

i" _, 
- ' 

·' 
, -
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1
4~~~:::,::·' :~i; :i::; -~;:: '~}:~~~i ü'.;~-=~-4i;5::· 

~ .J.W1tt1ng . 9 1:40 10.70' 11 · 3 -19-75 13.2 5 

l
.V.Nowee · 7 1.40 7-35 10.2· 18 · l~.75 13.4 6 47,5 
.J.l!rielink 4 l.40 ·9.i6 11.2 · 5 19.- 13.3 9 48,5 
.F.dr Wit 8 1.40 7.80 l,.3 13 · 15.25 12.2 12 50.
.R.Polman · 12 1.40 9-54 11.3 4 · 17, 75 11.4 3 51.--:

t.P.Nieuwenh1,i6 .,1.35 e.70 10.4 ·4_ 16.- 14.3 8. 60.:.. 
.1.J.v.Zon , , . 3 1.40 8.64 · 16,3 12 12.- 4· 60.
iO.J,~ouw 10 1.35 7.- .2.:l! 9 · 18.- 14.1 · 10 62.-, 

- ·11.J.Fuente 5 1,45 7.40· 11.4 0 12.75 18.3 7 66,5 
:p.B.Brouwer 11 1.30 6.08 11.1 12 lL .50 15.4 12 80.-

, · GROEP C 

' .. ,,,; '', 
•' ~.H.Veldink 6' 1.25 
•. 2.G.de Hnogd. 3 1.25 

,,w.Reinkcm. 1 .1.:.42. 
· 4.A.de'Jong 11 .1.40 
· 5.Il.'llanders 8· 1.25 

6. J '.·v .Adri' hem9 l. U5 
7.A.Brouwer 7 1.35 
a·.H.Wubben 2 1.25 

/ ,I' •. 

9.A.Ve1burg 5 1.25 • 
l(}.A.Roodbol 12 1.45 
ll.J .Groenev: 13 1.'20 

• .. 12 .P?Poiliot 14 1. 3iJ 
. 13.J.lluijena, 4 1:05 

14;H.Polman · ' 15 1. 20 
15.H.1'ngleb •. 10' 1.15 · 

GROEP D 6üm ·. , 
no .. 

9-- 11.1 21 
8.50 lü.2 5 
9.'60 12.- 11 
8.95 lL.9 2 
8.20 1 ... 3 20 
7 .,60 12 .1 30 ! 
8.65 · 16.1 4 

, 9.38 13.4 ·• 8 
,'>; ' -

7.20 ll.- 8 
7.95 11.2 28 

- 9- 50 14. - 5 
" 50 .. 12 .-· C ' 
~ • • - .J 

7. 7u il. 8 15 
7.50- ;J-1.8, 8 
7-.55 15.4_ ;n 
Roos 

ptn.' 

' :,1001 p!lal. 
~- .. l'l" 

' 13.40 1 • 9 37 
16.60 4 12 38 
11.70 ·7 8 46.5 
13: 30 2 -9 5u · 
13. - · 5 ,:7 - 56.5 
14.40 6 l:.L 57-5 
1;.eo . '3 8 59 
li.60 10 9 ' 66 . 
13.90 12 8 67' 
11.- 11 4 70 
lv.60 8 12 76 

, 14.20 14 .7 77-5 
lü.- 13 8 79 
12,:c 9 8 85. 

·12.(lO 15 4 95 . 
/ 

14.90 2 6 35 

' 

l.H.de Boer~ 1:50 
2 .t:.Bruinsma 1 1..:.2.S!. 
3.M.Kreuger. '5 1. 30 -

• 4 

' - 1 
12.- 13 

' 11.3 4 
3 , 11.l 9 

13. - . 1 6 43. 5 ., 

·4·.\;,'".c;root ~9 1.25·· 
" - • "< J • • ··• •cc · J.:· .v.ç..~ .. cot:.2 -~• ,. 

•;~ .,, , ... 
' , r 

,_ ' ~ . , ,: 
.... ,l,. J .... , 

-·· 177. ,~ _a!.... ..., ✓ • .,_, ;: 
. . ' 

.. 

14.- -- 3 , 2 '.45.
lf.55 5 _ 1.0 ✓ -?3·
:.::<:,ti 1:'. , ~- ·• ·56 ••. 

' •. 
.- ' 

• .. :· 

' 

;:_~ 
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6.C.Mars 

60m. hoog r_o~sl <Jcrib.doel ilig.paal 400~. Ptn. · 
· -E.'.:_ ~ .p tn. • t, sec • _p.!!}. ,,:!!!.:.,_P, tn. - n ° · _ 
~ 10 1.25 2 ·· .,11.2 · 13. ?.ao 1 · b7'5e.5 

7 .T, v. Paasse·n 
13. C .• v .Dam 

•; 9.A.v.D.Leeuw · 
. _10 .A. v .Bgmond 

11.A.Radeinaker · 
,: 12.N.Pannekeet · 
: 13,n.v.Paássen·' 

GROE~ E. 

LR.Borsboom · 
·2•;c. Lnommns, 

-· 3 .F .Re kers 

·2 l..30 . 4 '"'.!.-6 .• - 2. 12.90 · l . 4 5~· }-
. 4 1.10 '3. '. 14·-2 23 •11.20 12 -' 12 59 

12 1.25 '4 ,. 15.4 . 18 13-80 4 12 63' 
7· 1.20 5 · 12.3' 7 12.30 2 , 8 .t3.5. 
7 1.05 4 · 1;.- 8 _; 11.10 10 7 63 • .5 

11 . 1.40 2 .. 16.3 11. 15.10 6 10 .64 
3 1.20 4 13.- 14'· 9.00 1 9 65. 

· ing. paai 300m ilrib. . ·• '· 
~ n° .· seë. '. ". 

8· 1.20 8 ll.- 18 . .Ll. 4 ll.- 27.5.' 
1 '1.20. 4 .· 11.5 16 7 l 13.1 35.5 

·· 4 .H.B~auvç,is 
,' :i .H.Smi t 

2. 1.25 4 ~.Ll. ', 8 2 . ·2. 13.4 50 . 
.7 1.15 ,lQ 10,, , 13 5• ' •10 l~.3 53 :•c: ,,\ 
3 1.20 .6 .. 10.5 12 5 .' 5 .14.1,54 \' ··_.6. C •. d~ Heer 

7.G.v.d.Kley 
.. . s· .. F. Cr0mbergen 

9 .1!agdeli jns 
10.A.v.d.Beek 
11.R.Peters 

· 12. T. Leli'eveld 
13 .;s. Breuls , ·. . . .-. 

GROEP F .. 

I. w. V. d.Meyden
, _ 2.C.v.Baal 

3.J.de Waart 
4 .J .Keetman . .' .. . . 

5.J .Engleber,t 
6 .J. Verhaar 
7 .D.v •. d.Steen 
8.If.Överklift 

:'t.· 9: R. Brander, b. 
lO.A.Ro0denrijs 
11,P..v.Eeeten 

• 12 .i~. In tema 
-~1.;. .. ?. !~:.~ f,;".an 

· •. 5 l. 65• 8 - 9-5 - 13 0 3 12 54 . 
. 9 1.•10 11 () 15 Ijl 12 11.2 55 . 

4 :1.20 8 9 '-11· 8 8. 15.2 55.5 . 
. -- 6 1.10 .7 9,50 10 , 7 ... 11 . 11.l· 60.-

13 ·u.95 .·4 9 20. 11. 6. 13.4 63.5 
10 1.20 6 8' 'lû 9 7 17.- 69.5 
11 1.10·3·.,s.5 15 10 .'9 Ï4-7u.5 
}2 .1.05 8 >,,7.5 .. lO 7 13 13,379.5 , 

•~ .k 

' . , . 

16' 1 :30: 8 • 11.60 n_. 11 
2 , 1.15 2 15. 30 18 . 9 

10 1.:22. 7 ,., 10.85 4 8 
6, .1.20 7 12.05 s 6 

11 :1.20 6' lC~- 14 10 
9 l. 15 4 · 11: ~' 10 8 
7 · 1.30· 7 11.10 3 6 
8 :1.35. 3 10.70 b e 

i3 1.10 4 10 17 e 

-
.. 14 ·12.1 45.5 

8 ·12.l .50 . 
6 · ll.:_:: 52. 

10 - lh3 5•7',5 
2 13.1 58' 
9 11.2 64.5, 
5 13.4 65 
·3 16.2· 6e.5 

11 13-2.82.•5 

. '. 

,. 3. 1.30 ·2. ll.8 5 1 4· 20-~ 82.5 • 
l . 14 .1 86 :5 , 

13 1''. .2 138.'-'·. 
:•. t 

-... . -~ . ' '. 

1 L 20 i · 8. 90 1 6 · 
' 4 .. 1.10 6 ,_ 9,85 5 - 8 

}2 ' ';. 0 .' ' : 1; . ;; 7 - _, ' . 
....... ,_: ·, '!, 

.. ,~ 

·, 
' . 
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· .. 60m hoog.· roos:drib ing, doel paal. 300m. Ptn. · · ·. 
m. ptn. se met. 'pt1!'.; _ _.p"'n"'"t--'n"-0 

___ _ 

14.'F.de Klein 5 
· 1$,C.v;Lgmond 18 
16.H.Brandenb.14 

· 17.T.Brochard 15 
;18,F.v.Gee·st 17 

' -1 GROEP G · 

, l ,H,Rothkr. 1· 
2.J.Kiebert 2 
-~.K. Vfr.nsem 3 

1.25 4 
1.25 4 
1.05 6 
1.05 7 
1.10 8 

1.20 
1.30 

1.05 

2 

3 
2 

4.c.Reabel 7 1.10 ,l 
· 5 .lf.Koot· 4 · Ll5 7 
6.J.Sansen 6 · 1.05 8-
7.J.Groeneveld 5 1.15., 5 

8. F.Breemer 8 1.10. 2 
9,J.Luneman 9 1.05 1· 

10.J.v.Broek 10 0.95 5 

GROEP H. 
. 

l. C. Kreuger - 4 u.90 2 
2,F.K,;,ene 1·. 1.25 2. 
3,·. J. Langerak 5 0.95 4 
4,J.Grooth. 6 0.95 O" 
5.T.v.Es 9 1.20 0 
6.11.Bakker 2 l.20 2 
'f.J .Gronth. 3 li. 85 3 
8. VI .Arends 10 1.15 2· 
9,Vi.Krc,1 '11 0~85 2 
10.A.Krol I 13 1.1!5 0 
11.R.Camph. 8''1."-t" 0 
12.L.Groen 15 o.so. 4 

,13.H.Hermsen 7 0.90 2 
14.k,Krol II . 14 u. 85 2 
15 ,? ,l>lourik 16 U.80 4 

' . 13. l - - , , 4 8 
13.- 10.- 15 5 
14 . 8.20 21 3 
23 5.90·.12 9, 
15 8.70'6,.5 

14 .9.10. ·5 7 
14,3 ll.'.f0'18 6 
13 9.80 16 6 
13 9.90 11 11 
14,4 8.90 10 ïo 
13 8,20 18. 5 
18 8.80 15 4 

.12.2 7,- -11 0 
15-- 8.10 4 6 
15.4,'8.- 4 6 

·14.2 lu,50 11 8 
17 .4 11. ' 11 3 

· 13 9.50 4 8 
12.1 9.50 14 6 
14.2 10.50 10 · 9 
:18.2 8 .50 ].9 ,5 
13.1 8 5 8 
14.3 9 11 1 
12.2 8.50 6 8· 
12 .4. 7.50 i:; 11 ~ 

2u.- . 6.50 12 5 
21.3 7-- 11 7 
20.4 ' 7 .- - 6 .5 
2r.- 7.50 5 4 
17 .2 ·7.50 4 ,, 

lé ,l' .Osse .12 ·}. 5:·;.~, 0·.25.3 7 .50- 2 , /~ 

-. 
' ' , 

• 

15 88. 5 
17 9:J., 5 

· 12 97,5 
18 J,00,5 
16 106 · 

2 32 
:w, 32 

3 35.5 
. ·.1 35-5· 

7 37 ,5 , 
6 40.5 
4 45 ' ' 
5 52 
8, 6,5.5· 
9 65.5 

, 

2 36.5 
.1 42.5 
~ 3 47 

4 47 ~ 

5 49.5 
7 • 49. 5 
,8 60.5 
6 64.5 

10 67 
11 69 

9 78 .5' 
15 85-5 

· 14 88 
1~ 97 
16 99.5 · 
12 1u,,5 ,, . 
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(Vervolg van pagina }9:il-Len~revue n°44 van 2 Juli 1959) · 

Wij hebben dan ook alle· reden om de met capi tale 

leti;ers vermel!ie conclusie eins on'juist te doen vo0rkomen · 

of hem op zijn minst met alle clemente' 'gevoelens die in ons 

'zijn meer dan al~ i,ewat te voorbarig' te .. bestempelen • 

. Wel i_s· juist, dat de 'gewraakt'e conclusie .een be schei-· 

den vingerwiJzing in een bepaalde richting is·, doch andere r 

niet in cijfers ·uit te' drükken factoren zijn. roeä.e van be

slissena;e invloed.· I:,n dan,· ocl) árme, onze middenli.nies. 

Zij kwijnen weg van pu;re el~ende, want zij kor.ren in het 

stuk niet veer. Zij plegen van twee walletjes te eten en 

nu denken v:10-en a.chterhoeden .alle ·eer te kunnén opslokken. 

Ldoch, hàlf.ipelers', 'treedt zelfverzekerd in he,t veld, want 

· Uw ,rol bij het. tot stand brengen van l"at ,vij noemen een 

team :t's· va,, erainent 'belang, zoals het ix staan van eeri '"team" 
. • . . • i 

zelf dat i~. . , · . . · · ·· 

_ Be·iien wij der resultaten ·in deze geest, dan blijkt 

andc,r;, aal r' e lahilitei t· der bewering van onze aarivaller--op

ponent. BPc iet het 8Venwicht in eon ploeg eri., ÎJ raakt over

tuigd van c e wedcrJ,;erigp invlç,ed die· dé .prestaties van de 

diverse lir.ies op elkaar ·ui.toefenen. -Als U dan n"g •.• mRan, 

neen;· de arèi. ter keurt· het dool~pun-';' reeds af: Op zichzelf · 

ni et.s bijzon"ers, het gebeurt wel meer. , 
~ ~ '. ' ' 

P .s_'., Uok, me de Technische .. C<'mmissie hebben w:Lj clementie,. 

îJ.:denkt U, 1, -rzamelde tE.chnische herer., dat het slechts 

komkommerti,'J. is.... , ; , · ., 
,, -O· ........ 

CQlTTACTAVOl'IJ. ' 

zaterdagavond ·werd. er 1~eer eens ,een co:.itactavo::1d gehoü

de::1. ,Hoev1el het oorspronkelijk de bedoéling was de eersi 

. volgende contaotavori:d · pas• in septem.b.er te t10uden, is . 
de Pépé gczwiqht voor een verzoekschrift van !!lin1?tens · 

20 enthousiaste Lensers,' nog v6@r .de vaca.'1tiels zo 'r. 
'avoi.1dje te. houden. Dat was. dus afgelopen zaterdaga- · 
t,onët en we hàddèn- dus -~1él op een flinke b_ezett.ing ge-· 

. / 

, rel;end. · · '" · 
11."?ë.r helaD,s; 

.. :... e ~ 

Lenàers; cl;',t ·".,ï}aS een ijdele hoop·, Er warr,11 
., 
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we:igeî;elè.' 14 heren en 6 dames, ni.et biJster veel, , 
v;l.ndt U wel .? En van .. de 20 contactavondeisers was 
ep maar.ééh:.'.'! En toch,' ·ondanks de bitter ·slechte 

I • • I_ ; ' • \ , 

pkomst, is het ~est aardig geweest. · 
;;i half elf zijn we weggegaan, ,;1e gingen naar een ge
egenheid- in de buurt, máar deze bleelf toch wel wat 
e duu.r en toen hebben we de' avond ·ten huize van Ap 
oppenbrouwers voort ge zet •. Alles bij elkaar is het 

, och wel meegevallen. · . 

i
aa:c c1.e opl:omst v:,el toch v,.rnl tegen. Toege.ge. ven dat· 

. et ·:iat warm ·:ias, caar j.uist dit is immers een priaa 
·. anleiding om op de contactavond met· een ·1:ris· .glas . 
. ier of limonade je dorst te les.sen. · .. . · 

in ieder geval, le.zers, we·ten we n1,1, wat er. te do~n
1 

~taat: Allemaal kor,ien op tie eerstvÓlgende avond! 
1 ' - ~ . \ 
' K.V"d"Laan -
--,-------

' 
' B IlTD s~c AlTDE::J JUlHOP.Elr • 

rro--~ c1ucvor-.,áai·cn vie nog niet in de gelegenheid dé 
~indst.~nden van de a:ëgelopen juniorencompetitie in d 
1, ~::.:Jrevue op t.e ne1:ien. '\Ve zullen .dit al • nog clóen. 

' . 
' Interregió!].a'J,_e compé.ti_tl:.~ ' 

. 

i: A.D.O. 21 · 18 · 2 l 30 ,. 97-25 ·~ 
H.F.C. 21: 12 2 7 26 60-51 
Stormvogels · 21 12- ·l 8 25 60-52 ' 

4 • R.C.H. 18. 10. 4 4 24 47-30 
1 5 ; T.Y.B.B. - 19 8 5 - 6 21 36-29 
6. Laakkwartier 20 9 3 8 21 56-55 
7. ·1 E N s 20 7 6 7 · 20 43-46 
8. D .H.C. · 21 9 2 -10 20 50-48 
9. Haarlem 19 8 1 10. 17 -· 51-56 
10.Lugclunum ·21 5 4 12 14 33-55 
11. D"E .11I. 21 5 -'l•- 16 10 . 40-96 
12. U. V. S. 20 3 \ 17 6 34-65 · 
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32e JAARGANG. (1958-1959) n°46 16 Juli 59·. 

• .· LENS I ZAKAGENDA . 

])onµerdag 16 juli : Selectiewedstrijden kampgroep II · 
Zaterdag , 18 " ,-, ., 11 · 11 · )' •· III 
Maandag 20 ·." : Clubavond • 
Dinsdag· . 21 .. 11 •• ;:Kàmpbecprèking· groep III, . '· . 
, . 
====~=======~===============t========================== - = 

, OFflCIÈEL "". ' ,,. " . 
K.N.V.B.:.TOTO. , . ,. 

. ' 

, , T9t onze grote vreugde meldden de éouranten deze 
week, dat de KNVB-toto op dezeI.fde wijze als vorig jaar wordt 
georganiseerd. Alleen het aan de'verenigîngen toegekende 
percentage van de ~nzet is met 5~ vermi'nderd. , . 

· · Dit 'he~ft 'tot gevolg, dat we in het komènde jaar 
ons extra zullen moeten, inspannen om hetzeltde profijt t~ 
kunnen trekken. .., · · · · · / · 
,.. Daar de toto rèeds op 25 augustus start wi:j.len w_e·, , 
hieraan nu reeds aandacht schenken. 

O.a. verdient het aanbeveling het aantal inleverings
adressè'n verdei;_ ui 1; te bréiden, speciaal in 'de nieqwe wijken. · 

''Wie dus een goed adres we'et, .b.v.sigaren-magazijn, dat !:lij 
dit dire9t aa,n· de secretaris kenbaar make', • ~ 

Voorts vragen,we de medewerking van een vijftal 
leden om een" poolcommissie" te kunnen stichten,'welke 
zich met de. administratie hiervan zal bezig houden. 

· Van hoe groot .belàngchet goed functioneren van· de 
KNVB-toto voor 1ortze vereniging is,•hebben ,de besprekingen 
op de jongste algemene vergadering wel aangetoond • 

. Wie si!cl t zich bes.chikbaar· ?? · 

' CLUBHUIS.' _; 
De 

-:-:-
J ' 

tijd dat aan de afwerking van ons clubhuis k~n 
' .. ivorden lJegonnen. nadert. met rasse schreden. Onze ar.chi teat,- de. 

. ~ .-. 

. ' 

' .. . ... 
- . C . 

/ , . 
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hier Cor Peeters, heeft hiêro·p 'l'.rijdag jl. reeds gewezen, en 
a vast de medewerking van een aantal leden en/of donateurs, 

i 
of-niet be~end met de bi;nenhuisarchitectuur, gevraagd. 

e zijn er van "overtuigd, dat .een flink aantal van'onze ~e
en en donateurs; graag' bif de afwerking dé helpende hand 
illen bieden. Stelt U zich per omgaande eve_n in ver.binding met 

m~t de Heer C.Peeters, ZµsJerstraat 7. Dank bij voorbaat. 
,, - , . .., . 

