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Clubblad van de R.K. Haagse Voetbai/erenlglng 
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Opgericht 18 december 1920 
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· L·enig en, Snel '.IA:·• 

, , 

,·, 
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· Terreinen . 

-, Hen!lelolaan • Telefoon 661314 

Alg, sec'l'tarls: H. Houkes, , 
, . 

;' ',, 

2• Schuyts1raat 60, 

Telefoon 324721 

' 
., Seè:r. Elftalèorrimlssle: J. BorsbOOffl 

/ 

•, L ·v. Meerderv~rt 567, 
' I Telefoon 639090 

.. ·- ; .. , 

Seèr. Junlçren'! Co'mmlssle: E, -~~rOlea, 

Mazenlaan ~1 

Telefoon 331506 

Admlnlstralla 'L en S Revue 

'' 

J. van Luxemburg1 

Copernicusst;aa_t 56 

t 



ASSURANTIEKANTOÓR KERVEZEE EN DE KOK 
· Mezenlaan 31 - Telefoon 395814 . 

' . 

Alle verzekeringen hypotheken autofinanciering · 

' 

Geen flllalen 

Voetbalschoenen 
t/m maat 39 f 12,95 

Gehele Lensultrustlng 

voorradig: 

Lensleden 5 pCt Krt 

WEIMARSTRAAT 116-118 
TELEFOON 636608 • 336709 

K. W. BONTJE 

UW LEVERANCIER VOOR: 

~ Koelkasten 
~ Wasmachines, Wringers, 
~ Gasfornuizen en Comforen, 
~ Gas - Kolen .:. Oliehaarden, · 

· ~ Keukenuitzetten enz. 

Aa~leg van BAD- en 
DOUCHE-INSTALLATIES. 

Reparaties binnen- en buitenshuis. 

Showroom: 

Loosduinseweg 595-597 
1 bij Gaslaan . TEL. 33S483 

iBl!aemenmag;azijn 
. a. , 'lneifer 

REINKENSTRAAT No. 65 

DEN HMG - TEL. 332603 

HOLLAND 

N.V. G. C. VROEGH'S 
'' 

WIJNHANDEL 

' Cl\ w/ ' " ' , ,;JJe <l\l'OOn 
U be_lt en ~ij bezorgen 

Weimarstraat 198-204, Telef. 334223 
Houtzagersslngel 8S, Telef. 33007S 

Glashandel en Gllisindustrle 

H.L. ZALME N.V. 
Uitsluitend adres 

Prinsestraat 94, Tel. 115990, Den Haag 

Glas v~r diverse doeleinden. Glas in lood, 

Glasreklame, Geslepen Glas, Glazen naam

platen, .Glasverzekering 
,;:;-

' ' 
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Weekbl~d v .d:.R .K. V.V. ''..LENIG en SNEL" . ·• 
Rl,d~ctie: G. Lam'; V(iig~t:r. 71, tel. ~91224 · .... , - :o;-' ,,. .. ,:~ " 

/ ' : , G; Jehee ,* .ÉmnÏ~k-ade, 50; tel. 63 367 4 . ,. 
Girónûmm~r t.n,v.Pe'nningm.LENS :33671.l . , 
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.. - :-_ '.; 33e JAARGANG .(1959-1960) n-ill . 3 Sep:~959- .. ·. . 

'
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, ....,_ ~ .. · . LENS' ZAKAGENDA , -/ 

Zaterdag .5 Sep 59 : Jun. 7,9,10,11,.12,13, ' 
, , 1 . • • Pup.à;,b en' c •. . 

Zondag,· 6 . " -. , : 0pEJning 7eizoen i11, Pius X• . 
Sen.2,3,4,5,6;7 , 
Jun.1,2,3,4,5-' 

; 

.<-, 

' 

~laandag '.I7 "· ,• Clubavond! '' ' ' . 

''D:j.nadag. B. ·• , 11 . Training gr·oep II . . . 
Woensdag 9 . • ".··ï ,: Woensdagmiddagcluh, _:.. T.ráining groep I·,' ~. 

' ~~~~='::~~ ~ .. ~ ~.:.;; :.:. __ ~.:.:.~~ ~ -~!'!~_{!:!:S:!'!:!?!".~ ~.':!!:;: :!:J~2.:. :..ï~ .. ,..~ .. =;;,=,:,~ ~= 
==d========!!l!il'~~J!!i!l;!l;;!;;!;îJ~!}~Jl=~AflT_\'l~R-DEA,/\;!i~~=;'/'"'':'=======~==' 
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: Het is we.er. ZOYeF ! In liet .kqmende . weeJ.;:end zullen. zo'we1 · .. :': /:. 
, onze -Sènioren a:J.s de. junioren wo:rden opgeroepen, om de._ ... · ' 

''.. Lerisl,;lèurën in àe _ni.euwe conpeti tie te gaan .verèledigèn.' •C , ' 
: -De competitie,- een veel, omstreden, doch· onmisbaar onder-. ' 
l deel ,van onze vo~tbalsport. 'He-t meten vah e.licaars. lrrj3.Chten 
is -toci.i \vel één ·9-er aántrekkelijlcst e ·punten-van onze sport;' 

, Wij will,en dan ook graag_,pij _het 1::iegin van het nieuwe sei,-
i zoen .een beroep doen op .alle leden, zowel -s.enioren, ju- " 

'; nio'ren als pupillen, OD i·J:i de kor:.tel'ide' máai'J.dèn. ,hun ui ter.: . 
i ste •]erachten.in te zètteri. Daarom. rekenen .wij .op troul're ' 
·· opk9mst bjj,wedst!'ijden· en ·training. Het :niem1ie jaar kan, _,· ,' ' 
, dan y:oor ohz~ vereniging zcer;belangrijlr worden.•' , . , · . • ·':'. 
~ • • ~ - , .. , - • "" + - • , • • r . . . . 
Qnz~ .t~:iz,i;_~in~~cor,1odatle nader't haar volto_oiiJ'.Jl\• _Het' club- - . 

'gebquv1 is _nagen;ocg gerec.d, en .kan waarschijnlijk op· 13~, ! , 
:·tember a.s. ''in gebruik wordèri geJ).oni~n. De ·omras_-bering,van ' 
;onze velden is inmiddels· aanbesteed en zal in de komende ·,, 
· maan.dep haar beslag krijgen; Dan zitten we geheèl;op öns 

'· zelf:.~onS allen.nu de taak;· ons clubleven tot nof___' · 
~ . 
' 

. ' , 

.'j :, -. 

'•, 

~-· 
... .Ij" 1 , '> ". . . 

J .. . • :{ ,·. ~. 
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·. /_' . t· . ' 
, ·,,·gro;ere bl~ej te brengen. Aan dit grooi;se werk 1ä~ • ' 

~niemand·ziCîi onttrekKèn. 
-"'I . ' . ,- .. ' ~ ,-

:~we l;)éginne:ri .zondag; .. 6 september, dus goed! Om k':n:rt · 
. ·: over 9 verzaJ11e len alle leden en donateurs zich in · . 
··äe kerk van. de Jl.PiÜs X, Hengelolaan, J10ek Zonneoord·, 

w,.ar tot intentie van alle levende en overleden, leden 
en donateurs· van onze vereniging een hoogmis· zal wor
den opgedragen. Vragen we daarbij Gods zegen ani het 
vele ,•ierk 1 dàt in onze club moet worden verzet,' in 
a~le. opzichten te do~n slagen. '- · · . ' , . . .. 
Er is reden tot dankbaarheid voor het vele goeds, dat 
reeds tot stand kvj,am. En we mogen hierbij zeker niet 
vergeten, dat het nu juist veertig jaár geleden is, 

· dat het' lcatholieke voetbal in georganiseerd. verband,, 
tot stan.d kwam. Dat er nu, .ook in het district Den 
Haag, een flink aantal goede en goed· georganiseerde 
katholieke verenigingen be staan, hebben .we. voor een· 
niet gering deel te· danken aan de pioniers; di.e 40 

~;'· jaar geleden hun schquders onder dit prachtige werk, 
hebben gezet en, ,ondanks de vele moeilijkheden, welke • 
zij hebben ondervonden, toch doorgezet hebben. 

~ .JJe erkenning, welke onze katholieke verenigingen 
. ~tnans q;llerv1ege _ondervinden, is voor deze p:j_oniers. 

de grootste lof en zal hen ongetwijfeld, veel voléb e:a. 
ning schenken, ; 

In de. loo,p 'der jare:r;1,:i,s de technis_.che constellatie 
van de voetbalbonden wel gehee 1 geviijzigd. Ma het 
tot stand komen van de fusie in 1940 bestaat er 
nog slechte één bónd, de K,:M. V.B., v1,aarblj alle· ', 
"groepering_en , zijn aangesloi;en. Insiders vieten, dat' 
hie;r-door op technisch terrein ook yoor onze katho
lieke verenigingen een 'grote vGrbetering is' opge~ 

. ·tredén. ·n2.arnaast · staat de D:ed. Kath. Spor,tbond er 
borg voor,• dat' met onze specifielc katholieke bela'1:.., 
gen voldo_endc r01i:ening gohouden wordt. Naar onze, · 
stellige ·overtuiging zijn we thans zo. ver gevorderd,· 
dat er geen er,kel bezwaar mce.r tGgen b ehocft. te 
bestaan,,dat de elftallen van.onze katholieke ver-:-· 
enigingen, van jong t_ot·oud, in con-tact komen met- , . 
elftallen van niet-katholieke verenigil'igen. Dat we : 

': ~ '· .. ' 
' .. 

r ,. 
> • 

,. 
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di t binnen niet al' te la:1ge -l;jjd · zullen mogen bereiken, 
blijft onze vurigste wens! 

0 
• 

/ 

/ ' 

Ve.el1 ' hee 1 veel werk zal· er in hét komende jaar :van onze 
bestuurders, commissie- en· ander® leden wordeµ gev1·nagd. 
Nu reeds vragen we de'medewerking van al onze donateurs 
en supporters om door hun aanwezigheid op onze ,;erreinen · 
onze spelers te stimuleren. Daarom nogmaals: "OP UV/· / 
PLAATSEN •..•.••.. 11 _ 1 , • 

Dan kan het komende jaar voor Le_ns een goed jaar worden! 

H.Houkeá,,•secretáris: · · 

Er werdèn deze week wée:r goede vorder;i.ng,en· gèmaak't. ,Het. 
aantal inzenders liep op tot 248. Na deze- -tweéde wéek·mo- · · 
gen we dus zeker niet, ontevreden. zijn. _ ' .. , ., . ·_ ... , 
Maar· er zijn nóg mogelijkheden, om dit aantal op te ·voeren.'' 

•Een blik op het· aanfal nieuwe donateurs (zie vo'lgende'blz)-f 
toont duidelijk aan; dat vele leden en donateurs:reeds.ac-:: 
tief waren, om·e·r "eentje bij te winnen 11 • Volgt •U oók dit'. 
goede voorbeeld ? Het. is ·vah groet belang voor onze 'ver-' ' 
enig;i.ng! ._.. :-··., · - -~ . :. · ·, ~ 

. ' .··· • ,.,,, .. r-'' - . '. ,,,. ,· ' ,- /. . / ,- ,, . 
·,; Tot- ·onze spijt kunnen w.e aan öns voornemen', :·om ook ·ai t jaar: 

;7eer. een onderlinge cÖmpeti tie te höudei;t, • g e- e n g · o - · 
1' 1 ,. . '. •· ,·, . - ..... 

ifê.~ De~ár~:;:~t van' Ju;ti tiè h~eft JdamelJk alle' ve;r[ni:_: 
_ g:j,ngen. gewa:;:rscfi:m'.{d, · dat dergelijke acties al$ e,m · a:fzon
de:rI',ike loter~i . v10rdcn beschouwd,· waarvoor g' é :á. n · .. . . . .1 

't_ o e s :t e m. m i n: .g kan worden v:erleend. Op d9 naleving.· 
, v~ de' bepalingen· zal streng toezicht worden uitgeoefcnçl. 

V'.é\D-ZC lfsprekend ~~illen, \i1ij ons óok s triltt houd,i:h aan de·,: · 
spe lregeLs'; welke· door de K.N'. V.B •. · ir1_ ovcrJ:Gg met de · . . 
Justi;tie ziJn Vfl.stgesteld.: Daárom géén. ondo.rlingc competi;- ' 

\- •tie·! ·' · ·. ~-..:· , . ·.·· ·· · ··. , ~ · ·. 
Maar. o'Ók z6nder. de:zC ·extra··· at:trrrçtie. blijft 1-:e·t de J:lOei te ' .. 
waard een kansje. te wagen! De· hoofdprijs-, ,,waarop allen cwn 
gelijke kans _heb)Jeh,1 •is niet:'te ,vèr:smad§n. ,Eri 'voór ·al}~,·· · 

, . , 

,, 

- , r. 
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._ -verenigingen gelden dezelfd,e rechten. en verplichtin- · 
gen... ' 
Toor. a.·s. zondag rekenen _we dus weer op een ui tb rei.:.. 

- ding van 1:ei;, aantal" inzenderi;;. Helpt U allen een 
hapdje mee! · ,. 

. , ,,,. ' 

· Inlev~ren tot' zaterj._~.F.:}.9-~ 5 uur h;i: · J. Wüstefeld., 
· .Regentesselaa:n. 198"; H.v .d.Lely, Bouwlustlaan 95.,. 

A.J.\'/alraven, Goudenregenplein 58, Sig.mag,Korlvinke, , 

· L.v.rieerderv. hoek Beeklaan, H.Houkes, 2e Schuyt-: 
i straat 60 en zaterdagsmiadags.tussen 3 en 5 uur bij 

de heer-L.de·Bper op ons terrein Hengelolaan. 
. j ~ . 

•llenln U qr •nel· ofü, indi'cn U 15, 14 of i3 punten hebt -
·bel'v~ald, even de secretaris o.p te bellen: no. 324721 •. -

.. Veel succes ! 
~ ;--s,'.;i.: : ~ -;1: + S-; : ❖: : : -¼+: : ++: = +-: : .. T: •: +: : : ~: J. : :, : -¼ ~ ; +: : : : +: -

:: , '.F. F I C I E E L. 

In ballot2.ge: . .• 
-...• }To.?1". J.A.M.Linnewcever, 6.6.1930, Wes·teinde- 32a 

Esc.'.llllplaan 12 
v.Beverntngkstr. 

•t 22. J .c .Kras, , 10.11.1931, 
11 23. Th·.smabers .20, 12 .1946,, 

• 
113 . 

11 24-. R.A.E.Mahieu 3.10.1937, L.v.Poot 272. 

" 
. Nieuwe do!l~tduxs: 
No.409-. M;Bakker,. 
".410. C.11.W.Goldbach 
11 411. B .Her!driks 

· 
11 412. D. W •. den Eerder, 
11 413. D.G.v.d.Jfoog,m., • 
"· 414. A'. Steensma : ,- : 
'.1 415. lt~Hoogevccn , ~ 
", 416. J .P.Clauzing Jr, 

•.n 417. C.Kiiling , _ 
J ' .... 

., 

3e v.d;Kunstraat 16 
RGno:n.ke1straat 21, 
v .Speijkstraat igs I 
L. v .llfoerdervoort 646 
Boul':lusttaan 54 
Denekar.ipstraat 18 
v. Nijenrodestruat 85 

, Naarderstraat 79 
Ant.Heinsiusstra:at 81 

. . 
1 

, .. 
• 

, 

• 

' V 

' 
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,- 'PROGRMIMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 6' SEPTEMBER 1959-

. -. . . .. ''. ~:. -
-2u30 · Lens 2.- Vios · 3 Hengelolaan. , G 1 L. 5 V 1_,· 

,. - 2uur BMT 2 . - Lens 3 t1 ; • · • ' , 

,, -12 uur L\'JnS 4-PDK 4 t~ . . , G l· L 5 V 1 
-12 uur GDA 5 ~Len~ 5 Ockenburgh, einde L.v .Meerdèrvoort . .,, 
-12 uûr Lens. 6-HBS 10 Hengelólaa'f , G l , L 6 . V ? . · . . 
-11145 Lens '7-Q:"St,6 tl • ·' G 2 L 5, V f 
OPSTELLINGEN: . , . . . 

Lens 2:·R.de Waart;-i.v.Laarhpven,H.Kemper,L.Knijff(V) 
J .v. d .Meer,· L.Knijff (F) ,F .ilurghouyit ,IJ:. Lancóe ,R .Wüs tef_eld, 
IV.Hegge, J.Wüstefeld. Reserves: P.Burg'houwt, 'C.Peè:te:rs.' 

" Leider: dhr.A.de Weert. . . ·. ' · 1. • •. . • .• .. .' 
.: ,, ' ~ • • , ' • , , . t, 1 . . l 

i Lens 3: C. v .d .• Beek ,A.v. Luxembuig,.C. Veldink,H. v. Dijk, 
H ._R,oo_duin ,A .Hqppenbrouwers, R .Blok, w·, Stoo;i:é ,P .]'rét•z ,B .Hendricks ··. 
P.Meersho,i}s. Reser_ves:J.de Heer,G.Kempernián.Leider: dhr.G. 
Kemperman· .Sr. ~ · ~ ._ -~ · . - "' 

Lens 4: F.KÓrtek~as,A.VéStèr,G:v.d"WaaJ;:'t, G.Kempe'rman;H:·" · r 
·_.;, .Niel ,.G,. de Zwijger, A .Beek, V.v. Laarhoyen, P .Bergenhenegouwen 

A.Linneweeve:r, J.Jager.· Reserves: R,v;westi:ng:_.r:v_.Bussel. · 
Lens 5: H.Verheugd" H.Cramm,W .Banke,f..Cramm,J :v.Westing, 

R.Verbrugh, ·A.Tis eur,F.Wolff, Á.Lutterman,F.de Groot,L.Fort.: · 
, r.an. Reserves; Chr.Verheugd, W.Klünnèn. i · · . :, . 
. Len.s 6: 1,1.Su.ykerbuijk",E,Löwenstein,R.Becke,r" L.Elom,G ;.;,.. 

' ~ . -· . . . . ~ ' 

Gein, 0. Nieuwenhuizen.,J .!(mypE'ir:', G .:Je-hee, F ,'Scl)ippers, G. Lam, 1. . 

C .Fortman: Reserves:· A .Onderw_ater, A. Loyke-ns. . •. /. '. 
Lens 7: J,Frijterll,A.Smabérs,A.Krol,J.S.chutte,J.Stoltenberg '· 

L..Niessen,P .dei' Leeuw, C. v. d.Bogaert,. S. de,-Bruijn,H;Drabb,e; 
- ,, J,Brochard. Reserves: H,v.d.Beek,J.v.·.a.:Beek: .. 

_.-Afschri.jvingen te· :i;:ièhtèn ·!Jan dhr.f .J,.11.Luxembu.rg,Bu:'J'.s, · 
Ball_otstr.54., tel,636509. • - .' .· ., •· 

, PROGRAillî,IA VOOR ZüriDAG-,13 SEPTEtcrBER 1959:""' . 
-2uur·.Lens l - Oude Gezellen. ' l2 u. Lens 5- vue 9 , •'° 
-12 u. vue 4 - Lens2 · .. • 2u30: Vri:denb.6'-Lens 6· .. /· 
-12 u. Len~ 3- 'Postduiven 3 . . 1û15· Verburch 6-Lens 7 ' ' 

·~12 u. Q.Steps ~-Lens 4· .• , ... lul5,; Lens•8- VOS 11· . 
~=-:-:-

PROGRAMllL~. Jl.lNIORÈN" VOOR ZONDAG·, 6 SEPTEMBER ·Î959. 
-12 uur Quick Stepst,rnrnooi voor Lens l . · ' .. 
-12 u. · Juventas .1 - Le"ns .2 · ,Terrein. Ockenbuf"gh 
-..1u15 Lens 3 - Q,ui.ck ·steps 2 G"-2 .·. L 6 

. ' .. , __ • ·"1 , 
, 

.,,. ·• 1 

. ' ._., 

. ·: I . 

' 

'_; 

, 
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f 

-6-·: ~ . 
" - . ' - . . -

::I. - Lens'4 
- VV1' 4 

-2u30·Iieh Hoorn 
~3 u. Lens 5 
OPSTELLINGEN: 

_ Terrein Den Hoorn 
G2·L6_v3 

'•· 
Lens l : G.Halleen, M.Harders, H.Jlietz·, R.Roodbol,K.v.d.Laan· 

V/.Venderbos;H.v.d.Spek,P.Kemper,C.Nuytens,G.v.Duuven. Res.: '· - . 
M.Heerschop. Samenkomst: llu30 terrein. Q,uick Steps. -- · 

, Lens- 2 ':. Jf,de Hoogd, H.de Haas, W.v.d.Laan,.L.Han,:;sen, R.Dek~ 
_ker Kleijn, C.Danckáarts,A.Roebers, J,lfolier,P.Sch0e'beri,A.No.:: 
·wee ,R .Looyestein, Res. Leider: dhr .Schilperoor_t .- ' · 
· · · m · • • r ,., Lens 3 :_P.Schulten,A.rhomas,F.Wamsteeker,A.Roodu1Jn, J.v.d: 
Knaap,M.Zilfhout,R.Polman,V.Nowee,L.'.\'homas,W.Burghouwt,P.de. · 

· Haas. Res;: G .Ekemans, Leider:, dhr. P .Mes!rshoek. 
· · -- Lens 4 : J .Wieden_hoff, J .Groeneveld,J .Velclirik,J .Kiebert, 

. / 

A. Vrielink, R.Koolmees ,R.ME'yer ,H .Engleb&rt,A .v .l:.ig,}'. de Wit, 
F.v.Di.jk, Res.: R.BorE)boom,A.Harte. Sa,nenkr.mst:lul5 Lijnkampi;i 
de-la Reyweg. · 

Lens 5-: G.Ekelmans,P.Nieuwerihuizen, N.v.Adrichem,-J .Jacobson . 
H.Nieuwenhoven, F.Duym,-J.Vlitting, s.rrouw, E.Bish, B.Brour,er, .. 
'.A.de'Jong. "'es,: Th.Paassèn, J,.de Boer.: Leider: dhr.A._v.Gaste1.· 

Lens T: A\v.Egmond,N.Pannekeet,J.Mc,yer,R.Pnlman,A.Roodbol, .. 
A.Verburg,J.v.Adrichem,W.'Vermulst; 11.Bruinsma,G.de Hoogd, 

' D.Wanders.Res.: J .Kreuger,A.v.Dijk. "eider: dhr-.A.Beck. 
Lens 9 : F.Cromberge; -A.Brouwer,J.JCeetman, H.Beauvois, 

' P.Poillot, J.Nuyi:ms, Il"·Vlubben,J .Englebert,W.Reink,emeijer,N. 
Roozenburg, G.v.G0mert-. Leider: dhr.H-.de Bakker. _ 

, Lens 10: 'A.v.d.Lc0uw,-J.Groothuizen,C.Mars,J.V,erhaar,C:v.~ 
Br,al ,V: .Hr oot, J. v ,Gérven·, A .Roodenrijs, P. v .D:i:jk, F .Busrnan, J. v. 

__ d. Waart. Hes.: J. v .Klcet; Leider:' Br .Theoticus. · , · , · 
Lens 11: P.Beijersbèr'gen, ,F.v.Gees,t,TI.Smi t, J,.Ko~lema'n,W~v. 

· Meyd1211,G.v.Dam,H'.Wezen'berg, JI.y,Paassen, ~.Magdelijns, :8.Wez(:n:_ 
Ç _berg, A.Rad,_,:oaker, Rt,s., .F.Jcr;ee, Lüider: ,dhr.F.Mourik; 

/' 

, 

l Lens 12: P:de Klcijn-,R.,y.d:Wal;J .S-chellart, J'v.Overbeek,B, •: -. L:. 
, Breuls, F,. v. d .B"ék, J .Itiebert ,li .Peters,· J. Langerak ,lLKoot ,s .Blo\(,-. 

Rcs.C.de Hécr. Leider: dhr:~·-•Linn.ewes-ver. · · < _.: · ·. · · ,, 
Lens 13: R. v .Grie;ken,F"M,;yer, T. Leliçvcld,J ."Luner.,an, J. Jehee, 
P. de Jong,, F .L!ourik, C. v .d .Kuijl ,A.v. d.Béok ,G.v. d .Kley ,A ',Krol,, 

' n • d . 'h- R Bl k ' 1 ' - - • . • , .t..1C J. er: _u r . • o • . ,,. ,1 _ • _ , __ , __ 

Afschrijvingen aan dgr,E.Sarolea, Mèzènlaan 43,tel,33150§.' 
voor vrijdagavond 7 uur:, bij' vo,orkeur tussen -6 en 7 uur., 

' . 
.'• '\-"', ' ' i ;•. ' 



~---------------- . , ~1-
1 . . • -_ ... •·. 

Lens 2, 3, 4 en 5 starten mei; de koll]Etitie 1959-1960 •. 

De andere elftallen wa:•ht de grote strijd een week later. · 

• Voor het begin van de kompétitie verwijze~ wij·naar 

het artikel elders iry. d,e ,Lensre\'.ue. Wi.j verviachten alle ju

nioren e_n ·pupillen in d_e Mi~ die.;ter .. gelegenheid hiervan. · 

. opgedrag,m vrordt. · · • ' · ' .;r_uco· 
I -:-:-::- • 

• PROB.RAMKA PiJPI LLEN VOOR ZATE'.RDAG ·5 Sl'.PTEMBER. 

' rlu45 · Len.s A GDA A G 1 l:. 5 V 1 ' 

, -lu.45 . Len_s B - GDA B ··. G 1 · 1 6 · V 2 

•• -lu45 Lens C - GDA t: G 1 L 6 • V 3 ,. 

'·' DE OPSTELLINGEN: , . . . . 

,' Lens A : J.de V{aart,R,.v.E.ctcn,D!v.d:Stoen 7H.v.L~;,r,C.v. -~ 

Egmond,J .I\Iiddeldor.P,F.v.d.Breemer, 'R?B:i·andci'lburg;J .Cobben ' 

R.Eijkerhe>f,A.dû Brouwer. RGs.: J.A:G:roothuizen,L.Boin. '· 

Lc-:idc;r: dhr.A.v:Gastel. ' -.-. . - ' ' , • ' ' 

Lens B : R.Bruggeman~ ,A.Overklift, A.Engleb,:'rt,N.J)'ltcma_ '· .. / . 
'G. v. d; T0gt; J .LiéisJ_,out ,A .Scl).ell_a:nt, Th ,Jlrocliard,lLBr_andt•:nburg 

·~ J.H.G+ootriJ i_zen, C .Rc.äbel ;Res- .J)Herm!:iên,;A .·Groot". · LéidêI': dhr,. 

# H v Di3'k . ' "'· ' ' .. ·. ..... .. . . '' )' .· ~·. '""' , 

, ·•Lens C: M.Broeke,A..v.Es, F.Kocne, W.Krol,J.v.Dorp;R.Dfu.y

;, ycstijn,~~ .Koopm~ns, F ~v. d.Ouá_craa, · Chr ~Kre-ugei ,H._Sui,jkerbui_jk 

, P,v.Dijck.Res.: R.Élok,./l..de 'Vri•e's •. Leider: dhr.W.Stó'ové: . ' 

,,. . " Lens D ,is de ze week vrij c· ··, ' . . . ' • ' 

; ,./l.fschrijvîngen ,v66r vrijdagavond 7 u~r ·( bij voorke,ur 

tussen ,6 en 7 ) aan der,A.v.Gastel, Tcmatenstr.166, t·o1. · 

;; 339900. . , 

COMPETITIEINDELING ·JUNIOREN.. - , . , 
• . ~' ~ ·i- . 

~_;,. I,: Lens 1, .tl.DO l, ·]!lC 1, C:t~m:ir'iict 1, ·La'akkw.'i'; Quick l 

SHS 1, vcs 1 , vrrc 1, 1'/estcrkw.L • · ' · : •, ·. ; -

6 : Lens 2, DHL 2, Velo 1; :Jll,Zwart 2, Valkt.niers i, ·· 
Juventas i, Wit Blauw 1, RK./l.VV: 2:, Gr.W;ilJ:ein·1,Verburch 1 

St. Voorwà2rts 1 · :. · " · ' 

-~ '·- 1 H : Lens 3, Q. Steps, 2, · Rava 2, Vrede·,· urrch 2, Juvfi'.ntas 2' 

, .V"vP'l, Gr.W.V.2, Verbi:ixch 2,,DHL 3, WestlaiidiçL 2. 

- Y J: Lens,4, RKSVM 1, Den Hoorri 1, Wilhelmus 3, OCS'2, 

Dl!L 5, Velo 2, JVP 2,· GDli i; LJ)SJ l.. _ ',,· ,, • ._-

2 J •. Lens •5,· Rava 4, 'OSC 3, ,BI.Zwart 5', Westlan<iia 4, ·• 
,,. - ' j/ • • ' • 

.,,.,, ...... '· 

. ' 
, '/ ,_, 

' 

•.; . , 

, i 

' 

,, 



-~. 
\ 

' 
-8-

--'----------·.--------- ------------------ ·---------~---------
>1r8dcnburch 5, DHBRK 1,. VVP 4, DHL 9, Velo 3· 

- .-3 J: Lens 7, Gr.W.6, Ra.va .6, DHL,8, Vredenb.6, GDA 6,VVP 7 
Wilhelmus 5, Q.Steps 6. · 

-3 M: Lens 8, GDA 8, DHL 12, GDS 4, Velo ?• Q,uic~· St,9,Vreden-. 
· burch 7, Rava· 7, Valkeniers 3.-

-4BB: Lens 9, GDA 8, DHL 12, GDS 4, Velo 6, Q,uick Steps 8, 
, Vredenburch 8, Westlandia 8, Rava 8, VVP 10. 

,-V BC:Lens 10, Bl.Zwart 9, V{ilhelmus 7, DHL 13, RKAVV 8, Gr.W.8 
OCS 5, VVP 11, Olivco 4, Vredenbm;-ch 9, 

-4 BE:Lens 11, DHBRK 3, GDA 9, DHL 14, GDS 9,Q,.Steps 9,Vreden-
, burch 10, Rava 9. ' ' 
-4 BH:Lens 12, Juventas 7, DÉBRK 4, Rava 10, YieatLlO, Velo 8, 

-Qu.Steps 10, Vredenburch 13. 
-4 BK:Lens" 13, DHL 17, Q,u.Steps 12, VVP 16,' Rava 12, Vrü:.c,n-

bursh 15. : · ,,, ~ . 

Opmerkingen: 
-ne interregionale competitie, waaraan w.e het 

vorig seizoen met zoveel plezier· en succes d.eelnamen, is-helaas-
; ter ziele. Ons eerste jilniorqnelftal is, nu ingedeeld in ,de .A-

'klasse l,·-wáar de sterks·te teams uit de af.d.Den Haag in zijn 

,.. 

• '. 
' " 

~ -

oi;tdergebracht. · • ,, · , . 
. -Nog steeds groeit· het aantal juniorenelftal

len. Sloten we vorig seizoen de/ competitie af met' 11 stuks,het
geen een record betekende, nu bij de start van het nièuwe sei-

. zoen zi·jn, 'er re?ds 12 ingedeeld. En wie weet wat er nog bijkom.tl 

' 
, UITSLAGEN VAN OEFENWEDSTRIJDEN VAN DE LAATSTE TWEE ViEKfil<: ·:· 

Senioren JuniCDren· 
Lens .- CromvliÉ 1; 3-1 Lens· A 1 ~ l'VC 8'-'2 
Lens PDK 2-3 Lens' " .A: RVC ,-3:-1 .L -
Lens GDA· . 0-~ RVC - Iens 1 B 6::.1 
Le,ns PaYaat 3-0 Lens 2 A - RVÇ ,' 2-3 
Lens Comb.-DHRBK 5-4 RVC - · Lens 3 A,., 8-0 
LE:ns " " 6-5 Lens 3B RVC 2-7 .. -
Lens " 1iBS. 3.a.3 RVC Ló;s tl J, . . /5-1 - -. 

413' . ' Lens " HBS 3-4 ·.' Lens RVC 2-3 - -
Leris • 1• - HBS 3-3 RVC - L011s 4 ,ç, 5-:; 

I Ltms " - HBS 1-7 .Lens 4 
)) ._ RVC . ' 4-1 . , ' 

1 

- .. • :._t 
' 

'' 
' , 



' ' 

• J 

. ' .. 
' . . . . 

:;9-
------------. -- _____ _,_ ____________ '-·--- ---------------------

vc.rvolg Senioren, - ·ve:rvolg Ju'nior~n~. . 

,, / . 
'Lons Comb ., D Q.Steps ·1-1' 

'Pupillen .. 
L0ns A - RVC 
RVC -· Lens C ' 

'Lens 4 E - RVC 
, .. 

~ . ',,, 
Len~·B 
RVC ., 

.. \. : . 

· iwc . 
Lens .D 
!''• 1 

. 0~1 · 
1-0 

•-'-----------~-~----..'~-------------
VARIA. - , .. ,, 

-Cor Peeters,· onze bouwmees1;er v,il· nogmaals een bcrrep 

doen op de Lensfamilie. •Nu spedia~l op 'iit>t vrouvi~lijke deel-.· 

Hij heeft namelijk in de week ya_n 7 tot 12 september enige 

' ·. kloeke ramen-schoonmaaksters •nodig. Wie biedt zich aan ! 

Aanmelden aan dhr.Pecters in het clubhuis J · 
; j 

~ ' • 

-· 

' 
• 

' ' .. , ' 
. . '...Op Donde:ridagavolid lQ séptember s'peel t Lens Leen licht- •. 

wedstrijd op het VCS-.terrein tee-en VCS i; .Aanvang 8 uur.: 

de spelers krijgen per aanschr;ijvi.ng bericht, 

-·Zondag· a,s.verlooft Henk Eisenbu:tger zich met Mej .• 1!ies 

Vieyzeri. r>r:_oficiat, lui ! · · · ·· 

-Simon dè Bruijn .:m echtgenote "meldden dé geboorte van 

':-hun· dochter Jcanin". 'O"k aan hen onze gelukwcri,sen, 

. . -!laaf v. Lieshout Wf!-S twee v;ekcn. gelden zo , ongel ukldg ·, · 

tijdens de wedstrijd tegen HBS zijµ pols te bre:ken •. Van hart.e 

beterscha~- . · . ,'• 

_ -Ter overname aangeboden-door J.Di'etz,·Wijk~str.18: 

voetbalschoenen. maat, 40 + shirt eri broek. · ·· • 
' . • , .• -· . ~ ! ;._ ~ 

-Vlim Stoové ,îs sinds: zondag oen voetbalshirt-en kot'.s, 

.kwijt. Zijn aàres is: SneE,u,vbalstr.9 .. -~ ·" · ' · · 

-Lex Englebert, 
ndg cE:n jopper en Jan 
·hier meer van ? 

C. 

- j , • . ' -

Weimarstr .46a, mist sinds het ~kamp' 

Luneman 8ui:i,.wi t· broek-!jf.:'. Wie. wèet · 

, . ~ 

.• 

·-Late~ al degenen, die vim het kamp nog iets Iµiss~n 

en v10oral, ook degenen cii€, ar_ti\rnl. en uit he\ b;mp-~ fü,bben, 

zich in verbinding stellen met·dhr.A.·v.Gas·tel., Tomatm;1str .. 166. 
' . - ·, ,. ' 

-N9odkreet van de· materiaalcommissaris·!. È,r zijn '·zon- ', ., . 
·, 

' 
; ' 

, . ·', 
\ 

, 

-

,, 



'' 

., 

. . ' . 
' . ,-;:"; 

' .. f , -10-, ,. - ' 

,: , __ ,.._ - ·--------~- __ .;·~· --- '· _____ '~-------------- ·_. __ :: ___ ·-
.;,,_... ,'\ . '·' . . 

-t . ' , ' ' :~'.ig, ondanks_ het vrij kleine programma, wéér ·2 ballen zoek ge-
·raakt. Dit zijn er nu in tot~al ,vier in dit nog zo prille sei
zoéri ! Wanneer we zo doorgaan, zal men maatiegelen moeten nemen f)h 

, en·maa,r één ·bal per wedstriji beschikbaar stellen. ,, ,.. 
, r - . ., -• , . . 

Leden, laten W8 toch wat om ons (prima!) spelmateriaal 
. denken. _Zorg, O:at d~ ballen· uit de sloot (of liever nog: niet 
er in) komen, en_ houd or oen oogje op" J;;n._wie nado:-e inlichtin
_gen kan geven omtrent de vermiste ball~n, dat hij. zigh melde 
bi-j dhr .A .. v:.Gaätel •- ... 

.. · ,-
' 

/ 

',, j ,. 

' 1 
. .. -. 

,, 
, I . . 

... ' •. . .~ \ 
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\,., .. ,, - DE LENSREVUE 

- • - • . ~ • . .• . • 1 

Weekblad v·. d. R. K, V.V. "LENIG en SNEL" .. 
FeJactie iG .Lam, V/ilgstr. 71 ;tel.391224 , 

G.Jehee,K.Einmakade,50,tel.633674 
Gironummèr t.n.v.Pènningm.LENS : 356711 ,: 

" ' .. 
. 

. 
' :;i;: ~ • ,._.:1 , .. --1, -.- --- ~-- ____ '--.o-;:- - -_____ c __ 
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. 
Zaterdag 12 

. ' 
Zondag 13 

Miiándag .14 
Dinsdag 15 

,Woensdag 16 • 

s~p 59 

" 

" " 
" 
" 

LENS'ZAKAGENDA, , 
Jun.7,e,9.,10,11,12 en· 13 
Pup . _· 

S,en.1,2,3,4;5,6,7,8 
Jun.1,2,3;4,5 " , 
Lens clubavond 
Training groep II ~ 

. ,: . Training groep I 
. Vloensdagmiddagclub · ! . . . . 

1 '. . 
. ' 

= ER KOMT LICHT I~ DE DUISTERNIS. ,= = 
-~ ' 

'. 

========~====================== ·=========== -===·==-======== . . . 
HET vr•~RWERK IS BEGONNiN! , 

Al kwam Lens L zondag ;.,;g niet binU~n de lijnen, voor 
a.e· andere elfta}Ien is de strijd in vollj:l hevigheid ontbrand. 

re eerste klapp·en zij\j gevallen ! V/e hebben er enige moeten 

incassect·en - we_, denken aan dè onverwachte nederlaag van een 

tot de tanden gewapeµcl., :,Lens 4 en aan het débacle van het 

zevende-·màar we hellben er·gel~kkig ocl_c genoeg uitgedeeld. 
En hierbij gaan onze ··ge·dachten spacia"'-1. uit naar de rr.onster

-over1vinningen van Lens 2 en '6 en naar de niet minder ·ver

dienstelijke zege (2-1) van Lens 3 en de prachtuitslag_ van 

Lens 5 ( 1~5 op GDA ). ·.nle;s ))fj elkaar, niet gek! Want U 1 

weet het, de eerste klap is een do.aider waard. "//ij hopen dat 

de eerste, editie die zondag .de strijd aanbindt met Onze 
Gezellen zich die raad ter harte zal nerr;èn. Dat· is wel nodig.,., 

'iiant lal hebben we ,deze tegenstander nog nn"i t ontmoet, wij · · 

, nemen voetstoots aan ,dat ·LerJs aan deze knaperi geen v,alkover zal· 

hebben. Maar dat hoeft ook niet want het eerste· b€-schikt Óp , 

het ogenblik over een aantal technisch goed onderlegde spelers. 

Aan Elftalcommissiè en'trainer de· taak om'dèze krachten tot 

een goede eenheid. te formeren. Over-,kan_ipioenschappen e.d . 
. ,· 

' .. , 
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• ~, 1 -12- / ,· 
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~--- -------------------------------------------------------~ / , . ·N • 

. }'raten we (no_ g) niet, maar' wanneer iedereen met de vaste wens 
' lJ.et veld èetrè'edt om, er. het beste ,_van te maken 1 • dan ziÊm wij_ · 

· fte toekomst met ve;rtrouwen _t_egemoet. · , · . , " .. 
Ondertussen roepen wij iedereen, die er-vöor in de ge-· 

legenheid is, op 'om h5't .eerste, zondag morele steUii te ver
:1e.nen, U kunt ;,;ich dan tegelijke~tijd overtuigén va11 de 

· ,. enorme vorderingen die 11 bouwmeester 11 Cor Peeters !)let zijn 
clubtent geboekt heeft. Overigens wordt er ook elders Óp ons 
veld ha1·d gewerkt. De mensen van de GhB zijn thans hard :bezig 

.._ ,. . l 

'. 

de transformator ,aan ·t~ leggen die ons trainingsv,ald 'savonds 
in •het volle licht _zal zeti;e_n. ,Inderdaad, er komt licht -in 
de ri!uistE(rnis. I,aten we honen dat het· dit seizoen niet voor,'. 
niets; zal schij:Óen. ... .. -~ · ~ ~ / ··; 

• • · ftedactie 

OFPICIEEL · 
Nieuwe leden: 

~n°373 ,J ,C.M.Ilorsbóom,19.5,45 Nunspeetlaan 3.72 tel.320719 
',374 B.b.A. Br8ttls, 14.6.46 Dr.Arienstr.10 Vi&terir.gen 

. ,.. 375 ]1;.J_.ILJ,roekc, 26.6.48 · Zonneoord 226 tel.661499 

' 

,. , 376 P.W.M.de·Kleyn, ll.5,49Loosduim,ekcde s.71 
• ··-., 377 A.Koopmans,i:i.4.48 Cdsiusstr.147 · 

. , ,378 'J.A:M:.Vc:rmulst, 2.8.45,Zonrieoord 197' 
• 379 !I.J.Vermulst, 27'.7;49 "... . " 
-3CO J.S.M.v.d.Zalm,15·.6.49 Thomsonplein 27,tei.335745 
- 381 F.J.Cromberge, 19.3.47, v.Ble·iswijkstr.156,tel,."~0924 
-3~2 R,A.E.Mahieu,3.10.37; Laan ván 'Poot 272 tel.339392 ·· 

: -383 H.L.1'.!.Crarnm, 13 .5 :34 l:làarsbergenstr.39 ' · 
, 3.~4 W .R.Banke ,1.12 .31·, Am6unitfehilven 40a' 

/.• , '.3a5 J:.A·.M.LinnpweEsver, 6:6.~ó W~steinde 32~, en 
,;..386 H.B.M.de Boc;r, 8:é).46 _Viirringses'craat 110 .SchE!vingen 

·~·387 N.Hà\;fmigel . •.. ,. Tomhtenstr.11. J 
Nic·uwe donu..tetirs: .~ :_, 388 _ ~-: j. Vi~se.~,. V)iü::enstey~s,tr ._11 

n°418 : :Ferdir{antlus,·v=,edehofst;,18 ·te V,,orscbot~n 
419 F,J11ckson, Bazarstr.46 · . • ,. 
420 F,H.v;Lccuwen; Corn.v:d.Lynstr.181 
421 R.Spitman, Westvliegw,;g 143-Leidsendam ' 

·· 422, H,y.d.Ven · Slc,cde,·orns,t;r.68 · . ·/ 
· ~- 42~ F. Linnewe.ever; Symc,nszst;i; .17 te Schev<imingen. 

. . • . 
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In ballOtage; · , '•' • 

, , 
1 -

n°25 E.G. Smulders 4.11.46 Newtonstr,515 

26 C/L!Rood~yn, 7,B,49, Prinsegracht 170 
-. ·' . y 

' ' 

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

K.N.V.B.-TOTO 
De deelname van onze led~n en donateurs bewoog zich ook. 

deze week in stijgende lijn.' 266 Formulieren werden op de di

v:erse ad:ressen inge1cvérd. Een prijswinnaar meldle zich deze 

week niet.· Wel· waren enkele inzenders me~ 11 punten· in de 

goede richting. Sparta-Blauw Viit en Willem II-Fortuna waren 

echter de grootste struikelblokken. .· ' : 

. Verleden week behoorde een van onze ,buren van- Spoorwijk ·•. 

tot' de eerste prijswinnaars; Vrouwe Fortuna .is dus wel .he,el; 

· ai'clt in de buurt. Zulle,n we' .Zondag a.s. tót de gelukkigen " . 

behoren, .De. J,cans is er, maar U dient er ,yoor te• zorgen, dat 

·.Uw formuli8rtje dan voor ZATERDAGMIDrAG VIJF UUR" op een van 

de, ond<rstaa,nde adressen is ingclèvc.td, t.w. dhr,J.V/üstefeld ·~

. Re.gcmtessela~n 198; H.v.d.Lely, Bouwl1,stl_aan. 95; dhr.A._J; 

·: Walraven, Goudenregen plein, 51); -Sig.Mag .Korlvinke, 'Laan ·van 

l\leerdervoort, hoek Béeklaan; dhr!Houkes,2e Schuytstr.60; 

.,dhr,L.de' :j:loer, Op onze terreiiîên aan de Hengclolaan op Za-

,terdagmiddag tussen 3 en 5 uur·. · · .. 

' - Wellicht ten overvloede, willen we, onze óndersteuii.Ónde 

. le_den '·èr nogil)aal_s op ,attent. mgken, dat deelneming aan de TOTO 

slechts toegestaan is indien het bE·drag. van f .6 .- t€voren 

geh.:;el is •betaald, Ook de nieuwe donateurs moeten dit bedrag:. 

bij de eerste deelname geheéi voldoen. . . - - . . · . 

_ De K.N .V.B.' heeft: de ve,:en~ging~rydi t punt nogmaals 'on-
~ .. . . ~ . . ' ' 

, der de aanda'cht gebrac)).t •· Het is nu eenmaal een .van de reggls · 

waaronder de ,ministcrielè goedkèuring is ,verstrekt,· ~·odàt áÏle, 

verenigingen zich daar.aan ,hebben. te h,ouden. •. ··. . - , 

. ~ -:-;-:-:- '. 
Heren i'eide:t"s en aanvof:rdeI's_; a tterttie, ! · .. ,. 

' 1\ogen wij .de horen le.idcrs en aanv9erders van' alle se

nioren en, juniorenelftal1en die het komende' WGEJk.:.end spelen, 

vorzoeken hun mE-dcwE!rking tE- will.en verlenen om van di.og,mcn • 

die i,og niet ·,hebben bijgedragen voor de namens ALLEN aan te . 

... bieden, 9lectrische klok irl oiize,niéuwe 'clubt8nt, een offçrtje 

.;, , te vrag'en ~ ' 1 · ,. -,' 
1
; • ,, • + .~ ~ _,, • 
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-14-, ,-- . -- - - --- -- . -- . -- --. ---- __ .. ________ .. 
Voor het brengen-van dit offortje b~staat ook gelegen-

heid in de consumptietent van dhr .L.de Boer'. Met: name oud-leden, , , 
• <· • .. gonateurs en donatrices kunnen daar hun zeer gewaardeerdes bij-

1rage kwijt. Eventueel·ook bij ondergetekenden. 
· . , !!.Janssen, Prinsestr.96 

A.Hoppenbrouwers, Loosd.uinsekade,60. 
-:-:-:-

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG l} SEBTEJIIBEff 1959. 
- 2. uur Lena 1 -_ Onze Gezellen 
-12 11 vue 4 - Lens ~ 

lfengclolaan 
Schenkkade 

G l L 5 

.:12 11 Lens 3 Postduiven 3 Hcngc~olaan G' 1 L G V 1 

V 1 

-12 " Q.St .4 Lens 4 Jfi jke1·kláan, ingang Voorthuizens tr. -12 · 11 ,Lens 5 vue 9 
-2u30 Vredenb. 6-Lens 6 · 

G2 L5 V2 
Vredenburchweg t.o.clubhuis 

· Te Werve 

\ 

-lul5 Verburch 6-Lcns 7 
--lu45 .Lens 8 -.V8S 11 

Weteringscweg t.o:n°65 te Poeldijk 
G 2 L 5 ·v 2. 

OPSTELLINGEN: 
Lens 1: H.l;isenburger, J.BÓijersbergen; H.Haket,B.Luijckx, e .Pee.tcrs, W .Hegge, .P .Burghouwt, R.BcijcrsbErgen v .H<,nego\;wen H.Lancée,J .dé Heer, J .Ras. Reserves: -G.v.d.Br,ek, H.Rooduijl), 

.Sto-ové. Grensrochter : dhr.A-.Bogisch. 
- Lens 2: R.de Waart, l.v.Laarhoven,H.Kemper,L.Kriijff(V) · 
J .v;d.fürnr, L.Knijff(ï<•),F,Burghouwt, J .Suijkcrbuijk,. R.Vfü~ te·feld, A.Linm,weever, J•.Wüstefe1d.. Rcs0rves: N.de Gruytcr, 
E.Löwenstein, e.Nit:uwbnhuizen. Leider: dhr,A.dc. Weert. 

~ . _ Lens 3: .C.v.d.BE:ek,A.v.Luxemburg, C.Hoogcveen,J .v.IJijk, 
H .Rooduijn ,A.Hoppenbrouwers, G.Kempei•li:an, W. Stoové', i;.]'retz, • B .H<;ndrichs, P .Mc,ershoek. R,,serves: ïi.Jllok, e. Vel dink •. Lti de:i:: 
ihr. G. Kcmperman' Sr. • ' 

\ . Lens 4: F.Kor.t€,kaas, A,Vt.;,_ster·, H.v.Hiel,A.Be;ck, G.de 
i,wijger, G.v'.d.Waait, J'.Jager, V.v.Laarhovcn,P.Bcrgtnhenegouwcn ;:.Î>ennings, c·.Fortmàn; Reserves: ,J.v.Busscl, R.v.Wcsting • 

. . Lens.;,: H.V(;rheugd, K.Cramm,W.Banke,' K.erar.m,, 'J.v.Westing 
i1.Vurbru,?")1,, P.de L,g,mw, A.Tisseur, A,Lutter:,ian,P.W0lff,F.de 
:;root. Rcsèrvcs, : A. Loykens, P. v .Onna, ehr, VLrhe·ugd. · 

Lens 6: l!.v.d.B€.ek,1.Löwenstein, G.v.Gein, L.Blom,R.Eècker S.Ni,uw,nhuizen, G.Jehoe, J.Kuijpers,F.Schippers, G,Lam, J. 
Brochard. Reserves: J .Walh!art, M:Snijkerbuijk .. · · 

., .. 
' 
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· Lens 7 ; J:Frijters,· A,Smabers/J'.v.d,Beek,W.Klünnen, · 
J.Stoktenberg, L.Niessen,S.dê Bruijn,C.v.d.Bogaert,4.0nder'.. 

··,water, J;Schutte, J.Brussel. Rtserves: N.Drabbe, 11'!.P.Bom, 
J.de Bakker. Saméhkomst:,_12ul5'bij Capitol Theater ... 

. Lens' 8.: A.Biok,J .Ballering,F.,.fourik,Ph.d~ Heé:i\ H:v.d. 
Boogaardt; J.Bontje, A.v:d.Bemt, H.v.Rijn,C.Schilperoort 

· G,Roodenrijs, S.Kroon·. Reserves J .Bom,H.Janssen. , · '· 
Afschri,jvingen te :l:i'chten aan dhr:" F.J .v.Luxemburg, 

Buys Ballotstr.54, te-l.636509. ' ' · · · ·.-
Programma Seniog-en Zondag, 20 ·september 1959. ' 

-2u30 · Te W,;rwè l · '- Lens 1 · -2u30 DHL 6 - Lens 5 
-2u30 Le.ns 2 . ,,., Naaldwijk 2 . -12u. Lens 6- Rijswijk 6 
-2u30 Vredenb.?-' Lens 3 ·:..1u45 Lens 7-. GDA 6 
-12.u. Lens 4 -_ ADS 4 .-2uur Vios 8-Lens 8 

,. -:-:-~-
PROGRAM~ïA JUNiom;N VOOR ZATERDAG 12 SEPTEl,JJER 1959:. 

-3u45 Lens 7 - WilhGlmi.ls 5 ,G 2., L 5 V 1 
-31i45 Vicst).ahdia 7-Lens 8 Naaldwij]i, ' 
-3u45 GDS 4 _; Lens 9 · , , · Terrein Noordweg · 
-3u45 Lens 10 - Blauw Zwart 9 ·' G 2 L 6 : V 2 · 

' -3u45 Lens 11:.. Quick Steps 9 G 2 L 6 V 3 
-3u45, Rr,va 10 - Lens 12 · ·ll?e:rrein Zuidcrparkr · •' 
-2u30 Lens 13 - VVP 16 . G 2 L 5 V 2 · 

'~ ~ r , 

PROGRMTh'..A JUNIOREN .VOOR ZOJrnAG 13 SEPTEi\!BER 1959. 

-12u. LS:ns 1 - Cromv.lie\ 1 ,1 ': G 2 L 6 V 3 
.-3 ·u. Lens 2 - ]!.Zwart 2 ' G.2 L 6- .. V 3 

~ ~ - '..l' 
-lul5 Vr, denb .2-Lens 3 . . , errein Hoornpark 

., 

., . 

, 

~11145 Lens 4 - Wilhdmus 3 •,.,:'.· G 2· 1 6 v'3 
-2u30 Vre.fünb.4...:1ens 5 Terrein Hoornpark. 

De elftallen zi.in áls volgt samëngesteld: · . 
Lons l: .. c·.Halleen, M.Hard! rs,W.fütnsen,i.'fhÓmas,R.Rood-, 

ool ,K. v.d. Laan, P .Kc•mper,'H.v .,cl_.&pek ;.C. Nuytens, G. v?Iluuren · 
· 71.Vcm'd(rbós, •Res.: M.lfrerschop, 1.Hansse:n~ -. · 

:J. 

Lens 2: F.dc Hoofrl,R.Dêkker Kfeijn,R'.Looye:st'e,in,L.H~nss.en, 
J .Wièdenhol t, A. Vrieli;11k,J'. Schaeben, J .JJ'"lier,l.!.Hce:r-sch'l,p, · , 

·A..Nowéé, C.Danckaerts. Res. A.Thomas,C.Nuytens,Loider: .dhr. 
C.Sçhilp"eroort.' · .-- •. · · · ' 
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• -~----{~;-;;·, :s;;;,;.;;;,:w1'.,,;;;;;. ~:,;;.;:·,:i;.,::;~;-: 
:M.v.ZJ fhout, J,.v.d.Knaap, R.Pnlma:n,V.,Nowee,: L_.Thomas,W.Burg
houwt,.r· -~e Haas, Res._: G.Ekelmans, E.Bish. S~menkomst: 

" 

Veluwep ein om 12u30 . · · -. · . · . · , 
Les 4: J.\'liedènholt, J.Groeneveld,J.Veldink,J.Kiébert 

F.de Wi , R.KÓolmees,H.ingltbert,·R.Borsboom, A.v.Eig, J. · 
Duyvest jn,F.v.Dijk. 'Rés.: ,R.11(.ye:r: LÉ,id.er: -dhr.1.Sar0lea. 

Lc'ns 5: G.1:,kelmans;-P.i':lieuwenhuizen, N.v.Adrichem, J :Ja
cobso)1,-H.Niuu enhoven, F:Duym, J.Withng, S.llouw,E.Bish, · 
B:Bro wer, A.de Jong. Res.:'Jf.Pannekeet, G.de Hoogd. Samenkomst, 
lu45 eluweplein."' . -- "' · . 

ens 7: A.v.Egmond,J.de Boer,J.llkyer,R.Polman,A.Rç,o·dbol, 
_, A.Ve;r'burg, J.v.Adrichc."1, W.Vermulst, lil.Bruirisma,N.N. , D.Wan-

ders', · 
Lens 8:. N.Panneklet, A.Harte, A.v.Dijk, F?Rekel's, Th.v. ' 

Paassen, L .Jehce, K. Loomans, {'-. V'"r.s teegh, J .Kreuger, · )';. Ykzenberg 
C.Suijkerbuiyk. l'es. :J·.Jehee. Samenkomst: 2u45 Leyweg hoek. 

,Hengelolaan. 
•. L-ens 9: F.Crombe,ge, A.Brouwer, J.K;;ètman, U.Roozenburg 

J .Nuycns ,H .Beauvois ,J .Engl.ebert, P,Poillot, VI. Reinkemd jer, 
· C. v .Gemert, lI. ,'ub ben ,Res. }'.Meyer. Leywog, hoek Hengelolaan 
, om 3 uur. · · ---.- . · .\ , 

Lens 10:A.v.d.Leeuw,J.Groothuizen,C.Mars, J.Verhaar, 
\ . . 

C.v.d.,Bt:al, W.Groot, J.v.Gerwen, G.RQod~nrijs, P.v.Dijk, 
~.Busman, J .v.d..Waart. Leiider:Br.Theo.ticus.. , 

· Lens 11:P.Beiersbergen, F.v.Geest, H.Smot, J .Kiebért, 
W.v.d.jkyden,· C.v.Dao, A.Koelemans,H.Wezenberg, M.v.Paassen 
M"Koot, A.Rademaker. Rcs; . Leider·; dhr.F.Mourik.' . 

·.Lens 12 :F.dc Kh,,ij,, R,.v.d.Vlal,J .Scheliart; C.v:d,.Kuyl, , 
J-v .Ovcrpeek ,.F. v. d'.Elek,A .Magdelijns ,R .P.:,ters; B .Bi'euls, · 
J .Lang<.rak, S .Blok, Res.; Th .Smabers. S2.::2nkomst: 3ul.5 R~va.: · · 

. terreli:d. Leider; dhr .A .Linnëwcever. ' 
· · Lens 13: R•.v.Gricken; T:Lelievéld,J.Linneweévei:-, J.Lune-
man, A.v.d.Beek, F.de Haas, ll.v.d.Heiden, J°.v.Kleef,F,Jehee, 
A.Kro.l, F.l'i!ourik •. Leider: dhr.R.Blok. • 

. PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZA'cERD.~G 12 SEPT:E.TuiBER 195:Q. 
-1 u45 Lens A - GDA A G 1 L 5 , V l , 

· · -lu45 Rava b - Lens B Ter-rein Zuider•iark 
. '-lu45 Lens C - GDS C ,·. G l, 1 .6 V 2 • 

-lu45 Rava D - ·Lens D Terrein Zuiderpark. 
~ ... ~ 

', 

., . ' 
, ' 
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---------- - ---------------u•-· --- --------------------------;:·.De op,üellingen:· . ,, . . . · . 
, , Lens A': .J,de Waart,H,v.Leur;D.v.d,Steen,N.Int.ema,C.v. ; 

Egmond, J.Middeldcrp, F.v:d.Brêemer,R.Brandenl)urg, J.Cobben · 
•R.v.Eete,n,A.de Brquwer. Res.L/d1 Boi.n;. J.Hermsen. Leider: . 
dhr.A.v.Gastel.'.-' . ,-· _ . ' ·, 

• Lens'.B : R.Bruggeman;A.Overl,lift,A.Englebert,J.v.Lieshout 
A.v. d. Togt, R .Eijkerhof ,A. Schellart ,Th .Brochard,H.Brandenburg ,.· 

.: ·' J.M.Groothuizen, G.Reabel,Res,AiKoopmans,P.v.Dijck. Leider: 
.dhr .H. v .Dïjk. Samenkomst: lu;iÓ ingang Rava-terr'ein. · . 

·:-Lens C ·, ?,j.Broeke,A.v.Es,F.to,;ne,W.Krol,J.v.Dorp,H.Roth_: 
krans, J .A/Groothu~zen ,F. v .,d .Oude,aa, Chr ,Kreuger! ,H. Suijker-'-. · 
bu'ijk, R.Duyvestijn,Res. :J .• -V.Rooy,J :v.d.B_rpek,B.Ossé.Leiàéf.:; 

. ·'h tw St . · . . . . 
· l-°'- r • c_~ • QQV€ • _ . I ; ,. -~ 

.. Lens- D;: R:Arends,J .Groènev~ld,J.Nuyen,J .v.d.Zalm,,J .Brem-· 
mer i R.Blok, C. Lus tenhouwer ,A,. de Vries ,A. Peetoom,M.Bakker; · 
A:Groot.Res.: M.v.d.Ruytenbeek, P.Osse. Samenkomst:lu3ü ingang. 
RaVi1-terrein. · · · ,~ -. . , 

Pfschrijvi:1gen ,.:· zie: Jun=i:.ort?ngids~ 

Ice LENS-JUNî'ORENGIDS. Îs var ige. week &an alle junioren--e,n pu-
pill.enlederr tne@Zonèen. Als ieuland dit gidsje niee;- moch_t -

hêbben Ontv:a~gen·, '.> dan wo:rát hij: verzoeht" d_~t~r_van · be-:çich t· te · 
f;everi aan. d.hi-.J:...v.G.aStei,Torr:at~ri-str.166,tel .3.399()0·. Hij __ orit-
'vsrïgt diin omgé.mi.d. alsnog ee_n exèmplaar. Wij zonden jullie 
ivilJen · advise:ren · te:r:-d~ge · kennis• 1 _to ner..cn. van de inhoud «en 
dez~ j.unio_tengids. Wij gapn" erván uit, dat iedereen die·•.kcn t 
en" accepteren· geen veren tschuld;i,gingcn in· è.e geest'. van "Ik .. 
w:i.st niet . . . 11

• "' BÓv·erîdien · radèh ·we j'UlJ ie _àah: <l;e ·- J~1rrio-

, 

,. 

' .. 

rengids·· te bewaren. -Vlij' kunnen dan .beter V_o1.staan met. e,?n • 1:, 
simpc,lê ver-wijzing daarn;'iar en bd1oeven· dan niet steeds aller.:: 
leirE>/Iels in de Lensrevt·e te herhaien. · De afscl:;rijvings- . 
tijden en adressep. worden-"vàortäan ook· tiiet meer g8publicCH.:rd; 
want die kun je eveneens iri de Junioreng:ids Vindèn ! . JUCO · 

• 1 UI'rSI&GEN VAN ZATERDAG en ZONDAG j .1. . .. 
S,:,:n:,__: Le'ns 2-VIOS. 3 9-3 ·, . ,ïUn.: Juventas-Lcm;.-_2. 4-1· 

· BMT 2 ·_ Lens ··3 1-2 ·· Lens 3 - Q.Steps 2-1.: 
Lehs 4-PDK· 4 0-3 • ·.' · f • ·Den Haornl-:-Lens · 4 3-4 
GDA 5 .:.Lens 5 1~5 ., · ·, .. T.fns 5 - . VYf 4, 3-4 . 

. • Lens 6-HBS ·ló ., '7-0 • ... Vr1e~iLcnappel.i,1lt. . 

Lèns 7-Q,St .G ... O,B t:·: iö~~tA24:2:·-.t::: ;ÎÏ:~tA2
Î~o 

Lens 1:e~ .Gr.w • 1.-èl. ; Litns b-Gr'.W. _O~l ' . 
1' ' • ., ' · "o ~ '•' ' 

' 
" ,.,., .• 1 
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: ~8-
~üjiiiïën{vr:sëii:1-------.: _________ :.,QÜiëR=.s-iiëps=töüriiööI---~ 
Lens A-GDA 1-1; Lens B-GDA 5-0 Lens 1-Q,St. 1-0 - Lens 1-
tens C'-GDA 4-Ó Docos 3-0; Lens 1-HBG 1-2; · 

.. , Lens 1-Excelsior, 1-0 (Lens 2e prijs). 
' . . 

VARIA.· 
. ' + V/e maken ,onze· leden er nog even op attent, dat per 

1 september de contributi everhogir!g is ingegaan. ·Seni::
oren_ betalen dus r:iu f 2,-, junioren f 1,25 en pupil).en 
f 1 --.. , ' ~ 
7 Willen de seniorenelftallen a.s. zondag v66r de wed-
strljd hun aanvoerders kiezen. ? En zal van Eco-zijde een 
voordxacht worden gedaan. . · · · 
- Voor belanghebbenden delen we mede, dat onze hopfd
juniorenleider, dhr.P.Meepshoek Sr. verhuisd ifl naar 
Berberisstra'aii 59.. · 

LENS ' WEDSTRIJDENREVUE.: 

De resultaten van de eerste· competitiedag zijn beslist 
, .niet slecht te n8men. Lens 2 verraste d'oor een zeer 
· fors·e zege op VIOS. Di-reserves waren in· een productie

Vf) bui en vooral de gebr. Wüstefeld t9onden hun· schut;:
terskunst, Gróte plannen? Lens 3 maakte van zijn eers
te optreden in de .le klas ook. het bestë; Een overwin
ning op.BHT leverde dit elftal twee kostbare punten op, 
1'.:ostbaàr vooral door de zeer zware afdeling, waarin 
:1.et derde is ingècleeld. Een vo9rtreffelijk begin l ·, 
Helaas kunnen v1e dit niet zeggen van Lens 4" dát, 
hoev:el op papier toch heel wat mans, kans loos met 3-0 
van PDK verloor. Hoe zit dat? Het wordt.toch wel tijd, 
Jat het vierde eens een .Jclas je hoger komt ? . . 
Lens. 5 voelt er bitter -:;einig yoor het magere ,resul
taat van verleden jaar te herhalen en ·kwru:1 met een 
ui tstelrnnc1e ';i-1 zege, uit ,n9g· wel,' tegen GDA 5 uit de 
bus; Ook Lens 6 deed van zich sp:reken-. :Ce tiende edi-

. tie van HBS werd me,t 7-0 ingemaakt, vmardoor dit elf
tal, evenals trouv:ens het t·:rnede, maar metc-en de .kop 
genomen heeft. Lens 7· vcrloo-r, mede door een verzwak
te opst_elling en een vollrnmfn falende keeper ·kansloos 
van Qu.Steps.6.. 8-0; Brri•r •••• Dat kan wel beter,luil 

• 
. ' ' 

' 
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DE LENS REVUE, , :,-

' . 

• Weekblad V. d .R .K. V. v·. "'LENIG en SNEL" 
· Redactie,: G. Lain., Wilgs tr. 71; tel .391224 

G. Jehee ,K .Emmakade; 50y tel. 633674 
Gironummer t.n.v.Penningm.LENS:l$~6711 · , • 

'=======~~==- ========='=========· ==. ======-======·====-- ==== 
0

33e JAARGANG (1959-1960) ~ 0 _3, ·17 Sep 5_9. 
===:;;;::;;:;:;:;::::;;:::::s=====::=:;:::====== " = -• ===:;:::==· ·=====.:::======· =========-=== / , 

Zaterdag 19 Sep 

Zonçlag 

Maandag. 
Dinsdag 

i1Woeri$dqg 
ZateJ·dv.1s 
Zondag 

20 11 

21 tl 

22 ' Il 

23> Il 

26 ' Il 

2.7 Il 

59 
', LENS ' ZAKAGENDA 

J.un 7,8,9.;10,11,12,13 
pup a,b,c.,d · · , 
Sen l,2,3,4,5,6f7,8 
jun 1,2,3,4,5 
Eer8te clubavohd in de ni~uwe tent· 

:_ Training' groep, IT , . . ,. 
Training groep •I - Woensdagihiddagclub 

: Eerste. contactavond in ·de nieuwe te'nt ! 
: Opening clubgebouw ! · ' · 

FR IS WEER EEN COliTJ\CTAVOND !N AANTOCHT ! ! 
=.-=====-== '========== \ == -,• '-=-== '=~= -·~=::;-· .--_;~ . ·===== . ...,_===. ==· = ✓ # 

ONS CLUEGEBOU'/1. 

' 

·,. 

, ' . . 
Toen we Vrijàagavond j].. ev(m 'èeti kijkje' gingen he'-. -

ir.en ,. krndep we ons ecl\.t nie: t. voo:t·& tellE;n, dat Zondag jl. tot 
ingebrl;i kneming kon ,io:rdan o·rnrgc-gaar:. De " ,verklie'den_" onder 
éianYoe1·ing van botlwmecpte;:r Cor I'cE':'te:r·s,: ware~ n9g ·•ij.Vè:rig ·, 
bez.ig. Pe schilders zv;aaïden ~ met de kï1lé st en de tirrimerli~den 
sloegen de spi~ker, op. de kop._ Een J:.·,i. kroop over de vloer om' 
de tegels te 'plakken·. ~ocl;l mochten Jê aanwezigé dames, v~aar-

. onder twee. r.mll'a 's vrn juniorm.-1eden, ,:e verfspatten' van de 
· rui ten ,};:rabben en spons en zeGr..lap hanteren. Dit, gaf toch wel 
vertrouwen voor de juiste " plànr.in(l" " vah Cor Peeters. En · 
inderdaad iél hi_j, dahk zij de medç,-,er!:ing van velen er in , 
'geslaagd de z,:iak tijdig aan bmt te ,krijgen. Maar vergeet U 

. hierbij niet, dat Zn.+èrdagq,vond om, elf uur het licht nog 
, brandde. · , . . . . 

De-genen, die Zonfü,gmid'Ïag het geheel in ogenschouw 
hebben genomen, waren allen ten ,z,oc,:Lte· verrast over hetgeen 

· .. in enkele maanden· tijds to~ stand was gs,bracht. · Iedereen . 
was het er over E;,ens, dat .hier door maar een 4de 'klasser, 

; . 

' • 

7 

I 



/ 

I 

' 
/,·,. . 

, .. 

r 

'., . 

. ., . 

.. , 
. ! " I 

' 
' 

-20-
~------------~ ----------- '-------7--. -----------------------
i:;ERSTE KLAS WERK,,iá-;, afg~Ïev~rd. '· . , 
. . ·., Wè zagen reeds vele aug.ere leden die e1m kijkje k.wa-
l!len nemen. Zelfs ,Opa Bontje (87 jaar) kvram kwiek en vrolijk, 
zoals we hem 'ali;ijd gekend hebben, ons terrein opstapp'en, om·· 
aens poolshoogte te ne~en. , 

Natuurlijk zal aan· de ingebruikneming nog een meer 
"officieeltt tintje worden·gegevsn.' Het bestuur meent dat de 
beste &.ele;_;enheid hiertoe is: Zondag, 27 S<;P-5~ des middags • · 
om luur, voor de aanvang van de wedstrijd Lens-Gr.W.II-Vac. 

. Vanzelfspre'kend verwachten we op die dag alle leden 
en donateurs. Speciaal nodigen we uit degenen die door het in
schrijven op de obligatielening de bom, hebben _mogelijk _ge
maakt. U zult er van opkijken wat .er ook met· Uw aandeel tot s 

stand is gekomen. noteert U bovengenoemde- datum reeds nu. 
Dank bij voorbaat. ,, • 

-:-:- ·, ', 

Vanaf màándag,'21 Sep.59 clubavond in ons Huis aan 
de Hengelolaan. 

-:·-!-
Contactavond. 

' 

,. 

, : In aansluiting op h,:,t bovchstaánde deelt de· PéPé 
iJiede dat op 'zaterd~g,26 sep 59, -ter gelegenheid vàn de" ope
ning in het i{.fi\ûwe clubgebouw een.- contactavond zal word!?n ge

. houdè°n; b.a. opgelui'sterd door een II h,v,msgrciot" bnndje. 
'-:• Houdt U deze àvond al,vast, 1'rij ?? , 

' 
- : ;.. : - • 

'· ·~ Beste Lensvrienden, , 
-Het, g" stelde .doel is bereikt. De clubtent 

is klaar, Nu heeft Lens pás ·echt eén eigen home.!'! 
· Langs deze wer.i wil ik al degenen die- aan 

de tot.sta'ndkomirJg van he;t. clubgebouw duaéi.werkelijk hebben 
med<'gcwerkt, heel hartcl,ijk "b&danken •· Ik z·al geen namen noemGn 
want het zijn er ,io· velen geweest. - De h:trokkenen zouden· er . 

· tro.uvrens zelf weinig. prijs.Op,stólle:h. "I;ilJ.n zij Eéhtt:r VE.:rzèksr( 
· dat geheel Len~ hun ze5 r · çrkentelijk is voor •de ''. stille ar- ,. 
beid" die zij, na volbr,:'Ch~e dagtaak, verrichtten. 

Hot 11as dik 'in orde ,lui.,! 
. Cor Peet.ers .• 

' 
/ 1 ;r \ 

' 
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. , OFFICIEEL'· 
Nieuwe leden: _ 

"n°389 C.L. Rooduyn; 7 .8,49 Prinsegracht_ 170 
.,.: 390 Th.Smabers, 20.12.46 v.Beverninckstr.113 

r -

Nieuwe donateurs: •· 
n°424 VI.J.M. de Vos , Stephensonstr,31 

425 J.A. Aeckerlin, Werkhovenstr,50 
'426 ,L.Boon, Thomsonlaan 3 · 
427'N.v.Sluyters, Fran)senstraat 83 A 

" '. 

428 J .J .Middeldorp,· Oosterhesselenstr ,-165 
429 J!.v.Eig, Zwaluwlaan 7 ''.-· 
430 H.A .Bloém,. Re gentesselaan 6 
431 H,W.:C.Looyestein,"· Iri:sstr.105 

\ 

• 

432 l:Iej .H.Gras, VI .v-.Rijswijklaan 76 Rij""wij"k 
433 A,Yermeulen, Ant.Heinsiusstr.57. 

In ballotage: 

'"r.· ... '. 

) 

--~- nc27_A.·C.J. JansSen, 14.a . .50, Pr.Margr.itelaan 84 Rijswijk 
'\ • ~ ' r • . • - • 

, 28 J.Duyyestyn, 15.2,44 Okkernootstr.152 .-. 
• • f 29 F.J.v.Es,.28.10,49 Pippelingstr.34a 

, 

30 .J.hl,v.d.Pijl,13 .1.42 Sneeuwbalstr.81 
31 A.M.A.Waslander, 22.12.47 Oóstnl;iesselenstr.193 

NEDERLAND-BELG IE., 4 Oktober· l959 te Rotte:r,dam·; ) , 
·, Voor. deze eersté ip.ter·land-'wedstrijd in het s0izoen 1959--

1960 hebben onderstaande lede·n, ,;,n -donate:urs de beschikkirtg · 
over een of meer kaarten. De-uitr€iking van de kaarten·zál 
geschiêdcn op e eh nader bE,kcnci te maken avond·, zodra de káar
ter1 · in ons bezit zijn. Let U dus goed op-de Lrnsrevuei" van de 
e.v.wcken. De toewijzing is als volgt : 
Em,TRIBIDIB le Ring :f .,].l .- S.v.d.Laan,4x;,P.G.Pattynama 2x 
ERETRIBUNE 2e Ring :f. 8.- 'N.den Heyer -2x; J.Hoefnagel 2x, 

K .Bontje ~x. 
MAASTRIHJNE le Ring:f.'.8.-,- J.Bijlsma, J.v.AchtEOrbe;rg, P.Pau-

~; \ 'li.de_s· 2Jt; A.A.v.d.La-an 2 x; 
ZlJV.AKt.EH le Ring iF. 6.~ F.C.Sç_houweri, G,v.Blerk:: ':x; H,Houkos; 

. ZIJVAKKEN'2e Ring :f. 4,--L.de_Boer 2x; J:Walsteyn Sr 2x; 
·' · ' . ~ J .Blok '<Sr .2x.. . . 

, SlrAANPLAATSEN LANGE'ZIJJIE,:f.3,- 1).Hugehs, "J"Boa1 Zx, A.v.d: .. 
,. Boogaardt 2x, A.Bpgisch '2x. , 

STA./ülPLAATSEN KORTE ZIJDE:f.2.- A.Vlagcmans,N,Wage-mans,P.Wi:\-
. · A.Loykens 4x, gewan~,G.j.Hcitinga',K;Kedman 2x _ 

)' ... , ,- • ✓ ' 

' .. 
~ 

.1,' 

·-- ' , ' 
. ' •' 1 ' / 

; 

,, . ,· ,-
' 

, . ' 
• 
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~iefhe~bers kunnen· zich to1; het se-cretar·iaa t vienden. . . · . 
.. , . Indien, o'eÎl lid of don('\teur van bov&nstaande .toe.wijzing 

6een gebruik_.''{enst te maken,, dan o.ok. gacrne omgam d- bericht. 
• '· • • ' ' ,-, - : - :- "'.... • ' ' . 1 • • 

îEDE.RLAND-NOOR'.VEGEN, Woensdag, 4 November 1959 des avonds om 
8 uur in het Feijenoord-Stadion te Rotterdam. · 
Voor bovengenoemde wedstrijd kUtirnm tot ui terl.ijk 23 

sép a.s. uitsluitend schriftelijk plaatskaarten worden aange-
vraagd bij dhr.H.Houkes, 2e'·Schuytstreat 60. . 

De prijzen zijn. overèén1tomstig·de wLdstrijd tegen :België. . . · . . 
'· KNVB-TOTO. . 

Het aantal inz,:mders ~tijgt langzaam maar zekE,r. Deze 
week ontvingE;ti we 275·formulie:rE:n. Wel ,.en bo,ijs dat ·,sr onder. 
onze led€:n en donateurs beb,ngstelling voor de toto bestr.a't.. · 
Dit kan waarlijk ook ni.et anders .. Immors de hoofdprijs komt nu 
reLds boven de f.lv0.000.-en iedere inzender.heeft g~lijke 
kansen. Het is wel moeilijk · de kruisjes· in de juis'te· volgorde 
te pla(.tsen, maar hebt U dit voor elka'c1r, qan' is alle zorg· · 

_voorbij. Da,;;roni gaan w& weer ijvLrig piekeren hoo he't. Zondag 
a·.s.zal zijn. Wat denkt U van b.v. Sp&rta-Vo.h·ndam ,??? We 
zullen ]! op weg hElpen !!~fü,t 1·,9rdt v::st o,;:n 1,2 of 3. . 

,· Vergeet· U vooral nie1; het· formulier tijdig, dat is voor 
ZATEhDAG VIJF V'UR ,in. t,r. loveren bij ee11 van onderstaml.dc adres
sen: dhr.J.WüstG:fÓld,, Rq:;cntesselarm 198; dhr.H.v.d.Lely,Báuw
lus tl(.an 95; A .J. Walrfaven, Goudenn genplein 5e; 'Sig . .Mr.g .Korl vinkc 
k,an van~1kerdervoort ,hoSk Becklaa.n;. dhr .Houkes, 2e Schuytstr .60 . dhr.L.de Boer, op onz8 terre~nen ac>n de Hcngelolaan op Zater
dagmiddag tussen 3 E:n. 5 uur. il!ogen we ,weor op Uv, mcdt werking · 
rekenen ? Ook bij. het aanwe;.,;:en van nicm,e dom: teurs. U y1cet 
het de donatie b(draagt f.6.- bij vooruitbetaling te vnldoen. Vee.l succf s ! ~ · • , ,_ · . ' · ~- ' - · 

~ AFSCHEID VAN DE HEER EN MEVROUW J .HIERCK .. , 
. Hot gereelk.1mon van ons. "éigen huis,'.' aan de Hengelolaan, 

· heef',t vanzelf . tot gevnlg, dat we ons hmidige onderkomen aan. de 
Ape1doorn·selaan 46 gaan verlaten. We weten echt n:i.et hoûlang' 
de Lcms-1eden en •donateurs )mn .schreden reeds naar de Apel;. 1· .. ~ doornselaan hebben gericht. 

,. 
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' . --~--.~~ .. ------------:-.---... ----.;. ____ ---..;.- ----.-----------;.,, ---- . 
·Een van' de àrgumcntÉm waarmede ik ,persoonlijk, ruim , . \~ ,. 

' 18 jaar geleden:lren bewerkt om.lid van Lens' te worden, was 
],et: feit d~t je,na'äfloop van de y1edst'rijd op dit adres zo • 
gezèllig een glaasje _bie:!, kon· d:çinke'!. Vele Lensers hebben 

·. hier&an in een lange· reeds. van jaren dan· ook gevolg gegeven .. 
• :pè wijze waarop" d,; heer en Mevroûw Hierck ons g_astvrijheièl . "' ' , 
hebben verleend verdient alle 'lof. Al tijd ,waren ze 1 l:Jereid 
aan onze· wensen tegemoet te komen .. Vele.: malen werd ,voor 'het 

,houden van é en bcrnpreking o( ,vergadering in eigen hûfa• ruim
·te vrijgemaakt., Dank• ook vqor· de •prèttige omgang,,,en de •voór-

, :tr~ffolijkEJ bediening ook b·an Îü~es ~,;: Piet: . ·. , · · , 

. . 

; , • Hoewel vie -zeer verheugd zi'jn, dat we ons clubleven nu, " 
~n ·eigen 0mgevirig kunnen proberen uit te bouv1en, zullen we ' ... 
toch ~ltijd met veel genopgert terugdenken aan de tiJd die 
we in Uw' zaak he bbèn, doo:i;-gebracht. Vanzelfsprekend komen we ·,. ·, ;- '· 
nog wel eens bij U binnen waaien, 'zoals we ook U gaarne als 
ónze gasten aan de !!cngelolann zullen ontvangen. Heer en 

. Mevromv Hir,rck nogmaals vriendelijk dank en veel succès in 
de ,toekomst. · " 

\ . 

.. , _H.Houke~, secretaris.· 
VARIA 

- Y/ie heeft er een rozenkrans in .étui verloren ? Het 
kleinood is ,trug te bekomen bij dhr.L.dé Boer in de clubtcnt; " ' 

- Deze wtek kuµmn we wE:er een jubîlaris bqg:ro8tcn.· Het· •. 
is de heer A:de Vleert,• die dinsdag j .1. ve,ertig .jE:'ar werkzaam - . 

'was als·h<'of4opzicht'er bij de GEI!, V1,naf deze ,plaats bieden ·· ' 
wij" dé leider vàn het tweed~ seniorenelftal onze hartelijk_e Cé. 
gel~wensen aan .. _. .- · · • • · · · · · . · 

-.Ons oud-lid J.v.Tilbure; is vorige week t0t pricste:;
gewijd.b~j de Pr.1ters van de Il.Harten. Proficiat ! 

PR02'RAJ,J'A SENIORE.N VOOR ZONDAG 20., SEPTEMBER 1959. , 
- 2u30 Te Wcrve 1 - .Lens 1 Vrcdenburchweg :te Rijàwijk 
- 2u30 LEns 2 - lfaaldy,ijk 2 . G 1 L 5 V 1 

. , 2u30 VrGdertb; 2 '_, Lens 3 Vredenburchweg t .o · Clubhuis 

12 uur Lens 4 - ADS 4 · 
- 2u3 0 DHL 6 ' .- LE.ns· 5 
- i2 ·:;;_ur Lens' 6' . ..: Rijswijk 

' ., 
' '' 

,. 
.:... ;1-

• J TG- 1//ervc 
G1L6 V2 

Sp~rtpárk t./ d .Brassèrskadc,,-Dolft 
6 ·a2L5 v3 · .' , · .. , ' 

, 
,, - \ > , . ,.. .. ·1., 

t .1, I ''- r-,, 
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., .... , 
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"F" • • ------------------------------------------------------------. . ' -
" '. G2 L 5 V 2 

-Melis Stokelaan. . ·. 
·, 11,1-45 Lens 7 - GDA •. 6. 

2 uur VIOS 8 ~Lens 8 
OPSTELLINGEN: ' . ··\ 

· Lens 1: H.l'.isenburger, .J.Admiraal,H.Haket,B.Luijckx 
G .Pe~ters ,· VI .Hegge, P .Burghouvrt, J .Bc,ijersbergen,H. 11,ncée', 
J .de Heer, J .Ras. Reserves : H.Beijersbergen ,v.Jkn, ,N.de Gruyter, 
Grensrechter:. d,hr .A.Bogisch. . · 

_ · · · Lens 2: R,de Waart, È.v.Laarhoven,H?Kemper,L.Knijff, 
' (v) ,J .v. d.Mc_er, 1.Knijff(F) ,F.Burghç,uwt,J .Suijkerbuijk,R.Wüste-' 

feld, A.Linneweever, J .l\'üstefeld.• Rese'rves: G"de Zwijger, 
H :Penhings. Leider: dhr .A. de Weert. · · · 

· Lens 3: C.v·.ä..Beek, A.v.Lu.xemburg,C.Hoog-,veen,J .v. 
Dijk, H.Rooduijn, R.Bl'ok,G .Kc.mpexman, W .St,;•.1vé ,B .Hendricks ,A. 
l-Ioppenbrouwere,·L1!cershoèk. Re.serves: ;;.Löwenstein, G.Lam •. 
Leider: dhr.G.KcmpE:crman Sr. 

. . . Lons_4: F.KortEJkaas:, C.Veldink,'H.v.Niel,G.de Zwij-
gèr, Ji.Vester, G.v.d:Waart, J .Jager, V·.v.Laarhoven,P.Bergenhe
négouwen, H .Pen!lings, 1 .For·tman. Reserves: A .Be.ck, ·J. de Bakker, 
A.Loykens. · 

, Lens 5: H.Verheugd, H.Cramm, W.Banke,K.Cramm, 
.J.v.Westing, R.Verbrugh, A.Tisseur,':F.Wnlff,M.Heerkens, A. 
·1utterm4n, F.de Groot. ReservE•s ·: N.Drabbc, Chr.Verheugd. . 
.SamGnkomst lul.5 \'éluweplein (ingang Zuiä.erpark) yoor fietse.rs 
J., uur Monnikendamplein voor ·,busreizigers. . .. 

Lens 6: ~H.v.d.Bcek, E.Löwr.nstóin,G.v.G'oin,L.Blom',- ,.: 
R.Becker, · C.Nieuwenli.uizen, ·G.·Jchee,,T .Kujpors, F' .Schippers, 
G. Lam, C .Fortman. Reserves: J .Brochard,.:f.ï,allaart. . . . 

Lens 7: J.Frijters, J .• v.d.Bcek,P.v.Onna,IV.Klun-
nen_; J. v.Bfussèl ,1 .Nie"j~en,A .Ondc>:r1vat;'r, G.v .d .:."ogaert1S. de 
Bruijn,J .Schutte, J .Brussel. Rcservr,s: N.P.Bom,A.Lunet. ' 

Lens 8: A.Blok;Fh.de Ht er, F.Mourik, J .Bom, 
H. v. d.Boogaa;rdt, J ;-Bontje, Á. v. d.Bemt, H.J anssèn,H .Janssen, 

, C.SchiJ._pcroort, G.Roodenrijs; S.Kroon. Rcserv8s: H.Tufülder . 
. ·. • . Afschrijvingen te richten at1n dhr.F'.J.v.Luxemburg 
Buys. Ballotstr. 54, 1. tel. 636509. ' 

• Programma Senioren. voor Zondag, 27 September 1959. 
,, . .... • . ' 1 ,, • " ' 

-: 2 uur kns 1.-Gr.W·.II, Vaé;, 12 u.HPSV2-kns 2; 12 u.J;,ens 3- · 
Velo 2; 12 uur HMSH 4-Ltns·4; 12 u. lens 5-Poatduiven 5; 
12u.Ccleritas 7-Lens 6; 12u.!:lI,'V 6-Lèns 7; lu45 Lc•ns8-BMT 8. 

. .. ,; . .. 

• 
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----------------. -- ·---. -----------------------·-----------
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ~ATERDAG,19 SEPTEMBER 1959' ,. 
-3u45·Rava 6 - Lens 7. errein Zuiderpark. :,' ,, ,· '-3u45 Lens .8 - VVP 8 • · G 2 L 5 V 1 . , 
.:-3u45 Lens !i -· GDA 8 . G 2 L· 5 V 2 ' 
-2u30 Vredertb.9-kns 10 . _Terrein Vrrdenburchweg. Rijswijk 
-3u45 Rava 9 - Lens 11 , " Zuiderpark. 
-3u!l5 ;Lens 12_; Westlandia ,10 G2 L 6 V 3. 
-2u30 Lens 13- DHL 17 . G2 L 6 V 2 · .. 
PROG!WlliA JUNIORE!i VOOR ZONDAG 20 SEPT.' MEER 1959 · 

·-12 u. Lens 1 - Vlesterkw:~1, G_l .L '; V l 
-~-2u30 Vcrburch -Lens 2•·. Terrein Poeldijk· 

-3 u. Lens 3 - DHL 3 G 2 L 6 V 3 
-lul5 Quick St.3-Lqis '4 Terrein Nijkerklaan 
:-lu45 Lens 5 - .Rava 4 G 2 L 6 V 3 .._ 

- f_, 

, 

DE OPSTELLINGEN: • , . . . . . 

\ 

LGns l: G .HaJ,lceir,11 .Harders, 'Il .Hans en, R.Rooclbol ,K. v.d. Laan,· 
· P:'Kemper ,II.v, d.Spek, C .NuytE.ns, G.v .Duuren, W. Vcnderbos. 
Res.:A.Nowèe,R.Looyr-stein. · . , · ·. • . · 

., Lens .2: F.de 1Ioogd, R.Dekker Kleijn,R.LooyE.s,tein,.Yi.v •. d.· 
L~an, L .Httnssen, A. VrielthJ.F, P. S chae ben, J .MolIDc.r ,~,!. Hoors(?hop, 
A'.Nowe&,C..Dcmckáerts: rtes.:V.Now,;;e. Samenkorist:lu45 hoek·· 
HE..ngelolaá~, Lc_-:/we ... g. ·, , , 
- · Lcons 3: P .Schul ten,A'.Rooduijn ,li:.Kriek,F. Wamstecker ,l\l.v. · 
Zilfhout, J. v,. d ?Knaap, R. Pç,lman, L. Thoams; A .Thomas·, W. ll,1Îr(;-
houwt, P. de !!&as·, •Res, È .Jli'sh, .J. Wi tting. ' . . · ';, .. ' ' 

L,:,ns 4:, J .Vliêdpnhol t, J .Groene veld, J .Vcldink,J .KidJ'0rt, 
F, ck V/i t, R.Koolmee·s; H .Epglcbç,rt, , B .Borsb,oom, A. v .Ei1_;, · J. 
DuyvE:stuin, F.v.Dijk, ·Rr2s.: ·R.M,.yer. , . ''· , • ··• · • -- . ., 

L. ns 5: 'G .Ekclmans, P. rlicu·11(,nhuizen, N. v .Adrichcm, J .Jccobs·on 
H. Nicu,;cnhoven, F .:Euym, J. lit tting, S. Do.uw ,:6.Bish, B .Brou·:;e,r, 

\· 

-9-.de jong. Res •. A.Ror,clbol, R.Polman.. · .. , · · · ' 
Lens· 8: N.Pannckeet,A.Harte,A·.v.Dijk,F.RekE,rs, Th.v.P&assen · 

L.Jehee, è. Suijkerbuijk, ·J'.Krciger, A. Vcrsteegh,'K. I.oommis, 
E. Wezen berg', · . • , , · " 
. , Lens 9( P.Crr.mbe:rge, A .Brouwer, ·J .Keetman,N .Roozenburg 
J .Nmyens, H .Beauvois, · J .Englebert, P. Poillot ,. iï. Roinke:?)eier, 
G.v.Gemert, H.Wubbcn. ·· · ·. ·.. . · .. ·.:: . · ."' .· .· . 
· Lens 10: A.v:d,Leeuw,P.v.Dijk_,Ç.Mars;J .Verhaar, C.v.B,rnl, 
H.Wezcnberg,J .v.Gerven, G.Rood_onrijs, H.v.Pa-assen,P.Busman ~ 
IV.Groot. !ies.A.KroL Samenkomst:.2uur Veluweplein, " , 

✓. • '. 

'-
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----------- -------------------- .----------------------------Lens 11: P.Beijersbergen, ·F.v.Ge, st, H.Smi t,J .Kiebert, 
W. v .d.Meyden, C. v. Dam,A ;Koelèman ,1L Peters, J .de Waart ,M.Koot · A,.Rademak<sr. Res/ B .Breuls; Samenkomst: , Terrein ]J.ava. · 

Lens 12: F.de Kleyn,R.v.d.WaJ,,J.Schellart, F.v.d.Beek, J .Overbcek,S.Blok,A.Magdelijns,. J .Jehes;,C.v.d_.Kuijl,J .Lange-rak, G.v.d.Kley. . . ·., 
· Lens 13: R.v.Grieken,T.Lllieveld,J,Linneweever, J.Lunem·an. 

A.v.d.Beek,F.Jl1eyer, M.v.d:Heiden,J.v.KlGét,F.Jchee,Th.Smabers, F.dû Haas, Res;: ê.v.d.Kuyl;F.de Kleyn, · , , Afschrijvingen zie Juniorengids. 
Programma vóor 26 en 27 september: SHS - Lens. l; Lens 2-RKAVV; Rava - Lens 3; Lens 4-VVP2; DHBRK ~ Lens 5; Lens 7-

VVP;. Rava - Lens 9 ; Lens IO-VVP; 'Lens 11 - GDS Quick Steps· ..:Lens 12 - Rava - Lens 13. 
·\ 

-:-:-:-:-
' 'PROGRAMMA PUPILLbN VOOR. ZATMiDAG, 19 SEPThl.iBER 1959 .' 

" 

-lu45 Velo 'A - Lens A Terrein Wateringen 
-lu45 Lens B OSC B G l L 5 V .... 
-lu45 YVP B - Lens C- Têrrein Z1,tidc:r:i,ark 
-lu45 Lens D Vrcdcnburch E G 1 L 6 V 

e<DE OPSTELLINGE!f: 
Lens A : áls vorige wicek. Res ,J .Hcrmsen, A,de. Vries: 

Sarr.E,nkomst : lul5 Leyweg hnek HcngcloJ:e.an 
Lc<ns B : als vorige week. Rcs,J,LBakkGr, P.de Klûijn. 
Lens c••': R.Arer,ds, A.van ES:-J!'.Kocnc,-V/.Krol, J .v.Dorp; ' H:Rothkrans ,_ J .A .Groothuizen, J :v .d.Zalm, Chr .Kr"uger, }l.Suykcrbuijk, R.Iuyvcsteijr;. ,Res.: A.P:2toom, R.Blok. 

Samenkomst: lu30 ingang VVP--,te:rr'ëin. · 
Lens D : lv!.Broc,ke, ·,r.G1·ocneveld, J.l'iuyEm, F.v.d.üudera:o, A .Koopmans, A .Groot, L .Boin ,~.v. Dijck, C. Lustei'ihoU'.'!er·, J. J a.nsén 11. v. d .Rui tenb0ek.' Ros.: P. Oss·e, B .Osse:. 

De jongens ·die herhuüdelijk r0serv0 hGbbcn 
of niet zijn opges',tcld, zull0n binnenkort. ga,:n· spelen 
E;.:Odftäl, dat over cnk,,le weken wordt ingedeeld.' E~en nog ! ' 

Programma voór 26 September: Lens A - VVP 
G-DA - Lens B , ;,_ Lsns C - Vc.lkcn;iers 

VVP- Lens D 

, 

g,istaan 
in h&t 
geduld 

,, 

, 
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UiîSLAGEN VAN ZATERDAG EN ZONDAG J .1. ·· ·.' · 
Senioren 1 . Junioren 

Lens l - Onze Gezellen · 3~1 kns 1 -' Uromvlie.t . 3-1 
VUC 4 - Léns 2 , 1-2, . Lonè 2 - El.Zwart 2/5-'-0 ~ 

-· 

Lens 3'- .Postduiven 3 '. 1-3· ' .Vredenb-.2-Lens 3 · 3-1 
Q,.Steps 4:Lens 4, 2.:.3 · Lens 4 - Wilhelm.3 · 4-3 

. . ': 

Lens 5 - VUC 9 3-8· · Vredenb.4-Lcns 5 ·3-2 
-Vródenb. 6-Lens' .6, . 1-,T · Lens 7 - Wilh. 5 , 0-0. 
Verburch 6.-Lens 7 3.:.0 • Wf;stl.7_ Lens ,8 '4-3 
Lens e· : VCS lL · .'. 3-2 · GDS 4 ,- ·Lens 9 1-2 

.,, \ Lens 10- Bl.Z;art 9 2-2 
,' Le11s· lÎ- Q.Steps 9 4-3 , 

,,_ PuJ2illen 

. \ 

. 
~ Rava 10-Lens 12 . 4-·3 

Lens 13-'VVP 16 . 6~1 

Lens A - GDA A 3-L 
1 . Rava b,,- Lens B 0-2 

Léns 6 - GDS C 0-4 
Rava D'~ Lens D 9-0 - ' ' 

' ' 
LElîS'WEDSTRIJD1NREVUE. 

Senioren 
' · Gedurende het c"rste kwar:j;ier vertoonde de wed_ 

• str.ijd Lens 1.,-0nz~ · Gezellen èrn gelijk opgi>r:nd spelbeeld.· . : 
Aan be;ide ;,ij den werd er vu ~icnstelijk voetbal gespècld. · ·"• 

., , Via cc,n· qntlle _ui,tval kon Koos Ras de score voor Len_s openen;·. 
De zvmrt-wi tten gingen' f..cller spelen doch doclr::nten bl0ven 
tot aan de rust uit. Ook in de twee de helft vm:ren de· gas-ten , , 

. enige tijd in' de me.érderheid· maar onze ëiefensie "hi.el t braef 
ste.nd Il. GeleidEilijk kwam onze voorhóede ook weer 'aart de praat 
he;tg0en xestü te~rde in pr,g twee doêlpllntén vall' Koos, tçrwijl 1 

schoten van Ro0duyn 8n B8ijer"!:tiergen v1in H8n. op d2 ,lat be- · 
· · ·' landden. Een sio,tof:frnsief van Onze Gezellen bracht te,fslotte 

:nog da Terd.ienlili, 'tegengoal in de to>lw~iï. (3-1} •. · ' . . . • 
' 1 " , 

- ~------ -------- -- ------- ,----- ------------------, - -· ----
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TRAINING!! 
. ' 

Toen Vrijdagavond il. de laatste hand .werd 
gelegd aan de inrichting v2.n ons clubhuis, 
was te zelfder ttjd .de electrûéien bezig 

· aan onze lichtinstálla-tie. Wè waren nog 
in 'de gelegenheid het proefbranden van 
een lic'htmast gadè t·e släan, · en waren 
versteld over de capici tei t van 1000 watt. 
Als deze revue -verschijnt zullen de zes 
lichtmasten alle.·-van twee schijnwerpers 
zi,jn voorzien. Je kunt geloven dat. het een 
feest--verlichting wordt, ' · • 
Ik- ge:J.oof dat het nu reeds ,past om Gen · 
woord van~hartelijk0 dank te ricbten aan 
het ,,dres van onze voorzitter de heer s.v.d. 
Laci.n, die toch wel als de grote mentor van 

· onze lichtinetallatie mag worden geno0md. 
H0t uceste w0rk is in allo stilte voor-bereid en vie meenden, dat 0;r nog wel 
0nkele weki,n over. he0n .zouden g<1an, voordat 
de zaak rond iou ~ijn. · · 
~innen korte tijd hebben ~chter de door 
de voorzit ter gechar t0r de :vakmènsen ons 
complex een ander aanzien gGgcven. 
Dat·h0t zo. mooi zou worden hadd2n wc zeker 
niet vcrwaclit. Ncrniens de gGhélc vêreniging 

·dank, hGGr voorzitter. . · ·. 
Yu is hot woord aan onze leden. D"' licht
inetallatie mo,3t rendabel g0r.1a11kt worden_., 
en wol in de vorm vr•n spelpeilverb,Jt0ring.· 
D-i tráining staat onder bélk\:m.me loiding 
van de hc:ür Stal, dL1 in nauwe samenwerking 
met dG hdrcn \{üstçfeld en Roodcnrijo een 
groot aantal lcd<;n in st(mt st0lt in de 
a.s. winter Jen prim~ training te volgen. 
Gebruikt daarom deze k~ns, do01· trouwe 
opkomèt. O~fcn m0t interesse en ·span al je 
krachten -in. D,,n alleen is succes te beh3.len. 

We rckcnon op jull_iG. 'H.Houkos. 

' 

. . 

• 



' 

.1 

;. 

l,.._- ' ,._ ",.. , ., ( . 

", .· 

... ~ -, 

: t 

.'- / 
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. Wéekblad v.d.R,K.V.V. 11 LENIG en SNEL" .· · . 
Redactie: G.Lam, -Wilgstr:.71;tel.391224 .. '. · 
. ' · G .J ehee ,K .Emmakade, 50·, teJ "633674 
Gironummer t.n.v"Penningm.LENS ,3°367n · 

• . / - . ..T ,- , - • ~ . , • 

--------=--""'-------, --------- .. ------------. -------------,,.--. 
' ,· LEJfS 'ZAKAGENDA . 

Donderdag 24 Sep 59 Tr.aining groep III 
: Bestuursvergadring . . 
i Jun.7,9,10,11,12,13,pup.a,b.c.d.e. 

Contactavohd_in het clubgebouw. 

Vrijdag . 25 " 
Zaterdag 26 11 

·, Zondag 27 ·" : Opening Clubgebouw ! t 
, Sen,1,2,3;4,5,6,B Jun, 1/m 5 

Maandag 28 " , Clubavoi:id, aan de Hengelolaan 

'i 

Dinsdag • 29 " : Training, groep II· 
V/oensdag 30 '' . · : Woensilagmiddagçlub; Training. groep I , 
Donde~dag=_ 1 = Okt ·59 _:=Training f;EOeE= III =--=- • _· . == · == . = '

1 
_ 

, ·33e JAARGANG ,(1959.:.1960) _n•4 24·sep ·59 ' 

• 
1 

. U BE'NT. TOCH OÖK BIJ DE~ OPENING VAN DE . CLUÉT~;; ?? 

DE STEM VAN DE PÉPE .:. CONTACTAVOND. ~ . , '· 
·• Il Voor jr'llg èn' oua. ,., •· Nu ,ae dro-m van Co:r: Pej'lters' neen; .• 

de dronm van àlle~ wat Lens· heet, gestalte.heeft gekreg~n èn 
,op ons terrein. ee11 prachtigè ··clubtent ,verrez"ln is, menen wif , 

· · , niets beter als inwijding te 'kunnen organiseren dan een. van 
, de contactàvortden die vorig jaar zo zeer in g.e smaak zijn~ 

: . . gevallen. Het .beloD'ft weer een gezellige avond te worden voo!"'., 
· · ; .AL onze seniorleden/donateurs·en hun ,introducéss. l~et opze,t · 

. . 

.. 

.·. schrijven•wij voor'al onze leden, want' deze· avond zal niet 
·alleen bij de jongeren in.de smaak vallen. Ook voor de ouderen 
zit er besli~t " muziek "·in, ! En daarvóor wordt gezorgd door· 
een we.ergaloos trio, dat wij als .klap op de vuurpijl hebben ' 
kunnen, engageren. We zullen e,r v·e1 ál:er· niet over uitweiden:-· · · . 
"Zorg dat je- er pij bent.! "· Toegangsprijs: èen goed humeur. 
Plaats van handeling: het clubgibóuw, nu. bi-j ieder _welbekend. -
Aarivang$tijd: acht um,. p;,.ecieè. Datum: zaterdag,26 sep.a.s; 
SUP.i ORTERS-CONTACT~ . . . . .. · , , . . . . ' 

De laatste tijd is ;het aantal supporters van het èerste 
"sterk toegenomen.· Een feit dat zeer toe te 'juich~n · is ! Van 
·<liverse. zijden is er nu bij rns het verzoek .binn~ng(!komen de 

L • 

- ' 
,. 
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. mogelijkheid te onderzoeken om tot een soort supporters-con
tact te komen, zoals dat óok bij '.de hele grote verenigingèn ·· 
het gil,'al is. Een leuke s~ggestie l ,voor we hier sèrieus over 
gaan denken, is het noodzakeiijk .dat iedereen die· er .voor 
voelt,; met zijn ideeën _naar voren komt. Belangstellenden die
nen zich daarom zo spoedig mogelijk met ons in verbinding te , 
stellen. Als U het nog niet wisi: PéPé is de gezamenlijke 
schuilnaam voor A en i.Hoefnagel, J.Jager,A,Hoppenbrouwers en 
H.Eisenliurger. ' PéPé 

OFFICIEEL' 
Nieuwe leden: 

,•n°391 J.M.v.d"Pijl, l}.l.42 Sneeuwbalstr.81 
'392 C.J.Kras',10.11.1931,: Escamplaan 12 . . . 
.,, 393 J .Duyvest,',yn,l5 .2 ;44 Okkernootstr .152 
✓ 394 P.J.v.Es, 2a.1u.49 P:ippeli.ngstr.34à 
, 395 K.M.E.l'ldmiràal,26.3.41 Stèvinstr.190 Schevingen 

_In ballotage: · 
32 R.Roozenburg, 26.a.47 Kepllerstr.310 
33 Á.F.M.Neecke,25;12.49·Melis Syokelaan 2332 
34 M.P:F.Walsarie Woiff, 21.10.49 Ronciveen 23 
35 J .H.Mejan, 6.3.49 Gietenst:r.17, , 

)îi;uwe Donateurs: n°·434 ll.Balkhoven 1 ,./.Boetzelaarlaan 71 
435, P;Eskàmp; Het Oürd 32;· 436 A.v.Waarden,Melis Stokel.2326 

Bestuursver,e;adering: We' iná.ken ._de H.H.be.st;,_ursle"dep er op at~ 
, tent, dat dç{Î.'l(.bcistuursvergadering wordt 'gehouden op Vrijdag 2; 
· 25 Sep;a.s,. · ten huize '.van. de hee·r .. J .Wüstefeld,. Anna Bijnslaan 
14, .Aanvang 8 uur. :, ,· : 
NEDERLAND-BELG IE. ' ·· • .. , : 

1Je kaarten voor de op 4 _okt. · a; s. t" spckn interland !fede•r
,lar.d-België moeten worden afgehaaid op WOEr!GDAG,30 SEPTl:.MBER 
a.s., in ons clubgebouw aan de Hen_gelolaan · .tussen 7 en· 9 uur. 
Zo!l,ls. bekend v1ordt per ½:aart voor adm:in~_stratiekosten ·r .o.10 
gehEJven. Niet afgehaalde kaa;rten worden na genoemde datum aan 
andt ren toegewezen. De nog beschikbare. plaatsen: staanplaatsen 
korte zijde f.2.- komc,n ten'goede aan·: C.Peeters 2xj W.Stoové 
2x;• P.K,,111pcr 2x; H.v .. d.B!èek 2x; M.v.Gogh 2x; P.J.Lerou lx. ' 
Di,t was de volgorde van nagekomc~ a;mvragen. De, b,·schikbare 
voorraad is nu totaal uitverkocht. - ' '· 

Voor de wedstrijd NeJdeorland-Noorwegen te spelen ·op Woensdag, 
4 Nov.a. d(,s avonds om 8 u .. in het Feycnoord-St11-dion te R1dam, . , 

r. 
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kunt. U, nog kaarten aanvra'gen •tot ·uiterl-ijk, Vr-ijdag,25 Sep. ·. 
Haast U dus ! ,! · · ' ., ' . , ·, ·, • • . . · · . ·. · 
OPENING CLUBGEBOUW·. ~ ,.. . • 

'. 

• 1, • . ~ " ' 

Zoals de vorige week reeds aangekondigd, zal zondag 
a.s. ons nieuw clubgebouw- de trots van. gehee1 Lens- officieel 
door de voorz.i tter, Dhr .S.v. d. Laai, geopend wor<jen. Zulk\' ge~. , 
schiedt om é?n uur precies dus een uur voor de aanvang van : 
·de derby Lèns.~Gr.Willem IIÏVa_c. Is het nog nodig om alle le.~ 

, den (v~o:r. zóve!r ze op dat tiJqst:m.p.. niet moeten ;,pelen!),· do.;. . 
- nateurs en belangstellenden op te wekken bij dèze bélangrijke 

gcbeurtènis persoonlijk aanwe;üg te zijn, f Wij menen van niet! 
Tot Zonfü1g ! · ; ' ' 

;·K.N.V.B . .:TOTO., Het aantal inzenders steég .deze yreek tot 284, 
Wederom konden ~e een drü,tal,nieuwe donateurs boekf,n. Maar· 
onze 'vereniging teit ruirn .15(} .sènior-leden en ruim 40Ó doná-

' ; teurs. Als, allen eens een l!;an13je gingen wagen ! ! We, hebl:e n, 
echter' goede hnop,· dat het neig eçns zovn· zal komen. Hebt U 

· al voor een nieuwe donateur gezorgd ? .. Kijkt U de~G -week eens 
. rond ? De formulierçn voor zondag a.s. weer ihl0vcrén voor 

ZATERDAG Zl:.S UUR bij : H.v.d.Ldy, Bouwlustlaan 95; J .\\üste
feld, fü,gentcssèlaan 198; A.J .'llalraven, Goudenregenplein 5e·, 
Sig.Mag.Korlvinke, L.v.Mcerdervoort, hoèk Beeklaan, dhr.Hou
kes, 2e Schuytstr.60. Bij de ·neer L.de Boer kunt U 'he't formu-

. h~r afgeven op ons .. terrein aan de' Hengelólaan o,p zaterda:g-: 
· middi;g tussen 2 en 5 uur en op de clubavonden,t.w.Maandag, 
Dinsdág, Woensdag en Donderdagavon'd tus.sen 7 en 9 uur "in ons 
clubgebouw. Komt U ook .. ee'ns kci'jken ? Het wordt er echt ge
zellig. We maken er onze declnEmers reeds nu op attent, da_t 
formulier n994 ·bestemd voor 3 en 4 Október a.s. moeten worden 
ingeleverd ui t-e'rlijk VRIJDAGAVOND ZES UUR op de bekenêE. adres-: 

, ~ . .. . . . . . 
sen. .. ' ' . ' 
PROGRAH,A SENIOREN, ZONDAG, 
, ~ .2uur. 18ns 1 - Gr. W. Vac 

-12 " . HFSV 2 - Lens 2 
. -12 " ·Lens 3 - Velo 2 
-12 " HMSH 4-· Lens 4 

' 

27 SEPTEMBER 1959, 
G l' L 5 V 1 

' ZuidE,rpark 
: a' 1 L 6 V 1 
Meli,s' Stokelaan,ingang Vrede,.:· 

rustla•an 
-12 uur Lens 5 - Postduiven 5 G 2 L 5 V 2 . , 

Celeri~as 7-Lens '6 . Leyvrëg, hoek.Noordweg-'1/ateringèn -12 " 
·. -lu45 Lens 8 BMT ,8 . •• G 2 L 5 V 2 • . . 

•. ,, 
' 

-. '. 
' ,. ... , 

,~· _, 
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OPSTELLINGEN;' 
Lens 1 :H.Eisenburger, J .Admiraal,H.HakEit,B.Luijckx,C •. Pee~ 

tcrs, V/.Hegge,P.Burghouwt,J.Jleijersbèrgcn,!I.Bcijersb.v.Herieg., 

J.de Heer,J.Ras. Reserves:H.Lap,c#E:·,R.de Waart,A.Linneweever. 

Grensrechter: dhr .A .Bogi,sch: 
. Lens 2 :R.dé Waart,E.v.Laarhoven,H.K<èmper,N.de_ Gruyter·,. 1 

J. v. tl.Meer, L .Knijff (F)F .B.urghouwt ,J·. Suijkerbuijk ,R. Wüstcfe ld, 

A.LinnewEiever,J .Wüstefeip.. Rcserve:1.Knijff(V) .Leider:· dhr'.A. 

de Weert. 
·Lens 3 :C.v.d.Beek,A.v.Luxemburg,R;Blok,H.v.Dijk,C.Hooge

"veen ,A .Hoppenbrouwers ,R. v. Westïng ,R.Rooduijn·, G.Kempçrman, · 

:r;. HE,ndricks, P .Meershoek. Hese.rves: J. v"Bnssel, C. SchilpeDDrt. 

'. Leider: dhr.G.Kcmperman Sr. · 
Lens 4 :F.Ko:r,.tekaas;c.V"ldink,H.v.Niel,G.de Zwijger,A.Ves

ter, G. v. tl.Waart ,A .Beek, V .. v. Laarhovén,K .Admiráal, H .Pennings, 

L?Fortmah. Reservès: tl.Brussei,A.Onderwater. · 

Lens 5 : R.Mahieu,II.Cramm,W.Banke,K.Cramm,J:v>W<-sting; 

r. Vç,_rbrugh, P. de Leé{iv;, F. Wolff ,l.!.Heerkens ,A. Lutterman;F. de 

Groot .. Reseives:C.v.d.Boga0rt,L.Nicsse11·. , 

Lens 6 : H.v:d.B.:ck,:B..Löw,mstEiö,R,Be,ckcr,C.Nüuwenhuize:n 

G.v.Gein,G.Jehee,L;Blom,J.Kuijpers,F.S'chippers,Ç.Fortman, 

J .Brochard. Reserves: .J. v. d .Beek, Chr. verheugd. ; . 
. Lens 8 : A.Blok,Ph.de Heer, F.Mowik,J.Bom,J.Schutte, 

1: .Lunet, A.v. d .Bemt, H .v.RijniJ .R'?ozenb"lrg,A. Roodcnrijs, S .K~,:.. 

fü;sèrves: J .Bontje, H\Janssen .. , . · . · ', 

De wedstrijd HDV 6-Lens 7.:is ·uitgcst'eld i.v.m.tcrugtrekkcn 
vaz'i. HfN 6. , · · · 

Afschri,jving~ te richten aan dh~.F.J.v.Luxcmburg 1B.Ballot-

stra/at 54,tel.636509, · '. . · · , 

Prngramma Senioren, Znndag 4 Oct,59: Alle <';-lftc.:len zijn. 

vrij vanwege de wedstrijd .Holland-Belgiü, . .,. · ,' 

. ~cn,e;evolgc· van een aantal blessures ,m .iedere week. een 

,--:,ot ,,an tal efschri;ivin,e;en zi,in wi,i• deze woek genobdzaakt in 

ck é:lft&ll<:,n v'crschillende-wi.izigingen aan te breilger:i. 1le .ECO 

hoopt voor deze week op ~en zè!ér kkin aantal afschrijvingen 

. n wc1;,bl~t,Ers' • 

. De navolgende s<cnioren gelievo zo .s1;bndig n;ogelijk een 

. pasfoto in t<: lGvc•rcn bij het l:.lftalsocretariaat, Buys • Bal lot.: 

str.54 : U.v.d,.Beek,J .v.d.Beek,H.Boi.ijer,~b'.v.Hcn. ,R.Blok,"L:Blom, 

,_l,l, P .Bom, F .B=gho1:wt, J. v .Bussel, W .BsnkE, ,L. Cramm ,îL Cramm,H. Drab be 

_.,. -. , 
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H.v.Dijk,C.Fortman;P.Fretz;F.de Grbot,J.de Heer,M.Heerkens, 

B.Hendricks ,K, Jacob.s, P. v.d. L~èil.w ,A .Lunet ,A. Lutturman, H. Loo:t_e

ste~n,J. Linneweever',p .Meershóek, H.Rooduijn, C .SchilJ)eroort'., · . 

G.Schutte,D.Taat,R.Verbrugh,Chr.Verheugd.' · · 

. · Al deze· leden· gclieve·n op a:~ achterzijde v;m de foto · · 

hun naam en voorletters(eerste "naam voluit) en ,geboortedatum 

- te wrmelden. M\àt de inzending .enige sp,OEd pctráchten aange

zien er ,anders moeilijkheden· kunnen ontstaan met het mee-

spelen·. · · , · E.lftalsecretaris. 

VARIA,_Wim Stoové ;a~ z<indag zo ongelukkig tijdens de w<:d

strïjd.tegen Vrcdenburéh-2 zijn neusbtmtje. te br~ken. De he

ren A. Walhain en H. v .'Rijn warJi',n. toen zo'. vriendelijk de pech

Yog0l naar het 'ziekenhuis te begeleiden waar hij spoedig " . . 
1 • . - -·· -· '• . • .,.,.. 

,oi;,ge:,,,.pt II was. La'rlgs d0ze weg p.ankt Wirli- en in hem de vereliti- . . 

ging·- beide leden voor hun opofferende hulpvàardigheid.Dat 

was wèer rnns een sbal tje .,van ware clubgeest ! ; ' 
-Ook de héc:r_ A.de Weert hteft iets op zijn :ti.art: Hij, 

w.i,l, mtde namens zijn vromv, h0t bestuur dank ztsggen voor 

het f:i:a.aie bloèmstuk dat hij, bij geleganhe.id van zijn jubi'-. 

leuin, aangoboden kreeg. Ht·tgc.en bij deze gtschied is. • . 

, -Ondanks ·alle pogingen' om het bui ten de "publici tuit" , 

te houden , · zijn we toch t11Jn do' vn:,et gokomert dat het zqndag ,

.jl.groot fêest was bfj fü,p Jimseµ thuis, Hij-e11 uit:ra,:rd. ook 

zijn vrouw- was toen .namelijk preci.cs 2;, jaar. ,getrouwd, welk 

fei j; wij .belangrijk genoeg, vinden om· in de L<-nsnvue Véirt een 

felicitati.e v .. _rg,,ze·ld te· ,doen. gaan. Je weet het, niet .v/aé.'!" 

Bi,p Il Over vijf en t,vintig ja!Îr in, .• '. ' 

' PROGRA!l:!.IA _JUNIOREN VOOR ZATERDAG, 26, SJ;;P 59-: _ 

~2u.30 Lens .. 7 VVP 7 , G2 L 5 . V 1 · . 

·-2u30•Rava 8 - Len·s·9 :i'errcin ZÜidcrpark 

,.,.2u30 Lens. 10 1 - VVP 11 G 2- L 6- V 2: , 

-2u30 kns 11 - GDS 5 . G .2 L. 6 V 3 · 
'I 

-2u50 Q. Steps 10-Lens 12 Terr.ein Nijkerklaan · 

-2u3û Rava 12 - Lc:ns 13 " " 
'' , 

.PROGRAMI1IA JUIHORJQ. VOOR'. ZONDAG 27 SEP'i'Etrn.::';jj,_1959, 

-12 .. u, SHS 1. Lens. 1,..., Terrein j3uinhorst 

:-2u30 . Lens 2 - IlKAVV '2 G. 2. L q V 3 

-12 u. Rave 2 Lens 3 Terrein Zuid0rpark 

-12 Û. Lens 4 VVP 2 G ·2 L 6· V 3 

-2u30 DHBRK 1 Lens 5 T~rrein Oçkc.nburgh. ', 

{ 

\ ' 
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OPSTELLINGEN: 

. , Lens 1: als bekend. Res. A.Nowee,M,I-!eerschop,Samenkomst: llul5 Javabrug. , v· 
. . 1<ens .2: F.de Hoogd,R.Dëkker. Kleijn,R.Looyestein,V.Nowee, L?Hanssen,A. Vri·elirrk ,Schaeben, P, J .Molier ,M .Heers chop ,A .Nawee, C.JJanckaerts·. Res.: J .Gro,mcveld, W.v.d.Laan, 

Lens 3: ·als bekend met M.Kriek.Res,A.Harte,N.Pannekeet. ' . •. Lens 4::i J.Wiedenhoff,J.Groeneveld,J.Vcldink,J.Kieb,èrt,F.de Wit, R .Ko almee$ ,H-.Englc..bert, }'. v .Di-jk,A .v .Eig ,R .Meyer ,A. de , Jong,Res.: J .Duyves te;µi, :Ceider: ·Dhr .C. v .Reen en. 
Le~5: G .Ekdmaris ,J .Ji¼cobson, N. v .Adrichem,F. Duym,H .Nieû. wenhoven,s·. Douw,:J .Wi t~ing,B .Brouwer ,E .Bish,.P .Nituwenhuizen, · ,R.J3orsboom. Res. :Th.v.Paassen':· · 

· Lens 7: A. v .Egmond ,N .Panm,k0et, J ,11<..yor ,R. Palmen ,A. Roodbql, A. Ver burg, J. v .~drichem, W. V trmtüst ,11.Bruinsma, G. dé Hoogd ,D. Wan-d'ers ;Re(,. :J.Kreuger, K.Loomans. , 
: Lens 9: F. Crombergc ,A .BrouwE:r, J .Kç,etrrnn ,J. Groothuizen, ·J. !1uyens-,N ,Roo::enburg, J .Engü b,rt, P. Paillet, W ,fä,inkemc ier,M. Wub-ben ,F. v .G,mert • .t\is. :L. Vlezenberg. · · · Lens 10:A.v.d,Leouw, P.v.Dijk,C.Mars,H.vorhaar,C.v.Baal, :i.B,auvois,A.Roodenrijs,H,'v.Paassen,P.Busman,W.Groot. Res.: ·' J.Wezc,nbcrg. ·, · · --Lens 11: P .Beijersbergen ,·F. v .Geest ,H .Smit ,J .KiebE<rt, 71. v.d. ,Je1,1den, Ç. v. Dam,A-.Koeloman,R.Pcters ,J. v.d. Waairt, N .Koot ,A ,Ra-de maker. Res.: G.v.d.Klèy. . 

Lens 12:F.de Kleijn,R.v •. V/al~J .Schellart,- l' .v.d? Bee,k, J. v .Ovcrb,:ek, S .Blok ,A .Magdeli•jns, J. Je'hrn, C. v. d .Kui jl ;L .J angerak ,F .. 1k ycr; Rè'l•'' R:Rc,.enburg. 
Lens 13:R, v. Grieken, T. Leliev;eld,W .Linnèvrnve~, J.Luneman, . · A.v.d.Beek,P.de Jong,H.v.d.Heyden,J.v.Kl€ef,F.Jehee,Th?Smabers ?-de Haas-~ · ' · 

_ · Prograc;ma voor zà terdàg1 3 okt.: -Vredcliburch-kr, ·7; Lens 8,- 1 Rava,1.:ns 9~Quick· St.; Gr.v.Vac -Lens 10, GDA-Lons ll;Lensl2-· VVP; Len_s 13-MOA; I ,v::m. Nc:der1an'd-Bnlgiëgcen programma op "·,zondag'": , '\ __ ,.__ ,. ·" _ 
Kampfoto's: Alle Krunpfotos' zijn nu·gereod en staan ter beiichtiging in dc/cant;i.ne'. Lüfht•bbers kunnen dt,ze foto's bestel. lèn dr.or hun naam en do nummers· der ·door hen gewenste foto 1 s op te schrijven op de b,estellijst;, die eveneens ih de cantine, ~,angt. De prijs is f. 0. 25 per 'foto. ' · 
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Keuring: Voor df · pu];!il_len d.ie nog _goke),ll'd mo~ teh worden is 

. een. speciale keuringsavond aangevraagd. De juiste datum wordt.~ 

. · . binnenkort in de ·1cnsr~vue bekend gemaakt. , • ·. -

Training: Op· dinsdagavond a .s .wordt gestart met de t:raining · , 

' 
... ;t-. 

-. ~ . , , 

voor de junioren.Er zal in dff komende weken getraind'worden 

door de· v'ol~nde twç~- groepen. G:v~ep I op dinsdagc'avond van . 

7u tot 8u30. Voor deze grpep ,zijn uitgenodigd de c,pelers van 

L'tlns 3 ,5, 7. Groep II- op dondc;rds1gavond van 7 u. tot 8u30( · •. -

voor het eerst op donderdag l'.okt.).)dit voor Lens 9 ~n 10. · 

V~or beide gi;oepen geldt het volgende: -Jullie worden 

v.::rwacht tu_ssen kwart v\!l\!lr 7 én 7 u. ,Wie v61Jr deze tijd komt, 

blijft bui ten het hek wachten tot Lu45. - Viie· verhinderd is 

'·' dient daarvan bericht teZend.en aan de heer E.Sarolea,Mezén-

. l'aab 43, tel .3 31506: Dit bericht moet ui ter1ijk vrijdag na 

de trainingsavond om 7,i; 's. a'vo~ds zi;)n ontva_ngen, -' Wie -

tweE.maal zonder bericht van vprhindering te zen'den niet op ' 

dé. training· k"mt ,w~rdt ,-van ve_rdere ~eelname. daaraan ui tge.:. 

· ,sloten.~In M.jfelgevallèn of de training doorgaat of niet 

(in verbgnd met· de gcsteldhöd v.d.vèlden)kan, ·g~ïnformeerd 

worden bij de heer Sarolee:. · · · ' 

Programma Pupillen voor Zaterdag 26 September 

-lu45' ,Lens A;;vvp A G 1 · L 5. ·v1 · 

.'.2uur GDA B- Lens B Terrein .Eimnastr. 

-lu4.5 Len·s· G-Valkeniers G l l', 6. V 2 . ,, 

·-lu45 VVP G- Lens' D Tèrrein Zuidcrp
0

ark..:2de _geded te. 
. , 

-3u45 ·Lens C-Lc,ns. E G l L 6 V } 

De opstellingen:·- ..• ·'.'; .,.' . :· ·· , .. 

Lens A:· J. v .D .Waart ,H. v .-:yeur ,D.v. d. Steen,N .Intcma ,G ,v .Egmond, 

J . .Middeldorp;F .v. d.Breell)er ,R ,Brandc~burg ,rl:cobb0n,R. v .Eten, 

·r A.c1e_B.r9uwer. · _· · .,,.-,,·~~•·... .. · . _·· ·· .- •. s 

Lens B: R.Bruggeman,A.Ove:tklift,A.Englcbcrt,J.v.L:;.eshout, 

G .v. d.Togt ,R.Eijkerh(rf ,A .Schella:vt, Th?Broccthrd,H. Branden-_ . 

: 'tmrg,J .M.Groothuizen·,c.Reabel.Rés. :J .Hc;rmsen,A.Pc.ctoms · 

Samenkomst: lu30 Thobeckelà!'n, hook Haagw~g, , ,. 

Lens C :R.Arends ,.A. v .Es, F .Ko8rie, W .Krol,A .Koopmans ,H.Rothkràns·, 
' , 

J .A .Groothuizlfn ;J. v. 1:J.. Zaltm, Chr.Kr12uger ,H.Suijkerbuijck, 

' Riliuyvestqin.Rc,s.:P v.Dijck,P.de ,Kleyu,J;l.Camphuizcn, . 

Lens iD:M .Broeke, J. Grocncyc ld, J .Nuyö1 ,F. v. d .Oud0raa ,J ,v. Dorp, 

· A .Groot, C. Lustc.-nhouvier, C ,Roóduijn, J .Jans, n,./l.. de,. Vries ,R .Blok, 

~ ·Res.,M.v.d.RuitEOnb,&ek,L.Bo~n. ." · 

Lens E:Di t èlftal speGl ~ om 3u45 een OE fenv,edstrijd t,-gen 1 

/ 
' • 
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'I "36-~ - • ·- . . . ' • . 'i .• - ._ . ' • het C. De opstelling: P.dc Kleiji;,.,J.v.Ro'oy,E.Groen,P.Qsse,J., Bremmèr, M,Bakker; R. C&mphuiizen,J. v. d ,Broek ,Egberts ,B ,Osse ••.. P.v.Dijck. Sam<;,nkomst:lu30 irigang Zuidcrpark II gedeelte ( achter ADO) . · , 
Programma voor 26·Septcmber: Gr.W.-1ens A: Lens B-Rava;Velo-Lens C· GDA - Lens D. · / 
LENS WEDSTRIJDENREVUE - Uitslagen v .h.afgclopen wu:keinde. Senioren: Junioren 
.Te· Werve 1 -Lens 1 0-1 Len·s ·3 - DHL 3 
Lens 2 · Naaldwijk 2 2~ó Q.St.3 Lens 4 

3-2 
2-1 
1-2 . Vredenb.2 - Lens 3 3-2 Lens 5 Rava 4 Lens 4. - ADS 4 · 7-0 Rava '6 - Lens 7 '· 1~6" 

DHL 6 - Lens 5 1-2 Lens 8 - VVP 8 
Lens 6 Rijsw .6 2-3 Lens 9 - GDA 9 

· Lens 7 GDA 6 1-1 Vred.9 -· Lens 10 
VIOS 8 Lens 8 1-5 ·Rava 9 Lens 11 
Junioren Lens 12-Wcsl.10 
Lens 1 W.:13terk.l 7-3 Lens 13-JJHL 113 
Verburch Lens, 2 6-1 

0-2 
7"2 
1-12 
1-9 
2-1 
3-2 ' ' 

Pupillen:Vclo A-Lens A 1-1:Lens B-0_:JC B O'~S.é. n:o.g.;VVP. BLLns C 3-1 ; Lens D-Vrcdcnburch E 1-4. 
SENIITOREN: Ook haar tv,ccde wedstrijd .-t,·gcn ,Te Werve-· heeft Lens l in um óvn·winning wekn om te, zet ten. Aiaar nok ditmaal 'is het peen walk-ovÉ;r geworden. Al vf:n het begin af blck~n de BPl,!-m<..nsen vsst van plan zich tot het ui tere te' , -te, geven. Zo kon het· gebeuren dat Lens, · ondanks een betere techniek, lichtelijk in de gèrdc,diging werd gedr-~ngen. Gelukkig verkeerde onze defensie, inet doE.lm,:n,Eisenburger aan het hoc'fd; evenals, de vorige w(c.k weer· in een strslc.nde vnrm. Daornaast zorgden onze asnvallers er, met enkele gcval,rlijke uitvallen, voor · dat ook.de_ Te We,1 ve-nurclilt niet van' gav2.ar bespaard bleef. Tot aan de· ,rust bkcrf de scmre echter dubbe,l-blank. In de tweede helft h'ê fa.elfde SJ?.elbo·eld met dit väschil ·da,t het pc·il nu onrustbcmend zakte. -Voéiral het plaatse;n liet aan beide zij den ze.t:r te v:.ènsen .over. Ic de reen had 'zich· E.igenlijk al met · een g€-lijkspel verznend t0en Jac Beij,,rsbergen k~;ns ·zag.met· een hoog schot e·cn· pc,ss van J .de Heer ef te ronden (0-1). Het· slo1;t>ffé•nsiof van T8 Vlerve leverde niets op ·! . Lens 2 heeft ook• zijn derde wodstr~i.Jd in· ce,n ovLrwinning omgezet. Hc,e.:wêl Naa:J_dv;ij}c ,l'cen willi"i ,:;lachtoffer·was,' heeft 

' . 
' i ~!. 
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~----------------------------------------------. -----------
t~rvolg varr blz :36) ·· , . . , .· · , , . 
Ie zege geen moment aan' een ··zi:jden draa·dje gehangen. Do gehele 

, ,erste htlft hebben· de reserve'~ ee11 .stevige druk op de' Naald-· 

vijk-goal uitgeoefend.· Een .kv,artier voor rust verraste Lii>ne.,- , 

ve·ever de vijanddlijke doelman; met een" ver. afstandsscho,t (l-0)· 

'a rust een wat meer aanvall!]nd Na.:ldwijf.., maar' de kansen wer-

, \en niet. b<?rta:t'. Daar had Lens minder m<'ç}. te. mee toen Fran~, 

BUI·ghouwt een pracht_ige aanval met succes wist te voltooie,n 

(2-0) Daarbij 1/.leef'het ! 
Lens 5 keerde, dank zij een 2-1 zege op DHL 6 :· op het 

goede' pad terug. Eorst zag het daar nog niet naar uit wanj ' 

Ruud Verbrugh· had het. ongelmk zijn Bigcn doêlman te passeren. 

Maar kort' daarèrp was he:t fü,trkens die. de fout van zi.jn makker 

goed.mankte (l•'-1). En zelfs Zclg Fred_ de, Grné-t kans onze ploég 

de leiding te geven. Deze 2-1 sti:nd z0u 1,iet a'.Llrnn rust

maa:r . zelfs eindstand worden ·want, wc t de Delftenaren' ria de 

pauze ook _proboertlen, DHÎ! zag gum'kans ,,n~e vurdediging aan· 

het wankelen ti. brengpn. · · •· . , · ~. . . . . y · 

Van Lens 6''h01aas minder goed nivuws. Dit elftal verlnor 

verdiend· mEJt 3:..2 viin een tec:hniscn en mentaal .sterker Rij~-, 

wi-jk. De g:,;nen.:.zwo.rten za te.n voel fdler· op de "bal en ~;i.ren· 

dan onk regelmatig in de aànval. Nicmnn'd mocht aldus klagen.· 
'\ ~ . , " . 

dat de st,md bij de rust nog 1-1 was. In de• twer,de hf.:1:ft · , 

leefde de hoep pp tnen C;. Fnrtman rms Leet een schî ttsnnd 

schot aan de· voorsprong hielp. Mear L,ms mis.te toen de kracht 

om 'door .. te drukken. Rijswijk: niet ! Tukt twee doelpunten -

·waarvan één uit een strafsChÓp ~ bevochten ze alsnog de ver-

wach~e 0verwillning. 1 ~ 

JUNIOREN. 
· 'In een matige weds,trijd hcéft Lens 1 tegen Wester

kwartier een duidelijke doch wel wat 'gt,fla.tteerde overwinihr,. 

ning (7u3)' behaald. In h0t begin was het·eon·gelijkc:,pgécande" 

J, . strijd .,)fa een half uur .spelen mqakt0 Westerkwartier het 

··., ecrs.te. dpelpunt. Dç, vc,orsprong was 'v,m korte duur wan't Lens 

maakte spoèdig gelijk en nem ,;elfs vii: Charlos Nuytf:ns <èen, 

2-1 voorsprong .. lrlaar de, gas.ten kpamo,, terug 'en met ,tweé tref-· 

· fers zorgderr zij er v'·or d,it we."dc rust met een achterstand 

in·gingèr,. Nu d& 'thee nam Lens het heft mr.:tccn in handen en 
/. 

,· .- ' 
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------------=·-·--- ·--· ----------------------- ·--------- ·---. . ' - ,- . •.. . 
kwam lllras tot·4-3• Daarna_wogen de partijen weer tegen 

·elkaar op waarl)ij Karel. v:d.Laan· zich.als ·een "reddende 
engd II ontpc>pte. EÉ:n -slotoffénsief: leverde sms zowaar nog· 
drie doelpunten op, al was dat~eigenlijk wel erui bect'je tè 
ve~l van het goede . 

Lens 2 dc>lf ms:t 4.:i het ondûrs'pi t tegen Verburch, Als
vorrnaamste reden wordt het moeilijk besp0e1barc veld·op

•gegeven. ·zullen· we dan maar op r-egen hnpen, jongens ?,· 
. . .. . . ' . . Lens 3 startte overrompeld tegen DHL. '.l'homas en \Vam-

:s··;eker verscmi.ften ons een 2-0 voorsprong. Geleifü,lijk her
stelden· de Delft0naren zich 8Chter, hetgeen r, sul tet:.rde 

· . in ten tegenpunt. Na i:le rust prc-beerden zij de gelijkmaker
te fnrc~ren, w&arin Zij - nadat wij een p~nalty gtmist 
hnd.'en - slnagden •. Groot' was hpt ,/nthousiasme toen H!llleon 
kort voor tijd onze ploeg 'toch 'wH·r naar do voo. rsprong en 
fürnrmce naar. dt nve1v;1nning wist te scliieten (3-2). Nadat 
de eerste minuten voor Rnva waren gew~cst, 0pende Lens 11 
d0 scórE: via i. de w!iart. 'Nog haddeh de Zuideq:arkers een 

.antwoord. Dankbaa;r pr<'fiteerden zijn van een aarzeling in 
onze achtcrhpedE,. ·Maar daarna kwam Rava er niet meer e.an te 
pas. Kocleman (2x), de Wáart en Koot zorgden voor een 5-1 
vn,,rspr<'ng, welke n9. de pauze d0or Radew,ker ;, illeters, de 
Waart en Koot tot e,;n 9-1 ~.ege· werd opgevoerd. ' . . 

Lens 12 vcrnvi:rde, na enig terrein verkennen, een 
, .veldoverwicht dat door twee doelpunten, uj.t corners gemaakt, 

werq uitgedrukt. Twee goede ·schoten van S .Blok werden. drior 
de W,:,stlandia-kecper gekeerd. In dé twe1;:de helft speelde 
Lens tegen de wintl, zodat \fostlandia meer kansen kreeg: lilaar 
pas 3 minuten voor. tijd wist ,het daarván profijt te trekken, 
z0dat de eindstand· 2'-1 werd. . . , ' 

,--- ,-- --·- -------------- ------------------ -----------
De wedstrijd Iens 2 - R.K,;i.V\V. (junioren) ,ï_, 
uitgesteld. 

, • Zaterdag a.s. treedt'onze donitrices k~j.H.Douw in 
het htn;clijk met d.e heer·'r.rank Prlimk. Onze h:nte
li,j ke gèlukwens·en, · · 

• . ,J 
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DE LEN·s'REV-UE 
,· ~------------ ·--------

.1. Weekblad v .d.R.K. V.V. ''Ll;;NIG en SNEL'~ 
Redactie: G.Lam, Viilgstf.71,tel.391224. . 

' · 'G:Jehee ,K .Emmakade, 50, tel. 633674 
Gironummer t,.n:v.Pe,nningm.LENS: 336711, 

========================================================== 
· ~ ... 33e. JAARGANG (1959~1960) n°5 l Óct 59 . 
====·=·===============================================·=· -

· Donderdag l oot 59 
, Zaterdag 3 ~ " 

Zondag 4 ·- " 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 

5 
6 
7 
8 

" 
" ,, 
Tl~-· 

LENS'ZAKAGENDA 

Training groep JII· , · ' 
Lens jun. 7, t/m 13 ,. pup, a, b, c, d·, en comb. 
Nederland - B_elgië ! Géé11. coinpeti tie-

wedstrî'jden · 
'Clubayond aan de Hengelofaan ! 
Training groep II , · 
Tráining.groep I - W"ensdagmiddagclub· 
Training groép III · · 

' ' -----------------. ------------------ -------- ,---------==--= . 
. Di LICHTMASTEN STAAN -ER NIET VOOR NIETS ! ! ! . 

/==~================·== '==================~ ================ 
. ONS CLUBGEBOUW ! 

~De officiële Çlp~ning .is. achter de .rug en we 
~enen te mogen vas~stéllen dat we·met gerechtvaardigde trots 
op deze gebeurtenis mogen.terug zien. Een· groot aantal leden, 
en donateûrs hadden aan c>nie oproep om dit belangrijke ge-' 
be1rrèn bij te w_onen gevolg gegeven. Onder de 'speéiaal uit
genodigden ·merkten we op Ir.J .Herpel, Hoofd-Arëhi tect van · 
Gemeeî1tewerken, afgevaardigden van ,onze zust_er-verenigingen 
BlilT, Spoorwijk en VCS, de heer_ J. c".Brinkmann (competitie
.leider district II ) Pastoor Burcksen. (parochie H,Pius ·) , 
de heer J .Grundeken; als àfgevaardigde van· bouw-pastoor . ' ', 
C. Schut tel aar, vele obligatiehouders, onze ere.leden en ·leden 
van verdiensten. 'we konden., ons voors'tellen à.át onze v orzi t-

,. 

ter cl<. heer S.v.d_.Laan, met grote voldoening kon yaststellen,. 
dat er binne·n één jaar na de, ingebruikneming van onze ter
r~in(n veel tot stand was gokomen.·Zijn openingswoord' moest 
vanzelfsr,rekend een woord van dank zijn tot al,len die aan de -~ot 

· tot standkoming van dit prachtige clubgebouw hadden meege- . · 
werkt. hot waren èr velen,; ·fo ,vee1 ,om all,en te gaan verme;t.-
·den. Een 'persoon motst echter wd speciaal worden genoemd, . ' 

. L. ,,. 
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-------------------- ----~-- ·--------------------------------
t.w. de heer Cor Peeters. Het' is· voornamelijk aan zijn ènthou-
siasme !}Il doorzettingsvermogen te danken geweest, dat dit 
prachtige gc~ouw in zo korte tijd tot s,and kon komen. Woorden 
schieten te kort om dit voor· iedereen duidelijk tè maker" Daar-

- om op,deze plaats da'.' ook alleen : Cor, heel hart(llij\{ dank. 
Als blijk van waardering meende het bestuur aan de heer C.Pee
ters een camera te moeten aanbièden. We wE1ten, dat Cor. deze 
kleine hulde op de juiste waarde zal wet~n te schatten. Ook 
Mevrouw Peeters, die haar echtgenoot zoveel uren aan Lens heeft 
afgestaan, werd onder aanbieding van een boeket in de welver-
diende hulde ·betrokken. ' 
, De Heer A.Walhain voerde namens een groot aantal leden, 

groot en klein, ·het woord. Hij herinnerde àan het doorzettings
ve+mogen van ·een aantal leden uit vonrbijg0gane perioden. Dat· 
Lens thans zdngrote plaats in de katholieke sportwereld in. 
Den Haag inneemt, is ook voór hen een grote voldoening. Hei;'. was 
daarom zo ]?ijzonder prettig, dat. de heer J.11'.Dubois', ;,oorzit-

, ter uit de moeilijke tijden in het Lensb0s taan., deze glorie-· 
rijke middag mocht meomaken. · Namens een groot aantal lüden 
bood de hc&r A.Walhain een prachtige doctr:ï,.sche klok aan, ge
heel uitgevoerd in do LECns-stijl •. iiartelijk dank. 

Er waren e'venwel nog meerdere aam:czigen die onder de 
indruk waren, gekomen van h&tg&en tot stand kwam . Onze dona
teur de heer P.Stcens vond dat; nu we- zo'n prachtige accomo-
datie hcl;>ben, we ook alle aandàcht aan de techniscne prestat'ies 
van onze elftallen moeten gaan besteden. Ifaar zijn gedachtèn is· 

, goed ~pel-materiaal hierbij een eerste vereiste.·Zijn ge~chenk 
, ivas 6 splinternie.uwe voetballen; Hartelijk dank ,heer Steens. 

We hopen dat dez.e vele malen· in"het vijandelijke doü zullen 
verdwijnen. . _ 

D& heer en 118vrouw Zalmé bok ze,~- enthousiast over 
_hetge0n ze zagen,' mm,kto1 zich toch wel zorgen over d8 damess 
die er voor zouden zorgen dat· tafcls·en stoelen rcgclmátig e~n 
". goede b8urt " krijgen. Kenners op dit gdiiE,d a1:., ,zij

0 

zijn, 
v,isten ze hoe moeilijk h8t is, om de tafels"vanav!8kken vrij 

't0 houden" • hr bestaat c.venwel een probaat middel. Dá'arom • 
· zullen dE,_ taj"cl'S van een glazen blad -,;orden voorzien,· welke 

door de he<cr en lilevrouw Zalmé bEschikbaar'worden f8Steld. -Dank 
voor. deze zeer s;ympa th:ike geste . 

., 
,. 
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Een vriendelijke doch onbekende gever lièt een pakje 
bezorgen, waaruit een pra-chtige Lens-vlag te voorschijn kwam.· 
Dra' werd deze aan de hoogste mast gehesen eh gaf daarmede 
een spec:i:aal cachet aan deze .voor Len~ ZQ )51ijde dag. Ook 
werd ons e0rste .veld versierd met viet nieuwe hoekvlaggen. 
Grote. onbekende heel veel dank. . , , 

• .Veel zouden-we over deze middag nog kunnen schrÏjven. 
, Vèlen · zouden we nog dank moE. ten.brengen. Onze Lèns~r,evue mag 

'evenwel geen boekwerk worden. D(l.arom aan .ailen, wie dan ook, 
namens het bestuur,, heel hartel.ijk dank, voor alles wat U 
hebt gedaan om dit prachtige' clubgeb,1uw tot stand te brengen 
en deze middag vç,or ons onvergetE.lijk tè maken .. 

, · · Aan ons, 'leden en donateurs, d.e taak onze vereniging. 
,·•• tot nog groter bl(?ei. te brengen., Mofht er op 0en of and.ere 

wijze een beroep op U worden gc.daan, werkt dan allen mede. 
Zorgt er voor; dat cins.clubg;bouw het·•trefpunt wordt voor'• , 

, onze vereniging .. ' 

' . H.Houk~s, secretar~s 

In b'allotage i. 
' OFFICIÈEL , , 

n°36 E.R.J.Cramm, 7.3.47 Fl.Burgwal 17 
37 B.J.Wiggers; _lB,7-47 S~eenv,ijklaan 258 ~ 
38 L.A_.M.Englcbert, 31.12.42_ Fult0nstr,40 

, 39 R.J.M.Walsarie Wölff, 31.5.47 Randveen 23 
40 L .A .M .Schoften, 22. 5. 43 Valkenboslaan 287 

· Nieu\•,e; donateurs! 
n°437 H.v.d.Donck, Bezuidenhout 28.3 

438 Th.v.d:Laan, Pr.Marianndaan 108, Voorburg 
439 Mcvr .van Ma:rkwijk, Zuiderparklaan 86 '' 
4,~0 M.C.J.Raat, PGrziklaan 25 
441 J.Stcin,Weimarstr.88 

,442 E.H.P.Thenu, Snelliusstr,14 
443 ,H.M.vap. Tol, Sneeuwba:J,str;166 
444 N.E.1!.Vos, Parkstr.39 . 
445 Th.v.Bohèemen,.Ell:lekomstr-77 · 
446 B.Borsboom, Nµnspee\la")n, 372 
447 Ed.H.W.v.d.Oude:raa, Laan·y.Eik ,m Duinen 205 
448 M.K.Bijle'uelt, Hertellrade 126 
449 J.A.A.Grund<,k,m, Melis Stokelaan 1796 . . . 

' 

/ 

'· 

' ' 
i •,-. 

' 

l 
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n°45O, T~.M.Groothu:tzen, VredE:rustlaan rj7 

. 451 M.T.Stevense, Grovestinstr.117 
452 1.Arends,.Randveen 30 
453 Th;A.C.de' .Kok, Nieu:wewàg 92 te Lo,osduinen. 

BESTUURSMUTATIE. 
Het was aan insiders reeds bekend, dat de. heer 

J.Wüstefeld, to kennen had gegeven zijn functie als 2e· penning
meLSt<;,r ter beschi.kking te will,en stellen. Enkele wil.ken. geleden 
heeft de heer Wüstefeld, zich bereid verklaard de training van 

1 , een groep seniorön op zich te nemen. "Daarbij stond echter reeds 
vast, dat het voor hem onmogelijk zou zijn beide functies ,voor 
de volle 1Oo%.uit te voexen. Het bestuur )leeft ztch toen be-

,,, raden aan welke werkzaamheden de ·voorkuur moesten worden gege,
ven. De trainii;ig van eeh ·tweede groep senioren werd- zo belang
rijk geacht, dat besloten wèrd de heer Wüsti feld van zijn func- · 

. ,tie van 2e pcnningmeèster te ontheffen. · Gaarne brengén we hem 
hi&rdoor onze hartelijkè dank voor de vele werkzaamheden welke 
hij 'als bestuurslid ;Ln de afgelrpen jaron heeft verricht. U .. 
kunt er van overtuigd. ·zijn, dat de functie yan 2e penni_ngmeester 
momcooel irt onze vereniging geen sinecure is. _ 

. ", 
1 d Zijn ni(.UWa wcrkza'amheden heeft hij enkele we-

keng~eÎ gi!oot enthousiasme aangepakt. We zijn 'er va,n overtuigd, 
dat de heex Wüstofeld in staat is aan'een,groep senioren een 

. nuttige en prettige training te,- bezorgen. Hij behoeft hiervoor 
evenwel de volle medewerking van de voor deze gróep. -Dinsdag
avond - uitgenodigde leden; ·we rekenen er op, dat'deze het be
lang van een goede training zullen inzien, en de'lessen trouw 
en mot int8resse zullen volgen. Hierin zal ook de heer-Wüst~feld 
zijn grootste· voldoening kunn0n vinden. ~ 

Vanzelfsprekend moest in de opc•n· gr,komen func
tie worden voorzien, Het b.stuur ifÎ er in g~slaagd een bekwame 
:functionaris aan te' 'trekken· :in de'persoon van de heer C.Visser, 
dü reeds v0le jare,r in de Lenskring' thuis is. Do laatste jaren 
is hif niet mcci-r als actief voetballer 'opgetreden. 1en bless'ure 

_,, noo·dzaakte h"m het voctballén te staken. Zijn dagelijkse ar-
beid in ,het bankv,eze'n g0ven ons de garantie dát hij tezamen 
met de heer .L.de W,c;ert <i>r voor zal zorgcm, dat onze schatkist 
_op geregelde tijden cm op de juiste 'wijze z'al worden bijgevuld. 
We· ho ten de heE:r VissE:r · in ons colJegc· var,. ·harte welkom en wens, n 
htt~ bij zijn v.r~crk VÓor onze' vürGniging v-t:c-1 succes. HeH; .._.-

' 
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PROGRJ\fliMA PUPILLEN VOOR ZATERDÁG 3 OKTOBER;, 
lu45 Gr.W.Vac A - Lens A Ter:,:ein Buurtweg ,. '} 

lu45 Lens B Räva. C G 1 L-5· VII 
lu45 Velo B · Lens C Terr·ein Wateringen 
lu45 GDA D .· - Lens D _ 1 " Emmastr •. 
2u3O C0mb. I - Comb II. G 1 L 6 VII 

, DE OPSTELLINGÉN: . , / · . ' ·· 
Lens A: J.de Waart,H.v.Leur,D.v.d.Ste'en,N.Inter~a, 

C,v.Egmond, J.Middéldorp, F.v.d.Breemer,A.Waslander,J.Cobben 
R.v.Etcten, R.Brandénlmrg, Rés. :J ,A,Groothuizen/L.Boin. 
Samenkomst: lulO i.Javabrug. · ~ 
,.,; Lens B: R.Bruggeman,A.Overklift, A.Englebert,J .v.Lies

hout,G.v.d.Togt, R.Eyck:elhof,A.-:Scltllart~ J.M.Groothuizen, 
H.Brandeburg, Th.]?rochard, R.Reabel.· Res.C.Rooduijn, P.v. · 

- D ck~ · ' · , . -- L,I • ,, • -

y . / ' . ,- .. .. ' 
Lèns C: P.de ~leyn,A.Koopmans,H.Rothkrans,W.Krol,F.Koene 

A. v .Es, Chr.Kréuger, M.Walsari;W0lff, J. v.d. Zalm,H. SuykE,rbuyk 
A.de Brom•(ér. Res.: P .• v.Es,A:Peetoom. 

. Lens·D: M.Broeke, J.Groeveld,J.Nuyen,M.v .• d.RuitenbE:ek, ... ,.. 
F. v.d. ou·deraa ,R .Duyyestijn, J .Janssen ,A. Lustenhouwer, J .Hermserr, ' 
A.de Vries, R.Blok. Res/:C.Rooduijn. Samenkomst: lu2O,Haag- · · 
w_eg, hoek Thorbeckdaan. · . ' • · 

kns CombI.: R .Arends ,j. v .Rooy ,l!..Groen,P. Oss.e; J .Bremm·er; 
M.Bakker, A.Schellart, J.M.GroÖthuizen, H.Brandenburg,Th. 
Brochard, R.Reabei. · . · . ·. ·· · · . ·. 

Lens . Cómb. II: R.Bruggeman·,A .Overklift, A .Englebert, , 
J.v.Lieshout, G.v.d.Togt, R.Eyojelhof, R.Camphuizen,J.v.d. 

, Br0ek, J.Egber:ts, B.Össe, P.vJJijck. . 
· Programm~ v0or. zaterdag 10· oktober: I;eris A-RKSVM ; 
, Valkenü,rs - Le11_s B ; LE;ns O-'GDA_ ;. _1Eris D-VVP. ' 

. . . 
,· ' • SPUIT ELF ! ! 

Ori de coe ur van donateur '· '- •· 
Toen ik op do· et.rste ,contactavond in het nieuwe club-

· gt,bouw ( wat een :paleis !) acte de présence gaf, da11rmee 
gehoor gevcndE,· aan de o-progp in de, Lensrevue, vodde ik mij 
cnigsziris een vreemde vng'el tussen dÉ/ Lens ers, waarvan ik 
m1,;Gn:cte zo zeer deel 4it ·te maken •. A;tlicht zoekt men dan·na,ar, 
een ,~orzaak. -"e to'cn vàri de Lensr~vue is gC:lijk aan ·di~- '' r. 

·1' 

\, 

{ 
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welke ik mij nog herinner ui_t de tijd toen ik zelf' nog actief· 
voetballer.was. En aangezien het cluborgaan nog altijd de uit
laat is van een vt-reniging, zou dus de kleur vah de vereniging 

.. dezelfdé moeten zijn. Toen ik· enige vertrouwde gE"zichten van 
"vroeger." tErugzag_en met deze Lènsers "in gesprek raakte, 
haddon we het over de vervrLemding welke dreigt tussen _dona-
teurs en actim,e leden. , 

Mij de sugg'es'tie van een nauwer contact tussen de 
,lonateurs (supporters) r•nderlïng harinncrend, welke in de 
laatste-Lensrevue werd ge-op~·erd, voelde ik dat dit wel eens de'· 
vinge:r óp de zere plek zou kunnen· zijn. Mijn vraag is nu of 
het niej; mogelijk z·ou ·zijn d_c 'dona·teurs mip.dels' een skncil · · 
aan' te schrijven ,i'n hen uit te· nodigen v'c,or· 0en bijeenkomst 
_tü• houden hetzij i'n het " drooggelegde " clubhuis hetzij elders. 

Waar d<: actiE,ve ledrn het nnderlingc, èontact. op en 
bui ten hc,t sportve'ltl niet. mi'!sim, nioet h0t naar mijn gevoel_ 
ook mogelijk zijn de donat8urs duidel'ijk te maken dát ook zij 
_behoren tot dE;. grote 1(nsfr.miliü, J .Douw 

Conur.e-ntaar redactie: 
Wanns:er wij'de geachte spuitgast goed be-

grijp.en, ziet hij een nauwer contact tussc.n de donateurs onder
ling dus als hèt middel om de dreigende vcrvrc8mding tussen 
donate.urs enerzijds en ,,ctir-ve leden anderzijds uit de weg te 
ruim=. E,rlijk gezegd lïjkt het ons juist dat.een dergelijk 

, contact deze vervreemding C8rder il\ de hand werkt. B'ii de par
tij én moeten 'juist zo visel niogelijk met elkaar in c0nt:ict wnr
deri gûbr,,cht en a_an dat ideaal wordt op het ogenblik door de 

_ ]:'éPé. hard gewerkt_ ( contàctavonden, ,buitcnlar.dse trips etc .. ) . 
· Neen, wij persoonlijk voelen m_eer voor het idee van de vorige 
. week, hl. om tot een s_oort supporters-vereniging te komen. 
Maar natuurlijk g0ven v,;i.j dEc 'suggestie van de he.er Douw graág 
Ónze segen en publicE.ren,voor eventuele vcorstandcrs·èven zijn 
adres : Escamplaan :J.05, ' · · 

·Redactie. 

UITSLAGEN VAN ZATE.RDAG .EN ZüNDAG,,j.1. 
,Senioren. 
Lans 1 - Gr.W.Vac 2-1 
HPSV 2 .:. 18ns 2 1-2 
Lens 3 - VE.lo 2 2-6 

,· 

Junior,,n 
SHS1.l - Lens 1 

·Rava 2- Lens 3 
Lens 4- VVP 2 

6-4 
0-2 
U-5 
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Vervrlg· Senioren .. 
IDJSH 4, - Lens 4. 2-4 
Lens 5 Postd.5 0-3 
Celeritas 7-Lens 6 6-2 

.Lens 8 •- BMT 8 4-3 
Pupillen 
Lens A - VVP A 

GDA B , 
Lens C 

· VVP C-

- Lens, B 
Valk. 

- Lens D 

\ ... 
4:.0 

_0-1 
2-3 
1.:.1 

ve~volg Junioren 
DHBRK l - .Lens 5 
Lens 7 VVP 7 
Rava 8 Lens 9 
Lens 10·- VVP 11, 
,Lens 11 ,- . GDS 5 , 
Q,.St.10 Lens 12 
Rava 12 - Lens 19 

- ' 

3-0 
1-3 
Ö-4 
3-2 
4-5 

: 5-0 
·. 4-0 , 

,, . 

ÀTTJ])NTIE / 
Nu W1J in ons çlubgebduw zo I n unieke gelegenheid 

hebben om de uren, die wegens regenval en ónoespeelbaarheid 

. van de terreinen ni13t ~P het vel'd kunnen wordE)n doci'rgeb:pacht; 

binnenshuis te beleven; heeft de Juco zich bezonnen op de 

vraág, r'p welkie' wijze a,an de jongel:ui aangèname verpozing 

kan worden géboden. ,:, , . ·, 

. '.lè zijner tijd zal; de commissie hie,rover n&dEre 

medeá'clingen doen: ' 

, Vast staat rOEids, dat wij spellen van allerlei aard, 

zulîcn kunnen g(•bruiken. Hi13:rv0.~r vragen' wij gaarne de aan-" 

dacht. Wi;j'vormf!eden.n.l. dat hier <'f daar, in kasten of-op 

Z\'lcler, nog spelmateriaal ligt 'te wachten ~m weer in functie 

te mc'gen -k0men. Als er maar 'spelers vo0r waren.! . ~ . 

Vièlnu·, die spelers_ 2;ijn er ! En wat het materiaal 

· bEctreft, · denken wij aan dammen;'-·schaken, allerlei sóort ge'-

,. 

•,, 

zcls·chapsspelèn .• · , , ; , , . , "; · , . 

_ , Vrüenden van Lens, cnntr ~1eer uw spelarsenaal ·eens. 

Mogen wij een ,:,f ander' kr-m<Sn halen ? Of bd t 1J even naar 

- dhr.E.Sarolca, tel.331506.· Of 'rfoe'mt U het zelf mGe ·naar het. 

Lenshome ? • U verdient d~ dank, van de Juco. ' 

' . 

l?. Jufl'E,rmans 

LENS 1 V,EliSTRIJDENREVUE. . , 
. Het eerste lE-ve:rde ern l<':vèndige 8li spannendé !'jtrijd 

tegen _Graaf Willem,· die; de talrijke t0<cichouw~rs vÓllèdig · ✓• · 

bNeide·. In IJ.o eerste helft werd wel aan wcer·skanten het 

h~utwerk getr0f:f'en,' d.~ch hcS't' net bl~ef onb_c.roerd.
1 

Na de _rU:.st 

een zware Lensdruk c-p de GrafE:lijke veste, ,die ·np het punt, · 

·stnnd t8 capituleren. Îl0ch; het doelpunt kwam, z0als·mcer 

. ' .. . , -
.- ~. ~/ ~'. 

., .- t' 
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VOClrkomt, aan de indere 
1

kant. Bij een sp~radis~he .uitvál-scciord
" de v;-oengele link.sbuiten'(0-1). Lens pakte direct flink aan 

· om·de stand te egaliseren en dat lukte al vrij spC1edig door 
een boogschot van Luijckx. Lens behield hot bestê van het spel, 
maar het winnênde d<:)elpunt bleef nog even uit. Tot KN1s Ras 
met een hard schot de kH.per verr,.ste (2-1). Ondanks Yerwoede 
pogingen der gasten v00r een heter rGsultaat, bleef het bij· 
deze 2-1. De J,eiding in déze, zeer sp0rticve m::tch was_ ui tste
k;end, Lens 2 won ripnicuw; al v:aren de- cijfers ( 2-1) gee,riszins 
in ver~ouding t(lt• onze veldmcerdèr.heid. 00:i:-zaak: . te veel ge-

. miste kansen ! Lens 3 k~n het niét klaren tegen een fel Velo2 
en ging met 6-2 ten. ond8r•; Lens 4 0ndervê'nd stugge tcgénstand 
van llMSH, maar v:ist· zijn bf.•tere techn,iek ·e:n sptl · 0pvatting 
toch in een zege, uit _te drukken 4-2. Lens 5 zag zich geplaatst 
t,genover eun zetr sterk Pnstduiven-team, dat wel hêel h<'-.ge 
ogen zal' groien. Onze jnhgens gaven goed partij, musr ·legden 
toch alh;szins,«rvol het lnodje (0-3). Het-zesde, in ver
zwakte samE!nstelling kreeg êen 6-2 lesje van de Celeri tas-vc-

- te,_ranen. Prettige tegenstanders, maar rudo r0tten in l;E!t vak, 
die ons weinig kans gaven. Lens 8 st"nd 10 min. vn0r tijd • 
r::et 3-1 achter en weinigGn gaven onze tt-:-udc mnnnen11 nog kcns 
tegen de vèel jE:ugdïger BJ,;T-ploeg. Maar t··en het publiek zich 
in de pauze van het u:orste zich tot hu.'1. WC;dstrij.d' wendde, V-'181-

"' den onze v~ tc..rr:..nen zich unn hun e~r verpii-cht, nog even nan ~ 
te tnnen, -dat de v0etbci.llers in het achtste zitten . In die · 
laatste· 10 minuten lfoten Rc•odenrijs, v.Rijn, v-.d.Bemt, c.a.' 
nog éêns zieh, v,at je al zo'.met een bill kunt dr>én,, m,;,t- a·ls 
gevnlg ,3 fra<.:ie g<'áls -( allt van Roodenri'js) Em ·· een uiteinde-
1.ijke 4-;..3 zege • Fantastisch ! ! · · , -. -~ ' 

~ 
De Junioren -r,arem ditmaal niet zo succesvol. liet üers te - / leed de üerste nederlaag tegen e,m heus niet zo sterk SHS. De 

·achterhoede was er niet in en m, kw&.men zelfs ·met 5.,,1 achter. 
Wel werd nog npgehaald tot 6-4, maar ve.rclcr kuarnen we nï'et. 
Lens 3 ging dnor n,p he.t goede pad, maar 4 en 5 verloren 0p
nieuwr.• Ook Lens 7 leed zijn eerste nedc;rlaug tegen een sterk 
VVP-team. Lens 9 en 10 bleven echter ong~slagen en bo,_kten 
beide, zij het kleine, overwinningen. 

' .==:;=====9 .== ·==-=' ;::::::;:;:::;;;:;::;:;::;::;:=== ·========·" ==..-===~====" ======. === , . 
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·DE'LENSREVUE 

Weekblad v ,d :R.K. V .V ."LEÜIG 'en SNEL" ,, 
.rledac tie i G. l.am, Wilgstr. 71, tel. 391224 

G, Jehée ,K.Emma:ka:de', 50, tel. 63 3674 
GirÓnummèr j;,n.v.Penningm.LENS :336711 

33e .1AARGÀNG (1959-1966) n°G 8 Oct 59 . 

=========================·===========· ===================== 
' ' ' 

- Donderdag 8 Okt. 59,: 
Zaterdag 10 · " :' 

LENS' ZAKAGENDA ' 
Tra,ining groep III _ . , . 
Junioren 7,9,10-,ll,12;13 Pup.A,B,C,D,,E · 
Senioren 1,2,3,4;6,7,8 · · 
Clubavond· in de wori.derte,;t i 
Training groep II 

; Zöndàg 11 . " 
Maandag 12 " 
Dinsdag 13. " 
Woe,,sdag 14 ·" 
Donderaag 15 " 

: Training selectiegroep,Woensdagmiddagclub 
Trai':ing groep III. · ' 

-=---====----==---· =----==-==== ·:;;;--=-,==--====-=-========· ::::--;;:-= 

. , BLIJFT HET TV/lEDE ZONDA.G ONGESLl.GEN .?? . 

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

Nieuwe leden: 
, OFFICIEEL, . 

J - ' . 

; ..- 3 96 E • R, S , Cramm, 7 . 3 . 4 7 Fl uvr. Burgwal Î 7 
•397 J.H".Mejan, 6.3.49 Gietenstr.17 ' 

- 398 M.P .F. Walsarie .Wolff, 25. 10.49 Ra'ndveen 23 

'399 Neecke, A.F.i~., 25.12,47 Melis Stokelaan 2332 

J 

~4()0 A.C.J .Jànssen,: 14,8,50 Pr.Margrïtesingel 84,Rijswijk , 
. ..-401 Waslander A .I(:A. 22 .12 .4 7 Oosterhesselenstr .193 

..-402 A.de' Veld, 6.11.46 Zonneoord 209 
_::403 R.Roozenburg, 26.8.47 Keplerstr.310_ 

' , 404 E.G. Smulders, 4. ll. 46 Nev.•tons tr :515 
•In ballotage: . 
·. -37 B.J.Wiggers, 18.7.47 Steenwi·jklaan 258 

38 L.A.M.Englebèrt, 31.12.42 Fultonstr.40 
39 R.J.M.Walsarie Wolff, "31.5.47 Rándveen 23· 
40 L.A.1!.Scholten, 22,5.43 Valkenboslaan.287 
41 R_.Eergmarls, 24.1.50 Meppelweg 639 1 

Nieuwe donateurs: · 
454 M.J .'il. Neecke, Melis Stokelaan 2332 ' ' .. ' , 
455" J .J,,eere, lilaaswijckstr.21 Scheveingen 
456 D.ter Haar, Suezkade, 93·· • ' , , 
45} Mevr ~ C. Gie S( n, · Weir:.ars tr. 250 

J . ·! -- 1 t \ • , ' ", ~ ' 
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458 P .Bul -t, Frankl.ins'tr .1'26' 1 · , 
. 459 J .de Wolf, Bènoorder;houtseweg 243 

460 G.J.Roodenrijs, Sportlaan 209 
461 J.H.Phil:ip,, Colu.mbuss·tr.Z61 

·~· 

. 

• 462 Sipjorgo,J., Melis Stokelaan 2448 
46:!l kievr. J .Mannot, Schipperstr. 76 

' 

' ' 

. -~- ~-· 

464 J .N .,Os,se, Marconistr .43. 
-:-:·-i-

óNS CLUllG~ l:OUW. 
Twee maa:rÎdag~avonden hèbbèn we nu onze clubavond 

in eigen <'mgeving· doorgebracht. Over de op, .. omst zijn we zeker , 
niet ontevreden. Vanzelfsprekend is' alles nog niet in kannen , , · 
en kruiken. Er zal de e.v. weken nog het een en het ander ge
organiseerd inoetèn worden. Daar zijn natworlijk voorbereidingen 

•. voor nodig. U hoort hieromtrent spoedig meer; • 
· ·, Komt U intussen ~ok eens een kijkje nemen. Het 

is er tepaald gezellig. Speciaàl onze, donateurs hebben nu ge
legenheid eens nader met onze vereniging kennis te maken. Ook 

_ zij:.zijn dus van harte welkom. 
, • Er is de laàtste weken in onze revue zo het een 
en ander geschreven over het contact van onze sup,:orters. J,,en 
prilcr.:tige gelegenheid is de: e.v. 'uitweds'Lrijd van ons eerste 
elftal, ··vp 18 okt.a.s.trekt ..ons eerste elftal naar Concordia· 
in Hillegom. De reis gaat per buii. Hçt zou erg prettig zijn 
indien.we een grote schare supporters konden meenemen. Wapt 

·de positie we:Lke ons eerstena'drie wè.dstrijder. inpeemt is 
wel bij'zcinde:r; fraai. De sp(Lers zijn be·reïd hun kansen zo ,goed 
mogelijk te verdedige_n. .. U hebt d.i t in de drie voorafgaande 
wedstrijden reeds kunnen constateren. :,iets is voor hen pret-

. t;iger dan te weten, dat hun strijdlust door de Lens:..aanhang 
·wordt ,gewaardeerd. Topnt dit dan door Uw bezoek .ook.aan de 
uitwedstrijden. De kosten vpor de -reis .. rnrnr Hillegom zullen 

. bij een volle bus + i' .2. -' pér Îiersoon bedragén. Hsbt U dus in
teresse ,;m de. r!)is-mee te· mqken', geeft U dan deze week even op 
aan het secretariaat. Telefoon 324721. Jun:i,oren, voor zover . r , -
plaatsen beschikbaar , f .1.-' per persoon. 1rogen we qp U rekenen. 
. -
K .N .• V .B .-TOTO. . ' . . · . · 
==-'-'-=-.;::..;;.=· Het was te verwachten,· dat de deelname voor de 
buitenlandse pool énigszi-ns zou. terug. lope:1. Toch konden we on~ 

., . met 269 deelnerJers goed handhaven. ·zover bebind was bij o,.s 
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ll'puriten de -hopgste, score. Een respectablè àantal: -Zondag 
a.s. weer een norma~e pool, waarbij de.berekening weer· veel 

· eenvoudigris. I:oet U weer mee·. De' formulieren kunnen weer tot· 
ZATERDAGMIDDAG· 5 uur worden ingeleverè. ·op de bekende adres-,. 
se!l: dh<r.H.v.d.Lely,Bouwlustlaan 95 1 djjr.Wüstefeld,Regen.i-' · 
tesselaan 198; dh:r;.A.J .Walraven, •Gnudenregenplein 58; sig. 
maj.Korlvii,ke, Beeltlaan hoek Laaµ van Meerdervoort; dhr.L. 

' de Boer, op oris terréin aan de .·He·ngelolaan; en dhr.Houkes, 
2e 'Schuytstr.60. Ook • U hebt tij tijdige inlevering 'eèn kans 
op de." ton " VE>el succes ! ,; · · ' ·· 

VARIA '" 
· -Al is de eigenlijke examentijd voorbij·,· toch yal t er 

vaii dit' front nog niÉuws· te vertilllen. Goed nieuws zelfs, 
· want zaterdag j .1. slaagde Loek 'Knij'ff voor zijn examen 

chemisch bedrijfsanalist. Van harte gefelici teerd,Loek ·, . 
· -De heer en Mevrouw J. van Luxemburg-de Bruin werden· .. 

verblijd met de geboorte van een toekomstige L;;nsjunior, 
die zij de r.aam Theo gaven. Ook aan hen onze hártelijk.e· ge

:luk-.:ensen · !' · \ 

. GJi,'VOllL1N VOORV/ERPfüs. 
De voorraad gevonden vqorwcr,pen is sinds onze 'l.aarschu

wing in de Lcnsrevue van 2. weke:n geleden, dat wr;, na 14 dagen_' 
tot ui tdtling zouden ov.es gaan, rtau~1el_ijks geslonken. Wie · 
iets mist, kan nog vrijdagavond tussen 6 en 7 uur bij dhr. 
A.van Gaste,1, Tomatenstr.166 terecht om _zijn eigendom terug 

·.te halen. Z,;:ter-d,;g kunnen de Iiéfhebbers uitzoeken wat'· ze · 
wiL en meenemen. 

"lfog één verzoek: Ji,r is ook· ee"n linkervoe:tb'alschoen 
bij, in pr-i~a. staat. Als de -eigenaar niet van plan is die', -• 
te !<;omen tErughalen, wil hij il:an,, misschien de-rechter-schoE:n 
ook a'fstaan ? .Met E.en - c·ompleet paar kunnt,n we al tijd wel 
iE,mand een plezier doen ! _, 

' 
FR0GRA1!MA SENIOREN VOOR ZONDAG., '11 Oct.1959 
-2 uur -Hoornwijck J_ - Lens L Hoornpark, Jan Thyssenwef3 

J,ijsvrijk ( vriendschap. J , 
- 1furtE:rkwartic,·r 4 G 1 L 5 V 1 , 

VlJC 5 G 1; ·L 5 V 2 .. 
-2u30 Lens 2 
-J.2 u. I;en:s 3 

>. 
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-12 uur Lens 4 - ODB 4 G II , 1 5 . V 3 
-3 uur Lens 6 - VCS 9 G I 1 6 V 2 
-11145 Lens 7 -·Postd.6 G II •15 V 2 

OPSTELLINGEN ' . . - _, ., ·/ 
.Lens 1 : H.Eisenburger,J.Admiraal,H.Hakct,B.Luijckx, 

, C .Peetèrs, J. de Heer, P .Burghouwt·, J .Beijersbèrgeri ,H .Jacobs, 
. H.Beijorsbergen v.1!cn., J .Ras. Reserves: J .Sui.;kerbuijck_." 
Grensrechter : dhr.A.Bogisch. Leider: dhr.S.B.Gras. · 

Lens 2 : R.á.e Waart;A.v.LaarhovECn,H.Kemper,N.de Gruyter, 
J. v .d.Mce:r, L ,Knijff (F), F .Burghouwt ,H. Lancée, R.','iüstefelè:, 
A, Linnewwever,, J. Wüstefeid. Hc,servÈ,s: L .Fortman ,Á. Lutterman, 
C. v. d .Beek. Lé:ider:· clhr .A. de Weert. 

Lens 3 : C.v.d.Bc,e:k,A.v.Luxemburg,A.Hoppcnbrouwers,H.v. 
Tiijk,H.Rooduyn,G.Kempérman,W.Stoové,P.Fretz, N.N. , B.fün
dricks, P.Meoershoek. fü:sEOrvcs : R.Blok, G.de' Zwijger. L€ider: 
dhr .G .Kemperman Sr.· 1 

, kns 4 : F.Kortekaas,A.V1;ster,C.Vddink,L.Knijff(V), ' 
C. Hoogev<.,,Jn, H. v. Niel ,A .Beek, V.v. Luarhov_en; P. Berg~nH,ncgouwe:,n 
K .Admiraal, J. Jager. fü,serves: M.Hecrkens, W .Klünnen. 
' Lens 6 : II.v.d, .• Beek,E.Löwenstein/R.Becker,E:.Nieuwe·nhui-
zcn, G. v .Gein ,G-.Jehec, J .Kuijpcr8 ,H .P~müngs ,F .Schippe:i;:s, G. Lám, 
J.Brochard. Reserves ·: L.Blom, J .C,.Brussel. • · 

. · · Lens 7 : .J .Frijters; A .Ondcrv:atei-, 0hr .JLrhcugd ,A. Loykcns, 
J. Schutte., D. v. Lieshout ,J. v .Bussel ,'c. v .d .Bogaert ,A. Tisseur, 

{, C.J .• Kras,L.N_iessen. · füi'serves: A.Lunct, J.v.d.Be·ck. 
. . Len.s 8 : A.Blok,Ph.de Heer, J.Bom,J.Roozenburg, H.v.d. · 
Boog;rnrdt, J .Bontje,A.v.d.Bemt,H.J'anssen, C.Schilperoort, 
A,Roodcnrijs, H.v.Rija. Reserves : F.l\iourik,.- S.Jfroon. 

Af'schrijyingEi'n te :r'ièhten aan dhr.F.J.v.1uxemburg, Buys 
llallotstr.54, tel.636509. " 
" Pr0gramma. Senioren voor zondàg, 18 Okt 59. 

· · Concordia H -· Lens 1 Lens 5 - ·.Archipel 6 '. 
Leps 2 = vrij Vue 10 - Lens, 6 

•. ·• ADS 2 . - Lens 3 Westl .6- Lens 7 
· Krammb.4 · - Lens· 4 Lèns 8 Ccleritàs 8. 

Van de JUCb. t 
-:-:-:-

,. Keuring ! ! Maandag a.s. 12 · Oët. worden de vol-
., gen.de spelers gekeurd: _R.Arends,1,!.Ba',ker_,R.Bruggcman,P.v.i;:ijck; 

·•, J .Egberts, J. J .Groc_n~veld, F .Koc,nc ,\'i .Krol ,J .Nuyen ,A. Sch'°'llar.t 
• . • lf- , 

I 

.' 



• 

, ' ~ 1 :· • • , 1' 

'",-/ 

' 

- - ,. , -53_: 1 
" -

- • ' , , , l - - , .--~ - ,1 

B.Osse, ·P.Osse,1.Boin,E,.Groen,M.BroEke,P.de·Kleyn, J.v.d. _ . 
Zalm, C.Rooduyn,F.v.Es,.A.l(kecke, ·M.W.alsari Wolff, J.Walsari', - > 
Wolff, J.Mejan,R.Bergmans,A.Wasla)lder,E..Cramm,A.Janssen, · 
B,Wiggers. Deze spelers zijn, omdat· eEi'n·speciale afspraak 
.gemaákt is ;met he;t ·Bureau voor Medische, Sportkeur.~ng, · ver': 
plièht om te komen. Indien zonder meer weggebleven. wordt., , 
zal het ke1,1ringsg&ld à f~ 2, 50 toch in rekening gebracht moe.-

. ten· worden • Indien men onmoge'lijk kan komen :is tijdige af-
schrijving verplicht aan dhr .E.Sarolea, ]l!ezenlàan 43, tel. . 
331506. MuyÎ;e.brengen,.!_. f.2.50; I, flesje ochtendurine. 

'Plaats van samcnkomsJ : 's- avonds orn _6ü45 Lijnkamp ï De la , . 
Rcyweg. 

• • ✓\ -. - . -, 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR° Zb.TERDAG 10 üCT.1959.· 

3u45 Lens 7 Gr.VI.Vau 6 G 2 1 5 V 1. 
3u45 Velo 6 - Lens 9 , , Garry Hoekstr.Wateringcn 
3u45 Lensl0-l'JH113 ·G21·6 V2 :, 1 , 

3u45 'Lens 11 ·-· DHBRK 3 G 2 1 6 .. V 3 
2u30· Velo·e·_ - ,Lens 12 •· 
2u30 Lens 13 - ,Q.Ste:p,i 12 G. 2 1 '5 '•Î/ 2 ,· 

PROGRA11MA. JUNIOREN VOOR ZONDAG 11 OCT .1959: 
. 1 

· 1 12 u. L0ns 1 - DHC 1 G 1 1 6 V 1 
.3· uur Valk.l Lens 2 Rotterdamseweg RiJs:wijk/ 
3 uur Lens 3 llDA. 2 G 2 1 6 · V ~-3 
lu15· LVSJ 1 ~· L0ns 4 '.l'E:r:Cein de Lier · 

· lu45 Lens 5 . '- DHL 6. , G. 2 1 6 V 3 .; 

' , 

. \· .. 

• 

Ol?STELLINGEN: '. ,...}J. " . f ., ,. .- ~ . . . 

Lr,ns 1.: G.Halleen,M.Harde:rs, W.,Jfansen,H.Dietz ,R.Roodbolf 
K. v.d. Laa, VI. Venderbos ;H. v, d .Spek; ,P .kern per., C. Nu,,tens: G. v. 
Du uren, R0s .IL Nieuw0nhoven. Samenkoins t.: llu30 op ons terrein.; 

; Lens 2 : F. de H9ogd, R.Dekk,er Kleijn,R.Looyesteyn·,F •. 
Walsteeker., _1.Hanssen, W.v.d.Laan,P.Schaoben, N.Nowee, M.Heer-

. , A . , . • 
schop, A.lfowee, c·.nanckaerts,:_,es.: H.v.d.Pijl,-A.Roodbol.,.. 
Samenkomst: 2ul5 Rijs?iijksepleii;i. Leider:· dhr.G.Schilperoort. 
,. Lens 3 : P.Schul.ten, A.Thomas,Al,Kriek,A.Rooduyn,1!.v.Zilf.c'.' 
hout, J.v.d.Knaap,R;P.r·linan,J .1!olier, 1.Thomas;YI.Burghouwt, 
P. de Haas. · , · i• ·, · , · . • 

'.Lens 4: · ,R .Borstoom,J .Groeneveld ,.A. Vriel.ink, J .Kid,ert, 

, . , .' .. -~: 
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. F.de Wit, R.Koo1mees,H.Englebert, J.Duyvesteijn,A.v.Eig;R. 
·. Meyer,·.F.v.Dijk, hes.: J.Duyvesteijn,R.Polman. Samenk0mst: 
·' 12u. 1,)yweg-Hengelolaan Leider: dhr.G.:v.ReGnen .• 

Lens 5 : G.Ekelmans,J.Jacobson;J.Mc.ycr,F.Duym,H.Nicuwén:., .. ;: .n ~--c_· l - " . • hoven, S.l)ouw, J .Wi tting; .B.l!rouwer, L.Bish,P.Nicuwcnhtizen, 
J.Veldink, Res.: W.Burghouwt.. · ', • -

. Lens 7 :"'iï.'Pannekeet, J.v.Ádrichem,J.1kyer,J.de Boer;G.de-: 
'Hoogd, A.Verburg,Th.v.Paassen, ,J.Kreuger, M.Bruinsma, 1/1,V&rmulst, 
I/.Wanders. "'es. A.Harte. · , 
, .. Lens 9 : F,C:romberge, ,à.Brouwer, J .Keetman,J ,Groothuizen 
J'.NuyE:ns ,H. Wubben, J .Englebert, P .Poillot, W .Rèinkemeier, P .Bus-

man,F ~ ~ .Gelii~i'h Rê~. ;v: F~%; d~,B~~!L Sam.Crikómst: 2u45- Leyweg :ho~k 
Hengelo laan. · ,· · · _ . 

· .Lens ·10 : 'A.v.d.Leeuw,P.v.Dijk,C.Mars,J .Verhaar,C.v.Baal, 
. N .Roozenburg,. J. v. Gervcm, R. i'i~lsari '/iolff', H .• v. Paassen .. , H .Beauvois 
il.Groot, Hcs.A.Magdelijns, F.v.d.Beek. . • 
· Lens 11': P.Beijersberge!l v.Hei;i..·F.v.Geest,H.Smit,J.Ki,cpcrt 
W. v. d.Meyden., C. v. Dam, A .Koeleman, A .Roodenrijs, J. v.d. Waart, 
H.v.·~zcrlberg, A_.Rade:-:w.eker. nes.: Il.J0hec. 
, Lens 12 :. A.v.Egmond', R.v.d.Wal,J .Schellart, C.de Heer, J . 

• v .Overbeek, S .Blok, J .J eht:e, N .Koot, J. L,mgerak, R. Peters, F .MeS•er 
, Rss~ :./\.Krol. ::>amenkomst : lu45 Hcngelolaan, hoek Leyv1eg. 
-- Lens 13 : J.Lunuman, T.Smabèrs, W.Linneweever,. F.de Hgas,. 
A.v.d.Beek, T.Leliveld,.J .v.Kloef ,H.v.d.Hciden, P .• de Jong, 
G.v.d.Kley, c:v.d.Kuijl, Res.: R.v.Gricken, R.Roozenburg. 

, · Programma voor 17 en 18 October 1959: · · _ 
ADOl-Lens 1; Lens 2-DHL 2; Wèstl.2 - Lens 3; Lens 4-GDS 1; 

V/estl.4 - Lens 5; Ltns 7-DHL 8', Lens 8-Vrcdenburch 7; Lcns•9-
DHL 12, Bl.Zw,9 - Len·s 'lo; Lens 12-Vradcnburch 13; DHL 17-

.• Lè_ns 13. 
Iedere speler Cl.font alle opstellingen na 'te kijken, annge_- " .. · 

zien dé mogelijkheid bestaat, dat men. in mcèrdere elftállûn 
', is opgest<Jld of dat men bij eeri ander .. df,,al tnèns r0serve 

staat. • 
'-:.,.:-

PROGRAM.MA PUPILL:E,N VOOR Z.AT1'.RDAG, lü Oct • 
-lu45, Lens A - H.K.S.V.M. A G 1 L 5. V l 
-1 u48 V &L:c nicrs ·A - Lens B l'errein Rotterdamseweg Rijswijk 
-lu45 kns C - GDA C. \ G 1 L 5 V II , ' 

' • '' ' 
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' -lu45 Lens D - VVP 
~ . . . a:1 L 6 

G':l L 5 
V III 
Y II 

'. 

· -2u30 Lens E-' OSC D 
De OPSTELLINGEN: 

Lens A : Res.: 

., 
H. Vermulst, C'.F.ooduin·. 

Lens B ·: 'Rës.: M.Bakker, •A,Peetoom. Samenkomst: lulO Ve- • · 
luwe plein. 

.. , 
.' 

' Lens C : Res.: P.Osse. 
De opstellingen van !, _!l_ eh C blijven voorl.opig als 

~ vorig'} week. Alleen wijzigü1gen zullen nóg worden ge;publ:i:'-· 
ceerd. ,.. 

· Le~~ D 11.Brockè,J .Groeneveld,J .Janssen,M.v.d.Rtiytenhoek·,.' 
• F.v.d.Ouderaa, R.Duyvestyn, J .A.Groothuizeni' C.LustE)nliouwer,. 