Met het -vorderen van· de. wèrkzaa heden -van ons clubhuis 
,.,ord t ook het pr~bleem_ v11n de fi_nanciën zeer urgent. lle, le- ' 

;
ing is nagenoeg: voltekend. Yoor de resterende stukken .hopen 
e ~innen enkele weken nog enkele deelnemers te vinden. 

Aan degenen die hun irischrijvingsbedrag inmidde"ls reeds 
\,ebben overgemaakt, zijn de stukken overhan.digd. !,logen wè de. 
}nschrijvers die hun toezegging nog niet hebben ingelost 
7riendelijk_ vragen he.t bedra. g.aan. de penningmeester van Lenig 
tn Snel over te maken, bij voorkeur door storting.op post-· 
;tekening 336711. Natuurlijk zijn we .gaarne lÎe:reid het geld 

·- pij U te komen halen. W.e stellen ons voor di.t in de l.oop van 
µe volgende week te doen, Wilt U het dan vo·or ons k~aar l.eg
gen? Vriendelijk dank. 

IN BALLOTAGE; '· · 
•. n° -9 F.J .. Cr..,mberge, 19.3.47 v.Bl~iswijkstr.156 

10 R.F.Th.Jacobs, 5.5.36, Frm1s Valentijnstr.40 
,11 B.E.A.Breuls, 14.6.46 .Dr.Arienstr.10 t~ Wateringen 
~2 P.de Kleyn, 11.5.49 Loosduinsekade; 171 i _ 

1 ' • 
c ALGEMENE JAARVERGADERING. / . , 

· Tijdens deze jLvrijdag, 10 'juli gehouden vergade:ting kwa-
men de volgende formaties tot stand : · • 

BE.STUUR: S.v.d.Laan,voorzi tter; H.Houkes,secretaris;L-.de 
Weert ,pcnningmees ter; .. JJ,. v. Luxemburg, 2e secretaris; J .H. 
Wüs'tefeld, 2e penningmeest'er; A.van Gastel, A.Hoefnagel, 
C.Eàogoveen Sr. ,P.Méershoek Sr.,, com::~issariss"en. 

-KAS-C0NTRULE-CvMLISSIE: B.Lucas-,Luyck:s:, P.v.0nna, G.v.d.Steeii" 
CUN'i'ACT-C01'tl,1ISSIE: H .Ei~enburger ,A .Hoefnagel ,N .Hoefnagel'., 

A.Hoppenbrouwers, J .Jag0r. , " . . _ · 
Jlm:o::mN-CC1li.D.,SIE,: ,p .l\ieershoek Sr. (hoofd-juniorenhider) 

·.,,,·:,._.r..-:::_,.,,·,.,· .. · .• · .. '. 7'"'..., ~; .•., ~r,·-,..,.,_,,.~,--r . ·:.::i·-çl· :. v· G•ot,,l (,::- .. ' .., - --- .., - ,_._;;:;,, ~-•· ,: ... _ .. ' ,.,,.,_; .. ,,r .• • ........ ~ ... 1.:.-

I' 

' 
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.. - Bosch ( St .Jáns:..College). ,.. 

0 ; , , 

TECHNISCHE COMMIS SI);': A .HOefnagei ,ll.H. Wüstefeld,H.Houkes. 
COMMISSIE VOOR TERREINEN ,EN l!'ATERIALEN: A.Beck,A.v.Gastel, 

E.Sarolea. r, · 
·REDACTIE UNSREVUE : G.Jchee, G.Lam. ~ 
BIBLIOTH1CARIS : J :v .WASSil!. • . . . 

:fle elftal-en ballotag~!dóm~issie zijn nog niet geheel 
compleet. H:j.e;r-over worden µoor het· best:mr · nog b/spr,:,kingen '· 

· gevoeri!, Binnênkort wordt de samenstelling hiervan bekend. 
gemaakt. •' 

Be·st~ ·1en~vri~nderi: ,, . .., 

' 

• 

. · . ·· . . On&"e.~wijîe:l.d zal het jullie allen bekend 
zijn-dat ik sinds kort als oefenmeester aan e,en andere_v.èreni- '· 
ging verbonden ben·. Om ~eer :pérsoonlijke rédenen heb ik ge-_ ·. 
_mec1:d -mijn taa_k in -Len!' aan _een ander te m?E>1;en oyertlr"ctgcn. · 

, .. , ,Daarmee is dus eer,· eind gekómen .aan mijn tr'.'inersloopba8J1· 
bij de club die ik vijf •jaar lang ·n,aar beste vermogen ge-"· die nrl! heb . . . ' . ' ' - :.' 

Langs deze· weg wil ik tevens U allen, 
Bestuur en leden dank zeggen voor het. geschénk dat ,ik bij 

· mijn afscheid heb mogen ontvange:n. ,-. , . 
Een afscheid dus ! En .bij een afscheid -· ,. . , . behoort een. terugblik, men, _kijkt nog eens te;rug naar 'de pe~. 

. . 
rio de die achter "je lfct ·• .. , ,het zijn jaren vol .gebeurtenis-· 
sen, v;ol emoties geweest., vr,lenden, Laat· ik het niet yPr~,10-:,
men: het zijn niet altijf evLn 'vreu5devolle emoties gewu,st, 

.. ~ ·er·_waren schaduwzj_jde·n. 1'.aa:r· d:i.e. ziJn nu vergeten bij .-de · 
heririnèring van' z0veel plezÎ8riger feiten. Ik .heb in onze ~ c 
verénigi r,g veel vriènden gevonden; kErels ui f één'' stuf:, ·, 
vrii:nàen aap. wie mij al t.ïjd. de' be.ste heri1:meringeµ bi~ zul- · 
1eh blijvèn .. Ik dank hE-n voOr het v&rtrou\ven dat zij fi\i.j . _ 

' 

• Etelden, :voor _de vri<sndscha'p_.dïe zJj mij g'uriden. Oh, er is·'·, 
. 'nog zeveel meer ,dat me, al schrijve,ide te binnen sch'iet, .. 

Daar ZJ.Jn o!l"enblikken bij die ik nooit zal vergeten. Maar.ik· 
moet kOr-t zijn. Ik zou boEkdèlen kunnen vullen ! ,' 

·,, .· • .. ·• . . Vrienden ·van Lens, ik. neem afscheid als 
, trainer.· Het gà" jullie goed.~ Ik-hoop· dat Lènig en Snel zàl- '· 
.,bli.j:11:eri -,g-raL•ien ;en iü.081.áh ·zo.als .. rl.a t, è.e . .af'.gelope.n: jaren ".h.é.t. 
, •. · 1.;, , ,· . ·, ,·. . ~ ' .. ,~ ::· • . _,.. -- ... 

. y, 1t I r · ' . ·' 

' 
. , 
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geval w s. Mijn opvolger wemi ik, b:j.j de aanvaarding van zijn 

mooie ar moeilijke taak, veel succes. Zullen we maar zeggen: 

tot zie s? ~ 
Joop Willems 

VARIA. 
/ _ T r gelegenheid van het 'bezcakvan Koning BoudEcw;i.jn · ont-

ving de eer R.Mahieu de_gouden medaille van.Oranje Ua~sau. 

/ Van !).ar e gef.eliciteerd met deze onderscheiding.. •· 

- Selectiewedstri 'den. • . 

de deelnemers aan hei; sportkamp, • die behoren tot 

groep I , dat zijn dus d'e spelers van Lens 7 t/m 10, worden 

op donde da 16 ,'uli, dat is ·dus dè •dag waarop 'deze L~nsrcvue , 

verschi nt, selectiewedstrijden gehouden. Daartoe worden alle 

,qeelnemers uit d?~e ITT;?ÊlP 's avpnds om 7 uur verwacht op het __ 

, .. veld voor wedstriJden in : hardlopen (60 en 80m. ), doel-en_ 

paalscl)Jeten én-volleybal, gymnastiekschoenen meebrengen dus. 

- · Voor groep III, de spelers van 'J-1 en 12; de niem!elingen 

~ €'1 de p1,pillen, worden deze wedstrijden gehouden op zaterdag 

18 .juli, 's-middags om h1)lf drie. ' 1 - · 

Degenen die het volleybalspel niet kennen, krijgen hier 

""'--- u, gelegenheid het te leren, voor de anderen is het nog eens 

een goede oefening en een mogelijkheid om een klein beetjé 

op je ~eamgenoten_ingespeeld te raken. 

'))eze selectiewedstrijdE:n hebben, alleen nut, als. iedereen 

aanwezig is. //ie verhinderd is_, dient voor donderc}agavond 7 u. 

resp.vrijdagavond 7 uur bericht te geven'aan dhr.E.Sarolea, 

M,.zenlaan,43,tel-331506; · . • . , 
Kampbsspreking gróep III. . , 

Op dinsdag 21 juli worden alle deelnemers van de d8rde 

kampgroep ·om 7 uur 's _avonds verv:ac,ht in de school aan de - • 

Weimarstraat 300. Daar krijgen zij dan alle ·inlichtingen over 

het kamt.· · · 
. . 

In Groep III nog één-plaats vriJ ! 
Eén deelnemer kunnen·wij in groep III ( 9~15 aug.) 

nog plaatsen. Liefhebbers __ uit de heftijfü;groep beneden 14- j. 

kunnen zich wenden tot dhr.A.van G~,s'tül, ·Tomatenstraat 166, 

,f 

~··. 
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DE JAARLIJKSE •ALGEMENE. - ._ · , 

.. 57 Leden waren vrijdagàvond' pres~nt' op de ja~rlijkse 

· algemene vergadering, d;ie,' zóals vooI1zitter- v.d.Laan in zijn 

openingswoord aankondigde nu wel voor het laatst aan de 

Sophialaan werd gehouden. We Jcrijgen :i,mmers binnenkort de '. 

beschikking over ons clubgebouwJDhr·.v.d.Laan stipte nog en-

· kele belar!grijke feiten van het afgelopen jàar-aan. Op de. 

~erste plaats natuurlijk de ingebruikname van ons complex 

aan de Hengelol~an, waardoor hopelijk een grote oplE~v:ing ·· 

van het clubleven zal cintstaan: · 
. . • . 

l 

Ye>orts • hoopte hij, dat• d.e KNVB-Toto ook nu weer· z_al 

kunnen draaien en,•ekte op tot n6g grotere deelname, waarvan 

de club-weer zal profiteren ! . , · '. '· · ' 

·'. 

· De terreinv€orandering bracht voor Lens hogere kosten. 

met zich mee ên' a'e voorzitter' stelde reeds een voorstel,tot 

contributie verhoging in het voqrui tzicht. Ook nam hij nog · 

even de afgelopen comp.etitie or,.der de loupe, speciaal' van de, 

3 hoogsté seniorenelftallen. Bij de junio;ren noemde hij de •· . 

. ,st~rke ledèr.aa,nvras .en de. pI·achtigc re.sul taten yan Lens 1 in 

de comp~ti tie en het R. V. C-tourn9oi. . • · · . , 

E,,n ander belangrijk f?it was het eerste spor1uit

wi€selings. contact met het bui t,mland, resulterend in· de' on..: 

vergetelijke reis naar Idar-Oberst~in. 
. . ' 

Dank·· werd uitgebracht.aa11. yerschi'l.lende functie-' 

narissen,-in het bijzonder aan ç.hr.J'.Willems voor zijn jaren~ 

lange belang!ozè trainingsarbeid en dhr. C .Peeters voor zijn, 

we:i;k aan ons clubgebouw. , . • . , 

. . · De jaarverslagen ·gaven weinig · reden tot opmerkingen . 

·' 

.'-'. 

. · Enkele correcties : Bij hot BE stuur, blz.;,, zijn de namen van 

dhr.A.v.Luxemburg,2e secretaris en J.Wüstefêld,2e_penni-ngmeestet ·. 

, weggevallen. Bij de bállotagecoir.missie; blz.7 wGrd per 

abuis dhr.A.v.Luxemburg vermeld. Dit moet zijn dhr.J.J. van 

Luxemburg.· In het EèO-ver'slag staat, èfr,t Lens 1 uit de· eerste ' 

7 ,vedst~ijdem 12 punten btháalde, hEtglcn.dhr.H.Houkes. onge- ' 

loo:(lijk voork\>ram.(Klopt, socrc.taris, het:waren maar zes punten. 

) · 'Jac .Bci~ersbcrgcn vroeg of .de ni-,uwe trainer een· , 

'stem kreeg irr de elftalsamt-nstelling. Aangezien deze vo.orlo..:. 

9ig 3° mn'd. op prde( is, km,-,hierover·nog i1ü,t worden b<sslist.~· 

Later zal dit eventmlel bE-keken worden. , 

' ., .,. ! !" ' 

, ' 
. . ' 

\· ·. ~. "' , 

,·. 
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Dhr.H.v.Rijn wilde ae oudere :senioren ten voorbeeld stellen ·aan- d·e jongere, daar hem uit de cijfc rs bleek, dat de opcforen trquwer van opk?mst v1aren ! Dhr ._Eisenburger ·vro13g nog lens naar c,xtra wedstTijfü,n en tournooien voor de senioren. ~ieraan'zal aandachj; \Vorden geschonken ( we hope_ so,· Red.)' ·pok wild0, hij wat m'ee;r variatie op de contactavonden ter sti-mulering van het bezoek. Wannc•er de- clubtent klaar is, zal hi, &,eer mogelijkheid toe zijn. , · , De·behandelfng van het financieel overzicht kostte noga: v,at.ltijd, Penningmèester L,de ·Weert zette zeer _uitvoerig en ' ~uidelijk de di versE, bcdrc.gcn ui t,een. D't, LEcns-boekhouding werc op_H!11 ande:releost gesch<'èid. :E.en speciaal woord van dtzik richtte hij aan de incasseerders en dG 2c penningmeester. Ook · ic hGren HoukE:s en de. Boer krcgt,n lof toeg~zvr&aid 'voor hun toto-re,sp. can ti11<.. be.heer. · re aflossing van de r,bligatièlening zal ge;schieden uit 'de ópbrongst van dc·-eantine, wàarover dhr.de WE:ert beslist ·' niet pessimistisch is. .,. · ' De begroting voor' hct 'komende jaár g,.cft 1ce11 tekort aan · van ruim f .2 .000.- ,. voornamelijk veroorzaakt door .de hr.igcre ·+,..:üningskootcn. _Out dit gedeclteli;jk op tc•.vángen, stelde het bestuur voor de ·c,-,ntri,butie.s met f.0.25 per lid te v€rLogen. De v~rgadç-ring ging 1üer volled·i_g mee ace oord, zodat per-· l 13tp.59·de S<>nioren f .. 2.-, junioren f.1.25 on pupillen f.1.,gaan-bcta'l~n. füVersc~ vragen• omtrent balans-en bE.grotings.p~stem "Y:rordtm duidelijk en· tot tr,vredcµh,.dd beantwoord. We_ h,hben èens fo. mrnr kunnen constateren, d.at eok hct financieel , bU•~er van onze club qen ·enorme hoeveçlheid wc:!rk met zich bn,ngt. · , , 
. . , . Het bestuursbeleid had aller instemming. -Het gf;hele; be-. stuur ·,verd conform het voorstel herko2e:r:. Dit allr,s verliep zce:.i·. vlot, evenals de bu10cming · van de· meest<; commissics. . '.Bij de Elftalcor.md.s~ie wa1~eil ,de do<1r het aftreden van de heren F. v Luxemburg en G .kemperman twee vä ca tures. · Er ~aren gt:ecll candidaten binnengekomen· en ook ste.ande dE. -vergadering . kvn,1r,, ondanks de. noodkreet van de voorzitter om ons uit de im_pa,0<Je te 'helpen,· geE.n Ecè>-lièl naar vore:.u.· Er W<:.rderi v,el enkele nbr·rn gHf1uisterd, maàr. t.-crî pai ti,èvt:_ c._arièidaatsstc-i1ing hleef . . . . . ,, 

. ; . ' .. , . 
. • 
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ach.terwe.ge. -De ·oplossing '.van deze kwestie werd aan h-Ot bé-

~tuur, overgelaten ( sterkte· toegewen.st, 
1 
be stuursl.ede_n ! red. ) • 

- . _Om{c;rwachte moeilijkhëden re zon bij, de_ l)enoeming van -i 

de bhllotegecommissie: Het voorstel om deze commissi,:, •uit · 

te breiden ·met enkele'leden, die_ ze.er in}ensicf be_rric,><;iiimis- , 

h0bben na: t de, junioren· (waaruit 90%' der geballotee-rd.en be:. < 

' .. -

. staat )--yiel bij één der ·oude leden niet in goede aarde. On- , 
. d;mks verifoede pogingen van dei vergaderin'g 0m ~e pàrtijeni , 

tot elkaar te brengen, bleef hqt. meningsverschil besta'an. _ -. 

De, saménstelling van'fü, com~is'sie·•werd riog ~ven "Pgf.~chort, 

teneinde 'd<:e parti·jen in d<;; .gehgenhèiá. te sti:,llén, r1~f eens 

hiorovèr vafr gE.dach-ten te v1iss.elen. . , ·_, ·· · 

· Het was al ·laat (ca half 12), toen de rondv.raag aan. 

de ordé kwam. Daarbm ·we'rd _dit punt met b5=kwame spoed 

·-afgewerkt, .. · · ~ · · 

Hoeviel het bestuur niet· zo ·gunstig. reageerde, voeldén 

_ wij toch echt wel iets voor_ het voorstel van dhr.Mou:r;ik, 

om ook-de .lageré .elfta}len bij de rust thee _te :ëJerverenl, 

In een kqrte toespraak wees onze ç:-.A., de heer F.G.rcnt, 

er op, dat, nu we zowat alles hebbehljl water te wensen 

valt, het er nu op- a?l komt om de goede clubgeest te.· 

. tonen, zodat v1e met aller,-medewerR:ing een bloeiend 

clubleven~ tegemoe~ ku:nnerî ga1'!Jl. Met zo'n acc_omodatie, 

met zo'ri·ledental moet.het toch mogelijk. zijn de de.rde · 

klas te bereiken, aldus op.ze adviseur-._ . _ · - . · . ·. 

Dhr.Peeters wilde graag, wi:mneer hij. strak.3 (begin ~ug.) 

aan liet binner{werk van ·het· clubhuif! gaat begihnen, de 

nódige assistentie.hebben, Vaklieden·en "knutselaarsll 

zijn van.harte welkom. Natuurlijk_zullen we hémniet in, 

de' steek laten •. Eerdèr in aeze Revue leest U hierov,er ' 

meer" 1 ·, ,.... 

Dhr.P.y.Onna bracht in een korte, maar v-loeiendE) speeph 

dank aan alle' functionarüisen -van d.e. club,· di·e er het 

hunne hebben toe bijgedragen; _dat alle's. in ll.et afgelopen 

jaar y;eer heeft gereild en gezeild. _. ·. . . - , 

Dhr. Houkes brácht nog even zijn stokpaardjé ter sprake:·.• 

Honkbal. Hij zelf is niet in de gelegenheid om nader · 

:te onderzoeken; -of honbal in· onze vereniging mogel-ijk 

is. Dit zal door· andepen opgeknapt moe ten word,;m· en 

v:ar1nee:r deze ·;.~8nsen niet te· ·v:L.-nc~.3-~: z.::r .. , r:oet helaas· .. 
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heb· chapiter honkbal •bij onze club ver.dwijnen. · v~· rts vroeg hij nog even de aandacht voor het a.s. 
S rtkamp in Zundert, waaraan ongeveer 80 Lensju

. noren zullen deelnemen.· De.door hem voorgestelde 
cp~lecte hiervoor aan het eind van de vergadering 
br,1cht f 67, - op. . . · . 

j . ' 

Re1;1ds eerder op de avond deelde dhr.v.d.Laan reeds 
me4e, dat we waarschijnlijk. per _l jlll1i 1960 het behei · oykr 0ns terreinenc·omp1.ex zullen krijgen. _ · . 