J,.Hürmsen ,A. de Vries ,R.Blcik. fü,s.: J .Bremmer, J. v .Rooy. 
Lens E : R.Arm;ids, J.Nuyen,E.Gro&n,J .v.d.Broek,·J .v.;::,orj:l, 

L Boin, P. v •. Es, B :Oss,:; ,R. Camphuizcn ,A. Gr00t, P. v .Dijck. -
Afschrijvingen: Lec,s er de jpniorengids nog eens op nn' ! ' 

Want het blijkt, dat niet iqdereen die regels kent 
ProgrE:mma .voor r7 eet.: DHBRK-Lcns A; L&ns B-Wit BL; 

GDA - Lëns C;"Lens D-OSC;.Lens E - GDS. ' 
' ' ' -

D~l, SCHAAK:'. en TAFELTENNIS.~~~P~TITIE VOOR DE JUNIOREN. 
. Zoals jullie ;[n de Lcmsrc,vue van de. vnrïge week .hebben · 

kmmen lezen wer.den degenen die een dam-en/of schaakspel ter 
bceschikking hebbc•n, verzocht om e,ven de Hr.Sar0lca op. te bc.1-
len qf viel dit bij hem te. bezorgen, _ '. 

- Welnu, het is de bedoeling van de Juniorencom.:,issie voor· 
alle op zondag speknde elftallen, dit î.s dus 1 t/m 5, een 
d.am-cn schaaR: competitie te qrganiseren 8n 1·1el op' zaterdag- .. · 

' 

, avond J:7 Okt0ber a.s. Voor dezè twee competities kunnen alleen, 
schriftelijke aanmeid:i,_ngen 'vîor:.den aangenomen. Inschrijving, 
,c,:În tot en met woensdag 14 oct .a.s. geschicdE:n bij de Hr. R. 
Bl.ok, ·1oosduinsekade, 26. Het geheel ~al ond_or leid.: ng staan 
van 'de HH .. H.P.v.d.Srick ·en R.JJlok. , 

Over de tafel tenniscnmpetï tie kunne;n -nog· geen ngdere 
bijzonderheden· worden vermeld, aangezien wij nog niet weten 

• v,anncer de tafel zal' komen.· Iif ieder geval wo,rdt hieraan, ook 
gekerkt., Voor deze competitie )cunnen insc\lrijvingcn Gveneens, 

, geschieden aan bovengenoemd adres en wel tot ·sin met 31 Oét.a.s.' 
, · Wij hopen dat er _voor >de diverse·'competi ties veel animo 

bostaàt, zodat dit v0Pr. herh~ling vatbaár is. Voor de 4 win- ;1 , , 

·. 
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Nam,ms de contactcommissie van 

JUCO R.Blok. 
:-:-

"" L1NS 'WEDé'TRIJDENRJWUE - Uitslagen van Zaterdag j.l. 
Junioren 

Vre,denb.6 L~ns 7 2-2 
Lens 8 - Rava· 7 3-1 

~Lens~ Q.St.8 4-2 
· Gr. W. - Lens 1 b 0-5 

GDA 9 - Lens 11 9-1 
,•Lens 12- VVP 15 7-1 

· Lens 13 - MOA 3 0-8-

':Pupillen 
Gr. Vli llem Lens A 
J.Jens B 
Velo B 
GDA D' 

- Rl:\,va 
Lens 

- Lens 

C 
C 
D 

· o"-1 
: 0-0 

1~1 
1-1 

• r l· 

• 

~ens 7 kwam niet verder dàn een geli~ksRel. tegen 
Vredenburch. In hot begin zat Lens b'1110orlijk op de bi'l, maar 

. later ging het ilempo zakken. De fel spelende V1·cdenbûrchers 
konden zich loswerken,.Een prachtig schot van Palman bracht 
cns op 1-0, maar -5 min. voor ru:èlt Vlé!S hot gelijk. •1a dv rust 
speélden de te;genst,i'ndcrs v<:el. bettr c.n nam,m dc,n ook met. 
2-1 .de leiding, toen onze keeper een bc,l niet kleemvest kreGg. 
Totdat eindelijk· 2 min.voC\r tijd de gclijkr.-.aker op prachtige 
wijze door W.Vc:rmulst l\'IE'.>rd gescnord. • 

het achtste kwam met de eerste overwinning uit dû bus 
en verdiend. De .eerstd helft was overigens zwak eh werd, be
sloten met de stand 1-0 voor Rave., ·als govnlg ven €€Il blunder 

,, 

in onze achterh6E?de. De tweede h<:lft sp~elde Lens echter ·zeer 
goed, en we wisten de acht8rsti,nd om te zetten in een 3-1 over- •. 
winning. JJtJ clotlpuntcn onistnnden uït con Prima -kopbsl van Sui_j
kerbuijk, uit een corner, '- en goed .cfskndschot v;(m V;c zen berg 
èn een juist afwerken ven Vcrsteegh, nr:d,,-,t Kreug"-r tLgen fü,·. 
keeper· had geschoten. Mtt zo'n enthous·iusme kom"'n E:r nog wel 
meer ovcrv:innihgen. ' ·. · · · 

• • A « r - • 
Ook Lens 10 bl~of ..ongeslagen .en nam bE:ide punten van 

b . • . 
de Rnggcv.;nning mee·. cns ·ging vlot' v.s.n Gt~ rt en had rr.et rus-t 
reeds. ec.n 3-0 VC\Orsprong, die na de p,::.uze nog tot 5-0 1rnrd ~ 

' ' opgevoerd. Bravo! _ , , •. · . .·, 
Lens 11 kreeg met Holland-Bc,lgië cijfers Uop van GDA. 

· De L'.'ofld'finers waren_ z<,ke=; 2 'klassen beter di:n ons elftal, 
· waan.n lb. tmnal heliemaal niet klnptfJ. , 

. 1 
' ' 

,. 
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DE LENS R ~ V U·E 

Weekblqd v.d.R .. K.V.V. J'J;,ENIG en SNEL " ':• 

Redactie : G.Lam, V/ilgstr.71,tel.'391224 

" . 'G.Jeheé, K.Emmakade,50,fär.633674 , 

. Gironummer_t,'n."v.Pênningm.LENS: )3'6711 --

-=============== ·=·· ==== ': =============·-~ =====:;::::===:::=:;;=====::;== . 
,, 33e JAARGANG (1959-1960) n° 7 ·15 Oiit 59, - '· 

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

LENS I ZAKAGENDA. 
. . 

Donder:dag 15 Oc~ 59 Training groep III·~+ II . 
" : Junioren Zaterdag 17 7,8,9,10,12,13 

•Pupillen a t/m e · . · 

Zondag·. 18 " Senioren 1·,3,4,5,6,7,8 
Junioren l t/m 5 

Maandag 19 " : èlubavond ! 

Dinsdag 20 " : ·Training ! 

'îioensdag 21 " Woensdagir'.i ddàgcl ub, 's 

·. !Jopderdag 22 " _, : Training 

Zondag 26" . " : Contactavond •. 

, HOUDT HET EERSTE. DE î'lACE VOL ??? ; 

ÓFFIClÉEL 
Nie'uwe donateurs: : 

465 L.v,Bochove, Anna Paulownastr.40 
'466 R.F.ten "ate, 

0

Galvanistr.·65 · 

467 A.J·.Hollants,. Eernwijkstr.28 Voorburg 

468 '1.J.A.M.Hanke; Anton de Häenstr.33 

469 G.1,.Roemers, Laan van.Meerdervoort 225 

470 1.1 •• v.<l..Valk, Vlingerdstr.l'l ' · 

471 _L.v.Velzen, Frankliristr.126/II 
Jl72 A.. L. Versteegh, Anna ·Bijnslaan. 22 

473 F.W. de Zwaan, Obrechtstr .. 119 

474 A.F.J :Linneweever, Wcsteinde. 32a, 

· 475 B,J .!,\.Burger , ,Star'ingstr:.41 · 

476 Me~.'J,l,u1LeÉrsum, Prof.Kaiserstr.6· 

4 77 G .'J .11laarseveen, Wormerveerstr. 160 

478 S.Zwart, v.Bo.etselaerlaan 71 
479 il..J.G:Versseput, Benekomstr.45 , 

' 
avoi,ds 

., .. 

I 

I 

training 

,. 
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1 • ~· 

-·. 
' 

I 
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I -58---------- .----- ------ .-- ------------------------------------In 1::allo'tage: . 
42 W.F.H. Eijkelhof 12.1.47 ·Melis Stokelaan 716 
,43 J .R-.F.Walsar:Î.e Wolff, _20.10.48 Randveen 23 
44 J .VI.M.van. der Raadt, 24.3\50 Hengelolaan 1023 ···• . ' 

-:-:-:.--:- . 
K.N.V.B.-TOTO • 

. Wederom een flinke stijging van het· aantal inzenders. 
Ditmaal ~aren het er 328. Maar zot.den alle seniorleden en d;na
teurs meedoen, dan zouden we tot een aantal van ruim 6üö komen. 
Mogen we voor a ,s •. Zondag op all<,n rekeneq ? He1 is de moei te 
waard

0 
èel\,;~Jje te \v.àgen. Formulieren kunt U ver~rijgen en 

ingevui:l.-:i'. J>1j' : Sigarenmagazijn H.v.D.Lely, Bouwlustlaan 95; 
Sigarenmagazijn P .,A. Wüstefeld, Regentesselaan 198; Sigaren-

r magazijn A. J. Wal raven, Goudenregen plein 58, Si~ren:nagazijn 
Korlvinke, Beeklaan hoek Laan van Meedervoort en bij de heer 
L.de Boer, in ons clubgebouw Hengelolaan 600, op Maandag-en 
Woensdagavond tuss_en ·7 en 10 uur en op Zaterdagmiddag tttssen 
3 en 5 uur. Uok kunt lT het formulier afgeven bij dhr.!1.Houkes, 
2e Schuytstr.60. De ui t°"rste _tijd_ van inleveren is ZATERDAG
MIDDAG 'ui ter lijk VIJ}' UUR. , · 
'i'RAINI!.G. ' 
. . , Over de npkomst varj onze senioren op de twee t:tainings
avoi;.den kunnen we wel)'tevreden_zijh. Speciaal de Woensdagavor,td 
groep is vrijwel steeds geheel ·aanv,ezig en er wordt met animo 
getraind. De·r~sultaten zl.J!len .zeker niet uitblijven. Op Dins
dagavond kunnen er nog enkele ,geplaatsi;worden. · Senioren die/tot 
heden nog niet aan de training hebben deelgenomen, worden dus 
a.s. Dinsdagavond verwacht. . · 

• \'li). t ]J er ivel om -denken, dat de trailling onder alle om-
standigheden doorgàat .' Ook als het slecht. weer is en de velden 1niet te gebruiken zouden zijn, wnrdt U op de Hengelolaan ver
wachf. ·1n ·ons clubgebouw he.bben we. dan à~ie ge_lcgenheid om de 
tactische kanten van het voetbalspel te bëlichten. Dit laatste 
onderdeel wordt in•vele · el:t'.-l;allén nog te veel -verwaarlonsd. 
De t,ichnische commissie rekent op Uw aller mede werking.' 
UI'i'SLl!GENDIENST. 

}Ict, kost aan h-,t secretariaat de laatste weken weef veel 
moE>i te om in het bè.zit te. komen van de ui tslá'gen van de op zate• 
dag en ,.ondeg" gespedde· wedstrijden voor senioren-junioren en 
pu.pillen. ' ' ,. 

: /. 
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Dé spo~tafdelfngen van de. divèrse couranten stèllèn 

' . 
' . 

het bijzonder op prijs deze uitslagen uiterlijk Zondagavond 

zes uur .in h','t bezit te hebben. We zijn er van overtu:ï,gd, ' 

dat in elk van onwclftallen,.tenminste één speler thuis· 

over een telefoon be.schikt. Maák dus onder elkaar even de 

' afspraak, .dàt,. één speler op· zich neemt om de uitslag van -'de 

. door zijn 'elftal· gespeelde wedstrijd" direct even door te , 

geven aan het secrètariaat. Het telefoon is toen wel bekend: 

324721. Mogen we op Uw medewerking rekenen ? Dank bij voor- \ 

b'è'a·t. ,, ·' '\ -

CONCORDIA-LENS. 
, !~et za_l_ ons 0erste elftal veel moei te kosten om ~.on

dag a.s. weer twee punten rijker.te wqrden. Maar toch hebben 

;we vo],docnde vertrouwen ir,_ de ca,paciteit~n van onze voor

trekkers om ons ni{t al te ongerust te maken. De r0is naar 
. . -

Hillegom ga&t per bus .. De start vindt plaats om 1 uur, vanaf 

café J.Hierck, A_peldoornselaan 46. Er zijn nog enkele 1>laat-' 

sen beschikbaar. De .kosten bedragen f .1. 50 per persoon_. Ju

nioren voorzover plaatsen beschikbaar kunnen mee à :f.1.- per 

· persoon. We rekenen op een volle bus. Geeft U zich nog eyen·_ 

op·aan het ·secretariaat om teleurstelling te voorkomen. De-' · 

spelers en reserves worden om half een verwacht bi_j café · 

J.Hierck. 
SCHEIDSRECHTERS-PERIKEL EN. ' · ., ' 

' ' ' 
Het is algeLeen bekend; dat het aantal actieve voet-

,p.allers elk j,aar nog toeneemt. ,De K.N.V.B. heeft veel zorgen 

,om voor elke wedstrijd een scheidsrechter aan te wijzen,. om

dat de uitbreiding van dit onm:i:sbare corps geen gelijke tred _. 

g0udt met de toeneming van het aantal spelers. Daarom is het· 

- noodzakelijk dat elke aangesloten vereniging voor dé' nieuwe' 

. ' 

cursus tenminste een scheidsre·chter voordraagt. ,, 

· - Deze ,cursus zal half november a.s. aanvangen .. We 

'zijn er van overtuigd, dat er fok in onze vereniging'wel 

'enkele leden of donateurs zijn, die zich garo:-ne ·met de lei~·. 

ding van.een voetbalwedstrijd ·zouden willèri belasten, doch 

• <0r tot heden niet toe kwamen zich aan te mel·den. '.Daarvoor' 

. is er nu eeti prachtige. gelegcnhéicl!. 'Mocht ÎJ dus id€:'e hebben 

• g0eft Il dari even een briefje of telefoontje· aan de secreta--, 

ris H.H<"ukes, 2de Schuytstr.60, tel.324721., ~,'ij van onze 

ka'.nt; ziüle·n er dan ·voor zorgen, de.t U bij d;:· r'crstE= ge~egc~-

·- , ! ,· ·,. 

' .. 
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heid in de geheimen van de, spèlregels .zult worden ingewerkt. 
Bij voorbaat verzekeren we U, dat U aan het leiden van ,een , 
voetbalwedstrijd veel voldqening zult beleven. .:Daarnaast . 
verschaft U vel~·jongelui een aangename en nuttige ontspan
ning. 1.lochten onze leden of donateurs iemànd kennen die hier
voor ook wel zou voelen, doch geen lid van een aangesloten 
vereniging· is, dan is ·er ·geen. bezwaar t,.egen ook deze:namen 
op te geven. '-Ook dit probleem I zullen we uel voor U oplossem. 
We zien, met belangstelling' Uw- àanmeldingen tegemoet·. 

. -:~:-:-:r 
. PROGRAMMA SENIOREN 1/'00R ZOUDAG, 18 OCTOBER 19,59, 

2u30 Concordia H. ~ Lens 1 Hillegom, Einde. Brouwerlaan 
~ 2uur ADS 2 - Lens 3. Mor.sterseweg té Loosduinen · 

,.,. t.o.n°10 
.-12. uur Kranenburg· 4-Lens 4 Kijkduinsestr. ,hoek Duinlaan 
-12 " : Lens 5 · ' - Archipel 6 Hengelolaän 
-12 " VC'C 10 '- · :.. Lens 6 Schenkl:·:de 
-12 '-'. Westla:r;,.dia 6-Leils 7 Lar.gebrf:kv,eg-te Naaldwijk,, 
-lu45 -Lens 8 ~ Celeritas 8 Hengelolaan 
OPST1LLIIIGEli: . , 

Lens 1 : H.Eis8nburger, J.AdmiraaljH.Hqket,B.Luijckx,-
C .Peeters, Vi .IIE;gge, P .Burghouwt, J .Bei.jersbe:;,0 gen ,A. Linnem,evcr . 

. J.de He_~r, J.Ras. ReservE'.S : R.de V/aart,Ii.de Gru,•ter,F.Burghouwt. 
IJr,,nsrecht,·r: dhr.A.Bogis.ch. Leider : dhr.S.]l.Grac_. Samen1<:orr.st: 
i2u50 Ccfé Hi~rck; Ápe'1doörnselaan. . •· · 1 , , 

Lens 3: . C.v::d.Bèek; A.v.Luxembyrg, A.Hoppenbrouwers, _ 
E. v .Jlijk ;' ir. Rooduijn ,-G .Kemperman ,Il.Blok, Vi. Stoové, R.MahieuI·Jr. , 
P.Fretz,P.Meersho,,k. Reserves: B.Hendricks, H.'P,ennings,R.v. · 

'Westing. Leider : Jlhr.G.Kemperman Sr. 
Lens 4 :_ F.Kórt.ekáas, A.Voster, é.Veldink,K.Adr.1m:nal, 

:.Knijff (V), l!.v.Niel,.J .Jager, V ;v.La&rhoven,P.BergenHenègou
·aen, J .Linneweever,L',For.tman. Reserves: C.v.d.Bogaert, (l.ds 

.,Zwijger. 
· Lens 5 : H.Verheugd, H.Cramm, W.Banke,K.Cramm,J .v.i'lesting 

R.Verbrugh, P,de Leeuw,P.Wolff, H.Naastepad, A.Lutterman,F.de 
Jroot.' Restirves: M.P.Bom, S.de Bruijn. , · .' •, · · 

· Lens 6 : H.v.d.Boek, -E.Löwens'tein,ll.Bi._oker,C.Ui.:uwrnhuiz.:n 
'.}. v .Gein, G .Jehee, L.Blom, J .KuijpE:rs, ~':Schippers, G. Lam, J :ilro-
0hard. Reserves: J .Borsboom,A. ünd<:rm.tE:r. ' 

- . ,... ~ 

'' 





No. 62. 

KLAVEl~JASS~N. 

Vhj hebben op de Iiaandagavond wel gezie11 dat er 
velen in onze vereniging zijn, die niet alleen kunnen 
voetballen maar ook klaverjassen. 

Gezien het zeer grote sukses dat wij met onze 
Paas-drive geoogst hebben, hebben v1ij gemeend thans 
goed te doen door een Kerst~drive te organiseren. 

Dames en Heren, grijpt Uw kans en doe mee aan 
onze drive. 

De speeldata zijn als. volgt:; 
1.'I. c;\.NDAC: 26 _ OKTOBER 

' M.AANDAG 9 ,NOVBl\lBER 
MAANDAG 16 1;ovEUBE)1 
lILAH;I)AG 2J N OVEHBER 
MJJ.ANDAG 7 DCCE!IBER 
Z0EDAG 20 DECEMBER 

Een aantal zeer aantrekkelijlfa prîjzen ligt op 
U te wac;1ten.' _I;aat ons er dus niet mee zitteni; l. 

Hieronder vermelden wij een aantal punten w2.ar
Va.,.""1 U reeds nota kûnt nemen. 

a) );lij bL""lnenkolllst treltt _U een lootje 
vmarop staat vermeld aàn welke tafel 
U die avond moet plaatsnemen. U moet 
dus op elk.van ·de-E speeJ,.avonden een 
dergelijk lootje tr~kken. 

b) U speelt dan aan deze tafel J partijen 
van 1500 punten. Bij iedere nieuwe 
partij moet U rouleren, zodat U met 

· _ieder van de J aanz.ittenden een partij 
speelt. 

c) Het totaal behaalde aantal punten uit 
dezè·J partijen wordt" door ons genoteerd. 

Degene, die dus na 6 avonden uit 18 partijen het 
hoogste aantal punten heeft behaald is winnaar. 
Dit waren dan de belangriJtste punten. Het overige 
vertellen wij U op onze 1 e avond van 26 01::TOBER a.s., 
daar wij anders plaatsruiL1te te kort komen. 

r:et enige, da.t' wij nog wel willen vermelden is, 
dat het inschrijfgeld voor ledcn/clonateurs/tTi,e::: 
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64. 
f. 0,50 per persoon per avond en voor introducé's 
f. 1,--. (Dit kunt·u natuurlijk voorkomen door 
de Jetreffende i:ntrqducé(e) donateur(trice) te 
·maken van onze vereniging). ; . . 

U zult begrijpen dat wij gaarne een overzicht 
willen hebben van het aantal deelnemers. Wij ver
zoeken derhalve alle geïnteresseerden zich even 
schriftelijk op te. geven bij de Hr. Jager, Weiraar
straat 67, Den Haag. Dit dient te geschieden v66r 
24 OKTomm a.s. 

MOGI;H WIJ OP :,~jO:N MASSAL;; OPKOEST R~KEIJEIJ: i ~ 

BRIDGB-DRI\Tt~. 

Bij voldoende belant;stelling zullen wiJ op 
WO.CNSDli.G "11 NOV:~NIBBR A.S. een bridge-drive organiseren • 

. -Deze.. drive kan echter e,lloen doorga11g vinden, indien 
. er aan.5 tafels, dus met 20 personen, kan worden gespeel 

., ·1eneinde misverstanden te voorkomen, kunnen uit--
d sluitend -schriftelijke aani:)eldingen worden geaccepteerd" 

en we,l tot 5 NOVfüGBR a.s.-._ , --_ · ....... 
Het antwoord wat b'etreft ·het al -of ·niet' doorgaai"l 

van deze.bridge-drive ligt th/lils bij u. 
' 

KOïTTAICTAVOHD. 

' U heeft reeds uit de tekening kunnen opmaken 
dat er op Zondagavond 25 OKTOB:SR a.s. oen tweede 
gezellige avond in ons klubgebouw·· zal plaatsvinden. 

De muziek zal weer worden verzorgd door het bij 
velen reeds zeer bekende •ILElTS-TRID '. 

:1:{0B HEER LEI~S-VRIEHDEF;, H0E-I.8:~R 1IBEUG-D '. 
Komt dus allen, zodat wij reeds bij voorbaat 

vaan een gesl2.agde avond kum1ei1 spreken. 
Tot ziens op ZOt:DAc:'-.'I.VOl{D 25 OI:TOBER A.S. 

Pé - Pé. 
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r Lens 7 i J.Frijt~rs,.·P.y.Ónna,Chr.Verheugd, J.v.d.Beek, 

, J.Schutte, W.Klünnen, À.Tisseur, N.Drabbe, •J.v·.Bussel,C.J. ' 
'Kras,L.Nié'ssen·. Reserves : .n·.v.Li'eshout, l\i.Heerkens. · · · · 

, Lens 8 : 'A.Blok,Ph •. de He,r; J.Ballering,J.Roozenburg, · 1 

J ,v.d.Boogaard,t, J.Bontje,A.v.d,Bemt,J .Bom,C.Schilperoort,. 
A.Roodenrijs, S_,KroÓn. Reserves:. H,.Mulder, · ' · · 

Buys 
Afschri,jvingen te· ;richter,:, aan dhr.F.J .v Luxemburg, 

Ballotstr.'i4, tel.636509. · . . Programmá, , ~ , 
voor zondag, 25 October· 1959. 

uur ·Lens · 1 - THB l - 12 uur Lens 5 - VCS 8 - 2 
- '2 11 Laakkv1. 5-Lens 2 . - ,12 11 VVP' 6 • Lens 6 
-12 " Lens 3 - ADO 6 '_ .- lu45 Lens 7 - Velo 6 

. " Vies~l.4:: Léns 4 - 12 11 Arc!Îipël 8-Lens 8 

Willen 'dE senioren die nog·cen pasfoto moeten leveren 
! . . . 

lii€raan zr spoedig mogelijk gevolg g6ven ? Op de .achterzijde 
· naam, v'obrnamen (•eerste naam vnlui t ) en• ge:boortiédatum ;. 

/ • # ' .. • • • • ' • ' ' 

. -.-.---.-
PROGRAMI;A JUNI OP.EN VOOR ZîTERDAG, 1 7 OKTOBER 1959. 
-3u45 Lens 7 - DHL 8 GII· L 5 V I 
-2u30 Lens 8 'Vrr;:dcnb. 7. GII- L 5 · V r. 
-2u30 Lens 9 ·DHL 12 . GII L 6· VII 
-2u30 Bl; Zw. 9- Lens 10 · Tcrn: in Wassenaar 

, -2u30 Léns 12- 'Vrcdenb.12 GII L 6 V III 
-;:u30 :DH;r, 17 - kns 13· TE:rrein Delft. 
PROGRAI~!A JUNIOREN VOOR ZONDAG, 18 O:::TOBER 1959. 

-12 uur ADO 1 - .'· LE:ns 1 
·-12 11 Lens 2- DHL 2 
-lul5 Westl.2-~Lens 3 

- ' . ' 
~;~'/fn6 z~id~~iark 

-lul5: Lens 4 - GDS•l 
· -l?uur Viestàr.i.dia. 4-Lens 5 · 
DE, OPSTELLINGEN: · 

Terrein Naaldwijk 
GIL L 6 VIII . 
T(prrein N"al dwi jk. 

·, 

' 

L0ns 1, :_ G.Halleen, A.Thomas,VI.Hansen;H.Dietz,P.Kemper, · 
R.Roodbol, Vi.Venderbos, J .v.d._Spek,J.i.Herders, ·,:;.v.Duuren, , 
Ç .NuytEns, Samenkomst: llu30 Ve,li.lwepl0in. . . 

Lens 2 : .F.de Hoogd, R.Dekker Klisijn, R.Looyetseyn,ln.v. 
de Pijl, L,Hanssen, P.Schaeben,•k.v.d.Laan,C.Danckaarts, • ... 

· L.Scholten, A.Nowee, 1,1.Heerschop, Res. J.Kie])ert,S.Grocneveld 
~eider : diir •. C.Schilpcroort... : ' 

. " ., 
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-----------------------------------------------------------
·' ·~ Lens 3 : P.Schal ten,A.Rooduijn,A.Vrielink, F.Wamsteeker, 

Iv!.v.'Zilfhout, F.de Wit, R.Polm,m, J .Molier.,A.v.Eig,M.Kriek, 

.. _P.p,e Haas. Samenkomst: 12ul5. Leyweg, hoek Hengelolaan. 
Lens 4 : R.Borsboom,J.GroE.neveld,H.1ngle:bert,A.J,;nglebert, 

F .Duym, R.Koolmees, J. llilyve.stein, R.Meyer, J .Kiebt:rt, F. v. Dijk, 

A.de- .Jong. 1 
" 

Lens 5 : G.Ekelmans, J.J>jcobsón,J.Veldink,J.v.d.Knaap, 

H .Nic uwenhoven, S. Douw,, J. Vli tting, B, Brouwer, L. Thomas, V. No~ 

wee, W;Burghouwt, Res.·: N.J>annekeet. Samenkomst: 11_ uur Ley-

weg, hoek Hengelo laan. · · · 
Lens 7 : N.Pannekeet, J.v.Adrichem, J.Meyer, G.de He>ogd, 

Roodbol, R.Polman,D.Wanders, J.de Boer,M.Bruinsma, W.Vormulst, 

A.Verburg. Hes. J.Kiebert, 
Lens 8 : A.v.Egmond, K.Loomans, A.H,~rte, F.Roekers,· Th.v. 

Paàssen, A.dc Veld, A.v.Dijk,A.Verstoegh, J .Knug<ar,C.Smyker-. 

buijk, E.Wezenberg. Res.: L.Jehee, A.Koclcman. 

Lens 9 : als vorig<:; week • "'es. W.v.d._Meyde~, 6.v.Dam. 
Lens 1m als vorige we8k_. ~e_s. F.v.Gecst, J.v.d.Waart. 

Sam8nkomst: Metro ,iol theater bij- Laan van 1!u1rdervoort/Carn_e:.. 

giE,laan~ 
Lens 12: P.B8ij';)rsbergen v.Hen., 1//.Eykûlhof, J.Schcllart, 

C. de Heer, J. v. 0v8rbLek, F. v. d .Bn,k; J. Jehc,e ,N .Koot, J. Langerak, 

R?A,ters, F.Tuleyer: hes.: S.Blok, F.Jehec, R.v.d.W11l.'- , . 

' Lpns 13: R.v.Grieken, T.Lelieyeld, W.Linneweever, J.Lunc-, 

man, T.Smabers, l'.de Haas, ·M.v:d.Hcyden, C.Y.d.Kuijl·, P.de · 

Jong, A.v.d.Beek,G,Y.d.Kley. Res:: J .v.Kleef. Samenkoms't: 

lu45 Veluweplein., , · 
Programma voor 24 en 25 oktober: , Lens 1 - Lac:kkw .1; Wit-

, Blauw R.K.-Lens 2; Lens 3-VVP; Lens 4-RKSlllv\; GDA - Lens 5; 

VVP - Lens 8; GDA - Lens 9; Lens 10-Vrcdcnburch Lens 11-I:HL; · 

Lens 12-Juv~·n tas; fons _: 13-Vredcribm;ch. 

TRAINING. 
Met ingang van· vandaa'g, donderdag 15 oct. etfèrt de 

training voor een ni<suwc groep, ,,groep III, die: bostaat uit de 

vaste spelers van Lens 11 c;n 12. Deze groep gt:r.t trainên in 

de zaal Yan de "Broederschool aan de Hcr_schclst;r. ,e;n wel "op•

dcinderdagavond om 7 uur. De traini,:ig duurt tot kwart voor acht.· 

Gymschoenen meebrengen. ' . 

· ,-,i · Vonr deze trc.inin~;' é;cldt ook clc· Vf"stE: r·egcl: v;ic twuc-
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maal _zonder afschrijven niet opkomt;wordt niet meer1 toege

laten. D, afschrijvingen moc,t&n gericht wàrden a_an de Heer 

. E.Sa;i:-olea, fü,zenlaan, 43-, tel.331506 en moeten uiterlijk. 

vrîjdagavond nà de_ training tntvangen zijn. , . · 
Voor _alle deelnemérs áan de veldtrainihg nog even. 

ter ,herinnering wie vo6r · kwa:rt voor .. zeven komt, blijft bui

ten het hek wachten. Wie na ~ev,m uur komt, is te laat. Wie 
tweemaal zonder a.fschr;i.jven is weggebleven, behoeft niet 
meer te verschijnen. · · 

OVER DAI\Th!EN EN SCHAKEN. , · 

1 

, - , Het onlangs aangekondigde dam-en schaaktoernooi start , 

tot· grote vreugde van de liefhebbers a.s. zaterd;,g 17 oot • ." 

iri ons eigen clubhuis _ ! Candidaat-ridders van het vierkánte, 

bord worden om half acht vérwacht. V/çlkom zijn alle ,juniores 

'van de zondaga:t;deling. De leiding berust bij de heren R.Blok 

en H.P.v.d.Spek. Voor ec,n.goede gang van zaken ·is het nood

zakelijk, dat de. deêinemers zich uiterlijk donderdag melden 

b,ij voornç,cmde heer Blok, Loosdµinsekade, 26, tel. 395198. 
'lt . .'. -=-=-;·· -~ - , ., 

PROHRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG, 17 OKTOBER . 
. -lu45 . DHBRK a - Lens a - Terrein L,ckenburgh ' . 
-lu45 Lens b- Wit Bl. R.K. 'b G I L 5 V 1 
-2mur- GDA c - .Lens "c Terrein Emmastr. 
-lu45 , Lens d OSC ,cl · . 'G I L 6 V II 

,lu45 Lens e _ - GDS g· G I L 6 V III 
DE OPST.E:LLIIJGEN: - ;)' 

Lens u_: Res.,A.Ne€.cke,J.Mejan, Samenkomst:lu30 ingang 
, sportpark ·Ockenburgh. -· -- 1 

. ' 

Lens b : Res.: L.Boin., , ·_ .. , _ 
Lens c : Ros. :R.Cam·phuïzent J .Bremmer • .$amenkomst:lu30 Thor-_ 

-- > 
beckcl1Ján hoek Hallgweg. · . _ _ 

Lens·d : ld.Broèke,J.Grocncveld,J.Janssen,M.v.à..Ruiten1)€ek, 

F~v.d.Ouderaa, R.Duyvestyn, J .• A.Groóyhui<,en, ê.Lusten

houwe:b,- A.de Vries,C.Rooduyn,J .Hcrmsen.Res. :J .v.Rooy: 

Lons e : ILA:rends,J.Nuycn,Ii.Groen;A.Groot,J.v.d.Broek,t\. 
Vermulst, ll .Blok ,.1,. .:êu: torm, P .Osse ,P. v .:Elijck ,_P. v .Es. 

_"Rcs.:B.Össe.' t ,-
Afschri,jvingel". : zie ·'Juniorcngids .'' , 
Pr·ograi;:mn voor 24 oct.:·Lens a-Velo; ACS - 1ens b; L8ns c

.GJJS· Velo-Lens d · VVP - Lens· E. 

,. 
'1 

. ,•t 
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---- ------ ---- -------- \-- - ----------.-·---- ----------
ûITSLAGEN VAN ZATERDAG EN ZONDAG ,il. 
Senioren Junioren. 

' Hoornwijck-Lens 1 ( vr) 0-2 Lens 1 - :ene 3-7 
·Lens 2 - Westerkw.4 8-0 Valk.i' ~ Lens 2 3-1 
Lens 3. - vue 5 1-1 Lens 3 - GDJ, 2 2-2 
Lens 4 · . ODB 4 3-'0 LVSJ. 1 Lens 4 .6-2 ' 
HVV 7 - Lens 5 0-2 Lens 5 - DHL 6, · 3-1 
Lens 6 - yes 9 2-3 Lens 7 - Gr.W.6 1-1 
Lens 7 - Postduiven6 0-1 Velo 6 - Lens 9 1-2 
"Q,uiék.10 - Lens 6 1-2 Lens 10- DHL 13 4-2 , 
Pupillen: Lens'a- RKSVM 9-3; Lens 11- DHBHk 3 2-6 

Valk.a-Lens B 0-2; Lens c-GDA Velo 8 - Lens 12 2-3 
3-0;· Lens d-VVP 1-l;LE:ns ·E- Lens 13- Q.St.12 2-7 
ose d 4-0. 
SENIOREN .'

1 
h . . • . ens 2 se oot danig uit ziJn slof en verpletterde,,, 

Vlcsterkwar:t;ier met niet minder· dan 8-0, ·vmardoor we nog steeds 
zonder puntverlies zijn. · -

·_ Lens 3 schonk vue 5 het eórste puntje .. Hoewel Lc,ns 
ov8r het algemsJen st\)rker 1ms, sls::ngden we er niet in, dit in 
doelpunten uit te drukken. Spil Hooduyn stak in grootsé vorm. 

' · Lens 4 spealde geen beste wedstrijd, meer won. toch 
•èn behield daármee de kop. -A.s. zondag wacht ons e,an uiterst 
31ware toge,nstande:r~. Krm;ienburg !. · 

· Lens 5 stak zijn bezoek aan HVV 7 ree.ds ·vorige week 
zondag af. ·Een 2-0 zege was het re sul taa t ! · .. 

Lens 6 had bij rust een 2-0 v~orsprong op•VeS, dat 
echter na half-time driemaal onze ke.eper wist· te slaan. Lens 
b·am nie.t v,nder me1er d1:m twee knallen fogen het houtwerk: 
Een nogiil harde; 1•; einig pr,:ttige wedstrijd. ~ · 

. - . ---- .--------------------------------%------------·----~-----, 

,, . 
, 

1 _; 



D E L E N S R E V U E 
Weekblad V,d-.R.K.V.V."LENIG ·en SNEL" 
Redactie : G. Lam, Wilgstr. 71, tel. 391224 . 

I G.Jehee,K.Emmakade,50,tel.633674 
'Gironummer t.n.v·.Pemiingril.LENS: 336711 · 

=================== -==========• ============· i===~L======='"= 
· 33è JAARGANG ,(1959--1960) n°8 22 Oct 59 

--------=====·====================. ==· ============;;::;;:;::;;;;::::;::;;:=:=== 

Zaterdag,24 Oct 
Zondag 25 " 

Maandag 26 Il 

Dinsdag 27 " 
Woensdag 28 " 
Donderdàg 29 " 

59 
LENS'ZAKAGENDA 

Jun·.s, 9·,10, 11, 12 ,13 ,pup .a, b, c,d·, e 
s·en. 1 t/m 9, jun. 1 t7m 5 · 
Lens I contactavond ! · 

: Lens'clubavond ! 
Training! 
Woensdagmiddagclub plus t:taining 
Training ! 

----==-----------------~-----------------------------------
OOK U BEHT WELKOM OP DE KO:NTAKTAVOND ! ! 

-----------· ------------------.--- -----.-------------------
Nieuwe donateurs: OFFICIEEL 
n°48ü Mevr.J.Cottaa:t-Me;yer, Goudsbloemlàan 120 

481 N .A .IL Laur:man. Rozenboomlaan 97 Voorburg 
482 G r;i.:. ,- "::;_ .... 1'? .,.......,..,.t;..,._•..L..- -,<; .. J•~\,..,J,_~9,:I:-.~, 7 "1_Q 't:'" --,:""" ....... _. ...... ....---.-;;_~-.:•·-- _.,.,. :,v·~f"...-_-~;'1"'.'1-_"'~ _ .. _ .. -::::..!--~-~·:._··-_' 
48 ,Tf. 1·\.,~ ·•'' -,l.·< .. ••·c, .:·•• . 

./ -'-' •• .• , • - • i':: ~•'-"-<-.·· ..:?""-+--•,JJ;..çi...;,r~'Q•-~ . ..-~ _ _,.~ ,~~~ 

484 L.W.Claessen, Beresteinlaan 70 
485 B.Pijl, Trekweg 254 

In Ballotage: 
n°45 J.B.M.Nauw, 31.8.!î7 \iolweversgaarde; 877 

Nieuwe leden: , 
,.. 405 J .R.Walsarie Vlolff, · 20,lJ .48 Randveen 23 
., 406 R.J .F. " " 31.5.47 " " 
r 407 L.A.M.Énglebert, 31.12 .42 Fu-1 tonstr .. 40 
....--408 Vi.F.M.Eijkelhof, 12,1.47 Melis Stokelaan 716 , . ' -:- :·-

K.!'!. V. B • TOTO. 
Afgelopen Zondagavond hebben we echt wel in spanning· ge

zeten of de telefoon niet zou rinkelen orri een prijsVlinnaro: 
in de toto te melden. Zelf hadden we twaalf punten· weten· te ,.s:,:,..: 
vergaren, en gezien onze resultaten in het algemeen, dachten 
we dat er onder onze inzenders .wel een zou zijn, die dit to~ 
taal rijkelijk zou hebben overschreden. Jammer maar dit tele-
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foontje• bleef ui{. We houden hei du·s· maar weer op a .s .Zondag. 
Het aaptal deelnemers was dezè W.(!ek 350. Het gaat dus de _goede 
kant op. Zond?,g a.s •. weer eén aantrekkelijk progTamma. Doet 
U weer mee. U kunt Uw'formulierén inleveren op onderstaande 
adressen uiterlijk z·ATERDAGMIDDA.G VIJF UUR.: H.v.d.Lely,Bouw,
lustlaan 95; P.A.Vlustefeld, Regentesselaàn 198; A.Walraven, ' 
Goudenregenp1ein,58; li.Rutten, Eeel!:laan hoek Laan van Meerder 
voort en h.Houkes, 2e Schuytstr.60. In ons cl'ubgebouw kunt U 
terecht :Maandc·agavon..il en Y/oensdagavond tu·ssen 8 en 10 uur en 
op Zaterdagmiddag tussen 3 en 5 uur. Zoals steeds veel succes 
toegewens~. 
O!i'S CLUllGEBOUW. 

Deze schepping van bouwheer Cor Peeters ligt ons zo 
na aan.het hart, à.at we er nogmaals op moeten terugkomen. Spe
ciaal nu er v01·leden v.·eek \/oensdagavond een prachtige olie
haard werd geplaatst. ifo is ook .het laatst~ bezwaar voor onze 
leden en donateurs, n. 1. _de koude vee ten, opgeheven, . hetgeen 
met het oog op de a.s. fGsti'viteiten, de contactavond ·op a.s. 
Zonûag ;,n de klaverjas-drives gedurende de eerstkom<:mde weken 
van groot bela,;g ïs. · 

Het was ve.nzelfs:p:rekend VO'o:r- ons bestuur e'en grote 
· zor·g, om c<,n zo I n kostbaar ~tuki te .plaatsen. Gelukkig was onze 

vonrzi tter"· be:cend met een firma welke ·ons uit de kou zou kun
nen helpen. Een onderhoud µiet de. fü•ma KêJmps & van· Beusichem, 

-Delftschelaan 163 had tot resultaat dat de prachtige olie
haard _in oris ·bezit kwàm. :M.aar we} war~n niet alleen uit de kou, 
doch ook uit de zorgen, v,ant deze i'.irnia stelde de haard· geheel 

. gratis te óhz, r beschikking. l.e.i:, geste welke door ons Op hoge 
prijs. wordt gesteld en vmarvoor, we gaarne onze hartelijke dank 
be·tuigen. Ja,, wat moeten we er e.igenlijk mec;r van zegger ... We 
zijn er, een beetje bè~.m2sd van .. We zouden or,ze leden en dona
teurs die hun winter voorrr;ad nog moeten···: pdoen, toch v1ilîen 
adviseren eEns met bovengenoemde' Îirmá te gaan praten:. Wie 
weet . .... 

' li.Houkes, secretaris 
LE,NS-T.H.B" 

Unze voortre'.ckers hebb_en or..dervonden, dat het niet 
meevalt om ohgesla gen door de competitie te gaan,. 1lke tegen
partij is e:r op tii t 0:'1 spècîaal van: dit elftal _te wir,nen. Zo 
ging h,.t ook zondag jl. in Hillegom. Maar het ~,erEte is nog 

' 
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n~et verslagen. Het was erg prettig ·i;oVèel zupl?~rtE!rs ,in. 
Hillegom aan te treffen.·Vooreerst was de bus j;ótaal •uitver-
kocht, terwijl vele anderen zich' met· auto's ën brbmfietsen· · 
derws1arts haif!den gespoed. Hartelijk dank lui ! . . . . , . 
· We kunnen er op reke11en, dat ~ét zondág·'a-~-s,····tegèn 

T.H.B. (The Harlem Bàys) weer een .hardt dobber za·l.-worden, 
Daru::om'doen ·we ook nu _weer een öeroep op onze aaJ1háng: Reeds 

·. om-12 uur.kimt U een aántal aantrekkelijke wedstrijdei:i aari~ 
schouwen. Lens 3 ( ónze jeugdi·ge-senioren) speelt dan tegen 
ADO 6 en óp'dezelfde tijd treden.de oudste junioren Lens A 

. aan j;egeri Laakkwart:j. ere. .tlen t . U dus Zondag a.s. vroeg· op, dan 
vlmg· nàar de Hengelolaan •. De kachel brandt er en de koffie 
is klaar en lekker. Tot Zondag dus . . 

VARIA. 
~Er· liggen weer twee geboortekaartjes op de redactie

. tafel ! De heer en mevrouw J .C.Bom vrerdE.n verblijd met de 
goboorté van Hanneke, térwijl in het gezin van de·hee1 ·en 

· mevrouw· P .-J .11.Vi"agemans, _docntertje Francis haar· intreden t:èed. '· 
Aan beide ~uderparen onze hartelijke ·gelukwênse~. 
. :Naar aanleiding van"de 1geboorte van bovengenoemde 

Hanneke ontvingen we v:an'Jan Bom het volgende schrijven: " 
Mede namens mijn vrouw dank ik de spelers van het achtste 
elftal voor'de attentie, ons gestuurd'bîjbde geboorte van 

·ons·.dochtertje Hanneke".· Waarvan bij de.ze nota ! · · · 
--Bij het afsiuiten"van ,.eze rubriek vernemen wij uit 

de mond van de heer Daaf v.Lieshout ·"him self " dat hij van 
plari is· morg<.'navond de traini~g 'te bezoeken teneinde zijn 
verregaaµde dikbuikigheid té béstrijden. Misschien ook een 
:ideé voór U ??" · 

. PR.0GRAM1!A VOOR ZONDAG 25 OCT01lER 19!59 

- 2 uur Lens_ 1 - T.H.B. 1. Hengelolaan . . 
- 2 Il, Laakkwart.5- Lens 2 Hansoniusstr.bij.de Goeverneurlaan 

·-12 Il Lens 3 - ADO 6 -Hengelolaan 
-12 Il Westland.4 - Lens 4 Lang&br0Gk11eg te Naaldwijk 
-12 Il Lens 5 VCS 8 , · ._Hengclola~ 

'6 .. , 
-12 Il ' VVP 6 ·Lens Zuiderpark . · .. , . 
-lu45 .'Lens 7 - Velo 6. ·.flengeloiaan. 



• 

0.:. 12 uur Archipel 8 

3 uur Lens 9 

OPSTELLINGEN: 

., .. 
··1 . -72-

Lens 8 Buurtweg te Was'se~aar ( einäe 

R
: .,.. ;·:k 1··0

~ van de Waalsdorperlaàn) 
1Ja,W:1J · 

. . . . . . . Hengelolaan -_ _ , _ ... 

Lens·l: H.Eisen•erger, J.Admiraal,H.Haket,B.Luijckx,C.Pee

ters, W.Hegge, P.Burghouwt,J.Beijersbergen, -J.Ras,J.de Heer, 

J .Vlüstefeld. Reserves: C.v.d.Beek,N.de Gruyter,W.Stoové .Lei-

der: dhr.S.B.Gras. Grensrechter: dhr.A.Bogisch. --

-- Lens 2: R.de V/aart, :E..v.La,;rhoven,H.Kemper,J .Suijkerbuijk_, 

J. v .d.Meer, L.-M~Knijf:E, .. F .Burghouwt ,H .Lancée ,R. WÜ? tefeld_, _ 

A .Linneweever, .H .Beijc,rsbergen v .fü,negouwen. fü:serves: Fretz ,P. 

F.Korté!èaas. Leider : dhr.A.de Weert. 
· Lens 3: C.v.d.Beek,A.v.Luxemburg,A.Hoppenbrouwers,U.de 

Gruyter, H.Rooduijn,G.K&mperman;R.Blok,W.Stoové, R.Mahieu, 

B.Hendricks, P.Meershoek. 'Rèserves: H.v.Dijk. Leider : dhr.G. 

Ker.i:perman Sr. ,, , . ---·~···· 
Lens 4: A.Beck,L.M.J1•.ln.jff, C.Veldink,A.Ves-t;,er,K.Admiraal,H., 

.H. v .Niel, J. Jager, V.v. Laar hoven ,P .Jlergen Heneg,;,uwen, C .Hoog8veen, 

J .Lînneweever. Reserves: H.Naastepad, A.Hoefnagel, __ . 
Lens 5: H.VGrhcugd, H.Cramm,VI.Banke,K • .:ramm,J.v.Vlesting, 

R. Vcrbrugh ,~:i,. Wolff, H .Pennihgs·,A.Lutterman,F. de Groot, L·.Fortw.an 

Rèse1ve·: Chr.Verheugd. 
; _Lens· 6 i''H. v. d.Beek ,E .Lövienstein ,R.Bccker ,C .Ni~u:i,,;nl:uizen 

G.v.Gein,G.Jehee·;L.Blom,J •. Küijipers, F.Schippers, ·G:Lam,J .Bro..: 

chard. Reserves_: D.v.Lieshout, J .v.d.Be0k. ___ . · 
· Li:ms ·7,· J .'Frijteors, ·A.Efol·, G.de Zwijg0r, A.~isseur,J .Schut:.. 

te,· V/,.Klünnen, · P .de-- Leeuw ,J .v .Bussel ,R. v .Westing,C ,v.d. Bogaert, 

L.Niessen. Reserve: M.Heerkens. · · 

Lens 8: A.Blok,J.B":).lering,F.Mo~ik,Ph,de HE;er, J .Bom, 

J .Ron,zenburg,A .v .d .Bemt, H .v.Rijn,H .Muld0r,A .Roodenrijs,;;,_.Kroon. 

Reserves : H:v.d.Boog"àrdt;'"J.Bont",je, · _- .. · · · · 

Lens 9: · R .Mahieu, J. v. d ._:ikek, p._ v·. Onna,ll'I, P .Bom ,A .Ondervrà ter, 

A.Luneot, S. de Bruijn,N:,.Drabbe, C .J .Kras, D. v .Lieshc,ut, J :Brussel, 

Reserve : A.Loykens,. _ • . 

Afschrijvingen aan _dhr.~.J.van Luxemburg,Buys· Ballotstr,54, 
tel.636509, . . . ~ -

PROGRM.!ll!A .VOOR. ZONDAG 1 Nt.,VEMllER 1959: 
-Al tior 1 - Lens 1 ; Lens .2 - ADO 5 ; Spoorvrijk 2_ - Lens 3, 

Lens 4-Velo 4; Wass,7-Lens 5;Lens 6.-Ç;uick 6•BTQi;;-Lens 7: 
Lens 8-VVP 8 ; ADO 11 - Lens 9 ' .; · , ' 
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Gezien de indeling :van "èen 9e elftaf ye:r;z;óèlcen wij 

·allen aanwezig te zijn en. verwachten we gee~ afschrijvingen. 
,, 

C -::-:-:-"' 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 24 OCT 59 
·-3u45 VVP 8 - Lens 8 'l'errein Zuiderpark -
-2u30 GDA ,8 - Lens 9 · " Emmastr. 

-3u45 Lens 10-Vredenb.9 G 2 L 5 v'•··1 
-3u45 Lens 11-DHL 14 G 2 L 6 V 2 
:.·2u30 Lens 12-Juventas 7 . G 2 L '5 V 2 

-?u30 Lens 13-Vré.denb.15 G 2 L 6 V 3 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG.25 OCT 59. 
12; uur Lens 1 - Làakkwartier · 

-12 " Wit Bl.R.K.1 - Lens 2 
-12 " Lens 3 - VVP 1 
-lul5 Le»s 4 - R.XSVM 1 
-lul5 GDA 4 - Lens 5 

DE QPSTELLIIIGEN: 

i2.L6 v3· 
"G"2 . L 6 V 3 .. 
Terrein Ockenburgh 
. .. . 

. , 

Lens 1 : ·ai~ vorig;, wel;lk met K.v.d.Laan ; Res.P.de Haas 
. ·• . ~ - . . , .. 

en A .Rooduyn.. · · 
Lens.2 : F.de Hoogd, R~De~ker KÏetjn,A.Vrielink,H.v.d. 

, Pijl, ,L,Hanssen,. C.Danck?e:rts, W~v.d~k.an;L.$cholten,M.Hèer

··~·schpp, A.Nowee, F.Duym,Res.J.q.e Boer. Sa_:nenkomijt::p uu:i-

Veluweplein voor de school. · · · ., , . ',:. .. · 

Lens 3.: P,Schulten,A.Rooduyn,F.Wamsteeker'Pr•v~Eig, 

.M.v,Zilfhout, F.de Wit, R.Polman,S_.Molier,C.Nuyt.,ns,M.Kriek, ' 

P.de Haas, Res.; D.Wpnders.· ,, · · ·· · ,' .' 

• ,!. . . Lens 4711. Pannekee·t ,J'..Groe!leveld, J .Kièbert ,R.Kci'olmees, 

,-J .Duyvestein ,A .Englebert, ,H.)':nglebert ,R .Jlosrboom,1\.dc. Jong, 
F.v.Dijk, R.Meyer. . . _. · .. _. . . · 

Lens 5 : als ~orige twèétf~ ~~s: :G'!de 0 Hf>oid::t ,·.:.;•,,::,·,l.,-~. 5 ' 

Lens 8 : A.v.Egmond;K •. Loomans,A.Harte,F.Reekers, Th.v. 

Paassen,L.Jehee,A.v.Dijk,A.Vcrsteegh,J.Kreuger, C.Suijk~r-

buijk,1.Wezenberg,Res.: N .Pannekeet. . ... - ::-, ...... ,. 

,: Lens 9 : als vorige week." "'cs.:.J.v.OveI'beek.,W..Linheweever 

Samenkomst: ve:or dé R.K.Kerk te. Loosduinen om 2 uur, .... ·· 

· Lens 10: als vorige week."~- H.Weze~bèrg • .,;:· _ ·:. · 

Lens 11: P?Bcijersbergen,F.v.Geest,H?Smi t; ·J.J(ieliert, · 

,Vi .v. d.1!eyde,n, C ,v. Dam,AîK,oelëmarr,G .Roodenr":i.js,.:.S.,v. d,Wa_ar,t, 

R.PDters, A.Rademaker·. Rcs;- J.Langcrak. · - · ·' , , 
··, 

~. . ; 
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Lens 12: F.de Kleyn,R.v.d.Wal,J.Schellart-, C.de Heer, F.v •. 

d.Beek, A.v.d.Beek, F.Meyer, N.Koot,J.Jehee, P,de Jong,T.Mag
delijns. Res.: F.de Haas, S,Blok; 

Lens 13: R. v .~i::ieke.n, .T •. :(.E! l:i'.eyeld, B .Breuls, J, ~\J.l'.1.§lll!al\, '.l' .•• Sma
bers, R.Roozenburg, H:v.d.Heidei-i, A.de Veld,J,v.Kleef,F.Jeliee, 
A.Krol, G.v.d.Kley, ·Res.C.v.d.Kuijl, W,Eykelhof. 

Afschrijvingen: zie Juniorengids. 
PROGRA!lllVIA VOOR 31 OCT EN 1 NOV.59 

Lens 1-VUC; Lens 2-Verburgh; Verburgh-Lens 3; Lens 5-0SC ; 
Lens 7-Quick St.; Lens 8-Vestland.; Lens 9-Vredanburch, 01±~ 
vee-Lens 10, GDS - Le!ls 11; WestL-Lens 12; GDA-~n_s _13. · 
PROGRAI,IMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 24 OCTOBER 

-lu45 Lens u- V€lo a G I. L 5 VI 
-lu45 Lens b~ OSC b G I L 6 V II 
-lu45 Lens c- GDS d G I L 6 VIII 
lu45 Velo d- Lêns d. Terrein Wateringen-
-lu45. VVP e - Lens e ·Terrein Zuiderpark, ,. __ 2e ._ged?Ll te. 
DE OPSTELLINGEN: . .. .. 

Lens B : ingedeeld: A.de Brouwer 
-.·•Lens C : ingedeeld A.Schêllart, ,. _ ..... 

Reserves.voor A;B en C: C.Robduyn,R.Camphuizen,J.Groene-
veld, J .Hermsen •. _ ·· ·, 

Lens D: J\I.Broeke, J.v.Dorp,J.Janssen,M.v.d;Ruitenbeek, 
F,v. d,Oudo:taa, R .Duyvestijn, J .A .Groothuizen, C. Lust_~nhouwcr, 

· A.de Vries, R.Blok,H.Vermulst. Res.:B.Osse 1P.Osse. Samenkomst: 
·,. lulO Leyweg, hoek Hengelolaan. 

- Lens E :R.Arends, E.Groen,J.Nuyen,J.Bremmer,J.v.d.Broek, 
L,Boin~J.lllijan, A.Groot, A.PLetoom, M.Bakker, P.v.Dijck. Res: 
F.v.Es, J.v.Rooy. Samenkomst: lu3Ó ingang terrein Zuiderpark 
2e gedeelte (ach te~ ADO). · . · . _ .... ·. 

.. Aangezien J .Hermsen· e, J .Grocneveld z.:•.terdag \jl. zich aan 

.:''dCEl.ilchieten ". hebbén bezondigd, krijgen zij een e·xtra reser-
vebeurt. . . . 
PROGRA1Th!A voor zaterdàg 31 oct : RKSVM-,Lens · A; Lens· Il-Valke
niers; Rava - Lens _ê, i Lens d-Vrc~enburg;. Lells ·:C-OSC. 
LENS 'WEDS'l'RIJDENREVUE:- Uitslagen van zaterdag' en zondag jl. 

Senioren Junioren 
· Concordia H.-Lells 1· 1-1 ADO - Lcms.,l 
ADS 2 -Lens 3- 5-3 .. ~~ns · 2- DHL 2 
Kricnt burg 4 -Lens 4 1-2 · W es tl. 2-L,ms 3 

0-4. · 
0-2 
1-3 
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Vervolg Séhioren Vtrvolg Junioren .,· ' 

Lens 5 - Archipeih 6 2-6 Lens 4 GDS 1 • ·. 1-1!;) ! ! ! 

vue 10 - Lens 6 4-2 Wes'tl.4 - Lens 5 . 2~3-

Westl. 6-Lcms 7 0-0 Lens 7 - DIIL 8 · · 2-2 

Lens _8 - Celeri "lias 8 4-2 · Lens 8 - Vrcdcnb. 7 3.:1 

PUPILLEN Lens- 9' - DHL 12 1-2 

DHBRK - Lens A 0-5 Bl.'.Zw.9 - kns 10 1-5 

Lens B- Wit Bl.RK. 5-0· · Lens 12 - Vredenb,12 3-1 

GDA c - Lens C 0- 3 DHL · 17 : - Lens 13 4-4 

Lens D- OSC d uitgest. Ru:tificatie van 11 oct: 

Lens E- GDS g 3-0 ' LVSJ 1 - Lens 4 8-1 (niet 6-2) 

CompE. ti tie indeling: In de afdding van Lens 4 (jun.) is ,D(,n 

Ho•rn teruggetrokken, Dit elftal ·rnakt dus een 4-3 overwin

ning kwijt. Bij LE:ns 7 (.iun.) is VTc.dq.burch tc.ruggctrokkcu. 

Het 2-2 gdi,ike spel tegen deze club komt. te vervallen, 

DE: STAND BIJ DE SE!HOREN. 
Het eerste vcrspe.E:lde Zondag ziJn cco:r:ste ·:,;unt. fü-t onçler-. 

aa1i•t;:n.ndE. Concordia Hillr:mgora sno~pte ona een gelijks:pe'i i:f. 

Het dj.,,nt_e:chter ge~sgd te worden, dat dt.,liillegom~::ers_hs,ü. 

behoorlijk voor de dag kvmmcn. We, hebben zelfs 1 0.ng,t ,ffjp:;., . 

met 1-0 cchte1· ges-taan·, doch_ bijtijds wist Juc Beij_e:tsb~:rge:·:1 

de gclijkrmker t0 scoren en onze ongc slr::-.gen Sté:! tus to han:O.:-, . 

hav,m. En nu Znndag tr,gen THE.! 
1, Hilleg'om 5 9 18-5 1. .ADO 5 6 .12 28 - 2 ; 

2:·Altior 6 8 21-21 2. Lens 2 5 10 23 - 5 
3. _Lens 1 4 7 7-3 3 .. Laakkw.5 6 10 ·22--14 

4, Onze Gez. 5 6 15-10 4. Rijsw.3 5. 8 '15 - 6 

5. THB' 4 5 ll-9 5. yes 6 8 1).- 10 

}fot twcd.e had een vrije dag d1 dat kostte 0ns cle kop-: 

plaats. Maar' ·dpson~b1nks is d.8 post tie vqn onze reserves. niGt --~ 

mindsr fraai. De eL:rste vijf ve:.n dÛ wel zeer lange reeks van 

24 wedstrijden brachten de volle winst ! liet zal za~k zijn 

deze reeks zeg0pralen 'voorlopig nog niet te onderbn,kën,.Ls. 

Zondag wacht Lens 2 ercn zware opgave tegen Lackkw.· BlijVEfn 

we~o-ngE.slagen ? We hope so ! , .. 

Dat Lens 3 het in deze zwam a:fdcling moeilijk zou krijgen 

,rns wel e:nigszins te vcr?:e:chten. Ináerdaad zien wij onzé pas 

gepromoveerden in de lim~,crstr, regionen huizen. Het feit' ech- . 

. ter, ,lat in de·. me,cste wcdsh:ijden Lens wel dEgelijk partij' 
! 

,. , , 

, , 

·, 
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kon geven, doEJt ons goede hoop hobben, dat het binnenkort wat 
be:ter zal gaan. Ook tegen ADS was de nederlaag eigenlijk niet 
nodig. Enkele blunders leverden de gastheren enkele goedkope 

-doelpunter. op, terwijl de voorhoe·de zich V1ederom ni, t genneg 
doortastend toonde. Toch kan dit elftal beter en hier zullen 
v,e .het dan maar op houdm, .• 

8. ADO 6 6 , 4 15-16 l:. Lens 4 6 10 19-8 
9.Postd.3 6 4 10-22 2. Westl.4 6 10 18-11 

10 HBS 5 6 3 9-13 3" Q.Steps4 6 8 16-11 
Il.Lens 3 6 3 11-19 4. Kranenb.4 5 7 18- 9, 
12.vuc 5 5 1 5-22 5. Rava 4 6 7 24-13 

Lens 4 heefi; zich gelukkig uitstek(•nd Lerst<-ld van de mis
stap in de eerste wedstrijd. Momenteel staan Aad Vestcr c.s. 
zelfs flan de kop. Zondag j .1, werd het sterke Kranenburg op 
Kijkduin. de o<-rste nederlaag toE,gE:bracht. I<'raai werk mnnnen ! 
lfolaas ontvingen wij van deze \'1cdstrijd geE.n verslag. Opgelet, 
lui ,a.s. Zondag ga.an we op bezoek bij West 1. ! :E.cn blik op de 

· stand in de. kopgro0p hierboven zegt vclcloondo: Hr t zal c,cn 
zware opgsve worden m .. nr wili zijn niet pessimistisch. 

L8ns 5 winstlt mlt grote regelmaat iovcrwinningtn en nüder
··lagen af en numt nu met 6 punten uit 6 p,irtijen een rustige 
middenmootpositie in. Tegen Archipel wc.rd een duidelijke ne-

. dorlnag geleden. '.i'c, weinig stootkr&cht in de voorl1ocde en 
prijsgeven vàn het middenveld deed de bdans in dez0 bar slecht, 
wedstrijd ten gunste van do gasten OVLrslaan. Ook Lens 6 

. boLkte weer een nederlaag. Gedurende twee derde van de wed
strijd ging het spel gelijk op. Alle doLJ.punten vielen in do 
tweede helft. Om bc,urten scoorden bE:ide ploegen tot de stand 
2-2 was bere:.ikt. Daarna wist VUC d,oor .te drukken en -onze de
f,msie, die zich vo,ordien uit$ te~end had gewLerd, mof. st nog 
2 mt.al zwichten. Wollicht was het anders golopen als we volle
dig ·,mren gowecs t, maar aangezien Brochcrd en Ondorv,a ter ver
stek lieten gaan, speelden we slechts met 10 man. Le:ns 7 

· dat de onderste plaats dt,elt met Westlandia, ging bij dLZC 
club op b(;znek, met als rcsul taa,t een doelpuntloos geli;jk- . 

·-spel. liet zevende elftal kwnm in• de vijf tot nu toe gespeeldG 
wedstrijden pas één ke0r tot scoren. Dit is toch wel erg 
povtr. De achterhoede doet htt dE, laatste tijd niet kwaad 
maar: nu nog de doelpuntEm. ·Lens 8 is still,going strong! Hu werd Gcleritas aan o.c. zegekar gebon!].en, Wt::'lrm~e onze veteranen 

.zich .heltmèlal=boven,wn_gcvcstigd=hE,bbén.====== •==· === ======:= 
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Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Dinsd_ag 
Wo~nsdag 

LENS I ZAKAGENDA 
31' oot : Jim.. '7 t/m 13 Pup. A t/m E. 

1 nov : ·sen. 1 t/m 9· Jun. 1 t/m 5 · 
2 " • : Clubavond ! ' ' 

I .,,,, 

3 .,. : Training _, . 
· 4 · : Tra_~ning + WÓensdagmiddagclub. ·,· 1' 

-====--· ~=----------------------=--=-----------------------
,.·, , .. OFFICIEEL . 

In ballo'age 
11°45 J .E.M. Nauw, 31.8.47 . Wolweversgaarde 877 

46 J.M,M. Happel,ll.4.36 Lijsterbessier.153 
47 C.A:w .Verv,;a:r:-t, 5·,10,48, Wolweversgaarde 73 
48 N.J.J.v.Leeuv,en, 7.9.49 Denekampstr.8 
49 Ph.M.Jansen, 14.11.34 Brouwersgracht 28 

Nïeuwe donateurs: . .,, .' • • 
n"486 J.Buis, Joh.Camphuisstr.228 

487 A.flohr, Vredeoord 78, , . , 
488 P.M.Sjardijn, Larensestr,48 ·. 
489 W .J .J,Adam, Westhovenplein 9.9 , · 
490 W .Claproth, Jlieppelweg 876 
491 Th.Spr6r.k, Aagje Dekenlaan 130 

.,. 

.. 

,· 

. 492 Th.v.Staveren, Melis• Stokelaar. 2428 
493· Mevr.W.J.Hoppenbrouwers-Wiébe, Grote Marktstr.27 
494 D.Koster, 'Laan van Meerdervoort 234 . 
495 Mev:r-.A.L.v.Ort-Banke, Zwaardvegérsgaarde 76 
496 W.A.G.Ellenbroek, Drapeniersgaarde 9 
497 W.J.Zuur, Fred.Hendrikl'aar. 274 
498 H.J.den I-~lk, _Stetinstraat 98 Sfhevemingen 

· 499 H .J .Aken:ann, Haagweg 449 · 
500 U.Ijspe&i;, Sniplaah 22 
501 C.Alkemade, Dennenlaan 48 Rijswijk. 

' 
-. , 

' - , . -

.i 

' , 

' 

,, 

'· 
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_, 

'K .N. V .E-TOTO. . ,. . • 
' , Bi_j het verv,efke.n van de toto-formulierèn op z,i-

, , · terdagavond, is het voor de toto-commissieleden telkens weer··.~ 
een brandende 'vraag of het aantal·inzenders weer zal zijn ge
stegen. En tot nu toe wordt het., record telkims gebrç,k~n. Deze. 
week ontvin'gBn we 370 formulieren ingevu;J.d terug. Nog konden 
we geen·prijswinnaar noterèn, doch onze ervaringen van vorige 
.jaren geven ons de zekerheid,' dat een van onze· leden of dona-
, teurs • spoedig aan· de beurt zal zijn. Zorgt er dus' voor da.t U 
er ook bij \cunt zijn. Die''karis hebt U als U voor ZATERDAGMIDDAG 
VIJF UUR uw ingevulde formulier bij een v~n onderstaande adres-

·~ sen hebt afgegeven. Mogen we nog' Uw'aandacht vrager. voor een 
nauwkeurige in,vulling, speciaal wat betreft de ·juiste 'vç,or-• 
letters. Dus de juiste namen zoal's. 00!1 de Burgerli•jke Stand 
deze van U heeft opgenomen. ~it voorkomt moeilijkhed~n als. 
U straks tot de prijswinnaars gaat behoren. 

De adressen z"ijn bekend: H.H. H.v.d.1ely, Bouw
lustlann1 95; A.J.V/alraven, Goudenregenpl~in 58; H.;E.utten, ' 

• Beeklaan 385 hoek 1mm van Meerdervonrt; P.A.WUstEfeld, Re
gentesi1elaán 198. ))i t zijn alle'· sigarenmagazijnen, zodat U 

r. voor. Uw rookgerei geen aparte reis pehoeft te ,maken. In· ons 
::lubgebouw aan de Heiigelolaan·kunt U de formulîèren kwijt.op 
r.taanfüÎg-en woensdagavond tussen 8 .en 10 uur en op iaterdagmidda 
tuss-~n 2 en 5. uur. De fleer L.de Boer versfaat de kunst van . · 
zegels te plakken. Te~slotte kunt U ook terecht bij het se- ' 

, crctariaat H·.Houkés, 2e Schuytstr.60; bijna dag_ ep nacht ge-
' opend. Veel su?cee.. ·.' • , , 

PROGRAMMA SENIORJ;,N VOOR ZOHDAG, 1 NOVEMBER 1959:. ,, 

-2u30 'Al tior 1 - Lens 1 
·· ,, -12 uur Lens 2 - ADO 5 

- 2 uur SpoÓrwijk 2, - Lens 
- 2 " Lens 4 Velo 4 '' 

1 
-12 " Wass. 7 - Lens 5 

-12 " • Lens 6 Quiçk 8 
-12 . {1 • BTC 5 Lens 7 
•lu45" Lens 8 VVP. 8 
-12. " A:IÎO 11 Lens 9 

• 

Langèraar ( bij R".K.Ke~k) 
"Gl'L5Vl 
3 , ·. Hengelolaan . 
Gl 15 Vl 
1\ariastr. (Kerkeb_out)achter garage 

.. ~- ' . Jarissen --
'G 1 .. 1 .5 · V 3 
Houtweg, zijweg van de Leyweg 
G 2' .. 1 5 V 2 

. Zuide:rpark. 

< 
; 
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. ----------------------------------------------------------OPSTELLINGEN: 

Lens 1 : H.Eisenburger,J.Admiraal,H'.Haket,B.Luijckx; 
C.Peeters, W.Hegge,P.Burghouwt,J.Bcijersbergen, J.Ras,J.de 
Heer, J.Wüstéfeld. Reserves : .J.Suijkerbuijk, F.Kortekaas. 
Grensrechter : dhr.A.Bogisêh: Leider : ~hr.S.B.Gras. Samen-
komst:_ 1 uur Café Hierck, Apeldoornselaan. . ---

Lens 2: R.de Waart;E.v.La&rhogen,H.Kemper,N.de Gruyter; 
J. v. d .tlce,·, L.l.l.Knijff, F .. Burghç,uwt ,H. Lancée, R. Wüstef eld, 
A.Linnewe, ver, li.Beijersbergen v.Hrnegouweri.- R~serves: P. 
Fretz, G • .'iiruwenhuizen. Leider.: dhr.A.de Weert. 

Lens :, : G. v. d.fü.ek, IL v. Luxemburg 1A .l:oppen-brouwers ,H. v. 
Ilijk, H .Roe luijn, G .KempGrm&n ,R.Blok, Yi, S toové, lt.tbl:iGu, B. 
Hendricks,, .ll!tE:rshoek. Rcserven·: P,Frctz, R.Becke:r> L,:itl<;;_!"_: 
dhr. G .Kem,, rman Sr. 

Lens t A .• Beck,C.Veldink,K.M.mir&al,A.Vcstcr, '.).Hoogeveen, 
H.v.Niel, · .Jager, V .v.LaGrl:aven,;P.Berger:,-]:lcr..:,gQuwen, H .Fcn-
nings, J, innc.weeVer. RèSer\;cs:H.N2ast0i,1d" 

Lçll_S __ ~ ~ H. Verh~·:,ugcl, H ~ Gramfr:;A ... K.1·01; J' .. v .W0s ting ,? ~ Vcrbr.ugh-~ 
F"Wo ~'f, R.v.Wcsting,.A"Lutterman, F.dc G"rocf.. 1 L,1ro:-"tIT!:::.n" 
Resf tes: G.v.d.V/a2.r·~. . 

:i·s·6: H. v. d .Eeek ,E .I.ènvenstr-in ~ H"Bç.ickci , C ,.His uwcnht~iz1;;:1 
G.v. i·in-;-G.Jehce,i.,.:illom,.J.Kuijr,9rs, F,Schipl'ers, G,bm,j B:c0: 
chc.:r , Reserve: J .Borsboom ., 

.. .as '{: J.:Frijters.G.dt Zï'lijt;cr, C½:t·~Yt:rhc-:.;:t;d~ .A.-~·(-:;se.L!.~ 
J.S~ uttè~, V,1.Klünnen,'.r.de Lécuw, J.v.:3ass'2~,L.H{;::rkcns

1 
, 

C.V.Î· .Bo~aert 1 ·L.Nie!'.ïscn. 'Rciservc ~ A~Ho~·ru~·5rJ.., , 
11. 'lS fi': A.Blok,-J .Bullcring 1 P.!,'Ic11.rj\c~•r .13om,H.v~d~l::.uog&:--~rdt 

, J, ~RÜÖ~Zenl ·;2:rg, .. 4:. v.d. BEm t, H .. ... r. Rijn J H --~iiu] rlcr ,~- .Roodenri j s )' 
-.- JB tK v ..... roon.. •~e serve : . on O e ., .. .. ~..:. -

Lens ~. R.Mahieu,J .v.d.Be.:ek;P.v.Gnne,J ,':'·,Zon,A.Ondcr\·;atE.r
1 

A. Lunet:- ·•s,.·de: 'Brui•jh, N. Drab be, C. J .Kr,:s I D, v. Lic shout, J .!!n,sscL 
Reserve.: A.LoykECns,M.P.Bom. · 

Afs:> ,rijvingen te richten aan dhr.F"J.-.•.Luxe:mburg, Buys 
Ballo1;,· tr·. 5zl, · ttol. 636509 •.. 

Fro.t.:c.:'~ Senioren voor zondag, 8 ncvember 1.959: 
Lens :: •· DOSR l ; VCS 4- Lens 2; Lens 3-HBS 5, Rava 4--Lrns 4; 
Lens ~--Rava 5; Ràva 6-Lens 6; Lens 7-RVC 7; Cromvliet s..: 
Leins 8; Le:ns 9-DHL 10. . . · 

.Afgelopen zon.dag was er bij Lens 6 geen grEnsrcchter ,.,m
v.,~z:!.g zonls er op 1~ :"t· formulier stond verm&ld. Dc.t kost aan 
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de vereniging weer ee~oe;te •. : \Vas di; nodi~ geweest -~e;;n ? -
Neen moet ik zeggen want er. ;,tond een reserve langs de lijn.die 
~·genegen .was deze taak o:p ~ich te nemen. Willen alle re
serve-spelers er rekening mee ,houden dat één van hen·_de taak 
van grensrechter op zich neemt. Het elftal waarbij U reserve 
staat is hiermede.eveneens g~9aat. 

-:-:.!.:-
Elft1üsecr. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 21 OCTOBER 1959: 

-.2u 30 Lens 7, Quick Steps 6 
- 3u45 Lens 8 - Viestlandia 7 
- 3u30 Lens 9 - Vredenb.8 
- 3u45 Oliveo 4-Lens 10 
- 2u30 GDS 5 -Lens 11 · 
- 2u30 Westl.10-Lens 12 
- 3u45 GDA 11 -Lens 13 
PROGRAMMA JUNIOREN Vl!OR ZONDAG 1 

12 u. Lens 1 --vue 1 
2 u. Lens 2 -Verburch 

- 12 u. Verburch 2-Lens 3 
3 u. Lens 5 ~asc 3 

OPSTELLINGEN : 

.G 2 L 5 V 1 · 
G2 15 V2 
G2 16 V3 

Terrein Pijnakker 
" Noord weg 
" Naaldwijk 
" Emmastr. 

NOVEMBER 1959: 

G 1 
G 2 

Terrein 
G 2 

L 6 V 2 
L 6 V 3 , 
Poeldijk 
L 6 V 

als :vorige wr:ek gepubliceerd. -Res .l1.Hû~rschop, 
A.Nowee. , . 

Lens 1 

Lens 2 F.de Hoogd, R.Dekker Kleyn,A.Vrielink,H.v.d.Pijl; 
L.Hanssen, J .Kiebert,J .Groeneveld,J .Duyvestein.,M .. HeE:rschli>p; · 
A.Nrowèe:,'tE.v.Di'jk. Res. A.Thomas, G.Halleen. • 

Lens 3 : als vorige week gepubli~eerd met B.Duym. Res.: 
H.Englebert, R.Borsboom. :,_amenkoms.t: llul5 Hengelolaan, hoek 
Leyweg. . , . 

Lens 5 : &ls bekend,met J.Jacobson en J.Veldink. Res.:lj.. 
Koolmees, A.de Jong. 

Lens 7 : als bekend met J.Çroothuizen. Res.H.Smit .• 
Lens 8 : als vorige week mset W.v.d.Meyden.i.p.v.L.Jehee 

i.v.m. diens niet opkomen. 
Lens 9 : als vorige keer met P.;v-.Dijk i.p,v.J .Groothuizen 

Res. H.v.d.Heiden. 
--Lens 10:' 0ls .. vorige v1eek m[t J .Kieb~rt, J .v.d.Yfaart i.p.v. 
J.L·~ngcr;;;.k E,n P.v.Dijk. Rcs.: ILW&lsari Vlolff, ~.Lelieyeld . 

. -
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Samenkomst : 2u30 Hollands Spoor (reis per tréin). ' 
• Lens 11: P.Beijersbergen, F.v.Geest, N.Koot, F.v.d.Beek, 

. , C.v.Dam,H.Wezenberg, A.Koeleman; G.Roodenrijs; T.Magdelijns 
R.Peters, A.Rademaker. ~es.:L.Luneman. Samenkomst: 2 uur 
Hengelolaan hoek Leyweg. 

Lens 12: F.de Kleyn, R,v.d,Wal,J.Schellart,K.Meyer, 
C,de Heer, A.v.d.Beek, J.Jehee~L.Langerak,P.de Jong,J.v.Over
beek, S .Illok. Res. :A .de Veld . .iamenkomst: kwart voor twee 
Leyweg hoek Hengelolaan. · 

Len~ 13: R.v.Grieken,B.Breuls; W.Linneweever, J.v.Kleet, 
T.Smabers, R.Roozenburg, F.Jehe'e, C.v.d.Kuijl, W.E;ykelhof, 
G.v.d.Kley, A.Krol, Res.: J.Nauw. Samenkomst: 3ul5 voor de 
R.K.Kerk te Loosduinëïi":"" 

Wedstrijdprogramma voor 7 en 8 nov 59.: Quick-Lens l; 
El.Zwart - Lens 2; Lens ij- Gr.W.Vac; Lens 4-Velo; VVP - Lens 5 

·El.Zwart-Lens 7; Velo-Lens 8; Quick Steps - Lens 9; Lens 10~ 
OSC; Lens 11-Vrcdenburch ; Lens.~ 12 - DHBRK • 

-:-:-:-
PROGRAMlliA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 31 OCTOBER: 

-1U45 RKSVM a- Lens a - Terrein te Monster 
-lu45 Lens è è Valkeniers b G 1 L 5 V L ' 
-±u45 Lens c - Rava c G 1 L 6 VII 
-lu45 Lens d - Vredcnburch d • G 1 L 6 VIII 
-lu45 OSC c - Lens e T"rrein Buurtweg 

DE OPSTI.LLINGEN: L , · 
Lens a: Res.: VI.Krol, M.Vlafsá'ri V/olff. Samenkomst: luur 

bij de R.K.Kerk te Loosduinen.i -
Lens b: Res.: J.Mejan,J.Brcmmer. 
Lens c: ingedeeld J.Groenevei~,J.Walsari Wolff 'speelt mee 

i.p.v. J,i.Vlalsari Vlolff i.v.m. het niet opkomen van laatstge
noemde. Res.: J .Nuyen. . . 

Lens d: M.Brocke, J. v .Dorp,J ;Jans,m ,M .v. d.Rui trnbcek, F. v: fl· 
Oudc,raa,, R.Duyvesteijn,J .A.Groèthuizen,C.Lustcnhouwer, A.de · 
Vries, R.Blok,H.Vermulst. Res.: A,Groot. 

Lens e: R.Arends, E.Groen,A.P8doom, J.v.Rooy,rr.v.d.Broek, 
L.Boin,F.v.Es, C.Roodmijn,J.Hermsen,R.Camphuizen, P.v.Dijck. 
Res.: R.Bergmans, M.Bakker. Sam8nkomst: lulO Mctropole thea

, ter .• 1,ens b- en d_ spelen om· 14u45 nog een extra oefenw"d
strijd. 

, 

./ 
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--- -- -- - -- - - . - -- --- ----. --- ---- --Programma voor 7 november a.s.: Lens A-Gr.w.v~; GDS-Lens i 

Lens C-DHBRK; Len~ D-Quick Steps; VVP-Lens E. 
Afschri.ivingen ·, zie juniorengids. 

-:-:-:-. 
DE TWEEDE TRAININGSCM!PAGNE. -- "------------------------· 

. Deze.week draait de vèldtraining vnor de laatste maal. 
Als er tcn;;iinste iets draait, want óp het moment dat :wîj .dit 

·schrijvein staan de vèlden blnnk. · · _ · 
De volgende weck starten wij met onze twee.de trainings

car;p'!gne, welke zal bestann uit zaaltraini;ng'en zal duren tot 
de kcrstvac~ntie. · · 

Doze trc1ining is bestemd voor.de voigende spelers: 
Qroc_E:._f. : de spekrs van L0ns 4 en 5, ·v;w.ke zich danrtoe op

é'"•C:Vûi1 b1.j de Jukoseckrde.ris (schriftelijk, mondeling' ,of 
telefonisch). 

G:roc p II: de, spelers v<1n Lens 7 en 8 • 
.§:L.?-~J2..fI1_: de v.:.sto spç-lers vnn Lens 9 ~n lo 
Q . .1·c~.-tY. : dt Yaste spelers van Lens 11 en 12. 
~ I :,!0.r;rr dez~ groeuai 7i.in

8
_de5volg"nde15+itl·den vr.stgcstcld: ~~--- : uondercw.gavcnct. vun . J. u to-G 'j. ur 

Jro?p 11, dinsdag1::vond van 8 tot 9 uur y;c~'.P-::.tr~.' qqnfü:rdagcvond ve.n 7,, tot 8ul5 
c.+rot,p lV: dinsdnge.vcnd van 7 t,ot 8 uur. 

·· De d~ élï.1Cm8rs enn de_ training uorden verzocht uan h~t 
volgende te denken: 

- . Uyt$chocm,n meE: brengE:n ( en.. ver,dere sportkleding) 
- n;en dient niet vroeger te komen dan cE:n kwz.rtier v66r· de 

2.:.1nv::ngstijd on niè,t later "'ä.-a~ deze aanvang~/t~jd. ~ 
.. Eij vLrhindoring is mtn verplicht af te ,;chrijven. Dit kan 
gebeuren tot vrijd;gavond nà de training bi·j de heer 1.Saro--

. lea, Mezenlaan 43, ;tel. 331506. · · · · 
- l'iie twe"maal zo_nd<ör afschrijven wegblijft, ·wordt voor de 
· ver,kre duur ven de:zé trainingscampngne van deelname daar-

aan ui.tgë,slcten. · . · 
- Wie niet van plan is regelfä,'ti.g te: komen en" zijn uiterste 
rest te doen; wordt beleefd doçh ·zeer dringe;nd verzocht van 
het begin af aan weg te blifven. 

-Attentie keepers : voor jullie wordt gestreefd naar ann 
• aparte ·training. ~ro.der9 b6rfchtcn vr.lg8n per e.anschrijving. 

JUCO 
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----------- ·--------.-.:-•----- ... ----- :-- -:; ------------. -------
ALTIOR-LENS 1. ' , . ' : , ,:_ t 

' .., . . Zondag a:s. ·•gad ons eè;ste Op be'zo~k in °het· '' 
land~lijkè Langeraar. De tegenstander komt dit seizoen voór 
de eerste 'maal in de K.N.V.B. uit, ma.ar doet het tot'nog toe 
prima; Onze, vobrtrèkkers kunne!]._ dus weer op ee;n warme on t-• · 

·, vangst rekenen. Ge.zien !let grote succes bij de reis naar 
• • • • • • p 

Hillegom, gaan .ve ook nu weer per bus. Graag doen we weer 
een beroep· op de Lens-aanhang. Vertrek om l uur, vanaf ca'fé 

J .Hi.er_ck, Apeldoornselaan· 46. ·Maa:r;, geeft U zich svè:d tijdig 
op aán het secr8tariaat. We voorkomen dan moeilijkheden 

bi;j de start. Dank U wél bij voorliaa't. 

' , 

L 

· · . ' ' Voor de thuisblijvers v:estifen we graag ,te • .' 

· ·aandacht np dé belangrijke wtdsi;.rijd van . ens 2-ADO 5. Beiden ·•· 

·~ zi_jn nog onges:fogen. Zonûag zal dus worden bèslist wi·e voêr-:· ... , 

lopig de lijst zal aanvoeren. Deze wedstri;jd vangt 1:i"an om , 

12 uur. E.en flinke belangstelling zal ·onze jongens goed doen., . 

Gelijktijdig s,pc;el t ons oudste junioren:...elfj;al tegen VUC. . 

Ook dat wordt een inttiessante ontmor:ting. -
E.n vergeetTy ook vooral i1iet'om

1
2_uU,: te kij.-• 

•. .·, ken naar i,ens 4,-Velq 4 . .Jl t elftal heeft de zware ,taak ,te . ·,,,. 

·· ·.·'trachten een_ Lenselftal in _de•. twee:;de klas .van d-, ·,ifdeling . •. 

•·., te brengen. Tot nog, toe·ycrloop,t.lllles nm:r wE.ns. Ook zij''·'·. ' 

·zullen-',uw belangsfolling zeker 'op pvijs stGllen, ' · · ~-- · .: · 

. Voor de gróte Lens-aanhang dus kous genoeg. 

Zien we U ;ülen bij een _van ,de wedstrijden. 's 
. - - ' 

· .DE GONTACTAVOlID. 1 een sucées ! . . 
De c·ontactavond, die zondagavond in ons clubhuis werd· 
géhqudem is ·alle~zins ·geslaagd. Vele L€)nsleden hebben· 
hun h_art we_er eel}s kunnen ophalen, Een jeugd;ige ver-. 
slaggever meldt. ons, dat,_de 1avond 'llF was, waarbij hij • 
zic+1 naar zijn mening nog te -zwak ui tdruk:t. Lief.st .: , 

· 70 ·Lensers gav.en acte de présence,· een hoopgevend 
aant.al. Het was dus druk, maar-. daarom niet minder ge..:. 
zellig. De Pépé ,· die de zaak uitstekend organ:i.seerde, · 

, kreeg vol9p loon na.ar werken.· Het :frappeerde onze 
1 zegsman, .hoe· snel ,,en slagvaardi'g de organisatoren het 

plotseling Opgestoken vraàgstuk và'n een groot tekort . 
. aan stoelen oplosten. Het zo langzamerhand wel•befaamd' 

.. 
• ~ . 4- . . • ... 

' . ~; . , 
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geworden Lenstrio droeg het zijne· bij' aan de ge~ellig
heid. Voor de Pépé betekende het tegenwoordig zijn van dit bandje· echter nog niet genoeg, want voor de vol- -

.gende contactavond hebben zij n<?g een·bekend'iemaJ]-d · ., 
uitgenodigd. · 
Zoals in het slotwoord werd aangekondigd zál de volgende contactavond.gel).ouden worden in·o.e-vorm van een 
grote St.Nicolaàsvieri:gg. Doch dit geschiedt niet, zoals aangekondigd, op zaterdag 28 november, doch op ZONDAG 29 -NOVEMBER. Houdt die datum in de gaten en 
maak ook deze avond tot een feest! \ 
De KLÁVERJASDRIVE. .• 
Afgelopen maandag zijn-we gestart met de kiaverjasdrive. Gezien het beestenwee.r,. waarop we deze avond getrac·-

. teerd werden, waren de verwachtingen niet groot., .. Doch de pessimisten hadden ongelijk! Ondanks alle hei½3t
narigheid konden we deze eerste avond maar liefst 8 

_ tafels bezetten, waarbij een eresàluut aan de dapperen beslist niet misplaatst is. Er is gezellig en met ani
. me gespeeld, de kachel deed het voortreffelijl, en we 
zijn er van overtuigd, dat over 14 dàgen bij de tweéde 
ronde allen weer met plezier ,aanwezig zullen zijn. 
Tot dan dus ! 

, UITSLAGEN' VAN ZA~F:DAG EN ZONDAG j l. 
' Senioren: 

Laakl(W_artier 5-Lens, 2 
Westlandia 4 - Lens 4 
VVP 6 - Lens 6 ,. 
Archipel 8 - Lens_ 8 
.Q~i llen : 
Lens a..:. Velo a 
Lens b - OSC b 
Lens C - GDS d ' 
x.RNRX« -Velo d-tens d vvr e · - Lens e 

2.:3 . 
0-0-. 
7-3 
3-0 

' 4-0 
5-0 

• 5-0 
1-1 
0-0 

Junioreh 
Wit Blauw l - Lens 2 3-1 
G.D.A. 4 - Lens 5 0-0 
V.V.P. 8 - Lens 8 2-1 
G.D.~. 8 - Lens_ 9 3-2 

. Lens 10-Vredenb. 9 9-0 
Lens 11 ..: DHL 14 .2-0 
Lens 12 - Juventas7 0-7 .. 

, Lens 13-Vredenb .15 4-4 · 

De overige wedstrijden (i.c. ;}.Ile thuiswedstrijden van de . d 11 ) d f l t zon ag • • wer en a ·ge as ; 
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DE LENSREVUE 
. --- ·-·· ---- ... ~ ----

Weekblad v.d.R.K.V.V."LENIG en SNEL" 
Redactie; G.Lam, Wilgstr.71,tel.391224 

G.Jehee,K.Emmakade,50,tel.633674 
Gironummer t:n.v:Penningm.tENS: 336711 . 

------------------------------------------- ----- ... -- -------
33e ··JAARGANG (1959-1960) n°10 5 Nov 59 

------~--~--------· -------------------------. -----------.--
Donderdag 5 
Zaterdag 7 

· Zondag 8 
· Masndag 9 

Dinsdag 10 
Woensdag 11 
Donderdag 12 

_Zondag 29 

nov 59 
Il 

Il 

" 
Il 

11 

" ... 

: 

LENS' ZAKAGENDA 
Juniorentraining 
Junioren 7,e,9,10,11,12 pup. a,b,c,d,e 
Senioren l,2,3,4,5-,6,7,e,9 jun 1 t/m 5 
De klavérjassers.tijgen naar de club
avond. 
Veld-en zaal training ! 
Wo, nsdagmiddagclub, 1 s avonds training 
Juniorentraining 
Contactavond ! 

=====================-====================================~ 
RLGTI,I;T HET ?? Kühl '.'OCH NAAR DE TRAINING ! ! 

'• ======-==================================================== 
ZIJ1f Y,E i~U \JAKKER ?? 

.Ue. afgelopen zor,'1ag heeft ons twee grote teieur.stei
lingen be,;or·gd. Zowel hE)t eerste als het tweede-beiden kop
lopers ! - r,,oecten in de belangrijke ontmoetir.geri tegen resp. 
Al tior en AT;O met een neclcrleag genoegen netnen, onze ·res.er
ves zelfs met een vrij gepeperde. Als pleister op de wonde 
is _daar de monsteroverwinning· die or.ze derde favoriet, Lens 4, 
op"Velo heeft behaald. Maar ondertussen zitten we toch maar 
met twee gemiste kansèn. Natuurlijk is er nog helemaal ·geen 
reden voor een wanhoopstemming maar het wordt nu toch wel 
oppassen. Want laten we·er maar eerlijk voor uitkomen: van 
beide elftallen hebben we heus wel enige verwachtingen.· 
J:,uister maar eens naar· éen willekeurig gesprek tussen enk'ele 
Lensleden: hoe luider de kansen· van de voortrekker-s worden . 
afgekraakt, hoe sterker de h~op,in de harten leeft op een 
kampiöenschap. In viaarom ook niet ? Lens 1 zit. in een afde
ling ·met verenigingen wae.rtegen het _over het algemeen pret
tig voetballen· is; de ploeg beschikt over een aantal; tech
nisch goed onderlegde' spele'rs r de geest onder de jongens is, 
goed en ( en dat. is voora;I. zo belangrijk !) er wordt P.1et · 
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------------------------------------------------------------
.nimo getraind ! Is qet zo gek dat.we ds&rom optimistisch 
zijn? Dat we optimistisch BLIJVEN 
iag "? Aan de spelers de qroeilijke 
t>"estigen ! Zijn we· nu wa1 ker-?? ·, 

ondanks deze" zwarte zon
taak ons optimisme te be-

OFFICIEEL 
In ballotage: 
f6 J .M..M. Rappel., 11.4.36 Lijsterbesstr.153 
4 7 C.A. V!. Vervaart, 5. 10. 48. Wolweversgaarde 73 
48 N.J.J.v.Leeuw_en,,7.9:49 Denekámpstr.8 
49 Ph.1\1.J&n'se,n, J,4,11.34 Bro.uwersgracht 28 

· Nieuwe leden: · ·" · · 
137 B.J.Wiggers, 18,7,47 Steenwijklaan 258 
, 40 L .A.M. Schol ten, 22. 5, 4 3 Valke11boslaan 287 
,41 R.Bergmans, 24.1:50 Meppelweg 639 
,44 J.W.M.v.d.Raadt, 24.3,50 Hengelolaan 1023 
, 45 J .B.M.Nauw, 31.s .47 Wolweversbaarde 877 

i~ieuwe donateurs: 
;02 C.M.Appel, Elandstr.13a 
503 W.Nieuwenkamp , Bouwlustlaan 149 
504 J.Rossel, Bouwlustlaan 115 
j05 Ph.A.W. Versteegh, Boreelstr,3 
506 L.J. van Ba&rdwijk, Helmerstr .130/LI · 

-~.N.V.B.-TOTO. 

Redactie 

. Ondanks het slechte weer een record· verbetering. 

371 deelnemers me_lden zich. Geen prijsvrinnaar. Wat denkt U 
echter van a.s. zondag, Dan is to.to n°99 .aan de beµrt. Dat is 

dus wel een staart-nummer. Wie weet ligt daar· onze kans. Zorgt 

ius dat U er bij bent. De inleveringsadressen kent U toch? 
.lier volgen ze nogmaals, Sig.magazijnen H.v.d.Lely; Bouwlustl. 

95; P.Wüstefeld,Regentescelaan 198; Korlvinke, Laan van Meer

dervoor't hoek Beeklaan; korlvinke, Weimarstr,349 hoek Valkenbo< 

laan; Á.J .Walraven, Goudeirregenplein ~-9; Clubgebouw Hengelo

laan 600: de heer L.de Boér; dhr.Houkes, 2e Schuytstr.60. 
. Op al deze adressen worden de formulieren ZAT1RDJ 

.JIDDAGS 01! VIJF UUR opgehaald. Wilt U voor tijdige in"enäing 

zorgen •. Dank U wel. Het adres van sig.mag:Korlvinke, Weimar

;traat 349 is' nieuw. U kunt dus in het vervolg ook daar te
recht .. (;ok inr}.i(:-n or..·.:) t,:,rreinen voor voetballen zijn afge-
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keurd, is ons clubgebouw tussen half· drie en vijf uur open. 

-:-:-:·-
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG,: 8 NOVEMBER 1959: 

-2uur Lens 1 
-12 Il VCS 4 
-12 " · Lens 3 
- 3 "Rava 4 
- 2u30L.ens 5 
-2u30 Rava 6 
-12 u.Lens 7 

DOSR 1 
Lens 2 
HBS 5 
Lens 4 
Rava 5 
Leris 6 
RVC 7 

Hengelolaan 
Dedèmsvaartweg 
Hengelolaàr. 
Zuiderpark; 2e ge è.eel t~, veld 6 
Hengel o1 aan 
Zuiderpark,2e gedeelte,veld 7 
Henge lolaa:r. 

-lul5 Cromyliet 8-.Lens 
-lul5 Lens 9 - DHL 10 

8 Rederijkerstr.-nabij Troelstrakade) 
Hengelo laan 

OPSTELLINGEN: 
Lens 1 : H.Eisenburger, J .Adil:!iraa.1,H.Haket,B.Luijckx,C .. 

Peèters, J.dé Heer, P.Burgliouwt, J.Beijersbergen,J.Ras,W. 
Hegge, J .Wüstefeld. Reserves: F.Burghouwt,R.de Waart.Leide.r: 
.dhr.S.B.Gras. GrLnsieéhter: dhr:-A.Bogiscfi. · 

Lens 2 : R.de \Vaart,E.v.Laarhnven,H.Kemper,H.Lancée,J. 
v ;d.lie;er, L.1! .L.Knijff ,F .. BurghoUWt, J. Suijkerbuijk ,R. Wüstefe ld 
A.Linnenweever, H.Beijersbergen v.Henegouwcn. Reserves:1.M. 
Knijff, R.v.Westing, ·F.de Groot. Grensrecl>ter: L.M.]5:nijff. 

Lens 3 : C.v.d.Beek,R.Elok',A.Hoppenbrouwers,'N.de Gruyte;r , 
H.Rooduijn,G.Kemperman,R.Mahieu Jr.VI.Stoové, P.Fretz,B.Her.
drichs, P.1kershook. Heserves: Il.v.Dijk,H.Verheugd. Lei der: 
G.Kemperm~n Sr.; Gftisr~chter: H.v.Dijk. , . 

Lens 4 : A.Bec.;, :! !/iiraal,H.Naastcpad,C.Hoogeveen,H.v. 
Niel, J .Jager, V.v.Laarhoven,P..Bergen Hern,gnuwen, H.Pcnnings 
J.Linneweever. 1teser11e·: _C.v.d.Bogaert. Grensrechter:C.v.d. 
Bogaert. · · . 

Lens 5 : H.v.Westing,H.Çramm,A.Krol,K.Cramm, J.v.Westing, 
'R.Verbr.ugh, P .. de Lecuw,F.Wolff, A.Lutterman,F.de Groot,L. · . 

Fortman? ~eserves·: A.Lunet, M.P.Bom. Grensrechter:J,i.P.Bom." 
Lens 6 : H.v.d.Beek,F.Schippers, E.Löwrnstein°,C.Nieuwe11-

huize:n,R.Becker, G.v.Gein,L.Blom,J.Kuijpe:bs, G.Jehee, G.Lam; 
J .Brochard. Reserve: 1·.Niessen,. Grensrechter: L.Niessen. · 

LGns 7 : J .Frijtsrs, A.Hoqfnagel ,Chr.VerhGugd,A.T.issc,ur, 
J.Schutte·, V/.Klünnen, s:de Bruijn,C.v.d.Bogaert,M.Hesrkens, 
J .B"rsboom, L.Niessen.-.fulfil:rves ·: J .v.d.fü:ek,D.Y.Li0shout. 
Grrm~r,:chter: D.v.Lif..shout. 

. 
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-· --------------------------------·------------------------Lens 8: A.Blok.,J .Ballering,J.Eóin,J :Roozenburg,H.v:d'.Boogaar J .Bontje ,A.v. d .Bern t, H. v .Rijn, Il.Mulder, Ph. de Heer·,A .Roodenrijs Reserves: S.Kroon. Grensrechter: S.Kroon, 

Lens 9: D,v.Lieshout,J.v.d.Beek,A.Loykens,J.v.Zon,A,Onderwater, M.P.Bom,L.de Weert,N.1lrabbe,C.J.Kras, A.Lunet,J.Brussel Reserve: Chr.Verheugd. Grensrechter: Chr.VGrheugd. 
Afschri,jvingen (liefst geeneen) te- richten aari dhr.F .J. van Lu;x:emburg, Buys,Ballotstr.54,t('>l.636509. 
Programma Senioren voor zondag, 15 november 1959: 

-2u 30 Geel Wit 1 - Lens 1. ' 12 u. Lens 5 - VCS 8 
- 2 uur Lens 2 ~ Rijswijk 3 12 u. Westerkw.8-Lens 8 - 2 " · GDA 3 - Lens .3 lu45 Rava 8 - Lens 9 

Namens de elftalcommissie' gaat onze dank uit n1.ar de spelers K.Admiraal, A.Beck en A.V0ster voor het spelen. van 
2 wedstrijden waardoor Lens 2 en Lens 4 volledig konden spelen Bravo lui, dat was eçhte -clubliefde ! ' · 

lJITSLAGEN VAN ZONDAG L.1. 
SENIOREN 

Alt:i,or 1 
liens 2 

· Spoorw.2 
Lens 4 · 
Was Se 7 
lens 6 
BTÓ 5 
Lens 8 

· .ADO 11 

'VaA ,R I"A, 

- Lens 1 1-0 
- .ADO 5 0-5 

Lens 3 1-3 
- Velo 4 9-0 .. 

Lens 5 .3-3 
- Qutck 8 .4-1 
- , Lens '1 . 0-:2 
-,,Y__VP 8 3-3. 
- Lens 9 i'-1 

. ·-·-:-··-
. JUNIOREN 

Lens 1.- vue 1 9-0 
Lens 2 - Verburçhl 1-2 
Verburch. 2-L8ns 3 2-2 
Lens 5 - OSC 3 5-1 
GDA 11 ..: .Lûns 13 4-2 . 
. · · P.trc i 11 en 

RKSVM - Lens r• · 1-3 
Overige jun. en pup. wedstrijden 

~erden afgelast. 

Piet Bergenhenegouwen miste zondag na de wedstrijd van Lens 4 · een onderbroek.· Heeft · een van· de andere spelers, mee gelijk 
van Lens· 2, deze meegenomsan. Piet I s adres ïs Kokosnootstr. 62 . . . .. 

Min voe'tbalschoenert zijn te .klein,. 
Daarcm ~oen ze me .zo pijm. 
Het is heus niet voor de chig_ue 
Ik verkcop ze :vóor vijf piek. (maat 38) 

Lex -Englebért, Weimarstraat 46. 

' 
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. ZO IS DE STAND BIJ DE SEN-IOREN; 

KNVB4A 10. 

Altior 8 12 24-21 ADO 5 
Hillegom 6 11 19- 5~~ ENS 2 
Onze Gezellen 7 · 10 20-11 · Laakkw. 5 

.;;.L...;E;.. . ..;,N;,-..::S'---=1----,5 ...... ·_ . ..;,7_""'7.-----;,;4· Rijswijk 3 
T.H.B. 5 7 13- 9 .VOS 4 
D,O.S.R. 7 7 16-15 VIOS 3 
Te Werve 7 5 14-19 ,Tonegido 2 

. Gr. Willem 5 4 10-13 Naaldwijk 2 
Concordia H. 6 2 6-15 VUC 4 
Geel Wit 6 2 4-12·Westerkw. 4 
Tonegido 6 1 6-15 HPSV 2 . 

BEO 3 
. VVP 3 

7 
7 
7 
7 
7 

·8 
7 
8 
7 
5 
6 
7 
7 
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14 33- 8 
12 26-12 
10 24-17 
10 18-10 .. 
10 15-11 

9 17-18 
7 18-19 
6 18-18 
5. 13-16 
4 10-17 
2 11-20 

· 2 6-28 
0. 15-28 

------------·---------------------------------------
1 D 3 G 
H.v.Holland 2 7 13 20- 9 LE N S 4· 8 13 . 28- 8 
VELO 2 6 12 22- 6 Westlandia 4 8 13 22-11 
Vredenburch 2 7 12 28-15 Qucik Steps 4 8 11 21-12 
ADS 2 7 11 · 28-18 RAVA 4 · 7 9 30.a.13 
GDA 3· 7 8 14-15 Kranenburg-4 7 8 19-14 
HBS 5 7 5 11-15 ODB 4 7 6 17-21 
LE N S 3 7 5 14-20 HMSH 4 7 5 16-21 

. Spoor1\iijk · 2 
.. 

8 5 24-30 VELO 4 7· '5 11-24 
BMT 2 5 4 11-11 PDK 4 8 4 12-21 
ADO 6 7 4 16-18 ADS 4 7 0 . 8-39 

, Postduiven 3 8 3 12-29 _ 
vue 5 ·. 6 1 1-2r· .. - -- . . - - --- . --- --- - - - ---- -
Onze twee hoogste elftallen blijven dus, ondanks de eer's

. te nederlaag, die zij bei.de zondag j L te slikken kregen, 
volop in de running. Jammer, dat het eerste wat achter 
is met wedstrijden. En let èens op de doelcij_fers van onze 
voortrekkers! De schuttéJ;'slinie heeft nog maar weinig 
van zich doen spreken,. ?:Jaar àch ter zit het wel goed, zo 
te zien. Nu nog de doelpunt.en ••••...•• Het twec,de zal ·na 
de misstap tegen ADO weer aan winnen moeten gaan den:,c,n. 
Lens 3 heeft zich door de fraaie zc,ge op Spoorwijk aardig 
naar boven gewerkt en Lens 4 blijft de kop houden. 

'· . 
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.posi;duiven 5 7 14 28- 2 vcs 9 8 12 29-lE 
Arclüpel 6 8 .12 35-16 VVP 6 8 11 35-'lS 
RAXA 5 8 11 33-16 Rijswijk 6 8 10 23-2] 

'VU 9 6 7 '18-15 RAVA 6 7 9 29~1E 
Wassenaar 7 7 7 25-30' Celeritas 7 6 8 19-15 
LE N s 5 7 7 17-22 Quick 8 7 7 . 32-24 
DHL 6 6 6 20-19 vue 10 6' 6 21-2; 
GDA 5 6 3 11-25 LE N s 6 8 6 29·-25 
vcs 8 7 3 17-27, Vredenburch 6 7 2 15-39 

·H'VV 1 8 0 8:-39 HBS 10 7 1 8-4; 
------------------------------------------------------
4 0 4 U 
RVC 7 7 14 27- 4 Archipel 8 7 12 26- 5 
GDA 6. 7 10 20-11 VVP 9 8 12 21-13 
V '- rb1:.rch 6 7 10 19-10 Westerkw. 8 7 J.l 26- é 

_ Quc:i..:c~-:: Ste-ps-6 7 8 20-16 · ·L E N s 8 ,' '7 11 21-15 
F0stdui.ven 6 7 7 9-13 vcs 11 8 8 21-13 
7 1" }~. s 7 6 4 3 ., - Celeri tas 8 ,"l 6 17-25 JJ .. J u•.L.) 

'N:,Î:tlandj a 6 8 3 4-16 . Quick 10 ?- 5 15-lE 
v~10 6 5 2 2-11 VIOS 8 '7 4 10-lE 
BTC ':J 6 2 7-J, 7 Crómvliet 8 ·r ., 5-21 .L 

·----·------------------------ BiviT 8 6 0 4-3( 
4 w, 
RTd--8 7 14 26- 2 Lens 5 doet het gelu:e::Lig b 
l .... ,.i k't;art .10 7 J.O 20- 6 ter dan v erlè.:le:'1 jaal'.' en 
Vrede::.burch 10 7 10 22- 8 neemt een soJide mL,denmoo 
Westorkw. g · ·6 6 19-14- plaats in, Lens 6 distanci 
Quicl: TJ. 7 6 12.'...20 eerde zich wat. van nr.last 
DlIL 1C 2 6 8-18 door de zege op Quick, Het 
JJ)O l ! . 6 . 5 18-16 zevende klo;rr door de eflrst 
RijswiJ'k lC b 3 7-18 zege vm1 zondag jl. ·d~"ie 
RA11 \ 8 7 2 6-22 . plaats en en zal zich 1:cg ,, 
L 1,: N S _ 9 ___ ) _ o_ 1- 7 wat opwerken. Le:1s 8 is é{ 
__ .. _________ .. ····--··-------.. -- ... _ van de le iàe-nde figu;'en in 
zijn afo.eliug. De vier kopclubfl geven elkaar, bljj::cns a 
ciji'crn., m.Iar bi ttcr ,rnihig toe on het zal er dus zonde 

. t1"1ij:.:'el nog duct.ti,; gcan sp'.3.nnen. Kop ,op, veteranen ! 
· Voo•· as,·voJlec1.igheid hebben we ook de stand van het 

negende 'opgenomen, Het de.buut van dit elftal br·acht 
eer_ zvui~c -:..1ederlaag. Ma-:,.r ..... ; alle 1;~;gin is moeilijk! 

/ 
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EN ZO STAAN .. 'E_JUNIOREN ER VOOR: -91~ .. 
A 1 
DHC 
ADO 
LE N S 1 
SHS 
Cromvliet 
vos 

8 
'I 

·) 

'/ 

· Quick ·, 
Westerkwart. l 
vue 
Laakkwartier ,; 

A VI 
12. 36-15 ,Verburch 1 
10 35-18 .DHL 2 
_8;;__...;;3,0-17 Juventas 1 

8, 22-=TI· __ Val:keniers 1 
7 27-20 :://i t Blauw 1 
7 14-19. St.Voorwrts 
.6 10- 9 • 1Velo 1 
3 10-13 •1 ENS 2 
1 8-44 Bl. Zv:a.rt 2 
0 . 8-26 . 

1 

5 10 20- 7 
8 10 17-12 
5 8 15-19 
7 8 , 10-11' 
7 7 13~12 
7 6 14;- 16 
5 5 11- 5 
7 2· ·. 9--20 
6 o. 2-27 

-------------- . ··-------------------________ ;..,. --- -·--- -
1 H 
VVP 1· 
Qu..Steps 2 
LE NS 3 
RAVA 2 
GTII2 
DHL 3 
Vredenb. 2 
V!estlandia 2 
Verburch 2 
Juventas 2 

14 
11 
10 

9 
7 
6 
6 
4 
4. 
2 

• ,.1 J 
38-· 5 GDS 1 6 10 30..: 3 , 
2?-12 ·'DHL 5 6 10'·16-·7 
15--11.· VVP 2 6 7 24--10 
·19-D. L1TSJ 1. 6 . 6 16-12 
19-J ,t QP .• Steps 3 6 G 9 ±l? 
13-15, RKSVr,1 1' 4 4 . , 8- 6 . 

9--17. Vl.J;LO 2 . 6 3 JC:] ;_ · 

10--] 3 V/i.1helmus ,3 5 2 · 8--20 
9-22'·•:;ENS 4-. 5 2 6--36 
5--24 ------- ·-------·- --·••>, , _______ .. ______ , 

/ 

;,..-

Gr. Willem 2 1 ó--20 3 ,T - --·-··------ · · · ,.., ___ , ________ -s·~î:'::.ten_;_::_, 6 iS '-J 16.;. 6 -
2 .1 ~ 

vvJi 4 12 27-12 ·• vvr 7 6 CJ , 15- s 
Gr.•'ille~ 6 5 B 15- 4 

DHL 6 10 25-11 .· . - "' l' s 7 - 5 10- 7 
RAVA 6 10 J.9·-13 ~ =-..:'!.._;::c__-"- -'-"'.J __ ....;5....-~-..,,. 
DlT'"c/K l 8 16-13' :'~A b 5 8- S 

7 . 17_17 _ ;,ill:;lr.ms 5 7
1
· ,_ ~- 13--21 Vrr _!cr~bu:rch4 

L E IJ~ G 5 
.. ~•f·tlandia 4 
GD!l. ·4 
OS0 3 

. l6-l6 ·. 1JHL b 4 ?-~-17 7 · 'El.Zwart 7 ' 3 5- 9 ! ~~=l~ • __ :g~~!!:_§ ___________ :; ____ 2----~~=!') 
4 10. ;.20 · Het ~ero-1-p ·; ~ bl JJïv~~a~ .,.,,,,, .1 .._ c:; ,, ~u., -·•-' - - ---J..J<... ~ .••¾)•.._ 

" Bl" Zv1a~t 5 4 6-26 ,~ . . L:1zt nlctrig ·te, 'boven ~.:1 rrl.:.:"1 e 
Velo '3 2· 10-19 rdol':::-dat'ook d0 ,;on,:nr:::-Jcnten 
stefau· 11.e'fen · IIëü-;-s;;iirrt Lens hisr Dog lrcW.cg niet 
slecht. De ove'" ge elftallen zijn :c.ü·:,der lrnnsr:ji'-, al , · 

'doen 3, 5 en 7 .:-et .niet slecht. 

, 

.. 
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2._! 4 BB 
Velo 5 7 12 24- 5 Gi5As · 7 12 19-1• 
~u.Steps 7 7 11 '2-5-13 Vredenburch8 7. 11 27-
VVP 8 6 10 13- 2 VVP 10 7 10 25 ... 1: 
Westlandia 7 6 . 8 17~14 L E N S 9 7 10 22-1: 
Valkeniers 3 6 · 7 23-12 Q.Steps 8 6 8 24-1( 
RAVA 7 . ,, 7 6 19-24 DHL 12 ·7 7 15-2( 
U N S 8 5 ' 4 10-10 Velo 6 5 4 14-2• 
Vredenburch 7 8 2 12-41 GDS 4 7 . 4 ·,12-J.~ 
DHL 10 7 0 .'., · 7-27 Westlandia 8 7 2 14-3, 
----------- --------------- RAVA 8 7. 0 6-31 
4 BC -----------------------· 
L E N S 10 7 13 37- 8 4 BE 
VVP 11 7 12 '55-12 GDA9 7 
RKAV:V 8 · 6 9 32-11 VVP 12_,. 6 
Gr. Willem 8 6 8 19-16 DHBRK 3 6 
Bl.Zwart 9 7 6 19-21 Vredenb. 10. 5 
Wilhelmus 7 6 5 15-11 DHL 14 6 
DRL 13 7 5 19-14 LENS 11 6 
0SC 5 7 4 ·26-28 Qu.~teps 9 6 
0liveo 4 7 2 · ·-11-60 GDS 5 7 
Vredenburch 9 7 2 7-60 RAVA 9 5. 

13 43-1: 
10 38- , 

8 22-1: 
7 16- 1 

6 13-1: 
6 · 22-2i 
2 9-2( 
2 9-4( 
0 4-31 

--------~------------,-----------------·-------------~ 
1 

4 BH .. 4 BK · 
Juventas 7 6 12 55~ 3 Qu.Steps 12 7 12 30-' 
Vredenburch 13 6 10 ·. 19- 6 · 1.iOA 3 4. 8 26'-- : 
Qu.Steps 10 7 10 27- 7 RAVA 12 7 8 26-11 
L E N S 12 7 8' 18-21 VVP 16 6 6 17-1( 
RAVA 10 6 7 25~ L E N S 13' ~ 6 21-3, 

. DHBRK 4 7 5 27-28 DHL 17 7 3 10:-zi 
VE:'.:.0 8 6 2 13-22 GDA 11 1 2 4- : 
We;itlandia 10 6 2 · '5-33 Vredenb. 15 5 1 . 9-3: 
VVI'_15 _________ 5 ___ Q ___ 2-44_ VVP _ 17 ------~---0 ___ 1-_• 

Le:1.:3~ stàa.t o.i. wat. ondergewaardeerd en zal nog wel 
er .. ·ele pli:iatsjes stijgen-. Groot cedrang in de kopgroep 
ni. Lens 9. Jammer van die tv,ee nederlagen! Het tiende 
_t:·;iont ·nog steeds ongeslagen aCTl de kop, :ciaar pas op 
v0,;r VVP en RKAVV, want die zijn ook niet mis! De drie 
l·.:::.gste elftallen h."Ûnneri aardig meekomen, vooral het 
t·,::,1lfde doet het go.ed. De 7-0 "1ederl::12g tegen het 

. or:"" c,.:.....,,..,....1-0 J-.~"l"-0:Y'I..L,-,e, .; .... ·~~ap-,.,. ,s·ci,...,..nde 
-.,..:..-~ 1..,.:;;;..,_)..._. .....,, siJ..:.IJ,..•~J ..... i.:i U...,..,.:,_ L"-<.... • 



, .. 
' 

., 

-93-

· · ;;~~~~;iA JUNIOREN .VOOR. ZATERDÁG. '( NOVEMBÈR 1959"', - .. 
•'• •' 

• -3u" Blauw Zwart 7 - Lens 7 . Terrein Wassenaar · -3u. Veio 5 Lens 8. " Wateringin 
-3u. Q.Steps 8 Lens 9 " :b!ijkerklaan 
-3u. Lens 10 OSC 5 G 2 1 ... 5 . V 1 ' 

·, -3u. Lens 11 VrEdenburch 10 G 2 L 6 V 2 
-3u. Lens 12 - DHBRK 4 G 2 L 6 V 3 

PROGRM!iv!A JUNIOREN, VOOR ZONDAG 8 NOVEMBER 1959: 
-12 u. Quick 1 Lens 1 •rcrrein Hanenburg 
-2u30 Bl .Zv,art 2 - Lens 2 " · Wassenaar 

.-lul5 Lens 3 Gr.W.Vac 2 G 2 L 6 V 3 
-12u. · Lens 4 - Velo ,2 · G 2 L 6 V 3 · 
-12u. VVP 4 Lens 5 Terrein Zuiderpark 

DE OPSTELLINGEN: • Lens 1 : als tegen VUC. Res. A.Nowee • Samenkomst:llu30 .. · 
Quickterrein. _ 

Lens 2 : F.de Hoogd, R.Dokker Kleyn,J,.Hanssen,C.Danckàerts M,Heerschop,J.KiE;~"rt1,_W.v.d.Laan,A.Vrielink,R.Looyestein, A.Nowee, H.v.d.P1Jl. ~: rh.v.Paassen,J .Me,yer. Samenkomst:,_ 
lu30 Javabrug. , 

··Lens 3 : D.Schul tcn,A.Rooduyn,F.Viamsteeker,.A,v.Eig, 
M.v.Zilfhout, F.dc Wit, R.Polman,J.Molier., C.Nuy'tens, P.de 
Haas,F.Duym. hes. D.Wanders. · · · · 

Lens 4 :TSchol te:n,J .Grocnevcld;A.Engicbe:r't,R.Koolmces, J .v.Adrichem,J .Duyvestein,R.J.kyer,J .de Boer,R.Borsl;,oom,A.de . Jong, F.v.Dijk,Res.:A.Verburg, H.Englebert~ . 
Lens 5 : al;--ïickend met J.v.d.Knaap. Res.': A.Roodbol. 
Lens. 7 : als bekend met Ii•'..Bruinsma .• · Res .H .Smit/ .Samen-komst: 2·uur. Jr,,vabrug. · , 
Lens 8 : als oekend met J .Groothuizen. Res. :B.Breuls. · ·Samenkmrst : 2ul5 Leyweg; hoek ·Hengclolaan (Breuls · direkt · naar Velot&rrcin). · ·· . . · · · · · · · 

. Lens 9 : als bekend met P.v.Dijk i.p;v.J.Groothuizén. Res. :H. v. d.Heiden, T .Smabcrs, · · · 
-- Lens 10: A.v.d.Leeuw,J.KiE:hert,C.Mars,J. Verhaar,C.v. 
Baal, N .Roozenburg,J. v .Gerwer., H.Beauvois, H. v .Paass·en,R. Wal sari Wolff., W.Groot. Res.:T.Lelieveld, H.\'lezenberg, • 
· Lens 11: P.Bcijersbergen, F.v.Geest, N.Koot, F.v:,cl.B~ck, 
';l.v .d.Me-yden, C .v .Dam,A.Koeloman, C .Roodanr,ijs, J. v·. d. Wa&rt . , . ' . " . , . . . . 

' \ 
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Lens 12 : F.de Kleijn,R.v.d.Vlal,J .Schellart,F.Mcyer,C.de 
Heer, A.v.d.Beek,J.Jehee,L.Langerak,P.de Jong,J.v.Overàeek, 
S.Blok, Res.:H.Wiggers, G.v.d.Kley. 

Afschrijvingen zie Juniorengids. 
P:l:ogramma voor 14 en 15 november: Lens l - VCS ; Len~ 2-
Juventas; GDA Lens 3 ; DHL 5-Lens 4; LLns 5~DHBRK l; Lens 7~ 
Rava 6 ; Lens 9 - VVPlO; Lens 10-RKAVV; VVP 15-Lens 12; VVP 
16-Lons 13. · 

De vièrde klasse-junioren, die niet zijn opgesteld als 
speler ,of reserve worden zaterdag op het veld verwacht voor . 
training. Zij dienen zich daar te vervoegen bij de heer J.Lin
neweever. Indien onze velden mochten zijn afgekeurd, dan kur,nen 
zij bij de zaàl training terecht ( zie elders in de Lensrevue) • 

. -:-:-:-
PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 7 NOVE!.iBER 

-

-iu45 Lens a - Gr.VI.Vac a . G l L 5 V I 
-lu45 GDS·b - Lens b Terrein Wat~ringen 

·-1u45 Lens·c·- DHBPJ{ a · G l L 5·, v·rr 
-lu45 Lens d - Q.Sh•ps d G 1 L 6 . V III 
-lu45 VVP d Ltns e T8rrcin Zuiderpark. 
DE OPSTELLINGEN: -

Lens a : Ros.: M.Wa;I.sari Wolff, A.lfacke. 
Lc,ns b i Res.: J .1fojan, C .. Lustenhouwer. Sz~:ènk;omst:lul5 

Lc·y11eg hoek Hengclolaan • ' ' · · · . 
· . Lens c : J .Wals.:,ri Wolff speelt i.p.v.!t.\'hilsari Wolff. 
Res.:J.Nuy,-{en · · · · · · 1• • • · 

· Lens d : r.î.Broeke,J;v.Dorp,J.janssen,M.i.d.Ruitenbeek, 
F.v.d.Oudcraa; R.Duyvcstijn,J.A.Groothuizen, W.Krol,A.de Vries 
R.Blok, H.Vcrmulst. Res.: A.G:root; J.Brom,cer. ' 

Lens e : R.Ar0(1,ds, :E..(:roen,A.Peetom, J .v._Rooy,J .v.d.Broek, 
L.Boin,F.v.Es,G.Rooduin,J.Hcrmsen,R.Cnmphuizen,P,v.Dijck.Res.: 
R.Bcrgmans, M.Bakker. Samenkomst: lu30 ingang VVP-~errein 
Zuiderpark: 

Enkele, speltrs van.§_ en.!!_ zijn zaterdag tEvergeefs bij de 
gymzaal in• de Herschelstrae:t geweest. De ·training daar kon 
gaen doorg&ng vinden in verbanè. met 'heit onverwacht tnch door
ga,;n van de wedstrijd •vim Lens a. De• meeste Jongens konden· è.aar
van no~_ tijdhf b-eric~t kri_jgcn,-mac;r c,nk~lcm waren· niet meer 
te bE:,rc1.kcn. ammor JO_n~c:r.s, volgl:'nd:d lG~..:.:r- b1.. te:r ! 
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.Zie verder het ar1i.kel tje over zaal training

Afschrijvingen : zie juniorengids \ 
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Programma voor 14 nov.: VVP-Lens a; Lens b-GDA VVP -Lens c; 

VVP-Lens d; Lens c-GDA. ·' 
-:-:-:- ' Afgekeurd of niet? • 

Het weer was slecht, zaterdag H. Gaan in zo'n 

geval de wedst;ijden door ? ·De juniorengids geeft alle in-

lichtingen. Ten overvloe~e dit : zaterdag waren gaatjes ge

ponst voor Lcns.7,8 en 9 dus ar-gekeurd. Niet voor 10,11,12 

dus goedgekeurd ? Nee,,, want deze elftallen speelden uit, maa:,

de velden van' hun tegenstanders Oli veo 4; GDS 5 sn V/est

landia )._Cl_ wàren afgekeurd. KiJk dus bij ui twedst ri.jden naar 

het elftal van de tegenparti;i. · Let op h8t goede nUJtmer. · 
-:-:-:-

DE Z.AALTRAINING. 
_ In de vorige LE:nsrcvue werd verzuimt tE: vermc Lden, 

dat· de zaal training plaatsvindt in de gymnastiekzaal v&:n de 

broederschool aan de Herschelstraat. 

De· keepers .die ai;n de veldtraining hebben deelgeno

men zulleon niet in de zaal trainen. Zij blijven op het· veld 

oefenen en wel op donderdagavond, te weten: 

- cim 7 uur A.v.Egmond,F.Cromberge en A.v.d.Loeuw 

- om .8 uur : G.Halleen,G.1kelmans en N.Pannekeet. 
< 

De op zaterdag spelende juniore.n, die niet behoren 

tot de vaste spelers van 7 tot en· met 12 ,. gaan trainen op 

die zaterdagen, ,waarop de wedstrijden niet doorgaan weg_o;1s· 

terreinafkeuring. Zij worden dan in de· gymzaal van de Her

schelstraat verwacljt om half vier.· Dit betreft dus de spe

lers van Lens ·13 en die op zat_~rdag spelende junioren, die 

niet voor d,· avondtraining zijn uitgenodigd. Deze training 

vindt dus alleen plaats als 
0

d€:. wedstrijd van Lens 13 door 

terreiriafkeuring niet doorgaat. Natuurlijk worden de spelers 

di.e als reserve bij· Eeen ander elftal moeten zijn niet in de 

zaal maar bij dat elftal verwacht. , 

gaan 
om 2 
niet 

De pupillen die behoren tot het A en :Il elftal 

eveneens in de zaal trainen en wel op-zaterdag middag 

uur, doch alleen wanneer de.wedstrijden voo;r A of B 

doorgaàt. , 
Voor deze ">Toepen gelden dezelfde re~cls els voor 

, . 
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de avondtraining: 

-Nie't vroeger dan een kwartier v6<!>r,.'de aanvangstijd maar 
ook oeslist niet na de aanvangstiji! komen; 

~ -Behalve Lenskleding 'ook_ gymschoGnen ·m, ebrengen i. p·. v. voet-

= 

-

bal schoene, ; 
-Deze training is alleen ·bestemd voor de jongens die van 

plan zijn regelmatig te komen; 
-Wie niE,t de bedoeling heeft zi-ch i;,, k spannen, wordt ver-

zocht w,eg te blijven. JUco 

DE GESPEELDE WEDSTRIJDEN. Voor wedstrijdversla gen schiet de 
laatste tijd practisch geen. ruimte meer. over, zrials U wel be
merkt zult hebben. We hopen binnenkort hierin berbetering te 
brengen, doch kunnen nog nfets beloven, In ieder geval heb
ben we in dit nummer alle standen van onze senior- en junior
elftallen opgenomen. Bekijk ze goed en bmi/aar ze. En mochten 
er fouten in gevonden worden, wat 'besl:ilst niet uitgesloten 
is, meldt U dit dan even aan de redactie • Dank U. 

Dè eerste nederlaag van Lens 1 v,as verdiend, m.1ar- eervol. De 
jonge -Al tior ploeg was van ·goede kwaliteit en zag zich g~--"' 
steund door een wel duizendkoppig publiek, dat zich duèhtig 
roerde. Naar· ver·luid t speelde onze achterhoede zelfs de bes-· 
te ·wedstrijd van dit seizoen·. Slechts kort voor tijd moest 
men capi tulGren. Vóór is het schuttersprobleem nog immer·· 
urgent. Een nogal door invallers geteisterd tweede legde 
met 5-0 het loodje tegen AD0. Geen reden om in de put te zi ttE 
want deze cijfers.waren bovendien nog sterk geflatteerd. 
LENS 3 won weer eens en. dat deed ons goed. Neg meer verheugd 
waren we echter· ever het vertoonde spel, dat in de. eerste 
helft rcndui t brillant ·was •. Een zeer fraai doelpunt van Fretz 
en. een uitgekookte. penalty van Meershoek level;'den een _2-0 
voorsprong op. Na rust kwam Spoorwijk duchtig opzetten, maar 
n1< toonde onze defens"ü, zijn kracht. Wel maakte Spoorwijk een 
sof-tegengoal, maar Paul Fretz stelde de zege veilig (3-1) 
Lens 3 klom hi~rdoor liefst vier plaatsen op d~ rangl~st 
en het vertoonde spel, dat.het stempel droeg van de technische 
school, hield beloften in. 
Het viei0 de won gemakkelijk van Velo,. maar zal zondag tegen 
RA1TA op zijn quivi·,e moe.ten zijn. Kijk maar naar de stand! 

t . ... 
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', D 1·L E,N S REVUE , 
----------------------

Weekblad v.d.R.K.V.V. 11 LENIG,en"SNEL" 

Redactie,· G.Lam, Wilgstr. 71,tel.391224 : 
,~ · G.Jehee, K.EffiIDakade,50,tel.633674 

Giroriûmm~r' t:n. ,'.Penningm, Ll!,NS: ,, 336711· 

---~=----=---- --------------- --~-------------. --------- ----
' : , 33e JAARGANG (1959-1960) 'n'll 12 Nov 59 
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-,, " Donderdag 12 
Zaterdag 14 
Zondag 15 
Maandag .16 
Dinsdag, 17 
Woens~ag · 18 

' 
Nov 59 

" " ' 
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' LENS'ZAKAGENDA 
Géén veld training ! ' 

Jun.7,9,10,12,13,pup.a,b,c,d,e 
Sen.l,2,3,5,8,9,jun.l,2,3,4;5_ 

Klaver Jas-drive op de. cllibavond 
Senióren-en junioren.training 
Woensdagmiddagclub, 's-avónds training 

Bridge-drive in de clubtent ! . ., 

Donderdag 19 , 11 ,Zaaltráining ,,', , 

Zondag 29 ' 11 Sinte:rklaas op' de cont.ac.tavond ! ,._ 

Woensdag 2 , I:ec, 59.,, Sinterklaàsviering voor jun:en pup. 

--= .. -- . ====-- ·=-=-=----=- ,,--' . ___ '---::;:---=-. ----- -=---------- . 

. • OOK tl KUNT HET NIÉT ZONDER TRAINING STELLEN ! ! 

EN l!U 1 0P NAAR E.~ARLE!ll !! , , ' . . .. , 

' 
.. Door de överwinning van ons eerste op D.O.S.R. zijn-

we in "deÎ kopgroep gebleven, We·gelovqn zelfs. dat de v.errich~ 

tingen var. zondag jl, ons een hart. pnder de riem hebben ge..: 

stoken. ,Met belangstelling sien we de strijd tegen. Geel Wit 

tegemoet; De.wedstrijd vindt plaats op het terrein vàn Rippe~-

, da aan de Schalkwijkerweg te· Haarlem. Aan di't veld hebben 

- ', meerdère· spelers .ral'.\ ons eerste ,nog droevige herinneringen. 

Daar ging nl. het derd~- kl,asse-sèhap verrorén • Zou daar nu

Zondag á.s. de basis worden gelegd voor de " weg· terug " ~ 

•Bov:<,ndien is het nu geen bollen-zondag, ·zodat de reis naar, 

we hopen wel voorspoedige,r zal ·,verlopen. Voorts zijn .enkele 

senior-en junipr-elftallen zondag a.s. vrij. We rekenen dus 

op een volle bus. Vertrek weer 'E1N UUR vanaf Càfé Hi,erck,. 

Apeldoornselt.an 46? ·1\,iskosten voor senioren-su;;,porters f. 

L 50; voor junioren f. l.~. Het zal wel zaak zijn U voorà:f' op 

te gevellll aan het secretariaat., Zouden we n;ï,et in staat zijn 

twee bussen vol "te krijgtm. Uvèrigens wHlen we graag de 

be"i tters van auto's' die p+annen_ hebben',- n~t,r HRirlem t" kö-
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;,m~ v,ragen om een, uu~. CV$IlS 

0

larigs de Apeldoo:rnselaan te rijden. 
Wellicht bebt U een plaatsje ovêr, 0n staat. er c:laar nog een · · 

· - - · . Uw gegadigde_ verla_ngend te •,vschteu. Dank bij voorbaat voçr ~ller -
me<!-ewerking. 

0FE'IGI1EL 
In b,illotage: 

·· n°50 W.l!ieuwenkamp, 29.a.16 Bouwlustlaan 149 
51 A.W.J.Nieuwenkamp, 27.10.50 idem 
52 J.G.W.RLQsdorp,3.12.40 Plettcrijstr.48 
53 J.Th.Yntsma, 17.11.41·ob:r:echts;tr.27 -

,54 1".Meenk,24.°11.48 Noorderb0ckdwar8ctraat 234 
Nieuw lid: . 

. , · 414: A.C.A:Lunet, '14.1.40 BNokbergenstr.38. 
Uicuwc donat(urs: 

-. 507 C .M. 1lrabbe, 
0

Hofbrouckerlaan 34 08g,tg0est 
5,8 D.Letter:j_c"Ca1tesiusstr;235 Dén ILag 
5C;, J.F.Patrick, Gctlvanistr,41 -
5Hl R.Tie;rie, Spe1rtlaan 896 , 
511 L.J.S.v.d.Kooy, Copèrnicusstr.131 
51: P.H.J.v.d.K~oy, TiruivE~str.29· -

'513 !1.J.3.Keetman, Weimarstr'.47 A 
-:-:-

' · l.iJTSLJ~GEN VAN HBT AFGELOPEN 1l!EEKEINDE: 
Si:3IORE,; " JUNIOREN 

'L-3 
1..'.o · 

Lens 
Lens 

11-Vrd .. 10 
12-lll!BRK4 

Lens -:i:-:-r:csR 1 3-1 Q.uick l'-Lens 1 
.::rcs L].. Lens- 2 3-l , Bi .. Zw. 2-Lens 2 
Leens 3 - HBS 5 2-1 Lens 3 -Gr.V.2 
Rava 4 - Lens 4 1-4. Lens 4 :-Velo 2 
Lens 5 - Rava· 5 1-5 VvP 4 -Lens 5 
fö;va 6 -.Lens 6 4-3 Bl.Zw.7-Lens 7 
Lens 7'-'- RVC 7 _ 0-3 Velo 5 -Lens 8 
Cromvl.B{kns 8 0-6 Q..Steps 8- " 9 
Len·s 9 ~ DHL 10 2-5 'Le"ns lu-0SC 5 

4-0 
0-9 
1-1 
3-1 
5-0 
3-0 
3-0 

PUPILLEN 
Lens a -Gr.W.r... 
GDS b -Lç-ns b 
Lens c· -DHBRKa 
Lens d -Q.St.d 
VVP_d '..Lq1s e 

-:,..:-
I'!0GTuLAALS TRAINING . ! 

t_ 

0-2 
1-5 

7-0 
5-1 
3-0 
0-6, 
8-1 

Om aan hoErsende misverstariàen e·en einde t_e ,maker1.., volgt 
hier nog even een kort résumé voor de trainigsvampagne zoals 
d_ie door de technische commissie is opgezet'•( de zaal training 
voor. junioren is _door de Jt:C0 in voorg(ltmde Lensrevues ál vol-

,_ • T . 
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d~e~de -uit. de. do<,ken gedaan!- )- ·Op_-Woens<lagavond tr~i_pt _d;:_ 

11::.:heer Stal de s'electiegroep",' spele;rs dus die spéciaal .voor_ 1 

· deze avond zijn ui•tgenódigd. De .opkomst op deze avond is uit

stekend en' laat derhalv_e niets te ~espreken oyer. De. dins.: 

dagavond was o·orspronkelijk ·voor. een -tweede selectiegroep · 

be'stemd, maar is sinds de vorige_ '!]aand voor ~lle scniorleden 

open,geste:p,. Bovendien wprden 'de A-junior!)n, nu. de heer Roo

denrijs niet me;er beschikbaar is 1 dinsdags op de Hengelolaan 

y,erwacht. JammGr genoeg- is de opkomst np deze· avoi,.d t0t nog 

··toe vrij matig. Spijtig., want de spn,uk onder de z~kagenda 

van deze §Vond slaat de sp~ jker :r_ievht op zijn kop: "Ook U 

kunt het riiet _zonder training stGÏlen 11
• Kom, Lens ers, waag 

de tocht door de k~u eE-ns.· De h€E-r J .Wüstefeld -staat e.r ga

rant voor dat U van diG kou niet• ·lang last .zult hebben. 
·\ 

De technischè commissie· stelt zîch voor om,· wannÉ:e,r 

de weergoden training .beslis_t nü,t to01aten (hetgeen ni;;t . _ , 

zo vlug het geval z:al zijn ! ) in de cl~btent es:n tactische 

bespreking - te houden. Jlcslist geen overbodige luxe ! K_om \lus 

in ieder geval opdat dit experiment moge.slagen. Wij reke-

nen op ü,ders medewerking. o d· ·t·: · · 
.._ ,no :.:'C ie• 

K.N.V.B~-T0TO~ ·r 

Het aantal inzend,;rs blocf d0ze keer ·precies · 

galijk nl.371, waarmed" we heel t,-vreden zijn. Toch ver- ', 

vrachten weavoör'Zoti.d2g a.s~ 'é.eil recorè.dce::lname.'.Hi;:,'t is•dzrl ~. 

, nl. de lOOe_keer, dat d<, K.11.V.B:toto officieel draait. Het 

behoeft waarlijk gu:n betoog, dat de .toto voor de amateur

verEnigingen onmis,baar is geworden. Alleeri daardoor· is het 

mogelijk dàt we op goede vcld~n en met goed máteriaal kunnen' 

spelen 1 en dat het verblijf ook voor de kijkers op onzt· ter:-. 

· ·· reinen· aangenaam_ te maken' is. Om het do reger~ng du,idelijk 

·.tE', maker., dat de toto onmisbaar _is· geworden werd de clubs'· 

·verzocht voor Zondag a. s·. nog eens extra aan te pakken. U . 

kunt er verzck~rd van zijn, dat de le prijs ttnminste · · 

. :i,50.ouo f. gaa,t belopen. ,7/il.t ook U Îüerop ee~'k9.nsje• hebben, 

à.an' dien,t' het formulier ui ter lijk zaterdagmiddsgs VIJF uur:; __ . 

op E:rn ~e;r onderstaande adressen te zijn ingele:verd i;.w.: ,· .

sig.mag. H.v.d:.Lely, Bouwlustlaap 95 ; sig.mag.P.W\.istefeld, 

hog,ntessel~an 198; sig .mag .A .J. Walraven, Gouélenr'c,genplein 58; • · 

-s.i€;-. mçi.g.Korl vinke, Ee:.-ékle.án ho~~lf Laari van, 1v1e~s;r~trvoort · en 

' . ' 
,. \ 

., 

'. 
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,· ---------------------------· -------- ------------------------
' sig ."mag.Karl v:i,nke, Weimarstr .hoek Valkenboslaan. _ 

. Ons clubgebouw bij de Heer L.de Boer. M
0

af\ddag-en woens
dagavo,:td tussen 8 en 10 uur en zaterdagmiddag tussen half 

· drie en viff uur en dhr.H.Houkes, · 2e Schuytstr.!50. . , 
-:-:,-:-

LENS-DOCOS. . , . 
Lange tijd ,nebben we in spanning gezeten of onze . 

spelers de onfortuinlijke 1-0 achterstand zouden weten weg 
te werken,. En na vele vergeefse aanvallen kwalll toch einde-· 
lijk (voor ons althans) de gelijkmaker. Hetbt U er' op gelet 
dat dit juist in,de periode·was, dat onze supporters zich 
).uicllçeels in de ,strijd gingen meng-en. Dat.was aanmoedigen 
zoals we dit zo graag horen .• Speciaal de gr,ote junioren-schare 
heeft zich uitmuntend geweerd. Zo moet het zijn lui. Aanmoe
digen, niet afbreken -of cri tiséren. Ui"t ui tlatfungen van en-

'"'kele spélers blè·ek het wel,· dat zij "het ook zo aangevoeld 
!lebben. Ineens ging het. Daprom lui een volgende m,:al nog 
harder en enthousiaster. Vo~r deze keer hartelijk bedankt. 

-:-: - : - . H.Houkes 
· pe ·,stem van de PéPé. . . , , . 

· ' •• de~lt CJtdc dat de datum van de bridge-drive 
vernchoven ïs' naar wocnsdng, 

1
18· nov .. Zij d.ie zich r"E:c~s op-

- · ;J"aven, zijn hiervan op de hoogte 'gesteld. We kunnèn (;Chtc:s 
nog wel wat dednemers gE.bru_iken. Meldt U da,:rom bij de .heer 
J .Jf;\ger, Weimarstr.67. of kom op d.e 'oewuste avond linea recta 
naar het clubgebouw. Dan hebben wij waarschijnlijk nog wel 
een plaatsje voor lJ.,,·•' ' 

1 ~ ~. . ; . 

Personeel govr~tig-d. 
· Jong&man, oud 22 jaar,, zoekt meisjes en,jongens 

( ook oudei'en) om gezamenlijk- een Lens"-c:-:baretgroepje te vor
·men. Ook degenen die kunnen· zingen, kopstaan of andere bij~ · ,,.. l 

zondere kunste_n kunnen vertonen of zich met de leiding 
(!'.egisseur) viillEen belasten.'. . · · , 
· Adre's._ voor liefhebbers H.Eisenburger, Snellius.'.. 
straat 2 of andEere PéPé-lcden. 

' -:-:-:-

·} .. 
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'PROGRAMlllA SENIOfu.,. V_OOR ZONliÀG 15 NOVEMBER 1959:'. ~. 
-2µ30 GeE.l_!iit 1 - Lens 1 '.rerrein Ripperda,Schalkwijkerweg 

; · • Ha'arlem .· 
-2uux Lens 2 - Rijswijk 
·-2 " GDA 3 - Lens 3 · 
-12u. Lens 5 · - VCS 8 • 
-12u. Vlesterkw.8'-Lens 8 

3 He.µge lo:J,äan · •. ' 
. Emmastr. te Loosduinen 
Hengelo laan 

-lu45 Rava' 8 - Léns 9 
',Duin laan 

1!r,.Droèglever Fortuyn weg Zuiderpark. · 
' , 

· OPSTELLINGEN: ;, . 
Lens 1: H.Eisenburger, J.Admiraal,H.Haket,B.Luijckx, 

C.Peeters, J.de Heer; P.Burghouwt,J.Jldjers,bergen,J.Ras, 
VI .Hegge, .J .Wüstefelè.. Reserves:. K .Admire,al ,A. Veste r ,A .Beek . ., · 
Grensrechter: dhr.A.Bogisch •. Leider: dhr.S.B.Gras. Sàmenkomst: 
Café Hierck, Apeldoornséluan. om 12u:,Ó, 

Lens 2: R.de ·1•1aart,E.v.Laarhoven,H.Kemper,L:'M.Knijff, 
J .v.d.!'.eer, A.LinnenweE.ver; F.Burghouwt, H.Lancée,R.Wüstefeld 
J .Suijkerbuijk, J .Jager. Reserves: H.Pennings, ·;r .Linnenwaaver. 
Leider: Dhr.A.de Weert. Gr&nsrechter: J.L.innénweever. · 

, Lens, 3: O.v.d.Beek,A._v.Luxemburg"A.Eoppenbrouwers,N.dc 
Gruyter, H.Rooduijn, G .Kempprman, W .StoovÉ ., P .Fretz ,R.Mahieu; . 
B.Hendricks;P.ME-Ershoc\';-. Reserves: l{.Jllok,J.v.Dijk. Grens-
rechter; J.v.Dijk. ' · 

Lens 5: H.v.d.-fü:ek,H.Cranim,A.Krol,K.Crnmin; J.v.W~sting, 
R.Verbrugh, P.de Leeuw,G.de Zwijger, A.Lutterman,F~de Groot' 
L.Fortman. Reservos': F.Vlolff;E·.Löwenstein,L.Blom .• ·Grensrechtér 
F.Wolff; ' . ' 

, i • • -- • • 

Lens 8: A.BJ:ok,J.Bi-.llerïng,F.Mourik,J.Roozenburg,H.v.d'. 
Boog aardt, J .Bom,'A.v.d.Bemt,Ph.dc Hi:er, H.:Mulder,A.Roo,den,'.. 
rijs, S.Kroon; Reserves: J.Êontje,J .Schutte. Grensrechter:,: 
J .Schutte. · , · • · .· 
··· Lens 9: A.lt.A.Ltinet, J•v.dBeE:k, P;v.Onna,J .v.Zon,A.Onder
wàter, · D. v. Lieshout, S. de· Bruijn,H :nrabbe, C .J .Kra9 ,J .Borsboom; . . . ' . . . 
J.Brussel. Rcs_erves: 1,.P.Bom,M·.Hc,crkcns. Grcnsrcchtcr:M.P.Bom. 

Afschrijvingen (lief_st. gceheen)' te richten aar, dhr .F .J: . 
van_Luxc,mburg,-Euys B_allotstr.54, tel.636509. , • 

· Frogramma. s,mioren, voor zoi,dag 22 november 1959: 
2 uur Lens 1-Toncgido l 'Le;,s 4 =vrij lul5 'Lens 7-Ve:lo 6 
12 11 Lens 2-Tcmegido 2 Lc:na 5 =vrij Lens '8= •vr:l.j 

· 2,'.,30 Lens· 3-Hoe.k. v .Hol .2 Lens 6 ~vrtj ·, 12u. Lens 9-;Q.uick, 11 
·• 

1 
'· 

;' 



' 

-102-, 

-----·--------------~---------------------------------------
Ev~nals vorige week weer een''woord .van waardering voor de 

upelers d-ie ,weer t•,yee wedstrijf.en· gespeeld hebben en daàrdoor 

hun clubgenoten hielpep, met volledige elftallen hét veld in 

té. 1sean. Deze s'pEllers waren ', J 1.Linneweever, J .Jlorsboom, 

,". de Groot (als invaller) A. Lunet, Chr. V0rheugd ,A. Tisseur' en 
l:.P.Bom. , • •, , 

-:-·:-:·:.::-
,.,, i'ROGRA!l'J,;A JUNIOREN,VüOR ZATERDAG 14 NOV'JiiBER 1959 

-:5 uur Lens 7 - l\ava 6 G II L 5 V 3 
1:.3 " Lens 9 , - VVP Hl G II L 5 V 2 
- } ' " Lens 10 - R.TCAVV 8 G II L 6 V 1 '., , 

·-;, 
11 VVP 15 Lens 12 Zuiderpark 2Q gcdcd te 

· -3 11 VVP 16- - Lens 13 Terrein Zuid2rpark. 

, FRbGRAlll!liA JUNIOREN VOOR ZONJJAG 15 NOVEMBER 1959: 

-12' u. Lens l yes 1 G I J, 5 , V •l 
-12 u. Lens 2 Juventes 1 G II L 6 V 3 
-12·u. GDA 2 - Lens } •Terrein .Ockcnburgh 

-lul5 DHL 5 Lens 4 , " B,rassersked" 

-lul5 Lens 5 - DHBRK 1 G II L 6 V 3 
DE üPSThLLINGEN: ' ' 

, Lens ·l r.ls kgen Quick 
Lens 2 : .nls tegc·n Blauw ZW8:i-t~ r.::ct R.iQkkor Kleijn ,en i·~. 

Kóolm<.es. ,, , 
Lens 3 ·: als bekend.met M.v.Zilfhont, J.Kolier en ,J;.Wan-

, ders., Res .. W.VE,r,mulst. ,, , 

'Lens 4 : 1\..v.Egmoncl, J.Groen·eveld,A.:Engkbert;Th.v.Paas

sên,G-:-äe Hoogd, J"Duyvestein,R.Meyer, H.Englebert, R:_Borsboorm 

A.de Jong, F.v.Lijk, Res.: A.Harte en, :r .Moyer·. ·,-Sam(,nkomst·, 

'12ul5 . .VE<lnwepl<2in voor .de: school. . 
Lens 5 : als bekend. "'es •. K. Loomans. · • · 

Lens 7·: als bE,kend'Ii1ct·1!.Brninsma • .hcs;J.KiebE:rt. ' 

Lrns 9: met J.Groothnizen. Res.J.Sche,lla~t,·J.J,:auw. 

· Lens 10: A.v.d.Lecm,,C.l,lars;P.v.Di•jk,J.Vcrha~r,C.v.Baal, 

N·.r:oozenburg,J .v. Gerwen..1.H.Beauvqis ,H. v .P,,assen ,R. Wal sari 

Wolff, VI.Groot·. Res. :T.Sme,hrs, l't.Roozsnburg., - · · ·• 

Lens 12: F.de Kleijn,R.v,d.Wal,H.Si:üt•,1!.W,:,zenberg, J .v. 

Ov,rpóek,A.v •. d.Bcek,J.Jchu,, P.de Jong,l!.v.d.Heiden,J •. Lange- , 

·rc.lc,S.Blok, Rt,s.: F.!,kyor,.J.v.Xlcef._ . . 

· Léns 13: C.de HEer,A.du Veld;\'I.Lim1cwctve:r .. ; T.Lclicveld 

B ._lireuls,J. Éuncmz1n, W .:E..:ykelhof; H. Vligg;,;.rs ,F _-J,.._ht·,s ,G. v .d .K~ey, 

. ' 

11r. cJ 

. , 
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A.Krol. Res.: C.v·.d.Kuyl,R.v.Grieken· •. 

:lifsëhri,j.vinRen. zie Juniorengids. _ , . , 

Programma junioren voor 2L en 22 .november: Cromvliet:...' · 

Lens ],; Lens 3-Rava; Lens 4-LVJJ; DHL~Lcms 5; Gr.W.~Lrns 7;; 

Lens 8-'Q.Steps, Lens 11-VVP; Lens 12-Quick Steps. · 

' , .:.:-:~:- • -!" • • , 

PROt,RAMMA PUPILLEN -VOOR ZATERBAG, 14 NOVFJJBER 1959. 
2 uur VVP a ~ Lens a Terrièin, Zuiderpax·k 

lu45 Lens b - GDA b . G l L 5 VII 
lu45Lensc -VVPc GlL6V'I· ,. 

lu45 VVP d ·:i:,ens. d Terrein Zuiderpark 2e gedec.1 te. 

lu45 Lens é GDA d G l '·L 6 V III 
DE OPSTELLilfüEN: 

Lèns a: Res. A.NE,çcke,H.Vi;rrriul'st.Samcmkomst:lu4ó ing1;ng 

VVP-terrEin. Afkc,uring Rava 6. 

-Lens,b en c: Res.: C.Rooduijn·,J.v.d.1'rock,R.C~mphuizen· 

Afkeuring: Lëns 9 en 10. \· . . . . . • 

Lens d: nLBrocke,J.v.Dorp,J.Jtinssen,I•,,.v.·d,Ruitonbc::0k, • . 

"F. v ~d. Oudc.raa, R. Duyvostóin, J .A .yrol"ÎthuizPn, W .Krol ,.A ~ de Yric :'::J 

J.WalsariV/olff, R.Blok,fü3.: J.fü,rmsen, J.v.Rooy,.Samünkomst-: 

lu30 ingeng terrein Z;,iMrpi.rk, 2c g2dccl te· (,;,chtcr AlJOJ . 

Afkeuring : Vlr'P 15. · · • · 

Lens e : R.ArE>nds, E •. GroEn,J .Nuyeri,' R.Brugrnans,A.Grcot, 

L..Boil1, C. Ludcnhouwer; F .v .Es, M .Bakker, J .Me jan,:.:·. , • Di ,jck 

·· Res.: A.Pcetooin. Afkeuring·,· LEns 7. · ' · ·' , . 

TJIBREINAFKEURINGEN VOOR PUPILLB,N: Als alle wudstrijdcn voor 

de pupilleh zijn. afgulast-;--s"fäat dat a:::ng<.guv:en .op de 

bè,kende oranje-gele nfkGur~ngsb"rden. 
Maa:r- ook bij afk<mring van enkele velden kun jo weten ol 

. je wedstrijd doorgaat. Je rr.oct dan kijk<.n naar het· jur.iorcn

elft2.l, dat bij de opstelling staat aangegeven. :Dus'deze 

week: Lens a rr.oc t ki jkrn naar Rava 6, · Lens b naar Lerrs. 9 enz • 

· Als dus op de· afkcringslijst het nU:-:icer voor Rcv:, 6 is 
doorgestreept of ,üs daar CJ.:n g,,atje in geponst is, gaat de 

· wedstrijd van L~ns a niet door. J 

Denk er om: kijk· goed en kijk ·rianr het goede e-lftal. 

Voçr de à -en b pupillen; ·a:\,s •je wedstrijd niet doorgaat, is 

er om 2 uur training in de gy~zsal ann de Herschels\raat. 

Pr0grilmma. voor 21 nov.59: Lens·· a-:Vrcde·nb. ;Rava ·-Lens b;· 

_Lens c-GDS; Le.ns d~ VVP; GDS - · LEOns E. 
•. 

\ . ' 

' 

,· 

, 

' 

·, 
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. UIT HET JUNIORENKAMP •. 
Lens 1 blijft het.goed doên ! Ditmaal werd C.uick het kind 

van de rekening. Vooral in de eerste helft ~peelden onze A
junioren. zeer goed. Er werd veel aandacht besteed ii.ar, de -op
bouw hütgéen een á.uidcli;jke veldmccrderhdid tot gevolg had. 
Doelpunten konden niet uitblijven! Eerst màakte H.v.d.Spek 

_ dankbaar gebruik van ·èen misvûrstand 'in de Q.uickdC;ff."nsie. 
Heinp!qt wilde echter ook ·nog een mooi doelpunt maken en gaf 
de vijnndelijke doelman met een onnavolgbaar hakballetje voor 

· de tweede maal het nakijken. Na de rust deden de HE,an'.tjes vrat 
mu r van zich spreken m:::ar, vohr het g6sprek te 1,uidrucht-ig 
werd, snoelfrde Michel Hardcrs hen de mond (0-3) . .Maar ja," U ,·. 
weet hét, Huantjes zijn eigenwijs en de eer van het laatste 
,;oord (1-3) lieten ze zich echt niet afsnoepen. . 

·Lens 5 is de laatste wek,en aan ern niet te stuiten opmar's · 
bezig. Zelfs -koploper VVP-moest hiervcor het hoofd buigen. 
;iiet te diep echter, want ·v8rder dan ci..n. gelijkcp0l (1-1) 
li~ten de Zuiderparkers liet toch' niet komen. En dat· te:r,··i,jl 
onze ploeg• in de beginfase twee geducr,te " opdoffers" krc eg: 
na vijf minuten viel IL Nicuwe:nhov\:n uit en een paar ,:-.i•nuten 
later b0zorgde de VVP-rechtsbui;tLn ons ·,:.ui;_ oeon· fraai sch(lt 
de eichter::;t nd~ Mi~ur t;en wE:rd de, gc::.~ct pt..s vaardig over 0nse 
tiloeg. Vli tting mcakf~ op de b~kendo wijze gelijk en daarna 
gaf het vijfde geen )<:riinp meer. · Hoe VVP na rust nok e.ahviel, 
Lens gè,f het gelijke spel niet,prijs. Gcnn we.zo dn/Jr, jongens? 

, , . - G.J. . 
===========;;:============:::.:===:::=' ', =. ========:;;s;:;:;:::::::;:::;:::;============= 
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DE LENSREVUE 

·.é.1.-,n :fgr.f. ,. dNeekblad v:d.R.K.V.V." Lenig en Snel 11 

Redactie: ·G.Lam, Wilgstr.71,tel.391224 
G. Jehee ,K.Emmakadé, 50, tel. 633674 

Gironummer t;n.v.Penningm.LENS: 336711 . 

'33e JAARGANG (1959-1960) n°12 19 Nov 59 

--------------------·---- ----- ~ --. ·---=----===-===-=====-
LENS 'ZAKAGENDA 

Donderdag 19 nov 59 Zaal training 
Zaterdag 21 Il Jun.7,a,11,12, pup. a,b,c,d,e. 

Zondag_ 22 Il :· Sen.1,2,3,7,9; jun.1,3,4,5. 

· Maandag 23 tl Lens' club11,vond 
Dinsdag 24 Il Senioren •en juniorentraining 

Woensdag 25 . Il Woensdagmiddagclub, 's avonds training .. 

Dond_erdag 26 Il : Zaal training ! 

Zondág 29 . tl Lèns'èontactavol!_d ! 

WAAG OOK E.lèNS EF,N KANSJE IN DE VOETBALPOOL ! ! ! 

==::::.========:;;:============-= '=·=============;:;=====;;;==·i===:::::==-=!::= 

ZIE G:LNDS KIIAM DE STOOMBOOT .... 
Alle televisiebezitters hebben het ~aterdàg j.l. met ei

gen ogen kunnen constateren. Vergezeld van een groot aantal 

Zwarte· Pieten is St.Nicolaas'in Nederland'gearrivéerd. Tijdens 

een interview voor de camera verklaarde de Goedheiligman 

zich fitter te voeten dan ooit te voren. Zi5n reis over de 

Nederlandse daken belooft een ware zegetocht te worden. 'In 

vertrouwen heeft hij ons medegedeeld dat in het verre Spanje 

zijn nieuwsgierigheid vporal gaande werd gemaakt door de be-· 

richten over een nieuwe clubtent die de voetbalvereniging · 

Lenig en Snel van plarr was te gaan bouwen. Daarom heeft de 

Spaanse bisschop ·besloten - let goed op·, beste lezers-ons 

clubgebouw dit jaar met een speciaal bezoek te vereren. Dit 

bezoek zal plaats vinden op zondag 29 november a.s. 's avonds 

om acht uur. Een, tijdens de kruistochten opgelopen, voetbal 

knietje maakt het hem weliswaar onmogelijk zich al te vlög 

voort te bewegen, maar aan 8 ~Îttig dansje wil de Sint zich 

nog be_st 'wagen. Daarvoor zal het bekendé Lenstrio o.l.v.· 

.' Joop Schutte zorgen: sfe'er en ritme ! Op gevaar af te veel , 

. reclame te maken voor de·,.e Sinterklaas.-contactavc:-1d (dit in 
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;erband met de moeilijkheden- van: ;en juiste IT zetelverdeling"), raden wij alle Lensleden en ·dÓnateurs aan deze unieke avo~~. èie speciaal voor pers'onen boven de 17 jaar bedoeld is, te bei. zoeken. Houdt haar nu reeds vrij ! i' 
· Vonr de personen beneden de zeventien lentes, onze ju-nioren en pupillen dus, is er overigens ge·en reden sip te kijken. Ook zij worden door de. Sint niet vergeten. Op. woensdag 2 december heeft de PéPé voor hen een speciale Sinterklaas--viering op touw gezet. Ook daar _zal de Sint ( u:i. teraard de 

èchte ! ) bij aanwezig zijn. 's Middags is er een-speciaal programma voor de pupillen dat van 3-5 uur zal duren, terwijl' 1 s avonds.van 7-9 uur de junioren aan de_ beurt komen. Maar hierover zullen jullie binnenkort' nog wel meer lE.zen. 
U ziet het, Lens heeft in het hart van de Sint een speciaal plaa·tsje veroverd. La ten we in de. komende wedstrijden nog eens extra ons best doen om dit in ere te houden !' · ~· ·- Red~ctie. 

OFFICIEEL 
Nieuwe donateurs. 
n°514 J .Verhoeven, Thf'resiastr.;1.10 

515 J.C.v.i:l.Berg, Rich2.rd ï/agnerlaan 34 
516 H.P.J.Fl<-uren, Melis Stokelêlan 1840 
517 Mej.A.Becl;l, Vogelkersstr.7 
518 R.Verkooyen, Tomatenstr.174 
519 J .de. Veld, Zonneoord 209 . 

In ballotage: · ' · - _ 
n°50 YI.Nieuwenkamp, 20.8.16 Bou11lustlaan, 149 

51 A.W.J. " , 27.10.50· IT IT 
52 J.G.\i/.Ransdorp, 3.12.40 Pletterijstr.48 
53 J.Th.Yntema, 17.11.41 übrechtstr.27 
54 Aleenk,L. ,, 24.i1.4a Noorderbeekfü7arstr.234 Training. . . ' 
Het· is reeds algemeen bekend, _dat ·de training op Dinsdag-en \Vo,;nsdagavond onder alle omstandigheden doorgaat •. Of buiten op het veld 6f in ons clubge:bouw, Het is gewenst.dat vc,or het geval de terreinen onbruikbaar zijn, de leden hun gym-schoenen bij zich hebben, zodat in 'ieder geval nog wat aan gymnastiek gedi,an kan worden. lfomen jullie _dit ·even goed in gedachten. 

' 
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__________________ ..., _______ .... ___ "="_':""_~-.':':~.""!"'.-:'.--.-:'~~!'"-~--:---------

K.N.V.B.-TOTO. , 

Ook onze leden-en donateurs h~br,en zich bij de laatste 

toto niet onbetuigd gelaten. Er-waren deze keer 'liefst -396 
deelnemers. We hebben nog even ·in spanning gezetè'n of we de 

400 zouden halen. We kwamen er ,l)laar enkele te kort. We re

kenen er nu maar op, dat we deze mijlpaal Zondag a.s. over- . 
schrijden. lJoet U allen weer me!), Zc,als U weet kunt U de for,-. 

mulieren tot uittrlijk ZATERDAGMIDDAG VIJF-UUR inleveren aan 

de ondErstaande adressen: Sig.Mag.H,v.d.Le;ty\ Bouwlustlaan 95, 

· Sig.l\iag,Korlvinke, Weimarstr.hoèk Valkenboslaan; sig,mag. 

· Korlvinke,- Beeklaan Hoek Laan ·van Meerdervoort; . sig.mag.Wal

. raven,' GoudenrEgenplein, 58;· In ons èlubgebouw Hengelolaan 

600 bij de heer L.de Boer en bij het secretariaat H.Houkes, 
• 2e Schuytstr.60. 

- : -: ,":" 

UITSLAGEN VAN HE.T AFGE.LOPEN WEIKE.INDE. 
SENIOREN JUNIOREN 

Geel Wit 1-Lens l 2-6 Lens . 5 - DHBRK 1 0-2 
L,ms 2 -Rijsw.3 1-2 Lens·7 - Rava b 3-1 
GDA 3 -Lens 3 4-3 Lens 9 - VVP 10 2-5 
Lens 5 -VCS 8 2-2 Lens 10- I.KAVVS 3-2'i 

Wssterk. 8 -Lens 8 0-1 .VVP 15 - Lens 12 1-3 

Rava s· -Lens 9 4-0 VVP 16 - Lens 13 3-1 
Junioren : Pu;eillen 

Lens l -vcs.1 6-0 VVP.à Lens a 0-3 
Lens 2· -Juventás l 0.:2 Lens 

.. 
b - GDA b 3-2' 

GDA 2 -Lens 3 1-7 Lens C - VVP c 1-2 

DHL 5' •Lens 4 12-0 VVPd . Lens d 0~3 
Lens e - GDA d 0-2 

-:-:-. 
Ile tanden op elkaár · ! ! · '' . 

Vindt U het nog steeds gêk dat_wê, wat betreft de 

naaste t0ekomst van het eerste een beetje optimistisch zijn? 

Nadat onze aeht0rhç,ede haar degilijkheiè. al volop gedemon

streerd had, hebben onze voorwaartsen in tw€e achtereenvol

gende we:lstrijden NEGEN iHioelpuriten gescoord. Dat geeft de· · 

burger moéd, T<ensen! De belangst~lling van Lenszijde bij de 

wedstrijd Geel Vli t- Lons in he(verre Haá.rlom. was ui termaj;~ 

bevredigend. Een bus·van 45 personen bijna geheel vol en 

.. , 

' 

' -1'. 
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r~;:~~~:~-::~-~;~;~;:-;~:~-~::;:~:-;e;~o~:~;;;~~;!-z~-;~:;~zi-le het hebben !_ Voor zondag a.s.· willen we weer een b.eroep d~en ól onze _supportersschare. Komt allen, zo maar enigszins mogeli k, naar de Hfngelolaan. Zo op het oog moet de wedstrijd tegen onegido gewonnen kunnen.worden, maar juist zulke w~dstrijd p leveren noga~ eens een' yerrassing op. Uw enthousia~me en mede1ven zal van onschatbare waarde zijn. De spelers van Lens 1 ennen het devies : de tanden op elkaar,lui ! --

!ogen we op U rekenen? Daarna praten we over de uit-
~strifd na~r HI~LEGOM. . , H.Houke~ 

PROGajMMA SENIOI&N V:OOR. Z01lDÀG 22 NOVEll!BE,R 1959. ' - Zuur Lens 1 Tonegido 1· V 1 G 1 1 5 -;t:f " · Lens 2 Tonegido 2 V 1 G 1 1 6 
-ru30 Lens 3 - Hoek v.H. 2 V 2· G 1 L 6 - ul5 -~ · L, ns 7 Velo 6 V 2 G 2 . L 5 - 2 u,·,-~ Lens 9 - Quick 11 V 2" G .2' 1 5 
OPSTELLINGEN: 

Lens 1 : H.Ei'senburger, J :Admi_raal,H.Haket,B.Luijckx, C.PeeJèrs, J .de Heer; B.Burghouwt, J.Beijersbergen, J.Rfw, W.Hegge,J.VlüstE:feld. Rrnerves : R.de f/aart,-JC.Admiraal,A.Ves- .· ter. Leider: ·dhr.S.B.Gras.· Grensrechter:. clhr._A.Bogisch. 
Lens 2 : R.de Waart, E.v,Laarhoven,H.Kemper,L.M.Knijff, J. v .d.J;ieer, A.Linneweever, F .Burghou'wt ,H. L&ncée ,R. Wüstefeld, J .Suijkerbuijk, H.BJiijersber1;en v,Henegouwen. Reserves,H.v, Niel, J .Jager. Leider , dhr~A. de Weert. Grensrechter: H.v.Niel. . . Lens 3 : C.v.d.Bèek;A.v.Luxemburg,A.HÓppenbrouwers, · N.de Gruyter, H.Rooduijn,G.Kempe:rman,?...Blok,P.Fretz,R.Mahie,: B.Hendricks, P.Meershoek. Reservès : W.Stoové, J.v.Dijk. Leider : dhr.G.Kemperman Sr. Grensrechter: W.Stoové . . Lens 7 : M.Suijkerbuijk,K.Löwenstein,~.Linneweever; J: v • .cussel,J.Schutte, Chr.Verheugd,P.de Leeuw,A,Tisseur, C, Schilperoort, H, Pennings, J .:So:tsbonm·_- Rc,-serves : L.Niessen ,. C.v.d.Bogaert. Grensrechter: L.Niessen. · 

Lens 9 : A.C.A.Lunet, J .v.d.Eeek,P.v.Onna,Iu.P •. Bom,A.On,,. · der,·1& ter, A. Loykens, S. de Bruijn ,· Il. Drab be ,1 .• Heerkens, C. J..Kras, J .,:Jrussel. Reserve en grensrechter:. J .v.Zqn. . 
Eventuele afschri,jvinr,en to richten aan dhr.?. J. v. Luxem. J:n:r-":~, ..;uis Bt.llotstx•.J.-+t tt:..l ~C.39509·. 

' 
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- Programma Seniören voor zondag 29 nov. 59: 
-2u30 Rillegoni 1 - Lens 1 12 u. Lens 5 - GDA 5 
-12 u,-E1C 3 Lens 2 12 u. · Q.Steps 6 - Lens 

1 
7 

-2 !,!Ur Lens 3 - BMT 2 . 12 u. Lens 8 - Westerkw.8 
.-2u30 PilK .4 Lens 4 2 u. Laakkw.10-Lens 9;_ • 

DE IiOORDAANSLAG OP DE VOETBALPO_OL. · ' 
Onder deze· titel heeft'" Sport en Sportwereld" gereageerd 

op het ontwerp-poolwet zoals dat binnenkor't door Minisjler. · · 
. Beerman (C,H. )· aan de Kamer·zal worden voorgelegd. Wij. nemen 

aan dat de· inhoud Van de wet U ffi't. de kranten \vel bekend zal• .. 
zijn.· De p:z:otestantse, bewindsman stelt zich vöor de hoofd
prijs van de K.N,V.B.-tóto voortaan de f .25.000.- niet me_er 
te boven. te laten gaan,· dit omd_at de geestesri·chting; waar,-, 

, van hij vertegenwoordiger is,. het " poolen" l'\iet _in overèen
sternming met haar geweten kan brengen. Hoofdredacteur .C .(}eu.
deker trekt in zijn artikel' furieus van leer (" Te ,wapen ! · 

0 Tè wapen! brult hij ergens !), maar in de grÇnd van ons hart 
kunnE,n wc hem geen ongelijk geven .. Het is zoàls de vooraan-

.· staande _sportjournalist het." zegt : 11 ·Terwijl de.overheid 
nog nirnmcr anders dan.. in gebreke· is gcwéest ten opzichte van 
cle sport. on dt; lichamelijke opvoeding en daarmcd(! hei, licha-· 
rr:elijk wcizijn v,m ons volk en in .hE:t bijzonder' dat_ 'van onze 
jeugd sinds· jaar c·n dag schromelïjk verv:aa_rloost heeft, gaat 
het'èr naar tpê, ·dat de kans voor,dè' sport om_ eindelijk uit 
het n:Öeras der-"finaii.ciële oritoÈ:r"eikendheden gE:trokken te vior-

• • '- •• 1 --.- • . • / den dtoor .diezelfde ov,e;rhcid om zeep zal worden gebracht". .• · 
'Deze. woorden zijn ons uit het .har-t gegrepen ! Heet· is de 
laatite ja.ren st.eeds ·_weer gebleken .(Olympische Spelen, Tour 
de f·rm1cé; werddkan:pioenschappe-n schaatsen, hocki:y, crnb 
eni ! ! ) -1Îóeiz8ér ons land c:tp de sportterreinen ten m:htE:\r' is 
geraakt. En nu ei: eindelijk eens kans is de.ze achterstand in 
te lopen, dreigt ·,J:E:ze mógdijkheid door een numerieke minder·~· 
heid weggevaagd. te worden. · . ' 

. _~ok onze venni.ging hE:eft ..: nu ;reeds ! ve8l. cl'm de TOTO 
te clánken .. 'Dat zai iE:dCrcori die 'w,i,t :verder kijkt dan' zijn 
nc·us lang. is, begrijpen. Een prachtig sportcorripLx als het 
'onze -vraa0 t hsndenvai geld. lli.inister Bcor:nan 'e:J:l z:ij'l bükron:-

. J1..'IJ. söo~tgtriotcri wil:!.c!1 ons dat o~ " })odagogircl'c.: 11 _re-d~ncn 1' 
{' • 1 • ' ' • . .i''·"f, 

; '. ,. ,,·. 
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onthouden. 1r mocht eens' iemand zijn die zijn p:r;ijs ov.er à.e 

·• balk gooit,! Wij verzekeren de 1!inisttr dat_·de penningmeester. 

van Lens de baten van de pool niet over die balk gooit. DQ · .l 

Nederlandse sportwereld d1,eigt het slachtoffer te· worden van 

een-pnÎitiek spelletje,· •Laten we hopen à.at het spelletje niet 

«',oor zal gaan. Voorlopig kunnen we. niet meer doe_n dan rustig 

afwachte_n en braaf verder t1 poolen· t1. Mi. schieri zullen onze 

volksvertegenwoordigers op•het belissende moment toch nog hun· 

.naam ~er aan-doen ! · Redactie 
---• •- ~-"•P•••• 

. UIT HET SlfäIORENKAMP. · . 
. Lens 1 volbracht met succes de eerste reis r,aar~Haarlem. 

Niet alleen dat gewonrien ·werd, maar er nerd eir,delijk eens . 

een flinke score bereikt.'Nu'iVas dit ook weer niét zo'n ".lrGs

'tatie, gezien het zeer zv1akke·•tegenspél van Geel Vii t in (Ie 

eerste helft. 1en v€ diens.te 1:ras echter wel, dat _or.ze -ploeg in. 

een -constant hoog tempo, storr.ilnpEln op de Gcclwi tte veste 

bleef volhouden, waarbij ui tstekcm<'. het midd.cnve·ir, werd beheerst. 

~ Ook ontl::rak het -schot ditmaal niet. Zo k•·nden we via R:a-s, 

B~ijersbergen en nog twetmaal Ras gaan ru~t,:;n met een comf·or-

• tabc,le 4-0 vo,irsprong. --lkn ongekende w<ccÏde ! · 

Na: de pauze kwam Geel i'li t echter hc-C:!. · anders voor de dag: 

· res:0-1utc,r,· agressierer en be ter sp8le1,.d. ,_,;i:,ren we ISerdoor, 

wat verf"st·? In ieder gc:val gaf men het rJiddenveld prijs en . 

moest onze: àchterlihie in actie komen. 1en t,gcnpunt kvmll'.! er, ·' 

toen ·cor Peeters èen· schot van riéh.ting vcrand, rde. ,Geel Wit 

·rook zijn kans, drukte door,. en maakte. op prac(ltige wijziél 4-2. 

Kcios R_as gaf het spel weer een andere .-iending: .hij scoorde. 

na· eert. vrijG trap '5-.2. Lens nam h<Jt initiatief weer over en 

er ve>lgde weer een vloc.dgolf van aanvallen --p het G.W .doel. 
✓ ·, 

• • . 

De dappere keeper reoddó nog een pe,ar maal fraai, maar tegen· 

een, priemende kopstoot van aanvoerd6.r, Jac Bci.jcrsbe:rgim was 

hij niet- opgewassen. Bij deze 6-2 hlu,f het. EE.n fraaie· en . 
. . ' 

volkomen vc:rdicnde zGge, v:aardoor •11e in de running, '!)lijven. 

Vlat het vertoonde spEJl )ic-i;rHft: Er w0rd·zck,er af.en toe'· 

' behoorlijk voètbal vertoond, mr.ar ri-dc,n t1m razend enthousiast. 

te zijn, was er nu ook we8r niet. Di:,arvc>or kleefden 8r ·nog te

veel f<'•utcn aan i:,.é,t s.pel, met. m,mc. het pi,::üsC:ri: è.ikv;;ijls · 

=,s,-d -.·,, 1 .;cf~ )'r 1,-1 ,,,.1 nic-t g·c ,1,,·,t"t ,ti \"erd d~ b•,l rs·t 
'"'"'- l., .. ,,..,_ ,.,\, '--..: ·1,-~ Lu .. ,u., • , !· ,t., .::i ~- , ~ c, .t,. 

I 
/ 



-111-
-------·---------------------------------------------------·-h·oge knallen naar voreri ,,. geleldl>;-·np gÓed gelul\', Door de 
minder sterke G.W.verdediging hadden deze lrallen nog wel 
eens succes, waaróp niet gerekend mag worden. Waarom de tal 
niet laag gehouden en even gekeken voor het ding af te spe

·1en? Dat is veel effectiever ! Om' toch ook nog even een paar 
positieve zijden van het spel te noemen: het behoorlijk 
hogé tempo, de_goedè samenwerking tussen keeper en·achter
spelexs, uitstekend schakelspel van J~op .de.Heer en vaak 
prima combi,na ties op de linkervleugel; 

Met Lens 2 is het opeens sukkelen gEnvorden. Na uit zes 
wedstrijden de volle winst gesleept te hebben, werd zondag. 
tegen Rijswijk de derde, nederlaag in ·successie geleden. Het 

· mag dan waar ,zijn dat de opstellingen van dit e'1ft?l noga"l 
eens aan veranderingen onderhevig zijn, hierin mag toch niEt 
de verklaring worden ·gezocht voor. het bedroevende, krachte.:. 
loze spel dat met name door onze voorhoede gedemonstreerd 

"werd. Enige lijn viel in d< ze linie niet te bespeuren ! ""En 
dat terwijl er van een duidelijk veldo.rerwicht van Rijswijk· 
gc:c-n ·sprake was.· Toch was het volkomen verdiend -dat de 
agressieve g&sten reeds in de eEJrste fase ·eeri, 2~0 voorsprong 
namen. Bij het andere doel werd onze machteloosheid door 
R,\'/üst, feld onderstreept toen hij een dot van een kans .toch 
nog over de. lat léi'éperde. Kort voor rust maakte Rudi echter 
weer veel goed toen hij Gen onverwachte schiHtkans m&t een 
strakke schuiver uitbuitte: Zo kwam de rust en zo kwam ook 
het eiridc. undanks de luide aanmoE!_digingeri van een grote 
supportersschare en ondanks het harde werken van al onze 
spelers, zag Lens 2--geen káns het " in de lucht hangende", 
doelpunt ,tot realiteit te maken. Moeten we schrijven door 
een gebrek aan voetoalintelligentie ? De vólgende wedstrijden 
zuÜ:en het nns leren .! . ' 
. Lens 3 heeft, wat men noEmt, <:en tragïsche nederlaag ge
leden in Locsd.uinE·n. De eerste helft bood volop perspectief .. 
Want al zag GDA dan karis kort voor half:.:time de gelijkmater 
te· scoren - ns1dat Robert Mahicu ons na een fraai s~J.owerk de 
leiding h2d gegcven -, de"mogclijkhc'dcn" waren nog in ruime· 

·: ·mat;:; 2anw, zig. In de tweede hèlft le.ek. het even anders te 
·gaan, want een koiartier voor tijd .st0J1.den ,ve zo ·waar tegen 
e:n achtersterid aan te kijken toen -onze spil onnauwkeurig 
.,..;crugspee~ "~. ?.kar toen kr::·:cg . .Peter F:!;,0;1'.!Shoek ,· .ov,~rigens 

/ 

, 
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~iet zo best op dreef, een bevlieging ! In een mum van tijd 
had hij de bal twee keer·in de Lc,osduinse touwen g&werkt. • 
Lens 3 leek op· rozen te:. zitten maar onze verdediging dacht er' 
anders over. Twee fouten in·deze linie leidden tot even vele 
GDA-dóelpunten. 4-3 voor de thuisclub dus ! Grote vreugde bij 
~e Lorsduiners, diepe verslagenheid bij de onzen ! 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 21 NOVEMBER 1959: 
uur Gr .W. Vac 6 ·-· Lens 7 errein Roggc;wordng 

11 Lens 8 Q. Steps 1: V 1 G 2 L 5 

j " Lens 11 - VVP 12 V 2 G 2 L 6 
" Lens 12 - Q,.Steps 10 v· 3 G 2 L 6 

ROGRAll!MA JUNIORElr VOOR ZONDAG 22 NOVEl:IBER 1959. ' 

-12 u. Cromvliet 1- Lens l Te::rrein Rcderijkersstr. 
-12 u. Lens 3 - Rava 2 V 3 G 2 L 6. · 
-l;,_15 kns 4 LVSJ l ·. V 3 G 2 L 6 
~lul5 DHL 6 - Lens 5 Terrein Brasserskade 
DE OPSTELLINGEN: ., 

Lens l : als tegen VCS. fü;s. F.de :longd,A.Nowee. Samenkomst: 
Veluweplcin om llu25. . 
• . il ~ 

· Lens 3 : als tE.gen GDA met F.Wamsteokor. ~-= D.Wanders. 
Lens 4 : L.Schnlten,J.Groenoveld,A.Vrii.:link,J.Kicbert,J.Duy

vE:•Steyn ,. R.Koolmces ,R.1kyer, R.Borsbonm,À.Engl, bert ,F .v. Dijk, 
A.de Jong. Hes.: H.Englebert, .J.de Boer. · 

L(;ns 5 : als bekend. liE:s,: J.v.Adrichom. Samenkomst:12ul5 
Veluweplèin voor de school. 

LE:ns 7': als bekend msit J.Groothuizen en C.v.llaal. Res.:A. 
Harte, P.v.Dijk. . , 

Lens 11: P.fü,ijersbergen, w;·v.d.1.feyden, N.Koot,F.v.d;Beck, 
T.Magde:lijns, F.v.Gcest, A.Koelcman,G.Ro0denrijs, C.v.Dam, 
R.Pcters, A.Rademakcr. Rcs.: A.v.d.Beek. 
' Le,ns 12: F.dc Kleyll,R.v.d.Wal,J.Schcllart,J.Lange'rak,J.v. 
Ovcrbcek, B.llreuls, H.Wc,zonberg, .J .Jchcc, P.dc Jong,F.Meyer 
S.Blok. Res.: _C.v.d.Kley. 
· .Afschr~ing=: zie· Junio:r:cmgids. 

Programma voor 28-29 nov 59: Laakkw.-Lcns l; Lens 2-St·tcds 
Voorwaarts; Lens 4-Q.Skps; L,,ns 5-GDlq DHL-Lcns·-s;Lens .9-
Rava; OSC - Lens 10; Lens 11-Rava; Juv(.ntas-LGris 12; Lens 13• 
VVP. 

·, ' 

\ 
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PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 21 NOVEMBER 
lu45 Lens .a - Vrendenurch a G l L 5 V l· 
lu45 Lava Lens b 'r Zuiderpark C - errein 

•lu45 Lens C - GDS d G l L 6 V 2 
lu45 Lens d - VVP e '' G 1 L 6 V 3 
3 uur GDS g - Lens e Terrein NoÓrdwég, · 
:DE OPSTELLINGEN: 

Lens a : afkeuring Lens. · 
Lens b : ingedeeld A .• Schellart i.p.v.A.de Brouwer. Res: 

11.Bakker,, R.Arends. Sam(nkomst: lu30 ingang Ravaterr!Jin, 
afkeuring : . . 

Lens c : ingedeeld A.de Br .. ouwer i.p.v.A.Schellart". Afkeu-. 
ring : Lens. · ', · 

Dens d·: M.Broeke,J.v.Dorp,:J.Janssen, M.v.d?Ruitenbeek, 
F.v.d.Ouderaa, R.Blok,J.A.Groothuizen,W.Krol,A.de Vries,J • 
. Wal sari Wolff, R.Duyverstyn. Afkeuring :· Lens. 

Res.voor a, c end: L.Boin,R.Bergmans, A.Peetoom,J.Mejan. 
Lens e : H.Vcrmulst, E.Grocn,J.Nuycn,R.Camphuizvn,J.v.d •. · 

Broek,J.v.Rooy, J.Hcrmsen,A.Neeckc,P.v.Dijck,C.R00duijn, 
A,Groot. Res.:C.Lusd;enhouv1er, F.v.Es. Samenkomst: 2u?O Ley-

. weg, hoek Hcngt..lolcan. r; 

Vcr-r afséhrijvingen: zie Jutiiorengids. • . · · 
Op 5 Dec ( St.Nicolaas) zijn~er voor de pupillen geen· of-

. ficiële wedstrijden. Wel zullen er ·enkele vriendschappelijke 
zijn. )Je jongens, die op die middag niet kunnen v08tballen 
i.v.m. Sinkrklaasfestiviteiten (of uit angst missct,:ién ?) , 
moeten dit voor zoi,.dag 29 nov laten 'Vleten aanèdhr.A.v.Gastel. 
Programma voor zaterdag, 28 nov 59: Gr.W.Vac-Lens'.a; Lens b
GDS; Vr(•tlenburch - Lens c; VVP-Lens d; Lens e- Velo. . ' - : - :.-- :--
UIT HET JUNIORENK•AMP. • .. 

In een matige wedstrijd heeft Lens 1 ziJn vierde overwimhing 
in successiEi behaald. Deze keul was het VèS dat het onder
spit moest delven. VCS wnil de toss en dusttrapte Leps àr,· 
Het begin van de wedstrijd was fgehes:l vonr Lens. Dit rcsul
t8'0rdc dan oqk ,in een tweetal do.elpunten, een vàn W.Vcnder.
bos. d0nrdat hij direct na de aftrap de bal hard inschont én 
een van K.v.d.Laan uit een afsilandsschot. Hiern,, werd het 
~p hd middenveld een heen en '((1c r ge trap' n:0t veel gepingè:l 
:'~n LEns-z.ijde. T- h ffi!l&kte.· L,ns· n"g c;,n d0elpunt ,~cwr e;9ed 

' 
. -~ 

. ' 

' 
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voorèereidenè. werk van W.Venderbos, die prc,cies op tijd de bal 
aan K.v.d.Laan àfgaf eh-dezè·maakte voor i:rpèri-doel geen fout 
(3-0). Met d0 stand ging ooij de rust in. Na rust bleef het 
een tamme wedstrijd maar nu was VGS iets in de meerderheid. 
Dit duurde echter maar kort want het doelpunt viel aan de an
dere kant .. Na dit doelpun.t scheen de wè.ds'crijd als de bekende 
nachtkaars uit te gaan._ maar 5 m. voor tijd kwam er nog E:en 
opleving bij Lens met als gevrlg dat de VGS-kcc.per nog twee 
keer de l:al uit het nej; kc>n halen door d0elpunten van P .Kem
per; ·na goed aangGven van H.v.d.Spek en G.v.Duuren. Over het_ 

·algemeengenomen een slappe wedstrijd met slechts 10 minuten 
voetbal, de eerste en_d~ laatste 5 minuten. 