·•~~ y,erd er nog enige aan.dacht geschonken aan. de 01 
r:!,chting van een commissie voor het 40-jarig jubilE •un., dat ei1;1d 1960, zal ~orden~gevmefd. De nieuwe · 

-P~pé zal dit nader bek~ken. . , 
Tegen twaalven sloo1 dhr.v.d.'.Laan_deze vergadering, 
die gekenmerkt ,werd door een zeer rustige en opti-
miài;ische sfE:er. · Red. 
==~========================= .==== _,....====. ==-... - ====, = 
Ê{Th1ERTJES-ACTIE.. · • .. . , . . -

· E~ onzer donatrices·; Mevr.; .Rijn-Langendori'f kwa.D! oP. het idee om de Lensleden en donateurs Persil
eumertj es te laten sparen. Dit zijn bonnen die op 
de pakjes van een viertal Pcrsil-producten voorkoT 
mèjn en die bij inlevering van 100 stuks rechts geve:q 01 uitbetaling van één gulden. Deze emmertjes kunne 
chter alleen door verenigingen gespaard en ingele
erd worden. Het idee was nu om een groot aantal 
Imnertjes te sparen en het hieruit verkregèn geld.· 
c -besteden voor verrijking van ons clubhuis. Een · 
oprtreffelijk idee vinnen wij. Wc zouden zeggen 
ensleden, zet U schrap en tracht zoveEJl mogelijk 

i
'mmertjcs op de kop te tikken. Het ,schijnt, dat de 
ermijn vrij kort is, want volgens geruchten moet . 
e inlevering v66r 15 augustus plaats.vinden. Doet 

daarom extra Uw best. ·Waa:f U ze }:unt inleveren 
hoort U in de volgende Lcnsrevuc, aangezien'verdere 
ru:i.mte ontbreekt. U kunt ze natuurlijk wel vast . 
verzamel.en! V1e, zi): benieuwd! 

' . ;Rcö.. 

• 
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'LE1'.1l' ZÁKAGENDA. · 

Vrijq.ag ·24 
1 

juli 
Zondag 26' j}lli .· 

. 
Maandag . 27 juli 

.Woensdag -~9 juli 

: 
: 

. . 

. 
Bestuursvergadering• 

.vertrek eerste kampgroep·naar 
Zundert • 
Ciubavond. 
Trai;ning· ! 

' ' . .,.. ' 

/ 

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

,. 
0 F F I C IE E L •. 

In ballotage: · . 

no.11. ~.E.A.Breuls,·1~.6.1946~ 

rio.12. 
no .13. 

P. d~ Kleyn 11, 5. ,+949 
J.S.M.v.d~Zalm 15.6.1949 

• 1- • ~ • 

• 

Dr.Ariensstraat 10 
,Wateringèn ' 

Loos duinsekade · 171 
.Thomsonplein 27 

Nieuwe _donate-urs , '-~ . '. . ,. ; 
· no. 391. C.Grimbergen . 
. no. 392 C. Schraven ' , 

,Noorderbeekdwarsstraat' 238 
. . Veene:qclaalkade 586_. . · · . . . 

' 

.· B:ESTl;lJRSVERGADERING,, . , , 
. r!e herümeren aaB de e.v. -besttlursvergadering van vrijdag 
24'juli a.s. Deze zal worden··gehoudèü ten huize van · 

, àe Heer ·A.Hoefnag,el, Tomat?nstraat; 243.; Aanvang 8 uur, 

. . VEEL PLEZIER EN SUCCE~ . IN ZUNDERT;. JONGENf, l . . 
--- , . ------------------- ..... --------------· - ------------- . ' ; -

• r , .- ,. -
i . 

' ' . 
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ELF ALCOMMISSIE: . . .. 
Voo het komende seizoen zal de elftalco=issie onge
wijzi~ó. D.1et haa.r werkzaamheden beginnen en zal dus be
staa,i'J. .uit de heren: J.v.Venrooy (v.oorzittér), F.v. 
Luxe~burg (secretaris) 'en C .Hoogeveen Sr., G:1<:e.mp. er-

. man·~r. en }[.v.Rijn~ leden. Mciéht de heer F.v • .Luxem
bur,t' in de loop van het s~isoe~ naar el·ders v~rhui..:. 

· ze4, dan _zal het bestuur_ :i.~ de vacature voorzien. 

K Ä:v.B. -TOTO. ' . 

n de nieuw te benoemen.totocommissie kunnen nog , , 
nkele leden worden geplaatst. Wilt U zich even mel-
en a&"'l het secretariaat ?- . • · · . 

,Êen goeci functionerend toto-apparaat is v.an groot 
çelàng voor onze v~renig'i:ng. De voorbereidende 'Nerk-

~

aamhcden moeten een aanvang ner~en. K~en we, op , · , · 
rekenen.? - . . · .· . . _ . , ' -·. -· . ~ . - . 

Chl"ZE TERREI1'EN GESLOTEN.. . . 

.';:'., -jn verband met de afwezigheid ,;.an het merendeel der 
,.. juniorenleiders, zal. eE de komende vier· weekends,· 

~us tot en met 15.augustus, op zaterdagmiddag géén 
gelegenheid zijn om op het veld een-balletje te ko

. · men trappen. Het gesloten seizoen is dus wel· ëcht· 
·' de komende lilaancl: helemaal "potdicht". 

================·=================================·== 

•• 

KAMP BERICHTEN. 

DE EERSTE XAr.lPGROEP, vertreld 'zondag a.s. naar Zun
.dert. Om 11 uur zondagochtend komen de deelnemnrs 

·- t<;zamon bij LijnkEµnp, hoek de la Reyweg. 
zaterdagmiddag moet de bagage worden ingeleverd o.p · 
liet ;Lensterrein tus'Sen 2 uur en.half 3. · ' 
Zcrg er voor op ;tijd te zijn ! , , . 
V .. ~or dB andere groepen VCl_l°gen nadere mcdedelin:;en , 

· i:1 .de 1rnnendc Lens;r-evues; Prettig kamp en .veel - ' . . . '· . ... . 
·e .cces .. Kam:9co1ih--rri'ssic. 

\ 

' 
' 
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' 'LIG NIET. TE EMMÊREN! ! ·' 

··Deze op ini t'iaticf van Mc'v;: van Rijn ingezette actie 
is aangeslagen. · • , i . . · , . · . . 

·· Zaterdagmiddag overhandigde junior J. Langerak ons 
. een enveloppe., waarin zich ruim 150 .emmertjes bèvon-
dèn., Daarbij komt ook, dat Leo Juffermans., die roods 
enkele maanden in het ziekenhuis verblijft,: zijn col
'lectie van ongeveer ·,350 emmers t,er beschikking heeft 
gesteld. Hartelijk dank, Leo en spoedig beterschap.·. 

"., • ~ • ' • , • • • f • l • ;. ·• é , ,-

• Met de 250 exemplaren, welke. l'llcvr.v.Rijn r.eeds bezat 
· zijn we dus reeds aan de 750 stuks .• Z,iet U wel, ,hoe-

'. 

. ' 

., 

: ' 

·., 

veel klcintj es één groot" kunnen maken; . ' . · , . · ' 
- :. . . . .... . . ·'.,,, 

. , En dit is nog maar, de oogst van drie personen'! . 
· Wat moet con .club aîlls Lens met zijn honderden led0n en 
·, donateurs dan wel JJ.iet bij e·lkaar kunnen brengen, wanneer 

•iedereen eens extra zijn best hiervoor zou doeri ?·1! . , . ' ~-
een flinke' zending. 1Jn 
Gc8ft niet ho.or. l Het 

We verwachten deze weck weer 
de secretaris maar plakken :C-!· 
is voor het goede .doel. 

,.. . -- . •, ... 4 
Waar U de em.TJJertjes kwijt kunt ? Wel, U kunt dé ;ï.nle-

. veren of opsturen aan de se·cretaris, dhr. Houk0s,. of. 
aan do redactie van do Lonsrevue. Il0 junïó_ren, di8 ·op· 
kamp gaan kunnen ze 'Óok aan de betreffende leiders ' 

'.inleveren. Wie weet staat ons vooral van deze. laat"
.ste zijde nog· een_grote verrassing ·te wai,rhten. 

.Het doel van do actï0· i·; bekend: Wo willen' ~oor hêt . 
. · · verkregen emmcrtjC'sgel-d iets leuk~ kopen voor ons· ·' 

clubhuis; ·dat. nu zijn vol tooiJng nade.rt. 38t hem dus 
·op. 

. ' ' . ' •' . - ' ' ,. ----------- . ------------ -----C::: ·,.:; ______________ .-- .: 

VAii DE RÁDÁCTIÊ. '' ' ' . . 
•Uiteraard zullen ae corstkomonde Lcnsrovuès voorname
lijk in ho\ tc_;kon va.ri liet sportkamp staan. We -l].Opi,m' ,, .. 

. . •f-,. ~ 
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. -· 
. iJ dit jaar ·weer lèuke vèr~lagen ~ van de _di ver~e. ·:- . 

ampweken te ku:rmen publiceren • 
ok zullen we van iedere week het laatste nieuws· 
lden, dat ons, vlak voor•het ter perse gaan van· 

. . d Lonsrevûo, telefonisch vanuit Zundert zal worden' . 

· .. _. ~~~=ge~ei~~· _ _ -~------- -~-- --~' . , --~ _· __ i ;-- --~ 

E. ND.STANllEN JUNIORER . - . -,, . ' ~. 
•· ~ -klasse •6. · le klasse G. , 
----- AVA 1 · 16 32 • 103-;J.l LE N S 3 16 26 44-:--1 

-34-19 KAVV 1 17 29 52-15 RAVA 2 16 . 23 
.Step:'> 1 18 23 62-31 VVP l · . 16. 22 

poörwijk 1 18 22 59-35 Vredenb.3 · 16 15 
l.Zwart218 22 45-25 GDA2x) '16 15 
on Hoornl 18 21 ,32-34 Westl. 2 16 14 

E N S 2 17 9 23-.42 DHL 4 . 16 , 13 
·rodenb.2 18 6 17-77 Velo 2 · 16 7 
f!L'2 18 5 . 9-80. El.Zwart 3 16 . 7 

. 64-29 
39-34 
38-34 
25-29 
25-33 
18...;.56 
20-63 

· ·' -W;l.t.El.l x~i6 3 ,18-66 
-~ ' ;x) = 2 pnt: in :rninde~ing x) = 2 pnt .. in mindêring. 
~ .,. ·' 

' . 1e klasse I 
· · -~vontas 1 20 36 
, ,;; . DS 1 ' · ·19 32 -
· · t .,. - crburch 2 16 22 

DIIBRK 1 19 . 21 
DHL 6 . 17 17 

-~ ·valkeniorsl 18 17 
.'st.Voorw.l · 19 17 
· Westl=d 3! 12 . 4 
GDX 3 x) 10 ,l . 

91-23 
72-21 
42-31 
52-46 
35-35 
32-49 
40-48 
20:..46 
15~31 
20-57 Don Hoorn 2 16 .1· 

xx) 
~- , Û NS 4 10 0 s..:.40 

x ) = · 2 pnt •. in r.iinderirni: 
\xx)~6 n, ... n u ...., , .. , 

, . 
2e klasse H · 

.. VVP 4 . 16, 28 70-15 
· Gr.Willem3 16 26 77-12 

Q;Steps 4 16 - 23 62-32 
RKAVV 4. 16 19 48~34 
DHL 8 . 16 17 .· 42~43 
LENS -5 16. 12 30~42· 
RAVA 4 16 11, 20-4}. 
Vredenb. 5 -.1·6 . · 6 19-58 
El.Zwart 4 16 2 16-105 

x) = 2 pnt. in mindering 

\ .. 
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Zaterdag 
Zondag 
Maandag. 

_Woensdag 

1 aug.59 
2. " . 

3 
5 

Il 

. " 

LENS •ZID.GENDJ. 

thuiskomst van 
vertrek van de 

: Clubavóhd ! 
.• Training ! 

' 
de eerste kampgroep 
volgende. kampeerd7rs 

' 

. , 

OOK IN DE VÁYJ.N'l'IE KUNT U NAAR DE CLUBAV0ND ! .. 
c:= - -=-=- =--;;=::;:=====-======:::;;;=::;;::;;;. =============:.::=======. ===== 
K0MK01i1,1ER~IJD . ' 

Zon,. hitte, mensen; Ik itig aan het" strand, hèt. 
Scheveningse strand. Rechts van me probeert een rood opge
blazen moeder te vergeéfs•. haar,. om "· ijssies " bedelende, 

· spruiten tot kalmte te bewegen .. Links probeert een opgescho
ten, langharige jongeman dpor middel van naargeestig gitaar-· 
spel het n.rgekeerde resultaat te bereiken bij een. troepje, ·' 
onvermoeibaar· giechelende, bakvisjes •. Door de warmte ben ik 

, . té suf om de ,vorderingen, .re~j:,._·van- de, moeder e·n van de no- 1 
zem, nauwkeurig te bcstuderèn. liet boek dat ik in een vlaag 
van waanzinnig opi:'imis.i.e heb· meegenomen, is allang tot hoofd
kusnen gedegradeerd, Boek, 'je 'kan zwerr,r:-,en in de hitte ! 
Weer laat ik me. wf-gSoe zen a l'Jlaar d&ar hoor _ik :nijn nUatn :roe
pen·. VE:rs:.1'ord trek_ ik .ach·tex·eenvolgens miJ~ wel'lk:brauwen en 
:nijn ooglE'dE)n op. N&en c,aar ! Dat· is Piet, Piet van Lens;· 
Ik htb gew;:,on mo,,i-te --or., me het· bestaan van mijn voetbalclub 
i:e r~ális~ren. 

" J'c heb tet zeker .al gèhoord, hé ? De' heren heb'aen 
weer iets nieuws.·. Zè wple wéer. gaan "trainen. In die. zenuwe 
hitte' magge me ·.::ondjes g.:.an: trekken ". 

· Bevreemd kijk ik ·hesm aan. V,uar' wil de kerel naar toe? 
• 1 " qa, en ·weet je wa.J n,og het Éirgste is ? Ze hebben 

,· ' . 
'!· - • ·' 

, , 
/ 

' , 

/ 
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mijn niét eens uitgenodigd. Mijn hebbè ze zeker niet nodig! 
Nou ze kenne van mijn de bout haggelen ". · _ 

Weg is-ie ! Jersuft kij~ ik in de dend~rende zon. Mijn 
hemel, wa'àr haalt de ,kerel he.t spraakwater vandaan. Ik ben al 
blij dat ik het leven heb. En dan dat kinderachtige gedoe om, 
nu hij .eens-een ,keer niet bij" de " haI?PY fevr " is .ingedeeld, 
meteen de hele boel af te kralj:en ! Negativist ! Nou, "van 
mijn" kan die ook de bout haggelen. 1n, al weer ,half verzoend 
met. mijn lot; draai ik me QDl in het kokende zand. · 

Strandjutter 

- · · ' . UFFICIEEL 
In ballÛtage':' '' 
n°13 J.S.M.y.d.Zalm, 1,.6.49 Thomsonplein 27 

14 Ä. C .. /t.Lunet, 14 .1.40 B_eeekbergenstr ,38 ( oud lid') . ' 
15 H. J. Vermulst; 27. 7 .49 Zonnèoord. 197 
16 W.A.l\:!.Vermti1st, 2.8.45 idem .... __ 
17 A.Koopmans, ~l.4.48 Celsiusstr.lt).7. 
18 W.R.Banke, 1.12.31 '1.!elis Stokelaan ,174 
19 ILL.M.Cramm, 15.5,34 Wormerveerstr.113 

-Nieuwe doanteur: ,,.. 1 
. , ' • • .,.. _.,, 

n°391 C.Grimb0rgen, Weimàrstr.284 
VACANTIE. ' 

' 

~onzé geestelijke advis~Jlr, de- v;oleerwaarde heer Fr. 
Grent, is.tot nader.order buiten de stad. Voor nieuwe leden 
,is er dus geen gelegenhéid. om kennis te maken. Zij kunnen hun 
ballotage-formulier zonder de hand tek(;ning van de G . .A. e..an 

,het secretariaat inzenden. Gélegenheid tot ktnnismaking volgt 

'. 

, 

. .; 

·1atE>r.·. · 
COMPETITIE-INDE,LING. 
, Blijkens de s;ortkroniek van deze week is "ons eerste' 

elftal ingEede,eld in de 4e klas A; van di.strict II. De tegen-. 
standers worden : Altior ( Ter Aàr), Concordia(Hillegom) 
D.O.S.R.(Roelofarendsvcen) GüE:l Wit (Hc,s,rl.em) Graaf Willem II
VAC; Hillegom; Onze Gezellen (Haarlem), T.H.B. (Haarlem) Tone-
g:ido en· Te \Verve. · · 

Alleen Graaf-Wj.llem II-VAC is dus een -kge1,.stander 
wel!,e w& ook .:verled&n jaar hf'bben ontmoet. Naàst.enkele·oudè. 
bekenden zijn Al tior, dit. jaar voor het cers t 4e klàsser, · 

✓ . .. -, 

,, 
, 
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.• Geel Wi:t, Onze' Gezellen_ én T.H.B. nieuwe• gezichten. _Het '' 
lijkt ons. een bijzonder interessante indf)ling. .Puzzelaars 
kunnep aan de.hànd van de vorig\jaar door deze clubs b~haal
de rersûl taten, aan het werk om l'iun prognoses voor de' nieuwe 
competitie te stdlen. · ... -~ 

Vast staat echter wel, dat wil ons eerste.elftal een 
· ,goed figuur slaan, de voorb0reiding Ernstig t,er hand zal moe-. 

ten worden genomen. · Daarom verw&eht&n we op Woénsdag, 5. Au
gustus a.s: alle gc:•nodigden op de training. 

VARIA .. , _ . . .", •'-.. 

.. ! 

])è heer H.J.van Wc,sting, d:i,e op a·juli· tijdens de wed
strijd van de Lçns~vet,ranen zijn enkel nogal ernstig bles
seerde; vîas aangenaam verrast door de mooie.fruitmand welke 
de II êiudjes " hem deden bezorgen. Hij clankt allen heel harte-· / 
lijk voor deze bijzonder sympathieke, geste. Van_onze kant · 
wensen w,i · Herman een' spoedig algeheel hers tel,' ' ,_ , .• 

K A 1\1 P N I E U W S. '! -' 

Attentie kampeerders van de TWEEDE groep.! . , . - . 
De kampgang_ers van GROEl' 'IT moeten hun bagage inle
veren ZATERDAG 1 AUGUSTUS a.s. tussen 2 en 3 uur 
op het Lenste;rre1n Hengelolaan. Zorg ervoor.op-

. tijd te z~jn. _ :• ·, 1 
· •• 
. l ., ' . 

2 Augustus voor'groep 
kerk ,van de H.Piu:s X, 

' ' 

De' gezame'nlijke H.Mi? op zondag 
II ,vindt plaats om 8. uur in de 
Hengelolaan , · hoek Zonne·oord. 

'Daarna wordt de' reis naar ZundeTt, aanvaard. 
jongens' mooi weer en. vee:il. succes! . . . 

Goede reis, 

. ~ - ' ' . .. . . 

' Afhalen baga~ ___ _§ROEP I. 

J\'Iaàndag · avond a'.s .' .kan de 
afgehaald tussen 7 uur en 

~u-0-0-0-0-

bagage, van· groep 
h_alf 8, ev:ene ens 

l worden 
op het 

Lensternein .. -:.-· ... ,.,, 
-=======. ======· -= =====. ='' ~ ·=· =. . = _· ==== ' ======' . ===-/ 
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·.D ~- N K T u ,., DE· E'r~·ME R T JES? 
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' TELEFOON U·IT ZUNDERT,. • 
· ivenals ;verled~n jaar geven.wij ook in de kampwekèn _ van dit jaar een kort r·e1aas·van dewederwaardig-
. heden der kampgangers; ons direct uit Zundert door- . 

~~!i~~;g ,?il 6, uur_ (Dinsdag) meidd~ ieider ·Albi.n v~ 
. bas tel het volgende: ; . . , ,, 

jiond.agochtend verli.ep het v_ ertrek :vrij voorspoedig. 
·"' • Çm kwart over 11 startten we. In Rotterdam werd een 

çomplete rondrit gemaakt._ Desondánks arriv-eerden we toe 
i:;iog om 10 :voor 6 in Zundert._ De heenreis bra11ht g13-

1).ukkig .weinig pech: slechts één lek.bandje. - · 

- Onmiddellijk werd de kerulismaking met de patatkraam 
:hernieuwd. 1 s avonds geschi€ldde de· officiele opening. .. 

/ , 

·-
~aandagmorgen werden onderdelen van de vijfkamp afge
\'1erkt. Vèrspringen en doelschieten brachten maar ma
tige resultaten. Het· paalschieten :verliep, dank zij . 
de ui tgeloof1

dé premie in de vorm van ijs, zeer gu..?J.stig. 