Lens 3 he,eft zich in een slecht_e wedstrijd.naar· de ne
de:i;-laag " gekankerd '.'. Het· begin was enigszins. hoopvol tc,en 
wij door een dQelpunt van·Nuytens een 1-0 vr.orsprong namen. 
Toen begon de.misère! Binnen 2 m. 'stonden we~met 2-1 achter. 
Met, de rust was }).et al 4-1 voor GDA. In de rust werden we nog 
vergast op oen " partijtje nnderling stijf schelaen" en met 
een." ui tste;kE;nd. moreel ''. be;gonnen we de twef..d, helft. Het 
grootste deel hieryan ·f!pei,lden we met 10 :nan d00rdat dec links
half uitviel en de re·serve plotseling in geen velden of wegen 
te be.kennen ·was. Het (•nige lichtpuntje w2s het laatst<, fluit
sig1wal van de scheidsr<ëchter dat aan deze vr, scli;jke verto
ning c8n einde maakte. Als wé zei ·doorga1m, schrijft Gh.Nuyte,ns 
met dit "kankervoetbal'' zull!ln we beslist <e&n leuk 8lftnl krij
gen! Do negatieve houding van sommige spelers werkt niet be
paald inspirererd. 

De A-pupillen speelden tegen VVP dat begon met ~egen man, 
welk &antal op een gegeven i:.omcnt tot cc.n dr>zijn aangro€ide maar 
weer gau'!. tot het normale getal .elf 1•1drd tE:ruggl bracht. Het 
spel wa,\' niet· groots. T,ch was Lens regelmatig in de meerder
heid. M2ar goede aanvallen met snelle c~mbin&ties · m<'c ten we 
nog veel me8r te zien krijgen, want z~ndcr tempo en goede 
cnr4binuties vallen er geen dodpunten {kn'llinste nü. t can de 
goede kant ! ) D8 3-0- overwinning had c12n nok b, slist gro_t<:r' 
kunnen zijn ! farcnaJ.s de vnrigE: Vl08k sl · r.,t L8ns 12 de 8er~te 
helft, na <:en duidelijk veidovon11i:cht êp VVP-, met 0-0 af .Mnar 
gelukkig wisten r>nz.e j;'nge:ns nc rust· d-· 'r te drukken. Nadat 
§-B~olj: ons b.vtcro spel me;t twee,' dne;lpw,Jtsn hl'!d.belornd, kl-wir.'~n 
~fd:i.~f1~f:[t~r (~fi~ _..n1!- 'tr~n _ t. rug, r;-;c-.:._ . ..JU11::,,..rn~ ·maakte_ onn _ al:c 

- --··- =--···· ·-----·-------- __ :::, __________ ---~·~--;:,: ______ :;:,_:; ___ q~-a 
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W~ekblad v.d.R.K.V .V ."IJ,.NIG en SNEL" 

Redactie: G.Lam, Wilgstr.71,tei.391224 · 
G.Jehee ,K.Emmakade, 50', tel. 63367 4 

Gironum~er t.n.v.Penningm.LENS,336711 · 

33e JAARGANG (1959-1960) Jl0 ;J.:ó• ,26 Nov 59. 
::::=-======-;:;:=====::::= . =====::::;;============:;:;== ~·===· -====:::::::;::;::;::;:::: ___ :::: 

Donderdag 26 Nov 59 
Zaterdag 28 Il 

Zondag 29 Il 

Maandag 30 Il 

Dinsdag l dec 59 
Woensdag 2 " 

Donderdag 3 
·11 

LENS I ZAKAGENDA 
' 

~aal training . . . , 
Jun.8,9,10,ll,12,13, pup.a,b,c,d,e. · 
HILLEGO~-LENS ! Verder: senioren 2,3, 
4,5,7,8,9; jun.1,2,4,5. Contactavond! 
Clubavond ! Géén klaverjas-drive ! 
Seniore·n-,n juniorentraining ct 

: Sinterklaasfeesten voor juni'";ir_en en 
pupillen ! Géén wóensdagmiddagclub, 
's avonds wèl training! 

Zaai~raining ! . 

VERSTERK ONS SUPPORTERSLEGER NAA)l HILLEGOM ! ! ! . 

MOED VERLBR:EN, AL VERLOREN ! _! .· . . 

Dat was een geduchte t, genvaller zondag ! Met de neder

laag van ons e.erste tegen Tonegido is· in ieder geval aang'è:.. 

toond hoe gevaarlijk het is in deze competitie " bij voor

baat II op winst te reken.en • Er is echter één grote'troost: 

onze concurrenten hebpen met dezelfde moeilijkheden te kam

pen. Zo bleef ook le~der Hillegom tegen Graaf .Willem II/Vac 

op een gelijk spel steken. Maar voorlopig kost dezé wedstrijd 

ons toch maar twee pun-ten ( -misschien één, maar dar' hangt van· 

het protest a;f dat onze aanvèieder na afloop indiende ! r. De 

wedstrijd tegen Hillegom zondag a.s. blijft° belangri,jk. ' 1et 

is onze strohalm: winnen we, "dan g:ijn_ we weer volop it de ·• 

running, verliezen we, !lan : .. enfin,· op· hoop van zegen ! 

Ook voor deze big-match rekenen.we weer op onze trouwe 

supporters. De reis naar Hillegom gaat weer per bus. Samen:

komst zoals gèwoonlijk om half een bij café J .Hierck,. Apel

doornselaan 46. Geeft U zich ·èven teiefonisch · of schrifte

h~k op? Bij voc.rbaat·dank. , 

\ 
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zetten, daar zijn we nu.al-van-overtuigd, al was _het alleen 
maar om de Sint extra gunstig te stemmen voor zijn bezoek, 
enkele uren later, a·an de -contactavond. Pas op je tellen, lui, 
anders is het zondag niet knuppelt~ uit maar knuppel t,jes in 
de zak 

OFFICIEEL 
Nieuwe leden: . 
n~414 A.F.H.A.v.Wasbeek, 28.2:46 Frariklinstr,5 

.416 J.G.M.Ransdorp,• 3.12.40 Pletterijstr,4~ 

Secretaris 

-417 L.Meenk, 24.11.48 Nooderbeekdwarsstr.234 
.418 C,A,W.Vervaart, 5,10,48 Wolweversgaarde 73 
,419 A.W.H.Nieuwenkamp, 27.10.50_,Bouwlustlaan 149 
r420 W .Nieuwenkamp, 20.8 .16 • idem · 

· 421 c·.M.Schrijnen; 2.4.ii9 Joh.v.Oldenbarneveldtlaan se 
--422 Th.J.Yntema,17.11.41 Obrechtstr.27 
-~23 Ph.tl.Jansen, 14.11.34 Brouwersgracht 28 
,,424 R.A.M.v,.d.Bemt,29.10,49 Ananasstr,9. 
~425 11.J .J .v.Leeuwen, 7 .9.49 J)er,ekampstr.8. 

In ballotage: , · · 
58 R.Ch.E.Paulus, ·rn8.45 Galvanistr.80 
59 I.J.G.Dittrnar, 5.10.51, La,m van 1foerdervoort 175 

Nieuwe donateurs: 
n°520 L.Spijk, Abriko~enstr. 33 b · 
. 521 E.W .J .Nuyen, Melis Stokelaari 2.028 

522 N.A.C.v.Adrichem, Nieboerweg 17 
•· 523 Mej .A.Aniba, Pasteurstr.8 

524 J.Brandeburg, Jasmijnstr'.112 
525 · G. J .Hol trust ,Sportlaan 900 , 
526 J.J.van Koot.en,Westvlietweg 90 Leidschendam 
527 D.H.A.Kullick-de Knoop, Wattstr.10 
528 D.Omvlee, V.Boetselaarlaan·199 
529 Mevr.Spiiële- Quest, Regèntesselàan 358 

-· 530. C.de Laaf,. Celsiusstr,9 

"LENSREVUE", 
Er zijn moeiirjkheden met de ztencil-cornrnissie. 

Reeds enigP0 maanden gel;;.:.en moest de heer 1-/, V&rheggen, wegens 

, ' 
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drmkke werkzaamheden, zijn activiteit statken. Nadien werd 

het aif!:draaien.~en vouwen verzorgd door de·heren P.Kemper en·'· 

W .Stoové, daarbij geassisteerd door de secretaris. Sedert 

de verhuizing van de firma Krol van de Suezkade vinden de ·· 

werkzaamhe'den plaats ten huize van de secretaris. Thans is 

het ech~er zover gevorderd, .. ilat de heren W.Sto·ové en P.Kemper ,· 

beiden op Dinsdagavond verhinderd zijn. Het stencillen als- .: • 

mede het vouwer.· is de laats·-te drie weken verzorgd door de 

secretaris met echtgenote ep, dochter Elly. Het valt te bégrij"'. 

pen, dat deze toesiand niet bestendigd kan blijven. Daarom 

hebben we het· plan op korte termijn de stencil-werkzaamheden _' 

naar ons clubgebouw aan de Hengelolaan te verplaatsen. Op_-• 

Dinsdagavond, dan moeten de 'werkzaamheden beslist plaats 

vinden, wordt toch getraind, dus is ons clubgebouw geopend. 

Er worden nu nog een aantal Lense'rs gezocht, die het 

werk, het stencillen· en' vouwen kunnen en willen overnemen .. 

Het geheel neemt plm. 3·uur:in beslag. Indien er dus om 7 u., 

aangevangen kan worden is het"karwei om half tien wel klaar, 

indien er tenminste een vijftal personen beschikbaar zijn. \, 

Dc;ze leden dienen er· dan wel voor te zorgen elke Dinsdag

avènd aanwezig te zijn. De revue moet op die ,avond klaar, om~. 

dat de heer J.J.y.Luxemburg'de revue 's woènsdagmorgen tèr' 

post be0orgt,' zodat deze uitérlijk Donderdag in het bezit v~n 

de leden en donateurs zijn. Een la.tere bezorging i,s niet wel· 

mogelijk met het oog op de ilfschrijvi.ng voor de leden. · •· 

De leden die dit werk' van de secretaris willen over- · 

nemen, worden• verzocht op MAANDAGAVOND, 30 NOVEMBER a,s; 

des avond om 8 uur op de CliÏ,bavond te komen. 'Het geheel ka;,,. 

dan met elkaar' besproken worden. De verzorging·van de, uit- · 

gifte mag niet stagneren, Het kan niet ander~. Onder onze 

425 leden moeten er enkele zijn, die in staat zijn en 'de ' 

,lust hebben om deze werkzaamheden, in het belang van·de 

vereniging te gaan behartigen. 
t H.H. 

PITSLAGE!f VAN HET AFGELOPEN WEEKEINDE 
SENIOREN Junioren 

Lens 1 - Tonegido 1 1-2 Gr,W.Vac 6 Lens 7 2-2 

Lens 2 Tonegido 2 1-2 /'' Lens 8 Q:' teps7 2-0 - -.. ,, 
Lens 3 - Hoek v.H •. 2 0-0 Lens 11 VVP 12 2'-5 

Ltns 7 - Velo 6 ;i-0 Lens 12 - Q,.S.t ,10 1-3 
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Lens 9 - Quick 11 3-1 '· PuEillen 

Junio1en Lens a - Vredenb.a 2-2 
Cromvliet 1 - Lens 1 2-3 ·. · Rava C - Lens b 1-10 
Lens 3 - Rava 2· 0-1 'Lens C - GDS d: - 5è0 
Lens 4 - LVSJ l 0-3 , : GDS g - Lens e 
DHL 6 - Lens 5 3-1 · Lens d - VVP e 4-1, 

-:-:-:-
PR0GRA~füA 5ENI0REN zo:@.AG 29 N0VE!,lBER l-959. 

-?ti-30-Hillegom 1-,Lens 1 • - Pr.Beatrixstr.te H:Ulegom 
-12\l. BEC 3 -Lens 2 • <rem.Sportpark a/d Frasserskade te 

• Delft 
-2u,Lens3 '-Bl.1T2 •VlGlL5 
-2u50 .i:'DK 4 -Lens 4 Duinlaan 
-l2u,lens5 -GD.A5 .,V1GlL6 
-1·2u. Q.Steps 6 -.Lens 7 Îüjkérklaan(ingang Voorthuhenstr. 
-1;>u Lens 8 -Wes+.erkw.8 V 2 G 2 L 5 
- 2u. Lc.t.lckw .10 .'.Lens 9 : Janso.niusstr. (bij de Goc1rerneurl. )' 

0FS 2ELLI_!;GE;r ; 
1 

._ 

Lens l : .r.I.Eisehbe:rger, J.Admi.r&aJ. 11-I.Hcket,B_.Luijckx~C.Pee
ter·s~J.éie Heer, F'.EurgholJ.wt,J .Beijers·Dergen,J ._RasjYi.Hegge, 
J.'.iustefclJ. Reservee: J.Jager, N.l'L Leider : dhr .. S.B/Gras.·1 
S,,·: enko•:.st , Ï2u30--Café E1erck-.Apeldoc:.•Eaelaan, 

·1ens 2 ,- R-de Wciart.L.,an La2rl;oven,;;.Ket1pcr,L.i¼.Knijff, 
,; ~ ~/:-d.--f·;-;;r, .A. Llrtnewee;er~H. LancE:è 'Jl!r .Eur{houwt, R. Wüstefeld, 
J ~ ~ui :jicerbu1. jk ~ H. Bei Je;r-sbergen. v :Henegc1J.Tren" _B.~s~~~r~~s: R. Bekke1 
J .K i.~pe;--s. ::;amenk<mst: 101130 Ve::1.meplein (ingang Zuiderpark 
voor 1'i"t,sers; 10u45 Rij swijkJeplein (tramhalte) VO<'r tram- · 
re·Jz:ge.:-3-. Grensrcrhter : •R~Becker. . 

J.-ens 3 : C.v:d.Êeek,N.de Gruvter, G.Ke,nperm,;n,J.van Dijk, 
W •. ;cÓ~ó ,.L Rcoduijn,R,lllok,R.1bhieu, :1 .van Gein, B.Hendricks, 
P ... ·,ershoek. Bf~_rves· : Pi-Fretz,L.Blom. Leider:dhr.G.Kempermar 
Si- Grensrechter : . P .Fretz. 

~.er.s 4 : .A:Beck,C.Veldink,K.Admiraal,H.Naastepad,.A.Vester,-
H. ~Nii,l,.Ä.Tis,,eur.,V .v.Laarhovenn, P.Eergenhenegouwen, H.Pen
nL :s, J. Linnei'leever. Reservës : lë. Löwenstein, J .Brocbard. 
lll'r, r.srochter : J;,.Löwenstein . 

. ::..ens 5 : M.Su,ijkerbuijk,H.C:ramm, G.v.d.Vlaart, F.Wolff ,J .v. 
We,sting; -R.Verbrugh, R.v.Westing,G.de Zwijger,.A.Lutterman, 

. F.~,0 Groot, L:Fortman, Reserves : K.Cr(lm;;,, G,Lan-. Gr,msrechter 
K. . ... ,! ... r.ï.. 
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Lens 7 : J.Frijters,A.Krol,Chr.Verheugd,A.Smabers, 
J.S~hutte, L.Niessen,J.v.Busse1 1Cl.v.d.Bogaert,P.de Leeuw, 
J.Borsboom,J •. Brussel. Reserves : G.Jehee,H.v.d.Beek. 
Grensrechter: G.J,ehee. · • · 

Lens 8 : R.Mahieu Sr.;J.Ballering,J.Bom,J.Roozenburg, 
H.v.d.Boogaerdt, J.Bontje,A.v.d.Bemt,Ph.de Heer,C,Schilpe
ronrt, G.Roodenrijs,S.Kroon. Reserves: F.Mourk, H.Mulder. 
Grensrechter : H.Mulder. 

Lens 9 : A.C.A.Lunet; P.v.Onna,J.v.d.Beek,J.v.Zon, 
A .On,;.erwater, P.M. Jansep., S. de Bruijn, C .lfras ,M.Heerkens, 
N.Drabbe,D.v.Lieshout. Reserves : M.Bom.Grensrechter:M.Bom. 

Afschrijvingen aan dhr.F.J.v.Luxemburg, Buys BaJlotstr. 
54\ tel.636509. .. 

Programma Senioren voor.zondag 6 December 1959: 
-2u30 Onze liezellen 1 - Lens 1; 2 u,ir VVP3-•Lens 2; 12 u. 
Postduiven 3-Lens .3; 12u.L€ns 4-Q.Steps 4; 12u.VUC 9-•Lens 5 

. 2uur Lens 6-Vrendenburch 6; Lens 7-Verburch 6 om 12 uur,j 
12u. VCS 11-Lens 8; lul5 Lens 8-Vredenburch'lü. 
ur·.r HET SENTORENKAMP. 

Lens.1 heeft tegen het laaggeplaatste Tonegido een te-
. leurstellende 2-1 nederl?-ag gelec'.cn .. En' dat terwijl onze 
voortrekkers, èteunend op een betere techniek, toch regel
matig in.de aanval zijn geweest" In tegenstelling.tot de 
gasten .was het bij ons met d_e productiviteit echter zeer 
matig gesteld. Wat dit onderdeel van het spel betreft, konden 
we van de zwartbroeken het e.en en ander opsteken want hun 
spaarzame aanvallen hieldén in feite meer gevaar in dan de 
langdurige bestorming door onze voorhoede. llat bleek al in ,_de 

.èerste minuut toen één der Tonegidovoorwaartsen een onver
wachte schuiver loste die via de paal ons doel binnendraaide 
(0-1). Lens nam het heft geheel in ha11-den maar de gevaarlijke 
momenten ontstonden voor ons doel dat tot tweemaal toe op ' 

· een haar na door· de· vijand gemist wèrd. Na een kwartiér leek- _ ,· 
het getij te keren. J .Wüstéféia. schoot uit een scrimmage· ' 
de bal loeiend hard in de touwen. Helaas, de vreugde wa~ van 
korte duur. Toen onze keeper een hoge voorzet niet onde:r 
controH kon krijgen, maakten de tegenstanders dankbaar 
-gebruik •ran de verwarring, die daarui.t ontstond (1-2). 1~a 
de ru:,t ging Lens fel in. het, offensiéf. ~r ontstonden kansen 

I 
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1 maar zelfs het vizier van Joop Wüstefeld stond niet op scherp •. , i. 
Eeh, op aanraden van uàe grensrechter afgekeurdè goal van Koos 
Ras zette in feite de dompe~ op ons aanvalsdrif~.- De spelers 
geloofden kennelijk zelf niet meer in hun schotvaardigheid. 
Zo kwam het voorlopige einde van een teleurstellende redstrijd. · 
Voorlopig,' want de prot·estcommis_sie zal moeten uitmaken of de 
goal van onze middenvoor teJtÇht werd afgekeurd of niet. 

Zo mogelijk nog telrurstelJender was niet,alleen de neder
laag maar vooral het vertoonde spel van LE)ns 2 tegen >dë reser
ves van Tonegido; DachtÊm we de ,vorige weèk nog a.,in 'een off-
èay, thans beginnen we ons met èrnst af te vragen of met name 
de voorhoede van Lens 2 een, van· elke voetbalintelligentie ge
speende formatie is. De spelers kunnen stuk voor stuk aardig , 
een ihannctje passeren maar pogingen om een gehele defensie alleen 
in de luren te leggen, kunnen beter aan Faas Wilkes of Coentje 
Moulijn overgelaten worden! Het begrip om goede combinaties 
op tezetten, schijnt echter niet aanwezig té zijn. Eij Tone-

. gido wel dat in de eerste 'helft één zo(n patroon tot achter 
Rob de Waart doortrok (0-1). In ,de twe~de helft leek het ev,;n 
goed te zullen gaan toen Hans fü,ijersberg8n v .Hen. een hoge 
voorzet ineens op,de slof nam (1-1). Maar daarmee was de koek 
op. Al thans bij ons, want tç,en ,onze vordediging (geïnsp·ireèrd 

· doièr het spel onzer ,aanval),ers ?) stond t8 prutsen, waren de 
gasten er weer als de kippen bij, 1-2 dus. En daarmee de ver
diende vierde nederlaag voor Lens 2. 

Een beter geluid van Lens 3. Dit jeugdige elftal begint 
er steeds beter in te komen, gètuige het ~-o gelijkspel' tegen 
ile forse re.s€·rves van Hoek van Holland. Toch was het geen 
fraaie wedstrijd. Vooral onze voorhoede was er niet in. Wel
licht uit schrik voor het :i;obuustc ingri;jpcn van de }loqkse 
backs ? Enfin, we hcbtcin e:, in i,edcr geval ,veer een puntje bij. 

De grotere techhiek van Quick 11 heeft het moeten afleggen 
tegen de .hogE:re snelheid van Lens 9. Onze aanval wist het de 
Quick-defëmsie f'!et snellP lange passes Gn rushes modlijk tE 
maken. Succes bleef ·niet uit. Drabbe zorgde voor 1-0 en cv€n 
later een L~.ns-spelcr• ~f...lf de gclijk-inaker vèor zijn. r_qk:cning. 
Geen nood: kort voor rust hgde Kr,.s de Q,uick-def, nsie andc:r'

·maal zeE.r verdicn~telijk' in de ;Lu·,:r, •. Dezelfde; spE.ler had n,;: 
de· pauze nog c~•ns sucGc[J, t~:r--~·.·.ijl ·on.ze t.~;.:L3t~ .. ndtrs or nic.·t 
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in slaagden Lunet nog te iasserén. Zo kwam het negende aan 
.zijn eerste overwinning. at geeft de burger moed, .mensen · ! 

-:-:-
_, ·G:J: 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG.28 NOVEBER 1959: 

-3uur· DHL 10 - Lens 8 Terrein Brasserskade 
-3uur Lens 9 - Rava 8 G 2 L 5 V L 
-3uur OSC 5- - Lens 10 TerreinnBuurtweg 
-3uur Lens 11- Rava 9, G 2 L 6 V 2 
-3uur Juventas 7-Lens 12 Terrein Óckenburgh 
-3uur Lens 13- VVP 17 G 2 1 6 V 3 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 28 NOVEMBER 1959:, . 
:c -12uur Laakkw.1-Lens 1 er1ein Jansoinusstr. 

-lul5 Lens 2 -Steeds Voorwaarts 1 G2 L 6 V 3 
-2u30 Lens 4 -Q.Steps 3 G 2 L 6 V 3 
-12uur 1ens 5 -GDA 4 G 2 L 6 V 3 
OPSTELLINGEN: 

Lens 1:· als bekend. Samenkomst: Viadukt Troelstrakade om 
llu25 • Res.: P.de Haas, F.Wamst~eker. 

Lens 2: F.de Hoogd, R'.D0kke_r K1eijn,L.Hanssen, A.RooduijL, 
M.Heerschop,C.Danckaerts,R.Polman,J.n!olier, C,Nuytens,A.No-
wee, M.v.d.Pijl. "es.F.van Dijkn R.Borsboom. - _ 

Lens 4: N.Pannekeet,J .G_roenesleld,J .Meyer,A.v.Eig,F.Tluym, 
R.Koolmees, L.Scholten, A-;EnglElïert, M.Bruinsma,-J.Kieb,.rt, 
H.EnglE:be3:t. _"es.: J.Dm:i;vesteijr1;, A,Vrielink. 

Lens 5: als bekend. es, A.de Jong. 

.-

Lens 8: als bekend mèt N.Pannekeet en J.Groothuizen. 
fü:.s.-J.de Boer. Sam&nkomst: 2ul5 Veluweplein voor de school. 
--Lens 9: F.Cromberge,·A.Brouwer, J.Keetman,H.Wubben,J.Nuyens, 

J .Kü:bert,J .Englobert, P.Poillot,iV.Reinkemeier, F.Busman,. 
·- . . n· .. ~ ' . . 

F.v.Gemert. es.:T.Lelieveld. - - - _ 
Lens 10:als iickcnd. hes.J:v.~leef, A.de Veld. Samenkomst: 

2ul5 MetropÓl theater. _ 
Lens 11: ·P:Beijcrsbcrgen, JJ:.v.Geest, N.Y,oot,E.v.d.Beek, 

'.l'?J,L,gdelijns, T. v .J .1!E.yè,ën,A ;Koel,man,G .Roodenrijs, J. v.d-: 
Waart, R.Pctl,rs, C.v.Dam. Res: A.Krol,F.Jchee. - , -

Lens 12: F.de Kleyn,R.v.d.Wal',J .Schellart,0 .11:ngerak, 
- 0 b k • " d ' H .,, -- b - T J h ~ ~,. J ' -J,.-Y·. vc~r ee , .i!. ••• -. E'rtE,Kcr, .... ;,f;Z~.n trg, .., o ·" .c:., ".t..r.:.' o~_g 
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. . .l{ - .. , . . , . r_ 
F.Meyer, S .• Blok. es. W.Vliggers,. W,Eijkelhof. 

· Lens 13: C.de Heer, ·H.Smit,W.Linneweever, R.Roozenburg, 
· .·B.Breuls, T.Smabers, J.Nauw, C.v.d.'Ifoijl,H.v.d.Heiden,A.v.d. · 

.tt ' ' .Beek,G.v.d.Kley. eserve : ~.Luneveld,B.v.Grieken. 

Er is- een nieuw èlftal · ingedeeld dut- over enkelè wekèn 
In het veld zal komen. De spelers die tot dit elftal gaan be
horen zullen dus even,geduld moeten hebben. 

P:..:r:...O::.,f!:I:=a:::m:::m=a"'-v-'-"o="=-r-"5_::ec::nc....::6'-=Dc:ec:•c'--'5"'-9: Lens, 3-V_re:denburch ; GD~
Lcns 4; Bl.Zwart-Lens 5; Qui9k Steps-Lens 7; Lens 8-Valkeniers 
Lens 9-Vrcdenb.; ·Lens 10-0liveo. -. -:-:- .• 
PROGRAM!i:A PUPILLEN VOOR ZATERDAG 28 NOVLMJlER 1959 .•. 

1 -lu4'5 Gr.W.Vac a - Lens· a 
-lu45 Lens b - GDS 
-lu45 Vrcdcnburch-Lens c 
-2uur Lens d - VVP e 
-lu45 Lens e - Velo 
DE OPSTELLINGEN 

Terrein Buur-tweg 
G 1 L 5 V 1 . 
•f 
errein v.~redenburch 

G 1 .I, 6 V -II 
Gl L 6 V 3 

·L,:ns a: R.Bruggeman,H.v.L,:ur,R.v.Ecten,N.Intema"C,v.Eg
mond, R.Brrmdonburg, T.v.d.Breemer,A;Waslander, J.Cobbcn, 

.. J.de Waart,' J.Middeldorp • .!tcs.:P.v.Dijck, Samenkomst:lulO 
Java brug. 

Lens b : M.Broeke,A.Ovèrklift, A.Englcbcrt, J.v.Lieshout, 
G. v.d. Togt, R ,Eijkerhof, C. Reabel, J .M.Groothuizen, Th.Broc h'ard, , 
H.Brandeburg,A,Schellart. Afkeuring: zie Lens 9 

Lens c : P,dc KÏeijn,A.Koopr.;ans,H.Rothkrans, J .Groeneveld 
F.Koe:ne,A.van Es, Chr.!Creuger, .J.v.d,Zalm,M.Walsarie Wolff, 

.H.Suijkerbuijk,A.dc Brouwer. "es.·:A'.Pccto0m, .J;v.Rooy. 
Samenkomst: :fo.10 Veluweplein :;;ëiö'r de school. . · 

Lens cl : R.Duyvesteijn,J .v.Dorp,J ,Jrmssen,M.v.d.Rui tenloeek, 
F.v.d.Ouderaa, R.Blok,J.A.Groothuizen,1T.Krol,A.de Vries,J.Wal
sarie Wolff, A.Groat. Res.: R.Bergrnans. Afkeuring: z_ie_ Lens ll. 

·· · Ï:Ë:ns c : H. Vermulst, E.Groen,J .Nuycn,A.Ne.ccke,J •. v.d.Broek, 
::..Boin,l.l.Bakkcr, R.A cnds, ·R.C,\mphuizen; F,v.Es, C.Rooduijn, 
Res.: J .Hermscn, C. LustE:nhouwer. -Afkeuring , zie Lens 13 

Afschrijvingen: zie Juniore~dids. ' . 
·:ie pupillen, die op_ 5 dec niE,t willon spèien;mocten dit nog 

v~tJr zondagcvr;nd f'...s.bi::1·iehtc.n t~r:n d'., H.-.. ,-r 1~.v:Gr~str1·,tcl .;399c 
• 

' ,-. 
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------------------.------· ---------------------- ----. ------
K.N.V:B.-TOTO. \ 

Indien binnenkort een'protest tocht naar het Binnenhof 
zal worden ondernomen om te protesteren te&fn à.e door lvlinis-

. tEOr Bee:;r-man ontv1orpen · toto~plannen, zullen ook ruim 400 le-. 
den en donateurs ·van Léns zijn. Inderdaad hebben we afgelopcm 

,3ondag deze mijlpaal overschreden. Er kwamen 402 ingcv~lde • 
formulieren binnen • Maar á.e s pc lers van de op de p"ciol•••for
mulieren voorkomende elftallen hebben het er wol weer naar. 
gemaakt. T€gen zul.ke ui tslàgen.is .geen kr,li t gewessen .. Vie 

·· • blijven evenwel vertrouwen''hebben. Wät z'.lu l,et prettîg zi,ju 
indiGn een van onze leden· öf donateurs juist voor St.Njco
laas ... zijn formuliertje eoi:Ls goed invulde~ De !{!.ins. is tr-. 

Grijpt dEze dan, en zorg. er..voor dat Uw formulier voer ~a
terdagmiddag a.s. VIJF uur op ePn van onde"13t~.o.nde adn.su;i 
is ingeleverd, · · 

Sig.Mag. H.v.d.Lely, Bouwlustlaan ~'.) 
11 :i P,Wustefeid/H.cgt.nLcfrnelac:.11 198~ 

" 
" 
" 

üns 
het 

11 Korlvinke,teimat'btr hc-ck VnJkLnt.Jslaanj 
11 Ki::n'lv11ü:::.:,L8&n v~n l1i:lec.rdc.rv'H.·•r_,.L h0c..:-.. DcLk}&.:.1;.; 
11 L .. : ~W: ·Lr ...... venJ~öu~ll'•nr1..:genplc...i.1 :,8 

clubgcbGL!W ifongcL,ü:nt 600 ]nj d8 h,, è L,L ::C·1er. 
. se ers tart sa t bij dhr ... ;,; H--ukE.s, 2c Sch'..Î;yt::.. t.1.". 60., 

'. , - : .. ~- "";' 

- TEL~7ISI1KIJKF :?S vPGELE.T 1 
, 

Er j,s b(la:.ng-.-.··,.jk ·nicu:::S '?"oor de Lt_r:~1.:.-dc-.1; d·ic ir" f1r~t. t--z·:i.t 
r- • • ~ - r 

1 7.ijn vn:r. ':.#'1 tclcvieieLoe5tel_u V'ri~id~gavOJ!.~1 !t,8-. \:,_r:ri~:.-:-i~.:~,--Ld" 
dus) yE:r::r,.rgt Ji:P (;r;~-taaF tn het K.lLJ1 ·cff\.'fJ·amma zijn rro.:,-rc".'·-. \J . ' ' _.. - . ' ..L , . • 

rr.è. rl an de 3pnrtreda9t(.:U'.(' .11
w Niet,;:; l:i;i:101).-iers zult u ::c . .:;t:t.!l,. 

dnt kan· ik i.ri. h9t cmroepblad 1)ok lezen .. ZLkG!') ma'"".r V!,. 1..-f, 
U dat in datzelfde l?rogranqiJ ook onz7 v0nrzi tt,:,r, Dhr .. vwi . d,: ~ 
Lcan, np de beeldbuis zal vprschj jncn ? Dat is nü;uws, nL:t 
wçar ? De voörzi t"ter van 1û~ig en S·.J.el voor d€ tclcvisjc
camcra I S! Wij raden iedereen· er è,p deze avond 08.TIS. extra 

.vn~r ,te gaen zitten. NatuurÏiJk nodigt U zoveel mogelijk, 
clubg0noten uit dia thuis geen T. V .hebben, Afgcspr"kcn;' . 
De uitzending begint •O:n ?145UUR. · · 

' ' 1 . 
-:-:-:-

. ' 



.-1~4-. . ---- -----------------------.------ ,---._---------------------SitlT NICOLAAS.BIJ DE LLNSJEUGD. 

, · Op woen'sdag, ~ dec.59 komt Sint Nicnlaas de Lensjeugd 
met een bezoek vereren. Gezien het feit, dat de Sint in ver
hand met zijn gevorderde leeftijd niet meer tegen al te grote 
drukte bestand is en de Lens.junioren niet direct door rust 
en kalmte uitmunten, heeft hij als· voorwaarde ge.stelCÎ., dat 

-. er slechts een beperkt aantal Lensers tegelijk om hem heen 
verzameld zullen worden. 1 s. Middags worden de pupi;I.len tussen 

.kwart voor drie en drie•uur in ons clubgebouw aan de Hengelola 
verwacht. 's Avonds om 7 uur precies is de beurt aan de op za
terdag spelende junioren. 

Zoals dat bij een Sinterkla,asfeest 'vanzelf spr, ekt wordt 
geén entré,i geheven. Zoals echter bij dit feest vah het gèvem 
ook vanzelfsprekend ·is, wordt verwacht, ·dat elke junior en PUJJ 
een klei'n presentje meebrengt, dat bij het binnenkomen in dE; · 
door Piet alvast tevoren afgegevE,n zak ·wr;rdt gedeponeerd. Het 
is de bcdoding, dat dit geen duur cadeau is,· maar uitsluitend 
een kleine verrassing (de~rde moet bc2list f.1.- niet te 
boven gaan}. De Sint zelf zal vnnr een e~rlijke verdeling zor
gen. 

-UIT HET JUNIOP.ENKAMP. · 

, Lens 1 sleepte een we;t heel zware bevochten zege van, het 
,kleine en bijzonder effectvnlle Cromvliet weg; ·Hierdo.or ,én 
door èle verbete'n tegenstand der Cromvlietèrs was er niet veel 
gPed voetbal te genieten. Onze portie spanning en sensatie 
krr.gen we echter vnlop ! Reeds in.'t begin toonde Lens zich 
iets, sterker, maar na een kwartier bezorgden we cns zelf een 
a.chterstand, toe:,n Arthur ;bij wijze van terugsp'eelbal Guido 
het moeilijks~e schot van' d" middag bczc-rgde ! Te m0eilijk: 
0-1. Het hieropv0lgende knsoffensief leverde aanvankelijk _ 
niets op. Pas toen v'c.nderbos wat in h8t spel betrokken werd, 
zat er meer perspectief in. Een inzet van Karel v.d.Laan uit', 
een voorzet van Wil word ·à.nor oen back kl"mvast v,;,n de doel-

. lijn gevangen: penalty ! Een dreun van Kcmper en het was geli, 
Kort daarop kreeg ook Croïnvliet een· strnfschep- wel he:el erg 
rnyaal-to.:gewozen. Guido wist echter zijn tegc.nstrever dermat, 
te irn?,ncren, dat het schot naast vlriog. 1:ü:t lang voor rust 

' 
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___ ,. ... ..,.. • ••••.• -~~~--~~~~_7!:"'~~-~---~-~".""--------------. 
nà.m.Wil Venderbos een "droomcmrner "• ..,errie van Duuren 
(uitstekend op dreef) hoefde maär 11 ' ja" te knikken én deeil 
dit gretig zodat w~et een 2~1 voorsprong gingen rusten. , 

In de tweede helft kreeg dè wedstrijd een.nogal knoes
tig karakter. Fanatiek trok Cromvliet van leer en we werden 
een tijtllang in de verdediging gedrukt. Wel hield de achter
hoede goed stand, maar ern kleine nonchalance leidde toch 
,tnt "dé gelijkmi!ker. Lens· g<'C\ide 'het roer -om en trachtte met 
man en macht het beslissende dnelpunt te forceren. Ondanks 
adembenemende momenten v0or het·,Crnmvlictdnel blèef dit 
vorrl<'pig nog uit. Doch k_ort voor het einde reageerde Vender-
bos goed op een subliemè pass van van der Spek, schoot in r ,·' • 
eerste instantie tegen de dappere Cromvlietkeeper, maar de 
·terugspringende bal bcc tekende de overwinning, 3-2. Z<'als ge-

. zegd, ui't het'vuur gesleept, maar zekur verdiend, dank zij, 
betere techniek en spelopva t t,i1,g: der onzen. 

-;-;-
Intussen wnrdt de situatie voor Lens 1 steeds roos

kleuriger. Door het gelijke spel!:-; van l,IJO staan we relatïef 
zelfs beter. ·Maar laten we vooral de tegenstander van Zrndag. 
niet ~ndcrschatten ! · , 

Doet het eerste het uitstekend, ever de rest van de 
z~ndagselftallen kunnen we niet zr cnthr.usiast zijn, Hut , 
tweede en het vü,rde fung"ren als hekkeslui ter c:n zijn beiden 
slechts 2 punten rijk. Wel was de 3-0 nederlaag, die L,cns 4 
zcndag tegen LVSJ br.ekt~eel wat, beter dan· de 8-1 ·destijds, 
in D.e Lier, maar het blijven nederlagen. Het derde stelde · 
nok al hevig teleur en is nu wel:zo ver van de koplrper ver
wijderd, dat de kcansen wel verkeken zijn. Het knmt ons voor 
dat er in d;i. t elftal te veel gc,kankcrd en te: weinig gevoet
bald w<'rdt. Ock met het vijfde, d~t zich zo aardig had opge
werkt, is het de laatste tijd weer sukkelen. Dit kan en moet 
toch veel beter ! 

In de zat"rdagafdoling is.icns 7 weer tot zijn <'ude 
liefde der gelj.jke spelen tE.ruggqkeerd. Di tmael zijn we ech
ter dubbel en dwars tcvréden, aangezien dit Ene punt behaald 
werd in de uitwedstrijd tegen kCJ:(nper Gr. Willem. Bovendien 
kregen we hiermede nog te weinig; want juist in de vier mi-

' 

' 

' 
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~------------------------- ----------------------------------
nuten', die de sch~idsrechter te lang liet spelen," kwam de _ 

Grafelijke gelijkmaker tot stand ! Pech! 
Het achtstè lcv0rde eveneens eon uitsteke~de presta

tie door nummer 2 Q,uick Steps tot èapitulatie te dwingen (2-0) 
Bravr, ! Lens· 11 .en 12 moesten de eer, v'>lgE:ns de verwachting, 
aan de tegenstanders laten. 

G. L. 

, 
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33e JAARGANG (1959-1960) n°14 3 Dec 59 

-----------------------------------------------------------, 

Donderdag 3 dec 59 
Zaterdag 5 · " 
Zondag 6 " 
Maandag 7 " 
Dinsdag 8 " 
Woensdag 9 " 
DonderdaglO " 

LENS'ZAKAGENDA 
Zaal training 
Jun.7,o,9,10,pup.a,b,o,d,e 

•. Sen. 1 t/m 9, jun.3,4 en ·5 
Clubavond met klaverjasdrive 
Senioren-en juniorentraining 
Woensdagmiddagclub, 1 s avonds training. 
Zaal training. 

--=-=-=---=-------=------------=-----=------=--~;::==~===-==--
LAAT LE TRAININGSLICHTEN NIET VOCE NIETS BRANDEN ! ! 

--- -----------=----------------------------------~----------
TELEVISIEKAARTJE VAN LENIG EN SNEL. , 

Er is de laatste tijd.nogal eens gediscussieerd ove~ de' 

voor-en nad,len van commerciële televisie. Sinds vrijdagavond 

zijn we positïef.v66r. En geen.wonder, want als .er ooit re

clame gefäwkt is voor onze ve:reniging dan was het. wel in de 

sportrubriek ·van Jan Cottaar ! 

Wij kondigden U de vorige week reeds aan dat onze voor

zitter voor de televisiecamera zou verschijner,; wij wisten 

. toen nog niet wat de aanleiding was van dit plotselinge de

buut. Het bleek datgene te zijn dat wij veertien .dagen gele

den" de moordaanslag.op de voetbalpool" ·noemden; De meesten 

van U zullen dit unieke gebeuren wel gadegeslagen hebben, . 

hetzij op eigen T.V.· toestel hetzij op dat. van uw buurman •. · 

Het was de taak v:an Dhr.van der Laan· de kijkers aan 'te. tonen 

. hoezeer ook d,e kleine sportverenigingen tot nu toe ·vruchten 

van de toto hebben geplukt. Hij, deed dat op voortreffelijke 

wijze, zonder een spoor.-v1.n plankenkoorts. Per illustratie 

werd een kort filmpje van ons f:r,aaie complex gedraaid. Hoe 

voelde U zich, b<,ste leze:cs, toen U dat rolprent je onder ogen 

kreeg:? Was U np dat ogenblik niet trots Gen lid te zijn van 

de verE,niging welks vlag fier op het scherm wapperde ? Voelde 

U zich niet de Koning te rijk? Die k:ast v~n Gen clubtent, 

' 



die, in de mist aanf1oependê; · lichtmasten -symbool vanr.onze ·wil 
om hogerop te komen - dat alles van ons, van Lenig én Snel. Ja, 

, dat was een mooi ogenblik ! Toen zagen we pas goed hoè onze ver
eniging gegroeid is ! Ockenburgh is bijna een legende ! Maar 
laten we niet terugzien, nu niet, wij kijken nu naar de ~oekomst 
Want in de toekomst zullen we moeten bewijzen dat we een verenig 
zijn di~ de weelde van al dat'schoons waard is. Laten we ons 
daar allemaal voor inspannen. 'Dan hebben we ons teleovisiekaartje 

' niet voor niets aan de Nederlandse sportwereld geleverd ! • 

NIEUWE LEDEN: 
/ 426 VI.van Gein, 17,11,37 Columbusstr.134 
·In BALLOTAGE: , 
. • nc6o H.Intema, 13,8,40 Obrechtstr,27 

61 L.v.d.Plas, 10.3.45 V/armoezierstr,91 
62 R,Th,Overtoom, 19,lL,47 Sneeuv;balstr.224 
63 F.C.van Boheümen, 31,10.48 Ellekomstr,55 

NIEUWE DONATEURS: 
531 J\levr.R.Delsing, Hec,lsumstr.129 

Redactie. 

532 A.J.K.Verkaart, Bossemstr;33 te Scheveningen 
533 W.v.d.Broek, Klimopstr,57 
534 G.W.M.Baaten,Stationsweg 133 b 
535 E.H.:M.Meenk, Noorderh,ckdwarsstr.234 
536 L.A.M,Scholten, Valkehboslaan 2S7 

K.N.V.~.-TOTO, . -
Het was,voor de toto-commissie weer erg prettig, aan onze 

.voorzitter, die de gehele zaterdagmiddag weer in spanning had.~ gèzeten, te kunnen, beriéhten, dat het go tal 400 ook deze week 
weer was overschreden. WEdero~ 402 deelnemers, met voor de eerste 
keer een overschrijding vàn 2500 ingevulde kolommen. Het praatje van onze voorzitter voor ·de televi,sio he,:,ft dus wel succes · 
opgt.leverd, ,m niet alleen voor· zover het toto-t:ang1clegenheden 
betreft. Mtit het oog op hçt 11 heerlijke avoi,.dje 11 van 5 dec.µ.s. 
dus zaterdag a.s. hebben wc b&sloten, dat de formulieren deze 
week uiterlijk VRIJDAGAV01,D voor zs-ven uur mocttn zijn ingelLvcrè, , Alleen aan het adres 2d Schuytstr·. 60 ·kunt U ook vrijdagsavonè,s nog terecht, WILT U HIEfü:EDE GOED REKENING HOUDEN OM TI,LE URSTEL" LING TE VOüRK01'iEN? 

; 



; 
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... ·<Je adressen ;ijn : sig.mag,H,v.d.Lely, Bouwlustlàan 95; 
sig.màg.P.Wüstefel~,, fü,g,mtesselaan 198; s:ig.mag.Korlvinke., 
Weimarstr.,hoèk Valkenbosla~n; sig.mag.Korlvinke,Beeklàan 
hoek Laan van Meerde,rvoort; sig.mag.A.J .Walraven,. Gouden
regenplein 58. 

-:-:";":-
UITSLAGEN VAN HET . .ÁFGELOPEN WEEKEINDE. 

Senioren 
Hillegom 1~ Lens 1 
BEC 3 - Lens 2 
Lens 3 - BMT 2 

·PDK 4 - Lens 4 
Léns 5 . GDA 5 
Q~St,6 -·Lens 7 
Lens 8 -· Vlesterk. 
Laakkw.10-- Lens 9 

Ilupillen 
·Gr.VI.Vac a-Lens a 
Lens· è -GDli 

,Vrcdcnb. -Lens c 
Lens d -VVP e 
Lens e -Velo 

SINTERKLAAS OP BEZOEK 

Junioren· 
1-0 Laakk'!I • 1 - Lens 1 . --,1" 7 ~ 

. 1-:3. 
2-2. 
3-1. 
1-1 
4-·2 
1-2 
3-0 

.• ..... Lens 2 - St.Voorw.L ,.4• 0 
Lens 4.· - Q.St,3 0-5-· ,. 

.. Lens 5 - GDA 4 0-1 
DHL 10 Lens 8 : 1-2 
Lens 9 .. - Rävà i:ï' .. J:.:o 
OSC 5 - Lens 10 2-3 
Lens 11 · - ,Rava .9 2-2 

•.. Juventas 7- Lens 12 7-1 
Lens 13 - VVP 17 1-1 0-3 

0-1 
1-2 

.5-0 , 
0-2,_,_. 

Het gr0te fernt is aç)lter de rug ! Sint Nicolaas heeft 
zondagavond een officieel bèzo·ek a"Ein de Lcnsgemetnschap ge
bracht. Daarmee werd een trad±tie hersteld want vr·o.cg·er 
p~achten de· Sinterklaasfeesten e·en syl)lpool te zijn 'v'an ge:
zelligheid en kameraadschaµ; •Dat deze begrippen no/,; steeds 
niet' uit Lens verdwenen zijn,· is op de derde contactavond 

:duidelijk gebleken.· Om te beginnen al uit het aantal bezoe
kers: tegen de twée honderd! · Er was ge'en stoel onbezet,· · 
bchECl ve u:Lt~raard de fraaie zetel bij de bal: ·die omstreeks 
half .negen, ond€.r stormachtige toej.uichi.ngen, aoor de heili
ge ·ioint in bt·zi t wercl genoniem. In gezelschap van twee bij- · 
zender agressieve Zvia-rtè Pieten beperkte· d0 Sint (die .ovt:ri
gens tijdens de ~ruistochten zeker niet op zijn ~ongje ge
v,:,.llen is ! ) er zich toe met veel vakmanschap een sport
quiz tè leiden -die, behalvi 'de ontdekking van een pa&i ... 
c:·,crme.nte _Cr("onsters, ook de ui t!eikj.ng van een ::. c.nziènlijk 
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trok het illustere drietal om :ruini 'ba'an· te geven aan' E'e:n ande;r 
trio dai de spraak-in oen muziekwaterval transformeerde. En 
é'.e vrolijkheid ste,ig mèt· de· minuut· ( of· met het glas pils ?) . Hoogtèpunt wEis· na.tuurlijk viecr a:e· pol·onai•se - om onnaspeurbare n 

_redenen NOOIT vervelend op een contactavond ! - die zelfs 
tot bui ten de clubtent werd doorgcvoerr .• Daartneh kl'lam het 
einde. Het feit dat de bczockèrs, lang nadat de laatste klan
kep van het trio Joop Schutte verstorven waren, niet dan 
scfoorvoetend naar huis vertrok~en,· illustrwrt dé uitzonderlijke kwaliteit van de feestavond, Inderdaad, _het was knal, · Laten we hopen dat Sinterklaas gauw wéér jarig is· ! · · · /. . . . . . .. G.J •· 
P)WGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 6 DECEMBER 1959. 
- -~u30 Onze Gozellen 1 - ·Lens 1 Vèrgicrde11eg,Haàrlem(Noord) 
..: 2uur VVP 3 - Lens 2 Zuide-rpark(achter AD0)2e ged;veld 7 
-12 uur Postduiven 3-Lens 3 Landgo<::d"1iadestein 1Mnpsterwe-

-12 
-12 
- 2 
-12 

uur 
uur 
uur 
uur 

Lens 4 
vue 9 
Lens 6 
Lens 7 

-12 uur VCS 11 
-lul5 Lens 9 
OPSTELLINGEN: 

Q..St.eps 4 
Lens 5 

- Vrcd(mb.6 
V E:l' burch 6 
LL;.!1S 8 

- Vrefü,nb.10 

, weg t.o.n~lO 
,V 1 G 1 L 5 
Schenkkade 
Vl

0

GIL6. 
V2lI2 .. L5 
De demsv," '.Ttwèg 
V 2 G 2 L 5 

. Lens 1 : H.Eisenburger, J,Admiraal,H.Haket,B.Luijckx,C.Pec
.llers, J;de Heer, J.Wüstbfeld,J,.B.çijersbergen, H.Jacobs,W.Hegge J.Ras. Roserves: H.Lancéa., A.BC:ck .• Leider :S.B:Gras.· Grens
rechter: dhr.A.Bogisch.· Scmpnkomst: 12u30 Café Hierck, Apel-
d.oornse laan. . 

Lons 2: I/..dc W&art,A.v.taarhov<è.n,H.Kcmpcr,L.11.Knijff,J;v.dt .. 
likc,r, A. Linneweever, P .Burghöuwt ,F .llurghèuwt ,Jl.. Vlüstc feld, 
J .Suijkcrbui jk ,H .Bcijcrsbcrgen v .Hi.:negomrnn, R<sscrves :A .K-rol; · J .Brussel. Grcr,srcchtcr: J .Brussel, Leider: dhr .. A.de Wce·rt .. 

, Lens 3: C.v_.d.Beek,Il.Hrndricks, G.Kempcrman,J.v.Dijk;W.Stoové H .Roo.duijn, R:Blok, P .Fretz, W. v. GE:in, R.Mahicu·;P .Mu:rshoek. 
fü,serves· := · N .de Gruytcr, A .Hoefnagel; Leider: dhr .. G .Kcmpcrman -Sr. . . . 

Lens 4: l\! .Suijkerbui~k, C. Veldirlk ,K .Admiraal,H.Naastepad; 

•· ' 
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C.Hoogeveen,H.v.Niel,J.Jager,V.v.Laárhoven,P.BcrgunHenegou
wen, H?Pennings, J.Linneweever. Reserve: L.Fortman,·Grcns
rechter: L.Fortman. 

Lens 5 : R.l\lahieu Sr., H.Cramm,.W.Banke,K.Cramm,J.v. 
\Vesting, R. VertruglÎ, ·R;v. Wésting ,A. Tisseur ,A. Luttorman, F .de 
Groot, J .Borsl::o()m, Reserves: S.de Bruijn,P.de Lf,euw. 
Grensrechter : S.dè Bruijn. 

· Lens 6 : H.v.d.Beek,E.Löwcmstein,F.Schippers,C.Nicu,ven
huizen, R.Becker, G.v.Gein,L.Blom,G.Jchee,J.Kuijpers,G.Lam, 
J.Brochari!.. Reserves : G •. do Zwijger, C.v.d.Bogaert. •Grens-
r~chter: C.v.d.Bogaert, '· 

Lens 7 : J.Frijters, A.Krol,Chr.Verheugd, G,de Zwijger, 
J.Schutte, L.Niessen,J.v.Bussel,C.v.d.Bngeert,H.Mulder, 
J.Happel,J.Brussel, 
· L~ns 8 : R .. Blok,J.Ballering;J.Bom,Ph.de HE;er, H.v.d.Bce-

gaardt, J .Bontje ,A. v .d .. Bemt,H. v .Rijn, C .Schilperoort, W .Nieu
wenkamp, A.Roodcnrijs. Reservès: S.Kroon,J.Rozenburg. GrLns~ 
rechter: s:Kroon. · 

'Lens 9 : A.G.A.Lunet, P.v.or:na, J .v.d.Beek, W.Klünncn, 
A..Ond€.rwater, J.v.Zon,J.G.Rc.nsclorp_, C.JKras, k.Hccrkt-ns, 
N.Dr,::bbe,D.v.Lirnhcut. Gr~nsrocht6r : ? •• P.Bcm.Resorv€:N.P.Bom. 

Ev~ntu0le afschrijvingen te richten.aan dhr.F.J.van ,. 
Luxemburg, Buys Bdlotstr,54, tcl.636509. 
PROGRAUIA SENIOREN VOOR ZONDAG, 13 DECEl:!BER 19§9: 

-2 uur Lens 1 - Te Vlerve 1 12 uur Rijswijk 6-Lens 6 
-12 uur Lens 2- VUC 4 .. 12 uur GDA 6 -- Lens 7 

J •• ., "I ' 

-12 uur Leris 3- Vredenburch 2 12 uur Lens·8 - Vioff 8 
-12 uur ADS-4 - Lens 4 12 uur Wcsterkw.9-Leris ·9 
-2u30 Lens. 5- DHL .6 

Dringend vtri0ek: 
Willen de heren aanvoerders de, bij dele

gitimatiekaarten gE.vccgde, blanco-papieren benutton voor c,en 
w0dstrijdenverslag ? De clftalc~mmissie en knsrevuerefü"ctie 
zal. p- er dankbaar :voor zijn ! · 

-:-:-:-.:-
UIT HET" SENIORENKAil'IP 

· Tr.t grc,ot ongtnocgen van haar support<0rs hce:ft LE.ns 1 
de b~langrijke uit-r,Lè.strijd tegen l!ilego;:t met 1-0 v<èrloren. 
VE:rdi,. nd ? V0nr 0n~c vo0:r'}10ede wèl, wnnt di-~Z0 linie vór.l~rnnde · · 
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evenals de vorige week een opvalle,nd gè'tirek aan productivi
teit. Voor onze defensie echter niet want dit deel van de 
ploeg heeft ook zondag haar grOte kracht bewezen. Met doel
man Eisenburger aan het hoofd,, vormde de vE:rdediging n,or. de 

. Hillegom;-voorwaartsen oen, vrijwel nie;t te nemen, barrière. 
,Het was daarom een bittere pi•l dat het enige doelpunt dàt de 
gastheren tenslotte scoorden,. wat men·naemt " geheid 11 bui
tenspel was. Gezegd moêt ~orden dat dit doelpunt overigens 
wel een r<.delijke beloning wa;s voor het offensief dat· de 
thuisclub in de·eerste helft ontketende, Een.beloning waar 
wij na de pauze .ook op rekE:nden want toen hadden wij het wind
voordeel. Inderdaad was .Lens nu sterk in de aanval hetgeen 

.door 11 spetters II van Ras en ),uijckx onderstreept werd. Maar 
helaas, de goaltjes bleven uit. Weer bleek.het dat onze aan-

, val te 1•,einig ,doorz~ttingsverc,ogen bezit. Het offensief 
bloedde dood, net als de weds,trijd waorve.n de uitslag reeds 
lang voor tijcl. vaststond.· ' .. ' =======================~=============-=============-=~====-=-

. DBNK BIJ· UV/ SINTERKL-~AS. INKOPEN AAIT. ONZE '-ADVERTEERDERS!.! 

kns 2 h,,eft eindelijk hGt goede pc,d kruggçvonden. V/,:lis
waar werd de 3-1 overwinning op c e.n zwr,kke - t.,gcnstander bf-hculd, 
mtE.r het f.cit dat de ncd~rl"ge.nr,cks gubrok&n is, g0cft c,oge~ 
lijk weer ,:en stimulens orr-. nog ec,ns oxtn~ ann te pakken. We 
Zl.Jn op de r,:nglijst wel ,at gez~kt, maar er wacht neg een 
langè reeks wedstrijden, . 

Lens 3-BMT leverde een kostt-:1ar puntje .op .• Dt, eerste helft 
werd na eenngdijkopgaan de. strijd afgvslotcn met een 1-0 voor
sprong, die echter na de rust· vrij spoedig dc,or een fel opruk
kend BMT word cimg(;zct in u.n 1:..2 achtorctand. HiE:rna kneg de 
Wedstrijd een r.ündor prettig karnktcr e,1 w0rd 'tegen het eind 
zelfs hoogst orn:wngenanm. Lc,ns nam door een hoger tell)pO dat 
de oudere BMT-spclers ni0.t konden bijhouden, wu.r het ini toc
ticf. Doch mEt alle mógdijke geoorloofde cn ong<:oorloofde 
middelen werden onze ::C1pvall0n ge blokkecrd, Vooral Muhieu en 
Mcc,rshoek mochtt:!n kennis !M~ke:;n r::ct de ·11 h(..upzutLt.;ir1• Kort voor 

,tijd leverde een rcndty dt v1<:lv<,rdünde g,:'lijkmaker op. lfa 
afloop spE.t,lden zich nog cnkt k tonden cfi die men z<,ker nièt 
n!J t... on sportv··~ ld zr:u ver•,-mcht,)n. \·i·._ hnp~.n u:,.:1r 1 "n vnlgvr..de 
k :·..-.r pr,;t·' .. i__;-c r ~~t-~~n;;t· L•~~~-:.r·~• -t~ r, t.-.n,·_ f:._ ,·. 

, 

' 
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'liet vierde mhest'/evcn,ils in "i:le thuiswedstrijd wE:deYoin ··.
de punten aah ·PDK -laten. Een onaangename verra·ssing. Erger 

. ' 

im echter, dat è.e nederlaa·g verèorz·aakt werd, doordat· een 
speler met een sleut·elposi tie -in het e"lftal zi•ch blijkbaar 
niet ·met de gang v~n zaken· kon verenigen ·en ·er van meet af 
aan, de brui aan gaf ! . Moéten vre· ~ kampioen ·worden ? Een .. 
geluk was nog, dat. ook Westlandia verloor, . .zodilt.LE;nS .. , .West-. 
landia én Quick Steps nu gelijk aan kop gaan. En deze laat- · 
ste club is de tegenstander van "zondag a.s.! ! ! Wanneer de 
juiste mcntali tei t niet onmiddellijk hervond~i!. wordt, dan · · 
zien we deze partij niet met'cen gerust hart tegemoet. Het 
kan echter heel antlers' en h!a•t zou wel' zonil.è zijn als Önze· 
mM>ie positie nnnodig verspeeld ·wer-'!.: Léns 4 heeft wat goed 
te maken en dat kunnen zij Zondag aantonen! Daarom hebben·· 
wij toch wel goed.e· hoop ! 

-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIDJlEN :VOOR ZATERDAG, 5 DEC,EHBER; 1.959 •. 

' , 
-2 uur Quick Steps· 6- L&rrs '7 Terr~irr ],lijkerklaan 
-3 ·" l.0ns 8 Valkeniers• V 1 G 2 L 5. · 
-3 " Lens 9 Vrcderib.'8 , V 2 G' 2. L 6 
-.3 · " Len·s 10 . 'Oliv"eo-4 V 3 G· 2' L 6 
PROGR!,ll!1IA JUNIOREN YOOR ZONDAG 6 DE.GEMBER 1959': 

-2u30 Luns 3 - Vr,cden.b ,.2 : ·· . . . . , 
-lul5 GDS 1 Lens 4 Terrein Nnrrdweg 

' . 
-lul5 :ill.Zwart 5- Lens. 5 Terrei.n _Dr.Mansvel tkade Vi 1 nn,ar 

'; 1 ' ' 

OPSTELLINGEN:· 
LENS J: P.Schulten, A.Thomas,F.Wamsteeker, A.Rooduijn, 

M.v.Zilfhout, F.·de Wit, lt.Polman,G.HaJ:leen;C.Nuytens,F.Duym, 
D. d0c fü,ns ,, Res. J .Molier. • · 

.' Lens 4: A.v.Egmond, ,J .Groeneveld,J .Duyvestein,R.-Koolmeifä 
J .KiL bc,rt, R.Meyier , H.Engl,:; bG rt, L. Schol ten ,A .Jrielink ,.. 
A.Englcbert, F.v.Dijk. Ros.:-G.de HÖogd. Snmc.nkomst; Lcyweg 
hoek Héngelolaan; · 

Lens 5: als bekend. ties. :R.Bç,_rsbqom: S~mcnkomst: 12ul5 
Jcv11brug.· 

Lens 7: als bekend. • .L .t., ' , •. ' '.•1 ,. .,. 
Res. T.Mngdelijns en J .Schellart ;_ 

' , 

• !., 
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• Len; 8:~ls" bekf:ncl mot E.Wezenberg, J •. Groothuizen eri L.v,d. 
Plan. Res.: P.Beijorsbergen v.Hen., J.do Waart. 

Lens9:als bekend met J .Kiebert. Res. A.v.Wasbcek: 
Lens 10: als bekend • Res. N.Koot. . 
Afschri.ivingen zie Juniorengids: 
Programma voor 12 en 13 dec 59: Lens 2- Valk8niers,· · 

~uick Steps - Lens 3 ; Lens 4 - RKSVM; •Velo - Lens 5; W'est
Lai;tdia - Lens 9; Wilhelmus - Lens 10; DHL - Lens ·11; Lens 12-
Telo; Lens 13-Rava. · 

-:-:-:-
?ROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATlRDAG 5 DECJ:auBER. 

De tegenstanders zijn nog niet bekend. Maar in ieder geval 
:ullen er wedstrijden-georganiseerd worden voor-Lens a,b,c en 
l. lle wedstrijden begï'nnen om 1ii45. Tcr~ein HOgelolaàn. 

)e opstellingen: 
Lens A : R.Bruggoman, H.v.Leur, F.Koencn, T.Intema, e.v. 

;gmond, J .Midfü;ldorp, A.Wcs1an,&u, ·R.v.Ecten,J:·cobbcn,R.Bran
ienburg, J-. de Wc!art ·.; . -~ 

Lens B : l\1.Brócke,A.Ovcrklift,A.E,g1cbcrt,H.R0thkrans, 
;,v.d.Togt, R.Eykclh0f, C.Reabèl,J.M.Gro"thuizen, Th,Brocahrd, 
I.Brcndènburg, A.Schellart. · .. 

Lens C : P.de Klcün,A .Koopmans., A.v. .• E_s,.1 .Vlals,:ri Wo1ff, 
1. v .Oudûra, R .Blok, Chr .Kreuger, J. v .d .Zalm,!I. Walsari-Wolff, 
:.Suijkerbuijk,A.de Brouwer. · 

Lens D : R.Duyvesteyn, A.Nucke,J .Janssen, 1!.v.d.Ruiten:., 
,eek, J .v.llorp, M.Bakker, J.A.Groothuizon,W.Krol,A.de Vries, 
1.Groot, P.v.Dij6k. -
· · Reserves voor A t/m ·n_.:·. J .Meja•n, R.Arénds,'•R.Bergmnr:.s, J. 
iro,,n~veld, ,T ,v-,Lieshou~, 'H.Vermulst,. J .NU:yen. 

. . ' ',· . . ••, '_' 

J.v.Lieshout en J.Grocmvcld bievón zaterdag zonder a:f-
ichrijving bij hun .wedstrijd wog en g,:,v:cn bovéndien geen 
,~volg de reden van hun afvi'tzigheid te komE:n ·melden. 

Z_ij ûicnen 'di,t älsno'g t,,. ·doen op Vrijd;c:gi.vond tussen 6 en 
• uur bij dhr.A.v.Gpst_el, Tomaj;enstr.166 •. 

~ ~ . . . 

Afschrf,jvingen·-: zie Juniorèngids •. 

Lens E is 9-e.ze w8ek :,rij. Binm,kort. za;I. ·Lens F in het · 
: veld komen. 
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Programma pupillen voor zaterdag 12 Dec.59 : Lens A
. Westlandia; Quick Steps A-Lens· E ;,Lens C-Vredenburch E; 
- G·DA c - Lens E; Lens D - Velo E. 

-:-:-:-
UIT HET JUNIORENKAMP. 

Lens 1 heeft zijn kansen om ka~picen te worden aanzien
lijk vergroot. Het zwakke· Laakkwartier werd met liefst 7-1 
verslagen. De: rerste helft toonde een rommelig spelbeeld _ 
maar de srims eigenaardige beslissingen van de scheidsrechLer 
een groot aandeel in hadden. N!l · ongeveer een ·kwartier s·pelen 
nam Lens de leiding dC'or een " b< ke:nde " corner van W. Ve:nde·;r
bos, gcvrilgd door het " nog bekendere " hoofdkniljje." van G_. · 
van Duuren. Laakkwartier kwam echter te:rug, aangemoedigd 
drinr een talrijk publiek, en maakt, door te zacht terugspelen 
van <'nze spil, gelijk (1-1). Na de rust kwamen de rord-zwart
geblokten sterk opzetten maar het dnelpunt viel, zoals '/óO. _ 
vaak, aan de andE:re kant. Hiernà verhocigde Lens het ts,mpo 
en dit botE;kende de'ondorgang van de thuisclub. Rc.gclma"-_tig · 
werd de score npgc voerd tot 7-l donr deelpunten van dè 
achter-en de voorhoede. 

Goed nieuws ook van Lens_ 2 dat eindel~k weer eens 
won en daarmee zijn puntentotaal· op vier bracht. "Als 
we toch gaan winnen, moet het maar ineens flink" gebeu
ren" moeten Max Heerschop c.s. gedacht hebben, want 
met een 4-0 nederlaag kon Steeds Voorwaarts de. terug-. 
reis naar Schi~luiden aanvangen. Door dit resultaat 
hebben w.e tevens de rede lantaarn overgedaan aan Blauw 
Zwart. . · 

Het vierde boekte weer een grote ned~rlaag en het 
vijfde wederom een kleine; allemaal niet zo best. 

> '. .,__ • •' • •• -

Op Zaterc1ag werden ·s van de 12 te behalen .Punten in 
de wacht gesleept. Dit is dus.n~et slecht. Er moet 
echter rel-:ening mee gehouden worden, dat. vrijwel alle 
tegenstanders in de onderste regio)J.en huizen, uitge
zonderd die van Lens, 12. ·Dit· elftal was ui teraç1:r-d niet 
opgewassen tegen de a.s •. kampioen Juventas ·eri boekte 
de enige n.ederlaag. ·Lens 8 bleef ·aan de winnende hand, 
al. yms de 2-1 op l:et nul punten ·telle:r;de ,. DHL -niet bij- ' . . . . ~ 
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zonder overtuigend. Lens,9 wori eindelijk weer eens: 3-0 
tegen hekkesluiter RAVA. Lens 10 kwam tegen OSC met de 
hakken over de sloot (3-2Drs-ëxcuus dient, dat met 
enige invallers moest worden aangetreden. Intussen is 
dit elftal nog steeds G~ges~age~! Lens 11 en 13 wis
ten beiden niet meer dan een -gelijkspel te behalen. 

======== === =========== ====== ·=========GL======== 
·· ErKELE BELANG RIJKE·. STANDEN: 

3e klasse G. Se ni ~: 
LENS 4 10 7 1 2 15. 33-13 
Quick Steps 4 10 7 1 2 15 29-15 ' \ 

Westlandia 4 . 10 7 1 2 15 23-16 
R.A.V.A. 4 10 6 1 3 13 40-21 
Kranenburg 4 10 5 3 2 13 33-20 
P.D.K. 4 10 4 6 8 19-23· 
Velo 4, 10 3 2 5 8 22-29 
H.M. S.H. 4 10 3 1 6- 7 23-28 
O.D.B. 4 10 3 .7 6 20-34 
A.D.S. 4 10 - - 10 0 11-,51 

A-klasse l. Junioren. 

1 E N s 1 9 7 2 14 40-21 
A.D.0. 10 6 2, 2 14 43-22 

'D.}I.C. 10 6 2 2 14. 37-18 
ScLev.·H.S. 8 3 2 3 8 23-29 
Cromvliet 9 3 2 4 8 30-26 
Quick 8 2 3 3 7 17-16 
Westerkwartier 7 2 2 3 6 -19-22 
v.c.s. 9 2 2 5 6 13-35 
Laakkwarti.er 8 8 0 12-45 
------------------------·----------------------------
AFDRAAIEN STENCILS LENSREVUE. . 

De oproep van de heer Houkes in de vorige Lensrevue 
heeft nog niet veel succes gehad" Slechts de beide. 
redacteuren hebben zich beschikbaar gesteld om voor 

.het afdraaien van de Lensrevue op dinsdagavond in 
_ons club 6ebouw te zorgen. We zitteu echter nog drin
gend om een po.ar medewerkers verlegen. Is er niemand 
ë.ie zich op di.nsdagavo:hd vrij kan maken? Aann:eldingen 
r.1et spoed :J.:j d~-:ir.Houkes of blj de reclr.;ctie Lens revue. 
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DE LENSREVUl 

Weekblad v .·<;l.R ~K. V.V. "L1NIG en SNEL" , 
Redactie: G.Lam, Wilgstr.71,tel.391224 · 

. G;Jeheé,K.Emmakade,50,te}.633674 
Gironummer t.n.v.Penningm.LENS :336711· 

dec 59 
Il 

Il 

Il 

Il 

LENS I ZAK/\ GENDA 

Zaaltraining ! 
Jun.9,10,11,12,13; pup.a.,b,c,d,e 

: Sen. 1 t/m 9; jun; 2 t/m 5 
Lens I clubavond met klaverjasdri ye· 
Senioren-en juniorent.raitjing 

•. ' 

Donderdag 
Zaterdag 
Zo'ndag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 

10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

" 
" 

: V/oensdagmiddagclub, 1 s avondiytraining 
Zàaltràining ! · 

-==--=---===--==-===-===-===-========================-===== ZO LANG DE TOTO DRAAIT, TR11;REN WE NOG NIET ! ! ! . . . ' ======= -====--===============-================-===-====-=-=-WAAR BLIJVEN DE OVERWINNillGEN ?? 
Het gaat niet goed met Lenig en Snel ! Een blik op het 

1:i tslagsonlijstje van deze week zal een: ieder daarvan ov8r
tuii:;en. Lens 1 en 2 moesten wederom met een nederlaag gû
no(,g<rn nemen' - hun magère kampioeir.skans~n werden daarmee 
cl8fini tief vergruizeld ! Maar bóvcndien beet ook het vierde
de 1.loeg die ·het " gezicht''· van de s.c•nioren moettredden -
voor ::le · tweede maal in het zand·. 1n niet zo zuinig ook! 
De i>.nd~rc elftallen speel den met wisselend succes, maar 
kunnen zi-ch in de strijd om een topplaats ui tgeschakelél be
schouwen. Van de ·twee juniorenv1edstrijden die doorgang v"nden, 

·valt de catastrofe van Lens 4 (13-0!) op. Een trieste la lans! 
En dat juist nu ! Want U zult het met ons eens· zijn- dat on
ze club in korte tijd bijzr,nder ve8l fur.ore h'eeft. gemaakt. 

·Helaas blijken de resultaten plotseling averechts met deze 
algEOmene opbloei van hét clubleven. Zij;n we misschien e'lm 
beet~e te veel verv,end· ? Terwijl cl ub-en pontactav·onde11 veel 
succ~s oogsten, de trainingsmogelijkheden sterk.uitgebreid 
zijn en er alom een g€est van activit<?it ha,,rst, is het met 
onze vo0tbalpr8s taties ineens zee.r matig gt·stGld. Vle g0loven 
dat de " fighting spir-it " er even uit· is: onze spelers denken 
er t2 g,m,a ~elijk over, berusten tEO gauw in eel'.). dreigende · 
nederlaag. Ecus, met ·het bouwen van um magni-:fi8ke clubtént 
~J.16tn !:ort.én 1··c ET niet ! 1, neam v':n cm voetlialvGr<:onig~rlg 

- --- ~ l'. 
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·------------------------------------------------------------• . ' J,., moet nog altijd op·het'véla gevestigd worden. aten we daar 
eens aan dènkcn. Zondag·komen alle seniorelftailen binnen de 
lijr-1en. Luister goed: we'rek{m?nop NLGE.N overwinningen! 
Afgesproken ? R d t· e ac ie 

UITSLAGEN VAN HET GEPÁSS.ËÉRDE WE.EKEINDÈ. 
Senioren 

Onze Gezellen l-Irens:·1 2-·o · 
VVP 3 - Lens 2 4-3 
postduiven' 3- Lens 3 0-2 
Lens 4 •' Q.Steps 4 . 0-5 

.vue 9 - Lens 5 2-1 
Lens 6 - Vredenb.6 5~2 

· Lens 7 
vcs 11 
Lens 9 
JUNIOREN 

' GDS 1 

De overige wedstrijden werden afgelast 
-:--:-:-

NIEUWE DONATEURS: 

- Verburch 6 
- Lens 8 
- Vrendenb.10 

- Lens 4 

537 A.J.Be:rgen Henegouwen· Klimopstr.170 
538 B. L.A .Eisenburgcr Snelliuss tr .2 . . . 
-539 J .Keuzen]jamp, Loosduinsekado 101 
540 A .. J .M.v.Vfoll, John v.Nasurns.tr.109 ·. 541 W .Lampe · Ridderspoor•.·1cg 48 
542 W.Didier , v.SUngc.lanc.tstr.113 
543 Mcvr.A.W .Nowee-v.cl.Len( Statenlaan 88 
544 J .Houtman · · V/mllsdorpervmg 114 
545 J.Q.H. Houberg Thorbeckelaan 189 
ji46 G.H.Hggemeier Burg.Elsenlaari 32 R:j.jswijk 
547 J .J ,v.Gerven Archimcclesstr.36 
548 J. v. d .Mey · · Beek laan 400 
Nie\lw lid: 

,/ 427 J .C .J.i.Happe'l, 11.4.36 Lijsterbesstr.153_ 
In ballotage: 
n'60 H.Intema, 13,8-40 Obrr:chtstr.27 

61 L.v.d.Plan, i·c-.3,45\ïarmoezierstr.91 
62 R.Th.Overtonm, 19.10.;47 Snccuv1balstr

0

.224 
63 F.C.v.Bohcemen, 21.10.48 .. Elckomstr.55 · 

. L,STUURSVERGADERil'IG. 

; 

1-1, 
3-3 
0-4 

13-0( ! ) 

De e.v.bestuursvergad~ring zal worden gehouden op Vrijdag, 
18 dec a.s. Plaats. van h!!_ndoling in de. vnlge::nde LE::nsrc vue. 

' 

,. 
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K.N.V .• B.-,-TOTO. .. . ... 
. . De speculaas.en taai~tàaipoppen hebben ook bij de 

. Lens-pdl hu,n invloeGI. doen gelder .• Deze keer· kw~meh we tot 365 
formuiieren. En dan.spreekt m~n van bepaalde zijde nog over 
de " goklust" van de voetba_l·.centhousiasten. Maar zondag' a.s. 
gaan. W!= !Ie achterstand_ peer inhalen. Hoèwel er enkele mel
d;ingen waren v!'n 12 pu!lten, was.dit toch niet genoeg om tot 
d~ prijswinnaars te behoren. Volgenae keer nog beter • · 

Do_ inleveringsadressen zijn : __ Sig.mag.H.v;d.Lely, Bouw
lustlaan 95; Sig.mag.P.WUstEfeld:, hcgente·sselaan 198.; sig.mag. 
Kor 1 vinke, Weimars tr. hoek Valkenbos'laan; Sig·.mag ,Kor 1 vinke, 
Beekláan hoek Laan van Mèederye"Brt; Sig",Mag .A. J. Walra ven, 
Go1,1denregenplein 58; Clubgebouw Hengelblaan 6OO-bij de heer 

• L.de_]3oer; dhr.Houkes, 2e· Schuytstr.6O. Op" alle adresseh"deze 
kEJer· .vee/ tot ZATERDAGMID.DAG VIJF UUR. · · . ·. . ··. · . 

- : -: -··:-
PROGRM,fülA SENIORËN VOOR ZONDAG' 13 DE.CJ;.}iBER 195~-!. 
-'2 uur Lens l .,_ Te Werve l , V 1 -G l. L. 5 . -... 
-12 11 Lens 2 vue 4 V l G 1 L 6 
-12 " LÊ:ns 3 - Vredenburch 2 V 2 G 2 L .5 . . .. 
-12 " ADS 4 - Lens 4 Mons terseweg,·. Loo"sèl.üir_i~n t.o. 

n°1O .. 
V 2 G 2 L 5 . ... - . -~--
J ulialaan t je te Rijswijll: 

-2u3O Lens 5 ·DHL 6 
-12 uur Rijswijk 6- Lens 6 

V 3 G 2 L 5 --12 uur Lens. 8- .VIOS 8 
' -12 uur WEsterkw,9-Lens 9 . Duinlaan 

OPSTELLINGEN: 
Lens 1 : H.Ei'senburger, J.Admiraal,J.Beijérsbergen,B. 

Luijckx, C.Pceters, J .dE, Beer, J .\'lüstE!feld_,H~~aket.,H'.Jacobs 
J.i{as,W.H€gge. Reserves : R.de Waart, H.Kemper,P.Burghouwt.' 
Leider·: dhr.S.B.Gras. Gre:.nsrechter: F.v,Luxemburg. 

Le11s 2 : R.de Waart, A,v.Laarhoven,B.Kempe:i\L.J\;:Knijff, 
J .v.d.Mee~, A.Linne.veevd:, P.Bûrghouwt,· F.Burghouwt,R .• Wüste-
fcld,. J .Suijkerbuijk, H.Beijersbergen v.Hen·. Reserves:' · 
A,Bcck, J •. C.Bruss(,l. GrGnsrcchter: J,C,"Brussel. Leider: 
.Dbr. A. de: 'lfc.ert. . . . . . . . . 

Lens. ·3: . C ;v .d .B"ck, .A ._V. Luxembl,rg,.G:Kemperman,J .'v. D7ijk, 
W .Stoovó, B .He ndrï"cks, R.Blok,1;' .Fr,t_z ,R :I~1:hieu, H,.Rooduîjn, 
?.11~.crshoEk. Ré~scrv ~,.~~-= J .v.BusscJ ,A.KrOl. Grrr. l' cr:.i(,r: · 

' 
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------------------------------------ -- ,--·------------------
J.v.Bussel. Leider: dhr.G.Kempérman Sr. 

Lens 4: H.Verheugd, C. Veldink,K.Admiraal,H.Naastepad, ' 
A. Vester, H. v .Niel, P .Bergei'l Henegouwen, H. Lancéé, W. v.Gein,-'; .· 
J.Linneweever, J.Jager. Reserves: V.v.Laarhoven,Chr.Verheugd. 
Grensre.chter: Chr.Verheugd. '· 

Lens 5: R.Mahieu Sr. Il.Cramm,W.Banke,K.Cran.nî,J .v.Westing,. 
R.Verbrugh, A.Tisseur, F.Wolff,R.v.Westing,H.Pennings,J.Bors-

, boom. Reserves: A.Lutterman_, F.de G:i;oot. Grensrechter:F.de Gro 
Lens 6: H. v·.d.Beek ,E. Löwenstein,F .Schippers, C .Nieuwenhuize 

R.Becker, G.v.Gein,L.Blom,J .Kuijpers, P.de Leeuw,G .Lam,J .Bro-
. chard. Resnryes; G.Jehee, C.Kras. Grensrechter:·G.Jehee. 

Léns 8: A.Blok, J.Ballering,J.Bom,J.Roozenburg,Ph.de Heer, 
J.Bontje,A.v.d.Bemt, H.v.Rijn,C.Sehilperoort,W.Nieuwenhamp, 
S.Kroon. Reserves: A.Roodenrijs,H.v.d.Boogaardt. Grensrechter: 
A.Roodenrijs. , . 

Lens 9: A.C.A.Lunet, P.v.Onria,J.v.cl.Bcek,W.Klünnen, A.On
derwator, 1f.Bom,J.Ransdorp, lû.J.ansen, M.Hcc:r:lc.cns;N.Drabbe, 
J.Happel. Resdrves : J.v.Zon,D.v.Licshout. GrE-nsrechter: D. 
v.Lieshout? · 

Alftschrl.,j,,ingen te. r,ichten aan dhr,}'.J .v:.Luxemburg,Euys 
Ballotstr. 54, teL 636509. 

Programma Senioren voór'Zondag 20 D,c(u:ber 1959 : 
- 2 uur Gr.Willem II' Vac~L,,ns 1 . Lens 6 - Celeritas 7 12 urn 

12 " Naidwijk 2 Lèns 2 Lens 7 =. vrij 
- 2 uur Velo 2 - Lens 3 BMT 8 - Lens 8 
:.. 2 uur Lens 4 RMSH 4 Lens- 9 RVC 8 
- 12 " . .Postduiven 5-Lens 5 

12 
12 

" 
" 

T---------------------------------------------------------
1-De wedstrijd GDA 6-Lc,ns 7 is doo.r de K.N.V.B .. uitgestcld.j 

- -- - ---------.-----~---- ---------------
De navolgende spelers,gclieve voor Vrijdagavond a.s. 

schriftelijk aanhGt Elftalsecretariaat de reden van hun weg
·bl_ijven te berichten: L.Fortman, S;dc Bruijn,C.v.d.Bogaert, 
G.de Zv1ijger, H.Mulder. 

Willen alle aanyocrdcrs er nkening ,mee houden dat de 
ET:;alcorr.missie erop v<:.rtrouwt dat de wcdstri,jdvcrslagen worder 
.ing0vuld .. Bi,j de sl)mcnstelling der dftallen zi,in deze ver
.slagen van groot ·belang • 

. 1 

' 
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UIT HET SENIORENK.AJl!P. 

Onze Gezellen heeft de.laatste-kans van Lens 1 grondig 
getorpedeerd. Ondanks het debuut van Ha:rry Jacobs keerden 
onze •voortrekkers met een 2-0 nederlaag uit het verre Haar
lem terug. Geen prettig n:iruws ! ,Kon er dàárom ditmaal, geen 
verslagje voor -de Lcnsr8vue af? Over het wel en wee van 
onze ploE:g kunnen we dus niets berichten, maar we nemen 
gráag aan d_at het meer wee dan wel is geweest, Enfin, de 
volgende keer beter ! 
. · . Ofschoon ook Lens 2 aan he·t kortste eind. trok, maakte 
d~ aanvoerder van dit elftal wel gebruik van het blanco in
legvel. Hij schreef ons het volgende : De eersrte twintig mi,-, 
_nu ten was Lens in de meerderheid hetgeen r€sul teèrde in 
twee doelpunten van Wüstcfeld en P.Burghouwt. Toch was,·vvp. 
r.:ct haar uitvallen niet ongevaarlijk. Tot tweemaal tpe was 
Gr ,.en fraaie sàve van Rob de W?-art nodig C!;Il d.oclpunten te 
yoorkomen. Het was dan ook jammer dat het juist'.twee zwakke 
mo!l)enten van onze doelwachter waren, die de ·zuiderparkers 
aan de gelijkmaker hielpen. Na de rust ging dE, s,trijd ge
lijk op maur doord'.lt de vijande:lijke aanval vcrnl sohotvaardi
gGr was dan de onze, kcksn we al srJoedig tGgcn E:cn 4-2 ach-
t .re tand aan. Wd had Rudi-WüstL feld tijdens onR slotoffe'nsief 
1:0,3· {énmaal succ:cs,' r.1Eiàr hierbij' ,bltef het. · 

Léns 3 hc.oft een v~rdicnde overwinning op Po8tduivcn 3 
bèhadd. Het feit dat we kans zagen tot de rust, ondanks . 
de tcgf.nwind, ons doel .schoon te houden, be.te.kende eer: mo
rele steun waarvan in de .tweede helft dankbaar gebruik werd 

- gcmaakt. Na een v0rre doel trap van onze keeper zette P.Fretz 
goed door 0n met cGn prachtig schot, hoog in de hoek, gaf 
hij Lens de leiding. En na·. een hálf ·uur Jras het dezelfde 
si:clc.r die de kr,oop doorhakte (2-0). Vermelding verdü:nt nog 
oen prachtig schot van Robert ~khieu dat~ op even frE.:aie 
1vijz:e onsèhadclijk werd g~maE.:kt. 'Ga zo door, Lens 3, het 
gaat prima ! 

1.\cl zeer teleurstellend was ·ae grote nedtrlE.:ag van kns 4-
nok bene koploper !- - , tegen concurrent Quick Steps. !Iet. 

·-_ wcrà. 5-0 en dat was niet _es-ns g<:.flattecrd ! De bczoèkers · 
mtü<n nns in alle ,opzichten· de- baas : te chhiek, . tá ctiek, 
er.;. \~~c--r·~.l .... in v:cOstrijrl•r:1~ntelit(::it. F ... nt ,speciaal dt:'; 
v ~ ·:-· . .:.::: ".l:· t t·:cs 1;j ;i · "J::,;. i.r, 1 ""'(; te . oc-J:cn? J..,n r."· t vnor ~ <:ir.. l-:'."'.m- • 

... 
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-- .. --------------~- : - . - . -
piocnscandidaat ! . . . . _ . . . 

Het "ui twedstrijden-Çrecord" van Lens 5 is tE-gEm V_UC ge
sneuve.ld. Nu moet gezegd worden dat liet scheidsrechterli.jk ge-

... zag daar voor een belangrijk deel debet aan is geweest. De 
arbiter· verkeerde kennelijk' nog in Sinterklaasstemming Een ,. 
goochelde wonderlijk met.doelpuntensurprises. Lang hield o;.ze 
achterhoede stand tegen een technisch b~ter vue, maar toén 
c:eze linie· eenmaal bezwt!kc-n wás, ging het. opeens beter in on.
ze .ploeg. Fred de Groot ·bewees dit met twee doel punter •. lle 
scheidsrechter vond dit bewijs echter. té overtuigend en ~eur~ 
de er derhalve•maar eentje goed. N6g milder to-0nde de wed
strijdleider zich ten aanz.ien van de thuisclub toen hij dui
delijke buitenspelpositie van één hunner voorwaartsen geen 
bezwaar vond om hun f"0stvreugde te verhogen (2-1). 1'a rust 
heeft LEms nog hèar b,,st geda,rn hot r0er in h,mden te nemen 
maar de kansen bkv0n onbenut en de ruststand tot hct einde 
.toe gek,ndhaafd.' 

Lens 6 behaalde Gen overtuigende 5-2 ZLge. op Vrcd.0nburch. 
Ondanks het wi:ndnadcel ontspon zich een cv0nwichtige strijd. 
Nadat de gasten EWn c,,du.:ut;je van de scl•dd,rcchter in de 
vorm ,van e0n p,.nal ty ( nok hi8r ! fü;d.) (1&nkbÉw.r hadden aan
Vaard; brUcht Han Kuij'pcrs ons, na vo--rh.~roidcnd werk van 
invaller Nuytûns,·op gûlijke hoogte ( 1-1). 1'a· de (nog st.eeds 
denkbeeldige thee) mw Lens ht.er en mee.ster •. Binnen .de minuut 
had J :Brócharcl m.e-t twee harde schoten succes. Na een half uur 
was het ondergetekende' " hi'in self •• .die ·t>cn corner van P .Kr-m
per met· de bravour, hem eigen, inkopt<, en na·dat de arbitc,r 
zijn tweede' strafschop·-surprise ;rn:n VrèdConburch had ui tge
deeld, bracht Han Kuijpers de ·stand knslntte ·op 5-2. 

Me:t slechts tien man, heeft Lens 7 óch nog een alleszins r 
red"lijk golijk spel tegen· Vcrburch bev~cht0n. Uit(.rc:arcl hcbb8n 
de Wêstlandcrs hE:t gr.ootste· d(,el van du ,,ccl'strijd. de toon aan-

, • ge:gcven IB(lar onzE.' verdediging weerde zich kronig. Uiet mu,r 
dan fén bres stond zij in haar hermctisc,1 a·fgc;sló'ten, heilig
dom toe.· Daar stond kgcriover dat ·ook Jan van B:n:ssf-1 een keer 

_mét een· fraai boogschnt succes had (1~1). 
Een. UYl'nCens vrij f'Chavcnd LGns 9 h. cft het tegen Vredcn

bm·ch niet kunnen brlwcrkeri .• • V•,n onz0 vn rl:0E:de ging b•\r wd'.
ni;: uit, ·z.od:·-t c1_.._f·c..:ri~,it.· ,,ÖV(rl.,.:lrist w ... J:d·. l!l~t t'c"/1.C: ..1.rlff\rs 
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---" ------- ------------- -- . -- ,_ - ... '" ---- .. -- ... ---- ·------. --
v6~r en een nà de ·rust werd het' technische• surplus der 

Ri·jswijkers voldoende beloond.· ·. · G.J • . ' . ·. ' . . 

PRPGRAMMA "JUNIOREN VOOR ZATERDAG 12 DECEMBER 195·9:. 

~ 3 uur Vl€s.tlandîa 8 Lens 9 LimgcbroGkweg Naaldviijk 

- 3 " Wilhelm. 7 - Lens 10 Oostoinde Voorburg' ' 

- 3 " DHL 14 - Lens 11 Brssserskg,.dè te Delft 

- 3 .n, Lens 12 - Velo é .G 2 L 5 V_l 

- 3 · 11 Lens 13 Rava 12 G 2 ." L 6 V 2 

3 " Lens 14 GDS 6 

PROGRAM!JA JUNIOREN VOOR Z'-'NDAG 

-lul5 Lens 2.- - Valkeniers ], 
-lul5 Quick St.2-Lens 3 

--2u30 Lens 4 - RKSVII! 1 
'-lul5 Velo 3 - Lens 5 
OPSTELLINGEN 

G 2 L 6 V 3 . 
13 DECH;IBER 1959, • 

G2 L6.V3 
Nijkerklaan . 
G2 16 V3 
Harry·Hoèks.traa.t Waturingen 

• > 

Lens 2 : F.dc Hoogd, R·.Dckker Kleij,;, 1·.Hanssen,R.Kool- · / 

mçes, M.Hc,.rschop,C.Danckaerts, Vl.v·.d.Laan,J.Molie;.,J.Kiebert. 

A.NQw8c,H.v,d.Pi]jl, Res.: J.de Boer, . . .. , ···- ·-· 

· · · LEJns 3 : P.S_chulten,A.Th 0 màs,.F.1/iamstecker,.Á.Ro01:lui·jn, 

M.v.Zilthout, }:.a.o ,iit, R.Polm,m,G.{lalleen,C.Nuyte·ns;F:Dûym, · 

P .• de Haas, Rcs.: D. War.dors. · · · · 

Le~s "4 ....--&". Pannekeet, J .(,roECncve 1-!, J. Duijvestein, R'.Meyer · 

· Th.v.Paassen,J .Kreuger, F.v.Pijk,"l!.Englebert,1.s·çholten;·· /:. 

A.Englcbcrt-, A.de Jong. Hes. :R.Borsboom,C~Suijke-rbuijk. 

Lens 5 : als bekend.:--i:tës•,: M.Bruinsma_. 8-amonkom;t,.12u30 

.Hengclolaan, hoek Leyweg. : - ' 

Lens 9 : als br;kcnd met J.Kiebert. Hes.:A.v.Egmond •. 

Samtnkomst :· 2ul5 Hengelo laan, hoe-k Leyweg. .. ' 

· · · Lens 10: als bekE;nd. Res·.: E.Vlezenborg •. Samunk.omst: 

2ul!j Veluweplein. . . 
. k·ns· 11: P .Beij0rsbergen , F-. v. Geest, W .v. d .cfü:yden ,F. v. 

·d.Buk, · 'i1.1!agdelijns, G .Roode.nr-ijs ,A.Koolemán, N .Ko,,t', j. v.d. 

Wa,:rt, R.Petrers, C.v •. Dam. Res.: J.A.Groothuizen.: Sàme'nkomst: 

2 uur Veluweplein. --
. · : Lens 12: F, de Klcyn, R .-v.d. Wal, J. Schellart, J. La.ngcrak, 

J .v·.ovcrbce:!é, A,Rr der:;r:.kcr, R.'//c:;cnberg, J .Johe.c,P,à.~. ,):ong, .. . . 

. ' 



'· ' 

-144-
-------------------------------. -... -. -. ------------., --------
A .de Brouwer, S.Blok. Res.: A.v.J'/asbcek, M.v.d.Ruytenbeek. 

Lens 13: J. Luneman, E .Smit, VI. Linnowec ver, C. de Heer, . 
B .Breuls, T .Smabers, F .Meyer, C. v. d .Kuijl ,M. v. d.Heidei;. ,A.v. d. 
:Beek, G.v.d.Kley.. .. . . .. ... . . ', .. 

Lens 14: R.v.Gricken, T
0

.Lelieveld,H.Wiggers,A.Krol,R. 
Roozenburg, W.Eykelhof, J.Nauw,J.v.Kleef,F.Jeµee,J.Jansen, 
A.de Veld. 

Afschri,ivingen: zie juniorcngids. 
Programma voor 19 en 20 déc 59 : Lens 1 - AJJO ; DHL -

1,ms 2; Gr.W.Vac - Lens 3; V/ilhclmus .;kns 4; Lens 7-GDA 1 
Lens 8-Veln; Lens 9-GDS; Lens 11- GDA; Vredenburch-Lens 13; 
Vrçdenburch - Lens 14. • 

I 
.,. 1 -:-:-,. 

•· .PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 12 DECEJ,1BER • 

- lu45 Lens A - V/estlandia A G 1 L 5 V l 
- lu45 Q.Steps A-Lens- B fcrrein Nijkerklaab 
- lu45 Lens ·c - Vredcnburch B G 1 L 6 V II. 

lu45 Lens D - Velo B G 1 L 6 V III 
2uur GDA C · - 'Lens E TcrI•ein Emmas.traat 

De· Opstt.llirigèn: . · 
, Lens A : R.Bruggc:im, H.v.Lc.ur,D.v.éi..Ste,m,N.):nte:ma,C.v.Eg

·1r.ond, J .Middcldorp,A.Wc>.J:ander, R., .Etcn,J ;Cobber, R.Brnndenburg · 
J.dci waart. · . 

Res. voor A,C en D : Vo;rvaart,C; R.Bc'.rgmans,·N.v.Let.uwen, 
. A: J ánssen, C. Scfui. jrien • 

• Lens B: M,Brooke,A,Overklift,A.Englcbcrt, H.Rothkrans, 
· G.v.d.Togt, R;E_ijkelhof, C.J:lc,abel, }'.v:d.Brcmer,H.Bianc\énburg 

Tb.Brochard, A.Schellart. Res.:.J.Hcrmsen, R.v.d.Bemt. Samen!. 
k~:.st: lu30 Ing,mg,.Quick Steps terrein. 

Lens C: P.de Kleijn,A.Krqir.,,c.ns,F.v.d.Oudcraa, J .Grol'nc:v0ld, 
:F'.f':ncne,A·.v.Es,Chr.Krougcr, J.v.d.Z,::h1,J .Wals,::ri V/o1.ff, J .M. 
G:i:c,othuiz~n, H.Suijkerbuijk~ · · · 

!.iens L: .I{.Duijverstu~n, .J .v.Dorp, A.N .. ccke,N.v.d.Ruyten
b• Lk,A .Groot, R .Blok,',\I.K:r0l, t.ikcnk ,A .d0 Vries, C .Ro<"duijn, 
P.·:.Dijck • 

.uens E: ·H.Vcrmulst,E.GroC:·n,J .Nuyc.n,b'.v.Es,J.v.d.Brock, 
L.E-0in 1 C.LuStlinhnuw-:ir, J .f.~c.: c:n, U'!K~;:1phuizcn, R.ArLnds,!û.Bt.k-
kcr. Rc,-turvrs~ J.v.Ror·~;,A.P ·:tonrrt. Sr.::1-..nk....,wst·! 'l':K.Kc.rk to -
Lr" s~ht~r,c,,n ('tl :u:,C. 
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' Afschri,jvingen : zie Juni orengids. , 
Jan Lieshout .hoeft nog steeds geen gevnlg gegeven aan· ' 

de ,cpree·p om de reden van zijn wegblijven op zaterdag,28 
november· te komen melden bij dhr.A.v.Gastel. Zolang dit 
niet alsnog gebeurt, W?rdt hij niet opgesteld. 

Me't het dalen van do temperatuur is het aan· te bevelen 
om een of ander_ kledingstuk mee te brengen, dat. je onder 
je shirtje kunt aantrekken, bv. een oude slipover of iets. · 
dergelijks. 

-:-:-:-
'UIT HET JUNIORENKAMP. 

Veel was er bij de Jun~oren dit weeksnd niet te beleven. 
Het vierde moest wederom een monsternedcrlaa·g incasserèn, 
maar het vijfde keerde op het pad der nvcrwinning terug. 
Het was in.Wassenaar een spannende wedstrijd met nogal wat 
scnsatis, onder méer 2 strafschoppen, d·ü, nogal met royale 
hand ui tgodeeld werden. De eerste v:as voor Blauw Zwart; ,de 
stand Vilé:S t0~n 2-2. Blauw Zwart verzuimde deze unieke· kans 
om voor de derde ketr de leiding t0 nerr,cn door de elfmc ter
schc;p hcrd, mau hnudbaar in te schieten. Korte tijd ldi? r 
krcc:g Lens cc,n penalty toe,gc.wezen. Urk hier was ·de scheid·s
r1:.;:qhter wel c-:rr; gul mee .. Jàc v.d.Knaap m(1r;kte geen fc<ut tn 
scç"rde in dÜ bern:.dE:nhoek .. (3-2) • .1.,e Bl .ZwartE,lrs rr.ak-ten hier
door ~ennelijk van de ko0k en met nog 2 d~elpunten kwa~en 
we aan een ruime, doch wel vèrdiende 5-2 nverwinning. 

ENKELE BESCHOUWINGEN - SENIOREN 1 1 2 0n 3. 
Hillegom 11 8 3 19 '. 27-:· 9 De nederltwg. van zondag 
Al tier 11 8 3 16 35-27 j .1. heeft nns uit de kop-

Onze Gez. 11 6 3 2 15 28-17 grr,cp doen terugvallen. Do, 
. ' Lens 1 10 5 1 4 11 17.:12 kans is nu wel ·2cn hn,l .eind 

Condordia 11 4 3 4 11 17-21 vcrkE-ken. De stQI}d toont 
THB 9 4 1 4 9 26-23 duidelijk aan, waar het bij_ i 
Te Vlcrve 11 3 2 6 8 20-2.6 .ons aan mankccrt:Productivi- · 

1 

Tnn:cgido 11 3 2 6 e 15-22 tei t! Niet al_ken kunnen 
Gr.Willcm 10 2 ,3 5 7 17:..23 we moeilijk tot s.00rE>n )<:o- . 
DOSR 10 3 1 6 7 19-27 mt;n, maar ook hét scheppen ,, 
Gec.l Wit 11 l. 3 7 " 11-25 van scoringskr::nsc,n gr~a t m~at .I 

n:r•ciz!.:nm. Vçnrcr dit l·· , ts tE. 1:unt Vdré!.i,:;;n t Gên8 t:xtra aan-. 
r 

' 

\ 

' . 
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dacht. J;it. kan namelijk veel .. beter, vo<'ral daar de technische 
ond<.rgrond a,mweztg is. Wat meer intellig"-ntie, wat meer " 
bekeken" passes en wat minder lukraak voetbal en .dan komen ·de 
kansen vam,el:t; ! Laten we daar eens opletten. ! _De achterhoede 
zit o .. i. wel H snor"~ 

ADO 5 
vcs 4 
Rijsw.3 
Toeng.2 
Lens 2 
vros 3 
La,:,.kkw.5 
vue 4 
VVP 3 
Na&ldw.2 
BEG 3 
V/1.s terk .4 
HPSV 2 

11 
11 

9 
8 

10 7 
· 12 6 

12 7 
11 6 
12 4 
10 3 
11 3 
12 2 
12 2 
9 2 
9 1 

1 1 19 42_12 ~ens 2 i~ na het ui tst7~en 
1 2 17 25 _15beg:".• w~ar1n ~et lange tiJd 
2 1 . lG . 

23
_11 gehJke. crcd hield met ADO, 

3 3 15 34 24
danig afgezakt, en heeft nu, 

· - hul verwege de lange cnmpeti ti 

1 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 

5 14 33-23 . · 
4 13_ 32 .:, 25 7 ;1erlies~unten me;r als de. 

4 12 32
_

32
leiders •. Kansloos . Zeker n1e 

5 8 22 _
24

want er staan nog 12 w?dstrij 

7 7
. 

27
_
36

den te wachten en daarin kan 

7 7
. 

28 _
35

hu'1 wr..t gc:bcuren. 1n bedenk, 
8 6 111 _40d~~ H:n tweede plaats a?hter 
6 5 14_28A11v. ~ók rc~~t "P lr:':'~ticv,cd-
7 _ 3 P ,

5
str1JdCn g~cft. l,~ u1Jr. dus 

✓-✓ n("\g lang nivt ui tgeschckt~ld. 
lianr dan zal 
l~gen mou tE;n 

- mce:-r 0vcrleg 

toch snel deze d.errcssicperi ·de. van kleine· ncèfe 
verdvlijncn" l:,n dit 'is mog,.:.:J.ijk, wannct.r er w&t 
.::n ov.::rtuiging in !H. t spel kr>mt: 

t.v.Holl.2 .12 8 ,; 1 lq 26::14 ., . ., •. Het derde heeft zich in fü., elo .2 10 9 - l 18 3,(-12 
klasse heel oardig Vredenb.2 11 9 2 18 44-23 

Dorste - geacclimatiseerd. 1:la c en wat GDA 3 1~ 5 4 3 14 29-34 
l)MT 2 10 5 l 4 11 25-22 mosilijk begin heeft deze 
ADS 2 12 5. 1 6 11 3·4-34 jonge 9loeg zich aardig paar 
Lens 3 12 4 3 . 5 11 23-2'7 de midè.cnnnot ('pgE:werkt·en 
Sp00rw. 2 13 5 1 7, 11 33-!ll 

v,e hcbb0n alle reden om aan 
i:.:!:O 6 12 4 1 7 9 31-24 

te ne.::.c.n, dat er nng wel wat 
JbS 5 12 3 1 B 7 2U-29 

suc_çcs0c.n zullen vnlgi:m. Dit 
VJC 5 11 2. 2 7 6 15-35 

elftal kr1n bij tit·;àell een pr: 
l'cstd.3 13 2 l 10 5 20-48 

pr,rtijtjc voetbal -~ntwikkdo 
1n - ., aanvalslinie ,1annc0r ·c..(;: nng 

wat meer stootkrccht kan •rn~wikkelen, b'.,-_;:t;\., ven v.re V-""C'r geen 
enkele t~genstand<cr in dC:Z.J cfdcling .,~ndc ~~ te d(>(m. 

. ' 
< • 
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-;:;:=======-==========;:====:;:::====;:;=============;:;=-'·=-=-=====--= 33e JAARGANG (1959-1960) n°16 17 Dec 59 --..:.=====--===-·--=--===-===::::=====;::;===:;:::=-=======;::;====,;== ·=::;::;;;=::; 
LENS '.ZAKAGENDA Donderdag 17 Dec 59 : Zaal training ! 

. Vrijdag 18 Il : Bestuursvergadering! 
Zaterdag 19 Il ,· Junior<ën 7,e,9,11,13,14,pup. 

's i,VO. ds ·sl <'t tl ."\!e<Ij-,,c'rive ! Zondag 20 Il . : ?~11lî~eîs1sfoi:~~~v~ijà~dr~-Wlr 1 •2•}, 4 • Maandag 21 Il : Lens B uaavonu . . ... . . . . . -Dinsdag 22 Il : Senioren-en juniorentraining 
' WoenGdag 23 . Il : Woensdagmfuddagclur; 's avonds "training· Donderdag 24 Il Géén zaaltraining _! 

Vrijdag 25 " Hoogfeest van Kerstmis 

HE~ JAARFEEST IS UITGESTELD TOT DE VOLGENDE MAAND ! 

VAN DE JUBILET.JMCO.Mi,,ISSIE. 
18 Dec.59. Lenig en Snel verjaart! Zo vele jaren hebben wij dit herdacht, reeds 39 maal. Ook dit jaar zal:dit feit niet onopgemerkt voorbijgaan. Naar de PéPé mededeelde; is· de feestelijke viering om diVBrse_redenen uitgesteli tot januari. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet ! Deze verjaardag is wel een zeer bijzondere! Bij het uitluiden van het 39e bestaansjaar mogen wij tevens het VEER 7 TIGSTE, een JUPILEUMJAAR, begroeten. In 1960 is het immers 40; · jaar geleden, dat Leris ten cloop_werd gehouden. Van een 1:aby - met vçle kinderziekten, sommige zelfs letV.ensgcvaarlijk, groeièe Lens op tot een krachtige vereniging, die met ere een plaats· inneemt in de rij harer zusterv,renigingen. 

En dit Jubileum Înoet groots ·en met jubel gevierd worden .. En zo krijg ik. dan g~h,genheid U een verklaring te geven voor het opschrift, dat U boven dit .:.rtikel aan,trGft .. Het Bestuur zat' niet stil·.en cstelde in 'grote lijnep yc q't, hoe de vü,ring van dit feest moet' verlopen ón vtrzócht ·r.nè.cr•·gE. tlk~ 1:ti:~ clc lei:ling op zich te: ncr;i,~n vnn ,;_. n ftr8stcr- .. i té. 

'' 
\ •• l. 
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-----------------------------------------------------------
Een zeer vereren.d ·verzoek, ·maar anderzijds een verantwoordelijk~ 
taak. Wat moet je doen·? Ken 'je 'voldoende de· verlangens en de 
smaak v·an de jongere leden ? 1V12 zijn bij Lens wat- feestvieren 
betreft wel wat gewend ! ••• Wagen maar ! 

Op de medewerkers komt het vooral aan .en daarom verze
kerie 1.k r.nj op de eerste plu'ats van de medewer.king der actie
ve Pfl'é, als v,:,rtégenwoordigers van de jeugd. U kent de PéPé- · 
ledsn en hlin acti vi tei ten voldoende e Dz.urna8.-St \l!as het rn1J eer: 
g2r.ocgtr,. rl,c k,ren N. Schouten, Y/. Ver heggen en .á-Walh;iin aan te 
trekken. TJuv, heren zijn L,ngzamerhnnd expert geworfüm op het 
g;.. li.L·è. van "fc€~s·tç;.r!'a11·5i:;m·sn·te·n,_ Zo hop0·n wij de gulden- midden-•• 
rt€.b t'~ 1:c-r~U~E.l~n, -Jic zr,w,:ZJ ·Ie a~i.nslui ting gLoft op. jff1g, els · f 
... p r:u~E;..J;' ·'-'- •. so · . . 
, • · ·L.i·.1ri· wc nio-t. ·er~ yroe·g,· €Cn jaar van te \'"Oren ? Insiders 
·Neten v.i,l beter ! .Diverse ond.1erdelen vEn de :fst.:stviering, zc.aJ. ... 
huu:::·, 9oritr3.cten Piet 2.i-~lsten, ju!::ileumv;kdsirijden, moet~n rce::ls 

,nu vastgelegd v:orde;~, andeors vissen we te ~ljner tijd achter 
h;t r.Et ' . 

·1·11 j hopen, dç;t L dit fesS tcomi té Uy,r vertrouwen kunt en 
,,) 1 t schenken. ïa_j ki.innen allé~n vruchtt:~ar werken, alf' U con 

· ,morEè ach tor ons staat. Wij zullen ons best doen de ju"tileu'!l~ 
vil0 r1·ng to maken tot ten groots fc.Eist, ,Uw feest, dat wij mogen 

vcrzorg,m. VI .Pr~~lder 
-:-:-·:-

_Çom1i1Cntaar redactie..=.. 
, Vn0r diegenen die pGS kort lid of donateur van Lenig en 
~nel zijn.t u-. dr. c zijn er véler. ! Kunnen wij nog mededelen 
,),sit Lhr .W .-rr.Galder tot vor:r enkele jaren eLä,nent voorzitter , 
v>n, onze clul was·. Sinds hij zij'l functie aan dhr.S"v.d.Laan 
ov,,rdroog, is hij niet meer zo op d0 vo 0 rgrond getrec'.en. Las:r-
oro: :Joet hct ons een bijzor;d.èr plezier dat juist hij het voor
zitterschap van ·de jubilE:umcommissie heeft wi;I.l,m aanvaarden. 
'1:d,j r&den U dan ook ,?,an de comrr,issic het komE.nde j~;ar è.e sttun 
i .. ·ge ven die zij ongetwi jfcld van U zal vrogen. Ion wordt het 
ir.d,:rdaad een groots feest. · · 

OFFICIEEL 
In ballotage: 
n-0 64 L.ll.Duym, 26.6.49 Elsstr .. 12 
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·--------··--·-·-·----·----------------------------------- . .. Nieuwe donateurs: . 
n°549 L.i\.J.C.Ver'cunt, Elandstr,l c 

550 N.Kuyten, Nijkerklaan 76 
551 J,E.Lohman, Valkenboskade 21 
5.52 J.C.v._d.Net, Thomas Schwenckestr.3 
554 A. Vervoorn, Riomvst:r .18 · 

]estuursvergadering: 

. ' 

. Vrijdagavoad, om 8 uur vergadering van het bestuur ten 
huize van de heer C.Visser, Vinkensteynstr.11. Aanvang Buur, 

K.N.V.B.-TOTO. . . , 
Zoals verwacht werd de inzinking van verleden week weer 

prachtig goedgemaakt. Het aantal formulieren bedroeg 398, 
Twaalf P:!:!_nten werden weer genoteerd. Om dat laatste puntje 
gaat het. nu rret. Volhouden. Het zit er beslist in. Voor 
zondag a.s. kunnen de formulieren op de gebruikelijk':' wijze 
tot ZATl,.RD~MIDDAG VIJF UUR word~n ingdeverd s41nr,ong:er~u:i-

, staandee· mgre,$sén : Sig.mag,H.v.d.Lely, Bouwlustla,an 95; ·. 
Sig .mag.P .WUstE,fEld,Regen tesselaan 198; Sig .1!ag.A .J. Wal raven, 
Goudenregenplein 58 ;. Sig.Mag.Korlvinke ,BE>eklaan hoek Laan 
van Meerdervoort; sig .mag .Korlvinke, · WeimaEstr. ho-ek Valken
boslaan; Clubgebouw Hongelolaan 600 bij de heer L.de Boer 
en dhr.Houkes, 2e Schuytstr.60. 

K0rstmis valt dit jaar op VRIJDAG, Daarom moeten de poolfor
muli0r0n n°106 en geldig voor· de wedstrijden op .-26 en 27 De
cember a.s. u:i. ter lijk DONDERDAG avond voor Kerstmis, dus 
llONDLRDAG, 24 DECThl3ER a.s. voor VIJF UUR ZIJN HiGlLEVERl. 
Wilt U fü.0.rmede reeds nu rekening houden. De Lens revue vsn 
de volgende week zal wellicht te laat versçhijnen om U hier- 1 
van in kennis te stellen. DAAROM POOL N° 106 inlevEren uiter
lijk Donderdag, 24 decemb~r ;oor 5 uur. 

-:-:-:-
UITSLAGEN VAN ZONDAG, 13 DECEMBER. 

Senioren: 
LEns 1 - Te WetvE) 1 
Lens 2 - vue 4 
Lens} - Vredenb.2 
ADS 4 - Len~ 4 

. Lens 5 - DHL 6 
; Rijrw.6- Lens 6 

3-1 
5-2 
•1-1 
·4-6 
1-0 
5-il 

Senioren: 
Lens 8 - VIOS 8 
Wes terk. 9-Lens 9 . · 

• Junioren 
Lens 2- Valkeniers i 
Quick St.2- Lens 3 • 
·Lens 4- RKSVll! i 
Velo ?;- Ikr::s ~ 

2-2 
5~·1 · 

1-0 
°3-'l 
0'-1" 
3-0 
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. -p~-------------------.-------·--.------· ---· --------·---- --
Het wedstrijdenprogxamma 

zijn geheel afgelast ! · · 
Nagekomen uitslag van· de 

(jun) 2-5 

VARIA.· 

voor zatl!rdag j .1. wer.d .in , 

vorige week BhZwart-Lens 5 

1 -Paul van der Leeuw, die het voorgaande s.eizoen, het 

_dàel van ons eerste elftal, op zo 1 n pracht!ge wijze heeft ver

dedigd, sukkelde sinds enkele maanden aan het beruchte "voet

balkniet3'e.". Hij heeft zijn kerstvacantii, opge~ffe~<! om· van 

dit euvel -af te komen. Inmiddels is de open tie reeds ver-

. vcht 1_11.J>aul verblijft in het zie½:enhuis aan het Westeinde, 

· P-J'm:'rwe·Vènsen je van harte een spoedig en algeheel herstel. 

-Ook Henk Janssen heeft'het.bed op€=ezocht. Reeds enkele 

maanden .had hij last van een spier-ontstckin€=._De dokter heeft 

hem nu een kor-te tijd van rust voorgeschreven. het zal voor 

_Henk, die altijd zeer bedrijvig was niet moévallen rustig in 

bed te blijven liggen: 1\aár de w<. tenschap dat dit noodzakelijk 

is óm"vàn zijn ongemak af te komen, zal hem wel over deze 

m.oeilijkheid heen' holpen; }Îcnk ook jou wensen we grnag een 

spoedtg herstel toe: 

PROGRAMMA S1IUOREN VUUR Zût/LAG, 20 DECBIBLR 195~ 

-·2 uu.r Graaf Will.II 
-12 lt Naaldw. 2 
- 2 lt Velo 2 
- 2 lt Lens 4· 
-12 Il Postduiven 5 

-12 " Lens 6 
-12 " BLT 8 
-12 " , Lens 9 
OPSTELLII,GEI!: 

- Lens 1 
- Lens 2 
- Lens 3 

HMSH 4 
5 Lens 

Rogge,;oning te Wassenaar 
Geestweg te Maastricht 
Harry Hoekstf.te Wateringen 
V 1 G 1 .L 5 
Landgoed Madestein, 1!onsterse
weg n°10 te Lrosduinen 

_-.Celeritas 7 V 2 G 2 L 5 
- Lens 8 Heng~lolaan 
-'RVC 8 · , V 2 G 2 L 5 

Lens 1 : 1:.1ise,nburg(r, J . .A.dmirssl,J .Bzijersbe1·gen,B.Luijckx, 

C.Peeters, J.de IJ;eer, J.WûstÉ,feld,!!.lfrket,H.J,;cobA,J.Ras, 

~r.- .Hegge. Reserves: R. d8 ;~r:.:.art, P .Burghouwt ( worden per auto 

v,,nui t Naaldwijk geha,·.1,i, rlus s.v. :p. ~er bus naar Ncaldwi,ik.) 

:.,- : der : dh1· -~-· .E .Gras! Grenbrechter dhr. F. v. Luxt_•r.iburg. 

. ' 
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Lens 2: R.de Waart, A,v.Laarhoven,H.Kemper,A.Vester, 

J. v ,d :1ifeer, L.Kr.ijff ,P .Burghouwt ,F ,Burghouwt, R, Wüs tefeld, 
J.Suijkerbuijk, J.Jager. Reserves: J.Brussel,A.Linnenweeveir 
Leider : èhr.A.de Weert •. Grensrechter: J.Brussel, Samenkomst 
10u30 Várkensmarkt voor busretzigers. Fietsers: 10u30 hoek 
Thorbeckelaan. . 

Lens 3: C.v.d.Beek,A.v,Luxemburg,G.Kemperman,J.v.Dijk, 
W.Stoové, B.Hehdrick's, R.Blok,P.Fretz,R.Mahieu,H.Roodui(in, 
P.Meershoek. Reserves: J.Schutte, Chr Verheugd. Grensrechter:' 
J.Schutte, Leider·: _dhr,G.Kemperman Sr. Samenkomst: Efgen 
terrein HOf!elolaan luur voor fietsers. 

Lens 4: R. v. We_sting,C. Vel dink ,K .Admiraal ,H.Naastepad, 
C.Hoogeveen,H.v.Niel,P.Bergen~enegouwen,J.Borsboom,W.v.Gei~, 

·L.P.ortman,J.Linnenweever. Reserve: C.v.d.Bogaert. Grens
rechter : C.v.d.Bogaert. · 

Lens 5: R.Mahieu Sr. K.Crarnm,W.Banke,K.Cramm,J.v.Westing., 
R.Verbrugh, A.Tisseur,F.Wolff, A.Lutterman, H.Pennings, 
F.de Groot. Reserve: L.Niessen. Grensrechter: L.Niessen. 

Lens 6: H, v. d.Beek,1. Löv,enstein,F .Schippers; C .Nieuwen
huizcn, R.Becker,G.v.Gein,J .v.,Bnssel., G.Jehee,P.de. Leeuw, 
G.L&r.i,J .Kuijpers. Reser\·es: J .Broc&hrd, L.Blom. Grensrechter: 
1.Blom·. 

Lens 8: A.Blok,Ph.de Heer, J.Eom,Yi.tiieuv,'erJQ:i'unp,J.Roo
zenburg,J .Bontje ,A.v. d.Bemt ,H. v. Rijn ,H.Mulder ,A .Roodenrijs., 
S .Kroon. Rf serves: J,.Ballering,H. v. d ,Boogaardt. Grensrechter: 
F.1!ourik. 

Lens 9:· M.Heerke.ns,W.Klünnen, J .v.d.Beek,J .v.Zon,P.v. 
Onna, 11.P.Bom,J .Ransdorp,A.Or,derwater, C.J .Kras,Ph.M.Jansen, 
J.Happel. Reserves: N.Drabbe,-A.C.A.Lunet. Grensrechter: 
N.Drabbe . 

.Afschrijvingen ti:r richten aan dhr. :'.J .v.Luxemburg, 
-Buys Bailotstr,54, tel.636509. 1 

Programma Senioren voor Zondag,27 Dec 59: 
2 uur Lens .1 -' THB 1 12 uur Lens 3 - ADO 6 

, 

12 uur Lens 9 - Rijsv1ijk 10. 

Willen de navolg,:mde SI,elers de re den van hun weg
blijven bekend maken aan het Elftals~cretariaat: L.Blom en 
.A.C.A.Lcriet. 

, . 
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JIT HET SENIORENKAMP. · 

· Nu de kitllen van .Lens 1 vrijwel ve;dwen~~ z':i:jn,· -gaat het 

opeens weer- goe·a. met einze _voort:roèkkers. Niet allèen werd de 

.red_stri,jd tegen de Werve met f-1-: gewonnen, maa'r t""fu he_t ver- . 

. toonde spel was van bc,tcr gühal te dan dé laatste 'wet geval was. 

Onmiddellijk toog Lens in de aanval, waarbi'j olcek dat mid

voor Ii.J'acots inderdaad een verst~rking voor .. onze. voorhoede 

· :ag worà.cn genoemd" Koos Ras·, bijo,orider actief ·op de lir.ks

_'iinncnpla:ct;s, l::racht 0ns <>ver..-:icht .r.:Eit t·:1ee ·gave treffers tot 

ui tdrui,l<;_i:;g. _Ha half-time had ·kns ·weer" con lichte meerder -

neid má~,:,: verder -dan ·eEm_ vrij gelukkig C:,,'cipunt van Wil Hegge 

en ten .11 .s~cttor II v.;_.tn J~Wffste.-fcld tcgci~- ·du .lat. k,·tar;e.ri wf.. ni.ct, 

meer" 'D~-w::r d.e :.BP1'I--I:':C nscn bij cr>r.. v1"iJs "Schop .het-, ·door onze 

, 1 E:·:;·d..edi{;': ng opgev:or-pcn 1 tu\l)/r_t j E::. ··11. sten to on-deTbrcken, kwam 

hE:t einde clus n:c:t 3-1. tie zij r. bcni, ûwd of- :l.-è opgt;ande: lijn 

-;ich tcgc.n Graaf Y,illem zal voortz8tton. • Ondanks twee inval

~crs· h·ccft Lor.·s 2 vue· t0ch n:e:t 5-2 vcrs'L2gori'. In ·de eerste 

· ,.1.elft zager~ r:ij ten, gclijkopgc:.&ndc strijêt .. On.ze rE:sE:rves namt.n 

'Je le:~.Jing Ui-t eeh, 1,)cnai t~r dif door J .Srijkerbuijk ui tStt.kGnJ. 

. ,:crl irigcschoten." vue :r.aakt2 echter· s·:,oed:ig_ gelijk toen hun 

. · ,..iè. ·"ccr ,oor· 0en c·ornc.r pr~chtig inkopk •· :Door- een fout van 

Q.e vijtn1dulijkC dÛE.;lr.;!.an ;n&"r:. Lf:ns nog vt!:ir:' rust wc.er de lçiding. 

:)aarr~a grepen de onze mctt en wce-~r hL t '·~nti>-1ti;;f en~ dit ll·iddc 

/;o·t r~~t· Uèrde do8i'pnnt·, d8nk ,ziJ ten· lJJ:"'(;.::::.:.11.t-jc" Váü. de zwart-• 

-,;ittc achttrhoeda·. Dit scheen een voorbcc-ld te zijn ,.,oor onze 

:. ~chtcrlinie want ·ook·. daar· liet n;en een steek vr,11. er;.(3 .. 2). Nu 

ukto Lens ccht0r .goeq!'d·oor, zodat de eindstand op 5-2 kwam . 

':,oè,;r doelpunten' van J .Jager en R.Wüskfold C à. la BakhuysJ. 

- /. · . D,, wèd:str:j.;jd ADS 4-kris 4 begon al direct met een goal 

\·oor de t.:génpartij,. die,. van e,:;n aarzeling ïn ci,ze d:.fcr,sie 

d,ankbr.ar ga.bruik maal<te, Dir"'ct probeerde L<èns de bakE.ns te 

yurii,tten. · ;En zowàar· veroverden wij n:i,,ct 1"lle&n dé g,c:lijk1:,aker 
1 . • • 

t:v,,,r zelfs een confort;;bcle 4,<-1 voorspr0ng die na de' rust tot 

5-1 aangro1':i.de,. Lc..hs· dacht. ... cr nu :tc.zijll maar. dat pakte anders 

tii.t. 1oor grove bhmè.crs onzérzijds haàlè.o: ADS op tot 5-4 en 

\rn r:;ochten van gÓluk sprc.kcn dat Leo Fortman to,m met een su

bliem doelpunt c<en dnmper zette op de vijando - 11:ijke aanvals

'clrift ( 6-4 ); anic:rs had h,:,t ür nog so:ibcr ui tgezicn 1 l:.en goede 

Jt s voor c, n v~lg-..r ... dt_ keer ! ünd0rtusscn zijµ, dánk 'zij de n0-

' 
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_der laag van Quick Steps;' de kmi~n. weir gek_eerd-,- zodat we 

van, dit. c.lftal zondag een· bijzondere krachtinspánning· 1r0r-

waèhten. · .. '~ 

Na èEm goed gespeelde wedstrijd hi:mft LE-ns 3 kans 

gezien eer-i gelijkspel te·b~h&len op één van de koplopers: 

V:r'cdén1iur:Gh .2. Na <:;en kwartier spclön ,,erd onze kcE.pGr ver-

rast door een effectvol ·schot ·van hun linksbinnnn. Di,;;:rr.a· 

·ging dG sti;:ijd vrijwel gelijk op en_ kv,am er· in -de ~t&nd geen 

v't-ráilci(::Fing. Onrr.idd.ellïjk né:l rust v:erd een ·voor.zet V[.TI PE'.tc.r 

l,!ecrr·hock d0or een der achtcrspck rs van 'VrEJdcnbûrèl'l in eigEP 

d~cl -geworkt. Na tuur lijk· kwamE:n de Rijs•:li,ikers- hic-rna r; t.c1·k 

op~;uttcn 1 rr:cal,~ on~.c JDngt:1"s boJ._ün kran:i..g tt:gt.nstö.nd; Onè.f:'J' 

•grotE spanning kwe:m rlct einde~· Et;n ze~r v,.,rdj-Lx;.ttE::lijk iT

sul•taat na eE-n uitstekende parti.i voctb:JL 
_De L}_oge score ~5--1:) houdt üiE:t .in (Îat Wcf;t~rb.:.-: ·-:-;t) .. E:-r 

g.:._.:-l:akkvlijk tcgtn Lens 9 n&n de oVt..1 r:~nnlng ·i'3 g:1• ku;:}ci:,, .~·er.. 

kv:c.rtic.i·· voor t} j d. vms a.c s tan J. r ... n~ s te pdS ?..:.1 t~,-!' .. ;: ij-~ ;;r~;;;o 

g~lj_jkr:~D~r.r in de lucht hing. Fn ~~t terwijl cn:.-:c Ji-lC(P,; · 

sl€:cl1ts met i;i€.n F.r:1n spèrAld.t ... Et.nsklaps bl..;~•k L;,ns' C.cttit::r 

mocgcv0chten en de rOO\it,:.l' den vnndtn in dE: l.u.ntstû. fr::at. r:og 

driemaal ~ns net. · · 

- 3 uur Lens 7 - GJA 6 V 1 G 2 L <, , 

3 " Lt..ns 8 - Velo 5 - V 2 G 2 L 5 
3 1.: 11 Lens 11 ~GD.A 9 V ) ~ ? L 6 u 

3 " Vrodenbu,cch 16-LLns 14 

PR OG RAJ\!11:A JUNIOREN VUüR ZON-DAG {/0 DEC: IIBER 195-2 

-12 uur Lens 1 - ADO V 1 'G 1 L 6 
- ·-lu45 :CHL 2 .. ·- Lens 2 T2rrein llrasserskad'e- Dcl,ft 

·-1ul5 Gr.Vi.Vac 2-LÓns 3 Terrein Roggewoning. 
·-'Lul5 \q:HhC'lmus 3-Ltns 4 'f0rre.in Oost, inde_ Voorburg 

OPSTELLINGEN: . 
Lens 1 : nls bE:kcnd

0

• Hes.: J.v.d.Knaap. "àmenkomst: llul5 

in' rms clubgcbouv,. '· 
. Lons 2 : G.Ekelmans,F.DE,kker Kleyn,L.Hanssen,. J.Kiqfcrt; 

1,;.Heerschop ,ll. v.d. Pijl, •'ii. v. ·d. Laan, S .lliolicr, C ,Nuytens, 

A.}î\'.)wQc,C.T:.,nckc.arts. fü.s.:J.Vclàink. S~rr.enkomst:l21ll.15 V:du
,:~<::._,_.-1n. _ 

' 
,· 

\ 
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Lens 3 : P.S,chulten,A.Rooduijn,F.Wamsteekcr, F.lluym,M. 
v.Zilfhout,F.de Wit; R.Polman,W.Burghouwt, L.Thomas,H.Nieu~ 
wenhoven,P.de Ha,.s, iles.: s:Douw. Samenkomst; l2u30 Java brug.· 

Lens 4 ·: N.Pannekeet,,'J .Groeneveld,J .Duyvestein,R.Meyer, 
S .Jacohson ,R .Borsboom,F .v'.Dijk,H.1nglebcrt, L ,Schol ten, · 
A.Englebi;rt, A.de Johg, Res.:V.Nov:ee. t>amenkomst: 't \Vachtje 
Malieveld. Leider: dhr.G.v.RGcnen. 

Lens 7 : als bekend met G.de Hoogd • Res.:J.Nuyens. 
Lens 8 : als bekend met J.Groothuizen en L.v.d.Plas. 

Res.: l,' .Poillot. 
Lens 11: als vorige weèk gepubliceerd met A.v.Wasbeèk. 

Res.:C.v.Dam, H.v.d.H,iden. 
Lens 14: R.v.Grickcn,T.Lelieveld,B.Wig~ers, A.Krol, 

R.Roozenburg, W.Eykelhof, J.Nauw, J.v.Kleet, F.Jehee,J.Jans
sen,A.de Veld. Rrn. :G.v.d.Kley, T.Sm'abcrs. Samenkomst:2ul5 
Vûluwe11lcin. -- · 

.Afschri.jvingen : zie juniorengids. 
-:-:-:-

PRüGRAmaA PUPILLEN VOOR ZA71BDAG, 19 DLCEMBEP. 
is nog niet bekend. In elk geval spelen Lens A tot en 

met E. De splcrs moeten vM,r kwart voer twee op ons vcsld pre-
sent zijn. , 

Afschri,jVingen : zie Juniorcngids. 

Denk als het koud weer is aan een extra kledingstuk, dat 
je onder je shirtje kunt dragen. 

De opstellingen: 
Lens A : J .de Waart, H.v.Leur, D.v.d.SteGn,N.Inte:ma,, 

C.v_.Egmond, J .J,iiddeldorp,F:v.d.Brccmer, A.Vlaaslander,J .Cobbcn,· 
, R.frandenburg, R.v.Eetc.n. Res. :C.Vcrve:,art,L.Munk. 
j;:, Lens B :, R.Brug0emans,A.Overklift, A.Engkb(.rt,J.v.Lics-
11 hout, G.v.d.Togt, H.Rothkrans,C.Reabcl,H.Brandenburg,Th. 

Brochard, ll.Eijk0rhof,A.SèhE.llart." RcsE.rvcs: A.Jansscn, 
., C.Schrijnen. 

Lens C: L.Broeke ,A .Koopmc:ns, J .Groc.:-cvcld, J. Ylr,lscri-
, Wolff, F.KoE.ne,A.v.Es, Cl;r.Krouger, J.v.d.Zalm, H.Suijker

buijk, J .M.Groothuizen, .A.de Brouv1cr. R,:,scrves: H.Vermulst, 
•· J • .l,kjan • ... 
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:Lens D: P.de Klcijn,J.v.Dorp,J.Janssen,M.v.d.Ruiten

beek, F. v .d .·Ouderaa, R. Blok; J .A.Groothuizen, W .Krol ,A. de 

Vries, A.Neecke, A.Groot. Reserves: C.Lustenhouv;er,J .Hermann. 

Lens E.: R.Duijvesteijn, E.Groen,J.Nuyen,L.Boin,J .v.d: 

Broek,F.v.Es, C.Rooduijn,11.Bakker, R.Aro,ds, R.Camphuizen, 

.P.v.Dijck. Reserves : N.v.Leeuwen, R.v.d.Bemt • 
. -;-:-:-

De tweEc. dè trainingscampagne. _ 

voor de junioren, zeven weken zaaltraining wordt deze 

.week afgèsloten. Op donderdag, 17 december is de laatste 

trainingsavond. Hall!; januari draaien we dan weer door met de 

derdè oefenperiode, die ,ook weer ongeveer twee maanden zal 

duren. 
Op zatêrä.agmiddag, als de wedstrijden niet doorgaan, is 

· er training voor de spders van A en l3 en van 13 en 14. Zo 

ook zaterdag jl. Van de A en B-pupillen waren er heelwat: 

18 stuks. Maar waar bleef 13 en 14 ? Bijna allemaal verge

ten? Jammer voor jullie. Enfin, de pupillen voeren er we'l 

bij, die hadden nu van 2 tot .5 het rijk alleen in .de zaal. 

Maar de volgonde keer verwachten wc ook 13 en 14, 

De tijden :-van 2 tot half vier de pupillen _van A en B; 

-van half vier tot vijf uur de spelers van 13 en 

14. . . 

De plsats: de gymnastiek.zaal van ·de Broederschool aan de 

Horschelstraat bij de Weit:!arstraat. · 

Deze training gaat dus allàen door als de terrei

nen zijn afgekeurd. 
-:-.. :-: -:-

UIT HET JUNIORENKAl!iP. 
Le verrassing van -de dag was de overwinning van 

Lens 2 op het veel hoger geklasseerde Valkeniers. De Lens

vcrdGdiging gaf door stug volhoug.en de tegenstander geen 

kans ( of heeft mascotte Coco er wat mee te maken?). Valke

niers li0t geregeld aanvallen op het Lens-heiligdom afrollen,, 

· doch hun korte Sp61 blècf zohder resul táat. Dsarn>1 probe.~ràun 

ze- h~t rr;ct: t~fsta:ndschot~n. DeZè werden Gchter o"l'.,er of nf . .r.,_St 

11 gc.kckE;n 11·kt.n " geroff2ld 11 • Bij Pén .der. schaarse canvallcn 

h~ .d Lcins 1::ijr::.(: suc,:t;s: E:·(.11 vcrdv;a&1dc bal kt':&rn. voor de vo,:. ten 

·-·. y_:i:~ .rk: .v.1:i ~:;:.t~ ... GèG c:::;,.. l'~nc!:a( rts, ~ c.och dezè s-:::hcot z~ 

, 



-----------------------.------------------------------------zaçht, dat een back nog op··de doellijn kon redden. 
In 1ie tweede helft hetzelfde spelbeeld. Weer een vlo,ed 

golf van Valkeniersaanvalle:n op het Lens-doel, maar Max Hcérschop wist met zi•jn backs de zaak te klaren. Jlovendien was er no·g Gui•do, die het hoofd koel hield. Toen "2. minuten voor het einde Jack Molier goed op een· pass doorliep en scoorde, wa:s e: een dolgelukkig Lens. Het overdonderende slot'Offensie:f van Valkeniers bracht geen verandering in de stand.· 
Lens 3 momt in éen vrij -behoorlijke wedstrijd nogal 

onve;rdiend het loodje leggen tegen Quick Steps. Direct na het be%in draaiden we reeds op volle toeren en vooral de rechterleugel onderscheidde zich door vlotte combinaties. Tegen de erhouding in scoorde Q.Steps door een uiterst vreemd doelpun1 danks heftige pogingen der voorhoede, o.a. een kopbal van ob Polman tegen de lat en schoten naast en over van de mid
oor, bleef de stand tot aan de rust ongfewijzigd. Na rust zctt ens het offensief voort en dit re sul te ::,1-de E:indelijk in de telij maker, die Frans Duijm lo<ihard in de touwen joeg. Doch · Q,uick Steps kwam terug.· Uit een corner kopte de middenvoor 

· +ai,gs de veerbijst,,rde Paul, die in het uitzicht werd belemr.:erd (lierna keurde d~ ·scheidsrechter een " met rs èui tcnspel" doel· punt der roodnitten goed. Comme;nt&ar: "de k~cper was er niet" Alle pogingen de bakens nog te verzetten lic.pLn op r,icts uit, zodat Lens 3 deze y;edstrïjd, die gc·kenmorkt '!/t.rd door ui tcrmt,te vreemde arbitrale beslis_singen met 3-1 verloor. 

SUPPORTERS, ATTENTIE ! 
A.s .. Zondag vind op ons terrein een belangrijke wedstrijd pfaats. Ons le ,iuniorenelf'tal ontmoet dan ADO, één van de tvme r..,.dccandic!&ten .• voor de bovenste plaats. Het zal ec,n zware op-6.'1ve worden, maar we rekenen op onze j;,ngens ! Een grote supr;'rtersschare zal beslist een stimulans voor dit ülftd zijp. V .. ,n do andere kant kunnen de toeschouwers 00b eens kennis makei met ons juniorenvoetbal en deze kennismç'!king zal beslist niet tvgenvallen. Komt daarom Zondag in grote getale na&r de Hengcl~laan (12 uur). 

".LAVERJASSERS, ATT1l~TIE 
U denkt toch wel aar, dó laatst, ronde van dt zo· succ,svollE ::1e.vErjo.t;-.f!rivt,,. 1\<, :r-~t ~i(.t L .1• .. · ~-, -.-=:.,·c-h Zl""Y3.c,rr.vrn1 r .• ~ 
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-------------------. ---------- .-------- -.------------------
gehouden. AE:nvang 8 uur. V/e verv/achten weer 0el} ,overweldi
gende deelname, PéPé 

--:-:-
KERSTBAL. 

. Attentie! Er is groot nieuws voor d0. cont,:;ctavond-
licfhE.bbers ! Heet van de na1üd ! Tijdens hct schi ttercnd 
geslaagde Sinterklaasfeest, werd door·m~nige<è.n tie VPrz,ir.h-
ting ge.slaakt : 11 Zo I n avond ·m0et e-r gt~Ulf \véé~ ·korr.cn ~ 11 

• 

i•,:,lnu, die avond komt· er ! lfo 1,.,ng wikke 1 • .;n weg, n. Lc'~ft ,op 

l'éPé be sloten alsnog op zondag 27 dc:carut"cr' ( D"rdG kers ~dag) 
r.cn cont ..... ctav.o:r-,"'l te <'rganisE.-rer:·l, h-:.:cln~v,;1 :-·l.:l,c·cvcn ~.-c -.ro:i.r 

L:~!ï.tk,ze :.:.vond.er;: ,niet ;"!'teer tE, m2.l:cc.!. goL-"êh:: ri,1r" b ... L.cc.ft g_.:,rn. 
krans l N'atuurli_j~ houdt Tif cleer.:~aVond r.û c, ... 0d.J y2..ij° ! .. ·.v:1..i 
re kcbcn weer op CC;r.. d.svtrcr.ï.de uïü:om~: t ! 

-~-;-

STAXDlN: 
Westlandia 4 12 9· 1 2 19 30--18 'let vin·d~ is door :Sijr. 
Rave, 4 12 8 1 3 17 47-22 inzia!:j.ng zi.jn frc,~ê.t ·po-

'Q..Stops',4 12 8 1 3 17 35-19 s:i,tje k1--ijt g~r,,d:t' Dc:,,:1 
Lons 4 12 8 1 3 17 39-22 de kr.ns is nog volop aa;,,. 
Kranenb .. 4 12 5 4 3 14 36-27 wE:z'.::.g., ~,1-:.:,T er is,. zo::-~ls 
Hl!iSH 4 12 4 2 6 10' 30-'32 uit de ·st,,nd blijkt, ec.n 
Vele 4 l? 4 2 6 10 21-32 gcduch ',e: u<'ncurn;ntie, i{,_ t 
PDK 4 12 4 - 8 '8 21-2(.; zal , <:n ,.,,,rmnc!'.de ::: 0 cc ',"Of·· 
ODB 4 12 3 1 8 7 23-40' den t1:.ss:n de vin· k''P 1 c-. 
APS A 12 1 11 1 16-58 p8r8 Zal LGns 4 he!_ kurincn 

bijsloffen? 0.1.· ~oet dit toch wrl mogelijk zijn'. Het 
elftal is · er sterk ge n0cg voor Als de go0de tewngct. s t c,n 

we:dstri,i'ê..rt.E:ntali teit maar a o.r..:wtz .. ir; is ! 

KLAAGZA!;G OVJ',R KLACHTEN • . ' 
In de afgeloper. weken hebben Uw meiteriaalcn1mnissuris nogal 

wat klachten over hot materiaal bereikt, En sommige v,aren : 
nog terecht .ook, went in enkele gevallen liet inderdaad de 
kY,,;li t<Si t of de hoeveelheid van het spelmat&riaal te wensen'. 

·,over. :at is niet·pn;ttig, want niemand speelt graag met e'°'n 
lor,dzwAre tal en icdercen windt het om,angenaam als er geen 

·roserveèal is, 
Maar mag Uw materiaalcommisseri$ iets tot zijn verontschul

diging :. ánvoE-rE-n ? Mag hij nlle;r~E-rst verklnrf.:_n, · di:,t h~_j 

., 



-158- · · ---------- ·---------------------. ----------------------------het ook bijzonder onprettig vindt, als er ergens iets hapert. En mag hij vá,:-volgens een paar ei jfert jes geven ? ' 
Er zijn sinds september 5 (vijf) prima W\ldstrijdballer.; waarvan twee nog geen maand oud, gesmirveld. Hoe ? Doordat er -in één van onze seniorenelftallen een speler rondloopt, met · een beslist enorme spijker in zijn schoen. En die schijnt nogal eens over ·de tal heen te " aaien". De 5 ballen die doc-r hem ''bewerkt " zijn, vertÓnen scheuren van 3 tot 6 centimeter 

lengte. Dat zijn echt niet zo maar krasjes, nee, de buitenbal . is over die lengte volkomen opengescheurd. Als vredstrijdlal. ,,; 1, verder onbruikbaar dus, en na reparatie àlleen nog m&ar .ge-. , 
· schikt voor de training, · · 

Verder is er nogal wat ballfmateriaal verloren gegaan door achtelorisheii! van de spelers. Is er wel eens een speler, die na afloop van zijn wedstrijd zorgt, dat de dac:rbij gebruikte 'J ballen allemaal mee naar binnen gaan? Zelfs als iedereen weet, dat er een èal in de struiken of in de sl0ot verdwenen is, is er meestal niemand, dit eens e0n kijkje neemt. 
Uw makriaulcommissaris hc,eft - met de zeer gewaard€:trde assistentie van verschillende Heren Junir,rerileiders en soms <'Ok van junioren-of pupillu:lleà.cn - in de p,ar mL,,nden die dit sci0oen oud is .tientallen bdlcn uit. de sl',:,t o:f uit de struikch opgevist, ZC' 1 s uvnnds tuss~n 5 on 7 :. llr 1 21s iedereen. al· lang v,eg is. Znudèn die linllen alle.maal h,:;lcme,al rongecme:rkt 

«\nar terecht gekomen zijn ? Zes (6) ball0n· zijn niet terugge'vonden. Merkwaardigerwijs gebeurt dit meestal niet op zaterdag, "maar juist op zondag, als veel minder ballen in gebruik zijn ••. ( 1 op zatordag, 2 bij de dinsd,ignvr·ndtraining en 3 op. zrondag). De bellen, die achteraf toch nrg d,v;r dhr. Apeldoorn zijn aangetrof:fen, zijn hierin niet b~gr2pcn. 
. Horen, verbaast het U nog, dat U iE:ts een de; kwaliteit. vt.n het materiaal mcrki? Tegen het verlies v2.n 11 bellen is echt niet op te, werken. Le conclt;,sie "ligt v·· é'r d8 hemd. Wil 
i, de rum 'incev1crken ,"m verdere schr'dt te, v:··,-1·korr.cn ? Wil ic dó·- · e~n· e~ns rondkijken n22r verd~&l~nde bnllcn 0n ltns ~pletten of oen br:l wçl uit cL s1:,c,·t rf uit fü s'~ruikcn gch,;,:ld ,:<'relt? Als wij het niet doen, g-:.beu1't het nl. iJ,,,·r ë.c buurttvuncrs ((tj!ès), In ,wil Lchrecn zijn schNic,cl een~ m1kijkc•n:' bn , .• ls,, .n s--r•c• c1if ··rrtn ~',.•i::,,-t:r ·qtàt>t-- {~•n ,,.h.-··.•1't U (l~,-,.·,,,}-.L,,.,.l,-: ·,.·.:.et )' •·~.:•'V . ~ i-l .... ;:=r ,! • ~>,• ··~: . :; .,.,., ,(n'~t:.n}f"'tt r~--'-n .·, r.·i :i_·•;~·- :': • r~· 'i'1if•-l-·~! i.:.":--:=-- ·• ·.· .. n.r i.;·· :. - ........ _. ·~- · , .. _.., ,_ .. t ... , ~• ... . t.• ~- . , ... n _ 1,.o.l 1, , .. - : . . . ,. J.. L •• ·• • _ · \· • . • -•-•- • • -• •- o, - ·•• --• -::~;•• •••• :;..,·. •· h. -• •• --•,. • - :----,-•u ------ .. ..,_ - •• •- •- •'-• -•~•-- .. .,...- H• ••••- ..... =:::; 



DE LENSREVUE 
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Weekblad v.d.R.K.V.V."LENIG en SNEL"· 
Redactie:. ·_.Lam, Wilgstr .71, tel. 391224 

G,Jehee,K.Emmakade,90,tel.633674 

Gironummer:t.n;v.Penningm.LENS:336711 

-------------------------------------------.---------------
33e.JAARGANG (1959-1960)n°17 24 Dec 59 _____ ._ _______________________________________ . ---- .. -------:::: 

Donderdag 24 
Vrijdag 25 
Zaterdag 26 
Zondag 27 

Maandag 28 
Dinsdag 29 
Woensdag 30 
Donderdag 31 
Vrijdag 1 
Zondag 17 

dec 59 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

jan 
N 

60 

LENS'ZAKAGENDA 
Géén zaaltraining 
Eerste.Kerstdag ! 

Tweede Kerstdag ! 
Senioren 1,3,9 
Lens'.Kerstcontactavond 
Clubavond ! 
Senm.oren-,. tr11-ii.n:intl· ... 

: ,.Woensdagmiddagclub, 1 s avonds. training 
Oude'jaarsavond. ! 

: Nieuwjaar ! 
: Jaarfeest van Lenig en Snel ! . 

· DE REDACTIE 1'/ENST ALLE LEZERS EEN ZALIG KE.RST! .. .;IS 

-------------=· ---------------------------------- .- .---' ---
WEEST ALLEN BLIJ 

Weest allen blij en zingt en speelt 
Met bloemen tooit u en met goud, 
Want Christus heeft uw lot gedeeld, 
Werd mens tot uw behoud •. 

Hij liet zijns Vaders hogB licht,
Zorg dat •t Hem niet berouwt ! 
Wees sterk, want Die u allen richt, 
Werd mens .tot uw behoud. 

Weest allen blij en zingt ;ictorie 
Wàt God u oók verborgen houdt, 
Want Hij, Die eens u stelt in glorie 
Werd mens tot uw behoud. 

· Uit de 15e eeuw 
!t. 

-:-:-:-
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In ballotage: 
n°64 A.H.Duylil, 26.6.49 Elsstr.12 

, , 

65 H.A.A.v.d.Wal,26.4.45 Weimarstr.239 
66 G.J.Crama, 16.10,47 Vrederustlaan 141 

Nieuwe donateurs: Rectificatie: 
n°552 J.C.v.d.Net Noorderzijde 95 

55-j N.C.W.Oostenbroek, Th.Schwenckes;tr.3 
55) J.v.Niel, Vlitte de Withstr.87 
551·N.W.J.Burger, MaretakstT,39 
55 E .F .:jlaerveld t, .Valkenboskade 104 

· 55 R.A .Klein,Drapeniersgaarde 23 , 
. 55 J. Schmei tz, Frans Halsstr. 5 • · · , 

569 hl '.Pietersen , ·,, . ' 11 · 11 

56~ M.v.d.Kon:ijl.enlmrg;Schmei tz, Beeklaan 321 
56? G.Keuzenkamp, !Claver/str. 20 
563 G.Berkhout, DoelE:nstr.l 
564 Vi. Vroege, Scheveningselaán 140 (Kijkduin) 565 ~.W. l(ey, Nieuwe Ui t].eg 31 · 
566 D.Bosch, Groot Hertoginrtelaan 255 
567 J .Scho,'nheyt " " 191 
568 J.F.Duyndam, Prinsegracht 170 
569 A.Haddc;rs, Beukstr ,153 
570 J.M.HE,yboer, Begoniastr.21 
571 L.Pruimboom, Zegbroeklaan 254. . •. .-~ . 

, 

~

. In mijn verslag over het verenigingsjaar "1958-1959 kon_ 
k onder ·de rubriek '.' leé!ental". vermelden, dat per 1 juni 1959 
e cijfers waren: werken.de leden 360;. on. der steunende ledEm 390; oor het vEcrenigingsjaar 1959-1960 meende. ik onze leden en do
a tcurs als devios te mogen _vÓorhouden: " OP NAAR DE DUIZEND '' Eh nu nog voor het oin_de van 1959 zijn we zover •. Als w8 aan bovenstaande respectabele lijst van ·ondE:rst,mrn.nde leden Let 

getal wc,rkende·.leden van 427 toevoegen, dan is het totaal thans ;19s._ 
Het behoeft dus waarlijk niet van overdreven optimisn;e 

te getuigen als·îk cstd, dat in de nieuwe weck het getal düi
zend z.al worden bereikt en overschreden. Het is gelao·f ik wenselijk bij de;ze mijlpaal eben stil .te staan, en al onze leden· 

. r/erk(!nde- .... 11 onde:ts tt unende, hc'.-T-t'! lijk (1,;ni.: te" zLggen, voor r:B 

. ' 
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Ci grote ijver welke zij in dit -opzicht hebben betoond. We kun-,· 

nerl slechts wensen, dat het bereik"r. van. ddze mijlpaal een ., 

stimulans mag zijr., om de. inspanning nog groter te makèn: 

We hepben. ruimte genoeg op onze velden, zowel voor werker.de- . 

als o~dersteunende leden, en·ook in ons clubgebouw zijn zij 

altijd van harte welkom. 
Me.t span!ling zien we ui Çwie het lOOOe Lens-lid zal wor

den. Daarover leest U de volgende week meer • 
•·.r. . H.Houkes, sEcretaris, 

VARIA 
-"Geluk en Seën met Kersfees En Beste Wense ir. di.e Nuw0·· 

jaar" stond erop het kaartje dat we uit het verre en warme 

Zuid-Afrika ontvingen van de•familie Teunesse. Leuk,--zo W8er 

eens iets te horen vari L6nsers 11 in den vreemde O ~ Wij 1 var.. 

onze ·kant, _verzekeren dat· ook Lens h,m niEJt verg<ë'GEil hE,eft 

en dat wij stellig namens de· gehele v"reniging sprc•ken wan

neer wij hen een Zalig_KE.Crstmis <ën ·een Zalig Nieuwjaar toe

wensen. 
·- Sedert een week vertoeft Marius Kriek in.het WEsteinde

ziekc1::mis wegcms oen knieontstcking; Hij ligt E.'r- wel l8kker 

tusnen de lakens~ maar wij· w:ensen hem nietten}in ·_etrJ. :vocrspoó-

dig h,·rs te 1. · , 

-Eveneens spoedig bete:r:schap toegewenst aan Hérrr.an K~r,,

per, die zondag tegen Gr.Wi1lem·op '9nginuli:kige wiJZO in 

botsing kwam met eqn-. tegenstander waarbij zijn gebit vrij 

ernstige schade opliep. · 

. ,,: . ZATERDAG 2.6 DECEMBER 
.TWELDE KLRSTADG 

IS ONS VELD.GESLOTEN. 
-=-==--=-------------- -=------------------------------------· .. . ' 

K..N.V.B.-TOTO. .. -
Alle tot hede_n geboekte c_ijfers, werden. verte~ 

terd, He. t aan.tal formulieren steeg tot 432, het aanta], ingE;·~ 

vulde kolommên tot bijna 2700. Is het verwonderlijk dat· we · 

ons afvragen of het niet mogelijk. is, binnen korte xijd 500. 

deelnemers te kunnen noter:e:n? Als alle seniciën, werken!le 

als ondersteunende, een één; Xeer allen deelnamen; ··was het· 

aan tal re, ds nu ve.r o_v<èrschr< den;. Wie wee·t ! . 
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. f Denkt U er vooral om formulier n°106 vandaag, dus donder-. kg, · 24 december 1959, voor VIJF UUR even te brengen naar een ian onderstaande adressen: ,S.ig,mag.H. v .d.Lely, Bouwlustlaan 95; 'Üg?mag.Korlvinke, Weimarstr.hoek Valkenboslaan; Sig.Mag.Korltinl,:e, Beeklaan, hoek Laan van Meerdervoort; Sig.Mag.A.J .Walrave1 :oudenregenplein 58; Sig.mag.P.Wüstefeld;Regentesselaan 198 1h bij het secretariaat·H.~oukès, 2e Schuytstr.60. 
-:-:-.:.-

?ROGRAMM.A SENIOREN VOOR ZGNDAG 27 DECEMBER 1959: 
- uur Lens 1 - THB 1 
- 2 " Lens 3 - ADO 6 
-12 " · Lens 9-- Rijswijk 10. 
OPSTELLINGEN: 

Vl Gl 15 
V l G 1 1 6 
V2 G2 15 

Lens l: H.Eisenburger, J.Admiraal,A.v.Laarhoven,B.Luijckx, C.Pceters, J.de Heer, J.Wü;ttfeld,H.Haket,H,Jacobs,J.Ras, VI.Hegge. Reserves: R.de Waart, L.M.Knijff,R.Wüst,·fcld.Leider: dhr.S.B.Gras. Gr• mnchter: dhr.F.J.v.Lu:-::cr.iburg. Lens 3: C. v .d .Bu,k ,A.v. Luxemburg ,G.Kcc,pcrman, J. v .Dijk, W. Stoové, B .Hendrickx ,R.Blok, P .Fretz ,R.M0:d, u',H .Rooduijn, P . .Meers. hoek. Iü:servc:s : J .!:'c:nuttc, Chr.'v<Jrheu,_;iL kider: dhr.G.Kcm-. perman Sr. Grér.srcch".or: J .Schutte. 
Lens ~9: M.Hcc.rkene, :.r .Ki. ül'lnEn, J. v .-er_ .:Sc0k ,J. v .Zon,P. v .Onna, J .1lànsdorp, A. Underwater, C .J .Kras, Ph .M. Jansen, J .Happel. Reserves: N.Drabqe, A.C,A.Lunet. Grensrechter: N.Drabbe. 
Afschri,jvingen te richten aan dhr.F.J .v.Luxemburg·, Buys Ballotstr.54, tel.636509, 
De Heer P.Burghouwt gelieve de oorzaak van zijn wegbli~ven op 20 déc 59 bekend te maken aan het ,sc,cretariaat (Elftal). Programma Senioren voor zondag, 3 Jan 60: 

- 2 uur Lens 1 -'Concàrdia ll. - 2uur Lens 6 - vue 10 - 2 " l'/esterkw.4-Lens 2 -12 " Li:ms 7 - Westlandia 6 -12 " Lens 3 .,. ADS 2 -12 " Celeritá:s -12 " Lens 4 -,Kranenburg 4 - 2 Il Lpns 9 - Rava 8 -12 " Archipel 6-Lens 5 

UITfIAGEN VAI, !IE"' AFGELOPEN WEEK-E.ND. 
Junioren : Lens 7 - (;DA 6 2-2 

Lens. 11 - GDA 9 
; · Lens 8- Velo 5 
1-8. 

3-2 
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v AN DE JUBILEUM COMMISSIE. 

We zijn voornemens om U geregeld- op de .hoogte te hou.! 

den van d.e plennen, _w_elke_.in .~ns midden worden uitgewerkt. 

Het moet prettig voor U, als meelevend beTangstellende-, · 

zijn te weten~ wat er achter de ·t3che~men gebeurt. 

Bij de eerste vergadering onzer è"ommissie werd al direct 

een teer agendapunt aangesneden: 

de financiën!! 

De viering van een 40 jarig jubileum kost geld, véél geld, 

en kan onmogelijk.op de lopende exploitstierekéning,geboelct 
worden l . . · . 

Uiteindelijk is dit nu ookweer niet 'zo heel erg. Wé zijn met - ·· 

velen en, •• , .••••• Vele handen,' enz. Het "siné_fine de 

centjes", dat naar bij het laatste bezoek van Sinterklaas 

··-bleek, zelfs tot in Spanje is doorgedrongen en ook daar een 

gevleu.geld woord uerd, doet ook nu volledig opgeld! 

,, 

. J 

Daar zatera ue nu! Hoeveel geld kunnen we besteden·? Er 
moeten. nu ree·ds afspraken vastgelegd ,7orden. lfo penni'ngmeester 

heeft reeds zorgen genoeg, denk maar aari. de huur van do .vel

dim, kosten en aflossing clubgebouw, spelmateriaal etc.:'. 

voor 28 elftallen ! 

Kunnen vre dat feest nu niet eens ZELF voor elkaar krijgen ? . 

ONS FEEST, zonder dat cfe penningmeester er grijze haren van 

krijgt ?? Natuurlijk mll ! Lens heeft de laatste jaren veel 

nieuwe leden en donateurs gekréê;en. Velen Uwer ·1cennen'mij niet 

en ik ken U niet. D.och v1at in het verleden door de spontane, 

en edelmoedige offerzin der leaen bereikt kon ,,orden-, ka"n · 

nu ó6k! ! Zoudt U àndere mensen zijn? Minder spontaan en 

minder ede_lmoedig ? Ik kan het niot geloven ! 

Vol vertr.ouwcn rekenen wc dan ook op onze oude zowel als· 

nieuwe leden en è.onate,lrs ! ! 
Om Uw gaven zinvol to êlaken, stj.chtten wij écn JUBILEUMFONDS. 

, 
STEU:!~ D I T :F O :tl D S ! ! ! ! 

f •• 

' 
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J)e meest eenvoudige en voor U minst vermoeiende wijze: 

G IR 0 6 7 2 4 8, 

.ten name van de jubileumfof.ids-·penningmeester A, Hoefnagel, 

met bijschrift: VOOR.LENS' JUBILEUEFONDS ! 

Doe zoals·ü wilt en kunt: JJénmaal een milde, royale gift, 

of anders meerd'ere stortingen van kleine bedragen. 

Op het buffet in de clubtent wordt een "JlIBILEUMPOT" ge

plaats~. Loop deze niet v_oorbij! Spek hem met Uw gaven ! 

De· speiers kunnen onderling in hun elftal een actie op touw. 

zetten, om vrekelijks na de· weclstrijd )jun gave voo·r· het fonds oi: 

te halen. Zo zijn er vele ·r,10gelijkheden •. \'laar een <Cil is, is 

een weg ! · 
• 

Laten we allen tezamèr.. de verenigin;; het-bedrag schenken, 

dat nodig is or-, het jubileum waardig en ove,:-eenkomstig 

onze rèputatio te vieren., \.:ic veol kan geven, hjj zij niet 

kre:nte:ric;! Fic neer op de dub1')eltlj:cs noot pe.sscn, ook zijn 

kleine bijdrage ïïorat hogel:ljk gcYlétardcerd ! 

"i/ij kû,me;1 slagen ! Op de vergadering van het cc,.li té ,mrd 

gezegd, dat L nogal optimistisch 11as. Ik hoo]i van niet ! 

Máak me niet te schande ! · · 

' 1 9 6 0 L E N S I J U B I 1_ E U M J A A R ! ! 

De j .bileumviering ,ligt nog ver in het verschiet, maar 

reeds nu moeten we beginnen de handen in eklaar te slaan, 

Dàn :rnnt het· beslist voor elkaar. , 

Eén ·gedachte .voor allen:. 

'.:. Praal der. 

In / ~.11s lui tin.-· aan hót arti~<cl van de 11cer Praalde::::- !-::unncn 

we :_-)g mod~delen, dat c1e· jubilcumpe11::.1i::1gm;:;cster ue!r:clijks 

do·· '···1e:1N>e'"G· ~•1 f."'.-,7.-1., .. , .• ... ..,,-: -;1,•"1,-,.î.!,-,err· --~ r"l!", T,..-..:ns· ....... -n,:ç.· 
'-' '- •·""- •5 .,_,._ • ,...,., t., .... -~-...." . ....te•- ); ... ..>,-..;..v -.... • ..i..:.! ...._.._. ---•- - -

.. - .. r.• 
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. · -16;5- · · -------------------------------------------------------- ---· Het programma op zondag werd·. in zijn geheel afgelast! 
-:-:-

Het veld van Graaf Willem II/Vac was een van de weinige terreinen die zondag j. 1. !liet afgeketi'il. waren. Lens 1 · t11ad dus wel binnen de lijnen._ Tijdens ·~e.eerste helft moesten onze jongens tegen de wind en dus ook. tegen een sterk aanvallend Graaf Willem optornen. Toch hadden de grafelijken. twee verdedigingsfouten onzerzijds nodig om van het klimatoiogische voordeel profijt te trekken (2-0). Bovendien moet gezegd worden dat Lens zich allerminst tot verdedigen beperkte, reeds in deze periode gaf het techhische surplu.s dat onze spelers ten toon spreidden; recht op een zekèr optimisme ten aanzien van de tweede helft. Temeer daar Koos Ras kans zag onze achtE rs tand tot een minimum te beperken ( 2-1) .Helaas een br:'esende wolkbreuk verij'delde de krijgsplannen, Ïn de rust door onze voortrekkers gesmeed: de scheidsrechter staakte de wedstrijd, dit dus op een later tijdstip nog eens overgespeeld zal moeten worden. 
Belangrijk v·oor, het eerste is verder de uitslag yan de wel uitgespee.lde we.dstrijd Hillegom-Altior. De koplopers werden met 1-0 vc:rslagèn. Daardoor werd onze achterstand iots kleiner . .Natuurlijk is er nog geen.enkele reden tot juichen maar hGt tlijft een feit dat de. Hillegommers de laats,te tijd opmerkelijk veel'steken laten vallen. Het is zoals we voorspeld hadden: de bollenstreekbewonérs "vermoorden" elkaar. Voor Lens 1 is het in ieder geval zaak " hun spoor te ,volgen", wie weet vinden wij het been waar door de anderen nu zo vinnig om gestreden wordt. 

- : - :'-
KOMT .ALLEN TE SAMEN ! ! ! 

Het moge wat oneerbiedig zijn, toch kunnen wij.de verleiding niet weerstaan deze, in de Kersttijd zo in zwang zijnde titel als aanhef voor een stukje in de Lensrevue te ·gebruiken. Trouv.cns, "erg,ms" heeft zij inderdaad iets met de Kerst te maken want, zoals IJ. wel· geraden zult hebben, w.illen wij U vanaf deze plaats nogmaals attent maken op de inderhaast georganiseerde contactavond die zondag a.s. gehoÛden wordj;. Komt allen te samen want het belooft weer een gr'oot fe,:,st' te worden, ~Gbt U die knots van een Kr rstboom al in n · clubtgnt 
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~ien staan ? Het is er nog gezelliger door geworden. ! Ook het 
rrio di Virtuosi o.l.v. Jo0p Schutte zal w0èr aanwezig zijn. 
COMT ALLEN TE SAMEN voor een groàts sluitstuk van de Kerst-

' lagen. U zult er géén spijt van hebben. 

' 
, 

' , ' 
' 

-

JE KLAVERJASDRIVE. 
Zondag j .1. werd de laatste ronde g.:ispeelè.. De PêPé zorg 

;oor aangename verrassingen door het èlubgebouw in een zeer 
;eslaagde Kersttooi te z.etten, én door met .:en aant11l voor tref 
t'elijke pr{jzen voo:r de' dag te ko111en. Bij dit laatste verle:emd 
oiverse adverteerders hun zeer gewaardeerde medewerking. 

Deze laatste kaartavond is dan ook bijzonder prettig ver 
aopen, ovenals d8 vorige avonden. We kunnen niet anders dan 
ieze avonden een éclatant succes noe:men. Alle hulde aan de or
~anisa toren. 

:tr hebben in deze laatste ronde nog enkele fljnke ver
:.ch,üvingen in heot klassement plaatsgevonden. Ui teinde·lijk 
,leek Rudi' Blok de drive· gewonnen te hebben, met àls tweede 
• p.Hoppenbrouwers, derde: fücnk van Rijn, vierde Mcvr.v.Rijn, 
ijfde Cor Peeters en zesde Cor Nieuwenhuizen, De verdere rang 
.chikking is ons helirns ·ontschoten. Al met al een zeer ge slaag 
Ie d;d ve. We zien reeds .verlangeonè. uit_ naar de volge~de. Red. 

IE HELPT ( I ) onze twee:de p<ènningm<-cstcr de, He8r C. Visser uit 
· ,~e nood. Hij zit namelijk met moeilijkheid in Januari: DRIE 

-NIEUWE INCASSÈERDERS van de contributie te moeten zoeken en 
11el voor de wijken -Waldeck Py1montkadè 

-Binnenstad. 
-Morgenstond- Bouw lust; 

Zouden er in deze buurten geen L,nslcdon zijn, die voor de 
lncasso willen "zorg dragen ? De .vereniging- zal U zeer dankbaa 
:.ijn. U kunt zich opgeven •biG de heer C.Visser, Vinkesteynstr. 

, IE HELPT(II) de heer Haukes; die· met zijn gezin nog steeds el 
· Dinsdagavond aan h,:t afdraaien en vouwen van ·ae. Le.nsr<è vue ge 

<··luister.d zit. De bedod:i.ng is deze werkzaamheden te verplaat
: ,m mwr het clubgebouw en onze toch al " overbezette " secre-
",aris hiervan te, ontl[l_sten. De twee redacteuren hebben zich 
,.iertoe reeds bereid verklaard, mc:ar zoeken nog enkele m,:dewer 
·,ers~ .Iklp• rs· vóór ! ,,ie;_ ider, hcc-ft, hij mqlde zich bi;:i. dr 

4
• ____________ ..;,.. __________ ..;,.. ___ _.,cc._"·~ p .. :! f 
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.. STANDEN ÉN COM1IBNTAÁR. . . 
Postduiven 5 11 10 1 21 50- 7 · · 
Arphmpel 6 12 7 1 4 15 · 44.:.23 Lens 5 doet het rède-
VUC 9 11 6 1 5 13 29_26 lijk. KampioEinsaspira-
Rava 5 12 6 1 5 13 . ties behoeft dit elftal 

46-30 niet te hebben, maar 
Wassen.7 11 5 2 4 12 38-41 . 
DHL, 6 12 6 6 12 29~ 34 evenmi,:i angst voor de-
LENS 5 12 ·4 3 5 11 23-32 gradatiegevaar. Van meet 
VCS 8 12 3 3 6 9 33~47 a~ aan werd een rustige 
GDA 5 11 3 2 6 8 24_40 middenmootpositie inge~ 
RVV 7 12 1 -11 2 17;,41 nomen. De productiviteit 

.. zou misschien nog wel wat· 
. opgevoerd kunnen worden, Lange tijd kon dit elftal bogen op 
een ongeslagen record in uitwedstrijden, doch vreem.de arbi 
trale manipulaties deden dit op het VUC-terrein sneuvelen. 
De stemming in Lens 5 is bijzonde:r goed. 

vcs 9 10 · 7 1 
Rijsw.6 10 7 1 
VVP 6 '10 6. 1 
Rava 6 10 6 1 
Quick 8 10 · 4 1 
Celeritasll 4 1 
Vl!C 10 10 - 4 -
Lens 6 10 3 
Vredenb.6 10 2 -

2 
2 
3 
3 
5 
6 
6 
7 
9 

15 . 39-22 
15 38-27 Lens 6 ha'd pEch; ·dat het 
13 35-2.fi een 7-0 overwinning kwijt 
1

3 38_26 raakte door hEt terugtrokken 

9 3
6 van HBS 10, dat zich vrij-

29=l: willig liet de,gradercn; l!icr-
9 ij.oor za 1 de hGkkesl ui ter waar.:. 
8 37-40 h'. 1 . 'k . 6 31_36 se iJn 1~ niets te ·vrezen 

4 29_59 h,bbon. Lens 6 zal ~r.ec~ter 
· goed aan doen het 'hier niet. 

op aan te laten komen en 
toe zij beslist in staat 
niet altijd mee. 

nog wat punten te verov~ren, waar
zijn._He;t zat in· enkele wedstrijden 

RVC 7 
Q.St.6 
GDA' 6 
Vc,r'urch 
Pootd.6 
BTC 5 
Lens 7 
l'lcstl .6 
Velo 6 

10 10 
11 8, -
10 
11 
11 
10 
10 
il 
1.0 

5 2 
5 2 
4 2 
3 1 
2 3 
1' 4 

,l 2 

3 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 

20 34- 4 .~ 
16' 35-20. Niet zo'n bE.ste plaats 
12 -26-19 ;,,?or 91;~e zevende. ~di tie, 
12 23- 21 die bliJkens de ciJfers.voor-
10 13_21 al mank gaat aan schotloosheid. 

7 22_24 DË slechte start van dit 
7 ll-2l èlftal drukt wel een zwaar 
6 9_20 stempel op·de ranglijst?o-
4 6-29 sitiè. De laatste tijd gaat 

het heel wat beter en als 
we het bij het rech:;e eind hebben, z~i,n wc dit. elftal .. nog 
v.r~l~hvg--rop k"1~E'·TT• lhf:{lr ,d2n z.:i.l ~t~rp meer gescoord .-mo-:.-tèn· worden • 

. -

.-
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' Archipel 8 12 11 - 1 22 40- 9 
We:;terkw.8 12 9 l 2 19 43 _12 Onze oudjes doen het 
vvr 8 12 8 2 2 18 28 _20 nog steeds uitstekend zo-
Le'ns 8 12 . 7 3 2 17 - 34_22 als U ziet! Een keurige 

6 vierde plaats met slechts Çelerit.8. 12 5 - .7 10 24-3 
VCS 11 12 3 3 6 9 27 _29 geringe achterstand op 

~
uick 10 12 4 1 7 9 23 _25 n°2. Archipel lijkt hier 

• wel de sterkste maar we romvl.8 12 4 1 7 9 12-30 
VîOS 8 12 2 2 8 6 12_26 mogen beslist over het 

achtste niet mopperen. µar 12 - 1 11 1 7-48 Er wordt met animo gespeeld 
eh zo nu en dan tracteren onze ex-cracks het publiek nog op 
e~'n partijtje voetbal, dat er wezen mag ! 

RVC 8 10 10 - 20 41- 3 
· Een laatste. plaats Vredenb .10 11 7 ·2 2 16 33-12 
laakkw.10 11 7 1 3 15 31 _10 vror Lens 9, ons laatste 

,Westerk.9 10 6 _ 4 12 27_'?-0 elftal, dat slechts V&n 
· ADO 11 10 4 2 4 10 28-24 Quick v:ist te winnen, dnch 

Rava 8 12 4 2 6 10 21_25 j,'?t nu toe de rest ver-
·DHL 10 11 4 - 8 15 _27 loor. Alle bE.gin is E;chter 
Quick 11 11 2 2 J 6 15_33 moeilijk en het spel wordt· 
Rijsw.10 9 1 1 7 3 9_42 langzc,r.ierh,:,bu. ,:,l beter. . 
Lens 9 7 1 _ 6 2 7_29 Bovendien heerst er in dit 

elftal een uitstekende gees· 
~n w0rdt er met plez.ier gespeeld. Kom jongens, tracht nog wat 
puntjes te halen en de laatste plaats over te doen. Het in de 
buurt vertoevende Rijswijk moeten we nog 2 x ontmoeten, dus de 
kans is er JUNIOREN 

ADO 11 7 2 2 16 
DHC 11 '7 2, 2 16 
LENS 1 9 7 - 2 14 
Cromv.11 4 3 · 4 11 
Quick_ 10 3 3 4 . 9 
SHS .10 3 3 4 9 
West. 9 2 4 3 8 
vcs 11 3 2 ,6 8 
Laakk.10 l · 9 1 

53-23 
44-18 
40-21 
42-36 
21-21 
2]-42 
30-53 
18-44 
15-52 

' =. '::::.:=====::;====:.::;::;:;;;:=:::::=:::::=:;:::::::::=::; 
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G E P E I N Z E N R O 11 D D E 0 1 IE I O 1. 

Het is weer zo ver, waarde lezers! Wanneer de PTT zijn best 

doet, is·bij het binnenwippen dezer Revue het jaar 1959 op een 

oor na gevild. Dus is het weer tijd voor de t'I adi tionele olie-

.. bollen en de al evenzeer traditie gev,orden ge pei.nzen rondom 

deze verrukkelijke baksels. Zoals gebruikelijk, tr.ekken we nog 

eens in de looppas door het voorbije jaar, om te gewagen va.~. 

opklaringen en depressies, die het Lenspad ii: 1959 kruisten. 

"EETZELFDE GELUI]" : Dàt was onze vrens voor tet jaar 1959 aan 

liet slot va:, c;:;:;e vorige gepeinze1c, -"-arin we zeer optimis

tische geluiden konden laten hcr,n . 
1Jelnu, we kunnen thans moeilijk anö.1:. .. rs, dan deze ·majeurstem

:ning va;, "'""' jnLr cel eden vollzél.:.,;; hand.he.ven! Immers, zo gun

stig als 1959. kli:•.:;.atologisch bezieri verliep~ zo zonnig en 

. practisch wollcn:'..ooe was ook de. Lenshemel dit jaar ·! • • 

HET HOOGTEPUNT der hoo,;tepunten ( want er waren er vele!). vi<:,l 

wel op. 2 7 september, een datum dje met gouden let

ters in de annalen van onze vereniging geboe~staafd zal worden. 

Op deze dag werd namelijk onder·overv,eldigende belangstelling · 
. ' 

het 
1 E N s C L u B H J I 

' 

., 

IN r!EBRU;I:Y,:F(}EUOMEN ! • ! , 
. ~- ,. ' ,.-,._, K IV! j\ N s 

--Ama-·nderstl'aat Nfs·f 
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VIilRi"ULtINIJ OnlîOGnlelijk veól work io h:l.<ira11n voorafgei;aan en tal van moe: heden moestèn overwonnen worden, e·er alles voor elkaar was. In januari oogstte bouwmeester Cor PEETERS zijn eerste succe, Zijn plan werd ongewijzigd goedgekeurd! Op 7 mei kwam de bouwvergunning af en op 14 mei kon de bouvr worden aanbesteed. I1 de cZomermaanden kon men langzamerhand het clubhuis zien verrij.zen. Het buitenwerk ,vlotte voorspoedig en in augustus kon · met het binnenwerk .worden begonnen. Cor nam dit hoogst persoonlijk ter hand en hij en· zijn assistenten offerden tal van vrije avonden op, om zo snel mogelijk gereed te komen. Dank ·zij ·a1 deze activiteiten siert sinds se:pi;emb"er Cor's creatie als een ~onderschone p~rel ons terreinencomplex! ! 
· Uiteraard, he Gft dit gebouw enorm veel geld ge]<:ost ! Om deze kosten te dekken ;werd ein(! 1 58 een obligatielening ui tgeschreven, groot f 25000. De·ze lening \7erd een daverend succ~s. lia_ 2 m~and<;n was~ grAot.ste gedeelte goplaat~t en. eind men, b1J de aanvang 1'1:1$14&è tl/9.~w, was het geld bJJ elkaar! Een select legertje van colp~6ç,M~.i._n een ;;rote schare intekenaars droégen in. niet gerii@,m:!l\;~;t,ij aan de totstand-koming van dit grootse nerk ! . /1" l"é' ~ · 
1E2~IG E.!< SNEL I_;, '.iU EElï JUWEEL VAN EEi:/ G,Wl1fl!Jf;:S RIJK ! De cJ.u'., kan. de loden, diP. geheel belangeloó!r~~n ~i t succes mcd, ·wt2;~•~::ten 9 niet dankbaar genoeg zijn ! ! · .7 
.c:t prachtige clubgebouw heeft sinds de ingebruikname zijn ostaansrecht rucç!s dubbel en dwars waard getoond. De daar.ge " oudon club- contact.:. en feestavonden ·.;1ezcn dit zonneklaar . i~i t. En ongetwijfeld biedt ons "home" nog veel moer mogelijk-:-_ eden, om tot een nog intensiever c:I.ublcwen te geraken ! ! 

- . - - - ~ - ~ - - - -_ - - - - - - -Or_.:; :r"icui;Je T:STI.HEIHENCOV.!.PLE}Ç 1 dat we in septomber 1958 mochtc.., ·netrcklrnn en dat volledig aart de eisen blJJkt te -,-oldoc•n, v,cr,: in 1959 nog 'rnrfraaid. Er kwamen afrasteringen om de· vell8n en rondom het gehele ccmplex. Langs het ~erste veld we:-:. een rij banken gepl,:,atst. (Eet begin van ec,n kapitale tr:~ ':)une ?? ) ,:lle Qigen ingang zal in 11et ko·mendo jaar g0r0ali~c ~-:..~d kunnen TfoJ;dGn. (En. nu i1og de warme douchas ·! ! ! ) . Là.':,;n we vöort~ ·vooral ni.z.t~v,;)r-goten de schitterend>2 licht- · ins val:I.atie, .die ongevGOr tegc,_lijk mc,t het clubhµ.is tot stand kî:':t!. D:.:- training werd l~-~. :.~a.oÜI' wcrkcl:): t..:en. gt:not l ~--~-------~~-----' ' . . 
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Een -ànder hoog'tepunt was ong~t~·/jj.:'eld DE ~;_EIS -H! __ .\_B. IDAR- · ' 
OBERSTEil! ! (16-19. mei ) De inschrijvil:g hiervoc:i:__l_~ep_ aanvan

-kelijk niet zo -vlot;· tot verdrîêt··vän-êië ·p-;fp,L- Met echt Hol- · 
lands sce_pticisme vroegen sommige1F zich af: . "Zou het wel de .· 
moei te waaFd zijn, zou het geen· fîásco: .ï·ordèn ??". Wanneer de 
weifelaars echter ooit in hun heind ·ge- · · zet werden, ·aan 
was het wel nu!! " 
Uiteindelijk maakten ca. 50 Lensers. dr ,,..___ 
van één ding zijn we bij een volgen~ _ ,.. . -,,,,,--
zeker: deze 50 man zouden voor.9 // • . /_ 
willen ontbreken ! Wie van hen• ,4,, ,,,t. · · 

· zich niet als .de dag van gi·ster0i 4 • v0 ~-

se gasten. ons bereidden, de · , ----.__ 

geen pr;ïs 
he:rinnert 

de formi-
dabele ontvangst, die de Duit-/,,- ..___ Q' ~-

verrukkelijke fee'stavonden1/' l • _,,--· 
de sJ:,annende mati;:bh op dat · :. ?'-4 · 
11 onmog.elijke" veld, de ge- '--.__ . l.!-,-Ll-.I'-&(-~ .. 4"e' 
zellige heen-

1 
etn ;~~g- -..~ ,$.,. , 

reis, enzovoor • . . . ---.. 
Deze eerste trip vari : 

.LENS over de grens · 
slaagde op ,1el bui enge,rone wijze, mede dank. zij ue perfecte 

• organisatie door de P é - P é ! .. 
··--··-··-... 

Deze corrcüssie roerde zich ook' in andere opzichten -geducht •. 
Er uerd ec:1 serie contacte,vonden belegd, die• in hej; begj,n >!:aar 
ma.tig lièpen, maar later,· en.vooral toen ons clubhuis als 
plaats ván handeling kon dienen, groeide de belangstelling met 
sprongen. ·· Voorts werden o.a. 2 klaverjasdrives georganiseerd, , 
waarvoor zeer veel animo bestond." De St .Nico·laasviering werd 
in ere hersteld en last but not least kwam men· .met een Kerst
b&l op de proppen! Wij gelo~en n~et, ·ooit zoveel Pé~Pé activi
teiten in een jaar tijds t~ heböen meegemaakt als thans ! 
Jos.Jager c.s. hebben werkelijk hun beste beentje v66rgezet! 

Al' _vonden dus· de TOP-evenementen in 1959, zoals uit het voor
gaande blijkt, BUITEli' DE iffiIJTLIJNEN }.llaats, meen 'nu niet, dat 
!:et DAARBUINEN slcrnlit ging! Ook wat de voetba.lp:r'estatéés be
treft, ~,as het een goed ja.ar: 

·Eij' de s è n i o r e n werd Lens· 3 op overtuigende wijze kam
pioen en promoveerde voo'r de tweede ma.e.l in successie, thans 
::_:lt.!' q.0 1.e 1::J·,s ! Voor Lr;ns 1 zette hot öaar zee:- somber in ! 



, 
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Zes .achtere~~~t'n<!f-~~~·erlagen( ~aarbij - forse - cijfe~s -vie- · 
len),brachten onze voortrekkers r:>og in oog met de rode J.an
taarndrager ! Er volgde een periode, waarin heel Lens in ang-

·stige spanning verkeerde, doch gelukkig t:i:ad op het laatste 
nippertje herstel in en werd het vierdeklasserschap gered ! 
Het tw.eede ·.·,elftal troonde lange tijd op koninklijke- wijze 
aan de kop, doch kon de wéelde blijkbaar niet verdragen, want 
een gruwelijke· inzinking aan het slot deed ons· de bus r,aar · 
de K.N.V.B. toch nog missen. De overige teams streden met wis
selend succes. Het vijfde ontliep nogal fortuinlijk de degra-
datiè. . 

In het hieuwè seizoen mogen.we over het algemeen van 
betere re sul ta.ten ·spreken,· dan in het vorige; We zi ttèn nu 

· .middenin deze compe_ti tie, dus h.et is iede:, bekend, dat Lens 1 
2 ,4 · en 8 nog tot. ·de kamahebbers b<èhoren, dat Lens 3 zich uit~ 
'stekend thuisvoelt in het ·nieuwe.milieu en dat er nergens· de

.· gradatieperikelen te __ be'speuren vallen·! Voor het eerst in · 
Le_ns I historie kon met 1'EqEN seniorenelftallen w0rden aange- .. 
treden. 

Onk' bij de junioren _goede :re sul ja ten. Het derde ·en het· 
tiende zorgden voor twee kampioenschappen, na spannende nek
aan-nek,rac·es met resp. VVP en Quick Steps. Het eerste sloeg 
ee.n prima figuur '.in' de in teregionale competitie. 

Orize eerste junioreneditie doet ook in het.nieuwe sei-. 
z·oen van zich spreken. Ronald ·Róodbol c.s,. :;,;ijn thans in een:•_ 
felle strijd gewikkeld ll_let ADO en DHC om de heerschappij in de 
Al klassè .• Opnieuw is ook Lens 10 favoriet •. Dit elftal' kende · 
in 1959, geen·enkele nederlaag. 

•. Evenals bij de senioren groeide ook het aantal junioren
elftallen tot een "recordhoogte, Up 1 Jan •. telden we er tien. 
Thans· verdedigen liefst dertien jeugdteams de blauwwi tte kleu-
ren. 

Niet minder florererld was de pupillenafdeling, die thans 
vijf elftallen telt. Het A~clftal evenaarde de prestatie van 
Lens 10, door het jaar ongeslagen door te komen ! ! 

De JUNIORENC'.!J1ll,fISSIE, reeds jaren een s~mum van ijver 
onderscheidde zich.ook nu weer)lijzonder ! .. Geen,gelegenheid 
,verd óngebruikt ·gelaten om dt/ jongens in icu?l te brengeJt. Nu" 
v,c o:!.!:,1cj,ijk de ·~:fr .. ::::::I'i~_~-~::rrp- 0vr-r; cEJ·1 l'i, .. ,~:· ·!..i.:r:re:i.n h::-.ddel'~·,. · 

. ' 
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t'I- w -17_3-' ' -, ' 1 ~ • ,. ~ • ' ~ • . ' --------------.--------------------------------------------k~n ~an het organiseren van tour,pooien gaan denken. En bij 

denken is het allerminst gebleven ! Zeker een tiental tour-
,· ~ ·l nooien kregen onzé junioren en pupillen voorgeschoteld, waar-

bij successer, niet achterwege bleven ! Lens 9, dat het in 
de competitie nèt niet kon reddÈ,n, revancheerde zich duq.j;ig 
bij diverse tournooien. Bijzonder fraai was ook de eerste ' "> ' . prijs, die Lens 1 behaalde· in het sterk bezette RVC-tournooi, 
na een enerverende finale tegen ADO, met strafschop-vuurwerk 
als slui tstuk:I · · .: ·· · · · .· 

Dat de goede prës:!l,i;ties ván onze jeugd niet onopgemerkt 
bleven, bleek uit het feit, dat diverse malen Lenseis, o.a. 
Joop de -Heer, Rudy Blok, Kees v:d.Beek; •in het Haags Jeugd-
elftal werden gekozen. · 

Tal van junioren genoten ook dit jaar volop van de.kamp-_ 
week in Zundert. Een record aantal (ca.80) jonge Lensers na-
men hieraan deel. · . 

"Jong Lens", zo luidde dé. F tel van een speciaal club- · 
blad voor de junioren, dat h12laàs door gebrek aan tijd biJ 
de overbezc-tte JUCó, slechts twee keer kon VE:rschijnen, Wel 
werd bij de aanvang van het niem,e seizoen de Juniorengi~-s 
ui tgcgcven, een boekje' met richtlijnen vn tal van nutti_ge 
wer.ken. Verdor konden onze jongére leden zich amus0ren· op 
è.i vtrse éon tactavonden en op. de ·sportdag, diG' ondanks de. 
bloed.hitte nog 104 deelnemèrs trok. - . -:-:-:- . 