·~ 

-· 
:. 

1s-ayonds voetbalden we ·tegén de Utrechtse Zwaluv1en , 
Vooruit, waarv-an v:e met 2-o verloren. · 
Dinsdagmorgen nog 2 voetbalwedstrijden: tegen The Unity 
(1-1) en weer tegen Zw.Vooruit (0-1) Niet zob est,. lui! 
Vanmiddag hielden we: onderlinge wielersprintwec1strijden, 
In de categorie zonder versnelling kwam Charles Nuytens 
als winnaar uit de bus, bij de ve;rsnellingen w0n Karel · 
van -der La2n met neu'slengte verschil. 'De :V-H.stsi;i;:i,id ,i:q. "' , 
langzs.o.rn rijden v1erd ~~e·.-:onnen door de kc.:!1.p1tt-~h1 ïr!fiura'--1 

Tlic1j:;.s. De ove:rigenfJ ·· toe};. niet· zo supersnelle b1~ouilT"er 
van ·r,;:c,x îfoerschop ·be.telde hier de. rocordtiid Y'.llî 46 sec. 

) . ' ~ 

He ·:ï vjjfl:~..i'TI.pondordcel, clat ï::aan_d,_:--:{tvvncl ,.·,or-i gch::n.1.dcn ;· 
l 10, .. n -~~-v,.::i, -.,,..n ,~. ,.;·G .,,.;; ... 1-.. ~·-1-rN•.J.;,~ 'T),, ·,,~o+r.,· n. v .J.1.Lc:..',-1..i....L.0_>:1-.::~~., .... r ... ..!,.. p. L, ...... ~ ...... ___ _._u.1.,..,__L• _,i.;..; J .. ..!.,o.,..:.; 

rcsultu.ten z:~;n :...:.og niet bel:.0nc1.-
'De ~:;feer ia prims in do groep·. Hei; is ech te:T onzGker, 

., of Guido HalTon a2n de O.J!W.teuriw1a:;,iv1eè.st1·Jjden ru;_g deel
nemen i,v,m.het feit, dat hij een premie vm1 f .1.:2"5 
verwier:f, door z.ich gekleed in het wat.er te werpen. 
Veel plczièr nog jcngcns, en voorspo'ed:i.ge terugreis! 

•. ' . -.. 
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_Zaterdag 
· Zondag 
~ "' ' 

8 Aug 59 
9 - " 

1 
Ma?ndag 10 · " . 

,_. 
Woensdag_ 12 ' " 

LENS'ZAKAGENDA 

: Aankomst groep II 
: Vertrek groep III 

'' 

- honkbàÎ op het Lensterrein' 
.Afhalen bagage groep~II 

Clubavond' ! 
TRAINING ! i' 

' 

.. \, ·..., 

' 

;::-;:: .. ==.,...--==-. ---= . _________ . -------- _, ---- ' --------------

' OFFICIIEL ' . 
- In' ball:otage: ' 

n°14 A.C.!', Lunet, 14.'J..40 
15 H.J,Verhulst, 27.7 .• 49 

'16 W.A-.1!.Verhulst,2.$.45 
'17_A.K~opmans,8,4-48 

Beekbergenstr.38 ( oud lid) .. 
Zonneóord 197 

18 W.R.Banke," 1.12.31 
19 !I.L.H.Cradm, 15-.5.34. 

Nieuwe don~teur: 

idem·> 
Celsiusstr.147 
Mel:i,s Sto_lrnlaan 174 · 
Wormerveerstr.1~3. 

n°394 W.J.M.Schenkeveld, Héngelolaan 83 
.·395 H.Struis, , Cyclaamstr.11 

·KERKENBOUl'I-VOJ,.TEALTOURNOOI. - , 
·, 

I • 

._, , Zmils bekend wordt op ZÓndag, 16 Aug. 59 een g;root. _ , 

voetbaltournooi georganiseerd ten çehoeve van de kerkenbouw · 

in ons' Eis dom. - Voor à.i t prachtige_ doel heeft ook onze' ver~ni':. 

ging gaarne haar medewerking toegezegd. Alle katholieke yoet

oal verenig~ngen uit Den Haag ei:i omgeving doen aan cli t to·er

nooi mee. Ons elftal. )."J. ingedeeld _in poule 3 met als tegen- , 

standers Graaf Willem II-Vac; Quick Steps, Rava, veio. De' 

wedstrijden worden ge_speeld op het terrein van, GDA aan de 

Emmastr. te Loosduinen. , ' · 

Voor_ Lens 'luidt het p:rogramma: 12.- Graaf Wil.II-Vac-,,, 

Lens; 13:40 Lens - Q.uick Steps; 15.25 Lens - Rava; 17 . ..:Velo-. 

/- Lens. 
' De weds.trijd-en duren 2 x·· 15-min. De winnaar van de , -

. "·· 
: ..,, ·, . 

, ' 
. , ·:. I 

' '-

, ; ,, ' 

\ 
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oule 3 k;mt op zon~ag • 23 aug.a. s. in dé finale-po)lle welke . 

ordt vE,rspeeld op het terrein van Vredenburch te Rijswijk.· 

Er staan ons dus een aantal prettige ,wedstriji~n te 

.:., rnchtén, waarbij we zeker onze 'huid zo ·duur ~ogelijk iûllen 

willen verkopen. Ln vanzelfsprtkene. nClligen wo. nu reeds al 

nze leden en donateurs uit, op z0ndag 1 16 aug .. op het te:;;:-ein 

an GIJA aanwezig te ziju, .Naast een iuti,ressant toEruooi, 

unt U door Uw bPlan.g·stelling tevens een'prac)ltige steun aan 

. ,,et fonds voor de kerken-bouw verlen.en. Reserveert U dus nu 

.. ceds Zondag, 16 ~Aug. ·vQ_o"J;.· d.i t · mönie doel. ·~ 

,EDERLANr-,BELG IE • . .. . ' 
·voor deze op Z.Jndag 4 okt.· a.s. te s~elerL v,edStrijd 

kunnen tot· 20 aug. a .'s. ui tslµi tend sd.riftelijk kaá:i-t?n 1-:or-. 

dèn r.ar1cevraar__ J. tij het èecrctar_iaa t. ?:-i.~'ij~en- van de 1-laa tsen, 

~tetribune o f.~U.-; I,,retribune 2e ring,:f.8.-, Maastribune 

. i,E· ring f.? · - .Ma&s tribune 2c ring f. 6. - ; Zijvakken 1 e -ring , 

,. · f.6.- Zijvall:k.en 2e ring f.4--- Staanplaatsen lunge 'ziJde f.,5,-. 

St.1anpl;ia t;sen kori.te zijde f. 2 : ... . ·Toèw,i,jzing aan de hand van 

het bescjlikb,aar ·aunt1ü plaatsen. · · 

VAHIA ' .• 
\---Hnnkbàl: Voor deg,men, di,: eens wat nacler ,kenr,is willen 

rr.at<:en r,;E't het hnnklJalspel bestaat .er zondag a,.s. een unieke· 

gcl~e::enhcid. Dan vindt na'.Ilelijk Op ons. terrein l"en· wedstrijd 

p:aats tussen Sto.rks 1 ·en Pacificoui t Tilburg'. D,eze wedstrijd 
'_ .,... 

1,;igint o:n half 3. · 
. -Èroi.dcr Gosewinus gaat ons' Ver la ten. Vre kregen bericht 

l dat hij, we.er teruggeplaatst is naar Am(,rsfoort. J<,rg jamr.:er, 

'.ti, - w:rnt we ràken hierdoor een enthousiaste c.n sportieve junioren-

, 

. . ' 

. , leider kwijt. De jongGns vq.n het·voorE.~ligc Lens 11 weten o.a. 

/ h.:.èrvan mee tu praten. I~roeder; bedankt vcor de :prettige sa
m:nv:erking ( ook nc1n~ns de JUCO ) · in h2t afgelopen jaar en 

Y..:el -succes in· Uv; nieuwe omgeving. 

1 -Ben van Velzen, vèlo.'·ja:ren actief lid van onze vcr,miging, 

~:iat zich zondag, 9 aug. v~rloven met J,;'ej: Greet Besseling. 

/harne onze ge,lukwensen. Recept te van 3-4 uur van Hah,wijnlaan 

::,, te Voorburg. ,' 

L.MP:3!:.RICI!TEN: 
' -Afhalen bagage ;,roep II. Dit kan ge beuren ·Maan

dag a.s. ,tussen 9 on 12 uur bij dé heer·c.Bontje, Loosduinseweg 

. ' 
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."Inleveren baP:~ge groep III : , Zate~aag, a.s.-~ 
tussen 2 uur ert half 3 op het Lens terrein. - , , . 

-H .Mis voor groep IIÎ ': Zondagcohtend KWART 
voor ZEVEN in de kerk van de_H:Pius X, Hengelo1aan; hoek·; 
Zonneooril. Dit is de derde. zi,iweg rechts voorbij _het Lens
tèrrein: -

. :..v~rslag kampweek voor de Le.nsrevue •. Deze . 
week ontvinge~ we een leuk verslag van Charles Nuytens en 
GuidÓ Halleen over de eé:rste kampwee_k. Willen de volgÉ:nde ,; 
verslaggevers er om denken hun :rèl.aas tijdig zo· mogelijk .. · 
liefst 's Zondags in te leveren bij dè redactie! Bij voor-
baat dank. - • 

' -:- : -:-_ . ' .. 
' KAMPVLRSLAG. 

1 • ' • ,· • • ' 

. Om kwart over 11 werden 'we uitgeleide ·gedaan 
'door de 'heren Houkes, Meershoek ··en Blok. Via Rotterdam, waar 

,·. ·we op ijs VTerden getrakteerd, werd koers gezet na;,.r de Moer-· 
. dijk. __ Hier aangekomen moest een van ons ui t_ing ;geven aan zijn 
vreugde .. en ~meet 'met krac)1tige han'd · een fles r;iaar beneden op· 
de de' stEnen. Een ieJ. kereltje werd zo woest dat hij _scheldend 
naar boven klom en dreigde -de dader stuk voor stuk zijn stekels 

\ 

' 

:u,it zijn hoofd te trekken. Toen hij tégen deze jongert· uitge'.. ". · 
raasd was dreigdè hij ""Àlbin dubbel te vouwen"ien de rest 
van liet ·stelletje met een steen., hun harsès in te slaan,"./ 
Toen Wi:t Venderbos .hem in onvs:rvàliit Haags' toeriep dat. hij ' 

_.zijn grote : • . :. 'enz?. een qeetje TllOESt houdep griende hij t.:
·rug " Vuile Limburgers .·"; Na dit incident vertrokken Wf. naar ., ' . ' ' ,, 
·Zevenbergen., na. 1 km. kreeg A .Rood ui jn een lekke band en ' 
,wij ons zo ft.l bcgeerde water, door het dorp Moerwijk or;veilig 

.: te maken inet ons gebel. Via Etten ep LE.ur bereikten we om 
10 voor 6 Zundert. , .· - · . , 

·In tegén'9telling met àndere Jaren vterd het kamp 
. nog dezdfdÓ avond g<Sopend. Na de opening vertrokken wij als 
' eniger.. (avondverlof) m,ar het dorp om in "Café de Sport " 

k, nn;i.s te maken met de gillende li ttle Richard;• iallénde • · 
Elvys Presly en de $tottE,rende Lloyd frise die uit de Juke-
box werden gebraakt. Hiér bráchten wr;, de'avond verder gezel-
lig met lezen, biljari;en 'im praten door. ' 

v, 

,. 

_,,.. .. 
. ' 
/-

, - •' 'i , 

, ' 

' 1 

! 

' 



~ ,· . ' 

\ 

v ... 

. ·• !.., 

'· 
.. 

. t 
. ·- ..,;;· 

- I'\. -;,_. 

' 
~ -~ 

. ., •' ,._ .1- ';. ·' .t 

~::• . ~ 

.., . 7 'r,•· 

; 
~~- ,_ 

.. ------------- '--- -------------~:~: ------' ------ ----=~~~=-.: 
-1.!àa;dag werd' met cl8 vijfkamp begonnen.· Ik t doelschie.: 

ten was slocht; vvrspringen middelmatig" paalachiE tèn goed, 
•·s-Middags · gingen wç naar ·v1ernhout · om te vollc:yen. Nafü: t ,·ers 
~en nir,uw ·n,,t.ïn 't dorp Zunc)(c.rt .. was'gakocht kon mGt d·.·;L:r'.st 

•wedstrijd Lcnsl ::. Lt.ns' 2 worden bc·gonnem·; die door I t eoretG 
zestal 1•;erd gèwonn,m. De rvst van de middag werd doo·rg,;,bracht 
'Ilet •t zinf"11 van.ons kampliecl." café zonder bier" en met 
't luisteren m,ar · de jodeTende Michel Harder&, die muziek 
trachtte te ontlokken uit 'de gui taar van de heer Sarolea. 
's ]\,>onds· werd onze ,,erste voetbalwedstrijd gesp~eld tegen 
de Utrech'ts,e Zwaluv,en' Vooruit. D8ze wedstrijd werd met 2'...o 
v}ir loren. Dt.. r~st- van ûe nvorid wc~d. J.i tmàal in c.cn ander -
café doorgebracht, 

' -Dinsdagso~htens wcï'den ·vrn om ·k,.art voor 7. door de 
, "helse flui. t" van een kar.ips"taflid gmvekt, rr.aar wû stonden 

toch allemaál om·5 voor 8 bij de .mis vàn k·art voor 8. We 
speelden 2 vof;tbalwedstrijden een, tegen '!'he Unity 1-1 en een 
tE:gcn Zwaluv1en Vooruit Q-1. Hierna volleyoi met het· eerste 

, tc,am, tcge1i The Uni ty. ·Uitslag 15-12 voor ons ( 'na met 4-12 
to hebben 'achte;r g2staan ! . ) • D<J rE;turr,-máteh werd met 15-13 
door ons gewonnen. Het 2o team, dat met 1614 van Zwaluwen, Voc 

· had gewonnen, werd door- oriè ·met '15-4 vu·;;lagen . .t • Midd&g' s 
wic,lçrwedstrijden in het bos (uitslagen bekend). 1 s Avor;tds 

· gingen wc naar- de f:Llm " Warèr1huis-dp st~l ten " van Nortr)an 
Wisdorn. Daarrla hc.bb~n. we-pata,t,bij Els gegeten. 

· .'· " .:.wou1sdag's hadden we· 0ën•ontmocting me·t•" H8t Wattrié 
E,lemcnt. ".·In het totaal 'klassement v,.erd C.Nuyt,ms twec,de mei 
36'soc. Max n~erschop dorde me.t 37'-2, F.Vlamsteeker vierdè rriei 
39-sec. K,rd v.d.Laan was modern gekleecl. in lange 3v,cmbroek 
en polovechtpet. 's Middags voetbali\rn ttgÎ;n The Uni t;r : 2-1, 
dqelpunten gemaäkt. <loor··wn. Venderbos en Ch.!luytens,' En verdc 

, werd •mét volleyen door het eforste met 15~0 van Zwáluwen Voor
uit gew·onnen, c.n.' s avonds dé return-match bij kunstlicht 
15-2. 1 s Avonds 'werd ér nog éep klè,in bezoekje aan Café de · 

' Sport gebracht. ', , , . 
. -Donde1-d"ag, was •. 1 t recept,- Il Na ·r8é'.Cn· komt, ·stortregen' 

Snmm:Lgen .bracltten 's morgc'.ns e,en, b,:,zm,k a;n Els, a'ndcrerÎ rus1 
, ten ui.t van de vermoeienissen door te klaverjassen, 's Midda1 
·. trokken we onz.e, stoute- schoen~n en reg~njassen aan en yertrol 

' . ·,:. •· A 

'· I 
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·.,, ken naa:r Breq.a, w~ar° Karel \r. l. Láarî. ,kimker1.Ücifcrtjes ·~och t ·_: ·· 

,.. :~ _,'.,van· één Van de B:r'0dane· ~cll9rH~i°n. ,l3eh~l ve d~ Ve_is..cheid_;~~~-· tr~;~-'""7. ;/ 

· .taties zijn, '/ic apk_ op 'film vergast·., " A way' all. Boats ~' ' '<'. 
• of te wel 11 ,,Gevechtskl_aar .. ."." Bij,, t schuilen.op ,dè terugweg 

WE.'rd eei1 fiets van Gen of., andre 11 ,,:chone Van· Bui 'ten· '! door 

•· Wti" V,:nderbos ·grondig uit el.kaar gehaald en zelf:f ( ! ) . wec,r >, 

in; c lkaar gezet • . . , _ . . · · , • 

".loor en doornat k;-a:neh we in Z1mdert aan'. 1 s Avonds 

. verctifnè.e C ,Halleen nog f·. 2. 25 met 't. opdrinken van êen 

, ,c;ncktail ( o.a.· pi~lJ.llié, 'limbnadesiroop, :patatvet, .'ijs, 

'._" _d,rop, ch;<rlade, enz.) en. we;rden' de dors ttgeh en bil
0

jar_t- · 

·.· ... :t:us~tgen· tf;Vreden gs~s-te.ld. ~: · , ., 

· . -Vrijdagmorgen_ !leer regen; desalnictemin tj'okken ,tvme-. 

moedige• wa '.erratt!èn er op u,i t om Een duik tc,gaan nemen in-,' ' 

het Zwembad. De rest amuseerde zich met kle;vcrjasscm', pédiat 

· eten bij ~as en ,zingen in dP. kring, ., Het middagprogramma 

' werd in. ·zijn geheel aff;Eilas·t. Hiervoor kwa~ in de ple2ts · 

do filn II Moordend lood· ". - ,, - .. ., . ," · .· ·: 

'• 

• ' 1 s Av_onds wercl ~q1' par
1
tijt3e · Show-;,o;ll,:ybal wegge-

>-g2ven tegen RKAFC uit blkmaar, de ka!npioen :van de B-klasse .• 

fü.j de stand 13-6 in ons voordeel ,>roeg Karel(annvoerder ): • , .. 

time-put, tot aller.verbazing, maar deze week snel, toen. 

COé,Ch _Venderbosch met. 6·:flessen melk aankwam zetten,· die na- , 

tuurlijk door de 6 dorstige, J.ensers gretig opgedronken wer- . , 

' den . . "M~t melk meer mans " dachten we maar dat liep wel evE>n' 

tegen~ want Ma:xs Heerschap zou. vlak bij de zijlijn de bal 1yel 

even mooi opzetten.' Niet aaJ. · de_ half gevulde flc,ssen melk 

denkend, liep hij ze omvér·. Desondanks wennen 'wc toch v.an-.de 

kat.smakers. 1 8 Avond.é ZbUdèn ,( U.) we 11 ·cabaret·,, k-rijgen.:- : 

.. , , Dit W8rd echt~r' zo s~ai dat v,:j,j'pnze._toevluch•t 1:amen tot.se, 

spcelt4in en onze Amsterdamse vritnderi " The )Jnï, ty " tot 1,Iarie ., 

'· Bij d!c) prij sui treik_ing kwamen we goDd voor de
1 

dag 

. . 

·,, nl.· le prijs voll,;ybal_; ,le prijs vijfkàmp (m 2e prijs'voGt-· 

bè.l.,, E~n lH · prijs zwemmen werd •,ns door een " zogenaamde '-. ., 

rL_Ctificatie. Il ontnom9n ·• ·_,, 1 s ·Avonds wërdem wij -ÓJJ allerlei 

. s_noepgoed gutrà:kteerct' en fü, leiders. werden door aanvo,;rder · · 

Karel ·namens het h8le elftal bedankt voor de wijze v1aar9p . 

zij dit kàmp werkelijk tot' eeh gesla~gd k!lmp wistèn te maken •. 
" ,, ·. . . 

, , 

.. ~ ,.. ·\ 

- y 
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--------" ---------------------------------------------------, . . 
· . . Zelfs op de dag van het vi:rtrek li<-:tert de wespen Wil·. ·· 

. Venderbos niet me:t rust; ondanks,zijn toch niE-t..al te geringè' 
stemgeluid. Om kwart over tien werd die ochtend vei-trokken 
en pm 12 uur waren we bij de Moerdijk waar gegeten werd. :E.ven · 

·.voorbij Motrdijk wildo Karel v.d;Laàn·2-meisjes eens van dich'
terbij ·bekijken met het gevolg dat hij over· een dame, die langs 

'de weg stond reed. De schade v~el gelukkig mee. Zonder inci-
dentén bere_ikten we via.Dordrecht Rotterdam waar we op ijs ·:,;•: 
getracteerd werde,n. Om kwàrt vocir,. vier verttokken we weer 

• 

uit RotteI·dam en. om 5 uur bcieikten we• Den Haag ,waar we voor 
de 'laatste maal werden getracteerd en 't kamp werd besloten. 

Tot slpt willen )lij nogmaals onze dank betuigen'aan · . 
dhr.S~rolea e:1 dhr.van Gastel ,·oor' de voortreffelijke leiding: 

Uw verslaggevers 
G. Halleen en C. Nuytens •. 

' 
, EINDSTANDEN 

., 
JUNIOREN. 3e klasse K. 

1. G.D.A. 5 16 ·13 ,2 1' 28 76-14 
2. V V.P.-7 16 11 1 4 -23 61-27 
3>' L E .N t 7 16 10 3 3 23 "47-27 
4. G 11 ·11 5 ·16 · 10 2 4. '2-2-51-2 8 r.· l -em " 

/5. VredenbUTch 7 16 10 0 6 20 53-34" 
6. R:~A. V.A. ; 16 5 11 10 26-53 
7. D.H.L. 12 \ 16 4 2· 10 10 25-56 
8~ Blauw Zwart 5 16 3 1 12 ,7 23-50 
9: _Quick Steps 5 16 ·. 1 1 15 1 · · 9-82 · -
3c kla8fJe N •. 
1. o . s . c·:----r 17 14 1 2 

., 

29 71-22 
~ .. .2. Juyentas 4 18 13 1 4 27 68-24 ~- 3. Lens 8. 18 10 5 3 25 56-33 ¼ 

4. R.,L1!.A. 7 .18 - .9 3 -6 21 · 54-44· •· . -.,., . 

f' ·5. D.H.L. 14 18 7 . 2 9 16 39-50 
' 6. Blauw Z\1

•1art 6 ,18 5 4 9 14 43-61 i. .. 7. Vre.denliuX'ch 8 18 5' ' ) 10 13 32-45 -~ ' 8. G.D.lC. 6 18 3 6 9 12 21-36 t, -9. V.V.P. 18 6 12. 12 24-62 
... · ~ 

9 ' \ 

10.Velo 6 x) 17 3 3 11 J) 33-64 -,.. -... 
ç 
;. . .,.., ~--
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4e klasse S; ... •· · 
l; Graaf Vlillem•B 
2. Quick Steps 8 
3LENS9' 
4. Blauw Zwárt -:r·--
5.-. V.V. P .. 11 1 , 

6. G.D.A. 7 
' .'f .- IJ·.H.I,. 15 · 

8. Velo 7 

.. 

18 
:).8. 
18 

, 18 ,· 
18 
18 
18 
18 

,, ., , 
, •:-·· 

.. 
·-_14 . 2 

14 -_l 
l!L 3 
10 · 4-

è . 6 
6 ;,. 4 

··,· 6 2 
6 -~ 

.,._ 

., 
' 

.. .., 

' 
2' 30 100-18· 

,3 29 77-15 
4 '25 67-28 

-4. 24 57-31 
.4 22' · 40.:.33 
8 

. 
16- 45-44 

10 14 . ,?3-49 
12 ·12 .' 28'-69 

/ ·g. Vredenbürch 8 
lC. Il.avä 8 x) ' 

18 
·18 

·" . .,_ 2 
'·, 2 

15 4- 9-59-
16 .. 2 .12-142 

. ' 

,.e klasse w. ,. 
L E N s. · 10 ],8. 16 2' 34 86-20 

J ' 
- \ 

' 2, \'iuiclc Steps 10, 18 · 16 2 32 121-10 ,, V.V. P. 14.- 18 12 
., 

3 3 27 62-30 . . 
' Westland.ia 7.· 18 12 2 4 26' 65-30 
' ~ '' 

5.Blauw Zwart 8 18 
, 10 4 -4 24 57-31 

6 V V l' 18 '. . 8 6 4 22y 40-33 .· .. . . 11. 
7. D.H.L. 15 ;18 6 2 10 14 ,53...:49 

8. Velo 7, · 18 6 - 12 12 2G-6g 
C, Vredenburch· a 18 1 2 15 9-59 
~ ' ,4 

·1u. R.A.V .A. x) 18 ' 
1 

. •, 

. N.B. DEZE 3T;\JfD IS ·FOUTIEF f! Volgende V/eek 
rectificatie'. 

' ,. 
, ' ·, . ' ---... ' -> 

I,AATSTE NIEUWS UIT ZUNDERT • 
\ . - r 

,,Ile tweede groep Lensk::i,,'l!pgangérs sloeg reeds bij .de _, 

heenreis. ree ords. Allereerst de duur v,;.n de reis. 
Om 5 'uur waren we reeds op de plaats van b estenurring; 

Dat bovendien tijdens de heenr'eis· geen enkel mankement; 

lekkG hahd etc, en 3'elfs ·ge-en valpartij vooric~~:a'.Ill is , 

·· eveneen?. een rec'ord. · · 

/ 

Zondag was het weer redelijk, :mnandág nognl reger.r,ch- · 

tig, maar vandaag (di•nsdag) vms het bijzonder fraai, ·• 
zodat zelfs. een aanzienlijk deel ,r an de dag ili b,et · '. ,.·· , 

zwembad werd doorgebracht. Wat de diverse wedstrijden· 
betreft het volgende: , , . _ . _ 

, 

·J ' . t / • 

I 

• ·, 
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Voet{al: Gr~til'B. 13pe~{ä.e 3 1•1edstrijden. Tegen RKC 
én tegen Verbu:rch werd beide-· kerep inet 1-0 gewon- ._ 
ne:r(, tegen 'Qiluick, Steps met 0-0 gelijkgespeeld. Lens i: 

staat'hier samen met Quick Steps gelijk aan kop, zodat 
l).et nog erg spannend g,:iat v10rde:îl. ·. · _ 

' Groep C. stelde in de eerste· wedstrijd teleur, door met 
liefst'5-0 van Kimbria te verliezen, al moet gezegd 
worden, dat_ de Maastrichter,i , zo~r sterk waren. en origé
twijfe.ld mèt de ·voetbal- ·en volleybal prijs zullen gaan 
strijken.' Dinsdág speelde· C. 3 wedstrijden on won ze .·. 
aile drj_e, o. 2.. 5-0 -togen RKAVV, zodat ·ui te inde lijk 
'!;9 ch nog de·· twee de prijs werd behaald • 

. -ifolleybal: Il. kwam 3 keer in het veld, wo~ tweemaal , 
en v0rloor één keer; C. ve'rloor zijn beide viedstrijo.en. 

De resultaten op de vijflrnmpnummers, die reeds afgè
\•1erkt zijn, waren middelmatig. C. bracht e1;: hierbij 
meer van·terecht dan B, 

Woensdag zijn traditiegetrouw de zwemwedstrijd.on en 
wanneer !ie diverse programma's vlot afgewerkt kunnen 
worden, én hr;{; wéér meezit,. zullen onze jongens ook'· 
nog een dagtocht naar Antwerpen maken. · 

· Onzè ju ... "liorén 
in Zundert en 

a den. .J opgo:q.s, 

hebben 11ot ,weer geweldig naar hu..Yl zin 
de leidèrs zijn vol lof ove;r hun optre
houden zo, en'nog veel plezier •. 

. . ' 

' ·' Red. 
==-.== . ·=:::::===- -=·' ==== ==- . __ . ==== ====;;:;. = == ======= ==== ,r ======= 

, . . 

i ' 

\ 
1 

"\. 
1, ' 

./'; 

.J. ' ,. . . 

' 



' 

·" 
' . 

'I 

'. 
,, r 

. ... ' . 

. "' '• 

'· D E L EN 'S R E V U E 

.. .,.' 

f /. 

Weekblad v.d. R.K. V.V. "LENIG en SNEL" 

_.. Redactie: G.Lam~ Ylilgstr.'71,tel.391224 

. · G.Jehee.,K.Emmakade•,50,tel.633674 

' 'Girónummer t.n:v.Pènningm.Lef!s:336711 · 
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. , 32e. JMRGAI'._G .(1955.:.1959 )n°·50 . i3 AUGUSTUS. 1959 ; 

. =========~s==~==•===-' ===·=~'=========='====-====-========= 

··zater1dag 15 Aug. 

. Zondag 16 " 

LENS 1ZAKAGENDA t 

Begin seizoen '59-60. ·. · 
Laatste kampgroep keert terug. 

•·: Wedstrijde1;.'.voör diverse co!"binaties-,se- . 

nioren. · • 
Maandag 17 11 Clubavond ! ... · 

V/oensdag .19 " · Treinihg. ,' · ' ,. 

'.' :::::;::; ~ ~ . ==' :::::;::;===-·~ ... ===' ;:;; .. '. -· === ';;::;:;::!...======= '. = . ·=;;:: ·======;:;::===. \. 
EINDELIJK WEER VOETBAL:•· 

. ' 
-=== ·=- .. =-=·· -= ·====-=-==:::;===-==--===-=-=;;:: ,===-==-:7:--==-::::: ,-. 

De voetbal gaat we.er rollen. '· 
Ja lui, het is weer zo ver. Zondag a.s. begint wee·r • , 

het' nieiiwe• seizoen. De semi-profs beginnen weer aan·,hun lange 

wë·a.strijdenreeks; en dé voetbal toto gaat weer d,r-aaien •. Ook 

/ 

).. ~✓ 

bij Lens staan enkele wedstrijden op het'programma. He.t 

eerste speelt in het trurnooi · om het· kerkenbouwfonds op het 

.• 

· GDA terrein enïge intei;essante ontmoetingen:· ' , 

· · Cpmbina ties 2 en 3 speelt op ons veld tegen di.to PDK- . 

elf'tallen, terwijl ook· de veteranen PDK ontmoe.teh. Uiter

aird zijn de gepublicêerae opstellingen -slechts probeersels. 

Een,,rfl.den te meer echt.er· om· a_lle krachten- in-te zetten: .. 

51:.cce,S.,lui ! ·· · · -. .. · ·. · · '\ . · . · .~ ~.' 

. ========·=====~================= ~ ==d=~==:::;================;;::= 
, , , ., DEJ:IK .AAN DE TOTO ! ! ! 

e-=-===-----=-, ;:;:-==-===-=. ===-===='==- .=====-===-:::::=--== .. ===;;::== 

OFFICIEEL 

·rn ballotage: . , 
.n°20 A,de Veld, ,6.11.46 Zonne.oord 209 

Nieuwe donateurs:. ' . 
' ' 

' n°396. Mej.M.J .de Boer, Laan· van Meerdervoort 

·· 397 R.~ .. Mooy, Bossestraat 65 A. · · , •. 
452 
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, De werkzaamheden aan d~- ruw-öouw zijn nu zo ver' 
ge_;:orderd, dat de Heer C :Peeters e·r aan· kan gaan deil.ken, om 
het binnenwerk ter.hand te nemen. Zoals bekend heeft hij hier-

·,,toe,een aantal' ~edewerkcrs nodig. Reeds zijn er enkele leden en 
'donateurs geweest, die hun medewerking .hebben toegezegd. Het -
ligt in de bedoeling om Dinsdag, 18. dezer te starten. De "werk-. 
willigen• " V[orden dan ook bele&>fd, maar dringend~verzocht, op · 
deze avond " acte· de présence " te geven •. Inlichtingen te ver-'_. 

' krijgen bij de heer C.Peeters, Zusterstraat 7. U weet het, •; 
vele· handen maken.licht werk. 

K.N.V.B.-TOTO. ' - , ' -
De pool-cornmis>.ie heeft inrnidd ls haar werkzaam-

+ heden weer hervat. De formul·ieren voor de eerste toto van het 
nieuwe seizoen hebben onze leden~en donateurs reeds berteikt. · 
U·•hebt dus allen ruim een ·week· gelegE,nheid 'om het formulier 
op de jui~te wijze in te·vullen. Imr,èrs,de f.ormulieren moeten· 
deze keer UITERLIJK VRIJDAGAVOND 22 AUGUSTUS 1959 zijn :ingele-

• - "! ~ 

verd, zulks in verband met de uitgebr6ide .administratieve. ··, -
.;erkzaamheden welke nog mo~te·rî woi·den verricht.' Het aantal 
in}.e,cringsadrès<,_en is voorlopig met één uitgebreid, spect_aal , 
voor onze leden en donateurs uit de " nieuwe wijken " . : Sigaren-·. 
';,.agazijn 11/J .Th.v.d.Lely, BolJwlustliian 95, za,l',U\v formulier 

r• gaarne tn ontvallgst nemen.'· 1- • , •• 

1 

•·. • • 

.· De andere adressen zijn genoeg~,;am bekend, llhr.J .WUs-
. 'tefeld, Régentesselaan 198; A.J.Walraven, Goudenrcgenpleih"58 

0

0p deze adressen tot 1ui ter'lijkVrijdagavond zeven uur. Van~ 
zelfsprekend kunt U ·ook tE.recht bij dhr.H.Houkes,- 2c Schuytstr. , 

.' 60· en' voor deze keer tot. uiterlijk VR.JJDAGAVOND 10 UUl'• · ' , 
· ·' We. verwachten .ook dit jaar we'èr .een massaal aantal 

deelnemers. 'In dG afgelopcm jaren mochten 'wo nogal· eens· ee:p. 
• 'prijswinnaar onder onze leden en donateurs tell.en. We ·herinneren 

slechts aan onze donateur de heer v.a. .• Waals, die tiJdens de,•: ·Y 
afgélopen-Pi•nkstE;r(l.age_n. ,:en prijs van bijna f_. 7.. 000.:. in· de · 
1•iacht moèht, slepen. Daaraan ook danken we het feit, dat·ons '' 
eerste. elffal voorlópig ook prima spelmà terii,al kan rekenen •• 
Hij scli.:mk ons een viertal prima voetballen •. · . 

· · · .' ,d9k gaan ~ej dit jàar weer· met de eigen onde:r;linge co_m-, .~ 
petitie beginncn.,Elke week zal het.hoogst aantal punten wat 

. ~ " 

. - 1 - . 
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elke. deelp.emer 'bèreikt· worden genoteerd;, en degenè. die.na:· 

10 ,weken het hoogste totaal heeft ontvangt, èen p:r:emie van 

f,50,.;, ., , , . 

· Wékelij~s zal de stand van d,e·kopgroep in dé ·Lensre.: 

,VUEl worde11 opgenomen, ·U kunt dan zel;f het,verloop,van de .. 

'strijd volgen. D~gerie die. a;m het eind van de cómpeti tie_·• 

over liet meeste aantal punten .. beschik:t ontvangt"eve~eens :--· 

een premie ter waardevaµ.f.50,-. Hieruit blijkt dus~ dat· 

het gewenst is, ree.ds vanaf de 'eers t1; week' Uw formulier in 

te zeihden en regelmatig te blijven meedoen. We•z;i.jn benieuwd 

hoe een· én ander dit jaar zal verlopen.- Het .-woord en voOral 

· d,e daad is voorlopig aan de leden en donateurs~ Deelname is 

mogelijk voor leden en donat~urs die dEl l_eeftijd van 18 jaar 

.hebben bereikt. De inzet bedraagt minimum f .• o·.50 en maximum, 

f.2.- per ·week. . ·,. . .. · . 

· Veel succes; en de pocilcommissie, schrikt niet, voor . 

. ,veel ,werk terug. 1 
-:-:.-:-:-:-:-, . 

PR0(.R.AMl1IA SENIOREN .VOOR ZONDAG,. 16 .AUGUSTUS 1959: 

Wodstrijdèn ten ba te van· de Kerken bouw: 
., . 

- ' 
~ 

.... ,, ... ,. 

,. 

'~12 u~ Gr.Wil.II-:Vac - Lens C0mb:1- , G.D • .A.terroin Loosquinen 

-13u40 Lenscomb.I. -Q.uick Steps 1 :- · " 

-15, 25, :Lenscomb. I · . .,R.AV.A 1 > . .. " ·;, .. 
" ' ' 
11 

.:17 uur Velo 1 _ • · -Lens Comb .I. 111 

- .. - ~- . 

" 

-14 uur Lenscomb-.II -PDK 2-' '. Hengèlolaan · 

,-12 ·,, Lenscómb. iII-PDK 3 · '· 11 ' , 
' 

-12, " LensvetG_r,anèn-PDK 'veteran~:q' ·" ;,•, 

. ; . 
...._ ~ '.,.· ,t '4; , ~ 

OPSTELLIUGÈ,N:'· -~ Jt ~ .. _.__ .. _ )· ,--~. ,;.,~ 

... Lcnscombinatie I : H.Eisenburger, E.v.Laarhove,n,H.Haket,,.. , :,·· 

";·~. · if.dE.- Gruytè~, C.Pe-eters 1 B.Luijckx,J.Wüsti'...•feld,H.Lancée, . · i, .. 

J.Ras; H,Beijersbergen v.Hencgouwen., V.'.H8gge. Reserves::.· • ,~' 

~ ... -.... 
1' .. Linneweêver; H.Kempe:r::, P.Burghouvr-t,R.de ·fü{art. · 

Alle reserves gr,lieye ESr rd::en'ing med8 te houd.en dat zij ', 

' . ' 

•§én of mèer"weci.strijden 1,1.üien spelen. . ·. ·. •,, r . 

.. •,' ~ • : • ~-- . , ~ ·r , . _. __ · 
1

, .• : ··'.· • • - 1 _ · • ,· 

,,.• Lenscombina.tie Il:- C.v·,.d._.Beek,R.Blok,C,VE:ldink,A.Hóppenbrou-, ,,· 

we:r:s, J.v.d.Meer, J .• _dE, Hei.èr,, ·yl.Sto~vé;li.Hendricks, H.Jacobs '' 

J ,: , . • '' 

,·;" ·' . ·' 

, . 
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P.Fretz,L.Fortman., • 

Lenscombinatie III : F.Kortekaas,·L.Knijff, L.Knijff, 
_ A. Vos ter, C .Hoogeveen ,H. v. l,icl ,F .:[lurghouwt ,J .Suijkerbuijk, 

E.Thin, C.Fortman. G.v.d.Waart., · 

Re:serves Co~binatie II en III: A.Beck,R.Jlecker,G.Jr,he~, 
C.Nieuwenhuizen,A.Smabers, B.v. V&lzen ·, 

' LensvLtcran, n: H.Mahieu, J .Ballering,F .Mourik, Ph. de Heer, 
H.v.d.Bo0gaardt, J.Bontje,J.Bóm,H.Janssén, C.Schilperoort, · 
G.Ro0denrijs, s •. Kroon .. Reserve.s: J.v.Vfosting, L.NiE;ssen . 

Buys . Afschri.jvinKen--te riclifon aan dhr.F.J .v.Lu;,cmburg, 
Ballotstr.54, tel.636509. 

' ,, 
•· VARIA. 

··-Onze Hae1gsc zust-Grv<:r~niging "!Crcme:pburg " bestaat deze 
m&and 40 ja~r. Van harte gelukgewenst met dit jnbileum,Krane4-
burge:rs. Ilat er-nog vele succesvolle jaren zullen mogen vol
gen. 

~De He_cr en Mevrouw L.v.,d'.Mc(,r-de Gruyter hopen op 
Zondag 23,aug .. hun 25 jarig huwelijksfeest te vieren;,_ Aan het 
zilveren t-chtpaar onze tar',tdijke felicitaties. Receptie van 
3 tot 5 uur in. " ·nc Bataaf " Sch<:veningse BosjÉ,s. Daarna zal -
om 6 uur een II .1!is' uit dankbaa±heid worde'n opgedragen in de 
kapel vàn hei; St.Aloysiuscol:lege. .., 

, • -Do derde_ juqileris,is de heer W.Verheggen, di.; zaterdaf 
j.l. het feit herdacht, dat' hij 25 jaar goleden in diçnst, 
trad van de firma: de Zon ( Gebr .Brinkel). Ook aan hem onze· 

. ' -
welgemeende gèl ukwfansen. , ' · 

Geen_. vaarwel·, maar een tot wE.:de'rzienS. 

, Mijn verplaatsing :na:ir ,het Pm~onaat St.Louis te Amcrs
foo:rt, kwam als een donderslag b•ij heldcru hemel. En ·al is 
zc,'n verplaatsing nooit l8uk, thans tr;;ft het me dubbel nu ik 
ook afscheid moet nemèn van Lenig en Snel. Ik dank langs deze 

• weg het bestuur voor het vrrtrouwcri dat zij in mij s,ti;lde; de 
j<'ugdcommissie voor.de urettige, kameraadschappelijke manier, 
waarmc-e ik met haar· mocht samenwerken en verder alle leden, 
(heel speciaal 1,1atuurlijk de ,l~den van het elfde, de pupillen 

.. • 1 
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. die ïk. l!lOCht .tra;i.nen en de woensd.agmiddagclub, die•· zo ha:r:ts

tochtclijk mijn echerien belaagdè ) voor het pre·ttige contact, 

dat'ik met hen gehad heb. . · .. · .,, . · ·. 