Bij voetbal hoort training én deze werd dan ook zeer 
intensief ter hand genomen., Onze junioren begonnen met zaal
training en zaalvoetbalwedstrijdèn tegen Quick Steps. De 
seniorc-ntraining liep sl:echt, ma1.Îr toen het eerste in de 
purée kwam, werd hot bi tteré ernst. Buurman Spnorwijk was c,o 
vriE:ndel:-i jk lj.un terrein met bijhorE'nde verlichting aan ons 
tG "lc>n(;n "· Er werd hard getraind e11 de gevolgen bleven 
niet,uit ! .. 

l.ind juni boekten we een ·c.nîstig Verlies, doordat 
Joop Willems, die -jaronla:-g, gehe&l belangelnos 0n met ~o-

. VH'1 toewijding en kennis van zaken de training had geluid, 
ons ging verlaten. Gelukkig v.crd spoedig een vervanger g, vonden 
il"\-;ps::i;sorn van de h,,cr éital, wat een uitstcke,nde greep bleEk \0-i. z~jrt. In St:pt..; ,. t;c_r :(v·;;;.i:: c.indw l.i,jk onze eir•~:,i1 :.i,chtin:::t:..lla-

., 
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tie- gereed èn we:,,d een grootse trainingsc.àmpàgnê opgezet voor 

~'l. • -

i1mioren en' junioren. Het i;i_ Jllè: werkelijk allerplezierigst · 
toeven op het verli·chte oisfenveld en mocht het weer of, het 
t.errein te slecht zijn, wel ,, het clubgebouw is vlakbij ! Obk 
in dit opzicht dus een enorme·vooruitgang. · 

-!-=.;-:-
- · Een der meest actuele or,:derwerpen in de voetballerij was 

ip 1959· wel-de TOTO ! Een chapiter, dat over vrijwel ieders 
lippen kwam, van hoog tot·laag en dat om de biskende redenen 
de.nodige beroering he8ft veroorzaakt. Ondanks het feit, dat 
de prijzen ·niet meer in contanten uitgekeerd werden, dat het 

: pe;rcentage voor de clubs vermindert werd, en dat onderlinge 
competïtie in de _ban werd gedaa:r., draáide de totci op volle 
kracht. door, tot heil van de çlubs en ván de sport in het al
gemeen. Lens profiteerde hiervan flink mee ! Het aantal in
zenders steeg van 270 op de eerste W8dscrijddag in s~ptember 
to-t; ruim 400 in decerctber. 

_ Vàn alle kanten is het-.zegenrijke werk van de .KNVB-
'i:'O'JLJnaar voren gebracht. Vqorzi tter v.d,Laan viel de eer te 
beurt voor de teh;visie te tonen, waartoe de toto de clubs in 
staat0 -stelt. Ons _verlichtL .terrein en c,ns clubhuis prijkten ~ 
ln, volle glorie op de be(. lJbuis !. Ding2n, ~naa.~aan wij niet L 
z0ouden kunnen de~ als we de toto-inko~:sten niet hadden,. k 
aldus onze praeses ! 'La-ten we, hopen, dat c1e toto een lang en j 
voors-poedig leven beschor~n ll/ag zijn,· en moge er dan ook èens · · 
een ,prijs(je) in de Len:;,kr_ing vallen ! Dit_zat ér namelijk in, ,c 
1.959 niet bij ! ' ' 

-:-:,-.:..:: 
' We moeten het kort maken wegens plaatsgebrek. Te vermel,-

den valt nog de grote toen&mC: vc_n lcd0ri _en donateurs. 92 nieuwe 
ledt-n mochten we noteren en· lüfst 183 donateurs, w{,,r aantal 

, thans de 500 overschreden .h,,eft: De recordmisand was wel octo
J:,er, ~et 68 nieuwe donate~rs ! · · 

-~-:-:-
Zo gi:,g Lenig en Sµ.el, 'log sllÎüc,ilr en hnogst onvolledig. 

w8ergcgeven, door Let .jaar 1959,. ELN TCPJ.AAR ! Ov~r- ,;:[.;t ons 
in J- 9 6 0 te, wachten staat,' ;Leest U in {!& volg:e".d': R0:7ue ! ·. 

R~,;i:ct1e. 
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LENS'ZJ.KAGENDA 
Zaterdag 2 
Zondag,a 3 
Maandag · 4 
Dinsdag 5 
Woensdag 6 
Zondag 17 

Jan 60 : JunioreYl 3,5,7,,B,9,~0,l~,~2•;ri},:f.; · 
" Senioren l_ t/m 9 - ·. · -
" Clubavond '! · · , · · 

Training ! " 
" 
" 

Woensdagmi·d<lagclub, 1 s· avorjds_ training· 
JAARFEEST;:;: . 

----------------------- . ---- . "·_ ' ·------------------------
DE REDACTJE WENST· ALLE LEDEN . 

. EEN ZALIG NJEUWJAAR !'! . 

. DE FEESTAVOND. 
::· - Op zondagavond 17 jan.60 0 z_ullen de lachsalvo·•s. w~er dóor 

"{..., «Qide zaal van·" De Verenigi.ng·" i:> de Willemstraat•galnien want 
-.:,. ~ Lenig en Snel geeft dan - een maand later dan· gewoCîniïj!C -
~ ~ haar jaarlijkse feestavond. · · - _ . 
l:;' ..... 1f' Wij begrijpen dat U zeer nieuwgierig bent ·na~(hetgèen · 
;J ;g- • daar zal worden• gebracht. Nu, 'wij zullen U nie1: lange:r- in_het 

onzekere laten. Wc zijn er ui tE.indelijk in gE.sl~agd de hand 
te leggen op hé-t beste amateurg, zelschap van Den Haag en · 
omstreken : ODIA met het programma : . · · 

"GifREN OP HET VEILIG NEST ! .,, 
1l1radi tie_getrouw zal deze, avor:d worden besloten m0t Ct;n 

groots bal waaraan de zeer bekende" CameleÖns ·,, ende; lqi~ 
ding van Aè:·· de Jongh hun ·m'"dewerking· zullen verl_énén: _ _ 

· · DE, entrée-prijzen zij_n zeer scherp g<,steld ,(obder ons 
gezegd gèwoon weggééf-prijzen !) en bedragen f.1,50 voor 

· introducées, f.1.25 voor senioren en donateurs(trices) en 
· f .1.- voor junioren. · ' · 

Kaarten zijn v1maf 4 jan·.60 aan onderstaande ·':dressen 
verkrijgbaar 

H .Eisenburger, Srielliusstr. 2 
A .HoppEmbrouv;~rs; Loosduinsekade 60 
J ,Jager, Weim,,:. str.67 
A.Hoefnagel, Torr,Dtcn.str. 243 en 
L .de Bo€r u,rn de ". bar ". 

Een nadere uiteenzetting van lwt 
eviintu9le vor9-ere bijzonderheden knnt 

, 1~ ~1:::!:"cvue: lezen. 

programma also,..:de 
. . " 

U in de eerstv0lgc-nde 

' . 

. ' 
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. OFFICIEEL · t J\le 51 · ,. In balli:t,ge: . 
n°65 H.A.A:v.d.Wal, 26.4.45 Weimarstr.239 

6~ G.J.Crama, 16?10.47 Vredcr1;stlaan 141 
6'( B.J.v.Boheemen, 14.4.50 Ellekomstr.77 

Nieuwe leden: 
- n°42~ R.Ch.E.Paulus, 1.8.45 Galvahistr.80 

, 42 R.Th.G.Overtoom, 19.10.47 Sneeuwbalstr.2'24 
,43 Th.J.Yntema, 14.11.41, Obrechtstr'.27 . 
- 43 I.J .G.Dittmar, 5.10.41 L.v?MeervervoortS-:t,î5 
-43 H.Intema, 13.8.40 Obrechtstr.27 
,43 L.v.d.~las, 10;3.45 Warmoezierstr.91 
, 4 4 F.C.v.Boheemen, 31.10.48 Ellekomstr.55 :4 5 A,H.Duym, 26.6.49 Elsstr.12. 

NietlWE> donateurs: 
572 E.BeugE>ling, van Speyckstr.206 
573 J .B.A.Polman,van Merlenatr .33 
574 J .P .• E .Huf, de. Gaarde 297 · 
575' ].Mulder, Stqmlaán 4 ·... , 
576 J.Stein-de Looze, Valkenboslaan 102 577 l.levr.Poillot, Hortonsiastr.135 

. / 5 78 J.i. J .Aahrman, _cle G10f,rde 23 3 
579 A.Ricntjes, van Mt.rle1~str.56 
580 H.SippE>l, J.LuykE>nlaan 19 . 
5Sl Mr.P.J.N.,Leinarts, Amaliastr.6. 

J?E DUIZENDSTE. . ... 
Hartelijk vrnlkom aan onze junior R.Overtoom, die het 'eerste duizendtal van wérkcnde-en. ondersteunende leden volmaakte. We hnp,m dat Ronny VGlE: Jaren een pre-ttig en actief lid van onze v8r.sniging zal zijn. Het best.uur wilde deze ge-,beurtE"nis voor Ronny nüt ongemerkt lafon voorbijgaan, 0n bood. hem namens d,e ,Y.<0rrn.iging ebn voetbaluitrusting _aan. Ron ;.{ V8el succÈis ·als v::-ctballe;r-. . · -
Inmiddels is h<0t l"f tnl lüüü ,llw'-'cr flink ovcrschredén. . . Wc :;· .. ~!n !Ul op naar de 500 '.'c.erkondü (.O 6CC c11derstcunt-ndc led,n. Dit lE,éltst.e getal ::i::n binnenkort ,-;,-,r::~n bcrLikt .. Voor het t,Lntal Yit'rkende lcd~n zu.llt)n r;;1:.- nog wsl gerr:.imcn tijd nodig !1t~bben. Ilfoai-•'we l.'Ek nen hierbij op de ~~-d.::ia•:rking van' i:;lleL. ~ic 6f&!t d~ c~·Ti:~, dtoot. 

' ' 
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PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 3 J"ANUARI 1960, · · · 
2 uur Lens 1 - Concordia H. · Hengelolaan 
2 · 11 Jiesterkw.4-Lens 2 · Jluinlaan 
12 " Lens 3 - ADS 2 Hengelolaan 

• 12 1' Lens 4 - Kranenb. 4 · " 
12 Il , Archipel 6-Lens· 5· Buurtweg, Wassenaar{ Groeneniaal) 

2 " · Lens 6 - vue 10 ' Hengelolaan 
12 11 Lens 7 - Westlandia 6, " 
12 11 Celeri'tas 8-Lens 8 Leyweg (hoek Noord~eg-1!/ateringen_ 

2 11 Len:s 9 - Rava 8 Hengelolaa:p 
'OPSTELLINGEN , 

Lens 1: H.Eisenburger, J,Admiraal,J.Beïjersbergen;B.Luijckx, 
C.feeters., J.dc Heer, J.V/üstefeld, H.Haket,H.Jacobs,J.Ras; 
VI.Hegge. Reserves: C.v.d.Beek,VI.Stoové,P.Meershoel,:. Leider: 
dhr.S .B.Gras. . 

Lens 2: R.de Waart, A.v.Laargoven,·H.Kemper,A.Hoppenbrou
wers, J.v.d.M8er, L.M.Knijff, P.Burghout, F.Burghouwt,R.Wüs
t8f€,ld, J .Suijkerbuijk ,J .JngE!r. 'Reserves: L.M.Knijff , .. -, ,k. 
Leider: 'djjr.A.de Weert.,Grensrechter: L.1\1.JL.Knijff.. · 

Lens 3: C.v.d.Beek,A.v,Luiémburg,G.Kemperman,J,v.Dijk, 
Yi .Stoové ,B .Ikr,dricks ,R ,Blok, P .Frotz ,R .Mahieu,H.Rooduijn, 
P.Mccrshoek. Reserves: E.Lë1•1qnstein , R.Becker. Lcider_:dhr. 
G.Kemperman Sr. ,Grensrechter: E.Löwnastein. ' , 

Lens 4: H7Verheugd, C.Veldink,lLAdmiraal,H.Naastepad, '•'. 
C .Hoogeveen ;H. v .Niel, P .BergerJlenegouwen, J .Bore<boom, VI. v. Ge in, · 
L.Fortman, J. Linnenweever. Reserves: V.v. Laarhoven,C .Nieuwen-. 
huizeri. Grensrechter: C: Nieuwenhuiz en_. 

Lens 5: R,Suijjkerbuijk,K.Cramm,W.Banke,K.Cramm,J.v.V/es'--
. ting, F. Wolff, A. T,isseur r. R. v'. V/esting,A. Lutterman ,H .Penning,;;,, 
F.de Groot. Reserves: R,Verbrügh, S.d.e Bruijn. G.rcnarechter: 

. R.Verbrugh. · . . · . 
. Lens 6: H.v.d.Beek,E.Löw~nst_ein,F.Sch.ippers, C,1üeuwenhuizen 

R •. Be:cker, G.v .Gein, G .de Zwijger,G. Jehee ,J .Kuijpers ,G.Larru;( 
J.Brocha.rd. Reserves: L.Blom,Chr.Verheugd. Grensrechter: .. ' - ' 
Chr.Verhcugd. 

Lens 7: J.Frijters, À.Krnl, Chr.Verhcugd, J.Bom,J.Schutte .. 
·J.R2nsdorp,J.v.Jlussel,C.v.d.Bogaert, P.de Leeuw,J.Brussel, 
'H. v .Wosting. Reserves:. A. Loykens, C .J .Kras ,Grensruchter: 
A. Loyk~:1s • . 

;,;,, . 
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---i-----------------n-d-O-i-S1--------------,----- ·--------- -Lens 8 : A,Bi\~JI.Balkring,Ph.de Hcer;J.Roozenburg,H.v.d. 
Boogaardt, J.Bontje,A.y.d.Bemt,W.Nieuwcnkamp,C,Schilperoort, 
A.R?odcnrijs, S.Kroon. Reserve: H.Mulder.Grensrechter :F.v. 
Moufik. · · . . . ·1 

J,ens 9: M.Heerkens,W.Klünnen, J.v.d.Beek,J.v.Zon,P.v.Onna 
M.P.Bom,Ph.M.Jansen,A.Ohderwiter,C.J.Kras,N.Drabbe,J.Happel. 
Refuerves : D.v.Lieshout,.A.C.A.Lunet. Grcnsrech,cr:D.v.Lies
hout,. 

' Afschri.jvingen to richten aan dhr.H,van Rijn, 11,demblikstr. 
210. Tél.663281. 

Pf~gramma Senioren 
2u30 THE 1 - Lens l 

• 2 uur Lens- 2-HPSV 2 
12 11 'vue 5- Lens 3 
2" OLB 4- Lens 4 

12" Lens 5-HVV 7 

EE;l \FS CHEID . · . 

voor Zondag, 10 Januari 1960 
luur VCS 9 - Lcns·p 

12· " Postduiven' 6-Lcms 7 
12 11 Lens 8- Quick lP 
12 " (;.uick 11-'-Lens 9 

-:-:-:-: 

In de laéltste Algcc,ene Lc.nsyergadering v&n vorig 
ja[:r héld ik reeds' de wtbs te J,;c;nncn g:;gevEfn voor dit seizoen 
nif t meer het Elftàlsecrutarfoi.t te bcb"rtigen we6ens i::ijn 
V8J ;:·ek nD&r Middelburg. Aangezien dit enig-~ tijd ·:·erè. uitge
steld heb ik het ,v0or op me génomen tot aan het tijdstip van 
ver "re.k~~ naar m1Jn nit. Uwe woonplaélts. · ,. 

Thans i's echter dit ogenblik aangébroken. Met in- 9an~; van l Januari 1960 zal ik helaas "genoodzaakt zijn mijn 
· J;ae.>: neer te leggen; Ik schrijf expres II helaas ." daar mJ.J in 

/ çle ~rie .jaar dat ik 'deze functfe heb waargenomen g<.bl(;ken is 
·noc• ;,ooi het is Nm futj,ctie. te bekleden vc>nr ee:µ vr reniging 
~1~ .:.enig en Snel. . . . . 
" Het beh0rèn ven het Elffalsccn:j;uri&a t vergt v,:n 
de i'tmctionnris veel tijd. Nog nooit heb ik ergens voor met 
zov el plezier mijn tijd be;_chikbaar gist9id als v~or. deze 
fm ctie in Lc.nig ,:,n Snel. Zoels ik, ai j_,; mijif j&arvcrslag 

.,fo:,r"ef ben ik vc.naf mijn tiE:nde j0ur lid van onze yereninging 
en ,,~b een reus:1chtigE/ plczif:rïge ·tijd Jdc:rin meLgemar,kt, 

· TOt slot wil ··ik all.e BcstEm::sl;cqen, r..cde :E.co
fu1 ction. rissen d•n V0,'1r&l niet te 

0

Vfri~~tcn j\LLE S<..nio:r:-àed,:n 
hé:J"" .. 1 ijk- .d~ r, 1-ç zcb•.::::};:1 "v::i:,r dr pr;.ttit~0 $.;mc_n·.•~rking die ik 
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altijd van hen allen heb.mogen ondervinden, , · 

Wees erv&n overtuigd" dat wat ·Lens· betreft bij mij ._-- ' niet het spreekwoord " Uit· het oog, uit het hart " van· toe-
• passing zal zijn. Met belangstelling zal ik de verrichtingen 

van alle elftallen blijven volgen in mijn nieuwe woonplaats 
via de Lcnsrevue die ik trouw ü,dere week hoop te ontvangen. 
M.et ons 40-jarig jubileum in 1960 hen ik in ieder geval pre-
sent • . . . 
. , .. • Het· ga Lenig e~ Snel goed voor de t0ekornst ! 

L ,, U F F ER M A NS 
/.\.ma n d e Is t r a at N2 61 -~ 

K.N.V.B.-TOTO. 

F·. J. v. Luxemburg 
Elftalsecr. 

1 

· Evenals de weGk vo0r St .Nicolaas hebben ook deze 
vru,k eeJ1· a:::ntal van onze i_nzenders er de voorkeur aangegeven 
11waar". voor hun gE..;ld te k<"'p_en, terwijl ook het ongav:onc:a 
ti.jds:tip van inlevering mE-de debet was aan de vèrrninderde in,-
zet. ':'0ch kv·arnen ,:c nog tot 385 form:;lieren. . . 

Zondag u.s. hebben we de laatste kans om 1 i/2 ten 
rijker· to worden. Dm:rnu komt de derde prijs in het spel. • 
De kansen wor,len dus iets groter, m,;,,r de hoefdprijs Z(il de 
ècrste weken dan om ck f .100.000 .. d~éiHitn. T?ch nog wel aan
trekkelijk. En je bor,oc.ft ~r alleen meer 15 kruisjes goed 
voor onder èlkaar· te plaatsen. ~rg tcnvoudig. Inet U Zondag 
a.s. nok weer mee? 

FormÜlicren inh veren 1 0t ;:AT.ERDAGMIDDAG VIJF UUR 
1 bi.j de ·bekende adressen: Sig .. Mag.H.v.d.Lely, Bouwlustlaan,95 
· sig.ll!ag,Korl vinke, Weirnars tr :hoek Valkenboslaan; sig?qmg. , 

Kr::rlvinlje.,.B,ekla.an, hoek Lann van Mocrdervoort; sig.mag . 
.P .Viüst, fcld, Re gcntessèli::an 198; sig.mc.g.A .J. Walrc:ven,Gou.,. 
denreg8nplein 58; Clubgebouw, lfongelolaan 600 en dhr.-Houkcs,' 
2e Schuytstr.60. 

V J,N Iii JUCO ' 
Programma Junioren 9 · en ·10 Januiiri 1960 

Luis 1 - Lir.kkwartier DHL-Lens 7 
. Lens 2 - Wit Blauw Vrefü:mb.-Lu,s 8 

Lens ~ ., -
Lsns 4 
R: v•. -

VVP 
HlI 
Lt.. s ~ , 

" ,ELens 9 
kns 10-Gr.W. 
'..E_. K- Lt·ns 11 

Lens 
KOA 
Lens 

12- Ravn· 
- L,ms 13 
14-Q,Stcps. 
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Varia 

-Lan§s deze weg wil Henk Janssen zijn dank aan Lens be
tuigen voor de met Kerstmis ontvangen fruitmand. Henk maakt 
het goed en wenst alle Lensers een zalig Nieuwjaar. 

-Verder ontvingen we Kerst-en Nieuwjaarswensen vaL: 
Joop Willems en echtgenote; familie L.de Boer; familie R.Ma
hieu; Haagse S.V." ADêY; Voetbal ver. "fülT" Drukkerij Hylkema.; 
fam.A.G.H.Scherder: S.C.Eintr&cht 09,Idar-Obcrstein. 

Hartelijk dank voor' allt" goede wensen. Wederkerig wenst 
Lens al deze attente kaartesstuurders veel vrorspoc,d ·Ï;i"jdens 
de komenèe 366 dagen. -:-:-
WIJ KWAMEN ALLEN TE SAMEN... • zij het niet onder "sterren
blinken", maar onder de mistletoe en ~rk de liederen hebben 

· zrmd,::gavond V"lop in de clubtent geklc-nke,n. U hûbt al gera
den uit dczû misschic,n wnt rindeugende w ,· s '. ,i,pE:ling: het kerst-
1:al van Lenig c,n Snel is, ovcrec:nkomstig de korte contict
avondentrr,di tie, c en gI'oot succes ge.. · . .-~rG.an. Hr:t aantal bo
zockErs vias, wr.Lt kleiner t~o.ni op het S:nt ... ,rklausfecs·t mcHr vffl
lioht WQS juist dit de reden van de uitbm1dige stemming die 
er weer in or.Lze II home hc..c.rste 11

• , 
-:-:-:-

ZES-ZEVEN-Thl',E-VIER-ACHT. 
dc:t•t, U het nog : 67248 het gironu'.".:,~r v1.n de:' h;,~r ,, • 

Hoefntlgel, · p<em,ingmcester v&n de JUBILilI:-c01,::,,ni:_,If!,. 
Hier 0p kunt U Uw bijdragen voor hot jubileum fnqds 

st'orten, zoals verleden week bCkend wc.rd gemaakt. De Huir A. 
Hoefnagel berichtte 09s, dat de eerste tien gulden reeds bin
nen zijn. Bijzonder vlot, gezien de tussenliggende fee;stdagen. 
Het e:crste schuap is dus nver de dam_ Wie vnlgt ! ! 

-:-:-:- -
lJE LENSJJAN VAN 'HET JAAR ! ! ! 

De Blauwe 

De Witte 

Wat denk ,je' van Cor P., .••. ??? 

Mijn ide;~ ~ J ! 
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DE LENSRE,VUE 

Weekblad v·.d.R.K.V .V ."LE.NIG en SNEL" 
Redactie:: G.Lam, Wilgstr.71,tel.391224 

· G.Jehee,K.Emmakade,60,tel.633674 
. 'Gironurinner· t.n:v.Pimningm.LENS :336711 1 

., 

-----==-=-------.------------------------------------------
33e JAARGANG(1959-1960)n°19 7 JAN.óO. I . 

------ 0----------------------------------------------------
LENS'ZAKAGENDi. 

Zaterdag 9 Jan 60 :· Jun. 7 t/m 14 
Zondag 10 Il Senioren 1 t/m 9 Junioren 1 t/m 5 
Maandag 11 Il : Lens' cl ubavond, 
Dinsdag 12 . " : Training voor Senioren eil A-juhioren 
Woensdag 13 " Woensdagmiddagclub 

•s Avonds training ! 
Zondag 17 " ·Lens' jaarfeest ! 

.... 

.-------·---------------------------------------------------
HET MOET EF.N GROOT FEF.ST WORDEN ! 
, Heobt U ae vorige week· ~ok met zo veel genoegen de 

,: ., "Gep,einzen rond de oliebol " doorgelezen ? Wanneer je alles 
zo achter dkaar beschreveh ziet, besef je eigenlijk pas 
goed wat een " gouden jsar " 1959 ,voor Lenig en Snel is ge
weest. Dan begr: jp j~· pas iat je trots mag zijn lid te ziji,.• 
van zo 1:n club !· En nu z:i. tten we dan al ·weer midden in het 
nieuwe jaar: zal oot 1960 eén goµden jaar worden,. een jaar. 
met vele hoogtepunten ? V/ij geJioven dat het aan de Pépé niet 
zal liggen. Deze actieve commissie komt de volg(\nde week.al 
met het eerste everanent in 1960 aandragen dat een hoogtepunt 
kàn worden: het grote jaarfeest ! Zij heeft de hand gelegd op_ 
een uitstekend cabaretgezelschap dat u tot ongeveer half twaalf 

. zal bezighouden; daarna sphckelen we over op het tradi tiQne:e'le 
Lensbal dat tot twee uur zal ·-duren en dat verzorgd wordt d0or ·· 

-de CameJirns (nog onlangs op Jocotel ! ) • Het KAN een groot 
feest. worden. Maar dim r.;oc,t iedereen korr:en ! Junioren, senioren 
en veteranen, donateurs en donatrices er. (nat,.,_urlijk) v.ele · ' 
introducées. Vooruit, Lensers, aarzel niet langer: niemand . 
cr.s.g ontbreken. Raar:ten à f .1.~ voor ~!uni oren; f .l. 25 voor se-,. 
r.dO!'l:'n .(donateurs)· eh f .1.50 voor intrr-dL.~{t i.-· si~n Vö.!i(;.,.f hederi 
1.·'::'-r:;.:riJe.~P~e.r .bij 4,e_EL~:. ~.bise11bu .. , r, ~EclL.ï·,.~~r.? . . ' 

\ , 



' -182- ,, ----------------------.------, ------------------------------A.Hoopenbrouwers, Loosduïnsekade,60; J.Jager, Weimarstr.67; 
Ji..HoÈifnagel,· Tomatenstr:243 en 1.de Boer aan è.e "bar"· 

Junioren, vragen jullie of je ouders en familieleden ook 
meegaan ? Ze zull_en er -geen: spijt van hebben !' Redactie 

OFFICIEEL 
Nieuwe leden: 

, 436 H.A.A.v.d.Wal, 26.4.45 Weimarstr.239 
In ballotage: 
67 B.J.v.Boheemen, 14.4.50-Ellekomstr.77 
68 R.H.J.v.d.Voort, 5.5.47 Witte dè 'l!ithstr.84 

Nieuwe donateurs: 
5é2 M.J.Kamphuis, Parkweg 1-38 Voorburg 
583 J.W.Booediè-Ripassa, De Gaarde 183 
584 S.P.M.J.Keet, Weissenbruchstr.157 
585 1.!11.Albers, Rubenstr.48 Rotterdam 
586 YI. T ;M. v .Boheemen, De Gheynstr .49 
THB-LENW. 

hen blik op,de ranglijst laat--zien, dat de kansen van 
ons eerste elfta-1 nog zeer reëel zijn." Daarom vertrekken we 
Zondag a.s. in de beste stemming naar Aei6.'enhout oni de strijd 
tegen THB aan te binden. De reis· gaat weer per bus. Gaat U ook 
mee ? Vertrek EE:•i UUR vanaf café Hierck ,Apeldóornselaan 46 • 

. • R_eiskosten· senior-supporters f .1. 50; junior,,m f .1. - . 
K_.N.V.B.-TOTO: KOMT VROUWE FORTUNA UP BEZOEK:? 

Zohdag. j.l. kwam er een telefoontje van 12 punten binnen. 
Geen kans-,,~dachten we. Maar het lot-of liever- de grillige u;i. t-s 
slagen in de "betaálde sector.- wilde anders: zoals de zaken nu 
(mafmdag ! ) stcan; 'komt dit 1,eleföontje voor een tweede prijs 
in aanmerking. Natuurlijk bent U niE'uwsgierig naar de naam van 
öe gelukkige. Het is niemand an~ers den Cor Peeters, nog de 
vorige week tot 1€·nsman van het jasr uitgeroepen. Al zal hij 
zijn prijs r:et velen moeten delen, toch <loet het ons deugd dat 
juist hém dit succesj te beurf vült • 

. -:-:-
Ondertussen waren we ~e. jnzènking w,n d& Kcrstduggn zond'-'g 

weE:r te boven. Er vterden 424 f, rmuli~· ren inge_le;u;rd •. Zondag r... s .· 
· is· 13 iJ~lltEh ul voldot;·J1rip voOr l.{;.n ........ i.js: 11e. .st··.rten dr•n nar:.0-
li~k r:,:·•t ~1"'..I:.. ~-:t·iJ:t.;fn. .:.,__~c.: .·_.c-_ :.:-:i~~:\_..:;, ... '.~}_:·_,Ji~.:of 1;. :...i--' r" . ' 
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hebt, dan direct even een telefoontje aan het sécretariaat 
n°.324721. U kunt zich ook rechtstreeks met de K.'N.V.B. 
(514421) in verbinding stel:Len.' Noteert U de nummers even. 

Je kunt nooit weten: Vrouwe Fortuna schijnt nu toch wel dicht in, 
. lÎin dé buurt te zijn. De.· inleveringsadressen zijn bekend i 
Sig.Mag.H.v.d.Lely; Bouwlus'l!)-aan 94; Sig.Mag.P.Wus.teifield, 
Regentesselaan 198; sig.mag.A.J.Walraven, Goudenregenplein 58 
Sig.mag.KoI'1vinke, Beeklaar. hoek Valkenboslaan; ,sig.mag. c 

Korlvinke, Beeklaan hoek Laan van Meerdervoort., Clubgebouw 
He:gelolaar. 600 bij de .heer L.de Boer; dhr.Houkes,2e Schilyt
str.60.· ZORGT U ER VOOR à.at· Uw formulier zaterdag v66r VIJF 
uur is inge}e~erd. 

VARIA. .. . . 
-Op 29 dec.j.1. overleed vrij onverwacht Mevr.P.Mihen-

, l' . 

burg-~mits in de ouderdom van bijna 78 jaar. Zij was de 
echtgenote van een onzer tromrnt'e donateurs. Langs deze weg 
condQ~eren wij de heer Mitténburg van harte met dit grote 
verlies. Zij ruste in vrede" 

-Een zelfde droeve wens moeten wij uitspreken aan de 
nabestaanden van onze donatrice, mevrouw Spiele-Quest. God 
hebbe ook 1'aar ziel. · · ' · 

.:.ook deze weEk ontvingen wij n0g een a mtal Nieuwjaars
wensen ; met name van de K.N.V.B.-afdeling 's-Gravenhage, ' 
de heer J .W .Blok en echtgenote, de heer van den Bemt en echtge
note, de familie Ph.de .Heer; ... ,.Aan. allen wederkerig de beste 
wensen van Lenig en Snel. 

Bij het afsluiten dezer Lensrèvue ontvingen wij nog 
Nieuwjaarswensen van Aad Bogisch en van onze terreinknecht 
de heer Appeldoorn, die wij bij deze retourneren. Veel voor
spoed in 1960 ! Bovendien vêrzoekt de JUCO ons in deze ru- .. 
briek de ouders van alle junioren en pupillen-een Zalig . 
Nieuwjaar toe te wensen. Hetgeen bij deze ge'daan • 

, -Jacques Beijersbergen, tenslotte , verzoekt ons.namens 
de ,spe1ers vart het eerste alle leden en donateurs_, alle sup
·,orters en verslaggevers, kortom alle belangstellenden een 
~ ' , 

~<lig.en voorspoedig 1960 toe te wensen. 
-Het pla.:ts bespreken voor de feestavond ,'•,;:chiedt op 

• .... '.'.·/c 17 ja_n,6,0 1 s ochtP.nds vt.n 10-llu30 bi,' dh1:'.,-_.l,ger, 
• •·•---·~··- ·:'•Jf -., .,_,. .... cl,~ 1:t-:.,.!)"··t ,t•:,·•) • · 

1,~,.;,,:.i,..,..,1.t:.r.,l_ .... ..._._ .. , .- rc •. .;:;t.:".,._....,_. 
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-De vorige week vierde broeder Theoticus zijn zilveren 
/ professie-feest. Proficiat., broeder ! Wij hopen dat U ook uw 

gouden feest nog in de Lenskring zal mogen beleven. 

' ., 

UITSLAGEN VAN AFGELOPEN ZGNDAG -
Lens 1 - Concordia 1 4-3 

Nesterk.4-Lena 2 afg. 
tens 3 - ADS 2 2-1 
tens 4 ·- Kran.4 3-3 
hrchipel 6-Lens 7 Lens n.o.g. ! 

SENIOREN. 
Lens 6 - vue 10 
Lens 7 - Westl.6 
Celeritas 8-Lens 8 
Lens 9 - Rava 8 

2-2 
afg. 
2-3 
2-2 

· Daar Lens 5 niet is opgekomen, heeft dit elfta-1 twee 
punten in mindering gekregen. De redenen van deze blamage, 
zijn ons op dit ogenblik nog niet duidelijk. We zullen verder 
commentaar derhalve voorlopig in de pen houden. 

KRUIP NILT WEG ALS MEN U NUDIG HBEFT ! ! 
Misschien kunnen wij deze slagzin van de Bond zonder 

,faam ook wel voor Lens in het_ komende jaar georui)cen. 
Wanneer wij, zoals gebruikelijk is bij een Ni'euwjaarc

gedachte, even achter ons ki·jken, dan kun_nen wij alleen maar 
heel dank•aar zi_in "n constarcren dat. het enor\ll veel is geweest. 
Te veel om hier nngmaals op te so,:,r,:en. :)e;t heeft de redactie' 
.trouwens vorige week op. voortreffelijke ,.-ijze gedaan. Eén ding 
konden ze toen r:;.og niet vermelden en dat- rras de_ inschrijving 
.van he't duizendste. lid. En hier zou i_k bij het begin van het 
nieuwe jaar even stil bij willen staan. 

Wanneer wij de ontwikkeling van onze·vereniging de · 
laatste twee jaren volgen, da·n komen vre t0t de conclusie dat 
het meeste werk steeds door dezelfde mensen gedaan moest worden. 
Hetgeen inhoudt dat wij op het ogenblik functionarissen hebben 
die véél te zwaar belast z:j.j·n. Lat is esn. gevaarlijke toestand 
want stel u eeris voor dat zulke mensen,door omstandigheden ge-zouden · . 
dwongen ziJn er mee op te hot,den ! Ik durf er niet aan denken. 
Béste Lensvrienden, ·is daar nou· niets op .te vinden ? Zouden er 
tussen die 450 voet)lallende ,leden nu geen tien•te vinden zijn 
die zich in een bijfunctie Vd'diensteli,jk willen maken. Ik ge
loof dat U waarlijk.nog ·,Hl vnldoecning van uw ·1rerk zou hebben. 
Kunnen Wij Onze poolcorr.:.!i.s2iE: Lic t ctns. flink. ui tbr~i<len ? 
:k ben van r.:fning" dat ,., 0r..:·.c- li.;(:.rn!:_r.:n:.~,s r.l~-~ ffit.:'('_r ttn goede· 
z:ou ~:cL1t.n. :.•c 1~ie:t te::• ::.·:,:; -~·::ten ·,;i-t. 01:z~ 
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cJ:ubkas zouden binnenvloeien ! Heus, wij kunnen nog veel 
gebruike:-. om de schulden af te betalen en onze nieuwe pro
jecten ( de warme douches t ) onder handen te nemen . 

. Mag ik vanaf deze plaats de G.A., mijn me,debestuurs
en commissieleden en verder alle leden en doanteurs een 
ilalig Nieuwjaar toewensen ~;, hen dank zeggen voor de grote 
steun ,die ik het afgeloper" jaar van hen ontvangen hel. 

· S.v.d.Laan 
Voorzitter 

GROTE GEEEURTï!:NISSEN WERPEN HUN SCHADUWEN VOORUIT .! 

De grote gebeurtenis ï's natuurlijk het feest, dat 18. 
Dec.a.s. gevierd zal worden: Het 40-jarig jubileum van Lenig 
en Snel ! ln de schaduwen ? Viel', dat zijn de voorbereidingen 
voor deze feestviering ! ~-................................................ 

Een dezer dagen 'spraî/'.ik met de voorzitter van het 
Feestcomité, dhr.Praalder en daarbij bleek me, dat er reeds 
stug aan d€ feestviering wordt gewerkt. Dhr.Praalder was 
zelfs in staat me een voorlnpig rrogramma te tonen van de 
_feestelijkheden op Zondagavon ~ 18 Dec 1960. Nou, te oordelen 
naur de klinkende namen van ·de optredende art:iesten, wordt 
me dut e;en daverE-nd feest ! 

De voorzitter vroeg me• bij die gelegenheid of ik zo af 
en toe in de LENS-Revue wat zou w11le11 publicere:n omtnmt 
de komende gebeurtenissen en• ik heb natuurlijk, ja gezegd. ' 
De hereri van het ;Feestc-mité zullen ook bij_!! aankloppen en 
Uw medewerking vragen voor ._de viering van het a .s .feest. 
Wat zult U dan doen? Natuurlijk~ U zult ook meedoen, dat. 
mogen we toch als zeker aartnemen ! 

Maar :,u die fee:stelijkheden ! Ja, het feest van zondag'-. 
avond 18 Dec - de dag, waarop precies 40 jaar geleden Le-
nig en Sr.el het levenslicht zal- zien - is niet de énigc zaak 
waaraàn het Comité werkt. De voorzitter heeft me voorts 
nog zijn plannen onthuld vdor een stemmingsvolle kerkdijke. · 
viE:ring in de ochtend van·1s Dec. met na aflor;p een fi:cste
lijk ontbijt voor alle· leden. Verder is er 0rn plan om ee:n 
r :,nic van hcdcn en oud-le:den te houden en v•:n"~lf,prckend 
.-.-n~,..,:i t ook h·: t s ~-cn:t,rc ld =.-:;:: "!j. in d€· fc CF 1;vi1;::r·.:..i:1..-: . -rokken, 

' 
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· want het idee ligt ter ta.fei tót het houden van nederlaag-

wedstrijden zowel voor senioren al~ voor junioren. · 

. Als reporter van het organiserend cometé zal ik dan zo 

nu en-dan de Lens Revue gebruiken om'U op de hoogte te stellen 

van de vorderingen v'oor het, a.s. feest en ik hoop gaarne Uw 

aandacht voor het werk van dhr.Praalder en de zijnen te mog~n l 

hebben. . 
· Echter, aan Uw àandacht alléén hGb ik niet voldoende. 

Ook Uw nw,dewerking - _en nu bedoel ik Uw spontane medewerking

ii nodig ! Waa: &ie cl1l,edew,:;rkin~ dan uit" 1:-o";t bes:taan ? Wel, 
hierboven heb ik al -gezinspeel1.. Het Comi te zal ., ·~,komen -

ook bij u··_ en een bijdrage vragen voor de festivitèiten. Er 
wordt dan van U :verwacht, dat U bi.idraagt, •;,ant " Geen geld, 

geen feest ·! " • 
Maar eerst is er toèh nog iets·anders nodig en dat is 

de juiste instelling van alles, wat 1-em Sheet, op het a.s. 

feest. Ik zal duidelijk zijn. Het jubil011m-jaar 1960 is zo

juist begonnen; de club gaat ren kroon dragen van 40 jaar en 

deze kroon legt ons allemaal verplichtingen op. · 

In de allereerste plaats is elke sportsman onder onze 

b1auw-witte.vlag in dit jubileumjaar meer hog dan ander. ver

plicht door een sportieve houding in het veld te tonen, dat 

Lemig .en. Snel in 1960 zijn 40-jarig jubileum viert ! U hebt 

· allen waarschi,jnlijk in de -sportp8rs het artikel je. gelezen 

over di Stef,mo, de beroemde Argentijn, spelend in Real Madrid 

Wij hadden ons aller°i- jong"èn oud - een zekere voorstelling · · 

gur.aakt van deze begaafde voetballer, doch ziet, deze voorstel 

ling_ heèft een deuk gekregen, toen wij ,lazen, da\ het Bestuur 

van Rqal Madrid een boete aan di Stafaw, heeft opgE.legd wegen 

minder gepeste uitlatingen, die Alfredo gëbt zigd heeft ten o,p

zichte van een scheidsrechter ge.duren.de em. match. Misschien 

is de kroon niet helemaal van .Al;flredo I s hoofd getuiLe:ld, maar. 

zeker is, dat er enkele diamanten.uit verdwenen zijn. 

· In het nu begonnen Jubileum-jaar zullen wij allen de 

~eestkroon van onze club -_met erboven het jaar.40 ~ hooghoude 

en ervoor zorgdragen dat in de loop van dit jaar een aantal 

edelstenen aan de kroon worden toegevoegd ! Edelstenen van 

sportief gedrag tegenover de spelers en aanhangers van onze zu 

terverenigingen ! 
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Maar toch moeten we ·nog iéts verder gaan, De adeldom 

vàn 40 jàar Lenig en Snel. zal ook moeten. blijken uit ons 

gedrag bui ten het veld _en )li t onze houding ten· opzichte vaF 

onze eigen medespelers en 'mede-).cden? Let U wel·, vriende·n, 

ik heb er geen ··aanleg voor om hier voor Vader Cats te spelen, 

: :n maar dat van die edelstenen in de kroon van Len_s. en ook dat 

laatste moest ik U toch even zeggen, omdat de werkers in het 

geestcomité bij de opzet van hun plannen voor een luister

rijke feestviè;ring ervan zijn uitgegaan, dat U allen, die 

dit le8st, Uw mooiste pak ~n Uw ·mooiste ,"n.rk, bij de. jubi-

leum-viering zult aantrekke~. · 

Maar, nu over de.feestviering ze:'..î. U weet het nu, 

als reporter van het feestc0mité, zal ~k U op de hoogte hou

d8n van de ontwikkelingen.· Inderdaad, ~at gebuurt óok ! 

Maar, voordat ik in d<:,tails treed omtrent he, t_ keu;i: van de 

artisten, die·aan de fe5stavond ,m1len meà.ewerken, moet ik, 

. eerst weten of de contracten de~'ini tief, getekend zijn; dè 

bevestiging hiervan hoop ik de2~ wèek van Jhr. Praal der c.s. 

te ontvangen. \ , .,, · 

Tot de volgende keer. dan_·: Mocht u,, t'J.ssentijds, een 

op-of aanmerking hebben of even~•ieel .bepaal cie ideeën aan de 

hand ,villen doen voor de viering van het grote feest, wendt 

U dan tot · 
De repor~er van het Feest-Comité. ' 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG, ~) JANUARI 1960. 

-2u30 T.H.B.·l - Lens 1 Boekcn::'Jodèweg te Aerdenhout 

-2 uur· Lens· 2 - HPSV 2 V 1 G ~. L 5 
· -12 " vue 5 - Lens 3 Schenkka,:.e 
-2uur ODB 4 Lens 4 'Ockenburg': 
-12 " Lens 5 HVV 7 ·v 2 G 1 · .., 5 · 
- 1 uur VCS 9 Lens 6 . Dedemsvaànweg , . 

-12 uur Postduiven 6-Lens 7 Lanp.goei. Mádrntein-Monsterse-
. weg te ·,oosd]Jinen 

-12 uur Lens 8- Qu;i.ck 10 ·v 3 . G 2" a.L ~ , 
" 

-12 " Quick 11-Lens 9 de Savornin ~ohmanlaan{Nw .• Hanenburc. 

, 

OPSTELLINGEN: 
Lens 1: H.Eisenburger, J .Admiraa,,J .Beijersbe'rgen, · 

B.Luijckx,C.Peeters, J .de Heer, J .Y/üstc:eld,, H.Haket ,H.Jaco'b; 

. J .Ras, W.Hegge. Reserves: A .. v.Ls!arhoven,~.Knijff(F) ,H,Verheu;,è 
.. . . '. 

. ' 
' 



. , -188-

Leider: dhr.S.B.Gras. Grensrechter: A .• v.Laarhoven. Samenkomst: 
Awart voor een Café Hiercij,•Apeldoornselaan 46. 
· Lens 2: R.de 'Waart, L.lóijff (V) H.Kemper, A.Hoppenbröuwers 

J.v.d.Meer, A.Linneweever, P.Burghouwt,F.Burghouwt,R.Vlüstefeld 
J.Suijkerbuijk, J.Jager. Reserves: .A.Tisseur, F.de Groot. 
Leider : dhr.A.de wèert. Grensrechter : F.de Groot • 
. kns 3: C. v. d.Beek ,A.v. Luxemburg,G .Kemperman ,J. v. Dijk, VI .Stoov 

ll.Hcndricks, R.Blok,P.Fretz,R.Mahieu,H.Rooduijn,P.Meershoek. • 
· Reserve : G.Lam. llleider: Dhr.G .• Kemperman Sr. Grensrechter: 

G. Lam. ·· · · . • · · · ' · · · 
Lens 4: A.~eck,K.Admiraal,C.Velding,H.Lancée,C.Hoogeveen, 

H.v.Niel,P.Bergenhenegouweri,L.Fortman,W.v.Gein,J.Linnewccver 
J.Borsboom, Res~rves : Ph.de Hc..cr. Grensrechter: Ph.de Heer. 

_!,_~: R.Suijkerbui,jk ,H ._Cramm, W .Banke ,K. Cramm,J. v. W.:sting, 
R.Ve:rbrugh, A.Tisseur,F.Vlolff, A.Lutterman,R.v.Westing, F.de 
Groot. iif.serve: S.de Brl:l,ijn. Grensrechter: S"de Bruijn. 

LE'ns · 6: H. v. d .Bcck,E. Löwenstein,F .Schip,,ers, C .Nieuwer.huizen 
R.B, ~:«:·2:·,- G.v.Gecin,L.Blom,G,de ZwijgG1·, i.Kuijp,:rs, G.Jehee, 
J .Brochard. fü:serve en grensrechter: A .·LOykens. 

Lc•1S 7, J.Frijtc.rs, A.Krol,Chr.Verhcugd, A.Lunet, J.Schutte 
·J.fü ,1sdorp;J .v.Bussel,C.v.d,Bogacrt,P.de Lc~uw,J .Brussel, 
H.v.;1est1ng. Reserve en grehsrechter: L.Nicssen. 

L, '1S f1, R.Mahi~u, J .'!lall.ering, J .Bom,J .Roozenburg,H.v • .:.. 
Boog::Ïardt, F .Mourik ,A.v. d .B,,mt, H. v .Rijn,H .Mulder·, G .Roodenrijs 
S.K1·0on. Reserves : W.Nieuwenkamp, J .Bontje. GrensrechtEor: 
W. NicuwLnkamp. · · .. · 

Lens 9: M.Hecrkens, W.Klünen, J.v.d.Buek, J.v.Zon,P.v.Onna, 
· M.P.Bom,Ph.Janssen, A.Ondrrwater, C.J .Kras, D.v.Licshout, 

N.Drc;bbe. Ros0rves ·: J .Rappel ,J .fümsdorp. Gr(nsr0chrer: J .Rap
pel. 

~-'-:,chrijvingen te richten am dhr.H.v.Rijn, Mcdcmblikstr.210 
. tel.G632s1. 

P"UGRA1!JI.IA SENIOREN VOOR ZONDAG, 17 JANUARI 1960. 
- 2 
-1? 
-12 

•·. - ,. 

uur Lens 1 - Altior l 
11 Lens 2 - La~l.i:kw • 5 
" Lens. 3. - Spoor7,ijk 
" Vc:J_o 4· - .L2nq .. : · 

, 12u. Quick 8 - Lens 6 
2u30 Lent 7 ]TC 5 · 

2 lul5 VVP. 8 Lens 8 
l 2u. L, "'° 9 AilO 11 

~~p .. -.7. . . 
. -.-:-:-,-" 
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'p'R.OGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG. 9 JANUARI 1960 

-,-3ul5 DHL 8 - Lens -7 
-3ul5 Vredenb.7-Lens B 
-3 uur Lens 10-Gr.W.Vac 
-3ul5 DHBBK 3 - Lens 11 
-3uur Lens 12 - Raya 10 
-3 uur Lens 1'4_ Q,.Steps 

Bra,1,serskade· te Delft 
Vredcnburchweg te Rijswijk, 
8 'G 2 L 5 V 1 , 
Terrein Oèkenburgh 
G 2' L 6 V 2 
13 , G2 L 6 V 3 

Pl:OGR!AMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 10 JANUARI 1960: 

-12 uur Lens 1 - Laakkw. 1 G 1 L 6 V 1 

-lul5 Lens 2 - Wit Bl.R.l(.~ G 2 L 6 V 3 
-2u30 Lens 3 - VVP 1 G 2 L 6 V 3 
-2 uur, Lens 4 DHL 5 G 2 L 6 V 2 

-lul5 Rava 4 - Lens 5 TerreinZuiderpa~k 

DE ffiPSTELLINGEN ZIJN: • 
Lens 1 : als bekend. Res. A.Rooduyn, C.Nuytens. 

· Lens 2 : F.d<• Hoogd,R.De\{kcr KLijn,L.Hanssen,J .K:i.eber~ 

M . .tk:crschop, L. te,; Tuit~ or, W" v. ,d. Léian, R. KoolmccS, li. v.d. Pij 1, 
A.Nowce,C.Danckacrts. Rcs.: P.Schultén. . .. · 

Lsns 3 : P.Schul ton,A.Ropduijn,F.Viar.:stcoker,F .Duym,· 

M.v,Zilfhout, E.dc V'it, R.Polman,G.lfoll~.cn.,è·.Nuytons,J.Mo-

lilcr, P .de Hi:as. · ' 

Lens 4 : N.Pc:nn8keet, J.Gro<niêveld,J.DuyvestGijn, 

R.Meyer., Th,v.Paassen,R.Borsboom,F.v.Dijk,H.Englebert, 

t.Scholten,A.Englcbert,A.de Jong. Res. :A.v.Egmond. 
Lens 5 : als bekend. Res. : D.Wander.s 

. , 

Lens 7 : als bekend. Res. J .Nuyens, H.Wubben. Samenkomst:. 

2u20 Ve;luweplein voor de school. 
. Lens 8 : bekend met E.Wezemberg, L.v.d.Plas,en J .Groot:.. 

huizen. Res.: A.Vcrburg, J .Enghbert. Scmc·nkçmst: 2u30 Velu'... 

wcplûin voor de school. 
Lens 10:als be:kend. hes. F.v.d.BcGk,A.v.d.Buik. 
Lt,ns ll:P.B€ij'crsbcrgen, F.v.Gccst,W.v.dj1ê,yden, J.Kitbert 

T .1!egdelijns, G .Roodenrijs ,A .Koeler.wn,N .Koot, J. v~ d. Waart 

A.v.Wasbc:ek, C.v.Dam. Res.: R.PLt8rs, W.LinnE\·,eever. 
Lcr.s 12:P.de KlGijn,R.v.d.Wal,J .s'che1.lart, ,J .L 0 ngcrak, 

J oVoÜyLrb~·t.k,.A.fu::.d.err.aker, H.Wczcnberg,J .Jehec,P.dc J0ng, 

l..t~ :.:.·:rou:·:(-l'p S.Elok. hss.:?.:pv·o·d.5ciden , C.d: 3:CTT • 

. . , 

, 
, . , 
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zenbil.rg, W.Eykelhof/, J.Nauw, J.v.Kleef,F.Jehee,J.Janssen, . 

·· k; de Veld, Res.:' R.vvertooni, G.v.d?Kley. -- . ' Afschrijvingen: zie Juniorengids • 
. De wedstrijden van Lens -9 en 1]_zijn uitge:steld. 

PROGRAf,IMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 9 JANUARI 1960. 
ûm lu45 spelen Lens a,b,en c vriendschappelijké weds+,rij

den. De tegenstanders zijn nog niet bekdnd. Al~ok voor de an-' 
· dere pupillenelftallen nog wedstr.ijden georganiseerd kur.n'en 
~orden, krijgen de spelers aaarvan bericht per aanschrijving v' 

· · v66r donderdagavond. 
DE OPSTJ;LLINGEN: 

Lens a: J.de Waart,H.v·.Leur,D.v.d.Steen,N.Intema,C.v.Egmond, 
J .Middeldorp,F. v .d .BreE:mer, :A .Wasl,meder, J. Gebben-; R .Brand-.nburg 
R.v.Ecten. Res, ;,,oor a,b 0n.c: L.M<::enk,.4.I~eck0,J.A.Groothuizen 
J .v.Dorp,M.Bekkcr. 

Lens b:. R.Bruggeman,A.Ovlèlrklift, A.Englcbc:r:t,J .v.LiE.shout,;c 
G.v.d.Togt, R.Eyke:chof, Ç.Reábel,H.Brandc,·,èurg, ,Th,Brocbàrd,· 
C.Vervaart, A.Sche:lh,rt • 

. Lens c: L!,Bro,:Ke, A.Koopmàns,H.Rothkrans,F.v.d.Ouderaa, 
]<'.Koene, A .v.Ec;, Chr.Kreugc:r, J .v.d.Zalc,,:.Suijkerbuijk,J .M. 
Groothuizen, J .Gro.:m0vcld. · · 

Afschrijvingen: zie juniorengids. 
' -~ ~ 

HE,réri Junioren-en Pupilleioiders, at·ccntie" r 
Op maandag 11 januari a.s. wordt in ons clubgebouw een 

bespreking ge!10uden van de Juniorencommissie met de heren Lei
dtrs. Aanv!!ng l 9u30 ( = halfacht preciE:,s). Dringend verzoek 
op tijd aanwezig te ZJ.Jn. 

Willen ·drgtnpn, di" verhinderd• zijn cl.eze· tesprcking bij 
te wonen, d!!arvan ui tcrlijk z·ondag bericht gev<:n aan de JUCO
sekretaris, zodat, .mocht er e,en aa;,zie,nlijk .aantal ,verhinderin
gen zijn, ,:en anderei datum'\;[en .worden bep.:!!ld. 
za"ltr!!ining. 

Op dinsdag ~12 jan:GO l;<:,girinc-n wij Yll-t::.r aan een niE:uwe 
tr~iningspei'iode, ·wo:.:1-Ke wt.c r r~El be st:.:f·~n uit·~ c.ul training in de 
zr~ul ~1[..n c1.c Ik::rschG.l,"jtrr:.& t. 

llt! r"gi:1t~ z.iJn' ~it; ;• .. _l.ç~r.·.':. 
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--------------------, -------------------------------------
Bij ferhindering afschrijven. Dit kan nog geba\U'e~ 

tot vrijdagavont 7 uur ( de vrijdag na ie training). Even-· 
tueel ook telefonisch. Dit fs dus voor niemand een bezwaar, . 
ook nie.t •bij pl"otsiHinge verhindc.ring. 4fschrijvinger.: _voor 
deze trainingsperioie te richten aan dhr.A.v.Gastel, ~oma 
teristraat 166, tel.339900. · 

Wie tweema'al zonder afschrijven wegblijft, wordt niet 
meer toegelaten, ook al had hij een geldige reden~ · 

Degener. die tijdens de vorige trainingsperiode zijn 
afgevalleJ"., kunnen nu weer verschijn'en, doch worden verzocht 
alleen te komen, als ze· van plan zijn ditmaal vol te houden.· 
Aan jongens, ·die maar eens e.an enkel keertje komen, hebben 
we niets. · ' 

lle m:nwezigheid van " lolmakers " ·wordt niet op prijs 
gesteli. Ook aan dezen een dringend verzoek : : Blijf weg, 
'dan behoef je niet weggestuurd te worden ! 

Er wordt weer getraind in de volgende ·groepen: 
Groep I : Lens 4 en 5, donderdag van 8ul0-.9ul5 
Groep II: Lcris 7 en 8, dinsdag van 8-9ul5 
Groep III:Lens 9 en 10:dondErdag van 7-8.ulO 
Groep IV: Lens 11 ·en 12: dinsdag 7-8u~r • 

Op zaterdagmiddag, als, de velden zijn afgekeurd tr;ü
. n0m,n de A-en B-pupillen in ·de· zaal van 2 uur tot 3·u30 .en 

de spehrs van 13 en 14 van 3u30 ·tot·, 5uur. Voor deze znterdag
middagtraining behoeft niet te worden &fgcschreiven. 

-:-:-
·l(ROGRAMlltA JUNIOREN VCJOR 16 en 1 7 JÁNUARI 1960: 
VCS - Lens l; Lens 2-Velo; Wcstlandia - Lens 3; Wilhelmus
Lens 4; -OSC - Lens 5; Lens s~Wcs tlandia, Lens 9-WestJ.andia 
Wilhelmus - Lens 10, VVP-Lens 11; Vrcrlè.r.burch Len,i, 12; 
L.ens 14-GDA. 

UIT" H};T SEr!IORENKAMP. 
In 2en eerste helft met veel gct:1iste kansen aan beii'.e 

zijden wist Concordia, ondanks c.en technische superiorikit 
w,n Lc.ns kort vnor rust het pet te vinden (o-.i). l<~u~ ft:l 
of.tcnsic.:-f v11n onze voortrekkers nn de rust brocht {'ns zcGr 
sn~-1 vir :l.Jt1cobs rn H.Hnk€t een 2-1 voorsprong. Lo-. w1...l. 
Co·-.10,~ .. 1:;_ r1 , ... ,,~•~d _!.):~ t\ict C'p.f(f p·-c het t,..ch ~ ··1s, è: t 
; -: ; : .-r \ ... -.:.~-.!C.·,l) ·,:.r:.. ~-- · ld n::. {'_·o,. ·.· , t., n v:·.1. 
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W.Venderbos, de man aan het_SêOrebord werk verschafte(3-1). 
Onstuimig viel Concordia ·aan en slaagde er in 'om middels een 
snelle doorstoot'in.het centrum onze uitPopende goalie het 
nakijken te geven (3-2). ]e strijd werd nu spannend, maar ook 
zeer hard en er kwamen wel eens momenten voor, dat de spelre
gels ·met voeten getreden werden. Een•doelpunt van Harry Jacobs 
taf Lens de gdegenheid om ruim,fr · adem te halen, doch Concor
dia vond ·de marge van 2 doelpunten toch iE:ts te ruim en kort 
voor tijd reduceerden zij het doelpuntenverschil tot één doel
punt. Na de aftrap word er niet meer gescoord en kwam het eind, 
met een 4-3 overwinning voor de in groem'lit gestoken Lensploeg. 

Le.ns 3 leverde weer een uistekende prestatie door het 
twe.edè van ADS er met 2-1 onèer te houdeµ. Het gaat steeds be
ter met dit elftal. JJaarom vindeh we het zo, jilmmer dat we het 
ook deze week weer zonder e<.n wedst,rijdvcrslag mo,:ten stellen. 
Wil d& am1voerder er in hE.t vervolg eens aand, nk<ci! ? Bij voor
è:1n t dank! 

· Lens 4 raakte een punt kv:ijt a,::n ·c1.e vierde -~ditie vi:m 
KrE;n-.:iburg. Lens stcrtt1:.: met een ofI'(n~ief dat, naast v~lü g0-
miste kLnsen, sl~·chts, één doelpunt oplevorde. Zo_ wrwr muikte 
de Krancnburgká t-in-hot-nsuw de re.rt spcc-·ng naar de ·r; ... l ·' jkmaker 
maa;· Hcms Borsboom · diende spoedig van :;:cpliek (2-'l). nu ging oc 
Krcn~nburg zich ge,dudt :r·ocrE:n en ... c1ot rcsul kat: D,,. t 3.:.2 
wo:r·-.'l, n de bordjes v8rh:::ng,m, al had onze achterhoede, darsr ijve
rig aan me~gcholpcm. Na de, hervatting zagen we. een steeds 
sterkèr Lens aan het werk dat de goede richting pas één minuut 
voor tijd vond via-H.Borsbocim. Maar toen was het te laat om noi 
aan winnen te -denken. 

fü1t staat vast dat Rava 8 be:tr·i:- voctl;,al speelde dün ~ 
Het scoreverloop doet dit echter niet ver:'.locden. :Én dit dankt 
Lens aan een s te,.,ds' vasthoud<.nd ·spel, r,é:n hard werken en veel 
doorzetti!1,gsv..:rmogm:;,.. Als loon werd eGn z,~r ·eervol gelijkspel 
bchE::,ld (2:.2) na ·vo'cirspro,;,g· van 1-0 en 2--1. 18ns eindigde ,met 
de rug tegen de mmur, m,,,,r it1 hot bozit,viên eLn kostbc:ar punt. 
Eti · fuet is zeker tlat n.et zulk een f,nihnusiasi;_ie nr-g t;lE:!l-r pun-f0n 
kunnen worden binneng2h-::::ild. Hopelijk msrkt Q,i.:ick dct de vol
gende k0er~ 
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D_E _ L_E_N_S_R_E_V_U_E. 

. Weekblad v,d,~.lf:V .• V .'''.'.LENIG, èn -SNEL" 
: Jleda_ctie: G.:Lam, Wil:gstr. 71,Îel.391224 

. ..... ... 
' 

G .Jehee, "K .Emma kade ,á01 tel. 633674 
Girónummer .t.n.v.Pènningm.LENS :3367~1 

I . 

- -----------------------------------.--· -------------------. 33e JAARGANG (1959-196o)·n°20 :14 JAN:60. 

Donderdag 14 jan 60 ·; Zaa_l training voor juniorèn;. 
Zaterdag 16 " Jun.s,9,10,11,12-14 en p\lpillen 
Zondag 17 " Senioren 1 t/m 9, jun. ·1 · t/m 

Lens•. • 3,9.e Jaarfeest ! · 
5 

Maandag• 18 Il Len,s·'-cl'ubavond 1 . , ' Di:nsdag 19 " -: ~.enioren-èn j.urîiorentraining 
Woensdag 20 " . :, Wo_ensagmi_ddagclub. 's"Avorro .training 
Donderdag 21 " . : Zaal training voor junioren. 
=======-======--======----=-=-=-====-=======--============-

:if[El{JAND MAG OP HET JAARFEEST ÖNTBREKEN. ! ! 
. ·=--== .==--==-==- -----------------------------·-----------DE 'îRAINING BLIJFT IJOOR:CRAAIÉN ! ! 
. . · Het is niet geheel uitgesloten, dat er enkele voet-balloze wéekends in het vooruitzicht zijn, nu .de weergoden , ' de schaatsliefhebbers toch o:,k nog willen laten genieten. ,• 
llit w,ordt. dan vooi ons voetballers een geva.'arlijke tijd. Im-' merî::r het· komt dikv1ijlS 'voor.,: \iat een elftal na een vorstpe- , .. 
riode geheel uit vorm blijkt te zijn.· ' _ .·,, ., .-~·,,· 

Gelukkig behoeft dit bij ons niet het gévàl té zijn. Imme·rs, zowel op Dinsdag-als op Woensdagmv.ond~ st1ie.t er een bekwaam trainer op U te wachten. Zorgt dat u-· op de voor_ U 
béstemde avond, juist in de,ze periode, aanwezig _bent. De con
ditie van onze _spelers behoeft dan niet achtei::uit tE) gaan.· · En wie weet welke successen er cian nog voor ons in de ·rês
terende competitiewedstrijden zijn weggelegd ! Onder alle 
weersomstandigheden gmit de traîning door. 'Het is ·gebleken, dat ons clubg(;'bouv, z}.ch voor de inçloo'.f-training ui tstcker,' 

. leemt. ·V;e rekenen dus zeer beslist ook op u. · · • ' ' · T'echnische Çomr.i.,rnie. 

OFFICIEEL 
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' '•------------------------------------------------~-----------n°69' A.J,G. Stoové _; ;i.7.1;47 · 'sneêuwbalstr.9. 
Nieuwe donateurs: , , 
587 F.Ottenhof. Th.Schwa·rze~tr.138 
588'· J .de Lange, Koninginnelaan 5 Rijswijk 
589 R. Deronkers, Vlierbor.ms tr. 28 3 
590, P.A.v.Achte1berg, de Gheynstr.55 
591 J .L.C .v.Agthoven, Hulshors_tstr.279 
592 A.J.L.Amptmeyer, Eglántier~tr.63, 
593 A.J .Beezhold, Bentinck~t:r:.147 
594 C .M .A .Penders, v. Slingeland,tstr .24 b 
595 J.v. 't Veer, Klimops•tr.3. • 

-:-:-:-:-
HET EERSTE V01TBALLOZE W:E.1K-END IN l,760 

-. 
Onverwachts l,eeft Koning Winter dan -toch toegesl!igeil. Tengevolge vaneen flinke temperatti=-~:::ling lagen _onze velden - de vorige week nog ware glijbc,n~n ! - er zat(•rdag en zondag j .1. als pas gesteven lir,'1L11;:::r-ed : kurkdroog maar keîhard ! Té hard om ér z'onder lijfsgcyÓ.2r voetbal op k spelen, Het :programma van de- e:fdeling Dc•n n,, ag werd dan ook in 7,.._jr. g(hu:l afgelast, teorv,ij-r ook dtè \;, cl·,trijden· van het"' · ·• . , ', , ' . 1 ècrste ni&t door_ging .. Dez~ · VTGf.k geen t-,i .. 1~-:&en dus. ~nm!:..d:lcls (m6.:.·~ncls.g ! ) schi"jnt do macht van Korii!1_;· _.;i.Lter c:..1, v,·r~ r r. ... n het tanen te zijn. We b;I.ijven optimistisch <.11 wen;en U voor het koriwnde we"keînde prettige wed.strijden toe met veel succes! 

-:-:-:-,-:-
'K,lLV .B.-TOTO. 

Inderdaad was de melding van de heer C.Pecters met 12 ptn voor toto n•107 niet voor hiets geweest. Hij ble;ef behoren tot de 2e prijswinnaars,- hoewel de f.66.000 door 231 deelne-, Leers zullen moeten 1vorden gedeeld, Toch bli,jft. er dan bijna ·r.300 .- over. Om het jaar te beginn~n v1.cst niet zo gek ! },n we hebben nu helemaal .dè-bestè verwachtingen voor het nieuwe jàar. Dit bleek ónk' Wel ·;_,i t het feit, d2t ,·,o deze we€k weer , · ,:er '.fGCörd-aant?l, in~.endèrs h1.;dden, n.1.,i:50. Was Uw for,,mlier • daar ook al bij ? Ook met" dei •nüuwe prijsvs:rdeling. blijft de toto de moeite w,:,•cr·d. Deze ·wuk oen eerste prijs van f.120.500 vn de tweEcde en de derde pri_js· elk van f.f~-~5,--. V,indt U dit :,ok: gwen lieve somu!etjes ? y.00r.tl:nmin'ste :o et. per week{twee ~:-:oloI::1:!tn) hebt r' y:,v nv~·c.1 knLr~ r.ls de f-::" 1>:Ltkk~g"~. v1inna<..-:irs, dio 

' 



.. 
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tot heden uit, de bus b;anien. V11;1arom zoudt U hét. ook ~iet 
eens wagen,? Zorgt er dus voor dat formulier n°110, uiter
lijk zaterdag a.s. voor VIJF UUR, rij een der onderstaande 
adressen is ingeleverd.· .• 

Sig.mag .. H.v.d,Lely,, Bouwlus.tlaan 95; Sig:mag.:P.\fügtefeld,, Regentesselaan 1~8, sig,!)lag,A.J .WaJ.raven·, Goudenregen-
plein, 5fr, Sig.mag·.Kor:j.vinke, Vleimarstr., hoek Valkenboslaan 
sig.mag.Korl vinke, Bedl:laar_ hoek. Laan van Meerdervoort; 
Ons clubgebouw,·JI8ngelolàan 600 bij dhr-L.de·Boer en het 
secn:tariaat, H.Houkes,·.2e.Schuytstr.60. Veel succes •.. : 

' -:-:-·:-::.. 
.WE GA.AN HET NIEUWE JAAR GOED BEGINNEN· ! ! 

,· 
Misschien gaat U ons verve::lcnd yinden ma.ar 1ve willen 

'de gelegenheid nogmaals aangrijpen uw aandacht te .vestigen 
op de grote feestavond die Lens zondag .a.s. binnen de muren 
van de "VERlNIGI:lG-" in de W.illemstr, organisqert ter viering 
v2n llt:ar 39E. vPrj'.:. ~.1~d~;.g~ Dit feest moet, 21s inlEicling ven 
een ni0uw II goud::n jz.ar 11 in de g0schibdenis van onze .c1ub 
een davErend succes worden. De PéPé l:c0ft zich het v:uur uit 
de schoénen gt;lopcn o;-:·. L!" op dc_ze ~vrn-::. i0ts• goedS &hn te 
bieden en wc kunnÈl.1.- il.L":it ~:.ndE'rs zcggE-n d.&n Jà&t zij· d:Jï:!r 
prima in gesle.agd i~. -fo0r _,U zal ":ctr, <!.~n het gezdschap 
''Odia '' bij iedPr0 ~naid&r b,~cnd - dat niet, soals wij U 
de vorige week ::ebusi~vcüijk_bcrichtten - een c2;baretgezel
schap is maar dat zich intEgcnd,81 zal belasten mdt .de op
voering van het" komisch drama: ",Gieren·op het veilige 
nest ! " De aanhangers van de gulle lach zullen ruimschoots· 

· aan hun trekl~en komen. Wij ho bben zo'n voorgevoel dat het 
idee van· de PéPé om ditmaal nu eens niet het veelbetreden 

pad der coberetiers te kic,zen, wel eens zeer gce.d in de 
smaak zou ln;nncn vallen.· .Rond middcrm,cht vc;ngt het befaaihde 
Lens bal aan - uiteraard 2.llçen voor de ouderen !- op de. muziek 
van de gerenor,cerde Camç,leons. Comirc ntaar ov·erb<"dig : deze 
,woud bcl<'>óft wat. Dn&rom mag nicm?,od ontbr0kèn. We hsbben 
de lantste tijd de mond volgchàd van de enorme ht.usse die 
zich· in Lens heeft vol trokken. Misschie:n hebben we. ons ·wel we ·· · .::ens op de borst geklopt ·en ons afgevraagd of· we\ waardige 

:leden van ZC'N• vtrenigin_g wareh .. ·Welnu,· zcnd&:g kunnen wij 
-~ht.::t·i:;oh~rt •. i:onit r,llet18E.l n-.r de WillemStr. All.~n r"l d0or ,... 
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. ' -------· ---------------------------------------------een denderende-opkomst kunnen wij de club, waarvan we met trots· lid zijn, een hulde ·brengen, een hulde ·;.,·, nu:~s overigens.waarvan niemand spijt zal.hebben. , Wt:_es verstandig en kopp Uw kaartjes nu reeds bij OJ'\derstaande adressen : !f.Eisenl;,urger, Snelliusstr. 2; A.!J'oppenbrouwers, Loosduinsekade 60; J.Jager, Wei-. marst~.67, A.Hoefnagel, Tomatenstr.243 en L.de Boer in de club.tent. U k'unt uw piltaatse.,_ bespreken, zondagochtend iv.an 1O-llu3O bij- dhr.J.Jager, Weimarstr.67(naast het 
zwemba,. . · ' . , · ·eem zoveel mogelijk introducées mee, . iedereen è.ie va c:U <!Il leut 11 houdt, is wélkom. Junioren,laat de-ze Revue.eens aan je ouders en· familieled8n lezen: misschien hebben zij wel zin óm met je mee te gas1n. Tenslotte iets van totaal ondergeschikt belang: de entr.êe-prijzcn ! Introducées betálen f .1. 50, senio_rleden en dom.kurs/trices f.l.25 en junioren ktmnen cis~ met ". een piek" af ! Moéten we er nog over pr;:;ten ? }ken 

· toch ?" Tot zondag ! . RQdac tie 

·· WIJZIGI'.IG SLCR1TARIAAT ELF?l,L-C01LISSIE. 

.-

Reu1s ti~clcr.s de L:::tsto jearvergedering deelde è., l ·r F.J .van Luzemburg z::c.de, -C:2t zijn verhuizing naar Middelburg het zeer waarschijnlijk m22kte, dat hij zijn werkzaamheden niet tot he~ einde van het verenigingsjaar 1959~1960 zou kunnen voortzetten. We vleiden ons evenwel met de hoop, ·dat een en ander voor onze vereniging nog wel ten goede zou keren. Intussen heeft de heer v2n Luxemburg, n0_g .onve;rw.achts ; .. reeds afscheid. van ons gt;no~.E"n, en woont tho.ns ul in 1Iidd'clburg. Graag wil: . ..Jh ·;:e Fr:Ans nogma1J.ls onze hi:~.rtelijkE.s dltnk bf:-tuigen Voor het VL'lé werk, dat hij als .;;;ecret2:r:.is Vf!n dè~ elf~ . tülcommisuie ht.:t;Ït verricht. Ui·t c.igcn ,.rvnring weten ~,e wet t.r voor· "eün gn. de v·0rv1:2.ling ve.TI dit 62r·?~:~arit?.at nllemaal kÖLt kijken . ...:,.1ist de l'.:..te Zr...tt:r~~-i-~-v,:-:n.:i ~n. vtE:lt.l znndng- · ~_èh.tend breng-t h0t ~ vc-1-e wcr:: met zich. :~r zijn_ ·al.tijd leden, weJkc OVt:rigL!l? ::1€•t _de~be;_.ste bFè.o.-=.i(~gtn, het r-fs(!hrijvE;·n tot het ln E'. tste i,. -~:!l.:..n t rii t sk::~lt:n. :i::n k0r.~t è'.,: s eert:. fa·.ri s Vf:n de ;_.,:." t<;-l~comr.i~~:. ic in actie, o• er vo0r te .:~•:rgcn cl~t het te-_ tr·-ff•:-n~è.-E;1 , 1;:i:r·t·;l -f_,,.,ch v,:1llt".dig i1. :u: '; ·{. ~.,,. ko::·.t .• LE t n.0ecn :;:c-
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nior-elftál:len ·kunt U er ·ver;Zkerci vari zijn; dat "e1k ·week- · 
einde aan de eco..:sécretaris veel viérk bezorgd. Frans,·daárom 
nogmaals heel 'hartelijk dank .. We hopèn, à.at het je in 'Middel
bl\rg goed gaat. We zijn er vàn overtuigd, dat je be]angstèl
ling v~or ~ens ook daar niet zai verflauwen. Darik ook aàn 
Mevr.v.Luxemburg, voor de vele urev, die zij Frans aan Lens 
heeft willen ~fs taan. , . · 

Voorlopig heeft het bes.tuur de heer J .Borsoóom,' • Lnan .. , 
van 1\1eerdervoort 567, bereid gévonden, de werkzaamheden van 
Frans vE!_n LltxÈ,mburg over te nemen. Graag VTillen we. al onze 
senior-leden verzoeken e:m- de heer Borsboom alle medewerking · ,,. 
te verlenen. Schrijf du\'i alÎè.en af in aller noódzakelijkste 
omstapdigheden,_',;m ·voc:-ral tijdig,,_ De heer Borsbnf-m brncliikt 
nog niE!t over een ~"'lef?on-am;islui ting; dus afschrijven· al.: ,... 
leen sehI"iftelijt\ Gp;'.'kep we af d'.:t e~n evcniuele qfs,·hrij-· 
ving ui ter lijk Yrt,:'iClgR~vnnds ~n zijn bezit is ? D~:nk b" j-- , .. 
beat~· -~- · 

H.Houkes 1 Scc!.'0t::-ri::;; .. -
PnOGRAMl:A SENIOTII.1-r v· .. ;cr:_ ZOI·:I:iG~ ._17 .J.A:HJ.kRI 1960, 

- ~ uur·t[ns 1 -
~12 " Lens 2 -
·-:J:2 Il Lens 3'-
- 2 Il Velo 4 -
- 2 Il Lens 5 -

Al t:!.:Jr l 
Lc.nkl:::·;:· .. 5 
Sp;.'s:,r·:.-:. jk 
L.,ns 4 
Wassenaar 

,., ,. 

7 

V 1 
V 1 

·v 2 

G l 
G l · 
G l 

l, 5 
1"6 
L 6 

_)ir.rr;t 1-Iouks tr. Wa té'r.ingen 
V 2 G 2 L 5- . 

':.:p Il Quick 8- LE_ns 6 
B'J'C .. 5·, 

.de S:;vornin Lohmmlaan(Nw .Ht.ncnburg) 
. V3 G2 15 .. , '····· -2u30 

' 
Lens 7 -

-lul5 VVP 8 - Lens 8 
-12~·· ·1! L0ns 9 - .ADÓ· 11 

. ·zÛiderpark·,. 2de gEd~ql te 
_.V 3 · G 2 L 5 

CFSTJi~LLii~GEN: . .. 
LL.ns 1 : H:hisenburger, J .J1<lr;1irn2l,J.Bcije:•rs:,:,t,1~è;E.n, 

"'B.î.uijckx., C.PccterS', j.dt, H~cr, J.\~'.{I2t1.:fc"ld., }L!L.:--cct,::.Jf.".
cvbc~ .:".R~·s,1'.Hcgge. Resc.rvc-s: .A.v.L:"".'".rhovcn, 1.ï.:.Knijff, 
:-:.•:L: V.;; 2rt. L1..iè.c.0 r : dhr.fi~J-.Grcs. Gr~nsrechtE:.r:dh!·.i.--.. Bogisch. 

L,:;· s 2 : ,Ji.:h \Yc.srt, iil.~-:.I..Knijff,H.Kcmper,.A.!:"'~1p~Et:rc.u;./c:.cs 
;; . v. ,1 .Iu:. tr, A. LinnewcE. ver, ? .Eu1·g_!-:.·ou':; t, F .Burt_,h·'l·.'. "!- ;1 :-~ .--:.'i.i;~ ·f.i. f ..:' ld 
.J • .:.:uijkc1·l-vijk, J.J~e·\;.r,., F .. -st":•rvt:s: ;.. .• Tiss~ur, ~;·Gt -:!;'Q-"t, 
L .. ·-5-~, r: ,~hr.~· ... c1_.- ,_;;t.;.:.rt. ::' ,.·,._clit(_r: Ii'.è.i. C-:t''.:·t~ ~ 

,, 



-198--------------------------- --- . --------------------- ---------Ler:s. 3 : C.v,d.B.eek,A.v.Luxemburg,G.Kemperman sr; J .v.Dijk, W. Stoové, B .Hendricks-, R.Blok, P.Fret;; ,R.liiahieu ;JLRooduijn, · P.Meershoek. Roserves: G.Lam, R,Verbrugh, J.Brussel. Grensrechter: G.Lam. 
Lens 4 : _4.Beck,•K.Admir'1al,C.Veldink,H.Naastepa·d; C.Hoogeveen0 H.v.Niel,P.Be:rgenhenegouwen, L.Fc-rtman,H.Lancée, J.Linnewe ever, J .Borsboom. Rcs,:rves: V.v. Lrwrhoven,H. Verheugd. Grensrechter: V .. v. Ln2rhnven. 
Lens 5 : Jv!.Suijke:rbuijk, H.Cramm, Ph.dc He:er,· A,Hoefnagel, J•.v.Westing; R.Verbrugh, A,Tisseur,_ F.1'1-.lff, A.L\.ittermah, R.v.V(esting, ·F.de Grnot .• Reserves: H.Intema, G_,Kras. Grens-rechter: H.Intema. · - · Lens 6 : H.v.d.Bcek,E.Liïw,nstein,F.Schippers, C.Nieuwenhui.zen,_ R.Becker,· G.v.Gein,L.Blom,G.de Zwijger, J .Kuijpers, G.Jehce, J.Brochard •. RrneÎ·ve .en grensrechter :.A.Lciykens.· · Lens 7 : J .Frijtcrs, il,Krnl,Chr.V_erhc,ugd, A.Lunet,J .Schutte, J ,R nsdorp,J. v .Buss,,l, ,-, . v. d .Bog,,ert ,P .de Lé~ u:1,· ,J .Brussel, J "v.·1~rssting. RcsE:u. v;., c,n grcrrsrcchtlr: 1 . .l;"i(Sst.n. ·. Lèns 8 -, R.Mr:hi,·u·, J .B:·.llering,J .Bnio,J .fö,ozu1burg,R.v.d.. · :B'00g:1Drd t, :F .i;I0Uri!;,:, il. v. d .J3\. r.;t, H. V. Ri .~n,n .Mul tltr, A. Rr0dcr,.. rijs, S.Kronn. B,....,s.:rv:....G : W.Ni 1 Ui'1tnk-..{:.j}, J .Er·n.tje. Grens._cch ':.er: W. Ni E u.,·:l r1kHI:ip • . 

Ltns 9: 11.H~tZ.rkcns, ii.R:Gn.::-·n, . ._'..y . .:lG:'2,.:-...:k,,} .. v.Zon,P .. v.On11n, - M.Bcm,Ph.Jansscn, A .OndcrY:z. ter, .C .Krc:s,ë.. v.Li..shciut, N .k abbe. Reserve en grensredter: J .Happel. 
Afschri,jvingen te richten n,:,n dhr,J ,B,'rsboc-m, 'Le:an van· blc,erdervciort- 567. UITSLUITEND SCHRIFTELIJK. 
PEOGfü\Mi,iA SENIOREN VOOR Z!Jl/:BAG , 24 J_~Iiü.b.RT 1960. 
2u30 DüSR L(•ns 1 

~---~ - - 12 uur L~~n3 6 - Ccleri-bf!s · Lc.ns 2 vrij 
-LL-::.1S 7 vrij . - 2 uur Velo 2-Lc_ns ~ 12 " :G},~T. e -- LPns · 6 - 2 uur Lens 4:Iilt!SH 4 12 " L,__·ns 9 - RVG e: -12 " [',Js "tdui vvn 5_-Lûl}S :5 

:-: (::. r.rsing, 

7 

·,,, In v~,rb,.,nd r;:0t hc-rhf:?..:.ld niet CIÜrcm0:q is J:.PLn:rying.i vr:)1~ ~ ~-;udf"tX:ijdcn vsn Lens ~5.gc:cchcrst. 
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De volgende se.niorèn word?ri verzocht zo spoedig moge-
.l'i;jk ·een recente pasfoto, voorzfen ·van naam,· voornamen en 
gefh<:irtédatum in te leveren bi.Î het Elftalsecri!liàariaat, Laan 
van Meerdervoort 567 : ~-Admiraal,W.1Ïahke,A.v.d.Bemt,H. 

,Beijersbergen v:Henegouwen,. L.Blom,H.v.d.Boc,gaardt, J.v.Brus
sel, K. Cramm,N .• Drabbe, P .Fre tz ,G._v .Gein, VI, v. ~ein ,F .de. Gro0t, 
Ph. de Heer, M.Hcerkens, C. J .Kras, P. de Leeuw, J. Linnewe·ever 
A.Lunet, A.C.A.Lunet, A'iLutterman, R..Verb:,ugh. 

-:-.:-:--:~:-:-. 

PR.0GR.A1!MA JUNIOREN VOOR ZATERDAG, 16 JANUARI 1960: 

- 3 uur Vl G2 15 
- 3 " V2G2L6 , 
-3ul5 
-3ul5 

Lens 8 - Westlandia 7 
Lens 7 -Wosj;r:,:j.ndia 8 
Wilhèimus 7-Lèns 10 
.vvp 12 - Lcms 11 , 

Terrein 00steinde,Voorburg 
Zuiderpa:r:k, 2de gedrnl te · 

-3ul5 Vrcd8nb.13-Lens 12" Terrein van Vrc,denburchweg 
Eijswijk 

-3 uur Len.s 14 - GDA' L 6 
PE.OGI:M.lMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 17 J,,,NUARI 1960 
-12 uur VCS 1 
-liJ.5 
-lul5 

- Lons 1 .. :!çr~cï"n Df:dGnsvr.Lrtweg 
V 3·G 2 L 6 

:i:1.e:.rr·eirr N~1:: ldv!~ jk 
· -2u30 
-2u30 

Le;ns 2 Velo 1. 
Wes tlm. ,1.. 2-Lens 3 
WiÎhalrrns 4-Lens 4 . 
OSC 3 - Lens 5 '. · .. 

Terrein o~steinde Voorburg 
Terrein Hoekwaterstr;a t 

OPSTELLINGEN: 
~· .. : 

Lens l ': qls'·bekend. 'RE:S:.: A.Nqwui', F.de H0ogd. 
Lens 2 : als vr,rigo weGk gepubliceerd •. Ros.; J .de Boer, 

:J. v ;Adrichem. · · · 
LEcns 3 : els v-0rige weck ge'publictcrd met A. de H.-.ogd" 

Rcs01'vó: J.J.lc>yer. SF.1tc,<.,nk0r,1St
0

; ·12.ul~. Thorbiêckel,:,c.n, heek 
Hr,, gweg. 

· Lóns· 4· ,· Scls 
S:~cKnk0rr.st: lu.45 

Lens 5 : r,1s. 
Juvr:brug. 

vorige· uc, k gepubliceerd. Rcs. :\'i. Vcrmuls t 
1 t W,,chtje Maliev~ld. ' --
bE.:kend. R(it: .•.. ,D .. Vl.r.nders •. Samenkcmst: ,lq45 1 

L~·nS 8: als vrrgEo wc.ek g0publiccerd. Rcs. T .Sr;1r: bers ,-- . 

-, 



' -200------------------------------------------------------------Lens 9 : als bekend met J\ •. v._WalJpflek en J.Kiebert. Res. r. Nauw, B. Wiggers. · 
Lens 10: als bekend. Res.; A.v.d.Be,::k· en R.Peters. Samen~: 2u15 Veluwèplein voor de school. 

· Lens 11: als vorige week gepubliceerd met F.v.d.Beek en l.Breuls. Res.: F.Jehee, W.Linneweever. 
f.iens ·12: nls vorige _week gepublice-0rd. Res.: H.v .• d.Heiden, f.d_e · Heer.., Samenkomst:. 2u30 Vel.uwepleiµ.· --

. Lens 13 : zie elders in de Lensrevue vc..,r training en · rilmmiddag. · . . 
Lens· 14 :-· à.'ls vQrige week gepubliceerd. Jles. :R.Overboom, l,v.d.K1ey. Zie ook elders in de Lensrevue vo0r trai_ning en lilmmidcl.ag. · · · · · · · · · . . - . 

. . 
PROGRA!,ill.A JUNIOR.EN', VOOR 23 EN 24 JAN.óO, 

lens l - .ADO ;' Lens 3-VrE.dnnbi.;rch; Vele- 2-L~ms 4; Lens 5-ILZw"rt; Lens 7-Quick Steps;' Lens 9- GDC ; ,,;;;_VV - Lens 10; lens 12-Velo ; GDS - Lai~ 14. 
-:-:-:-

l:.OGRA!.1!1g PUI'ILLI.N" VOOR Z-1'.?l RDJ.G 16 JA?i.'L",I is.::o, 
~u45 L~ns cn~b.I - H.W.C. I G l T 5 y, ' LJ ~ 

t_;:u4 5 LE.:'ns cr-.t.)?. II~ H. W. C. · II ·G l L 6 y 2 , .. u45 Lci,s c:onob.III-H.vf.C. III G l T 6 V 3 LJ 

!E UPS'.'ELLINGEN: 
Lens comb.I : J .do, Waart, R.v._d.Vnort, J.láddeldorp,N.Intera,C.v.Egmond, R.Eijkdhof, Th.v.d.Br.eemer, .A.Waslander,J. · :obben, R.Brand~·nburg, H.Brandenburg, H.Br2ndcnburg. · Reserves voor I, II on· III :R.Bergmans, F.v,Es,J.Mcjan,J.Nuyc k,~duijn ,H. Vc,rrmls t. · · 
Lcnscnmb.II:. l.t.Br0Gke,F.v:d·.ouderaa, H.Rothknms,R,Duyvc·tyrt ,:F.Knene, A .v- "'Es, è .R~Ób'ol, J .M"Groothuiócn, C. Vcrv,~r,rt; ~ •. 2.. .• Grnnthuizer..,.J .Wr:lse..rie t1

,
1C'lff. · 

L,,ns comb.III:P.de Kh.yn,, A.Ncc'ke, R.Bl.c-k,1A.v.d.EuitEénbEek, \Arands, L.Boin,Chr.Krcuger,. J .v.d.Zdr.,, A.de Vries,R.C,ompuizen, P.v.Dijck • 

.Afschri,ivingen : · zie J1:'nionng~ds. 
Z·· '11 training:- ~18 d,: v.:~lch::n r,fg~:kcurd ziJn in· tl'-'"' z.:. sl é.!an 

'é 1 
M' J'.:::.-~hG 1 s tr •. 0ï.. 2 ',"..-r v.-.rr <1...:.- v·· t. :,._ s,.-.-, ·_ 1 (·.rs vcrr ·:...-_ ns Îl en P. 

, 
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Bewaar deze Lensrevue, want wanneer zaterdag de wed

strijden niet drorgàa·n, wórdt het pupillenprogramma ver
schoven naar vnlgende weck; De npstellingen blijv.en' dan de-
zelfde ~n vmrden niet opnieuw gepubliceerd, · 

-;-.:-:-
Nog eens : de training op zaterdagmiddag, 

Wanneer op zaterdag de yelcièn zijn· afgekeurd, dan 
is er 's middags in de gym:liaal aan de Herschelstraat trai- · 
ni·ngsgelegenheid. 

De pupilléntraining wordt goed bezocht;. er- blijkt 
bij de spelers van A en B wel a~imo voor te bestaan. _ 

· Alleen één. punt , 'Jnngens : ,de zaal g2at pas open 
rm k1:nrt v~~r twee en het is niet de bedoeling - hoev,el we 
het erg pr,. ttig vindeb, ,lls; jullie goed op tijd zijn - dat 
jullie v~.'r dié: tij.d- k0mcn. Kom dus vnc,i•taan tusson kwart 
v00r twL.._, ff~·1 twee uur, nic~t l~ ... ter, n:.2.&r ock ni,_ t v:i-;ncgcr. 

Bij L, ns 13 ·,:m 14 °iB 2c <'pkomst v-~or de trailjl.iljl.<; · 
niet Z\.t.:.st. ;·:r1t is het, jrri~;c,ns, geen .tijd, gcc!l. zin cf ~ 
we:€it je de : . .:.::; niet ? ,Dcgé1it.n~ die\ er vnrigc w .... Ll~. nok w~.I'~-n~ 
zullen zntlr(.;.'--'i' o~k wel ¼·::.~r v::n de ·partij zijn, m:1~r 00k 
d" and8ren z 0 1,;den ,1c toch udvLscren van deze oef ongelegen- \ 
heid gebruik te maken. . . ,. ,• Tijd,: van half vier'tot vijf uur. Plaats: gymzaal 
Herschelstr. bij. de W"imars,tr. · 

Ook vnor deze groep geldt : kom niet te làat, maar 
kom '"'k niet vroeger dan k•,vàrt over drie, want de deur blijft 

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

JUNIOREN CONTJ,C'ï'MIDL~G. 

Het is de bedoeling op zaterdager;, als de vc.etbal
wedstrijden niet dc'rg&an, c0ntactmiddagen te h"uden in ons 
clubgebouw. 

Omdat we t0veel jtmioren hebb0r;, <'!:l die allemaal 
t8 golijk binnen (en vci,'ral prettig bezig ) te h"u:f:n, heb
b8n re béslnten znte'rdag a~S. eBn eerste c·nt~•ctmiddf¼g te 
hé-u.icn 1t'"'cir L2ps 9 en 10. 
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lle jnngens van deze elftàlle:n w<'rden nm ongeveer half dri'e verwacht in nns ciubgebouw. Mèt ·vcirschillençle gezelschapsspelen .en wedstrijden denken_ we ongeveer, .. ? _uur te vullen. ·· Er zal vo<'r spelmateriaal gezorgd worden, maar wanneer iemand.een of ander spel wil meebrengen, kan dat alleen maar wnrden toegejuicht. , · 
-:-:'-:-

Juniorenfilmmiddag. ·· · "· 
. ,Als zaterdag de wédstr.ijden:nie·t dnorgaan zal er voor de spelers van Lens 13 en 14 een filmprogrammatje worden gedr.:aid in .het i'ilmloka,!il van de broederschovl aan de Herschelstraat . .Aanvang half drié. Einde : preèies 0p tijd nm 11an de·· training te beginnen.· 

Dit is dus alleen, als· ·de veldeh zijn. afgekeurd. - : - : - : _. 
. Hartelijk dank /ilan de " Cl'ubavondbczockers II v0or het ht~rl!jke fruit. 

Ik s.tel deze g8ste bui tengewnon rp pr:Î.js; In de loop van deze week harp ik hût Zieb:mhuis wc.er te kunnen vcrl,:;ten, 
P,liiHrshrn,k. 

St,~rid ,i;_,bileumfonds: 

. Tot nu toe werd. 23. - f. overgemaakt •. 

, 

.' 
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DE; LEN"S.EE);-UF ----------------~-----
Weekblad v:a:.R.K;V.V. "kllIG en SNEI:. 11 

Redactie: G.Lam, Wilgstr.?l,tel.391224 - '· 
, _ G.Jehee, K.Emmakade,60,tel.p33674 . 

============Gironummer t.n.v.Penningm.LENS:=226111=·======= 
33e ~AARGANG (1959-1960) n°21 21 JAN.60. 

==============================~=. =========================-
LENS'ZAKAGÈNDA 

Donderdag 21 ,)jan : Zaaltraining voor junioren 
Zaterdag 23 " : Jun.s,9,10,11,12,14 en-pupillen• 
Zondag. , 24 Il : Senioren l't/m 9 · Jun. 1 t/m 5 ·. 
Maandag,. 25 " : Clu)Javond L 
Dinsdag'" 26 " : 'senioren-en juniorentraining 
Woensdag· 27 il. ''' Woensdagmiddagclub training 

.: 
: + 

=-=--===-==========, ==.------==-------------------; --------
RE,BT U At AA1l ONS JUBtLEUMFüNDS GEDACHT' ?? 

====-======-==-====------------------------------------=-=-
ElN GESLAAGD JL~IffEZST ! 

Voor ee,1 bi.jna uitverkochte zaal heeft het toneel
gezelscLap ODIA het 39ste jaarfeest van Lenig en Snel' ver-

. ~o:·gd.' ,Op ,: en andere wij'ze dan wi~ .ö,1 t tot nu toe gewend wa
ren. Want te,;-wijl d, Lensgemeensèh,.p il, andere jaren vóór
mid.dernacht al tijd d;,or een cabarèt.~ezelschap werd· bezig
gehouden, werden ,·.·e d°i tmcal betrokk;n in er,,rr komische thril
ler die onder de n.aam 11 Gieren ·or, h~t veilig nest 11 o_p de . 
planken· van De Vereniging werd .gebr&cht. Dat1.'veilig n<?st " 
slaat op de naam van een hotel, dat, op een eenzaam eilandje 

. in een 'meer gelegen, zijn naam alle eer aan doet, het "gie
ren" heef't betrek_king op de misdadig~ elementen die dit hot.el 
met een bezoek komen vere.ren. Ien grc~pje juweeldieven he~f't · 
het H Vej_lig Nest " nr.:.rrel~~k uitverkorer" als de ri:eest ge~chikte 
plaats on, de " poet II te verdelen. Ha tuurlijk ·é:.o&n zich al
lerlei c,o:t;:licaties .voor. Zo speelt bi.jvoorbe,pld etc;n opvulle1~
de geli;kenis tussen de bQ'üdeleider 11 De ·s::..achter II PR een 
toeve.lJ i€;e hotelgnst, ~:0 zwa:ce jcnie.ns danig :9a1·te:n._ \~nnne.er ,' 
e3,· bov.enf'~ien rüzie in f:igen. kr.1.~'î, or~tstË.t9t, .iz_ l:et duid€lijk, 
_à.at de k~r ... ;.:;etl van de t:l!:.cl'.ter c.s~ met het bed.r:i.jf afnc:-'cn. 
li1der·:,:c.d v,erpt de l&rc::,benige beè,rilde _pei;siong,lct zich op 
als c'e rr.c, ster-dé'cective die de bendeled"'' met ·~nti8ke vr,zeli 
\:ke-~tje- f~r" sl8.at, 1.fc .jt·,:uPlen :;Eer te voorsc~i i~ t0ye-rt r-n 

1 
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de schone herber~iersdochter ten slotte aan zijn al dan niet 

- ruigbehaarde borst mag drukken. Een leuk gegeven dat door de 
spelers met veel verve werd. opgevoerd en de zaal tot het eind 
toe aangenaam· bezig hield. , . 

Daarna was het de beurt aan The- Cameleons die met hun 
stuwend :titme de talrijke bënen in beweging brachten. Het be
hoeft wel geen betoog dat· ook dit bal een groot succes werd. 
Gétuige de wijze waarop hij z.ich in de polonaise stortte, 
heeft de ru·stkuur Henk Janssen bijzonder veel goed gedaan. 
Hoogtepunt was wederom de gave swingdemonstratie van Henk en 
Mies, Mister ·and Miss Rock 'n }loll. Het was adembenemend ! 
Om twee uur kwam he't einde. De tradi tieg(hrouw had Lens haar 
verjaardagsfeest weer'op luiGterrijke wijze gevierd. Vindt U 
het gek dat we nu re€ds uitkijken naar het grote jubileumfeest 
'eind 1960, een feest dat, z,oals o.nze vonrzi tter het in ~ijn 
openingswoord aankondigde, zetr groots van opzet belooft t.e 
worden en waarover U elders in deze Lensrevue meer kunt lezen. 
Mogen wij dit verslag besluiten 
de·PéPé die deze.avond zo prima 
zijn we nu zo langzamerhunè. wel 

r::et een woord 
georgan,iseerd 
ge, •end. ' 

vari dank aan 
heeft ! Maar dat 

OFFICEE::. 
In ballotage: , 

n069 A.J.G. Stoové, 17.1.47 Sneeuwbalstr.9 
70 Th.W.C.Duys, 13.9.47 Melis Stokelaan 1880 
71 A:Ch.P.v.Harten, 24.10.50 BereS.t 1inlaan 104. 

Nieuwe donateurs: 
~ 96 C .D. Ruigrok, Zuid.er Leidsevaart. 7 Hillegom 
597 W.W.J.Tap, Helmèrstr.64 Den Haag 
"98 C.H.B.v.d.Putte, Vaikenboskadp, 602 
599 W.C.v.,1.Starre, o:,kernootstr-.155 
600 P. van bs, ~r~raerstr.10 Voorburg 
601 H.M.Kool, Pr .1Iaric.nnelaan 240 te Voorburg. 

BE: s tuursve·rg-nduring; . 

G.J. 

De e . v. vè. gaderj ng v'ln het bes tuur ze.l worden gehouden· 
op itrijdag, 2·:~- Ja.n.60~ .L·laats van LandeiiLg zal in de Lensrc
vue van "'·· s. we.-k wor.dcn bekend gema,;k t, 
K.N.V .B.--}U'.'.'O. I 

i,O(';_._- l,.-. t c.1."~:r ::_::;(R,t,.'· t V~ 11 !.'lE t, TE èl ~r.:..~,j i-·/~:;~ '"lt'.i.\:.1:::::,;-;c;. V!::11 7..~!, :_:.t~ 
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jl.· blijft pool-formulier n°109 · met datum 17 jan.60 geldig 
voor a.s. Zondag, 24 jan:6!c),,'Ömdat a:s. zondag het zelfde 
progralll\Ila. wordt ye~speeld •. Toio.fo:rmulier n°;i.o: kan dus tot . 
zaterdagmiddag a.s. VIJF UUR \Vorden ingeleverd op de bekende 
.adressen : sig?mag.H.v.d.Lely,· Bouvilustlaan 95; sig.mag. 
P. Wustef·eld, Regentésse:j.aarr 3!98; sig. mag .K0rlvinke, Vléimar
str. hoek Valkenbos:J.aan; sig.màg. Korlvinke, Beekláan heek 
Laan van.!.!eerdervç,ort; sig.mag.A.J.Walraven, Gouderiregenplein 

.58; Ons Clubgebouw, Hengelolaan 600 en·aan het secretariaat 
2e. Schuytstr.60. 
TRAINING. , 

. Gra"'': "lillen we nogmaals de nadruk leggen op het 
grote belang van een regelmatige training. Juist in de tijd 
dat de wedstrijden onregelmatîg worden gespeeld, is het zaak 
om in :conditie te blijven. We •;,erwachten dus op Dim dag-en 
WoensdagR_; :·nd elle spelers diè' niervoor een uitnodiging 
hebben oni;v, ngln: 'op ·Dinsdagavond speciaal het huidige A" 
junior~n-elftnl, dat momenteel zo'n goe:de positie op de 
ranglijst ~r.neeffit .. Kunnen_ ·•Ne 'h"iEr0p rekenen_? 

-:-:-:-. 
PROGRABiA fE!ffORi:.,ï VOOR ZONDAG,-24 JANUARI 1960. 

- 2 uur·• Lens l - Altior 1 ... V 1 .G l L 5 '. -12. " Lens 2 Lnekkw-.5 V 1 G l L 6 
-12 " Lens 3 - Spoorwijk 2 V 2 • G 1 L 6 
- 2 Il Velo 4 Lens 4- . ~Harry 11-oekstr,-Wateringf/n 
- 2 '·' -Lens 5 - Wassenaar 7· V 2 G 2 L 5 
-12 Il Quick 8- Lens 6 de Savorni n ,Lohmanlaan(Nw·. 

: ' Hanen burg) 
- 2u30 Lens 7 - BTC 5 V 3 G 2 L 5 
- lul5 YVP"8 - Lens 8 'Zuiderpark, 2e gGdeelte 
-12 uur Lens 9 ALO n,• C V 3 ·G 2 ·1 5 -:-
OPSTELLINGEN 

·1e·ns l .:, H.Eisenburgcr, J .Admiraal ,J.Beijersbergen, 
B:Luijckx,C.Pcetcrs, J.dc Heer_, J,\füstè.feld,H.Hake1;,l{.Ja
cobs, J.Ras,W.Hegge, Rese-rves: A.v.Lanrhovcn,L.M.Knijff,· 
R.dc >\aart. Lcide·r : dhr_.S.B.Gras.: Grensrccli°ter:dh:r:.A,Bogisch. 

, Len~.L_: :lf.Verhei:gd_, I,/,_M.L,:!(nijff, H.Ki!mper.,A .Hoppenbrom,ers 
J.v.è thor, A.Linncweever, 1.Burghouwt_,F.Burghom.-t,R.Wüstefelè. 

J.~1 .tt:i · rb:.ijk,~ HT 1-· •. ~;_;r.it€-:ecrv:- s': N .-dc __ èh_·1.1.,:··1fr; - A.':.'i~~''G_ .. ,r. 

/ 
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Leider: dhr.A.de·Weert. GrenGrechter: A.Tisseu:r. 

Lens 3 : C.v.d.Beek,A.v.Luxemburg,G.Kempérman· Jr. ;J .v .• Dijk, 
VI. Stoové',B .Hendricks ,R.Blok, P .Fretz ,R.Mahieu ,H ;Rooduiin, 
P.Meershoek. Reserves: G.Lam, R.Verbrugh, J.Brussel. Grens-
rechter: ·G,Lam. Leider : dhr;G.Kemperman: sr·. · · , 

Lens 4 :- A,Beck,K.Admiraal,C.Veldink,H.Naastepaè.,C:Hooge
veen, H.v.Niel,P.Bergen Henegouwen; L:Fortman,H.Lanc:ée,J.Lin
neweeyer, J.Borsboom. Reserves : V.v.Laarhoven. Grensrechter: 
V.v.Laarhoven. 

Lens 5 : M.Suiükerbuijk,H.Cramm,Ph.de Heer, A.Hoefnagel, 
J.v"Westing, R.Verbrugh, A.Tisseur, F.Vlolff, A.Lutterman,R.v.· 
West:1,ng, F.de Groot. Reserves : H.Intema, W.Bánke, Grens-
rechter: H. In tema. . . 

Lens 6 : H.v,d,Beek,1:LöwEnstein,F,Schippers,C.NiPuwen
huizen,R.Bccker, G.v·.Gein,L.Blom,G.de Zwi:jger, J .KuijpErs, 
G .Jcheü, J. Brochard. he serve en grensrEcchter: A. Loyko:.s. 

:Wens 7.: J.Frijtèrs, A.Krol,Chr .. Vcrhc.ugd,A.Lunct, .;,Schutte 
J .R'.·nsdorp, J. v.Bnssel, C. v .d .Bogaert, P .de LeL uw, J .fü·ussel ,J ~v. 
·:,;.écsting. RE:-serve en gr~nsrc.chter: L.Nies3en. 

kns 8 : R.:!fr'iieu, J.Ballering,J.Bom,J.Roozenburg,H.v.1, 
· Eioogc:.c.rdt, :B'.Mourik,A.v.d.Bcmt.,H.v.Ihjn,Li.l.ilder, -A.Ro0du ".'ijs 

S.Kroon. _E::serves: \i• •. ±:Jicuv1E.nkr~mp, ;r.Bontje. Gr(.hsr_c.cht-..,r=·._.. 
r;icu-.·:enk:~r:.p. . 

Lens 9: ii;.Hu;rkems, ;·,.Klüm:n,J.v.d.B0ek,.J.v.Zon, ?.v.Onna, 
!.!.BOM, Ph .Janssen, A .OndE:rwater, C .Kras ,lJ. v. Lieshout ,N .Drabb€, 
Reserve en grcmsrcchtei-: J.Happel. 

Afschrijvingen te richten aan dhr.J.Borsboom, Laan van 
Meerdervoort 567. UITSLUJ:!rJ,ND SCHRIFTE~LIJK. 

PROGRAM1,A SENIOREN VOOR zmm.~G, 31 JANUMi.I 196à; 

2u30 DOSR - Lens 1 ·12 uur Lens 6 - Celeri tas 7 
Lens 2 vriJ LGns 7 vriJ . • ... 

- 2 uur Vf'lo 2,-Lens 3 12 m,r·B1IT a Lens $. , 
- 2 uur Lens 4.:.!JMSH 4 
-12 " l'o S:,tdui ven 5-L,;ns 5 .. . . 

·., 12 " Le:ns 9 - RVC 8 

?RuG R.Ài.IMA 
-·:~:-: .. -

. ·-Y .. ·,r .:;- i . L C 
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-3ul5 Wilhelmus 7 - Lens 10 Terrein Oqsteinde· Voorburg 
-3ul5 VVP 12 - Lens 1~ Zuiderpark,2de gedeelte. 
-3u).5 Vrendenb.13 Lens 12; 'l'errein van Vredenburchweg 

Ri•jswijk 
• ~3 uur Lens 14 · GDA · V 3 , G 2 L 6 

PROGF A!.;l,lA JUNIOREN VOOR .ZONJlAG 24 JANUARI 1960. 

-12 uur VCS 1 - Lens 1 _Terrein Dedemjlva,;,rtweg 
-lul5 Lens 2 - Velo 1 • 
-lu15 Westl,mdia 2-Lens,,3 

V3 G2 16 
Terrein Naddwijk 

-2u30 Wilhelm.4-~ens 4 
-2u3~ OSC 3 - 1ens 5 

Terrein üosteinde Voorburg 
-Terrein Hoekwa terstraat 

{)PSTELLINGEN: 
Lens l : als 
Lens 2 : <1.s 

J.v.Adrichem. 

bekei;td. RE,s. A.Nowee-, F.de Hoogd. 
vorige weËk 'gèpublicee:rll.. Res.: J .de 

. '' 
Boer_, 

Lens 3 : als vorige Wc'- i-: !',;epubliceerd met G.de Hoogd .. · 
RcsGrve: J .M(.yer. Samenkc::st., 12ul5 Thorbeckelaan, hoek 
Ifu:..-,gweg • . 

Lens 4 : ,;1s vorîgc week'.'gèpubliceér;, •• Rcs ,',!. Vcrmulst. 
Se:~enkomst: lu45 · 't Wachtjc, J,;~lil veld •.. 

Lens 5.-.: a-1s bek~nd.·.flc-s .>·Z':·,;e_rtJ_.crS. Snmcnkc·r.-:st: iu45' 
-Iavabrug. 

Luis 8 als vorige' week gcpublict·crd. RE,s.:T.Smabcrs, · 
JLSmi 1;_. 

Lens. 9 als bekend met ·i\'.:v.Wasleek en J .Nu;rens. Res.: 
J .• Nauw,B.Wi-gger,s ( .zie contactmiddag ). . -- · 

Lens 10: als bekend • Res.,: A.v.d.Beek en R.Pcters. 
Samenkomst: 2ul5 Veluweplein voor de school (zie contact-
middag) . • , 

Lens 11: als vorige we8k gepublicûerd met F.v.d.Beek en· 
J.Kiebe,rt. Res.: F.Jchee; W.Linnewecvcr (zie ccintactmiddag) 

Lens 12: als .. vorige week gepubliceerd. R,:.s.: H.v.d.Heiden, 
de Heer. S11menkoc,st: 2u30_ Veluweplein (zie contactmidda'g ·). 

Lens 14-:. als vorige week gepubliceerd. R_cs,: R.Overboom, 
J.v.d.Kloy. . 
PROGfui!J,,A J'..,'NIOREN VOOR. 30 lsN 31 JANUARI 1960: 

Lens l"AD<:; ·_Lens 3-Vrr:denburch; :velo :.LE!ns 4; Lens 5-PL_ 
Zwcrt; ~'.~:;fr .. :-q_ .-St_. ; ic,ns ~ 9-Grs;; -EK.P.VV-Lens 10; Len?I 12-Vcl"o; 
1,;: · - Lt. !.lf' 1-r • r 

' 

' 
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PROGRAMJ.[A' PUPILLEN voÓR ZATERDAG, 23 JANUARI 1960. . 
' • 3 Lenscombinaties spelen ~egen HWC om lu45 op ons terrein . 

. Voor opsi.ellingen zie de vorige Lensrevue .• Wie niet meer weet 
of hij is opgesteld, moet maar even informeren bij dhr.A,v, 
Gastel, Tomatenstraa; 166, tel.339900. Afschrijvingen: ~elfde 
adres, uiterlfjk vrijdagavond. De wedstrijden gflan door, als 
de wed.strijden ,van Lens 8,9 en 14 doorgaan. 

Alweer: de zaterdagmiddagtraining. 
O~dat de pupillengroep te groot en de juniorengroep (13 en 

14 < te kle;in is, hebl:ien we ee~ .n~euwe indeling moeten maken. 
Om~ uur worden voortaan de A-pupillén verwacht+ enkele spe
lers, van het B; nl. R.Bruggemans, H.Brandenburg, Th.Brochard, 

·• J.v.Lüshout. 
Cm half vier: de overige. ]l-pupill.en 2n de spelers vsn Lens 

13 en 14.· 
Nogmaals: deze training is dléén, ·,ls 0r geen wedstrijden 

zijn. . 
Contactmiddc.g: Indien zaterdag de wedstrijden niet doorga&n, 
v1orden de sr;,:i.ers van Lens 9 t/m 12 om h~lf drie"verwacl:t in 
ons clubgebouw, waar een contactprogr .. n~"'" z l wordEm georg&
niseerd ( met o.a. tafel tennis, vootb&lspcl, Èmz,. ) • 

1920 '-- 1960 
Zij, .die zondagayond j. 1. getuigen waren van het feest, 

ter gelegenheid van Lèns• 39ste verjaardag, zullen met belang-
.stelling hebben kennis genomen van de primeur, waarmede voor-
zitter v.d.Laan zijn welkomstwoord kon versieren; nL het ' 
nieuv1s, dat in de grote zaal van de Haagse Direntuin het grote 
4o-jnrig feest gevierd zal worden .• 

Alzo, een zaal waarin en. 1400 mensen een plc,ats kunnen 
vinden. Het lijkt heel wat, m'E.ar warmer we het getal van de 

• ·steeds groeiende Lens gemeente in ogonschouV1 ri<':'1c'n, is een 
fcestvierelide menigte· vnn Cl!. ë.!nde:rhalf duizend- man maar .ge-
1·1ng, Taxeren wè het u:.nt:,l senioren,. junioren, 'donateurs en 
donatrices met hun gtztc.~enlijke f~anl:i:nng (li::0s: ,,de gezinnen, 
W~Erin de Lens Revue wc:i,olijks circuleert) zécr vciorzichtig 
op 5000, dan .. komen nc tot de conclusie det 3500 pérsonen, die 
bi: li:rngstclling heb ten -voo~~ onze :·lub., hièt V.··!'! ~< pr..rtij zul.-
1:-cn kt..r~r~cr:. ~i J!1. ! ~ :~·:.:l '.>'. ~ La> .. .,;.,, . 11... ·;-.... ..,ft .: -eek 0c1·:...,p-:.:_ri: ... -ii•• 
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lijk gezocht naar een gelegenheid als -het veilil1ggeb"ouw van 
_ BJrokk'er, waarin het vorig jaar: het orkest van Victor Sylves-

i · . 1 
ter een auditorium van 5000 map voor zich zag, maar ja, een 
dergelijke gelegenheid was niet te vinden. Daarom, niaar de 
Direntuin ! En nu iets over he't programma ! Ik had U immers 

' . . 
beloofd U iets over de plannen te onthullen. Eèhter de situa-
tie is z6, dat dè voorzitter v'an het jubileumcomi té dhr. ·, 
Praalder Uw reporter slechts -heeft toeges.taan_oin alleen op 
bepaalde p: nten defini ti~ve me.èedelingen te doen. De enkele 
gegevens - die hieronder volge'n - mogen U echter een indruk 
geven van het.niveau, waarop de feestviering zich zal bewe-
gen. Als conferencier zal voor ons optreden-Rudy Carrell, 

ontegenzeggelijk de beste Nederla.ndse conférenc_ier van dit 
og€nblik. Een jonge man, die als het moet in staat is om een 
pro[ramiiia van.droog zçtpp. tot het publiek•te doen spreken. 
M::t.r een droogzand-programma is er niet bij. I:.en k8c:r ven -
,:,r•,i·cten zullen hem rnssisteren, o,a. het teedy T1 i o, onge
t;;-~Jfsld bij de jongsren goed bekend. Voor-tfl zijn on;lcrhandc
lingen · g,:,ende met : de Sevor:: 1 s ( de Postkoèts, '!,'w8e ree- _ 

'bruine ogen ) ; de 3 JacJ.:sons :, Harmonica-virtuozen van wer0ld 
fnam; Rcxis, clo,\~ Yan eigén b'Odem, op tenzame 2~tistiE'ke 
LoogttJ vertoevend; Henk Bouman - gochelaar en manipul'.:,tor, 
aan ,:-ie het show gede;elte zal ·word.en toevertrouwd. 

Hopelijk, k2n Uw repor,ter bij 'n volgende gelegmilwid 
meded len, dat ook de' onderhandelingen met deze artisten tot 
éen gunstig r.:sultaat· hebben geleid. 

Het feestcomité werkt gedurig aan deze zaak en laten 
we het veel succes wensen bij de besprekingen. Van ons ver
trouwen in hun slagen moge het ·comité overtuigd zijn. 

Maar, laat mij nog even ,terugkomen op de bestaande 
verhouding tussen het ge.tal van de Lens menigte en de capa
citeit v,::n de Di'rentuinzaal. U _zult V!erkelijk Uw opgave tot 
deelneming aan het feest niet ,kunnen uitstellen tot November-

December, want dan zou U de kE,ns lopen to-t degenen te be-_ 
horen, UEtn v1ie het fecstcomi té n~on zal moeten verkopen •. 

En nu ik met het woerd verkopen· p.e kwestié v1,n de 
kosten in het geding heb gebrr,cJ-;t, wilt U natm-,rfèijk weten, 
wat de prijs zal zijn. 

Wel, l· icrover lt,est U in dé volgende L~:ns· .?r1-vue- in 
[,·:.j: .. ~i .... u,_h-,.c ... n~ Voor .h.-n, t~i-,· .. t :··;_i.:n ht:1,· {.; ... ~.1n -.-.,:_:_.:..n ko-

. --
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men - vader·, moeder, seniorl~den en junioren - en die 'zich 
i,e spa&ractie herinneren van Zilver Lens, 'zij nog vermelic, 
r.at zij ir. staat zullen worden gesteld .het feest in termijner. _ 
pp te bouv1en: Over de orgr.nisatie hiervan, hoort U nok in de 

• volgende revue van · 
de Reporter van het Feestcomité 

p .s. s -- tand van vri,iwillige bi.jdragen: ., . 

-Aanwezig was ..... . 
-Eij plaatsbscpreken op 

17 Jan.60 ontvangen : .... 

-Ontvangen op feestavond 
17 Jan 60 

Aanwezig p~r heden_ 

'· 

., 

f.23--

. 5. -. 

· 30,81 

f.SB,81 
======== 

' 
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D E L E N S R !<. V ·U 1:.· 
Weekblad v, d .R .K ,V, V." LENI_G en SNEL" 
Redactie: G,Lam, Wilgstr.7l,tel,391224 

G,Jehee,K.Emmakade,60,tel.633674 
Girónûmmér't,n:v.PeJUi.ingm,LENS: 336711 

\ c======================================~================== 
. 33e JAARGÀNG (1959-1960) n°22· 28 JAN 60 

LENS' ZAKAGENDA 
Donderdag 28 jan 60 ; Zaal training voor. junioren 
Vrijdag 29 Il Bestuur.svergadering 

·za.terdag 30 Il .. Jun.s,9,10,12,14 en pup. 
Zondag 31 • " Sen.1,3,4,5,6,~,9; Jun,1,3,4,5 . 
M~andag l feb Lens'clubavond ! 
Dinsdag 2 Il Senioren-en juniorentraining , 
Woensdag 3 Il Woensdagmiddagcl ub ei;i train':ing selec-

tiegroep · ! • 
Donderdàg 4 " ; Zaal training. . 

. - . WAAG .EENS EEN KANSJE IN DE VOETBALPOOL ! ' 

NOGMAALS TRAINHjG ! 
De vo·orbereidii1gen voor een 'grootse viering van het 

40-jarig bestaan van onze club zijn in volle' gang. Maar het 
_zou toch prettig zijn, indien we voor deze datum nog een 
of meer andere feestjes zouden kunnen vieren, t:w. kampioene.
feestjes. Daar' kunnen ·on·ze spelers nog voor zorgep ! Een van 
de voornaamste voorwaarden is een regelmatig bezoek aan de 

·.training.Met enige goede wil moet het.toch mogelijk zijn 
zïch dinsdags~of woensdagsavonds vrij te maken. Vooral het· 
bezoek op de.dinsdagavondtraining laat v~el te wensen over;_ 

· Menen de spel~rs van Lens 4 {senioren) en Len.s !(junioren) 
dat zij; zonder een goede conditie, ook wel kampioen .kunnen 
worden ? Dat zou wel eens een fa"tale vergissing kunnen blij.:. 
ken ! Maar nok voor· dè andere 'senioren zijn deze oefe'nav~~ècn 
zeer aan te l--velen. U zult zien dat uw eigen pre.statie én 
die van µw elftal daardoor met sprongen·zullen stijgen. 
Daarom ve:rwachten 'we U allen Op de training. Weer of ·geen ~eer, 
getraind wordt er ALTIJD., 

' 

-· 
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.-Nieuw lid . OFFIC!Ett 
> 43~ H.N.A.Pelste:r ,ll.l.40_Lunterenstr.88. tel.)23185 

Irt'° ballotage: : ·- . . . ' ." ·· . . 
n•70 Th.W.C.Duys, 13,9.47 Melis Stokelaan 1880 , 

71 A.Ch.P.v.Harten, 24.10.50 Beresteinlaan 104 
Ni uwe donateur·s: · · · 

·60 J. Ten Hoeven, D:j.erenselaan -52 
60;, C.H.Staver, de Carpe_ntiers.tr.51 , 
604 Mevr .Fr. C .A-.R0 senga.:.·v .Bèemdenlust, Arcliimedeatr. 137 

·605 A.J.Albertf, Wolwevers~aarde 541, 
606 ~.Caspe~s, Klimop~tr,lá,,... · -

. _,6.0r .M.Janszen-Spi tman, West,yl;i.etweg 143 te V_oprburg 
60~ K; B .l{oenraads; Ïeplaan '33 
6ü9 J.A.Vermeûlen, Corri.de Lynstr.76' 
610 G._Smit, Schelpkade ··1 •t - . -

K.N.V.B.-TOTO. 
Ondanks het feit; dat ,we deze keer twee zondagen over één 

_, pool '.:enden doen, en er dus. alle reden was, om de inzending 
van het .formulier te vergeten, waren er toch n0g 448 deelnemer: 
Een deelm,•ser belde ons op me·t ·de mededeling dat hij 12 purtten 
had verg2,Erd. Bijna weer een prijswinnaar:. Co::c-. Peète.rs · l:recc:; 
bonnen reet een waarde van f>-295 .. Gefeliciteerd. En nu maar 

' · .wachten op de volgende. ., . - . 
Naast, de bekende af,ress'en, t.w. sig.mag.H. v.d. Lely, Bouw-

: lustlaan 95; ·sig.mag.Korlvinke, Weumarstr .• hoek Yalkenboslaan, 
·, -~:i,g.JJa&".Korlvinke,. Beeklaàn hoek Laim va_nMeerder'voort, sïg. 

mag.P.Wlistefeld, Regentesselaan 198; Sig.mag.A.J.Walràven, · 
Goudenregenplein 58, ons' clubgebouw Hengelolaan 600; dhr.Houke: 
2& Schuytstr.60, "kunt U vanaf deze week cok ·tere.cht bij sig. 

· mag. J.W.Hoornweg, '/,È:steinde 569·. '' -. 
. De mogelijkheid bestaat om het aantal inleverïngsadressen 

-nog·verder uit te breiden. i'/e zoeken :ian evenwel eerst een 
aantal leden, die l:ierei,d zijn op zate;d.ag.:.0 i<l'.lag de forrr,ûlieren 

. op:deze adressen op te halen. U kunt cl•·c;rl{:edt! de vereniging 
een grote dienst bewijzen. -AanmeL'.h:gen "p maandagavond op 
de clubavè>nd in ons ge b01.iw aar{ dE:· H: ,L;elolaan -~ij' àe pool-
commissie·• ·"e zijn ·benir.;uwd . . . . . 

Voor a.s.zate:r·dagI!.iè0.E.g VIJF t:"CR .:~1lPv0ren formulier n°110 
me:: datum z..:.1."60~· ··· -- · 



. ' 

. ' . . _213_ ...... ---------·-----------·------------------------------------' ' 1 

BESTUURS'IBRGADERING. 
l)e bestuµrsvergadering yan vrijdag a~s. WOl'dt gehc ·• 

ten huize van de heer· P.Meershoek, ·Berber>sst:,,59, Aanvang 
acht uur.·· ·• . · .. '· · .. · ., .. . . ..... -.- .. -.-
UITSLAGEN VAN HET AFGELOPEN WEEKEINDE. 
Senîorer1 JUNiOREN 

Lens 1 ·- Altio:r :) 0-0 vcs l - Le11s :a 
Lens 2 ~akkw.0 afg. ]iens· 2- Velo • 
Lens 3 - Spoo:ar..2 3-2 , ' Wes':ti.2- Lens 3 
Velo 4 - 1ens.4 4-7 W~i1,4- Lens.4 
Lens 5 - Wá:9,7 :?-6 ·otG:i -· Lens 5 
Qu:ick 8- Lenl) 6 5-1 . · _Len":;, 8- West!. 7 
Lens 7 BTi 5 2-2 ·Lens 3- Westl.l 
îYPB Lens 8 0-6 , .. ~;i1.lt• 7- Lens 10 
·Lens 9 - ADO °Il 0-4 vvr, 12- Lens !l · 

Vredenb.13-Lens 
Lens 14-GDA 

D .O.S .R . ..:1,ENS ,. 

12 

afg. , . 
u-3 
1-2 
5-1 
1-5. 
1-1 

·3-\l 
0-2 

10-0. 
1-0 
4-1 

De reis ;naa:r Roeloi'arendsveen gaat zoals gewoonlijk weer 
'p··, ~- bus. G·aat u mee' '::ore, er dan voor zondag a·. s. om half 
één bij café J ,Hierck, ApEldoornsela,rn 46 te zijh, Er staat 
ons eerste wee:r een zware wedstrijd te wachten, wbarbij 
uw aanmoedigingen van groot belang zijn. Bovendien zijn on
ze- voo:rt:rekke:JFs nog lang. niet uitgeschakeld, Zoals steeds 
zijn de :reiskosten voor senioren-supporters f.1.50 en voor·. 
jllnioren f,.1. - · · · · 

. . ' 

PROGRAU,;A SEiHOREN VOOR 
-14n30 DüSR - Lens 1 

ZONDAGï"3l .JANiJARI 1.960 -
Roelofarendsveen 

-14 uur Velo 2-Lens 3 
-14 ' 11 "Lens 4-Hli!SH 4 

. Harry Hoekstr.te -Wateringen 
Vl GlL6 

-12 11 Postduiven 5-~ens 5 
' 1 

-12 11 Lens 6-Celeritas 7 
11 B!l'.T 8 -Lens 8 -12 

-12 11 Lens 9-RVC 6 
-:-~-

Landgoed "1iade s tein "Mons ters(l-
weg t.o.v.n°10 Loosduinen 

V,2 Gl.L6 • 
Hengelolaan · · 
V3 G2L5 

• 

., 
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Lens 1 : H.Eisenberger, J.Adll]iraal,J.Beijersbergen,B.Luijc . ,_c":Peeters, J.de. Heer, J .Wüstefeld;· H.Haket,H.Jacobs,J.Ras, W.Hegge. Reseaves: R.de Waart, A.Linneweever, L.M.L.Knijff. Grensrechter: dhr.A.Bogisch.' Leider: dhr.S.B.Gras. Samenkomst:· l2u30 Café Hierck. : ' Lens 3 : C.v.d.Beek, A.v.Luxemburg;G.Kemperman,Jr; ,J .v.Dijk jiÎ tt.Rooduyn, B.Hendrickx,R.Blok,W.Stoové,R.Mahieu,P.Fretz,M.Meers ,' hóek. Reserves:- J.Jager, C.v.d.Bogaert. Grensrechter: C.v.d: , fogaert. Leider: dhr .• G._ Kemperman Sr. . Lens 4 .. : A.Beck,C_,Veldink,G.v.d.Waart;N.de ~ruyter,C.Hoogéveen ;H. ,j .Niel; p·.Bfrgenhenegouwe·n, · V.v. Laa_i;:hoven, L .Fortman, J. Linneweever, J .Borsboom! Reserves,. K.Admiraal "C. Verheugd. • Grensrechter: _C. Verheugd. , 

. Lens 5 : A.C.A.Lunet, H.Cramm, A.Kr•JJ ,A.Lunet,J .v.Westing, H. Verbrugh ,A. Tisseu;,r, F. Wolff ,H. Intern, ,c . ·;. ïie.sting, J .Brochard. • Reserves: A.Lutter.,Jan,F.de Groot. GrC'r"r,,c.hter:A.Lutterman. Lens 6 : H.v.d.Beek,I<:.Löwenstein,,•.:'.,a;,ippers,C.Nieuwenhuizen,R .Becker, G. v .Gein,J. v:Bussel, J .Kuype:rn, P: de Leeuw ,A .RoodE;hrijs., 1:.v.\'/esting. Reserves: LBlom,:;.J,J:ce,G.Lam. Gren~-... rechter : _,:;.Lam. 
· 

' 

LP"lS B: .h..Blok,J.Bc.llerihg, J.Bom,i.~ ·: .. ril·,E.v.d.Bon~r'2rdt ,:.Bontj;o,fh.de fü•er, Il.Mulder, C.Schilpe1,1e, t,:q.v.l.ijn,' S.K1·oon. Reserves: A.v.d.Bemt, J.Roozenburg. Grensrèchter:J.Roo6enburg. Lens 9: M.Hee.:t'\<ens,W.KlûpnEln; J,v.Béek,J.Ransdorp,P.v.On-' r.a, J .Happel ;A. Op_d!>rw:a tër, Ph. Jansen, C .Kr<1s, W. Nieuw:enkamp, .D.v.Lieá):lout •. Reserves: A.Loykens,M.P.Bom,N.Drabbe. Grens-rechter: A .;Loykens. , . ' · · . Afschri,jvingen aan dhr.J .Borsboom; Laan v.:MeerC;ervnnrt .567. • uitslui i;end schrifteli,jk. · · . , · . . ' •. PROGRAMl,.A SENIOREN VOOR ZONDAG, 7 F1BRUARI 1960 •. . Lens 1 - Geel Wit,(14u).; Lens 2 = vrij ; 12u.ADO 6-Lens 3;, Lens 4 = vrij ; Lens .5 = vrij ; -:Lens 6 = v:r:ij ; . Lens 7-Westlandia 6, (12 u.); Lens 8 = vrij; Lens 9-Rijsw.10 (13ul5). ' 

UIT H1T S"ENIORENKAI,1P. 
Het is Lens::. helaas niet gelukt om de vollEl buit uit de thuiswedsirijl. t~ ·: ~ .. - .. :'. ~ ~j or te hç1l( fl. Het s1,:lpc il lag tF,1,::.hf'• 

' t
" 

, , 

; 
l 
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~ ----------------------------------------------,,-.------.----·~_;stand ( 1'-1) te zien had g12geven, s.torttè de plolig nii- de thee ;-: ineen. 'Uit· de pu;i.nhopen kwam een, 5-1 naderlaag-'te v'oorschijn. -~ ·· De eerste helft van de we.dstrijil. Lens 7-BTC 5 liet afwis-' • selend spel zien me't gevaarlijke aanvallen onzer _tegens'tanders ·•;.'. • die voo:rlhands konden wor_den afgeslàgen. Nad.at ,wij door. C.v.d. · J _Bogaert een voorsp;rnng hadden genomen, wist de tegenpartij t. kort daar_óp de gelijkmaker te scoren. Na rust was het g.oed ,: li merkbaar· dat BTC het windvoordeel aan haar zijde had •. De druk .. . . "'!.1,,'I, op ons doel was zwaar. Door een misgreep van de vijandelijke ir keeper', kwamen, wij op fortuinlijke wijze weer aan de leiding. ;'i -:,.Lang konden we deze stand handhaven,. doch de gelijkmaker kwam • { :-,,kort voor het einde. Al met al een pr<;lttige wedstrijd met een 

J
, tredelijk resultaat. . · · ! Direct na de aftrap nam Lens. 8 tegen VVP het heft in handen, !; v1át, tot e:en spoedige 2-0 voorsprong leidde. Met cieze rugge-;s~· steun kwam het ge·hele elftal tot een buitengewone prestatie; 1if VVP werd radicaal ov:rspE:eld. Nog voor :nist maakte Henny · x v .d-.Eogaardt dit met ·een schi tter;;,nd doclpu_"lt duidelijk. Na , ~ . de pauze wordt l:!_et ovE:i-wicht nog sprek~ndci•: wéér drie doel-1 punten zijn .het resttl t,,n.t. Dè beste sp0l01· ? Ouwe Jan ! Een .. vooi-bE:ield voer vtle jo1C:ge.rE)n ! Van ons. allen, maar ook van de schGidsrechtei- na aflor:,; cEn w,i-di,md c··. :,,,li:,,ent .. 

-:.-:-:~ ,
1
. ·. · lt stent van de PéPé.... . , · f · . · ••• :r:oept alles wat Len<1 heet, o_p, zaterdagavond 2.7 Feb. •~· · ·.NU fil1DS vrij te houden. Wan't·-dal\ o:i:ganiseren wij een grote ; . : gekostumeerde càranavalsa-iond ! Zog nu niet: "Oh., dat gekos.. ' tumeei-d, dat zit Wi'l_goed"', want dat is nu werkelijk niet de 

i.. b.edoeling 1
! Er zijn mogc.lijkhcden genoeg en vo'or een' ieder is wel een of andere cr.:atie ·'te v:i.ncl0n . Rct bcke.nde "L"ns-trio" : · zal vanz~l(spre~end dG danSu:u?ick voor ·or:!.> verzorgen. lr. resten 

1
. U nog vijf wek€n 1 dus tijd ger;oeg' om 'iE.ts in elkaar te dra,icm. En ook _een 11 bnby-si tter 11 kur_t l' n\l nog r:-t.l vinden. -~Jij zijn thans rceè.s bt:..,nicuwd wat- E..r ui t'.dc bus komt. , 

,;i • : • :. Vbrt'<:lt :v?rvolgei:s vrat hem a'e vorige: .• ,,u.-k ü, \•.-cd,·.rvarc,,:. 

;

a.e ~01,r zwaait open en wie st2am,daar vc,r G1Jn t:.Güs, bE:ste . Ltt'svriLrÎdcn ? Ht.:l~n, n~et l·.1.r:t .ri:an_r.1.ctje --;aµ '·de b,:,.-lr.stir;gen·· ,,_.' --·-1 c-.·1 ,~ ... ---- d' !<-1·,...,· ., .. • . .,,. .. I'S i..: ... --~·~nn r-...:• , ..... ~1·,1•rl,•.11· ..:1.: ' 
__ .,,.;r t.r .. <:" e t, ... ho~. ,._ ... qVr:,7 ,:,,, c. c~~<.; v.~,:.·-::---- _. <:.J. ._ .H .. ..., J•-~j. ii~~";: <.'(rî.S ... ~ ... n. Jl":.:· .. r~ .: •):r~: . .i~ ,~: · i.,o.:t r;Ë;~ f'..., •. -:_;.:-_;~~~)~ 1,•C:c. rv:_~_t.'-<1:!'·ivr ... 

' 
,; ] 

;.,J 
~ 
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rijk l~ger è2n i..estijils in Lang~r~àr, ma~~ ile harde wind 

. vrns_hier voor ee:r. groot ieel debet aan. Le.wedstrijd kon· over. 

het ge};eel genomen er wel ll)eè door en de 0-0 eindstanè gaf 

de verhouding redelijk goed weer. Kansen deden zich voor bei

/ie ploegen wel vóor, waarbij Lens er wel meer kreeg dan Al-· 

tior. Doch de juiste afwerking ontbrak ten enenmale. liet 

moet ons van het harti dat nog steeds het plaatsen niet zui

ver genoeg is,-de vlijmscherpe pass wil er nog niet in. Onze 

achterhoede, toonde zich weer betrouwbaar: - , 

< 

In een, ondanks het slechte veld, prima gespeelde wed

strijÀ wist Lens 3 voor de tweede maal de Spoorwijkreserves 

eronder te houden. Het eerste kwartier was ·tevens het slechtste. 

Onze ploeg speelde toen op-de-plaats-rusi;.voètbal, terwijl • 

bovendien de verkeerde tactiek van de linkshalf onze verdedi

ging ernstig verontrustte. Zotloende was het logisch dat de 

gasten een 2-0 voorsprong námen. Maar toen werd Lens wakker! 

Doelpunten van Hans Rooduijn en Peter Méershoek brachten' 

ons 0p gelijke voet eri na de rust streefden v,e ,· dank 'zij ee•n·' · 

beheerste schuiver van fü;di Blok, Spoórvrijk' zowaar voorbij!" 

Vermeld moet· nog worden dat Wim Stoové voor de tweede maal 

·dit seizoen het veld met e;,n g-cbroken neusbeentje moest ver

laten. Na het· beginsignaal van -let wel! - vï.:: van Laarhoven 

die de niet opgekomen scheidsrcchtér verving (én wel zo dat • 
beiae partijen na afloop, ui terest. tevreden v,aren !·) ging 

Lens 4 onmiddellijk, met de wind inde rug, sterk in ile aan
val, zodat wij reeds na 10 minuten met 3-0 voorsprong op 

Velo noteerilen·. Die voorsprong zou 35 minuten later tot 5~0 

11angeg-roeid zijn. Daarna was het de -beurt aan Velo, maar toen 

zij tot· 5-3 waren ingelopen, resloot lLBorsboom korte metten 

te mgken. ?fot twr:e doelptmten velde ·hij het vonnis ove.r de 

Westlanclers, dc,ardoor zelf zijn hattrick voltooiend. Het 

vierde doEJlpunt van Velo we.s dan ook niet me er dan een forma-

liteit. 
' 

Eoe rrc.ttig het·is om met tien man te cr,oeten spelen, 

heeft Lens G z011dc.g aan den lijve ondervondGn. In ,'le c ers te 

helft z&g- het tien tal, geholpón door de wind, nog ,,:e_l kuns 

tc,,:c" ~,1.ick op te bcksen. Jan l'rocllard dud ons z8lfs è,ct 

ger.-:-., ger.. vü.n de ynors!}rong sr,1alcen_ (0-1) r r.+1.:,ar die sr:.::. i.:J.:.:. ;,;o.s 

~-,, • , jt dC' r:on~1c?'i., J'dwcnen. l·: 0 :.t cle ru8t: r:..0,7, t, ... \n iiJ"ke 
~--,. ..... f 

. 

, .. • 
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, -217-- - - - . -- -- ---- ----------------Gezien de twinkeling in hun og~n' zie ik dat zij dit niet 

zo bruusk bedoelen en al gauw zitten we te.·babbelen onder 
J:.et genot· van· een heerlijk kopje koffie. De agenda komt te 
voorschijn en -na viat geblader zijn we het. ga~w eens. De . · 
Paasdrive zal uit acht étappes bmtaan met als data : 

\· ' 

Maandag 8 Feb.60 Maandag 7 Maart 60, Maandag 11 April. 90 
Il 15 - 11 11 14 .•. Il 

Il 22 Il tl 21 ,~' Il .' 

,, fl 28 Il 

Wilt U deze data goed noteren? De bep~lingen ziJn gel 
lijk aan die van onze vorige drives~ ~1s·extra-attractié · 

. hebben wij nog bepaald dat U voor iedere gèwonnen partij . 
'één ei· krijgt toegewezen. Wanneer U dus alle partijen (8x3) 

, in winst omzet, kunt U reeds op 24 eieren· rekenen. De· ho.ofd
prijs i•s vadg(stcld op 100 eieren. Verder nog een aantal 
an·dere aa·ntr- ·, ,.).ijke ·eier-prijzen. De ,inschrijving bedraagt 
f .4. -î'cr p,:·r'" con voor leden/, dona'teurs/trices, > dus '.f .0. 50 per 

: avond) en f. f.J. - p.:r persoon .. voor introducé es ,f~l.-per avond.'•. 
De aanvang is ;;teed.s op 20u:J,5 bepaald, Wij Yertrouweh dat n::;__st 
onze r·cgclmatigc' deolnemE:rs nog vtlc andere· belangstellenden 
ven dé pari::ij ~:1;1.:0t.-n zijn. · · · · 

. 
PR ÖG RA!.JliA . Jnn c· ' VC•O' Z.A ~~ F.I.AG z 3 0 JANUARI 1960 
~ ' uur Lens 7 - ~uick é'tcps 6 G2 L 5 V l ✓ 

3 Il Lens-9 .: · GIJS 4 ·G 2 L 6 V 2· 
3ul5 RKAVV 8- ·Lens 10 Terrein Ruysdaalkade Leidseda.m 
3 uur Lens 12- Velo 8 G 2 L 6 V 3 
3 " GJÏ6 6. 

. 
Lens 14 Terrein Noordweg - . -

I~ogramma junioren voor zondag,31· Januari. 1960: 
.A"ngezien de N .K .S. •i.v.m. oèn bespreking m~t aanvoerders. 

de K.N.V.B. heeft verzocht net. juniorenprogramma voor zondag 
te lat8n vervalle'n; .is het mogelijk, dat de 'competitiewed-. 
strijd.en van Lens 3 en 5 niet doorgaan. In dat geval zal ge
tracht v,orden ten andere tegenstander te' vinde;n. In iüdElr 
geval worden deze elftallen dus zondag op het veld· yeniifrht, · -
tenzij zij ander bericht krijgen. , ·, 

•D0 wedstrijd Lens 1 -ADO, zeE,r belangri,jk, ·gaat in elk go-. 
val r;c. l door • 

. . 
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-12 -lil' Lens 1-ADO 1 
-lu15 Lens 3-VredGnburch 
-2u30 lens 5-Bl.Zwart 5 

OPSTELLINGEN: 

G 1 
2 G 2 

G 2 

L 5 
L 6 
L 6 

V 1 
V 3 
V 5 

Lens 1: Halleen,G; A.Thnmas,W.l!i;nsen,H.Dietz,P.KE-mpe:,,R. 
Roodbol,W.Venderbos,H.v.d.Spek,M.:l!arders,G.v.Duuren,K.v.d. 
Laa·n,Res.: F .de Hoogd, M.H0e:rschop. 

Lens 3: P.Sch~lten, A.Rooduijn,F.Wamsteeker, L.ter Mee:r, 
M. v .Zilfhout, R.Koolmees,F .Duym,J •. M<>l;ier,R .Polman, C.Nuytens 
P.de Haas. Res. :J.Kiebert; J .Groeneveld. 
· Lens 5: G.Ëkelmans,J • .ràcobso•,.H-Veldink,J .Witti•g,H.Nima

.. wenhoven, Douw,S; V.Nowee, J.v.d.Knaap, L.Thomas,B.Brollwe:., 

. V/ .Burghouwt. ~- A.de Jon~. · 
Lens 7: als bekend. ~.,J,Krueger, K.Loomans. 
Lens 9: F.Cronlberge, A.Brouwer, J.Kec,tman,J.Kiebert,J.Nuyens 

H. Wubben ,J .Englebert, P .Foillot, A ,v. Wr,shcek ,P .Busman,W .-Rein-
!( . ' kcmeier. es.: J.v.d.1Vaart, N.Koot. 

.. Lens 10 :A.v. d. Lé,:,uw, C ,lil&ts ,:p. v. Dijk ,W .B.op,.t:r: burg, C •. v .Baal 
J.Verhaar, J .v.Gcrven,H.Beat1'1-0is, H.v.Paassen,E.Walsa·rie Wolff, 
R.,;.Eeten. Res.: W.Groot, A.Koeleman. Sa ,cnkoc:st: 2ul5 Veluwe-
plein. · --

L~ns 12:F.du KlcyntC.dc Heçr, J.Schcllart,~~.v.d.Wo.l,J.v. 
Ovf:rbeek,A. Radec;aker, H.Wezenberg, J. Jc,hee,P .de ·Jong·, A. de 
Brouwer, S.Blok. Res.: J.Langerak,T.Smabers. 

Lens 14: R.Overtoom,T;LE:lieveld,B.Wiggers • R .Roozenburg, 
J ~v ,Kleef ,J.Janssen, J .Nauw ,G. v .d.Kley ,F ,Jehee ,A. de Veld., 

o A.Krol, ~ :W.Eyckelhof ,. Samenkomst: 2u.15 Hengelolaan., hoek-
Leyweg. . · 
PROGRAJ,fo'"IA JUNIOREN VOOR 6 EN 7 FI:BRUARI: Lens 2-W .El. E.K.; 
Lens 3-Vrc:denburch; Vé:lo-Lens .. '4 ;., Lcms 5-Bl.Zwart ;Wilhclmus-Lcns7 
L,ms Ê-Valkcmiers; DHL-Lens 9;. I,,ens 10-Gliveo; DHL-Lens 11; 
ViEstlnndia - Lens 12; Lens 13-Rava; Gr::i.Vac - Lens 14. 

PROGR.A!Jil!A PUPILLEN VGOE 

-lu45 Lens 1 - L~ns 2 
-lu45 Lens 3 - Lens 4 
-lu45 Lens 5 - L"Ens 6' 

-:-:·-::......, 

~.,A ~1f .. :CAG, 30 JliiitTARI. 

G 1 L 3 
. G ·l 1 4 + 5 

G 1 . L 6. 
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De opi,t~l~inge~-: (Pupille!J.} -, . · ·. . -,- · -- · . 

Lens l : J.de Waart,. JI.v.Lcur, D.v .• d.Stcen, N.Intema, 
:c.:v·.Egmont, J .Middeldorp ,F. v.d .Brcemer, C .Reabèl,H .Brand_en
burg, J.v·.Lieshout, A.Schellart. Leider : dhr.A.v.Gastel. 

. Reserves voor 1 t/m 6 =, ___ F ~!~;:re;r, .. A .• _v.,d .. Beek.. __ .. : .... " -----· · _ 

·., .... Lens 2~ · ë·.Vervaa;t, A.OVerklift, A .... E;Ugl{bè.:tt.,· F~;köéne-;: , ... 
G.v.d.Togt, R.v.d.Voort, Th.Broclli!.rd, A,Waslander,J •. Cobben, 
R:Brandehburg, R.Eykel~of. LËider : . D~.]!'.v.Dijk. . 

·, Le~s 3: M.Broeke,J.Groenev:eli,H.Rothkrans, A.v.Ès,F:y,d. 
Ouderaa,. R. Duijvestijn ,. A;~ei/cke, W .Krol ,A .de Vriés·, R •. Arénds, 

· A.Groot'. Leider. : dhr.P.Kemper. · · · · · 

Lens 4: P; de Kleyn ,:A .Koopm!'ns, J. v. Dorp_, .. M. v.d. Rui tqnbeek, 
J .WalsariE, Wolff, M:Bakker, :Ch:r.Kreuger, C.Sch,:-ijnen,J .M. 
Groothui·zen, H .13uijkerbuïjk, 'A .J,anssen. Leider.:,.- dhr .M .Heer-
schap. • · · 

~ . . . . 

Lens 5 ·, J.A.Groothuizen,;J.Nuyen, 1!:.Groen,Fr.v,Es;J.v. 
à .Er·oek ,R.Blok ,Ji. .Nieuwenkamp,R. v. d.Bemt, J, v. d.Réadt·, N. v .• 
Lecurren, J.v.Rooy. · · · 

Leons· 5-: ·H.Vermuis-t, L.Bcin,C.LustcnhouwGr,.J.M~jan, 
L .Me enk, R. Bèrgr.,ans, J. HE.rmsen, J. v. dZiür.;,R. Camphuizen, C. Roo-
duijn·, P.van Dijck. · • · · · 

Attentie, pupillen ! 

Deze 5 combinaties s~elen zaterdag een onderlinge oefen
wedstrijd. De spelers van de.combinaties 2,4 en 6 moeten een 
wit shirtje of een witte blouse moebr~ngen. 

Afschrijvingen : zie .Junïörengids. 

-:-:..:,.:-
.Attentie,· spelers van Lens 9 -t/rA 14 1 A en B. 

Als' zaterfü:g de wedstrijde_n niet .doorgaan, is er het vol-
gende progra:r:ma • . .. 

. ~L~ns 9 t/m 12 kunnen om half drie ~ei<:cht 
in het clubgebouw voor 1"E:n contactmiddag. 

- --Lens __ + E,.Brugg.cr.1bns, H.Br&n1..l2nburg , 
. . • . 

• 
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' ----------. --------------------------------------------------Th.BrocharQ en J.v.~ieshout : om 2 uur training in ie zaal Herschelst:raat. 
·· - Lens 13, 1°4 en de overige spelers vali Le11s' B : om ha~f vier training in de zaal Herschclstraat. 

JUKO. 

. qevonden voorwerpen. 

De voorraad gevonden voor. e:rpen is weer aanzienlijl: • We beechikken o.a. over: een complete voetbaluitrus.tin,s-, verpakt' in tas van onduid,,e".!.ijke kleur, twee paa:r voetbalschoenen, m€erdére .shirts in diver.se kleuren, handdoeken ;tn soorten, zakdo~ken, stropdassen, shawls (o.a. een Lensdas), zeepdozen, enkele zwembrneken, ondergoed, een regenbroek,, jnsjes,, voetbalbroekjos, enkele truien, etc.etc. 
,.Alles is terug te ~ekot1eTi bij dhr • .A.v •. Ga~tel, To:naten-• s-traat 166, vrijdagavond tussen 6 en 8 uur of zate:?:"d·: ~aYond . tussen 7 en 8 en zondagmiddrig op het vt-ld. Overigc,r,s: spre.ekuur na telefonische afspraak : tel, 339900.· 
Wat op 7 februari niet is 'afgehaald, zal aan c:vcmtucle liefhE l,bc.rs worden ui tgr.rcikt. 

'' ,, 

h 
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L EN S' ZAK AGE. N. DA: , . ' 
Donderdag 4 
!:!aterdag , 6-
Zondag 7 
Maandag 8 
Dinsdag 9 
Woensdag'10· 

. Donderdag 11 
zaterdag. ?7 

feb. 160:zaaltraining voor junioren. 
" : junioren7,s,10.4lfpupillen, 
11 senioren1,3,4,5,6,é;J junioren 1 t/m 5. 
11 ; Clubavond. BEGIN KLAVERJASDRîVE •. 
" : Seni.oren- en · juniorentraining 
~- WoensdaFc;r:iiddagclub en 1 s avonds training. 
11 zaal t ,,,. ining ! , 
11 LEii:é 1 ·,.~itHAVALAV0HD. 

===-=--=====::::===========::---=· -----•- == . __ :::; _____________________ ,.... ___ - ----

==-==-==;;;;===========. ====-===========-··-==~----=-o:---•-==-- ------ ---=-- . --=-

3 0 0 • 0 O 0 L~üSR~VUEG! --
'i!::r..nèe-r deze week ons lijf~~l,.-•. · _1_,l~ L"\Ff)üî•~vr:.; 11 v.rc.cr in de bu.~ và.lt, 

is het aantal '.Lensrevue.s, 7rn.~_:•vün. dc-i vnrzercl.ii:.~~ door de fa:1ilie van 

Luxemburg, Copernicnsstraat 56, w<>rd verzorgd, de drie ho n -

der d du i· z e·il d ·gepasseerd! 
Wilt U zich even realiseren, wat dit zeggen vril? Dit betekent, çlat 

door de heer J.J.v.Luxemburg Sr. deze week voor qe 300.000e keer 

f,l,_ert· adresbandje is ·geschreven. Weet U, dat er tegenwoordig vrnkelijks 

meer clan 8 0 0 Leî'.srevues viordPn vPrzo.nclen ?· Dan is er nog- het 

vouwen Pn · plakker. van de -bnndjQs Pl'!. het vei'zer_den van df-' C'lubbladen! 

:riemen Y!C aan, dat dez~ we1,kzaamh~der. voor ied01~c~ Lensrevue §én mi

nuut vergen, dan ~s de h€ècr van Lu:".ernturg P,J.leen voor a:;. t- ,;erk 

:r;c•eds 14 uur, dU.s tv.~~~_volle 1Verkè_egsr per ";rec~k voer' 1,,nz _ih tcu\'! ! 

Gt~lukki_,; heeft !·:[eYr01.nr van LuJÇeP.L°çurg in_. dit vrrirk ook een §~rotc. vaarM 

dif"hei(l bPrcikt, tci-r:~~1·1:1'!j_ook Y:El C'ens een ancl.Pr famil:i'slid aan dê 

slag hQb°ljon gezien. • 
Il&G.r·n::.-- .:;t Jl.E.f>ft de .h3t:r van LuxE:..n-.°1:) 1.;l.'g nc.,g &8n groot f'.','. .L tal contri

butie- ~·.cr.L.ti · l:;:~~:.:.:..,·! -.a C!1êU.::.I' s:-.,..n. _·usrustiTI,;3"-; 1.raarve.rJ. v.(: ~?811Ling,-,, 
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ir.eester er bij voorbrmt vah ovG:.·tiügd kan :,;ijn, dn.t de, a.f ~ 

maoht_ van d<; (l'CÏncasseerde p0nningen steeds op tijd plaats·--~ 

"tli.ndt. , .. 

:Is het verwonderlijk, dat de heer van Luxemburg enkele jaren 

·geleden reeds tot lid van v.erdienste 1,erd benoerud .?? Alleen 

:i-eeds deze werkzaamheden geven hem het volste recht deze ti

tel te dragen. Bovendien was hij vele jaren een zeer actief 

'5cstuursiid. , ' 

]lens mag slechts hopen, dat hij bereid zal zijn dez<: 1':'erkzaam

heden nog vele jaren te blijven voortzetten. Onzerzijds willen 

1lij graag de heer en mevrouw van Luxemburg heel hartelijk dank 

s.eggen voor •het vel~. werk, dat .zij· in het belang van onze ver-

~ig-ing verrichten. · · · . · 
~vendien nillen v,e de heer van Luxemburg tot voorbeeld stel

lèn aàn, al _onze leden. Mocht er op'll', voor het nen of ander, 

een beroep v1orden ~-edaan, meld U dan, met bovenstaan,d voor

iJ,,Jld voor og-Fn, bij h.:;t _bestuur of do b8t_rcffm1de comnissic , . 

aan. Er ligt nog :,oveel -;:erk te r.achten ! ' 

ELt 300.000e exemplaar is inmiddels bezorgd bij de hee:i; H, 
J;Ieket, do huidige re chtsbim1ûn van Lens. 1 . Hnn·~-, re.age: dit 

;;c ·stoljjk vc.rsicrde: 1.:-x~•:nplaar je stir:ula.rçn, q~ jr. best(: 

lc:.-·~:• :ten ~ar. Lens to blijve;n gc;vcn. Vfo hopen, ä.~:.t j~ r..og vclè! .. _ 

' e: · .. ~lnrGn van d<J LensrcvuC zult ontvangon. 

H.Houkas, sBcrctaris. 

:= ----===--!=------ =---=---=-===--===~--==========-========== 
DENKT U AAlî HET JUBILEUMFOHDS ?? , 

. . 

==========~================================================= . . . 
Ü f f ~ ~ i C e 1. 

In ballok.ge_: 
"' 7 2 - ' ' ·' "' h~ ~ , . . •0 • ~ •.• .t'-. V • 1~0 1... ..:.ti.Cll ~ 17.12.1949, '::'llomsonlaan · 169', 

' 

-
tieu\'/O donateurs: 
,11, if.v:H,,,ast1c:rt v.Hournstr.aat 2 Voorburg 

-612. )-,.:.W.Kivit-v.d.Stecn Tm~c,.tonstrc.at 124 · 
,13. J .,;.Hoornuog W0stoind:, -569 
,14. 'J.l. Poorter Ari,}L·l it:•J:'s.tra~ t 35 
'-11i. P. Schönhago i\'ostciml:- 505 · 
C-.r6 •. E.C.Yll Vl·..:cl,•1_•::_~r"t.r1a:!; 14 
&lî, C, W. Zootèmclk Yii:-: ., de Wi tLstrr.· t 25 · 

0t ... r :.r • .é..Prcl1 \;;5.;,,:-. ~.-. d~ Z··'.'tiG'0rl·~:..n .153• 
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·••.··.-•; ... ,o~..,_•rc•s·rE• "D ~-.-~,.,-•~ .:e:i .. ,.,, .-, ' - · -.. 1-,i_ •. ., ··, - ...,. .• ,, h t . 
ii.~- trli ~ .. ad U :i~ · B Cv,, .... ,l ... S.1..a VOv ... v.·•• V,1,,,_..,,,..,_ _, -.~ ... 11l V"t ....... e ZOffier-

~alni) _1)160 voor 011::8 ju..1ioreï1 e1i -~•UJ/illen· i;:; c..o.:r .h~ .. t Jestuui- '.als 

volgt benoemd: H.de Bakker,R.Blok,H.v,Dijk,A,v.Gastel,E.Sarolea._ 

PROGRAMMA SENIOR E -N 

14,30 u. D.O.S,R.~Lsns 1 
14,-- u. 1elo 2-Lens 3 
141-- u. Lens 4-H.M:S.H. 4 
12.-- u. Postduiven 5-Lens 5 
12.-- u. Lens 6-Celeritas 7 
12.-- u. B.M.T. 8-Lens 8. 
12.-- u. Lens 9-R.V .. C. 8 

·. ·-' . - . ', -., . ,- ' --- -- --=-= 

VOOR zmrnAG; T FEBRUARI 1-96O-c.: 
Roelofarendsveen 
fümry Hoekstraat _Wateringen 
V 1 G 1 L 6 
Madestein, J.[onsterseweg 
V 2 G 1 'L 6 . 

Hengelo laan 
V 3. G- 2 L 5 

t/o_ no.10. 
/.Loosd. 

' ' 

LENS 1: H. l!:is~nburger, J. Admiraal, J. Beyersbergen, B_. Luyckx, C. Peeters, 

J. de Heer, J. Wustefeld, Î:I. Raket. H. Jacobs, J. Ras. w·.Heggè. RES :-R. de .Waart 

A,Linneweevcr,L.M.:G.Knyff. Grensr.A.llogisch. Leider:Hr.S.G-ras. 

Samenkomst, 12.30 uur, café Hierck. ' · 

LENS 3: C. v. d.]eek, A, v. Lu:>..<,mb1:1rg, G. Kemperman, J. v. Dijk,:!];. RoorcJ.;,'.n,. B. 

Hench:ick:,,: .• :?J.ok, Yf. Stoové ,R. i.!at.ieu, P. Fretz, P. Meershoèk", ,:}_· ,/·f·.Hop-, . . 

penbrou,~.:c"t~ ~ J. 7. d. Boe;ae~t(~E-ê.E.··) LBider :HL"c G "Kemp~rm~,. .7"t"":i-~'.-
1
; · 

L ·,1•'S 4 ' 1' • C V 1 d. l K -A~ . ' H •· t 'd C H. . . · -... ,. N ' 1 
.i!.i-1: .a •. ~cc.,_:, • e in-::, • ,..__r:J.raa .. 1., • .rn1as epa , . _oogev~_~Y-ï'';:~; · ie: 1 

P. Bergenl'".ene~;ouwen, V.v. Laarhoven, L. Fortman, J. Linneweeve!', J:.,. orsboom._ 

RES: J .Jaf.dl',G.Verheugd(grc11.ui•.) , - . .. --~ ·,.· 

LE:rs 5 ~ .AC ~-- ~ I:1:··.: t, E. Crau1m, A" I~,._·,:il, A. Lunet, J·. v. 'ic sting, ll.~ V .,)1,'ïbr·...;.t:;1, A. 

TissBur, F :~it.il.L~ .:.'? h. Irlt.etin?.., R. v. 1;usti1îg, J. Brocha:cd. HES~ .A .1·;.rt·i . ..,,..:.· . .. an 

(grensr.), ~-. ~~ G:ruot. · • . . . . . . · · 

LENS 6: lL v. ä.. }3eek, :_'i:. Löwent1tein, l?. s·chippers, C .:i:'iïeuwenhu;_rzen,-R:Bec

lrnr,G. v. Gein, J. v. Buss.e 1, J; Kuypers, P. de Leeuw, A, Roodenrijs ,lî. v. Wes

t ing. RES: L.Blom,G.Jehee,G.Lam (grensr.) 

LENS lhA.Blok, J. Ballering,J. Bom, F .J.lourik, H. v.d. Boogaardt, J. Bo11.tje, 

:Ph.dc Heer,H.Mulder,C.Schilperoort,H.v.Rijn,S.Kroon. R:...S: A.v.d. 

Bemt,J .RoDzenburg (gi·ens:r:.): · 
LENS 9: ltl"Hecrkens, ~,; .Klunnen, J. v" ä..Beel-;::, J .Rru1sdorp,P. v" Onna, J .Hap

pel ,A. Onderwater, L Bor:,, C. Kràs, Yi .ilicuwenkanp, D. v. Liesl:J,ou:t. RES :' P, 

Janse:n (b-rensr.) en J.v.Zon. " . · .. 

A f s, c h r ij v i, n g c n aan de heer J .Borsboom, Laan van Meer-

dervoort 567, uitsluitend __,s_cJ:lriftel\ik, .. 

1;i:.tOGR.tti·.J,IP" voor 1~i feb1.;':-u.:"i; not, niet be:l-:-~1;.d 

:::::::::============;;;=::::;:::.::::;.::::::::::.:::::--==---=-=-==-==::- -:::::::. =-=-=:.:::.:=:...;::;;;:::;:::: =====-=--=--:.=--== 
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VA TI DE JU C 0: 

l'ROGRAlllMA J U N I O R E ]!__zaterdag 6 februari. 

?,- u. Lens 7-~uick Steps 6 G.~ 1.5 V.1 

}·- u. Lens 9-GDS 4 G.2 1.6 V.2 

~.15 u. RKAVV 8-Lens 10 Ruysdaellaari Leidschendam. 

i,- u. Lens 12-~elo 8 ·- G.2 1.5 v.3 

1.- u. G.D.S.6-Lens 14 · Noordweg Wateringen. 

iROGRAl.:MA J U N I O R E N zondag 7 februari. 

2.- u._ Lens 1 - ADO 1 

.jou. Lens 2-Wit Blauw RK 1 
• 5 u. Lens 3-Vredenburch 2 
, 5 u. Velo 2-.liens 4' 
. 9 u. Lens 5-Blauw Zwart 5 

f .:,~ELLINGEN: 

G.1 L.5 V.1 
G.2 L.6 V.2 
G,2 1,6 V.3 

'terrein Wateringen. 
. G,2 L.6 V.3 

ENS 1: als bekend. RES: F.de Hoogd,A.Nowee. 

$NS 2: F.deHoogd,R.Dekk_er Kleyn, L.Hanssen,J .Kiebert,M.Heer-: 

chop, 1·. ter Haar, W. v.d. Laan, R. Koolmees ,A.No,,e>-ö, C. DanckaaJEets, 

-• y. d; Pij:).. . Lei der : dhr. F. Mourik-. . . 

fil!§___}: met F.Duym,A.deHoogd en,D.Y/anders, E:=::S:R,v.d.Wal. 

fws4: if. fanr..e].:Ç;~t, J. Gr, 1cllGvold; J. Du~_.rirestey.:-1, :f. I;ie,y0r, Th. v. 

aC.s:Jcn ~R. 301•r;bovr:1, F. v. Dj)k-, lvi • ..:.::..:gle hQrt, L. Sch,..\l ~c:L, J .• E11glebort 

,d.e Jong. RÈS.:_'i.v.EG"T,t0ncl,. Sn.r!1i::nk:12.30u !loul.: L~·;•·t-1c-/Jie11geloln . 

.i'=J'!< 5 •· ~, ~ 'v '-·~·1d -,'ES· -i;, ïJuym ' " 
_:,....- u c~ ... ..., ,~,-~i._;_. • i_ • •• .,le ~ • ,, 

~: als bc:.k,221<1. RIJS: J.Krueger,K.Loor.w.ns (.;i., co::T,,Cl':hI1i1.',G) 

::t11s7l: ' ( zi0: cc::'rECTl:lIDDAG) • ' .. ' . ' ' 

,:sljs 9: als vorige, week_ gepubl. RES:.J •. v.d.Waart,N.Koot.·,. _· ._ · 

,ENS 10:als vc,rige week gepubl. ,dus met R.v,Eei;en. RES:.W.Groot. 

L,~oeI<fm2.l1. Samenk., 2.15 u. Voluweplein. , , 

;El'TS. 12:lf. de Kleyn, C. deHeer,-J, Schellart, R. ,i. à.. W(l-1. J. v • Overbeek, 

~.Rademaker,H.Wezenberg,J.Jehee,P.de Jqng,A.deBrouwer,S.Blok, 

'\ES: ·. J, L8.1:ger~k, T. S::~abèl'."s. . . , 

· ~EliS 14 :R. Overtoom, T. Lelieveld, B. ,'liggers ,R.P.oqzenbur,,;, J. v. Kleef, 

1.Jansen,J.N~uw,A.v.d.K}ey,F.Jehee,A.de Veld,A.Krol RES:W.Eykel

. ~of. Samenkomst: 2.15 Le:,weg,hoek Hengelolaan. 

AF S C H RIJ VI F G E_H: Zie jlJEIOP.ENGIDS, 

-=-:-:-:-:-:-:-=-~-:-:-:-:-:-
' 

CON1'ACT11IDDAG: Wanneer z2.terdag dr., \'/,:üstrijdcn _niet doorgàan, _ 

r.rordt· er c~n ,ju1~iorc1; cc,1·:..::;.c't-!ai0~èi.o.g t;;chvuden:• ]e~~e 1,;icek is de 

lvn:.2--t.:.•ttt:.1-:. Ler_:.; 7 t..r~ 8. û .·1.<~:, èJ ... ~.8 ·,,L,_C~.::. d~ ::1p1;,;L.:i~~-: v:.111 dt!ZG 
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Czie voor het ~ervo,lg vc,n het Juiiiorennieuws blz. 225) 
' ~ 

---.----::a-, --------------------------=-======-========' ========;::; . === 

TOTO - NIEUWS. 
. . 

De weersomstandigheden Ylaren i~ het afgelcpen weekeinde van dien 

aard, dat het vereiste minimum ;.an 10 wedstrijden niet kon:· worden 

gehaald. De pot blijft dus_staan, maar NIET voor a.s.Zondag, cok 

al worden· dan de afgelopen zondag niet doorgegane vredstrijden ge

speeld, Aanstaande zondag is er GEEN TOTO. , ' 

Maar voor zondag 14, februari sta~t de deelnemers een dubbele pot 

te wachten. Er ll:an dus op gerekend worden, dat de eèrstè prijs ruim 

1·250.000.- zal bedragen, terwijl voor de tweede en derde prijs elk 

zeker f 100.000 beschikbaar komt! We behoeven er niet aan te twij

felen, dat voor zondag 14 februari al onze leden en donateurs van 

18 jaar,eri·•aders hun formuliertje'(toto 111,speeldatum 31,1.60) 

tijdig zullen inleveren! U hebt ~ de kans, om in één klap ui•t a]:le 

zorgen ~e zijn! · • 

Vo~r-dègenen, die-het nog niet weten, de inleveringsadressen<zijn: 

Sig.me.g.H.v. d, Lel:; ,Bouwlustlann 95, sig. mag. P. 'fius:tefeld, Regent,.s

s'elall·n 198, Ko1· L vinke, Weim.arstran.t hoek Vnlkenbosiaan, Korl vinke, 

Beeklaan hoek L.v.l.!eerdervoort, ·sig.mn.g,A.Wo.lraven,Goudenregen

plein °lj8, sig,r.10.g,J;Hoornweg,Wéstein.:l~• 569, Hr.do Boer, ·c1ubgebom1 

Hengelolao.n en bij hot secretar:j.aat R. Houkes, 2e · schuytstraat 60. 

In verband met de {';.'Oté belangstelling -vèrzoE!ken vrij U het form{üi:,~ 

vroegtijdig in te l0r•ren. U heeft 2 weken hiervoor de tijd. Ui tor

ste termijn van inlevering, zaterdagmiddag 13 feb. VIJF UUR,.'· 
• # 

~ • 

Het• is U allen toch wel bekend, _dat er nog· steeds nieuwe dono.t.eurs 

, kunne,, worden qangemeld! Minimum. dono.tie f 6,- per jaar, bij voor-

uitbetaling te voldoe,n. · · POÓLCOJ,!l,IISSIE · 

Nederland-Eulgarijè, zondo.g 3 April 1960 te Amsterdam, ., 

Liefhebbers voor deze wedstrijd kunnen 

het secretarinat, 2e Sc!mytstraa.t.. 60, 

februari 6., s. binne1r zijn. 

' pl,1atslrnarten acnvragen bij 

IJe prijzen der pl0.'1.tsen zijn: 
}Eretribune f 10,
Zijvekken I f . 6 , -
St[l.~,npl atsenf · 2,-

De aanvragen moeten_ v66r_ 18 

' . . 

lfara thontri :mne 
Zijvakken 1:I 

f 
11 

8,.--
4,--

. 
. 

-•--------.-------------•-••--•------·-~------· .---------r•--•----- ----~--

,-:r .. :~•- e:·!··· ~~hEf:' VlEER -•·•. ~ .• .,.~ .. ~!IE TitAil·::r_-~ (! .. -..': J;·•·c:r.: ! ! 



' '. 
tRTISTÊN GEVHAAGD! 

ie Pé-Pé verzoekt ons nog het volgende te publiceren: ' . . 

roor de mensen; die zich reeds hebben opgsgeven voor cns 
:abaretgroepje, volgt nu spoedig bericht, 

fjj ku!).nen ècnter nog mense~ g~bruiken van 8 tot ÎlO jaar, in 
let b~zonder zij, die op muzikaal gebied wat presteren •. 
,edë~ en donateurs, heeft U een idee, belt U dan no.633531 
,n ?\Ï kernen eens met U prat en•. Pé Pé. 

1 -· - • '. r.--------. -- - -------- -- -- - - = -- .---~==-

~ ~ E N V O E T B A L. 

iy wel zeer overvl~edige regenval, die ons landje aan.het. 
,inde van de afgelopen week kreeg te slikken, maak\e de voet-
1Allers volkomen vrnrkloos. Dat wil zeggen: op het groene \Jeld. 
l1.ar in ons clubgebouw was het zaterdagmiddag eeh drukt<1 van 
•elang! Ilc, twoede contactmi-ddag werd dari.r -gehouden en mccc,-
,ijk gGDti:,ulccrd door de woorden van Br.Th. in "Jong Uus 11

• 

•ns er c:,0,1 dnverendp opkom.st. Ruim 20 jongens hielden zic:1 
,nledig rnct te.f.cltennis, dnnnoµ mî c.ndcre bezigheden, tot 
.Jzen en pl'.'.atjos kijken t.oo ! · 
;!l de ond0rl ,.:ngc t['.,fol tcYiniscomp0ti tie ,,crd vurv;c• ... d ccstrLd'.··n. 
ic, fin2.lc brcccht. Pil.ul Busr.mn tegen André\' Vf.n Ws.sbeek. Prml 
,leek tr.mslotte nn uun spannond duel "'"':Ic do sterkste. 
,ciders on jongens hadden con bui tenge1'ioon plezierige middag. 
) ==c======:::;:( ··-===== ~ ========!::=========;:::=--=====================-

_l T T È N T I E' J U N I OR E S L E N S 2, 3, 4 en 5 ! ! ! ·- - --------~-~ - -----------. ----.----------- ---------
'.n het op bladzijde 224 gepubliceerde programma voor zondag 
t februari zijn enkele wjjzigingen gekomen en v,cl: · -

' . 

. . '• -
Lens 2-Wi t Blo.uu RK; gaat ïHET O:oór. Le1,s 2 blijft v;erkloos 

Lens 3 spoelt l'IIET th1J-.;i.S togen Vrodenburch, doch UIT tegen 
Grn:.tf. Willem. II VAC. · Ar.nvang hn.lf dric. S,,,~cnkomst om 
1.45 op de Javabrug. 

· Lens 4 speelt !TIET u,it teg~n Velo, rr.·,:.r,r THUIS telicn DHL 5. 
A11nv11ng 1.15 uur. 
Lens 5 spc'olt THUIS.ni•~t tegen ~-lc,u·,,_z-,,,:i.rt, P1a,'.'-r tegen 
VREDENBURCE. 1.:mvangsuur onvorr.i:dc:;:-d: 2. 30 u. 

I;o di Yursc · or,s ,.;:..;:lli1:1,go:.1 hljjvcn on~.:-.·;·;~ ~fgd: ! -
, ' 

, 
. - . 
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- . ' 

., ' -
0 P DE .ACHTERZIJ.DE VAN DEZE 

·B ·L k D Z IJ: D E K U N T u P L A A T S J. 

KA A ij•T EN;. BES~ EL 1 EN V O -0 R DE 

L E N S JUBILEUM FEEST.AVOND 

0 P ¼ 8 DECEMBER a. s. -.......... 

E·L DER S 

1 E E S T · ·u 

D E H A N D 

H E '(! 

IN ,DEZE. LENSREVUE 

H I EI, O·V ER MEER VAN 

V A N · D E . R E P O R T E R 
. , . 

FEEST CO MI T ~-., 

D O O R DEZE B 1 k D ZIJDE AF.TE 

' 

KNIPPEN KUNT u· u w F o R M u 1 I E R 

. , . I N Z E. N ]) E N , Z O N D E ·R D E 1 E N S R E V U E 
.• ,,. 

TE BE S,C HAD I.G EN • . 
' 

B -E S T E L . V O O R A 1 T IJ, D I G U. W -· 
• 

P L A. A T_ S K A A R T E N ! ! ! • 
. ' 

' 

, 

·• 



. l' 

224à. 

(/////// 1 9 2 0 1 9 6 0. /,///////////////////// 

' . 

AAN1/IUlAG PLAATSKAARTEN VOOR DE FEESTAVOND OP 18.12.1960 
; ' 

TÈR yÈLEGENHEID VAN HET 40-J~RIG BESTAAN VAN LENIG
0

EN SNEL. 

l/!!/!/'//ll!!/!!/ll/!l/!/l!/l//l/!l/l/!l////l!!l!/l!!l!///I 
J 1 " 

_ 

' 

U ''gelieve voor ondergetekende· de volgende. plaatsen 
: ...... 
' te resGrveren voor de grote fecst.s.vond op 18.12.1960 

in de zaal-van de Dierentuin, 

. . . ),, 
•.•..•..•• k::,.artcn ,. f 2, 75, vo9r i;1troducé I s 

. . . . . .. ,. • ... 

NAAM 

A D R E S 

kz.cx-te:q r.t · f 2, JO, vor·1: scni9rlede11~ 

t:r-iccs . 

kaarten à 'f 1,50, voor juniorleden • 

· DGn Haag, 1960. 

. DIT FORMULIER IHZENDEI,· AAll: A.EOEFHAGEL, TOfü\TENSTRA,".T 243 • 
• 



elftallen VO.i.'ïiic.1:;.t i.n ons clu1ig~bouw. 

JONG LENS HOUBT LENS JOÎ{G': Deze week is' de derde editie va:1 "Jcrgg :, 

Lens" aan onze junioren, .pupillen en andere belangstellenden·v•ér

zonden. Indien iemand, die daar prijs op stelt en nog geen exemplaar. 

heeft,ontvangen, gelieve hij dit te melden aan de heer A,v,Gastwl. 

Hij .zal dan een exemplaár thuis gestuurd krijgen. 

De spelregel test: Heb je de sp.elregel test in "Jong Lens" al. inge

leverd? Tot en·met zondag is er nog gelegenheid tot inleveren, het

zij bij de heer J.Linneweever, Westeinde 32 a, lietzij bij de héren 

leiders (die dan wel zo vriendelijk willen zijn de ontvangen oplos-

singen door te geven?), hetzij bij de training. · 

Diverse cplossingen kwamen reeds bi~nen ! 
r 

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

PROGRAMMA P U P I 1 1 E N voor zaterdag 6 februari. 

1.45 uur. Lens A ._ D.C.S. 1 G. 1 1. 5 . V. 1 

1 .45 ut(r. Lens B.- D.C.S, 2 G •. ·1 1. 5 v. 2 

1.45 uur Lens Cbmb .l-L,ins Comb',II G. 1 1. 6 v. 3 

Opstellingen: . ... . . . . 

LENS A: J. de Waart, ll. v. Lc,ur, D. v. d .Steen ,-F. Koene, C. v .Egmond, J .Micj.

deldorp ,F .. v.d. Breomer., A. Waslandór-, .:[.Gabben, T. Brochard,R. J3randenburr 

, LENS B: R,Brug[;'omanc, A. C·,-c. 1:klift ,A.Englcb,.I't .H. Rothkrans, G. v.d •. 

Togt, R.Eyltolhof ,J. Vialsari.: W. , J .•l. Li<:ohoü.t, H. Branden burg, J. M. 

Groothuizen ,A. Schellart. · . 

LENS COMB. I: P.d0 Kleyn,J.Hejan,A.Noockc,R.3crgmans,M.Bal{ker, . 

R.Duyvcsteyn,C.Schrijncn,H.Vermulst,A.Janssen,A.Nicuwenkamp,J.v.d •. 

. Raadt~ leider: Hr .• il!.Hcerschóp.. · 

LENS COMB II: C. Vcnvaart, W.Kfol, N. v~Leouwen•,R. v. d.Bemt I J. v.d. J3roek, 

L.Boin,J.Herman,C.Lustenhouwer,R.Camphuysen,C.Rooduyn,P.v.Dijck. 

leider:' dhr.·P.Kempcr. - ' . . • ··' · · 

R c s G r v e s voor ALLE elftallen: M.Brocke,L.1',Iecmk,F.v.d .• Ouderaa 

. A.v.Es,J.lfayen, J .• v.d,Zalm. · 

·. _A f s' c h. r ij v i n g c n , zie Juniorongids. 

De ,,::,dstrijden van. ~e pupillen gaan NIET clo~r~ wanneer do ,rndstrij

dcn. van Lens 7, 9, 0:). 12 zijn afg0last .• Een eventuele publicatie.,clàt 

· d(ê! pupillen,;od.st;rijdcn • zijn afgelast, is dus NI:E;T voor ons geldig: 

lbt alleen op L~ns 7,9 en 12. · 

B;: niet doorgaan van de t,cdstrijdep. is ·er o!t. 2 uur tré~ining in d.0 

ze.2.l 1<.:;i,!1 _d,,::: •Hcrschc,lstraat vooT Lens, A + ii.Bre.ncl~.;·:.bt·.:.·c-,Th.~rocLard, 
' .. •. ;, .. 

' 
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::;.Bru. ·.,-_-·;,;ma::.1s •/~::. J ovr-;:'~ L::..Jshout en om half tlt~:k~ v::..cr vov:r d .... 
- . --"==-~=~ 

_;rnrige spelers van Lens B en _ voor Lens 1 3 en 14. 

1 9 2 0 1 9 6 O 

-----------·-------------------------
~ kont natuurlijk Wim Ibo, de man, die er in een recen~ ver

leden voor zorgde,·dat de belevenissen van do familie_Door

lnec algemenn bekend ,rnrden. Nu vergist U zich, als u. denk~, 

·~t pet feestcomité ook deze artist gestrikt heeft vo9r het 

j~biteumfoest! (Ho~ programma is overigens al zo zwaa~ met. 

;.te!ren bezet, d_at een engagement van Wim Ibo werkelij~ te 

iGe van het goede zou zijn!!). 

~é wat ïk U met het noemen van deze naam alleen Tlilde 

~eg::Jn, is dat· Uw reporter zijn werkwijze· gevolgd heeft en in 

l
e ;fg<:lopen week met zijn· microfoon onder- de tafel van de , 

amiiie P'raalder is gekropen-_ de fc.ostccmmissme vergaderde 

· en buize·van de-heer Praalder - ~n daar het een en ander 

7eeft opgGvapgen· ov8r do• gang va!" zak.-m bij· hot grote fc,est ! 

·· j:n ,0ijn door _deze van activi tci t::~akcnde commissie twee be

}angrijkc. "punten 'qesproken en wel i 

Î. ·rr.:. t programma~ van de fcé st~vonq. in d0 grote zaB;l va~ d.e ~ · 

~îo~·~:otuiil, · 

... , 

~- Dc., èntroekosten en eon re;gcling cicr•r de loden, donr.teurs, 

~t1s. om in. de tijd, dio·ons nog var.. ... kt grot>J f~l.;s+ Jvheià.t, 

_ -~oor middel van een _eenvoudig spaars,,stco,m, om çlozc kosten 

~er een aantal"maanden te verdelen. 
· 11, ' .. • ~ • ~ 

rat" punt 1. betreft kan ik kort zijn: De artisten, .waarvan in 

on1e vorige r"rporta·ge sprak,; .was,_ zijn· alle geeng'ageerd, met · 

_;µ t.zo_nderir;,g van .. de tw\le Sil vera I s, die op 1 ff d<,ccamber niet 

uij zijn,- wegens hun vGrplicht _ optre(len voor de KRO-revV-e. 

In plaats van dozo twee zal:).gcr0ssen zal nu .H.!1118mariQ van Tol 

wo9r.ons optraden. Deze cabarçtière,. wior ster rijzende ts, 
zal ons vergast€0n op haar bekende. en ook op haii-r nieuwe lii,d

jes, die ongotîrijfold in dG smaak zullen vallen van de feest

gasten. In mün volgende rGJiortage zal ik vGrmoedelijk wel in 

de gelcgenhc.id zijn•u·_J'wt gci',atailleerdc programma op te geven, 

saar gezien ht:.:t ·"Jov2nsta.an.Jc: _kunt U er Van verzekerd zijn, dc.t 

11 daarin do nar:,,cc: zult vindm1• van: Rudy Carroll, E<,t Lc,c,dy 

!rio, cle clo1w7n Roxis en Ht1r.~~ Bouwman, _de goÜch.elaar. 
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kosten: Jczu \)0draten: ' 
voor junioren en pupillen 
voor seniorleden, donateurs 
en donatriceä ·: 

voor introduc~•s 

f 1,50 per plaats. 

"2,25 
Il 2,75 

Il 

" 
Il 

" 

Nu begrijpt het feestcomité, dat het merendeel van de leden zeker 

wil• zijn van een plaats cm - met herinnering aan de spaaracties bij 

vorigo jubilèa - ook thans maandelijks voor het feest willen sparen. 

Wat moet U doenî Wel, U vult.eenvoudig het.formulier in, dat U 

in deze .. Lensrevue aantr_oft en- U zendt dit aan: 

, de heer A.HOEFNÁGEL, Tomatc)nstraat 243, tel. -36Q2Q2.. 

De hoer Hoefnagel zal bij ontvangst van het ingevulde formulier de. 

gev,enste plaatsen definitief voor U boeken en het formulier ver

volgens ter.hand stellen aan 6én van do volgende ledén van het· 

fcestcomi té_: 
'H.Eiscnburger, 

A.Hoppenbrouwcrs, 
Il.Hoefnagel 

Snelliusstraat 2, 
Loosduinsokade 60, 
Toml,tenstraat ,128, 

' . " 

tel.. 633531 
tel. 632057' 
tel,'360217. 

E6n va:ri. deze, horen zal zich dan met U in verbinding stellen voor 

het in ontve.ngst nomen ven het· bedrag, hct1:,,lk U dan, - nfü,r verkie-

zen ineens of in gedcol ton ku:;t voldoen. -. · • · · 

Het fc,cst van de 18e decvi,b,·,r lijkt ver, mai-.r' n.ls U zou denken·: 

11 septembc:r: of october _is vroeg genoeg", dan kunt U ziQh. wel clens 

vergissen, Daarom, boekt U ~• voor U cm Uw. gezin, de plaatsen, die 

U nodig hebt! ' · 

Tenslotte nog even de aandacht- vóor ons Ju:BILEUMF0NDS: 

_ Hierin is· tot heden een bedrag gestort van f 73', 85. Vele kleintjès 

maken é~n grote! De feestcommissie hoopt, dat U in de komende we

ken ·het fonds zult gedenken, b\jvoorbocld bij do betaling van Uw p~ol, 

- go lddn. E~n d0 zcl' dc.gcri stond. ik bij' d.:.· bar van ons Lc'nsgo bÓur1, -

oen juniorlid ontying vijftien centen terug van Lou clc Bou.r un hij 

. -deponeerde deze pasmunt in élo ])clé.:mde bus, die U ep -d.:, bar a~:ntroft 

En hc·t gcVolg wn.s, dat vel8 D.ndcron dit voorbeeld Vclgdcn. 

U' zult zich misschien afvragen~ Wat· iS J,:J ·bostvm;i:.ing v::.:n dit foüc~~:? 

U kunt 'zolf. hot n!"',.tTI"oord gGven, indien U eens ;::011 feestje, groot · 

of klein, hebt_ goorg,misoerd. Er zjjn n.2-tuurltJ<. t,,1 v~,n u:i,. tgavcn, 

De f'c:cstzr"e~l moot inde"rdaad · c0n f66'stz~r..l zjjn; dc.:,.,r~v"OO.l"' zijn bloc-· 

men en. gr6cn" nodig .. Er' znl o..:n r.:~ cèptie: · wordoll c'""::..ouëtt:n in dccem-
- ' 

' 



' 
°;)Cl' r•,&~L ~ - .... :.:•r,:,;,.::_ \;,,F'; .:üs+ ... ,1/'~ ··-~t .-.i.i :-:·_·:-~ tCot.!tc. 

Het f8estcomi t6 zal dus u-_1 vrjJ,.-il.Lige; ·;,ijdragen 1.,an het jubi
leumfonds voor dergelijke doelclindcn besteden. Het is U W 
teest en daarom, draagt bij, om de heer Praalder en de zijnen 
in staa~ te stellen inderdaad èen luisterrUk feest te or-
·ganiseren. . . 
Misschien wilt U liever ineens .er van af zijn en Uw vrijwilli-· 
ge bijdrage door girooverschrijving voldoen? ~an zal de· com
missie dit bijzondor op prijs· stellen ·en daarom volgt onder
staand het gironummer van do penningmeester van het geest
c9mit6, do heer A.Hoefnagol: 

6 7 2 8 4, 
De volgende maal hoort U onder hetzelfde·· opschrift 1920-
1960 - mé6r over het grote fecrnt van 18 december a.s. van . ' . 

I Uw reporter van het_fcostcomit6. 
. . 

?.3., De Lc:nsrcvuerodactio beknibbelt me om plac,t c-,u::.mte, 
maar toch hoo}l ik, dat het volgende er nee ·h komt: 

. ~Oi8't U crvoorj dj.t l:.3t JubilcurifondS _per 8 f~h!'U~ :. .. i d0 
10() ·1.1ldsn g~p~sso;.:;rd. is ? 

Zof'.-ls 1•1..;1..,ds in de. vorig\; LonsreVUG _ m6ogcdocldt de v0orr-:1. ·:.d 
gevondcm voorvrerpcm is weer zo groot, dat er gr0_te opruiming 
gehouden zal worden! 
W!l-t zondagavond NIET is afgehaald, wordt aan de liefhebbers 

d 
,, 

uitgedc,cl • 
Wij hcbbcm in voorrccad: shirts, broekjes, zwembroeken, Lens-' 
kousen, ['.,]1.d..,:r;;. kousó:::1 l-ll sckkon, hn.Ilddookc·n -rw.shand~Gsj z0ep_ 
dozen, vo~;tb.'"' ... lacho-Lnur .. , trainingsj2.cks, unkclc jP~sjos, h'·'.nd--
~ -schoen0r:, sL::.wl s, cnz ~ Dnz. . 
Verder nog c0n corr.pL.~~o voc tbr~lui trust ing._ 
Dit C~llLs - Dn nog v·Jcl r'!ccr ! - t-c.tr,,1g tt; b,_J:01.--i0n bij dv h...:t:.:r 
A.v.Gastcl, Tornr~t-.... ~:..strn.ut 166.' 7ri,:d'."".:.gr-tvcn!d tussón ·6 
2aterdag::1vond tussen· 7 ..::r1 8 .:uur~ Voorts zr.;.'t2rdo,g en 

Gn 6 uur, 
Zo~"'!d,., :r 

i~ '~o 

' op hot Vt)ld. 

' 

·= . ========;:::;;;;.;:;:=.·=======:..:·:-..:;::::;:::;;;::;::::-.,======== --';:::=-:;::: - ::,::--::· ===== == ==== ==-====-=== 
·- \, ',. 
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Donderdag 
Zaterdag 
Zondag 

Maandag· 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Zaterdag 

11 Feb 60 
13 " 
14 Il 

15 Il 

16 " 
17 Il 

18 Il 

27 n 

LENS 1 ZAKAGEND.A 
Zaal training 

~ 

: Junioren · 
voor· junioren ! 

en pup. 
: Sehiore:Ó. 

Juniorel'l 
: Klaverjasdrive en clubavond !. 

: Senioren-en juniorentraining 

Woensdagmiddagclub, 's avonds 
: Zaal training ! 
. Groot CARNAV.Hl"EEST ! ! 

! 

training 

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

ONS EERSTE HEEFT NOG i({,NSEN ! KOM DAAROM ZONDAG .KIJKEN!! 

---- ·--------------------------- ·-------------.· ------- ,---

HET VALT NIET MEE •••• 
• • • • • otn,, bij d.e lllint~rse t1: ferattiur diê t.h~.ns (maandag ! ) 

heerst; zich bui ten de ·asur ~e wágen. ir. vo<"'ral eeu ritje 

naar de Hengelolaan is nu ~inder aangenaaffi, roch is er elke 

d:i.n-sdag-en woensdagavond een klein groepje dat zich door de 

barre kou waagt om '°. ,: t_e- trainen, ! Sportverdwazing ? Zij 

weten wel beter J Zij weten dat een regelmátige oefening 

onontbeerlijk is voor de goede conditie, zij weten dat er 

daar elke· avond een ui tstékend trainer op hen staat te wachten 

om hetzij op het veld, hetzij binnen, in -J.e clubtent, de 

spi~ren eens duchtig onder handen te nemen. Zij weten boven

.d~ên dat na zo'n'uurtje zwoegen de koffie ne:i:gE;ns ·zo .lekker 

smaakt als aan de gezéllige bar van Lou. de Boer ! G0sterkt · 

do'r het edele nat, aanvaarden zij dan ,:eer de' terugtocht, 

·a.e dappes·en, de hoog uit vijf ·en twintig· ECHTE SPOHS'S1!:E;N die 

onze vereniging nog kan opbrengen • Of blijkt dit e.antal 

de volgende _week te J,aag geschat ??· ' · · · · 



OFFICIEEL 
In ballotage: 
n°72 R.W.A. v.Boheemen, 17.)2,.49 Thomsonlaan 169 

73 G.M.v.d.Ham, 2.2.44.Bachma,i;str.2 
Nieuwe donateurs: 
n°619 J.Steenbergen, Dedemsvaartweg 978 

620 S.Tj.J.M.Andringa, LC'losduinsdkade 905a 
621 W.K.Hoelofs-Vermeulen, ·wö1weversgaarde }35 
622 c;v.d.Hoek,Ribeslaan 11 Rotter~am ~ 
625 J<;. J .Kuypers, Prinsenweg Jl, Wassenaar 
624 Dhr.Koot, Wolweversgaarde 479. 

K.N.V.B.TOTO. 

• 2;-0 • 

' 

. Na dj_ t toto-loze weekeinde,. gaan we inet nieuwe moed proberen 
a.s. zondag de f,250.000 i.n·dè, wacht.te slepen. U behoeft hier
voor slechts de wedstrijden welke op pc cl-formulier n°lll 
voorkomen goed te voorspeiler;,, tn vooral niet .vergèten dit 
formulier tijdig d.w.z. uite-Jij!: ZATERDAGmidc"ag a.s. voor 

: '.VIJF UUR in te leveren aan ~c lekende 'adressen: Sig.'mag;H.v.d. 
Lely, Bouwlustlaan 95; Sig,!,,;:g.torl vinke; Weimarstr. hnek 
V~lkenboslaan; Si~:, .n!ag.~I{orlvi!:i.ke, L:.an van 1Ièedetvoort hoek 
Beeklaan, Sig.mag.P.WUstefel;i, ,., .,,,ntesse1'tan 198; .,;ig.mag.A,J. 
i.Vulraven, GoudenregeppJ,.ein St"; _ .-. .. :·. ;.mug.J .1Io,,rn•,'ieg, V,'es te inde 569 
Cns clubgebouw. Hengelolr,.an 6GO :· ·:·. J ·,da::;-dinsdc:,:: en 11oensdagavo9-d 
tussen 8 en .10 -uur en zaterdagmidd.ags tm,sen 3 en 5 uur kunt . 
U' in ons clubgebouw terecht )· ·aan het secretàriaa't H.Houkes, 
2e. Schuytstr.60. Veel succe~ ! ! ! ! · 
. ' ' 

· NF-DERLAND-BULGARI·JE. 
Voor deze op zopdag 3 april a.s·. in Amsterdam te spelen 

wedstrijd, kunnen le-den en donateurs plaatsbe,;ijzen aanvragen 
bij het secret·ari.aat H.Houkes, 2e Schuytstr.60 tot ui ter lijk 
1a·Feb a.s. Prijzen van de 'plaatsen: er,.,tribune f.lL.-;mara-

. tl,ontribune· f .8.-( zijvakken I f.6.''- Z·ijvakken IT f.4.-, 
· s ta~nplaa tsen f. 2. - • 

·-: - : -

DüSR ~ LEliG 1 0-1' .. . o·: îï'. IiOSR' __ _ 

Velo ~-Lens 3 2-0 
Lens :;.-::. ;öH 4 7-0 

- .Postä..~:•=.êf!.S 5 ~-...: 

Zondag j.l. Junioren 
Lens l - ADO 2-1 -.... ar: 1:fïL 2 ... tèns 4· -2::2 

Lens 4 - LHL 5. 0-7 
Ler..s ~- 7:.·::;,der,b.2-2 

; 



, 
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Lens 6 - Cel;rit~~- 7·--4---1 - \. ,,·;_Lens 7-Q.fft. 6 2.:1 · 

• BláT .8 . -,. 4en.~ _8 ... ;_~;3 . _:.,._ :·- Lens '9':-GDS--4 · _ 1:..2 · 

Len.s 9 - RVC. a . ··· 0.,.4 ·_ -~. _· RKA'07 8-Leris 10 1-2 
Lens 12-Velo 8 ·2-0 · 

. _ .. - ·., .. Gl.JS '6 - Le·~sl4 ··-9-0' . 

Com,entaar. . ... - ..... 

Het zal de attente ·re·z/ir ·opvà·llen-dat··bij boven-· 

staande uitslagen enkele zeer öelangrijke; z:ij_n. :Allereerst 

natib.urlijk de benauwde 0-1 van het eerste (het· prótesï;··l's,ten 

we nog ·maar even bui ten beifohouwing· ! ) ·• Door deze zege BLIJVEN 

er kansen voor onze voortrekk'e:t:1 in deze competitie, maar 

dan zal er gedurende. de komend_e_ wek_~n toch wel. wat vaker in 

de roos moeten worden gescho'tèn: Daarna.;_"st .is er a.e··éclafimte 

oven:inning van Lens 4 dat nog veel betére :pap:i,el'en heeft 

(Q:uick Steps _verloor, maar Vlèstlàniia won ! J. Dit elftal ·· 

schiji;t :::.· inzinléing nu wel ·teteel 'bever, te zijn. Volgend.en 

mens~n. _'j j de junioren noteren we de· overr-!inning van· c;,. fü.g: 

Len-s l ,ver~ laat. concurrent AI'.Ó met 2-1, terwijl_ DHC weè.etom 

een yunt verspeelt aan Ilaakk-.mrtier. Peter Kemper c.s. tronen 

nu fier (.,.,c ~e kop en·v,e ver'.rouwen erop dat zij dat bl:'..jven 

doen. tht til,der verä.in,, te lijk is d<, 2-1 victorie van 

Lens 10 ën '..ridschEndam en de ·zege van· Lens 7 op· Q,uick· ti.t,:; 0
• 

PROGRA!.MA VOUR Zü:lDAG, 14 Feb· 1·960 - Senioren. 

~4 uur· Lens 1 - Geel v;i t V 1 G 1 L 6 

12 " ADO 6 - Lens 3 Zuiderpark 

12 11 Lens 7 - Westlandia 6 V 2 G 2 L 5 

13ul5 . Lens 9 - _Rijswijk 10 .' · V 2 C, 2 · L 5 

~E OPSTELLIRGEN: 
Lens l: H.Eiserrburger,- J .A~'n!i>ra.al, J .B, ijers,berge.~·, B.Luijckx 

C.Pec:,ters, W.Hegge,P.Burghouwt,H.Haket, K.Ras,,J .de. Heer,J. 

'WüstefelcI. Reserves: H.Jacobs, R.-dt W&art, H.Kemper ~ .. G.:rens

reèhter: dhr.J.Linneweever. 1.eider :dhr_.S.B.Gr::s. ·:_--:--;-

Lens 3: C.v.d.Beek, A.v·.Lui<emburg,G.Kemperman Jr, 'J.v.Dijk, 

Il . .de Gruyter, B .Hendrickx, R.'.Blok, W ,Stoové ,R .l.Iahieu,;LRooduijn, 

P.1jeershoek. Res.: F.Fretz,K.Admiraal, Leide,;-: _dhr.G.Kéin·per

·"t1an•. Sr ~ 
. _=. T.·.'.,·,1s 7•.J.Fr·'J·t•.·~_. s,. A K_. 1 " 1·r "e· .. ,. d . Lun°'' - -~hutte 

.._. <. ~ • ~'.'•')_,VJ.! •'i ... ~ ,~t.•, ... f' ,Ji•• . ,c-,t,~,-L.: ,,:,,.,. ' 

G"cl~: S,·::f..~::.:·er,_ ..i .dt: ..;>.::HU'.'ï,~'.!•·::.··u.~·r-el, . . 

' 
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-------------------------------- ·------·--------~------------
H.v.Westing. Reserve : C.Kras. 

Lens 9 : R.Mahieu, W.Klünnen, J·;-.-.d.Buik,M.P.Bom,P.v.Onq"-, 
J.v.Zon,.A,Onderwater; J.Hi:ppel,M.Heerkens,D.v.Lieshout,J.Rans
dorp. Ree·' P.Jansen. 

Afschrijvingen aan dhr.J.Borsboom, Laan van Meerdervoort 
567, uitsluitend schriftelijk.• 

Prograw.ma voor zondag 21 feb 60: 
-14 uur Lens l ~ THB. 

· De overige wedstriJdén zijh nog niet vastgesteld. 
-: - :·- :-

PROGRAMMA JID,IOREN VOOR ZATLRDAG .13 FBBRYARI 1960. 

-3ul5 Wilhelmus 5 - Lens 7 · ,Terl·eir, Oosteinde Voorburg 
-3uur Lens 8 - Valkeniers 3 '· V 1 G 2 L 5 
- 3ul5 DlII, 12 - Lens 9 · Terrein Brasserskaà.E. te Delft 
-3 uurLens 10 - Oliveo V 2 G 2 L 6 
- )t' 15 DHL 14 - Lens 11 Terrein Brllssersk. , · e Delft 
-:sul5 Westlandia' 10-Lens 12 Terrein Burg.Eise~,: .... n Naaldwijk. 
- 3 m;i• Lens 13 - Rav:;: 12 V 3 G 2 L · b · · ·, 
, llV)' "~i!..Ä JUNIORE:'7 1· .•OR :'.ONDAG 14 Ft,BllUARI 19,:;o 
-1;, "'J' Lens 1 - La,:•:1:w .1 V l G 1 L 5· 
-2u;'0 'Lens 2··-· :,i t 51. It.K. · V 2 G 2 15 
-.i.ul5 · Lens 3 - Vredrmburch 2 . V 3 G 2 L 6 
-ltil5 · Velo 2 ~ Lens 4 Ter ein Harry Hoekstr. 
-2u30 Lens 5 - Bl.Zwàrt 5 V 3 G 2 L 6 

OPSTELLINGEN: 
Lens 1 : als bekend. Res. F.de Hoogd, ;.:.Heerschnp. 
Lens 2 : F.de Hoogd,R.Dekker Kleijn,L.lfonssen,J.Kiebert, 

M.Heerschop ,R .Kotilmees ,'il. v.d. Laan, G. v: d .Ham ;A .JJó1'iee, C. 
Panckaarts, M.v.d,Pijl. · 

Lens 3 : P.Schalten, .A.R~cà.11~jri,F.\7a,nste.,ker,L.ter Me~r, 
M;v.Zilfhout, A.de,Hoogd, J.de :Soer,J.;.;,'Iier,:(i.Polir.an, 
C.Nuytens, F'.fluym, R,•s~;·1r.Pannek,>et,l);,,,rc.'.Ers .• _ · • 

Lens 4 : A.v.Egmond, J .Ç-ro·:-·nveld.,J .Du;yve~ -:;ein,Th.v·.Paa"Psen, 
1.Schol ten,R .. Borsboom, F.va?1 :.ijk,H.Eri:tl•:l.çrt, l{.Meyer, 
A.Elfglebert, A:de jong, Ri;:;p.:: K.Loo~ans, .F'.Rc.ekers. Lei ler: 
l:hr .G. v .Reenen. 0 ~r.it.~nkonist.: ;2r1..50 '_ LP~/W~'S' !~,~ck lj~ngelol~'f:n. 
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Kampnieuws: 

Hoewel erg vroeg in het jaar, het·eerste kainpnieuws 

is er al. :re data voor de kampweken zijn nl; bekend, ·z±J -- .. 
het, dat er nog een kleine kans is, dat er een wijziging komt. 

· lle eerste groep gaat in de wc ek van 17 -23 juli; . 
dit zijn de oüdste deelne;mers (in principe de zondagsjunioren). 

De week daarna (24-30 juli) is. voor de tweede groep 
junioren. 

· lle derde groep gaat van 7-13 augustus. Deze zal· 

bes taan uit à.e pupillen,_( en misschien - als de. tweeél.e groep 

. te vol' wordt .: de jongste vierde kla~ser~). . · , 

· Aanmeldingen bij dhr.A.v.Gastel, Tomatenstr.166.· 
Wie geen jrnmpcirculaire heefi; ontvangen ( of deze 

is kwijt geraakt) kan er bij zijn leider of bij de training 

een krijgen. Kampkommissie. 

Ll,J, J ZAL HIJ 11 VEN 
En voetballen, moge.; ·,"c er wel aan toevo,:•gen, want dat 

doet Jan Bontje ook no5· ,tC:,,ds. Zaterdag 13 Fe,b 60 wordt dece 

heer namelijk 55 jaar ~n dc?c<1ndanks speelt hjj' elke zondag 
nog -Lróuw zijn pl!rtij·.jc r.i-.., in }].et. acht2-te. Kijk, àat ·is 

nou- een voo1,beeld v~n 1...En1 c. vrtman in hrirt en nieren ! In 
1923 werd hij lid van d8 v: c·. nigi!ig en in 1$60 deelt hij -

toegegeven: met minder snE.·lheid., ·r.,aar daarom met grotere 

accuratesse ! - nog steeds de passes uit aan zijn medespelers. 

Wij zijn jaloers op je., Jan. Niet alleen op je wonderlijke 

vitaliteit, maar nog meer om de wijze waarop je je in al die 
·äaren tot eèn prettige en goede speelkamEraad hebt ontpopt. 

~öèt%~fz8nd8:il-n bok zeker van dat -je op da CLrst volgende -

ee:n ,mrme on'tvangst wacht door de SpE.lers van het e.chtste, o-:,k 

ailen:aal mensen die met Lens vtrgroeid zijn,· Vlij kunnen li!aar 

- helaas niet bij aanwezig zijn. h'logrn 11ij · je daarom nu al hcc,l, 

· héél hart0lijk fc-iici teren ? fa,ne ... je plakt er to·ch zeker 

nog wel ten paar jaartjes aan vast, hé ? Re:àc:.ctic.' 

CARïV.YAL. 
!;:ogen wij U nog eens extra herinnoren aar, .~;;t gc

kcstJJ.mO'~rde _ca1n:ws.lbal .dat op coate,dag 27 Feb geor"'ulisccrd 
wor~-:.t? ,t, nk ";::_r O~:: : ni'i:-·n1anè.~r..:.:.-.~ontbrcken, hoor, :.·-• c- t van 
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die kostumes, daar a,oet U toch ook aan mee, hé ? ·Het moet 

GRANDIOOS worden ! 

1 • 1 

;1920 - 1960 ! 
Farah Dibs.h gaf op de"dag van haar huwe.iijk met de Sjah 

aller Pcr:,;en aan 300 nachtegalen de vrijheid. Eigenhandig dE:ed 

zij de kooitjes open en liet de vogels uitzwermen naar alle 

windstreken. Zo_h"eft .• i.eder, zijn man"ier om uiting te geven 

: aan.zijn feestvreugde. Len; doet het weer anders. Op de dag, 

dat onze club zijn 4oste.verjaardag viert, grnft Lens een da-

. verend feest in de Haagse-·Dierentuin. Op dat feést van 18 Dec. 

a.s. is er plaats voor ro);lp. 1500 fu.stgangcrs. ' ·. 

· Voor de oude .getnrnw1m .. di•, : 1. _z".' 'n 20-;40 jarÈm onder 

de blauw-witte vaan 0pmarch0re, , 1 ·: ::c t een ir:enigte vàn"ánder

half ,duizend man flink wat, m1 .. :1· _, .•• .i~n dG aanwas-van l8den 

en donatturs in de L"atstEi 5 j,::·• .: is -.:~n getal· van 1"00 deel

nemers &an het grote feest bctrl k:~;,:- ~-ijk gering~_' D2 LL Gs RL VU€: 

komt ·1'H.kclijks ondE.lr ogen van r:.e:t.r 2.::·. >ûOO ~,r.epsen, c(n ,1&ntal 

dat mc:nig dagblad ui\ de. provin~it; . · ·· ... lijks ha,.l t. 
Voor de viering van het 2.5 ;:;:.r·· ·,- jtb-j.ltum in Dt--: .45 ·was 

de c~paci tei t van de Die:-entuinzaal 1.-,. l v.0lüvt;nde, r.::aar hoo zal 

het gaan in Dec 60 met een· amtal leden 8n dona t'eurs, dat meer 

dan 5 x groter is dan toen ? .. 
. , Het f'a:stcomi té ziet èrvan komen, 'dat heel .wat goede 

vrienden een teleurstelling zullen ondervinden; indien •ze de 

maatstaf van 1945 aanleggen en van het standpunt uitgaan:"Voor 

,mij is er tegen d_ie tijd nog .wel e<:n. r:L,éctsj'c· t" vinden". 

, Vandaa:r: dat het, comité de mogclij':hcid hcé,ft geopend om 

plaatsen voor he':. frcest vöor te boeken. In de· vorige fü:vue 

hebt U 0en formulier kunnen· aantreffen, ·,12::.'.l,r'·p U door et-nvou

dige invulling van hêt 
0

Q8~odigde di;rntal .;ilaátsen ÎJ kon rang

,s,:!hikkcn ondtî:_ de a.s .. fci:. s:tg::.pg~i.s .. Tot hc ·::len zijn een lOtal 

formulie1·cn bij dhr.Hocfncgcl binnengd<":.\1m en zoals beloofd, 

zullen de h:..;ren vu11 .· het. f\,cstcomi té zich Hk. t dt:; OE: tr.()kkcnen · in 

verbinding ~t.qllen -om h1.,1n wensen ten 8,f'.~2i.:.,n van dE:> bct: ling 

te vcrncm0n. -.. 
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· ]egenen, die wel van plan wareri ·hEit°" "f"orirîürier ·1n te 

vullen, maar de ven.ending nog niet t·er-hand .. hebben genomen 

raden wij áàJJ~- ilit nu te doen. , . 
Ond<.:rstaand volgen nog ·even ·<le erityée kosten : 

.., Voor junioren en pupillen .· r F. l. 50 
"· senio:l'en,do_nateu:r,/en dona- ' 

tricen 2,50· 

- . 
Il introè.uc~s.. · 2, 75 · -. 
Het programma met Rudy 

prak'tisch geheel vast. 
éarrèll als conferencier staat 

Het programma bespreek _ik gaarne met U in de ·volgende 

Lensrev\le. · · l/w · re p9rt,er van het fee s tcon:i té. 
. " 

UIT HET SENIORENK.".MP, 

Het veld.was hard çn glad,· de tcge-partij fors èi1 agres

sief. Valt het te verwonderen,. dat er voor de voet1'a llief

hc·; , 1-s -v1Ednig viel te genieten: bij de wedstrijd i:lus,.~Lens 1? 

H- '3 ::)_,,S E.Gn rommelige vortoning diE· WE: zo gauw moge: ijk zou-

d,:,n willen,vergeto~, w~rc h~t niet dat ~en -overigens ~rij 

zinlrns ~ protest van .de I'OSR-ers .. dit_ onmógelijk m<rnktc,. 

~~i~ c:i~~ :en n<:~melijk c t.n str&fschop, i .p.·v. E..cn ~ndix·,.c t~, 

voor ._ · ri ovtrtrË;ding dii;:,_ onze ··doelman beging nadat hj .~- · ·. rst 

door,·.·,; hum,~r vo0r-;;a,:rtsen was lastigv gevall6n: EnfL, 

voorlopig st[,,:t de ,'in,· t nog aal} onze· kant want Ko9s Räs·· 

had v<'lc!>r 'het incident al e0n keer raak geschoten ! 

Vooy,. het eerst dit seizoen Öntb:rak aan Lens 3 de waI"e 

strijdersgecst- het slechte ve].d zal e:r wel de oorzaak van 

zijn geweest-en VELO heeft er dankbaar gebruik van gemaakt. 

• Na een nog vrij goed begin kwamen de fcllè Westlanders aan 

de leiding toen een schot ongelukkig van ri~hting veranderd 

word, N;, de rust had.':cn de gast~n wederom een misv<.:rstand 

in onze geledc,ren· nodig om aar. l)un trekken· te komeh (2-0). 
Da.t vras kcnne:li jk te veel. Lens legdé het hoofd in .de schoeit 

en· trok zich van een std.llekcns· dovonde nachtkne1rs weirtig 

a,m. Geestkr,icht opbrengen, joi1g8lu.i, ijuist in' nioeilijke. 

omstandighed&n ! _ · · . ·, ·. : '· · · · 

Dat Lens 5 hGt met 'slechts ,, .. gen man ni2t tË,gen ·koplop,JT 

Postduiven kon bolwcrkc-n is duj.delijk •· fü,t v•èrd· 5-0 voor' de 

. L<'osfü;im,;rs Toch is c.r door L,:_, nc a;, ntal fE:r!Jl c.in: sportiBf _ 

tf..,.sC::.--..-dune Ik.:::ch~mc.nd ·roor ·d;,_" .. 1·>t,-:··L'lijV'l:ï-s : .· .. · . :.•-.i. ·---w· 
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UIT HET Jill!IORENKAMP. 

Het was aan het spel te merken dat Lens 1 in geen tien 
weken gevoetbald hàd. Voeg daar nog ûE:n veld bij dat door de 
vorst bikkelhard ,1as· geworden en het is te begrijpen .dat. onze 
.juniores aan een versterkt ADO de handen vol,hèeft gehad. In· 
de eerste helft werd het spel volledig bthecrst door de Zuider 
parkers. Ui tcriiard kregen zij verschillende kansen waarv.an 
zij.er slechts éên gebrui,kten'. Dat was na een half uur toen 
dè ADID-linksbinnen een aanval met e&n prachtig afstandsschot 
afrondde. Gelukkig was dit voor Lens het sein de zaken ener
gieker aan te pakken. Inderdaad werd ADO volledig in de ver

·dcdiging gedrongen maar vóbr rust bracht dit niets op. Ook in 
de tweE:de helft hebben wG lang op een. doelpunt"·_~oetén \vachten 
maar toen het e:cnmaal kwám·was het meteen een goeie: na een 
h,:ndige schijnbeweging schoot Gerrie van Duuren uit moeilijke 
~oui tü,raak. Lens r66k .de ·overvdnning ! Ln het he:.,: ·. ·-s:d gEro
kcn want even la ter was het Wil Vt.nd,;.-rbos di0 op ou.:( rwetse 
i,rijz<ö· doorbrak cm •• scoorde (2-1). Grot'J vreugd2 ir; het Lens-

. kr;mp natuurlijk, temuer éb2r onze verdediging kc.n~ z.::.g de_ze 
vriors1.,rong te coil.sblid.cren ! 

· !.Ict 9 man 0011d LGns 3 d,:, strijd c.en tc.1:,c•n •. n c~ rL vanc 
b(;.·}1-4 .. ··t Gr.V,ïli:lem. Al clii"e:ct ble.ek dat het sp'cl ze2r .- ._ •·d bé
mo.il:.jkt '1oor het k ht.rd6 veld en de te, zachte bal. ,,,_ ont;·e:
vc.cr 20 minuten g .. ~pu,ld te hebben, kwam de 10P man het vi:;ld 
op en dit prikkelde t8v,ms zo, dat het zowaar dnor "Guusje" 
een 1-0 _voorsprong •wist te nemen. Doch ovcm later stond het_ 
al weer 1-1 door een misverstand in de achterhoede. 

Na d<J rust (?!) ·nam Gr.W. de lcic'ing door een schot v2r, 
de- linkSbinnGn, v:U:.ro:p Pr.ul ziGh_ VE:rkcE.>~-:: .. Lcn:: sch~ en zich 
Il].et dt:ZL: rh.fü ... rl-.c.g (N.E. tegch de onè.c.:rstc !) .:.1 ve.rzoLnd t-: 
hebben, to_s-n plotseling Fr[.ns -Nr-..füStc:skc-1· ·"'-t:n bc.l VD.nuit dt.. 
achtcrhoc-<;e zo ver n,.::ar vort:.,n wist te plc::atscn, dat dE.; k1üf v:: 
de midvoor vo.J.dotp.de vrns oqi clt' b_al lt1ngs G.c vcrbijstürd~ kee
per te doen verdr,·:ï.JnL;n. föet dez(; ui tàlng, d.iL .df.! verhouding v; 

juist wu rgaf, kv,21,; ook hc,t "inde. Als L2ns 3 compleet wa2 ge-
, we,:,st, had het vast en zc;c:,cr de voll0 buit .binne:n kunnen hàlc,r. 
Een welgemeende hulde ,:,.nn <lc wcgblijvor i,;. d ·;_rom wel op zijn 
nlaats !! · . . . . . ... =-=====;.::=:".!:::;::::;;:;:;-;;===:..::==:-;=====-==:-:: ·"==..:-"'=-~·======:..:===•·;==~=i=========·· :.::;;: . .:.:=::::;::; 
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Redactie: G.Lam, Wilgstr.71,tel.391224 
G.Jehee,K.Emmakade,60,tel.633674 

Gironummer 't,?);v.~enningm.LENS : 336711 
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Donderdag 
' Zaterdag 

Zondag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
:Donderdag 
z·,iterdag 

33è-JAARGANG.(1959-1960) n°25 . 18 Feb 60 

18 Feb 60 
20 Il 

21 
22 
23 
24 
25 
27 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

. 11 • . 

LENS 'Z.Aî:AG1NDA • 

Zaal tr~ining voor junioren · : 
Junioren 13014 ,10,11,Pupillen a tfm e 

Senioren 1 t/m 5;7, 8 ,~unioren 1,2,4 
Klaverjasdrive op de cluóavond· ! . 

Senioren-Een juniorentraining 
Woensdagmiddagclub, is avonds training 
Zaeltraining ! 

. . . 

· Cal!Bvàl ! lacr. -,f ik sç:hi!'t - ! · 

==-===========::=============;::===::::====· ;:;:·=============;;::==== ~ === 

ONZE t:iAVÉR~ASilRIVE IS I'ENDE.RËND v;,:; S'rART GEGA.~N ! ! 

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

N.ARRBN 1~; ZOTTEN OPGELET ! !' 
re v--11.,:?:cn~le wHek z:::terda[cV'o~è is LE:·t " g~durena.e· vi.ér 

volle .~.;..: .. e:i toeccstor.n uw dwc:.a~te ir.vt.llc .. ~n geL:JtP. j.dee ·;en~ 

r..a:.r 11:.rtelust uit te leven in de LenL i clubten t. 1~et toen 

wei,,ds gebaar heeft on::e voo1·,ü tter: het fraaie .clubgebco;_;.w ter 

beschikking gesteld van Pr:i:ns Uarnaval, de koning van df' 

carnavaleske dwaasheid. Op het ogenblik dat uw nederige.die

naars deze regels schrijven - gek en zo't als ze zijn, be

schouwen ze het als een.he<?rlijk voorrecht over dit II Feest 

van de Leute " te ml>gr·n scl:rijven ! - is. het nog niet bekend 

of de. prins v:m zottelijke l'tuize zelf ook cp het bnl z,ü ver

schijnen. Het is de vracg of Br&bant en Limb,;.,-g' J:eih zo lang 

willen afstaan. M11,,r in iedo· geval zal d_e majeur-sd!e@rning 

"niet op •zich laten \n,chten'I Het,bier_zal scl11~i:,1en, à.e.rdjn 

zal tintelen. I.;usik, m,;estro .. : en de schare narren ~poedt 

zich ten dans. De :::,<'lonais.e doet de deur dicht: wie niet' 

gek is, blijft bui 'tPn" 1Ioeten Uw papieren-en iriktslaven er 

nog 1:i.et:r 1,·1oorJf.-n _ ::.....-... n ·.vijdon ? 

Ja, dat moe~en ;;ij, war,t bijnà z0ilden ze het belmogrijkste 

• 

'· 
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vergeten. Wanneer U als een dwáaB door het leven wilt gaan, 

moet dat aan Uw kleding te me, ken zijn. Wee degene .die " on

gecostumeerd" op de Hengelo1aan verschijnt II want dan zal er 

geween zijn en gekwars ·der .tanden. " Vleer iemand die voor de 

dwaasheid verloren is. Spoed U derhalve naar uw zolder. Daar 

zult U vast in een oude kist nog wel een oud Indianenpak of 

~eh verschoten pandjesjas tegen komen. Narren en zotten, gek

k,n en dwazen,· tot de volgendè' week .. 

. i 
\ \ · . OFFICIEEL 
In 'tal lota e: . 
7 G.1!.v,diHam, 2,.2.44· Bachmanstr.2 

7 C.A.J.Grimbergen, 25.1.51 Weimarstr.284 

7$ R.Y.Eoordie-Ripassa , 15-~-49 De Gaarde 183 

Nieuwe donate~rs, 
625 G.Vlennekehaonk, Otterrad€ 35 

626 W.P.Julajng, L.van Meerdervoort 176 

q26 J .J .v,Ruveu,.teyn, Maarten,jdijklaan 514 

628 C.J.v.Bijsterveld, Vossenrade 3~. 

629 H.Lcms, Edfronotr.91/1 
630 J.de P~t0r, frJteinde 193 
631 J.A.B,Pieter~~-REy, Watkleen 419 

6;i2 11.B.v.Rijn, Korteboe:ch 77 
633 P.v.Zwanenburg, Galvanistr.7. 

TRAINING • . ' . · ; ·, 

Redactie. 

\ De compètitie:voor on·ze elftallen is immiddels zo 

}'er gevorderè., dat de technische commissie zich is gaan bera

~én over de .. training van de eer'stkomende maanden. :Deze trai

nina;sperioè.e moet' al geziesn 1·1önien àls voorbereiding op de sa

mendelling van de hogere dftr,l]er,, die on~e vereniging in 

hGt lu,itru;J-tourno·oi bi;\, ;;thgEnr.ei.l Vt,n !:et 4C-j,:n·lg èestean 

'zul ·:en moeten VE:rte~~mcoordigen. Leze wedstrijden zullen. in 
. ~.. . 

de ,:.aarnlen Juli en 11t;gustus a.s. worden gespeeld;. Met h8t oog 

hierop heeft de t. c. bLslotE!n, è.e huidige spc:·liërs van het 

A~juniorEn-elftal, ,vac.rvan '88n gedeelte in het nieuwe s·eizoen 

als senior zal .gaan spelen, in haar geheel in de selectiegroep 

~an WoGnsd~gavond in te d8len. ~eze sp~lers zullen dus 'de e.v. 

11ai:rnden ook door de h0er J .H.Stal ond':r handen worden genomen • 

• 



Voor de Dinsdagavond is eveneens eèn. gro,ip jÜnioren sa
menges:te Id. De daarvoor· in aanmerking kofilende jongelui zullen 
via de jUJJiorencommissié worden ingelicht. 

·we :rek€nen er op dat er de e.k. ma· "lde.n op_ de Woensiag
avond ,,zeer se:fieus zaJ worden getrai:r.<l. · 

De ·training vo.or senioren op Dinsdagavond is met ingàng 
van heden stopgezet. De animQ voor deze training was van 
dien aa'.rd, dat het niet langer.verantwoord was, hiervoor 
tijd, geld en moeiten beschikbaar te stellen. 

Technische -commissie 

K.N.V.B:-TOTO. 
De dubbele pot van d'€ IÇ.N. V .ll. toto :is ook in onze vereni

ging niet ongemerkt. voorbij. gegaan •. Deze keer telden we- 524 
inaende:rs. Een recordaantal. Enkele in:;\enders waren er toch 
wel dicht bij.'Er kwamen drie meldingen_ met 12 punten binnen. 

~-" deze zenuwslopende dagen, gaan we weer over ict de 
nor::,· le orde van de dµg. Voor a.s. zond,!lg zijn we· •;;;_;er "tevre
d;_n , .. et een hoofdprijs van f .125.000.- Je kunt er toch .zo 

15emcci:\:elijk aankomen: Vi.jftien kruisjes g_oed onder elka.ar · 
en ·d.o zaak :j.s rond. ProbG0rt U het zondag a.s. ook ? Zorg 
er d,n voor dat Uw forcilllie·r uiterlijk _,-at,rdagmiddag !J: .• s. 
VOOR '.'IJF UUR Op eEn êh:~r ondérstaande ?d:;. c.Bsen is· ing(;l,r vcrd. 
Voor zc-ndag a.s. is dit formulier n°112. · 

Sig.mag.H.v.èl.Lcly, Bolly;lustlaan 95; Sig.mag.Korlvinke, 
Weimarstr. ,hoek Va•lkenboslaan; Sig.mag.Korlvinke ,Láan van 
Meerdervo.ort, hoek Beeklaan; Sig.mag.P.Wüst~fel.d, Regentes
selaan 198; Sig-.Mag.A.J .Walraven, Goudenregenplein,58; 
Sig.:1<1ag.J~W.Hoornweg 1 Westeinde 569; Ons Clubgebouw, Henge
lolaari 600 en aan het secretariaat 2é Schuyt:str.60, · 

UITSLAGEN V AI< EET .AFGLLOPllJi WE,IKEINDE 
Senioren vervolg juni.oren 
Le11s ,1-Geel. \7i t 1 1-1 · Velo 2 - Lens, 4 • 7,-0 · 
ADO 6 -:Le.ns 3 .0-1 Láns 5 - Bl. Zw • .5 4-3 
Leqs .7-Wes_tl .6 Q-l Viilh •. 5 - Lens 7 4-i 
Len.s 9-Rijsw.10 Q-1 .Lens 8 Valk.3 : 1-0. 

. Junioren · L"ens lG- Oli ve.o . é-1 
Lens.1-Laukkwol 7-.2 :DEL l4 -. 4ens ll C-o· 
Lens 2"Wit Bl.R.K. W.n.o"g.Vlf. ·tl·~lO~Lens'. l? ?..:·2 .. 
l.en~ ; .. ·.r~ ~~· t).2 ~-1 . '!,- _., .. ,. .. _;:...;;·_-_;_ _____ _ 
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VELE BEETJES MAKEN" BEN GROTÉ · i : _ 
· De stand van het. jubileumfonds is thans _de honderd gulden 

gepasseerd. Er zit n~ f.100,18 in kas en dit bedrag is siechts 
door, en betrekkelijk klein aantal leden en donateurs bijeen
gebracht .. Veronderstel dat nu IhDhREEN eens over ie brug kwam. 

Een deeln.emer aan de klàverjasdri ve heeft to!=gezegd elk 
ei, op de Paàsdrive gewonnen,. ten gerieve van de jubileumpot 
te verzilveren. Dat betekent voor elke gewonnen partij f.0,15 
en, mocht hij prijs winnaar worden; 100. x f .0,15 in de pot. 
Een voorbeeld dat 1Ja1>olging verdient. Lenserfa, denkt U deze 
week nog eens aan de jubilell!llcommissie. Het gironummer 1-s· 

· 67248 ten name van A.Hoefnagel, penningmeeste1· der commissie. 
-o-•-•-J-

PROGllAMl,IA _SENIOREN VOOR ZONDAG 21 FEBRUARI 1960 

- 14 uur Lens 1 - THB. V 1 G l L 6 
14 " Lens 2 - :,PSV _2 V .. 2 G 2 L 5 
12 " vue· 5 l,uis -3.:.: Schenkkade 
14 " UJ;B 4· L,er,s 4· _ Ockenburgh 

·- ·12 " Lens 5 HVV 7 V 2 _ G 2 L u 
12 " Postd.6- Lens 7 "Madestein"l;,or.Bterseweg- t.n.n°10 

Loosduinen 
12 " Lens 8 - Qu -': 10 V 3 G 2 ;, 5 
12 " ·Quick 11-Le:rn S, ''.liieuw Hanenburg"de Savornin Loh

_manlaan 215. 

UPS TELLINGEN, -:-:. , 

. Lens 1 : H.Eisenburger, J.Admiraal,H.Haket,B:Luijckx,C.Pee
--ters, J,de Heer, V/.Stoové,B.Hèndricks, H.Jacobs,K,Ras~J .Wüs
tefeld. Reserves·: 'w.Heggii; Il.Verheugd. Leider: dhr.S.~_.Gras. 
Grensrechter: dhr.C. Visser. - •·.. __ _ 

Lens 2: · R.de Waart, ·.A.v.1::,,rhoven,H.Keëlper,L.L.Knijff, 
J. v. tl .Meer, L.I:,i .L.Knijff ,P.In.u-ghouwt, f<' ,Jlu:r-ghouwt,A·:Linneweevc r 
J .Suijkerbuijk, J.Jager. Reserves: F.de Groot, LLöwenstein, 
H.Verheugd. Grensrech_ter: 1.Löwenstein. Leider:dhr,A.de Weert. 

Lens 3: G. v .d .Beek,A. v. Luxe,ni.mrg ,A .Hopp€nb'row,:;rs, C .Nieu
V/€-1.huizen, H .Rooduijn,G.Ksr,,perman,R.Blok, J .v.Dijk,W .v.Gein, 
R.1'.ahieu, é0 .I:eersho<èk. · Rnerves : G.v.GEin•, R.Becker • 

. Leider : dhr.G.Kemperman Sr . .-·;~ · · . .' 
Lens 4: · ~. ,llèck;R:;Adr.ü1·,.,,l, C. Vel'dink.,:'•;JJ:s>.fi.':"t-_<:P"'ll,il .-Linne-

, 
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weever; H.v.Niel,G.'v.d.Waart,V.v.Laarhoven,P.BergenHenegou

w<,n, L.,Fortman,J .Borsboom. Reserves: !J'.Lam,G.J<;ihee. 

Grensrechter: G·.Jeliee. 
Lens 5 :ACA Lunet, F.Schipperii, É.Löwenstein,A.Lunet, 

J.v.Westing,R.Verbrugh, F.de Groot, ll.Cramm, Il.Pelster, 

H.Pennings, ll.v.Westing. Reserves: J.Kuij~er~, F.Wolff. 

Grensrechter: F.Wolff • 
. Lens 7 :J .Frijters, A.Krol,Chr.Verheugd, J.Roozenburg 

J.Schutte, L.Niessen,G.de Zwijger, C.v.d.Boogaardt,P.de 

Leeuw,J.R,nsdorp, J.Brussel. Reserves : H.v.d.Beek, Grens

rechter: H.v.tl.Eeek. 
Lens 8 :A .Bl_ok,J .Bal lering·; F.Mourik, J"Bom ,H. v. d.Boogaardt 

J.Bontje,A.v.d.Bemt, Ph.de Heer, C.Schi;Lp,i;roort,A.Roodenrijs 

V.Kroon. Resèrves : Il.Mulder; 'Grensrechter : Il.Mulder. . 

Lens 9 :M.Hee-rkens, J.van·B.eek,W.Klünnen, J,v.Z,,m,P.v. 

Onna, D. v. Lieshout ,1Ï.P .B.om,J1 ,;1ieuwènkamp, C .J .!\ras, J .fü,ppel, 

1;.Drabbe. Reserve en grensr• 0·!.te,: H.Intema • 

. Afschrijvingen aan dhr.J· ,.,;r~toom, Laan van Meerdervoort 

567, uitsluitend schrifteli~I·: 

::; 0GRAMMA ZONDAG, 28 FEBRUA~:I 1560 

Lens 1 vrij · 14 uur Leris 6- ,n{p. 6 

-12 uur Westerkw.4-Lens 2 1:u15 Velo 6- Lens 7 

-12 " Lens 3 - ADO 6 12 uur Lens 8- Lr·,hi,,el 8 

-12 . Il Lens 4 - Westl.4 14 " Rijsw.10-Lens 9 
-12 " VCS 8 Lens 5 

UIT HET SENIORENKAMP. ' 
Na wn slechte wedstrijd, waarin alleen Cor·Peeters en 

Joop de Hee;r tot .een voldoen~e· kwamen, heeft Lens ,J. e.en .. punt 

moeten afstaan aan hekkeslui ter Geel Wit; Be Haarremrr,ers 

speelden. een soor.t'" _kic·k-and-rush"- spelletje. dat·m"~r·al te 

aanstekE:lijk 'IIE>rkte op_ onze voortrE:kkers. Met de rust keken . 

. we zelfs ·tegen achterstand. van één doelpunt ·'aan, ons bezorgd 

Ç-0::"r de rechtsbinnen dt:i;- gasten~ Daa!'na _ was Lens· ·v.rel sterker 

mtar het zou 20 m. dµr~n vóordat-invaller Il.Jacobs uit,een 

scri•,,mage .. al thans eE:n Gd.ijkspel vt;>_or: ons bevocht. Niet best. 

Latfm ,YIE,· h0;:,,,n dat b0t zondag, tegen THB, beter gaat. , . · 

Dat de inzinking vE;n LènS· ;3 de· 11Örige net:1::: ·-sicchts i-r1ci

·d.cn"te01· ~-- --~~, hE- -~ ft.).o.:. t ·ç 0 .:;-;:;:n "ADO .C'ev:ez.: n. ·van me e:t af ·aan is· 
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er met elan gestred·en tcg eri e·en t"egenst·ander "die het· ons met 
een razends.nelle ·voorho·eae· zeer lastïg maakte. Het pleit dan 
ook voor de kwaliteiten van Wim Stoové c·.s. dat d·e verdE digin:g 
desond.anks de poort gesloten· ;,ist te liouden. Vooral' na het 
doelpunt van Gerard Y.:rn1pernian, ,in de tweede helft uit een 
pass van Robert Mahieu gE.·scÓorè., moet ·dat zeker niEct geniakke~ 
lijk geweest zijn. 

Uok t0gen het laaggepla"átstè Rijswijk heeft. I;ens 9 het 
niet_ kunnen bolwerken. ,Verdiend gingen de groenzwa:r'ten met 
een 1-0 voorsprong de rust in. Nadien was ·1ens iets sterker· 
maar het wist dat niet in doéppunten tot uitdrukking te bren~ 
gen. Zo werd de ruststánd tevens het eindresultaat.· . . . 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 20 FEBRU.~RI 1960 

-3u45 VVP 7 - Lens 7 
-3u45 Rava 7- Lens 8 

Tirrein Zuidérpàrk 
11 

" (2de gedeelte) 
-3u45 Lens 9- Velo 6 V 1 'G 2 1 5 .. 
-3u45 DHL 13- Lens 10 ·:, rrei4 BrassE.r:skade 
-3u45 GDS 5 - Lens 11 11 "Nnordweg 
-3u45 Lens 13-GDA 11 
-3u45 -GDA 12 -LLn~ 14 

V2.G2 16 
·

1
.'. ~~ .~~fri'"'~ûèkenb·~~l'f:h 

PROGRJJilll!A JUNIORrJf VOOR ::c '.J,G 21 FEBR~:.:,1 :i:SbO: 
' --12 uur Lens 1 - -SHS 1 V 1 G 1. L .5. 

-2.u30 Dl!L 2 - Lens 2 T,,rrein Brassen,kade. 
-lul5 Lens:· 3 ·- VVP 1 V 3 G 2.' L. 6 . 
-2u30 Lens 4 - Q.Steps 4 V ·3 'G 2 L 6 
OPSTELLINGEN: . . . 

Lens 1 : als bekend. ]{e~. · L.Tl)om~s, 1:.v.Zilfhout. 
Lens 2 : F.de lloogd, R.I,:/~kE.•r Kleijn,L.Hanssen, J.Kiebert, 

1-1. lh ers chop, tl. v :d. Pijl, G. v.a. Ilêirt, ':èh. ln ti:.:m.S: ,A "Nowec , C .L~ nckr-&r ts 
Vi~v.d!L&an, R€:s. G.Ekelmans. s~'.mc-nkor.1st: lu30 Veluweplcin voor 
de school. ·· 

Lens 3: i.Sc,mlten,J .v.d.Knw,p,F.·.·. c:,ctc,ker, L:ter !;icer 
!.•.v. Z ~ l fhou t, A .Hoodui jn, R. Fólt1Etn, F. DE~y::· , J .TuiçliE•r, C .liiuyt( nu , 
E ;Nif.:.uwtnhovun, ht::S.: S .Douv;. · 

.L..~~ ns · 4: llf. P;;;:-:..nt.~kcet':, J. Grot n1; veld,,;·: Du;,rvè t: tf;in, J. ~. i t ;ing 
I.: 0chol tc,n, R. Bosrboorr.,; • v. Dijk, li .EngL :,, :.,t, A. de Jori;;·, A .Lngle
b,rt, R.L!Ey~r. hs_.: J.Jfcoè~on. · 
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Lens 7, N.Pannekeet,N.N., J.:MeyHr, R.Polman,A.Roodbol, 

A.Verburg, D.W,ná.ers, N.·N.; J.Groothuizen,G.de Joogd,VI.Ver~ 
mulst. Res.: J,Schellart. ".. . 

Lens 8-, A.v.Egmond, Th.v.Paassen,H.v.d•Wal,A.Versteegh 
P.Poillot, F.ReE:kers, A.v.Dijk, C.Suijkerbuijk,M.Bruinsma; 
J.Kreuger, E.Wezcnberg. nes.: K.Loomans,P.tle Jong. 

Lens 9,: als vorige week. Res. :A .Ra.demaker, H.Weezenberg. 
Lens 10:A.v.d.Leeuw,C.Mars,P.v'an· Dijk,J ,Verhz,ç;r,N.Roozen

burg, J .. v·.Gerven., H.Beauvo.is ,.H. v ,P_aa,ss.en,R ,Walsdi'î_èVio;J.ff · ·. 
W.Groot. Rcs .• : J.Jehee. Samer.koms.t :2u45. Veluweplein, . 

. Lens 11.: P .Peijersbergen.,F. v. i/week,F. v .Geest ,G .Jl.oodenrijs, 
T .Magdelijns.,A .Koeleman, R.v :d. Voort, _N .Koot ,J. v.d .• Waart, 
R.Petcl's., C.v.Dam. R_es.:C.ile Heer. Samenkomst:·3 uur Leywèg 
hoek. Heng.elo.laat .. -- · •· . · : · · · 

Lens 13:G.Crama,H.Smit,W.Linneweéver, .J .kn_gc_ra)<,T.S!]]a
bers, F .Meyer, J .Nauw, C .v. d .Kuijl,H. v. d.Heidcn ,A.v. d .Be.ek, 
G.v.d.Kley .• ~1es .• :. A..de Brouw.er.. · . . 

Lens 14:J .. Luneman,T •. Lc,lieve·ld 1B.Wiggers, R.ho 0 _3c:nb_urg, . 
J.v.Kle.ef, A.dc Veld.,):l.,Ovc:rtoop,, yi.Eyke.lhoff, F.J,.he_e,A.S,too
vé, A,Krol, Res.: J.Jehee. Samtmkomst: V~/Jr deingartg var, 
,:; •nt2ark Ocke:r.burgh. 
~~:..:r.i~v.eprogran.rr:a: . _ . . . . .. ··· 

Inè.il.-n alle WE_.;d.S~tÏ-i.jden a.s. zt~t,_:t;~g''l!-.,,gcns. 
tcrrcir.afkeuring niet doorgaan wörden Lens 7 en 8 op ,half 

. drj_e in nns clubg<èbouw verwacht, .vo.or een kontaktmiddag. Lc.ns 
13 en 14 trainen dan om half vi.er in de gymzaa.l aan. d.e · · 
Hersche:lstr •. samen met de. E-pupi·llen met. uitzondering van 
R.Bruggemans, Th.Brochard, H.J)randenturg en F.v,d.Breerr.er,. 
di.E met de A-pupillen. ·om twee. u.ur ,w_orden verwa.cht •.. 

Training: a.s. disndag-en dond1.rda'gavond is er g<e:en trai!)ing 
in ds zaal aan de; Hcrschelstraat. 

J .• v .. Adrich~n: 1.m, J .de Bo.er hE:bb.en zich deze w<c,ek bij d'è. · · 
JUCO te vcrantw~orden voor l,un g0drag van z,:,t0rdag j .1 .•.. 

' \ 
i'rogracma. ,iur:ior8n voor 27. <,n 28 Fel: 60: kns 2-RKAVV _; 

LLns 3-Vü·burt;, L.:.ns 8-H:L; VVP ,10-Lcns 9; Lcn.s 10-Wilhcln:us 
DEBRK-Lcns 11; DHBi'J{-Luns 12°; .Vr€dcnburch - L8ns 13; Lrn s 14-
Vredcnburch. 
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PROGRAMMA PUPILLEN VOOR.Z~TERDAG,,20 FEBRUARI 1960 

lu45 Lens A -Wrntlandia A · G-1 ·L 6 V 1 
lu45 Q,.Stops-A-Lens l3 ?errein Nijkerklaar, · 
lu45 Lens C - Vrcdenburch ' · G 1 L 5 V 2 

lu45 Lens D - .Velo G 1 L 5 V 3 
lu45~GDA - Lens.E. . Teriein Emmastr.Loosduiner. 
2u45 Lenscomb.I-LEms c<;>mb.IL._ · G 1 L 6 V 2 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens A : J .de Waar-t, H.v.d:-Leur, D.v.d.Ste·en,N.Irit"rc"ma;c.v. 

E!)mond,. R,Eijkerhof, C .Rcaber1,A .Waslander, J. Cobhen, E ;Brande"nb<irg 

J.MidJeldorp •. Res:: M.Bakkcir, .. J.Nuyen? Leider: \ihr.A.v.Gastel. 

· Lens B' :_ ll_.Brug,;eman, H.Rothkrans-,A.Overklift·, J. v·. Lieshout·, 

G. v.d. Togt, R.Duijv€.-steijn, Th.Brochard·, J .11. Groothui..en, Il. Bran
de.nburg, F.v.d.Breimer, A.Sçhellart. Res.: J·.Mejan, F.v.Es. 

Ltider : dhr.H.v.Dijk .• Sumer,komst: lu30 ingang Ci,uick Stqs 

tcr;rE.in .. 
Lens C : id.Brooke,J .Grocncvelc1,A.Koopm,ms,A·.v.Es;F.',. · _,_.,_deraa 

R. v .ç.Jl, r.,t, Chr .Krueger, H.Sui~kcrbuîjk ,A .d.: Vries; J. Wr:J... ,.1·ie ':!olff 

C.Vcrv,,,,rt. ltes.: J.v.d.Broek; C.Schrijnen. Leider: ·.a1,1•.r; 
Ki::.mJ,G:i. -- ·. ; ; . , 

Lcn::~ J : P.·de Klcijn,_J .v.Dorp,A.Nr:cckC:;11.v.d.H.ui tcnbi •. k, 

J .1:.. Groot~, izcn, C .Roodu jn, ::'.v. Boh(:cmen, W .Krol ,A .J&n.sscn, 
. j.v.d.ZE ... l:' , ... -.v.Lijck. R-.s·.: N.v_.Let;uwen,P.0s8e. Leider: è.L.1·. 

11. Heers chop. ·:-· · · . · 
L0ns E: H.Vcrmulst, L,Boin,R.Bergmans,R.v.Boheemen,A.Groot, 

J .!krmsen,R,Blok,C.Lustenhouwer, R.Cainphuizen, L.Meenk, A.Duym, 

Rcs.: R.Arends' ,A .Groen. Leider: Dhr .H.Dietz. Samenkomst: lu20 

:;öÖr de !ter!<; in .Lonsduinen. · 

Lens cnmb. I: F-. v .Boh6f.men ,J. v. d.Broek,J .Nuycn ,A .Nic uwenkamp, 

J.Ditmar, A.Koopmans,W.Krol,J.v.d.Zall:m;!I.Suijkerbµijk,J,Egb(.rts 
P.v.Dijck. . 

Lens comb.II:P.de Kleyn, J".v.Dorp, _.s.l'L,,cke,M.v.d.Ru_itonbf.ek, 

J .A.Groothuizen, c·.Rooduijn,B.Osse, P.Osr;e,N.v.Lc, uwcn,C. 

Schrijep,. J;V;d, Raadt. 

In yerband rr;0t zijn niet opkomen van :;;&tc:r.dag jl • wordt Martic1 

Bakker deze Wt.;el,;: als res1=:rve opgGstt0 ld. · 

Fram; Koc;ne gaf ge-en gevolg aan de ~proqi om de reden ·van 

zijn wLgblijvciî. to komen melden. Hi~- ·il'crdt c~us ni~t opgesteld 

~-~ dient zic}1 ~lh~pg te mlldtn bij C!.r.~.v2n G~s~·,-1, ~ocratcn-
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;;;a:;:-Ï66: vri;jdagavo~à t;,i~;.,en. 6' en 7'uiir. · . 

' . . 

Afschrijvingen : lee~,.er de:·JÜnl.orengids nog eéns op na. 

• Bij afkeuring van de velde:r:bi · zaal training· voor de, spele :rs 
van A en B. Zie " Re;serveprog:rqmma" elders in' de Le;nsrevue. ., 

Progralnma pupillen voor 27 -ii'eb 60: 'GDA-Léns A; Lens B• 
Vrcd nburch; DHBRK-Lens C; Lens D-GDA; Lens·E-Rava. 

' 1920-1960 

Bij vorige gelçgenheden peeft Uw reporter een tipje 
opgelicht van ile slui!lr, die hË,t Hubileumfeest bedekte. Het 
was werkelijk niet om U nieuwsgierig te maken, dat ik me zo 
vaag en. voorzichtig ui t'drukte; Defci telijke reden was, . dat 
de ond<rhandelingen met de meeáte arties:tep nog· gaande waren 
en .ik dus bezwaarlijk vooruit •kon lopen op eon overeenkomst, 

.. welke. op bepaalde punten nog niet gebed zeker was. Echter 
het Fecs.tc0mi té· heeft .de contracten met de artisten nu zwart 
op· wit or _tafel en mijn oorspro~kelijke voorzichtigheid kan 
nu plaats makcm voor een openlijke publica.tie van de namen 
dergcnen, die het LENS feest z1jn ghms zullen ge ven.· ·naar 
g:iat de sluier ! Do artisten zijn : 

1. Rudy GARF.ELL •. Conf, rcncier en Zan er, 
\'/at 'n geluk, dat lf lid d·onateur donectrice bcnt.·van 

Lenig ~n Snel en thans i-eed:.i ,!Jw 'plaatsen kun-J; boeken'. . 
2. Willy ALBERTI 

De zang~T- van het 
grot_e "kleine" man nog 

3. Het LEEDY TRIO 
Drie ertisten, ·" et 

in ·hun bagage. 

Itali~·ansé lied;· Moeten wij ieze 
bij U .aanbevelen? 

flinke doses humor, zang en.muziek 
\ , 

-4. PJ;XIS. N€ der lands b,'.s tè m~zikale clown. 

5. A!iNEEARIE VAN TOL, Caba:r" tière. 
U h€.bt al gerr.crkt, <la~ muziek en zang e,m l:el"i;grijke 

:pl<:.Eits in het progr;.:m::m inn(men.~, .Annmp.ärie van T~l met hE.:ar 
liedjes vtillen wij ·e;-ci.t1..~r in:gé(n g_eväl missen, 1:lcnt we we

. t1:.n·, c1e.t f,r fijnpr:; v_· r·s. ~ .. om~ n . .. 
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6. HENK· BOUWMAN. GoocQclaar' en Manipulator.· 

Dit is de man,.die voor het show-numr.er zal zorgen. Zij 
die hem aan het werl<: gezien hebbe:r., weten, dat het podium van 
de _Dicrentuinzaàl nog màar •.et groot ·genoeg voor hem is. 

7. )e drie VALENTINA 1S. 
:trie meis·Jes, die ons met hun liedjes beurteli•gs zul

len· ontroeren en vermaken. 

Het is de bedoeling, dat deze artisten twee maal zullen 
. optreden, éénmaal v66;r de pauze, éénmaal na de pauze. Mot uit 
zondering natuurlijl<: van 'RUDY CARRELL, die als conf,roncier 
de hele avond aan' het woorit zal zijn. . 

. ,Alz6, dit _zijl de arti.sten, die het feest van Lens op 
Zondag 20 Dec a.s; glans en kl8·ur zullen. geven. Het is hun 
wel toev,•rtrouwd ! Zorg, dat U lezer en lezeres van deze 
knsrevue erbij k~mt ! De pri j,i van f .2,50 voor leden/dona
teurs en f. 2, 75 voor introdu (' s ligt beneden de marktwaarde; 
het zal gauw 1:ekcnd zijn bij uitgaand D~n Haag dat er op 20 

.. Dec. een klasse-avond t€ bc.l, ,•,n is in de Diertntuin met 
top-artisten als Rudy _carrell en ï:illy Alberti.-

. . . 

Wat wij beogen ·mE.;t ol'lzt: J/r'·--·0û.~~~nda· vnor he::t grote Feest, 
is, dat dE: zaal.gevuld wordt r:,•~t ,~L"tc L._.r.' . .G_l.r$. er .. ·zokcr, 
,wij hebben er geEferi_· -bezwe.a:r ,:t(. gt:n, dé.. t LI' · irit:r~ödüèè" is op ons 
fe.est komen, maar het ;;,.antal moet bep8rkt blijven. Wi'j willen 
op 20 Dec. in de Haagse Dicrcntuinzaal atruikGlen over onze 
eigen mensen en zo eens af .en toe een vrepmde tegenkomen. 

1 

'Er is eèn-' grappertmal:er geweest, van wieri Uw reporter 
0en brief mocht ontva:hgen, v.marin hij het feestcomité in be
dekte t~rmon eecn z.:;kcre ~mgst vc•rwc:et vo,0 r _een mogelijke on
derbezette znal en wac:rin hij adviseerde: om wat diplomatie
ker te zijn met de propag,:mda~voering v0or een feest, dat 
10 ma,:nckn in. hGt v~r,.chicc t ligt., U•.-; r~,x,rtcr wil Jwm gaarne 
vnn antvloord di€.nt.n. Y":.&rvoor wij ten Zl.!~tre :-:.ngst hebben, 
is zt!kr-r niet (;t:n nndcl'bezotte zna1·. fiict cûn ·keur ·van á.rtis
tcn, zo,:ls hie1:boveri y.::rmtld, gclovc,n ,,;ij vast in een grootse 
nvond mt·t t.cn grote cch~1:çc f'et.stgnngt.:rs, die stuk voo:r stuk 
,fr1thoud,;st zulh.n zijn. \'!ij· zijn r.llttn bang, dat IJ er 1,ict 
bij znl zi_jn. lï, ;.,-.. i(: ~~i t lc-t-st, u, ,:.i...:· tot ae· kt:rn trP.n 1~ pt;• 
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behoort en die wij er ~o graag b:Lj zouden wïllE>n hebben. 

iJi teindelijk organiseren wij het feest voor U en het · 

is voor U, dat wij thans reeds dé geleg8nheid openstellen 

Uw plaatsen voç,r U en Uw gezirt te, bo8ken. Zen<!t daarom het 

U gezonden formulier NU in en zet de gedechte van U iif, .dat 

er nog , ·. tijd genoeg is • ' · · 

Voor degenen, die van d0tails houden, nog het volisende. •

Begonnen wordt om acht _uur prGcios. Om half twi:'alf is het 

programma ten 'einde en wordt begonnen met oen groo-ts bal, • 

waaraan twee gerenommeerde bar·.i'.s · hun me<'èewerking zullen ver

lenen . 
Zorg, dat U erbij komt ! En met r - dat is nu wel dui

delijk - bedoelén wij de echte Lens man en Lens vrouw ! 

. En een klein verzoek, weest b8scheiden met Uv1 aanvragen 

voor introducé's! ' 
Uw rcport&r van het Feest-

" . comité. 

UIT HET ,TUNI O RENKJ..MF • 
In een zeer·matige ~?) wedstrijd hEOeft Lens l met 7-2 

v.~n Lnkkwartier gewonnen. In dt• 8~rstc helft vestigde,· K,;rc,l 

van de Lcan de 0andacht op zich door .:.cri h~·ttrick te scor~n. 

De·. rcod-zwc.rten hadden een penel ty nodi .e: . ;:; ,,_, achterstcri'. 

tG vcrklc..inci.1. 1,..c. de p.'.: uze p~~te 'Lankkv;·:.1·ti0i d~ bui tt._nspe:i 

val met minder succes toe. Ncdat"we eerst nog t,,n tcgeon;.,unt 

te slikken hadden gekregen,. werd fü;ar door onze ac.nval braaf 

van geprofiteerd. Gerrie, Hcinpiet, Wil en Peter brachten 

_de eindstand op 7-2. 
-------------------------------=-======---=--============== 

' 

OVER KOP- EN STAARTGROEPEN. 
ï:e~ einde van· de competitie is voer de meeste senicrenelftallen 

al.weer in zicht. Lens 4,5,6 en 8 hebben nog slechts drie wed

strijden tegoed. Voor deze laatste phase willen we nog even de 

stand van onze negen elftallen _bekijken. We zien dan, dat er vijf 

elftallen in de kopgroep (,mt ruim genomen'!) en vier in de 

staartgroep huizen: 

1.Hillegom 15 24 

2.Altior 16 23 
3. LENS 1' 15 19. 
4.0nze Gezell.14 16 

' 

Lens 1 zag •zijn achterstand op Hillégom 

groeien tot 5 punten. '.liet nog 5 partijen ., 

voor de boeg lijkt de kans op de eerst~ 

plaa.ts •;no.:,; r.1eêr zeer F-;er7::.i:g~, 

, 
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1, V.G.S. 4 16 27 Het tweede. is nog nie: gehlael ei, al uit-
2. A.D.O. 5 16 26 geschakeld. Jar..::1er, dat we zo in wedstrijden 
;i. Rijswijk 3 15 24 achter zijn ( Op 13 december werd voor het 

!:. VIOS 3 16 19 laatst gespeeld!) Een kansje is er dus nog 
Tonegido2 16 19 wel, maar dan zal er geen punt meer ver-
LENS 2 13 16 sp_eeld mogen wor .. den. Als alles ·meezit,wordt 

ondag a.s. de lange rustperiode afgebroken • 
• Velo 2 16 27 Het derde kcmt er steeds beter in en heeft 
• H.v.Holl.2 16 27 zich zelfs naar de vierde plaats gewerkt • 
• Vredenb.2 14 23 Kans op nóg-hoger te komen is er niet,maar 
.LENS 3 17 18 wel kunnen we trachten deze positie te be-
.GDA 3 17 18 houden. Dat zou reeds een schitterend de-
ut in de eerste klas betekenen! 
.Westland.4 15 25 Drie punten scheiden Lens 4 nog van de kop-
.LENS 4 15 22 loper Westlandia, die nog op de Hengelolaan 
·.RAVA 4 14 21 komt. Ook al winnen we deze match, dan nog 
.Q.Steps 4 15 21 moeten de Westlanders in de twee overige 

edstrijden die urn nog resten, één punt verspelen, willen we 
.RAVA 5 ·14 13 kans behouden. Dit lijkt niet erg viaarscc·.L-
. VC S 8 ' 1 :, 1 3 lijk. 

~i'.LENS 5 x) 14 9 Wanneer het v~ifde a.s. zondag zijn thuis-
)0. HVV 7 1 5 2 wedstrijd tegen HVV wint, dan kan ons niets 
ili_eer gebeuren. Hc-t :<:oet dus aanpak'.rnn worden ! 
~- VUC 10 1 ;i 1,: Lens 6 kan slechts in thee,rie nog in gev,,r.; 

t
. Celeri t. 7 1 ;, 1 , ::o:·1eu. T,.-c·e punten in de 3 resterende wea-
• LENS 6 13 9 strijden zijn in ieder geval voldoende om dEC-' 

• . Vredenb •. 6 13 4 fini tief in veiligheid te gomen. En mogelijk 
an Celeritas nog wel worden ingehaald.-

LENS 7 12 8 Het zevende neemt geen fraaie positie in, 
• Westland. 6 14 8 doch we kennen in de vierde klas geen degra-
• Velo 6 13 4 datiezorgen. De thuisnefü,rlaag tegen West-

andia zonda1; jl. was geeh beste beurt ! 
1-Archipel 8 15 25 Hoeden af voor onze veteranen! Lens Il staat 
~. Westerkw. 8 15 24 er hot beste voor van -al onze elftallen! 
) • LENS 8 15 23 En leider Archipel komt nog op' bezoek bij 
çns. Promotie valt er niet te vJrc1ienen, maar een kampioenschap 
8.Quick 11 14 6 alléén zou al een hele eer zijn voor Jan 

'9.Rijsw\ik 10 13 5 Bontje en zijn makkers. 
1Q. LEN:=J 9 11 3 ;Lens 3 is c1oor de nederlaag tegen Rijswijk 
z-~ndag jl. hekkeslui ter geworden. De kans om de rode lantaarn 
nv0:"' te C:oen, zit er iL.? want ~o:ndag a.s.·is Q.uick),en claarna 
TTetlc--ron R;;s-;:jj}: 01-:.z~ t-:.~ • .. •.rsta.nda!'. l-7'.>3•:, ~s,; ..:.-: ~:,_ns r::--.n..:' ! 
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Weekblad v.d.H,K.V,V.,iLp.NIG en SNEL" 
Redactie: G.Lam, Vlilgstr. 71,tel.391224 

G .Jehee.,K .Emmakade, 60, tel .63367 4 

=============Gironummer= t .n. v ,Penningm .LENS: =326711 =· ======· 
33e JAÀRGÀNG. (1959-1960) n°26 25 Feb 60. , .. 

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

Donderdag 25 Feb 60 
Zaterdag 27 " 

Zondag 2B Il 

Maandag 29 " 
Dinsdag 1 ma~.rt 
Woensdag 2 " 

Donderdag· ·3 • t• 

LENS' ZAKJI.GENDA 

:In-doÖrtraining! 
.: Jllll. 8,9, 10,11,12 ,13 ,14 

Pup. a t/m e • · 
GROOT CARNAVALBAL. 

:Senioren 2,3,4,5,6,7,8,9 Jun. 
: Clubavon~. maar géén Paasdrive 
:Juniorentraining 
: r:oensdagmiddagclub, 's avonds 
selectiegroep 

:Zaal training ! 

Sl'ORTIVI?EIT SIERT DE WARE. VOLTEALLER ! ! 

2 en 3 ' 

training 

-:==-===-=-==== .===---==--. ------=--------~-::,:: _______________ _ 
CARNAVAL 1 ! 

Op zaterdage.voi.'.' ,.;' feè.EO zal de nieu"e clubtent van 
8 tot Olu30 op z 1 11 g1ondvEr,ten trillen. _ 

Prins Carnaval , LENSERIAAN I met al z 1 n !' zotten .en 
zottinnen " van 8-80 jaar·'zal dan bij Lens zijn intrede doen. 

Dat het een groots feest gaat worden is vanzelfspreke·r.d 
(St.Nicolahs is hier niets bij ). 

Om alles in ongeregelde banen te leiden, geven wij U 
vast de v~lgende regels : , 

. 1. Lachen en gek doen is troef (normaa:L · dóL-n :ten strengste 
verboden).. · 

2 ! Een ieder is gecostumeerd '( voor de enkelingen,· die -niets 
kunnen bedenken is er een masker bij de ingang van ê.e 
ter.t). 

5. Het is verboden O!l) meer dan der-tig consu,:,pties- te g~brui
ken. 

4. IE:·dere.en is,verplicht :::; 1n beste humé·Ur mee te brEngen. 
5.· :·lienr.nc'. zal zich v6'6r 12 uur van z'n onl,o•·.c,.b:;·.rheid 

. ' 
C'!ntD.:Qen ... 

\ 
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6. Zittenblijven is verb~den (op straffe van een rondje). 
7. Iedereen ke11t v;Mr 9 uur het voor dit feest speciaal ge- . 

com1pol'\eerd,e ·car11 .valslied uit z'n hoofd (anders strafdrinken) 
Om 8 uur starten wij met de binnenkomst van clowns, 

cowboys, indianen, sultans, doodgravers, lijken, marsmannen, 
kaartlegsters, zigeuners en zigeunerinnen en wat nog _meer aan 
uw brein zal zijn ontsproten. 

1Je ·dansmuziek zal voor dit speciale feest worden ver
zorgd door het "Carne(val)melk-quartet". 

l) ziet he_t,· ~it feest mag niemand missen ! ! PéPé 

• 
OFFICIEEL 

Nieuwe· leden: · 
~ 437 E.J. van Boheemen, 14.4.50 Ellekoc'str.77 tel.330681 
_.,4-.5ü i1,i!.A. van Boheemen,17.12.49 Thnmsonlaan 169,tcl.;?5503 
" 4 ;-:;- ""J.Crama, 16.10.47 Vrederustlaan 14, 'tel.667517 
, 4''.J ,_·11.·ii.C.Duys, 13.9.47 Melis Stokdaan 1880 
r 4.,1 l,..Ch.P.v.Harten,24.lê''.50 Beretseinlaan 104,tel.· ,:,.:,32 
~ ,;.42 }'. .. J.Hnoge'veen,7.2.51;Dedtr.isvaart.1eg 134 
r ,;43 .,.J.G.S.toové, 17.1.47 Sneeuv,balstr.;) 

_.. ,,,:4 -·· ·.,;.v.d.Voort, 5-:.-47 Witte de '.:'ithstr.84 
In hal~::c•c·e: 

74 c.;..J.t,i·i"ber·gen, 25.1.50 Weimarstr.284 
75 R.l,1.Boordie. Riuassa, 15.6.49 De Gaarde 183 
76 J~A.1.Kretz, 5:s.47 van Merlenstr.19 · 
77 A.H.G.M.Claessen, 11.11.47 P.Wertwe,ynstr.57 Rijswijk 

· 'Nieuwe donateurs: 
634 H.Veer, Jozef Israeislaan 55 te Rijswijk 
635 M.J.v.Alierlo, Hilversumsestr.59 
636 G_.M. C. VendE rbos, Crpernicuslaan 120 
637 G.J .Stoltei,berg, Rho,~ondendronstr· 18 
638 R.Gude, v.Blankenburgstr.48 
639 Mevr. JorwE,rda, Stokroosstr.55 
K.N.V.B.-TOTO 

., 

Ondanks de uitvoGrige publicatiE.3 in de dagbladen over de 
toto, hadè.Em deze wed, toch ,l ?; led,,: en dom,tt urs v;rldocnde 
vertrouwen in onze poolcomr.1.li.ssie, ore 0.cn k&t.sJe te _wagen. 
\"oor een II n0rmaie ·11 uool-week tet ho,..,~:·Gt.e aar"tal dat door ' . . . - .... 
onR t.rer.:i r ·,.r·ti:-:t; U k1~"lt erve.!} v, . .-r.J.,~.::- ... -:1. -~= jr.., Slt onze cor:.• 
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xissie haar ·zaken met veel aandacht behaµdelt, Ook in het. 

- : verleden is gebleken, dat onze •y·ijswinnaarfà steêds in het 

bèzi t van"de centjes" zijn gèko, · n, _W_e_ gaan deze weE"k op de 

· bekende wijze door : Ons streve• is er nu opgeri'cht tot een 

· ·· aan tal deelnemere van 500 te kc n, Doet U zondag .a.s. ook 
.. eens mee ?" .... -; 

U weet dat U Uv1 formulier vc zaterdagmiddag VIJF uur 
kunt inleveren bij : Sig.Mag .ff. •. d .Lely ,Bouwl ustlaan 95; 

· Sig,Mag.Korlvinke, Weimarstr.hr• .: Valkenboslaan; · Sig.Mag. 

Korlvinke, Laan van MGerdervoó1 t, hoek Bteklaan;, Sig.Mag. 

P.l'iüstef.eld,_ .Reg<;entesse1aan l9f'.; Sig.Mag.A.J .Walraven, Gou

dêru>@genplein 58, Sig.Mag.J.W.Hoornweg, Westeindè 569, Ons 

Clubgebouw, Hengelolaan 600; hÉlt secretariaat H.Houkes, 2e 

Schuytstr. 60, Deze week .moet w<;>rden ingeleverd formulier 
·n- 0_114. . L, 

n~, - -
, -Op r.·.•~:!'è.ag 27 februa:,i_ a.s. zal.de rc,chtsback van 

ons eerste, .::aap Admiraal, in het huwelijk treden met Mej. 
Henny. lfalst,,;·n. '!fr.er ei;)n echt ~en·s-huwelijk cius ! Receptie 

's middags vt:n l'; tot 17 uur aan'lü:t adres vari dei bruid:' 

Soestdijksekad(. ;.·:;. : N;en wij' liet gdukkige paar, dat vrij

wel elke zondag c·1 onz:· v'"lden- te vinden is; nu reed:, onze 

bijzonder hartelijke fcliaita~lcs aanbieden? 
-De vÓrige wèek is ~n~ ,li·d· Hans Beijersbèrgen van 

·: · Henegouwen ter observatie opge.nome,n in het militair hospi

taal -. -Hij schijnt daar inmiddels il weer uit ontslagen te 

-zijn, maar wij wensen hem in ieder geval alsnog~en voor-

spoedig en algeheel he:rs-tel toe, · ' 

-Bij het"ter · psrse gnan" van dez.e. editie v_c_rne,men 

ws nog dat Cor Pêeters:. zondags de,ster van ons eerste 

elftal - en zijn vrouw vc,rblijd zijn met _de geboorte van een 

docht13r die de welluidende naam Linda in het leven meekreeg. 

In l'.CO-kring~n gaat het gerucht dat h.e.:t- meisje 7,5 Kg. ZO\l 

wegen, maar dit wordt door enkele ·verwoed klavcrjassdnde 
donatrices als II onmogelïjk.11 uitgekrt;-ten. Ho0 he_t zij., vdj 

wensen _Cor_ en diens c,ga v<:·e_l 1'rlGzier van de khine Linda l 

. ' 
\, 

,, . 
1 , 

1 
) 
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UITSLAGEN VAli HET ALGEL0PEN WEEKEINDE ! 
Senioren 

Lens 1 - THB 1 1-1 
Lens 2 -· HPSV .2 0-1 
VUC 5 - Lens 3 3-2 
0DB 4 - Lens 4 2-3 
Lens 5 - HVV 7 9-0 ' 
Postd.6- Lens 7 4-4 
Lens 8 - Quick 10 3-2 
Quick 11-Lens 9 3-0 
Junioren 

Lens 1 - SHS 1 4-2 
DHI, 2 - Lens 2 0-0 

. Lûns 3 - VVP 1 1-0 
Lens 4 - Q.St.4 2-0 

vervolg Junioren 
Rava 7 - Lens 8 

·· Lens 9 -· Velo 6 
DHL 13 - Lens 10 
Lens 13- GDA 11 
GDA 12 - Lens 14· 

.. · Pupillen 
. Lens A - Westl .A 
'Q'.Steps A-Lens B 

Lens C VredBnb. 
Lens D - Velo 
GDA · - Lc:ns E 

. 
0-1 
1-3 
0-3 
1-7 
5-3 

W.n.o.g. 
0-2 
4-0 
0-5 
5-0 

-========-===;==========~-================================== 
MAANDAG A.S. IS EL G:..:,ii KLAVERJASI'RIVE ! ! ! . 

---· . ----------------· .- -·- ---·--=-------------=-=-----======== 
Pf,:,Ct'A!;li',;A SHII0REN vee: .. ü:.JAG 28 FEB 60 

- 12 uur Wcstorkw. 4 - Lu:s. 2 
l? '' Lens 3 A~O ( 
l?. 11 Lens 4 Wc s'tl. 

l 
? 

Duinlaan· 
G 1 L 
G 1 L 

l? 11 VCS 8 - Ln:r;, 5 
14 11 Lens 6 VVP 6 

, ·,. ·:!.l '. SV,:' :;"-J:>t· ~ f_,' 

Vl Gl L.J 
13ul5 Velo 6 Lens 7 

- 12 uur Lens 8 .:.,Archipel 
- 14 uur Rijswijk 10-Lens 9 
0PSTELLIUGEN: 

Wateringen 
8 V 3 G 2 L 5 

Schaapweg te Rijswijk. 

LcriR 2 =.R.de Waart, A.v.foàrhoven,H.Ke'cper,L.M.Knijff, 
J. v d .Meer, L.M. L.Kni jff ,F .Burghouwt, J .Suijknbu:ij: ,R. Wüs tefeld 
A.Ljr.Yiewwever, J.Jagt.r. RE..·serv8 : H.,}acobs, Grf,nsrt-chtE.r: 
H.J.:, obs. Leider : dhr.A.de WN:rt. 

L, ''''....2. : C. y. d .fü ck ,A.v. Luxer:1burg ,A .Hoppen brouwers, J. v .Dijk, 
.H.r •'duijn ,K.Admir&al ,R.Blok ,B .He ndricks, R .~ïahieu,G .Kcn,per
~ar, l' .Ivktrshoek. R..::s0rves : N.N. Lc-idcr ·;_ dl.r.G.Kcr.pC.rmar:. Sr • 
. 1, · 4 :A..Bc"ck,C.Vcldirik,J .Linn0we\;ver, fi.de Gruyte.r, C.Hoo~ 
geY 1:,n, H::v.Uiel,P.lk:rgenhenen, V.v.Laarl~ov.an,· 1?.Ke.;:pt.r,L.Fnrt 
ma, , ..... ·.;sorsboom. R: ~:-t:rvcs : N.N. 

' 
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Lens 5: A.C.A.Lunet, A.Krol,R.Verbrugh,K.v;d.Làan,J.v. 

·Westing,F.de Groot,A.Tisseur,H.Cramm,W.v.Gein,H.Pennings, 
R.v.Westing. Reserve en grensrechter: A.Lutt~rman: 

Lens· 6: M. Suijkerbuijk,F .Schippers ,E. Löwenstein, C .NiE:u
wenhuizE:n, R.Becker, G.v.Cein,L.Blom,G:Jehee,J.Kuijpers, 
G.Lam,J .Brochard. Reserve ·en ,e:ren.srechter: H.v.d:Beek. 

Lens 7: J.Frijters, A,Thomas,Chr.Verheugd, A.Lunet,J. 
Schutte, L.Niessen,Cl.v.d.Boogaerdt, J .Ransdorp,P.v.c:.Leeuw, 
·J.Brussel,H.v.Westing. ·RElserves : N.N. 

Lens 8: A.Blok,J.Ballering,.Ph.de Heer, J.Roozenburg, 
H.Mulde:,r, N.N. A.v.d.Bemt, ·H.v.Rijn, C.Schilperoort;A.Roo
denrijs, S.Kroon: Reserves : J.Bontje,J.Bom,H.v.d.B-oogaardt 
·Grensrechter: J .Bom. ' 

Lens 9: M.Hl Grkens, J .v.Peck, W .}:lünnen, J .v :Zon, P .v .Onna, 
D.v.Iiieshout, A.Ond0rwater, i".P.Bom,C.J.Kras•,W.NicuVTenkamp,-, 
J.Hqipel:. RGserv,, en gr,·n,-, .r: P.M.Jaris0n. 

Af~_;ct.ri.jving;:n . .ae.nd-;-;:-._ -~Fdom, Lé.l3ri va.n M:..:-:::-rè.c :·vocxt 
·: i_.7 ~ Ui tslui tt..nd schrift, 1_· 

~,~•{'_'j_AJ~ïI·,;A s1r:IOF.Eî·î VOOR zc:+ .... _,1_'} r. i·,:AART 196G:. 

- L· uur Lens 1-Hillcgom l.,. Ll.Ur LE:n·s· 6 - !J.. \•,;_ .. 
12 11 ADO 5 -Lens -~ .l ~ 11 'X'IC •7 Lt.r..n 7 ~ ' 12· 11 Lens 3:-GDA } 1; " .:....· Y:.B 8 c·r.~ __ ,~~·".._: et 8 
12 11 Lens 4-Rava 4 13ul5 11::ns 9 La"akkw,9 

-14u30 Rava 5-Lens 5 
Schorsing: J.v.Bussel is geschorst voor 2 wedstrijden van 
Lens 7, daar hij de reden van zijn niet opkomen ,weigert op 
te even. / · 

PROGRAfüMA JUNIOREN VOOR Z.?.°TERDAG 27 FEBRUARI 'I.960: ='-'---'==-=-'---=~----"--'-=--'---~~~-----~-. 
- 3wî5 LC'ns· 8 - DJiL 10 ... _ 
- 3u45 VVP 10 - L,ms 9 
- 3u45 Ltns 10- Wilhelm. 7 
- 3u45 DHBPJ( 3- Lens 11 

2u30 DHBRK 4- Lens 12 
2u30 Vrcd.nb,15-Lcns 13 

-• 2u30 l~ns 14- Vrsdenb,6. 

G2 L 5 V 1 
Terrein Zuiqcrpark 
.· G 2 L 6 V 3 .. 

Terrein ückenburgh 
" " 
11 VrC'denbu2·ch 

G 2 L 6 V. 3, , 
. ?ROGP.JJ,i].;A JUNIOREE. ':OOR. ZONl)A(} 28 ThBRJARI 1960: . 

? F.?,L',V·? . 
- ~· -~·,,1::--:~·1 ;: ~2È'~f~ 

. \ 
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DE OPSTELLINGEN· ZIJN: ·, . 

Lens 2 : als vorige "week; met R.llekker Xleyn. hes.: G.J<;kel-
mans. Î ider : dhr .F .Mouri!c. · . 

Lens : ·P.Schulpen,J.v.d.Knaa»,F,Wamsteeker, L.ter Meer, 
M. v .Zil '/}out, A .Roodui'jn,R .Polman,F .Du;ym, J .Molier, C .Nuytens, 
N.NiGuwer.iiuven • .ttes.: S.Douw. • ' . 
~: .A.v.Egmond, Th.v.Paassen,H.v.d.Wal,A.Versteegh, 

P.PoiVot,F.Rcekers, K.Loomans, C.Suijke:rbu:ij{, l,I.Brainsma, 

1 

J .Kreuger, l(.Wezenberg, Res.: ):,.v.d.Plas,J .Groothuizen. 
~: als bekend. Res.,;:c~-i,.Dam,;.. · 
LenslO·: als bekend met N .Koot e, C. v .Baal. ----='--'-
Lens 11: P.Beijeri:lbergen, F.v.-GeE:st, C.de Heer, F.v.d.Beek, 

T.Magdxl#is,· G.Roodenrijs, A.Kreleman,P..v.d.Voort, J .v.d.Waart, 
R.Peters 1·F.de Kleyn. 

Lens 12: F.d<è Kleyn,· B.Breuls, J .Schellart, R.v.d.Wal, 
J .v.Överb<:€~ , ..... I::;dcmaker, H.Wezenberg, J .Jch0e, P.de Jong, 
A.d·t Brouv,'c!·, ,.)?,lok, Ri::·s.: E.Crmmm. ,. ~ 

L0ns 13: ,, . ..:::•sr.,a 1 H.Smit.,w_.,LinnEwtn·;r, ·J.Lrngi,rak,A.v.d. 
:B,:è,k., T.Sm, b~rs, ,' .Nauw;F.Mf.yer, C.v.d.Ku"l' M.v.d . .Meyden, 
G.;,..d.Kle.r, He,·. Lode Veld. Si.mcn1.<',rst: 2 uur Ve.luweplein 
vooy, de $C!1001. 

L,.ns 14: : .L'"· .:an, 'ë.Lëli, s•cld,B.,';ig:,-t:;rs, R.Rozu1burg,J. 
v.Kluef, J.J(,!.~-- . , ~.Cv,.:?.•tnon', ;~.Stoové,F.J2hee,i/l.Eykclhof, 
A.Krol. 

Afschri,jvingen : zie juniÖrengid_s. . 
Programma .iunioren voor 5 en 6 maart 1960: St.Voorwaarts

' Lens ?; DHL -Lens 3; Wilh.-Lens 4; D~L-Lcns 7; W(stlandia-: 
Lens 9; Quick Steps-Lens 11; Lens 12-Rava; VVi'-J,ens 13 ;Lens 
14-Gr. VI. Vac. · , 

'"raining : Vanavond. is (,r gècn ,zaal training. Volgende wu,k 
we( r de ge,wone .groep~n op de be k,.nde tijdc:m. De training voor 
dir,-dag (vastenavond) &llecn voor diègenm1, die do bal pre
fcn:,ron boven .het masker. 1'e pr·c trr,a.kors llchoc:v8n ditmaal niet, 
af te s chi;i j ven . 

n.s.'iio~nsdag speelt ec,n ,jüug~klftal (s1,dc.rs tot ·20 j,alè ) 
teg<sn S .H.S. np Duinhors·c om 7 uur. 

Iet 'elftal wordt -sàiill'ng'est·e~d üi t de v · li2nûc -spûlf..rs.: · 
C .v .è: .BE ek,R .Bl0k,i: .DiE.:tz 1.,G .v.I:uur.Eon, .~1 .Ii ~-i8.;.: n ,J .d,e .lk_~r, 
B . . .· ,,,. p K . . . ··•.. ; ... ,· pH ..... ·-. •, , ... ,,,,,, .. ; 

•. nflll~-t"S, -· er.{)-;.r,~.J.\om~e"':~!...:lll, •,l,.:.l·o., ., ---,•--ln,_l,;,,U,J~r, 
w.~··t,:,ov,c •. 

., 
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_ C.v.Lam en L.v.d.Plas worden vrijdag a.s. om .7 .uur 
wacht bij dhr.A.van Gastel, Tomátenstr.166: . ·._ · , 

' -:-:~:-:-
PROGR.A1,1,1A PUPILLEN VOOR ZATERDAG 27 FEBRUARI 196ó: 

- lu45 GDA a - Lens a 
-lu45 Lens b- Vr~denb.b 
-lu45 DHBRKa- Lens c 
-lu45 Lens d- GDA c 
~lu45 Len.s e- Rava f 
-2u45 Lens e- Lens f 
DE OPSTELLINGEN: 

Terrein Emmastr. 
Gl",L5 Vl 

Terrein Ockenburgh 
•G 1 L 6 V 2 ' 
Gl 16 V3 

• G 1 L 6 + 5 , V ·2 

,. 

ve.r-

r 

Lens A : J.dc Waart; H.v.Leur·,n.v.d.Steert,N.Intema',C.v.Eg
mond, R.E:i,jkerhof ,R,1abel C.,A.Waslander, J.Cobberi.,R.Bran
denbui·g, J •. Middelo,orp. Res.: J·.A.Groothuizen,C.Rooduijn, 
C.Schrijnen. Ban.enkoms't-;-Tu30 voor •;,. ll.K.Kcrk in Loosèui.:. 
ncn. _ _ ,. 

... ,,. 

Lens B:R.Bruggoman,H.Rothktans, ;,,Ov,. r·,:lift, J.v.Li<sshout, ~ 
G.v.d.T0rt, F.Koem,,Th.Br'ochard, J ,;.:.:,.oothuizen, H.Brandcn
bur.g, "f.v.:l.Brt:cmer, .A.Schclla:(t. ltt,E.: ;j.Nuyen, J.M&jan. 

Ler::, C:hl.3roeke,J.Groencvold,A.Y.oopm,.nc, A ..• v.Es,F.v.d.Cu-, · 
d~r~c·::.j· r .\'".J.:Bemt, Chi'.Ki'-t-ugcr, I.:. . ...:-ui/_~. :.~o.Jl"ijk,R.:Du~·vc~tijn, 
-; •• ' n .. ; • "' lff '.n v~ . ' t "" r • - ' • . . - d ' . -~· C ... -t,; o\,.;...!..·.:.t,l...i..•.: -,0 r v. ~1vaar . ~-. '- .l..~·- 1it..u •• ouwcr, .., . , . t::.... , 

S«.r.Jn'•;c,~ st : lu30 ing,mg sportpark O·~ .. c•.:Ju1',;~., 
Lsnw L: P.de Kleyn,W.Krol,J .v.Dorp,M.v.d.Kuitenbeek,1,.3.:k

ker, A.Janssen,F.v.Boheemen,A.Ns:t•cke,A.de Vrics,J .v.d.Zc.lm, 
P.v.Dijck • .Ras.:: J.v.d.Broek,N.v.Leeuwen,. ' /, 

LGns E: H,Vermulst, R.Bcrgmans, R.Arei;,.ds, A.Duym,R.Gamp-
huij zen, L.Meenk, R.Bl ok ,R. v .Boheemen-, A .Groot, L.Boin, J .Herm-
scn. Re s. : ·F . .v .Es, J. l!;gberts. ' -

Lens F: F. v .Boheemen,J. Nuyen, E .Groen, J .Mojan, J, v .d.Brcek ,' 
P.v.Es,N.v.Lecuwen, A.Nic-uwenkamp, I.Dittmar, J.v.d.Raadt, 
J.Egbcrts. hes.: B.v.Boheeëen, A.v.Harten. 
Afschri,ivingen : zie Juniorengids. , 
Ni•è.t opkomen : B •. Osse en C,fü1oduyn blèven zat<.rdag zonder 

afsc. rijven bij hun elftal weg. Zij dienen vrijdagavond tussen 
6 €!1 7 ·dc re:den 1dé:a,van te kor.en melde.n bij dhr.A.van GastQl, 
Tomat~natr.16~, · 
· Prr~~--éir:tr.la _pu~'.i ll~~n voor 5· r:1.a~ rt: LenS A-Mo.; : Vrcd~Eb. --+iens E 
Ls:rJ; --~,..: ·Gts· 

•, . 
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.Let even·goed op de volgende-punten: 

-Lees de regels·over het afschrijven n6g eens na ió de Junio
rengids; het is gebleken dà·t sommigen die niet goed kennen 

i
et alle vervelende gevolgen van dien. -

- etzelgè.Et geldt voor de tepalingen over de sportkleding: 
oorgeschrevcn tenue, niet ·met je voetbalkleding aan naar he· 

yeld, geen ondergoed aanh.óuden bij de wedstrijden, en3, Heb 
je g0en•Juniorengids meer? Zeg het even t€gen je leider, 
'\ie zal de boodschap wel doorgeven en je krijgt er eon thuis-
1se stuurd. , . 

-tikcJe jongens hebben een leuk smoesje bedacht: z. e mogen zier 
net was?en. van hun ouders ! Jongens, als je er.werkelijk zo 
s echt aan toe bent, da.t dit een gevaar vr-or je gezondhc,icl 
oplev, r:t, vraag dan of je ouders even C(>ntact met ons 0rne-

. [I:'Er-, · --a1.t waarschijnlijk is het dan ock_ niet verent\V'-'1. 1_·1 . .:~t 
je , , 1 ·.l t ! 

--I· •i.: . n }··i·jkt al tijd goE·d: in .de L2nsrovué oft er: in ~ ·; f-
t,.~: i.t· i~:; opgesteld. 1;.,--ci~ vc~'rt&an 0r·_;: ,:v~.n de r..01:.)_t, .. ~-t .. ~~: 
ki_;:kçn ::.r. WC!lk clublokaë:J , r,1Û8t zi

1jn, ..:.~1n behoi:-f 2- -=-~- t 
ni 1· ~ 18iders tt... \·1•:_11;"~_.r • 1n ga in i(,d8r D·cv.:-~l r:.i~ t 
ru, ::r '-- :,· · .: ;,~i tten,, ·iJ. üt ·1..~:u1 zit jt: v;::..: rsehijnlijk , ... _ ri 

RE SCl'V( ·,' n[.;!iff:.:J, < / 

Als :..,1::......,;·_·<"iag -.L.i.e i'fec.stTijdt;;n wordl:11 ctfgcla~t, is er ...... ~ t 
V"lgendo reservep,:ogra1•ma: DG spelers van· 7 en 8 kunnen om 
h!!lf. drie .terecht in, ons "clubgebouw voor ·een contactmiddag. · 

. In de gymzaal aan de Herschelstr. is dan training: om twee 
~ur voor de A-.pupillen en R,Bruggeman, F.v.d,Breemer, Th.Broch 
')n H .Bra_ndenburg; om half vier voor de overige B-pupillGn e;n 
4e spelers van 13 on 14. 
Kan:;.mieuws. JUKO 

D_e jongens die met het. kamp mee;:illen en in· tEormijnen wil
len betalen, r,:oetl~n n.u hac.st gaan mak(,n ri:-et hun aanr.:elding, 
wa1,t de eerste: turmijn :ocoet in maart w~:rd.~•n. .. bet.aald. · 

lJok de. anderen zoudc,n wijj adviseren nic,t · te lang met hun 
opgave te wachten. 

banmeldingi'.,n. in te ZL nd·€ n. aan dhr . .A.v. Gc,stcl, Tomatt.ns tr. 
·166, die ook 8110 inliè! tingen kan v~.c-.::c::t_ffon. T~-1"339900. 
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1920-1960 

Het gebeurde tijdens de rust van de troosteloze wedstrijd 

van i.,i[,ens tegen Geel Wit. We st,mden op um trosje bij el

kaar in het clubgebouw en probeerden wat warm te worden, het

geen.nodig was na de koude douche van die povere eerste helft. 

Er kuam een vierde man in ons kringetje staan en toen hij 
Uw reporter zag, brandde hij los. 

"i\'aarom maak jij eigenlijk zo'~ drukte voor dat 40-jarig 

bestaan ? Jij praat maar over. een feest alsof Lens een amuse

mentsclub is ! Maar dat zijn we niet, we zijn een voetbal

club! Voer liever propaganda voor betere voetbalwedstrijden! 

Stel '.ns 'n theorie op met als onderwerp: Ho·e maakt het 

Ct,rste 4 goals per wedstrijd? Waarom wil jij toch hebb0n, 
.- dat ik naar e.en f8est ga, terwijl ik slechts reden heb· om 

tG 11uilen over de. voetbalkunde van ons· eerst& t" · · 
De scheidsrechter blies buiten voor. het 2.: .. a..~elte 

,1 overwa:rmd dropen we af, !1opend op &t·n wondt..~-~ (.:::, t... ûvc+n-

·:.: l niet kwam. 'ï'ot I s avonds la&t h2b ik moe te. :::,d0nken over 

de lt1:winc akclig'ht.:-1,. n, ûio onz __ e voctbal-pessirr.ist ov;-ir mi_jn 

L,,..,oftl had uitgc.stor~. JF-, d~ar sta j0 nou els hcr~·y;.t v:,or ' 

!:2 c :;o jarig jubiLur,, : Je denkt, dat je geschrijf .. ·.•.,1 oen 

:-,,ro-:~n1 zijn, à.i. .. , etn i(.der öpi.vckkcn en dot.-n SE ... t:cr::.:· -,;-~en, 

m~:· .i.: d2.n kon~ j~ tot _dE:: conc~usic dat er rrîensen zi~n p ï:iE: 

je rauzick inwerkt als een m?r che funèbre. 
-:-:-

Op €€US zie je dan weer klaar en helder. J()i'noet toegeven, 

dat er iets waars schuilt in de op-en aanmerkingen van onze 

zwartkijker- overigens een echte Lens-man van_ kruin tot voet

zolen- r:aar gelijktijdig kom je tot de overtuiging,,dat zijn 

plik ni€-t ruim gcnoeg is, zijn horizon te klein en zijn op-

vatting k eng. ' 

ü! zeker! Het zou heerl_ijk ziJn kns ~. als U het fu,st 

van 2C Dcc a.s. nog racer luist<èr en schittering zou geven 

door bete.re vo8~balpr~s·taties, do0r mG0r ;,ijkspel te büden 

aan Uvr trouwe schare j door de grote ovt r\1·.inningen te beve:ch

ten, wa~.rvan Uw publiek dr oir,ct: iliaar je, ;;1s U het niet zou 

doen of niet z,u kunnen, r1.-ri -:0~L vit.ren wij feest. "1Yerkelijk; 

we kunnen onze vreugde ov,_:r 40-j&rig Lt:ins niBt afh2Akclijk . 

s te} :.or~ , ;,:~neen vr-,orzc t, .. ,....i. • • .,.,i.1i>:t vf Vé'. n · •. n. bal; dil t·or -
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vallig goed op de schoen terecht komt. Wij vieren feest, om
dat er reden is om verhEOugd te ,zijn· ! , Verheugd, omdat Uw Lens, 
40 jaren bE:staat en in zo'n blakende grnondheid verke:ert.· Ver
heugd zijn we vanwege uw·40 jarige dienstbaarheid aan de sport, 
fecst"lijk zi-jn v:e gE-stcmd over het rc,sul taat van 40 jaren 
idoëele arbeid'en fürnkbaar voor het vel~ g·ocde, dat onder Uw 
blauw .••1i ttc vaan tot st,md kwam. 

L, •irom zullE:n v1c, feest vieren ! En op dat fee,st nodigen wij 
al lé Lr. nsers uit·, die in één· van de, ond~rstn&nde 5 perioden 
van het Ltns bestaan, het _blauw-witte shirt gedragen hebben 
of nog steeds ll.ragen. · 
1. De werkers van het eerste uur, de vo~rtrekKers, de pio
niers. Zij, çl.ie herinneringen bewaren aan het veld van boer 
van dc,r Made aan de duinEnrand en in het r,lgemeen zij, die 
er z6 enthousiast toe bijgedragen hebben, dat 1ens in de 
eerste periode van zijn btstaan (1920- : _-.0) z6 snel omhoog 
schoot en z6 spoedig zulk een vooraar:;·; nde plaats in de 
toe nmul ige P.. K. F. innam. ·. 

2. I'e zwoegers uit de :,,Eriode 1931-1;,:7, 'c0en Lenig en Snel 
da&r stond in deé voEJtbP.lm~,,tschappij r.ls ~h1 uit ·zijn kr::ichtén 
gegrod.dc jongeling cm gebukt ging on Jcr · < _,.rlei zorgen en 
k.,·,ul t.-jes . .L,L .jongen$, dit vc.rhalen w-.. t• .. :~ ~. _ _ vertellen C'l'-(E.T 

d.:~ vé-tl.o.l.id Vé:r1 dt: klei van Wé1t0rloo en : .:. ' ~:;g pr(:•Ci€ 8 r;._ ten. 
!:,,~ h0t 'kolengruispad zich slingerde rond d:u varinmsstal van 

f . • 

boer Knijnenburg. 
3. De triumf~tors uit de eerste Ockenburgse jaren (1938-1940) 
'en zij, die hun voetbaljeugd beleefden op, de velden van het 

groene Zuiderpark (1940-19.46). · 
4. De grote _poep jonge1;en u_i t de vie;rdc periodó van het Lcn.s 

b, staan 194f11958 ! Dus zij, ,die de club de ruggesteun,. de ·· 
J.:r:;cht en de inspiratie g~ve:n voor de hnge vlu.cht, die Lcr:ig 
er. Snel in 1958 zóu nc m2n. · · 

5. Hot lc·gcr van !i'lèn, c_i.:; -urst S8dcrt 0nklle jurEcn tot de 
club zijn toegctru:.en "'. die· lrvoor zullen zorgen, dat de 

, 5dc per;i:ode slechts t1,·: :, jar.:n ... ,.1 duren nl .vun 1958-1~60. 

:i'ot U allE:n, brh-'"'1~~ nd tot t;cn of meürcl.cre Vün de hierboven· 
aangegeven. tijdvc.kkrr., ~-:i,cht i1c t fu stc0mj_té zijn ui tnoè.igïng 
tot het .grote fc-. st in ~1; Har f:SC" I.icrc.-nt~inzaal op 20 Dcc a.s. 

Dez,~ procl:: ... :: ... i-:. .. _: ,~:jit~ te ,:i~h~ 0:;i 0Y-iG ·f•~:·!;ijn is tot· 



,' 
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,· allen gericht, zonder ui tzondLring! Echter een apart woord 
tot de eerste vier groepen .En nu, grote groep 5, nu moet 
U ons niet betichten van stie_fmoede,rJi.jke .gevoelen€!; .. indien 
wij de blauw-witten van de oudere jaargangen met extra klem 
uitnodigen om present te zijn. U, oudste en oudere garden,'· 
U gelieve de datum van 20 Dec. in Uw agenda t.e markeren, 
want U willen wij in grote· getal1en op het Lens feest begroe
ten. Overigens, achten wij het normaal, dat U kom.t ! Gaat 
de boer als het hoog zomer is'niet uit over zijn velden om 
te kijken naar zijn oogst? Zb dient ook U te komen - gij, 
gravers, ,spitters en zaaiers uit vroegere perioden - om te 
kijken naar de volheid van de oogst, naar het .. :r:esultaat van 
het werk, waartoe 66k U - al was het alleen maar •door Uw lid-
inaa tschap over fen aantal jaren - hebt• bijgedragei;i.. · · 

Tot slot, gelieve de zv·?rtkijker ·uit het begin ·nog even 
naar voren te treden. Here-" ,.n sijn geestvErwanten·willen wij 
ook bEgroeten "P ons fees~ 1, t hem willen wij een klein 
c.partjE.. htbben onder dE.' p: UZ(.. 

Vie zullen hE·n wijzen op '.lc c;norme groep jongerEon, die 
Lens ond8r zijn banier hee,ft verzameld en WG wille:n ons dan 
r:~n c,cn vnorspelling Yic,[:;L:n,- rl. dtze, det d€. gi:ot0 G&llî':ns 
vrcn jonge spc·lers er vo:•r z, · 0rgen, dctt per 196.0 de 5de 
periode zo.1 ~worden 2.fgcslotv1 ,:_n ~-in nicuvr tijdvG:k zal v/or
den ingeluid, de periode van h~t betere voetbal. 

Overigens, is het niet bepaald 1m0dlijk· oni êen derge
lijke voorspelling te doen ,,en de nieuwe- à:e zesde - periode 
te voorzien. Welke jeugd heeft ooit meest kenmerkende eigen
schap nl. dme van vooruit erÎ omhoog te willen, ongebruikt 
gelatep • Geen e.nkele, want, het is het wezenskenmerk van 
de jeugd te_stmren naar vooruitgang en verbetering ! En de 
Lens-jeugd van th&ns zal het h0g~re; zraker boreikon omdat zij 
groet is in nantal cm kracht en de omstandigheden voor hear 
angckLnd gunstig zijn. 

Alzo, U d'lé•n, jong en oud, optimisten en z11artkijkcrs 
nodigen wij uit op cns appèl in de Haagse :Cürcntuin op 20 
·Dec a.s. De oude g.::1rde en dè niouwe, dr&gers vc.Il hêrinnerin
gen en drr.gcrs van beloften, samen verenigd 0p hcit f,:,cst ter 
her(L nking vnn hst 40-jqrig best~~ e.n ! 

• ü·,•1 ,,,_;_c' -vcor~i t t,, t' I·hr .Pr::w.ld ,T, thans v-,or zit-ter . vC:i, : .et 
. ·· jrib-' ~~ .. - ·r:i-c0:: ft&;· .11~ ::f+ zj ;f; _i:_,;· f:.!-1,.s ·~"ipg;. S·teld Gp he~~ . D 1cfj rn:·. 
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van de lJierentuiri; Hij ,:;tea t d&ar en zwmli t met de blauw-witte 
vlag, hoog geheven in zijn handen. 

Hij zwaait naar U allen.]) R t -~- , e ,E:por er van het feest-comité. 

UIT HE,T SENIORENKAMP. 
Ondanks het feit dat de opstelling grnndig gewijzigd vras 

'is het Lens 1 zondag nog niet gelukt uit de impasse weg te 
kom<,n. Toch mag men hierui.t niet concluderen dat het twee tal 
Bert Hendrichs_en Wim Stoové beslist niet voldaan heeft, maar 
als geheel beschikte on~e _voorlinie toch nog _ _ê_:l;§__~ds niet over 
de gewenste productiviteit, ook al doordat het " kai1on" Jacobs 
nog immer vernageld blijkt. Jle eerste helft dcet1 het beste ver
wachten. Geholpen door de wind veroverd~ Lens een ·duidelijke 
meerderheid, hetgeen na' een kv,artier in een doelpunt van Jacobs 
resulteerde (1-0). Pal da~rop riéhtte J 0 c,p f:ür,tefclè. op de bo-. 
venhoek ,,,aar de THB-ketper 1·, dde fraai. Hü r,r., c- was infei te de 
koek op. Wel kri..gen onze ::..~mvo.llers nog di·, . .t•:_.,: ke.nsen maar 

·die vrerden laconiek over het hoofd gezien. : .. ;;.i<.r laconiek was 
de Haarlemse links rui ten ,Ue na eEm sn,·lL a·:., h onze doelman 
slim passKrde. 1'·.1 de· rust ~nkte het spèl,,üil b denkelijk. 
!.1oe1puntc-n ~"ïLrttl.,n er niet mu·r gt-scoor0~, ._~:·t ":" ,.,,0k gu~n dtr 
btide pln, 1;,•n ·,·, r,iü,nd hc,bben, 

Ltns_ 2 d\,:.d h.:--: wel ·erg slecht ào·r t~- V•.·1.: ;.._:,"n v:·,n de 
hd-::k,•;;lui ter EPSV die bovendien nog me. t een 0 •• ,:,,lL,ii1; (lft:.l 
uitkwam. Door deze rn,dcrlaag verspeelden nnzo rcsGrves het 
kleine kansje, dat ze nog op de titel hadden. 

· Het <lerde, dat in een zeer gehavende· cipstelling. ui tkv11,:n, 
moest de meerdere erkennen in,VUC. Een wat onfortuinlijke ne
derlnag, die ons toch de vierde plaats dGed behouden, al werd 
het g0drang rnndom 'do,;e plasts mmmerk~lijk groter. I;,: invnl
lc,rs uit ht ze-sic, lieten zich v,m hun b2ste zijde; zit,n,. 

Lens 4 kwair,, mear m.t t!Ct de ·hskkcn ·wor de sloot hgon ODE. 
Nr.. dJn 0-o acht 1:.rstr.nd hij d2 rust ·:;istc.n we al spo-:...dig 2·tr<2f
fcrs t8 boC:k•--n" Et:n· zr.·ak :..Ob"nt in .de cht(.rho~_dfJ ;.;,:-tLkende d~ 
gb:ijkmaker. Doch ViCd;.,-r"'~ ;·:·t_•rcl clt: lci'.~ir:g- Vero·verd t.11 n11 dï...~"i
nitief (3--2}• De r ... s·t v-:::n cin:::0: str.rr;.J.;·pcn V•"nd mct:stnl t:C=n 
vor-rtijdig t-inde ïn dl:'.· îit.l h~.t:1 •:.;,"nd rJ,.ijk g1..·hê.ntt.::erd..0 bui ti:.n-

lfl 't ., . , t - i 1 A ' ' • t ' t .. spe- ui '": Li onuat; . if-:'•:.:1 •• t.. !" .:.- E"n .~1 ~ ?;~ ..:. ui c en E~nac-r Vê..n J0 
g~ t:~pt mot tt n ~-!ord't"n._,~t :.-.iLt dan ge. 7;:.,?~r~cn r,;(,rè.Pn, ...-:~.:.nt zt:..lfs 
0!. !\,.G~-' lijk;;:~-, '.)l :1. rn·•l. __ ~ .-~= t::. ~i~s'· ·.,,~;t }~=-:. '..__r.:-.~}~ .... /•==~~:;;;e.;::M=~= ~==:.::===::-;~-=--=-=-

' ' 
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Weekblad v .·d.R.K .V.V. "LENIG en SNEL" 
Re~ctie: G,Lam, Wilgstr.71,tel.391224. 

G.Jehee,K.Emmakade,60,tel.633674 
Girónum{èr·t.n.v.Penningm.LENS: 336711 

====~===============~===================· ================== 
33e JAARGANG (1959-1960) n•27 3 MAART 1960 

·======--=--------=-=. ----==---=-====---===================· 
Donderdag 3 
Zaterdat 5 
Zondag 6 
Maandag 7 
Dinsdag 8 
Woensdag 9 
Donderdag 10 

maart 
" 
Il 

Il 

11 

Il 

Il 

LENS'ZAKAGENDA 
60 Juniorentraining 

Jun.7,9,ll,12,13,14 Pup.· at/me 
Senioren 1 t/m 8, pup.2,3,4 · 
Klaverjas<'rivG op de' Ólubavond ! 

: Juniorentraining ·' 
Woensdagmi,ddagclub, 1 s avonds training; 

.. Juniorentraining. 

DE KLAY'. ·;ei ,~S'.,ERS SPE,LEN MAANDAG WE.ER VERBER ! ! ! 
-======--:;- - -. ==--===---=--=-=====:;:;:;:;=--==================;:;;:;:;=·-
DB ·:[OE.·t-,~r.: .. · . .. I.·"Ji.GCLUB. 

fïi~ kum en ons voorstellen dat ffiE'nigeen die pas- sinds 
korte tijd l.' "· \'_,r; onze verer:ig,.ng is, zich wel eens heeft· 
aïgevra&gcl w It. : r- toch bedoeld v.-or1l L met 11 woensdagmidtlag
club " in de :•.c \:ze,-;:.,. D r,rom volg-t hier een kleine uitleg. , 
Lenig en Snel iei ,en van de weinige verenigingen die woens
dagmiddags haar velden' open stelt voor de junioren opdat° zij 
zich in onderlinge ,oefenpartijen nader in de voetbálsport 
kunnen bekwar"en. Degenen die op die middag al eens een kijk
je hebben genomen op de Hengelolaan weten dat er daar heel . 
serieus en vooral constructief gevoetbald wordt (dat laatste 
is in çompeti tiewedstrijden lang niet altijd mogelijk). B;r. -· 
word'c leuk gecomtineord, terwijl· de onderlinge rivaliteit er 

. wel voor zorgt dat de strijdlust niet verflauwt. Wij raden 
daarom alle junioren en pupillen aan - voor zover hun huis
werk het toelaat - ,le Woensdagmiddagcluè eens met een bezoek 
te vereren. Het, is lN-rzaam en aangenaam tevens want zo'n , 
sfovig. partijtje betekent een prettige onderbn•king vail de 
schoolweek. Kom eens.kijken. Je zult er geen spijt .van heb-
ben l · 

Red"ktie 



. -264------------.---------~-----~-------------------------------
OFFICIEEL· 

Nieuwe donateurs • • 
646 G.v.Woerkom, ·Pr.Bernhardlaan 30 Leidschendam 
64l•C.Bethlehem, Nieuwersluisstr.207 Den Haag 
642 Mevr.J.llreedt-Bruijn, Middenstede 369 
643 F.van Wasbeek,.Landzijde· 159, -
644 A.Gude-Hoogendoorn, v.»lankenb:µrgstr.48 
645 A.Th.Janssen,Pr.Margrietsingel 84 te Rijswijk 
646 A.E.Rozenberg, Werkhovenstr.3 
64 7 Dhr. Ve;vaart, Vlolw. eve;sgaärde 73 
648 J.N.v.Look, Ellekomstr.73 
649 K.H.Schüssler, taan van Meerdervoort 327a 
6 ;o C. M .'Kramer-Lameyn, Wingerds tr. 51. 1 
ln ballotage: · . 
76 J.A.L.Kretz, 5.8.47 v.1lerlenstr.19 
77,A., .• G.tl. Claessen, 11.ll.,+7 P.Wertweynstr.57 te Rijswijk 
78 l'h.Y.H.lioefnagel, 21.4,'•'" r.'or.mtenstr,243, 
TRAINING 

In verband met· dé ,,"éJstrijd welke Sparta n.p ,toensdag 
avond 9 maart a.s. tegen c,e: ~,:hntne plc1eg o. de Lurrpa-cup 
zal spelen, v,ordt er op Jiè _,.vr ,, op onze. veldén niet ge
traind. Het ligt in de beûOf .i :., C:t1t een a,::ntal v&n onze 
si,elers deze wedstrijd, als· or.,:., ,•Jeel ven onze train;i.ng, zal 
ga:c.n bezoeken. De daarvoor in _aanmerking komende leden ont
vangen nader beri.cht. 
K.N.V.Jl.:..TOTO.· ,· ,.,,. 

Het was me weer wät de afgslopen zondag !. Wat een uit
slage; ! Hoe kom je aan ten minste 13 punten? Ons voorlopig 
een raadsel ! Gelukkig voor zondag a.s. weer een normaal ere
divisie-programma. Denkt U er om dat vnor Zondag a.s. inge
leverd • oet worden form.n°113, waarop ·,1s datum staat aange
geven 21.2 .60. Als U de hi'erop vonrkome11,de wedstrijden goed 
voorsp~lt, hebt U recht op een behoorlijke prijs. 

· · Het is U nllen zeker wel. bdcc.11.d, dat er door de 
·Nederlandse Sport Fe.dern.tie een 1;ote actie 0p touw wordt ge
zet, welke het doel heeft dë voortzetting van een'" aantrek
kelijke voetbal-toto " te ·verkrijgen. Daaro,:i kunt U np alle 

inleveringsadresSen een kaart invul ~en en oÎld&~tekenen, ,·:elke 
zal -..-;orden .gezonden l;.é~n de HOogedr L,.;_::~ ~~,enge Da~i(?S .en HErèn 



' 
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Leden van de Tweede Kamer der Sta ten Génêraàl', ·' · 

Al onze Leden en _donateurs .vanaf 18._jaar· __ en .. o.ude.r .wor-
den vriendelijk verzocht een dergelijke kaart i;i te vullen. 
Hoe groter het aan tal adliesie~bètuigingen is; hoe- ·gr-ote"r· de 
kans dat er een voor de sport aanva~rdbare toto tot stand 
l<:omt. Ook al,zou U zélf niet deelneme•·, doch U bent voor::. 
stand.er van een voetbal toto, vult ook U . bedoelde kaart 
dan in. We rekenen zeer beslist op Uw ;;;edewerking: ·· 

Vergeet U vooral niet toto formulier n°113, in te leve-

·'· 

ren voor ZATERDAGMIDDAGS VIJF UUR, aan een van ono._erstaande 
adressèn. Bpuwlustlaan 95; Re'gentesselaan 198, Westeinde 569, 
Goudenregenplein 58, Weimarstr.hoek Valkenboslaan;, Laan van 
Meedervoort hoek Beeklaan. In al deze sigaren-magazijnen kunt 
U Uw pool-formulier kwijt. Ook in ons clubgebouw Hengelolaar 
600 en bij het Secretariaat 2de Schuytstr.60 ,ordt Uw formulier 

·gaarne in rntvangst genomèn. · · · 
LENIG EN SNEL-HILLEGOM. 

Deze voor Hillegom zo bèlangrijke wed~triJd wordt in de 
"bollenstreek" r.,et grote spanning tegemoet geziën;_·H·eel. zeker 
van de u_i tslag is men daar bepaa!d niet: Eeri e,i -.. ,tde;r i,s maan

. ,'.a8'. jl. op d-, " bollenbeurs" :vele male. ter sr1 ,_ . geb:ra.çht. 
~aar vernam ik ook dat. reeds 10 busse~ zt · :plgeboekt, 

en d1..t. 50 luxe wagens be_schikbaar zijn voor hi:~ •rer-;·oe:r van. 
supporters. Een voorzichtige raming. bewijs_t dat er•.tenrrrinste 
650 supporters van Hillegom aanwezig zullen zijn •. Van Hille
gnm-zije .rekent men evenwel op tenminste 1000, supporters. 
~aarom wil ik graag al onze leden en donateurs oproepen hun· 
schreden zondag a.s. naar de Hengelolaa:i: te richt.en, Het r,iag 
niet zo worden, dat het aantal. supporters van Hille(l'om _'de , 
overhand zou krijgen, bij hun enthousiaste aanmoedigingen. 
Laat. ook de LenE-aanhang to_nen dat zij° over e·en groot stem-
v0:!.ume beschikt. · · 

Ik heb de !:illegomn;ers er op voorbereid, ·dat onze spelers 
al h1rr. kracl ten zullen inspànnen om op sportieve wijze re
v,.nche te neTen vr,cr d." zeer ,ongelukkige nederlaag ·,,elke zij 
destijds in ::nlegom (1-ü) hebben geleden. Ook ten r:>pzichte 
van ;_1 tior zijn we vtr 1-LcLt ~IDns beste· beentje voor.· te" zet
t-~.~·. :h.t2n sportieve in['.,t;.l},.~ng .~vereist dit. V-ie· rékLLE'n· dus 
€}.>"J-1; ,:r0edc t::!n suor~-. ..:.-, __ ~ .. -r- 0ntr~1.K·tinv, ,1r~~:~·~.12 ë:On i':)(\t aan-•· 

, , 
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tal Lens-supporters aanwez~g. zullen zijn •. 

· · H.Houkes· secretf.ris 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 1 , 6 MAART 1960 

- ;J.4 uur Lens l - Hil l ego11;__ . V 1 G 1 L 6 
i2 Il AllÓ_ 5 .. ;- Lens 2 · Zuiderpark 
i2 Il Lens 3 GJ)A 3 V l G 1 -1 5 
12 Il Lens 4 - Rava 4 V 2 G 2 L 5 

--14u30 Rava 5 Lens 5 Drooglsver Fortuynweg 

14uf!lr Lens 6 Rava 6 V 2 G 2 Z];i~erpa~k 
12 Il ,RVC 7 .- Lens 7 Schaapweg te Rijswijk 

- Î2 "- Lens 8 - Cromvliet 8 V 3 G 2 ·L 6 
.. OPSTELLINGEN: . 

Lens 1 ·: H.Eisenburger, J.Adiliiraal,H.Haket, B.Luijckx, 
C.Peeters, J.dè Heer, W.Stànvf,B.Hendricks.,K.Itas,W.Hegge, 
J. Wüst,cfeld. Reserves: C. v. ·: ,-.. d: ,H.RooduÎjn,P .Meershoek. 
Grem,rechteer: dhr.C.Visseer.· ::,ider .. : dhr .• S.B:Gras. · 

Le.:ns 2 : R.de Waart,A.v.1~ :.rr.oven,H.K",:-per,L.l,;.Knijff, 
J.v.dï1!eer, L.M.L.Knijff, F . .3u1·ghouwt, J.Suijkerb:lijk,H.Ja- · 
cobs, R.Wüstefel'd~ .A.LiilnE:fw~ti.-,: r. Rt:.servGs : É.L...;ncte;G.de · 
Zwi,jger. Grunsrechter : G.d,:. z,; .'èer. Leider : · dhr .• ,.de Weert. 

Lens 3 : C.v.d.Beek,A.v.Lu, ,rg,A.l!oppenbrouwErs ,J .v.Dijk, 
;1 .Rooduijn ,K .Admiraal ,E-.Blok, ".iu&bieu, -;; .v .Gein ,G .Kcn:perman Jr 
P.llkershoek. Reserves: C.J'.Kras, · N.Drabbe. Grensrechter: N. 

-Drabbe. Leider : dhr.G.Kemperman Sr. 
Lens 4 : H.Verheugd, C.Veldink,J.Linneweaver, H.Naastepad, 

Cc.Hoogeveen, H.v.Niel,P.Bergenhenegouwen,V;v.Laarhoven,M.Heer
'• kèns,, L.Foi·tman,• J .Jager. Rrnerves :· J .v.d.Beek en H.v.d.Beek. 

Grc>nsrech ter : J. v .-d .EE,ak. · · 
Lens 5 : ACA Lunet, 11.Krol,R.V,.rbrugh, G.v.d.\Veart,J .v. 

W6"stin,rj·, F.de Groot, A.Tisseur, H.Cr-...r:.ir:,fi.PëlS;t:.r,~I.Ptnnings 
1.v.\'lcsting. fürnervc;s : f'.Wolff, A.0;::i.rwater·. Grcnsrccht,'l': 
F.Wolff. 

Lens 6 : It.!,!ahic.u,Y.Schippers, LLö,.\'nstcin·, C .Nü,uwc,nhuiz8n 
ii. .Becker, G. v .Gein, L .T::!.om, G. Jehc,c, J .Kui jp2rs, 'G .Lafll ,J .Brnchard. 
R~·scrv8s : . . Klünnl.11.., ~.v.Zon. Grc.r..src..';hDe: V:.Klûnnen.· . 

Lt1~s 7 : ~; .Frijters ,I' .v. Onna,Chr. V. :d1e;_1gd,.A. tunet, a .Schut~c 
:.Ni<S,ll.i,or.v.d,i~frló@";:,~ï•dt,,. J.Ransè.0rp, P.dE:' LüfUW, J.:ö~ussE.l, 
·1.v:~: .;t.i.:·,~;• .1-> .. cr·.·· ....... -".f,0t:•,D.v • .i .. • >~;.L, E.lntt r;u.Cr·. ~·-
::·.:-~(..lJtc-r 
'/ 

. ' 
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· Lens 8: A.Blok,J,Ba1lering,J.Bom,J.Roozènburg,ij:v.d. 

Boogaardt ,J .Bontje ,A.v. d.Bemt ,H. v. Rijn, e. Schil;peroor.t, 
A.Roodenrijs, V .Kroon. Reserves : VI .Nieuwénkamp:.,,:.:/·' :;"" 

. Afschrijvingen aan ,dhr.J .Bors_boom, Laan van .:l,l,i!e.:,;:q.er
vOort 567, uitsluitend schrift€lijk. . · • ·· · ··•·· · >-'> 
PROGRAM!!',A SENIOREN VOOR ~ONDAG, 13 MALRT 1960: · 
-14u~O Toncgido Lens 1' 12 u. HBS 5 - LE!ns 3 
-12 uur Lens 2 - VCS 4 14 u.:'l)HL J:o~ Lens 9 ..... 

LENS'CAR!¾VALSBAL • 
. · Het Carnavalsfeest, dat ·zaterdag j .1. in on~: clubgebouw 

)'lerd gehouden, is uitstekend geslaagd. De ·Pé• Pé had,· zoals 
gewoonlijk, de zaak weer perfect georganiseerd.' 

. Het'ging er, zoals op,een carnavals'bal behoort, -dwaas 
aan to,;,. Door het trio ." -De· Zwarte Raven " dat_ voor de dans
rru .:t.k zorgde en het Co'j9a trio, dat zich me't zijn :<>:mlaire 
li,Jjcs nog wel me.:r· zal doçn-gelde_n;,-werd·dc stt,,:.ü.g er in 

' ~ ~ . ' . . . f .... ::.çu.,1.cn.. ,. -·•:-• . . . 
. Omstreeks 9ul5 vèrscheen Prins Carnaval LENS1~IAAN I 

n-ct '.l'è.jnRäa'à. van Elf zottun'; die voortreffelijk op dreef 
vmron. 1e. vrce!l'dstc·. figur.en bewogen zich op de 'tlc:nsvlocr: 
11 Dr:: .. ,·•;àrte· katj~s 11 , Eon ·mannetje· Van de maan 1:..-Il Zl Îfs 
F:i.Jt.:;_ Cc.stro was van de partij. , . _ 
. . ', De .avond kwam op zijn hoogtepunt,. toen het accordeon

duo J.Schutte en Mej.R.Schouten vele carnavalsliederen ten 
b.este. ·gaf., ·waardoor al spoe:di_g een. uitgebreide polonaise 
werd ingezet, waaraan .d.oor §llle aanw8zigen werd: meegedaan. 
Om half twee was het inrukken gebla:zen. · · A.L. 

PRUGR.A.Hi,iA JUNIOREN VOOR -ZATERDAG- 5 MAART 1960: ·· 
-3u45 Dl:L 8 - Lens 7 .Terrein- Brasserskade t-e Delft 
-3u45 Vrcè.cnb. 7-Lens 8, · " • 'Van Vredenburchwcg- R1wijk 
,-3u45 Wcst;l.andia · 8-kns 9· " Burg.Elsehlaan Naaldwijk 
-2u30 Q.Stcps 9- Lens 11 " Nijkerklaan 
-3i3.45 Lens 12 - Rava 10 G 2 · 1 :5 .V 1 .: 
-2u30 VVP 17 Lens, Ï3 Terrein Zuiç.e;rpark· 

.-2u30,]:,cnsl4 -G1•:.w,Sac"Jt G.2· 15 .V2· 
I'ROGRA1!KA ,TF!lIOREN VOOR. ZuN'.óAr;. 6· MAART 1960 
-12 uur, . .' ·-rkw.1- '.L;;t:,s 1 · -':\crr<"in Duinban 

. , 
,· ~ 

' ....... . 

• 
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-2u3O Steeds Voorw.1-Lens 2 
-12u. DHL 3 Lens 3· 
..:12u. W_ilhelm .3- Lens· _4· 

OPSTELLINGEN':· 

G2 16 _V3 
Terrein Bra_sse;rskade 

" Oo_ste.i111iä te 
te Delft· 
Voorburg 

Lens 1 : als bekend • Res. L,Thomas, F.dë Ho.ogil!. Samenkom,-.: 
llu3O hoek Thorbeckelaan, Làan van Meerdèrvoort. 

Lens 2 : als tegen 'RKAVV 'mét G.v.d.Ham en G.1kelnians. Res.: 
T.Yntema.· Deze uitwe.ds'trijd wordt op eigen veld gespeel~ 
Leider: Dhr.F.Mourik. 

Lens 3 : als vorige week met F.Duym. Res.: Y/.Burghouwt. 
Samenkomst: llul.5 Veluweplein, yoor de sctool. 

Len$ 4 : N.Pannekeet, J.Groeneveld,J.Duyvesteyn,J.Wittin~, 
L.Schol te_n ,R.Koolmees ,F. v. Dijk, H.Lnglebert·, A. Vrielink ,A .de 
Jong, L.Englebert. Res. R.Meyer. Samenkomst: ·11ui5 Veluweplein, 
voor de. school. - · · 

Lens 7: als bekend. "·.et A.v.d.Leeuw.·Rtos.J.Groothuizen. 
"s·amenkomst: 2u45 \e" ffH•".lE:in voor de school. 

Lens 8 : A.v.Egmo,i., :.'h.v;Paassen,H.v.f.Wal,A .. Vc:rsteegh, 
. , P,Poillot, F.Reekers, K.Lnomans,C.Suijke1·tuijk; L.v.d.Plas, 

·.J .Kreuger, E,WE'zenbrrg. Rcs:: P.v.Dijk. S,.,·,n:.omst: -3uur 
. Veluweplein. 

Lens 9 : als bekend.. > , . è .1!ars. 
hoek Hengelolaan. 

Lens 11: P.Beijersbcrgcn,F,v.GaEst,C.d~ HEer, F.v.d.Beek, 
. T.Magdelijns, G.Roodenrijs, A.Koeleman,li.h.ters, R.v.,d.Voorst, 

N.Koot,·J.v.d.Waart. Res.: C.v.Darri'. . 
Lens 12: F.de Kleyn,B .• Breuls,., .Schellart, R.v.d.Wal,J .v. 

Overbeek,A.Rademaker, H.Wezenberg,J.Jehee,R.Walsàrie Wolff, 
A.de Bróuwer, S.Blok.' . 

Lens 13: -. G. Crama, H .,Smit, W·. Linneweever, J. Langerak, A.v. d. 
Beek, T .Smabe·rs, J .Nauw ,F .1\!Eyer, C. v. d .Kuijl.,H. v. d .Heiden ,G. v • 

. il.Kley. Rc·s.: T.Duijs. . 
Lens 14: J.Luneman, T.Lcli1ove-ld,B.V/i;;_ors, ,R.Roozenburg,J.v. _ 

;,ltef, J.Janssu1,R.Overh8em, A.Stoové,,'.Jehee,A.de Veld, 
il.Krol. .. 

T .• Yntu1a wordt a.s. vrijdag tus,.-Gn 7 en 7u3ll vcrw&cht 
t.b.v. àhr .. :...Sr.rolea, ·?:îczenlaan. 43.-. ,_ 
:,·;-.,GRAlli:'.U,. JUNIORE'N VOOR 11 ,;n 12 MAART: DHC-Lcns 1; Vf.10-Lcns 2; 

L,.,;r,, · R 'v ·, , " ,, 1· ,, " . 7 Bl .. . ,_ " "t 1 A 'T- __ a a, .t.J7!HS ...1~~~ o; ~·' ... :::.; ~ .~,~- ;--:;r,,; "(.•>- '--~-,;- (r.n -~; 
... ,t ris '.!-,·r .. -~-·~'!, ·1 ·• :...11v-_o-i.... ~ s l .!; Lt...•, 1-:-c..::r:, • 

' 
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' Indien de wedstrijden 'wegens -tcrreinafkeuring niet do.or..: 

gáan is er.training voor Lenspup.A en !f?Brandenburg,R.Brug
gemans,,.F.v.d.Breemer en Th.Brochard om 2 uur in.de gymzaal 
in de HerióChelstraat, voor de overige B pup. en Lens 13 en 
14 om 3u30 • De overige week~was de zaal niej; beschikbaar. 
De .meeste spelE:rs konden nog gewaarschuwd worden. Enkele .maak- , 

, ten jammer genoeg een _vergqe:f)e reis. 
Voor. Lt:ns 9, 10, 11,, en :L-2 is er bij afkeuri_ng gelegen

heid tot tafel tennissen> dan;,. en etc. in ons klubgebouw. . , . ,. ' 

' 
PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 5 MAART. 
-lu45 Lens A - LOA A G 1 L 5 ·V·l 
-lu45 Vredenb.B-Lens B Terrein Rijswijk 
-lu45 Lens C - GDS F ·9-.l L 6 V 2 
-lu,:5 Lens D - Juventas B 'G 1 L 6 V 3 
-l,;•;5 V0lo C - Lens E ,_Terrein Watürin~n-
:::. ,2::.T1LLINGEN: .• 

: .. r,:; A : J.de Waart,H.v.Leur·,D.v.d.Stee,;,R.I,;tcL,·,:.v.Eg
Ir:•'l••·, R .Eijkerhof, C. ReabLl ,·.1,-.\vàslander, J. Cobben, '.· .'5r1nden
turl!, .:' .• Middel dorp.' Rr s.: C .Rnoduijn, A .v .HartcmC • .::-~nrijnen. · 

!:\:l':D -=-;- : ILBruggqnan,.:.~ . .f-:otl-~krans ,A .Ovcrklift,J. y .,:..iç..shcut, 
L. v.·.:. :~.gt, F .Kocnr , r.i:h. Ernchard, J .r,ii .Groothu,izen ,t. ?r. ~h~~ .. n
burt, ,.v.d.Bn,c,n:er, A.Scóellart. Res.: J.Nuycn, .1.li.. ~
"'a?r.,,,;-:,,. st : lu.15 Veluwc.ll8in vnor d" school. 

Lens C : b"Broeke, J.Gr~ene~cld,A.Koopmans,A.v.Es,F.v.d. 
·Oucl:eraa, R.v.d.Bemt, Chr.Kreuger,' H.Suijkerbuijk,R.Duyv·e- · 
styn, J.Walsarie Wolff, C.Ve~va"art. R8s: J.A,Groo~huizen, 
C. Lustünhouwer.' . ., . -.-- , · • . . 

• • , . . I 

,wens D : P,de Kleyn,W.Krol,J.v.Dorp,fü.v.d.Ruitenbeek,/,i.Bak-
ker, A:.Jansscn, F.v.Boh_E,cmen1A.NE,e.ckc,A.de_ Vrics,J .v.d.Zalm 
P.v.Dijck. füs.: 1-1.v.Leeuwcn, J.v.d.Broek. 

Lens E: H.Vcrmulst, R.Bcrgina,n~,, Jl..A,ends, A,Duym,R,Camp
huicc.cn, L .l,lec.nk,R .Blok ;R. v .Boheemen ,A .Groot, L .Boin ,J ,Hcmscn. 
Res. F.v.Es, P.Usse. · 
Afschrijvingen en Afkéuringcn· : zie juniorené'ids. 

PROGRM.1!,IA PUPILL N VUüR 12 hlk.Ali.T : Westlundia - Lens A 
Lens B-Vr; denburch; Vredcnbu:r:ch-Lens. C; L<cc'ns D,-Gr. VI.; .. , 

. Lens E Rava. .. ·• 
-,. ~ ·. ,.. 

,· 

' 

, 
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·----------------- ----------------------------------··-----UIT HET SENIORENKAMP. 
Na een van weerskanten felle en goedgcspeelie wedstrijd 

heeft het derde een 3-1 nedtrlaag geleden tegen een ADO-elftal. 
dat een uitstekend spelletje ·vertoonde. Onz·e jo.ngens deden er 
echter niet voor onder, kregen zeker zoveel bnsen, maar de 
productiviteit is, jammer genoeg niet evenredig aan de spel-· 
kwalitei~. En daar de doelpunten nu eenmaal beslissen ·en ADO 
er twee meer maakte·, weril het dus een ncd<..rlaag. Maar het 
was een test gespeelde wedstrijd.' 

Lens 4 kreeg in de.belangrijke wedstrijd. tegen Westlandia 
slechts 10 tegenstanqers tegenover zich. Toch werd het een 
nederlaag in een weinig fraaie en tegen het slot bepaald romme 
lige wedstrijd, waarmee def:lni tief de laatste kans r1erd ver
speeld. 

Lens 5 deed goed werk door op het nt. 1:,,,r ige veld VCS te ver
slaan. Na een half uur op8nde W.v.Gcü: ._,,, score, gevolgd door 
11°2 van H.Cramm. Na rust verkleind, ,. ,.crst de acht0rstand 
n;aar Lt'hs slÜeg terug t0t 3-1. D~a1~1_. ·: :L,, t~n· b8ide pélrtijcn 
nog twG, ~.- ,,1 hç t nc. t te viriè.en . I:.inc'.~ : 5-3. 

" · , Ook Li:.Y.:J 6 dèed van zich .spr
0

( kc:n t- ,.~~- ·-,· 1.rf te over,•.innc·:1 i.: 
een L.:.r~trc.;.-~iü;lijke vK·dst1ijè.. !!CH ... ,c '. 1 p·:rtijcn divcrb~ 
goeri.l !-u,nr>r·n krcgE.:n~ w8"rd c..r slccLt·s _-:-1 :G:; scnord,v~or 
dit d0c::l_r,unt znrgde J'an Brochard, c"lli-.. h , ... '..- _--.. (2;\. d,__ f.f..rt,te; Ïd:'.lft 
een hoge voorzet fraai inkopt8. De twu"c,a helft wus van r;,ind0r 
gehalte an het eind werd zelfs er'g rom:!iclig. 
, Bij Velo-Lens 7 wogen de partijen in de eo:rste helft gr,EOd 
t,gen elkaar or, met gevaarlijke situaties voor be:ide doelen. 
Aangeziep Velo de aanvallen slordig en r,nGan,enhangencl opbouw
de, kon onze achterhoede st€eds tijdig ingrij 1,cn. Onze aanval
len hadden meer sucèc.s. Lunt.. t ··on vun Wcsting zorgden v'1or een · 
2-0 rustst1md. Ondnr,ks e,:,n nvcrtuigende o,u"rder]i,.id na d" rust, 
werd er niet mcèr g~scoórd. Door slucht s0ili~t,n 'of te 11mg 
combinc•ren gingecn c.nk6le kansen vc.rl_orcn~ Eyn pittige wedstrijd 
met een Vl:'rdiend rsstiltaat. 

Lc,ns (1 hE.oft g, ,_ n ké.llS gezien 
l:ed\'iingen. Lc.ll· ... lv1c; buit cistin 
zich op : Ilcsult·,2t : 2-2. 

" k0plopor Arohi 'i<:.l vnlhög te 
onze vttc:rar..en-t.chtêr wel voor 

-==-""'=-==---==--·~·====;:;:-~-=========--=======-===:;::=-===--=~=---~----
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Weekblad v.d.R.K.V.V."LENIG en SNEL" 
Redaètie : G.Lain, V."ilgsi:r.71,tel.391224 

G.Jehee, K.Emmakade,6O,tel.633674 
Gi:z:onumr,;er t.n.v.Penningm.L:J;:NS : 3;5?711 
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· 33e JAARGANG (1959~1966) n°28 10 MAART 6u 

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

Donderdag 10 maart 
Vrijdag 11 " 
Zaterdag ·1:.. 11 

Zondag 13 Il 

LE,NS 'ZAKAGENLA 
1960 : In~doortraining junioren 

Bestuursvergadering · 
Junioren·: 7 ,8, ';Ï,io' 14 -
Pupiller. :A,B,C;D,E,F, Comb. 

, Senioren: Lens 1,2,3,6,B,9-
·Juni0ren Il 1 '2 ,'4 ,5 • 

Máandag 14 ·" Cl.utavond, tevens klaverjasdrive 
D:i_nsdag 15 11 JuniOrentraing ! ·-
:i/oeasdag 16 11 \Vo8nsdrJ;~lidcü~:27clnb', 1 s· avqnds trainin? 

- ;~·onüer::çg 17 11 : • Zaal t·i·e.iniL8' ! 
~ --===::::::::;: ;;;::;: ::;;::::::::.: = ======= ===== == :;. ::-. :-- --:; ==-= "-- -· -~ = ,-· =-=·= ~=-~c== :.:J::::..:: ====:;:::: === ·-

'Jj }:, 1/iARl:, SPühTLAN Gi:Ff'.:1 i.I\JOI ·f CT' · ! ! 
--------------=------- --=-=-. '=·~=--·------ , .. : ... -:;.., ·-··-·--. ---==::;:--=-=---· 

D.6 :=.iJiA'l1SIJ..1E LOl1DJL2 ! 
_Zondag j.l. zijn in het ser:lorefika~p dL lèatste be~lis

singen gevalien. l.Joor c,e nederlagen van Lens l en· 4 zijn ook 
de theoretische kansen weggevaagd. En zo staan we dus voor 
het onplezieri~e feit dat het sei7.oen 1959/1960 geen enkele 
kampioen heeft opgeleverd. Het is al lang geleden·dat iets 
dergelijks is voorgekon:en. 'l'och will'én we· ons• hier niet be.-
zig gaan houden met de vraag WAAROM er"dit jaar geen ereplaatsen 
-.,rn:'.'r ons ,,ij!i wegeelegd. i'er ~lot vh:n Tc.,kP1dng ~ bepaalçl 
slccLt 1, bl<ë•n or.ze cJ.ft,ü}en het er nu ook v1eer'niet-van af
gE!lracLt ( herinnel;' U de degrada.tiezor-gcr. van verleden jaar ! ) : 
Op liet 'ntgende na hee:Èt ei· gc,:.:n e:-:.kcl elftul in s<21:'ieuze 
·zc.rgen verkeerè. MisscJ-iien !ieeft het ons deze comret1tie al-
lec-n maar een beetje tegen gezf'lten. . · · , 

· k,ar: de competitie }s noe niet afgelopen. En nu kijken 
we even ria8r ee juniorenstanden : tv,ee el;ftállen zijn· serieu
ze o;ndidaten voor het leiderschap: Lens l én 10. Beide teams 
gB1m derhal'V() nog een paar spannende weken· tere"1oe t ( z.-,,,èag 

'· 
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DHC-Le;s 1 ! ) . Vw:mf deze pl~ a t.i roP.pen \,ij de spelers var. 

. beide ploegen op om zich ook tijdens die laatste dubbelzware 
wedstrijden tot het uiterste te geven. Boudt de naam van Lens 
hoog, jongens. Dat geldt echter .ni.et alleen -coor deze' 22 kr.a
pen. ALLE senioren-en juniorenspelers dringen wij 1:-ij deze op 
het hart vanaf zaterdag de strijdbijl nog eens extra te slijpen. 
Al staan er niet zo veel belangen meer "P het spel, waar spe
lers·van onze club in het veld lópe:.:., is de strijd ALTIJD be
langrijk. Zet dus de tanden op elkaar on zorg vöor een gran
dioos slot van een m_isschi.en· wat ,teleurstellende competitie! 

· · · OFFICIEEL. 
In 1:allotage: 
78 Th.F.N.Hoefnagel, 21.4.50 Tomatenstr.243 
79 A.J.Klein Bretcler, 5.2.46 Boreelstr.3• 
~O W.Ch.M;'!Gein .Br,,teler, 24.5.47 Boreelstr. ':, 
Gl '{i.J.A.L.S,;huur"" n, 2.9.9.48 t,or»·'.ie•rûjdi· 
C2 L.C.M.S~!hu.ü!'!n2r: 1 l. 1:_:.5u U0ordfr:.3j_jde ~7 
Li~, i;:;{e dot,::.:i.tr ï.:r•~·: 

1 r] .r. f te c n:,:::.1-~ 1 .... , •. ï:-Hl nauw, :L,- t:-. kt:t~!-f_;:: :,..:· .. lf. 

\'_ 2 r'.J.v.Vr.tn, ;; . r~ v\.-1:ltstr._l~~ 
3 .\,.r:] ! Cl',:;,. ;.,_.,,, -~- fJWPCI' ~i-ï ~lr1c.;·· ·.·+c,• 'i'··-"'·· ~o_.,..,..._- .. , _,..,., __ ,,._,, 

;_ .4 1~L1::v1· • .:·.rh .. ·:i.:::r·,~, /l.1~urgw.::..l l7. 
655 .Lvun Heede, :Flamingostr.15 
656 P.Rientje'l, Ranon\,:elstr.223 
657 C .A .Klein, Meppelvreg 219 
658 G .Akkermans, Win.kelstede 68 
Bestuursvergadering· 

Vrijdag a.s. bestu~rsverg:1de: ine; teri hqiz.e van de heer· 
A" ven Luxe:· burg, dP. 1----! Rf':.rweg ?4 .. ADr;v::al"!é'" 8 Uur. 
K.N.V.:{.-TUTU. / . -

Het ~·:an tal dccb1t:-·:',~\ rs stf~Pg i;-:citercm tt"r..ns 'tot 4,if,. IL-t 
tclE ïoor.tje van cfo p:rijswin~Pnr ble0f c·~hter uit. K:., .• r c,et 

. . I 
zes ~,-~lijke ·s::-elr.r. is het toch v.•cl wi,j::0né!..cr rroeilij~,. -:.:~·c 
blj jvun ev0nwt-l vrlh('t1Hi€n. 

:Cc toto'...c•ommi.:sic wr:cb t in spwrnL,g _sf, of het , .. :,nt')l 
in·..-v1Hlcrs u.s. Zondag de 500 zal oversc!1"!'i jden. I:i t kr,n ge
ms · elijk, '11S 1 oo1s: mAüdoct. Jl,mkt U Eor aan het fpn:ulicr 
c·.-.."lE.•t ui tPr:'.:ijk ..:'i,·tr:.~rdnf;n,iddr,g vijf uur rip cen•.van or..dcr;:1 tG.en-
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de adressen worden bezorgd. , 

Sig.?ilag.v.d.Lely, Bouwlustlaan 95; Sig.1fo.g.P.Wustefeld,, 
Re,gentesselaan 198; Sig.lfag.A.J .Walrt.ven, Goudenregenplqin, 
58, Sig .. Mag.J .VI.Hoorweg, Westeinde 569; Sig.ll!ag.Korlvinke, '. 
Weit'larstr .hoek Valkehboslaan; Sig.Mag .Korl vinke, Beel!.l~an " .. 
hoek Laan vah Meerdervoort; Ons Clubgebouw Hengelolaan 600; ,,, 
het secretariaat 2e Schuytstr.60. 

Hebt U de adhesie-betuiging voo-ç de Staten-Geri,eraal al . -.'_"";,, 
ingevuld en nnder,tekend ? Levert U deze ook Zaterdag a.s. 
even in. 

VARIA. ' 
- Mede namens zijn vrouw·; wil Jaap l,dmiraal langs ,deze 

weg Lenig en Snel dank zeggen voór de prachtige,bloemen en 
de vele andere blijken van belangstelling die zij 1:ij hul1' 
huwelijk 'mochten ontvangen,, Ook de cpclers ,van het eerste 
elftal en hun leider hart~lijk dm::k ;:oor het prachtige ca
deau ! " Mede door de belangstelling van Lens "· schrijft 
Jaap ons, " is het voor ons een onvergetelijke dag gev;eest••·.· 

- Eeze week werden Jan Linneweever en zijn vrouw ver-' 
blijd met de geboorte van een dochtertje •. Wij hopen dat 
Prins knseriaan I veel plezier van' Loesje mag beleven· i° 

- G.Lam raakte op zondag 28 Feb. op ons terrein zijn 
koffer met gehele voetbalplunje .kwijt. Op raadselachtige wiJ
ze, is deze verdwenen'. Degene' die irilfch tingen hierom.tren t 
k~J;! verschaf'fell wordt vriendelijk verzocht zic'h met de ge--: 
dupeerde in verbinding te stellen .. tel.391224. Bij voorbaat 

· dank ! 

DOE OPEN 
Voor d0 !)-Ctie van de Nederlandse jeugd in het kader van 

het wereldvluchtelingenjaar 1959-1960,heeft zich een Haags 
jbngerencomité.gevormd van enige tientallen representanten 
van leerlingen van verschillende scholen en van leden van' 
di'verse sportbonden· en jeugdorganisaties. ' 

Di f Ha&gs jongerencor.:i té heEcft zich ten doel gesteld een 
eigen ,aandeel te doen nemen orr. in de vluchtelingenkampen . 
" Friedrichsfeld " on " Olmstede ·.,. do toegang te ontsluiten 
t_ot een .nieuw huis en een mènswaardig bestaan voor do ,•luch
telinge.n die daar onder'erbarmelijkÉ omstandigheden leven. 

' . \ .. 

•, 

' 

,, 

' . 
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1tr:s doet ::.J.atu:rr:.1 jk o6k aar..- deze 0:ctic 1mc.c ! d.\'/.z. ül1(; lc
d~r~ die hierto8 in s'tac.t zijn. Dit ::ased.ocn ,bèstac..t sltch"us ··L.ier 
li..LIJ SYMTOLI3CH SLLUTE:.STJE ROPEN AD f. 0. 25.. ' 

.Als er ir:.. a~ lot)r vr..n dL v12ek dus CLll sl(utLl tje ;i•,"cràt 
r ... rngt.::boden; s.téuüt, d~r:· dt::·LiG u.c:tic d,'"'or er· éêr~ te kC1pcr.. 

-G. Hn-1.JC!l 
UITSLAGEN VAN ZATf,EJ:AG U.ïZ0NDbG ,j.l. 

·SJ,,IHOI'ilil< JUNICJlfoN 
Lens 1 - Hillegom 1 
ADO 5,,, Lens 2 
Lens 3 GDA 3· 
LLUS 4 ~ Eava 4 
Jlava 5 Lens 5· 
Lens 6 fü,va G 
LVC 7 - Lt:ns 7 
Lens 8 - Cromvlietfi 
.!:'.t:P'îlen 

Lens A .. MOA A 
·vrEd .B Lons B 
I;unu. C GDS :f 
lens D - · J'Î,V€n tU ~; ll 
Velo C - L1..:.{1S E, • 

,:-3 
S-2 
3-2 
1--4 
4-2 
2--4 
6-2 
4--3 

9-:-0 
0-5 
8--0 
0-2 

·9-0 . 

V/esterkw. 1 
St.Voorw.l 
r·HL 3. 
Vlilhelm.3 
DEL 8. 
\'rcd01ob. 7 
W.:::r~tl .G -
Q_.Steps 9 
Lers 12 
V'/P 17 
Lens 14 

Lens 1 
- Lens .2 
~ Lcrts 3 
- L<::nH 4 

Lens 7 
L,ms 8 
I,t=n1R 9 
L·".?TI8 11 
Eava 10 

- Léns 13, 
Gr.W.II 

PF:(;GJ~tl\1•,flJA ·s1.;}i:iOi:,11: t.1ü;.,-q zu;':ï;JG , 13 J:.,LTii' 19GV 
-l"t1250 'J.'orJ.~.:gi.do LcLs 1 .,.. 1:0dolaan t'u1·'0Ü1·burg 
-12 i· .. LÈ.ns .. 2 , - . VCS 4 . v· 1 G l L Ü 
-12 u.~HtfJ.:> -; Lcn:3 :,, 'Houtrus tl2Ln 

5-4 
0-1 
4-1 
?-0 
1-3 
0-8 
1-3 
1-3' 
2-2 
4-1 
2-5 

-14 .u,.,EiL ;til, .~, 1811s :) GE:r;i. S po1· ·:.~pa1':c a" d. :2ra 8~ crska.dt: · 
(aan d.e ;;eg Vi.:l.L Dc 1 lf.t naa_r Noot--
, dprp). . · 

OPSTELLIJ{f!Eê'l:. -·--- ·-- ----· ~ Lr~_:b_ • H .I~i s.c;.-. bi."rgcr, J. Ld:.1i::.:·.2,c l , 1L Ec.kc t, I . L1~j ,j ck)/, 
C .,Pt.( tcr3., lT. \."!.c }fr c.r; J ._W-Us te f~ld. 1 .T. B~ 7 jer:::; ëcrge1:} H. ,j aco te, 
W.H8f"f:-;C', .J.Ras~ :2c.,;-1ory·cs : C.v.d.J3ec:k, G~1.r~.lèii:k,L.Fc;:r"tmEi1. 
Grcn<:;rt-::·c-hter~ dllr~C"VisPC\'1. l,i~j_dii,:: -:.F1r~S"TI.Gr;,.3. 

Lrns ,S.: R.èc Wo&rt., A.v~Luo.rhovc:.1;E~Kcrr}:~;J /'Ld~~ G.1.'l.<.3·tç_.r. 
,T: v. rl. r:ic.•cr; .I. ,r.T ·Kr.i jff ~F. Purghouwt, ,J "S~L;i. jk:..;rl1ui. jk, I'.. 'fJ_Us t~·f E: ld 
A, L1 nnc•.•,nsc-yer, J. J~~ tfC'r. R~~scr .. ,c s: H .. v" ~~iel,· .A. K1~01, F ~ de G1·oot 
nr,E.p8rccht0.:r- : F.de Groot. _½~idor , dhr"A~d.G Wce1·t;. 
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. 1€,;s 3: ·c.~.d.'Beek,A.v.LuX:efilb,urg; ·A:1:i:•'ppénbrouwers, ·. 
H.Kemperm_an, Jr: ,!J.Rooduijn;B.Hendricks, R.Blok, W.Stoov:é, .. 

· .. W .,v ,,fein, R.1!ahieu·,p .MeGrshoek'. · Reserves: K .Admi:ra'al, E.Ber
·gen-HentgoÛwe·n, V.v. Laar hoven. 'lre;nsrech ter: K.Adm.iraal; 
Leider : Dhr .G .Kemperman ·sr. ' .. 

,• . Léns 9: M,.Suijkerbuijk,J, •. v.d,Beek,W.Klünnen, J.,v.Zon, 
P.v.0nna, D.v:Lieshout, A.Ondeirwater, A.Lune•t,' C.J .K.ras, 
l,î.P.Bom, N:Drabbe. Reserves: J .Happel,Ph.Jansen, H.In.tema. 
Grensrechter: H.Intema. 

Afschrijvingen: aan dhr.'J .Borsboom, Laan van 
567. Ui tsluï tend schriftelijk. · · 
PR0GRA!/111A SÈNIOREN YdOR ZONDAG 20 MAART 1960. 

; .. 14 n.:Gr.W.Vac - Lens 1. 14 uur ÇDA 6 
•...! 12 u. VI0S 3 _: Lens 2 12 . 11 ' RVC,-ól 
- l' u. Archipel 6-Lens 5 · · 

Lens .7. 
- Lens 9 

-:-:-:-
. "' ,,,ICCHJ.FPELIJKE WEJS'Iil.:,îl' · : LFNS 6 - LENS 8 

,~•ncolean.om 12 uur. Veld 2 G? L. 4 sn 5' 
· 1·-• .,,,, 1 TNGEN • 

··- T. l.J.w;. : . 1: • Tlll"r • ., '"11 (' ,..• •: • -., ,.., 1 ••., • .' • c, •. .'' ,; ~ ;. ·. ,1 · · ,' 
'. _> ~- r_1 • n ·~•i<,;._hic 1~ ,1 •.. ~ .. :J1,Drd ,. -· .Lo ·E n.flt..: J11, ', • .,, !J ... ~ r,. llJ_- ~ 

. -.-,-ë' k~. ('!. r,, . .:; 1 1 B1. N'J.1.-,.': T K,-~-=--·..,. . .,,·._ i .• ~ 
.: • . 1. ~ ~ .tJ, C' •. ,._rs_, ::r.\,·:.. .... 1 • . oc-.,L·. t 1·(t- ,·- ........ , . .-.:.· .... ,_~,i, •....• , 

.... ~-: ;, ':rà. Rr.:.Et3-V s ! :"'-;:v•.Ve1·.r'~cnr;d, Cl.-v.d.Fog'[<,:.:-~1-t,· .· i,_s-. . . 

L,.:!,L 2 -•:·:1J..Blo!c, J~B·"'··•, F.:tI01~:ik,Ph.~èc Rccr,H.V";d;:EOg, . .d~lr1t 
J .Bontj",A.v.d.?cn:t, H.v.Rijn,H.Muld0r,A.Rood·enrijs,' V.Kroon. 1 ' 

~· Reserves: C. Schilp~roort, .J- •. Ro,ozcnbur_g, / .BalleriIT_g~· ~ . · . · 
' -.:-:-:-

l'R0GRJ>J,11,'.A ,Tl;~IOREN VOOR ZATERDAG l?. MAART 1960:' 

-3u45 Lens ï - Bl .iwart î · ·G 2 L . .. ) V 1 
.-2u30 Q.Ét. 7 '.,, Lens' 8 TnTffin Jüjk~rk.l&än 
;..2u30 Ll.ht~ ~ __ _ Vrt:::ilcnb.8 'G ·2 L (.. •~- 2 . 
-;:u45 C,liWlO 4- LenG lû :-~2e.r~·e.;_:!i Ti.jr.:.)<.K(r·· 
-2u;i0 Luis 14 - GU, 6 J 2 L ,~ · ,- ;. 
P:{ûGRAEJ.JI_ JL:l·iiüÈ'.EI1

: 1i"00R ZOI'~>LC '"'.3 I-... LAI.::: l~·;,(d 
-1? ,m\r ''HC·l - Leis l. ','crrcin L~nn v"n Vollering 

· -2u}0 Velo, 1~ Lerri 2 · " H,:r1·_,,. G•v,.b·an . 
·-2u30 Ï,( !~S li- R8v:.~ 2 G 2 L h v· j-
-11~15 Lr:rs. 5- Velo 3 G 2 L ~ .V 3 

' , . 
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«>PS TELLINGEN: 
Lens r : ·G.Halleen,.1\.:-:;ihomas,VI.Hansen, H.Dietz_,P.Kemper, 

l!.Roodbol ,W. Venderbos ,H. v .d.Spok ,F .de Hoog-d, cf. v .'Buur en ,K. v. 

de Laan, ~.,11.Harders, ·c.Nuytens. Saè·cnkomst: 10u30 Hierck-

.. Apeldoornse laan. :• · 

• · Lens 2 : ·als tegen Steeds \loorwaart"s r:et P .Schul ten, M. v. 

Zilfhout erî J: . ."Kiebert. Rss. :W .v.d.Laan; R.'.Polman. Sar..enko111st: 

lu45 Leyv,eg, hoek Hengelolaan. 
· Lens 4 : ILPannekeet, J .Grot,m,veld, J .D,yvestein,R.Mcyer, 

L.Schol ten ,R .Koolmees ,'F. y .Dijk ,11.1nglc.bèrt ,A. Vrielink ,.A .de 

Jon({, 1,Englebert: · ·· . 

1,ens S :G Ek l ~- ~. J ... b .• J ,.._,d. k. 'J'"'1;;,~.: ., H' ·•.ri 
L. '. ,e _mans, <l. aco ~,,n, . •= in , .. ,ri ,sing, ':!'11.cu-, 

w,mhoven,D.Wandèrs, V.Nowee,J .v.d.Knaap, L.Thomas,B.Ilrouwer, 

S. Douw. Res. W .Burghouwt. · 

Lens 7 :als bekend t,ot J.Groothui:· n. Jks_-:A.11agdelijn, 

C.dc füLr. 
LPnS 8 :A.v.h;::ü1ond~ <I:h.v.PaE.s.:~1 n,-. . L·: . .'t:ans.,F.RL:ck1.rs,P.Poil

lot, A.Y rstcc.1r, A.Kl,:in llrekül,r, (.: •. ,.t;•\crbuyk, 1-.v.d Plas,J. 

r Kr·:\.gc•r:i ~: .N0z~nberg. 1tcs.: A.Kos•~( ,'.Ell'i~-.- ~-~_6h(..llart ... . ' 

• l n· Q-•- lb b('"tlld Pes" Roor1 nr·· ••.· '?i, r-- 0 nroD-r•,rr "') 
- ~~ .,._.. ,_, ,!': • • •\..T• ,.,~, ... 'IJ'' . ,:,; ,._,~•.z, ;::, ,., .. ,,.--~ • 

Lcr"s lD:u.ls br.kE.nd mGt N.Koo:t" R~i .~--,v~d.~~Na&rt, E.tlc Klt?h,, 

S&. t.kr,:•.-.st: 2u3ü ,Station HolJands SJ.K~.:.· (z:lc r\ strVtl1rot;;1•&1ü!.\...-1). 

Lc·ns 11, 12 ,;;n 13 zit.. rE.sGrvLrr·ogr~ .1. 1:~. 

· Lons 14:G.Crama; T.kl:i,eveld,B.Wig,s·crs,.. F,.Cra·rr,m,J .v.Kl~cf, 

J.Janssen, R.Overboom,A.Stoové,F.Jehee, W.EJkelhof,T.BuJs, 

F.es. :A.Krol, R.Roozenbûrg ( zi" rE:servep:togramma) ." · 

Afs chri .ivingen:. zië, juni_orm,gi-ds. 
Pi·ogram::1a 19 ert 20 rr.aart : VCS 1 - L:.,~:s 1 ; VVP 1-Lcr..s 3 ;1 

VVP2-Lens 4t1cns 5-'/,us-+;1':ndia, GDA - L"ns 7; Valkr.nicrs-Lcns 8 

VVP .. -Lt;ns 10; ç.I,{j - Lcn_s 11; }"üli - Lëns i3; "L;l!S l:t-Q..Stcps. 

-:-:-:-:-
1'1 '.' 2-ALTJAIHING. 

;·l.j,Jkbaar h(:uft ·,:r een r,:isvcrstal1d- bc..str1an over dt: zaal

tr: i.rting van ·.rorigi~':';t..,_k. Op d·insdag V."as or; in vc.rb.::nd rr,tt 

vau kn t,vond, guc-n VL.rplichtE. training. :C,nk,. le jong,.ns h<:bbcn 

· bÏi'•:baar gcfaècnd, dat dit ook voor.de d 0 11dcrè.ag gc,ld .. Boven

èit.'11 ht9_};en er sc.:hi.i.:baar c,en paie:r geclacht, dat de. tI'ainings-
c,1c ,·1,:n... ~ · 
al;_ J 1 ó'iK·n v,as. '' 
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Hoe dan ook, we zullen h 111f-,Jl;~Jf'W,>r4P.-c _vorige week . 

donderdag zonder af te schrijyen, m.et kwalijk mimen .• Van-

avond beter l . , 
Over enkele weker zullen twee groepen· ( de oudste) np 

het veld gaan t:r-ainen .. J:1').·verband daarmee wordt de training 

van Lens 7 en 8 na 8 maar·t stopgezet .• 

Op donderdag 17 maart is er ge,3n training.' De spelers 

van 4 en 5 kul\ner. dan in plaats v_,:,ri 7 e"-11 8 op dinsdag 15 

maart trainen. ~ · 

Bij .je trainingsavonden wordt hierop naJ.er t.:ruggekomen. 

• • J~O 
,-:-:-:-

PROGRAMl,lA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 12 MAART 1960. 

-lu45 Viestlandia A - Lens A Terrein· te NaeJ. dwijk 

-lut,5 Lens il Yredenb. C G 1 L 5 V 1 

-2u30 L,,:-s C " F G 1 L 5 V 3 

-lu45 Lu,s r·· Gr.Vl'.Vac il G 1 L 6.V 2 

-lur;5 1~,rn E - Re.va 1 G 1 L 6 V 3 
-3ul5 Lens F Lcmsc0mb. G 1 L 5+6 V 3 

I,E UPSTELLiliG:EN: 
Lt~s A ;.,rr:t H"Erançlenburg i.p.v.A.Waslo.ndcro Rcs.: ,· 

\.T.V.Licshout en rr,.v.d.Brt.c:r..tr, Samcn~nrrlst: .J uvr.Leyviog, 

hoek Hcngc.,loltan. , , 

Lens B : als vorige v10ck mut J. 'llalsari.J Wolff i.p.v. 

J.1:iejan en H.Bra.nd.eJSburg. fü.s,: C.Lustenhouwer, A.v.HartLn 
, --- •• 

Lens C : a1s vorige. weèk mot A,ge Vries i.p.v .• J .Wal sa-

. ri c Wolff. Re s. : J. Nu:rcn. en J .Me jan. ' _ . 

Lens D: F°.de Kl~yn, W .Krol,J .y .Dorp,M.v. d.Rui tenboek,' 

l,L 13~·kk8r, A .Jansstm ,F .v .Bohtxn;en ,} . Nt E'.:cko, RGB:ior:lie Ripc.Ssa, 

J.v.,LZalin, P.v.föjc,k, Rts.: F.v.Es en E..Groe;n. ' · 

L~:ns E: ·:i.Vt.rmti.lst~ A.Groot,J'.Hcrr.:scn,, R"CG.:::p~.'Uizt-n, 

· L.Nccnk ,R.Bcrgmann ,R.Blok ,R. v .Bohcc,1•.cm, R.Aru:,is, L. hoin, 

'.:.Schrijnen. Ros:: A.Duym,P.Osse. · • 

'Lens F: F .v ,Bo:JE. crr.en ,J. v. d .Broek ,.J. Nuycn, B "Hö0g,~ Vt er.., 

T.Di tuar, _A. NiL·uvrenkamp, B.Osse, J.ll'ici·jan, N.v"LGi:.,UViE:·n, 

J.v,d.fü,adt, P.Osse::. ''· ·. ; · · ' 

Lenscn11b.: R. Camp hui zen ,E.. Groen, J •• Du;,.,:1 ,.F. v ,Ls, L .!:re c.nk, 

8. Lus tcl'lhnuwer, B "v. EoheC::.·,c,r., ;: . Grirr.bcrgcn, ~h .Ho(. fE~· gsl , 

/ L.Ikii"n. 

. 1 

' . 

' • 

/,. 

.. 



, 

/ 

. -~(~8-
-·-----------------~ .----·----------------------~ -----------· · Lei -op ! Enkdê spders staan tweemaal ·opgesteld; anderen 
als speler èn als reserve ! · . 

Afschri.jvingen : zie Juniorengids. · --
Programma voor 19 maart : L8ns A-W~stlandia; RKAVV-Lens B 

• Lens C-RKAVV; Rava-Lens D • 
. Reserveprogramma: Bij niet doorgaan van de wedstrijden 
is er zaal training in de gymzaal aan de HcrssJ-ielstr •. Om 2 um 
voor Lrns A en R.Brug,;eman, Th. Brochard, ~'.v. è' .'Èreemer. 

Om half vier voor de overige B-pupil:Len en 'Lens 13 en 14" 
Le-ns ·9·,10,11 en 12 worden dan om half drie ver,mcht i.n ons 

clubgebouw aan de Hengelolaàn voor een contactmiddag. 
JUKO 

!_9 2_Q _______ 1 .9_§_Q 
Wij zijn U dankbaar! U allen, ,.ó.,3 in zo ruime mate kritiek hebt 
lsverd op h,. t wer_k van het -~- .. :,tcomi til! Door de v!)le op- en a 
;t,1;.~:!.'kingen zij:1 wij te weten __ s::f•,rnen, dat onze stern tbt U _ is "doo 
c·--~drcngen en zjj~l wjj in cl....:. :,:··.::;: __ ",.:-~-0~1heid U van ant:.ï~,c,Td · ~e diene 
1'.1::.~1:c voer wi.j hiertoe over;_;__,:<·H,i": 7 •'"'"1•st even èeF:W(11.Jr4 .. va11 q.ank 
[~t.,--· de-LenSrevue-red.aCtï.0

;· {t-~" . · - o:-ida11ks t~ón-vt1-;?lheid va:0 
e,.~;y- a~,n hüt ,woord heeft :{el· ~ .... ·T)-: !r c,1.':'k f. .~~: •• h:J:{; d:i.e onze 
.stPm op stencil hébbè:;.1 g2zct ._· c·,-rO-c. ~· ·:."i:l·Lstèr~ en 
v10rkers, die ,·,ekelijks het· for::oidn.beI,• c..::ntal v, .. :1 .135,0 _Ler.srevu 
stencillen, vouwen en adresser0en. Zond.er hun werk waren wij nu 
niet in staat ·u in onderstàand overzicht te laten zien, hoe e 
in de club zo oyer het feèst en zijn ·comité- gesproken wordt. W • 1 .. . . behandelen de zaak o.pcmlijk .el! eerlijk. Waarcm zouden we die di: 
gen verzwijgen ? Van zclf(t:r:i tiek kunne~·l ~·.ce ·alleen maar w]Jz_er 
\7orden! Alzo 1 dac1,r g2,~ .. t·--iè dan:: 
Vc er den \-:e i:.1 do Revue. v::t!l -.14 dB.;~. i. te:>-_,_-; de fT .. ;:· J zr:2w:ctkij~,;:,;:r 

_t,::!1· tonûlc~ t1ï.ans •vJ_l~4•7c.:~ ·-:rjj Urï n. ;_~:..o:~c~;t. uoor ,ls, rrt'èning Vf~n e!: 
k_1e h!h.~(~r•~ g-rcepDn 7 ~•~.J_1::':i:i 1 levend ._:n i·;c.rkenci 0_1~th.""'lr· dt: ·:....01lte 
v•:l'Z&irt3linF !"1.::i.·-se~1s,· è.:1-~ dt: voi::tba~ c:.ur LGilï< en· P_!lcl Vo1~mor1: 

D"' c· 1· ··• ·1~,r- .,,, ,-,ïo "',...... • z·· (' 1 ) ·-. '·• t b 1 ..:1 ;~~'.....r~L_',;,!.,_.!.~-1:.t.:. Y.:.- :L~ -.L:.ll ~ ]J vorm0!1 11e a.2.s 0c1: r,.: sp~c a c~ 
B.:'..!ltt~l. :-·;,:, ·,!_:c:b:J.en het, ronduit tot 11et •cöm.it·S ~?,Jz2gd. "D-.~ 
fc1..~stco .: .. :l.sGiG cl.lnk,t î da_t, hun. uit eer. v2.lk i:::: ·• ,V1Jj,~x.rillr1:1 cors· 
neg t;el ,:,:--:.1.:; ~:ic:::::; of het zo 1h klatcrc;nd succc~s zal worcJ..tn. , . '" 
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V6orlo-çig geloven v;è Gr nog niet aan. En _,,,;t .de kaarten tetreft 
ju maakt ,ons· niet \VijS~ de.t je-'.káartt:'~\ teJ-:-ort :{ctnt". ]it is je. 
I.'cinst·e uitdaging aan het feeStcomi t6, We-, hr;·bbè~1 ·als a11iwoord 
c en paar toepa~ 8(31 ijke Pàul :i.a."an.Hc yoi zii:r1en in 0_11.2:c gadaoh te 1 mac 
w(~ zullen. ze .niet ui te!" o Deze 1l:hü!n[i.ss2n cnde_;r cns t:.:-ede,n Yvij teg 
moet met ecm. s:JbGr en strikt. ZakÜ·l5jk cor:nncnta!:1,r. ,_.Hier iS het·~ 
Het feestcc.mité heeft~ een sm_2.0k\lol p:~.'ogrc.'"Dr11a ;a,rncr:.p:esielcl, ;,:aar 
in d.e beste: kleinkunstarti~~ten van hèt ogo~-ibi::_}..-- z7jn epgc•nor:1Gn. 

-~~e. fae.m van deze mcns2n is qÜn wt~a~l:oorg vee•~~" l"-3t grc.Ildic-zc. zuc 
cos, dat dit Lensfcest· tem deel zal v-al:Ïen.. Jlo' prijs voor hetf':eO 
ge.1Jod6n wordt is zeer laag- (2,25 v.lc:dcn/.dónateur'S, · 2, 75 vÛor i 
troduc6 1 s) Als SUS-lo"ton zul.len do' ke.S:rt,n ,1ee;vliogcn c,ndcr de 
honderden leden en donateurs _met hun aanhang. De I.8nsrcvu.cJ ~~cmt 
wekcJjjks cndcr ogen van mee:r · dar ... 3000 mensen;· G.o ca:paci t~_;_ t v;-a:r: 
clc Dierontuinzu.al is sl0chts 1 SOO man. Wij hatldc11 gat;,rn-J een, ere 
tere ZD,al gcl:,1uurd, ma8.r deze. is hclac.s nïot te. v::..ndcn. - · . '' ~ Iiit :Ls ons· antwcord~ Th,,_,•:itO.ssor..-Len3vri0nd.en ! ? koo-rt ter"-.13' vall- '"1 
dr;c-1,linger: Lv'iB wocgn ~ voor het '.l:;o l·B.8: t is a HchG ! . On$ f-_,·-o::-:., i-c 

eon valk· ! . 

DB KREKELS~,,. Hot comité hcld't via d'.c . spar:rn:ctic', cl~ u10gel'ijk;i2id f. 
~;Pénrl ·vou:r .r en U·•,· g0.zin cm hét fcieut bjj t8 (l0118:!L I~'[gandt.l~jks . 
. willen wij bjj ,TJ kVlJC:r.i. 0n e~n zeker 'b~clrp.g in cntvn,ngG t L.-:..msn, 
Onze ki"0k1::-le lcvo11 cehte:.r z.or_gclcos vér-:1.cr. · n:1:11 UL.:e ;4·:., ,.,,,: ,z·t.:.'Jî:Sf~ 
i,0 9 znllc,1 'VlG T.-èl eens ¼ien 11 "Wtj begrjjpGn l::.un hcud.int· ,n.te1. .. · ~.n~ î;.c 
"be•.:::.. ;,;,J.J.cn d(-:: t:!..t:.k on?.e ui tÉ;aven in o'rnr0e:.1s tc.:ntmi11i'; ·:.. ~ ~-~ i.';:L- ~,.-:.' 1~. 
cnzi.; inko:nsten. V;µarom grjjpt -.U ons' voo:-cstel niet aan" Cf':.-. i,:·: c~.e 
clu'Y"2 dcccz;:Qe:rman.na wat rr.incler. zorgen te· h0bbcrn. '? Wo ,st_ a'.·=' dü 
mii::ri.1n o::i spc-~art vcrJr de tock_cnst !' Meer dan '.}0)·6 "\,;_:._;_·,1 à~,· G.,fe-_;·:·i.e1.;E 

a[;.n b:::-t ièest van. Zil'ler- te1:.$ ve:i~::ch;1ften zic.ti ctest~iè "\'\~~ u.e· 
toenm2-l 1.ge spea:iac-~; ~ to,eean&' tot dü fe-2s--tz3,c..l. 

DE B~•rvTE1i'P-q_S~ Zij dknk6.r..~ ,à.,:!.t zij hat be"Ger -v/F.:te:m 9 ~n<.~t ½1; •.r.:r..:. --------~ ' \ 

dTç,o.ien tlc v;à·2.:d1oi!l 1/.:;i ~.;:jfn v<.,n 11t=r:ninG~ d.o.'l. JJrus os~ s . .l'!a~:1•i~].'.-~ 

cJ Eb is· D Ze vinü.en !let v2·eE'.:..1d ( y,cG:r z~cht ~i t,gçd.TL1.kJ. ·i fl.at ?1·:::,;1;_;_ 
d_eT c. P.~ c.is l,,JdeJ.:10..:?.'8 !!!et een jub_:Lleu!Ill)Ot moBter" :i.'01!d ~{l'.E~1. Y.:·\r 
he"t bf:~·s tu1J.:r::- ~ ~egge,1 ?te.. r.::.e ~ rr.at i-en pt:,a:'.:' ·d ui ~end~ p,1. .. J tc.:i-1 iri ·· 
sr,rii:!.g~:t ? V/e !'ebben een !!'l.aêca ;io0tdo~;nt2u:rs L·:r:. eJ l.:._c- v,r3;)ki l~v;:;:61! 
er _(·en f.Link0· son ~gçl 1î ir! 1.at· verenigingslae:~jc ! Wna:ro!ll dn.11 ::~cd 
gebedel ? • Wjj bebbc:.1- hio-::.~op ~en i,;:o.rt e.nt·uoorä·. · ln cl3 sor,1b:JI'st~ 

, . , 
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jaren van- het Le!ltsbestaan was de clup r~ik!')r dan nu. -Wij hadden toen geen schuld. Thans staat er een clubtent van 25 mille, waarvoor -de vereniging bij de leden en dona- _ teurs een lening'heeft gesloten. Van die 25 mille is nog geen cent terugbetaald._Het bestuur rekent het zich als een erezaak om dez_e schuld binnen de kortst mogelijke tijd te voldoen. Neen, bij het bestuur zal het feest.ccmité niet kunnen cf durven iiankloppen, Pr-a_alder c.s. hebben de zaak opgezet en zij zull<!l< het. feest zelf moeten financiëren. Daarom reken wij op Uw·al:J_er steun. Wilt U weten -wat er thans ,ian vrijwillige bijdragen ver:zameld is? Een bedrag van f 140,- ! Wij zijn. U allen dankbaar en vertrouwen op Uw verdere medewerking! Gedenk het jubi_leumfonds, wanneer U pasmunt in ontvengst neemt.aan het buffet en bij.de afdrachtv:>.n, Uw poolgeld. \7anneer :U allen, die dit leest, éénmaal 25 cent zou Ófferen; is het comité wan.r het zijn wil. 

DE MENSÈH MET VIÈ>SElP\LOED;. De .tragen, de louwen. 
Zij geloven met ons in het grote feest, maar ze zijn traag in hun actie. "Het loopt: zo I n vaart niet" zeggen ze. 
Tot hen ,lillen wij nogmaals cnze vrees ui ten. Onze vrees, dat de jubileumviering niet een 100% Lensfeest zil zijn.· Want- · let U wel - het doel van streven is -e-en feestzaal te hebben, d:ie geheel gevuld is met echter Lensers. Wij_ willen geen nozemhoeken in de Dierentuinzaal op 18 dêcer.iber a•.-,, .- _ ! Overal wan.r wij zullen rondgami willen r,ij mensen aantr:effen, die in één ' van de vijf perioden van het Lensbest::Îan het blauw en wit ge-dragen hebben, o:f nog aragen. · ., '> 

Dac:rom nodige'n wij U nogmaals_uit - U, de Thcrnassen, de -Krekels, de Betweters, de Trn.gen - cm in te schrijven voor het grote. feest en ons fonds te steunen_., U hebt nu de gelegenheid! En tenslotte: blijf ons vervolgen met Uw critiek, indien U althans nog rneer op-_of aanmerkingen mocht hebben. 
,_ de_ reporter van het feestcomité - . ' =====-=================· =======================z=======-==---.JONG LENS HOUDT LENS JONG. Nummer vier 

vorige. week verzonden. Mocht er iemand 
p-li:,ar heeft ontvangen en er gaarne een 

-, 

van deze uitgave i~ 
,zijn, die geen exèm
toegestuurd zou zien, 

\ 
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hij stelle. zich in verbinding met de neer A:v;Gastel, Tomaten-. 

s'traa t 166, tel. 3 39900 · · ' · 

u -:; ;--- H~ E T s E
0 

.N ·1 o R ·ir N K A 1.1 P • - - - -- - ~--

- - --------------------- ----------- --~----
De ._grcte .strijd is gestreden! Lens ·1 heeft geen kans gezien <m 

zich· te revancheren voor. d() in Hi}lc,gom geleden nederlal'-g. De , 

Hillogcmmc,rs, diE,J. ettelijke honderden suppcrt,irs meebrachten, , , 

klEpten cnze·v•ortrekkors 'met 3-2 un kwamen dnardoor belangrijk 

dichter bij de titel, Naar verluidt bood de wedstrijd voel span

ning, ,maar weinig fraai voetbal.Hi),lêgom tconde zich de· iets be

tere pl•og en vicn dorhalvo verdien. Nodig was de nederlaag éch

ter niet, aangezien: l1et winnende doelpunt der bollenstrekers ge

scoord werd uit een c:trafschop, ._Met het vercorzaken van vrijo , 

schoppen i's men bij :,-.. ,:i 1 nog steeds veel te royaal! Jammer was 

ook, dat tegen het , .. ~:1C: 1 êle grenzen vnn het sp:>rtieve ,,eJ eens 

werden ovi;rschJ:·edelt. ;·,·,t is óók niet no,L:g ! , · · 

LGns 2 leed de der0.t.· -~~---:°Lr:rlaa.g· iB sut;ce;-.::i•:"} .. Hoe~'icl dCZE; .ncder-

12.ag tegen koplcpcr A)C 5 niet- 'onvertnh· •_+, 1· ·•·.:: ea ±11 ieder gev~1 

acceptab°:Jler ·is dan de t 5..d.G vo'-l·it";o :.rt;>· ·~ ... ; ,··.rt1jcn) die tegen 

zrrakkerc tegénstnnd01.·s · __ ,~- ..:·dsn geboekt, ·, 1L.;.:d ~. :let toch tijd, dat 

onze r~serves w~er een.~ . : ·?,L~ ·.·.-tn;:.en. Zo;.d.a;_";', 1:1isschioh, ?. 

Lens 3 hersteldë' zic)1 door Vf\r,GDA te Finnen, al moet gei,ugd 

,1orden dat de GDA--doclman ens wel de helpende hand bood. Het was 

een behoorlijke wedstrijd. Door een mooi doelpunt nam GDA de lei

ding, màar spc;;edig daarna maakte _Poter Méershoek gelijk door na · 

een misser van do keeper de ba1 het beslissende- tikje te geven. 