· . - E.nige inaanden geleden· fietste ik naar huis, te:rug. ·, 

Toeri,ik door.het Zuiderpark kwam, werd ik getroffen door 

het volgende t!lfèreeltje. Voor mïj uit reden' tw&r:· J;,ensle- • 

den, op het· voetpad daarnaast liep Een derdt, (di,.è geen fi•ets 

had ) met zijn voetbalkpffertje. lmmidddl:tjk stapten de · 

~fiets'ers af, hun.bagagedrager werd ontruimd'en prinsheerlijk 

reed de vermoeide'voetganger _even later de stad in.· ~ · 

· • Leden van Lenig en· Snol, dat is ramenspel van het . 

. zui,verste soort. Ik weet zeker, dat,het een club met zo'n 

_leden goed moet gaan. llaarom.-hoop ik, ·dat ik niet.voorgoed 

vaarwel behoef te zeggen, maar dat het contact met de ver

eniging bewaàrd zal blijven. Wie wee,t, zie ik U nog wel .eens 

· in Amersfoort. · 
L8:arom aan ~llen, tot wederzi·ens _ · ·, 

Bi ._GÓscwinus • . . ,;.· 

' K A M p M I E u·:.w s. ~... "-. 
,,... « ' . .. .\ . "· 

De tweede groep karn.pgangers is _zaterdàg jl. uit Zun-' 
dert teruggekéerd. We kunnen hel.aas niets over• de 
belevenissen van deze groep vertellen, want hoewel· 

'.!'. we de vorige week in de Lensrevue ao.ndrongen op·.·. 
:tijdige inlevering van het kampverslag (dat van de · 
eerste groep kwam. nl. nóga1·.1aat pinnen) moet0n. W8 • 

de lezers d:î,tmaal. wel teleurstellen, Er is, van de 
· 2e ,groep helemaal geen v erslag oinpe:ngekpmen eri ook 

·, ve1·der h,ebben v1,e taal n"och teken vm1 ~eze .groep ge
ho,ord. Erg· jàmmer! !., want er béstilat geen gelegen~., 
heid dit'in de komende wéken een eventueel verslag· 

. 'te plaatsen! · · , · • , · , .. . · 
.. . ' .-• ~ ~- ' .i • ; > • - ~ - • 

" f <s î . • , 

'·-,,We hopen dat do_ jQngens van ,groep III .meer medewor-· 
· king 'zullen ·geven •. Zo mogel'ijk hadden we .het· re:).aas· 

, -va11 deze derde l_campweek. ui tE/rzijk ZOUDAGavond in ons -
-- bezit.,(aé!res: 5\filgstraat 71). Bij voorbaat dank; 

_,, . . ~ -.. •, 
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, 

Uit Zundert bereikte on~ het volgende nieuws over de 
·derde_ kampgroeIJ, die uit liefst 4 el:ftalJ'.en bestaat: 

De heenréis verliep oÓk ditmaal vlot. Üll) half vijf 
waren wè binnen, vlak voor de grote bui~ De reis•naar 

· Zundert verliep met tamelijk weinig pech, slechts een• 
enkele valpartij. Allen arri veerd_en e_chter heelhuids. 

Deze groep heeft het tot nu tóe'(dinsdagmiddag) ni~t 
zo best getroffen met het weer. Net als in Den Haag 
regende het veel in Zundert. ' 

,Zondagavond word ·een beetje de omgeving e:Q het dorp 
verkend. Maandagpchtond wa;ren de eerste v1edstrijden, 
zoals gewoonlijk or.d_e<['delen · van _de vijfkamp. De C 1 - . 
ploeg leverde hierbij aardige prestaties, over het 
algemoen zolfs bete_r dan de C-ploeg van de vorige 
vieek C2, C3, en C4 kwamen niet tot: daverende dingen. 
Iiiadlldagmidd:1g werden die talrijke voetbal en volleybal-
·wedstrjjden wreed gestoord door CE:rl flink onweer. 
Ook 'o avonds regende het, evenals dinsdagochtend. 
Dosoufümks hebb e:n wc o!l.s wel vermaakt, v;ant wc vier
Q.en · in hot Sportpark de vorj 9.r.trdag vur. de Gebr. vc>.n 
Pa::urncn (die precies één ja;.:r .schelen) op gezellige 

· · 'iiljzc. Ook morgen hebben we oen -dubbele vorjanrdag: 
nl. die van dé twe,oling ,Brnndenburg. · · · . 
Toen de -regen àpJ:tiold, •hebben we nog geruime tijd in 
!;let zwenbad · doorgobr,:::wht, ''.11:.nt koud ii.; hot niet., 
Vmimiddag zijn· or een groot a::mtal voetbal- en v'ólley-

~ bnlwcdstrijden gespeeld. De :i.litslagcn .hebben w&niet 
o.1.lemaal kunnen achterhalen, m'"ar die hoort U later 

,. wel. Vanavond zill, zoals gebruikelijk is, een film 
· worden vertoond. ' ·· . 

V::i.n. alle junioren en' leiders in Zundert do groot(m 
. aan de =derc clubgenoten,• Vle hopen, , dc.t de grrotsto 
n::ittigheid nu voorbij is-' cri dat de zon v1Cer op de hoek 
komt kijken: Tot ziens lui! ' 

, Red. 
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Redactie : G. Lam,_ Wilgs_tr. 71, tel. 391224 

G. Jehe"e ,K .Enimakade, 50, tel. 633674 
t¾ironummer t.n.v.Penningm.Lens: 336711 .· -
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' . · . 32e JAARGANG (1958-l959)n°-51 20 Augustu'.s Î959 . ' 

1====' ======' =========~==· = ====== =· == ==.-==·=====~-=· = 
, LENS' ZAKAGENDA 

Vrijdag 21·' Aug.59 
' . 

Bestuursvergadering ' 
Zondag - 23 " 
Maandag ·24 " 

"div.seniorenwedstrijde)'l 
Cl ub avond .1 , 

' 

; I 

Dinsdag 25 " 
Y!oensdag 26 n 

Training 2e seniorer.groep 
.::Tr~_i}:'ling . .le~ . 11 

.• ·_,_ ·=· =======· ;::;::_:;:;_;:::'' - _=:----==-------==-.------ .--- ,-------= 
. O:F'FICIEEL 

In ballotage': 
· n°20 A.de Veld,· 6.11.46 Zonneoord 209 

tiieuw lid. . • 

;....n°372 11.J.!,1.Kriek, 30.4.43 Copernicuslaàn 151 (oud lid) 
Nieuwe. donateurs.; ·- 1 

n°398 P.J .Kemink, Dr.!l.Colijnstr.-130 te Rijdwijk 

, · 399· J. Janssen, Dibbetstr. 61 
400 II.D.Lawa, Delistr.31 

, 

Bestuursvergadering: · . _ . 

, 

. De e.v; bes-tuursvergadering wordt gehouden··op Vrijdag· . 
' ' ' 

_21 ·aug.59 ten _huize ·van de Heer· C.Hoogeveen Sr.Trmatenstr.238. 

Aànvang 8 uur. - . . 

NEDERLAND~BELGil, 4 Oktober 1959 te Rotterdam. 

, Wil_:I;_ U kans he_bben om voor een pl1mtsbewijs in aanmerking· 

te komen, dan zal Uw schrifteli.ike· aanvraag uiterlijk VRIJ

DAG'.AVOND bij de se-eretari,s moeten zijn. Prijzen V?n dé J)laat-
1 . i < , 

sen zie lensrevue van _6 aug.59. , 
K:lï;V.B.-TOTO. 

We v,ijzen er npgmaals op dat ·,de -formuliéren voor de eerst-_ 

volgende totçi iran zondag, 23 aug ;a.s. UI'l'ERLITI. VRIJDAGAVOND 

__ voor zes. uur moeten zijn -ingeleverd bij de onderstaande , 

.'adressen: H.H; v.'d.Lely, Bouwlustlaan 95; J.Vi\istefeld, Re

gentesselaa)l 198; A.j.Walraven, Goudenregenplein ·58; 1!,Houkes 

uiterlijk 10 uur· (2e Schuyts.tr.60. • 

, _, 

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

. ' 

,, 
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Indien U nog geen formulier mocht hebben ontvangen kunt 

U dit op een dezer adressen nog verkrijgen. 

Zorgt U allen voor een pieuwe donateur. Donatie f.6.

per jaar. Voor deelneme:rsaan de toto vooruit te'voldoen. 

- Veel succes bij de inv.lling van_Uw formulier. 

ONS CLUBHUIS. 
Het is prettig ;ertoeven aan_de Hengelolaan. Veel n1Jve

r'e handen zijn bezig om te trachten ons clLbgebouw __ tijdig 

. geheél gereed.te hebben. Inmiddels is.de heer Cor Peeters aan 

de afwerking begonnen. Gelukkig heef~- hij al van enkele leden, 

de. rr.edewerking ontvangen. Zo hebben we Alb.Loykens en J.v.· 

Wassem (nogal twee ambtenaren) de'spijker precies op de kop 

zien slaan, en met" echt timmermans-oog" duidelijke aanwij

zingen horen g8ven. Geloof-maar dat de planken nu recht komen 

te liggen., en de spijkers· vast zitten. Maar er is nog veel 

.me8r rerk te verrichten, waarbij nog vele handen behulpzaam 

kunnen zijn. Speciaal op de -- avonden van Linsdag,. ))onè.,;rdag 

en Vrijdag, is er veel werk aan d,e winkel. Hebt -u dus een, 

avond ter beschikking, richt: Uw schreden dan naar de Hengeio

·laan. Het zal U best bèvàllen en des te eerder kunnen we ons 

HOI.JE betrekke!j. Mogen· we op. U rekenen ? . Dank ·b:ij voorbaat . 

.t"ROGRA1!MA LENS_ L -
Blijkens de s_p_ortkroniek van dez8 -we'ek, opent pns eerste 

elftal de comp()ti tie·:mGt een thuis'l!edstrijd op 13 sep~eml er 

" a.s. \egen Onze Gezellen. Een kgens tander wrlke we nog nimmer 

hebben. ontmoet. ,Persoonlijk ken ik de Gezellen echter wel,. en 

ik ben er vari ove:r;'tuigd;' dat onze voo;; trekkers hun uiterste 

]Q-'achten zullen moeten inspannen, _om een goede start te hebber 

Het verdere vt:rloop van de ecrs'te helft van de competi.tie is 

dan : 20 sep. TE: Werwe-Le:ns; 27' s_ep. Lens -Graaf Willeni II; 

18 Oct. Concordia H .-'Lens; 25 Oct· Lens-T'tlB; 1 nov. Al tior-Lem 

8 nov.Lens-DOSR; 15 nov.Geel Wi t-Le11S; 22 nov.Lerts-Tonegido; 

29 nov. 'Hillegom-Len·s. · · 

MATERIAAL-CuMMISSIE •. '• 

In verband met d~ uitbreiding van de werk~aamheden van 1 

de materiaal-commissie heeft het bestuur aan dèze commissie 

twe·e leden toegc;voegd t.w:· de h~ren H • ..;..Dijk en W.Stoové • . 
, \ '' 
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TRAINING: . .A 

l)e technische conunïssie · is er in geslaagd ,eep. inoge- _ 

lJj~~eiii te vinden om ook '·de training ·voor een tweede groep 

senioren 6pen te stellen. ·Deze :t.raining zal aanvangen op 

Dinsdagavond' .25 aug. a: ;s. De leiding zal be rus ten bij de· 

; Heer J .Wüstefeld, zulks in .nauwe· samenwerking met. ç.e Heer.. .. 

•1J· •. H..Stal. Hierdoor. kunnen we bere.iken dat een ,iniforme wijze• · 

van ~rainen wordt ~erkrcgen. De senioren leden die voor deze ., 
' 

• • i . ol- 1 , .... 

. avond in aanmerking komen·ontvangen per c:iroulaire nader be-· 

> richt. w·e verwachten op Dinsdag·, 25 aug. a:s. ·,een' góede Op-; ·, 

'-

'. 

·· komst. - · ' · · · ·..' 

, . 
\~ 'L '~ 

< -~ --------------'-~----'----~-'--------

VARIA~--~ r· ✓· 
1 

. . ~ 

-,Op 23 Augustus verlooft ons lid Jan Stol tenberg. zich 

met Mej. Franc« Terstceg. Onz< .hartelijke gelubvensèn. 

. -Tevens onze felicitaties aan de IL.s.v·. Westerkwartier, 

die binnenkort zijn 25-jarig bestaan herdenkt. : . ·' · . .· .. · · 
. '. , ' 

, 
·-

1 • ·, r- ,,, . . - ·' 

?ROGRAf,;J,1.J.. S1'l!IOREN VOOR ZONDAG 23 .AUGUSTUS 1959. 

'Tournooi om· de "Jan Zuiderwijk-beker" ge.organiseerd• · iioor de 

. 'cvcietbalvóremiging PDK: ~., ·;. . . . , ·. ' . 

13u20 Lens - Cromvliêt Dui.nlaan (PDK-terre:i,n) •: 

~ '15u4ö PDK Lèns ' , " · 11 - · 11 , 11 \ , :-- • 

·1 "· duur der wedstrijden is· 2' x 3-0 minuten met _10 'minuten 

rus·,t. , ,1. , . . . . ' , 

ûpstellî.ng Lenscombinatie: ·R,Eisenburger, L.;j.Laarhoven, · ,. 

J.Ras,,B.Lucas-Luijckx, C.Pc;eters,J.êlè'Hefil•, J.Wüst.eff,ld,, 

- ";:t.Beijersbergen, H.Rooduijn ,H.Beij&rsbergèn v .HE;negouw<,n, . · 

W.ll()gge. Reserves: H. Lancée , .. L.Knijff (Voo:rpu:rg) ,]'..Korte kaas. 
. . . ~ . . 

. 
' . ' . 

Het t<"urnooi wordt vólg&ndG week,, 30 aug. a.s.voortgezet 

,met voor ons de navolgende wedstrijden: Lens-Gm'. On Paraat-·· 

. tens. Het· is een z.g. h.alve compi:titi-è' en de ver01liging dlie '-' 

, hieruit de mei.ste' punten v&rzameH; krijgt. voor één j,c;ar de 

wlssel~eker .in bc.zi t. • , ·• 

!.-. -:-:- •.: 

12 uur Combinatie 3 '= DlÏBRK He;.,,gelolaart 

·2 " " 2 - DHBEK 
.- 12 " " 4 - C omb.5 " " . Il ·11 ·-

. '' 

; 

," , . 

, 
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: . OPSTELLING EN DER .C 0MBHIATIES • · .-.; · . • 
~,....: · Com~inatie 2: ~;de ~at;trt, J •. v,d.Meer, C.Yeldink~A.B~ck, · 

',- "- ,C.Hoogcyeen, H.•v.Nrnl,P.)3urghouwt,. H.Jacobs,B·.Hendr1ckx,A. · 
· . Linnenwecver, · P .i\lleershoek, fü,serves :· G .Kcmperman; L .Knijff (F) 
· Combinatie 3: C.v.d.Beek, H:Cramm,W.Banke,R.Blok,A.Vester 

'A.Hc:;,penbrouwers, W.Stoové, R .. Wüstefeld; E.Tjin, P'.Fretz, 1. 
Fortihan. Reserves : G.v.d.Waart, .;LTissour. ·' ,- · 

, • ·combinatie 4: H.Vcrheugd,. J.v~Dijk,C.Nü.uwenhuizen,H."!liutz, 

, 

G. Lam,, N .Dr;abbe, J. v .Bussel ,G .Jehee ,R. v. Vfosting, G.:f'.ortman, 
J·.Brochard. _,_ · "1 • ~ 

• êombin§tie .5, 1î~Suijkcrbuijk, E,Löw~nstein, Chr.Verheiugd, 
G.do Zwijgèr, J .. Stoltenberg,M;P.Bnm, C.v.d.Bogaerdt, J.Kuijpers 
A.Luttermim, J.Borsboom, F.de Groot. 

1 
. 

, ReservE:s Combinatie 4 en 5 : H.v.d.Beek, J .v.d.Beek, 
L;Blom,1!':de Groot', D.v.Lieshout: 

Afschrijvingen te richten aan dhr.F.J .v"Luxembûl'g, -~
Buys Ballotstr.54, tel.636509. 

DE LAATSTE KAMPWEEK.' 
Met de. a1armerende 'boodschap "·om zns •mu: is Uw zoon 1 

,. 

,_. . terug " werd zaterdagmiddag de r1,1st van vele ouders wru:d ver-: 
stoord. J<.n inderdaad, slechts enkel& .minuten na zessen ver
s,cheen de l'ange slier.t fietsers op de afg:esproken pls1a ts - · 1 
uiteraard niet uit de richting vanwaar men ze verwachtte - na 
een buitengewoon" voorspoedige overtocht. Eén leik bandje en een 

· vastgelópen -trapper·, dat vras alle pech d:i,e zich voordèed, _ zo.:' 
dat ·duw-arbeider Charles .Nuytens ,slechts, bij een .,mkel kor·t · 
Sl)rintje inlacj;ie b0hoefde te komen. · . ' 

Groep 1 was om _10 m,ir gestart, een half uur later ge.
volgd door groep 2. 111€ t eenzelfde tusscnruimtE arriveerden · · 
beide ploegen b{j de lfoerdijkÎJrug,_ ,,a2r· eeri• onfatsoenlijk 
aantal 'bott:rhu!!'.m<sn °f;crJ V€:rorbe:Ed: n~:.ar schi::tting tussen d.e 
400 en 450 voor 55 man. . _ - · 

. T:rouwe:.ns, ovs.r hE:t élg&m€-En g\.110I:i&n was "eten 11 eigé..n-
. lijk ee,n tE zwak woord voor hltg0en onze jongens op he_! ge- · 
bied van het vers-linden van al wat c0tbaar was presteerden. 
Frank CrÓmberge, die pas bij 15 boj;orhnmr:cn bodem begon te 
voelen, maákt een mooi'e kans 'om het v0lgènd jaar het trotse· 

· rekord van Alfreci. __ ·Brom,e!C ~0) 'tE: breken. 
,, ,_ 

., ' / 
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·Ook de el'wtensoep vond 'weer. gret':ig a;ftrek. Weliswaar 
slaagde ook the. ns n:iemand-,erin :zijn li:ampgeld' terug te, ver
dienen ( vereiste : . 10 volle borden ) , maar een. vi;jftal .. 

' 11hongerlijl!:IT's" bracht het toch tot 8. Les Englebe:rt en -

/ . 
•' 

. Jan· Luneman trokken d,aarna ie.tviat bolstaand doch nog 'spring-
1.evend naar hat, sportpark; ,enkele anderen ha_dden " med:ï,sche . 
b.ijstand" nodig, ·maar waren na een half uurtje toch wee:i: zo-• 
ver .dat zij konden poseren voor .een foto .met als titel"o.ver- ., 

· daad schaadt ". , . 
· -. Behalve aan eten· werd ook .nog enige tijd besteed aan-', • ·' 
· slapen. Na· het meestal drukkt d:agprogramma wa·s de 'nachtrus·t 
welverdiend en I s morgens bleek nogal eens, .dat soinmigèn °de~~ 
'ze eigenlijk t·e kort vonden. ·Daii:moeeten de ,slaapzakken wor
·den leeggeschud en de slaç1pkoppeh met krachtige bewegingen, 
uit hun zoete dromèn naar de ha,:de werkelijkheid wàrden teë,. 
ruggeroepen. Slechts een enkeling behoefde kennis te maken •;~,· 
met 'het inwendige van de wasbak, een vochtige verblijfplaats,·. 
waarin reeds op een van de eers,te o.chtenden van de week broe-
9.er· Hen:ricus .:. aan· vele. Le nsers nog wel bekend en thans ju:. 

• niorenleider b:i:j Excels
0

ior - •door z_ijn liefhebbende jongens 
werd g(tdeponeerd. Voor de meeste Lcnsèrs evenwel was een een-., 
voudige omwentcling'in het natte gras vrel voldoende om vreer 
bij bèvmstzijn te ,komen. · · . '_. 