Een blunder van· v.d. Boek betekende w,,cr eèri Loosduinse voor- . 

sprong, manr weer mankte Lens Ceiijk~· nu doo::i een prima doelpunt 

van Wi~ vin Gein.· Na rust'· een cvoI'v"cg.::nd sterker LGns, mcnr dool-

. punten, ho maar! Totdat d.'.; GDA' kcGper weer een bal ·miste en van 

Gein nogmaals ken d•Blpunten. 0ndnnks een Loosduiris slotoffen-

sic f bleef het 3-2. , , 

, Dè drievoudige a,tmooting mot fl.AVA is voor onze elftnllcn ~rni

nig succesvol verlQpon. Zo,1el: ~ons 4,: 5 nls 6 moesten dr! eer 

s.än cl,,. Crc.nJ· ehi:mdcn la ten. ",, 
VoOl'.'.11 ;an het •• v;ï.erdc valt Ci t "'"l wat togen. Destijds immers 

nerd in het Zuidcrpark met 4-:t· v"n RAVA gewonnen, nu mot dcrn lf-

• 
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de cijfers verlcrGn, Dit kcst cns de twe.ede p,laats, want 
RAVA schoof ons voorbij, Lens 4 is nu uitgespeeld. 
Lens 7 leed tegen.de sterke kampioen RVC een 6-2 nederlaag, 
on J,ens 8 had in zijn laatste wedstrijd tegen cle keiharde Crcm
vlietploeg cok bijna een naderlaag te pakken. Doch.neg juist 
bijtijds wist cnze oude., glorie - wat aen moreel! - een 3-1 
achterstand cm te zetten in een 4-3 zege. Ook het achtste 
is cp de derde plaats geeindigd. • · • 

l[IT HET JUNIORENKAMP. . 
Een cnaangename verrassing bereidde Westerkwartier cns, dC'or 
het eerste, waarvan de verdediging nogal eens steken liet 
vallen, met 5-4 te kloppen. Wel was Lens de betere pleeg, 
maar do zeer schietgrage WK-voorhoede tujtte elk foutje in 
cns· vordcdigingsbiok doel traffencl uit. ' :ë: uitslag heeft 
onz9 fra['..i.:-; posj_ tic, df.lnig Verzwakt.. ,_ 1 .:::. ·.:1.1 dU.s zondag 
niet nct,r Il~IC Or.. ~::r..r:-:picci1 te; ·,,;c·rd1.:1 ~ .l .. · i :t tenminste. w~:--:t 
wanneer in ·,) 1.i't g01·:c!ïnen ·.·rnrdt, st .. _;• :n6g prn.chtig 
vQor. Et··.1: ~··; •.·. 1 :::1 nüdcrl.1.ag l:cr.-;t.:r~ ~l,.__, _. ~ :·t.· ~---~ren v1c(~r v<'·lc!_J • 
in dt.: rurn ::.:J·· . 11 st:L['.n zjj zelf~"; b,. L· r ö ~ 1J::.-'e 1vcrdt <hls 
opr.i.r~sse~·. 1 ,.,Oii_·811s<l' :ç,o,.; j.: 1J0st, .. :': .. f · ·!;JC,~~, d.!·~r1 ··:1J1: 
wJ," i~cr._·.-:--.s t·:.1:..-:;· voor ! 
Lcl~s 2 ging door cp het goed.:: pad deer :.,1,. ·. V('J_''lr, rt,3 :1-:.. t 
1-0 te 9laan, maa2· het dGrde• deed een misstap in Delft: 
DHL 110n met 4-1. Overigens had deze r;odstrijd eon zeer cnprot-

• • j 

hg bijsmaakje, dcordat ,1edercm Polman niot cpk'ilam. Doordat 
Nuytens geblesseerd raakte, sp"olden ·;ie da tweede lrnlft mot 
prc.ctisch 9 ma.n~ Hulde -.RL.n de rv2gblijv;r ! ! 

Vurdêr_ nctcrPn wo een ncdçrl;.:i..~~r: ,.ran he~ vit:·rde ~ 111:.:.:t bbschci'
d~.ïl, cijt:ers ditmae.l,1 c:.-:. ovGrwin21ingcn vr..n ht:t •z.::..i.v.;::d2, acht-• 
st,, ( 8-0), negcnd.:o en elfde ( ! ) • kns 12 kwa1:; :et •~.:.n vcr
di,.'nstcl5jk tit:)lijk spclJ r-,;,[:,r 1',:ns 139 en 14 moc•nt.__n ·F.r0rl?rcm 
met ncderl.2gun gcr;,ocgcn n~;r:1.en. . 

. . , . 
En~ -!':al te ze:ggen vr.r" cn~~c r1npill0n ! Kijk eens na:-tr de ui~., s1~1-
gun: .tl: '9-0 gv;,·tc:::ncn~ B: 5-0 · gc_17onnêrij' C: 8-0 90wc-nn~n., 
'Br.~:.vo; jonguns t D1.t b0looft wat voor de tcokomstl .· . . :L • 

. / 
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33e JAARGJ;NG (1959-1960) n°29 17 MAART 1960 

==-====-====-~~==~-===--==-=-=====-==~====-===~==========~= 
LJi,Ns'• ZAKAGENDA 

Donderdag 17 Maart 1960 Zaal training voor Junioren 

Zatci·dag 19 Il 11 Junioren 7 ,8 ,10,11,13 ,14 
Pupiller. f '/ n . . 

i "t m .... 

Zondag 20 11 11 Senioren ,2,5,7,9 
Junioren 1,3,4,5. 

de. clubàvond 
Maandag 21 11. 11 Vervc-lg pai?,s-drive op 

Dinsdag 22 11 Il Juniorentraining ! 

\Voe:i.1sdag 23 Il " VioE:,nBdägmiddagclub ~ 's avonds t:r'ai-

ning . 

Donderdag 24 11 . Il Zaal training. 

===:-:: === = = = ==:,:== = ::;:==== == === ==-== =====·==-= = ===:= == = ==;::;:=:::- ;;::;= - - == = == 

iiANN1ER PASSE1RT h~T A1~NTAL P0~LE,RS I;E VIJF HuND1RD ?? 
-" .. 

-========-===-·-=-==========-====--•=---:;:;::==-===--=-===--==---==-=----

K.N.V.B.-T0Tü. 
Bijna hadden we het aan tal van 50ü fon1ulieren· bereikt. 

We stranddén op 49L ]~aar onder· deze imrnnd!1'rs warei1 ·er toch 

twee die dertien punten v-1isten te verzamelen. Bij de d6r::.a-

tEmrs was dit de heer P .Epska~p en bij de leden tooncle Cor 

Nieuwonhuizen over een grote voetbalkennis te beschikken. Bei

de heren onze hartelijke gelukwense~. fa" nu maar ah/achten 

hoe groot de prijs zal zijn. 
'Nu vrouwe Fortuna zo dicht "ïn de.buurt is,'is het',zaak 

de vlam aan de pit te houden. Want ,\c•k U kunt .tot de gelt,k·• 

kige prijswinnift's gaan behoren, als' U er vcr,r :rnrgt dat for

mulier n°116 voer Zai;erdagmidclae; v·ijf uur a v s n bij 8011 Van 

ondêrstaande adres~:-cn is ingeleverd . .Sig .Mag. H"v. d. Loly ~ ·· 

Bouwlustlaan 95; Sig.1:ag. F. WUstefä ld, 1legsnt•essel2.an l9S; 

Sig"Mag .A .. ~J. Walraven, Gcuà.enrégenplein }58; Si_goMc.g, J .• V!. 

Hoornv1eg, Wcstej.nde J69~ Sig.:Mag. Korlvin:!'".è~ Vte.i.r:.ars_tr.hOek 

Va lkenbos1aan; Sig .Mag "Kc.r l,1•inke ~ lfo ek l.:: r{r" hcvk Lt1Dr1. v~n, 

Mûerde:-:voo:i-t; Gr.s Clubgebouw,,hc.,:~~gE~lolaan 6üD e~1 bij het 

Secl"ot•- .... ·i· ,· ~ l.. T-1· »oukC\<:"' ·0,... c:r-h ·vt"' ......... r,'"u y,-,.:".'17 ·'s·c,-.r-o<~ î' 1 
~ ,_ o.i. c;1..:1.v _ ,~.- • ,Jü~ r_,_ . .., J,. 1.,., ;;,iL,.r .. ,~ • ,_·;e __ , l•----~-v 

------- ·•----- -- --··· - -----------·-·-•·----.. ·---

, 

,. 
.-. - - _...,;. 
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OFFICIEEL 
Nieuwe.leden: 

..,,. 445 R.M.Boordie-Ripassa, 15 .6 .49 De Gaarde 18; 
446 A.H.G.11.Cl(lassen, 11.11.47 P.Werthweynstr.57 Rijswijk 

tel.98:,419 
..-447 C.A.J.Grimberrren, 25.1.51 V!eimarstr.283 tel.320221 
"448 G.M.v.d.Ham,2.2,44 Bac{imanstr.2 tel.114258 
,..449 'i'h.F.î'i.Hoefnagel, 21.4.50, 'i'nmatenstr.243 tel.360209 
"450 A.J .Klein Breteler,, 5.'2 .46 Boreelstr:34 tel.542733 
,,-451 W.Ch.!li.Klein Breteler, 24.5.47 Boreelstr.34 " " 
✓ 452 J .A:L.k-retz, 5,8.47 v.Merlenstr.19 

In ballofàï,:e: 
81 W.J.AL.Schûurmah, •29.9.4·0 Noorderzijde 97 
82 L.C.l\!.Schuurman, 1.9.50 idem 
83 J.W.Klink, 12.5.49 Woonstéde 69 
84 J.A.I.~nglebert, 27.5.50 Berenrade 23 
85 J.P.J. Verheugd, 8.3.50 Driebergenstr,47 tel.665604 

! 86 T .R. Char.les, 5 .8 .4'9 Sterrenoord 83 
Nieuwe ·donateurs: 

I 659 H:Mourik, Gaarde 153 
6GO J .A.Roggeveen, Stokroosstraat _63 
661 C.D.Hos, Ananasstr.52. 

VARIA. 
--- - -Henk Jäns2e,1 werd• afgelopen week in het ziekenhuis 

,,,,- Z.uidwa1 opgenomen ( Zaal ~ A ) . Wij wensen hem van har Le spo,edig 
bett:1·schµ.p toe t -,. ,., , 

-Koe:; ,Frijj;ers en echtgenote meld,~en ons de t,ebnorte ·,an 
!:1m zMin:Jî.,e~é. Van harte gelukg2we;1s t ! 

ff!.'..IJL~LAi-1:D-BULGATIIJB. 
Vcor deze :int8rland, we:istrij'd welke OIJ Zonda.g-i 3 April 

ao s. _in het Olymr)isph Stadion' in Amsterdé.1.m :v-c:rJt gespeeld) kc-
I!iGn onà.-e.:<staanàe ledian Gn donateurs vo;)!' de bierl.i~i ve:tr.;eLlG 
t-:1~~g2ngr:t:as.1 ten jn o.c.nrr.c.d:ing D3ze k&nri.en zul:.0E op Hat:.r:·
d:-::.E·· :· ~f) l'!.A.ATI1l1 é:1" s. dcz ~~VC~1d8. t,l8f~Cn 8-10 ·u:x.. .. ~oc::-~G~i v.·0rè.t?JJ 
2.fg'~hnal(l ~ in ons cl,frgf;l,cuv., .."!ar. de E:e'.i1geloJ"~•,;,::1 CO~J. 

EreJc-;_ ... ~})une f'~lLi'.,- : A.v.d.I:r..an 4-{~ M~·7:,~ .. Di-'.;-'~11.,,.•:;u:-_ v.d.. fkddüL- 2x; -----·-~-· ---

I 

' -
' 
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~Iarathon-tribune : S.de Bruyn 3x; N.den Heyer 2 x. 
Zi ivakk<"r; I f.6.-:L.de Weert 2x; Fr.de Groot 5x; M.J.v. 

Gogh lx; J.A.Jacobi 2~; G.J.Jacobi 2 x ; · 
Zijvakker. II f .4.-: R.Bruggeman 2x; A.v.Laarhoven 2x; 

V.v.Lsarhoven-2x; P.Paulides 2;,: G?H.Hageme;yer 2x; C.Biér~ --
huizen 2x; A.Beck 2x. . . , 

Staanplaatsen f.2.-,,, A.Loykens 2x; S.Dóuw 2x. 
Voor admir.istratievekosten wordt per plaats f.Q.10 in re---

kening gebracht. · 
· ]lELGIE-NELERlAfü), · Zàndág, 24 April 1960 te Antwerpen-Lanvang 

15 uur. 
De toegangsprijz~n voor bovengenoemde wedstrijd nedrc.i.€{9i": 

O·,erdekte ZitplaNt~'fn f.l'J,40; f.13,50; f.11,55; f.9-- en 
f. 7, 70 (zijkant) •1 Överd('kte Zitplaatsen f. 7, 70 (midden) en 
f.6,90. Sta2nplaatsen f.3,10, f.2,30 _an f.1.55. 

Aanvrage1: om toeviijzing van toegangskaarten moeten m.1;er
lijk 1 aprfl a.s. schri:ftelijk bij het secr-,tariaat worden 

· ingedien_d. :E,i· moet op worden gere.kc,nd, dat eventuele toe-" s 
wijzing gi-csl.uitend uit·· skanplaat_'JE,n zullen· bestaan. Ycor 
de go€de orrle wordt ér op gewezen, dat de gers.en die ref?ds 
taondeling een verzoek om taewijzing tot de sec:cetaris heb-
ben gericht, hun_ aanvràag th(,ns sch~·ifteli;ik dienen te h,-r-

_ halen. 

PRO(}RAliil.11 SENIOREN VOuR ZONDAG; 20 Maart 1960, 

-12 'i.lUT VIOS 3 -
~14 " Archipel 
-13u45 GDA 6 
-12 lil.IT HVC 8 -
OPSTI LLIKGE!i: 

Lens q 
~ 

6-Lens 
Lens 7 
18nG 9 

5 
Melis Stokelaan . 

· Buurtweg, Wassenaar( Gró.e:::1endael") 
Emr.1astr. te Lo0sduirtm.1 

· Schsapweg te· Rijswijk. -. 

Lens-·2-;-R. de \Vaart, A.v. Laar hoven, H .Kemper, L .M .Kni jff, 
J"v.d.1'.lee:r, L.M.L.Knijff, F.Burghouwt, R~V•iûstefeld; H.J&cohs, 
.A.Linneweever, J .Jager. ne_~: J .Suijkerbuijk~J .Linner.rr·ever, 
Grmilsre ch tei·: J. Linnewecvei·. _Leider : dhr, dEc Weert. 

Lens 5 : H.Verheugd~ F~Schippers) G.v.d.Wé:J.e.rt~ li1 .Wolff, 
J.v.Westi.ng, R.Verbrugh, H.Pelst0r, H.Cramm., lii,He,rkens, 
H.P8nnings,· J .Kuijpex·s. ReeJ.erves: E,,Löwens;t,ein, G.Nü.uwen
huizen, R .Beek er. Gr€ns2·e chter: R. Becker. 



-286------------------------------------------------------------Lens 7: J.Frijters, Ph.de Heer, A,Krol,G.de Zwijg8r,J. 
Schutte, A.Lunet,· J.v.Bussel,J.Rensdorp,P.de Lu.uw,J.Brussel, 
H.v.Westing. Reserves: Cl.v.d.Bogaerdt, Chr. Verheugd, L.Niessèn; Grensrechter ·~ Cl.v. d.Boga8rd t. · 

Lens 9: R.Mahicu, J.v.d.B~E"k, J.Happel,J.v.Zon,P.v.Onna, 
L.de Boe:r, A.OndE'rwater, W.Nieu1•,enkamp; C.J .Kras,M.P.Bom, 
N.Drabbe. Reserves : H.Intema,Ph,Jansen, D.v.Lieshout. 
Grensrechter: Ph.Junsen. 

Afschri,ivingen aan dhr. J .Bors boom, Laan van Meerdervoort 
567, uitsluitend schriftelijk. 

Programma Senioren voor Zondag 27 lt,:art 1960: 
14 uur Lens 2 :-. VVP 3 14 uur Rijswijk 10 - Li:ns 9 •. 12 ·" l!.v.Holla,;id·2-Lens 3., · 
12 " VCS 9 -· Lens 6 -.-.-

De spelers G.JehecrL.Fort::ian,F.de Gr0;••-t, Ji.Intemn,P.h.Jo.n
sen, H.v.Niel, L.Niossen, Chr.Verhe1..;gd. 1 \iOl~den ~~·i:..rzocht als
nog de rerlen van hun ni8t-opkomen op Zcir1dag 13 Nl[.art j .1. · 
schriftelijk aan het EGO-secretariaat, Lse.n van /;iurdE,rvo0rt 
567 mede te delen ( ui ter lijk Maandag a.s.) 

-:- :-. 
PROGRAMMA JUNiàREN VOOR ZAT:B,RDJ.G, 19 l.'.aart 1960:. 
-3u45 GDA 6 - Lens 7 Terrein Ockc.r;burgh 
-•3u45 ValkeniE,rs 3-Lene 8 Rechts -'an d<. i-;,,:.,1°ubrug 
-2u30 VVP 11 - Lens 10 .Tcrrein Zuicln·11ark 
- 3u4.5 GDS 5 '- Lens 11 Terrein ·,inórcl ;g 
-2u30 1lOA 3 · - . Lens 13 Terrein Ockenbu~•gh ·· 
-2u30 Lens 14- ,Q.Steps 13 G 2 L 5 V 1 
PROGRAMl.1.A JU!UOfilN VOOR ZONDAG 20 Maart l'i6ü, 
- 1.-uur VCS 1 - Lens 1· Terrein Dedensvoartweg 
- 2u30 .VVP l - Lens 3 Terrein Zuiderpark 
- lul5 VVP 2 - Lens 4 Terrein Zuide1'pa1·k 
- 2u30 Lens 5- Wcstl.4 G 1' L 5 V 1 
OPSTELL!NGEII, 

Lens 1 :G .Halleen,A. Thomas, W .Hansen,H .. Dj_etz ,P .Kunper, 
R .Roodbol, YI. Venderbos, H. v. d . .Spek ,1,: .H1:rdt rs·,G. v .Duur en ,K."-'. d. 
Laan. Ros.: F .de Hoogd, J. v. d .Kc.aflp, S,,mccnkoms t: VCS-terrein om 12u30. 

Lens 3 : P. Schul ten, F. Warns tEJeker 1 A .Ro rduyn, L. Ter Moei·, 
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M.v.Zilfhout, _F.Duym,G.v.d.Ham,iLPannokeot, J ,Molier,C.Nuytens, ·p. de .Haas. 
· Lens _4: A."v.Egmond, J,Groeneve],d,J.Du;y·vestein,R.Mcyer, 

L. Schol ten., R .KC'olmeas, F. v .Dijk, II .Engh hert, i1 .Borsbco:a, . 
A.de Jong, L.EngL tert. Reserves: A.V:rielink, L.v,d.Plas. 

Itns 5: als ·vorige week ,r.1et L .. Tl1omas. Res.i D~ 11hl11,de:rs 
Lens 7: uls vor·iga m;ek" met A.Vcrbur-g i.p~v- C.cle l;ce,;., Res. ~ y;, Reinkémeier o · 

--- Lens 8:·.A.v.:Sgmond, s:'h.v.FàE:SSE:n·, F.Reckcrs, C.f:i;ujkcr--
huijk,P.Poillot, .A.Verst"ugh, A.Kleia }/reke-le:r·,.1Lv.Dij!c, ' 
L.v.cl.Plas,J.Ki·cuger, E.\VeZ€.r,.];,erg. hes.:. J.Nuyens. Samen--komst : 21145 Vc luweplein. -- l 

Lens 10: als ·vorig<, week met C. v .BaaJ: i.p.v. T .Magdelijns. Rcs. : A.v. WasbEE:k, P .Bt1.srnan. 
-- Lens•ll: P.Jkycrsbc.r~er~ 1 P.v.Gce~t;C"clc He_er~ J .v.Uvérbeek, T .!fagdelijt1J, G .Ho ode prijs ,R. v.d. Voort, J .Schf,llai·t, 
..-' .. de Jong, R.Pctt.rs, C"v.Da:n. ·Resoryes:· A.Koelc.h!an;E.v·.d. 
Beek. Samc.nkor.w t: 3 um~ Hcn°gE.1-ÖÏaaL ;hot.k Lêyweg o 

LE:.ns 1°3: G.Cramaj _fi,.._Smot, W .Linne-1•JeE:ver·; J ~L:Jng0rak~ 
T ~ Sm

1

abcrs·;-ff .I'l'kyr, J. Janssen, C. v. d'.Kuyl, Ho v ... d .Heiden ,.A.v. cL13c ... --:k, G.v.d.'Kleyo Rese:.i:-ve8: J .~:·au1v, R.Ov(;1~bo0TJÎ,· 
Lens _14: J.Lun0maL, T.1elir.vclct,E:C1'amm,W.KlÜn:LrE;te,ler 

Jo v .KlE:ef', R.Rooz:::nburgj vr .li.ykelh"_1f; · li.. Stoové sF. Jc-hce, A .Krol; A.de Veld. R: sc~rvss : T~Duys, }3.Wiggei·s . 
.Afschrl°Jvingt:n : zie ju:1ior1:. r.-.gidf' .. 
Prop-rarr:ma :vöoi; 26 eri 27 mà&r t: kns 1- Qui ck l; Lcn s 4·· 

Wilhc,lmuc;-; R:;va - Lu,s 5; Le;-is-8.::Dl!L; 1/vp -· Lens 9; Lc,ns 10-
Wilhdmus, LHBRK-Lc.;rn 11; .DHBRK-Lcns 12; Vrc denburch-:':,E:ns 13; 
Lens 14--Vrecl,mburc!-i. 

Rf}_servep_ro;-;t·_an1rna: Als za t_erdag de tc~~G-~.neri ~ijn äft;é
kcur_d, is er .fi§cll z-ää-1 tÎ·aining" W9l kunnE:11 de spolers van · 
Lens 9 tot en met 12 dan om hC1H di·ic, :~cnocht in ons clubgv-
bouv; voor een contactmidrlag. JLKO 

Zaal trainin«: ,. 
VanaVc-rid, ·-c10nd,e::z.·d~;g avcriP. i~ or geen zaal tra.ining. 

PRO;:RP.Mk~ PUPILL~,l, YCJOR ZATE:1D.AG, lS' ),TAART 19.6,): 
- 2 uur Lons .A - Westland.ia A G 1 L 5 V 1 
- lu45 FKAVV B- Lflnu B . 'Pcrrein Leidschendam 

lv.45 fons C m:t.VV C G l L 5 V 2 
lu45 Rava E - Lens D ~"rrein Zuiclc:rpark . 

.. 
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Lens A : als vorige weE'k, Res.: B.Hoogcveen, K.Grimb&rgen. 
Lens B : als vorige ,eek met J.v.Li~shout i.p.v.H.hothkrans 

Res_,_: J.Gi;·ocneveld, J.v.d,Broek. Samenk·mst: luur VE:iuv,cploir. 
voor fü, school. 

Lens C : als vorige week met H.Rothkrans i.p.v.J.Grocneveld 
Res.Th.fioefnagel. 

Lens D: ?.de Kh,;1rn,W.Krol,J.v.Dorp,M.v.d.Ruitenteek,l.i.Bak
ker, A.Jansten, :F.voBOh8f.:LIGn,A.Nc,ccka, R.Boordie Ripassa, J .v. 
d.Zalm, P.v.Dijck. Reserves: P.Osse, B.Osse. Same:nkomst:lu50 . ----- . --
ingang Rava terrein. · 

Lens E : HoVermulst, R.Bcrgffian, ReA.L,~:.1ds, R.v.BohE:.cmen, 
A.Groot,C.Schrijnen,E.Grocn,J.Iicrmsen,J.Nuyen,A.Luym,C.Ro~
duyn, R(:8.: B.v.BohecmGn" 

Lens F : R.Camphuize:n, 1.ii!ecnk,R.Blok,L.Boin,J.Dittmar,. 
N.v.LüE.U\vcn,C.Lustenhoawer, .I?.van l!.s,A._Ni U'H.cnkamp, J .Me jan, 
J.v.cl.Raadt. 

Afschri.ivi~~ : zie .Tuniorcngids. 
Za tero.ag gun zaal training ! 
l'rogramma Pup;'_llen v0or za tc-rdag 26 bkart: 

MOA-kns A- Lens B-Quick Stc:r;s; GDS-; 1,.ns C; Lens D-Velo; 
Lens 1':-Rava. 

UITSLAGEN VAN ZATERDAG EJ; 
Tonegido - Lens 1 0-2 
Lens 2 ·· - VCS 4 2-2 
HBS 5 Lf:t1s 3 7-3 
LHL 10 - Lens 9 3-0 

Vrit,nÛsch. 
Lens 6 - Lens 8 4-4 
Pupillen 

Westl. - Lens A 1-4 
Lms B - Vr<odenb.C 4-0 
Lcms C " F 0-1 
Lens D - Gr.W.B 1-0 
Lu1S }; - Rava E 0-1 

UIT HET SENIOHENKAMP: 

ZO!!DAG J.L. 
Junic,ren 

DHC - Lfms l 2-2 
v,.10 1 Lens 2 2-0 
Lens 4 Rava 7, 3-3 ., 
Lens 5 - Velo 3 2-1 
Lt.:ns 7 JH. Zw. '/ 2-1 
Q.St,7, - Lenu 8 3-2 
Lens 9 Vr8:lc.nb.8 0--1 
Oliveo 4-Lons 10 1-3 
Lr:ns 14- GilS 6 0-2 

Het eerste heeft dus 8indolijk wec,r e uns ge wonnen, mooi 
werk. Dit bcteckcnt t<::vens revanche voor de fü,stijds op eigen 
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bo:lem gEled€n nederl:::ag. tegel). Toncgido. . , 
Lens 2 · ve.roverde 00k weer C €ns een puntje·, nai een serie 

van 3 ne.derlagen. En te gen het sterke VCS 4 is dit beslist 
een ve,rdienstelijk resultaat. :Na±_ 25 min. spelen nam Lens 
een voorsprong uit een d_oç,r Lancéo goed ben.ut te pc,n.al ty. Voer 
rust ·maakte VCS nog gelijk na· 'e.en onovèrzichtelijke· scri_mma:.. 

, · ge in ons doelg€,bied. lla rust hetzelfde g81ijkopgaande spel
beeld. Met een oudorwtwe kogel maakte R.Wliste'feld 2-1, . 
·waarna keeper Lunet het bestond Óm cE,n ;strafschop te kcre·n. 
Het 1;as jamLîe_r dat een ve:rkcerd ~ opstBllen vah onze· koc;per 
de VCS-ge.lijk:maker betekende,· v1an t een verrE- trap trof !toch· 
nog doel (2-2). :· · 

Lens 3 stelde teleur· door op Hou trust' b0i'dc punten aan 
de Kraaien te laten, en dat nog v:cl met de forse cijfers: 
·7-3. !,.aar HBS had

1
ltïjn elf hl zijn oude glorie opgcr.omen en 

deze heren bezorgden ons dit; voetballesje. · 
Ondanks de 3-0 nodcrle:ag tegen DIIL kan ge. 7,rc:gd worc'en · 

dat Lens 9 c·en good-: wedstrijd sp~elde. Er m,rd met enthou
siasm0 gevoetbald en de ploegen wogon, good. tegen elkaar op. 
DIJL maaktE. echter beter gebruik van de.geboden kansen. Ná 
een 1-0 achterstand bij rust zette Lens na de horvatting 
ten hevig c,ffoisicif in, maar ·het gelukte niet de bal tusser. 
do Delftse palén te krijgen. DHL l:ad meer succes en I,,et nog 
2 treffors brachtcin zij· dc/E:indstand op 3-0. Een volgende 
keer misschien wat meer 'luck J · ' 

De vriendschappelijke wedstrijd tu;;sen Leiis 6 en Lens 8 
·verliep buitengewcon prc-ètis-. Ér weri T.:tt veel anjmo' ge·sj;)eeld. 
Het met 10 1l1an spt;lend3 ·z12-sde mnal-:te t01·deg-""~ kcnni$ _net de 
technische capáci teitén \ran de oti.dc- t;l0rie'· ! Nad.z. t e:crst ,110't 

2sde ann bod w2s en zich •-' .z i.j h0t nlc t zender foJ>tu~- n - · een 
3-•l vóo!'sprcr1g vt..rcverd'c j b:.1gonnèn, dE' veterane!.:. a"ar.. hun , 
11 k1,1.rarti8rt.ie 11

• R6sultJat ~ 2 'J..0clpun:;cn vari • pil :hcnny v~d.. 
Bocigaardt (één co:i"nûr de' slof en één, c·oi·nè~ 'op· .cle kop ! ) f;p. 

cioh treffe= van Rovd8nriJb; v:aa:rd_r-0: dE r1,1,~ tstnn i 4-3 vc.')r 
Lt.:ns 8 v1as. JJ'p ·r-uEt -~1c;rv1t:',:;.:Ü'- ['['>!) :1g~.;.::.·L ··.1:~n r..~;t zesde :-:iw è.c?ic 
acht(:!·Etand tcnj_ct te dqcn~ · 1iZ:t7-t>t,n ·!Jc.lul~.1~.: v;;_a r"on J;E:•nn;lt,y, 
d.002· J.1itrneweev2?" :.n t\'lecCr:· inu.~ .• rd.-;.8 .3c~::1c:~;,.::rl.~ Datt~:.·.1.a ov-e~ 

• . .., j rj" .• J • -
en u~::r nog r:anHen, J".3.a1. g.JL:r.. d(",~· ll,""J.i1 u0i' 1r..0cJ·. J.JO t.:J..'!r.:.1..:;,_g·~•e 

d.c~ó ön;:,rJ.oet.::..nË tti.St.cn o~d e'.:•_ J:-1!_"1~ r:J-;.bt slici·J maai"' L!èrI.i~ji{ .. 
ho:::..C..:::hGl v-c~ moet gezegd. r,01.·dt:n. cl~.t' l;et _z_t?_~,~~. d.i t' j n n~et· ge--

, . 



' 

/ 

______________________________________________________ -290-_ 

ringe ma te te dar.ken hce:ft aqn de · v,. tc':1rn!!-doelmàn R.Mahièu', 

die de wonderbaarlijkste rcddingen vc,1richtte ! 

UIT HET JllNI OR6NKAJ\!P: • 

De grotQ strijd in fü, A-klasse 1 ü, or.beslist gceind.igd. 

D<ó bdde riv::ücri .DHC ~n L~ns 1 h,.alJ.cn dus één punt uit dcz€ 

w~dstrijd, -, aarmor, onze jongens het me,.st gebaat zijn. Het was 

een van beide zijden goed en sportic·f gespeeld<:, Wedstrijd. 

', Lpns nam al direct na de aftrap h,•t hoft in hànden, mac,r. de 

goed spelende Delftse achtrrhoode hield de zauk voorlopig nog 

dicht. Na 10 minuten kwam. de bal uit con af ge slager,· Lc,ns-aan

val bi,j de DHC recchtsbui ton. D<èze gaf hoog voor <c;1 de. gevaar

lijke linksbuiten scoorde met ~.en fraü,m kopbal 1-0, Lens 

raakte, in tc.gE.nstelling met ·vorigG 'J:ock tugGn Wcstt,rkv.-artier, 

nist in psnick maar ging Wte8r · tot dE: ,, en val over. Een corfü•r 

werd door W.Vpndcrbos prachtig glnomon, werd door GEric. v. 

Duur,n nog mooier·. ing,,kopt (1-1). Tet' de rust hlE-ef htt op c:n 

nt.er gu.an en vooral het laatste k,·iarti0r <\'as LcY!s in -het of

fensief. Na :rust 1·1ilc1c IHÇ doordrukken, mua:r onze aéhterhoede 

--- loste de probl, men goEd op. B:i,.j oén van onze schaarse i.;itvul

len was Ch .Nuytcns c.r als de kippen bij, toen dE: D!1G_~kE-epur 

d0 1;,:,l r.ié,t onder contrc,1,, krec,g ( L2). De D;:,lft,.naron blcv,rn 

aanvallen 8n v.rvldra was het 2-2, door .;:,c.n misve:rs-Land. in onze 

acht,-rhoc,de. !Ii0rnn brak 0cn zenuwachtig half uurtje voor Lens 

aan, docl1 dit 1;•is ten \78, mE:do dank zij do steun van 8(:r~ flir::.l( 

ac-:.ntal sup:portürs.1 tE: d.oorstaélr..~ ünzs t .. :g0nactics waren, niet 

fortuinlijk.· t0n door Jr:,do Hoogd ingc.k.op bE:· corner moest v/or

dc'n c,vc.rg, 1:omc·J:i~ 8n Charles kopte nog een keGr t, gen de· 1at . 

. :&.en yran.t"oop;;;o:f :- cnsief van DHC tot slot 11 v1.~rd~ ook niE- ts op 

en hut ·r-1. ,~f 2-2 ~ l'oor dit -resultaat hi,cft Lens 1 aan drié 

Pun"tûn uit du twe:-e laatste vn.:dstrijdon v,~ldo0nde vo0r hct
kampi0clnschap. Zondgg s:1elen we uit t .... E,~n VCS &n t. ( n wt.ek la-• 

ter. thuis tcg~~n Quick. V ::io:ri>i t, jongens, nu· of ncoi t ! 

WOHDT LÈUS :!.O zo.ter<l.ag kàrrrpioen'?? Ja, dat kan· ! Na à.€ 3-1 ze

ge cp 0li'ITCO stacn wc, met nog 3 p,:,rtij~n voor dcc boeg, 5 ptn 

voor op Gr.W.Ve.c en 6 0p VVP. Dit betekent dat, v;annc,cr ,·,c z~

tcrrl:.1g uit var.._VVP winnen het kamnio~:nschap ef-.n feit is. },n 

dan 1:oe r.r.:,~-08.-gun ook! Het ,zal Cchtor n.ic::t· mr.cvnllen o,rn th~ 

- Zuid0:epa1:kr~T's in t~-igl;n home btHJS te bli.~ven ! Z1!llcn 1•1t on~!E· 

· , J·ongf:1'28, ni~·. t (.ons flink a.ann:oeçligl'n "f? · v·, .. _ Oru:. t dz.n :· z.a ti:..rtlng 

:.; . s -~alf= dhte = VVP =11 :Lens= 10 = in= het= ?uidc:cpurk ~ ! ! -===••=== ·-=, 
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Weekblad v. d .R.K. V . V. "LLNIG en SNLL". . 
Redactie : G.Lam, ,iilgstr,71,tel.391224 

G. Jehee, K.hmmakade, 6v, tel. 65367 4 
· Gironummèr t.n>i.<Penningm.LLNS: ;;;6711 -

~-=-=---------- ,-----------.------., ---=--==-==-===~~-===== 

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

~-onder dag 24 maart 1960 ZaG-1 training voor junioren 
~-:.aterdag 26 Il Jun. 8, 9, lü, 11, 12, 13, 14 ' 

•Pup. a,b;c;d,e
0 

Zondag 27 " S - l 2 - 6 'si jtin.1,4,5. enioren ,), i ~ 

Eaandag 28 Il Clubavond, k'laverjE\drive 
:Cia.s.dag 29 Il Juniorentraining ! 
'·ii oensdag 50 - Il ::oensdagmiddagclub s 1&vonds 

training selectiegrocp ! 
' :Londerdag 31 Il Záaltraining ! 

Vl'ijdà.g' 1 april' Bc:stUi;rsvergadering ! 
==-================================-==========~============ 

- ,.- ' ::.... - - . - - - - ,--- - ---
'' liL ' , GO. ,;;, .l' IOL1f 

Loor c:ien 3-1 .:.oge op Grat1f Willem II/V..iid is Hille.gor.i. 
zondag k:,mpioen ge,,:oruen in de ·afd..:ling 4 A. Onze gelu.1<:wensen 
aan de bollenstreekbewoners, die door hun constant bezielde 

· spef deze onderscheiding best venliend hebbe~. Zij waren 
indec daad de enigen die op de bovenste :plaats rech·t mochten 
laten geld·en. · 

· E9ez_eer we dit jaar soms ook in spanning gezeten 
hebben, l::oe duidelijk we de kuncen dit jaar aanwezig zagen, 
het heeft er voor Lenig en Snel nièt in gezeten. De vraag •1. 

- waarom lijkt ohs moeilijk te beantwoord·en. :Ce spelers van 
· get eerste zijn allen technisch goed omlerlegd, een' werkeli;k 

zwakke plek zat ·er o.i. niet in, en toch, als geheel vormder 
de elf géén PLOEG-. Met name in de voorhoede heeft de figh
ting spirit - dé eerste voor waarde voor een degelijke pro- · 
ductibi tei t _; al te vaak ontbroken. 'Behalve een zo ,,,,;gelijk , · 
nog o:pgevoerde training lijkt een fikse mentale injectie om 
voor de spelers zeer gewens,t. 

,. 
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Het venijn schuilt in de staart ! Daarom nog dit : 
wanneer on~e eerste- elftal.spelers zich het volgend ,jaar wa 1 
meer op constructief voetbal gaan toel€ggen' ( wsllicht kur.ner 
zij da'J._rtoe eens een wedstrijd van Lens 3 ga&n bezien ) , la
ten zij in hun ijver dan de grenzesi van de sporth:i tei t toer 
vooral nie-'ü te bui ten gaan. naar is de naar.1 van 0.11ze ve*reni
ging toch b!,slist te goed vcor ! . .!ie de voetbalschoen passe, 
hij trekke hem aan 

Ir. ballotage: 
83 : J. W .Klink, 12, 5 :49 Yioonstede 69 
84 J .J1.I.Lnglebert- --, .:_'7 .5_50 Be-:r~nr.s.de 23 ,,,~ 
85 J.P.J. Verheugd, á.3.50 Drielicrgenstr.47 
86 T.R.t;harles, 5.s.49 Sterreoord &3 
Nieuwe donateurs.: .• 

G.J. 

,/-"-G62 .A.D.J •. Duyvèstein, .:c,·.v.Nieu,v Oosteinde .26~ Voorgu;"g 
663 Léj .:· ..• Vogel.s, VièirlwenskiT.de;n.mstr .155, . , 

., ' : : _G64 Ifoj .h.Blaakmsn, Rij,1,:ijkseweg 209 .. 
" 665 J.J!'rieling, ,.iereli1:.an 13 Rcttcrdatr.,{13) 

, 

.. · ,666 P .Hoppenbrouwer::i, 2e ,,chuytstr .-63 • · 
' 667 A .H'.I::,.Donl,ers-KoópL~an; Veênendaàlkade 5,7 4 
·•6'6a:',c.1):Il.rios,··An1inasstr .. 52·:' ., .. · ' 
' 669 ,ï,C-.n~:n1bouts, ,IJ;f.ld<irdijkstf.119; . 

::\ 6.70 '1.1 ._.:J,.-c~.a.~.~Vrd.è';r;-- Ste·€l1Z_icht '24. ·.< '·: ~'·;~, , Nieu~r •lid' ... '·. ,\' 7._. ·• ' -• , • .. , .. . • i ,, • 
,,,,.. ':,,- •,, .•_ . , ~-, ,., ~-,.,. • .'•,\' ';.,:-:.._-.'"';· ,· , "-• , • r ~ ~ •· --; ·45}.G~"".rv·.4.·.":J~~n,,."?•L4~. Ti1cmGr,nlaan 126 tel? 392984 

tj. ~ · r_Bes·tuur~·ve:r'crade:tin:o-• · ·. .,. • , ""1 ' ,. ·; ~ • ,,,. >. • ,.;;, F, -. ~ , -✓ \• . , . . ' 

' .. . : ,. · ,.D'e-•;e ,v.'•v·ergádcring var) he}' b2:,tuur v,ç,rdt gehouden o.p 
-}. \~-~- .. -. 1vri~jd~~',-·1~-~:P~fl.r·:a·:::3~

1
_: Pl~ants và:q !:.a~1deling ~yördt_

1

1i"à.de~· be-
. ~ 1'5 .-~ ~:, ~~~-~-~~4~ g~~aa_Is~ ~;1 .Yo}>rá:f ~aa~4è. 8.~n ·aez~-- ve~gadering ·zal het bes 

•· .·'''c';;.:aa_n,, ~l.le, le.,den, g~lég;~nhe;i.d ~·even h1u1 ym,nsen, of _kl!l.chten ken
' · , ... ,.:•.· .. ,1Jant..· te ... nak.en . .Yb ,e·e:.élubavoli\d van._maûJ+dag, 2é) maart a.s . .,.. , •, , , ' • . ~ IJ "-~•.l • ., ·• -. ,· ._. . ' '. . • • .. ·,,._-,,~~ ·,.~-./.zuLleh een,- aan~a1·:best'trursJ:edén'•aanwéz:i.g zijn om deze wensen ,•t',• 1' \;•t't , ~-,,_ • ',•,•s ~ - " h •• ~, ... ,, •' ·,, ·_, ,,. • . /.- ;;:,~,, ''. f :: of_ klach_\èh; anp, te' horen .:~elangrijk~ :punten kunnen da:. in d, 

• -- ·,. · e.y.·,'lSes.tuursvergaaering worden ,bchi..ndelà. , Het lJestum· wil 
'· · •hi•e2·t1Óor dé. mbgeli'jkhtiid 'voor de )eden openen om een nauwer 

.. 'cqn~act op te. neÎn~h,, .Heb;t U dus 1•e11sen, klacl;lten of sugges 
·, • .- ,I' ,-t--y ,•.· ·. , •. ~-:#,_ "·~ .. . i. •~. ,li · ,,.. • 

• 
' . . " ,. , ... ., '' . . 

• ,._, 1 • 

' . ,, . 
/ 
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ties, maak dan van de gelegenheid gebruik deze te bcste!'lder 
plaatpe onder de aandacht te brengen. 

JUNIORI,;J\!, fü,,IJHLN JULLIE fü. ,. OU%DAG:,:IIl •'..AGCLUB AL EJ,,NS 
BLZOCH.T '!'?? 

TRAINING. 
Op wo·ensdag, ;O maart a.8. ;,tarten we !'let de Zomer

training. 1r zal worden getraind in t•!fee groepen, ,·,élke bei
de zullen stmm onder leiding van· de heer J .H.Stal. Um pre
cies zes uur begint een groep junioren~ waarin oi1der rr1ee:r 
worden opgenomen de ScJelers die in cie nieuwe competitie, 
welke in september a.s. aanvangt,. kans he·bten Om il'.1 ·r...et A.-
elftal te viorden opgesteld. · 

Om ·half acht stûrt een selectie groep van senioren,. 
waaruit naar ·we hopen in de nümwe competitie de hoo€;ste· 
.senior-elftallen kunnen worden geformeerd. :De deelnemers 
zi..ihllen voor deze training in de loop van deze week 
een convocatie ontv~ngen4 

Daarnaast zal op 5 april (dinsdagavond) eer! tweede 
groep junioren door de heer J .!I.Viüstefeld onder handEcn wor
den genomen. 'Ook hiervoor zullen de daarvoor in ao.nm~rking 
·komende jongelui tijdig een ui thodiging ontvangen. 

CLUBm.BGUW. 
In de afgelopen week is de telefoonleiding naar on• 

clubgebo,:.w tot stan:l gekomen. Het toestel wordt een dezer 
dagen geplaatst. Bi,i het verschijnen van deze revue zal ons 
·clubgebouw bereikbaar zijn onder n°661314 .. Eeh telefoonrium-· 
r.ier om even te noteren. Het kc:n in voorkor.,ende tsevallen van 
btlang zijn. , 
K;N.V.B.-TOTO. 

Het is al tijd' r.;oeilijk om een record te verbeteren 
of een 'bè,Paalde hoogte te bereiken. Jleze week .kwG.r.,en v,e tot 
498 forml,llieren. Lr bestaat dus goede .hoop, dat voor a.s. 
zondag de 500 inzenders zullen worden genoteerd. ff€t was 
deze wéek weer niet eenvoudig. Jle telefoon heeft n.l. voor 
het melden van een winnaar geen dienst gedaan. 
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Toch gaan we met ;go_edeTfoed docr. Misschien zi,in wc Zfln-
L:ag a.s. _er iVeer bij. ~;orgt'çr voor dat Uv, formulier v:eer vij
dig, dat is voor Zaterdagir.idclag a.s. VJ.JI<' DUR, bij erm van nndcr-.' 
stasnd.è adressen i3 ingeleverd: Sig.ma'.g.H.v.1.Lcly~ Bol,;:rrlust-
la,m 95; Sig.l'fag.P .• ifüstefeld, Rege;ntecselaan 198; fag.l\fog. ~, 

' A ~ J. flalraven, Goudenregen plein 56; ,_,ig ,I\i.Lág. J w 1•i. If rJorn;:;eg ~ ·:'i 2 r: t
eir:.de 5~9; Sig.1\ag.Korlvinke, Weimc1rs tr.hoek 'v2lkenb::,sla1.cn; 
Sig .Lag "Korl vinke, Eeeklcar.. hoek L~·.an van IVLee:rdervcort; Onf; 
clube;P.bv,;_w Hengelcla,;n 600 en het secretarü,a t H .Houkss, 2e 
Sclrn;;-tstr. 6(}. 

iil 'fö LLGtN VAN Hl!:'l' AFGT,L0P1N ·:,E:;ZLIEDJ., 
Senio:ren ----

V.JOS 5 - Lens 2 
;,rchipel 6-Lens 
CDA G - Lens 7 
':.VC 8 - Lens 9 

Pupillen 

2-2 o.p.v.L. 
5 1-1 
5-0 
4-0 

1ens A- V/estl.A 7-1 
lU<AVV .B-Lens B 1-1 
Lens C -RK.i.VV C 1-0 
Rava 1 -Lens D 2-0 

vcs 1 -
VVP 1 -
VVP 2 -
Lens 5-
GJ;.A G -
V,ük -3-
VVF 11-
GJ~; 5 -
~.OA 3 -

Jur..ioren 
Leus 1 
Lens 3 

· Lens 4 
Westl.4 
Lens 7 
Lens 8 
Lens 10 
Lens 11 
Lens _13 

rJens :r. -Lens F )-1 ·Lens 14- Q,.St.13 

0-:i.O 
7-2 
G-0 
4-0 
1-1 
0-0 
2-9 
1-U 
3-2 
1-2 

Door de zege op VVP _11 is 
herte gefelici teercl, jongens 

Lens 10 kampioen gev.·orden. 

VARIA. • 

Van 

-Up 7 april a.s. ve1·trckt ons lid ]•.,.P.Bom naar Zuid
Afrika. Hij hoopt zich ,daer .. te vervoegen _bij de fam.C.i,..Teu
nissE~n, ook al geen onbekenden in Lens. 11 Ik heb in Lens 11 

zo schri,ift hij ons in zijn afscheidsbrief II vele prettige 
ogenblikken beleefd. Vooral in het negende dç1t ondanks de 
laatste plaats, toch beslist een ge:-:ellig·elftç1l is. -Yanaf deze 
plaats groet ik alle bekender, van Lens. Ik hoop in het verre 
j,f'ri ka nog eens iets v'-'n ze te hore,i''·. Ku, wij hopen in de 
toekomst ook nog eens iets van hèm te horen. Een goede vriend 
gaat heen, ma~~r wij zullen hem -~iet vergeten. M8.rticn, het 
ga je ·goed ! 

-Dezelfde !E.P .Bom verzoekt ons me;lc te delen dat hij 
J 

' 

' .": 

.· ... 
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~ijn _complete_ voetbal uitrusting_ (sctoenen · n:aat 42) ter ver-

koop aanbiedt ( prijs :::'.J5 .• --). . 

·· Ons. lid A.Ondervrate;r is me-~ Gen ernstiga ·neusbloeding 

'in hat ziekenh~1j_1:3 0;;i'j~n.:1m0a. Hi_i ligt j_n het- \ie_stejnde~ 

A1-ins':"riarter1·t.?, zaal 43~ \,ij hopen da,t hij ·s-:JC,,;--d.ig he1·si. .. eld 
" ' ... 

zal zijn. :BetC'1~.sc,hap, 11'011 ... .. 

- ,Jacques V.,;!n W0sti1,g TI~éTdd.ö ons- de g8bo0rte van i~i j!1 .... 

zoon, JaCq_ues Jr~ Y:in h:-1.rte· gefclicttc~rcl ! .,,,. 

------------------·' --------

PR.UGRAlfi'l"A Sici'iIORJ,,ii VOGR ZONDAG, ?7_ Tu,aar t 1<;60 

- 14 uur Lenc 1 - PIK l {vrsch) V j_ G 1 L 6 

14 " Lens ·2 - V~l', 3 V 2 G 2 L 5 

- 12 11 H. v .Holland-Le!' s 3 Zekkenweg, Hoel;: van Holland 

12 " vcs 9 - Lens 6 Dedemsvaar tweg ' 

14 " Ri jsw .10- Lens 9 Julia.laantje te Rijswijk 

12 " Quick (vet. )-Lens 8 (vrsch.) Nieuw Hanenburg. 

L:'PSTELLINGEM: 
Lens 1: H.Eise:1burger, J .1\dmiraal,H.Haket,B.Luijckx,C.i'ec

·cers, J.de Heer, J.',,üstefeld, J.Bsijersbergen, l!.Jaco:os, · 

Yi.Hegge,·,J.lfos. ·Resêrves: ïtCA Lunèt, A.Ho:rrpenbrouwers, C. , 

Hoogeveen. Gren~r_e~lJter: dh1 .A.Bogisch. Leider: dhr.S.B.Gras. 

, Lens 2: _R.d'C· 'ifo.ar~, __ á.v.Laarhoven,H.Ke1,1per~L.ïr.1.Knijff, 

J.v.d.Meer, L.,.,.L.Knijff,F.Bt;.rghouwt, H.lo1cée, R.\iüstefeld 

A.Linneweever, J.Jager, Reserves: J.Suijkerbuijk,K,Admiraal 

J. Linneweever. Grer,srcch ter: J. Linnev:eever. Leider: dhr._;._. 

de Weert. ---- · -----

, Lens 3: C.v.d,Beek,R.Blok,G,!Cempe.c:nan,A.v.Luxemburg,H.Roo~ 

duijn, J. v. Dijk, R .Mahieu, W. Stoové ,W .v. Gein, B.Hendrickx, P •;iccrs 

hoek. Reserves : A.Krol, c .v.Westing. Grcnsrechter:A.Krol 

-Leider : dhr.G.Kemperman. ' • , ----

Lens 6: lLv.d.Bc,ek, _F.Schippers, E.Löw~nstein,C.Wieuwen

huizen, R,Beèker, G.v.Gein,L.Elom,J .Kuijpers,!,;.Heerkens, 

.G.Lam, J.J3rochard, Reserves: H.v.V/esting, J.C.Brussel. Grm:s-

rechter, J.C.Bruss~l. _ 

Lens 9: J:ii/Suijkerbuijk,J.v.d.Beek,J,Happel,J.v.Zon,P.v.On

na, ]'..Lunet, Vi'.Nieuwenkamp,J.Ransdorp,C.Kras,D,v.Lieshout, 

N.Drabbe. Reserve: W .Klünnen. Grensrechter: ·w .Klünnen. 

Lens 8: R.}Eahieu,J .Bal lering, J .Bom,A.!loefnagel,H,v.d. · 



/1. 
•• 

----------- ,------------------~ -----------------------------Boogaard.t, J .Bontje ,A. v .d .B·em.t ,H. v .Rijn, C .Schilperoort, J, .Roe 
denrijs, $.Kroon. Reserves: A.Blok,F.Mourik,Ph.de Heer, 
Greusrechter: F.ráourik. Samenkom::it:. llu45 aanwezig zijn, i.v 
de indeling van de wedstrijden op (,uick. 

J\fschri,jvingen: aan dhr.J .Borsbrrm, Laan v,;,_n l/ïeerdervonrt 
567, ui tslui±end schrifteli.ik •· 

PROGlliû.J,A S.t!.NIORJ::ii VvUR ZONDAG, 3 APRIL 1960: 
- 12 uur THll - Lens l 1 
- 12 '" Lens 2~Laakkwartier 5 

-:-:.:..:-:-
PR0GF..Al!i: .. A JUNIOJ!1.N VOOR ;:,ATERDAG 26 EM,RT Î960: 
-3u45 Lens 8 -· DHL , . G 2 L 5 V l 
-2u30 VVP 10 - Lens 9 Terrein Zuiderpark 
-3u45 Lens 10- \:ilh. 7 G 2 1•5 V 2 
-3u45 DHBRK 3- Lens 11 Terrein 0ckenbergh 
-2u30 DHBRK 4--Lens'l2 'i'errèin 0ckenburgh 
-2u30 Vredcnburch 15-Lens 13 Terrein Lens G2 L 6 V 1 
-2u30 Lens l4-· Vrcd:nb.16 G 2 L 6 V 2 
c.'ROGRA.i':E.ill JUNIOREN ,VOCJR ZuND.ÀG 27 1..J;ART 1960: 
-1'2 uur Lens l - Q.uick l G 11 5 V 1 
-12 u. Lens 4 -.Viilh.4 G 2 L 6 1r.3 . ' -lul5 Rava 4 - Lens 5- Terrein Zuiderpar½: 
OPSTELLIFGEN: 

Lens 1 : G.Jfolleen,.A.Thomas,,: .Hansen, .H.Dietz,P.Ke:nper, 
R .Roorlbol, W. Venderbos ,H. v.d. Spek ,i. · • .Harders·, G. v .Duuren,K. v.d. 

· Laan, ;Res.: C.Neytens, F_.de Iloogd. Sámenk mst: llul5. Clubge-bouw. ··· · · · 
Lens···4_:_- N .l'ánnekeet, J .Groeneveld,J .:Duyveetein, R.Meyer, 

L .Scholi:en,H ,Koolmees,}'. v ;Dijk,JI.~;nglebert, R.Borsboom,A. de 
Jong, L.Englobert. Res.: A.VrieHnk, L.ter Meer. 

Lens 5: als bekend. Res.: D. Vianders. 
Lens 8: als· bekend met K.tocmans, l.1.Bruinsma,L.v.d.Plas, 

C.Suijkerbuijk. Res. :.A.Klein Brckelcr en_ F.Reekers. 
Lens 9; als bekend . Res. T.Duys. 
Lens 10:als b~kend. . 
·Lens 11:P.Beijersbergen,F.v.Geest,C:de Heer,. F.v.d.Bcek, 

T.lfagdelijris, G.Rcodenrijs,A.Koolcman,R.v.d.Voort, P.de J"ng, 
.R.Peters, C.'v.Dam. Leider: dhr. C'.v.d.Zi,jden, 
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Lens: 12: · ~- .de KJ.0ij11 ,R. v.d. •Val ,J. v .Ov2rbee,h. ,J .Langerak,· 
J. Schcllart, •A. liuden~ker) JI. We~enhèr~, J. J che0 ,?.L v ~d .Hsidenj 
l,.á.e Brouwer, S.BlP'·:. Res.: i..de Veld. 

~cns !f:_ Godra:na,Ei.Sr:1iët;i,'.Linncwee-rer, J.Juns'scn, T._Srrw.
ters, A 6V. d.Beek;, J·.I-:"av.w, C. "v~,a..IC.1.yl ,F .!1le;y,:;.:r; l~ .Crr3JJm.~ G .v.U. 
Kl8y. 

Lens 14: } ..... Krol ,B.\,iig~e:rs, .1 .. Lel:1.threl{l,A.Stovv~ ,J- .y.cl. 
Kleef, R. Ro0zen-i-.iurg ~ R. Overt_ocm, Vi .l(Jeijn Er0t1S: lei"',· :F. J ehee, 
\·1,-.l!Jykelhof, P.Krctz, îtes.: A"Claast;en·. · , 
. PRüGRJ'J\,füA VuuR ZA'J.1,RllAG 2 APRIL : VVP-Lens 7; Lens 10-

C,r .W. Vac; VredenburclÎ---Lenci -i"l, Qui cl: Steps •· Lens 13; 
Gr. v!. Vac- Lens 14. · 

Hob.Polman wordt i.v.m. nietvcpko;nen r.ict meer opgesteld. 
H.H.Leider attentie: \'rijdag 25 n;aart, dus morgan worden 

alle leiders te 8 uur in ons clubgebouw V<Crwacht voor een 
gekor:-\bineerde JuJ:ç_o-lei dPrs, ,j-érgudc ring-~ 

Reserveprogramma: Bij niet doorgaan van de ,ledstri jden is. 
er zaterdag het v·'lgende reserve-pro1c,rramma: Lens 9,lü,11 en 

12 o:n half drie in ons clubgebouV1. · · 
Lens A + R.Brng[;eman, · 'l'h.Brochard en J .v.~ieshout·· om 2 um· 

in de gymp aal a,m · de Herschels traa t voor zaal·trrrining. 
Lens 1.3 er, 14 en de overige B"pupillen 0~1 hülf vier zaal

training aan de l!erschelstraat. 
'IRAINING. 

De zaal train'ing voor Ler.s 4 en 5 is dinsdag jl. voo'r het 
laats.t geweest. Binnenkort wordt met veldtraining bego:nnen· 
voor twee selectiegroepen .. De ui tve.·rkorenen krijgen eè1 uj. t-
no:l.iging thuis. -. 

De zaal training voor 9 en 10 ei, voor 11 en 
even door. Deze.· groepen hebben nu het rijk in 
zodat er wat langer getraind kan wor1en. 

12 gaat nog 
de zaal alleen, 

' 
J,Uko A TTzNTIE KJ;:;,;pDI,.IcLNJó,fücRS ! ! .. 

Vnn de UKS welk<:) de spo:rtkampen in :Oundert organiseer·t, 
.kregen we béricht, dat de kampweek van 17-23 jµli niet door
gaat, omdat êr niet voldoend-e verenigingen voor hebben in
geschreven. 

Het gevolg is, dat we nu de eerste twee wcken'moeten 
opschuiven. Dé kampweken worden nu 



G.roep I ( de zondags junioren) van· 24-30 
Groep II (de zaterdagsjpnioren) van 31 
Groep Ill (de pupillen en enkele van de 

blfjft_ 7-13 auguGtus. 

-298-

,juli 
juli-6 augustus 
jongste vi&rde klassers) 

Y:anneer deze -1,ijziging voor iec:,and dïe zich al opgegeven 
heeft moeilijkheden oplevert, verc,ocken wij hem spoedig con
tact met ons op.te nC'mer... 

Voor nieuwe a&nmeldingcn : dhr ".A.v. Gas tel, 11oma tc-ns tr o 

166, tel -3J9900. 
-·-·-:-·- Knmrkommissie. 

i'I:ûGRJJ,,.,A PU?ILLh!I VvuR ZA'l'c,RDAG, 26 L'!AAR.T 1960: 

- 111115 I1::UJi. a - Lens a 
lu45 Lens B- Q.Steps 

- 1111+5 Gi'S - Lens C 
lu45 Lens B- Velo 
lu'+5 Lrms E- lluva 
2u~lf lens. li'- Lc110 G 

BL ~F~trr;L.!.JING:GN : r · 

'i'ert"èin Ockenburgh 
G 1 L 5 V 1 
Ter:,oejn 
G 1 L 5 
G 1 L G 
G 1 L 6. 

roordweg te Vfuteringen· 
V 2 
V 3 
V 

Lens A : als beker..d. o Res. !.t .Bl~Çleke" f;amenkomst: lujO in
ga~g opo1·tp.::rk UcJ:enburgh. 

Lens H : als vorige we'el<Ç. Res.: A.Neecke, J.:...GroE:n. 
LE:>ns C·: ·C.Vnrvaa1·t 1 H.Rothk1··ans,J "Groenevcitl,A.van lis~ F. 

v.d.Oud.craa, lLv.d..Bemt, _Chr.KreugGr,11.Svi~kcrbu:ijk,.h.dG V:cieD-
1LKooyimo.ns, l{ .Duyvestyn" Ren. ~'h .Hocfnnge-1. Sumenko~p.:1t: lul.5. _Ley
vreg, hoek Hengelolaun. _ 

Lens IJ : F.v.Bohe,,men,Vi.Krol,J .v.I'orp,iL.v.d.Huitenbee,k,l/i.Bak
ker,1~ ... Janssen, n.B,lcli.::,P.dc· Klei.in,E.3norrlie Ripassa,J .v.d.Za1m 
P"v"DiJek. Ren. :-:F.v.Ls, C.Rooduyn. 

1€'ns E : H.\•cr:nulst, R.Bt.-r-gman._s, I~ .. ::rends, H.v.Eoheemen, 
J~.Groot, K.G-runbe;.:cgen, {f.Hermsèn, .J .Nu;yen,R.Camphuizen, .A.Duym 
L.Boino Rns.: G.Luf,tenhouv:er, J .?Jej&n.\ 

Len~ H. Ve:cmulst, C .Eooduijn, J .v. d .Broek ~F .v.I!.:s ,L.Groen, 
N "v. Leeuwen, B. v "Boheci~ên, P "Os;::e ,B "ÜGF'e, B. Hoogeveen:?. v. Di ,ick. 

Lens G : B..C2r..phuizen,ILBergmens,.A.Du.;:lr.:, L.t;:eenk,I .IJi ttrr.ar, 
C. S_chrijÎ1_en, 'C "Lustenhouwer, A .:fr?1_,cke ,A .Nieuwenkamp, J. ,.,,,: d. 
itaat:lt, J aMe,ja.n.. 

Attentie, Fueillen l,;en aantal spelers staat op twee plaat-
sen opgesteld of als reserve en als s:r;eler in e,en ander elftal, 
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, _Spele;s• van Á el}_:§_ : zie " Reserveprogramma, " elders 
in de Lensrevue . 

'Attentie H.lLLeiders: Op' v.rijdag a.s •. :i.s er -een ver
·gade;ing ·van,JUKO L1.Gt -;,11e-leidcrs in cnfi clubgeboU:w. J!,.a1"!-

" .-. . . 
vang 8 uur Q , • • , l ~ 

·;. l,f~_chrijvingel'!_: Zie Juniorengids. 
· • Programma·· pupillen voor 2 ap1·il Le,1~_ i,-\ül!1. ; Q.S·cep3-

\ 

Lens ]- Lens C-v,rp ; Wilh.-t,ms D ; L,ms L-GDA . 
. ' \ .. 

l!I'r m.'i'•Si,iiIOR1NKAuP : De eerste helft vim VIOS 3-Lens 2 
bood aardig spel met Lens in de meerderheid.· Dit r2sultuc,r~e
in· t,vee _ m<,:oie goal; van J;udi. Na· de pauze pr obeGrde· VIOS n•et 

·~ hard. spel dqelpun ten te 'rorceren, he tgcen hen !\.el8a~ vj a · 
loun liJ\kSbl).i ten ge.Lukte (1-2). Nu kwrnn cm;e äChte::-!rnede on:. 
der. 1;rote druk te. staan. illoch schenen wij liet° te zuJ.len 
klaren. 'i'oen kreeg V-' c,S een cor·ner tG ne .en, en met e2n hnrde 
kopbal maakte hun linksbinnen gehjk. 'fäg:en dit d•Jelpt'nt, 
dat o.i. na tijd is gescoord, tel<;:enden wij i,;rote,;t äan. 
])e strijd tussE:n Archipel 6 E:n Lens S_ is hard en enerye1'e'1d 
geweest. 011ze tegenstanders die de tweE:ó.C plaats .be.zetten, 
speelden zeer zr,aar maar toch is onze ploeg erilo g-J slaag_d 

' . ·~( 

t,en gelijkspel af te· dwingen, Het Lensdoelpunt werd gefabri
ceerd door de back van de tegenpartij. '''a. de pauze zo1·1fe 
de Archipel--midcïenvóor na een solorush· voor de gelijkmaker. 
Aan het slot vari de competitie dankt aanvoerder van .iestîr,tg 
alle spelers voor de prettige samenwerkine-, 

Na een prettige 11edstrijd heeft Lens 7 wat gefl2ttecrd 
r.iaar verdiend verloren. 'vc-oI' de rust ,,varen de '\¾DA-mensen :-ll 
sterk in de aanval, rJet als resultaat twee doelpunten, nn de 
the'e werd de druk nog zwaardere.toen onze r.alfspel.ers over
v;e,ckt raakten. Nog driemaal moest onze keeper vjssen ·1 

Kampicp,n RVC spE:elde duidfalijk beter dan Lc.ms ,9 . TI:s
onda,oks wisten 'de.• onzen voor rust de achtcrstimd t0 t 1-0 te 
beperken. Na de pauze moest Lens ook hier dieper ·buigen, 
met als gevolg el'n nadelige 4-0 eir.dst2nd. Gaat het de •rolgen 
)Veek beter, heren ? , '• 
UIT HET JUNIOJIBl'll(J•l~P Lens 10 is K.i\JlPI01li ! ! G. J. 
, Kees van Baal en zijn manr.on hebben er geen twijfel over 
laten bc,staan. ):Iet _vlag en wimpel zijn zij ongeslagen kam-

1 
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pioen geworden. Dank zij een éclatante 9-2 overwinning in de 
uitwedstrijd tegerl VVP, dat ihange tijd de grootste concurrent 
was en thans de derde plaats bezet. 1"en ooggetuige van deze 

• wedstrijd schrijft hierover: Alhoewel, beste Lènsvrienden, ik 
pas tien minuten na het begin de wàdstrijd VVP 11- Lens lÖ 
kon gaan aanschouwen, was de resterende tijd voor mij voldoend, 
om te constateren, dat er in deze afdeling maar één élftal ' 
het predicaat kampioen verdient : Lens 10. 

:l'oen ik arriveerde stond Lens met _2-1 achter ! Zelfs de
ze jongens kunnen niet zonder publiek sp,;,len. Toen echter 
enige luide aanmoedigingen klonken, voetba1den ze pas voor wat 
ze waard waren. Als rijpe appelen vielen toen de doelpunten 
van de boom, liefst vi,ifmas.l ,,roffen schoten van Walsari violff 
doel en vooré!l het laatste zou menige eredivisiespeler doen 
water:flanden ! re rest van het elftal verdient eveneens een 
grote pluim, I:ant zij zorgden er vnor, dat l'/alsari deze ballen 
op maat kreeg aangegeven. 

Een raad voor Lens 1 ·: Go. 
wellicht steken we er iets van 

eer.s kijken naar dit elftal: 
Op ! 

(!i.2..) 
Leider Broeder Theo.tiens en zijn jongens vanaf deze plas tr 

van harte gelukgewenst ! 

, Natuurlijk ivas er feest, zatc-rdagmiddag ! De clubtent 
we,rd na 4 uur geheel gereserveerd voor de kampioenen en reken 
maar, dat het gezellig was ! 

Natuurlijk zullen de jongenc van L,ns,lU er een eer in 
stelle".! om 00k in de twee resterende v;edst,rijden het ongèsla
gen record te handhaven., 

'::)acces,. boys ·1 

---=============-==============::::====:;:;====================· -==== 

, 1 
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DE LLNSREVUJ,. 

'iieekblad·v.d.F..K.V.V,t1LI.!IIG en SNEL t1 
Redactie: G.Lam, Wilgstr,71,tel,391224 

G.Jehee, K.Enilllakade,60,tel.633674 
Ghonu1ilr.:er t .n. v .Fènningm; LJ..NS: 3367il 

------==---=----===---=----=============~====-=--~========-= 
.. ;,3e JJ,AJ:GANG (1959.:.1960) nc31 3). ?faàrt 6C 

Donderdag 31 
Zaterdag 2 
Zondag ·3 

ï.1aandag 4 
Dinsdag 5 
Y:olrn:idag 6 

Dr·nderdág · 7 · 

maart 
april• 

tl 

11 

tl 

tl 

. . Il • . 

LINS I ZAKAGE.NDA 
60 Zaaltraining ! 

Jun,7,10,11,12, pup. A ·t/m l•, 
Nederland-Bulgarije, maar ook Se-
nioren 1 en 2 • 

Clubavond, klaverjasdrive 
Juniorentraining ! 
Woènsdagmidc,agclub 
's avonds training selectiegroep 

· Zaal training ! 
-----===-------==-===-==-=============~~~===-=-==-========= 

OOK LENS A m.EFT. DE !O.1\\PI0ENSVLl!.G. ONTV0U.:D. ! ! ! 
·==================================== . ======::;;== __ · . ===.:...-=====--= 
0hZE A-JUNI0REN AAN DE TOP ! ! 

Door een kloeke 9-2 overwinning op Quick,· is Lens 1 
(jun.) er in geslaagd het kampioenschap 'in de klasse A ·r te 
veroveren. Over de wedstrijd zélf en· de daaraan ·verbondan 
festiviteiten zult U elders in de Lénsrevue meer lezen. · 
\dj kunnen echtex· niet nalaten het elftal en haar leider 
vanaf deze plaats nog eens extra in het zonnetje te zetten. 

Voor zover het ons bekend is, is het nog nooit aan eên 
L<,nsploeg gelukt de hoogste plaats in de A-afdeling te ver
werven" Ja, op zich is het eigenlijk· al een ~ voor onze 
club in deze klasse te mogen meespelen. Tot nu toe bracht 
dat meespelen dan ook niet meer daneen ondergeschikte rol 
niet zich me.e. Ili t jaar was het anders ! Het is· waar dat de· 
profclubs ADO en SHS hun sterkste formaties in een aparte 
COil)peti tie hadden ondergebracht, maar dat maakt het niet 
minder waar dat juist dit seizoen de concurrentie, vooral 
van DHC, extra groot was. Toch is onza' jeugdploeg, onder de 
eminente leiding.van dhr.E.Sarolea, er in gaslaagd alle con
currenten de.baas te blijven. Een schitterende prestatie! 
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· Een succes, n:Let alleen behaald met dè wapenen van voetbaltcchni sche begaafdheid, maar ook en vooral met de steun var onderlinge kameraadscha,p, die het elftal, na een wat zwak begin, naar de hoogste ladder droeg. 

Jongens, nogmaals onze feliciaties. En, voor zover daa al sprake van is, wensen wij· jullie in je seniorenloopbaan evenveel sportvreugde toe als je in je juniorentijd hebt ge noten. 
Redaktie. 

OFFICH,:E:1 
Nieuwe donateurs: 
671 Me j .H .Scheepens,. Sportlaan 1104 672 Mej.C.C.v,Weers, Koninginnestraat 78 673 A.Verhoog, Erasmusweg 1075 
674 Th,Meershoek, Sumastraat 312 
675 A .IDV.Hillege, Wilgstr: 56 
676 P.Ladage, Laan van Meerdervoort 350 677 Mevr.D. Meynderts, Koekoeklaan 4 678 A.K.J.Oudheusden, Thomsonlaan 234 679 W .E :,ri tteveen, De Dreef 237 
IN BALLO'J:AGE 
87 11!.A.W,Berendsen, 2.3.50 Oosterhesselenstr-43 88 A.C. G. van Strien, ll. :7. 50 Korte Stede 29 89 B.ILJ.Heethuis, 17.1.411!elis Stokelaan 994 IC. N. V ,] • -i'UTO: 

( 

Onze verwachtingen, dat voor het àfgelopen weekeinde het getal van 500 inzenders zou worden bereikt, 2ijn ruimschoots overtroffen. Zaterdagavond jl. waren in totaal 527 formulieren ingekomen. Als de honfdprijs van f.126.000 zomaar in je eigen stad terecht komt, valt het inderdaad niet mee om de verleiding te weerstaan, en ook eens een kansje te wagen. En waarom zou ook niet een van orize leden of donateurs de gelukkige kunnen zijn·, Ook 011de~· ons schuilen bekwame voetbalexperts. Daarom rekenen we voor Zondag a.s. weer op· een grooi aantal inzenders. U dient er echter wel rekening mee te houden, dat het programma reeds ZATERDAGMIDDAG \ï(i)ordt verspeeld, en betrekkijjg heeft op de engelse clubs, i.v.m. met de wedstrijd Nederland-Bulgarije welke zondag a.s. in Amsterdam 
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. wordt gespéeld. Daarom moet formulier n°118, deze keer UITE 
LIJK VRIJDAGAVOND, ZES UUR op de beknede adressen zijn inge 

-leverd. Verzuimt Uw kans dus niet. · 
Deze week kwam dhr.J .H.Philips tot 13 punten. Gefelici

teerd. Wie volgt? 

HAAGS JEUGDF;LFTAL. 
Het Haags jeugdelftal g~a t tijdens _de a.s. paasdgen 

een aantal wedstrijden spelen in Engeland. Na een aantal 
oefenwedstrijden, zijn thans voor _deze trip ook twee junio1· 
van Lens uitgenodigd. Het zijn Peter Kemper en Willy Vende: 
bos, die beiden deel uitmaken van ons A-elftal. We felici
teren Pete.:r en Willy met _deze uitverkiezing. V/e ZJ.Jn er van 
overtuigd, dat zij de naam van· onze vereniging ook in dit 
uitgelezen gezelschap zullen.wetl;lri hoog te hoaden • 

. tie wensen Peter en _Willy graag prettige dagen toe, e 
hopen op succesvolle wedstrijden tegen de "Londen Feder a -
tion of Boys'Clubs ", 

UITSLAGEN VAN ZATERDAG EN ZONDAG J .L. -
Senioren JUNIOREN 

Lens 1 - PDK (vr.sch.) 3-3 Lens 1, - Quick 1 9-,2. 
Lens 2 VVP 3 2-3 

. 
Lens 1 KJ..1\PIOEN ! ! . -

H.v.H.2- Lens 3 2-0 Lens 4 - Wilh.4 2-3 V8S 9 - Lens 6 2-6 Rava 4 Lens 5 4-0 
Rij sw. lü-Len s 9 0-1 -

Lens 8 - DHL 2-1 
Quick vet. -Lens vet. 2-3 VVP 10 Lens-9 6-2 

Pupillen -
Lens 10- Wilh.7 6-1 

MOA a - Lens a ü-14 DHBRK 3- L(ms 11 3-3 Lens b - Q.St .a 0-2 DHBF.K 4- Lens 12 2-1 
GDS - Lens C 0-1 . Vredenb.15-Lens 13 1-5 
Lens d - Velo 0-1 Lens 14- Vredenb.16 2-3 
Lens e Rava 0-2 

VARIA. 
-Grote vreugde heerst in het gezin A.Hoppenbrouwers

Janssen door de intrede van een )'1elgeschapen zoon. lHj hcc· 
Henk ! Jos en Ab van hartè proficiat en ook de grootou\l ·n 
met deze aanwinst 
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- 304---------------------------------------------------·-----------Ab .verzocht ons namens Henk zijn dank over te brengen aan de derde el ftallers en de overige Lensleden voor de vele bloemen en attenties, die hij mocht ontvangen. 
-A'.Beck, Planten oord 272 mist' sinds een week of wat zijn trainingstrui, die hij destijds heeft uitgeleend aan een keeper waarschijnlijk van Lens 5 of 6 in een wedstrijd op ons eerste veld tegen Rava of VVP. dil degene., die dit kledingstuk nog onder zijn berusting heeft zich· melden? Bij voorbaat dank. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 3 APRIL 1960. 
-12 uur THE - Lens 1 
-12 ". Lens 2-Laakkw.5 

8BB!BELLINGEN OPSTELLIN::¾EN 

Aerdenhout, Berkenrodweg 
V l G l L 6 

Lens 1 : H.Eisenburger, R.Blok,G.Kemperman, B.Luijckx, . C.Peeters, J.de Heer, W.V,:mderbos,Vi.Stoové,P.Kemper,B.Hendrickx .T .R~s. Res.: R.de Viaart, G.v.Duuren, H.P.v.d.Spek. Grensrecht:,_:r:_: dhr.A.Bogisch. Leider : dhr.S.B.Gras. Samenkom<Jt; 10u30 Café J.Hierck, Apeldoornselaan 46 ( per bus ), 
, Len'!_..3_ : C.v.d.Beek,L,M.Knïjf:f, H:Keniper, JI.Dietz,L,M.L. l{nijff, A,Linnewoever, R.ll!ahieu, F.Burghou,1t, H.Jacobs;H.Rooduijn,P.Meershoek. Reserves : ll.v.Dijk, K.v.d.Laan,H.Verheugd. Grensrechter: K.v.d.Laan. Leider : dhr.A.de _\"leert. Afschri.ivin,o:en aan dhr .J .Borsboom, Laan van, !lieerdervoort 567. TeJ.639090. 

Pro.o:ramma Senioren voor 
- 14 uur_ Gr.W.Vac 1 - Lens 

., 12 uur 
è:l.ededelin,o:: 

Zondag, 10 April 1960 
1 12 uur Lens 
Vrei enburgh 10-Lens 9 

2 -BEC 3 

Zoals uit de bovenstaande·opstellingen blijkt, heeft het bestuur besloten, de nog resterende wedstrijden aan te grijpen om een aantal proefnemingen te doen, Vanzelfsprekend houdt dit niet in, dai de spelers die deze week niet zijn opgesteld, niet moer voor de hogere ',llftallen in aanmerking zouden komen. Getracht zal evenwel worden in de naaste toekomst een inzicht te krijgen, hoe de jongere spelers het er in de hogere elftallen zullen afbrengen. 
Mede aan de hand van de trainingsresultaten zullen nog andere spelers worden geprobeerd. 

· Het is dus zaak speciaal in 'de komende welrnn zowel bij Vl€dstrijden als training bijzondere activiteit te ontplooien. Daar de heren C.Hoogcveen, H.v.Eijn en J.v.Venrooy zich met de , 
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zienswijz·e van het bestuur hiet konden verenigen, hebbe!ê zij 
gemeend voor de same.nstelling van de. elftallen geen verant
woordelijkheid meer· te kunnen a·anvaarden, 

PROGR.~h1HA_JUNIOREN VOOR ZA<ffiRDAG, 2 APEIL 1960 

-3u45 Celeritas - Lens komb.A Terrein Leyv,eg 
-3u45 Celeritas .. Lens 5 Terre.in Leyweg 
-3u45 VVP 7 - Lens 7 Terrein Zuiderpark 
-2u30 Celeritas - Lens 9 Terrein Leyweg 
-3u45 Lens 10 - Gr.Yi.Và.c•s G 2 L 5 V 1 

'-3u45 Vredenb.10- Lens 11 Terrein Rij~v;ijk 
-2u30 Q.Steps 12-• Len.s 13 Tet rein Nijkerklaan 
-2u30 Gr.W.Vae - Lens 14 Terrein Buu_rtweg. 
OPSTELLINGEN ; 

Lenskomb .A : P .Schul ten ,A. Th<,;nas, W .Hans en ,A .Roodtüjn ,R. Roodbol, 
!i.v. '.ilfhout,J.Molier, G.Halleen,C.Nuytens,,L.Thomas,P.de :traas 
Res.: :LWamsteeker, F .Duym. Samenkomst: 3uur '!.,eyweg, Hengelo--
laän. · · -----------,- - 1 

I,~ns 5: G.Ekelmarn,,J .Jacobson,J .Veldink,J .Wi tting,E. 
Nieuwenhoven, S .Douw, V .Nowee, J. v .d .Knaap, L. -~r :û .Plas, B .Erouv,3r) 
W.Burghouwt. Res.:Th.v.Paassen,A.v.Egmond. Samenkomst: 3 uur 
Leyweg, hoek Hê;:,."gelo-laan. 

Lens 7 : als bekend met J .Groothui•zen. Res.: J .Kreuger. 
LerÎs9_: als bekend • Res. E.Wezenberg~enkomst: 2 uur Leyweg 

Ley,1eg hoek Hengelolaan, 
Lens 10: als bekend. Res.: H.Wezenberg. 
Lens 11: als vorige week tegen· DHBlliC met J .Schellart. Res. 

ll'.v.Geest, J.Jehee. Samenkomst: 3 uur Veluweple.in voor de 
school. 

Lens n. :als vorige week. Res. S.Kretz,·§~men~: Terrein 
Quick Steps. 

Lens 14: als vorige week met A. de Veld .i.p.v. S.Kretz,Re~: 
A.de Brouwer. Samenkomst: 2 uur Metropoletheater, Laan van 
!.!eer.dervoort, ho'ek Carnegielaan'. ,' 

Afschrijvingen : zie juniorengids. 
Pro,gramma Junioren voor 9 en 10 april lliCSVl'.f- Lens 4; Quick 

Spes 6. - Lens 'i;Vredenburcr, 8-. Lens 9. 
PROGRAid A PUPILLEN VOOR ZA'P"RDAG, 2 APR~l, 

- lu45 
- lu45 

Lens A - Wilhel'mus A 
Q.Steps B-Lens B 

G 1 L 5 · V 1· 
Terrein Nijkerklaan 

, 
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-lu45 Lens G - VVP D . G 1 L 6 .. V 2 
- 2uur Wilh. G -Lens D Terrein Voorburg 
-lu45 - Lens- E - GDA D G 1 L 6 V 3 
DE UPSTELLHlG:E.'N : _ lSamenkoms· Lens A: Res.: K.Grimbergen. lu30 ingar 

- Lens B : als bekend. Res.: G.Rooduijn, L Meenk Q.Steps t, 
Lens C : als vorige week, dus met Th.Hoefnagel. - · 

· Res.: E.Groen, N.v.Lecuwen: -- --
Lens D: F.v.BóheeI:1en,W.Krol,M.Broeke,V .• v.d.Rµitenbeek, A, 

Jansen, J.v.Dorp·,R.Blok,P.de Kleyn,A.de Vries,J .v.d.Zalm; 
P.van Dijck. Rea: A.Neecke, F.v.Es. Samenkomst: lul5 Velu 
plein voor de schooi. 

Lens E: R,v.Boheemen,R.Bergmans,R.·1'üends, R.Boordie Ripe 
A,Groot, C/Lustenhouwer-, J .Hermsen,J .Nuyen, R.Camphuizen 
A.Duym,L.Boin. Res?: ].Hoogeveen, J.Hejan. -

!,!.Bakker en B.Osse zijn niet opgesteld i.v.m. hun niet• 
opkomen. Zij dienen de reden daarvan op vrijdagavond om 7 1 
te komen melden bij dhr,A.van Gastel, Tomatenstr.166. 

N.B. Dit is géén aprilmop. 
Prógramma Pupillen voor : GDA - Lens A ; Lens B - Vred, 

burch; DHBRK - Lerrs C ; Lens D - GDA; Lens E - Rave. 
RLSERVF]PROGR;\MMA . 

Als de velden zijn afgekeurd is er om twee uur trainin1 
in de zaal a:;m de Herschelstr. voor Lens A en R,Bruggeman, 
Th,Brochard,· F.v.d.Breemen en J .Lieshout. Om half. vier voo, 
overige. B-pupillen en voor Lens 13 en 14. · 

De spelers van °Lens _9 _ t/m 12 kunnen dan om half drie t, 
in ons clubgeboüw,· 

· LENS 1 GRANDIOOS KJ\1i!PEOEN ! ! 
- Op formidabele wijze heeft Lens I(jun.) haar kampioen

schap in de wacht gesleept. Met maar liefst 9-2 werd Quic~ 
ingemaakt ! -

In de a.anvan_gs.fase die door de zenuwen een ietwat rorr 
lige indruk maakte, heeft het daar zeker niet naar uitgezi 
want Q,uick kwam al spoedig tot een voorsprong (0-1). Maa,r 
voor de rust wist Lens door doelpunten van Wil Venderbos ( 
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en reeds bij voorbaat voor de. filmèame1'a I s verschenen, werd met élan aan de tweede helft begonnen. Niemand. verwachtte da· onze· ·ploeg een zo grote overwinning zou gaan b_ehalen; 
R.Roodbol c.s. ·gingen nu echter met z-0 veel er.thousiasme 
spelen ê.at de Haantjes finaal onder de vóet wergen_gelopell. De eerste ·goal· ontstond uit .éen merkwaa_rdige penalty : 'i,Uick 
had van doelman vervdss€ld- zonder· de_ scheidsrechter daarvan in kennis te stell_en. En toen dé fl illegale)' -doelwachter de. bal in handen nam, was _het derhalve penalty· (4-1). Hier~a werd het een spel van kat en muis. ·De voorsprong werd opge
voerd tot maar liefst 9-1 door doelpunten van Michel,Heinpie-t Peter.en Ge:rrie (2x). Vóór-ons laatste·doel:punt tot stand kwam, had reserve-keeper'echter nog ,een- z_wak mo_mentje waar 

· door een vijandelijke aanvaller dankbaa± gebruik van werd gemaakt. De einduitslag werd aJ,zo 9-2 in ons voordeel. 
Bijzond,re bijkomst:gheid bij deze prestatie is dat met 

deze overwinning het elftal ·van Ronald Roodbol voor de de1·de , maal in successie kampioen werd. I:i t is voor een groot deel te danken aan de uitstekende.verstandhouding tussen de spil.ers Dit werd ook onderstreept door orize voo:ryi tter die in zijn · huldigingsspeeçh ook al even wees op de (senioren-)toekomst die vóór deze jollgens ligt en die, met al die successen, heel wat belooft. Rond half vijf trok.het glundere elftal van de Ilengelolaan weg om in II Kota Radja 11 , een indisch -restanrant, het a_angename met het nuttige te· verenigen, Uitblinker tij
dens deze eetpartij : Gerrie van Duuren. 1 s Avonds was er in de clubtent nog een gezellig samenzijn met de '.'. dames II van a, spelers, onder leiding van Joop Sohutte. · 

Aan het eind van dit verslag dankt de reporter de heren Sarolea, Schutte, de Boer en· echtgenote, en Norber.t Roozenburg voor hun medewerking. Een g.:-andioos slot van een grandioos seizoen. · 
·, 

·-.:-:-:-
De wedstrijd van de A'-pupillen tegen MOA is (ook) be. slist em verslag waard. Niet àlleen om de uitslag 14-0. 

l!iaar vooral, omdat er goed spel vertoond werd. Ondanks de 
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geringe tegenstand liet niemand zich tot pingel-acties ver'leiden. Er werd geopereer<i met vlot samenspel en het gevolg was, ,dat doelpuntenmachines " Branclenbu~g en Cobben op volle toeren konden draaien : resp. 6 en 5 voltreffers. Meerdere doelpunten waren van bijzonder fraai gehalte. Keeper de Waart_, die in een·" vergeten gebied" vertoefde ·verdreef de tijd met het gebruiken van zijn twaalf-uurtje. 
Eindstand LENS 1 

1. RVC 7 16 15 - 1 30 58- 9 2 GDA 6 16 7 5 4 19 43-28 3. Q.Steps 6 16 9 1 6 19 42-33 4. .Verburch 6 16 8 3 5 19 40-36 5. BTC 5 16 7 2 7 16 41-32 6. Postd.6 lG 6 3 7 15 24-34 7. Lens 7 16 3 5 8 11 21-39 8. Westl.6 16 2 4 10 8 11-39 9. .Velo 6 16 2 3 11 7 12-42 

' 
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__ ])_E. LENS R ï,,'V U E ~ _ // 

Weekbl:~-~~~~;~~~~~~~~~;;;~-.en StTEL 11 / -

Redactie : G.Lam, Wilgstr,71,tel,391224 
G. Jehee ,K .Emmakade, 50, tel. 633674 

"Gironummer t.n.v;Penningili. L1NS : 336711 

J 

-========----=========~===· =,===========z===·==============·======= 
33e'JAARGANG (1959-1960) n°32 -7 APRIL 1960_ 

=--=-========·==========--==-====================================== 

Donderdag 7 April 
_ Zaterdag 9 , · 11 

Zondag 10 11. 

Maandag 11 11 

Dinsdag 12 11 

Woensdag 13 11 

Zondag 17 ' 11 

1960 ··: 
L1NS 1 ZAKAGENDA 

1 

Bestuursvergadering, zaaltraining 
Junioren 7 en 9, pupillen A t/m E 

. Senioren 1,2 en 9, junioren 4 + ,Sen. (vr.) 
Lens'clubavond ! 
Juniorentraining! 
Wo<,nsdagmiddagclub, 1 s avonds'· training._ 
Hoogfeest van Pasen.· 

HEBT U AL EENS EEN LID VOOR ONZE CLUB GEWONNEN ??? 
-==-=====-==============-, ======================================= = 
K.N.V.B.-TOTO. 

Het was te verwachten, dat de II Engelse .pool II over het alge
meen een teruggang in de inzet zru vertonen. Dit was- ook. bij c,ns het 
geval. Toch kregen we nog 446 formulieren te verwerken. ]:e uitslag 
waren bij voorbaat even zovele verrassingen. Prijswinnaars hebben z 
dan ook niet gemeld, · 

Gelukkig komen er voor Zondag a.s. weer bekende namen op het 
formulier voor. Indien U ~r, das voor zorgt, da\ dit formulier, inge 
vuld, voor Zaterdagmiddag a.s; ZES UUR op de bekende adressen is in 
geleverd, dingt .U weer mee naar een behoorlijke prijs. Maar denkt l' 
vooral om ti,idige inlevering, Veel· succes ! 

' 
OFFICIEEL 

IN BALLOTAGE: 
n°S.7 ï:i.A,W. Berendsen 2.3,50 Oosterhesselenstr.43 

88 A.C.G. van Strien,11.7 .50 Korte Stede 29 
89 B.H.J.lfe'ethuis, 17.1.41, !,!elis Stokelaan 994 
90 Fr. Bonte, .. 8.7.40 2e Schuytstr,76 · 
91 R.A.' ... van Viassem, !1--4-51 Wolwe:lrersgaarde i;fOl 

NIEUfü~ DONATEURS : -
n° 680 mevr.R. Dijkhuizen-De Iiagraauw,' Columbusstr.112_ 

681 ;.r.v.Ierland , Nieuwe Laantjes 21 te Scheveningen 
682 C.Langhout, de la Reyweg 24 I 
583 P,van Leeuwen, Abrikozenstr.145 

', 
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BllSTUURSVEHGADEHI!ifG 
De uitgestelde bestuursvergadering van 1 dezer, wordt nu 

gehouden DONDERDAG, 7 Ap,ril 1960, dus hedenavond,. ten huite 

van de heer H.Houkes, 2e Scheyt$tr.60. Aanvang 8 uur. 

VARIA. 
-Heeds geruime tijd kon•Henk Janssen niet meer zo goed 

uit de voeten, als hij )'lel·zou willen. De doktoren blijken het 

·ongemak thans op het spoor te, zijn. Dit maakt echter noodzake

lijk; dat Henk korte tijd in de St.Ursulakliniek zal moeten 

doorbrengen, waar hij Maandag j.l. zijn·intrek-heeft genomen. 

Wij wensen Henk "van harte spoedig algeheel herstel tcie. 

De midvoorplaats in het veterane11elftal blijft voor je gersEer

veerd ! 
-Guido Halleen miste n_a de kampioenswedstrijd tegen 

Quick zijn Lensshirt. Guido zal degenen, die licht in de duis

ternis kan brengen, zeer erk~ntelijk zijn • 

. UI'rSLAGEN VAN ZATERDAG EN ZUNDAG J .L. 
Senioren ' Junioren 

THB - Lens l' _1-2 Celeritas - Lens Comb • .A(vr.) 

Lens 2-Laakkw.5 3-3 3-1 

Pupillen .Celeri tas.:. Lens 5 ( vr.) 4~2 

Lens! A-Wilh.A ' 4-0 " - Lens 9 (vr.) 4-1. 

Q.St. B-Lens B 1-1 VVP 7 - Lens 7 ·3-0 

Lens C-VVP _D ' 10-0' Lens 10 Gr.W. 8 2-1 

\iilh.C-Lens D. 2-0 Vredh.10 - Lens 11 ? 

Lens E-GDA D 2-3 Q.Steps 12-Lens 13 1.-2 

Hel,aas ontbreekt ons de uitslag van junioren ll. Zon-Thet 

erg veel moeite zijn om na afloop van de wedstrijd de uitslag 

even aan het secretariaat.door te ·geven? ' 
· ··· · , ,. : · · ·-:-:-:~ Gr.W Vac 11-'-Lens 14 6-:1 

PROGRAtfü'.A &ENIOREN VOOR ZO!iDAG, 10 APRIL 1960: 

- 14 uur 
- 12 " 
- 12 " 

Om 

Gr,V.Vac 1 - Lens 
Lens 2 BEC 
Vredenb.10- Lens 
de H.V .B.-beker. 

1 
3 
9 

Buurtweg, Roggewoning 
Vl'Gl 16 

van Vredenburchweg naast n°70 

- 12 uur De Jagers· 1 ,- Lens "üostersportpark" Wassenaarseweg. 

Vriendschappeli~k 
12 uur Lens comb.- VUC comb. V 2. G 2 L 6 
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0PSTELL'.i:NGE,N 

Lens 1 : H.E,isenburger, R.Blok,K.Ras,J.B~ijersbergen,C. 
Peeters, B.Luijckx, \Y.Venderbos,yl.Stoové, ·J;'.Ke::iper,B.Hen
dricks, G.van Duur.en: Res. C.v,d.Beek, H,])ietz,H.P.v.d.Spek, 
Grensrechter: dhr.A.Bogisch.· Leider·: dhr. S.B.Gras. 

Lens 2 : R.de Waart, A.v.Laarhcven, H.Xemper, L.:H.Kni;jff, J.!.i.v.d 
·Heer, A. Linneweever', J. Jager, R :Vlüs tefeld ,H. Jácobs, H. Lanc,fo, L .Fortrr. 
Hes?: P .Bergenhenegouv1en, J .Kuijr,ers,. ·F. Schippers . .Q:r~nsre ch:i;er: P .Be 
gènhenegouwen. Leider : dh:r .A. de Weert. • · 

Lens 9 : L..Suijkerbuijk,J .v.Beek,W.Klünnen, J .v.Zc.'l,F .:;,...Onna,J .lia 
pêl, A.Onderwater, A.Lunet, C.J.Kras,L.Hanssen, N.Drabbe. Res.: W.v 
d.Laan, J\.Roebers. Grensrechter : W.v.d.Laan. ' --·- · .· 

Lens ( HVB-combinatfèJ;- C. v,d.Beek ,K.,-. d. Laan, G .Kemperman ,iLDietz 
. H .Rooduijn, H. v .Dijk ,R.l.:ahieu, H. Cra12m, F ,Burgb.ouwt ,H .P. v. d .Spek,P?lv,e 

0

hoek. Res. : A. Nawee, F. de Hoogd. Grensrechter: .A. Nov:ec. · 
Lenscomb.: AC.A Lunet, C. Veldink, J. Linn-ewëêv&r, B .Hee thuis, C .Hooge 

veèn, .G.v.Gein,F_.de Groot, J .Ransd0rp,ILHeer:cens, H.Puinîngs, 
J.Brussel. Res.: E.LöwenGtein, ·1.Elom,A.Kx·ol.-Grensrechter: L.Blom. 

Afschri,ivi1w,en aan dhr.J .Borsboom, Laar\ .. ,,;_n lfoor·derY.oort 567, t(ll 
639090. 

PROGfulJ,·il,IA SU!IOREN VOOR !11A_<\NDAG, 18 APRIL 1960. 
,Competitie 12 u. Naaldwijk 2-Lens 2 12u. Lens 9-Vlesterkw.9 
VriendschaPpeli~k: ' 

_14 u.Spoorwijk 1-Lens -1 
12 u. "·. combA-Lens· comb .A 

12 u'. 
14 u. 

Spoon.ijk cor.ib .J.3-Lens comb .B 
11 vet. -Len,s veteranen 

om de HVB-beker : 12 uur Lens '_ lf"SH 1 
' ~ : :.._.: -.: - : -

PROGRAlflllA JUNIOREN VOOR ZATE,RDitG, 9 .APRTL 1960 

-3u45 Q.uick Steps 6 -Lens' 7 Terrein liijkerklaan 
-3u45 Vredenb~B -Lens 9 ·, Terrein v. V:redenbu:r·chweg 
-3uur :tens 13 -Lens 14 ... :"1 . G 2 L 5 V l 

PROGRil.!.!LLl\ JUNIOREN VOCR ZONDAG 10 April 1960. 

-2u30 RKSVl:, l .,. LeÎls 4 ~errein Lens G 2 1·5 V l 

DE OPSTELLINGEN: , 
Lens 4 : b.v:E,gmond, J.Groeneveld, J.lluyvestyn, R.t.:cyer, L.Scholte 

R.Koolmees, F.v.Dijk,H.Englebert, R.Borsboom-, A.de ,Tong, 1.~.nglebe,r 
Res.: A.Vrielink. 1Jeze wedstrijd wordt' op ons veld gespeeld. 

Lens 7 : als bekend met Il.Paulus i.p.v.J:Grooth;1izen. Res.: Th.v. 
Paassen, A.Versteegh. 
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---------- '--------------------------------------------------Lens 9 : als bekend met J.Groothuizen i.p:v.J.K:j.ebert.Res: · 
N .Roozenburg en C. y :.Baal. Samenkomst: 3 uur Veluvieplein vo·or de 
nchool. 

Lens 13: als. vorige.week met H.Smit. Res~: S.Kretz. 
Lens 14: als vorige week, 

· Afschri.iYingen: Zie Juniorengids. 
-:-:-:-

PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 9 APRIL 1960. 

- 2 uur GDA a - Lens a Terrein Loosduinen 
-lu45 .,Lens b- Vredenb.b G 1 L 5 V 1. 
-lu45 DI!BRK a..:.Lens C Terrein Ockenburgh 
-lu45 Lèns d -GDA C G 1 l, 5 V 2 
-lu45 Lens-e -Rava f G l L. 6 V 3 
-3uur Lens f -Lens g G l L 6 V 2 
1m üPSTl,LLINGEN 

Lens a : als bekend met. J .faiddeldorp i.p·.v.\/.Schuurman. 

, . 

Res.: Il.Verheugd en M.Berenstein. Samenkomst: 1u4ü voor de ll.;K. 
Kerk te Loosduinen. 

Lens b : ll.Bruggeman,F.Koene,A.Koopmans, J.A.Groothui•zen, 
G. v.d. Togt, J .v .Liesgout, J .l.i .Groothuizen, 'l'h .Brochard, J. Vialsarie 
Wolff, F.v.d.Breemer, A,Schellart. Res.: W/Schuurmari. ·• · · 

Lens c · : G. Vervaart ,H .Jfothk1anG ,A. Overklift, 11 .v.Es,F. v.d. 
Ouderaa, R. v.d. Bemt, Chr .Kreuger, H. Sui jkerbui jk, 'r. Charles, 
J.Grqeneveld, R.Duyvesteyn. Res.: .E.Groen. S&menkomst: lu30 
ingangsportpark Ockenburgh. 

Lens d: .F.v.Boheemen,1{::~Brocke,Yi.Krol,J.i.r.Dorp;A.JanSsen, 
J,;. v .d .tui tenbeek, R.Blolc, Th .Jioc:,fnagel ,il. de Vries, J. v .d .Zalm; 
r.van Dijck. Res.,:J .Nuyen en· L.1\eenk. . .. . . 

Lens e. : P.de Kleijn,R.B~rgrnans,A.Groot,R.Boordie Ripassa, 
l.i .Bakker, C. Lustei:ihouwer, J .Klink ,A .Duyrn, R .,\rónds, J ,Hermsen, 
R.v.Boheemcn, Hes.: A.!foecke·, R.Carnphuizen, 

Lens f : · R.v.Bohèemen:,1.1:.:eenk,J.Nuyer..,F.v..bs, J"Ï\'lejan, 
N. v'.Leeuwen, J. v. d .Ra.ad t, . B .Hoogeveen ,t.Boin-,Ê .:Bakkers ;A ;y. Strien 

Lens_g: r.de Kleyn,J.v.Broek,C.Schrijnen, ;..Mc8cke,,J.Ditt
rr~ar, P .Os0e, C. v. Zeelartd, A ~Nieuwer;kamp, V! ~ Schuurmail, L. Schuur-
r:11::n, C.G.r-lmbergen.. ·i· ··· 

Afnchri .ivinp.;en : zie Jun-iorengicis. 
-·-· -·-·-
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KAïtPliiI1"UWS: 
iiet &antal kampaan,;.eldingen ovetr·eft reeds na het 

eindtotaal van alle vorige jare•., met uitzondering van 1959. 
Maar als het in dit tempo doorgaat, wordt ook dgt getal binnen 
een week overschreden. 

Naar het zich laat aanzien, zal Lens ook dit jaar 
· van alle verenigingen in het hele land n;e t het groots te aan- · 
tal jongens aan het kamp deelnemen. 

l.Iaar .•.• onbeperkt is het aantal deelnemers zelfs 
bij Lens niet. 1nkele zondagsjunioren hebben dit al tot hun 
schade ondervonden, want groep I is geheel volgeboekt. En, 
hoezeer het ons ook spijt, deze groep,is niet voor uitbrei
ding vatbaar. 

Voor. de beide andere groepen is nog tot 20 april 
aanmelding mogelijk bij dhr.A.van Gastel, Tomatenstr,166. 
Hier zijn ook alle gewenste inlichtingen verkrijgbaar. Te;L. 
339900. . -

. Kampkommissie. , 
TRAINING. 

' , . . 

De zaaltraining voor de juniorên sluit op donderdag 
7 April. Dan trainen Lens 9 en 10 voor het laatst. 

De A-en B-pupillen komen dan disndag 12 april.nog 
aan d& beurt en daarna sluit de zaal voor.lopig. 

Na Pasen komen de v~_erde-klassers aan 'bod vc;,or 
veld training. 

,, 

, De traiijing op dinsdagavond voor de tweede groep ju,-
nioren is inmidd ls begonnen." Deze is alleen bestemd voor degenén 
die een uitnodiging ohtvingen.' · JUKO · 

192U-1960 
Vie leven in een bijzonder ja·ar. ! U weet het( het jaar 

·waarin onze club zijn 40 jarig jubileum viert. De re;porter·van 
het feestcomité heeft in de rubriek onder bovenstaande her
kenningsmelodie reeds enkele ms. len de aandacht gemastigi op - · , 
de grote feestavond in de l!ierentuinzaai op 18 Lee. a.s. 1chter, 
de festi vi tei ten beperk.en zich niet tot deze feestavond alleen. 
Onze ijverige· Juniorencomn:issie·werkt momenteel aan een groot 
jubileumtournooi voor vrijwei alle Junioren-en pupillenelftallen 
en om een indruk te geveri van de omvang vd.n dit.toernooi vermelden 
we dat 17 elftallen van Lens hieraan zullen deelnemen. In totaal 
zullen· 1500 junioren en pupillen - realïseert u· zich dit everi 
15QO "jongens ! - gedurende een aantal t_ournooidagen verdeeld, 
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· over enige weken onze terreinen bevolken ! : , 

· Ook voor dé senioren "1ordt druk gewerkt aan de voorbe
reiding van een tournooi. 
~ Voorts is er de réunie van· oudleden en de kerkelijke 

v;ering; over al deze onderdulen van het Jubileum zullen U nog 
r.n.dere gegevens bereiken. 

Tenslotte een enkel woord over een tweetal onderweq;en 
die ons na aan he.t hart liggen. 'De inschrijving voor de feest
evond en het jubileumfonds. Wat het eerste betrèft, tot heden 
z.; jn bijna 200 kaarten vastgeboekt en de ~nsch1·ijvers zullen 
binnenkort hierover hader horen van het fe,estcomi té. En het 
t·11eede ? Wel, we hebben 1'fuke na'ar de stand gevraagd en de pen-• 
n; ng,~eester dhr .,\.Hoefnagel kon ons mededelen dat per heden eer\ 
b~drag van f-147,53 vergaard is. Dit bearag is bijeengebracht d 
d,,or onze leden en u.onateurs - en wij willen hierbij al dezen 
13,aHrne bedanken voor hun steun. , 

Vle zijn er echter van overtuigd, dát nog velen hun goede 
voor·nemens zullen uitvoeren en dat wij. binnenkort aan de eerste 
f.250,- toe zullen ·zijn. Hiertoe vermelden wij onderstaand.nog 
even het gironum.er van onze penningmeester dhr.A.Hoefnagel, 
nl. n°G724u. 

Dé Reporter van het Feestcomité. 

,D:'.: 1DSTRIJDEN VAN ZONDAG. • 
Eet eerste wist in de eJCpèrimentele opstelling de ui twed

st,rijd tegen THB met 2.-1 te winnen·. Een goede ·ilrestatie van ons 
sterk verjongdEf elftal. 'Meer 'echter nog dan de uitslag,· deed 
4et vertoonde spel.het è:X:periment ·als zeer geslaagd uitvallen. 
Zonder werkelijk een opèhbaring te zijn, deed dit elftal toch.
enige lichtpunten naar voren brengen, vooral daar het accent 
meer· op techniek en cÓmbinatiespel wer.d gelegd. Van de wed- · 
strijd zelf weten we weinie· 'daar er geen verslag binnenkwam. 
Eerste elftallers, zorg zondag voor een goed besluit van de 
competitie op de Roggewoning ! , 

Van het tweede weten wè ook niet veel, alleen, 'dat de pun
ten met Laakkvrnrtier· gedeeld w,:,rden en dat de geblokten door 
tllkele fouten nogal go'"dkoop aan'hun doèlpunten·kwamen. 

Bij de Junioren werd de drievoudige vriendschappelijke 
onj;moeting tegen Celeritas op alle fronten verloren. Toch·waren 
het nuttige oefenv:edstrijdeh;· 
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Lens 7 kon het niet bolwerken tegen koploper VVP en ver

loor kansloos (0-3). Kampioen Lens 10 besloot de oompeti tie· 
op waardige wijze. door. nummer twee Graaf \','illeih met 2-1 er 
onder te. houden. Henk van Paassen c;s. zijn dus dit seizoen 
ongeglagen gebleven, met slechts één gelijk spel in de eerste 
wedstrijd •. Ons compliment ! • 

Lens 13 verrichtte een opvallende prestatie door aan de 
Nykerklaan Quick Steps met 2-1 te slaan. Een fraaie revanche 
voor de zware nederlaag, die wij op eigen tûrrein tegen deze 
club;1.eden ! . 

Lens 14 verloor op de Ro6gewoning met· kloe.ke cijfers : 6-1. 
Wanneer halen deze jongens weer eens ei;n puntje ? 

Helaas ontvingen wij ook van de juniorenwedstrijden ·gsen 
enkel verslag! G.L. 

-·-·-·-·-
DE LENSREVUE-üMSLAG • 

. De voorraad Lenprevue-omslagen raakt uitgeput en er zullen 
spoedig nieuwe gedrukt· moeten worden. Vlé moeten echter nog 
enige adverteerders hebb.en vdlor deze omslag, . , .. 

Lens ers, kijkt U eens om U heen, of U n•iernand kunt vinden, 
die een advertentie in· ons clubblad wil plaatsen. Heetft U 
een candidaat, meld U zich dan..even bij de heer A.Hoefnagel, 
Tomatenstr.243- Liefst met spoed 

-:-:-:-:-
DE KLAVERJJ.SDRIVE • · ' 

De klaverjasdrivé met eierén als inzet verloopt prachtig. 
Op ie_dere maandaga.'vond worden mi.nstens lo tafels door klaverjas 
liefhebbers bevolkt. !let is dan ook steeds buitengewoon gezel
lig op' onze clubavond, waartoe de 'deelname van .een flink aantal· 
dames aan onze eierendrive mede bijdraagt •.. Us tegenstanders. 
zijn ze echter deksels moeilijk te bestrijden ! 

Hoe de stand is in de ·drive ? Wel orgariirator Jos Jager wil 
diii liever in petto houden; bij wijze van verrassing. We we~ 
ten echter wel dat,Jos· persoonlijk hoge ogen gooit. Ook valt 
het op dat bij de II topfiguren II twee junioren uit het vijfde 
(het elftal der gokkers ! ) vert~gemvoordigd· zijn, nl. Steëf 
Douw en Wim Burghouwt. · 

. Voor de rest moeten we maar afwáchten, wat de komende avonden 
ons zullen brengen, In ieder geval veel plezier toegewenst. ' 

Troefbo~r-
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ENKELh STANDEN. 
Senioren 3 K 

1. Postduiven 5 18 14 4 - 32 67-14 
2. Archi:r;el 6 18 11 3 4 25. 68-33 
3. Rava 5 18 10 1 7 21 60-38 
4. GJJA 5 18 7 5 6 19 60-58 
5. vue 9 18 8 2 8 18 54-51 , 
o. Wassenaar 7 18 7 3 8' 17 54-63 
7. vcs 8 18 6 3 9 15 54-68 
8. DHL 6 18 :7 1 10 15 37-56 
9. Lens 5 (x) 18 6 4 8 14 42-51 

lü. HVV 7 18 l - 17 2 21-85 
(x)= 2 punten in minderingw.n.o. 

Senioren 3 L 
1. Rava 6 16 11 2 3 . 24 68-34 

. 2. Rijsw.6 16 10 2 4 2·2, 55-50 
3. VVP 6 16 8 ;1 5 19 50-33 
4. VeS 9 16 8, 2 6 18 52-41 

! 5. vue 10 16 .5 5 6 15 47-48 
6. Quick 8 (x) 16 7 1 8 13 65-53 
7. Lens 6 16 6 1 9 ·n 47-49 
8. .Celeritas 7 16 5 1 10 11 · 40.:.74 
9. Vredenli.6 16 3 1 12 7 45-87 

(x) 2 punten in mindering 
HllS 10 teruggetrokken, I , , 

Senioren 4 U · 
1. Wdsterkw.8 18 14 2 2 30 74-20. 
2 .::A1 chi pel 8 18 14 2 2 30 53-17 
3. Lens 8 18 12 4 2 28 .55-52 
4. VVP 8 18 10 3 5 23 37-36 
5. Quick lÓ, 18 7 3 8 . 17 39-37 
6. VIOS 8 18 4 5 9 13 27-34 
7, eeleri tás 8 18 6 1 11 13 32-53 
8 .. Cromvliet 8 18 5 2 11· 12 21-46 
9. VCS 11 18 3 5 10 11 35-51 

10. Bl.!T 8 (x) 18 1 1 1.6 1 20-67 (x) 2 ptn. .in mind.) 
JUNIORJ,;N °A 1 

1. LENS 1 16 12 1 3 25 78-35 
2. DHe 16 9 5 2 23. 57-29 
3. ADO 16 9 2 5 20 67-42 , 
4. Vlesterkw. 16 8 4 4 20 66-45 
5, Yromvliet 16 8 3- 5 19 ·59-46 

=~·=·.--·===============.-========= ================. ========= -
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. ; .... 33é JAARGANG (1959-1960) nó33. 14 APRIL 1960 .. , '.' 

-------=---------------- ----- - . - ...... --------- , __ .:a ____ .,_ .-------- - • 

LENS'Z.AKAGENDA 
Donderdag 14 april Zaal training 

Pupillen A t/m F i 

Sen. 1 + 9 + diverse 
Clubavond 
Juniorentraining 
Woenèdagmiddagclub 

Zate,rdag · 16 11 

ifaandag 
Dinsdag 

\'Joensdag 

18 
19 

20 

" 
" 

" 
·• · ·•s.:.avonds training; 

Geacht Bestuur 

Al·ben ik nog maar 14 dagen oud 
Ho9p ik, dat het U niet benauwt; 

combinaties 

Om mij aan. te nemen. als ads'pirant pupil 
l11ij11 ouders zeg 0 en omdat 'k het zo graag wil 
i&ijn opa heeft lange tijd in het eerste gestaan 
E.n H; wil die weg ook· op gaan· ,•· 
1'1ijn vader speelt zijn partij ook nog mee 
En ov13r mijn oom_s in Lens beri • iK ook tevrée . , 
l1iijn mamma is iedere Zondag trouw op 't veld 

, 

bn wánneer ik la ter ',s·peel ho0p ik dat ze ons n'og steeds 
·· 'vergezelt 

Ik hoop een goed en trouw :Leµs!,)i:- · te ,,orden 
Daarom ben ik ook i!1 een Lensfamilie geborén 
Als ik zo mijn vader zijn vo!,)tbalschoenen zie. 

-

--

Dan ~o.op ik als ik 18 ben met Lens te spe.len in de \'re- . 
· · · divisme 

H.J.A,Hoppenbrouwers 
Loosduinsekade 60 

. Henk Hoppenbrouwers 

Den Haa1;. 
(geb,25.3.60) 

OFFICIEEL 
In. ballota1;e: 

n°90 : _ Fr. Bont.e, · 8 .7 .40 .2e Sç:huytstr. 76 · 
' n°91 R • .A.W.v.Wassem, 4.4._51 Vlolweversgaarde 

n°92 J.Vlebbers; 22.2,50, Newtonstr.272 
501 

/ .• 
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NibUWE DONATbURS: . 
684 Ir .A.Bornsboom, lleelbeslaan 2 te Amstelveen 
685 D.H.Kruse, Zoutmanstr.3~a Den• Haag · 
686 lfovr.v.Zilfhout-Dekker, Walnootstr.85 
687 Mevr.V/.Ten Toer, Amalia v.Solmstr.28 
688 J.de \/aal, Loevesteinlaàn 259 
689 A.S.J.Meyer, Vruderustlaan J71_ ·-·-
690 '1''.de Haan, Vogelkersstr.30. 

· 691 N .de Haze, Oosterhesselenstr. 97 
692 Mevr. I.:,.oes, Nicolaistr.50 
ELTALCOl/ij;1ISSIE: 

In de Donderdag jl. gehouden vergadering heeft het bestuur 
be.sloten, dàt de taak van de heren C .Eoogeveen, }I.v.Rijn en .J. 
vah Venrooy, tot de a.s.· jaarvergadering zal worden waargenomen 
door de heren A.iioefnagel, H.Houkes en J.\;üste-feld. 
JUNIORLNCCJi·.11.,IS ,, IE: 

De heer H.de Bakker i's wegens d;ukke werkzaamheden piet meer 
voor de juniorencommissie be.schikbt:ar. In zijn plaats is benoemd 
cle heer ll. van Dijk, die zich reeds geruime tijd.met het pupil-, 
len elftal heeft bemoeid. 

' i·:. N. V.B. -TO'rO. 
Na de inzinking bij dè brrgelse pool,' steeg het aantal in~en

ders deze week weer tot 482. We zul~en dus I).Og een week moeten 
,,achten om weer het getal' van 500 te overschrijden .. · Voor a.s. 
~ondag verwachten we weer een record aantal deelnemers. Zorgt U 
dat U er ook bij bent. · · · ·· • ·. 

Het form.n°120 moet voor Zaterdagm:j.a.a..sgs ZES UUR worden in
ge'leverd bij : Sig.lfag.H.v.d.Lely, Bouv1lustlaan 95, Sig.Mag.P. 
Viüstefeld, Regentesselaan 198; Si·g.i:iag.J .VI .Hoornweg, Vit steinde 
9@!); Sig.lfag. • A. J. Walraven, Goudenrcgenplein 56; Sig"Mag.Korl vinke 

· \'/eimarstr. hoek Valkènboslaan i Sig.l.Iag. KorlYirik!), ·1Jceklaan 
hoek, Laan vart lfleerdervoort; Clubgebouw Hcngelolaan 600 en bij het 
(}ecre tariaa t 2e Schuyts tr·. 60. · ' 

. ·J:RAINING . 
Twee weken draait de trainingscampagne. De "technische· commis

sie kan niet anders dan ui torst tevreden zijn. Wanneer. OP,_,,dezei, 
wijze wordt geoefend, kan het resultaat niet ui tb],:î.jven •. Ook de 
,,espeelde oefemvedstrijcl:err •!Zijfi · lî"evafëdigend '"vërïopen·. irÏ de. ioÓp 
van de e. v: weken zullen nog mëèrdëre proefnemingen ·.-volgen,· ln
dien een speler dus op. een bepaalde Zondag in een, ande:té- èoi;;bi~ 
natie wordt geprobeerd bèhóeven hieru~t -qog geen conclusies te 

, ..:,r 
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wardeµ getrokken. Er re stel) nóg een. voldoend. aantal wedstrijden 
om iedere speler, die er werkelijk iets voor over blijk.t te heb
~en, een kans t.e geven. 

UITSLAGEN VAE ZATEL1lAG EN ZON1lAG .i .1. 
Senioren 

Gr.W.Vac - Lens 1 0-2 
Lens 2 - BLC 3 2-3 
Vredenb.10-Lens 9 2-1 

RVB-beker 
de Jagers - Lens 2-1 
Vriendsch. 
Lens comb.-VUC comb. 2-3 

Lens e - Rava f 2-1 

UIT. HJ,/1' SENIOEENKAk1P. 

Junioren 
RKSVivf - Lens 4 
Q.St. 6-Lens 7 
Vredenb.8-Lens 9 
Lens 13-Lens 14 

Pupillen 
GDA a~ -'Lens. a 
Lens B- Vrcdenb. 

. DHBRKa- Lens C 

. Lens d- GDA C 

Lens f- Lens g 

4-0 
2-1 
2-1 

( vr.) 2:.0 

0-1 
b 7-0 

' 0-4 
1-3 
1-3 

Belangrijker' dan de overV1inning (ü-2) moet het vertoonde spe , ' 

van Lens 1. tegen Graaf \ïillell) II/Vac geacht r.orden. Oo.l<. in de-
ze we·dstrijd bleek het experiment van het " reactionnaire '' ge
deel te onzer elftalcommissie ten volle verantwoord. Gemak!,elijk 
hebben de jeugdige debutanten het beslist 

0

niet geh,ad, want de 
beukende · zuid-vrester lilsakte de merkvra&rdigste capriolen met de 
bal. Tekenend Voor· de technische vaardigheid.van onze.spelers 
is da't juist in de eerste h.elft, met de orkaan tegen, het beste 
voetbal 'gespeeld werd. Na e.en goede tien minuten maakte ilil Ven 
derbos· dankbaar. gebruik van een brillïante dieptepa·s van Peter 
Kemper, die overigens door. de grafelijke doelman nog wel on.der
schepi had kunnen worden ( 0-1). Natuurlijk Wf!S de· thuiscluö -
sterk 'in de meerderheid, maar de gastheren weigerd,en hr,,t voor-·,. 
deel uit t•e bui ten. Dat zelfdsi gold na cîe rust trouwens ook voai 
onze ploeg : het gevaarlijkste s'chot, ,verd door linksback Koos 
Ras uit eén vrije schop gelost ! Toch zou Lens, nadat de scheid: 
rechter verschillende doelpunten had geannuleerd, nog tot een 
tweede treffer komen. !(ort· voor tijd vertrok er ·van Peter' s hoo: 
een boogbal die boven talrijk·e graaiende handen en hoofden in d, 
uiterste hoek verdween (0~2). Daarmee kwam het .einde.van een 

, . -. . \ . 
·. wedstrtjd die misschien niet uitzonderlijk spannend is gë\';Clest, 

maar d9or · het constructieve spél de weinige toêschouviers toch 
tot het einde geboetd 'heeft ! lünd goed, al goed. G.J. . 

Le,;s · 2 llloe s t de. eer la ten aan B1C . dat· laa.&' geklasseerd staat 

.. 
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--520--------------------------------------------.-------------------Weliswaar is het tweede nu in veiligheid, nmar het valt wel op, dat sinds " mensenheugenis" niet meer _gewonnen werd. Kom.t hier in de laatste drie wedstrijden nog ve:randering in ? Laten onze .re-· , serves zich spiegelen aan het voorbeeld van het" eers.te, à.at .ook vo~r een goed- competi te slot zo:rgde. · · ·:· ' - · "··· -.. , · 
Lens 9 verloor de-uitwedstrijd tegen n°2 vàh de ranglijst, Vredenburch, met eei·volle cijfers 2-1. Nog t·;ee wedstri.jden resten dit elftal. 

PROGRAMMA SENIORE.li VOOR MAANDAG, 18 APRIL 1S60. 
- Competitie 

12 uur Lens 9 - West~rkwartier 9 
- 0111 de Distriètsbeker: ' 

14 uur Lens l - Hoornwijck 
ûm de RVB-beker: 

12 uur Lens • _.:. HllSlf 1 · 
- Vrienfü,chappeli,ik: 

12 uur Spoorwijk - Lens comb.A 
12 11 11 n II B 
14 " " (vet.)-Lens vet. 

-N.B. : De wedstri,jd Naaldwijk 2 

üPS'!'1LLilIGEN: 

1 

V2-G2 16 

Vl Gl 16 

V 1 G 1 L 5 

J 
Terrein Spoorwijk-Hengelo

laan. 
Lens 2 is ui t;,:esteld. 

Lens 9 : F.de Hoogd, · J .v.Beek, L.Ilansse11, ·J ,'v.Zon,P.v.Onna, , J .Ilappel, D. v. Lieshout ,A .Lunet, C .J .Kras, W. v.d. Luan, N. Lrahbe. hes. : A .Ong_erwa ter, R .JJekker-Kleijn 'Grensrec'hter: ILDekker-Kleijn 
-:-:-:-

LT1NS 1 :H.Eisenbu;:g~r, J.Admiraa1·,J.Ra$, B.Luijckx,C.Peeters, J.de· Heer, R.Ma•hieu,B.Hen_dricks, W.Stoové, G.v.Duuren,P.Meershoek. Hes.: J.Beijersberg,fo, R.Blok, ·c.v.d.Bee·k. Grensrechter: dh:i;.A. Bogisch. Leider : dhr .S. Gras. · 

Lens (HVB-élftal) ,' C. v. d .Beek ,R .Blok, G .Ke1r,perman,H .Dietz, ,T.v. Dijk, A.Linneweever, F.Burghouv,t, J .Rooduijn,H.C;ramm,H.v.d.Spek, L.~'ortman. Reserves: H.Jacobs,L.M.Knijff, JJ.de Gruyter. Grcr.s- • rechter : H.Jecobs. 
Lenscomb.A : R,de We.art, P,Haket, C.Veldink,B.Heethuis, C.Hoogeveen,M .Heercchop, F. Bonte, J ,Ransdorp ,M.Hc'erl\:ens ,H .Fennings, · 

7 J .Brussel. 11eserves: . J .B~·ochard, F. de Groot. Grensrechter: J .Brocharé Lenscomb.B : _JLVerheugd, K-v.d.Laan,E.LÖ1i;enstein,K . .Admi-raal, R,Verbrugh, i1.Nowee, J.v.Bussel,F.Wolff,P.de Leeuvr,F.Schippers, J.Kuijpers. Reserves : L.Blom,Th.Yntema,Chr.Verheugd. Grens-
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- . - ., r -321-. ' . --------- . --------------------------------· rechter: L.Blom. .. . . 
Lens ( véteranE,n): R .Iviahieu,A ,!Çrol, J·.Bom,A .Hoppenbrouw~rs, · 

J. v. WLsting, .L •. Niessen,A'. van Luxemburg, P •Hoppen brouwers, H.!l!ulder, 
J.Linneweever; S.Kroon. Reserves: J.Schutte, H.v.Westing,Ph.de. 
Heer. Grensrèêhter : J. Schutte. , 

·Afschri ,jvini,:èn aan dhr .J .Borsbo~m, Laan van Meerdervoort 567 
te1.639i90. 

PHOGilAMMA SE!HOREN VOOR ZONDAG,24 APRIL 1960, 
- 12 uur Rijswijk 3 - Lens,-2 

-:- :- :-
PROGRJ1.1\J\iA PUPILLEN VOOR ZATERLAGr 16 APRIL 1960 

7 lu45 Lené a- Juventas a 
-lu45, RKAVV a-Lens b 
-lu45 L~ns 'c- Vredenburch e 
-2 uur GDA b -. L,ens d 
-lu45 Lens e- GDS n 
-lu45 Rava g~ Lens f 

· DE uPSTELLINGEN : 

G.l .. L5 Vl 
Terrein Lei°dschendam 

_Gl L6'V2 
Te11?rein Emmastr.Loosduinen 

GlL6V.3 
Terrein Zuiderpark. 

I 

Lens a: J.de Waart, .H.v.Leur,1/v.d.Steen,N.Intema,C.v.Egmond, 
J .Mid•èeldorp, R. Brandénburg, H.Brande,nburg, J. CobLen ,.LKoopmàns, 
R.Eykelhof. Res.: J.v.Lieshout. . , 

Lens b: al~rige week met Î(:;.d.1iemt, J .Walsarie Wolff en 
-~-Overklift i.p.v. J .v.Lieshout en A.Koopmans. Res.: 
J.verheugd. Samenkomst: luur Veluweplein voor .de school. 

Lens c:' als vorige week met·J.Grocneveld en Th.Hoefnagel Lp.v 
R.v.d.Bemt en :i;;'.Groen. Res.: A.Nieuwenkamp. 

Lens d: 'als vorige week met W.Schuurman "en A:de Vries i.p.v. 
J.Nuyen en Th.Hoefnagel. Res.: N.v.Leeuwen, en C.Qrirnbergen. Sa
menkomst·: iu45 voor d_e R.K.Kerk i)1 Loosduinen. 
_ Lens e: als vorige week. Res.: E.Bakkers, IJ.Hoogeveen. 

Lens F: R .Camphuizen,Jl'i.Berendsen ,E. Groen, L.Meenk, J; v.:[ .Broek, 
L.Boin,P?Osse,J.Mejan,J.Nuyen,A.Neecke,C.Schrijhen. Res/: J.v.d:. 
Raadt. Samenkomst: lu30 ingan~- Rava-terrein. 

Afschrijvingen : zie Juniorengids. , 
PROGRMThIA PUPILLÈN VOOR 23 APRIL : , 

DHL-Lens A; Lens .B-GilS:B; VVP F - Lens C; Lens d-GLS c; GDA d
Lens E; Lens F,~-GDA c;· 
-==================-=========-==-=-=-=---=-----=---=-----------LE .INSCHRIJVING VOOR HET SFORT!U.MP SL1JIT •OP 20 APF.Ih , 

Opgaven~te, richten aan dhr.A.van ·Gastel, '.èomatenstr.166 
tel. 339900 ' ' 

===============::;;===;::=::;;::::::;::::::::;:::;:::;:::;:========-===--==...:=----- -,-- ... - ---- -·---- = -
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- In li'et Paasweekeindè zijn er geen juniorenwedstrijden. 
_: Na Pasen, waarschijnlijk op 21 april. komen ook 

0

de viade kla 
sers aan bod voor veldtraining. Die zal ~ijn op donderdagavond 
en beginnen om 7 uur. In de volgende Lensrevue· zal worden be
kend gemaakt, wie voor deze training in aanmerking komen. 

- De zaal training is nu .afgelopen. Ook de training ot zater-
dagmiddag voor het geval. van·. te:i:reinafkeuring;. . . . ' . 
===-=================-======--==-----=--·--=------------==----==-

DE KAMPAANMELDING SLUIT OP 20 APRIL 
, - .. ---- ·- ~ 

Van de JUKO ONZE.TOURNOOI-AGEHD.A 
Aàn het einde van elk voetbalseizoen, als de competitie, 

· de hoofdsc.ho;tel achter de rug is, komen de toernooien • . , ' Dit jaar is de competitie bijzonder vlot verlopen en er is 
dus alle.tijd voor een mooi toernooiprogramma. Bovendien: 1960 
is Lens I jubileumjaar en dat ·moet natuurlijk gevierd vierden met 
een groots opgezet Jubileumtoernooi. Of eigenlijk : met een.hele 
serie Jubileumtoernóoien, want voo~ iedere klasse wordt een apar• 
te dag ge,reserveerd ( en voor de vierde-kla.sse;r·s e'n de pupillen 
zelfs twee dagen )'. · 

Voorlopig ·ziet de toernooiagenda. die nog wel wat zal• wor-
den uitgebreid, er als volgt uit: · · · 
mei 1 

7 
8 

· 14 
15 

21 
22 

26 

28 · 

R.V.C.-toernooi voor• 2 pupillenenlftallen 
Spoorwijk-tÓernooi voor·2 pupillene].ftallen 
'VVP-toernooi voor vierde klassers . • • 1 

RVC-toernooi voor 1 derd~-klaselftal · 
en voor 2 vierde klas-elftallen / 

1]VP-toern_ooi v.oo.r vi.elilde klassers . 
Lens Jubileumtoernooi voor cferde klassers (Lens 7 en 8, 
RVC-toernooi voor i èerste klas-elftal 

en vqor 1 tweede klaselftal (. Lens .5 ) ' 
Lens Jubileumtoeruooi voor vierdè-klassers (Lens 9,10,J 
Lens Jubileumtoernooi voor eers•te klassers 
Wilhelmus,-toernooi voor derde klassers (Lens 7) 
Donk-toernooi voor spelers geboren na 1.9.45(1 elftal) 
Excelsior 1 20 ~~oernooi voor spelers geboren na: 

J.. 9- 42 1 .el_ftal 
1.9.44 : 1 elftal 
1.9.46 ,· 1 elftal 

Lens Jubileumtoernooi voor vierde-klassers (Len~nlf4J3 
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mei 28 Ju-;,:entas~t~ern~oi voor: pupill;n.(Lens A en B) 

2·9 Lens Jubileumtoernooi voor b-klassers (Len~ 1) 

Juni 4 

6 
11 
1e 
19 

25 
'26 

VARIA 

Wilhelmus-toernooi voor tweede-klassers (Lens· 5) 
Juventas-toernooi voor ·aerde-klassers {Lens 7) 

en voor vierde-klassers (Lens 9) 
Juventas-toernooi voor tweede klassers (Lens 5) , 
Lens Jubileu-mtoernooi voor Pupillen (Lens A en B) 
Lens Jubiluemmtoernoo1 voor Pupillen (Lens C en D) 
Lens Jubileumtoernooi voor tweede-klassers (1ens 5) 
RVC-toernooi voor A-klassers ( Lens 1 ) 
RVC-toernooi voor A-klassers ( Lens l) 
RVC-toernooi voor: A-klassers ( Lens 1 ). JUKO 

. , 

Op 26. April hopen de Heer en Mevrouw J .\i .Dubois-v .d.Llst 

hun 5O-jarig huwelijksfeest te herdenken.' 
. De heer Dubois, voor de oudere garde een goede bekende, 

heeft onze clu]i in de moeilijkste jaren van zijn bestaan onschat

bare diensten b~wezen. Toen hij in 1937 de voorzittershamer ter 

hand_ nam, zat Lens in het diepst "denkbare moer?,s. 
Mede dank zij zijn ijver.en vakmanschap liet hij, toen 

hij in 1~46 zijn functie nr er legde, een bloeiende kerngezonde 
vereniging achter ! Thans woont de Heer Dubois in Utrecht, 'maar 

nog_steeds is hij met hart en ziel Lensrean. 
Onze hartelijk~ felici'!aties aan het gouden paar. 
Receptie : 26 april von 2u3O tot. 3u3O • .Adr. van Ostade

laan 83 bis, Utrecht. 

-Op dezelfde datum stapt de linksbuiten van het zesde"; Jan·' 

. ' 

Brochard ii; het huwelijksboo:tje_ met mejui'frouw Bep Koetsier. ,.. 
Ook aan hen onze welgemeen<Îe geluln:ensen. · 

, Receptie : van 7-9 uur n.m. in de.bovenzaal van Café-Restau

rant " NEUF II Rijswijksev,eg ·119. 

~Ap Hoppenbrouwers bedankt Lens voor de enorme taart, die 
hij ter gelegenheid van de geboorte van Henk ontving. 

-Guido Hallee;, heeft zijn trainingstrui terug. Hoera ! 

Maar nu komen zowel Charles .Nuytens als Karel' van der Laan 

ook een dergelijk attribuut.als vermist Ópgeven. De eerste ook 

. ,,.., 

·'· 
. ' 

< 
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al na de· wedstrijd tégen Quick, de tweede \:oensdag avond na de trai
nä.ng. Wie. we.et horen de. twee. ~• .. slachtoffers. 1.1 . er nog. wat. van ? . 

' 1 

. ' 

. r 

I 

' ' 
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DE LENSREVUE 

·v;~ekbi~ä-~~~:R~f~v :;~~,;Lt~ia en s~JEL11 

'Redactie i G'.Lam, Wilgstr.71,tel.391224 

- · ·: Gircfnummer t ;n ;'(,; Penningm; · LENS , · 336711 
- . . . '. .. ' 

- - .~. 33e. JÀARGANG (1959'-1960) n~34 - 21 · Apri{·1960-:--

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

Donderdàg 21 April 
Zaterdag· 23 11 

' Zondag 24 11 

- . 
" 

LENS' ZAKAGENDA • 
• Zaaltraining 

Junioren-Lens 14 
Onderling_jun.tournooi: 
Pupillen A t/m F · 
Senioren Lens 2 
CONTACTAVOND ! ! 

·· Clubavond _ ! 

Lens 7 t/m 11 

.. ~ ... 
Maandag 25 
Dinsdag 26 

. . 
Woensdag 27 · 
Dónderdàg 28 ... 

" Junioren.training_. 
"· Woensdagmiddagclub- 1 s avonds 

· 11 • • : • Tràining · 4è · klas Juni oren: · ' 
training· 

===========================-===-===-==--=---=--------=------
. ZOND.ÀG·A:s; CONTACTAVOND ! ! ..... 

' ===:;;:=====:==========·-:;:;:====:;;;======:;;;:===. =====:;;::=======;:::=====::;;:====: 
A.S. zondagavond,_ 24 April organiseert de PéPé weer een CON'.

TACTAVOND in ons· cl_ubgebouw. Mogen we weer op een grote 

opkomst rekenen·?-Aànvàrtg·e uur;·· · · · · · · · 

-=============================-===-==--==--===--==-------=-
N•IEUWS UIT IDAR-OBERSTEIN ! - . 

Ja, Lensers, eindelijk nieuws uit IDAR-OBERSTEIN. En. 

goed nieuws·! Ze komen 111Bt Pinksteren. 
Na geruime tijd in spanning gezeten te hebben, werd ver~ 

leden week bericht uit Duitsland ontvangen, dat de S.V.Ein

tracht Obèrstein met Pinksteren· ons een tegenèezoek komt 

brengen: -. · 
We krijgen dus v66r de bijzonde~e gebeurtenissen in ver

band met ons 40-jarig bestaan (massaal ·tournooiprogramma, 

feestelijkheden etc .• ) met de 'Pinksterdagen nog een gr:oots 

evenement. er bij ! Voór het eerst in zijn bestaan zal Lenig 

en Snel de gasth!Jl~:Sn van een bui tenl,andse vereniging en daar

mee de beJ..ofte gestand doen; die. onze.voorzitter· vorig jaar 

Pinksteren aán onze Duitse vrienden gedaan heeft. Hij sprak 

op de afs-cheidsavond het bestuur ·van"Eintracht toe en dege

nen, di(è zo gelukkig waren onze 4 daagse reis mee te maken, 

_ zullen zich zijn woorden nog· wel herincneren. Hij zei: 11 Be

stuur en vrienden van Eintracht ! -U kunt ons,cna alles wat 
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ondervonden hebben, ·nog één groot genoegen doen nl. ons de 
éer aan doen met Pinksteren 1960 ·onze· gasten te willen zijn! 
Welnu, het is zover ! De 0bersteiners kÖmen 47 man sterk ! De 
ereschuld, in .. 1959 op ons genomen, kunnen we nu inl,ossen. Zij 

_weten wat gastvrijheid verlenèn betekent, maar onze· club weet ,dat 66k ! Dat zullen we in ons· jubi·leumjaar bèwi.jien · ! . - '" 
Hieronder volgen de· namen van onze gasten: 

1. Hubert Heidrich. speler 
2. lila,o Becker · 11 

3. Kurt ,Schmidt . " 
4/5 Heinz Burg 11 

6/7 Karl Heinz Huth " 
B/9 Paul Heinz Bart.h ,.. " 
10/11 Hubert Hiebel •·: " 
12/13 Horst Paul • ·: " 
14 Werner Schneider . " 
15 Rolf Sohni . • ,; 

+ ec:htgenote 
+ zijn moeder 
+ echtgenote 
+ 'verloofde 
+ verloofde 

16/17 Gerhard Werte ·: " + echtgenote 
· 18 Paul Heinz l\!ede •C . 
19 Heinz Welker ". 
20, Jürgen Schmidt • " 
21 Richard Hartenberger: 11 

. 22 Hermann Harwenberger: '!· . 
echtgenote 

- ~- . 

23/24 Hans Kunert -: Vooxzi tter + 
25/26 Wal ter Fleis~hmann: lst'e secr .+ 
27/2a/29 Heinz 'Rech 2de · · " · + 

echtgenote 
echtgenote+dochtertje 30 Alois Kirsch bestuurslid 

31 Mevr.Gretel ,Lochmeijer 
32/33 Heinz Bischopp : . · . ,. + echtgenote 
34 J,,mio Evèrling · · 
3 5 Wal ter Kaucher · 
36/37 Viktor Muller 
38/39.Albert Werle 
40/41 Rudolf Schuch 
42 · Fritz Schuch 
43/44 A;r'dolf Jdärtens 
45 H~ns Kohl 
46 Walter Kaucher 

+ echtgenote 
+ echtg'ei-10.te 
+ echt~enote. 

+ echtgenote 

47 de bestuurder van de autobus. 
Dit zijn onze gasten:. Vlij. zullen deze. 47 dames 

gedurende een tweetal· dagen, (Zaterdagav,;nd aankomst; 
en heren' 
Dinsdag 
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morgen vertrek) in onze hui zen on"tvangen-. ·1.:11·es inoé t · Vafl te . · 

voren worden geregeld. We heb ben _ de moe,ili jke taak· bm on.!!;e · · 

Duitse vrienden in '." G:,;-ündlichkeit en Pünktlichkei t " te"_ over-

treffén. Op uw medewerking reken·én wij. · 

U kunt• U opgeven als gastheer of gastvrouw aan de Heer 

J.Jager, Weimarstr.67, · ui tslui ten'd · schrifteli.ik, uiet ·ve·r,,el.:. 

ding van het aantal bedden, dat U'-vrij hebt en of U de moge

lijkheid hèeft een verloofd paar of een echtpaar onderdaJê·te 

verlenen. Wij kunnen ons voorste:Üen, •dat de Lensers, die in,_ 

1959 de glorieuse ,tocht naar Idar:..Oberste±n,meemaakten, thans 

hun vroegere gastheren een gastvr\.j verblijf in· hun' huis wensen 

aan te bieden. Deze Lensleden k~nen dezelfde personen terug

vragen,· bij wie zij verleden jaa:i'., werden ondergebra'cht. Ken ' 

gelieve dit wel duidelijk aan -te ·geven ! Verder kunnen we on.s 

voorstellen, dat er leden zijn, nie wel bedden beschikbaar 
lt · · 

hebben, maar~ die niet voor ontbijt, lunch en diner kunnen 

zorgei;i'. Ook deze gelieven zich op_ te geven, we kunnen dezé 

dan combineren met hen, die geen bede en hebben, maar wel hun 
·r . . . . . . 

keuken disponibel kunnen stellen., - · · · 

In verband met het vrij korije tijdspestek en de ve-le _·za:.. 

ken, 'die nog geregeld moeten wor~en, wordt men verzo9pt de 

opgavelilt zo spoedig mogelijk in t~ dienen. _ 
Voor het ter-_ perse gaan van ,dit artikel' mach.ten ,w_ij. reeds 

de volgende aanmeldingen ontv.angen_: · 
- Dhr. en Tuievr',Janssen,H. ·, twee' bedden met logies. 

" . " "., A.Hoppenbrouwe-rs<-~ twee. bédden met logies. 
ri ·.-. J .Jager· . .;·.. " ,, u . " 

" H.Eisenburger : vie; bedden met logies· 

In totaal zijn dus 10 gasten reeds onderdak; Er blijven 

er dus nog 37 over ! We hopen ook deze mensen binnen de: 

korst mogelijke tijd ondergebracht te hebben. Geeft U dus 

snel op ! 
We verwachten, dat het aantal opgaven hoger zal liggen 

dan 41, We zullen da'n een keus moeten·maken, ·waarbij, o.a. 

centrale ligging een rol zal spelen. Niemand mag zich echter · 

· gepasseerd voelen ! Voor ieder lid van onze club- of hi-j wel 

of geen gasten in huis neemt - blijft ruimschoots de gelegen-

. heid aanv,ezig om het Pinksterfestijn luister bij te zetten. 

Hoe ? Wel, door aanwezig te z;ijn ( .liefst met auto I s om on

ze gasten te vervoeren) op de Îiegroetingsavond(záterdag voor 

Pinksteren), door· de wedstrijd t'egen het Eintracht-elftal bij 
' • j • 

, ' 
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te wonen; door de ·tocht meey'te maken, die wij met onze gasten 
zullen ondernemen, door de afs'cheidsavond bij te wonen, _door 
•.•. waarom zullen we nog verder gaan ? 

Vraagt U eens aan-onze e:j.gen jongens, lioe zij d?.ar in Idár 
Obe~stein ontvangen zijn en J1oe. iefüireen daar meewerkte .... 

Op Uv, aller medewerking rekenen we nu dus vanzelfspre"' 
kend ook. 1 

PéPé 

PROGRAMMA SENIOR:81/•V:OOR ZONDAG, 24 APRIL 1960 •. 

-12 uur Rijswijk 3' - Lens 2 ,Sportpai·k Irène,· Schaapweg. 
Opstelling: R.de Waart, A.v.Laarhoven,H.Kemper,H•.Dietz,J .v.· 

Dijk ,A .Linneweeve.r, W·. Venderbos ,H.Îl.oÓduijn, P'?K0mper, B .Hendricks 
P.Meershoek. Reserves: R;Blok,H.P.v.d.Spek,G:v.Duuren: ·Grens
rechter: H.P.v.d.Spek. Leiiler : dhr . .A.de 'iiGeI·t. Afschrijvingen 
aan dhr.J .BorsbooF1, Laan van Meerdervoort 567, tel.639090. 

PROGRAMI\U SENIOREN VOOR ZONDAG, 1' Mei 1960 : 
Competitie: 

Tonêgido 2 -·Lens·2· 
Om cle districtsbeker: 

14u30 - Gromvlietl - Lens 1 
Om cle H.V.B.-beker: 

14 uur BTC - Lens 
"' . J. 

' Lens 9- Laakkwartier 10 

Ve teranenb~•ker; 
12 uur Lens - D.V.C. 

""':':-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR .ZATERDAG, 23 APRIL 196:0: 

-2u30 Q,.Steps 13 -~ Lens" 14 Terrein Nijkerklaan;_ 
' ,. J 

ONDERLING TOERNOOI: 
Zaterdag,a.s. wordt het eerste gedee~te van ons onder-

ling toernooi gehoudên. ·· 
llieraán nemen deel Lens 7, 8, 9 , , 10 é; 11. 
Duur van de wedstrijden 2 x 15 min. 
Het eerstgenoemde elftal verdedigt het eerst het doel 

b~j het clubgebóuw. 
'Aanvang van,de, wedstrijden 2u30 •. 
De spelers en reserves moeten uiterlijk 2ul5 aanwezig 

zijn. 
Spelers van Lens 8 moeten'zorgen voor een ·wit shirt of 

witte blouse. , 

, 
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. . . . ------------------------------------------------------------
Programma : . 
veld 1 Veld II 

-2u30 . 7 - 10 , 9 - 11 · 
-3·uur 11 - 8 10 - 9 
-3u30 10 11 8 7 
-4ul5 9 8 11 7. ' 
-4u4-5 , 7 9 8 10 

:Iie 'puntentelling is als volgt : Wann.eer .een lager elf
tal l!'an een hoger elftal wint, krijgt dit lagere. elftal 4 
punten, en !Jij een gelijk spel 2 punten. Voorbeeld: Lens 7-
Lens 9 0-3 ; Lens 7 ,;, 0 pin.; Lens 9· ,;, ;4 ptn_. · Lens ·'7 -
Lens 9 2-2 : Lens 7 = 1 pt. Lens 9 _ =·· 2 ptn. Wint een hoger 
elftal van èen lager elftal dan krijgt dit hogere. elftal de 
normale 2 punteU'. 
De·opstellingen: 

Lens 7 : als bekend. 
Lens 8 : als bekend inet L.v.d.~las 
Lens 9 : · als bekencl met J .Kiebert. 
Lens 10·: -als bekend. 

' .. 
Lens 11: àls bekend. 

· ~e_q~rye_s voor -Lens 7 en 8 : R .Paulus.... ; 1 

Reserv,es voor Lens 9, 10 en 11: E.Crafum, G.v.d.Kley, G. 
Crama-. 

Lens 14:. A.Krol,.A.Lelieveld,B.Wiggers, A.Roozenburg,J .v. 
Kleef, J. J'/,nssen, R. Overtoom, A. ~toové, F .J ehee, W .Eykelho·f, 
.A.de Veld. Res.: A.de Brouwer: • · ·•.• ·· · 

.Afschri.jvingen: zie Juniorengids. 
. TRAINING 4a Klassers: • " 

Op donderdag· 28 a nril vangt de .veld training voor· 4e 
klassers aan: Denk aan de volgende punten: 
-- 7 uur "a.nwezig, v:ie ;te laat is, traint nie,t. 
- Men moet wachten buiten het hek tot 6u45 als men te v.roeg. 
~is. 

- Ex wordt ge,traind op voetbalschoenen, geen gym schoenen. 
- Wi~ niet kan ko'llen moei; afschrijven voor donderdag avond 

zeven uur bij, dhr .A .yan Gas•tel, .Tomatenst:c .166, tel.339900. 
- Wie twee keer zonder afschrijven wegblijft.,· wordt niet 
, meer verwacht. . · 

De volgende spelers worden-hierbij uitgenodigd,; 
C.v.Baal,H.Beauvois,A.v.d.Beek,A,Brouwer,A.de Brouwer, P.Bus
man,G.Crama, E.Cramm,F.Cromberge,C.v,Dam,P.v.Dijk,R.v.Eeten, 
A.v.Egmond, J.Englebert,F.v.Geest,J.Groothuizen,J.v.Gerven, 

' . 
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C.de Heer, P.de Jong,J.Keetman,J,Kiebert,G.v.d,Kley,F.de Kl-eyn, 
A .Koeleman, N .Koot, J. Lángerak,A .v.d. Leeuw ,A .Jlliagdelijns, C .iVis1,rs, 
J .Nuyens ,A.v. Overbeek,H. v ,Paassen,R .Peter,s, P .Poillo·t, V(.Reinke
meier, G.Roodenrijs,N.Roozenburg, 'J,Schellart,T.Smabers,J,Ver:c
haarR.v,d.Voort,. R.Walsarie V/Ölff; A.'v.Wasbeek,H.Wubben. 

Doe je uiterste best ! Slechts dan heeft de trs1,ining 
waarde. En daarom wordt slechts hij verwacht, die zich volledig 
bij de training wil inzetten om een beter :voetballer te v,orden. 
Varia: Th.Smabers bezit een kous van iemand anders. Hij zou 
gaarne zijn eigen kous terughebben, uiteraard in ruil vo·or het 
onnutte kledingstuk. 
PROHRAl,füA PUPILLEN VOOR ZATLRDAG, 23 APRIL 1960: 
-lu45 DHL ·a- Lens a 
-lu45 Lens b-GDS b 
-2u45 VVP F- Lens c 
-lu45 Lens d-GDS c 
-2uur GDA d- Lens e 
-lu45 Lens F-GDA c 

DE OPSTELLINGEN: 

'Terrein Delft 
G2 15 Vl 

,Terrein Zuiderpark,-2e gedeelte 
'G 2 L 6 y 2 
Terrein Emmastr.Loosduinen 

;G. 2 L 6 V 3 

Lens a: J.de Waart, H.v.Leur;D.v:d.Steen,N.Intema;C.v.Egniond, 
J .Middeldorp, R.Brandenpurg, H_.Brandenburg,J. Walsarie Wólff ;
A.K0opmans, R_,Eijkerhof.Res.: ·J-.v.Lieshoit, L.Mcenk. Samenkomst: 
luur Veluweplein voor de· school. _ . . · · · 
· Lens b: R.Bruggemau,A.Overklift, · A.Engle)Jert,' F.Koene,G.v.d·. 
Togt, R'.v.d.Bemt, J.E.Groóthuizen, H.Verheµgd, Th.Brochard; 
F.v.d.Breemer, A.Schellart. heS",: A.Nieuwenkamp, J.Klink. 

Lens c: C.Vervaart, -H.Rothktàns,:;[.Broeke, A.v.Es,F.v.d.Oudei·aa 
J .Grocneveld, Chr .Kreuger, J .A ,Groothuizen, F. êha:Ples ,H. Suyker
buijk; R.Duyvestyn. Res.: W.Schuurman,C.Róoduijn. 'Samenkomst: 
2u30 ingang voetbal terrein, Zuiderpark 2e gedeél te (achter ADO) 

Lens d: F .v .Bol).eemen, W .Krol ,J. v.Dorp,E. v ;d .Rui ten beek:, A .Janssen 
F.v.Es,R.Blok,A.de Vries,Th.Hoefnagel,J.v.d.Zalm. Res.:P,v.Dijck 

Lens e: P.de Kleyn,R.Bergmans,A.Groot,R.Boordie Hipassa,ki.Bak
ker, C. Lustènhourrer, N, v. Leeuwen ,A ,Duym,' -R .Are,;tds, J .Hermsen, · 
R.v.Boheemen, Res.: B.Hoogeveen, C.Grimbergen. Samenkomst:lu45 
voqr de R.K.Kerk in Loosduinen; 

· Lens f:E.Groen,M.Berendsen,L.Boin,J .Mejan,J .v.d:Broek,A,Nee.cke 
C .Schrijnen, B .v .Bohe~ en, J. Nuyen, J. v .d.Raad t,. R. Camphuizen. · · 
Res.: A.v.,Sj;rien, P.Osse. ' · · - · 
Afschri.ivingen : ,z:ï.e Juniorengids. 

P.v,Dijcl,; en. W,Schuurman moeten de reden v_an hun 'wegblijven· 
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··' o/'zaterdag ji. komen melden bij d~r:A.van:Ga~t~l,To~a;e~~ ;_ 
· ' straat 166, op vrijfüÏgavond om :1 uur. I,'.,. afwaçhting .. hiervan 
... ~ijn z_ij als reserve opgesteld.' · 

, • . ·' .. · , OFFICIE.EL 
}1ieuwe le_den: 

•?454 M.A.W.Bere:hdsen, 2.3.50 Oosterh~r,selnstr.4:-t~I.661169 ''. 
• --./1-55 T.R.Gharles, 5.0.49 Sterrenbord 83 ' · ' 
.-456 J.W.Kli:hk,- 12.5.49 Woonstede '69 , 
.-457 W.J.A.L.Schuurman,2;:.9.48 Noorderzijde 97 tel.664242 ' 
,...458 L.C.M" Schuurman, 1.9.5u 11 

/459 .A.C.G.v.Strien,11.7:50 Kort~ Stede 29 
~460 J.P.J.Verheugd, 8.3.50 Driebergenstr.47 

' Nieuwe donateurs: 
693 N .J .Brand, Berenrade,. 22 

. 694 W.C.v.Dulst-Vlijnbergen, Cyclaamstr.33 
695 Th.H.M.Broeke, Zonne-oord 228 
696 W.Roos:.v.Lecuwen; Weiseenbrichstr.143 
997 H.Scheepmaker, Barneveldstr.43 
698 .A.v.d.Mosselaar, Oosterhesselenstr.413· 
K.Iïi.v:B.-TOTO,-. . .. . ' . ~-- · . -

11 665p04 

Töen we zaterdagavond de toto.:zaak-reeds afgesloten. had..: 
·· .. den- waren· we gestrand op precies 499 formulieren. Enkele 

laat-komers lieten ons toch dé à.rèmpel van sou rtog ·over-.·· · ·. 
schrijden. Het totaal werd tensÏotte 503 inzenders: Van.i'&1r.:: . 
sprekend h·, bben"vie · deze laat-kcimèrs nog geholpen. Graag willen . . ' we er toch even de_ aandacht op v:ès_tigen, dat <l-i t veel eoctra 
werk betekent. Zorg daarom voor '.tijdige inlevJring. Vo.01· .het. 
a.s;week-einde is i.v.m.de_ wedstrijd België-Nederland,·weer 
een Engels prográmma opgesteld. ;F_o:,.mulier ,n°121 moet dus ·· 
UIT1RLIJK VRIJD.AGll!OND ZES UyR ZIJN ING1'LEVERD bij de beke1_1-. 
de ·adressen.. . ,, ·. . . , . r. . ' .. ··; . \ _._ :, : . · ·. , ,, 

Gelukkig. kunnen, we weer iemand feliciteren. Mevr.van,)l_eed:e 
· sedert enkele weken doriai;rice va'ri onze verenigi:r)g, wist 13 -•· 
uitslagen goed té voorspellen. Zij deelt hie,;door mee van de 
derdè prijs. Goed voorbeeld doèt' gÓed volgen. Uw formulier 

_ y_oor zondag a.s •. dns tijdig inleye_ren •. , -
'VARIA: ·. _ . ·1 _ . -. : . . _ 

-Het doet ons genoegen· te berichten, dat n,-,nk Janssen 
van zijn_ operatie dusdanig her_steld is, _dat· hij, l?ij ont
vangst van deze Lensrevue, weer thuis z~l zijn. We ·hopen, 
•~at :zijn algeheel h~rstel zich in hetzelfde snelle tempo al voortzetten. . · . - - • · · 



, 
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UITSLAGEN VAN ZATERDAG EN ZONDAG J.L. 

Senioren· 
Compètitie: Lens 9-Westesk.1-2 
Dis trictfreker: Lens 1-Hoornw. 4-i 
HVB.:.bekër: Lens - HMSH 1-1 
Vrienasch. 
Spoorwijk -Lens A comb. 0-5 

11 -Lens B II P-4 
11 -Lens vet. . 6-0 

Pupillen 
Lens· a - Juventas .a 
RKAvv·á-·Lens b 
Lens c ..:·vrederib;c 
GDA b - Lens d 
Lens e - GDS h 
Rava g - Lens f 

2-1 
0-0 
0-4 

15-0 
· a:.o 

1-2 

Tegen Hoornwijck bracht Lens wèderom een experimenteel. 
eerste elftal in het veld, waarin opnieuw enkele jongeren aan 
de tand gevoeld werden. . 

Een mislukking ;is het beslist riiet geworden dit wijst 
trouwens de uitslag wel uit 4-1. Gezegd moet echter worden, dat 
het spel der gasten vrij pover·was. De wedstrijd was·als kijk
spel riiét 'onaantrekkelijk, er werd. met overleg gevositbald; de 
opbouw van de aanvallen was bèhoorlijk, doch het tempo wel wat 
aan dé lage. kànt. Hoornwijck wist de leiding te nemen, má_ar 

·vlak voor rust straftè Peter Meershoek een verdedigingsfout der 
gasten af. Na rust.een v;eel sterker Lens, dat door doelpunten 
van Hençl.rïcks(?), v.Duuren (zeer fraai) ·en Stoové uiteindelijk 
op 4-1 kwam. Nogmaals, geen onaardige wedstrijd,. maar ook geen 
sterke.tegenpartij. 

PERS-.CHEF. 
Het is in het verleden meerdere malen voorgekomen,· 

dat bepaalde gebeurtenissen in onze vereniging te weinig onder 
de aandácht van de buitenwereld werden.gebracht. De betrokken 
functiona:r;issen waren in het algemeen zo druk door· andere werk
zaamheden in beslag genomen, <lat zij .niet voldoende aandacht 
aan bepaalde feiten konden besteden. In dlt voor ons zo be
langrijk jaar(40 jarig ju1'ileum) zal aan een en ander extra 
zorg moeten worden be __ steed. Het bestuur heeft het daarom bij
zonder ·_op prijs gesteld, dat de heer J.van Wassem, zich berei'd 
heeft verklaard, deze taak op zich te hemen. Inmiddels heeft 
de hier van Wessem 'reeds verschillende contacten met ,de pers_ 
gelegd. We kunnen er derhalve van overtuigd zijn, dat aan de 
feestelijke vièring van ons 40 jarig bestaan, voldoende aan
dacht zal worden geschonken. Gaarne verzoeken ve alle leden en 
donateurs, die op dit gebied suggesties kunnen doen, zich m'et 
de heer J.van Wassem, Wolweversgaarde 501, telefoon 664749 in 
verbinding te steJ.len. ·. l\'locht U. aan. een bepaald<;, g<;,b<;>urj;enis. yer
iere bekendheièl. willen geven, dan wende men zich tot hetn. 

- . ' -- ' , ·. --- --- ---------------
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DE 1 ~NS RE: VUE 
. . . ' 
Weekblad v.d.. R.f.V,.V. 11 LENIG en SNEl. 11 

Reaactie: G_. km, ·wil.gGÜ'. 71, tel. 3912?4 
Gironu~m:er t. n. v,.Pem1ü:gm. Ü.NS ; 336711 

. . . . . . 
'---~------::::-------- ,.,--------"--•·--·'------------------- __ ,: ----- --- . -

... 33e JAARGAl'iG (1959.-1960). n'35 26 April lS,60 

Zaterdag 30 April .' 
Zondag 1 Mei 

' J/Iaandag -2 " 
Dinsdag 3 Il 

Woensdag 4 " . 
])ondi;rdàg· ~-

J 
. r,. 

. U NS 'ZL[AGENJ7A 
!,ens 7, P, 9.; IQ, 11, 12 
6 Seniorenelftall~n spel~n 
RVC tournooi .~ Sr,oorwi ik tourilooi voor 

.·. · Juilioren, en tupiller.. , 
Clubavond ! 
Juniorentráining 
Woerwdagmidci~gclu'.b + training 
tràii:ting 4e klas junioren; : 

:;:;;;;;:;=;;;;:;;:::;::;;;;;:_;;;:;::::;:;;:::;;=========== t ;:;;:::=;:;;•. ·=== ·_ =:..:=======:;:. :;;:;:;:;:;;;;;:===:::;;=== 

. .01F:FICI1.EL 
In ballotagè: 
93 P.!fi.G. He.ket, 3.7.42 Bc,x·m·vel'a.se,str.67 
94 J.G. Hn;f::ï, ll.6.48 Vrcdu·usti_aan '233 
95 Th.P.11.Bruir..ll, 17.9.48 ~rapeniersgc,srde 62 
96 J .• H.W.Tu;.dc Jongh, 13,11.49 J.c,:iiiiastr. 145 1 

97 J.Beckker, 2e..9.47 Huimzicht'49 ' 
.• 98 lI.P.yan llijk_; 2r-.6.46 vbn Eoetzeluaerlaun 124 a 

Nie'U'.Yt:: d·OLt teurs": 
699 F.;:istz·, Snceuwbalstr.226' 
700 " , ... t . . . fuevr.~.~1b z, idem ~ 

701 D.,/!.Wsmcfink, KE1mpel'foeliestr .38 
. K.N-.,V. !J. -'i'D'l0. 

" 1 
, Eëin pool-i'orn:ulier mei; bu;i..tenlandse welldr:i.jaen is 
toch 01i11d.er î:lc:t.ntrckkeiijK. Dli valt direct te cons1;äteteri 
ui, t hè t aê,n tal inze1rdirigen. Iieze· ·week kviamen we slechts tot 
390 for:m.d,ie,r:E:1i. ~,n al8 het nèclérlandse elft"'l dan ook not· 
gaat verJieze1:, is t~r helemaal g.cen touw meer 8fa;n. vast 1i€ 
knop én. We .h~-_bb:in dán 001': v&rJGéfs op r r.r: p:--:. j c~·:i1:~L.~r s,c:..
wacht. Gelukkig voor zondag a. r!. toto n°122 weer e:rn "nór- · 
mual 1' programma. En er re·sten r}·o_g' Slechts E-~nkele vieken om -
tot 'de 0.e'l11kLÎgeri \ -fe g&an~ behor·e,!1 ~ .. We ·veri·iachte-n Uun oók, 

1 

dat on~e lt::.dL;n en dona~eurs no.g e.e-ns é.1~tra ,111.,~n best zullen 
· doen. Met !.~t oog op het Koning:i,nw,feest vbn· zaterçiag "· s. 
moeten ü.o formulic-ren reeds om·Zl\S iJ1JR bi,j de K.N.y.i?. wor
den ingcl( ye;rd, .. üp onzè inlèver;ir1gs'.)dres<'en wox·den · de for
muliE)ren· dan ook o,n VIB!{ UûH opgehaald. ·Zorgt f1' voor dat 

, ' 



-340--------------------------------------------------------------Uw formulier tijdig is ingeleverd, dus voor Zf,TI.,TII:AGJ.;IIJDAG VIER UUR. 1,e adréssel\ kent U wel; 
l'}.;CHNISCHE CO!ii!IIS i,JE: 

liet 1 ijkt gewer.r,t er ·nogma'.J.ls r.:ct de r;eu:te n&druk -op te wiizen, dat er ;le laatste weken niet meer ven bepaalde elftalle~ gcsprok
1

en· kqn. worden~ l~e fo:rr:1& tios v,c,lke ir.: het :veld worden gebracht zij•1 slPchts l)c,dqcld or; e~n inzicht te krijgen in het re>schikbc:re l'l'lteri!lo.l. l!utUl,rli jk roc.,lt een en unéler wel. in, dat de ~pelern ~rti0 voOr de- trt-inir~g zijn ilitgeno'ligd en in de combinaties îiO:rdon., O;'t;c::--teld, l,ij voork(-ur deel zullen uitmaken van de _drie hoo1;ste clftallcrn, ·,wll;e voor hGt "·"· sei.:. · zoeri. zullen wordt~·n :_ Dfoimc~:rrl. Vcor er:-:.: .JpêlGr 4fzonrler1i jk, en voor een conbir..'."' t.:i ç iTI haLr geheE",1, is ·het; .. d.us wel üaak, het beste beentje voor te zetten. Alleen indien een speler zich Vol,komen geeft, is het ·!:1o@'elijk eei'l juistt:~ j_n.rlruk Vf1r,_ zijn caj,acitJiten te ~rijg~n. OoK ih de eerste kom0n~e weken zullen nog vers~h~llt.!U<lt: prOE1 fl.H:.:a1ingen volgen. JJoet dn aro;'.è nog f'.PilSs .-je. ui tcrute; b,;;ot. 
BRIDGE. 

In :::Ic parochies van P&stoor Burcksen en P2.stoor Sc}!vttel&er ,.or.d, op velerlei gcbie·d een grote· activiteit or.twikk(ld. J<.en tl.czc.r activi tE:i ten b8oogd cie rr.o"";elijkhi:.>id ·te OJ:d:trzoekr,n om tot de Oi:)1·ichting van el:!n bricige-clnb te korren. J"-,icrtoc zal ·op DINS.JL•J-, 3 Tu'.!1.wl q..s. des !-:iVOnds om acht uri:r :in on~ clutzetouw au2;1. d.1... Hcngclolca.n üen bijeenkomst word·ün ec:J:-:O:)<len. LPns-lr~'len c:n dont.:..tcurs u.ie in.teresse ht..,blien om 7,ich cvc,utue.:c-1 .san te ~::lui-tun, Vi orê.er~ ui tgenodii~ op ·de.ze avond E r'l: ki·jl<:::j·e tG konen ner.;.en. 

l hOGl:.&lv;J;'..A Gfü'TIOBEN VûÓ.~. ZÓ~ID.AG, 
Cott1J.1t:ti ti-e: ~·-, .. _, .. --
-12 uur Tonegido 2- Lens 2 
-12 1

' LGns 9 - L::akkwartier 
' 

1 N'.EI 1960 : 

Rodclc~m te Voorburg 
V 2 G 1 .L· 5 1istrictsbeker: 

-14u3O Cromvliet 
H.V.1:.-bcker: 

fö::·dE'ri ,]1{ers3 tr ;( n.r~ P-i j r11roels tra
b, clc) - 15· uur BTC - Lçns 

Op verzoek·vPn BTC 
V E:teranenbr.:,ker: 

Houtwcg, Loor,~luinrn 
if~ hPt e,an.va"lgsuur g1..:1-:,:? Jsigd ! ! 

- ,lL · UU:t' Lens - :DVC V '1 G l L 6, Vricnctscha ppeli .ik: 
- ·12 uur Lcnscbmbinetic-Groen 0it 1958 V 3 G·2 L 6 

,· 
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----------------------------------------------------------
OPSTELLING1N: / 

Lens 2 : R.de Waart, A:v .. Lr.nrhoven, H:Kemper,N.de Gruyter 
L.M.L.Knijff, R.v.d.Laan, J.J,;ger, R.,,üstefeld,E.Jaèobsn 
W.v.Gein,J.Rsnsdorp. Res. P.BErgé'nhenegouwen,C.Veldink, 
L.M.Knijff •. Grensrechter: L.M .Knijff. Lüder: dhr ,A. de Weert. 

Lens 9·: M.Suljkerbuijk,J .v·.d.Beek;,W .Klünnen, A.Lunet, 
P. v. Onna, G .Hr,ppel ,A.Onderwater, J .v .Zoh, C. J .Kre:s ,"L.I!anss,m, 
N.Drabbe. Res. D.v.Lieshout, Vi.v.d.Laan. Gr,:;n,.rechter: '//. 
v.d,.1.1:!.an.· 

Lens 1.: H.Fisenberger, J .Aiimiraal ,J .Ii.as,.tLLuijckx, C.1\ 8-
. . . 

ters, H.1foket, W. Venderbos ,H .F. v.d. Sod,,,P .Ken,per ,B .Hendrickx, 
P.Meersho!"k'. Rei. : J'.de He:er, J ;fü,ijersbergen,ACA Lunet. 
Grénsrr;chter : dhr,A.Bogiilch. Leidc:r : dhr.S.].Gras: 

Lens (HVB-beker): C. v. d .J3e8k, R.Blok, G .Ku;ip,i!'ffian,ll.Dit tz, 
j .van Dijk;A.Li:nnewe1.:;"\rer, E.f1ïahieu,W.Stoové,F.bu1·ghoüwt, 
J.Rooduijn,L.Portlan. Rcs.: F·:de Hoogd, J,:.H2r:lers,G.v.Duu-, 
rL_n. L}r~l1srcchter : G.V.Duuren. ~. · 

'1Cn$-V('tcranen: .A.Blok, F.Jlcurik, Ffl.ds- Hi:-·er, J.Eooi,E.nbu.rg 
H. v. cl ~1~·ooguard.t, L .de :Boer ,A.v. d .Bumt, h._v. lil jn: C:. :j0hilpc
roort, L .Roo,h..-nri j s, -. H .. y .·Nc•sti:r..g. RescrvcB: S .Kr·con,'J .Bontje_ 
Gr, nsrnchter: J .Bontje. 

1(~Eacomb~ : J.Frtjters, Chr.Vt-rheuéd, ) ... Krol,C.;t•hcuv.ren-;
hui;,on, J .v.W~ stin_g,. R . .,Vcrb1Hgh,P.clt·"L8E.,;_\·':F .{,()lff, 1i .. lk'fJl'
kt·n3, J.KuijpPre, J.'.i3Tusëel. Rcrh~1·v1..s : C ... TE:h<e, J.v. 
Bu2sel,E.Lö<w·dnst",.::in. Grt·nsrcchtt:.r : G.J1 . .J10t: .. 

Afschri.ivirigcn aan dhr.t1 .Ecr~boorc., 1:ë..n van !·.~ ... qr,jcrvoort 
567, tel, foon 6:,9090. 

Programma voor Senio1,en voor Zor1.dag, B Mei 19éü: 
Dictrc;tsbcker 14 uur : Lens·-1 VCS 1 
liVB-bckcr : 12·· uur : Lens - MOA 1 

-:-:-:-
PRU.JliAI:1u\ .:-u:·1Jüi-t..r.1;_ VL'OR ;.:,_\T ,H~AG )~, .f.f~TL .l ~;(0: 

-;5u45 kns 7 VûG V 1 G 1 L 5 
-3u451Lns8- 11 V2 N ]_ L 6 . " 
-3u4'.'> Lens 9 - " V 3 G 2 L-6 
-2u30 Lens lC- " V 1 ~ 1 L 6 " -2u30 Lrns 11- / " V 2 ' 2 1-:; J 

-2u)O LE-:ns · 12- 1' V ) ,, 
" L 5 ~ 

,J"Jt-noru.1:; .s.'ttcr..'LiE..! KIJI-: d1.: to..:1~nooiop2tl;llingen· got.d ntt! 
:PI,OGRJ.I,1.,A ·JUiHCR1K zj .PèJl'ILU:N VOOI( Zvl,7AG 1 1!bI 1960 : 

2 elftf'lkn naar het ING-tourr,oo·i rn 2 elftallen nsar het 
Spooi',Vi jk toerno~i. -' 

' 
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-------------------------------------------------------------
OPST.E,LLINGEN : 

Lens 7 als 
LenVi 8 " 
Li::ns 9 " 
Lens 10: " 

èekPnd 
" 
Il 

" 

met A. v . .E,e:mornli: en J. Groot.huizen 
11 A.v.(f.Le~uv1 en R.Paulus. 

1
' A.v.ri.L0-~u-r,r en T.Ii:1agdc1iji:G 

Ler.;.n 11: 11 11 11 A.v.Egc.;Lonti~ , 
LénD 12: },'.dç; Klcij:h,R.v.d."wV:;.1,G.v.t1 .Kle:v,rI'.3ri:,1::r::rs, 1Lv.fg

mond, .J • ;-Jchell a.rt, · .A • v .tl. Bu"k, H. Wez E:f"bGrg, b. S too':~., 1. Cratr;fh, .b. ~ 
d, Brow.:cr, :c. PJ ok. · 

Hc-sl:rvcs voor X'J, 11,12: H.v.d.Ec:icicn~J.L~Jng_er:~k,F.Meyer~C"v. 
Kuyl, l} .. Crama. ·r 

Af8chri,iv.hgPn: ~ic Juniorcngidr::. 
K.Loom.sns, R .. Paulus c,n A.cle Brou1;rcr moeten vri,jd3gavond. om 

ze·v,t~n uur de rcdtn· v-411 h,:rn. ,.,:egbli\ivc:n op zaterdag 23 aprj 1 ko
rn1;:n rr.oti ve:re:il Lij df? JLKO ten huize '.L'omc-tt.:nstr .166. 

TRAIUIN(i: Wi_,j herir.:1·Lréri de l:i te•c;:o:....igdè spt:'lcr2 ( zit: d:~~ 
Lcnsrc•vuc van ilOrigo· i-H.'Ek )aun _de vc.1ütruir..ing, ctitJ rledertavonu 
àr:1 7 uur btgiht.· 1(Tk er 22n : om '7 uu:r· G.an\H~zig t1;; ~',.ijn. Viic 
vc'rhiriderd is r:~oét ar'r1chrl .~-vên. Het uüreo li.ii=.rvoor is Tomu tt.n
str~& t 166. Hot tcl~foonnummer 539900.· 

-:-:-:-
;.T'i'EiJ'nJi: ,TLiiOH,N fü.; Plll'ILLM! ! H. V. C. -TOJ,,HNOOI 

u'p zo:r..c:...'.1e, 1 fnt::.i OIJt::ll'r; 2 elftallen v:,n spt,;lE.rs, gc·borL·n na 
31 2~uc 47 in list T1VC-t~l•r!looi op d2 tcrreinET;. vsh hVC ,.,êHl rl5 
Sch~arJweg tn Rij,;;'/iJk. Het program!% luidt. cds ,;.olgt: 

L,:nc l(vc·ld 1)- Lc-nr.r 2 ( vélrl 2) 
-21.i.20 · Lens :; lJjS . 1 u30 !fi.i:SE - Lens 
-3ul O RVC Lens 2u?.0 ItVC - L, nc 
-4 ,mr PIK. !. Li:mB 3u35 : Lens- Naaldwijk 
-4u50 kns ~ CclE!rü,ts 4u25 }"tam.' s-kns 

r-0 wcdstrijdÉn cluren 2· __ x lO minuten zonû.i:.:l· rust. 
~e ouutËllingen: 

L,.:ns l: J".dt;; liu.aft, l:Lv.Luur,12.v ... cLLtt~t.:n;N.Intt.•m2, c:v.~é;'
mond, J.Midd&ldorp,f.Koot,!I.BrsndenLurg,J.Gobben,R.Br~ndenburg 
R. v •. i!d;t::n. · · 

Lens 2 : C.Vervaart, ll.Hothkrans,A.Ov~rklift,J.A.GroothuL.E,! 
F .Koene, J. J ~'nnsen, C. H:- abel, J .M.Groothuizen, T. Charles, H. fJ üi jkEJ 
l:ui,ik, A.dc,; Brou,vc.r. · 

· RLs~rves : J.v.Licshout, !.v.Es,A!J2nssen. 
SarEe1:knmst: voor b,ide elftallen izti,;5 :i,~yweg-hoek Hcnge-
• lolaan. 



' 
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' f3P00lfö IJK-TOLli.li•OI' 

Bovendien spelen op zon\l,ag 1 mei, 2 dftallen · van spelers 
tot en met 12 jaar in.het Spoorv.·ijktoernooi op het terrein 
vàn Spoorwijk n&ast onze eigen veldtr,.. ' . Evt." J.irogramrr.a luidt als volgt.: 

Lens l(Groep 11-Velcl 1) Lei:n ? (Groep B - Vclà 2) 
12 uur Rijsw.-Lcns -12u25 Rijswijk- Lens 
12u::;o TEL0 -Lens -13ul'.;, TEL0 - Lens 
3u05 Lüns -Spnorw. -3uQ5 · LeTis - l~MT 
4u20 BlvlT · '-Spoorv,. -4u20 Spoorw. - Lens 

Dé- wedstr:Î.,j den clurc11 2 x 10 minuten. 
DE OPSTEL-LLNGEN/: 

Lens 1 : H.llruggelan, J .Wah,urie Wolff ,L·.-"nglebcr_t, 
G .Rooclenrijs, G. v.d. '.l'ogt, h.Lijkelhof, i,. Knopmans, Th .Brochar:1 
R.WalsariP Wolff, .F'.v.d.Brcur..er, P .. Busrr,an-. 

LGns 2 : G.Cráma,P.,;.-._GGt:st,tl.Broc~·e,F.it.:.:f.oud.e·ra&, \'i. 
Schuurman, H. v. d .BE::mt:, 1{. Du;yvtst(•yn-, J. V.e-rhl:,ugU., G. v.d. .K.,lty, 
A.de Vri&§,· A.Scehllart. 

Heserv0e : Th.Hocffü,g0l, J.v.d.Zalm, P.y,è:iijck. 
$3.mcnkomot: llu)(; op het .. Llnstr:rre1:rt. 
1ttEntie, tocrnooiapolers ! 

- lc beide -toernooien· duren tot + 6 uur. Net~m d_us ;broo'."l 
mee, H.ls j·c ·horig(~rig- b811t aG:ong,-.legcl-:-H.ri wc~::.:i.r2cL.u-11' jt: o·",è.l.J:·u, 
&at je pas liàat thuis l>c;nt. · 

- i,.fschri,ivinp;en : v66p vrijdagavor;d 8 u;,r a,cn <lhr . ./-.. 
vá:n Gastel, r110ms.tt\nstr. 166, tcl.);.i990U. 

- In verband met Koninginrtûdag zijn. e1· voor ~:ti.te1·dag 
. 30 ayril geen cor.:pcti tiewcdstrïjdon voor ç.e !)Upillen w,st
gcshld. re meLsten. komen ecLter zondag wel_ i,&n Lun trek. 

PHOGRiJ;i: .. A PUPILLEN VOOR ZATERDAG 7 l,!LI 1 ~;t O: 
Lens A- Q,.Steps;. Gr.W.-Vac·- Lens B ; L:..:ns C- ;110.ti 
GI·S - Lt:rw D ; . Lens E - Wîlhelr.ius; Q. SxerS - Lens. F. 

UI'.i:Sl!GEN 
S(;niorcr.. 
J u.r,.ioren 
.Pupiller: 

V.AN ZL.?ER:L"c"!.G EN ,;u:ttAG J .1. 

1 

Rijswijk ' LE0!1s 2 2-7 ✓ 

~. Stc:ps 13 - I.cns 
' 

l,t 6-2 
DHL - Lens L. 2-0 L~n.s :G - GDS C 

Lens· B -GI·S B 2-0 GLA,D - LEn-S r,: 
1-7 
2-1 

VVP f . - Lc-nsc 0-5 kns }' - GD., c · 0-3 
Het ortdErling~ junioreni;o,2urnooi l::voor ·.dcrd.é en vierde 

klapsers i~ gt..YïünnE:n door L~~s 7 (zie het vcrsJa"·g hierna). 
~ 1 •. 

... "·' 

,. 

I 
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Eir.delijk weer oens een zegro van Lens 2. Eri een fràaie ! 
Tegén Rijswijk heeft Ler,s zich wet·r eens van-zijn bEste zijde 
laten zien? Met storm t.'.gen WE:rd afgetrapt en 0r ontwikkelde 
zich een aardig veldspel, vooral_ van·dc Lensvoorhoede. Toch 
was het Rijswijk, dat de· leiding nam, toen de ·,iE,art zich ver
keek op een hoge bal, 1tie met 't V1iudje mee over hem heen stu 
te ( à la de faunck, zogezegd, Red.). Op kturige wijze wist
Kcmper ovenwel gelijk te ·• aken. Toen_ évem LJ.,tur onze achtc:rho 
ce:n st(.ek liet vallen, had Rijswijk wce:r _e,t:n voorsprong (2-1_) 
échter niet voor lang, want na goeµ ·voor_bercidfmd_ werk van v; 
Spek bracht 1Iecrshock de balans o"pnicuw in evenwicht. 

Na de rus.t v;as Lens bijna voortdurend op de., helft van Hij 
wijk te vinden, hetgeoen ruml teo,.rde in nog 4 doelpunten van d 
nchietgrage PE;ter en oE:n ·bpkéken _ballc.tje van Hari·y Die.tz. 
1infüe ·: 7-2 .. 

-:-:-:-

Het onderling0 Juriior0htoernooi. __ " 
Het ee:r-ste toc•rnooi van dit seizocm was het onderlinge Ju 

niore•ntournooi. 'l'ot ·-Jwt Eoindè toe. hc,,ft het c,r er.orm om ge spa 
nen wie de uiteindelijké winnaar zou worden, Leze luat"ste wed 
strijd ging n.l. tussen het 7dc en het 9de. }kt 7de• had alle 
drie de wedst:rijden gc\·.Ónnen en zÓdoc,i,dc 6 Jmntc•n. Het 9de l-.2 
na ûric> wedstrijden 7 punten door ov,rwinni!lgLn op het 8Gte 
(4 ptn.) hLt lOdo (i ptn.) en een gélijk3pll tc;;en het llde. 
Ui kind.clijk -,;rok het 7deo met eén 1-0 ::oge aan Let langste <:i: 
H0t was ,jarrmer dat ovc,r_dit one doelpunt nogal werd gedicusië·• 

· Enkele n:encem waren n .1. in de ve:rondurstclling dat het uit 
buiten_spê).positie werd g~scoord. Maar ja, do schèidsrechter b, 

- slist, dus, con doelpunt: Er werd in dczo wedstrijd zeer goed 
-gospeE,ld en: do spelers van het .7de hebben ondervonden dat de 
aanmoedigingen van het publiek de spelers van het 9de zeer go, 
gcàaan ht:Dbcn; ~ 

1c ui ts lagen\'1aren: De totc al ,.i tsla1; was : 

'ij, - 8 5-0 .8 -10 1-1 1. Lens 7 8 punten i ~ 9 1-0 8- 11 3-U 2. Lr.:no 9 7 " 
• -~O 2- 1 9 -10 3-1 3. Lens 10 4 11 

• (-- 1 3-0 · 9--11 :' D-0 4. Lens 8 3 11 
8-9 , 0- 2 10 -11 : 2-0 5. kr,s 11 · 1 punt. 

Zoals U ziet is c,r maar ec-n çlftal in gesl~agd van c,en ho
ger elftal -te wir.nen n.l. het 9de di.:, het 8ste met 2-0 de das 
omdeed. Al met al ·;1as het weecr Gen echt gezlllig toernooi m, 
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, · àf en toe zeer goE:d spel. J;i t bei ooft wel wat voor de ko-

"'•,. 

. , 
'' 

me.nde toerno0ien: 
Als laatste danken wij nog de h€.ren scheidsrechters 

die de téak op zich· hebbén wi_llen nEmen ó:n de wedstrijden 
in goede banden te leiden. 

--:-:-:-
.KlavcrJralrive. , ' . Door ruimtegebrek kunnen wc H>rst nu terugkomen op de 
eier,m-dri ve, die tv.ce w0ken ge h:dén werd afgvslotcn. Jam
mer, eige:nlijk, dat het v0orbij is,,v.ant het ws.s zo ge;zel-
lig ! ' . 

Licfst 40 pe:rsonen speelden alle acht :r:onden mee. De 
organiserende ·PéPé commissie oogstte dus wel een daverend 
succos, dat nog werd vergroot doo1 hc,t foit, dat twee led.en 
van doze commissie; nL; Jos Jager en .Aad Hoefnagel, blslag\ 
wist(n te leggen op resp.· de eerste en de tweede prijs .. 

Ook de dcelncnicndc dames de;len geducht van zich ,sp:re~ 
ken. Vrn, de 11 speelsters wisten er niet minder dan vijf 
zich bij de eerste·10 te klasseren. 

Voorts· Viel -Op, dat sommige 11 ·r0utiniers 11. di tmcal wei
nig fortuinlijk ymren. Zo zien wij bv. Bt,p Janssen op de 
35e, Cas Bontje op de 36c en Huug.Houkçs op de 39ste plaats! 

, Het klassement van, de nrste 20 luidt : · 
1. J.,Jager ··35961.ptn.. ll. l,!c,vr. llugens 34040 
2. A.Iïoefnagel. 35412 ;, ,12. Ii.J~nsse:n ·33747 
3. M<cvr.Jansscr,.: : l3.,\ï. EurghÓuv;t '33843 

Rombouts 35076 14. ilkvr.Nuyten . 3;;853 
4. Mevr. Jagecr 34801 15. J. LinnewccvGr33778 
5- ~•;w.Janssen-v. 16. J.v.Zon · 33542 

. Harmelen 34660 17. lkvr. v .RiJ·n 33539 
' . ' 6. A. van Luxemburg34520 18. Hr.de ll'läs 33534 

7. C .i1i( uwenh\lijzen. 34·514 19 . .A :Koppclle 333E'4 
8. Mevr. Koppelle 34340 20. ·H.van ::lijk 33323 
9. St.Louw 34222 
10.,,iw.Gr.Janssen, 34047 

Zo vertrok ·duc op m,anaag v66r Pàsen iedereen naar 
huis mt:t prettige hc.:rinncringen aan de drive' Pn met de no
dige eieren; de één eL'n stuk of tien, de ander ettelijke 
tien~o.llen. Hartelijk dank, PéPé, voor cl.e organisatit~ ! 

De hele k1avcrjasdr·ive ziet reeds m0t vtrlangen uit 
naar de volgende wedstrijden rn we hopen, dat de Pépé ons 

• 
• j I 
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spoedig gelegenheid tot revanche zal 
allen wcE:r vnn de partij iijn ! 

geven. Reken maar, dat 1NE 

'.rroefboer. 
N:B. Klaverjasters, klaverjassers, P&Pé en este elftallers 

( vooarl voor jullie lé.atsten · wordt het duur ) allen harteli,jk 
dank voor de blijk,mvan be,langstGllir.g bij mijn thuiskomst 
ondcr·vonden. · · Honk. Janss8n. van dé PéPè.. • • IDl,n-(,:IJERS1'EIN 

Lr komen 47 gasten, Wf1CJrvan er thans ·35 zijn ondergebracht. 
·:.ïjr;~.oèken no. nog logiês v0ür 12. ga:Jten, waaronder een moedr::r 
en zoon. re andere 10 z,ijn.: 9 spelers el) de chauffeur.· Wie.-

. van ons is zo vriendelijk zich aan to meldc.:n offi deze gasten ûE 

goed gb.stvrij onderdak te verzorgen ? 11cldt" U aan, onder ver
mtldir.g van het asntal bed-ien dat tJ vrij h8bt bij din:.J,Jugeer, 
Wec3•vrstr. 67 of uvcntueel tLlcfoniach bij n°391959 ! Wij re-
kt nen gt.urnc op U. 

PéPé. 

1920-1':,60 
Het feestcomité h;:-eft in d<•zc rubridc gt.regeld gctTaèht

t'n het 'z,~l daarmede voortgLan - orr. de l0der:. c:;n vric~ndên van 
onze vcI'uniging op te, 1·otp2n tot r~C:n {.;T0otse vier J.ng van het 
tnnstaond.e jubilenm • .!.J.et lijkt ons go~1 d om tij ·wijze van ai'vd~ 
~eling nu l·Lns Uw ·aandacht tE: vrag--:11 voor de: lotgevallen vBn 
0èn 3ndE:rl: Glub in het jaa:t', waarin deze c1ub haar-40-jarig bt 
staan herdacht. De vr:rE..r..iging wie1· l·Yt{;:. vullen en clubgE:('Bt· wj 

in onzti rubriek willen bespreken, is de .S11ortverein 11 .E.intrachi 
uit ldiir-üb~rstein, de club cl,;rhalvc,, r,e:arvan wij Gen 50-tal, 
getrouwen mr;..•t P~.nksteren a.E;.' in or.:.s t~id-:jon ,zullen -ont'vnngen. 