,In het dagpr()gramma n,amen; .. de 'sfportwedstrijden natuur
lijk weE.·r de· voornaamste 'plaats in. De gemiddelde leef,tijd 

• van onze jongens' in deze gro,~p·:lag nogal. wat lager dan bij .' 
de and_er-e verenigingen het geval. was, zodat •onze teams wel 
steeds voor zware opgaven kramen· te staan. Toch gaven ze 
steeds goed partij en ze kregen, dan ook geen gr'ote nederlagen· 

·tL ·slikken. Zelfs werden e.nkele.' aardigü successe:n geboekt. 
De. vierde plaats bij de vij'fkamp mocht c,r zijn (14 deelnemende 
elftallen) ûvunals de derde bij het zwemmen. ·,Kees Lopmahs 
bracht de lange, &fstand lfordlopen rp zîjn'naam. · 

· T.ussen voet-en vollèybalw,eds.trijden door w"rd menig 
b, zoek aan het zwembad gebràèht,, ,terwijl ook hc:el ·wat vi·ije' 
og.E:nblikken in de -speel·tuin we1'den ge sh,ten. , . 

, . · . In de bossen in de omgeving werden wedstrijden hard-en.' 
langzaamrijdcm gehouden en enkele veldslagen gelevo;d., Op 
vrijdagavond. namen vier lèitl,ers·;. vc.rsterkt met . {nog) twee 

. . 1 / 

' ' --~ ·•- .'", 
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, 
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"beren" het op t<Jgen·de·rest, zo'n man of 35. De leiders kwa-

~en natuurlijk als overwinnaars en nauwelijks .beschadigd ut t 

de wedstrijd te voorschtjn. Bï'j de tegenpartij verliet Bob 

v._Grieken enigszins· godeukt .net slagveld; · · . · 

., Op donderdagmiddag trokken we de grens <;>ver, ·naar _Hoog-, , 

·straten, waar munitie v1crd ingekocht. Af en toe e-e'n kr0_lèrwt 

afvu:r·end hobbelde de enorme sliert Lensers, vervolgens terug · 

naar Zundert, waar het kamp met..enkelc ontploffingen werd c,p

gevrolijkt. 
· - Nu was, dat opvrolijken eigenlijk niet nodig, want de 

stemming ,ms de hele week door prima. Daar kon geen onweers-

bui of geen wespc,nnest in de.tent iets aan doen. En zo moet 

.wt ook, want met een stel kniesoren klll} je ·ni.et op kamp gaan! 

.Jo)'.lgens, wat ons betreft niag je volgend· jaar weer llice· 
, · Lij/eider. 

ilrie weken Zundert: ' . 

. ; 

Net als -vorig jaar hebben \'Jnzc junioren weer drie'we-

-rnn achterum het NKS-kamp in Zundert bevolkt. En .:irntr hadden 

_i,e ee~ grot~- aantal d1ëelnemr;rs_,,dan ooit tE.;voren. · Zelfs ·.hadden 

· we dit jaar, ondanks de splitsing in 3 gro1:pcm, de grootste 

groep die ooit _bij Lens op kamp is gèvmcst: 1}2 man·. Bovcndipn 

had onze ver,miging hot· groots te aantal clcelnemers. ·' 
. Over dEi sportieve prestaties mogen wij niet_ ontevredE:n 

iJn·-:Groq, 3, .met zijn lage gemiddelde lzeftijd; had uiteraard' 

. · nict veel kans om in de prij zen te komen. In· groep II legde ons 

oudste- elftal b,slag op de 2q,rijs voqtbal, terwijl hlt tweede 

team de pech had met hot z;,er sttrke KL bria in .één poule te 

.-zijn ingeodeèld. Heli; won alle overige wedstrijden, m&ar was 

toch uitgeschak;,ld voor de prijzen. Groep l , de oudste junio-•· 

ren, .kviam met vette· buit- terug: 2e prijs voetbal, lste p:r;ijs 

vijfkamp, lste prijs volleybal. · 
Wij hebben met onze mas,;al; deelnam.; en vooral natuur-· ' 

!_ijk door de resuJtatèn en door het correcte optreden van on-

ee jongens bij dp vele verenigingen waarmee wij in deze qrie 

; 1rnkcn in· contact zijri geweest een· goede indruk kunnen achter

l'ateri. Dat is heel bc.langrijk ,m wij zijn erg blij, dat onze· 

jongens dit ·hebbê; mogelijk _gemaakt. .1 

'·' 
'· 

' . 
' ' ' 
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· Jongens, het:zijn ook ·voor' de leid'ûrs prettige weken 

gevreest, doordat jullie je van je beste ·zijde hebt laten·· · . 

sien. 1r waren nauwelijks klachtén ( een enkele, uitzondering 

is. er r..atuurlij:k altijd wel ) en op deze manier zullen;;wij 

,,. jullie met plezier het volg~nd jaar allemaal weer meenemen. 

' 

, Vl,e zijl:- veel dank verschuldigd aan al "degenen die. ons' 

hebben geholpen. Dat zijn E:r heel wat geweest en v,e zullen ·. 

ze niet opnoemen. Maar zij .kunnen ervan verzekerd zijn, dat 

wij heel éioed beseffen, dat zij het mogelijk hébben /l'eînaakt 

voor zo'n groot aantal deelnemers .dit kamp, te organiseren. 
1 Kampcomïuis~ie. . .... i 

HET KlRKENBOUVl-tournooi. 
Lens' eerste elftal ( ~e·t de, nodige invallers ) nam fü:el, 

aan het kerkenbouw-toprnooi op de GDA..:terreiri. Over de· ge- ., 

spe;elde wedstrijden het volgende: ., ., ,' 

Gr.Willem II~Vac - Lens 0-2.· 
Na ~en gelijkopgaand begin kwam Lens. los en onze· 

voorhoede w:a.s me;t en)tel.e · gevaarlijke ·sc)l.ol;en d!i>cht bij _een' 

d0elpunt .. Ook de groengele aànval 'roerde. zich en 'keeper 

.· Eisf:lnburger; moest al· zijn capaci tci ten ·tonen. Geleidelijk. 

· · aan kreeg Lens' )'let middenvêold in handen en vooral via Raket 

' en Bock krE eg onze voor.hoede m2er kansen. Hierv.an maakte 

. Frans Burghouwt gebruik door met een schuivr,r 1-0 te scorem. · 

· Eon schot van jur.ior Wil Venderbos v,erd met moei te ge stopt. 

Vlak voor tijd· maakte Linneweev_er 2-0 ·met c,e·n prachtige kop-

. bal. 'fü,t betere ploegverband bij µens had de doorslag gûgbven. 
• ·- • , • 1 ' _ i· '.~ ,, 

Lens -Q.uick Steps 0~1. . , / 

len levendige wedstrijd. Quick Steps trok met fris open 

spel t, 11 aanval, maar li,ep hèrhaaldelijk vast op onze a'chter- · 

hoodè. Lens had technisch Viel het b~.stc van het spel, vooral 

het plaatsen was vaak· prima. Men V8rzuimde. 0chter doo],p\mten 

te maken door te .zelfzuchtig spel. Door O€n weifeling in de 

1 achterhoede kon Quick Steps het enige~do&lpunt sçoren. . . 

Lens -

hoedcm 

Rava o~o. , ·/_. · ·" · , , · 
Deze wedstrijd was va;, '.ma tig gohal te. De béide achter- .. 

hadden weinig moeite met de simpC:l 0pgezette aanva1lèn · 

1 ' 
, , 

' , . 
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·van. weerskanten. Het plaatsen bi.j Lens- was· ar een stuk minder 
dan bij de voorgaande partijen. Rava had ;minig gdt,k. Ze !!locs~ 
û,n t_evrcden zijn mot een schot tegen ·de lat en con off-sicie 

. goal. !f,at gelijke spel gaf de yerhouding wel goed·wee:r . 
. 

·Velo-Lens 3-0. 
, 

Velo, Il.at r-c<;ds 3 weds.trijden had g 'wonnen had met Lens 
nie-t veel moei te, v,ant reeds direct vanuit a,e · aftrap v,11s het 
1-0, daar _de ac_hterhoede, ,vurs tok lie't ·gaan·._ Even la ter werd 
een prachtige Waterirtgse aanval met een ·ty1eede goal besloten. -

,,- Lens kwam door het veel snellere en vochtlustiger spel 
der tug,nstanders miu•,:Îwlijks ovér h<it midcI(mvcld. We probc€rden 
de. score.' zo l,:;ag mogelijk te houden door het openzetten van · 

"'- . de bui ten spel val. Dit ging lange. tijd ,:;eed, tntdat hiermee; 

. 

-... ee·n ~vergissing w0rd begaan Ln het 3-0 werd. ~ en alleszins 
_,.. · vordicmde Velo-zege. · 

Uitslagen van zondag .i .1. 
·-Kerkcnbouw-tournooi 

·· Lens - _Gr.W.Vac 2-0· 
Lens - Q.Steps 0-1 

'Lens Rava o.:.o 
Lêns Vdo ·. 0-3 

-0efcnwedstri.j de~ 
Lenscomb; II -·_PDK 2 1-.8 

'' III, - PDK 3' l_-2 
Lens vbtcranen..:PDK v::. tèriintn 

A. L. 

. , 

3-10. 

, 

------- ' - <. --------=--:=. -- . _____ ·-=-=-------' _,,-------------
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,V/eèkblad-v.d.R.K.V~-:r • .-u!iENiG en SNEL .11 ' 

Redactie: G. Lp-m, Wilgstr, 71, ter. 391224 

,G.Jehee,K.Lmmakade,50,tel.633674 

' 

Gironummer ,t.n.v.Penningm.Le:ns: 336711 -, _ 
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,, · aza ter-dag 29 '·Aug :>9 

r,,~ndag , 30 , " 

>foe.ndag. 
'linsdag 

:~ i-oensdag 
' ' 

31 
_l 
2 

" 

LENS I ZAKAGENDA 
Jun.1A-1B-2A-3A,--'3B.:4 A t/m E 

Pup. A-B:_C-D · ' , 1 • 

Sen·. Comb. A-B-C-D ·' ; 

Jun. Al 
Lens_, c"iubavond · 

treining-_groep II. 
11 . Il . ..J:_-

~- .. 

-. 
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. "l'!S CLUBHVIS. 
~- ---·-------
, · Het v1as na het v(~::-~scl:.i.l}ncn van. de vo!'i§;e · 1er1-drt!-v'L!6, 

... 

.·.rettig om 11aa,r het ·,unl:i,jke ge~icb:t vp.n· Cbr Pt. r~tr:-::.·e. tr·'kiJ-~·., 

·e"',. ben fli11k ,aantal Li=::r;.f:ars,)1a.d aan ~nze · oprÓe~~ èw 1:f.:m bij 

' ~./i .. · 1 -~:-eikznr..:r:-:ht den h?hul9z~-iam te ziJ~-1-, ge_lmn.r ,rr;(:_,''= vc n .. -?,o...: , 

dot 1 d.&. · 1"or.i. er· de fafg0lup'e-1ï. ~N~·ek csr-.i. fllt;.k stt:_"i;:: .. ro.edc1 ï.-: O}).;.z.; .. 

's·/· -.-ten. Het .gebo-nw is nu Practie-ch g·t;beel dicl-iv, ~.1.e;t tl:S 

--·?_· er in, en de. i~ï..-..:;le:r.1lngs .. w~rkzáéimh~è.Ln z~;}n coctd g0v·c.~c::.crd..,., 

;\ .. E0e1'i Pe.eters heeft r,i.u. gned.c, hoop, t!..:: t. 1-',et, wo::1·!-.. · nog vc,;:~ · 

) se;,\eç,ber~a .$ .. , wann?e:t' ons 2-ers~a Ê·lftal de' CO!!~pë'ti tie -

.. ~3'int, g'eheel gereél1 zal 'zijl1~ 1,1ea~: ·er m,Jet· ~dg veel Cf'hè11..:.' 

.on.~ Ook:deze week rekenen we .dus -1•teer of> een gJ:û~·~t aantal " 1 

· ~er~lierlen~/ Speciáal wordt een beroep gedaan op degenen 

_,; 1.e lfµndig zij.n ir..f he_t_ ha~ter_en van dè ve:cf!-::wast •. _Zij kunr:;.en 

r, ur. kunstzinnige id_eën botvieren op dé f.unC'tÎcnelë kleuren, 

~ie'er .moeten'worden Ganl:lebrca"éht_. :Bo_vendien:möeten de'-tegels 

, n het- plafond worden gelijmd. " Plakkers" in ,l_e goede zîn : ,_ 

- ,.ar: het woord, zi;ïn van harte welkom. Richt Uw ,;;chreden dus 

r,aar p_e Hengel-olaan.' U ,zult plezier beleven v&n Uw we1k._ · 

:Ca_-t/,r-v·èrschillende leden echt ''enthousiast_" zijn,' be,yees 

· het feit, dat we er Zaterdagavond ·omstreeks 8 uur,.,en\celc 

'\·,. 
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voór het geslÓten hek, aantroffen, wien het verdriet; dat zij 
niet aan het werk konden gaan van het gezicht t~ lezen.was. 
We hebben nóg. leden die niet alleen komen om· een balletje ·te 
trappen. Bedankt lui, het.was prima. • 

• 

Nieuwe donateurs: 
401 

OFFICIEEL 
• , 

.. 402 
403 
494 
405 
406 
407 
408 

N.R.G. Bruinsma, Melis Stokelaan 1832 
J.W.L.Burgers, le Lulofdwarsstr.83· 
G.M.Duyvestein, L.v.H.Oost Einde 269 
G.J.F,Gordijn, WagEnstr.165 
R.H.Jol1y, Wattstr.19 
A.v'.Keulen, Da Costalaan 4oà Rijswijk 
Il.Rutten, Bceklaan 385a,. -
W.Il.de Voogd, Oude Waalsd,orp~rweg 53. 

te Voorburg 

I 
/ 

_; 

K.N,V.B.-TOTO. .,. 
• • ,. I . 

De i,tart van de toto was .voorionze. ver.eniging zeer 
bevredigend. 217 Leden en dona.teurs hebben deze eerste Zondag 
een kansje gewaagd. Zij waren ech1;er nog niet -voldoende op 
te• peratuur o:i; reeds nu. in de prijzen te vallei,: Maar dat 
wordt Wfl beter. -

Voor het secretariaat van de pool-commissie zijn de 
meest8 werkzaaruhéden weer achter de rug, zodat we ten gerieve 

' van onze deelnèmers het inleveren wèer ,t·-t ZATÈRD.ru1MIDDAG 
VIJF UUR kunnen: -open stellen. De adressen zijn bekend, do'ch '- , 

' vo1ge!,l nogmaals hie.ronder: dhr .J. V/üstefold, Regcntesselaan 198 
, dhr.H.v.d.Lely, Bouwlust;Laan 95 en dhr!ifalraven, Goudenregen-

\ plein 58 .r , 

. Nieuw is het adres van sigarenmagazijn Korlvinke., 
- Beeklaan hoek Laan van Meerckvoort. Ook hier kunt U voortaan 

Dw ,formulier inlcvuren. Tenslotte kunt U terecht bij dhr.Hou-
. kes, 2e Schuytstr.60 en des zaterdagmiddags tusse11 3 'en 5 u. 

op ons terrein aan. de Hengelolaan waar de heer L.de Beer be
'reid is Uw forculier,in ontv&ngst te nemen. We verv:achten -
voor Zondag a.s. weer een flinke deelnàme,, ook vim degenen 
die d? kat eens uit de boom hebben willen kijken., -

I:ocht U 15-14 of 13 punten behaald hGbben, vex:gcet 
U dan vooral niet zondag' tussen 6 en 8 uux de SE,Cr~•tar is 
(tel.324721) op tè bellen,··zodat deze de weg voor ee,n richtige 

' , uitb<;taling van de 'prijs·kan effenen. - ' 
I 
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VARIA .. 
, , , ·' -Helaas is l')et ons nu'pas· te:r ore gekon7en d~t dh:r ,P. 
Jufférmans ·en zijn e.chtgeno"!;e op zondag; 16 aug.j.1.· hun 
zil V~];'en brl).iloft vlierd~n. 'Wij, haasten ons om het échtpa!!.~
alsnog van harte met dit heugelijke feit geluk te wensen. , 
Onze. felicitaties, bes te mensen, enne .•. ' U weet, h·et, hé!, · 

• i over vijf en. twintig jB.a:r; . : . · . , ·· 
. · .'.Jü'een tijdje lang is het sukkehm met P~ul v .• d.Leeuw. 

1 Eerst, ·werd hij door een gescheurde spi½_r., geplaagd ep nu· dit 
~uvel weer vrijwel verholperî•is, blijkt hij eèn slachtoffer 
te zijn van het bE<ruèhte " voe,tbalkni6tje". Het z:i,et er al
dus naar· uit dat het nog wel geruime tijd 'zal duren.·voór de 
•:pafttèr" ',ijn 'plaats -onder ch:, lat weef_ kan- inner,rnn. We" hopen:._'· 
maar· dat dit nir,t' te lang zal duren en v,ensen Paul ondertus-. . . ,,-1 ~ sen oen voorspoedig hërstel· toe. - _· . · .,. 
" . -Op de afgelopen clubayond had dhr.Houkes ópvallend · 
veel' haast om, C\Jfé Hierck ·weer de rug toe te keren. 11'i t. door-

' gaans.wel ingelichte bron ho.o_rden we iets mompelen over een" 
twintig jarig huv,eli!ik. We ne:nen het zekere ·voor het onzekere 

l en b:i,eden ook ûit echtpaar onze welgemeende felicitaties aan. ·., 
PROGRA!,1FA SENIOREN. VOOR ZONDAG,30 AUGUSTUS 1959. ,...--:--...., 

1 
-12ul0 · Lens Comb.A - GDA 'Terrein PDK, Duinlaan , 

-151.140 · Paraat - Lens Comb . .A · Il Il Il 

Co~b: B • ' -'~_1 - 2 uur Lens - HBS · Hengclolaan 
-12 Il Lens Comb~ C HBS Il Il , . 
-12 1t· -~ Lens èomb: D - Quick Steps Il Il ·-
OPSTELLINGEN: 

1 

:, .• 
1 

. , .. Len; Comb.A. : H.Eisenburger', J ,v.d.I!t·er,J .Ra~,,' 
/B.Luijckx, C.P(eters., J.de'Heer, P.Burghouwt, H.Rooduijn,, 

R.Lancée,J.Beijersbergen,W.Hegge. Reserves: E.v.Laarhoven, 
~-; . 

'· 

· · F .Kortekaas, H .Beijersbergen v .Henegouwen. · 
'.:.,:•. , ··•. ~', Lens Comb.B : C.v~d.B~ek,A.v.Luxem.bllr'g,C~V.eldink, 
.i;. v .Dijk ,.C .Hoogeveen ,A. Hop peil brouwers; R .Biok, W, Stoové,;'B. ' · ·, • 
Hendr~cks, P .Fretz ,P .Meershoek. Reserves: F. de Groot,' A·. Lutt'er-
man, R.de Waa?t. .. , 1 

· 

Lens Comb. C ?-VerhÎlUgd, K.Cramm,W.Banke,R. 
'.,i , 

·• . r . ,. 
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Verbrugh, J.v.Westing, A.v.Gastel,J.Brussel,K.Crainm,R.v.WestiJ 
E.Tjin, C.Fortman, Reserves: J.Brochard, A.SmabGrs, ·chr.Ver-

, heugd.. ' 
. Lens Comb. 'D: J.Frijters, E.Löwenstein, R.B,cker; G.Jel 

G.v:Gein,C.lfieuwenhuizen, P.de Leeuw, J.Kuijpers, F.Schippers, 
G.Lam, G.v.d.Waart. Reserve.s : L.Blom,G.v.d.Bogaerdt, J .v.d.· 
B dB ' . ' . eek, H. v. . eek. _ .- . , 

Afschrijvingen• !e ri_ch_tcn aan dhr.F .J .v .Luxemburg, 
Buys Ballots tr. 54., tel. 636509. · · · 

PROGRATuFJA SENIOREN VOOR ZONDAG 6 SEPTEMBER 1959 . 
. - 2u30 Lens 2 - Vios 3 12_ u. GDA 5 - Lens 5 

- 2 uur EMT 2 - Lens 3 • . 1_2 u. Lens 6 - HBS 10 ' 
·- 12 ,u. Lens _4- · PDK 4. - lu45 1e11s 7 ·- Quick Steps 6 · 

L(ms 1 en, Lens 8 zijn beiden vrijgesteld. 
. . . -·-·-:-·-

ATTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEH ! .-
In het komend weekend gaat de bal ook voor jullie, 

weer rollen. We spelen een·hele sèrie v;c_;dstrijden tegen RVG, 
een tegenstands'r, waar ·de meesten van jullie nog nooit tegen 

·gespseld ,h&bben. Het kunnen dus interessante wedstrijden wor,
. den,· die bedoeld zijn als oefening voor _dt komende kompeti tie 

' 

en die ons_ de gelegsnh&id moeten bied,m om nog-wat' aan de op-
stellingen te. doli:teren. ' . _ · . 
· Voor het nieuwe ·ieizoeh moeten we jullie nog even, -
wijzen. op een aantal (grootèndeels ouclG) :r:egels: 
- . Doel trappen is nnder alle· omstandigheden ten s-tn ngste 
· verboden. Maak het de he1'én Leide:i:-s niet moe,ilijk, door . 

h"et ts"lkens-- even ,'te proberen. Rct lukt je toch niet langer 
'dan twee minuten en het is,zo erg v.ervelend, als lei_de'r.s en,' 

bE.s tuursleden als ·poii tiE.-agent mocj;en fungeren. ·Bovendiên: 
er wordt niet gewaarschucd; ovcrtrrders van dit verbod, dat 
absoluut noodzakelijk is om onze veld:c:n in een redelijke stae 

_ te houden, zullen meteen' de gevolgen ondervinden. . ' 
_ Er komt weer een oefendoel, zo mogelijk zelfs twee. 