'Eintracht vici;u.c he_t vorig jaar haar 40-jt!rig feest en'vrat de· 
club mcëmaaktû en-hoc dG fc1Jstvieri!1g tot stnnd k~.iam, k1.;.nt U 
lE>zen in de ondcrutannde brie:f a&,n Jhr.Eoukes, waarmede onze 
vriend.en officiC;cl hurc br zoek mut Pink.:.:tf:ren aankondigden. 

Sportvrifnden van Lenis en Snel ! 
1~lll'reerst onze vriendLlijkc c•ank \raar het mooie gE schL:r 

voo± ons clubhuis, dat wij van U mochten on"tvangen. V"w &andt;n} 
aan Pinks tereli 1959 -heeft inmid;_èc 1s in ons opniuuw opgc bouwdE' 
clubhuis een eruplo.ats ·gekregen .. "Jij Gchrijvr~n " opnieuw opge
.bouwd 11 en U zult U misschien afvrügt.;n, v;aarom het 01mieuvï op
gebouvïd moest v1ord.un. 1J;ocn U·-bij onD was met Pinkuteren, was 
het toch practisch géreed. Luister •' 

, 
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Inclerdaad, U hebt {;._:lijk, ten .tijde V(ill FinkGtt·1·en 1 )9 

w::ts lwt clubhvis ·g0reed om €:eri _wr:i~u·dige jubileum-viering 
r,1ogelijk te maken. 'i/j j WttPC>n ·1:rot8 op orize clut.tsnt, die 
met eig'en·b:!nden gebouwd Vf!),s. E;lke cP.r..t,' die l'T&an best~ej 
W'i8, ~,vt1._s verkregen Uit dl:! vJ·ijwlllige l.-ijdrugt::n· van .d.f; le-
den en donát8urG v::1n or..ze Spört-ir(;.rcin. De v1:;rcniging bl oeili(~ 
wij ver-heugden ons op een lui::1terrj jké vif:ring vr1n ons 40-
jarig h __ staan. ]tuar dan ~lo2g h~t nnorllot toG ! Ov et::n gure ,, 
r...a.jnursdag werd gr~tlurende OE:n h~ vj gE: ork~.an, ons ;chor:.e 
cl1tl~loka2.l WE·g'~·evau.,~;d. Het rü.1.k vónclçn v;i_j op 70 ïîJ':ter c.:.f~~~21.T~d 
va:n _tlt:· l)laats, waar hÈ:t clubgE.,bo_uw gEstaen ha'l en andGre 
rcstEir ... ten lagen mct:r rl:1ri 300 me tür vt.·rder. 

Wat· te doen ? Vclfl cvrc;n onz,, lc,den legden hot hoofd in de 
set.oot; zij Zägen er gcE-n gc~t mf_or iL. Zij \T1r'en r ... auv.1c'li,jks 
1J€'!torncn van tle grote inu1,r~nning·_t~n, ·Jil· no_dig weren gewees-t 

_ oin het clubhuis op tt. z,.:ttt~n. Zij lu~rl;;cn met eigrn1 · hr:.nd.fn 
gctir1rr:erd en gezwoegd, tlr.çrnu~_st liS;d·ten. :r.ij zich ool; fir.;.aL.
cicle offer~ getroost. Moesten ::--~ij nu ·weE-r VPi:n vorl'n 8.f uan·· 
beginnen ? Vele leden vc::·li1.:~ten· o~p, E..·r. d.L! co1r.mi. sies vc~n· ds• 
club ',YaTen ma.ar :1cha8rs bl vr,lkt. 

:C~1n op een d.rnmatisch cliet)tepunt in ons lJcst:.an, heeft 
onze voorzitter Dhr. Ihn~s Ki...11ert CPn appèl· g0richt tot dt-:. 
lccü=~n E"n !1en opgt::rot..pt:n <--'Cn bui t..::-ng::..y:one veTgr,d.t..:rir:.r,- 13ij 
te woner... Op die "bijeenkomst hcc-•ft on·ZP. voorzi tt,:,::r li~ t~l. 
~intracht gcu.o-bilisc1::::r-d. en een ic:H1ei• l:-e:·.:,._ogén Wl.:'(1' opnit:u-r.r 
<iun ht.. t -,rcrk te g~un en finu.llcislt.: 3tcur: te ·Vü:t'lcr..en voor 
'.1ë opbouw Vi:!11 -ten nog ·groter t:n .ne-chter·- -clul1c;c-;,Uou'.'!, een 
met fundrni1c1t:1n en met gcrr.etst-•lde mt.re:n, \Yaarop de'"! r.:.."J.jaar::'-
Ydnden gt!t~n vat !'n:.'er :t..oudcn ht,liben.- ·- · 

Vkl, vrienden ven L~nig e,1 Snel, ons clubgçèouw irs e1· 
gèkorr.en dank _z_ij de_ offt.;rîzin on \vc,rkV.:r2Ght vo.n onze t.·igen 
tl _ni~:cn • In I•·i:.. D r:1~r 1 ,j .1. v. e.r.1 l.:.et in g,., bruj_k gL.no.·:2r_ 1;:n 

wij zijn er ·-trotr"cr op tlan 00i t. Vcin die ;iag. uf is het ~:vt 
d2. v-cl'uniging ·we,.:cr be. t8r. gt:.:gz.an. Uo~ dü _1-:rt~stati,::s vE..r_bctcr
den. Uit de lf~ah:tc 9· wcd~trijden haalde ons c(~rGt8 cli'tEtl 
l'.) rn;nt0n .. ! , r 

U zult nu ook l:.::.grij:pt'P., v1~t~rom v.rij zo .Jaï15 gcv,ucht Üt'l:-
·l)On mt;·± de bee.nh·ioord.ing van Uv/ div0rsl': bri'--v0n. JliJgé.and----
d0 l~jst v&n de (J.c..clnl:;mcrs. 'r~t ziens ·met 

1

1-'inkstfren i.n 
Len. Haag. Wij gro,eten U al lcr. vriend.elijk ! 

SPORTV.E,F.EIN EIN'fil.AGliT 
\yo.s fiotekc.t.d.: ·wal ter' Flr-ischmanr .... 

,. 
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Met dit heerlijke voorbeeld van clubgeest voor og(,n, clurver 
wij het weer 1..an onze trom te·roercn. Onze trom, dieo als een 
tam-tam in hf'..t oe,rc,oud ê.e her-en dur verspreid" l0den, ou:ikd( 

·vrienden en donat~urs van Lenig èn Snel de tijdii.g bre..ngt, da1 
lwt jaar 1;;60 ons jubileumjaar is en dat iedere blauw-wi tt0r 
door zijn vrijv;il.i.ige bi~dragen het fccstcomi té ir •. de gdE,gu:
hcid dünt te ·stellen voor een luistc;rri.jke viering te zorgen. 

Wilt U weten, hoe U kunt bijdragen ? Wij willen het gfictrnc 
nog eens herhalen. Op lwt buffet, stàat een grote jubilu1mpot. 
Hforin k=t U het pasgeld' làten v~1',lwijrien , dat U vah Lou de 
Boer t,,rugontvangt. vak bevindt zich óert .jubileumpot bij dhr. 
Haukes ! Gedenkt U ook deze, als U Uw poolgelden afdraagt-:-

Voorts is er hot gironummer vail dhr ,.i, .!focfnagel, de p,mniné 
mus ster van ons èomi té. Het nummer is 67248 '. Op dit ntl'l'.C"é'J 
kunt U Uw bijdragen storten, wanneer U met een rond bc,drag U 
van Uwverplichting wilt kwijten. 

1n tl,ncl:itte, voor degenen, dil; hl,t- geluid van onze trom 
wat e<::ntonig vinden, nog het volg,-ndc.. Wij zijn het met U 
€:t:;ns ~ ·eok 'Wij vi.11.de:r-. het een LC:n.tonige melodie, ri1u.;.1.r wij n:o(> 
'tC!.i. V(.;rder gu.an~ Eens t·chi.t:r zullûn -,rii_j stoppen e:r; dat morra.:nt 
kunt ,lJ zelf b8pfilcn • Het. k~/cVi t .moms!'\t; ~at icd, re vriend v&n 
onzt club ao.n onze rocpst~m. heft t gegeven, Z1Jn t:tf_:c-11tJt: hu. f1 
bijgudragen, en zijn kaarten voor het fct::st eLboÊ:kt heeft. 
Dan hov.d0n ',Yij op r..C:t tr01r.mE.:lc1n, tl·.:n stci~t::n Nt.: de f&nfr~r0 ! ! 

De 1rcportc!' van hL t fe;l stcomi. té. 

VJ.RIA~ 
Ons lid Hanny Cramm verloofcie zich op 23 April 1.1. met 

. Mej. Joke de Geus. 'Alsnog onz" hartelijkste g(üukwensen. 
Dit bericht bad eigen,lijk in de vorige Lensrevue opgenomen 
moeten worden, doch door een misverstand is dit achterwege 
gebleven, waar-mor wij gaarne· onze verontschuldigingen aan
bieden, 
=-=============================::;:::=====::;:::======== '• =======------
PETER EN WIL HAAR ElfüELAi'lD. 

Zoals U weet, werden Peter Kemper en Wil Venderbcs uitver
koren om met de Paasdagen raet het Haagse Jeugdelftal een 
trip naar Engeland te maken. •Vlij ontvingen van hen een ver
slag van hun reis, dat we gaarne zullen publiceren. 
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ONZE. TRIP NAAR ENGELAND. 

Op vrijdag 15 april vertr9k h~t Haagse Jeugdelftal, waarvan ook 
wij deel uitmaakten, naar Èngeland. Om 10 uur vertrokken we van 
het Hollands Spoor met de bus. naar_ Hoek van Holland., Hiervandáan 
met de boot naar Engeland, waar wé om knart' Óver ze.s, aankwamen. 
Na .. de douane gepasseerd te hebben kwamen "e. bij de' trein (model 
1900 ! ) , die om 7 uur 11aar Lon_de11. vertrok, Om 8.15 arriveerden 
we aan het Livérpool street station in Londen. Hier werden we 
verwelkomd door enige bestlhursleden van"The London Federation 
of. Bcys Clubs. Vervolgens werd

0

en we naar het Y M. C.A. ho tal ge-
·. bracht, waar ,:e, na <ns eerst uat opgefrist te hebben, gingen :. 
eten in een restaurant aan á.e overkant. !fa het eten hadden we · 
vrij, hetgeen verschillende Londenaren wel zullen he].)ben opge- · · 
mertt!· · 
Zaterdagcchtend na het .-eten. vertrokkeh we naar de· London 
Hospi tal Sport Grounds, ,mar we. onze eerste wedstrijd · spee1den. 
Deze werd met 4-3 verlorén, nadat de rust met een 2-1 ·voorsprong· 
voor ons 1ms ingegaan. 
1 s Middags zagen we de wedstrijd Tottenham-Hotspur-1,!anchester Ci t, 
waarin de technisch fantastische Spurs • geen kans zagen om door < 
de oersterke verdediging van de'City heen te kàmen. Het·was een 
prachtige, _spannende uedstrijd. Er deed zich nog een bijzonder voor 
val voor. Vlak voor rust beging Manchester een over·treding iri 
het strafschopgebied en onmiddellijlc daarop floot de scheidsrech
ter voor hálf_-time. De penalty moest toch nog genomen worden. . 
Deze we.rd fraai gestopt door de. bekend·e keeper Trautmann. De te
rugspringende bal ·,,erd door _de strafschopnemer in het doel' ge- . 
schoten_, doch dit doelpunt ,ms ,ongeldig, aangezien na het ver-· 
strijken van de speeltijd afléén de directe uitwerking van de 
strafschcp geldt. ·· · 
1 s Avonds bracht èle ene helft van.ons gezelschap een bezoek aan 
de 'Sunday Express (Wil), terrcijl de andere helft· (Peter) de To,rnr bezocht. ' · ' · , 

_ Nadat we op 1e Paasdag om hp,lf 10 naar de kerk naren gewe~st, 
, ,,erden we met twee busjes .( onze vervoermiddelen in de.ze vijf dagen 
naar een druk punt in Londen •vérvoerd. \ïe varen wél" verl'ast, toen 

· ,,e, na enkele straten door1uuist te hebben, bij een markt kv,amen. 
In de namiddag gingen we naar het trainin1,skamp van de L.F.B.C., 
waar r:~ een "tea" kre.;·en aangeboden. 'e Avonds r:as het al v:roeg 
naar·bed gaan, nant de volgende dag zouden we revanche mceten 
nemen! 
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0p tvrnede Paasdag ,maakten ne I s ochtends een uandeling 
naar Trafalgar Sq_uare. Na de lunch vertrokken ,re naar 
Crystal ·Palace, waar de tweede ontmoeting zou piaatsvinden. 
In het begin bleek al spoedig, dat het L.Jl'.B.C. elftal 
sterker was dan.zaterdag. Ue hadden met de rust dan ook 
een 1-0 achterstand,_ hoewel dit de verhouding niet juist 
weergaf. In de tweede ,helft was het alles Den Hàag,. wat 
de klok sloeg, maar het zat ons niet mee. Een uitval van 
de Boys bracht hen zelfs op 2-0. Dit was ook de eindstand, 
uant we slaagden er niet in de Londense verdedigingslinie 
te doorboren. 
1 s avonds hadden we vrijaf·,' waarvan ~·,e gretig gebruik maak
ten om Picadillyen andere bezienswaardigheden te gaan be
kijken. 
Op dinsdag 19 april stonde.n we om .:t 10 gereed op het Liver
poàl street station voor de terugtocht naar Harwich, nadat 
uo eerst waren "blij" gemaakt met dé r,oorden, dàt de "goede" 
trein al ve·rtrokken was. We moestei: toen met een .cudere 
trein. Hierna was alles spoedig.voorbij, want na Harwich 
kcmt Hoek: van Holland en na pe Hoek· komt Den Haag, waa'r 

. we om 7 uur aanb:amen, een uur eerder dan "gepland" was. 
Al met al: een onvergetelijke reis. · 

PETER EN WIL. 

ILB. 
In aansluiting op het vehhaal van·Peter en Wil kunnen 

nij melden, dat wij bij toeval een van de lei derf "van deze 
re'i,s spraken;, dá.e cns ve1·telde, dat de jongens zich bui
tengewoon geamuseerd hebben, dat de t,vee nederlagen beslist 
zee1· eervol waren en dat de Engelse gastheren bijzonder on
der de indruk naren van het sportiève optreden v'an het 

. Haagse team,. ,,elk compliment dus ook voor onze twee Enge
landvaarders geldt! 

Red. 
===----------===~=----===================================== 
VACATURE. 
Door omstandigheden hooft Gerard Jehee enkele v,eken geleden 
moeten bedanken voor de redactie van de Lensrevue. Wij zijn 
hem zr,or dankbaar voor he.t werk, dat hij aan ons clubblad 
heeft besteed en vqor de steeds i0er prettige samenwerking. 
Inmiddels heef,t zijn bedanken oen vacature doen ontstaan, 
Liefhebbers kunnen zich dus melden. Liefst metspoed !! '., 
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.· ';;eekblad- v.d.lLK.V .V ,LdUG-en 1 -SNEL " 
Reda½:tie: G.Lam, ,iilgst:c.71,tel.391224 
Gironumrr,er t.n. v .Pemüngm. LENS: 336711 

. 'c-. ·.. .. . . 5}e J"ÎiRG.AliG (1959-~960) 11°36 5 Lei· 196t----

Zc. ,erdag 7 Lei 

,, Zondag 8 Il' 

Maandag 9 11 

Dinsdag 10 11 

Woensdag 11 11 

Donderdag·12 11 

L:..NS 1 ZAKl,GE;,DA 
VVI-toerllooi: 4e klas,oers 
Lens 14 competitie, pup •. A t/m F 
6 seniorenwedstrijden. 
'Jun. Lens 2 (camp. -RVC-toernooi 
Clubavond, ! 
Juniorentrain:;,ng 
Woerniagmiddag-club+ training. 
Training 4e klas junià:r-en. 

======================~===· ==========================~==== 
OFFICIEEL 

In ballotage: 
95. T;P,.E. Bruins, 17 .9.48' Drapeniersgaarde 62· 
96 J .H.W .J:i. de Jongh, 13 .11.49 Aqasiastr.145 
97 J.Bei:rkke:t,·28.9.47 Ruimzicht 49 
~8 P.F.A. v.Iersel,23.8,49 ~riebergenstr.68 
99 H. J .. A.Hoppenbrouwers, 25 .3 .. 60 Loosduinsekade 60 

~ adspi.. an t-pupi 1.) · 
KNVB-T0'.C0. 

Zoals verwacht steeg hèt aantal inzenders weer met 
sprongen. 475 Lens-leden en donateurs waagden de_ze week een 
kamrje. En'weer konden we een prijswinnaar aan de KNVB
opgeven, nL. onze donateur de heer C.v.d .. Putte, die 15 
uitslagen goed voorspelde. Gefeliciteerd. U ziet dus dat 
er elke week weer een kans. is. Maar dan moet U er ook 
voor zorgen, dat Uw fOJ,mulier tijdig, dat is ZATERDAG!dD . .'AG 
VOOR VIJF UUR, op een··van de bekende adressen is ingeleverd. 
Zondag a.s. toto n°123 aan dé beurt. Weer een.echt prettig 
programma, waarop je gerust eei:i iturtje kunt puzzelen. Maar 
dat is juist het aantrekkelijke van de. toto. î;cogen we daar
om zondag a.s. ook Uw for1'.ulier in bezit hebben. Veel suc-
ces bij'voorbaat. .. ~. 
BESTUUR5VERGADLRING d. . , · e voor a.s vrijdag va"!_tggstelde bestuurs-

. vergadering wordt gehouden ten huize van de heer A. Hoef
nagel, Tomatenstr.243. Aanvang acht uur. 
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LENS-VCS. 
Door het gelijke spel tegen Cromvliet heeft Lens de 

kans om in de volgende ronde voor de K.N.V.B.beker te komen 
geheel in eigen handen. Dan zal de zp.ndag a.s. te spelen wed' 
strijd. tegen V. C.S. in een overvlinning, moeten worden omgezet. Gezien het vertoonde spel in de laatste wedst·rijden is deze 
kans zeker niet denkbeeldig. Daarom roepen we al onze leden en 
donateurs nogmaals op om acte de présence te geven, en met hun enthousiaste aanmoedigingen onze jongens de steun te geven, di 
zij ongetwijfeld nodig zullen hebben . .:g:, komt toch ook. 

UI'i'SLAGEN VAN ZATE,RDAG EN ZONDAG J .1 .. 
Senioren: Competitie : Tonegido-2-Lens 2 2-2 

Lens 9 - L112kkw.ll (Lkw. n.a.g.) 
Districtsbkeer: Cromvliet-Lens 1 2-2 
RVB-beker : BTC - Lens 4-0 
Veteranen beker: Lens - LVC 4-0 

Junioren: Vrs.:Lens fi,- VUC 1-4, Lcnn 8'- VUC 0-6, Lènà-()-VUC 
2-6, Lens 10-VUC v-2; Lens'll-VUC 1-3; Lens 12-VUC 1-4, 

Voor de uitslagen van het RVé èn Spoorwijk-toernooi zie de 
verslagen. 

-:-:-:-
Het R.V.C.-toernooi. 

Eet 2 elftallen heeft Lens zo,1dag deelgenomen aan het RVC pupillentoernooi, hoewel het weer voor. toernorispelen heel wat te wensen overliet, het is een bijzonder prettige middag ge
weest, voor spelers en leiders. Onze dank hiervoor aan de organisen,enàe vereniging is zeker op zijn plaats, manr ook onze spelers verdienen een compliment voor de keurige wijze, waarop zij de kleurên van Lens hebben verdedigd in dit voor ons nog 
nieuwe milieu van niet-katholieke verenigingen, waarin het van zo groot belang is, dat wij goed voor de dag komen en waarin h, op velerleigebied - erg moeilijk is om niet onder de maat te 
blijven. 

Behoudens ee~ klein incidentje liet het optreden van onze jongens niets te wensen over en de resultaten waren ook fraai.· 
Het eerste team kv,am via 2 overwinningen aan de kop te stam in zijn afdeling en zou al in de derdecwedstrijd kampioen zijn geworden, als het ook'daarin een doelpUhtje had weten te maken. Maar het bleef 0-0, zodat uit de laatste wedstrijd:_ tegen Celeritas - nog een punt behaald moest worden. Even zag het er ·-
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(in die laàtse wedstrijd) nog somber uit, toen onze ~chter
hoede (voorde enige maal in het toernooi) moest capitule
ren en we aan het einde van de e<::rste helft met 1-0 achter 
stoi;iden. De tweede speelhelft moest dus een Lensgoal ople
veren en .. 10 minuten is maar kor.t •. Vicar gelukkig behoef- 1 

den we 'nie1- al te lang in spanning te zitten, \vant Joop 
Gobben maakte ,na fel doorzetten het, genoegen het" kampioens
dohilipunt" in het net te jagen. 

Het tweede elftal zou het zwaar krijgen, dat stond 
vooraf al vast, immers deze gelegenheidscombinatie was ei
genlijk. helemaal geen tweede. Het echte tweede speelde bij 
Spoorwijk.en moést daar als eerste .optre'den .... 

Toch·verloor dit elftal maar één keer; nl. de eerste 
wedstrijd en dat nog maar met minimaal verschil : 1-0. De 
arië volgende wedstrijden werden ·alle gelijk gespeeld, 
waarvan die tegen .RVC b_ovendien vrij onfortuinlijk verliep 
met schoten tegen lat en paal. 

· · De uitslagen .waren· ;, 
·Afd. A 

Lens 
RVG 

. PDK 

Lens 

- DJS 1-0 
- Lens 0-1 
.,-'Lens 0-0 
- •.Geler. 1-1 

-:-:-:-

Afd. B : 
HuSH - Lens 
F.Vó - Lens 

1-0 
1-1 

Lens· - Naaldwijk 1-1 
Flam.-Lens 0-0 

SP00RY/IJK-'i'0ERN00I. , 
Het 'pupillentoern;oi, dat op ZÓndag 1 ï.,ei door de Voet

,balvereniging Spoorv1ijk werd georganisee·rd, · heeft voor 
Lens een van de eerste toernooibekers vap. dit ,eeizoèn 
opgeleverd.. 

Voor ·de Lenscomb.A, de eerste en voor de Lenscomb.B de 
tvieede· prijs in hun respectievelijke poules. re tweede . 
prijs werd gewonnen na een besli:iming doo1· strafschoppen, 
die genomen moesten worden om lste en 2de plaats te kunne;1 
verdelen. 

~· De Lenscombinaties zijn beiden ongesb.i!<:':'ngebleven, waar
van de Lertscomb.A zelfs zonder puntenverlies. 

Hieronder volgen de uitslagen uit beide pouLes: 
1'oule A ' · · ' Poule B ' ·. 

R:j:jsw. - Lens A 0-1 Rijsw. - ;Lens B 0-0. 
TEDü - Lens A. 1~2 TED0 - Lens B 0-3 
Lens ·A- , poorw'. 2-0 Lens B B;!il' 2-1 
BET Lens A 0-4 Spoorw .- I,,ens B 1-1 , 

- . 

' 



,. 
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~- .i.ls extra prijs wa·s eert sporti vi tei tsbcker beschikbsar .ge
steld. Voor deze beker bezette Lens samen met Spoorwijk de der
de olaats met 29 punten, tèrc1ijl d0zc prijs met 31 punten ging 

, naar :•1~nu. 

PROGRA;ii•:1A SbNIOREN VUOR ZûNDAG, 8 i .löI 1960. 
-Jistrictsbeker 14 uur .Lens 1 VCS 1 
-l!VB-beker : 12 " Lens - ; OA 1 
-Vcteranenbeker ,: 12 11 ,30.4 - Lens 
Vriendschappeli.ik: 

-12 uur Lenscomb. A - Spoorwijkcomb,A 
-12 " Lenscomb. B - " B 
-14 " Lenscomb. C " C 

V.d.~ijden. 

V 2 
V 3 
V 2 

V l G l L 6 
VlGlL5 
Ockenburgh. 

a 2 
G 2 
G 2 

L 6 
L 5 
L 5 

UPS TELLI r..JGEN: _ 
Lens 1 : H.Eisenburger, B.Luijckx, J.Ras, H.Dictz,C.Peeters, 

H.Haket, u:venderbos, H.v.d~Spek,P.Kemper,B.Hcndricks,P.hleers~ 
.hoek. fü,serves : J.de Heer, J.v.Dijk,C,v.d.Beek. Grensrechter: 
dhr.A.Bogisch. Leider : dhr.S.B.Gras. 

Lens (HVB): C.v.d.Eeek,Tl,lllok,G.Kemperlnan, K.v.d..Le.'àn,J .v. 
Dijk,. A. Linneweever, F .Burghou ·t, J .Eooduijn ,H. Jacobs, G. v .Duur en 
L.Fort;r.;an. R,.serves: C.~fieuwenhuizen, II.Cr~mm. GrLnsr~:chter: 

, Il'?' C1..-arn::. • . . ~· 
Lens(vetcranen): A.Blok, F ... ,ourik,Ph.de Heer, J .Bom,ll.v.d. 

·B_oogaardt, J .Bontje,A.v;d.Be.,t, E.v.t,ijn,H.v.\Vésting, A,I,oo
denrijc, S.Kroon. Reserves:. C,Schilperoort, l\',Nieuwenkamp. 
Grensrechter: W.lüeuwenkamp. 

Lens(comb.A) R.dè Waii.rt, p.}Lket, H.Kemper,L.1•.1,Krii,jff,J.1\d- · 
. ' miraal, A .Hoppenbrouwers, J. J &ger, Yi. Stoové ,.F .Bonte, J .Beijers-

be:l'gen ·, Y.r;Hcgr;e. ,Hes.: E.Verbrugh, :.-.Heerkens,J.Bru~:Sel, 
C:rt nt;re ch ter : I.. .Heerkens. .. 

· Len. comh.B-- H.v.d..Be>ek,iCAdmireal,G.VeJdink,F.de Groot,.C. 
Hoogeveen., 11 ·;v. Nie 1 ,-P.. Be:nggnhenegouv1eu, J. Kü.ijpers, II. Crnr.:m, 
G.Lar.'.,J .Linne1,,veever-. Rese1·vcs: .L.Lunet, A.Onderwater. Grexls-
rechter : A.Lunet. · · · · · ' 

Lenscomb.C : J .Frijters,CEr.Verlieugd,1.\.Krol,C.Nieuwenhuizeu 
J, v • 

1
!lesting, R. Verbrugli, J. v ,Bus"el, Cl. v. d .Eoogaard t ,,; .Heerkens 

·G ,Jehee, J .Brussel, Res .. : 1. :..ö. enstein,J. v .d.Beek,D. v. Lies-
' hout. Grensrechter: L.v-.Lieshout. · 

; 

Afschri.ivir.geu aan dhr .J .Borsboom, Laan. van Meerd'ervoort 567' 
tel.639090. 
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. Programma Senioren voor Zornlag, 
competitie : Na, ldwijk 2 - ·1ens 2 

-·-·-·-·-

15 i .. ei· 1960 : 
( 12 uur ) . 

PROGRA!T:A JUNIOREN VvOR ZAi'1RDAG 7 î.:ei lÓ,60. 
Lens vierde klas: zie VVP-toernooi 

2u30 Vredenburch 16-Lens 14 .. Terrein ·r. Vrendenburch 
' ' 

PfcOGRAî:J.,A JUNIORLN VvOR ZONDAG 8 :.,EI 1960 
12 uur : RKAVV - Lens 2 : ,Terrein Leidschendam. 

Lens derde en vierde klas2ers : zie RVC-toernooi. 

DE OPSTELLINGEN: • . 
I 

Lens 2 : F.de Hoogd, R.Dekkerkleijn,L.Hans.en,J.Kiebert, 
if.Heerschop, W.v:d.Pi'jj:)., G.v.d.Ha';l,'I'h.Intema, A .. Nowee, 
J .i-,:nlier, Chr .Danckaerts. Res:: G. Ekelr..ans. SaT.enkomst: 
Veluweplein voor de school om 11 uur. · · 

Lens 14 : .A.Kr·ol, A.Leli0veld,B.Wi;'."g-ers,R.Roo,.enburg, 
J.v.Kleef,J.Janssen, ILOvertoo.:, A.,, oové, F.Jehée,Yi.Ly-
kel.hof, A.de .Veld. Res/ F. Duys, G.Crama. , · · · 

Het VVP-toernooi. ' · , 
Zaterdag speet t een elftal van vierde klassers in• het 

VVP-toerno:~ .• 
Het prograinna is : , 

2 uur VVP - Lens 3u25 Lens - DHL • 
)u~.5 Juv-:.ntas-Leris 

De opstelling : A.v.d.Leeuvr,ll.v.cl.Voort, C.de Heer, 
J ,Schellart, A.v.ligiornfl,R.Feters, A.l'dagdeliJns, E.;iezen
berg, ,LKoeleman,E.Cramm, G.v.Dam, Res.:F.v.Geest,G.Roo

' denrijs. Samenkor;.st : lui).O ingang VVl -tere ein. 

Het R.V.C.-toernooi: \ 

Zondag nerr:e,n we .;-,et een elftal derde-klassers· en t'l,ee 
elÎtallen vie-rde-klassers de el aan het RVC-t9er:r::.ooi dat 

.· ge·spceld word Ju afm dEt Schac.pw;eg. Aanvang lu30 :· 'Sarrïènko• st: 
voor Alle elftallen l~u45 Locvestijnlaan hoek_ Hengélólaá..~. 
f1et program1na: 
Derde klas, Veld 1 

14u20 kns - AIJO 
1_5u10 J(VC , - Lens ' 
Vierdeklas A, veld 2· 

· 13u30. RVC - l,ens 
14u20 Cele:ritas-Lens 
15u35 Lens -DJS 

16 uur J.',JS - Lens 
16u50 Lens - Celeri±és. 

16u25 ALO - Lens 

·' 

(· 
. ' 
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Vierdeklas 1J - Veld 3 

i5u55 RVG - Lens 
' 14u45; Tonegido-Lens 

Einde van het toernooi 
De opotellinp;en: 

15u35 i,DS - Lens 
, 16u50 Delfia-Lens 
roml 6 uur" 

Derde klas: N.Pannekeet, J .v.Adrichem,1.;eier H., li.Polman,Th.v. 
Paassen, A.Roodbol·, 1).1'/ande:rs,. G.de n;;'ogd, R.P:,ulus,P:.oillot 
A.Verburg. Res.: ,! .Vermulst, H·de .lloèr. · . 

Vlerde klas A: } .Crol:lberge,A.Brouv:er,J .Keetman,.T .Groothuizen, 
H. 'ilubben, J .. Nuyens ,·.r .Englebert ,A. v .V11J,sqeek, W .Reinke.mei jer, P .llus-
man, R. v. Eeten. · 

Vierde klas B: A.v.d.Leeuw,G.I.wrs,P.van Dijk,J .Verhaar,C.v.llaé 
N .Roozenburg, J. v. Gerven,H .Beau,.,ois, H. v·.Paascen, ,~.Koot, R. Wal
sarie ·.:olff. Hes.: Kiebert,J en G.Roodenrijs. 

Afschri.ivingen :, zie Juniorengids. 
Niet opkomen : .J.de Boer en G.Rocd.E:nrijs zijn i.v.m. hun niet 

opkomen als ru,erve opgesteld en· nio,:, ,en er derhalve niet opre
kenen dat zij ( behalve' indie er ui t'vallers zijn ) wedstri~den 
meespE,1€n. Om andere redenen geldt ditzelfde voor F.v.Geest. 

De beide andere niet opkomers zullen t.z.t. een of meer r~
servebeurten krijgen te ;vervullen. 

-:-:-:-
PROGRAï.IT,!A PUPILLEN VvOR ZA'i.'b!1DAG, 7 J.\1';I l 96U. 
-lu45 Lens A ~ Q. 'Steps A· G 1 1. 5 V.l 
-2uur Gr.ii.Vac -Lens B Terrein Buurtweg 
-lu45 Lens C - ilioa a. c· 1 1 6 V 2 
-lu45 GDS B - Lens D · Terrein Noordv(eg 
-lu45 Lens E - Wilh.D ·• G 1 L 6 V 3 
-lu45 Q.St.D ·- Len.s F' Ter.ein Nijkerklaan 

DE, OPSTd,LINGEN: · 
Lens A : J.de r!cnrt,H.v.Leur,D.v.d.Steen,11.Intema,B.v.Egr.:ond 

.T .L:iddeldorp, C. Re abel ,R .Branden burg, J. Cobbe;:, H .Brandenburg 
R.Eijkelhof. Res.: J .de Jongh,J .J1.1.nglebert .. 

Lens B : R.Bruggemans, A .Koopmc,ns, A .1ngleb('lrt, F .Koene, 
G.v.d.Togt,R.v.d.Bemt,J.ü.Groothuizen,F.v.d.Bréemer, J.Walsari 
Violff, Th. llrochard, J\.Schellart. Res.: F.van·Es,A.v.Es. 
Samenkomst : hll5 .Tav:abrug. --

Léns C : C.Vervaart, 11.Rothkr.ans,J,.Cverklift,J .A.Groothuizen 
F.v.d.Ouderaa,·R.Duyvestyn,11.Suijkerbuijk,J.Verheugd,T.Charles, 
Th.Hoefnagel,J.Heins. Res.:J.Nuyen, f,-Noectrn- · 
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Lens D : F. v .Boheemen, J. Groenevel:d ,L; Broeke ,1'". y. d .Rui, ten

beek, i'f .Schuurman, Th .Bruins., Chr .Kreuger ,A. de Vries, A. Janssen 
J.v.d.Zalm, ,P,v.Dijck, Res.: I,.il'Ieenk,C.Rooduijr.. Samenl<:omst: 
lul5 Leyweg, hoek Hengelolaari . · 

Lens E : P.de Kleijn,R.Bergmans, A.Groot,W.Krol,;.,.Bakker 
J.v.rorp, R.Blok,R.Boordie Ripassa, R.v.Boheemen,A.Duym, 
J_.Klink. Ees.: N.v.Leeuv,en, -A.Nieuwenkamp. · · 

:Lens F: rl.Groen, ~.Berendsen,J.Meja,, J.v.d.Broek,R. 
Arends, J.Ha:rrsen,C.Schrijnen, C.Lustenhouwer, R.Camphujjzen 
L.Boin,J.v.d.Raadt. Res.: C.Grimbergen, B.Hoogcveen. Samen
komst:, lu30 ingang Q,uick Stepsterrein Nïjkerklaan. 

Afschri.ivingen : _zie Junio:,;engids. 

J.v.Lieshout en A.van Es kwamen zondag niet op. Zij moe
ten de· reden daarvan vrijdagavor;id om 7 uur komen melden bij 
dhr.À.van Gastel, To'.:latenstr.166. 

RLCE"P'I'IE. 
Op dinsdag 25 april had ik het genoegen SàLen met 

de,heren Jac v.d.Kleij en W.v.Boheemen Lenig en snel te ver
tegenwoordigen op de receptie die de hèer en mevrouw J.W. 
Dubois in hun woning te Utrecht hielden bij gelegenheid van 
hm1 'gouden huvieli,jksfcest. Het -deed onze oud-voorzitter en 
zijn vrouw zichtbaar ger.oegen te ondervinden, dat Lens hen 
niet vergeten had. Bij het ,afscheid ne1r.en verzochten zij 
ons hun hartelijke groèiben te doen aan Lens eri" speciaal de 
oude vrienden van vroeger. P.Juffermans. 

EINDSTANDEN: 
Senioren 

4 A 
1. Hillegom 20 15 4 1 34· 49 - 18 
2. Altior 20 12 3 5 27 51 36 
3. LENS l · 20 '.!'ID 4 5 26 35 - 22 
4. Onze Gezsl.20 6 

.e• 

34 9 5 24 47-
5. THE 20 7 4 9 18 41:.40 
6. Concordia 20 6 6 8 .18 28-34 
7. Gr.Willem 20 6 5 9 17 31-41 
8. Te Werve 20 5 5 10 15 33-40 f Tonegido 20 ~ fll tl ~2-47 0 DOSR ,20 12 ,4-52 
Il.Geel Wit 20 3 7 10 13 19-36 
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1 D. · 

1. H.v.Holland 2 22 17 
16 

22 13 
22 11 
22 9 

;3 2 
3 3 

,4 5 
l lü 

·3 10 

37 55-17-
35 62-'28 
30 64-37 . 

2. Velo 2 
3. Vredenb. 2 
i). A1JO 6 
5. Bl:!T 2 
6. Lens 3 
7 _- GDA 3 
e. Spoorwijk 2 
9. HBS 5 

10. ADS 2 
ll. VUC.5. 
12.Postduiven 3 ' 

3 G 
1. Westlandia 4 
2. Rava 4 
3- Lens 4 
4. K1·,menburg 4 
5. .uick St.4 
6. Velo 4 
7,. Hl:SJI 4 
8 .. PDK 4 (x) · 
9, ODB 4· 

10. AH, 4 

JUNIOREN 3 J. 
1. Gr.Wil.6 

· 2. VVP 8 
3.Q,.Steps 6 
4. GDA 6 
5- Lens 7 
6.

0

DHL 8 
7. Dl.Zwart 7 
8. Viilhelmus 5 
9. Rava 6 

-Junioren 3 M 

(x) 

22 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 3 

8 
8 
8 
8 
8 
6 

23 
21 

4 10 20 
4 10 20 

18 2 12 
2 12 
2 12 
4 12 

.18 
18 
16 

59-38 
46-51 
3·9-50 
!)6-62 
49-53 
46-53 
5~-61 
41-68 

2 17 8 33~74 

18 15 1 2 31 54~26 
18 14 1 3 29 76-27 
18 11· 2 5 24 62-38 
18 9·5·42351-37 
18 10 2 6 22 46-32 
18 7 2 9 16 43-49 
18 5 3 10 13 43-58 
18 6 1 11 11 47~~6 
18 3 2 13 8 32-66 
18 - 1 17 1 21-96 
= 2 punten in mindr,ring. 

16 12 
16 3:2 
16 8 
16 6 
16 5 
16 4 
16 . 3 
16 3 
16 .. 2 · 

3 1 27 50-13 
2 2· 26 56-23 
3 5 19 · ?>4-22 
6 4 18 25-22 
6 !l 16 . 28-28 
3 9 11 44-40 
4, 9 10 25-43 
4 9 10 30-56 
3 11 7 27-72 

~ -,;j aJ u, ,. 
•n.s:l 
<D i--1 
E 

s:: 
0 (!) 
rl Q() 

1. Velo 5 16 12 2 2 26 60-17 6.Quic~ St. 17 ptn. 
2. VVP 8 16 10 2 4 22 39-17 7 .Rava 7 _14 " 3. Valkeniers 3 16 10 2 4 22 60-28 8 .DHL 10 2 11 

4- Lens 8 16 9 2 · 5 20 · 32-23 9. Vr,ac.enb. 7 2 11 • 
2~-~~~t~~nd~a 7 · 16 9 1 6 19 41-37 , . · ::-~ - -- --------------- - ------------==--:::--::::===-= --===;::;:==== == 
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•· 33e JAARGANG (1959,.:.1960) n°37 . 12 h!ei 60 

== ====.-= .. =·, ===. ===- .. =--=- ====. ~===-======= " e,===. ====' 
, , LENS I ZAKAGENDA . 

Zaterdag :[:4 Mei Lens 1 (Senioren) · · 

.Zondag _15. " .. 
b~anil.ag 16 ·. " 

llinsdag. •17 , " 

'Wn,an,s.dag· 18 ,, Il' 
Donderdag 19" 
Vioensdàg 25 " 

VNP-tourno9i (jun).+· pup. A ·t/m F 
Senioren 2~:+ comb. 

. Lenstoernoo'i + ··RVC-t.oernooi ( jun) . 
Clubavond t uitloting ooligaties (zie 
onder offigieel) 
Se_!lioren :1.;Veteranen 
Juniorentrhning • 
Woeiisdagmi4"dag.club + training 
Trair,ing 4e· klas Junioren 

'Gecomb. Vergadering' 
' =------------------- ------=-.:.., =========:;::.=-'-=;::;· ===== '=:;:;-:::;:::;:_::;:_ ,_ 

NOG EEN TIENTAL DUITSERS 1101TEN ûBDL. DAK OP WIE 
MOGEN, VIE RlsKENEN ??? 

.A:a~nelden 
.· . HAAS'J: U 

dhr.J.J,Áger, We:i,Înarstr.67. • :-__ .. ,. ______ . -- _- ======= ·==== . "' ==~=----------------------..:'-
OFFICIEEL 

In ballotage: . 
n°98 P.F . .A.v.Ier~el, 23.8.48• Driebergenstr.68 

99 H.J.A.HoppenlJrèuwers, 25.3.60 Loosduinsekade 60 
100.111.L.J .H. H~rr;emans, 25.'6.46 Berenráde 79 
_101 N.P.J. van Luxemburg, :j.;7 .48 Snelliusstr.47 D 
102. W.R.v.E~jde,n, 25.6.36 Schilder>ogaarde 1$4 
103 I!.v.Zijl, .2,5.S).38 Plett'erijstr.123 . . .. 
104.Cl.v.Zeeland,' 13.11.48 "rfalkenboskade, 204 ' ' 

OBLÎGATIELENJ'.NG.. . J .. . · ·. , 
Het verenigingBjaar· 1959/19.\Î.0 is biij1m ten einde. Overeen-

. koms'!rig de bepalingen yan dé' obhgatielenin15 moet tem- , 
minste een bedrag vèn i.L25'0.- ,vorden afgelast . lfet Be-

1 s·tuur prijst zich gelukkig, dat per 1juni óp het bedrag' van 
de lening reeds· f. 5. 050. - kan wo'rden .terugbetaald. Hier-
toe zullen van de uitgêgeven_ obligàties 202 numipers wor~en 
uitgeloot .. Ilcze uitloting ;rnL plaatsvinden op ml,iandag;lo .. 

' . 
' ! -
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mei 1960 des· avo,;tds om negen uur in ons clubgebouw aan de He 
lo1~an. Belanghebbenden zijn van harte welkom. De uitgelote 
nummers zullen in de Lensrevue van 18 mei 1960 bekend worden 
gemaakt, alsmede tijd en plaats van uitbetaling yan stukken 
en ren.te. 

K.N.V.B.-TOTO 
Wederom een prijswimiaar'met 1.3 punten. Jos Jager wist di 

aantal te behalen. Gefeliciteerd Jos. Leuk, dat iemand die h 
gehele seizoen ijverig bezig is geweest, de formulièren van 
ze leden en donateurs op de bekende adreàsen_op te halen, nu 
zelf, zij het dan,, in bescfieiden mate, van de toto kan profi
teren. 

Er blijkt dus tevens uit, dat het nog steeds de moeite lo 
om een kansjë te wagen. Zorgt U er dus voor dat toto-formuli 
n°124 voor zaterdagmiddag VIER uur is ingeleverd. Niet later 
inleveren ditmaal ! VEEL SUCCLS ! 

VERGAD.,,RING: 
Volgens het huishoud~lijk reglement moet in de maand Mei 

een vergadering worden gehouden met bestuur en alle commissi 
Ile datum hiervoor is gesteld op rroensdag, 25 Mei 60. Plaats. 
van handeling cris clubgebouw, Hengelolaan 600. Aanvang 8 u. 
Noteert U deze datum even. 

J AARJ!ERGAD.dGNG, 
.. - - J 

Het wel en wee vàn onze vereniging zal worden bezien op 
vrijdag, ·15 j:.li 1960. Noteert U deze datum Öok even in Uyr 
agenda. . , 

DANKBETUIGING . 
Het was voor ons ·een grote verrassing op· de· receptie ter 

gelegenheid van ons gouden huwelijksfeest dë feliciiaties van 
Lenig en Snel bij monde van dhr.Piet_Juffermans in ontvangst 
te mogen nemen. Hij onderstreepte de gelukwens met het·aan-
bieden van een prachtijl' bloemstuk. . · , · · 

Onze hartelijke dank aan Bestuur en leden voor deze atten 
tie, die 'voor ons een bewijs was, dat LENS zijn oud-voorzi tt 
en echtgenote niet vergeet. 

J.W.Dubois en echtgenote 
-:-:-:-:-

' 
-, 
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UITSLAGEN VAN ZATERDAG EN ZONDAG J.L. 

Senioren: 
Districtsbeker : Lens - VCS · 7-2 
HVB-beker : Lens - 1/0A 1-0 
Veteranebeker : SOA - Lens 5-3 
Vriendsch. · : Lenscomb .A-Spoorw,. 5-3; Lenscomb .B--S-i:ioórw. 

• 5-1; Leriscomb.C- Spoorw. 3-0 
Junioren . 

competitie: RKAVV 2-Lens 2 0-2; Vredenb.16-Lens 14 
Pupillen : 

Lens A.- Q.St.A 4-1 
Lens C - NOA A (lîOA n,o.) 
Lens E - V/ilh.B · 5-0 

.. 
Gr.W.A - Lens B 
G1lS B - Lens 1l 
Q.St.1l - Lens F 

-:-:-:-. 
LENS 1 - VCS 1 6-2 

, 1 

3-2. 
5-0 
6-0 

4-0 

· _Niet de uitslag van de wedstr.ijd van het le ·was zo 
verheugend, doch de ihanier waarop deze behaald is·, stemt '
tot grote vreugde. Door de grotere routine wist VCS de 
balans in het be.gin ;Ln evenwi_cht te houden, _daardoor duur
de het tot aan de 32e min. voordat het eerste doelpunt 
viel. Was de keeper va.'1. VCS niet zo goed.'en·_taá er nie_t 
2 x op de doellijn gs)red, zo waren de doelpunt,in eerder 
gevallen. _Ik geloof dat we geen uitblinkers moetén noemen, 
o.z. het elftal, in z'n geheel prima speelde,. 'met.'n elan 
en 1.n spirit, die, ondanks de hitte,. verfrissend werkte, 
in het bijzonder voor de mensen langs de liJn i Opv.allend 
'was het dat toen VCS de stand op 3-2 terug bracht, onze 
jongens deze tegenslag gofd opvingen-en als reactie, op 
'n hoger tempo oversé:haR:elde, waardoor de.rood-witten vol
komen werden overspeeld. Jairmer was het dat Harry Raket 
toen met 1n ernstige blessure moest uitvallen. Rest nog 
de namen van de doe1puntmakers te n·oemen n.l. _B.Hendricks 
2; P.Kemper 3; P.Meershoek en W.Venderbos ieder een. Tot 
besluit .wil ik me aansluiten bij het 'spontaan EIJl!llaus dat 
langs de lijnen opklonk na afloop en wil zeggen pe~ankt 
vóor het genot van deze wedstrijd, geef ons iedere week 
.,zulke v1edstrijden ! ! ! 

Vawa 
' 

, . 
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-362------------------- ---------.----------------------------------PRO LAL.HA SENIOREN VOOR Z./S.:,RDAG 14 Mei en ZélNDAG 15' Mei. 1960 

Districtsbeker: 
Z TEhDAG 8u30 . Lens 1 - Ccüeri tas 1 V 1 G 1 L 6 
Zondag•: competitie:' 

12 uur Naaldwijk 2 - Lens·2 Geestweg te Naal&ijk 
Vriendschappeli,ik: Groen Wit - Lenscomb. 12 uur 

lToordweg Veld K.111.0. 
OPSTELLINGEN: 

Lens 1 : H.Ei'senèurge:r, R.Blok,H .Kemp er ,H.Dietz, C .Pe·eters, 
J.de Heer, W.Venderbos,H.P.v?d.Spek,P.Kemper,li.Hendricks,P" 
Meershoek. Res.: C.v.d.Beek,B.Luijckx,J.Ras. Grensrechter: 
dhr.A.Bogisch. Leider· : dlir.S.B.Gras. 

Lens 2 : R.de Waart, N.de Gruyter,.A.vanLaarhoven,L.M.L.Knijff 
H. van Dijk ,A. Linneweever, R.l1iahieu, F. Burghouwt, R. Wüstefeld, 
G.v.Duuren, J .Jager. Res .: F.de l!aogd, J .v.d.Meer,VT.Stoové. 
Grensrechter: J.v.d.Meer. Leider : dhr . .A.de Weert. 

Lenscomb.: H.Verheugd, A.Krol,E.Lö.:enstein, ll·i.Harders,J.v. 
Viesting, R.Verbru:,h,F.de Groot, J.l:uijpers, i1.r'.Hee,r:kens,G.Lmr., 
J.Brussel. Res.: J.v.Bussel,Cl.v.d.Boogaardt; D.v.Lieshout. G1·ensrc chter: D.v.Liesl,out. 

Afschrijvingen aan' dhr.J .Borsboom, Laan van Meer-de1·voort 56' tel.639090. . ' 
Districtsbeker: 

Lens 1 is heelhuids in de volgende_ bekerronde beland. Onze 
tegenstanders in de nieuw geforrr.eerde poule· (n°1) zijn : 
Cel cri tas, Oranjeplein, en ,)uick Steps·. Aangezien zondag a.s. · 

-op onze velden een :reeds lang van te voren vaLtgesteld toer
nooi wordt gehouden , is de wedstrijd van ons eerste naar zaterdag 14 mei 1960 versJChoven. Aanvax1g 18u30. 

Afschrijvingen dienen dus dit keer ( zo niet al tijd ! ! ) ui
te1·lijk vrijdagavond 20 uur ) in mljn bezit te. zijn.' 

J.Borsboom. VETERANEN 
Op dinsdagavond 17.mei a.s. spelen onze veteranen tegen Quick op on$ veld om 19 uur : 

Opstelling : 
: · . R.l,lahieu, F .J.lourf.k ,J .Bom, J. Bontje ,H.v .d .Boogaard t, 

L?de Boer,·A.v.d.Bemt, H.v.Rijn,H.v.Westing,A.Roodenrijs,S.Kroo , Reserves : A.Blok,J.v.Westing. 
Afsch;,;-ijvingen zoals gebruikelijk. 

' 
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L1NS JUBILElfüIT, ER}iOOI VOOR 3L KLASGERS 

Zondag 15 mei wo~dt het eerste Lens Jubileumtoernooi 
verspeeld. Het is bestemd voor derde klass<, junioren 
<,n er wordt, behalve · door• Lens 7 en 8, aan deelgenomen 
door :DOCOS, DOSR, RCD en Ri17C, met elk 2 elftalJ.en : 
Het programma is aè.s volgt: . , 

Afdeling I, veld 1 Afd. II - Veld 2) 
12 uur·Lens - RVC 12 uur DOCOs Lens, 
12 11 'DOCOS-RCS(veld 3) 12u35 RVC - LOSR 
12u50 RVC - DOCOS 13ul0 RCD - DOCOS 
12u50 DOSR·- Lens(veld 3}. 13u45 Lens - RVC 
13u40 RGD - DOSR · 14u20 DOSR - RGD 
14ul5 Lens - DOCOS 14u55 DOCOS - .RVC 
14u50 RVC - RCD 15u45, RVC - RCD(veld 3) 
15u25 DOCOS-DOSR 15u45 Lens . - LOSR 
16 uur RCD - Lens 16u30 DOSii' DOCOS 
16u30 DOSR - RVC 16u3ü RGD Len5(veld 3) 
De opstellingen: 
Lens 1 :N.Pqnnekeet, J.v.Adrichem, J.l'!Ièyer,.R.Pol~ian, 
P,Poillot, A.Verburg, D.Wan,:J.ers, A.Roodbol, R.Paulus,G.de 
Hoogd, W. Vermulst {kleed.gebouw II - lokaal 3 ) • 
Lens 2 : A.v.Egmon<l,, A.Brouwer, P.van Dijk,F.Rekers,Th.v. ,· 
Paassen,A.Versteegh,L.v.d.Plas,J:Kreuger, J.Gro,othuizen 
H.v.Paassen, h.Wezenberg. Res.: l. ·de' Boer, A,v.cLLeeuw. 
· De spelers dienen .om half twaalf ·aanwezig te zijn. 

De wedstrijden duren 2 x 15 minuten. . 
De elftallen, die op het programma als eerste staan 

vermeld, verdediggn .in de eerste speelhelft het· doel aan · 
·a.e zi3de van de kleed.gebouwen. De andere elftallen- trap
pen af. 
VVP-TOERNOOI 

Zaterdag gaat een <,lftal vierde klassers naar het VVP-
toernooi: Het programma: 

14u30 MOA - Lens 
15u25 Rava~ Lens 
16u20 Lens- VVP 

Île o'pstelb.ng: : F.C;r·omberge, J.N;uyens,J.Keetman,C.Mars, 
C. v .Baal ,lf. Roozenburg, J .Englebert, A. v·. Was beek, H. Wubben, 
P.Busman, W.Reinkeméier. Res.': H.v.Paassen. Samenkomst: 
2 uur ingang VVP-terrein.Einde van het toernooi: 5u30. 
Duur van de wedstrijden : 2 x 12 d/2 minuut. 



' 

--------------------.,---·----·------ ·-.-- ·------------------RVC-toernooi: 
Eondag, 15 mei a.s. nemen v1e weer deel aan het RVC-toer-

. nooi en wel· met eén eerste-en' een tweede. klaselftal. · 
. Het programma is als volg-é: 

lste klas veld.2 '2c klas, veld 3 
13u30 Lens - PDK 13u55 Lens ~ Delft_' 
14u45 Lens - RVC , 15u30 Lens - }'lamingo I s 
16uur Lens - Naal.dwijk 16u25 Lens .- GSC 
l 7ul5 Lens - Cromvliet. l 7ul5 RVC Lens 

De wedstrijden duren 2 x 10 minuten. . 
Het toernooi is oin ongeveer zes uur afgelopen. 
Samenkomstr.i voor beide elftallen 12u45 Hengelolaan hoek 

Loevesteinlaan:·• · 
lJe ·opstellingen: , 

Lens lste klas : G.Halleen,A.Thomas,VI.Hansem, k.v.Zilfhout, 
R.Roodbol,A.Roodm.ijn,J.Molier, J,v.d.Knaap,C!Î.Nuytens, L.Tho-
mcis, P.de·Haas. · 

Lens 2de klas : G.Ekelmans,J .,Tacobs'on,,T :veldink,J .Duijve
stijn, JLNiemienhoven, S.Bouw, G.v.d.!Iam, IJ.Brouwer, 'J'.Wit
ting, F.Du;ym, W.Ilurghouwt. Res.erve: A. èle Jong. 

' PROGRAÏ'il.'[A PUPILLEN VOOR ZA'fERDÁ.G 14 MEI 1960: 
lu45 Wilh. A - Lens A Terrein Vobrburg 
lu45 Lens B - Verburch A G 1 V 1 L 5 
2'uur Gr.w:vac B-Lens C Terrein Buurtweg. 
lu45 Lens D - Vredcnb.G G l V 2 L 6 
lu45 Velo E - Lens E Terrein Wateringen 
lu45 Lens .F - Velo D · G l V 3 1 6· 
Db OPSTELLINGEN 
Lens A : als vorige w:eek met D.v.d.Steen i.p.v. ,.J .Englebert. 
Res.: 1.Meenk; A.Overklift. Samenkomst: lul5 aan Veluweplein 

voor dll. school. . . 
Lens B : R.Bruggemán, A,Koopmans,LEnglebert, F:Koenè,G.,/.d. 

· Togt, R. v. d .Bemt, J .M.Groothuizen, J. Verheugd, J. Walsarie 
•Vlolff, Th.Brochard,J.Heins. ~: A.Nieuvrnnkamp,J.v.Lieshou 

Lens C : C. Vervoort, H. Rothkr.ans, J. Groeneveld"J. A. Groothuizen, 
F.v·.d.Ouderaa, R.Duyvedijn, II.Suijkerbuijk,Th. oefnDgel, 
~- Charles,A.v.Es, A.Schèllart, Res.: J.Klink,J.de Jong~ • 
.Samenknrast: lul5 Java brug.' · . · ·. ·. . 

.Lens D: F.v.Bohecmen,Th.Bruins,H.Broeke,N.v.9-.Ruiten'beek, 
W.Schuurmah,F.v.Es;Chr.Kreuger, A.de Vries,A.Janssen,J.v.d. 
Zalm,.P.v.Dijck,Res.: J.Uuyen,N.v.Leeuwen. -- . ' 
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Lens E: P.de Kleijn, R.Boordie Ripassa,J.v.Dorp,R. 
Bereinans, l.1:Bakker ,A. Duym, R.Blok, W .Krol, R. v :Boheemen, 
A.Groot,R.Arends, Res.: A.v.Strien,c .• Grimbergen. Sa-
menkomst: lu20 Leyweg, hoek Hengelolaan. -

Lens F : H. Verinulst·, J .v.d.Broek,J .iviejan,Ï\!.Berendsen,. 
E.Groen,J.Hermsen,C.Schrijnen,A.1'cecke,C.Lustenhouwer, 

.L.Boin,J.v.d.Raadt. Res: R.Camphuizen,C.Rooduijn • 
.Afschri,ivingen :· zie Juniorengids. 

-:-:-:-
VARIA: 

-Hsrry Haket kwam zondag tegen VCS zo ongelukkig 
terecht, dat zijn nek besc.hadigd werd. Hij is opgenomen 
in he.t zmekenhuis; maar hoopt, als alles goed loopt, bin
nen enke1~agen er weer uit te kunnen. Van hàrte'voorspee
dig herstel,Harry. 
. -:Paul Beijersbergen, .Pippelingstr,42, mist sinds 
zaterdag, 30 april een grijze sweater. Wie heeft deze uit 
de kleedtent _meegenomen ? 

1920-1960 

-

Via de redactie van de Lens-Revue ontving het feest
comité' een briefje van een lid van onze vereniging naar 
aanleiding van ons artikeltje in de Revue van de vorige 
week, waarin wij een stukje Duitse geschiedenis behandeld 

'hebben. " Is het nodig", vraagt onze briefschrijver, om 
Eintracht tot voorbeeld te, stellen aan Lens ? " Waarom, zo 
gaat· hi.j verder, put U niet uit onze eigen vaderlandse ge
schiedenis om voorbeelden te vinden van clubtrouw, enthou
siasme en offerzin ? " Als ik U daarbij mag re lpen,. feest
comité, dan zou ik U willen wijzen op de beginperiode Du- . 
bois. Weet U .. - onze. briefschrijver is. nog steeds aan het · 
woord~ dat er nimmer een periode geweest is in de 40-jari
ge geschiedenis van onze clµb, waarin.clubliefde een groter 
rol speelde dan in de è ers te jaren van Dubois 'voorzitterschap ? 
Het Lenig en Snel lid, da't ;,;o vriendelijk' was, ons terecht 
te wijze~, zijn wij da,nkbaar. Hij heeft ons aan het·d~nken 
gezet. In onze geest zagen wij qe jaren 37,3~· en 39 herleven; 
Inderdaad! Wat toen gepresteerd werd door het beroemde drie
manschap Dubois, v. d .Kley en van Boheemen· en onder hun aan
voering door de gegele vereniging grenst nog steeds aan het 
ongelooflijke_. D.e verdiensten van dit driem~nschap zijll 

' , 



, ·~ . 

'. 

. . . '. . t •. 

-366-
' ------------ ------------------- / -----. -----------. ----------groot. Indien wij ons thans opmaken voo;. hètt 40.:.jarig feest, dan mogen we zeggen, dat dit voor een belangrijk deel hun fee zal zijn, de beloning voor hun werken en zwoegen. !'.laar dit is · algemeen bek'end, laten. wij d .. arbij op dit ogenblik niet stilstaan. Laten wij ons. liever afvragen,· hoe dit driemanschap er in sl(lagde de club ui~ het moeras van Waterloo te. :trekken en terug te br Elagen op de droge zandgrond achter de' duinen, de ver·trouwde bodem, die de club 7 'jaren had moeten missen. Hoe ~a, hoe zijn deze voorv','chters erin 'geslaagd een rampspoed af 'te wenden, groter dan' het onheil aan Eintracht overkomen? U zoudt misschien ,zeggen, het v,aren mannen met grote q,paci tei t Ja, dat .is zonder meer waar. Stu.1<: voor stuk, waren het gebore: leidersfiguren met een grOot organisatievermogen. Maar al hun goede eigenschapperl hebben sledits bi:igedragen tot het grote succes van die jaren, ze zijn er geen verklaring voor: Het ju: antwoord op onze vraag luidt : de wedergeboorte van Lens in d, 37"39 was het resultaat van de offerzin van· de leden, dEl, opbrer,gst van v1are club.trouw. Ja, het waren· heer:J.ijke' jaren, onder aanvoering v;:ui de voorvechters was ieder lid actief werkz: werd er gedaan voor Lens, wat gevraagd werd(wérd er .bijgedra1 door groot ·en klein. . . ' -:-:,...:-

Vle leven nu in 1960. Een ander driemanséhap staat .!'an de leiding. Het driemanschaJ? van der Laan-B:oukes-de Weert. i!ianner 'van niet minder grote a;J.lure, die reeds veel tqt stand brachti en nog v,;,el meer van plan zijn. Zij gaven ons het, Hengelocompl .met een eigen-clubhuis, dat niet ophoudt on~ te bekoren. Ons nieuwe drli.èmanschap 'is met een prachtig idee. naar voren gekome waarvoor ze vR.am gevat hebben: De luisterrijke.viering van hei 40-jarig bestaan in di't jubileumjaar. Kom dap, Lens vTienden v het jaar 1960, volgen wij het voorbeeld.van de oude garde uit jaren 57-39,en laten wij achter hen aang&an. Zij ons drieman- . . schap gaan voorop. en ylij, wij volgen. In dichte drommen en in gesloten gelederen. Het wordt een grote polonáise van heel Len ach~er onze voormannen aan. We volgen· hen van pleisterplaats t ple1sterplaa ts. I!!erst zijn vre erbij als onze :Cui tse vrienden m Pinksteren. de return-wedstriJd spelen tegen ons eerste, vervol 
, g;'ns tonen we onze be:).angstelling bij het gro'te junioren-tournoo1 met 1. 500 deelnemers, dan de ned. erlaagwedstrijden dan J· Uw vers:!oai')'gev{;'r .weet ook niet precie.s waarheen ze on~ preci~~ ' ;l;n het Juo1L'?~mJaar zullen brengen. uaar een ding weten we zek< ~e tocht e1nu1.e;t op 18 Dec.in de Ha::igse Dierentuin, waar een ~Ï!lrelnd feest zal· 1 worden gehouden. Vooruit, vriei:den vàn Lcn" =====-!él:26'~!_g~~g_@i-l !\}Jez! Fo:::-mez vos bataillons l . •u . - --;;-------=--------.-;=:.=::::;:::=='-===;:==::._::: ___ ,_ __ , ________ :,:;:c ____ _ 



' 

D }~ , L .E: · N S R E V U E' 
-------· ----- ·--------

Weekhlad v.á.R.K.V. {." L!::NI(} en ;:NEL",. 

Redactie: G.Lam, Wilgsti·. 71, tel.3S,1224 
Gironummer t .ia. v .Penningm .LH,IS: 3 36711 · 

---, -~-------------------------------------=--============= 
33e JAA!'.GANG (+9~9-1960) n?38 19 MEI 60 

- ---- .--------------------· -::::.=-- ..... =-=..-- -===-:;=-=-------------

Zaterdag 21 mei 

Zondag 22 " 

" 

LLNS'ZAKAGÈNDA 
: Lenstournooi 4e klassers 
., WUhe'lmustourp.ooi, voor pupillen 
,· Lens l + 2 combinaties ' · · 

.Lens jun·. tpurnooi le klassers 
. Wilhelmustournooi 3e klasoets 

Clubavond Maandag 23 
Dinsdag 24 
Woensdag 25 

Il .. , : Juniorentraining 
11·' 

:Conderdag 2.6 " 

Gecomb. Vergadering 
Vioensdagmiddagcl ub + tra~ning 
Hemelvaartsdag: Géén training 
Dor\k-'tournooi, Excelsior tourf!OOi. 

--~------- -------------~-------------------.-----. -----~=-
T0Tü-~'0lliáULIER VOQRTAAN INLEVJo.REN 
·UITERLIJK VRÜDl!GAVOND 7.. UUR 

----------------------------=-=---==----================== 
0FF'lCIEEL 

Nieuwe "leden : -' ' 

..,--461 E.Bakkers, 17.7.51 Ott~rrade, 5 tel.665060 
~ 462 Fr.Bonte, B. 7 .40 2e Scl,uytstr. 76' • 

·• 

..-- 463 Th.P .!LBruins, lI. 9-48 Drapeniersgaar de 62 
'. ~ !}64 H.P.van Jlijk, · 28.6.46 v.Eoetzelaerlaan 124a tel.552010° 

. ,..46?> J.A.l.Englebert,27.5.50 Berenrade.23 
·; 466 P.lii.G. Haket, 3. 7 .42 Barneveldstr.67 .. 

.-,467 B.H.J.Heethuis, 17.1.41, ·Melis Stokelaan 994tel.661506 
',., 468 J.C.Heins, ll.6.48 Vrede:r;ustlaan 233 tel.667023. 

,.-469 J.!I.W.i.!. de Jongh, 13.11.49, Acaciastr. 145 t,el.393143 
,...470 J."A.I-:I. Smeele, 2s • .9.47 Kamperfoeliesti•.135· tel.323836 
J.-471 ·R.A.W.v:1Vassem, 4.4.51" V/olv:eversgaarde '.)Ol,t.el.664547 
,,..472 J.Webbers, 22.2.50, Newtonstr.272 tel.636602 · ··• 

• ' 6 ,... 473 }/.J . .A.Hoppenbrouwers,2:i-3-60, Loosduin8kade O , tel 
- . . . 632057. 

· . · In ballotage: .. 
: '100 1'\.J.L.M. Herremans, 25.6.46 Ber:.enrade 79 ., 

' 

'. 



' 
. . . . . . . . . - . - . - . . -· - . . . . . .. . . . . . . . . . . - , . . . .. . . . . ~ - ' - . . -

-------------------------------. ----------- - --- -----------
101 N.P.J.v.Luxembu.rg; •1.7.48 Snèlliusstr,47 D 
102 \/.R.v.Eyden, 25.6.36 3chlidersgaarde 64 
lü~ W.R.v.Eyden, 25.6.36 Schildersgaarde 64 
103 H.v.Zijl, 25.9.3s Pletterijstr.123 
104 Cl.v.Zec,,land, 13.11,48 Valkenboskade 2v4 
105 L.P.J.Riemen, 19'.6.46 Kootwijkstr.10 
106 J.B.Zoet, 13.5.46 Larensestr,47 · 
107 B.G.Eisenburger, 6.7.50, Edisonstr,73/II 
Nieuwe- dona tcu.r: 
'.{02 P.J. J .!, . , van Kuyk, Zv;aluwlaàn 9 
KNVB-TOTO. . , 

Nog een viertal weken bestaat de mogelijkheid om via een e;oed 
ingevuld formuliertje een extraatje te verdienen. En wie weet 
wat er voor onze lederÏ en donateurs nog in het vat zit. Ook ver 

' leden jaar, tijdens de Pil1ksterdagen, Jjreeg een onzer donateurs 
nog een"toelage" van bijna f.7 ,000.-. Tienkt U er dus weer om. 
Uw formulier n°125 tijdig in te leveren, op een der bekende 
adressen . Onder '.l'IJDIG inleveren, wordt voor de e.v. weken ver 
staan VOO!l VRIJDAGAV0!-1D·ZEVEN UUR. We rekenen weer op U. 

-:-·-·-·-:-
Van het Jubileum-front . 

. Aan onze oproep" Vele kleintjes msken een groot " heeft me
nigeen gehoor gegeven. De centen, stuivers, dubbeltjes, kwart
jes en zelfs guldens hebben de totc:alstand thans gebracht.op 
f.ls)i:J,68 . De laatstopgegevén scnnd w1:s f.146,18. Diverse win 
naars van de klavérjasdri ve z.etten hun ai eren in geld om en 
brachten hiermede 

0

f.12,,50 bij elkaar. Ine2 jubileumpotten, · __ 
geplaatst in ons clubgebouw en b;ij dhr.Houkes, troffen wij ove 
de maand April .:f. 20,.,. .aiU' · Bove,ndien verantwoorden wij een gi
ro storting v.án H.J. ten bedrage V(lJl f.'5.-. füoge dit.goede voor 
beeld door velen gevolgd wor_den •. Voor de goede. orde nog even 
het gironummer van de penningmeester van het jubileum-comité, 
de Hr.A.Hoefn.agel is 67248, 

-:·-:-:-:' 
VARIA, 

-Joop, Hmlde, füms en Willy T.'alhain hebben een zusje ge
kregen, genaamd 11~eke. Aan de familie Walhain onze gelukwensen 

-Harry Halrnt, zaterdag weer op het Lenstgrrein gesignale 
is aardig opgeknapt en zal over enige weken weer actief n;.ogen 
zijr; in het veld. , · · 

-:-:-:-
( 
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PROGRAl'lfr,;A S,:NIOREN VOOR. ,:,OI'!DAG 22 };EI 1960 

Districtsbeker: 
14u30 Oranjeplein 1 Lens 1 Verl.Waalsdaorperlaan,hoek 

Nederl-aagwedstri,id: 
14 uur Juventas 1 - L<ms Comb. A 
Vriendschappelijk: 

Buurtweg, Wassenaar 

12. uur : Groen Wit 2 - Lenscomb. B 

~ckenburgh (rèchts) 

Noordweg ( terrein K.ffi 
OPSTELLINGEN: 

Lens 1 : C.v.d.Beek, R.Blok, J.Ras,l!.Dietz,J.v'.Dijk,J:de 
.Heer,, W. Venderbos, H.P. v.d. Spek,. P .Kern per, B.Hendrickx, 
P.îvieershoek. Res.: H.Eisenburger, H.Kerr.per,A.Linneweever. 
Grensrechter: dhr,A,Bogisc!i, Leider: dhr.S.B.Gras. 

, 

Lens-comb.A : R,de Waart, :t'.Haket, G.Kem-perman,Vi.van J,;ijden 
Vi. Stoové, W. Hegge, F. Bonte, J. Rooduijn,R.Mahieu, G. v. buur en, 
L.Fortman. Res.: H.v.d.Beek,N.de Gruyter, J.Kuijpers., 
Grensrechter .: H.v.d.Beek. · 

Lens-cnmb.B: F,de Hoogd, K.v.d.Laan,C.Veldink,B.Hsethuis/ 
K.Admiraal,A.Nowee, ?.Bergenhenegou:en,H.Intema, H.Pelster 
J .Ransdorp, H.Cramm. Res.: l,c.Hcerkens,i"Heerschop, C.Nieu-. · 
wenhuizen. Grensrechter : L.Heerkens. · · 

J,fcchri.jvingen aan dhr.J .Bbr;3boom, Laan van facerdervoort 
567, tel.639090, 
PROGRJ\i1ihA 31NIORblî VGOR ZüNLAG, 29 ELI 60 : 

14u30 Quick Steps 1 - Lens 1 

VAN Dw JUCO 
KE,URING 

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

De volgende pupillen zullen gekeurd worden op maanda,e: 

30 Mei : . B kk - B.. T ,, . ,. -, l b k . R d r.i. a_ er, L. 01n, v .-.1.~uyen, -Il.ouy.:.:::er uy -; .v . . 
Raadt, A;Nieuwenkamp, C.Schrijnen, R.v.d.Bemt,N.v.Leeuwn., 
I.Dittmar, J,.Iuym, R.v.Bohemen, B.Hoogeveen, C.Grimbergen 
T.Hoefnagel, ']'.Charles, i,.v.Stl'ien, E.Bakkers, J.Verheugd 
1~i:.Berendsen, L.Uchuurman, W.Schuurman, J"A.Englebert,J. 
V/ebbers; J •. de Jong, H.v.Dij.k, T.Bruins, J.Heins, R.v.Wassem. 

' 
Jullie moeten meebrengen: 

1. f.2,50 . 
2, een flèsje ochtendurine. 
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------------------------------------------ -----------------

Deze keuring is verplicht. 1iie om zeer gegronde reel en niet 
kan komen dient hiervan ti.idig- het _Jukosekretariaat in kennis 
te stellen. Wie zomaar wegblijft is verplicht de keuriágskos
ten à f .2,50 tè betalen. Voor· samenk ·rost zie Lensrevue van de 
volgende weck. 

Le volgende pUpillèn zullen geke1;rd W0iden op dinsda1t 
31 

mei : R.Blok, n:Brandenb~rg, R.3randenburg, T.Brochard, 1.,. 

Broeke, J .Gabben, J .v.Dorp,R.J:;uyveste;yn, C:v.Egmond, A.Engle
bert, A.v.fü,, R.Eykelhof, ,T.Groencvcld, A.Grcot,N.lntema,F.Koe; 
A.Koopmans, W.Krol, J.v.Lieshout,J.Liddeldorp,F.v.d.Ouderaa; 
A·.overk]ift, C.Reabel,B.Rothkrans, 1'.Schellart, D.v.d.Steen, · 
A.v.d.Togt, A.de VriE-s, J .de Wa2.::t,J .Walsarie Wolff ,A.Neecke, 
G.Vervaart. 

Jullie moeIDen meebre~gen 
1. ï.2,50 
2. een flesje ochtendurine 

Ileze keuring is verplicht. Zie uinwijzing vorige kem·ings-
' groep. . 

1 

De volgende }Ie klassers zullen. rekei.;.:t'd wo.rd.en op \'i'oensdag-, 
8 .iuni om kv.-art over vijf, Bü,rkacle, hoek Wagenbnig. 

J.v.Adrichem, J.de Boer, R.Borcboom, 1.;:nruinsma, A.v.Dijk 
G. Ue Hoogd, J .Kreuger, J .lle~re:r, '.11

• v .. Paassen, N .Fannekeet, L. v. 
d.Plas, R.Polman, F'.Hekers, A.Roöûbol, C.Suykerbuyk, A.Vórburg 
Y/. Vermulst, 11. Versteegh, li:.v.d.W,:;.l, D."/îanders. 

Jullie moeten meebrengen 
1. f.2,50 
2. een flesje ochtendurine 
~- indien in bezit, keuringsformulier. 

Deze keurmng is ver1,li.cht. '.5ie aanwijzing eerste keurings-
groep. 

-:~:-:-
Attentie Junioren en Pupillen ! 

In de ko.J!1ende week - zaterdag 21," zondag 22 en donderdag, 
26 mei - is er een hele rGck,s · tonrnoriien. Het zijn veelal com-. 
binaties die e1· aan deelnemen. Ki,jk dus alle opstellingen zorg-
vuldig na. · 

. Bij alle toei·nooien is ·aanwèzigheid stipt op tijd vereist. 
Voor afscln·ijvingen ( natuurlijk alleen in uiterste nood-

zaak~ zié onder elk programma . - · 

. JUKO -·-------------------------------------------------------------
OP HEI'iELV;_ARTSDAG· IS 1:R G:LEN 'l'RAINJNG ! -------------------------------------------------------------
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UITLOTING OBLIGATIES EN BETALING COUPONS 
-----------------------. ====-===-=======· , ; ' " 

Bij de op maandag-16 mei gehouden. trekking zijn de volgende 
obligaties ui tg,'lloot: _-, -- · . _ _ - , 

010 
-011 
012 
013 
016 
019 
020 
024 
025 
027 
029 
030 
037 
041 
054 
061 
062 
065 
070 
071 
075 

077 
082 
093 
094 
098 
101 
106 
113 
114 
11 5 
121 
123 
125 
1 31 
134 
138 
143 
144 
14ï 
148 
149. 

151 
152 
1 56 
164 
167 
168 
177 
178 
179 
180 
182 
183 
201 
215 
218 
221 
223 

-225 
228 
232 

. . 

240 
242 
245 
252 
253 
257 
268 
270 
272 

_275 
, 276 

27ï 
281 
284 
285 
291 
297 
302 
3î4 
340 

344 427 505 
347 434 508 
348 435 509 
355 440 511 
359 441 :,15 
376 - 446": ·521 
3'/8 450 522 
379 452 531 
382 457 535 
383 -- 460 538 
390 464 542 
391 _ 468 544 · 
402 472 547 
405 474 548 
409 477 56"5 
410 _ 487 568 
411 . 494 574 
414 _495 575 
415 - 499 578 
423 502 580 

588 679 773 
591 68$ 783 
602 690 796 
620 692 799 
626 - 695 3-1 6 
650--697--017 
G32 698 818 
639 ·702 822 
645 704 · 824 ·. 
648 705 832 
650 710 833 
652 713 837 
6';)3 726 844 
654 730 855 
655 733 862 
658 734- 870 
664 736 871 
669 754 - J73 
G70 762 875 
676 _ 7,.!53 076 

- De uitbetaling van de uitgelote obligaties zal plaats 
vinden op donderdag 2 juni 1960 1 s avonds tussen 8 u; 
en.9-30'-uur in het clubgebouw op ons terrein aan de 
Hengelolaan. 

- De betaling der coupons zal c,veneens plaatsvinden op_ 
donderdag 2 -jun_i î 960 ,' s avonds tussen 8 uur en 9. 30 
uur in hei clulJgebouvi. 
De obligátiohouders wordG,~ drint;end v<-rzocht de ctu
:pon uitgeknipt tn tt; lèvereru 
De in te leveren 9oupon is die·, r;clke r..o .1 · -cl:r:aag"!ï en 

- als datun 1 jm,i 1960. 
De ui tgelotc obliga-j;ies dienen te worden in/;;cle'verd 

, riet de coupcns 2 t/m 15 nog op het couponblad. Nè. 1. 
dient apart te woI'1leri. inceJ.Gve:r:au 

- De coupons vexjaren na 5 jaar (i.c. dus per 31 mei 1965) 

- , ' 



• 
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- De uitgelote obligaties verjaren na 30 jaa~ (i.c. 
dus pe}-' 31 mei 1990): • ' 

- Op d<ë1 nu uitgelote obligaties wordt ui teraar'd behalve 
op de per'1 jnui 1960 vervallende coupon, géén, rente 
nieer betaa:J.d. 

HET BESTUUR. 

--------------. -----------------------------------------
LENS 1 -- CELERITAS. 1 -4 • 

l)c, nederlaG.g, , dir, Le:1J z&.terdagavor.d tegen Celeri tas lée 
kc1n zijn voordelen hebben, ale er :;:a3,r h,ring wordt g0tro 
ken uit rlê les; 'die ne spelers gehad hebbEm. In di,:;e wed 
strijd kwam ·duidel;jk naar voren, dat dit jeugdig elftal n 
de nodige routine mist, te,rwijl ook physiek dit elftal no 
kwetsbttar is; Techni.sk is er voldoende aan1tezig, r.:aai~ me 
dit alleGn bereikt rr.en in· do 4e klasse niet de 1:ocg;;t,, 
top. In iP-der geval routine hel-b8'!1 ze alva-st r;at kun1:1.en 
opdoe,. en wat de hardheid betreft,. daar kah in de koGend 
maanden t\jdens de training nog nel wat aan gedaan worden 

Reeds do GE:rste LenSaanyal u<:-s raak. !-I. v'~ d. SfGk sriu.a.kte 
het genoegen voor Lens de score te openen, zij het.met me 
dewerking van de Cclcri tas-keeper. Dat gaf r.wcd, er. vele 
aantrekkelijke aanvallen van Lens volgden op het roodgele 
d'oel; er deden zich 'unieke kansen voor, doch deze gingen 
verloren door pech of door onbe]:ieerst schieten. Celerita: 
\7as bepaald de m:ï,nderè en tegen de verhouding in_ maakten 
ze via v.d,Vèlde:(i gelijk. Na de rust was de dekking van 
Cel. veel straffe:r; ~n waren· de tackles veel feller, al 
dient',gezegd, __ dat alles binnen de sportieve parken bleef 
Hierdoor echter \1aren ·de pnzen aàhgeslagen, · het vlotte 
niet meer ·zoa-ls .v6ór ae rust. Onze aanvallen waren niet 
zo gevaarlijk meer, 'terwijl die van Celerj_t,,,s in kvmnti tei· 
en kualiteit toenàmen_, Do __ or v.cLVelden r,erd het 1-3. 
Bert Hendrichs zageri i<re de ba.l mooi vrijs11elen, ·maar het 
nchot ging net naast. Uiteindelijk wisten deC"asten e~ nog 
1-4 van te maken.' _Ondanks de , mü wat gc>flatteerde, nce
derlaag, een boeiende wedstrijd, die zeker net zo goed, 
zo !liet beter uan dan vo:rigc, weck, ttgen VCS. Do tegcr..
btan.:f.er ván nu Yias cchtci· f9rscr 0n hun spel. bcte_;r ge-
o:r-ganiseerd. 

Va,1a. 
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LENS JEUGD RVB JEUGD. 0-4 . . 
Deze wedstrijd, die op dinsdagavond ;;rerd gespeeld, is lich

telijk een deceptie geworden, We hadden meer verwacht, dan 

vertoond werd. Van beide kanten overigens. Zeker, technisch 

was het niet onaardig, maar het heilige :vuur ontbrak ten 

enenmale. Hierdoor werd het een kleurloze wedstrijd en dit 
ua_s jammer, wànt hier was nu een pracht gelegenheid Lens 

naar bui ten uit te dragen met klarocmgc,schal. Nu bleef het 
b'ij een piepertje. ·. ·• .. '· · . c. · · . , , • · . 

Over de wedstrijd kunnen ·.,e. k.ort zijn, in de eerste helft 
wogen de partijen goed tegen elkaar ·op. Voor beide doelen 

deden zich enkele kansen voor, doch deze 'ilerden niet benut. 

De rust kmrn zodoer,de met blanke stand. 
Na· de .r,ust waren er bij. de geselecteerden 3 spelers vcrvan-, 

gen en daardoor knam or meer stootkracht bij de tegenpartij. 

Stein maakte het·eerste doeipunt, Cleexum·no.2 en 3, ter- · 

wijl :B,al'. er in de• l;,atstc minuut 4-0 van maakte. Onze jon~ 

, . gens. zagen. geen kans ,de Haagse achterhoede te passeren. 

Va\ra, 

---------- ------------ .------ -----------------------------

De belangstelling bij de wedstrijden v:an het A,· on van het 

e~rstc, die van de'week werden gêspeeld, rras ondanks het 
ongewone aanvangsuur verrassend groot, ,vond"U ook niet? 
Zondagmiddag bij het juniorontuurnooi \ms dit niet zo het 
gevàl en dit was jammer . ! . . • 

Jammer, omdat men zich te kort deed, 1,ant 'er Jrnron een 
àantal zeer aantrekkelijke wedstrijden·;. Ja)Ilme:r;,., omdat de ju-
nioren aanmoedigingen best konden gebrui~en, vooral van 
deskundige zijde. Jammer voor·de móeite, getroost door de 
ijverige Juniorencommissiè, die een grote belangstelling 
voor.hun tournooion 'stellig· zal ·waàrderon.· · · , 

. ,._ ' . . 

Kom Lensers, de komende ·.,eken g.onst het aan de Hlmgulolaan 

van activiteiten, laat U zich· oçk eéps zien, hot ,1erkt zo 
stimulerend en fü; middag is, vast"en zeker aangenaam bèsteoé 

• > .. ~ ~ \. ' 

Minder aangenaam was het geluid, dat zaterdagavond opsteeg_ 

als er een speler van ons gotackled Yrerd. Zç,kor, het s,as 
niet altijd even zachtzinnig, maar mc,estal ging het volgens 

de regelen· der kunst. Ui tei·ndelijk 11aren de tegenstanders 

zwaarder, dus met botsingen en tackles in het voordeel, 

\ 
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maar daar tegenover staat, dà! ,,ij över· 'ri·chte-re spelers _beschikten, die dus sneller konden zijn en dat hadden 
moeten uitbuiten •. Voetbal is nu eéninaè.l een mannelijke 
sport; men moet kunnen ·geven ennemón. Dit.laatste• ging 
binnen· do lijnen vlotter als· daar bui teil! · 
Prettig j_s het tC zien, hoe e:,:, ge~raind {,ardt; Do des
kundige leiding werkt zo stimulerend, dat er met vól
le overgave, uordt ge,rnrkt. Dat is niet alle.on prettig 
'om te zien, maar zal ook vast re sul taton geven in de 
toekorist, in nelke toekor,,st, indien U het riij toestaat, 
nog meer opmerkingen zullen wordqn g8noteord door 

Ian.Snorrewitch. 

=====-===-.-=-==---------------------------------------
U I T S L A G E N v~n Zaterdag en Zondag j.l. 

, 
Senioren: DistrictsbÉiker: 

competitie 
vricnd.schapp. : 

Lens~Coleritas 1-4 
Ncaldwijk 2-Lens 2 2-1 
Groen Wit Comb-Lens Comb.0-1 

Pupillen: Hilhclrnus A-Lens A 1-4, Léps B-Verburch A 
4-2, Gr.VVillem B-Lens C 0-5, Lens D-Vredenburch G 2-0, 

. Velo E - Lens E 0-3, Lenst - Velo d. 0~3. 
Junioren: Lens 1 - Haags JGugdelîtal 0-4 .• 
VVP-tournooi: (vierde klassers) 
JIOA-Lcms 0-0, · Rava-Lens 0-4, VVP-Lens 0-2. 
,marmee de eerste plaat.s berèikt werd 
RVC-tournooi, 1e· klassers: ··: 
Lens-Celeritas 1-0, Lens-RVC 2-1,' Lens-l'faald .. ~jk 1-0, 
Lens-Cromvliet 1 ~o. Ook hier r,erd de eerste priJs be-
h2.aJ.d" 
RVC-tournooi 2c lclassers: 
Lens-Delft 1-2 ,. Lor,s-Flamingo I s 0-0., 
Lcns-RVC 0-2. Hier eindigde Lons als 

Leris-GSC 0-2, 
vijfde (en laatste). 

Lens ,iubiloumtournooi voor derde ltlassors: 
• Eindstanden, ·· • 
Poule 1: 1.R.C.~, 8 punten, 2. Lens 6 punten, 3: RVC, · 
4 punten, 4: DOCOS, 2 punten, 5. D;o·.s.R; 0 punten. 
Pou.le 2: 1.R.V.Ó.', .8 p~nten, 2, R·.C.D.·, 5·punten·, 
3: DOCOS, 4 pur,ten, 4:Lcns 3.pnt,.5:_DOSR: 0 puntGn . . 



, 
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----------- .--------: . . . --
Ll,NS JUBILE1foiTOERNOOI VOOR° 4e KLAS~ERS: .. . _ 

Zaterdag, 21 mei, vindt het Lens Jubilei;.mtoernooi
plaats voor vierde klassers, i-,aaraan wordt deelgenomen, 

, behalve door 'Lens 9, l(i' 'en' 11, door' GDA, Gr. 'ii. Vac en Rava 
rr.et ieder 3 elftallen, OSC met 2 elftallen en Juventas 
met l · elftal. , ,. 

_Het programma is te uitgebreid om hier t~ publice~en, 
maar hangt bp het veld aangeplakt. 

De eerste.wedstrijden beginnen om twee uur. De spelerc 
en rèservés moeten uitc:r:Ljk half· twee aanv,ezig zijn 
(arerntueel rechtstreeks. uit school naar het veld). Indien 
dit voor iemand onmogelijk is, dient hij daarvan vrijdag
avond tussen 6 en 7 uur telefonisch bericht te geven aan 
dhr.E.Sarolea, tel,331506. 

Afschrijvingen : ·eveneens op dit adres. 
De. duur der we,dstrijden is 2 x 15. m. zonder rust; 

De opstellingen: 1 
Lens A : F.Cromberge, ·A.Brouwer, J.Keetman,J.Nuyeµs, 

E.Wubben, J.Kiebert,J.Englebert,.A.v.Wasbeek,R.v.Eetén, 
P.Btisman, W.Reinl-:êmeijer. ' ' · 

Lens B: A.v.d.Leeuw, C.illars,P.van Dijk, J.Verhaar,C.v. 
Baal, N.Roozenburg, J.v.'Gerven., H.Beauvois,H:v.Paassen, 
N.Koot, F.riîagde~ijns. , · 
; Lens C: P.Beijersbergen,-F.v.Geest,C.de Heer.,J.Schel
lart, A.Roodenrijs, A.v.d.Beek, A.Koeleman; R.v.d.Voort, 
P.de Jong, R.Peters, C.v.Dam. · 

Reserves : F.de Kleijn, _G:v.~~Kley. 
-:-:-:-

t ILH1IJ\!USTOERNOOI - VOOR" DERDE KLASSERS. 
_Zondag 22 mei gaat een derde klas elftal naar het Wilhel

mustoernooi. ünze eerste s;eg.strijd_is om l uur. Samenkomst: 
llu45 Veluweplein voor de sèhool. Duur der :1edstrijden 
? x 12 1/2 minuut. De wedstrijden beginnen en eindigen op 
signaal van de -toernooileiding. 

Het programma: 
1 uur Wilhelm. -Lens 3 uur RK.AVV, - Lens· 
2 ", , Lens-Vredenburgh 4 " Lens VVP 

•; 

Einde van het toernooi omstreeks 5 uur. 
De· opstelling: N.Panhekeet, J:v.Adrichetii, J.Meie,ir, R.Polman 

P. Poillot ,A. Verbu,rg,D. Wanders, A. Rood bol', R. Paulus, G. de 
Hoogd; VI.Vermulst. Res.: J.de Boer . .Afschrijv.:zie Jun.gids .. -- . . 
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LENS, JUBIL1UI-!ITOERNOOI VOOR' EERST],; KLASGER~. 
, L>Ondag 22 mei' : ons derde Ju'ülcumtoèrnöoi' erj wel voor eers 

'iclasscrs. 
Het, toernooi begint om, 12 uur. Onze spelers dienen om half 

twaalf aanwezig te ,~ijn. ' 
Afschrijvingen:' als bekend. 
Je duur der .wedstrijden is 2 x 
De elftallen zijn, ingedeeld,in 

15 minuten zonder rust. 
3 poules: 

Poule A Poule B 
Celeri tas, 
SIÎS 
Zwaluwen Vooruit 

Programma 
Veld 1, 

Laakkwartif,r 
Lens 
Lugdunµm 

Vell:d 2 

Poule C 
RVC 
SJC. 
vcs 

Veld 3 
12 u. VCS - RVC . SHS - Celerl t~s Laak)rn. - Lugdunum 
12u40 Zwal. V. -SHS Lens -Laakkv;. SJC - VCS 
13u20 Lugdun. -Lens RVC - SJC Celeri tas-Zwal. V. 

De nummers 1 van iedere poule spelen daarna·eert halve con:
pètitie om de lstE! t/m 3de plaàts, dé numèers 2 idém om 4e 

· t/m 6e en de r.ur.:r:,ers :5 om 7 1'/m· '.)e r,lflats. 

P-x·ogramma van de finalepoules: 
Veld 1 , Veld 2 Veld j -

Nummer 1 van poule Nummer 2 van poule Nummer 3 :van poule 
14u30 · A-B 11-B _1,-B 
15ul5 ll-C , B~C . B-C 
16 uur C-A · - , C-A C-A 

De opstE;lling P.Schultsn, A.rhomas, VI.Ranse~, i-,r.v.Zilfhou 
A.Roodb,ol, A.Rooduyn,. G.Halleen,:r.v.d,Knaap,C. Nuytens·, K.Nie 
hoven, P.4" Haas: R~serysl : L.~'.lJoams. __ , 

-:-:-:- , 

I;iÖNKrl10I~RN0lJl UP lü.J.,EL V Ll1Rr.rSDAG ~ 
IJón.derdag 26 1-i1ei neemt het onderstscande elftal dcd aan het 

Donk toernooi in Go,ida.. Samenkomst .10u30 1 ,t \!/achtje, l.lalieve 
Het prog;ramma: 

12 uur Dobk - Lens (veld 1), 
1 uur _Lens - Vredenburch (veld 2) 

2u20. Jl.Zwart-Lens ( veld .1) 
, 3u40 Lens - Altior ( veld 2) 

4u40 Spartaan 1 20 - Lens ( v~ld 1 ) 
De wedstrijden duren 2 x 10 minuten zonder rust. 
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De elftallen die· als eerste nf tv:eecle'· eindigen spelen 
e.en finale tegei1 nûmmèr 1 ··resp,· ·2 van de .. andere po:lle. :Deze. 
duurt 2 x 15 m; . Het toèrnooi is rond 7 uur ten einde, 
zodat je niet voor 8u30 thuis kunt zijn. Waarsch.uw je ouders 
dus, dat. jè:later komt. Zorg voor voldoende mondvoorraad 

:De opstelling: A •. v.d.Leeuw,J .v.Adrichem,J .Groothuizen, 
H.°l'.'ubben ,P .Poil lot, A. Ver burg, J .Englebert ,A. Röödbol, 

. ï:.Paulus, A.v.V/asb_eek, W.Reinkemeier. Hes.: R.v.Eeten. 
Afschri.ivingen voor woen~dagavond, 7 uur aan dhr.E.Sarolea 

Mezenlaan 43, tel. 3 31506. . .. 
-:-:-:-

Excelsior' 20 toernooi op Hemelvaartsdag.· .. 
3 'elftallen gaan op Hemel vaai·tsdag naay; Schiedam om de 

Lenskleuren in het Excelsior- 1 20 toernooi igghoudèn. 
Programma: .• 

Lens A - Veld 1 Lens B-veld 2 
12u30 Exçels .~Lens 12uur Excel .-I!ens 
2 uur Lens-Vredenb. 11130 Lens -Vrèdenb. 
3 uur Q"Steps-Lens . 3u30 Q. Steps-Lens· 

De v,edst:i;-ijden duren '2 x 15 mi:n1,1ten •. 

Lens c: Veld 3 
lliJ30 Excels'.-Lens 
2uux Lcns-Vre,.denb. 
3. u. (;,.Steps-Lens. 

. , 
De door de.3 elftallen behaalde punten word.en samengeteld, 

De vereniging die het hóogste aantal· pu1ten 1:Îehaald is· win
naar . Samenkomst: 10u45 terren Lens, Hengelolaan: .Jle r.eis 
·gaat pe,r bus .. 

De opstellingen: ·' 
Lens A: G.Halleen, A.Thomas,W.Hansen,U:.Jlietz,R . .Roodç,ol, 

L. v .Zilfhout, W. Ven.der bos ,H. v.d.:Spek, P .Kemper ,G.v .Duurèn, 
K .v:d .Laan, Res.: G .Nuytens. ' 

Lens 'B: G·.Ekélmans,·1f.Pannekeet,J.Kieber.t, L.ter !foer, 
l.;.Nieuwenhoven,S.l3ouvi,J .Wibbing,G.de Hoogd, J .v.d.Knaap, 
,;.Eorghouwt, P.de Haas, Res.: T.v.Pa:ussen. 

Lens G :.A.v.Egmond, C.}.!ars,J.Keetman,J.Nuyen,C.v.Baal,. 
N;Roozenburg, J.v.Gerven, H.Beauvois,J.Gobben, N..Kooiï, 
P.Beersman, f{es.: A. Brouwer .. 

Het toernooi is om vijf uur ten einde. 
Afschrijvingen : vo~r. woensdagavond 7 uur aan dhr. E. 

Sarolea . , Mezenlaan 43 ., tel. 331506. 
-:-·-·-·-

.•. 
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PUPILLhNTOERNüOI V,ILHJ1;LMUS OP"ZA'IBRDAG 21 MEI: , 

Met 4 elftallen(pupil_len) gaan we naar het Wilhe-lmustoernoc 
, De wedstrijden duren 2 x 10 miÏ;)uten. De )1edstrijden beginnen e!l 

•eindigen op signaal van'de toernooileiding. · 
Samehkorr:st vor-r alle elftallen: lul5 Veluweplein 'vcior de. 

school. 
Programma voor alle elftallèn: 

2u20 Wilhelmus - Lens 4 uur RKAVV 
' • - Lens 

3ul0 Lens - Vredenburch 4û50 Lens OSG 
Lens A speelt op veld 1, Bnp veld 2, G op verd 3, D op 

veld 4. ' 
. Afschrijvingen deze week voor vrijdagavond 7 uur aan dhr. 

l!:.Sarolea, Mezenlaan 43, tel.3315ü6, 
De opstellingen: · 

Len's A : als vorige week. 
Lens -B : R.Bruggeman, C. Vervaar'!;, A.Engle,bert,J .\falsarie Wolf• 

G. v.d. Togt; R. v.d. Bemt ,J .~,:. Groqthuizen, F. v.d. Breemer·,.a.Koopmam 
Th.Brochard, J.He:ii.ns. . ' 

Lens G : i .• Broe!ke, H.Ro.thkrans, A.Overklift, · J.A.Groothi:.izen, 
F.v.d.üuderaa, R . .Duyvestijn, i!.Suijkernuuyk, J.Verheugd,F.Gi~arl 
J.de Jongh, A.Schellart. ' · · l 

Lens D : F.v.Boheemen, Th.Bruins,A.v.~s, i .v.d.Ruitenbeek, 
W.Schuurman,J.v.d.Zalm, Ghr.Krueger,Th.Hoefnagel,A.Janssen, 
A.dè Vries, P.van Dijck. · 
· Reserves : H.Vermulst, F.van bs, h.Bakker,. F.Koene. 

!!:inde van het toernooi niet voor zes uur. Je bent· dus mis-' 
schien pas op 7 uur .thuis. Waarschuw ~je ouders dus·a.at het wat 
later wordt ! f 

1 jlJKÓ. 
=----' -----·• ------------- •' - • ------------------ T----. --------• 

• 

1 
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33e JAARGANG (1959~1960) n°39 26 liIEI 60. 

-.-----------------------------------=====·=============== 

Zaterdag 28 Mei : 

Zondag 

l,îaandag 
Dinsdag 
Woensdag 

29 " 

30 " 
31 " 

1 juni: 

_Donderdag· 2 · · " · 

LENS'Z:AKAGENDA 
Quick Steps - Lens 1. 
Juventastoérnooi,voor pupillen 
Lens Jubileumtoernooi 4e klassers 
.Lensjun.toernooi 4e klassers, 
Wilhelmustoernooi. •, 
Clubavond : 
Juniórentraini~g. 
Lensveteranen tegen de Jagers 
Training. 

·Training; 
------------------------ ------======---=====-. ---========-

OFFICIEEL 
In ballotage: 

105 L.J.J. Riemen, 19.6.46 Köotwijk~tr. 10 
106 J.B. 2;oet, 13.5.46 Larensestr. 47 
107 B.G.Eisenburger, 6.7.50 Edisonstr,73/II 
108 J,C.L. Blok, 30.11.49 v. Diemenstr.36·, 

K.N.V.B.-TOTO'. . 
De wijziging van de inleveringstijd heeft wel enkele 

troüW e deelnemers in· moeilijkheden gebracht .. Tocli waren er 
nog 431 formulieren. Ook deze keer weer een prijswinnaar. 
in onze geledenen. Donateur· de heer ·Brandenburg bracht het.,,, 
tot 13 punten. Van hartè pror'iciat. En mi maar afwachten 
c;at het oplevert ! 

Er resten ons voor deze competitie nog 3 " pools "., Hier~' 
in.worden ook buitenlandse wedstrijden opgenomen, die voor 
het merendeel zaterdags gespeeld worden. Daarom is het nood
zakelijk dat Uw formulier UITERLIJK VRIJDAGVAOND ZES UUR 
bij een van de bekende adressen' is ingeleverd. De poolcommis
sie moet de formulieren om 8 uur inleveren bij de K.N'.V.B .. 
Mogen we, op tijdige indiening rekenen. Bij voorbaat vr;ien- · 
~elijk dank en veel succes, 
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FRüGRAlv'.l,iA SENIOREN V\.UR ZAT~RDAG, 28 Mei 60 ,,. 

~ 18u30 Q,uiék Steps l - Lens 1· Nijkerklaan 
Ups telling : c/ v. d .Beek, R. Blok, J. Ras , ll. Dietz, C. Peeters, 
J.fle Heer, W.Venderbos,H.P.v.d.Spek,P.Kemper, B.Hendricks, 
P.Meershoek. Reserves ; R.de Waart, J.v.Dijk, W.Stoové. 
Grensrechter: dhr.A.Bogisch • Leider : dhr.S.B.Gras. Af
schrijvingen aan dhr.J .Borsboom, Le.an van l.icerdervoort~7, 
te.lefoon 639090. · 

Op verzoek van Q,uick Steps :j.s de beke'rnedstrijd van ons 
eerste naar zaterdagavond,28" mei, 18u30 verschenen. 

Veteranen: ' 
Wofnsdag,· 1 Juni, 19uur, spelen onze veteranen tegen 

1 "de Jagers "in het kader ván de door deze vereniging georgani 
seerde Il jubil~umnederlaagserie, ". 

Terrein: Oostersportpark " Wassenaarseweg, Waals- · 
dorper laan, Wassenaar. . . . 
Opstelling : R.Máhieu, L.de 'Boer, F.r.ièmrik; A.Hoefnagel, 
H.v.d.Boogaardt, J~Bontje, A.v.d.Bemt, ,H.v.Rijn,,H.v.Westin9, 
A.Hoodenrijs, S.Kroon; ReserYes : A.Blok,J.Bom,A.Krol. 

Afschri.jvinaen : als bek;end; 
' 

Groen Wit niet ·opgekomen : De secretari..s 'Van deze verem.ging . 
deelde desgevraagd mede, dat hij de gemaakte afspraak" was· 
vergeten" en. biedt bij deze zijn verontschuldigingen aan: 

VAN DE JUCO. , 
Len sombere wéek · 
----~-~~~.beleefde de JUCO . .Allereerst kwam er een se-
rie jobstijdingen b:i,nn.en, die er geen twijfel oyer liet be staar 
of het toernooi voor A-klassers, dat op 2(t ï.I<;,i zou plaats vin
den, diende te word.en afgelast. 

Vervolgens brachten depressies, of misschien vraren het 
randstoringen of kou;fronten, zaterdagochtend zoveel regen, dat 
onze velden blank kwamen te staan en het toernooi yoor Lens 9, 
10. en 11 geen doorgang kon vir1-den. Ook het Wilhelmus pupillen 
toernooi vier.hierdoor in het water. 

De zondag begon o'o!c al weer met regen. De lucht "'?'ij j!.TcUW 
en het weerbericht slecht en daar de velden niet veel v1Ëieèr kon
den verdragen, tèrv,ijl het er· alle schijn vm: had, dat er nog 
een. geduchte portie zou vallen, . moest - met het o·ög op de Yerer. 
gingen van buiten de stad ~ wel be.sloten worden ook door dït 
toernooi een streep te halen. Nauwelijks hadclen alle clubs be-
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richt·hiervan ontvangen of 
brak door . . • . . I, 

Het derdeklassers 
eveneens in de nattigheid. 
Een · drukke wee.1<: 

de régèn hield ö:iï én dê':son . 

toernooi van Wilhelmus verdronk 

volgt,:want er wordt getracht de·toernooien 
_ alsnog te verspelen. . . 

Het toernooi voor 9. 10 en 11 is nu bepáald öp zon
dag a.s., ( zie elders in deze Lensrevue ) . ' .. · 

Het toernooi voor 12,13 en 14 gaat zaterdag gewoon 
door, eveliäl·s de -~ei,de toernooien· op Heiri\lrváärtsdag', . ter.:. 
wijl op Hemelvaartsdag bovendien een dèrde-en e.en vierde· 
klas-elftal bij Wilhe.lmus op bezoek gaat. 

Het ·eerste-klasserstoernooi ~al - zo enigszins moge.lijk 
over enkele weken alsnog plaats· vind.en,, . , . , 

Twee pupillen-elftallen gaan zaterdag mi'ar het Juventas
toernooi, 2 andere nemen'deel aan.het Vlilhelmustoernooi, dat 
naar.zaterdag a.s. verplaatst is. 

, Tenslotte neemt ons eerste-klas elftal en een twe,Ae 
klas elftal zondag aan ,het Wilhelmus-toernooideel .. 

1 -- - : - : - : - -1 

LENS JûBILl'.UMTOERNQOI VOOR VIERDE-KL.ASSERS OP ZATERJlAG, 28/5 
·zaterdag word,t- water en weder dienende - het Jübilèum

toèrnooi voor de lage:r'e vier.de-klassers elftallén geh.ouden, 
waaraan deelnemen Ler.s 12, 13 en. 14 en voor:ts. Rava, GD_~ en 
VVP met elk 3, Graaf Willem ·11 Vac, OCS en, Juventas ·mët , 
elk 1 elftal. 

- Het toernooi begint om 2 uur; ·de spe'lers dienen om 
half twee flanwezig te zijri ( eventueel met· me.enemeJ:J. van · 

· brood en voe~balspullen rechtstreeks uit schoo.l !) . Degenen 
voor nie dit onmogelijk is, dienen· d:;arvan vrijdagavond 
tussen 7 en 8 uur telefonisch bericht te géven aan· ëihi< ·· 
E.Sarolea, .tel.331506.. ~ .... 

-Afschri.ivin,e:en eveneèns op di-t adres. 
-De wedstrijden duren 2 x 10 minuten zonder·rust. 
-Het programma.wordt op het terrein gepubliceerd. 
-De op het •programma als eerste geno~mde elftallen :ver-

dedigen in de eerste speelhelft het· doel· aan de zijde van 
de léleedgebouwen en de andere elftalle·n trappen· af. ·· 
DE OPSTELLINGEN: Lens d : G.Crama, Th.Smabers, B.Breuls, J. 

Janssen, A.v.Egmond, J.Langerak,J.Nauw;c.v.d.Kuyl,E.Bramm, 
A.v.d.Beek, G.v.d.Kley. Leider:dhr.R.Blok. Gebouw II,lok.6 
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Lens e: F.de Kleyn,R.v.d.Wal,W.Linneweever, W.Klein, Bre

teler, E.Wezenberg,A.Rademaker, H.Viezenberg,J.Jehee,- H.v.d. 
!leiden, A.de Brouwer, S:Blok. Leider·: dhr.A.Linneweever. 
Gebouw II, lokaal 6. · . 

Lens f : R.Overtoom,T.Lulieveld,B.\Hggérs,ll.Smit,F.Meyer, 
J.v.Kleef, F.Jehee, A.Stoové, J.Smeele, W.Eijkelhof, S.Kretz • 

. Leider : dhr; W. Stoové. Gebouw II, lokaal 6. 
Reserves : R.RoozenburG, Th.Duys, A.Krom. 

L1NSJUBILEUl.tTOERNOOI VuOR VILRDE KL:AS~ERS OP ZONDAG 29 MEI 
- Het zaterdag jl. verregende toernooi voor 9, 10 en 11 

wordt nu gehouden op e;ondag a.s. 
- Het toernooi begint om 12 uur, de spelers dienen om half 

twaalf aanwezfug te e;·ijn, 
- Afschrijvingen: zie Juniorengids. 
- De wedstrijden duren 2 x 15 minuten zonder rust. 
- Het programma wordt. op het terrein gepubliceerd. 
- De op het programma als eers.te genoemde elftallen verde-

digen in de eerste speelhelft het doel aan de zijde van de 
kle"edgebouwen en de anderé elftallen trappen af. 
De opstellingen : · · · · -

Lens a : , F. Crombe:r'ge; A. Brouwc,l'·, J .Kèétman ,J ;Nuyens ;H. Wubben 
J.Kiebert, J.Englebert, A.v.Wasbeek,R.v.Eeten,P.Busman,W.Rein
k;emeier. Leider: dhr.R.Blok. 

Lens b : A.v.d.Leeuw, G.llars,P.van Dijk,J. Verhaar,ë.v.Baal; 
N.Roozenburg, J.v.Gerven, H.Beauvois, H.v.Paassen,N.Koot, 
'i.'.il!agdelijns. Leider.: dhr.H.v.Dijk. · · 

Lens e : P.Beijersbergen, F.v.Ge8st,C.de Heer, J.Schellart 
A. Roodenrijs, C. v ;Dam,A .Koelema'.n, R.·v. d. Voort, . A. Claassens, 
R.Peters, P.de Jong. Leider :· dhr.C.v.d.Zijden. 
Reserves : F.de Kleyrt,,G.Grama, H.v.Dijk. 

HET WILifüLl;1USTüERNüOR VOOR ZONDAG 29 MJ<;I : 
Met een eerste klas elftal en een tvreede-,klas-elftal nemen 

we zondag deel aan het V/il_helmustoernoot. 
Aangezien dit toernooi voor de. eerste-klassers plotseling 

is ingelast als compensatie voor het vervallen Lens-toernooi 
zijn de programma's bij het" ter perse gaan" van deze Lens
revue nog niet bekend. 

Het toerhóor begint om 12 uur. Samenkomst lluur •t Wachtj 
l,Ialieveld, 
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De cipstellin,gen: ,•. ·· . _ , · 

Eerste-klas:. P.Schulten, A.Thomas,W.Hansen, Iit.v.Zilf
hout, R.Roodbol, A,Rooduijn, G.Halleen, ) 0 v.d.Knaap, Ch. 
Nuytens, lf.Nieuwenhoven, P.de Haas. Leider: dhr.E.Sarolea.· 

Tweede-klas: G.Ekemmans, J.v.Adrichem,J.Duyvestijn, 
G.de Hoogd, L.Thomas, S.Douw,R.Faulus,V.Nowee,J.'/:itting; 
B.Brouwer, W.]?urghoywt. Reserves: A.Roodbol, R.Polillan. Lei.:. 
der : dhr . A.Beck. Afschrijvin,e:en: zie Juniorengids; 

-:-:-:-:-
R.K. S.V. -JUVENTAS Fupillen-toèrnooi voor zaterda,g 2-8 Viei: 

Het toernooi, waarvoor ons A en B-pupillenelftal is 
uitgenodigd, begint om 2 uur.. . 

De duur der wedstrijden is, 2 x 7 1/2 minuut zonder 
rust. Het toernooï is :!:. half 6 geëindigd. 

Het programma is als volgt: 
Veld 1-Groep A 

-2.- 2ul5 Lens -Rava 
-2u40-2u55 Juventas-Lens 
-3u40-3u55 Valken.-Lens 
-4u20-4u35 Vredenb.-Lens 

Veld 2 - Groep B 
Lens - Rava . 

Juventas-Lens 
Valkeniers-Liens 
Vredenburgh-Lens 

. , 

De opstellingen : · 
Lens A : als vorige week. Leider : dhr. C.v·.d.Z~jden 
Lens B : als vorige week. Leider :. dhr. F.Koene- i,I.Eakker 

Reserves : ~'.Koene, fa.Bakkér. 
Afschrijvin,gen : zie juniorengids'. 
Samenkcmst voor beide elftallen lu30 , ingang Sportpark

Ockenburgh. ,· 

WILHELJ\iUS-TOERNOOI VOOR PUPILLEN ZATERDAH 28 MEI 
Met 2 elftallen ( pupillen)' gaan we naar het Wilhelmus-

_ toernooi. • 
De wedstrijden duren 2 x 10 m. 
De wedstrijden beginnen ei, eindigen op _signaal van de 

toernooileiding. 
Samenkomst beide elftallen: lul5 Veluwepplein voor de 

,,-- .. 

school. 
Pro,gramma voor beide elftallen 

- 2u20 Wilhelmus-Lens - 4 uur RKAVV - Lens 
- 3ulO Lens -Vredenburgh - 4u50 Lens .- OSC 

Léns C speelt op veld 3, Lens Dop veld 4. 
J\fschri.ivin,gen : zie juniorengids .. 
Opstelli-ngen: 
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Lens C : zie vorige v,eek. Leider B:f. Germàno. 
Lens D : zie vorig';) week: Leider: dhr.û,Heerschop. Res. 

H.Vermulst, F.v.Es. ' --------.- --- -.. 
Einde van het toernooi : niét voor zes uur. Je'bent dus 

pas om 7 uur thuis,Waarschuw jj.e ouders dus, dat het wat la
ter wordt. 

"KEURING : 
De volgende punillen zullen-gekeurd worden.op màandag, 

30 mei: l.1.Bakker, L.Boin,J .Nuyen,H.Suijkerbuijk,R.v.d.Raadt 
i, .Nieuwenkemp, C-.Schrijne,,_; R.v .:d.Bemt ,N. v .Leeuwan, I :Di ttmar, 
A .Duym ,R. v .Bohemen,B .Hoogeveen, T .Hoefnagel ,T-,Cha2·les ,A.v. 

· Strien,E .J3akkers, J. Verheugd ,1.,:Berendsen, L. Sc.huurman, W. Schhur-. 
man,J.A.Englebert,J.Webbexs, J.de Jong, H.v.Dijk, J.Heins,R.v. 
WaSsem, Samènkoms-f: · naar keuze. · · 

-5 uur Leyweg, hoek Hengelolaan 
-5-ul5 Lijnkarnp, de la Re;yweg, hoek toosduinsekade. 

1ieebrengen: 1. f. 2, 50 
2. een flesje ochtendurine·. 

, · De keuring is verplicht. Wie zomaar wegbiijft moot 
de keuringskosten toch betalen. 

De volgende pupillen v,orden gekeurd op -dinsdag 31 mei: 
R.Bloi<_,H. Bruiden burg, R.Brandenburg, T. Brochárd,i,.Broeke; 
J.Cobben,J.v.Dórp,R.Duyveste;yn,G.v.Egmond,A.Englebert,A.v. 
1s,E.Eykelhof, .J .Groenaveld, A,Groot,N.Intema,F.Koene,A-.· 
Koomuns, VI .Krol, J .Tuliddéldorp ,F. v. Ouderaa; R,Caphuizen, 
A. Overklift, C .Rea,liel ,IL Rothkrans ,A. Gchellart, D .v.d. Steen, 
G.v.d.Togt, A.de Vries, J.de Waart, J;Walsarie Wolff,A:Neecke 
C.Vervuart. Samenkomst : naar keuze : 

- 5 uur Leyweg , Ï:10êk Hengelolaan · 
- 5ul5 Lijnkamp, de la Reyweg, hoek Lo~sduin-

sekade. Meebrengen: 1. f.2,50 
_ 2. een ·flesje ochtendurine. 

Deze keuring is ve.r:plicht. Vîie zo maar.wegblijft moet 
de keurine,-skosten toc,h betalen. 

VARIA: 
-Onoo oud-Juco-secretaris Kees Bierhuizen. treedt öp 

1 juni a.s. in het huwelijk met Mej.Joke van Rest. _ 
Receptie : van 4 uur tot 5u30. in " Hoormvijk" te Rijswijk. 

-Uok donuteur Jan Burgers en donatrice_ CoI}ny Blok gaan 
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deze grote stap wagen en wel op 9 juni. Hier i~ de recep
tie van 4 tot 6 uur: Loosduinsekade, 26. • 

Aan beide paren onze hartelijke gelukwensen. 

GASTEN IDAR-OBERSTEIN. 
Hieronder volgt de lijs~ van de Eintracht-mesen, die ons 

met Pinksteren zullen bezoeken met de namen van hun gast-
heren: 
1. Hubert' Heidrich 
2. Max 'Becker 
3. Kurt Schmidt. 
4. 
5. 
6. 

Heinz Burg 
,echtgenote Heinze 

Karl Hein Ruth 

Burg 

7. l:îuttèr Karl Heinz Huth , 

opgeven 
8. Paul Fànz Barth 
9 echtgenote Leirtz Barth 

10. Hubert Hiebeil: 
lL verloofde Hubert Hiebel 

' 12. Horst raul ~., 
13, verloofde· Horst Pau.l 

14. Werner Schmieden 
15. Rolf Sohni 

16. Gerhard Werle 
17, echgenote Gerhard Wèrle 

18. ·Paul' Heinz Mege 
19. Heinz Welk•er 

"20. Jürgen Schm;i.dt 
21. Richard Ha:;:-tenberger 
22. Hermann Hartenberger 

23. Hans Kuhnert 
24. echtgenote Háns Kuhnert · 

25. Walter·Fleisèhmann 
26. echtgenote Fleischmann , 

61
129 

Heinz -.Rech 
~8 echtgenote en doctertje 

1. 'Knijff 
11 11 

Pete7 Kemper 

; J dhr. Blok. 

·: ~ nog open 
l J Wie heeft er nog 
' ruimte voor 2 gasten? 

bij dhr.J.Jager,Weimarstr.67 

. J Aad Hoefnagel . 

Hoppenbrouwers· 

Jager. 

J-Ap'. 
J Jos 

Jan' Sm.kerbuyk 
J? Jager 

· ·j) Cor Peeters 

Ro0. de Waart 
·Sjaak·Groothuizen 
W.Stoové. 
Cees Visser 
Cees Visser 

: J Hr.v.d.Laan 

l 
~ 

Hr. Walhain 

J.v.Beek.(Willem de ZV1ijger 
Zwijgerlaan, 
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: dhr. v.d .• Laan 30 Alois Kirsch ' 
31 Mevr.Gretel Loch;,eijer 
32 Heinz Bischopp 
33 echtgenote.Heinz Bü,chop 

34 Enno Everling 
35 Wal ter Kaucher 

36 Viktor J1iuller 
37 echtgenote Viktor il'iuller 

38 Albert Werle 
39 e'chtgenote Albert Werle 

40 Rudolf Schuch 
. 41 echtgenote Rudolf Schuch 

42 Fritz Schuch 
!13 echtgenote Fritz Schuch 

44 Adolf îfärtens 
45 echtgenote A.Märtens 

46 Hans Kohl 
47. bestuurder autobus 

0. ANJEPLEIN-Lï,,l'/S 3-3. 

" " " 
" A.Bogisch. 

11 van Zon 
Henk Eisenburger · 

f Henk 
-· 

Janssen 

dhr.Niek Hoefnagel 

"· Hoogeveen , 

Harry lfaket 
van Zon. 

Nauwelijks afgetrapt of onze achterhoede kreeg 1 n kl:ap in é 
vorm van een doelpunt, gemuakt door de midvoor v,an Oranje PlE 
ofdat nog-niet genoeg was, kwam er nog een achterna toen Ras 
in het nauw gebracht,'in eigen doel schoot. De achterhoede 
speelde op dat moment niet sterk, kennelijk was ze aangeslag~ 
gelukkig wist men zich bijtijds te herstellen, zodat de aanv, 
len van Oranje Plein niet zo gevaarlijk meer waren. Toen He;ir 
Piet kans zag om de achterstand te '(erkleinen, kr@ge.n de onz, 
meer zelf vertrouwen. 11 a él.e rust waren onze spelers meer in c 
&anval. Helaas was er 'n gebrek aan tempo, men hield de bal 1 
•lang bij zich, daardoor waren de aanvallen niet .verrassend, 
toch,kon Bert Hendricks, nadat·Oranjeplein er nog 3-1 van ge
maakt had, er 3·-2 van maken. Vlr,k voox· het einde kregen we eE 
penalty toegewezen, Wil Venderbos wist _daar wel ràad. mee. J,an 
mer dat 't horloge van de scheidsrechter zo precies ging, war 
vlak voor Peter Kemper nog kon scoren, floot hij af. Resumere 
kan men zeggen,• pretteige. wèdstrit)d ~. sJ:echt veld - juiste 
uitslag. · Vawa 
--==---=========-=======================================-----
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L E N S 1 

Vr'jdag 
Zaterdag 

Z .A K A G E H D A. 
3 jmü: 
4 jllni: 

9 juni: 

juni: 

Be:::tul.\rsvergadering t.h.v. Hi•.L.de Weert. 
Onderling tournooi junioren. ·JuvenJas-tour
nooi voor Lens ·7. Zie verder progi-.Pépé. 
~e Pinksterdag. Lens 1-Eintracht. Vóórwed
st:rijd A_pupillen. Juventastournooi 2e klassers, 
Postduivcn-tournooi 3e en 4e .klassers. ' 
Zie verder prog. Pépé. 

11 11 11 11 •·1ens comb. - · V .&.D. Dinsdag 7 
w!l@nsdag 8 
Donderd. 9 

juni: Training 
juni, Training 4e klassers. 

------------------- ----------------------------·---------------
/ / / / /! / //// / ~BE~Z_OE_·K_~TI=J=.uE_n_s ~n~E l'IHKSTEEDi\GEN. / /// //////// 

A.s."' zaterdag zal het dan zö ver z~n, dat cnze: Duitse- vr'ienden 
uit Idar-Oberstein cns. <:een tegenbezoek zullen afleggen· en e:::.ke
le dagen de gast zullen zi.!n van cnz-2 verenil!;L1g ! · 
Wie vorig. jaar onze t:rip naar Dui'tsland heeft· 'T.1eegei.-,Eiakt, weet 
dat er heel wat te doen staat,· willen wij de Idar-Gbersteiners 
in gastvrijheid overtreffen! 
Het verheugt ons te kunnen mededelen, dat alle gasten zijn on.:. 
dergebracht, waarvoç,r een eresaluut zeker cp zijn plé.ats is. 
Onderi:,taand gèven wij U_een ove:rziéht van het.programma, dat 
vvor·dezè ~agen is vastgesteld: 

Zaterdag-avond 4 .iuni.:. ±·.6. i-;.t~J' .. AaTJ.kvmst D.é!ll de Een['clcluen, el 
waar de hernieuwde kennismaking zal plaatsvinden en de gasten 
een __ dine.:i:: _Z?-1 .1vorg,é;n aangehod.en. Ori ·!. 9 uur -1orden de betreffen
de pleegouders verzocht aanwezig te zijn om zien over hun gasten 
te ontfermc-m. 

ZONDAG 5 JUNI: 
(Voor de goede orde maken wij onze pleegouders er 0p attent, dat 
het merendeel der Idar-Obersteiners Evangelisch gcorienteerd 
is. ) • 

/ 
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1 6 niddags om 1 uu:?:' word·en allen op het ]innenhof verwacht, 

,marna onze gasten zich per bus naar Scheveningen zullen 

begeven. Gezien de bèperkte plaatsruimte in deze bus, kan 

deze trip ui tslui tenil P\eegemaajd 11orden doo.r or,ze gasten. 

0~ + 5 uur zal de bus op het Valkenbosplein aankomen, waar 

de pleegouders vriendelijk worden·verzocht; hun gasten weer 

onder hun hoede te nemen. 

Z0ndagavond + 8.uur. Samenkomst :i,n het clubgebouw Héngelo

laan, waar efil1 gezellige avond zal. worde1i gehouden. De,;.e 

a·iond is om 12 ·uur afgelopen. Het staat ·echter vrij déze 

,wond op gel!ee,l e;i.gen wijze t.:, besteden; 

"MAA~:DAG 6 ;iuni: 

10. uur, precies. Samenkomst bij Madurodam, waarna bez·ichti- · 

ging van de miniatuurstad. 

14. - uur. VOETJl.ALVIEDSTiiIJD LEîHG Eli SNEL·- EINTRACHT. 

( voor opstelling Lenselftal zie prog1·. senioren). 

Iedereen v;ordt verzocht hierbij tijdig a,;.r,.wezig tr> z'cj10: En na

-tuurlijk rekeneri we ~!) een ;nassale publieke Uélangst.sllingJ ! 

!fa á.e v1edstrijd is er een gezellig samenzijn. 

1 s avonds cm 8 uur: Afscheidsavond in cns clubgebouw Henge

lolaar.. In verbe,nd met de beperkte ruimte uitsluitend toe

~ankeljjk voor onze gasten en 11pleeggezinnen 11 • 

Dinsdagmorgen: Eintracht gaat cns weer verl~ten. Nadere 

gegevens hierover ontbreken or;.s nog, doch >1ij zullen U tijdig 

inlichtèn. · 

Wij rekenen op ieders volle medewerking. Alleen dàn zal dit 

bezoek op grandiose wijze.kunnen slagen en zullcr.. onze gasten 

''ier enkele onvc,rgetelijke dagen kunnen doorbrenge_n. 

Pé Pé. 

------------------------------------------------------------
/ / / / /PiiOGRAMl-.lA SE:iJIOREN i MAANDAG 6 en DI:iS:DAG 1 ·JUNI. /////// 
··:1andag 6 juni: Lens 1 - Eintracht Obers te in 

14, - uur, V .2 G. 1 L.6 
,J.nsdag 7 juüi: Lè1,s Comb.- V.&.D. 

19. - uur V.2 G. 1 L.6 
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OPSTELLINGEN: 

LEffS i: H.Eisenburger,ILBlok,J.do Hecr,13.Luyckx,c_:Peeters, -
l;l. Raket, Il. v.d. Spek,P. KempeT ,I'. Bonte, B.I:lendTichs ,P. Meer.shoek. 
aes: R.de Waart,J .Jagar,A.Hoppenbrour;ers,L.l,LL.Knyff. 
Grensr.: A.Bogisch, · Leider. Hr.S.Gras. . · .. 

LENS COMBINATIE: C.v.d.Béek,P.Haket,L.M.1.K~yff,A.Ho:ppen
brouuers, ll. Hoogeve·en, A. Linne1°ieever, G. Kemperman. w. v. l'!vdèn , . .... ' W.Stoove,G.v.Duuren,J.Jager. - . , 
Hes~ W. Yendcrbos,H.Dietz,F.dè',Hcïogd. · 

Af s c h rij vingen aan dhr.J.Borsboom, L.v_.Meerder
voort 567, tel. _639090 (s.v.p. uiterhik VrijdagavOnci}: .. : 

------------------- .---~ ----------_ ------------------------
/Il/Il/Il .i..Y..c.:A_:l.:...< -;:...D..:;:Ec.__.;.J_;U'-"-C-"-0 ! II II I i/1!/I illll!l/ !- · 

. ATTENTIE JUNIOREN EH PUPILLEN cl. 
'· '. ····-•----- -·-·· 

--·-In het Pinksterweekeinde is er weer een druk programma: , 
zaterdag: ènderling -fournooi voor 12,13,14,- A,B, en C, 

Juventastournooi voor Lens 7. 
maan.dág .:i:uventastournooi voór tweede. klassers 

Postduiventournooi voor derde en vi&rde klassers. 
Voorwedstrijd _v::i.n _de A-pupilien. · 

~--:-:-:-:-i-!-:-:-:-:~:~:-:-:~-:-:-:-:~:-:
DONDERDAGAVOND TRAINING VÓOR DE VIBF.DE KLASSERS . ' -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;~:-:-:-:-~-:-

LENS' ONDERLING TOURNOOI II, op zaterdag 4 ,juni; 

' 

Zaterdag wordt het ,:l;weede gedeelte van ,ms onderling ,tour
nooi gehouden. Hieraan nemen deel Lens 12,13, 14, A,B, éiî'é-. 
De v1edstrijden duren 2 x 10 minuten zonde1' rust. Dr als eerste 
genoemde elftallen verdedigen in de eerste heldt liet· doèl bij 
de kleedgebouwen, de andere trappen af'. " 
Er wordt de volgende puntentellingtoegepaet: 
Een overwinr:ing op een lager elftal levert t,1ee punten op, 
een cveruinning op een hoger elftal vier punten. Een gelijk 
spel tegen een lager elftal één punt, tegen èen hègèi;, t.'ri,e. 
Het tourn·ooi begint om 1 ,45 uur. De spelers van de pupillen 
elftallen en van.het 14e moeten v6ór half t17ee aaimo;:;ig zijn, 
de andere vóór tien voor twee. 'Degenen, aan wie dit·· niei; mö
gelij~ is, dienen daarvoor vóór vrijdagavond 7 uur bericht te 
geven aan het afschrijvingsadres·. 

,, 



Afschrijvingen:, zie Juniorengids . 

. Het PrÖ,gn,n:ma: 
1 . 4 5 U'.lr 

2.10 UU1' 

2.35 uur 
3,- uur 
3.25 uur 
3.50 uur 
4.15 uur 
4.40 uur 

De opstellir,r;en: 

Veld •j 

C - 14 
12-, 3 
B - 12 
14- A 
A - 13 
B - 13 
14- B 
A - 12 

Velcl 2 
'A - B 
A - C 
13-14 
B.- C 
C -12· 
12-14 

C -13 
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LENS 12: .alo Lens_.d.vorige v:eek· met C.Y.d.!Cuyl in :r,laats 
van A.Koelei::an. 
LENS 13: als Lens e vorige week. 
LENS 14: als Lens f vcrig" wC:;;k. 
LENS A: als vorige vrnek. 
LENS :B : R. Erubger.-~a.r..S ,F "Koene-f'"A. Er~gl·ebe_xt-, A.Kocpmari.s, G. v.d. 
Tcgt,R.Y.d.Bemt,J.M.Groo}huyzen,F.v.d.Breemer,A.Janssen, 
Th.Brochard,J.Heins. , · · 
LENS CM.Broeke,H.Rothkrans,A.Overklift,J.A.Groothuizen, 
F.v.d.Ouderaa,R.Duyvesteyn.H'.Suykerhuyk,J.Verheugd,T. 
Charles,Th.Ho~fnagel,A.Schellart. ' 

Reserves voor alle elftall~n: · Th. Duys, A. Krol ,R ,R<Jozenbu.rg, 
C. Vervaf:lrt; J. Walsar:i'e Vlclff ,M"Bakker. . 

JUVENTASTOURNOOI VOOR-· '5e KLASSERS OP ZA'.rERDAG 4. JUNI. 

Een derdeklas-elftal neemt zaterdag deel aan het Juventas-
, tournooi. Het ·-tcurnooi · begint ··pro -3" uur;· · 
Samenkomst: 2 ._45. Û.ur, i!'lgang sport_pàrl,( Ockenburgh •. 
De wedstrtden duren 2 ~ 10 minuten. . 
Programma: 3.20 G D.S.-Lemi, 4,- Vredenburch-Lens, 
4.40, M.0.A,-Lens. 
Lens is ingedeeld in poule B.· Om 5 uur speelt de winnaar 
v-an p,oule. B tegen de vrinnaa±- van poule A, waarin z'jn in
gedeeld: Valkeniers, Quick Steps, Juventas en RJWA. 
Opstellinl"• N. Panne keet, J. v .Adricb.err,, J. !,Ieycr, R. Polman, 
E.Poillot,A.Verburg,R.Paulus,D.Wanders,G.de Hoogd,A,Rocd
bcl.W.Vermulst. · 
Reserve: Th:v.Paassen. 
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JUVENTASTOURNOOI VOOR TWEEDEKLASSERS OP 2e PINKSTERDAG. 

Maandag 2e Pinksterdag speelt een t1veede klasse .elftal i: 

het Juventastournooi, .Dewedstrijden dur1c,n 2 x 15 minuten. 

Samenkomst: 11,30 ingang sportpark Ockenburgh. 

Het programma:. 12.- Lens-RAVA 2.30 MOA-Lens 
1 • - .Juventas-Lens: 3. 30 Yee-den1:.u.rcL 

De· opstelling:. A.v. Egmoi~d, J. Wit ting, J. Duyvesteyn; J. v.d. K: 

H.Nieuwenhoven,W.Burghouwt,1,v,d,Plas,1.Th.omas,G.Ekelman 

B,Brouwer,A.de Jong.· Reserve: S,Douw.· 
.• 

HET POSTDUIVENTOURHOOI OP TWEEDE PINKSTERDAG. 

Met een derde en een viérde klas elftal.zijn v,e uitgenodi, 

voor het Postduiventournooi. Het tournooi begint. om 10 u· 
· màar ~nze eerste wE!dstrijden zijn om kwart voor· e],f. 

Samenkomst: 10 uur, vóór de R.K.Kerk.in LooEdu.iner. 

:Het programma is voer. d.e derde en 'Voor de vierde klas af 

precies gelijk, ·nl. , 

. 10. 48 u. -Lens-Ooievaars, .. 
11 . 36 u. Lens-;Rijswijk• De derdo .!:lassers spelen 

1 ~·- 39 u. PDK - Lens· veld 1 ,_. de vierd~ cp vflld 

14. 51 u. GDA -·Lens De wedstrijden· duren 2 X 1 
16.03 u. Lens - Po stdui VeJl 1r:inuten. 

De opstellingen:. . . ' . . . 

DERDE KLAS: N·. Pan11-ekeet, J. v .Adrichèm, J. Meyer ,R. Polman, P 

llct, Th, v .Paassen, R:Paulus, D. \721:ders, G. de Hoogd, A, Hoodb 

A.Verburg, Reserve: H.Vermeulst. 

VIER1lE KLAS :A, v.d. :Geeuw, C. Mars, i.Kë~tman, J. Nuyen, C. v, Ba 

N. Rcio·zerihurg, J. EJ?-gle bert 1 A.v. \nta·SlH~-eÏ( j H. v:abbeil, P-. 13us~an" 

Reinkemeier. Reserve: R.v.Eeten. · 

PUPILLEfi VOORWEDSTRIJTI VOORLENS-'ETNTRACHT. 

Op Tueède ,PinksternA.c spPel t een pilpilJ•mèlftal een voc 

strijd vóór de werlsi}rijd tegen ,nz_e Duitse gae,ten. J,.a1iVtir 

. 12. 45 uur. 1le ter;en:itander is Cele:,,i tas. · · 

Opstelling: J. de Vhart, E.v. Leur, D-.-:,,.. d "S1,een, N. Im;ema, C. 

·mond, J ,IVliddeldo-rp ,R. Tlra.riitenburg,H. Brsnde111'urg, J. Cobben, 

Eykelhof,J.Heins. Reserve: F.v.d.Breemer. 

Afschrijvtngen: vóór zondagavond 7 :uur op het bekende aé 
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KEURING. 
De volgende derde klassers·zullen gekeurd worden op 
woensdag 8 juni a.s. om 5 uur aan de Bierkade, hoek Wa-
genbrug: · · 

J.v.Adrichem,R.Borsboom,M.Bruinsma,A.v.I>ijk,G.de Hoogd, 
J.Kreuger,J.Meyer,N.Pannekeet,L.v,d.Plas,R.Polman, 
F~ Reekers ,A. Roodbol, C. Suykerbuyk,A. Ver burg, W. Vermulst, j 
A. Versteegh, R. v.d. Wal, D. Wanders; _

1 moeten.meebrengen: 
f 2,50 . 

Jullie 
1. 

' 2. 
3. 

een flesje ochtendurine " 
indien-in bezit het keuringsformulier. 

===----· ----------------------------------------------.-
//IIII//II///.__J[_ A R I A /II///I////II///I/I/I/// 
Ons Elftalcommissielid de heer G.Kemperman Sr.,is 
deze week opgenomen in het Rode Kruis Ziekenhuis. Hij 
verblijft op kämer 87, 2e etage. Wij wensen de heer Kem
perman gaarne een spoedig herstel toe.· 
(bezoekuren van 2-3 u en van 7-8 u.) 
======================================~================ 
l/l!!ll!I OFF ,IC IE EL /ll//ll/l//lll!IIII/I// 
IN BALLOTAGE: 
;108 J ,C.M.Bl<k, 30, 11.1949 van Diemenstraat 36 
109 : C. J. n,ii ven voorde, 5.8 1 1948, - Dennevrng 9 e 
110 : R.G.Baven 21.1.1947ljl Fultonstraat 169. 

BESTUURSVERGADERilfG: Op Vr~idag 3 .. ,iuni wordt de be
stuursvergadering gehouden ten i:ruize van de heer 1·. 
de Weert, Wolweversgaarde 327. Aanvang: 8 uur. 

JAARVERSLAGEN: 
Het verenigingsjáar- 1959-1966' is bij het verschijnen van 
dit nummer van de Lensrevue weer' ten ,einde. We gaan ons 
dus·nu ueer opmaken cm cp 15 juli a.s.,het v;el·en wee 
van· de vereniging op de Algemem Jaarvergadering te be-

, sprekcm. Zoals gebruikelijk zullen de· vcÏÓrnaamste ge
beurtenissen eek dit jaar weer in het uit te brengen 
jaarverslag worden opgenomen. '· 
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De secretarissen van dé diverse commissie worden dan ook 
verzocht hun belevenissen op papier te zetten en hun overzicht 
uiterlijk 25 juni a.s. bij de algemeen secretaris in te zenden. 
Zij hebben thans drie weken de tijd om hieraan hun aandacht te 
besteden. Wij rekenen gaarne op hun medewerking. Bij voorbaat 
vriendelijk dank; HH. 

K.N.V.B. - TOTO. 

Ondanks de buitenlandse .;edi;ltrijden hebben toch nog 329 deel- · 
nemers een kansje gewaagd. Het patroon van .de uitslagen was 
van dien aárd, dat een zinnig mens in het gehe.el geen kans 
maakt·e. Toch zullen ue proberen de twee hog resterende pool
formulieren op de juiste wijzê in te vullen. U doet toch. ook 
weer mee ?! · 

1
~ · 

De formulieren no.127 moeten uiterlijk VRIJDAGAVOND ZES UUR 
· cp de bekende adressen ;10rden ingeleverd. Wie weet welke 
Pinkster-verrassing er voor :cnze'leden of .donateurs in d,e 
bus zit ! ! · ' 

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

!!/!!! WAT-· GESPEEL :El WERD.////////////// -------------------------------, ... 
HET D.O.N.K. -TOURNOOI nr GOUDA. 

Het Dcnk-tournooi, dat op Hemelvaartsdag in Gouda werd géhou:. 
den en waaraan Lens met een derde klas elftal deelnam, iii een 
groot succes.voo.ronze club geworden! 
Het uitstekend gec;rganiseerd:e tournooi werd geopend op het 
hoofd veld met de wedstrijd DÖNK-Léns. In een zeer goede ,,ed
strijd presteerde Lens het om in de zeer korte spee.ltijd.v.an 
2 x 7½ minuut DONK een 3-o nederlaag toe te brengen, de ènige 
nederlaag, die DONK noteerde. Deze kwam tot stand door deel
punten van resp. Ton Roodbol, André van Wasbeek en R.Paulus. 
Hierna volgde de vmdstrijd tegen Vredenburch, die een stuk min~ 
der van kwaliteit was. Deze eindigde in een doelpuntloos ge-· 
lijkspel. De volgende tegenstander was Blauw Zwa:i;t en nu werd 
er weer zeer goed gespeeld. Ton Roodbol door een penalty en 
,lb Verburg met een bekeken hakbaJ;letjc, zorgden voç,:i;: __ een 2-0 
zege. Door nog twee gelijke spelen zonder doelpunten tegen 
resp. Altior en Spartaan 1 20 eindigde Lens in poule A. op de 
eerste plaats met 7 punten. Hierna volgden Spantaan, DONK 
en Vredenburch, elk met 6 punten. 
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Door een strafschoppenreeks, die ongeveer een uur duurde, kwam Spantaan ui te inde lijk op d.e tweede plaats. In poule B. eindigden VVP en GDA gelijk, zodàt ook hier :,trafschoppen de beslissing moesten brengen, waarbij 
VVP het beste raak schoot. De strijd mm de derde en vierde plaats :ging dus tussen GDA en Sparta.an en dez•e werd, ah,eer na strafschoppeh door Spartaan gewonnen. En toen k,7am de finale: VVP-LENS. Op.dqnks ·. · een zeer goede ·.rndstrijd, wederom geen doelpuntsJn. Dus iv<fér strafschoppen! Lens v,on ·de toss en. koo·s eer.st Yer-4eéJ.igen. Ab. v. d.Leeuw hoefde·· slechts éénmaal· naar, het net, doordat VVP twee penalties naast schoot. Hierna ... tao Lens aan de beu1·t. Onze jongens hadden slec4ts 2 eurten nodig. Ton Roodbol en Herm~n Wubben schoten · ens feilloos naar de eerste prijs. Bravo ! 
fa afloop tracteerde cnze voorzitter de jo.ngens op een heerlijke verfrissing, die ze echt wel hadden verdiend. Dat onze verdediging zeer goed V1as, tonen de doelcij,(ers (5-0 in 6 wedstrijden) wel aan. 1, ·. B, ' ' QNS JUBILEm:TOURNOOI VOOR VIERDE KLASSERS. 
Zaterdag en zondag· j .1. waren onze ve·ld.en bezet door de jonge te junioren, die over 6 afdelingen verdeeld,· elkaar . de prijzen betwistten. · · · ..... ·· ...... ·· ·· -·· 
Óp zaterda;;middag waren het de laagste elftallen, die in · net veld kwamen. De successen' van onze eigen ?lftallen 1 
'raren maar matig: 2: derde e'n 1 vi.erde plaats, 
;/}e oindstanden: 

OULE IV 
G.D.A. 

~. RAVA d 
3. Lens d 

d 8 punten In de ze afdeling boekte GD,, 
6 " de volle v.inst en dus onbetwisi; 4 " de· eerste prijs. De Loosduiners 
1 " wisten ec!1ter toch de spanning 

4· Gr.Willem 
5- VVP d 
malen het 
te scoren 
PUI!LE V. 

1 " er in te houden, door enkele 
winnende doelpunt 'op het allerlaatste ogenblik 
! Lens v,on e1~ verleer· hier tween;aal. 

1. v.v.P. e . 
2. llAVA é 
3. Lens e 

6 punten 
5 
4 

" 
Il 

4. Juventas b 
·5-. G.D.A, e 

.' 4 punt·en 
1 punt. 
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In polue V, braçht de laatste wedstrijd de beslissing. Dit 

duel ging tussen VVP en Juventas; :,Eno.rm spannend was deze 

riedstrijd, waarin het het dappere Juventas·, dat tweemaal ~iet 

een onvolledig elftal had wéten te winnen, bepaald niet mee

zat. VVP won met.1--,0 en verwierf.di).armee de eerste prijs. 

POULE VI· 
1.V.V.P.f 6 punten. 
2.0.s.C.b 6 punten 
3,RJ,VA f, 6 punten 
4,LENS f 1 punt 
5. GTIA f ·1 punt. 
afgewerkt bleek, dat 
toen kon men opnieuv, 
Ri,VA af en toen knam 
bus. 

Hier eindigden dus 3 elftallen gelijk. 
De beslissing moest vallen door een hal-· 

ve competitie strafschopschieten. Dit 
.werd een langdurige geschiedenis. En 

toen eindelijk de halve competitie w~s 
iedere ploeg één keer had gewohnen en 
beginnen .• Maar in de twe~de ronde viel 
al gauî/ VVP als overwinnaä1· uit de 

/. 

Zondag -was het woord aan de ster\cere spelers. Lens kwam 

hier beter voor de dag, maar· \7aS toch zo bescheiden niet 

te veel van de prijzen voor zich z:elf te houden. 

Ons a-elftal ging na t.rne nedstrïjden enge~lagen aan kop, 

maar moest in de derde wedstrijd in VVP zijn meerder er

kennen. De laatste ,,odstrijd werd weer gevrnnnen en zo werd 

de tweede plaats ?ereikt. 

Het b. begon ook goed, ,,on tweemaal en speelde gelijk te

gen Juventas, dat ie werd, maar verloor de laatste wed

strijd van RAVJ,, dat daarmee tevens beslag legde· op de 

2e plaats. , 
In poule III, won Lens c -van de twee onderste en ver

loor van de.twee eerste, zodat het op do middelste, 

derde plaati, terecht· kwam. 

De eindstanden: 
POULE I· 
1.v.v.P. a 8 punten 
2.Lens a 6 11· 

3,Gr.Willem a 4·. Il 

4,Wilhelmus 
5,RAVA a 

POULE III 
1. V V .P. c. 
·2. Wilhelmus 

a 2 
0 

7 
b,7 

" 
Il 

Il 

" 

. , 

l'OULE II 
1 Juventas a 
2 R.AVA b 
3 Lens o 
4, V. V .P, .·b 
5,Gr.Willem b 

,,3.Lons c 
4,RAVA c 
5.Gr.V/illem c 

7·punten 
6 
5 
2 
0 

4 
2 
0 

" 
" 
Il 

" 

" 
" 
" 
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Jn dez,e, in vele opzichten teleurstellende match, ging de overwinning naar onze tegcmstanders, die dit ,çmge-. t;7ijfeld verdienden. Het spelbeeld van v6ór-de rust was heel anders dan dat er na. !fa de aftrap kregen we wind mee, doch door het futlcze spel van de voorhoede en 
het nu niet bepaald enerverende spel van Q,uick Steps 
kwam het, dat er geen sfeer was, mede door het onaan-· goname weer. Er werd .danig ke,u gele.den lange de lijni 
Ons elftal kreeg ·;,el de beste kansen, soch ze werden 
jammerLijk'om zeep gebracht, practisch geen schot werd 
e:.r: gelost; Men kan het geloven of niet, maar de .keeper van Q,uick St'eps kreeg eerst enige .minuten vóór rust · 
h«t eerste schot op zijn doel afgevuurd, het enige trouv:ens in deze eerste helft; ' 
Jh d.e pau7,e was het heel anders. De Roodwi tten kregen nu de wind mee cm daar maaktel1 zij dankbaarde1· gebruik 
van dan wij gedaan hadden. Gelukkig speelden onze mid•
den- en acllterlinie zeer goed, terwijl v.d.Bce1. in het doel in ui ts.11.1ekendc; vorm EJtak~ 3jjn' kcepers1;erk,.. was oon 
lust vcor het oOg. De tuee treffe1·s, .raar hij ui tein
deljjk voor zwichten ·meest~ waren volkcme; .. onhoudbaar. 
'11oen Ras tegGn het einde !laar voren ging l~V1as. er 11at mser ctootk;racllt, helaas zonder resultaat, vrant het bleef 2- 0 voor Q,uick Steps.· · 
Hiermede is de laatste officiële wedstrijd van het sei
zo~n achter de rug. Gebleken is wel, dat ar neg heel 
nat gedoktc:rd, m.a.w. getraind( i) moet wo1:den, wil men in de toekcmst sucocrn hebben. '· 1:i.11e gûnstige voornar~rden ~üjn aanwczig 1 t.\-.r. - d.cskiind:ige 
leiding, a;limo om tè trainen en 3 maanden tjJd voor höt startschot van de volgende oompet:Ltie. 

vawa. 
----------~-- .-----------=------------------------=====---~ 

A.s. m a a 11 d a g L E N s - E I N T R A C }l T ! 
u k 0 m t i; 0 C h 0 0 k k ij k e :h ! r t 

En denk ook eens a')YI 
~ .. onzG TOURNOOIEN. De belangstelling hier\rocr mag best vrat groter zijn ! ! 
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Zaterdag 11 Juni 
Zondag 12 Il 

Maandag 13 " 
Dinsdag 14 " 

_Woensdag 15 Il 

Donderdag 16 Il' 

1960 

LENS I ZAKAGENDA. 

Jubileum pupillentoernooi . 
Toernooi om de Bisschopsbeker ' . 
Cl-ubavond ! ; 

' 
Woensdagmidd~gclub + Trainjng 

·Training 4e klàs Juilioren 

Het toernooi om de Bisscho,:sbeker. 

, Ons A-elftal neemt zondag ·aeel aan het Bisschopsbeker
toernooi, dat wordt overspeeld· op de; terreinen van l;uCOS. 
te Leiden. · : 

Wie onze tegenstanders zijn is riog niet bekend. Het
toernooi .begint om 12 uur, verdere gegevens mochten v1i~ 
tot op heden (dinsdag) nog niet ont..,angen. 

Samenkomst : 10u55 ingang station H.S." 
I:e opstellini,: : G.Hálleen, A.Thomas, V/.Jiansen, H.Tiietz 

P .Kemp er, R.Roodbol, ,:'. Vender90s ,H. v.d. Spek, c11·:Nuytens, 
G.v.Duuren; K.v.d.Laan: ~-= 'P.Schulten, L.'i'homas, 

-:-:-:-
Attentie, Junioren ! 

Training: de veldtraining voor de vierde klassers is van
avond voor het laatst. Ook de training op dinsdagavond is 
beëindigd. 

Niet-opkomen: Rudi van Eeten liet maandag verstek gaan 
bi,j het Postduiventoernooi. Hij dient de reden hiervan op 
vrijdagavond a.s. om 7 uur te komen melden bij dhr.1. 
Sarolea, Mezenlaan 43. J. Duyvesteyn· ontbrak bij het 
Juventastoernooi. Hij wordt.eveneens om 7 uur bij dhr. 
Sarolea verwacht.. · · 

-:-:-:-
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Zaterdag 11 juni wordt het eerste Jubileumtoernooi, nl. 
voor Lens A en B, gehouden. Volg-ende -..,eek is dim de. 'beurt aan 
C en D. 

Het_ progrämma vóor. zaterdag a.c. · is_ : 

Veld 2 - Afd. 1 Ti.id 
Juventas a -Le.ns a 13u45 
GDA a -Rava a 14-1105 
Wilhelm.a -Juventas a 14u25 
Lens a 
Rava a 
Juventas 
Lens a 
GDA a 

-G1JA a 14,150 
-\'!ilh.a 15u15 

a ·-GDA u 15u35 
-Rava a 15u55 
-WiJ.helm.u, 1Gn20 

Rava a -Juventas a 16u40 
êiilhelm. a- -Le,1s a 17uo5 

·veld 3 - Lfdeling II 
Le,n,; b - Rava b 
Gr.W. u - Wilhelmus b 
GDA b - Lens b 
Rava b - G1.·.W.Vnc a 
Wilh.b - GI'.A b 
Lens b - Gr.1/1.Vac a 
Rava b - Wilh. b 
Gr.W" a- G:û.A b 
Viilhelm.b-Lens b 
GDA b - llava -b 

liet toernooi begint dus om kwart vóór twee; de spelers è.ie-
1.en vóór half twee op het -.eld te zijn. 

De wedstrijden duren 2 x 10 minuten. ]e als eerste genoem
de elftallen verdedigen in de eerste speelhelft het doel &&n 
de kant van de kleedgebbuwen, de gni,~re t:r.:appen af .. 

A.fschri .jvi nt:en : zie Junioreilgi:ls" 
De opstellingen: 

Lens a: J.d.e Waart, H.v.Leur, D.v.d.Steen, N.Tntemet, e.v. 
Egmond, J .ll!ide\eldorp, C.Reabel,F.v.(l.Bre·emer, H.llranilenburg 
ll..Brandenbu:rg, R.bijkelhof., 

Lens b:· R.!:._rUg~_eman::-., F"Koone, JLEuglebert, Ç. Vervaàrt, 
, G.v.d.Togt, R.v.d.Eee,t, J .tl. Grootlmi:irnn, J .Verheugd, A: , 
Koopmans, Th. lil'Ochard, J .\'/alsarie Wolff. 

Reserves : H.llothkrans, l'.!.Brocke. 

In verband met hun niet opkomen worden A.0verklift en 
Martien ]?akker niet meer opgesteld.. 

Keuring: , de pupillen die dü,dag bij de keuring te.,. ug, 
moesten komen, dienen hun keuringsbeITijs onverwjjld in te 
lever en b\j de heer E. fiarolea. 

-:-:-:-:-: -
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PINKSTERDRUKTE: 

Door de grote drukte tijdens de Pinksterdagen in het alge
meen eh uiteraard ook bij Lenig en Snel, vànwuge het be
zoek der Duitse gasten, zijn, v,e ri:Let in staat deze week 
een complete Lensrevue uit te geven. Het officieel niéuws 
zal volgende week een' plaats kri,igen en tevens hopen we 

.een uitvoerig relaas over het bezoek van Eintracht aan' 
ons te kunnen publiceren. Mogen we de verslaggever(s) 
verzoeken hun repcrtage(e) uiterlijk zondagavond a.s. aan, 
het redactieadres (Ohmstraat 88) in te leveren?. 

We kunnen wel zeggen, dat zowel de gasten'als hÛn pl"eeg
gezinnen enkele fantastische dagen çeleèfd hebben. Het 
weer werkte ook ai buitengewoon mee om tot een goede 
stemming te komen en deze was er dan ook volop! 
Naar we gehoord hebben, is de eerste feestavond "knal" 
geweest. Van dê tweede avond (op maandag) is op het mo
ment, dat deze revue klaargestoomd wordt.nog niets bekend, 
maar we mogen rustig aannemen, dat deze avond niet minder 
daverend verlopen is. 
Erifin, volgende 'week hopen we meer hierover in de Lens
revue te ~unnen opnemen. 

v7at de ,uedstrijd Lens-Eintracht. betreft: De omstandighe
den waren ideaal voor voetbal. Lekker ,:arm weer en toch 
nog wat wind, een goed terrein (wat zeker voor de Duit
ser9 wel eensensatie geweest zal zijn) en behoorlijk.wat 
publiek. De meest.e spelers hadden de vorige avond nog 
in de benén, maar daar was 'aanvankelijk weinig van temer
ken. Er vierd direc_t met enthou;;iasme aangepakt en al was 
reeds van het begin af Lens duidelijk sterker, toch viel 

, · - he"t op, dat Eintracht ( dat slêchts enkele spelers van zijn 
eerste elftal bin,nen de lijnen bracht) zeer behoorlijk te
genstand bood. In fte beginperiode trok Lens fel ten aan~ 
val, ,doch toen' onderscheidde 'zich v,;,oral de Duitse keeper, 

. die tal van prachtige· reddingen verrichtte. Eintraoht Imam 
tot tegena·anvallen, die zeer gevaarlijk r1aren en onze 
'gasten kregen ook verscheidene goede kanser., maar hun 
schieten liét te wensen over.' Doelpunten bleven lang uit. 

,Doch kort v66r-de rust 1,ist Peter Kernper ons de leiding 
te- geve'n è.oor uit eèn 'ver•,mrd'è s·ituatie voor het Duitse 
doel beheerst in te schieten·. Zo brak dus de rust aan 
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met een 1-0 voorsprong, die, gezien de veldverhouding 
zeer zeker verdiend was. 
Na de pauze deed, zoals te verwachten was, de vermoeid
heid zich gelden bij de gasten, die over het algemeen 
zwaarder van stuk en ook ouder waren dan onze spelers. 
Lens domineerde nu een periode en bouwde een serie tech
nisch knappe aanvallen op. Succes bleef <l,an ook niet 
uit. Een schuiver van Bert Hendrichs verraste de overi
gens uitstekende Eintracht doelman. (2-0). Het werd 3-0 
door e_en Traàie kopbal van Peter Meerslloek uit een voor
zet van _v.d .. Spek. Hein Piet zelf, die een beste wedstrijd 
speelde, nam nummer vier voor zijn rekening, na spectacu
lair solospel. Lens vond het welletjes en ging het .vat 

_kalmer aan doen. Dit gaf Eintracht de gelegenheid om 
vrat op adem te komen en tot tegenacties ·over te gaan. 
Het gevaar moest echter uitsluitend van hun rechtsbinnen 
komen, een bijzonder snelle speler, waaraan Cor Peeters 
de handen vol had. Met moeite bleef Cor hem meestentijds, 
de baas, doch eenmaal kon onze aanvoerder hem niet hou
den en dit betekende een tegenpunt (4-1) Eintracht mocht 
hiervoor een welverdiende ovatie in ontvangst nemen. 
Het laatste gedeelte van de wedstrijd was wat slap. De 
gasten kregen nog een penalty toegewezen, die echter 
niet werd benut. Zo kwam dus het einde_ met 4.::1, 
De yedstrijd werd in een buitengewoon prettige en vriend
schappelijke sfeer gespeeld, mede dank zij de uitstekende 
leiding van de scheidsrechter, die deze sfeer prima 
aanvoelde. 

Vóór de wedstrijd Lens-Eintracht speelde-een A-pupillen 
elftal van Lens tegen Celeritas. De talrijke toeschou
wers hebben kunnen genieten van een zeer spannende wed
strijd, waarbij dikwijls goed spel te zien was. De elftal
len, die elkaar met groot enthousiasme bestreden, wogen 
vrijwel gelijk tegen elkaar op. Lens kreeg misschien iets 
_meer kansen en heeft dan OCNNX ook vrijwel de gehele wed
strijd een voorsprong gehad. Maar op het laatste moment 
slaagde Celeritas er toch nog in gelijk te maken (2-2). 

Red. 
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:GENS 'ZPJG.GE!iLA 
' 

7,u ter:l.ag 18 
Zondag 19 

juni 60 
Il 

Jubileumtoernàoi -voor_ Fup~ C-D 
Jun.tce:r-nooi p.v·.c:. (Utrecht) en toer-
Clubavond ! · ' r.ooi jun. ?.e klassers. E&andag 20 Il 

Woensdag. 22 Il w_oènsdagmidd$.gclub- Training 3en. 
~. =. ---. -----·----"'"----~· ------%:.---~.' --- . -------- .-----. ----
Het Nationaal Juniorentoernooi van· PVC \.Utrecht). 

Ons il-elftal zal zondag a.s. deelnemen aan· lovetlstaan'l 
toerr.ooL '. .- , · 
· · De deelnemers zijn : IlVC ,,H; Rood Wit (A I dtim). :vr:;1 (1.,rn
j€m) Zwal1men Vooruit (UtI·echt) K.VVA ·(Amersfoort) 'Rapi1 
(I-,iaastricht) PVC, &n Lens. ·· 

Eet prograh1ma voor Lens luid;!;:' :,: 

l)uOJ KYV.A - T,;€ns· · .lUul) Lens.:..Pif{;' ·" 
. 15u25 ·R~pid - Lens. ., 

• Er z:i,Jn tvieè poulés. De ·win:,&ars. van de pöules. spelen 
om d<ö le en 2de i;laats. Le nu>nme:rs twee om de de.rde .en· 
vierde plaats. De wedstri:;den clurèn 2 x 15 .min. 

· Te opstelling : G.Halleen, A.Thon:as, W.Hansen, JL:i)ietz, 
? .Kemper, R. Roodbol, W. Venderb.oc, E.v. d. Spek, 8 .Nuytens 
G.y.Duuren,K.v.d.Laan. Res. :l11.v.Z1Llfhout .. Samenkomst 5m55 
S~ation-' S~aat~spoor. ' · · 

-:-:-:--
Lé!1s Jubileumtoernooi voor Fu;illen II 

Zaterdag wordt het JUbileumtoernooi voor -c...:en :C pupillen 
gespËeld. Het programma.: 
Veld 2 afd. III ~ijd Veld. Y Afd, lV 
Juventas b - Lens c 13u45 i,ens d -. , 

, GI!i\ c - Rava c .14u05 .. -Gr.Vi. b - V:ilhelm.d 
füsva d 

' . 

V!ilh. · c . Juvent. b' 14u25· GliA d . Lens d 
Lens·c - G:DA c 14u50 Rava a.· Gr.W. b 
Rava c ·:Vilh. c 15ul5' Wilh, d GDA 'd 

· Juvent. b - ,JDA c 15u35 Lens d Gr.v;. -b 

_Léns c I~ava c • 15u55 
Gllá c Nilh. c :).6u2.0 Gr.W. b. -

7Iilh. d 
GDÁ d 

'• . 
,. 

I 
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:..402------- '-------.,.------- - ,;; . -- ··\-------- ~ ___ .. _______ .:., _________ _ . Rava c - Juventas b. · · •.- 161140 . Wilh·. d Lens à .. - Wilh. c· - . Le-ns c l 7u05, }:_ GLA d · ;' ·- Ravà d :.-. Het toernooi begint dus om kwart voor twèe; de spelers'dienen vM,r !:falf twee op het .veld 'të z·ijn. , De wedstrijden duren 2 x io minuten .. De wedstrijden beginnen en eindigen op'signaal v.an de toerneoileiding. Het : 'elftal .dat op het;- programma ·al-s eers'te staat genoemd,. ver.: dedigt in de-etrste helft het. doel aan de zijde van de kleed-. . gebouwen en het andere elftal trapt· af • . Afschrijvingen : .z:i.e ·.Juniorengids. De. opstellingen: Lens c · lvl.Broeke, H.Rothkrans,. C. Vervaart, J .A. Groothuizen,F. v .. 0uderaa, . R. Duyvesteyn; B:.Suijkerb. ijk, J. Verheugd, .T. Chrales ,Th,Hoefnage,l ,A. Schellart. · . Lens d: F.v.Boheemen, Th.Bruins,A.v.Es, Tu1.v.d. Ruitenbeek,W.Schuurmah,F.v.Es,Chr.Kreuger,A.á.è Vries,A.Jana..: ncn,J.v.d.Zalm;P.v.Dijck.· · · Reserves: H. Vermul~t, :ij.B.oordie Ripassa. 
-:-:-:-LENS JUllILEtn.~T0ERNv0I Vv0R TWEEDE KLASSERS . , ·zondag a.s. vindt ons 2e klastoernooiplaats. De deelnemers ;Zijn: Poule A: Donk, D0SR, de. Jagers, ·RCD Poule B: Aeol us, Lens,. PVC, RVC. Het programma 

Veld II 
Donk - noslf; 

. Ae,lus-Lens 
Donk~ de Jagers 
Aeolus-PVC . 
RCD ·,_ Donk 
RVC · :.. .Aeolus ·. 

Finales: · · 

' . , 
' 

Ti,ic!, .. Veld 
12 uur de Je.gers 
12u35, PVC 
13u,10 , D1,,SR 
13u45, Lens 
14u20· .. D0SR. 
lljfu55. · .. . Le ris. 

n°3 van poule A - I-"[0 3 van Poule 'B · 15u45 · · .. ,n°4 van II A - N°4 11 
~,. '' • B 15u45 · n°1 van " A - ''.N°1 " " B 16lil.20 

' III . 
RCD 
RVC 
RCD 

- RVC 
L de Jagers ' . PVC. 

n°2 van '' A - n°2 '' .. 1' B 16u20 Dm,r der wedstrijden 2 x 15 m. zonder· rus,t. D_e spele:r;:s dienen om h'/-lf twaalf aámvèzig te zijn. Afschrijvingen: zie . Juniorerigids. De opstelling : . G.ll:kelmans, J. v .Adrichem,J. v.d. Knaap,R.Polman,H.Nieuwenhoven, G.de.Hoogd,J.Witting,l'.,.Thomas _ h.Paulus, B.Brouwer,_ vr.Burghouwt; Res. A.:Roodbol. . -\ - -. -- --- ---, -------- -- --------------. ------Attentie,4e klassers! De v;eld;raining is beëindigd ! !! . . . . . 
• • r - '. -- ----------------- .-- ,r-------..,._. 

,- 1, 

. ' 
' 

.;. ·, 
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Nru~s · ~ari dè Kampcomissie. ~1Ç dê groot_ste .voetbalärukte · · 
achter de rug is en de train:ï,ng. voor de mee:,te junioren is ., >. stopgezet wordt. het tijd, omdE\t de. ElElrste•kampweek al :ni~t '. 
meer zo hee:), ver· af is,. iets meer te gaan. doen aan_ de vèor-

. bèrei(lingen vóor het· kamp. Er z.ullen verschillende 3e,lectie-
·: en oeterïwedstriJden wor~EJP:: gehouden voor de· vijfkampnumniers · -' •' 

en volleybal, en ·voor· enkele gro.ppen waarsch.ijnlijk. ook vo?r ., 
voetbal en misschien voor het 'Z.7emr.ien, •Hierover •direct iets . ' . ' . . - . 
meer, Maar eer,it de·,indel·ing van de groepen_: . , · .... 
Groep I(24-3O· juli) telt ;J.2 \feelne11ers: W.Burghouwt,G'.flal"" . 
leen, W.Hansen, M.Heerschop,F.de Hoogd,P:Kemper, J.v.d.Kna.3.p 
'K. v. d;Laa'n,H. NiEiuwenhoven, Ch.Nuytens ,A. Thomàs., L."Thomas. · ., 
Groep II (31. 7 - 6.8.60) ,bestaat ,uit il,rie elftallén ·:' • 

· J. v .Adrichem,H. Beauvois, Jl. Breuls ,M.Jfruinsms,F. Cromberg:e, 
A.v.:gmond,C.de Heer,G.de Hoogd, J.Keetman,J.Kiebert,A.Kleh .. 

· Bretel er, W .Klein BretelElr ,G. v. d.Kley ,A.Koelemsn ,R."Koolmees, .·. 
K.Krèuger, A.v.d.Lèeuw,C.Mars,J,,Nuyens,H.Y.Paassen,Tl;l.v,, .· · 
Paassen, N .Pannekeet ,P • .Poillot ,R. Polnian,A.Rademaker ,.F .Re kers . 
A.Rocdbol,A.de·Veld,W.Vermulst,D.Wanders,A.Wasbeek,R.Walsarie 
-W0lff, If'i'Wubben,-J.Zoet." . . , ,. . ·" '·. _:· ·_·· 
Groep III (7 -13:8.60) bestaàt,'uit 4 e'Lftal~en: L.lloin; . , 
H. Branden burg ,lt.·Bràndenburg, ]'.v.d. :iir5:emer ,M. Bros :e ,),. B):eugge-' 
mari ,J. Cobben, Th. Duys, C. v .Egmond,A.v .Es, F. v .Eo ,F. v .,Ge,sst, 

· J .. A.Groothuizen,J .HeinR ,J .Horls·cn,!1.Jntcma,A.J«nssen;J .Klink 
.F.Koenc,A.Koopmans,S.K:~tz,A.K:rol I,,LErol II"; Vl.X:r0J ,c.:. 
V. d.Ku., 1, ~. 1anbt1T8.k' N.V. Leeu-1iaiJ.;'. w. Li.'.lllG',13~vcr' _1.·r.~CG1 ,a:::., ' 
F.Meyer; J .Nuyen ,R. Over-l;o 0m, C .R€abel ,H. ;: othkrans·,.A. Sul~ellart · 
1. Schuurman, W. Schuurman,D. v.d. Stec'n.,J. Verheugd, R.,v. d.·Voort 
J. v. d:Waart, .. J. Walsarie Wolff, ··M. Walsariê \1/'nlff ,13. Wiggers . ' ' J.v.d.Zalm,C.v.Zeeland. ' · .•·, ... : , " • , · •,, • 
. • . De, selectièwedst;t'ijden, voor_ /;r_~'[l:..:_IJ;_ z1Ulen ge,hÓu.dcri 

· wbrd~n op ·donderde[; 23 jun:'. "Van 7 to:c S: uui· -eii voor p:J:OffQ , 

, · II!, op zaterdag •2 juli \·an half· d1·ie tot vijf u&: iêI;,'he. 
je voetbaluitrusting ook g;ymechécnen meebrengen. Umda:t deze 

. wedstrijden· g;ien zin h:,bben ai~ er [iol'lgenil ·on1;breken, 'dient· 
iedereen aanwez_ig te zijn. ,Wie "'Verhinè.Grd- is dient do.arvc.11 · 
·telofÓn±sch bericht_. te GEJVen'•nàn- dhr'..A.v.Ga,;tel,T -m~ténstr. · 
_166,tel.3399OO. en wel wocnsda11:avorri: tuséen 6 en 7 uur.·. · 

LENS JlJBILEDMTOERNUOÏ'vóoR- A:.,e~
1 

B.:PUPÏtLEN, ~a~ het deri:l.0 . · 
Jubileumtöern9oi, ,dat door. slëch t weer geen do0rgang kon ·· ~ 

vinden. De meeste ver_enig;ingeri• verschenen slechts onvollé-. . 
dig ten tóntle en (l.e Jliet zo béste wèfr·stÓestand ma~kt-;, !:et 

. ,' . 
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den op za~erdag 25 Juni. 

Officieel 
Ir)ballotage: n°1 A.C.F.Jansen,15.4.46 Cbluinbusstr.156; n°2 F.i .. Meyer,16.1, .4e, Vrederustlaan 171; 3 C.P.M.Lamot,22.6.51 vlèzelrade 231;4. A.M.Rovers, l'.7.1.48 Prinsegracht 87. Bezoek.Eintracht-Idar Oberstcin. Het bezoek van onze duitse g,,sten is weer achter de, rug. We mogen vastsj;ellen dai; dit ee: ste contact met onze vereniging als " gastvrouwa " in. alle OI> zichten is geslaagd. Het b_estuur wil da11 .ook gaarne. haar cprechte q.ank betuigen aar\ allen, die gedurende. het pinkster we, einde hun beste krachten aan Lens hebben gegeven. Spe·ciç1.al ee; woord van harteliJke dank aan. degenen, die .een Óf meerdere ga: · ten, onderdak hebben gegeven en hun gedurende deze dagen he1b, · verzorgd. Uit a,.lle _ingewon11en inlichtingen is ons duidelijk gebleken·, .. dat all'lëi gasten uitermate tevreden waren over de ve: zorging en. over de •prettige wijze waarop ?ij in de diverse hu: gezinnen werden opgenomen. Dit blijkt temeer. uit het f'ei t, d,r ue re'eds dinsdagmorgen een ui tnod;i.g1ng voor een tegenbezoek i1 .1961 mochten ontvangen •. Inmiddels ontvingen ëe ook, zowel van voorzitter.als de 3eoretaris van -intracht,een schriftelijke dankbetuiging. Daarom ook onzerzijds nogmaals heel hartelijk dank. · · ll.Houkes · K.N.V.B.-TOTO. Pool n°128 was de afsluiting van de co,r.p,55-6< We hebben enkele· weken rust. met ingang van 21 aug. a·• s, begitj: de toto opnieuw te draaien, Onze totooemmissie hoopt dan ook WE gereed te zijn,· om U in de gelegenheid te stelJ.en een kcn·sje E een grote prijs te wagen. Gaarne zeggen we U dank voor de gen< · medewerking. Onzerz~jd:s hebben we getracht de a_dminis:t:ratie ZE ddlig te voeren, dat klachten tot het uiterste konden worden l perkt. Meerde:i;:e winnaars konden we ook in .het afgelopen oomp.jasir begroeten en de hun toekomende prijs werd ook prompt uitbetaald.Daarom zeggen we graag: tot weerziens in aug.a.s. · TOTO-Commissie VARIA: Na de druklte· pin~sterdagen had ik het grote geluk enkele dagen te ku.nnen doorbrengen op het rustige Walcheren,daartoe_in staat gesteld door een vriendelijke uitnodiging van onz oud-elftalsecretaris de heer Fr.v.Luxemburg., In enkele dagen h ik geheel Walcheren doockruis.t en o.a. een bezoek gebracht aan de DeJ,ta-werken. Dat Fran3 , Lens nog niet vergete;n was, Fleek wel heel, duidelijk uit de vergelijkJ.ngen welke hij steeds· maak .tussen het Lenscomplex en dè voetbalvelden op Walcheren. Graag breng ik zijn verzoek• over cm al1.e · Lensers hart,~lijjl;. 't? groete: ===:-:::-::;;====::.======::::=======::-::::o=.:~·- .:: _ _, ·=··. -:-;,--=- -=:-·--- ·-·----==-·· = ,,,J., 4 i1-J'nlcc s=-- _ . . -.--="'-
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-Zaterdag, 
.Zondag 
'., ,, 

LENS .1 ZAKAGLNDA 
' 

25 Juni 
26 " 

Leris 1 pupillen~oernooi '· 
RVC-toernooi - A,Kh1ssers · 

Mac:n:dag 27 , " Clubavond. ! 

., 

Woens,di:,g 28. '\ · . Woen;c,qagmiddagclu):> 
.·' · . · " · .. Training Senioren .- -· . 
=---===========~=============-======;::;_ =================== ' . , ' ~ 

IDAR-üBERSTEIN. . . 

'\ : ,: : 

·, t Wns een· klaterenci feest,!· Niet zo •n· feestje· .,;.an enke
le uren' of van-een ayondje·. Neen,' :tiet duurde drl'l dagen lang 
om het precies·· te zeg,;en van •zciterdagavbnd 7 uur tot Dins- · 
dagmorgen 11 uur; Zij, die het driedaagse'fes:tijn· hebben. 
mecgemankt, · zullen er· met weemoed 'aan terugdenken. V/Èoemoed,
omdat het vborbij, is, omd'at Vfe die. _heer.lijke stem~•ing: vol -· 
kamer"áédschap, vol vreugde, vol vari die echte clubgeest 
maar ·drie··dagen hebben mç,gen meemaken; . , . . 
Zaterdagcvond -7 uur: ·. · •. · · • · · .. · · . · · · . · 

. . , . arriveerden onze•gasten nun de ;Hcngo-
Iaan. Ze war!"n 1 s morgens om half vijf vertrokken en waren'. 
gestoofd ;L>\ hun autobus, die een flinke 500 ~ni:: asÏal f van · 

·. een temperatuur tegen de 45 graden Cols~us onder zich had - · _ 
, - lai;en voorbijglijden. Het was'een hartelijke ontvangst; die 

.. dé G.A., )let bestuur, de P & P en· de· juniorenco@llissie_ en · 
v,ele _senioren en junior-leden onze gasten boden·. De vlag _ ,.:, 
van .de :Bondsrepubliek. en de llliww-wi tte ·clubvlag 11apperden 

, • eensgezind naast elkaar op ons- van. zon ov.èrgo.ten complex, ·. ,' 
dat de leden van Ei'ntracht d:nnig imponeerde:. Ze waren moe 
d.e jçm_gens - kunt U het .zic\1 voqrstellen ,? - maar de ont·
vangst van allen was zo prettig en de door het bestuur aan
geboden 'dronk zo verkwikkend, dat de stemming er direct ·in-

. _kwam en •de moeheid vergeten werd. Om circa 8 ,uur begon' het'• - · 
gezamenlijke din.er in ons c],ubhuis. Het diner, ja ! . Inder
daaél een diner ! De. voorzitter had voor het . vlees gezorgd -
.en ·wat voor vlees f -en de rest W8S ·door. de' ·p & P. ver-·. 

. d H t . t t h. . . , sot>ered . zor& ..... e s .~P. ~ er 1.er-_ in. een pnar woor en, mcnr ~nge:-

1 

: 
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wijden weten, dat er onder onze ;Lenscrs druner,; en heren zijn, 
die uren aan de voorbereiding, het k·ken, bakken en braden, 
het toebereiden ep.z. gewerkt hebben. Waarop gekookt en ge
braden werd ?' Wel, dat moet U ook vreten ! Old Cas had gezorgd 
voor een· gr,sfornuis en voor de nanslui ting in onze oude canti
ne. Het wns circà half tien, toen de.pleegouders h~ gasten 
mee naar huis nam()n voor de nachtrust, die .ze zo hard nodig 
hadden. 
Zondag. 

Op de ,eer~te Pinksterdag, na,de kerkgang, troffen de 
diverse gastheren en hun gasten elkaar op het strand van 
Scheveningen. Het was een ideale .. stranà.dag,"'fü:t weet. U en 
onze Duitse vrienden waren als kinderen zo dalikbaar, alsof 
wij persoonlijk in· een· royale bui voor de zon, de ·zee, het 
strand en het mooie weer incluis gezorgd hadden. De .. ayopd, · 
die volgde op de warme stra!}ddag~ br?cht weinig verkoeling. 
We hebben de verkwikki~g ( 's-avonds in het clubhuis - zelf 
moeten 21oeken. Veel inspanning was daar overigens niet voor 
nodig. Het gezelschap, broederlijk vereend, kwam nl spo!ldig. 
tot de ontdekking, .dat Ué.n het, buffet ee,n heerlijk koel glas 
bier te .verkrijgcm was en gezien, de w::rmte en de stemming ken 
Lou de Boer .die avond een r.ecord verkoop :r:.egistreren. Onder 
de bedrijven door, afgewisseld door zanis en dans onder har
monica-begeleiding, introduceerde de P &. P. de acte FEhST
PBT. (x ; z·ie pàgipa 408) 
Maandag 6'."uni. , . . ·. · . 

Om 10 uur in de. ochtend kwam een wat katerig •,gezel
schap bijeen"op.het.voórplein van Madurodam. Een fiks regen
tje scheen een· verandéring van weer ·aan tG kondigen, maar de· 
pessimisten kregen wéèr eens ongelijk. ,m twaalf uur scheen 
de z~n in al zijn volheid. Hoe het echter ·ook zij, geen en
kel weerstype had het góede humeur wm het gezelschap nade-
lig kunnen beïnvloeden. Het was een goed idee van de P&P. 
weer die P&P. - om onze Duitse vrienden naar Madu.ro'do.m te 
brengen. De edelsteenslijpers van Ifü:st-überstein,' gewend uit 
brokkÈm ruwe steen de fijn,ite siercden voort te brengen, ,heb
ben genoten van die kleine kunstproducten,- die daar in Madu
rodem zo overvloedig verspreid liggen. Met hun groot gevoel 
voor verhoudingen doorzegen· z:i;j al. spoedig het grote probleem, 
wacrvoor men zich geplaatst ziet bij. het uitbeelden van een 
miniatuurstad, het probleem nafuelijk, dctt'de omringende'na
tuur - in de·vorm vó.n bomen, plunten en bloemen- zich zo maar 
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niet. tot 1/10 van de w,ire gro~tte liat terugbrengen. Wcar 

dit. wol gel.ukt was, zoals bv. '·in het ge:val · vnn · het Cànade-· 

se bos, stond men vol bewonchring. .. . · 

Om circa 2 uur ving de.match aan, onder heerlijk zo

merweer. Over de match zelf en zijri afloop hebt U reèds 

kunnén lez~n in de vo:ig~ revue: U
8
wê1t ~et, er was m~~r 

dan een klasse yerschil in spel en Bpvatoing. Laten wiJ even

wel dit tot verontschuldiging van q_nze gasten. ; _ , a&n-. 

voeren.: het Duitse elftal, dat het veld betrad, was een 

cnmbinatie van Eintriicht 1,2 en 3. Ongetwijfeld had ons 

Lens 1 in een volledig Eintracht een geduchtere teg,nstan

der gevonden, Wat Uw reporter het mees·t imponeerde, 'was 

het waàienp. woud van feestpetten tijdens de match. Ja.., 

lezers en lezere.ssen, zo zal het blijven tot 18 Dec.c8.s. 

toe. Er zal geen wedstrijd ve'i·loren gaan .:.. in'-di t ons jnar 

1960 - indien de feestpet ons hoofd zal sieren.· 

1 s Avonds om 8 uur begon de ··grote a:fscheidsavond. JJe voor

zitter _reikte elke gast een kleine herinnering uit aan 

Pink_steren 1960 in dç vor@ van een verzilverd lepeltje met 

inscripc\i_e Nederland, het11elk - zocls een ieder duj,delijk 

werd; op, hoge prijs werd gesteld. Het·was niet het zoéle 

zomerweer van de avond tevoren, maar o·ndanks q.eze geringe· 

. teg,mvaller werd, toch het zopas gevestigdê. reéèrd väri .,i"ier

verkoop gebroken en ir.en zegt, dat bnrke·eper de Boer hier

mede de grootste verrassing van het' jaar te vc,rwerken-kreeg. 

Het wns een nllergenoeglijksteavond. Aile· fuccoren'hier

toe waren ook aanwezig. Idar-Obersteiners en Hagenaars, de.:. 

den ,uls om s ,rijd hun best elkaar zo ·;,angenaam en zo gezel

lig· mogelijk bezig te houden ; er ,;,as een. band, 'die _zich · 

• zelf. overtrof, '3en zaal, diç tot de dansvloer gevuld' ;w.s 

en een buffet, dnt het -vier man sterk~ nauwelijks-bij kon 

henen, Wij, voor ons, zullen - terugdenkend aan deze- 2vcnd

ons Werner Schmieden herinneren, die ·met zijn kolossirnl stem

geluid het lied ten gehore bracht vnn de soldac.t aiin get 

. Wolgà strand, Wij niet ull_een. 'liij geloyen de voorzi;tter · 

ook. Dhr. van der Laan vres immers zo enthousinst, dat )1.ij 

de laatste fles wijn, die nog te krijgen.wils ann zijn per.: -

soonlijke gasten onthield en· aan vriend Werner ovBrhandigde. 

Dinsdnl'J]lorgén 10 uur, ··Er is een tijd vnn ·komen .•. he-laas · 

ju! Niemand wilde echter van het feest· afscheid nemen. We 

wilden het vast houden. Dm::rom:,begonnen onze jongens de lie~ 

deren te herhalen van de vorige avond. En Werner Schmieden 

' 

,, 

, 



, 

•. 

' . -408----------· ------ ---··--~---··--· ·_· . ______ . -~-----------·------moest ·wc.er opni0uv; zijn. li.ed &1:mhcffen, Drin om t,lf· Üur vertrok do tjokvolle bus en het " Auf ,Vlicdcrséhen." wcnrvnn · wij ·ons zoveel hcdden voorgesteld, klonk mr.er schemel, ondanks nlles. Het vr.:is. de meemoed, di0 reeds werkte, de weemoed om die hE:erlijke dog~n, die nu defini ti.ef voorbij weren ' · Uvr reporter· 
(x). Het wns lntlt zeer, lcnt en· in vCle gevallen zéér vroeg ( ïn de ochtend) toen de feestvierende menigtè zich ~erspreidde e~ voor enkele uren rust zocht. . ' 

· Het R.v.c:-toornoo.i voor A-klnssers. ,· 
In het komende' weekend vindt het jaarlijkse international~ jeugdtoe:r:noo:i. vi:;n RVC pln .. ts, w&rrin I:,ens qp het oge, blik houder is v1:<ri de B-Strik Sr.wisselbcker . 

. Het vorig jc1:>r vrerd deze nu een ui termnte enerverende -fin:le tegen ADO in de wachj; gesle"pt_en nu is het c.nn ons . tegenwoordige A-jmüoren om dit kleinood ·te verdedigen. ·Mwr het toernooi is sterk bezet en of onze· jonger,s e'rin zullen slugen het bezit erv;;m voor een jccr te Vérlengen, is nog èer open ,vrnrAg. , 
Het progrc.mmo : , 

Zaterdag 25 Juni: 
3 uur ·Wittener F.C.~Lcns· Overige deelnemers.,· • 
4 ul O Ler,s - VGS 

26 Juni: 
Lens .ADO · 

Zondag 
12ul0 

·13u20 Lens - ·t,,~kkwartièr 
Final.e s: ', •. 

\ 

15u45 Om d_e 7e t/m 12e plects 
· J.6u30 Om de le t/m _6e plcats 

. ' - . 

,· 
F.C, Gcrmunici 
Cromvliet . 
D_JS 

·GIJA 
sm, 
RVC 

1 08 

, 

Duur der wetlstrijdèn 2 x· 15 minuten. 
De opstelling: G.Hc:llc,en, .A.Thomi::s, W.Hcnsen, H.Dietz,P.Remper, 'R,Roodbol, W·.Vicndê.rbos, _H.v.d.Spcik,C.Nuytens,G,v.Duuren, K.v.d.Lncn. Snmcmkomst .: lu45,-16evesteinl.ue:.n, hoek Hengelo-lnan (znterdng) •. · .. · · , ··. · .. · · . . ·:. 

-:-:-:-, 
LENS I JUBILEUlvlTOERL'\fOuI VOiJR PUPJ;L :EN: 

· Uns pupillen.toernooi voor A-en,·B~t?-li'tdlén, dut öp 11 Juni door het slechte·vrnèr moest, worden. ui tgrntcld, · znl 'nu zaterdng a.s. doorgct.:n·. ~ ·~ · ~ 
· Het programma is cj.s volgt 



; 

.· 

' 
'·409 '. ~. - - . 

• • I ' ---------------------------------------------- -----------
Veld 1 · Afd.I · Tijd . :Veld 2. Afd. II '· ,. 