_Maar misschien duurt- dat nog even. Tot zo lang is het dus'. 
-_, behelpen met een paar paaltjes. _ 

"\ .. In de kleedgebnuwen ,rnrdt niet gevoetbald ( dm],<:' om rui ten, 
lampen en andere _misschien a·anwez;ige -brce_kbare _voorwerpen. , 
als bv,. horloges· en brillen } . :: . · ,, _ · __ _ 

. ..... '• . f.. _, ': ' .... .. ' ,,~ 
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' · · · Het is onze, junioren niet toegestaan op ons terrein te 

roken. ,O<'k bij·uitwenstrijden is dit verboden en wel te 
beginnen op het punt van samenkomst. 

Kom niet naar het' veld met je sportkleding- o:I; .een gedeel
te .daarvan al aan en' ga na: :afloop niet in je voetbal plunje. 

' · naar huis. . 
Afschrijvingen: Bij de onder ,de opstellingen vermèlde. adrés

se.n. Bij plotselinge verhin;dering na de gesteldè tijd, moet
je toch nog ( en wel zo gàuv1 mogelijk!) bericht sturen.; · · 
Kµn_je dat v66r de W(';dstrijä niet meer doen (bv. bij pech· • 

. , op weg na'ar he. t veld), dan moet ' je in ièder gevàl v66r . 
maandagavond de reil,en van jis wegblijven melden; andcers wordt 

· het i,ls niet-opkomen beschouwd en word je niet opgesteld. 
G.een toegang op ons terrein' bui ten de gestelde ti,iden. 
. Onze terreinen zijn ·voor•'de. junioren en pupillen alleen 

toE:gankelijk op de volgende tijden:. zaterdag na kwart over 
één; zondag na half twaalf; woensdag ·na twee uur; bij de 

, avond.training na een nog bekend te 'maken tijd. · · 
Vóór deze tijqen mag je. ~lleen het veld op, als ,er een 

blstuurslîd óf leider aanwezig is. Anders. blijft. iEldereen 
·.buiten het hek. '· --------- .. • JUCO 

. • .. PROGRÄh!MA JUNIOREN 'vooR · zon~l;;' 3~-: AUGUSTUS; ,. 
,. 

- "\· ·.. . . 
. ~lul5. LensAl/-.I,VC ;.:,~~ L.6 .• V3 ·., ,. 

P:RbGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATÈRlJAG 29 AUGUSTUS: ~··· 

,c ,. - 4 uur Lens"l A '- _RVC ·., ; . -G 1 .)~ 5 cv 1 , .. _ 
· 4 11 ,RVC ' · - Leni--i' .B ,·:: Terrein Schaapw.eg 

·, 

4·- 11 \Lens -2 . .A - RVC ·G· :t . L 6 V 2 , . '· ,,. 
4 11 RVC si .:. Lens 3 A • Terrein Schaapwêg 
4 ' 11 Lens 3 B - RVè , ·. • ,·• G i L 6 . V 3 . 

,-2u45 . RVC , - Lens 4 A,, ' Teriein Schaapweg 
. -2u45 . Lens. 4 B - R:VC . , G 1 ·· L 5 . V 1 .. 
-2u45 RVC _ - Lens 4 C .:-. Terrehî Scha1;1pv,eg 

. -2u45' Lens,0 4 D-' RV.C G 2 L. 5 ·V ,2 
. ; >, -2u45 · Lens 4 E- RVC, , G 2 L> 6 . 'V 3 

J' ' 1 _,,. 

, . 
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I 1 ' ., 
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- . . . ' ------------------ -------------------------------------:---....-Lens A l : G.füülefn·, M.Harde:rs , W.Hansen, ·H.Dietz, R,Roodbol, K. v. tl.Laan, W. Vender:rbos, H. v. tl.Spelt ,P .Kempe:r,,A .v. Duuverl, G.Nuytens; Lei~è:r: dhr.E.Sarolea. Res. L.Hanssen; · M.Heerschop. _ · - , -1 ., - _ , 

· le klasse A : G .Ekelmims, . A,. Thomas ,F. Warns teeker,, A. Roodui jn, J .v.d.Knaap,M.Z'ilfhout,R..Polman,M.Kriek, L.Thomas, W.Burghouwt, P?de Haas. Leider: dhr,P.!lieershoek. Res.: J.Mo-· lier, F.de Hoogd. - · 
• 1.le klasse.·B: P.Schulten, J.Groeneveld,J.Veldink,J.Kiebert ·A.Vr:[.elink, .P;Schoèben, H.Englcbert, V.Nowoe,A.Eig, E.de Wit F.v.Dijk. ·Lcide·r : dhr.G.v.fü:e,ntm. Sara~nkomst: 3ul5 Veluwe::-·_ plein. .'- .-· : · 

2e •klasse Ä : J .Wiedcmhol t, P .Wic-u,,·cnhuizen ,H. Nicuvwnhoven _ J.Jacobson, N.v.Adriéhem,F.D,ym,J.Witting., S.Douw,LBish, {i B.Brouwer, A.de Jong,. Leider: dhr.A.v.Gastcl. Rcs. R.m'.·yer. · 2.....! : A: v .Egmond·, H .}'ökkc ,J .Meyer,- '.R?Polman ,A .Roodbol, A,Ve1·burg, J.v.Adr·iche,m, \\'.Vérhulst, E.Bruinsma,n.d~ Hoogd,; ]),'//anders. Leider : dhr.Bcck, 'Samenkomst:5ul5 Veluwqile,in. , 3 B : r-;.P_annek~et; A.Harte, A,v,Dijk, F.Re:kers, Th.v_. Paassên, L.Jehee,G.Looaia,ns,J .de Boe:r;J.Kr,,tiger, · A.Ve:rsteegh, C. Suykerbuijk. Lei dei : Br .Ge,rmano. · · U: H.Renkeniêijer, A.Brouwer, J.NuyGns, N.Hozcnburg, P.Poillot, J.Kednian, H.Wubben, J.Englcbçrt; H.Be,auvois,F.v. Gemcrt,'-W.Gront • .t(Eserve : B.Breuls. Luider :dhr.de Bakker. Samenkomst' : Veluweplein. , __ _ , • • & • I , . . 4 B : F. Cromberge, ,L Dü, tz, C .li!ars, C. van Dam, C. v .llaal, J.~erhaar, E.Wezenbe'rg, A,I!odenrijs, P.v.Dijk,.P.Busman, G.v.d.Waart. · · · 
, ,4 C : .P •• v.d.Leeuw,H:Smit,F,>v.Gesst, A.Koüeman,W.v.d.l!eyer , J .Langerak,J .v.Gewwen, H.v.Pnassen, J .Grqothuizen, H.\Yezcmberg 'A,Rademaker. Leider:.'cllir.F.Mc,urik . Samtmk~mst: 2 u.Veluv1eplein • . 4 D : P.Beijersbcrgeh v.H., R.v.d.Wal,J.Schellasrt, N.Koo.:t; C.de Hoer, F.v.d.Ikek, J .Kic,bert, R.Pe:,ters,T.MaL_;delijns,G.v.d: Kley, $.Blok, . 

4 E : F,de Kleyn, J.v.Overbeek,T.kl:)'vdd, Luneman,J, _ J.Jeiicë, P.de Jong, A.v.d.Beek, C.v.d?Kuyl, ll.v.Grioken,J •. v. Klqef, F.J1:hee'. Leider : dhr,Blcik. ._ ·,·- Reserves v;o_ör 4 A e:n 4 C : F.Molll'ik, A.Krol 1, K.v.d. Heiden, F.de Haas. ~ 
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PROGR.A1!!11A. PUPILLEN VOÖR ZATERDAG 29 AUGUSTUS : 
lu~5 Lens A RVe A , -; G- 1 L 5 V 1 , ' 
lu45 i Lens B RVe B "rt 1 L 6 - V 2 
lu45 RVe, e Lens. C. :i:errein Schaapweg 

.-

lu45 · RVe .D Lens D , : · 11 
"' 

OPSTELLINGEN: - - •'• . , 
Lens A : J .v_.d.Waart, ·R.v.Eiten,D.v.d.Steen, H.v.Leur,' 

e.v. ,gmond, J .Middel dorp; 'p .F .d .Breemer ,R.Brandenburg, 
J.èobben,. R.Eijkerhof, ,A.dë Brouwer. Res.: J .M,Groothuizè:ri,' L.Bdi?l. .,,, , · .. . ' ', · · -,---. ' · ', 

Lens B -, R.Bruggemàn, A.0,r'crklift, ,A.Englebert,J.Lies---~• ,hout, G.v.d.~o;,;:t,A.Schellart, N.Intema,H.Brandenburg, Th. 
Brochard, J.A.Groo1;huizen, C,.Reabel. Res.: J',,-Bakker,e.Lus1;en-
houwer. ' - -

, - Lens e : 'R.Arends,H.Rothkrans;F.Koen~,J.Nuyen,J.v.Dorp 
R.Duyvcsteijn,- '/{.Krol, ehr.K:r:auger, li?S1üjkerbuiijk, P.v.Dijck, 
A,Groót. "es.: J.Hérmsen;-A.Peetoou, E.Groen. Samenkomst:· , 
lulO V0,iuweplei•n: · •. '· . . -, _ _ , 

Lens D :• R.eamphuizecn, J._G:toc,nevelè.,A.v.Es·,B.Osse, 
_ J.Br/:;lllll:er, ,R.Blok,P.Osse,.F.v,d.Oudcraa, .?..de Vriés, M.v.d. 
_Ruitenbeek, A.Krol II. Res~: J .v.Rooy,;J.v.d.Broek. Samen-
komst : lulO Vüuwcplein: : 1

· ,J, , ' . ' . '• -' ' 
,. 

Compétitieindeling ( SENIOREN· ) ; , '.! ,, 
1 .c : Lens 2, ves '4, .BEG 3, ADO 5, Tonegido 2, ~Laakkw.5, 
VVP 3, VIOS 3, 'l/esterkw;4, vue 4; ,HPSY 2',-NaaldVlijk 2, _ 

Rijswijk 3_; ) ',_ - ·· . , 
1 d :. Lens 3, Vrcdenburch'2_, VUC 5,,Postduivcn 3, Vale 2, , 
, BMT 2, H.v.Holland 2, ADS' 2, GDA 3, ADO 6, HBS 5, Spoor-

wijk 2. , ''' ' · · ' . _ ' 
3 G : Lens 4, Vtlo 4, Kran,mburg 4, Wtstlandia 4, Rava 4, -- - ... \ .. · .. .,, - -. ' \ PDK 4, ODB 4, Quick St.4·, HMSH 4, ADS 4, · _ ·, - ' '. 1 

3 K : Lens 5, Postduiven 5; YCS 8, -DHL, 6,HVV 7; :t,rchipel 6 " 
vue '9, GDA 5, Rav.a 5, -Was,î'enaar 7: : ,_ · __ 

3 L : Lens· 6", Quick 8, .vue 10, YVP 6,, Rava 6, HBS 10, VCS 9 
---VX8denburch 6, ed.eri ta~ -7, Rijswijk: 6 / ' ' - ' -- , 
4'0 : Lens. 7, Quick·s·teps 6, RVe 7,, Vcsrburch 6, BTC 5, 

·_ GDA 6, Velo 6, HDV 6, Westlandi,a 6, Postduiven 6. 
~ .., . r i 
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: Lens 8, Quick 10, Cromvliet è, ~M~ ~, Celeritas a· 
.ros S, .Archipel 8, VCS 11, VVP 7, Westerkwartier s'. 

Wc s tri · dversl a: ., " _. 

1:
. . - .- . Het le met de nodig!) invallers naar het 

" an Zuiderwijk,-beker O Tournooi op het P]K-tLrrein· over de . 

· f- speelde 
0

WE:dstrijden het volgimde : Lens, - Cromvlict 3-1. ' 

Lens begon op' dez'c zomerse dag té spelen met 10 man tegEn 

de Roodvri tten. D;i.rekt na· aftrap v,as :qet al- eE,n doelv;orstcling · 

- vopr hst Lens doe 1,. daarna ·was het é .:m ge lijk ,opgaan de partij. · 

.Aaif wN•rszijderi v,as het nog L'ven verkennen ,van h<ct ,veld, in· . , 

(iCZr periode ,,aa het pJ,;,,tsen nog niet Z/) best. :re Rordwittèn ' 

vi,,}cn enigszins te.gen na hot vlotte, bGgin. Langzamerhand begon 

hL \ 1 sr ,;l poil :,c ~,:,'r te wordcm ,. E:nige m0_'"".L" :::anv&l lè r, van ons 

h·Ai!cn go(:n r;ucècs" 101s hi<)d goed stand t<?gen de c,.anvallen 

,--J de Hr· dvdtten, dü,,Nrij talrijk waren. Wij 1,ocsten Óns 

bt.ÏJe'.rb;n. t~t snul1e: gt.vnarlijke uitv.s.llen. Bij ee11.z_0 1n äat'.L~. 

y?l wèrc' l:'-'t eerst~ doc_],pur.t gescoord. à'•or W ;l!cggc',"'"cic be:ck _ 

hs.11û.ig ·:12.s güp~1s2:(;erd. b~ met eGn .schuiircr scocrde 1-Q; ,o·ck 

(~:cpür. H.Eif-l~nt; .... ;,rg-..;r rnÛE;qt' met t.nigc pr.iclitigc sav2,s he-t 

t
·c,~ ren v,ln Crç;:c-ivliet bqlE:ttcn: Zo bleef hf,t'tot ·aa11 àe rust . 

. . oer h1:.. t. ·.t!lvc~lle::t{ v;.;.Il 'iî :Stoové begon Q.-e 2c h(lft ~i'--- :.: goed voo.r 

· \ ,~a::::.- Een ;nnoié. ::\r:nY-::-1 ~crd ·:>!Jgi....bouwd 7r.:nyit dt: ~~htr•rh~e:Jri -

' 

··(v.•::~r_i:! -.!~d.L·. ~r~-,r t,n :Tt~.st-:,ové ui-1:blor.k.Gn),_ H.lsr..c{.t, kr..:ci; è.c 

~el- èLt ..... :_;i'J.81 dno1:·lie,p Ln pI'e.chtig (?.e ~'kC.·.,pcn· mr;,;pecld~- on lost 

l~/.:r!. tt..· Z\Hfht· qchot, di0 dQrJ:r' de ·bö.ck óp de '1.o:::::llijn er uit 

~lt."itl. g;.;s.:;:,.~•tr/n. · L,.ns bchtt..rst0 . nu.·-hçt ge,h~lc ·midJu.1vC;là.. · 

to .... r ~--;,_il U~'. tval V'J.Y!. _d,t.. rood-wi._tten ko.n :he:t' gelijk komen.:-. Hot 

!
, ::21( -dl't(ü ging nu op volle tóc.rcn rh•éeei.en, sc!:iott.n ,ian 

c:e.2iU, 1:'li.:.:,tefL!ld, Bcijcrsbc,rgcn ging'd1' n,.:.it Î&.r:gs of- ovç·r.~ 

}j üün v3n dc_za ,aanvallen·, l:on tL L~ncéo h-.::t ·2G Lc:ns.d.oel!)unt 

·alit> · tek~ric,n met een strak schot, 2-1. Spoedig' hierna 'was het 

,3!....l door _hGt tioo:rlopon v2.n Lancéc .V,~rd, de _bi~ck v2.n de Ro("d-

»i tten z€nuwachtig en schoöt over'zijn kcc,pcr in uigen àoel 

3-1 ;· Hut stm~nspcl w&·s ·van goed gthalte <·n <,-r w, :·d nu,. ook óvE.r · 

de ·vleugels g, speeld wat meer vc:art' bracht· in' de vN,rhocdc. 

Cro\Ilvliet had zich r0eds bij àE:zè nederle.ag nuir gelegd en ·er 

wc,,:cj. àan ook verdiend gewonnen door Lens. 

Uitslag PDK 1- Lens 1. 3-2.· 
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Bezoekt. 
' , . \ 

\ 
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Ca,fé •. Billard • · Vetg~nning 
.-

- . 

. J~-- A. HIERCK 
PRIMA CONSUMPTIE 

. ' . 
r_' • l' • ' ' 

Apeldoorn~elaan 46~48 
'' ' 

J 
' , 

. ·Iedere 
. • . . . ·, I . 

Maandag Clubcivo9d · v~ 8 tot 12 uur 

,,, ',• 

R.K. Sportvereniging "Lenig en Snel" . 
Iedere Dinsdag en Vrijdag T elevlsi,e, uitzèndlng · 

' 

-·""'1· 

Deze zome~ · op Vacantiè. 
- ' 

., . . . · met - sch~enen v~n- ', 

FIRMÀ KROL'.-
• • , i 1. 

' ._, . , 

FaLrenL.;'ttalraat · 448 · 

\~ · , Konln111traat 4,'.,tl I en 441 ,L 

Jan "an der Heljdenslraat 53 '. · .. , · 

'·Telefoon 331831 

Telefoon 398555 

Telefoon 119669 

Telefoon ~37955 · 

Telefoon 551754 . 

Paal Kragèrlaan 115 . 
NeplanaBSlraat 44 Scheveningen 

·- ·. - \ 

Onze c~llectle _Is onoHrlro{{en . 

· Sandalen In alle prl/un 

., 

_.,_ ,, 
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. <ia>. Welke F~nètionari:?~ 
· . Voorzitter: 

N.V. G. C. VROEGH'S W. Praaldcr. Reitenlessel~n.n 30. 

WIJNHANDEL 
1,. , '~ 

Rijswijk, Tel. 119509 ~ . , 

,,De Kroon"· 
U BELT •.• EN WIJ BEZORGEN 

WeimaDlrHI 198-204 • Tel. 33 42 23 
Zuid. Bullenslngel 288 • Tel. 3;100 75 

, ' . 

· J. Hoogeveen en Co. · 
DEN HAAG 

IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 

Veen kade .31-35 Tel:33 40 27 

Filiaal: 
Rijswijkseweg 250 Tel. 11 50 43 

Algemeen Secretaris: 

.H. Helmich, v. Shn1t~land1tr •. 13~. T,el. 550822 

Pennlngmeesfer: 

H. Houkcs. 2e Scltuytitraat 60 "\ · 

Elftal-Commissfe: 
J. Willem!, ReQ~nl~·ueiaan '282 

Junipr•Comn-Îfssle: 

L v.d. Mter, Nt.iordwal 75 

Redactie:~ 
L.-de·Weert. An~a BIJnslaan 17 

Pé Pé: 
A. tt"n Dam, leplaan '62 RtJswlJk 

1 _ .. 

Admlnisfrafle"Lens•R~Yue: ~ 

J. J. v.·Luxemburlf. Copernlcuutraal 56 .,, 

. 
Voor de., handel drijvende 

en werknemende middenstand 

Club-. en, Privélessen 

-":'.' 

Vacant_ 

-

., 
' 

Tpreïufia,af 4 Îel, 111103 
hoek Wesfàlnde _". 

Werft. 

Leden 
en 

, , ' 

Donateurs . 

voor "Lenig en Snel" 
, 

' 

. ' 

' .' 