-~Juvenfas n - Lens n lu45 Lèns b R~.;,,c· b. '. 
GDA n Rava a :2u05 Gr. W. 11. Wilh. b 

'- Wilh. a · Juvent.a' 2u25 GDA b · Lens b · 
- Lens a - GDA d · 2u50 Rnva' b - Gr,VI. 'rr 

Rnva a Wilh.a· 3ul5 Wilh. b - GDA b 
;Juventns a GDA a · 3'u35 Lens b Gr. VJ: c. 
Lens tl Ra.vil a 3u55 Ri:tvà o IVilh. b 

- GDA·n - Wilh.n 4u20 Gr.W.V.a - GDA b 
Ravn n - Juvcmtnsa 4u40, · . Wilh. b · Le.ns b 

- Wilh. a. - Lens n ·. 5u05 GîlA b - Rnva b 
Het tÓernooi begint om kwnrt ,vóór twee, ·do spelers 

,dienen vóór hnlf twee annwezig te zijn. · · 
. .• De''wedstrijden duren 2. x 10 minuten. De, als eerste 
genoemde elftallen verdedïgcn·in de eçrste spee'.!.h.:lft het 

·, doelann de zijde van de k'leedgebouwen, de indere elftal-
, len -trappen nf. . ' · · . 1 . · 1 

Afschri,ivingen · : zie Juniorcmgids.. . . 
Niet-opkomen :· in.verbcnd 'met zijn nietÓpkomen op 

12 ju..YJ.i is John Middcldorp voor dit' toernooi 11ls reserve 
' 

1 
opgesteld. , , , 
De. opstellingen: . , .• ' . . . . 

Lens A : J.de,Wnart, H.v.Leur,·D.v.d.Steen, N.Koot, e.v. 
Egmond, N.Inlemn, C.Recbel,H.Br&ndenburg, J.Cobben,H.Brcn-
denburg, R.Eijkelhof. . . ,. 

Lens B.: R.Bruggemnn, F.Koene, A.Englebert, C.V<;irvnart; 
G.v.d.Togt, R.v.d,Bemt,·J.M.Groothuizen, A.Koopmans, J. 
Walsarie Wolff, Th.Brochard, J .Heins. Reserves: J .]y[idclef- · 

·.,.dorp, J_. Verheugd. 
, Attentie, 2e knmpgroep ! , . . ' 

Vnnr:vond, do_nderdr:gavcind, om 7 uur dienen alle cieel
nemors aan de tweede knmpweek op ons veld annwezig te zijn 
vonr selectiewedstrijden vijfk&mp en volleybal. 
· 'Voetbt:luitrusting en gymschoenen· meèbrengen. 

'' 
Attentie, ·knmpliefheb',,drs ! 

·;.S,Kretz zóu zijn pl°äats voor hei; knra'p ·c.nn eèn ander 
·willen overdoen. Als er '.am, nog ef)n pupil of, ce,n vierde 
-kln~s-cr is, die graag 'mét-- het knm);l · mee wil , dmi kéln hij 

,· zich npgeven bij dhr,A.van Gistel·, Torriatenstr.166, tel. 
339900: . 

_,,._ ; < • , C > 

,, 

. ' 

,1 
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[ttentié, knmpdeelnemers · ! 

In de loop van deze mm.nd en het begin van de volge,nde 
mnz,nd zol het kampgeld opgehaald worden. · ·. 

Om-het gemakkelijker te maken, ken het geld ool;: op e·en 
girorekcming overgemc.ekt worden. Dit geldt ec~ter olleen voor 
de de€lnemers van de 2de en 3de groep. Voor de 2dè groep i~ 
de uiterste- datum 29 Juni en voor do 3de groep 4 Juli c..s. 
i\!ocht het geld op die dag niet op de giro .ontv&ngen zijn, 
dan zal het kort daarnc. a,m huis gehar.ld wo±den. 

' Het gironummer is : 3 0 LO 2 7 t.n.v. de Heer J.\1. 
:atm., den Hang met s.v.p. op het II Bij"strookje de medede
ling" kompgeld" Lens 1960. 

OFFICIEEL, 
In ballotage: · 
n°1 A.C.!ll'. · Jansen', 15.4.46 

2 F.M. Meyer, 16.10,48 
3 C.P.M. Lnmot,' 21.6,51 
4 .A.M. Rovers 17.1.48 

ALGEMENE JAARVERGADERING: 

Columbusstr.l56 
Vrederustlc:sn 171 
Wezelrnde, 231· 
Prinsegrscht 87 

• ... • 1 

Het lijkt gewenst" onze leden van 18 jaar·en oude,r er 
·nogmnels arm te herinneren, ilót de j,i.:rvergadering zal worden 
gehouden op VRIJDAG, 15 JULI 1960 in ons clubgebouw. t.an de 
Hengelolnán. Houdt deze nvond dus vrij.· In de Lehsrevue ven 
de voibgende week wordt 'de agenda opgenomen. · 

Mogen we in dit ·verbnnd de secretarissen van de diverse 
commi:,sies••nogmnals ·verzoeken hun jo~.r-overzicht ten. spoe,.! 
dig$.te pij de algemeen !Jecretaris in te· dienen: Evenals vo0r
g,:ande jaren zulle,n deze overzichten weer aan iie leden wor
den ·toegezonden. Zoals geblckd1 is· bevordert een en ander , ' 
een goed verloop van dé 'jnnrvergadering. 

WEDSTRIJD-VERSLAGEN 

-PVC-toe,rnooi voor A-klassers; ·· 
, . 

Gedeeltelijk opgewe,kt en ged0eltelijk slaperig togen 
we per trein naar Utrecht, wunr eerst een lekker bcl:kie kof
fie gedronken werd met het _oog op de lcnge wnnd0ling., die 
gem~nkt moest worden. ·· : 

, 

, 
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Onze eerste wedstrijd was.tegen het Amerfoortse KVVA. 
Het werd een, gemtckkelijke 3-0 overwinning· met doelpunten -
van Charles (2x) en Gerrie. Lat·en paal werden behoorlijk 
op de proef gesteld. 

De tv,elde wedstrijd ,vos tegèn.P'\1C. We stonden al gauv1. 
met 3-0 vcJOr. Toen k~mm PVC opzetten en mede d&nk zij een 
misverstand tussen.de invaller doelmàn en invaller spml 
en door nog een fout in de verdediging werd het zelfs n<;g 
3"-2 - doelpunten van Wil ( 2x) .en Gerrie;) . . 

Nu de bel&ngrijke wedstrijd tegen Rapid (Maastricht). 
Lens en Rapid stonden gelijk, allebij 4 punten. iij open
den de score·, met een scherp schot 1-0. Nu k.,am Rapid 
opzetten en wist gelijk te maken. Maar na een voorzet van 
Gerrie sloeg· de keè:per de bal,tegen Charel's knie aan,' van 
w&araf de bal tot ieders verbazing in het doel rolde. Na 
een· scrimm·age maakte Gerrie er' nog 3-1 van. ·· · 

Lens in de finale· ·tegen ·Rood-Vli t(Amsterdam) . Tot de 
rust wás het een matige vertoning van beide kanten ondanks 
de talrijke arcnmoedigingen van· het Amsterdamse publiek. Na 
de :·ust echte;r pakte Lens de zaken energiek aan en het. was 
Gerrie· die na een voorzet van l;l.Piet hard inschoot. Maar • 
de Amsterdammers vÓchten terug, doch het mocht niet baten. 
De g&nadeklap kwam' van Kure~ die met zijn .u;itschuifbare , 
linke:r been ·è.e keepei het ~.;:kijken gÛf :2-0. Dit w::.s ook 
de eindstana. M~t deze ~erste prijs verliet Lens vollaan 
en tevreden de Domstad. 

1 .. -:-:-:- ' 
Het.tweede klasserstoernboi. 

Het toernooiprogramma voor,onze Junioren is nog steeds 
in volle g&ng. In onze eigen jubileumserie waren zondag 
j .1. de ·tweede klassers aan de beurt. En opnieuw kunnen v1e • 
met ·ve:el voldoening op het dooi; de JUCO georganiseei·de · 
toernooi terugzien, De· acht deelnemende clubs (waarvan' 
3-Hangse en vijf van buitén de stad ) hebben er voor ge-

.· zorgd, dat hf/t toernooi· vlot en gezellig verliep. Boven
dien 'was het weer ideaal voor voetbal : een lekker zon.'le
tje en ook hog e0n windje_, dat het niet al tè heet maakte. 
De toeschouwers ( er w2ren er ~ . .ardig wat, mnar er kun nog 
veel meer bij'! ) hebben in ieder geval kunnen genieten 
van l~uke en spnnnende wedstrijden, waarbij goed voetbal 
nllerminst scha.ars was. .. 

. , 

,. 
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In de 'eérste po,;.'ie ,i,as het krachtsverschil zóer 

klein. ·Eerst in de laatste wedstrijd viel de beslissing_ ten 
gunste van de J&gers, vóór Donk, RGD en DOSR. 

In poule 2 irns RVC duidelijk de_sterkste. Lens kw= " - "' hier op de tNeede plaats. De eerste wedstrijd tegen .Aeolus 
werd met 2-0 gev;onnen door doelpunten van W.BurghÓuwt en G. 
de Hoogd. Aeolus_ hnd oris vóór deze vrndstrijd een vaantje aan_, 
geboden tGr gelgenheid v,!n ons jubileum. 

:Ce volgende match bri:cht ons t8gen RVC. Een blunder 
in de ,:chterhoede betekende een 0-1 ncde;rlcag, die misschien_ 
wat ongelukkig, _toch wel verdiend w,os. 1Tn de derde. wed
strijd tegen PVC kwamen we niet verder dan 1-1. Weinig over
tuigend, maar toch voldoende voor de t,1eede plaats in de 

• ✓-· ' . poule. _ ···• 
In de -finales werd de ~trijd om de 7e en· 8e plac.ts 

een doelpuntrijk dÜeJ. : DOSR-.Aeolus : 6-4. Bij de 5e en 6e 
pla', ts mol;sten strc:fschoppen de beslissing ,brengen _ten gunste 
vf'n RGD ( RGD- PVC : 0-0 ) • -_ . _ - - -__ -_ - _ _ 

Nummer dri.e"werd· Donk, dat de finálewedstrijd tegen 
-onze· jon~ns met 1~0 won en .ons· dus n:.r,r de 4e plaats ver-
we.es" 

De eerste prijs werd,· zools- reeds· te verwachten ·was, -
_ beha,::ld door RVC dat in de finai-e ,de- Jc.ge'r.s versJ.oeg. •.Aan
vn,nkelijk bood de Jagers dapper t.egensknd,,tegen he't sterke_· 

·RVC, maar toen uit een strL.fschop-het 7cr,;te dqelpunt :viel, 
wns het bés1is.t. Het ·werd ui t,ün~elijk 3-0. 

•f ~ zeer 
, 

_ Ohze 'feliciiatiês aa.n-RVé •èn- ook• 
fr,mie tweede' plants :-· · 

, 

'' -

,-
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, 



,. 

. . , 
DE LENS REVUE 

Weekblc.d v,d;R.K. V.V. "LENIG en'. SNEL"· 
Rèdactie: G.Lam, 0hmstr.8B-Den Haag 

. GirQnummer t;n.v.Penningm.LENS: 33_6'{11 

./ 

==--, -;;:.:::.=:::.;;:;;::;;::=::::=;;;:;=-==--· ----------------- _- --- -----------33e JAARGAN~ (1959-1960) n°,44 30 JUWI 1960 
=-= -----=- ,. ----------------- ----- -----. ----------·--------

·,. .. 1],NS 1 ZAKAG:CNDA 

• -Zondag ,q Juli lste klnssers toernooi. 
-1fo&ndag4 " Cl ub avond ! , 

"'"~à~~~/Hfg 6 " . Woensdngmiddagcl!1b. 
. . Training Sénioren. ! · , . · -VrJ.Jdng 15 " ,, Alg. Jcarvergadering ! . · '===========;;::~=========================-==================== 

LENS VE, RTIG JARIG BESTAAI,. , 

In· het gedenkboek 1920-1945, dat bij. gelègenheid van ons 25-jc.rig jubä,laum werd uitgegeven, komt ·o.m. voor eèn statistiek van enige bèlnngrijke functies .. Dit overzicht sloot met het ver~nigingsjnnr ·1945,..1946, in welk jaar het dagelijks bestuur werd gevormd door : -<ie heren J.W.Dubois, • voorzi ttèr; Jac v.d. K];èy, sec:retoris en W.van Boheemen, ·peziningm"'ester: · ,. ' · · ' '• 
Het is wellicht voor vele v:an onze leden en donateurs wel interessnnt,'om deze· stc.tistiek over de afgelopen 15 jm::en te vervolgen.·Het.resultc.nt hiervan is als v lgt: Verneigingsjnar Voorzitter . Secretaris Penningm, 1945-1946 J.W"Dubois J.v.d.Kley : W.v.Boheemen 1946-1947 Jac.Y.d.Kley A.v.d.Kley " 1947-194B ··11'.Praalder II H.Houkes 1948-1949 Il Il Il 194 9-1950 . ' 11 

Il Il 
1950-1951 " H.Helmich 11 
1951-1952 Il Il Il , . 1952-1953 · Il Il Il 

1953-1954 Il Il " 1954~1955 " H,Houkës A.Hoefnagel 1 1955-1956 Il Il Il 

195~-1957 S.v.d.Laan 11 Il 
1957-1958 Il Il L,de Weert . J.958-1959 tl, Il Il 
1959-1960 ,Il 11 ; " ' 
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---------- - _____ .. ·--' ' ---- - .----------., ------------------
. Toen de ·heer 'J. W.' Dubois zijn functie o.c.n het· einde va 

·. het verenigingsjaar 1946 ter beschikking stelde, kwam er .e 
· einde mm eeh periode -vnn neg~n jaár, wcnrin hiJ'I~:o•n voo 
· treffelijke wijze 'de voorzi ttershc.mer had gehanteerd en on 
vereniging langs vele klippen in rustig vm:rwc.ter hcd. gelo 
Een j,rnr luter moesten, door bijzondere omstandigheden· c,ok 
heren Jee v.d.Kley en W.van Boheemen , hun functies ter b~ 
schikking stellen. Riér'méde kwc.m tevens een emnde aan het· 
leid van het beroemde ". driemanschap ". De Heer Jee v.d.Kl 
wns 13 jnar'.·lid. vim het d2gelijks be.stuur geweest, t.w. 4. 
voorzitter; .9' jui:(~~ secret.cris, terwijl de heer W.van Bohee 
resp. 5 jaar als 'voorzitter en 13 jaar els penningmeester 
trad. Run werkznámheden zijn voor onze vereniging van onsc 

. bare waarde geweest. De hoogste onderscheiding welke onze 
eniging in. staàt is te verlenen, n.l. het " ere-lidmaatsch 
werd hun dan ook .gaàrne aangeböderi: · ·Nudien stond de heer 
Prac lder negen nchtereei:,volgende jaren als " kc.pi t!c'in" op 
brug van het Lens-schip,;: Ook hij. heeft vele stormen moeten 
seren, doch, zijn vaste lfand en scherpe nc.vigc.tie· zorgden e 
voor dat het Lehsschip in 1956 onbeschadigd aan zijn opvol 
de heer S,v.d.Laari kon worden overgedragen. Ook zijn·naam 
mo'chten we aan de lijst van 11 .ereleden 11 toevoegen; , 

, Een viertal jaren was de heer 'A,v;d.Kley, secrekris v 
onze verenig.ing, .in een ongetwij:f'eld voor hem moeilijke pe 
riode, Immers IJ.ij. was )let di·e tot "j;a.nk kr(leg een nieuwe vo 

.·zitter. en penningmeester in ite· werken. -Het vras de· heer A. v 
Kley echter wel tóeve:x:troûwd.: Reeds vele jc.ren was hij o .rn 

· als bestuurslid" ·ann 'de, vereniging verbonden; Reeds in het 
· enigingsjaar 1933'-.1934 beheerde hij de financmën van de ve 
eniging, terwijl ·,hij ook aan de tot standkoming en .de uit
breiding van de JUI'liorenafdeling een groot aandeel hèeft g 
hE:d. ' . . 1 · • . . 

Evenals gedurende 4 jaren wcs de heer R.Helcmich· onze 
• scriba " • Ook hij heeft het niet gemnkk:elijk gehad. Jui 
in die periode onderging !,ens een grote uitbreiding, terw 
tevens win de wijziging van statuten en huishoudelijk reg 

.. ment werd gewerkt, Hieraan is ruim twee jE:E:r gedokterd, d 
op 10 mei 1954 werd onze vereniging. 11Koninklijk Goedgekeu 

, Hie:r'!!.edà was goede basis. verkregen voor de verdere uitbouw 
van· de vereniging. . . 0 

· ' • 

Met. de lÎeer A.Hoefnngel, die drie• ji::ren v·o.or 
wicht tussen inkomsten en uitgaven zorgde komen 

, 
een goed . . ' 
we bij ee 



:-415-
-- .---------------------- .-----------. ------------------- -naam di·é ook aan de huidige Lens-generati-e voldoende be
kend is. Momenteel maakt •hij nog deel uit van het bestuur, 
en is vooral op het gebied van pers en propaganda bijzonder 
actief. 

' · • Het werk dat onder leiding van de •heer S.v. d. Laan 
als voorzitter, tot stand is gekomen, behoe-ft• waarlijk niet 
gememoreerd te worden. U kunt dit thans.' .. P!L•ns complex mm 
de Hengelol&an zelf aanschouwen en ·bewonderen.· 

De schatkist is sedert 1957 onder berusting van de 
heer ·L.de Weert. ·Het is reeds vele jaren ,geleden, dat bij 
Lens de vlag in ·top ging toen voor het eerst de staat van 
inkomsten en uitgaven de f.1.000.- te boven ging. De ver
eniging groeide. 

Thans spreken we over verplichtingen welke in tien 
duizenden worden uitgedrukt. Vakmanschap is bij het beheer 
van de financiën wel·een ·eerste vereiste. Ee·n ieder die uit 

· dién hoofde 'wel eens met onze penningmeester 'te maken heeft. 
gehad,· zal hiervan kunnen· getuigen. ·· 

Bij de ·viering van het 25-jarig jubileuin was Kap. 
D.Buis geestelijk adviseur van onze verertigi.ng. Bij zijn 
overplantsing in 1947 werd hij opgevolgd tloor Ki:p.D.Nijs, 
die ons op 1 dec 50- weer· verliet. Op 15 dec 50 dlled onze 
huidige adviseur Rector Fr. Grent zijn intrede. De· s. men
werking met onze adviseurs was al tijd van de" mè·e·st prettige 
aard. We kunnen kan ook slechts hopen, dat'Reétor Fr.Grent 
nog vele jaren zijn wakend oog over onze geestelïjke be-
langen zal mogen laten gaan. · 

Dat het voor mij persoonlijk een grote· eer· was een 
reeks van jaren zitting te mogen hebben in het dagelijks 
bestuur vun onze vereniging zult U ongetwijfeld willen 
nnnnemen" 

Het bovenstaande overzicht zal U duideli'jk hebben 
gemaakt, dat de bezetting van enkele belangrijke functies 
in de voorbij geg,::nè 15 jaren vrij stabiel, is geweest, 
hetgeen voor goede harmonie en·een.r\lstigè uitbouw van de 
vereniging van groot belang kan worden geacht. Gm,rne spre
ken we de wens uit, dat dit obk ih de toekomst zo moge 
blijven. 

H. Houkes secretaris 
OFFICIEEL 

Nieuwe leden : 
, 442 C.J.Duivenvoorde 5.8.48 Den,eweg 9e tel.114334 
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.,- 423 T •. G.M. Heerschop 
/ 424 A.C.F.Jnnsen 
, 425 F.M. Meyer 
"426 C.P.M. Lamot 
.., .427 L.P.111. Riemen 
~ 428 H.B.J .W. vnn Zijl 
/ In ballotnp;e; 

J. s. 50 
15 .4.4q 
16.10 .48. 
21. 6. 51 

·19.6.46 
25_,9-38 

Kei)pl.~rstr .134 tel. 636088 
Columbusstr,156. · " 320045 
Vrederustld,;rr 171 
Wezelrade 231 
Kootivijkstr.10 
Pletterijstr.123 · ·" 859915 

5 F.A.Oldenhof, 29.io.43 Tuinz:j_jde_8 

UITNODIGING: (overeenkom~~ig àrt;61 h.R.) tot bijwoning van 
de ;ilgeme!le vergadering van de R.K. V.V. LENIG EN SNEL te hou
den op VRIJDAG, 15 JULI. 1960, des avo,;ids om ACHT UUR, in ons 
clubgebouw asn de Hengel~lann 600. 

AGENDA 

1. Opening door de voorzitter 
2. V c.s te teli:i.rig notule!l van de algemene yirrgadering van 15 
- juli 1959, . . . :' .. 

, .".' 3. Ingekomen .s'tükkeri en mededelingen":. 
- 4. Behandeling j,;irverslagen van ~lgemeen secretaris, elftal-

• 3 '. •. commissie; juniore,nco.mmi_s/si~; contact-com1.iss:i.e ;°' technischE 
. . commissie en kasc·ontrol,i-commissie·. · . · 

.. - , _". 5. Beliondeling fincncieer ··Óverzicht over 'het verenigingsjcar 
'·_ :, . ' 1959-1960. . . .. ·'. • . '! . · ' •. ·: . · 

· · · 6. Behandeling be;_;roting: 1960::.-196°1 ; •• · ·· · '· "· 
7. Vcststelli,;ig contributies en d'onc.ti·e·s. : · ·., 
!;). Bespr_el:ing bestuursbëleid, · ,. ' · . 
9. VèI:l<ièzing be~tuur. ,: Óvereenkoms.tig art.28 H.R. is de 

volgende voordràcht opgemr1&kt : S.v.ct.Lcan,· voorzitter,H. 
· Houkes, algemeen secre1:aris; L. de We'ert, ·penningmeester; . 

A.v.Luxembur·g, 2de secretaris; C.Visser, ·2a:e penningmeester 
' A.van Gastel, A.Hoefnagel,C':Boogeveen Sr, P.Meershoek Sr. 

commissnrissen. . 
10. Verkiezing elftalcommissie en k2S.-controlc-commissie. 
11. Benoeming : ballotage-commissie; ccntact-commis'sie; com-

misSie voor terreinen ~n ma teri&len, juniorcn-co"mmi..ssie; 
technische commissie; rednctie-commissie; bibliothecnris. 

12. Eventuele .,voqrstellen . 
--- .. -- 13": Rondvrnag . . : . ~-. ·_ · 

14. Sluiting. 
Voor de ve~kiezing vun bestuur; ·eiftQlëommissie en 

ki,s-controle-commissie kunnen tot stc.unde de vergadering 



.... , .· 
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candiàaten worden gesteld, Ten einde een- vlottè gang van 

· zaken te wiarborgen, zal het bestuur het ten zeerste op 
prijs stêllen als de m:men van eventuele candidnten voor 
10 Juli_· t. s. bij de· algemeen secretaris -wordért ingediend. 

. Indien op het vastgestelde aan..:.-au"gsuurhet volgens 
art. 64 HR. vereiste aantal stemgerechtigde leden niet acm
wezig is, d,:n wordt op VRIJDAG, 15 Juli a.s. d..,~ avonds 
om HALF NEGEN de volgens dit artikel voorges.qhreven nieuwe 
vergadering gehouden, waarbij dezelfde agep.dÜ. in)iehnnde
ling wordt genomen. 

-;-:-
Art.62 van het H.R.bepaald, dat alle werkende leden 

van 18 :f.rnr en ouder verplicht zijn de algemene' véigadering 
bij te wonen, en_ bij _verhïndering de algemeen secretaris 
voor het uur vnn aanvang daarvan in kennis te stellen. Bij 

· niet voldoen hieraan wordt het desbetrefiende lid over
eenkomstig art.86 HR een boete van f.1.- opge_legd. 

. ' -~ . 
-:-:-

Op de algemene vergadering zijn ook belangstel
lende ondersteunende leden van harte welkom.·' · ' 

Het financieel overzicht 1959-1960 en de begroting 
1960-1961 zullen op de clubavond van maandi:;.g,, ·11. Juli 60, 
vo r behngstellende leden ter ïnzage liggen. Dé.vc,:i;,sl,:gen 
v1:m de· algemeen secreteris'/·,Waarin verwerkt· de versJa 6:;n 
vnn de diverse commissies, worden voor ·de algemene verga
dering aan de leden toegezonden . 

. '",) "!-----'---~-'---------------~--------,c-,----
' - . 1920-1960 

-1 Ga,:rne wil_ ik nog evcm terugkomen ·.op --de grandioze 
Pinkst~rdogen, ··die we l:deefd hebben. 'iIB zi.jn -he-cl veel dnnk 
verschuldigd na:1 · degenen, die het humre.· hebbei1 iJijgsd:rag,m 
om d.eze dr,gen zo fantastisch te doen $"lcg~n~ DD.nk G-é',n V0ox· .. 
zitter v.d.Lnan 1 vooi··all.es wnt hij vóor.de'êb.iti;,:m voor 
_lie.-t welsk. gen vnn dit fce'.8t persco~1lij_~ h~,efi géë.o.nn~ Hul
de ook aan dcganen; die nis echte gastheren'hi:.n huis en 
haard ter beschikkin·g stelden van onzé DnHso e;asten. Er 
wnren er·· onder h~n,-___ ~ ve·rleden jaa:r niet-·.ni·cic·•':,gewecst zijn 
nrnr Idar-Oberstein en die dus iri·;f_cri.i:e·-n:i;e-tc'· ter,:g te dc,m 
hadden ! We ,mogcm z.e_ggcn,. dat Lens. h·ots o_p hen is. 

Mnar bovenal è.nnli: unn de horen ·vnri · è.8 co;!l'llissic 
- die di-t;,frllcs zo perfect hê1

1
c1. ~c~c.,_..:-gnniseerè.. :Mer:.sen, wat 
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-------------------. -~-------- .---- ------------------------hebben we in Lens toch een pr&cht van een PéPé. 

En heren vnn de PéP~, we hebben horen verluiden, dat 
U deze organisatie hebt aangegrepen om in conditie te komen 
voor een n6g groter feest, dat ons te wachten staat, nl. de 
viering van ons 40-jarig bestaan ! Laat het zo zijn, maar 
dgn ·mogen U ook weten, dat U glansrijk bent.geslaagd en dat 
~an nu af aan als één man achter U staan; vol verwachting 
uitziend naar Uw verdere _activiteite~. 

PéPé, ga zo d66r met orgàniseren ! Wij allen, die tot 
Lens behoren; wij volgen U ! Mét orize feestpet op ! 

Ja, Lensers, de FEESTPET ! ·Mi
0

st~hien zijn er onder U, 
die hiervan nog niet voidoende op de. hoogte zijn. Welnu, de 
actie "Feestpet ,:, werd. ingèluiq. op die gedenkwaardige feest
avoi,d van Pinkster-zondag. We i:tjn• omm; ïluitsé· vrienden dank
b&or, dat zij de actie _z·o sp.ontaan ovèrnamen en binnen een 
kwartier was ieder in de zaal fee13.telijk ·gemutst en de stem
ming laaide hoog op. De petjes -bleken ,voor manne,nhoofden wat 
ie klein te zijn, maar d,e PéPé heeft ons beloofd, füit zij bin
nenkort me_t een pet Óp de proppen_,zal komen voor senioren, 
bovendien in een stevige .ui tvoeriri,( ! 

Ja, de pet wordt on~ symbool iû dit jubileum§aar. De 
feestmuts zal ons via' de zomermaànden"èn de a.s. competitie 
voeren naar de Haagse Dierentuinzaal waar we ·1500 man sterk 
gezeten zullen zijn, allen getooid .met.'.de •;fee,s·èmuts en de an
dere blauwwitte attributen,waarover -Uw reporter thc.ns nog nie, mag spreken. _ 

De operatie FEESTPET houdt .dus in, dat , gedurende ons 
Jubileumjaar ieder -lid; donateurs·; -donatric-e, bezo_eker of be
zoekster van onze terreinen-, zich zal dienen te tooien met 
de pet in onze blauwwi ttêïcièurén, ter' uiting vnn de feest
vreugde over het bereiken van oP'è 40-jÓrig 1restaan. Dit is 
een vaste afspraak, wnaraan· niemand zich zal mogen onttrekken, 
Indien wij van nu af aan iemand zouden opmerken zonder het 
bruiloftskleed, dan zal hij of zij ••• 

Uw reporter 
P.S. Vanzelfsprekend zal' van 

gaan kamperen, er niemnnd naar 
feest et. 

LENS'laatste Jubileumtoernooi. 

de junioren, die binnenkort 
Zundert willen vertrekken zonder 

Het lste klnsserstoernooi, dat op 22 mei werd uitge
steld wordt nu zondag 3 juli verspeeld. 

Er wordt aan deelgenomen door acht verenigingen: 
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in poule A in :êoule B 
Celeritas RVC · 

GDA SJC 
.~, 

Zwnluwen Vooruit Lugdunum 
' . Lenig Snel:· vcs en . -

•' • 
Het prop:ramma.' ~. , 

'Veld l' Ti,id Poule Veld 2 
Celeritas-GDA 12 uur A 1,ugdunum-VCS 
RVC: - ,SJS 12u35 B Zwaluwen-Lens 
Celer:i:las-Lugdunum 13ul0 /i . GDA. ,-VCS 
RVC - Zw,:,luwfèn 13u45 B SJC -Lens 
vcs CeleritQS 14u20 ll GDA -'Lugdunum 
Lens· RVC 14u55 B SJC -Zw2luwen 

. Finales 
- NO ~·· 15u45 n° 4 - ri 0

. 4 
l · 161120 • n° 2 - n° 2 

De.wedstrijden duren 2xl$ min: zonder rust. 
De spelers .worderl voor half tvn::ulf op het terrein 
verwacht. · · -
De op~telling: · P.S.chulte:n, J.v .• d.förnap',',i.Hanse~, 

A.RoocJ,uijn,·R.Roodbol,ff.Nieuwenhoven,G.Halleen,. 
L\.v.Zilfhout,C.Nuyten, ·L.Thomas,P.de Haas: , 
Res.W.Burgl.ouwt. · ' · 

-.:--.: -
A'ttentie, 3e kamp;,;roep' ! Zaterdag worden alle 

· , deelnemers aan de derde km: pweek om bnlf drie op h,e t 
. veld verwacht voor· selectiewedstrijden volleyb~l 
, eh vijfkamp.· Voetbal uitrusting en gymschoenen mee-· 

brengen, ' · , . . . . . 
Wie verhinderd is, dient vrijcl,agnvond vÖ'or 

. acht uur bericht. te geven 'aan ilhr.A.vnn Gostel, tel·.' 
339900.. Kampcommissie • • · 

' - ;- ;-· .- ·. ." . . 

Niet ·•-pkomen: Jos de via',,rt kwnm z·cterdag niet op 
h~t pupillen-jubreleumtoernooi. Hij dient ûe reden 
daorvun vena v nd ( donderfü:ge.vond) om 7 uur· tè komen· 
melden bi.j dhr.A.van Gastel, Tomaten~tr.166: 
EEN PRACHTIG BESLUIT VAN EEN GLORIEUS SEIZOEN.· 

~ Al y1eken hadden wij er op· gewacht. H(lt RVC-.toer
' nooi, Gebrand els· wij w2,ren op een rep;i:-ise• vctn het ·' 
vorg jc;ar v,erdèn in de eerate wedstrijd aè zaken 
meteen duchtig ncngepc~t. tegen onze· Duitse tegen:-

. ' 

.J 
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-420------··----------------- ,----------------------------------standers Wi ttener F .C •• Met. intelligente aunvullen werden goede kansen geschapen, wuurvan er vier met dqslpunten af-• gerond werden. De tweede wedstrijd bleek veel ~waarder. Door een penalty kwamen we op 1-0. VCS kwam fel terug en met èe11 .. prachtig schot wisten onze buren de stand op 1-1 te br.engen.

1 · Zondag begon voor ons hét duel: ADO, nog zonder puntenverlies, tegen Lens. Zwaar •verdedigde ADO, bevreesd voor onze uit de competitie bekende aanval; het lukte )liet de vijf mansverdediging voidoende. uit positie te spelen. Eenmaal konden wij onze handen.dicht knij;,en toen'een prachtig' schot van de ADO-rechtsbinnen tegen de lat terecht kwa.m. De 0-0 stand was vqor ons verlies, maar Celeritas verraste vriend .en vijand door ADO op zeven punten te laten, terwijl wij •van Lahkkvmrtier wonnen. Er zat wèe:r alles in. Een gelijk spel : penaltys em de eerste en de!de plaats. Bij een over-1·1juning waren we onbereikbaar. In een met overtuiging gespeelde wedsi\iri·jd sleepten wij een 1-0 overwinning uit de strijd.- In de fimüe ! Zouden de toch wel behoorlijk vermoeide jongens het kunnen opbrengen de eindstrijd te winnen? H.Dietz met een gekneusde ·voet zou niet me€r van de pnrtij zijn. Twee achters.pelers geblesseerd. De eerste.Jrelft gaf een fel s~ lerid RVC, winnaar vc.n poule B tegen een vrat mat spelend Len,,lte zien. Het beslissende doelpunt viel in de tweede helft. Keeper Hallèen plaatste de bal naar invaller Bert Thomas, er volgde 'een vlijmscherpe· pass naar•Wil Venderbos,. die op zijn beurt·een schiLterende voorzet gaf aan Ch. Nuytens die beheent inschoot. Anderhalve'minuut voor tijd kreeg R:VC nog een indirekte vrije trap op de penaltystip, maar deze werd nie,t benut •. Lens. had het weer ·•gehaald,Grote vreugde bij onze jongens. Het Of!gedachte waà bereikt; Het was een prc,chtige afslui·ëing 'van het seizoen voor ons A-elftal dat ook op prachtige wijze vorige we.ek eerste ·,. wèrd in het landelijk l?\TC-toérnooi. Met het kampioenschop van de hoogste juniorenklasse in de afdeling J)enHaag· en .deze öeide eerste plaatsen behoort voor.onze A-klassers dit · seizoen tot het verleden. Het was glorieus. lvioge in de toe~ komst nog menig succes· voor jullie volgen. . :;:::::====== . :;::: ' ===== -..,.,, .... ·-=·· ; ... ·====· =:;:-···'·=== ·==· .. =··. ===· ==== ·=:;;== ' ' 
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Weekblad 
Re·dactie 

Gironummer 

v.d.·R.K. V.V;·· "LlNIG EN SN1L" 
: G.Lam, Ohmstr.88 ~ Den Haag 
t·. n. v. Pen~ingm. L.LNS : 3 367;1.l " 

. . . . .. , 

33e JAARGANG (1959:-1960) n°45 7 Juli Î96o' --
=================· ================================-=---=--

Zondag 10 Juli 
Maandag 11 11 

Woensdag 12" 

Vrijdag ·15 11 

LI1NS 1 ZAKAGENDA 
JUNJORLNSf•ORTDAG. 
Clubavond · ! 
Góén.Wàensdagmiddagclub· 
Wél training . · 
Algemene Jaarvergadering. 

---==-==-===--=-====----=----------------.---------------
A1:TLNTIE JUNIOREN ? · · · - · ·• 

TLT NADLR ORDER IS ER GEEN WOENSDAG!.,IDDAGCLUB ! ! 
==========·=====================-=====---==------===-----
Mogen we even Uw aandacht ?? . -· ·•·-··- · -· 

-Voor de jaarlfjk-s SPORTDAG voor onze Juiiiör",\rï; die ie
der · jaar weer veal be langs telling trekt. : · ·· · ······ · 

Verleden jaar--wàs het zo ·moordend heet, ·dät ïnënigeen 
het strand en het water verkoos 'boven het Lensterrein.1'1laar 
thans· ziet het e·r niet naar uit dat het wederom .. zo warm 
zal zijn. En dan is het ideaal vertoeven op onz~ velden. 
We vernachten dan ook, dat én de deelnam,e én.de publieke 
"belangstelling voor de sportdag, groter··zäl. zij11 dan ooit 
te voren. · 

Tot ziens dus, a.s. Zondag!! 
-De Jaarlijkse Algemene Vergadering die Vrijdag 15 Ju

li wordt gehouden. Deze behoeft eigenlijk geen nadere toe
lichting, maar.toch is "het nuttig de leden hierop nog even 
te attenderen. De Algemene is immers nie't alleen dè gele
genheid, om wensen, verla-ngens en critiek naar voren te 
brengen, doch ook O!ll §~Il _bete.r .inzicht te krijgen ü1 de 
gang van zaken bij. on;;e steeds groter .. wo.rdende-veri>riiging. 
Verzuimt dus ·deze unieke gelegenheid niet !R d t~ .. 

· e ac ie. 

In ballotage : 
5 F.A: • Oldenhof 
6 A.J.L.Piket 

OFFICIEEL 

· 29.1 .43 
2. 9 .48 

Tuinzijde 8 
Zonneoord 201 
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-------------------------------------------------------------. DE. S,:>ORTDAG 

Het is. weer zover; zo~dag a.s. _vindt de jaarlijks 
sportdag plaats. Het vorig ja?,r,· toenwe voor de eerste maal 
dit grote sportfeest ov on'l8nieuwe terreinen konden órgànise
ren telden we 104 deelnemers en het was toen het uitzonderlij: 
warme weer, dat verhinderde, dat ·eea rekord aantat deelnemers 
aan de wedstrijden deëlnäm;-vanze-'.l.fsprekend ligt het in de li 
der verwachtingen dat we deze keer dit getal verre overschrij, 

Al.Ie junioren en pupillen _zijn voor dèelname ui tg, 
nodigd en hun ouders, onze, senior leden en donateurs zijn even, 
zeer v,elkom .als toeschouwer. 

De deelnemers zijn ingedeeld in de volgende groe
pen: 

· Groep A : de eerst!" en tweede klassers, d.w.z. de spelers 
van 3,4 en 5 en die spelers van 1 en·2, __ c1ie het volgend sei
zoen nog niet als senior zullen gaan spelen. 

Groep B L~ns 7 en 8' ,, · ·· -·-- · · · · --
Groep C Lens 9 en 10 Groep F ~- Lens A. en B 
Groep D Lens · 11 en 12: Groep G : . Le:ns C en D 
Groep E Lens· 13 en 14 ,.. Groep H' : Lens E en F. 

: ,: . J)e jor1gens, die. ni~t tot een, èlf.tal behoren ( de 
nieuwelingen en zij die wisselend in verschillende elf1;allen 
speelden) zuller;i in een hun passende groep_ worden onderge-
bracht. . ., -~ , ·; .· ·• . .. · , . · . · .. · . .' , ' · . · 

Inschrijvin~: zondagochtend: voor· groep F,G en H van halJ 
twaalf tot kr1art voor, ,tua,alf; , =voor groep A tÎm E van kwar1 
voor twaalf tot twaalf uur. 

· Wïe na kwart vóór twaalf. komt, :Ls beslist te lae;t om mee te doen-. . , 1 r 

De ·wedstrijden beginnen om• -twaalf uur. 
· Dehk er· aan, ·dat je, ·behalve je voetbal uitrusting, ook 

gymna'stîekschöenen nodig hebt.·. · 
:. ·· . , HET .PROGRAMit,A · , , 

Groep A : G I. L. 3 · Leider : dhr .E. Sarolea. 
1 .. Series l.QQ .!ll, __ h;;r..~+.9.P.!J_n . 5 . . doelschieten 
2. hoogspringen {. baldribtelen 
3. kogelstoten · ··---·--·· .. ·-.. 7. fina],es vo_or hardlopen. 
4. halve finales lOOm.hard],. e. verspringen .. '···---

,. · '· ·9. 800 m': haidlopen. 
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···----------·---------------------- ------------------------
Groep B: GIL 4 

1. ingo0ien 
Leider :,dhr . .A.Beck. 

,6. ûoel:,chieten 
7. baldribbelen 2. seriés 80 • .hardlopen 

f. ho··gspringen · 
4. kogelstoten , 

8 .. finale 80m.hardlopen 
9. verspringen . 

5. halve finale 80m.hardlopen H.i. 4G0m. hardlopen. 
dhr." R,Blok. Groep C : G I L 5 . Leide'r : · 

1. verspringen 6. halve finale 80m.hardl. 

2. ingooien 7. doelschieten 

3. series. 80m,hardlopen '8. finale 80m.hardlopen 

4. hoogspringè'n · · 9. paalschieten 

- 5. baldribbelen 10. ·400 m. hardlopen. 

Groep D : G I L 6 Leider dhr.J.Linneweever 
6. baldri•bbelen . 1. series 6üm.hardlopen 

2. versp_ringen 
. 3., ihgocieh 

7. finale 6Qm.hardlnpen 

4, halve-finale 60m.hardl: 
9~ hoog:,pringen 

Groep E ;,G II L 3 Leider 
1. · sèhi-jfschieten 
2, series 60m.hardlopen, , 

8. doelsèhieten 
9. 400m. hardlopen 

10. paalschieteh. 
dhr . .A.Linnewéever 

6. hoogspringen 
7. baldribbelen 

3, verspringen 8. finales 60m.hardiopen 

4 • ingooien 
6 

9. doelschïeten 
,5. halve finales Om.hardlopen 10 1 

h' t 
. • paa se ie en. , 

Groép F : G iI 1.4 Leider dhr. A.van Gastel 

1. doelschieten · 6. hal've finales 6om
1
hard:-

2. paalschïeten · open · • 

3. series 60m.hardlopen. 7. hoogspringen 
8 baldribbelen ' 

4. verspringen • 
· 5. ingooic:.. 9 • finale· 60m ;hardlopen 

10. 400. m·. hardlopen 

·Groep G : G II L. 5 Leider dhr.Ïi1.Heerschop 

1. baldribbelen 6. ingooien 

2. doelschieten 7. halv~ finalè 60m.hardl. 

. 3. paal schieter, 8. hoogspringen 

4, ·series 60ni.hardlopen 9. finale 6üm. hardlopen 

5. verspringen . · 10. 200:n. hardlopen. · 

GroépH: G II L 6. Leider dhr.C•.v.d.Laan 

1. schijfschieten . ; . 2. baldribbelen ; 3. doelschieten; 

,4, paalschieten· ;5;· series .60 m.hardlopen ;6. verspringen 

7. halve finale 60m.hardl. 8. Hoogspringen; 9. finale 60m, 

hardlopen; 10. 200 m. hardlonen. 
' . 

' 



· -424--------------- ~------------------------------------------- -- De Herén Leiders kunnen van de volgorde hierboven aan-gegeven afwijken, indien een bepaald nummer reeds be.zet is. - Bij h_oogspringen mag telkens één foutsp:rong worden · , 1 • overgesprongen. . • · 
- Jlij verspringen wordt driemaal gesprongen. D<à verste J3prong _telt. Foutsprrngen tellen als 0: Wie alle .. drie de spron gen fom.t heeft, mag nog eenmaal overspringen.. . .. .. . - Bij ingooien ·en kogelstoten krijgt men drie qeurten, waarvan.de brete telt. Een foutieve worp of stoot mag·wordên overgedaan. . . 
- Baldribbelen,,gebeurt G>m 

stsnden van 1 meter., }Jen krijgt 
5 paaltjes op onderlinge af-
2 beurten, waarvan d<à snelste telt. 

~ Bij' qoel- ,paal:.en schijfschieten krijgt mel 3 totaal aantal pm,ten is telkens beslissend. 
Het 

- Het doel is verdeeld in vakken r--r-5r1éjir . 
· zoals hiernaast is aangegeven !:~+' -~~--! 

1 3 1 1 ! 81 ! 8 ! 
....... ---!------· 

•r2!1!2J·· 

beurten. 

- Paal schieter.: 5 paaltjes naast elkaar op onderlini:;-e uf',,bnrl. van 5'0 cm. Er wordt geschoten van achter een lijn op 11 meter afstand. Het raken van 
1 het middelste paal tjè levert . t 2 t_,. 4 ~,. ,4 f,· 2 : punt 5 punten op. Gaat de bal do.or . , ! ' de ruimte tussen het'îili"ddelstè•··· 50ém 5Cbn50êin.5öëni. paaltje en een van de paaltjes aan weerskanten hiervan, dan krijgt men 4 p~ten. )Iet raken van de twee volgende paaltjes geeft 3 pijll ten; • de -iuimte tussen· deze en de buitens tE, paaltjes geeft. 2 punt"ln en de buitens te paaltjes zelf leve.ren 1 pti:., op. Gaat de bal tussen 2 paaltjes door en raakt hij daarbij · een paaltje, .dan krijgt _men he_j; .J1oogs·tl;l aantal punten. - Schijfschieten~ De· schrjf is op het veld aangebracht .met kalklijnen. Er wordt geschoten vanaf een lijn op ·11 meter afs.tand van de. roos. Blijft de bal op de roos liggen, dan 'krijgt me_n 5 punten .. Om de roos heen zijn, ij. cirkels getrokken, · ·welk~ van binne:11 . naar bui ten 4, 3, 2 en 1 punt óplevexen in- · ·dien de bal daarin b_lijft liggen. De lijnen behoren"pij het hoogste vak .... ,, ·. · · · · · · '.. .. ~ · .--· · 

-:-:-:-:.-
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Van de ECO. 

De volgende spelers, die in. het komende seizoen in 
de seniorencnmpetitie zullen u~tkomen, moeten v66r 1 Au
gustus bij het ECO-secreta:r,:iaat , Laan van }1eerdervoort 
567 ;, een '.pasfoto + ,keüringsbewijs inleveren_;. · · 

R:Dekkêr Kleyn .. F;de Hoogd 
H.Dietz P,Kemper 
G.v.Duuren K".v.d.Laan 

... l.l .Hamers ___ __ W. van de Laan ··-- ~- ------- - -- - -

J.v.d.Pijl 
H.P.v.d,Spek 
P. Straver 
Vl. Venderbos. 

M.Heerschop A.Nowee ~--~,.-~ ···· · 
Het Bureau voor d_e !,portkemring, Dunne Bierkade 1, 

is geopend op Dinsdagavond na haÎf-·zësi "Geiiuneênsëhäppelij
ke keuring is niet _mogelijk in verband met vacanties. 

VARIA: 
-Hans Smit, Noorderzijde 24, biedt zijn voetbal

·schoenen, maar 38 aan in ruil voor maat 40 •. 
· -Ook pupil Jan Klink, Woonstede 69, heeft te kleine 

schoenen en wil"deze (maat 3) ruilen voor-een .grotere maat. 
-Lens·feliciteerm enkele succesvolle examinandi : 

_Max Heerschop (HÈS), Heinpiet v.d.Spek (Gym.)F.de \üt(l.,ulo) 
-De Heer Kemperman-pr. is zaterdag thuil/gekomen na 

een zware m11agoperatié. Hij laat alle Lensvrienden groeten. 
~- \'li;j van· onze kant wensen hem een voorspoedig herstel, toe. 

-:-:-:-
Ons Juniorèn-tournooi. 

. . _ De serie jubileumtoernooien voor onze junioren be-
hoort weer tot het verleden. Zond.ag j .1. .sloten de eerste 
klassers deze reeks af en ook dit toe·rnomi is weer bui ten
gewoon prettig verlöpen. Qok nu v,as er weer ·van goed voet-

. bal te genieten, zodat de vele be1angste1:lenden van hun 
gGng naar de Hengelolaan geen spijt gehad' zullen hebben. 

Inderdaad kunnen wé zeg,:;en, dat deze :monsterserie 
C:!:. 1200 spelers hebben hieraan deelgenomen) een jubilererd 
Lens waardigwas. . . . · . 

De organisatie was 'perfect, er werd niet alleen op 
tijd begonnen, maar ook :iS ~eeds op .tijd geeindigd, hetgeen 
door de deelnemende verenigingen buitengi,woon op prijs 
werd gesteld. 

Gaarne wil ik dan ook nogmaals allen,die hun mede
werking hebben verleend, hartelijk dank zeggen. 
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Een bijzonder woord van dank aan á.e-·}1erën -scheids
rechters, die spontaan hun onmisb,i:r·e _medewerking hebben verleei 
Zorlder anderen-tekort te doen-nog een speciaal woord. van dank 
aan de heren Sarolea en van Gastel voor het enorm vele werk, 
dat zij hebben verzet om deze toernooienreeks te maken tot wat 
het is geworden. 

De Hoofdjuniorenleider 
' · P .Meershoek · 

l!WALUWEN VLOGEN MET-ONZE BEKER WEG. 

Zwaluwen Vooruit uit Utrecht is winnaar geworden-vàn ons laat
ste juniorentoernooi. En veril.iendj want de sympathieke Utrech
tenaren-hadden de beste ploeg. 
In poule A legde GDA beslag op de eerste plaat/3;-gevolgd door 

""resp. vcs; Lugdunum· en Celreri tas. In po1.tle B: triomfeerden 
de Zwaluwen; voor RVC ,, tens en SJC. Onze eige_n jongens speel
den dus een èesclieideri rol? Toch k!!r• Lens zich er op beroepen 
de enige club geweest te zijn, .çl,ie de z1;raluwen een punt af
handig wisten te maken. Ditgebewde :in _de eerste wedstrijd, 

· welke eindigde in 1-·1. B: Thóihas scöórde voor ons inet · een mag
nifieke kopbal. In. de tweède wedstrijd tegen SJc was Ler.s 
veel sterker; doch"·á.e ,;oorhoede "in:ï,ste ,ettelijke kansen on 
"bovendien zat het niet erg ·mee, want drie inaal stond het 
houtwerk een Lensdoelpunt in· à.é v,eg. Het ble_ef· 0-0. _De derde 
v1edstrijd tegen RVC werd welf$ eêä--'ne'der'l:iiag·o~'l:-,-'e-en-ui tslag 

·- ·die echter ·evengoed i'n ons voordeel had kunnen ui t_vallen. 
Gelukkig ging het in.de laatste wedstrijd tegen Lugdunum 
(om de ·5e en i;e plàats) wat beter. We namen vrij snel de lei
ding, doch een fout vàn de kee:E)er braclit de stand in evenwicht. 
In het tweede kwartier kopte Ronald Roddbol op bijzonder 
fraaie wijze een corner in (2-1), zodat we ui te.inde lijk op 
de 5.e. plaats. belar;dden en nog net in de prijzen vielen. 
De finale tussen-.GDA en Zwaluwen Vooruit was een prachtig 
en enerverend duel, dat uiteindelijk de. iets betere Utrechters 
de overwinning bracht. 
De eindsta:nçl 1 uidde: · 
L. Zwaluwen Voorµit 2:. GDA, 3 VCS; f!: HVC; 
5,- Lens ; 6: Lugdunimi; ~: Celeritas, 8: SJC. 
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. LENS I ZAKAGENDA 
-Vrijdag 15 Juli Alg. Vergadering 
. Zaterdag 16 " ~el;lctiav1edstrijden 3e kampgroep 

, , Zondag 17 . " . _ _ Rust !. . _ 
· · , , Maandag 18 '·' : Clubavond _ . · • 
· _ . Dinsda~ 19 " : Kampbesprek1ng - 2e groep . · · 
. c • _:\)o~der =ag 21=" = =' =======" ======. - _;,eg:ro~. = ===--===-

LENS-JUl,IORENSPORTDAG 1960 .. 
. De jaarlijkse Sportdag. zit er weer op.-En wàt voor 

·· eeh; l . .be afgelopen Zondag zal ons nog-lang heugen als· de 
natstë• zomerzondag; die maar denkbaar is.· V,eet U neg ver
leden. Jaar, toen de Sportdag omstreeks dezelfde tijd plaats 
vond in een tropische temper~tuur, die, zoals wij verle:-
den week schréven,.menigeen er van weerhield zich naar het 
sportyeld t? begeven om zich daar in'te spannen en liever 
het luie leven aan he.t strand en het water verkozen ? En 

·.·.nu· di,t j~ar ! We hoefden nieLm1a.r he.t_water toe,, -dat·kwain 
-- . ,.'.. ·",ml:t· we'.r'olj. or:s·, ·:èn ·veèi~in~e:t dan ons lief was'. De genele 

dag regende ):J.et practisch zorider ophouden ert ·ze'ifs eên ·mi
nimaal glimpje ,van de zon, die verleden jaa:t'Aè spor-êdàg 
tot een ". bloedheet II evenement maakte; zat er· di_tm.aal .·. 
(helaas) niet bij. Onze velden, d:i,e zaterdag al z-e-e'r·'S"O"p
pig waren, groeiden tijdens de Sjiörta.àg.tot een s:oort- F-ins 
merengebied. Het was allemaal even triest. · 

I,r lc<'n dan ook geen_ sprake zijn van een record deel-
. name en publieke belangstelling, die onder normale omstan
. digtelen zeker mogelijk was· geweest: In dit licht bezien 

wa:s· de deelname toch nog zeer groot. Li·efst 87 · jongens 
hadden lak aan alle'natti.gheid en hebben. ~et plezier-gelo-

. pen , geschoten; gesprongen en geworpen .. in de plässen ... 
· Vooral de pupillen Waren zèer goed ve1tegenwoordigd (48 · 

man· ! ) ; · de junioren· ( vooral de oudere ) hadden miude.r :lef. 
Een bijzonder compli,eent aan al deze dappere11 en zeker 
ook aan de leiders, die zelf uiteraard ook geen droge ·dráad 
meër aan hun lijf hadden, .ma.ar zich toch zonder mánkeren van 
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Het was dan ank { geluk:U,g. ! ) vrij .vroeg af'gelopen. 
De omstandigheden hebben.natuurlijk·ock een zwaar stempel 

gedrukt op de prestat:Les .. Tocl) k;wamen er- nog enkele opvallen-
de resultaten uit de 'tm.s. . . . · ·· · ·· 

·Bij hoog-springen bijv: ·kwam C}iarles Nui-tens op 1, 60m ! 
en Wil Reinkemeijer ·op 1. 5_,;m, .!,_ Einap werk. Pupil J .Cöbben · · 
spro·i,g 3. 90m .- vèr, Hans Srr.i t 4, lüm ! Guus de flocgd bleek de 
beste dribbelaar met 9,r.·sé,:··ië·rw:r;jT N;i.co Pc.nnekeet met 17m. 
veruit de beste in.worp maakte. A.~.Es !')Il R.Eykelhof bereik
ten bij het paalschieten·14 van de maxi!Jlaal te behalen·punten. 

En zo zi.jn er nog veel ïneer l}i tstekende prestaties te ver
melden. Deze kunt U al1emaal vinden in de vqlledige cijfers 
van de diver,:ie groepen, die hierna volgt. · · . 

. Alles· bij elkäär · hebben á.é · deelneme,rs toch n•'_g_ _i;,in .. :ple
zierige dag beleefd. De JUCO, diii-weifr '6esl{it~~iet •karig was 
met prijzen, kan met ·voldoening op d!lze dag terugzien: Vle ho
pen alleen maar, dàt hèt nooit meer zb nat. zal zijn. · 

G, L. · 
-:-:-:-:-:-

lOl,l;,i -
n "J ,. 

. . ... - -. ·. . n . - '-'.. -·_, . ....__ . . . -
lRQm ao:;m i~ii'I. v~r, dribb.hocg kog. ing. Totaal Groep A 

1. C. Nuytens 
2.ll:.Nieuwenh. 
3'.W.Burgjjouwt. 
4.1.Scholten 

n m. s.ec. m. m.•·· m. ptn. -. _-,1,-,•--,-.,--=1-. ---W-4.07 12.- 1.60 12.07-· .- 10 
2 3 '26 4.62 10;4 1.~5: 9:50 13,5 
3- 2·· 133;02 .1i:2 L39 7.04 · · ·22 

Groep B 
4 · 4 ·'15 4;1~' 15,6"1.45 .. f.90· 24,5 

8üm.400m, . 
l.H.Zoet 2 · .2. 2_0 4,30 
2.l~·.Parinelèeet ·• · 3 :, J . 8 4, 10 
3.le<.Buinsma r· · · 8 4,70 
4.G.de Hnogd 6 7 11 4.-
5.A. Verburg '· · 5 ' 5 18 3,90 
6.J.v.Adrichem 7 8 . 21 3,80 
7-A.v.E;gmond .. -8 6 _153,60 
8.A,Klein Brete1.4· 4 5 3,90 
9.1.Riemer 8 .9 2 3,40 
Groep C 

10,5 1,56 '7,40 13'-- 22 
12.-:1.50 0;~ 11.- · 26.-
11.9 1.35 1;10 13.- 33,5 
9.1 1.30. 7,50 16;~0,34,5 

10.- 1.45 °6,10' 13,- 37,5 
10,3 1,25 ·9,30 13,50 46 
12,2 1,45 7,30 13,- 47,5 
13,9 1,35 7,15· 12.-· 50;_ 

· 10,2 1,30 5,80 12,50 63.-

1. V,, Reïnkemeier 3 
2.Walsarie W.R, 2 

•2 
1 

paal .. 
26 4,30 ll,6 l,~O 10.~ 12.~ 19.5 
20 4-- 10,4 ,20· 12.- · 12,80 31,5 
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~-- ----3, -1:LWubben- --
4 .-· C .Keetman 
5.· 'C.de Heer 
6. ·J .Nuyens 

- --- ----- 4-- -
7 
1-

7. ·A.Roodenrijs 
8. ·c .Mars 
9, ·R.Baven 

·5 
"8 
6 

· , 10."J .Kieb-ert · 
·9 

10 

0 -B-· ,J.0 .. 4,.w 11 .• :. 1.45 8 11.-33, 
·4 12 3 ;-90 11, 6 1,40 1·2· 14 33 ,5 

· ·1 11 3 ,'50 12, 7 1, 40 '.• 2· 14 40 
. '3 18 3, 70 12.- · 1,40 ·· o ·10.548 
. ·9 21 4 12 · 1, fó' . 6· · 9, 5 50 
ro 3 3, 90 12 1, 2u 6 ·11, 6 59 
. ~ · . 5 3.40 13,2. 1~30 ·11 lÓ.- 62 

·7 3 4 27,s i,35 5 -10,5 63.5 
60m schi,if 

G-toep E _ ---

1. R.Peeters 4 '8 
2.-.H.Smit 1 ·3 
3, A.Stoové 2 · ·7 
4, T.Lelieveld . '6 . 4 
5, M.Henem~n 9 ·5 
6. J.Smeele 5 . .4 
7 . J. Langerak 10 . · 6 
8. H.v.Dtjk 8; ·3 
9, A.de Veld '7. q .. 
lü.J.Nauw 16 • '4 
11.T.Smabers 3. ·.·1 
12.H.v.Kleef 11· ·2 

· · 13. W/Linneweever 12 · l 
14,J,Janssen 15 7 
15.R.Overboom I3 '6 .. 
16.Th.Duys. 14 3 

Grcilep F 4o0m • 

18 3,40 10,6 1;15 · ·10 ·10.- 19.5 
12 4,10 14,8 1.35· 9. 9,5 41.-
14 3,'80 12,6 1.15. ·5. 7,5 43 
14 3,80 J.2,2 1.1:s· . 5 - 8.- 47 

4 3;40 13,8. 1.15 ·9. 9,5 59 
7 3,50 13,2 1.10--- .,.:.9,5 62 
6 3,30 12,8 1.10 ·9 ·8,- 66 

12 3,20 14.- 1.1.0 _ .. 9 ·8,5 69 
10 3,10 15,4 1.10. - 9. 'ql,- 72 

4 3,30 13,2 Î.lÖ ·10 °8,- !7,9 
, 6 2,so 12,fl 1.1d 2 s,5 80.5 

8 3,30 15,- r.·10· .5. 8,5 81.
-"5 2,80 11·.4 1.25 . 4. 7,5 82 
. 4 2,80 14,8 1,10 3 8.- 92,5 
, 4 2,40 12,6 1.:io :.: 7,5 94,5 

4 3,20 12,~ :.i.~-- 1· 7,5 lOJ 

•;. 11 
:J.. J Cobben 1 ·l 15 3,90 · '1.25 ·6 · 7,1 34 
2. D.v.~sSteen) 3 · ·5 j2 3,70 12 1,40· ·G· e,5 45 
3. C.Reabel J 8 ·8 20 3,50 11.6 • l?î5 1I ·' 9 45 
4. R.Eykelhof 7 '10 2 3,80 10.9 1.15· ·r4 · 8,6 47 
5, J.de Waart 12 ·3 1,4 3,50 11.7 ·1,40 · ·4· 9 51 
6. C.v.Egn;ond ló ·7 18 3,60 11.7 i:'30· 8' 6,3 51,5 
fp. F.Koene 2'• ·2 113,5012.7 ).'15 ·4·_9 53,5 
8. J.Midcleldorp ) · 4' 12 10 3,60 13.9 1.15 _ '8 · .9,7 60.-

. 9- H.BrandenburgJ .9 -· ·4 10 i,20 11.3 1.10 13 · ·S,5 60.-
----- J:O·.-L:EirgTebert' --· ·· ·-i,---·i:r-- -·u-3-,-8-0"T5: :.:·-r:·25·---··9-·-s, 5 63. -
.. 11.J • .:;.roothuizen 5 . 6 12 3,30 13,5 1.15·.:io.:6.,5 65,5 

· 12 .. F.v.-d.'Breemer · 11 9 · 6 ·3,48 11;4 1:10 10 6.- 76 
· ,13.J.WalsarieWolff.13 >13 lq ),'.) 12 · 1:15. :j 8,4 76,5 
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Grap G .60m.200m.doel ver.dribb.hoo~.paal --- -- ....,..,..._ ·-·· -- ing.Totaal 

:' 0 ~ ~- _El:_ sec. m. ptn. m. ptn. .. 
· l.A. va; Es ·3 4 18 - 3, 5 12,6 1,15 14 -.,;-_ 24 
2.M.Broeke r ••• ·4 3 9 3,7 1~., 8 0.95 9 8,1 · 31 
3.H.Rothkrans .. 1 l• 12 3,6 17,4 1,05 5 8,5 36,5 

·4.J.Droothuyz.- 2 2 3 3,3 11,6 1,05 8 7,3· 38 
5.A.Janssen 6 8 19 3,6 12,8 0.95 9 6,9 41,5 
6.J.Englebert 5 5- 11 3,5 18,8 1.05 6 6,75 51 
].A.Schellart 8 14 11 3,4 16,- 1.05 6 6,25 63,5 
8.T.Charles 10 10 5 3;1 13 1.05 8 5 69 
9,A.de Vries 7 6 7 __ , 2.,8_1,t,2 0.95 6 5,50 72 
10.F.v.Boheem. 13 9 5 3,3 12,6 1.- 4 - _.5_, 7.5 72 

- 11.J.Nuyen 11 7· 5 3,2 13 0.85 6 5 .. -· 79 
12.F.v.Es ·9 11· 3 3,3 15 tJ.95 2 5,8 84 
13.R.v.Wassem 12 12 4 3,2 13,4 0.95 6 3;75 88 

·14.T.H:Bfnagel 14 13 5 2,8 12,- 0.95 1 4,lQ 90,5 
· Gr,-e:e H . ' 
1. VI.Krol · ·8 8' 9 2 , 9 11, 8 ·8 38 
2. R.Arends '10 l· 11 2,913 4 · 39,5 
3. P.de Kleyn - 12 15· .5 3 12,2 4 55,5 

··4.R.v.Boheem. .. 2 3 . 3 2;6 li 6 58 
·5.L.Boin ·l 5 :3 2,9 23 9 58,5 
6.H,Hermsen ·9 5 2 2,916 7 62 
7,R.Bergmans - 7 2· 5 3 16,4 5 62,5 
8.H.Mejan . . '11 10· 7 3,2 23 6 63,5 

-9.M.Berendse '14 16- 11 2,9 13,8 ;.-. ; 5 · 71,5 ·'-10.R,Camphuyz. ·5 8 6 2,7 17,6 0 73 
11.lLv.Leeuwen ·18 16- . 7 2,4 13,4 . 5 76,5 
12.G.v?Dorp 17 13 4 · 2., 7 .16 7 84 
13.J.Duivenv. 6 7 3 2,8 21 . 2--- .. 84,5 14.R.Blok 20 19· · 4 2,6 13 . 4. 86 
15. '.!'Heer schop 4 4· 3 2,4 14,4 -2 86,5 
16.C.v.Zeeland 3 12· 5 2,4 17 ,1 90,5 
17.B.Hoogev. 15 11· 3 . 2 ,5 15 5 98,5 18.B.v.Boheem. 13 20· 4 2,5 23,6 9 . 103, 5 
19.C.Grimberg. :?l 18· 4 2,5 18 2 . 106 ,5 20.J.v.d.Broek 19 14· 4 2,4 13,6 0 . 107 21.C. Lamet . 16 21· 3 2,4 21,4 5 _ 112, 5 

FOTO'S. 
De volgen·de junioren moeten per omgaande_ een pasfot,, .. 

inleveren op het adre$ Mezenlaan 43. : R.Baven, R.Blok,H.Bran-
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denburg, R.Brandenburg, 1!.Bro.eke, B,Vro.uwer,J.v.Ilo.rp, 
R.Duyvesteµn, F.van Dijk, C.v.Egmond,A.Englebert,A.v.Es, 
J.J.Groeheveld (Jr).A.Groot,!I.J.Groothyizen,.J.Heins,M.Her
. .-remans, J.Jacobson,F.Koene, R.Koolmees, A.Koopman·s~·w;Krol, 
P.v.Luxemburg,J.Meyer,J.Middeldorp T.v.Paassen, N.Jilannekeet 
P.Poillot, Reabel,C,.W.Reinkemeier, A.Roodbol,R,Roodbol; 
A.Rood11yn,H.'lilothkrans,A.Schellart,W.Schuurmah,G.Suyker-

. buyk, D.v.d.Steen, A.Verburg,· A.Yersteegh,_ C.V<:!r.vafi;r_j;,_, 
J.de Waart, J,Walsarie Wolff, D.Wanders,J.Witting,H.Wubben, 
J ,Zo.et., ................ _______ .... . . ... .. 

Voor degenen, die niet in het bezit zijn van :t;o_to I s 
is __ een regeling getroffen met ons lid dhr.A.v.d.Boógáardt, Jan 
Jan Luikenstr.63, <).ie drie foto's maakt.voor .f.1.-. Je hoeft 
de foto I s niet af te halen,_ Om hiervan gebruik. te k1mnen 
malllen moet je a._s. vrijdag (morgen) om 5ul0 bij Lijnljamp-
De la Reyweg of om 5u20 Melis Stokelaan hoek ~;oerweg of 
om·5u3ö.Jaii-Lüikênlaan· 53 zijn;··-- . . ..... 

KEURING. 
Wij moeten.nog ontvangen 

M.Bruinsma, R.I'olman_,L.v. d.Plas, 
J.J.Groeneveld, C.Vervaart. 

-:-:-~-
Attentie, Kampdeelnemers ! 

. . 
é!e keur:i,ng"hi,wiJiiën· van 

_F. Rel,;e-rs, W. VElrmulst, 

lste groep : vanavond, donJerdagavond;· wóra.:fvan ·deze -groep 
de kampbesprek_ing gehouden in ons clubgebouw •. Voorafgaand 
daaraan worden selectiewedstrijden volleybal gehouden. 
Aanvang 7 uur. 
2de groep: kampbespreking op dinsdag 19 Jv.li a.s.in de 
school Weimarstr.300. Voor de jongens, die al -me.er.!J!8c.!_en. 
meedop kamp zijn geweest om 7 uur,voor de anderen om 8 u. 

·. Zie aeze week te verwachten circulaire. 
3de groep: Kampbespreking op donderdag 21 juli a.s. in 
-de school Weimarstr,300. Aanvang 7 uur. 

selectiewedstrijden: zaterdag worden alle 
deelnemers van de derde kampgroep om half drie op het ·veld 
verwacht voor voetbal en volleybal. 

Er wo:t:dt gespeeld in de volgende combinaties: 
comb.l: R.Overtoom,F.v.Geest, W.Linneweever, J.Langerak, 
Th.Smabers, H.Rothkrans, F.Duys, J.A.Groothuizen,- F.Meyer; 
C. v.d. Ku;)'l, C .Reabel. . 

comb.2: J.de Waart,R.v.d.Yoort,D.v.d.Steen,J.Walsarie Wolff 
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C. v .Egmond,N. Intema·,A .Koopmans ,F. v.d. Breemer, J. Cobben,H. Brar:.-
. denburg, J .He ins. , 

comb.3 : R.Burggeman, F .• Koene, A.v.Es, A.Janssen,Yi.Schuurmah, 
F .. v,. Es ,J .lîi. Groothuizen ,F.Heerschop ,J. Verheugd, J,. v, d, Zalm ,A. 
Schellart. 
comb.4 : 1I.Broeke.,J .Nuyen,W.Krol.,A.Kr.ol I, L./3chuurman,L.1:teenk 
H.Hermsen., L. Boin, Th .Hoefn.agel ,.C. v .Zer land,!!. :r. Leeuwen, 
A.fschri~vingen .: v66r vrij.dagavond. 7 uur aan .dh;r,A,.v.Gastel, 
TomatEms.tr.166,. tel"339-900 .. · · Kampc·oînmissie 

VARIA. 
-Paul van Onna slàagde in Rotterdam·voor het·doctoraal 

Examen Economie. Van harte proficiat, Paul • 
. -A.Beck heeft nog steeds zijn trainingstrui,' die hij ge

ruime· tijd geleden· uitleende niet terug•. Kan iemand hem deze 
alsnog téru12:bèzo:tgèn ?· 

OFFICIEEL 
In ballotage : 
n°q A.J.M. Piket., 2.9;48' Zonneoord 201 

7 J.A. Bosman, 8. 7.2'§ 2de- Scl1,J1ytstr.2S, •. 
Nieuwe donateurs: 1 

n0660 Mej . .à.Frank, Corn?v,d.Lynstr.230 
Algemen> Jaarve:!;12:aderir:.g: •. 

Laatste oproep, voor de alg'ème~--3äà,::vergader°ing ·w-ë)ke wordt 
. gehouden,. VRIJDAG, 15. JULI 1960, ,.des avonds om, J;CHT UUR in ons 
clubgebouw, aan de Hengelolaan 60U. We rekenen op de aanwezig
heid van alle leden van 18 jaar en ouder .• · .Bij eventuele ver
hindering voor het uur van aanvang bericht aaE.Jl"'.t.._.s._e_cretariaat. 
TRAINING. 

In overleg met de trainer de heer J.H. Stal, heeft de 
technische commissie besloten de training stop te;zetten op 
de. woensdagavm,-d van 20 Juli - 27 Juli, en 3: Augustus·. De eerst
volgende trainingsavorn;lis.dus. weer op lûaugustus a.s. Dan 
begint. de .serieuze voo)'.'bereiding voor de niE:uwe comipeti tie. Op 
die avond verwachten we clus weer all.e · ui ~genodigde,. spelers. 
Eventuele vacanties. dienen vroegtijdig te worden opgegeven, om
dat· op 14 auguutus d.e oefenwedstrijden ev<àneens een aanvang ne-

. men~ 
VARIA,. 

Ons lid de heer.Ben Luyckx meldd<3 _ons vs1n. uit Lugano, 
dat hij z:içh daar te;r, pl/J.atse ha!l verloofd me~ M,>j, J ._Ruhl. Var. 
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---------··· ' .. _. ··-----------· ---------------------------· harte gefelic:l. teerd. We hopen dat we je verloofde ook tot 
onze trouwe aangangsters mogen gaan rekenen. 
VACANTIE . 

Onze geeo telijke adviseur, de wele.erwaarà.e Leer 
Fr.Grent is tot nader order afwezig. Eventuele nieuwe leden, 
die nog geen handtekening op het ballotageformuli~~JJ.ebben 
verkregen, kunnen dit formulier zonder de handtekening van 
de G.A. inzenden. Kennismaking kan later plaats vinden. 

ENKELE EINDSTANDEN. 
1. AD0 5 24 19 2 3 40 
2 vcs 4 24 18 3 3 39 
3 Rijsw.3 24 16 2 6 34 
4 Tosegido 2 23 10 5 8 25 
5 VI0S 3 24 ' · 10 3 11 23 
6 Lens 2 ·24 · ·· 9 4 11 22 
7 Laakkw.5 23 8. 5 10 · 21 
8 vue 4 23 · 8 · 4 11 20 
9 Westerk.4 23 · 7 5 11 19 

10 HPSV 2x 23 . 8 · 2 13 16 
11 BEC 3 23 · - 6 4 13 16 
12 Naaldw.2 24 5 5 14 15 
13 VVP 2 24' '6 2 16 14 

x) = 2 punten.in mindering. 

!..!_ 
1 RVC 8 18 
2 Vredenb.10 18 
3 Laakkw.10x)17 
4 AD0 11 18 
5 Westerk.9 18 
6 DHL 10 18 
7 - Rava 8 18 
8 Quick 11 18 
9 Rijm.la 18 

10 Lens 9 17 
4 BB 

1 VVP 10 18 
2 Vredenb.8 18 
3 Q.St. 18 
4 Velo 6 18 
5 GDA 8 x 17 
6 Lens 9 18 

17 1 
12 4 
11 2 
9 2 
9 1 
B -
·4 5 
4 3 
3 1 
2 1 

14 1 
13 2 
13 2 
10 -
9 2 
8 l 

..: · · 35 
2 28 
4 22 
7 20 
8 19 

10 16 
9 13 

11 11 
14 7 
14 5 

3 29 
3 28 
3 28 
8 20 
6 18 
9 17 

95-27 
70-29 
69-43 
58-52 

_ 49-63 
64-55 
55-63 
58-57 
48-56 

. 53-81 
38-79 
50-70 
49-82 

64-·7 
54-22 
48-17 
45-34 
42-38 
31-38 
2;,-38 
26-38 
17-65 
13-53 

80-25 
59-18 
55-24 
52-48 
40-41 .. 
43-38 

' ~--:._. __ , . 
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7 GDS.4 18 5 6 7 16 . .34-30 
8 DHL 12 17 6 3 8 15 32-43 
9 Rava 8 18 1 - 17 2 17-77 

10 Westl.8x) 18 ih 1 16 1 22-90 
X) 2 ptn .. in mindering. 

4BC 
lLens 10 18 17 1 35 79-19 
2 Gr.W.Vac 8 18 12 4 2 28 67"33 

.. 3 VVP il 18 12 . l .. 5 25 ... - 98-42·· - •·-··- ---···--------

4 RKAVV 8 18 10 2 6 22 74-34 ... -- ----
5 DHL 13 18 8 2 8 18 54-43 
6 ]ll. Zw. 9 18 € 4 8 16 46-53 
7 Wilh.7 18 C 3 9 15 43-44 
8 osc 5 18 ,. 

3 10 13 62-62 .) 

9 Uliveo 4 18 2 - 16 4 27-114 
10 Vredenb,9 18 2 - 16 4 22-128. 

4BE 
lVVP 12 16 13 3 29 105-14 
2 GDA 9 16 _12 2 2 26 80-22 
3 Vreden.10 16 11 1 4 . 23 37-16 
4 DHBRK 3 16 8 3 5 19 53-43 
5 Lens 11 16 .4 3 9 11 33-60 
6 DHL 14 15 4 1 10 . 9 18-36 
7 Rava 9 x) 15 5 1 .9 9 · 31-TL 
8 GJJS 5 16 4 - . 12 8 25-74 
9 Q. St. 9 16 3 - 13 6 17-63 

x) = 2 punten in mindering. 
4BH 
lJuver.t.7 16 ·15 1 31 118-l.6 2 Q.St.10 16 ·11 1 4 23 73-26 3 Rava 10 16 8 3 5 19 52-50 4 Vredenb.13 15 ·a 2 5 18 

56-46 5 DHJJRK 4 16 8 2 6 18 
46-45 6 LENS 12 16 6 2 8 14 
31-44 7 Westl.10 16 3 3 10 9 32{58 8 Velo 8 x) 15 4 1 10 7 29-53 

9 VVP 15 16 1 15 1 14-119 
x) = 2 ptn. in mindering. 

----- -------------========·====================== 
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DE LENSREVUE 

Weekblad v;d.R;K.V. V."LENIG éfi SNEL" 
Redactie : G. Lam, Ohmstr.88 - Jlen Haag 

Cironum oer t. i1. v. Pem;ingm. LENS : 336711 
----=----==========================~==~--=~===~-=--------

33e JAARGANG (1959-1960) n°47 21 Juli 1960 
. =============· ===. ====:::::=====---. =-- ----=----=--·· --------

Zaterdag 23 
Zondag 24 
Maandag · 25 

Juli 
Il 

Il 

LENS'ZAKAGENDA 
inleveren bagage 1· e kampgroep 
Vertrek lste kampgroep 
Clubavond ! 

. . - . ====================-====-=======--=--=---=====-=--------
GOED KAMP, JONGENS ! ! 

OFFICIEEL 
In ballotage : 
n. 0 7 J.A.Bosman, 8. 7 .23 2de Schuy'tstr.29 

8 J.P.A.Langerak, 2.2.51 Vlederstr,80 
9 W.J.B. Keetman, 18.1.51 Weimarstr',47a 

10 P.A. J. I. Heeinskerk, 31. 7. 51, Oosterhesselenstr, 289 
' NIEUWJ;, DONATRICE: . 

n%61: Mej.11.. Teunissen, Hondiusstr,40 • 
. ÀLGEl!..ENE JAARVE.RGADERING: 

Na de verkregen goedkeuring van. de algemeIJ.e: j~arver
gadering van vrijdag 15 Juli 1960, zullen bestuür eh com

... missies er voor het verenigingsjaar 1960:-1961. allè. volgt 
uitzien. 
BESTUUR: ' d L . tt H H uk . . s.v .. aan, voorz1 er ; . o es, -secretaris; 
L.de Weert; penningmeester; A.v.Luxembu:i-g, 2e seb:teta~is; 
C. Visser, 2de penningmeester. Als commisiilariss,m zullen 
optreden de heren: A.v.Gastel (junioren)· À.Hoefnagel 
(contact-commissie) €:.Hoogeveen Sr, (senioren} :\'.Meershoek 
Sr. (terreinen en materialen). De weleerwaà:tde Heer Fr. 
Grent houdt als geestelijk adviseur een .. waakzaän;-oog---op de 
behartigingvan geestelijke'belangen·iàn·onzè l~dên. 
ELFTALCO!ü.ISSIE: . '. 

Deze commissie is- op voorstel van het be'stilu:t teru3-
gebracht tot drie leden en zal bestaan uit de heren J.Bors-

. boom, secretaris,· H.Houkes en G.Kemperman. Als adviseurs 
zullen optreden de heer J. H. Stal, traineJ;', e.n de leden van 
de technische commissie • 

. · KASCONTRULE-COlllüISS IE. 
Boeken e·n bescheiden zullen in het komende vereni-
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gingsjaar·worden geèontroleerd door de heren Fr.Burghouwt, 
J.Frijters, C:Hoogeveen'Jr:. · 
Bil!lL©TAGE-COl;J1:ISSIE: ·' · · · . 

De nieuwe leden ·welkè zich in liet komendé jaar zullen aan
melden zullen wÖrden getiogen door de heren J.Borsboom, A.van 
Gastel én E. Sarolea. Vle hopen; ·dat deze èommissie weer veel 
werk zal moeten v.erz.et.ten •. __ .,,, __ 
TECHNISCHE COI®,IS.:>IE. 

Voorlopig zijn deze heren•commis~ie benoemd de Leren J.Bors
boom, H.Houkes en G.Kemperman. Aànvülling zal bestaan uit zo 
mogelijk de aanvoerders van alle ·sénioren-elftallen. 
JUJ'1IOREN-Cvi\,i -ISSIE. 

Deze commissie heeft inhet·afgelopen jaar haar werkzaam
heden op zodanige wij11'äl"Y.eÏ;i:iJiht, dat zij praktisch onveran
derd werd herbenoemd: A.Beck, R.Blok (nieuw_lid.).,.'A.v.Gastel, 
P.Juffermans en.E;Sarolea. Wegens -dienstplicht was H.v.Di;\jk 
niet beschikbaar •. 
Cûl11 IS::;IE Vvüll TERREINI!.N IN lliAT}.RIALEN. 

De. in deze commissie benoemde heren P:Mccrshoek Sr., J .v. 
Wassem en Nic.Vlagemans zullen voor dè ___ e:e.ret.e_.maaL als zodanig 
optreden. We wensen deze. heren vee.l sterkte .bij hun· moeilijke 
en vaak ondankbare taak. Een ,ernsti,g_- beroe.;i.~QJ;UlJL:menewerking 

.. _van al;l.e leden voor de verzorging van het· materiaal en de 
terre-in.en w;0rdt hierbij gedaan. Geeri .uitstekende ·spijkers in 
de voetbalschoenen en ·niet doel trappen zij-h Beri. ·eerste vereis-
te. · -- · 
CONT.ACT-Cû/J.USSI1. _________ _ 

. Het kon bijna. :h:iä/an'ders of deze ·comni;iss·i'e' ino~st b_ij accla
matie· word.en herbenoemd·; Dït Îs dan'onk gebeurd, zodat de he

, ren H.Eisenburger, · A. Roefh?g:;,1,. N .I!oef,wgel·,A.Hopp
0

enbrouwers 
en· J;Jager, voor de versteviging' van p.e opd.erlinge"vriend-

.... · schapsbandèn zullen zorgen.• He.t ïs h~ wel· toevoi-,trauwd. 
,REDACTG-G01,kISSIE, ... ·'·~••- ·; :.· .· '·'· · .... 

•• De heren G.Lam; P.Kemper e;.,· C.Niem1enhuLen hebbèn hun pen 
reeds geslepèn om de Lensrevue ook het. komende jaar· iveer tot 
onze ." huisvriend " .. te .. make.n. De heer Lam· brreft-~zi'jn · sporen 
reeds verdiep.d. We ;,ijµ· ·zeer benieuwd, naar de redactionele 

. ,· bverp:,ainzingel_l va'.' a.è,here,:i 1'.K_emper ~n C.Nieuwenpuizen. 
BIBLiül'HbC.ARIS; , . . . 
-"-..-,,,-...,.c==-c.. ,, . ' ·, . - ~ _· ' . ' ,, . . 

De lens-bibliotheek zal ook het komende.jaar weer worden 
beheerd door de heer J.van Wessem. Zijn ad~es i~ Wolwevers
gaarde 501. ~eden en donateurs djè,•·beiang sl;è'liëii-in~dë histo
'rie van Lens, en zich eventueel in èen stcndaard werk op s,ort-
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gebied: willen verdiepen, kunnen zich aan bovenstaand adres 
vervoegen. 
P~RS-CHZF. 

De heer J. nin ïiassem zal zich ook nu weer ge.an 
belcsten met de taak om via pers, radio en televisie pro
pagcnda voor onze vereniging te maken. Wilt U d11s iets 
wereldkundig maken, ,1endt U tot genoemde heer van Wassem. 
STE,UCIL-CGM1;ISSIE. 

Het vervaardigen van de Lensrevue zal in grote 
trekken door dezelfde leden geschieden. De heer R.M&hieu Sr. 
heeft zich weer bereid verklaard v:oç,r het typen.van de 
stenci+s te zorgen. De heer J.J.van Luxemburg schrijft weer 
voor één· jaar dè · adrès::.bandjes·; 

Het bedienen vari 'de stenèil-machinè gaat evem1el 
in andere handen over. De heer J.Linneweever heeft zich be
schikbaar gesteld om deze taak van de secretaris rver te 
nemen. De heer h:Eirnnburger en donatrice Kej;; .Weyzen zul
len hierbij wederom assisteren; Het ver:,ient evenwel aanbe
veling indi,n nog enkele personen tot deze commissie toe
treden. Vele handen melen Jicht werk en verzekeren een re-• 
gelmatige ter post bezo;rgi.ng. Voelt U zich geroepen iets 
meer voor Lens te doen, de heEr Linneweever zal graag Uw 
'roeping" vervt.llen. · · · · · · 
TOTO-c0M1>.I~ IE. 

De bezoekers van de jaarvergadering hebben wel, 
uit het financieel overzicht, kunnen constateren van hoe 
groot b lang de inkomsten uit de toto voor onze vereniging 
zijri. ·1fa · ,,efèn momè11teel nog niet hoe de toto "nieuwe stijl'-' 
zal gaan werken. Dat er een tot.o komt staat wel vast. Het 
zal zaak zijn dat onze vereniging ook hieraan weer:•een 
flink aandeel heeft. De heer J. Js,· er, V:eimars tr. 67, die zich 
in het afgelopen jaar volledig in de toto zaken heeft inge
werkt, zal vcnr het komende jaar de leiding van de te ver
richten v,erkzaamhede11 op ,z;i,,:,h neu,en. 1i,,ar ook hier is een 
flink aantal medewerke.rs d:r:ingElli noodzakelijk. Tijdens de 
jaarvergéldering hebben zich reeds enige leden beschikbaar 
gesteld. Het moeten er even,,el nog veel meer worden. Ieder
een is in.staat hieraan een steentje bij te dragen. Over
win nu eens Uw schroom en vraagt inlichtingen aan de heer 
J.JAGER, 
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Waar ik - zoals uit de Algemene Vergaderin,.; is ge

bleken - besloten heb de funktie van h0ofd uniorenle~der neer 
te leggen om deze taak aan een jongere ov-ë; te iàten, wil ik 
van de gelegenheid, die de redaktie zo vriendelijk is mij te 
geven, gaarne gebruik maken om lnngs deze 11eg alle junioren
leiders hartelijk dank te zeggen voor de prettige samenwer
king in de afgelopen jaren. 

COlllPETITIEL~DEtING LENS 1 , seizoen 1960-1361.. 
Distrikt West II - 4e klas B ( 209) 

- r;.s.o. 
- D.U.N.O. 

L.D.S. 

Zoett-rmeer. 
Den Haag 
Rotterdam 

- ~.S.V.Pretoria id, 
- Gr.W.Vac . Den Haag 
- R,l'.S. V. · Den Haag 

Eoi,;maals KEURING. 

- Lens 
- Maasstr. 

Paraat 
- Rij,,wijk 
- Scha nhoven 
- V .• D.8. 

Den Haag 
Den Haag 
Wassenaar 
Rijs, ijk 

Scho0nhoven 
Wassenaar. 

Veertien dagen geleden publiceerden wij de hamen van 
de nieuwe senioren, die zich moeten laten keuren. Aangezien volgens mededeling in de sportkroriiek, -in de-·maand augustus, 
i.v.m. de vak,mties van _ll.H.artsen) slccJ1·;s beperkt gekeurd za: kunnen worden is het dus zaak 01n zo oedig mogelijk bij het 
Bureau voor de Sportkeuring, Dunne Bierkade 1 dinsdagmiddag's na 5 uur J een volgnwn·alertje te gaan halen. 

Ten overvloede ·herhalen ·wij de nm:en 
R.Dekker Klein . 'v1.v.d.Laan, 
H.Dietz A.No,iee 
G.v.Duuren J v d ·pi· ·1 • • • J 
;,.Harders 
. , .Heerschop 
F,de lloogd 
P.Kemper 
C.v.d.Laan 

FüTv'S. 

H.P.v,d.Spek, 
P.Straver 
:1 .·venderbos. 

_Kebringsbewijs + recente pasfoto (voor
zien van naam ) bij het LC.:0-sekretariaat 

. La,an van Meerdervocrt 567, inleveren. 

Ben aantal spelers moet nog foto's inleveren. De namen zijn vorige "viêëk-gepublîë"ëêr-,L Haast ·je· m'et· inleveren anders 
loop je_,.de kans, dat je de eerste kmnpetitiewedstrijden niet 
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mee kunt spelen. De foto I s moeten uiterlijk 29 Juli inge
leverd zijn. Schrijf naam en gebc )rtedatum achter- op de 
foto I s. Inleveringsadres : l"iezenlaan 43. 

KAicPNI.i;UWS. 
Gro13j, 1: zaterdagmiddag om 3 uur, bagage inleveren op 

het Lensterrein. Dari zullen meteen nog een paar" branden
'de II kwesties besprokén worden. Zondagochtend om 11 uur 

.. vertrek vanaf Li jnkamp, de la Reyweg. 
Groep 2 :voor eventueel nog gewenste inlichtingen wende 

men zich tot dhr.R.Blok, Loosduinsekade 26, tel.395198. 
Zwemverklarin·gen, voor zover neg niet ingeleverd, naar dit 

. adres opsturen voor 25 juli. 
· Groet 3 :vanavond kampbespreking. Om half acht worden 

de deelnemers verv1acht in de -school aan de. i'ieimarstr.300. 
Z•.,.emverklaring m ebrengen. Tussen 9 en 10 uur· zijn· de ou
ders van deelnemers aan de derde kampweek op dit adres van 
harte welkom. 

VARIA. 
Over Ben l;uyck;x, van wie we vorige week het heuglijk 

feit van zijn verloving in Lugano berichtten, thans minder 
goed nieuws. Ben is n.l. op vacantie in Italië ziek gewor
den, is h2ls over kop np de trein huiswaarts .gestapt, maar 

'kwam niet verder dan Zevenaar, waar.hij met een acute 
blindedarmontstek:j.ng Ferd opgenomen. Hij is inmiddels hier
aan geholpen en maakt het thans prima. Spoedig beterschap, 
Ben. 

L,,.Pfil.ScIE5 VAM DE ALGEî\iENE 
De vrijdag j.l. gehouden Jcarvergadering was wel een 

zeer bijzondere. Het 1·1as, zoals voorzitter v._d.Laan in zijn 
openings,rrord memoreerde de 40e Algemene Vergadering van 

-·Lens, en bovendien de eerste, die in ons eigen clubgebouw· 
v1erd gehouden ! 

· Drch.niet alleen hierdoor onderscheidde_ deze verga
dering zich van zijn voorganger. Het was ons reeds opgeval
len dat de sfeer op deze vergG.dcringen ieder jaar beter 
werd en _er steeds minder onenigheid heerste en harde woorden 

. vielen. Welnu, dit laatst bleef ditmaal wel helèmaal achter
wege en de sfeer was aangenamer Ban ooit. Len duidelijk 
teken van welvaa_r,t bij Lens ! · ·· 
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We- zuilen. hier niet al· het besprokene nnder de loupe ne 
men, dcch slechts enkele ( de bel 8 ngrijks:te o.i.)onderwerpen 
vermelden. -:-:-:.;.. 

Lens heeft de wind in de zeilen, zo sprak de voorzitteJ 
in zijn openeningswoord, waarin hij vooral 'dê 1Jliko1> de toe
komst richtte. Op alle fronten floree.rt om;e ·club, maar bij , 
de~e voorui.tgang _is er nog é ri ding wat hem dwars, zit. U raac 
het al: het vierdeklassersschap, waar we als vereniging reed, 
ver boven uit gegroeid zijn, doch wat ons eerste elftal n0g 
maar niet van zich heeft kunnen afschudden, 0ok diverse ande: 
elfta1len spe'eh·te laag. Ons grote doel v·.cr het komende ja, 
moet zijn, hierin verbetering te brengen, vooral nu het klim, 
hiervoor -~nstig is. M~ar daartoe is inzet van alle krachten 
nodig en dhr.v.d.Laan deed dan o'ok-een·beroep op· alle leden, 
zich in deze niet te sparen ! Speciaal vroeg hij aller steun 
voor ons a.s •. jonge eerste elftal, dat een uiterst zwaar en 
belangrijk sei~oen tegemoet gaan (zie competieindeling elder, 
in dit blad- ) • ·· ·· - .. . . . . ... . .. .. . . . .. . _ . .. 

-:-:-:-
Ook deed de voorzitter nog een dringend beroep op de 

leden om zich bereid te verklaren, één of Bndere functie in 
de vereniging waar te nemen.· Gezien de enc'rme uitbreiding va 
het ledental, dient·ook het kader sterk uitgebreid te worden 
en dit is nog lang niet in voldoende mate geschiedt. Lief
hebbers voor een of andere functie kunnen zich alsnog bij he 
bestuur opgeven, er is altijd nng wel wat te doen ! 

-:-:-:-
.. · füït filfanbieél 'ovet-zicht"-gaf ge-en· roden -tot ·opmerking. 

lil. ar we hebben een grenzelo2;rt _1Je,1Yog9-_e;r::it1/L yoor onze penning
meester en zijn secondanten. He.t financieel beh.ëer van onze 
club is immers dermate omvangrijke~ ingewik. eld geworden, 
dat het niet· alleen ehor,,. veel tijd, doch ook grote vakken
nis vereist om· alles· in· goede banen te. leiden. Welnu, hierov 
behoeven we ons niet ongerust te maken. De wijze, waarop het 
lijvige financieel overzicht (zes pagina's) was samengesteld 
( voor iedereen volkomen duidelijk ! ) , de gedegen toelichtin 
de bijzr.nder vlotte beantwoording van enkele vragen en last 
but not least de kaspositie toonden aan, dat hier tlassewerk 
is geleverd. Een stormachtig applaus vie1 de. heer de Weert 
c.s. dan ook ten deel !_ 

.;;:-:-:-
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Q:,k secretaris Houkes~4lloCht een ovatie in ontvangs_t .. ., ·,:. _ 
nemen voor het onnoemelijk vele werk voor de c •1b. Het 
uitstekenë. verzorgde jaarverslag, de wekelijl{:(, toto-besl.om- ,. 
meringen, de stericillarij en vom1erij; dit alles verzorgde 
hij• buiten de gewóne activiteiten als secretaris ·om, op 
niet te verbeteren wijze. Ook Mevrouw Haukes werd in de 
hulde betrokken voor de talloze kopjes koffie, die hun weg . , ;. 
vonden naar dè Lens-magen. 

Toch is het verheugend, dat onze secretaris van deze
eigenlijk veel te zware - taak vóor een belangrijk deel 
ontlast is: het afdraaien van de stencils heeft Jan Linne-

· we ever op zich genomen, terwijl de toto is ·overgegaan in 
l:ianden van Jos Jager. Beide heren wensen ·we veel succes 
met·dit werk toe en vooral veel medewerking.· Jan, maar 
vooral 'Jos zoeken nog enkele assistenten ! Aarzelt dus niet, 
maar meldt U aan, tot heil van Lens 

-:-:-:-
···•·-. Oak .rle"andere. bestuursleden en functionarissen zonder 

uitzondering mochten tal van dankbetuigingen in ,ontvangst 
nemen. 

-:-;-:-
De ]JestuursYerkiezing vetlie.p vlot, het bestuur werd 

bij acclàmatie herkozen. Voor de ·'àamenstelling van de di
verse COillJi]issies zie onder"Officieel" • 

-:-:-:-
De voorgestelde driemans-elftalcommissiè .ontmoette 

weinig bezwaar, doch er ontspón zich een uitgebr,eide dis
cussie over- allerlei neven onderwerpen, ·d:i:e op·. z•ich zelf 
ze, r nuttig was, . doch .ons steeds meer vart het · aan de· 'orde 
zijnde chapiter deden afdwalen- _Tot dat plotse:j:ing de rij
zige figuur van Jac. v.Westing omhoog 'schoót en ·d;eze op 
minder par lemen tai-re, maar wi,l zeer effec~ie;v:e. ,w;ijze ·_de 
zaak wakker_ ·,fohuda,e eri voor een abrupt ei'nde zo:r;gci.e .!. 

_-:-.:-:-
Bij de rondvraag voerden verschillend~ spreke.ra. het 

woord, waarbij vooral de h·eer Walhain zich ol'ldersche.idde. 
In een bijzonder gloedvol _)Jetoog bracht hij ons via katten 
uit de boom, 'schapen over de dam, Paulus de apostel, koning 

. Philips II- en keizer Napoleon· naar de·'climáx : het 40:..jarig 
jubileumfeest in december. Hij kwam (gelukkig!) niet om 

:"'~ 
geld, maar vroeg alleen enthousiasme, wat de vergadering 
hem met een krachtig II JA II toezegde. üok deed hij nog een 
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•Warm pleidooi voor onze ·feestpet. 
-·-: -_ ·-·-

Nadat de heer Juffermans als laatste spreker hulde bract 
aan onzè voorzitter en verdere complimentjes links en rechts 
uitdeelde, werd om kwart over twaalf de vergadering gesloten, 

-:-:-:-:-
We hebben slechts een greep gedaan uit de besproken on

derwerpen. Te vermelden is nog de loffelijl<e woorden over om 
trainer, het helaas nog te.geringe bezoek aan de traiüing wae 
in gelukkig de l,,atste tijd een verbetering komt, het nog ste 
nijpend tekort aan incasseerders, de onnodige kosten.veroorz, 
door boeten, protesten én het zoekraken van ballen (iiefst lL 
in het afgelopen jaar ) , de collecte v.oor l).et a.s. kç1mp, die 
weer het nodige in het kamplaadje bracht, en:çi.enz ••. 

Al met al een prettige en zeer geanimeerde algemene ver
gadering, die allslszins rede~ gaf tot. optimisme en vertrouwer 
in de toekomst. G.L. 

:i'.NKELE STANDEN. 
4 BK 

1. i>,0A 3 15· '·11·: l 3 23 79-22 
2 VVP 16 · 16: 10 3 ·3 23 51-31 
3 VVP 17 · 16 · · 9 3 . 4 - 21 40-36 
4 Rava 12 . - 16 9 -· . -· .. 1 6 19 60-39 
5 Q,. St .12 16 :9 ·. - 7 18 55-24 
6 GDA11 14 -6 2 6 14 46~39 
7 Lens 13 16 4 3 9 11 35-60 
8 Vredenburcih 15 16 2 1 13 5 26-.93 
9 DHL 17 (x) 16 2 2 · 11 4 •' 19-67 .• 

(x) 2 ptn. inminde"rirtg. 
4 BL 

1 Q.Steps 13 9 7 1· 1 15 28-11 
2. GDS· 6 9 6 1 2· 11 · 34-11 
3. Gr.Wil.11 9 5· - 4 10 27-21 
4. Vredenb. J.6 9 4 1 .4 9 21-24 
5. GDA 12 10 3 1 6 7 .· 18-33 
6. Lens 14 lü l - , 9 2 '1f"43. 

.. -_- - ________________ ;: __ =_ ====::.=' ==. =====;;;;;::;;;;:;::;: __ ;_ _________ _ 
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33e JAARGANG· (1'.159-1960) n°4B. 28 Juli 1960 

Juli 

" 

. LENS I ZAKAGl:.NDA 
: Terugk~mst lste kampgroep 

Inleveren bagage 2de kampgroep 
: · Lens 1 - VVSB 

Maandag 1 Aug 

Lens vet- Concordia (H) 
Vertrek 2de kàmpgroep. 
Clubavond ! 
Pupillenwedstrijd om 6 uur, Dinsdag 2 " 

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

KASCUNTROLE. 
De k'li'?ltrolecomec•issie, die zoals op de Algemene 

Vergadering bekend werd-gemaakt, nog niet in de gelegenmid 
was· "gewilest· d.e "f:Liiä'nëiëliï Ïidmiii:: strátïë vàii oii'të· vel·ëniging 
te controleren heeft tha~c haar verslag uitgebracht luiden-
de: , .......... . 

" De kascöntrolecomiissie 1959/1960 heeft de boekhou
ding en de beschèiden berustende oné:er de penningmees.ter 
gecontroleerd en de uitgaven· g~durende· het afgelopen ver
eniging:;;jaar aan een beoordeling onderworpen, 

" Naar aanleiding van haar bevindingen .verle.ent de. com
missie haar fiat aan de décharge v,m de penningmeeste·r van 
het gevoerde financieel beleid• gedurende het. .veren:i.gings-

· jaa:r 1959-1960. · · · · ' 

CLUBGEDCU'//: 

De :kascontrole-commissie 1959-1960 
(i::.g. P.; .. van Onna, 

1m het clubgebouT1 al weer 10 maanden in exploi
.. 'tatie is en de onvermijdelijke kinderziekten daarvan van 

· 1ievei:lcde schijneri te zijn overwonnen, zijn er niettemin 
enkele punten r:.aar voren gekomen die, bÎj verbvtcring, de 
gang van z&ken in gunstige zin zullen beinvloedèn'. 

Bij eèn dezer dagen tussen het èestuur en de 
· behe"rder terzake gevoerd overlég ,.erJ.en bedoelde puntell na
.. der 'onder .het oog ge~ien. Als·g-evolg hiervan werd met weder
zijdse accoordbevinding de wenselijkheid aanwezig ge.acht 
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met· ingang van heden de navolgende maatregelen te treffen: 
a •. • verstr~k\{ing van con~umpties z.('l uitsluitend geschieden 

tegen directe betaling._Het_ opschrijfboek zal worden opgelegd 
b .. de plaats acht<?r._de_bar is met uitsluiting van ieder andez 
alleen voorbehouden aan de beheerder en de eventueel inci
denteel door llem aan te zoeken as:iistent(en). Dit houdt uitez 
aard ménvèns in, dat ook: het gebruik maken van de waterkraan 
achter de bar, a!l.n:· bez-osker·s ··rtiet kan worden toegestaan; 

c. de wekelijkse c.lubavonden eindigen, zoals bekend te 24u00. 
Op dat tijdstip zullen de bezoekers ook inderdaad het club
gebouw moeten hebbe.n verlaten; 

d. zeLibedie~ing kan eveneens niet meer worden toegestaan • 
. -: :-:-:-

Voor de goede orde wordt er de. aandacht op geve~stigd 
dat het lid de heer F.v.lfourik bereid werd_ gev n.den om gedu
rende de vacant:l.e van de .heer 1. de Boer ren het tijdvak 31 Ju
li t/m 13 Augu_stus a.s •. het beheer. van het' 6J:ttbgeboÛvrwaar te 

.,.nemen. 

OFFICIEEL 
· In ballotage: 
n° ~ J.P.A. Langerak, 2.2.51 Vledderstr.80. 

9 W.J.B. Keetman, 18.:J..51 Weimarstr. 47a 
10 P.A,J.I. Heemskerk 31.7.51 Oosterl,eso,elenstr.289 
11 · L.C.I. Grossat; ·15.1u.3a Viitte de "i.'i:thstr. 158 . 

Nieuv1e donateur : 
ri 0 662 : H.J.!c,. de Jong, Maagdepalmstr.5. 
JUllIOllliN-ÓOi\TiiISSIE: . 

In dé vorige Lensrevue stond summier aangegeven, dat deze· 
commissie pra~tisch ongewijzigd was gebieven. Het belàngrijke 
feit, dat de hoofdjuniorenleider hierin niet terugkeerde bleef 
"officieel "·onvermeld; De heer P.1kershoe.k {'!r •. , ... was .. er even-
ivél vän óvêrtuigd, ·dat·· de- tijd gekomen v;~s,. om zijn f~ctie 
aan een jo_nger lid over te dragen. Ruim elf· jáär ·nácl:"ae heer 
Mee,sshoek in de juniorencom;:,issie zitting. 0nder zijn bekwame 
ilieiding is deze uitgegroeid, speciaal wat kwaliteit betreft, 
tot wat zij thans is. Daarvoor zijn we hem heel veel,dank ver
schuldigd. De heer J\,eershoek draagt een prima geleide junio
rena·~delinr- over. Zijn grootste wens is, dat de onderlinge .sa
menwerking zich steeds mag vèrbeteren, zulks tot heil _van de 

· vereniging. In een andere functie en tevens als bestuurslid 
blijft de heer Meershoek zijn bes.te kracht.en aan de vereniging 
geven. --------------------------
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V.ARIA. 

Ons lid de heer B. Luijckx is vrijdag jl. na een wel 
zeer druk bezette vacantie ,, verloving en operatie, op zijn 
basis aan de Valkenl:io~läan weergekeerd. G feliciteerd Ben 
met de voorspoedige genezing. We hopen, dat je ondanks het 
gemis van de " blinde " darm een 11 open " oog voor het · 
voetbalspel zult "liëbberi overgehouden. 

_ Onze"donateur, tevens candidaat-lid, de heer J . .A.Bos
_ .. 'man; werd deze week verblijd met de geboorte van een zoon. 

· Nu het·eerste· schaap, ·over de dam is, t.w. Pa zelf, de 
stoute· voetbalschoenen heeft_ aangetrokken, hopen we binnen 
afziènbare tijd ook de nu zes zonen als lid te mogen in
schrijven. 
KNVB-TDTO. 

De voorbereidingen voor de toto welke.op 21 au-
î;ustus aanvangtziJn inmiddels in volle gang. Alle senior
leden en dom:teurs hebben· van de· toto-commissie een regis
tratiekàart ter invulling_ ontvàngèn·. Wilt U deze kaart aan 
beide zijden volledig invullen. Deze kaart moet zodra deze 
weer in ons bezit is, aan de KNVB.worden aangeboden, waar
na een stempel van de KNVB aangeeft; ·dat de deelnemer als 
officieel lid staat ingeschreven. Hiern"- ontvangt de deel
nemer sen, gede·e1 te van deze kaart terug. Het is vanzelfspre-

·: __________ ,:_,_kenét -dat-hiermede enige -tijd ·gemoeid· is-. -Het is dus va.or 

1 

onze leden .en donateurs Zóak, de d.oor hen ingevulde kaart 
· direct weer in te leveren- bij de heè·r .. jó's-jio:ger; Weimarstr • 
. 67. - Alleen dan, kan de toto-commissi.e garanderen, dat U 

op 21 aug a.s. direct. kunt meedoen. i~ogen we op aller mede
werking rekenen •. Bij voorbaat hartelijk dank-• 

...... : . . Tot.o-coinmissie: J.Jager. 

. ' JUBILElfü-Weds tri,iden. . .. . 
Eerder dan oorspronkeli;jk voorzien beginnen we met 

het spelen van nedèr1aag:.v1eds~rijden .;,oor .ons eerste elftal. 
Een eerste elftal, cîat·vanzelfsprekend nog steeds uit proef
nemingen bestaat. Zondag, 31 Juli a.s. komt als· eerste op 

· bezoek V.V.S.B. uit Noordwijkerhout. Enkele jaren geleden 
hebben we, als derde- klasser·, een aantal wedstrijden tegen 
deze tegenstander gespeeld. We_ ln!Jl.I\l?n dus bij voorbaa! re
kenen. op E: en prettige wedstrijd. V.oorts zijn momente·el nog 

• besprekingen gaande met Leonidas,. Rotterdam, Lisse, Olympia, 
Gouda. H.oe het verdere programma zal worden kunt U in de 

: ... 
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volgende Lensrevue lezen, 

Voor de vereniging welkè•ons elftal de grootste nederlaag 
weet toe. te brengen ·wordt een aantrekkeliJke prijs in het voor
uitzicht gesteld. 

· ,ile hopen evenwel dat onze spelers zich niet gemakkelijk ge
wonnen zullen geven,, Voorlopg prettige wedstrijden • 

. . ogelijk ·zullen op .7 •aug.a ,:'l) .• :meerdere elftallen van Lens 
in ·.het .veld, moeten komen. l\let het oog op de vacanties zal het 
wel moeilijk zijn om tot een goede samens,telling te .komen. De
genen, die dus in de maand Augustus nog van huis gaan, worden 
verzocht dit nog deze we.ek op •te geven aan de heer H.Houkes, 
2e Schuytstr,60. 

LENS - VVSB, Zondag 31 juli 60 - Aanvan(2u30'. 

i.,pstelling: H.Eisenburger, P.Haket, J.Ras, .H.Dié-tz·,ff:'p·eeters, 
H.Haket, H •. v. d. Spek ,P .K,:mper, F .Bont_e ,B.Hendricks ,H.Bezyrsber
gen van Henegouwen. Reserves .. : N .'de ,Gruy,ter, ·A .Linneweever, 
.G.van .Duuren, P.Meershoe.k, C.v.d.BEwk. Leider:_dhr.S.Gras. 

Zon<l.ag 31 Juli 1960: . . 
TuNS Veteranen ..: CONCORDIA vet. '(· Hillegom ') 

• - .' - J 

kanvang 3 uur~ · · · · ' · · 
De sp<ilers ontvangen een aan'sclirijving • ECO 

. BEZOEK UI'l' ENGbLAND. : 
Op dinsdag,. 2 aug. "a;s·_- om 6 uur 'zal 'er een wedstrijd 

gespeeld -worden tegen' ·een Engels schoolelftal 'die op het ogen
blik met 'v,caritie in den Haag is. Er wordt gespeeld in de vol-
:gende opstelling: · · ' · · _- · · . · 

. , ;Il..Bruggemans, J .A. G.rooi;huize:n,D.v. d .Steen, 
J .W~lsarie, W°'lff, ,c.y.Egond, F.Koene, A.Ko0pmans,J.1,.Groot

_huizen,. J ~Qobben, .... F~"'··d. Bre.emer-r . C . .Reabel-.- ReseFVes-:--J ,-de Waari 
L.Englebert, J .He ins, H.Brandenburg" Leider :. dhr.H.:v.àn Dijk. 

Zore dat je op __ tijd ( 5u!l5) aanwezig bent en zet je beste 
beentje. voor. want dezlál Engelse.jongens kunnen.pok heus wel voe1 
ballen. . 

_ ... _. Afschrijvingen.: s.v.p. z_o weinig mogelijk aan de heer 
H.van Dijk, Harderwijkstr,5, ... 

. . -.-.-.-
KALPNHUWS VOOR GROE,P II. 
Bagage inleveren: zaterdagmiddag tussen half drie en drie uur 
op hèt Le:nsterrein aan de Hengelolaan en beslist niet later war 
de wagen rijdt om 3 uur· weg. Zorg ervoor dat op je bags ge je 
naam is aangegeven. Ook het merken van k1edingstukk'en en verde1 

' . ' 
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uitrusting, voorzover niet gemakkelijk te herkennen, is 
gewenst'. ·· ·· · ·- ·· ·· · ·· ··-- ·--- · ·•• · ·· 

Voorwerpen van waarde: Laat alle waardevolle voorwerpen, 
die gemakkelijk beschadigd kunnen worden - horloge, vulpen, 
enz •. thuis. Anders is toch het gevolg, dat je ze maandag 
bij de leiders in bewaring wilt geven en dat veroorzaakt 
nodeloos last. ' 

Zakgeldi r:it heeft al tot veel moeilijkheden aanleiding 
gegeven. Er zijn vaak jongens die te veel en andere die te 
weinig zakgeld bij zich hebben. Grote bed~ageri heb je be
slist niet nodig. Houdt je daarom aan het gestélde maximum. 
Want je zult begrijpen dat 'het voor de jongens die slechts 
over weinig geld kunnen beschikken, niet leuk is om toe te 
kijken terwijl ande:z:~n z;i,_ch_ v9cn !!lJeê k@11E111..Yero.orloven, --- - .. --••· ~·- -· -------- - ..... --- -- ,, ··- -··------
VE,RTRÈK: zondagochtend gélan we gezamenlijk naar de H.Mis 
van 8 uur in de kerk van de H.Pius X - parochie op de hoek 

'.van Zo.meoord en Hengelolaan. Zorg erYoor dat je op tijd 
bent. D arna•wordt meteen gestart. , 
Enkele mededelingen: 

Bij-eventuele regendagen(middagen) is het nuttig dat 
de deelnemers enige spelen bij zich hebben zoals o.a. ver
schillende kaartspelen. Neem daarom allen het e.e.a. mee. 
· Voor degenen die'nog geen zwemverklaring ingeleyerd 
hébben wijzen wij nogmaals op de gevolgen : degene die geen 

. zwemverklaring inlevert komt_ in geen geval in het zwembad, 
anders dan als toeschouwer. Bezorg ze daarom uiterlijk 
vandaag, donderdag, bij de heer R.Blok, Loosduinsekade,26. 

KAlill'NThUWS VvOR GROEP III. 

z.·,emver•~laringen: vandaag nog opsturen aan dhr .R.Blok, 
Loosduinsekadé, 2G, of anders uiterlijk morgen, vrijdag, 

aldaar bezorgen. Wie geen zwemverklaring heeft ingeleverd 
komt niet in het zwembad, ook niet in het kikkerbadje, al 
heb je al je diploma's bij je. 

Verdere inlichtingen : bij de Heer H.Van Dijk,Harra:-wijk
straat 5 

Kampkommissie. 

-.. 
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Eindstand Lens 2 ( Jun.) A 6 .· 

1. Verburch 1.8 12 5 1 29 33-15 
2 Juvèntas .18 13 - 5· 26 ·- 5S-28 -- . -
3 Velo . 18 ' '25 · . 11 3 4 41-22 
4 DHL 2 18 10 2 6 22 ·54-26 
5 Valkeniers 18 7 3 8 17 34-27 
6 Lens 2 17 6 1 10 13· 22-28 
7 Wit Blauw R.K. x) 16 6 2 8 12 23-28. 
8 St. Voorwaarts 17 5 - 12 · 10 28-49 .. - .. 

9 BKAVV 2 16 · 4 1 lID ,9 21-38 .. 
10 Bl.Zwart• 2 xx)"" 18 4 1 13 5 , ·16-55 -

x) = 2 pnt. in mindering 
xx) = 4 Il ' Il Il 

ATTENTIE. ,;:,i,: - ·- . - ··•• 

De wedstrijd ·van de veteranen tegen Ccnoordia, 
uit Hillegem, wordt niet gespeeld •:P Zondag, zoals 
elder$ in de Lensrevue Ye rmeldt r··-irE.8x op ..... 

. . . -._ ' •· 

ZATERDAG, 30 JULI 1960 om DRIE UUR. 

' Z(JNIJERT, DINSDAG, 18.40 uur, plaatselijke tijd. 

De Lenskarnpgroep staat na een summiere maaltijd, 
als slut van een middag van betrekke.lijke rust, 

.rre t e_en waterig be sluit·, op ·het punt te vertrekken 
voor een toclitje 'naar Breda. In de loop van de 
ochtend, werd zij het n:et .enig uitstel, 1:e slag gelegd 
op _de eerste _prijs voor voi,itbal,-- béhaälddcicr middel 
van een 5-4 .overwinn:i,ng en een l:,.,'l gelijkspel tegen 
Zi11a~uvr1n:..:fg~ruit, de enie;e moge A.lclasser, v;elke · 
111 e aa e wedstrijd niet ov er steun te klagen had. 
Op Maandae; werd, behoudens de eerste 'wedstrijd 
te een zwaluwen Vcorui t, è.e 4 kBmp grotendeels afgewerk 
met slechte resultaten 1:ij doelschieten, middelmatige 
bij harlopen.en goede bij verspringen; Heenreis vlot 
verlopen l:E houdens een vrij wel ongeneeslijke kettini:; 
van Fr .de Hoog- d en een ev.eneens .minder _soli.de voorban 
van Ch .Nuytens. Beide RX.l!XXX euvels evenwel in de mees 
kamaraadschappelijke verhouding op omslachtige wij ze 
verholpen. Voor de rest vele groeten. 
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Zaterdag 6 
Zondag 7 
Zondag 7 
1!aandag, 8 

Augus·tus 
Il . 
Il 

Il 

LlNS 'ZAKAGENDA. 
Terugkomst 2de Kampcroep 
Lenc 1 - We;terklvartier 

. , ' De derde groep kampEerders vert: ek~. 
Clubàvond ! . 

. . ' ====-=================------====-========================== 
DE' K RSTB K1,i .PWEEK nr ZUNDERT, 
· Na de lange voorbereiding, die mkt de nodigè str:.ib-

. belingen i\lepaard ging, toeen 12 levenslustige Lens-veulens, 
doàr 2 even levenslustige, maar toch wat bedaardere hengsten 
(niet letterlijk) in toom gehouden met van èntnousiasme: . . . , " 
blozende hoofden en trillende benen naar Zundert om daar 
•in éitn week álle· zorgen van examens,· school, r.erk e.d. van· 
zich af te schudden zodat bij terugk.eer de veulens weer met 
vreu"de in. de grote levensweide konden dartelen en sprî:n- ·· 
gen. 

Binnen hit uur waren we in Rotterdam'waár zoals · 
ge\voonlijk ijs werd ·,ge!/uttigd. Daarna gingen w~ yerder n;ar 
de i:oerdi jk, hier wèrd gegc ten. Vlak' na de Ivfoe]Cgj,i-k dokpn' 
We J.·n een çafe.. ~ .- - _"'::: .. -:..,.-. '.:"· -,.:i;.,... .... _, :- - •. _.. · - · ·',. • .... .,. . l d •• .. • • • • l. • 

• t .. ~. ~ , .-... l -J ~- .... .: ... ,,_.~•, -~, .• 
• ->' .. "-.. ... , 

. ~ . .. .,:- ' 4 -~ 
... , , , • r , - " ,,.~ • ""' , - J r . . , ;" \ . , ~-~ . 

t 

. .. · iiï' ~~\\\ \ \> 
11/ 1\, '. 

\.\• I , \ , \ ' , 
,, .(.~~-...: . \ \ ' -- \\\,'\. ,,,,. 

1 

·. \\\-' \,.}.\\,\\ -
De d0rstigen bevredigden hun kelen en de gok-lus

tigen lieten de dubbeltjes en de knik ers rollen, Frits de · 
Hoogd wist ~et slechts 2 ballen 460 punten te vergaren·. 

1,:aar na 1!oerdijk kwamen, de moeilijkl:1;1de_n: · gebro.: 
ken ketting en lekke band die met veel woorden en door een 
bepaalde figuur met weinig kunde nà rui·m eer{ uur prutsen ' 
weer hersteld was. Jle grote g,-oep, die van de 11·doodrijg.ers 11 

, 

' ' 
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. en" wegpir.aten " kv1arn om half 6 in Zundert aan. :i.ij máakten 
de tent in orde. De kleinè"groep arrivee:cde om kwart over 7 
ih Zundert. Uadat het kamp op plechtige .ij,e gèopend vras, 
·toog de L,ens-groep op minder plcçhtige wijze naar café "De 
Sport ,i waar ·de rest van q.e avor.d met veel vocht, biljart
ballen en kaarten doorgebracht werd. hierna doken we allen 
ons nest in, om te proberen il'}1llaap te komen waar we ecliter 
slech·ts na hardnekkige en l:rgdurige pogingen in slaagden. 

De. maandag begon met een Jï.His ( zoals iedere kamp dag ) 
- en met de traditionéle regen. Nadat wij een ·angst aanjagende 
hoevee1-heid brood naar binnen hadden gewerkt (Lens is ieder 
jaar weer karnpioen'eter ) speelden we_ 0!1Z_El 1.:ite voetbalwed
strijd tegen Zwalm.en Vooruit, die.we met 5-4 wonnen. Hierna 
vrnrd de vierkamp met doelschieten,. sprint en verspri_ngen gro
tendeels afgewerkt. 'à-Avonds werd er hevig gedebatteerd, 
maár uiteindelijk ·werden cîe wel zeer. schor t·craakte kelen m0t 
ijs-coupes ·en pa'.tat gesmeerd. ife had;i<c,n hierna eÉ,n rustige 
nacht. Op dinsdag werd de return-wedstrijd tegen Z,Hümven 
Vooruit gespeeld, die Oljldanks de te-ger,werking Vf::n alle kanten 
(:pulJliek., sch(?j_c1srt~chte~) in- een 1-1 p:-clj i:fJr,e-1 ei!1·ligd.e. 
lJeze wedstriiid ,:erd nl. door de heer" van Lie,.1r,t in ·.hoogst ei
gen persoon geflotèn. Deze hee'r wilde om de s,,:.nr,ing er in te 
houclen Zw. -,r. lä ten winriei;,., hi,j wendde alle mi ddeien aan. om. zijr 

·doel. -te bereiken; onze- gre_nsrechter dè heer .Sarclea rierd to-
taal genegeerd en twee- zi;,er onschuldige Lens-Ja: apert ( ! ! ? ) wer
den zonder enige waarschuwing uit het veld ee·z.:nden. Er werd 

' r.an z,,almen een pen: lty tocgew~zèn, waar zelfs deze Zwaluwen 
niets van begrepen; geluk~ig werd hi,j echter door keeper Fr1 ti 
gestopt. De middag werd do:orgebracht met biljarten in de 
11 0s Hekop " of luieren in de tent. De luiaar,1.~ wisten zich ech
t-er toch r;el nuttig te r.;aken door de heei-r van Gastel in de wa: 
b&k te depon0r0n na hem ePrst gt:'kneveld te hc.bben. Om ongeveel 
een uur of aclit I s avonds "îverd Breda opgeschrikt, door t·,-,"aalf 
jongelieà.\'ln, waarvan er enige een bepaalde voorkeur voor het 
zwakke geslacht bleken te tonen. Om erger te voorkomen lood
sten de leiders ons een bioscoop binnen.-Hierna werden we ge
tracteerd op Jië.tat of ijs. De terug,,eig n2er-:i. ndert was, omdai 
·iedere l:..nt;:.w, 11Faal ontbrc.k, nogàl ;,.e,, de clm:ikere kant. 

·,.'o~nsdagmorgen werden de zwe111,eûstri;jden gehouden. l\;ax 
licersc~.b:p ( :iD sec.) en C .lfoyte:ns (34 sec.) zwommen ons naar 
de eer,rte plaats voor ûi t 'oncl'erdeel ondanks Je niet zo beste 
estafette,. Na -he,:; ZF<,rnmen stapim we •in de ,bus om Yia Breda en 
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Waalwijk naàr' Deri Bosch te gaan. ·Hi~r mócht eenieder op··. 

, '. eigen gelegenheid de sté.d bezichtigen. Om 5 uur moesten · 
we weer bij 1 t station_zijn. F.nige enthousiastelingen die 
om half vijf al aanv1ezig waren gingen nog even de sta tións 

I 
restauratie binnen en bestelden een"goedkopen sorbet". •Wie 
beschrijft echter hun" grote ·ontsteltenis toen er afgerekené!·, 
moe_st worden". Het " goe.dlrnpe sÓrbetje ,,· k. am h,.,;, op f .1. 50 · · ,: 
èxclusief te staan, wat voor verschillende figuren t ,,en • ·, 

. , . . . t 
zeer grote slag 1,etekende. De terügweg werd via Tilburg• ' · 
ondernomen. Èij aankomst in Zundert werden we op een heer-· 
lijk bordje erw~t·ensoep vergast. J;onderdagmorgen hield ae· 
regen ons in de tent waar de káarters zeer hevig•: ~n ver
woed hun troeven op de tafel smeten. 1 s J.;iddags. voetbalden· 
we ·een wedstrijd tegen een combinatieteam; ·wegens· de slech
te toest,md vari de, velden in het sportpark werd _d~ wedstr•ijd. 
in Klein Zundert gespeeld. On2e voorhoede wist liegen doel- , ·__ -
punten in het doel. te Jloffen fraar t genover de tegenpartij 
de in regejas en met bokshandschoenen geklede doelman Guido, 
wier,s capuchon. net boven het·hoge /P'as·uitstak, m&ar twee' 

/ kesr. l'list .. te verschaken .. 1 s Avonds··werden we door de kar.ip
staf op een melige filr;1 onthaald, _waarvan vrnl nie$and var.l 
ons de inhoud zal kunnen na vertellen. Le film was zo span

. nend à.at het geronk en gezaag niet van de lucht was. i'& de. 
film werd nog van de patat en het ijs'van Els.genoten.· 

· Vrijdagmorgen werd er gevolleyd waarbij nog eens o'lrer- : 
duidelijk de superioriteit van het eer.ste team bleek dat 
zowel het t;eede team als ook fü,alm:en Vooruitt (3-0) (!an de 
zegekar bond. 1 s },iddags werd er gevoetbald tegen een ~ë- . 
lectieteam van· de kampdeelnemers:.Deze wedstrijd wonnen we 
met 3-1. Carel v.d.Laan onderscheidde zich door·de hattribk , 
te scortm. ltierna werd er gezwo·mmen, wa'arbij het ui ÏhÓÛdings·.: ; 
ve:rmogen van sommige lied.en op de proef werd g.csteld doór, ·•. 
'LO baàntjes ( 500 m.!) binnen á.e 11 min. te laten zwem!]len, 
Vrijdagavond' ,verd er wederom gevoe·tbald en wel tegen het , 

· l,eidersteam. Zelden hebben we· zo'n stérk elftal bij ,elkaar 
gezien. De leiders waren in alle opzichten béter en ,;e ver
loren d2 .. a. wedstrijd dah. ook"met 0-6. Deze schande w.erd 

· .echter ·t;giet gedáan door de· prijstti',reiking waarbij ,.·e. te, · · 
wetèn k amen d,rt we op alle . onderäe'len (volleybal, vierkamp, 
zwemmen en voetbal) de eerste prijs. haddq1_ behaald; Hierna 

' hebben we nog even in µet do:i;-p, geboemeld. én_ 1 s avonds werden,• 
we in de tent door de leide.rs op diver.se ver~naperingen · ge-
tràcteerd. \ · '~ · · , - ·-· 

' ' ; 
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, Zaterdagmorgen om half tien precies vertrok een ster! 
uitgedunde karavaari (lv .man )vpor de thuicrsis naar Zun1e-t. 
In ,,en moordend tempo werd de lieg afgelegd. Om 11 .uur zaten we 
op de l\loerdijk en om half twaalf in Dordrecht. Hier genoten we 
nog éénmaal van de Zundertse boterhammen en om kwart,voor twaal 
zaten we weer op de fiets. Om l uur v,aren -,~e Rotterdam uit. 
Dit had nog eerder kunnen zijn als Wil Venderbos- niet zo'n oveJ 
dadige belangstelling voor het Feij,móordsta<!:ion had gekcwterd, 
Deze belangstelling kostte hem een aan~ienlijk aantal spaken er 
één nog aanzienlijkere slag in zijn wieL Dit euvel werd echteJ 
dooreen vriendelijke Rotterdamse fietsenmaker verh~lpèn en zon
der verdere noemenewaardigheden zaten w"l om half drie in de cf1 
tent , waar met eèn flesje limonade deze geslaagde kampweek 
werd besloten. Tot slot willen we onze leiders onze hartelijk 
bedanken voor hun opgeofferde vacantieweek .raarin ze ons va,i 
leiding hebben voorzien, 

Uw verslaggevers ! ! Charel Nuytens 
Guido Halleen. 

OJ<'FICILLL · '' 
In -ballotage: 

11 1.C.I. Grossat, 15.10.38 Witte de Withstr.158 
12 W.è.J.v.Putten, 21.12.46 Noorderbe~kfü,nrsstr.230 
13 J.F.Schutte, 21.6.51, De Gaarde 143 
14 P.A.J .Schouten, 17 .3.4s §tortenbekerstr.81. 

. -ieuwe donateur: · 
663 W.W.L. v.d.,'.,pek, Fred.Hendriklaan 110:· 

-:-:• 
NED.1;,RLl,AG-WLDS'i'RIJDEN LUiIG EN SNhL : 

-Zaterda-g, 6 Aug 60 : Lens - Westerkwar-Gier Aanvang 
-Zondag ,14 " : Lens - 1isse . " 
-Zondag 21 " ' : Lens Olympia(Gouda) " -
vPbTELLING: Lens hMesterkv,artier (zaterdag, 6 aug. 60) 

l8ul5 
14u30 
14u30 

H.Eisenbmger, P.Haket, I{.Kemper, H.v.Dijk,C.Peeters, 
J.de, Heer, V,.Venderbos, H.v.d.Spek,F.Bonte,P.Kemper,J.Ras. 
Reserve : R.de Waart, B Hondrichs, H.Beijersbergen., 

-:-:-:-
VAN DL JUCO 

-Kampnieuws voor groep III. 

' 
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'Bagage : 
inleveren: zaterdagmiddag tussen half drie en 

drie .uur op het Lensterrein aan de Hengelolaan en beslist 
niet later ·want de wagen rijdt om 3 uur weg. Zorg ervoor 

·. dat,.je bagage met je narup.kaartje,is vo0rzien: . 
J11erk ook al je kledings,stukken, · voorzover niet 

gemakkelijk te herkènnen. . "1 • 

Voorwerpen van waarde: -Laat alle, wáardevolle voorwerpen 
horloge, vulpen etc •. thuis. 'i!,nders worden, ze toch 

maandag bij de lei~ers in bewaring geg~ve~ en dat veroor-
zaakt.nodeloos last. , ' 
! 

Zakgeld: Dit heeft al tot 1'eel moeilijkheden aanle.iding 
gegeven. Grote bedragen ,heb je teslist niet nodig.· Houdt 

je daarom aan het g:i st"eldè maximum. <, 
' ' 

·~Vertrek: Zondag.-ochtend gaan we gèzamenlijk naar de H.Mis 
van 6u45.in de kerk van -de H.Pius ~parochie op de hoek van 
Zonneoord en Hengelolaan. Zorg er yoor dat je .op tijd bent • 

. Daarna wordt meteen: gestart: ! • • ·· •. • · 

Erikele mededelingen: Voer degenen die nog geen· nremverkla- · 
ring ingeleverd hébben wij"en we nogmaals op de gevolgen, 
hij die geen zwemirerklaring inlevert komtvin geen geva). 

.in het sV/embad anders dan' als toeschouwer. Bezorg ze daar
om uiterlijk vandaag nog, ,donderdag, bij de heer van Dijk, 
Harderwijkstr.5. Bij eventuele regendagen is het nuttig dàt 

, de déelnemers enige spel1Bn bij, zich hebbe~c zoals o.a. kaar
.. ten •.. , ---'----'---'-~-------------------

VARIA. 
.. -~ ... 

-Harrie. van· Leur die een paar wekèn uit logeren is 
geweest in liet Westeinde ziekenhuis, is na een goed geslaag-

. d.e ooroperatie w.eer thuis en volop in de running, Profi- ...- · 
ciat. 

-:We· vernemen:, 
men .,·1. O.Hederlandse 

dat Gerard Jehee.slaagde voor het exa
taal en jettè?en. Van harte gelukge-

wenst... . , . , 
·-Guido Halleen deed eveneens wat van ·hem verwacht 

werd en behaalde het !/!ULO-diploma. Hulde en proficiat ! 
··-1'.inder gunstig nieuws .over Bep Beek, die op 23 Ju~ 

li in het Wcsteihdeziekenhuis werd opgenomen met ons op · 
dit moment' nog 011bekend letsel. Lens, wenst hém van harte 
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sp@@dig beterschap, 
• 1 • 

1/IDS'CR IJDV 1.RS kG. 
Deze eerste vredstrijd van het seizoen gold voor de ;j'ubi-

, 

, leumnederlaagv,edstrijden. 1.oeilijk is het I n overzicht·. te gc;yen 
omàat het elftal' in 'n experimenteel stadiüm oevindt, daar);,ij -
!}Of, drie afächrijvingei;,., 'l'och. hebben de supporters(sters) kun
nen genieten van 1n aardige wedstrij.d temeer daá:t' ·Bonte direct, 
al, met I n goed schot d.. score opende. P .Kemper had. kort da rna 
pech t,ren zijn schot~ door de paal gekeerd we:r:d, Hendriks deed 
het beter, even als V.d.Spek. Paul Haket wilde nok niet achter-
blï jvendin pas sê erde Ei sen burger · perf eet. Hendriks bra ch~ voor . 
de rust starid nog op 4-1. VVSB verkleinde·.d::o 2chttrstand• r.a de 
rust op 4-2. Bonte vond dat kennelijk niet goed en passeerde 
de bepaald niet safe VVSB-keeper. 5 Min. v00r het einde speel
de. Peeters handjebal, gevolg; pe;n.alt~ welke bcmut werd (5-·3) -

' wat ·tevens de eindstand bleek te zijn. ·Dé &anv;ezige lijnr.:en.sen 
.zullen' het met me eens .zijn dat deze stand (,eflat.teerd is, 
ze'..cer 3 doelpunten kre,:;en v:e van de keeper c2.deau, térwijl 
VVSB bepaald voor ons doel g· en geluk had., of i'.i:as J:iet· 'n te._ 
kort aan· techniek.van hun.Sommige van onze speler<a stonden soms 
raar te schutteren, men mag dat &an het' gladde veld en de.on-

. vtennigheid wijten. Overigens ondergetekende hseft zich èest 
gearnuse~rd. , · Vawa. 

Zaterdag'in de nami·ddag was er luid gekreun aan de Hengelo-· 
, laan, de reden, de veteranen hadden gespeeld, i\,ensen vmt is er, 
geploeterd en_ waj; 'Il ,es.p.rtt .• b:i;_ werd, gedraafd dat het_ 'n lie-,-

· ve lust was. Guus Roöderirijs·wi 9t de eer te redden. ·Jammer dat 
er geen scoµts van 'n profclub waren,. dan hadden ze Joop Schut·:: 
te 'n_ prachtige zweefduik zien mak.en en daar 'ckor 'n kopbal af:... 

.. ,geve:ri,.die van 'n betoverende schoonheid, ,,as, helaas- het trcilf 
i- ·--.,geen do.el, even;Jls de vele kansen die er waren, Geflatteerd is 

.. de 1-4 !lederlaag, maar dat ge;eft niet want er is prettig ge.:. 
speeld. - -

Vav,a. 

·. / 

' ., 

,. 

' 
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LINDSTAND LENS (Jun.) 

p • --------

3 I H 

1. VVP 1 18 ::.5 1 2 31 67~23 
2· Q.Steps 2 17 12 1 4, 25 48-22 

. , 

3 Lens 3 - J,8 9 3 6 21 34:-39 
'4 GD.(I 2 x) 17 9 4 4 20 48-29 
5 Rava 18 7 6 5 20 34-27 
6 DHL 3 17 8 2 7 18 32-28 
7· Vredenb.2 17 5 4 8 14, 28-35 
8 Westl.2 18 3 3 12 9 22-41. 
9 · Verburch 2x) '16 3 2 11 6 21-51 

10',. Gr.,Hllem 2 18 l 4.13 6 21-C,0, 
x) 2 pnt .. . in mindering .. · , 

ZDlH)ERT, DilfSDAGAVOND '7 .'30 uur. 
. . . . 

DE T.,/EEDE KAMPGROEP 

sche.e:ri het. spreekv.rocrd,·dat een gced begin bet halve we: 
·is in p;ractijk te zullen brengen,· en.het begin was dcm 

c,c1~ uttstckend. . · • '· ' 
Reeds. bij de kerk Yiclsn t.wce le!,ke banden-te betreuren 
Om 9.15 uur wèrd eindelijk gestfil't, dcch-al v.cor .Rctter 
moest band nc. 3 de routine c,peratie cndergaar.. 
Daarna werd evenwel eer. Ylot tempq cntwil,keld, · zGdat r&: 

nee vpij vrceg en·vrij drc(,g in het kamp arriveerde. · 
Bier wacJ,t.te neg· een minder prettige verrassing, wa11t d 
Zaterdag dooi· de eerste kámpgroeJ::, 'ZJ.; keurig in ,crde 
gebrachte tent, was inrrd.dde1s aan eer; andere vereniging 
gegeveli, en .in plaats van ir., twee mcÉ;sten cnzé jon&ens, 
36 in getal, in één tent worden cndergebracht: ·· ·· 
Va.~kundig stap'elvrerk bewees echter àe ju.i.stheid van de 
zègswij ze Gmtrent de mal{ke schapen, hoewel de vergeJ.ijlr 
misscliien niet geheel juist gekozen is. .· · 

· 1\1'.aandngcchtend werd vècr het eerst sir:ds Yelé j sren .lt. j 
· ,itr alend w_ee·r de Yierlrnrr.p à:rgewerkt. _ 

De athletiek nurr:mers waren Yrij behccrlijk en zeer tIGed 

.resulta,ten werden bij het d0elschieteri: gebc.ekt. 
Het B. te3rr schoc:t in 'eén serie na ar liefst 58 Y ar. de 
rr,c:xirmal te 1ehalen 65 pur:ten hl j clkaai·, waaraan enige 

'financiële conseoucnties waren Yerbc:rJ en, 
's-Middags ,.verd gevoetbald en in de anJncl was YO lley .lR 
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Intussen werd heel ·wat tijd in het· zwe)Jföad 
, · doorgebracht. Ook Dinsdag was er een pendeldienst 

tQssen voetbal en volley-veld en het zwembad. 
' De resultaten bij voetbal en volley waren zeer 

afwisselend. . .. 
B.verloor zijn èerste wedstrijd èn is nu 
dinsdagavond· aan de tweede bezig •. 
Het eerste C.Elftal won 2 x; doch moest in 
Hulst haar meerdre erkennen. 
Het 2e C elftal behaalde uit twee wedstrijden 
,~lechts 1 punt. 
Na de wedstrijd" die op het ogenblik aan de 
gang is, wordt de verjaar dag van W. Vermulst 
gevierd e;n tot be sluit·_van de tweedl) kampdag 
gaan we naar· de film. · · 
Morgenochtend volgen dan de Zwemwedstrijden. 

Uit het bovenstaande 1:iL ijkt wel dát de jongelui 
actief bezig :i jn. De stemming is: er prima. 

TRAINING. 

- We maken er onze sènioren-leden die tot 
' ' de selectie groep, b3horen, er opnattent 

dát de training op •i/OENSDAGAVOND, 10 august;A.s 
a.s. weer ·wordt hervat. · ' ,, • , 
we rekenen e,r _op, dat allen, ter voorbereiding· 
up de nieuwe w mpetitie, aanwezig. zullen zijn. 

• 1 

'· 

'·,, 
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Zondag 14 Aug'60 

Maandag 15 
Woensdag 17 

Il 

" 

' 

"L"ENS I ZAKAGENDA 
: Lens 1 - Lisse 
: + 3 seniorenc'ombinaties. 

: Clubavond· _! 

: Training ! ! 
======================·=================================~ 
KAMP\7EEK. . , 

Na de Mis van 8 uur moesten we eerst 2 lekke banden 
repareren ;zodat ,ve ·pas om half tien konden vertrekken. Nog 
voor Ro,tterdwii moest de 3e lekke band gerepare~rd wrrden. 
Tot de,Dordse Kil ging het verder goed, ·uier ontst.2nd enige 
konsternatie doordat de_ hoge'hoed van Polman, waarop met 
grote letters het wo,ord L en S was geschilderd, in het wa-

.. tèr vie~. Na vele vergeefse pogingen werd hij er eindelijk 
door een hond uitgehaald waarna d& tocht verder ging. Bij 
de Moerdijk werd gegeten en .gerust. Vlî-!:. na de 1.·.oerdijk • 
kregen we we,r een lekke band. Tijdens.het repareren van 
deze.band gingen een paar jongens er met 3 meisjes van 
door; Nádat d,s band gerepar/eerd ~ias, werden ze snel weer 
ingehaald, waarna.de tocht verder ging in gezelschaP,. van de 
dri"e mèisjes. Zonder veel noe:. enswaardige pech arriveerden 
we om 4 uur in Zundert, waar enig geharrewar ontstond over 
de tenten, Nadat ook dit geregeld was gingen we naar het 

· dorp waar we ons rijkelijk tègoed deden·aan1patat. Na de 
opening va, het kamp gingen we weer het dorp in,. Om kl,art 
voor twaalf kropen we in ons nest. , . 

Nadat de H.Mis 'gelezen en het ontbijt genuttigd 
was, werd de vierkamp, zonder,de traditionele régen gespeeld, 
Vooral C 1 bereikte goede resultaten o.a.· met doélschieten 
waarvan ze het hoogste aantal in het.hele kamp behaalden. 
Uok B was goed in doelschieten, doordat ze 2 x boven de 
50 punten uitkwamen. 1 s Middags werden de eerste voetbal
wedstrijden gespeeld en 's avonds de eerste volleybalwed
strij,den. Ieder ogenblik dat \Vé, maar vrij waren lagen we 
;in he't zuembad. Na het avondgebed gingen -we gelijk naar be-d. 
0

Dinsdag ocht~nd werd Ruid Blok met vereende krachten in de 
wasbak gedE.poneerd. NCJ. !:et, ,:;,.tbi,it ,_,,erd het voetbal-er. voi!:-

' - , 
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· leybal programm,:, voprtgqzet .. Nt,dat C 1 · tv:e.e ke<?:i:- had gEmonne: 
bij voetbal verloor. :zij de 3e wedstrijd L::,en Hulst, evenals 
dé volleybalwedstrijd. C II verloor; l x_en speclde·1 x ge
lijk. B 1 verloor de lstJ v,eçlstrijd en. de 2de wedstrijd werd, 

. afgelast wegena .een gehroken been· van een van de spelers van d 
tegenpartij. Na· de v,edst;--ijden _,vie.r en we de verjaardag v. 
',\. Vermulst: llierna werden we -op een goede ,,îld-Wcst film ont
haald. Na de fmlm gingen v,e. gelijk terug naar het k:amp en om 
12· uur lagen we in het bed, 

1 s Woensdags werden de zwemwedstrijden gehouden. 't B was 
het ·eerst aan de beurt en kw(!m niet tot noemenswaardige prest 
ties:· it C ,ntegendeel wel. Vooral A,de Leeuw kuam ·tot de goe 
de tijd van 18,5 sec. De rest· lag om én'. nabij de ·20 sec. Te
vens hadden we de beste estafettetijd. Dit leverde,de eerste 

'prijs o:p. Tevens.speelfl.e het B de afgebroken wedstrijd tegen 
· PVC opnieuw, •à.:l.e' ze verloren evenals het C dat tegen Woense'l. 
speelde. 1 s J"iddags' gingen 10 jongens naar de 8 van Chaam ter, 
uijl de rest na-är he è. bos ging of ging zwemmen. 1 s Avonds wer
den· we op·een heerlijk bordje erwtenwsoep getrakteerd. 

Donderdag werd het voetbal-en volleybalprogramma afggwerkt 
waarbij C 1 al zijn 1redstrijden (zowel voetbal als volleybal) 
won waardoor R.Blók zijn portemonnaiè aanülerkelijk werd gedurn 
B 2 en C 3 werkten zich bij volleybal in de finale. C 1 cindi1 
de bij voJ.leybal gelijk met Hulst, maar dr-c,:•dat Eulst een be
ter .gel)lidde],de had; v;erd C l uitgeschakeld v0or de "fir,ale. 
C 2 v1_on 2 wedstrijden bij voetbal en verloc-r er -één. B 1 ver
loor en won een· wedstrij(l. 1 s Avonds· rrerd a:e verl}aardag v'ar. 
G.Roodenrijs gevie:rd. ,'s'A,;onds·, om kwart vcor 11 werd er een, 

~ wedstrijd gehouden in het, rakker· blijven. :·:en moest een uµ:r 
'lang in het donker wakke:r olijven zonder dat er iets gezegd 
,.,ooht worden. Albin van Gastel meende da,; niemand èli t zou ha
len. Hij loofde_ daarom een gulden uit vo;,r degenen die het wel 
h,1c-lden. Dit kwam hem duur te staan, doordat 7 jongens. een um 
wakker blevèn. · : 

· Vrj_jda~s werden de· fin"ales gespeeld. B 2 ;.,on een ·wedstrijd 
· en speelde 3 wedstrijden· gelijk. Hierdoor werden ze ui tge9'cha
. keld voor prijzen. C 3 deed _het be:t;er door 4 wedstrijden te : 

winnen. De laatste. wedstrijd werd t· gen Hu.!.st l vei·diend ver
· 1orén •. 1 s i'•iddags gingen we naar· het lfosbad Hoeven. Nadat er 
gezwommen was, gingen veJ;sch:i.llende jongens roeien •. Wasbeèk 
en J<;oolmees _kwamen er niet zo goed vanaf;. d~_ar ze in,.hei> water 
vielen. De terugvre~. werd in 'een moordend 1<er,,po ge:i,eden Om 7 

, . 
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. uur, kvmme~· we in. Zundert-• aan. î/le war er, zo ~i tgehèi~gEÎrd, dat , 
• . -je, • 

we de ketel met karnemelkse pap r,elemaal leeg aten. 1 s AvoJJ.ds 
gingen 10 jongens naar.het bos om ijsjes .te verdienèn, ter- . 

· wijl de rest naar het cabaret ging, wat flink waarde!· os was,· 
met uitzondering van ankeJ.e nummers. Bij de prijsuitreik:i.ng 
kregen we' nog 2 prijzc1, doordat C 1 _de 2de pla<àts had bij 

. de vierkamp en C 3 de_ ,2de plaats bij volleybal 1 Hierna gin-. 
gen we naar het dorp,. waar we de afscheidsavo_rra vierden. · · 
Toen··we daarna teruggingen en om 12 uur án 09-s bed lageri, • 
werden we door de leiders op verschillende lekkernijen ge-··· 
trakteerd. · · 

Zaterdag stonden we om hal.f acht op. Nadat we ge- ' 
geten hadden, het brood was· ingepak·t en de fietsen na ge
keken waren vertroll,ken we om 10 uur uit Zundert. Na de 
eerste 1q kilometer _kregen we al pech, De. <;;ynamo van Zoet_ 
kwam tussen de spaken terecht, wat een verbogen vork ,en een 
stel gebroken spaken tot gevolg had:len .. T-oen we een uur in 
Etten gewacht' hadden gingen we•· verder me·t uitzondering van 

·. Zot t, 1Hç,k, A •• de Leeuw en Pannekee.t., om Zoet weer bij . te· 
brengen. e,m 1 uur kwa·,,en we bij de , oerdijk 1,an, t,aar hier 
zaten we zonder eten o:;;d;,_t Ruud Blok dat.bij zich had. Óm , -: 
half drie gingen we verder. Bij de :bordse Kil ,werden de nog 

.steeds hongerige magen meil potato-chips, eierkoE:ken en rÓg
gebrocd e:;evuld. Toen we verder wilden gaan bleek dat_-'v,igge_rs'. 
een. afgebroken ketting had •. 'i'oen ook dit euvel verholpèn · ,. 
wa's gingen we verder, maar _bij de Maaslmnnel móest er v.·eer 
e-en lekke band gerepareerd worden. 'i'evens werd.en we op :i:j's · 
getrakteerd. Uiteindelijk was 'het 7 uur voë,rdat v:e in Den 
Has,_g arriveerden, waar we voc>r _het laatst ,:ierdên geträk-·' 
teerd. lk de heren leiders bedankt 'te he.bben tegen wij al-
len huümaarts, ··· .. · 

Jah Nijens en Koos Keetmari. 

OFE'ICJ:EEL 
In balloj;age: 
12 V.1. J. van -p{ittert, 2),_ .12. 46 Noorderbèekdiimrsstr .2;,0 -
13 J.F.Sclmtte, 21.6.51 de Gaarde 143 - ·, - · 
14 P.A.J .Schouten, 17 .3.4s_ ::,t-ortenbekerstr.81 
15 C.J .• v.Velze;,_, 15.4 .• 50 Vièrhoutimstr •. 92·. -
16 ·B.W.I.lj:pskamp,_29.6.50 Het üord-32 

lîieurre donateurs/trices': · .' "- - 1 . - · 

664 L.A.;3chlüter, Joh. Ï'i2e:tsuykerstr.3' 

' .. 

' 

Y'. 

.. 

,,..,. 

' 
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665 P.Th.Heeze, Xaverijstr.35 
666 ,T. Vos, Finneburg 76 . 
667 i..J.A. Looyestijn; Kokosnootstr.72 . 
668 i. evr.M.C. W .lloog\)nstraaten-V .. rkijk, Heelsumstr .179 
669 A.J .M.J. 's Gravendijk," Weimarstr.349 
670 1'levr.N.r'..Pfeyffer-Moorer, Stephensonstr.13 
671 F.~.Cochuis, Columbusstr.124 

'672 l"ej. L, A. V, nenburg,, Zusterstr. 91. · 
-:-:-:-:-:-

Lens - Westerkwartier 2 "5. 

-460-

In deze wedstrijd, waarin Westerkwartier over alle linies sterker was, speelde het eerste geen beste uedstrijd,_ behoudens enige momenten werd er veelt€ lauw gespeeld tevens werd er nog al'ns bezondigd aan het de bal te lang bijzich,hoüden.·At gauw wist Westerkvrarticr 'n 2-0 voorsprong te nemen. Peter Kemper ·ve: kleinde .de achterstand met ·•n,machtig.schot,.daarna maakte Westerknartier-e:i:: 3-1 van. 
Na de rust pakte de onze de zaak wat ~nergieker aan wat 1e' sul teerde ih In tweede' doelpunt gescoord door P.Kemper. Helaas • verslapte het spel aan onze kant waardoor de roodwi tten de . touwtjes weer in handen konden ner,;en. _Hoewel de achterhoede solide spel liet zien, konden ze toch niet voorkomen dat Westerkwartier er nog twee do'elpun~en ·aan toevoegden. Verder werd er niet gedo~lpunt zodat de eindstand 2-5 was. 

Vawa 
-:-:-:-:-:-

PROGRATu~IA SENIOREN VOOR ZONDAG, 14 AUGUSTUS 1960. 
ID.DhllLAi,GiiEDSTRIJD . 

. u30 Lenig en Snel - Lisse 
VRI1LDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJDEN 

Veld '1 Gebouw 1 
" 2u30 Lens comb.A Lisse 

12 uur " " B Wilhelm~s .. 
:!'.2 " " " C - Wilhelmus 

Il 3 Il 2 
Il 1 Il 1. 
Il 2 Il 2 ,PLT1"LLINGEN 

Lokaal 6 

" 6 
Il 5 
" 5 

N, derlaa,e;-wedstri.id: H.Èisenburger, R~Biok, C ,Peeters ,H.Kemper, H.vah Dijk,J.de Heer, W.Venderbos, H.v.d.Spek,B.Hendrichs,P. Kamper, P .MPershoek Jr. · · · · · 
Combinatie A : C.v.d.Beek/ A.v.Laarhoven,J.Admiraal,L.l;.Knijff N. de Gruyter ,A. Linneweever ,W. Stoové ,R.Rooduyn,R.i1:ahieu, G. v. Duuren,H.BeiJersbergen-v .Henegouwen. ,;. . · . 
Combinatie B : R.de W;rnrt, L.l,!.L.Kijff,C.Hoogeveen,G.Krmperman, 1i, van Euden ,VI .Hegge ;P?Bµrghouwt ,F .Burghouwt ,E. Jacobs ,R. Wüstefeld J.Ylüstefeld. · · 



/ 

, 

, 
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·combinatie C: F. de Hoogd.,K. Admiraal ,A .HÓ'ppenhrouwers, 

. C.Veldink,B,Heethuis, J.Linneweever, J.Jager,H.v,Zijl, 
tl.Heerkens, J. Ransdorp, L. Fortman. 

' ' . .. , ~ . . ,. \ ~ , . - . . . ' - . . . .,. ' . 
Reserves : 12 uur : H.Verheugd,. C.v.d.Laan,C.Nieuwenhuizen, 

F.de Groot, J.Brussel, H.Pels1er, 
Reserves 2u30 : R.de Waart, F.Burghouwt,., C.Velçlink,- , 

SP1LERS LlNS 1 ATTENTIE ! 
Op onverklaarbare wijze is zondag jl. het shirt met • 

n°8 zoekgeraakt. Willen alle spelers die aan de wedstrijd" 
tegen Westerkwartier· heèben deelgenomen,'hun• koffer even· 

··. nazien, efiet bewuste shirt voor zaterdagmiddag bij de :\}eer 
H.Houkes, 2de Schuytstr.60 inleverep. 

-:-:-:-:-:-: -
VARIA, 

\ . 
-Vernamen wiJ zaterdag bij Lcns-iesterkwartier met 

groot·genoegen, dat de heer Beek weer het zmekenhuis de 
rÜg hê'ert· toegekeëru;· het geriöegeh werd .nog ·gt'dter, · toen . 
wij de heer Kemperman Sr. wèer langs het Lenslijntje zagen· 
. staan, in hers tel van eert zware zïekte. Houden, zo, heren! 
Proficiat ! · .. 

-Vier gelukkige stervelingen in ons/4idden, nl.Theci 
van Paassen, Frans van•Dijk, Daan Wandcrs en Ru Polman. 
Zij zagen hun zwoègen beloond en behaalden het i,.ULO-di,:,lo
ma. Onze gelukwensen ! Wij richten 00k onze gelukwensen 
aan Herman Kemper die sL.agà.e· voor zijn examen Wiskun~e ·l.o.'! 

--~-------------------'----...:.'-'---~- ! • EEN Jilll ILE Uli!. -· ' -Op 15 Augustus - zo meldt Sursum Corda - viert pr,stoor 
J.P,A.J.v.d.Bergh zijn gouden priestèrfeest. Alleen de ou
dere Lensleden herinneren zich nog pastoor, toen kapelaan 
v.d.Bergh als de eerste geestelijke· adviseur va, onze ver
eniging. Hij heeft aan de wieg van de. club, ge staan, de eer
ste wankel~ pasjes· zien maken, maar ook, mogen constateren, 
dat er groei ·zat in de gezonde baby.Vlij geloven niet, dat ' 
pastoor v.d,Bergh Lcz;is heeft vergeten. -Onzerzijds weten wij 
ons onze eerste adviséur heel, goed tft herinneren als iemand, 
met wie-wij graag te maken· hadden,· die wij leerden kennen,. 
als een goed én vriendelijk ·mens, een vrOOlJ\ prieste·r, een 
vriend Van Lens. .. ' ,, . . ; ,' l.. ~ 

ÎliJ onze hartelijke geluk...,ensen aan de gouden jubi-, 
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dat hem, nog vele jcren in goe1e gezor 
\ .'., 

laris voegen wij de ·wens, 
heid mogen zijn vergund ! 

Het Bestuur • 

KNVB-TOTO. , 
Zoals uit de publicaties via de pers is gebleken kun

_nen alle werkenàe; leclen slechts :neepo,· len inëlien zij in _het be,-
. zit zijn van een groene.kaart. De witte kaari is als vervallen 

.;,.erklaard. De"enen, die hun witte kàart reeds hebben ingezondér 
zullen zo spoedig mogelijk een groene kaart van ons ontvangen. 
Alle overige l"eden --van· 18 jaar en ouder kunpen hun groene kaar! 
áfhalen bij dhr.Jós Jager, Weimarstr.67,Den Haag of in het clul 
gebouw. ·Deze groene kaart kap slechts .FOrden ingeleverd tegen 
bètaling van f.1,50 bij _bovenstaand adres of in het clubgebouu, 
Deze betaling van f .1.50 moeten wij op on~c beurt weer aan de, 
bond afdragen. 

Poolcomülissie. 

· SEHIORE!,-A'ITEl'JlIE. 

' 
'zéals uit het programma blijkt; komen "N êr zcr:dag a.s 
;1 vier ccmbihaties in:het véld. Over enkele· weken gaà 
de_ c.u rr:petitie s weer draiiien. Het· ts dv,s zaak VOOf de 
elftalcomissie om op ko·rte termijn tet de samenstelli 

•, van de d.:j.verse elftallen te, komen. ,· . 
· Daar1m zullencin ·de eerstlrnmende we~en alle senioren· 
·een •-: meérdere lll'.aleYfiri het veld ·moétën-,;érschijnen. 
Met het. oog op de vacanties zal het wel-niet-•doe{1lijk 
zijn· om nu reeds tet de juiste saITB n stelling te· leur.en 

·, vfo do en evem1e 1 een beroep op alle senioren om hun•
medewerking te verlenen. Schrijf dus alleen af, indie 
dit absoluut noodzakelijk is. Omdat ock de elftal
secretàris nog IIè t yacantie is, dienen ·eventu,ele .-_ 
afschrijvingen te Worden gericht aan H .Houke s, 
2e Schuytstraat 60. :iferkt eullte:r:; mee aan een gced · 

·verloop. van de oefemvecl$1:rij den. Bij voorbaat 
vriendeli}k dank:. 



'. 

/ ... 

llE LAJITS'IE KAM}GROEP, , 

moe:;it zondag j_l. wel heèl vroeg uit de ·veren. 
Immers om kwart voor. zeven werd ·gezari,enb.jk de, 
H.Mis bi. jgewoond in dg parochie kerk van . ; ' 
de H.Pius, aan het Zormeoord .. To'ch waren allen· 
tijdig aanwezig. Orr. goed half acht startts 
de èerst.e 25 rr.aia, rr.et als, gangmaker de heer 
A.va.'1 Gastel. Je ken gc.ed zien1 dat .het reëg.s 

· de vijfde keer was, ,dat hij dit seizoen de 
reis 'naar en van Zundert maakte. In een vlc.t 
térnpo ging het richting Delft, en te.en ik om 
half negen deze groep in de steek liet, was · 
Rotterdam reeds. in zi. cht. Het duurde precies 

· een half uur voor de tweede greep op mijn 
rust plaats 'arriveerde. Maar onder aanvoering 
''.an ·R.Blck, was men aan de aqhtervolging be zi. g, 
en ik ben er van overtuigd, dat,bi'j de Mc-e:i:-dijk , • 
lle.t gezelschap wel compleet zal zijn geweest,. 
Het waren allemaal glunderende .ge zichten· die 
mij pas se er den • Qye r de gç ede st emmir.,g behoef-
den we cns dan ook geen zcrgen·te maken •. , 

Het was een leuk gez:j.cht deze jonge knapen, 
als vc.lleerde wielrenners, erkaars wieltje , .r 
te zi. en pakken, en zicl:l te laten t:ra,ken. 
Het weer was bovendien bij zender geschikt 
e,m eH) een rr;c.cie fietstccht -van te maken. 
Gr::j.ag had :j.k c:.e hele. reis meegemàakt, rraar 
andere werkzaamheden veer Lens verlangden 
mijn aanviezigheid ep de Hengelolaan: .'. 

' ·· li!arnens alle achterblijvers heb ik hen '·evenwel .. 
een voerspcedige reis toegeroepen. 

H.Jfoukès. 
' . 

' ' 

' 



,,, 

ZUNDERT, DINSDAGAVOND, 8 .30 uur . 

. 
De tocht van den Haag naar Zmfurt ying om kwart 
voor acht aan. Na .enkele malen ge stopt. te hebl:e n 
voor ·de gebruikelijke lekke banden enz., werd 
om 5 .30 uur het Kamp be reikt. 
Maandae; werd de vierkamp afgewerkt, onder een 
broeiende zon, die tevens invlc'ed had op. de 
prèstaties van onze jongens. 
's-Middags werd gestart met het voetballen, 
dat evenwel werd onderbroken 'door een zware 
rl;)genbui. . 
's-Avcnds werd er zo af en toe gevolleybald, 
tenwinste als de tegenstanders. aanwezig waren. 
Dinsdag gevoet- en. gevolleybald met re de lij ke 
resultanen. Ock dit programma werd echtèr 
meerdere malen 'onderbroken wegens regen. 
1 s-.A1;cnds werd er door alle ploegen gevtlleyd 
met afwisselende resulta:hen, wederom met 
als tegen speler de regen. ' 
Ondanks de tot nog te,e wel veelvuldig optredende 
regen-buidin, amuseren de deelnemers zich 
opperbest. . . 
Voor de rest dun ock vàn alle de~lnerre.rs , 

· de hartelijke groeten ui i; Zunde:i;-t .' 
. . 

I 

l' 

' 
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Zondag'21 Atg 60. 
:Maandag 22 " 

·woens§.ag 24 11 

LE.NS 1 ZAKAGENDA 
Lens 1-- Olympia ~ ,5 seniorencomb. 
Clubavond · ! · 
Training! 

\ 

::::.::::.::::.::::.:::: ~~::;:;;;:.::::.:::::::::.::::::::.::::.::::.::::.::::;:;;:;;;;;;I ::::.::::.::::.::::.::::::::::::=.::::.::::.::::..::::::::=:.:::::=::::.:::::;::;::::.::::.::::::;.::::.:::::::::;:::;;:;;;:::::.::::.::::::::.::::.::::.:::: .•. 

OFFICIEEL 
In ballotage : 
n° 15 : c;J., • ·van .Vel en 15.4.50 Vierhout'enstr.92 

16 : 'll.'il.I.Epskamp, 29.6.50 Het Oord 32 
SPORTUIT, ISSELING. 

~- ' 

-.. 

Dc,zer dagen ontvingen we een brief van de S.C.Ein.tracht 
uit Ida.r-Oberstein. Hoezeer het bezoek aah den Haag hun i.s 
bev,allen bli;jkt wel uit het feit,' dat deze re_is nog steeds 
" Gesprächsthema nr 1 " is bij de leden van Eintracht'. De, 
heer Walter Fleischmann schrijft o.m. :lat het vele lange 
gezichten heeft gegeven bij de thuisbliJvers, __ toèn de d,el-: 1 nemers aan de reis de II herliche Fahrt" in woord en.beeld 
uiteenzetten, De pleegouders v1.orden dan ook nogma1J.JS_heel- _, 
hartelijk bedankt, voor alles wat zij aan onze Duitse sport-· · 

. vri-enden hebben geboden. Om de goede vriendschapsbetrekkën
gen riog te yerdiepen nodigen zij ons nu reeds uit voor een 
'\'olgend bezoek aan Idar-•Jberstein. De tijd waarop we willen 

'komen, blijft geheel aan onze beoordeling. In ieder geval 
rekenen zij op een zo moge.lijk spoedig hernieuwd bezoek. _ 

Vlij geloven, dat er.ook bij onze leden wel-voldoende' 
'belangstelling bEStaat, om het volgend jaar wed,rom een
trip naar Idar-Oberste,iz;i te maken. G[arne geven we de P~Pé 
in overweging haar voelhorens· eer13 uit te steken. 

Het was bovendien een vree~de gewaarwording toen we 
Zaterdàgmiddag j,1. een luxe auto--met een spandoek "Ein
tracht grüsst Lens " den Haag zagen binnènrijden: Even 
mèenden we dat we droÓmden,' doch ·al r;poedig bl-eèlt deze au
to -vier Eintracht ledep, te bevatten,' welke enkele -dagen 
in Den Haag kwamen doorbrengen. Bij de famiihies Groo,thuizen, -_ 
Houkes, !(ras en van Zon, zijn in de af gel open dagen, weer " 
heel wat !ierinneringen aan de Pinksterdagen opgehaald. Leuk . - ,. -

",. . 

. ' 
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was het ook, .dat deze duitse vrienden zmch 
lietèn zien, waarbij zïj ond r genoeglijke 
jes gezellig hebben doorgebracht . 

op de cl,ubavond 
kout enkele uurt-

. \ 
l -:-:-:- t 

TOTO_:NIE.U;,S. • 
, _. · Wanneer volgende week de Lens-revue weer bij U in 

de bus valt is de eerste·Pool-Zondag zeer nabij. Wij advisere~ 
derhalve _degenen, ,die nog --geen -groene kaart hebben ingeleverd 
en gaarne mee willen poolen; dit alsnog zo spoedig mogelijk 
in orde te make:r,, zodat U de eerste de beste keer rèeds de 
pool-spanr.ing zult .kunnen beleven. Berit U nie·t" meer in het be-

r zit van deze.groene"kaart,-d_an kunt U d_eze bekomen bij dhr. 
Jos Jager, .. Weimarstr.67, waar•-U deze dan tegelijkertijd kunt 
invullen en het verschuldigde bedrag ad f.l.50 kunt ·voldoen. 
Wij maken onze werkende leden er nogmaals op'attent, dat de 
witte kaart vervallen is. Ieder van 18. jaar en ouder kan dus 
alleen meepoolen indien hij/zij een grcrene·kaart·heeft inge
vuld. 

Poolcommissie -:-:-:-
PRCGP~d-A S1'.NIORUI V(,OR Züi',;:AG. 2::. AUR 60 
--·.Nêderlaagwedstri,id _ 

14u30 Lens 1 - Olynipia (Gouda) 
Vriendschappeli,ik: - . , 

14u~O · Lensc·bmb. __ A - Wilhelmus 
12 uur Lenscomn·.B - Wilhelmus 

· 14 uur T1DO . - •. - Lenscomb. C van 
12 uur· Lenscomb .D -· Viil!ÎÊ;lmus · 
12 uur TEDOcomb. 0 - L~nscomb.E van 

OP5T1LLINGEN: · 

Vl Gl L6 

V3 G2 16 
Vl Gl 15 

Vrcdenburchueg 
V3 G2 15 

.Vredenburchweg. 

Lens 1 : H.EL,enburger, R.Blok,H.Keinper; R.Dietz,C.Peeters 
J.de fü er, 'i/.Venderbos,1i.Y .. d.Spek,B.Hendricks,P.Kemper,P.ll/ieers 
hoek. Res:: G.Kemperman;H.Jacobs,F.Burghouwt.Grensrechter: 
dhr.A.Bogisch •. _ - · ' , • - - .. · _ 

Lensccimb.A :R.de Waart,A.v.Laarhoven, P.Hakèt, N.de Gruyter 
L.Ï".I. L.Knijff ,A; Linnèwee'ver, VI .Stoové ,H.Rooduijn ,R.lviahieu, 
G.v.Duuren, H.Beijersberge,1 v:Henegouwen. Res.: F.de Ho'ogd, · 
B.Heethuis, J.Ransdorp. Grensr.: B.HeèthuiS:- _ 

Lenscomb.B: F.de Hoogd, 1.1:.Knijff, G.Kemperman,B.Neethuis 
C.Hooge\,een,A .Hoppenbrouwers, P.'Burghouwt, F.Burghouwt ,Il.Ja
cobs, .J.Ransdorp, J.Wüstefeld. Res.,A.Lu.nèt, L.Hanssen,R.Dek-
ker Klein. ' ' --

, 
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Lenscomb.C : H.Verheµgd, A.v.Luxembu.rg, C.Veldink,C.Nicm1en
huizen, K.Admi,raal, H.v,Niel,P.Bergenhenegouwen, H.Cramm, 
J.Kuypers, L.Fortman, J.Brussèl. Res.' Chr.Verhe gd, .' .. Blom 
Cl.v.d.Bogaert. . , 

Lenscomb.D : ~ .. Suijkerbuijk, F.Schippers., G.v;d.Waard,G.de 
Zlijger, J.Linneweever, A.No_wee, Fr.de Groot, y.v.L,,arhoven, 
U.Heerkens,H.van Zijl,G.v.Gein, Res.: E.Lö.-r.nstéin,J.v.d. 

' L . ' Beek,\i •• v.d. aan. , 
Lénscomb.E: J.Frijters, J::Bom,A.Krol,H.Naast',pad,J.v.Wc.sting 

. J.Brocttard,C.v.d.Zijden, G.Jehee, J.v.Bussel,J.v.d.Pijl, 
H.v.Westing.· ll.es.: N.Drabbe, ·J.Happel, D.v:Lieshout • 

. De namen van· de resp. aanvoerders zijn onderstreept. 
Afschrijvingen." aan dhr.J .Borsboom; Laan van 1Iee:dder-

voort 567, tel.639090. · 

Programmacompetitie LENS 

11.9 Gr.W.Vac -Lens 6.11 Rijswijk- Lens 
18.9 Maasstr. -Lens 13.11 Lens - VDS 1. 

25.9 Lens -DS0 2.0.11 Pretoria- Lens 
9.10 Ets -Lens 27.11 Lens - Paràat 
16.10 Lens -HPSV 4.12 Schoophoven-Lens 

, 23 .10 Lèns .:.DUNÖ llB.12 Lens - liaasstr. 
18.12 return-programma van 

11.9. 

3 e KAMPf/EEK •. 
: Ja, zondag was het' d~n zo ver. ·De 3e kampgroep 

ging van start. En vroeg ook. Om kwaI't voor zeven moest het 
Il.Misoffer worden bijgewccnd. Na dit_traditioneie begin 
werd er ntroerend ·. afscheid geno_men van Vaders, Moeders, 
broers én zusters. Daarna volgde het startsein en groep I 
vertrok. 30 min'. daarna volgde groep II. In' een snel teuipO 
stoomde men op DèJ.ft en daarna op Roj;te:çdam aan. 

De roltrap van de Maastunnel ble~k voor velen 
een_ zeer moeilijk euvel, maar aangèzien dé inmiddels uit het 

. ziekenhuis terug gekeerde heer ,Beek een "knechtje mee had 
gebracht was ook 1it gauw verholpen. D~ ijstent aan de zuid
kant van de Maastunnel was.een goede ui:h!comst voor de H.H. 
SnpBpers. Na deze koele versnapering die erge dorst ver
oorzaakte ging dekaravaan weer vèrder. Men nam een ·natuur
rijk binnenweggetje~ 
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• ~ Tu:et· de pont st~ke~- ·• e de Dortse Kil over: ;:ar~:-;~~~; · ten v1e de· steven' naar de 1~oerdijk. Verder ve:.'.Liep de reis vc spoedig. :icen paal.' lekke banc1.G!1 mE,ar voor de rest ging alles • rolletjes. 1 s· Jwoncls v1erd het kamp officieel geopend door 'de heer Kerstens. Diarna otilden we zo goed en _zo kwaad als dai ging onze magen met patat van 11s. Um half elf gingen we tm sen de·wollendekens'eryná 1 à.2 uur was ~e rust weer gekeerd. 1 s maandags werd om 5·uur de stilte al ~nderbroken met een schr8euw van Nico :i!'ntema, die blijkbaar op ,een nachtelij merrie tereèht·was gekome·n. Dat was dus het begin ·van de her rie. Blijkbaar àllemaal zenuwen. Doch een leider n.l. Ruud Blok presteerde he.t·om nog een haif-uur door de herrie heen te maffen. Na de H.Mis gingen we ontbijten. Het was stralend weer. Bij de vierkamp werden matige resuit2ten bereikt. De eerste ochtend werd afgesloten met zwemmen. 's l\:.iddags werd gevoetbald door het lste elf:tal, De wedatri.jden van het 2de en het 3de voetbalelftal werden wegens de' regen uitgesteld t m2andagaV'ond. Na de v<letbalwed&trijden werden de magen gevul met patat. · . 

1>insdPg n,rd 11eer begonne:q met· de H.iás. •Lo als gewoonli hadden de· jonge ectwolven weer geweldig honger. Aan·l kist brood bleek men niet ge·noeg te hebb.en. Hierna werd voor zove de regen·dat toel:i.et het voet-en volleybal onder handen geno men. Voor degenen die tegen de kou bestand r;aren, werd tusse· de wedstrijden üOOr nog een beetje. gezwommen. De rest werd door gebraçht. in .de .. kantine bij Ria, waar "Jan ·He ins een zakj, plote clips vroeg en een zakje potato chips k;;reeg •.. 
. 1 s Eiddags kregen we brood met worst. D,:,arna was alles voet-en volleybal en regen wat de klok sloeg. 

1 s Avonds : Patat van Els. 
·, Woensdag werd er g~voetbald en gevolleyd. 1 s l'::iddags we: er .eèn fietstocht gemaakt :(laar België, waarvan de n1eeste jong, drijfnat thuisk;,amen de r de al gen·oemde regen. 1 s Avonds gi1 we, naar de film, 'onder de welluidende naam " het geheim der " il 1ncas ~ , . . . • • 

Donderdag. 's !:ergens werden we bezig gehouden in_ een zaaltje • 1 s Iüddags : voeth1:1l: Lens l · te. e:, Legs 2 omdat de• ze elftallen in de zelfde poule zaten. De uitslag was 4-1 voor Lens 2. Ook speelde Lens 3 tegenLar..s 4. De eindstand was 4-0 voor Lens 3 • 
. 

1 s-Avo. ds genoten we weer van een film : 11 In de greep der wildernis 11
•• D,.,arna moesten de meesten de modc,er op hun 



_,_ ________________________ - ----· ---------· .. -- ~ ---------
kni.eën nog even verwijderen waarvoor Jos de Waart bijna . drie kwartier nodig had. ~m 12u30 sliepen de"propere" knulletjes eindelijk in. · 

1 o V ijdags hoefden we niet naar de. H.Mis omdat de meeste jongens geen droge regE/nkleding meer hadden. 1 s ' morgens werd er gevolleyd, 1 s middags mochten de jongens kiezen tus·sen Û·emmen, na,r het bos gaa:n, -·spelletjes doen in een ·zaaltje_ of volleyen. M, ar door de regen moesten we h&ast allemaal n: ar het· zaaltje, wat ook best le11k was. 's·Avonds wérd de leidèrs~wedstrijd gehouden, die door de zuidelijken met 5.:.0 v1erd gewonnen. Onze leiders behoorden tot de verliezers.; Om 9 uur begon het cabaret dat op enke-. le nummers. ·na erg ,flauwwas. Voordat we gingen slapen werden we door de leiders. getrakteerd op snoep wat best smaak-_ te. · 
Zaterdag reden we. tusseri 10 uµr en 1Clu3O_het kampeerterrein af. Grqep II (de ouderen) reed in l 1/2 uur met een tempo van 22km per uur na,.r de l.oerdijk. Daar werd een aanval gedaan op het brood. Toen dit (h$laas) op was wil-. den enkele Ler:sers o.a . .Jos de Waart, ·1ïil LinnewevGr, :Oannie v.d.Steen, Nico Intema en Kees van.Egmond gaan maten hoeveel kilo stro men nodig had om het pollands Diep te dempen. Maar gezien de· beperkte hoeveelheid stro .kwam men niet verder dan 3m2. Even buiten Rç,tterdam (op.de Rijks-weg 13) 0ntmoetten we Pa Bruggemans met 3 van zijn dochters. Bij' aankomst in"het clubgèbouw lesten-we onze dorst met een Jiero. ' ' 

Verdeir dan :h we de herep Leiders .v,an Gastel, Sarolea, Blok, van Dijk, Heerschap en Hallrnn voor h~ gdfde_ zorgen en prettige samenwerking, Amen ! 
~- Tot onze grote $pijt' hebben we geen van de leiders in de wasbak kunnen leggen. 

Kees v.Egmond.en Nico Intema, 
-:-:-:-:-:-: --

Voor de lcatste maal: Nieuws van de kampcommissie, 
De drie kiimpweken zijn ·achter de rug; nog een paar kleine karv1etijes én de kampcommissie kan op haar' (nat geworden lauweren gaan rusten ) • 
Een eerste taak, die ons nog rest, is het bedanken van al degenen, die met hun hulp de organisa,ie van deze drie l\:ampweken hébben verlicht. fü,t zijn er velen' geweest en we 
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zouden er gerust wat meèr' woorden aan mogen .wijden, war het n: 
dat de lieden die het hier betreft mee~ mensen van de daad dal 
v.an het woord zijn; '. iJ werken niet c:m bedankt te worden, maa: 
omdat zij de overtuiging hebben, dat onze vcrc,niging hun insp, 
ning wé ard is. . · 

Een tweede karwei, wat minder belangrijk 1 betreft het r, 
gelen van enkele màteriêle kwesties: Willen al degenen die il 
het kamp iets zijn k,'·ijtgeraakt dit opg,ven aan de Heer A.v.d 
G, stel, Tomatenstr;l66, tel.339900. En willen voora1. ook zij, 
die iets in hun bezit hebben, dat hun niet toabegoort, een be, 
rich;tje geven aan hètzel·fde adres. 

Dan staan er nog enkele koffers te beschin,melen aan de 
Hengelolaan. _Die' zijn inmiddels ópengemaakt en ten dele ui tge
pakt om verder bederf tegeh te gaan, maar we zouden ze graag 
gauw kwijt raken. Voor het afhalen gelüve f:len een afspraak ti 
maken met bovengenoemde, 

Ylil verder iedereen die nog ',ij ons ·in het krijt staat 
voor spoedige afrekening zor::;en ? , 

De derde taak, die nog op ons zou -rusten, is reeds van 
ons afgenomen. De verscbillénde vers'laggevers hebben in deze 
en in de beide Lensrevues een uitstekend overzicht gegeven va1 
de verschillende weken. We willen hier nog.slechts een enkel 

. woord ·aan toevoegen. 
Het landelijk record voor het aantal deelnemers staat m 

op naam van Lens. Belangrijker is echter nog, dat onze veren: 
ging.behalve door het getal ook door de kwaliteit kon op~allE 

Wat sportieve successen betreft : 4 eerste en 3 tweede 
prijzen is een alleszins fraai resultaat. Waar bovendien de 
wijze van-mptreden van onze jongens vrijwel steeds zeer pret
tig was, is de naam van onze vereniging op ~en uitstekende wi 
ze naar bui.ten •uitgedragen. _ _ 

Va-nzelfsprekend was er tusse_n de verschillende weken eer 
groo.t verschil_. In de' éers.te week hadden we de handicap dat E 
slechts weinig tege_nstand voor onze spelers was,_ met als geve 
een sportprogrruJll1la 'cl.at uitgebreider had kunnen zijn. üveriger 
moet gezegd worden,-dat -de activiteit van deze groep waarvan 
velert nogal graag ri hor. zontaal " waren ons is tegengevallen'. 

In de tweede groep zat veel meer actie en bovendien had-' 
we hier een druk wedstrijdprogramma: Het magnifieke weer sti
muleerde vooral het bezoek aan het zwembad. Zo werd dit een 
sportweek in de ware zin van het woord. Een ,r ·-rd van lof spe 
ciaal vo,or de oudsten uit deze groep, die toonden doorgaans 
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__ , c en goed begrip te hebben voo:r het feit, dat zij zich bij 
de rest v~n het ge, elschap moesten aanpasc,en', is zeker op 
zijn plaats.__ .; , 

De dErde kampgroep had een trie~te primeur. Deze maak
te nl. d,c eerste L_énskampwe.ek mee die verregende; H~t weer 

'was slecht, kon eingèlijk liiet slechtér: Geen dag wa-s het 
droog, de drie laatstá dage'n waren koud bo;.,:endien.· ---

En toch i's de kampweek niet mi,slukt. Het programma 
wérd geheel af ,gewerkt, zij het vaak in- de. siro/llende regen 
en op dnbespeelbare velden. Ma[r onz'e jongens speelden toçh 
en bewaarden hun goede'humeur. üpmerkelijk uas het, dat -
deze stemming in-de twee _laatste dagen, toen alles van ie
·der'een nat was, steeg in plaats· dat zij daalde. 

- Jongens, voor deze· prima mentaliteit verdienen jullie 
· een g:root compliment, even als voor het, feit, dflt ,te..: en de 

telkens grotere en oudere tegenstanders nog behporlijke re-
sul taten bèhaald werden. Als we het vo,lgend jaar'met de
zelfde groep nog èens over kunnen doen-, wordt het een week 
zoals we nog norii ~ geh::'.l. hebben. 

Kampkoml!'issie. 
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DE LENSREVUE 
' 

Weekblad v.d.R.K.V~V."LENIG en SNEL" 
Redaktie:G.Lam, Ohmstr.88-Den Haag· 

Gironummer t.n,v.Penningm,LENS : ·336711 =======--;;==--=, ... ==--=-=-;;;:--=---==-=- _:::;_;;::;_:::; __ ·-----===--==== 33e JAARGANG (1959-1960-)n°52 25 Aug 60 

In láemoriam · Oud-Voorzitter J.,:.Dubois. 
Op de leeftijd van 75 jaar is in Amersfoort, waar hij nog slechts weinige weken geleden zich met zijn ,,,. vrom1 had gevestigd, na· een maagbloeding overleden onze oudvoorzitter Jan Willem Dubois. Bij het gouden huwelijksfeest van het echtpaar Dubois mochten wij op dë- receptie Lens · 'vertegenwoordigen. .. · 1 • • • 

. Vandaag stond .uens met 13 man rörid Z1Jn graf. Wij wilden .getuigen van onze _11aardering voor zijn werk als voorzitter gedurende de jaren 1937/1946. Lens stond aan de rand van de afgrond, toen de hèer Dubois het roer in handen nam. Negen jaren lang heeft hij leiding ·gegeven aan een · krachtig streven naar omhoog. Hij heeft het herctel van Lens gezien en heeft plezier beleefd van de verdere opbouw. Het is ni<?t vanzelf gegaàn,_maar heeft veel moeite gekost; moeilijkheden van allerlei aard moesten overwonnen v10:rden. Om het Lensschip goed te doen varen, moest "op _de commandobrug een sterke man staan. Dat was voorzitter)lubois, Wij, die dit ·alles mochten zien en beleven, brachten staande aan de open groeve, hulde aan zijn arbeid 'in ·Lens. Veel wat wij ons herinneren, moet in dit Ji:ort be.stek onbesproken blijven. kaar wij zouden onze plicht va,n dankbaarheid schromelijk ver-zaken, indien wij hem _niet and.er de allertrootste vrienden en voorvechters in Lens rekenden. 
\'/1.l . · En l. evrouw Lubois wensen van harte s.terkte toe . om het verlies te dragen, Haar goede kinderen en kleirikind€ren zullen haar zeker in haar eenzaamheid bijstaan. En het moge haar troosten te ·weten, dat v1i'j ·ons IÏäar bl!.Jven · gedenken als onze lieve zorgzame Lensmoeder van weleer, in · die veak moeilijke maar 'toch mooie dagen. - · · 

Heer, geef onze trouwe Lensvriend de eeuwige rust. En het eeuwige licht schijne voor hem. 
Dat hij ruste in vrede, 'Amen 



, 
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LENS I ZAKAGLNDA 
Zater"iag 
Zondag 
Eé,andag 

27 
28 
29 

Aug 
• Il 

8 Juniorenelftallen+ 2 pupillenelftallen. 
5 .Seniorenelftallen. 

Il• Clubavona ! 
. oensdag 31 . Il Training ! 

zmrnAG 11 Sll'T1.,ll1R ·: lste Contactavond 
. ====· ===-=======;::============-:::;:;· =======.,i_===========. •-=- ========= 
111LGI1-NLDLRLA'.ND, Zondig; 'i" CÏktober· 1960 te Antwerpen ,Aanvani; 

15 uur. 
Ile toegangsprijzen v~or bovengenoemde wedstrijd bedrage 

(;verdekte zitplaatsen: f .15 ,40; .f .13, 50, f .11, 55, f. 9, 60 en 
f.7,70(zijkant). Niet .overdekte zitplaatsen: f.7,70(midden) ( 
f.6,90. Staanplaatsen: f.},85, f.3,10 en f.2,30, 

Aanvragen om toewijzing·van toegangskaarten moeten uite 
lijk, Zaterdag, 3 Sep 60, schriftelijk bij het secretafiaat, 
H.Houkes, 2e .Schuytstr.60, worden•ingediend. Hierbij aangever 
milke plaatsen moeten vrorden aangevraagd •. ~r moet _op worden ~ 
rekend, dat eventuele toewijzing ·ui tslui t0•nd uit staanplaatsE 
zullen bç,e:taan. In d:i;t geval zal de. aanvr.'~er de hem totgevl€, 
·kaarten ,dienen te accepteren. 

Nieuwe: leden; 
-:-:--:-:-:-

, 429 C.A.I. Fortman, 7 . .3.39 van Speykstr.1S2 
,,-43u C.ILv.Breugel, 31.8.39 .van Diemenstr,152 

·rn ballotage: . • , . . , 
17 R.P. Duk, 11.8,48 lfärterr.ade43 
18 Ä,Th.Intemá, 6.7.39, Ubrechtstr..27 
19 B.J.Bom, 26.)3.21 de Vriesstr .. 61/II 
20 P.N.1 .Helvensteyn, 20.s.47 11,mter.enstr .. 33 
Hieuwe donateur: · 
G73 P.den Boer, Kaljlperfoeliestr.123 

PROGRALi:«A S:SNI0P.EN VÖ0R z:t,n::.;:-;~ AUGUuTUS 1S60 
2u3ü. Lens 1 -· Spoor.wi~k 1 Veld .1 Geb.l 
12uur Spoo:rwijk - Lens A comb. Sponr<1ijk , 
2u30 Lens B comb.-Westerkwartier. Veld 3 Geb 2 

.12uur Lcnsc comb.- " " '' l G,eb.l 
12uur Lens d 11 11 11 11 2 11 2 

'Lok. 6-4 

Lok. 6-4 
Il 5-3 

' Il 5-3 
0Pé>T.ë.LLINGLN: .,. 

·Lens 1: R.de Waart, R.,Blok,P.Haket,a.Dictz,C.:('eeterri,H.Ha 
·ket, '., , Venderbon ,K::i:'; 'v. d ,Spek, P .K(è'::.t·,: r, B; · . .: .'P.~n.d:c-i cks, Fr. Bonte 
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---------------------------------------------------------. . ' 
Res.' H.Verheugd, H.Rooduyn,H,KEcm_per. Grcnsr.H.Keniper. 
--_Lens A comb,: li.V,_rheugd, A',v,k.arhoven, H.Kcmper, 
H.v.Dijk,J .Admiraal,J ,de .Heer,, J .ifüstefeld,H.RooduJjn, 
H.Jacobs·,G.v.Duuren, P,Meershoek, Res. N.de- ·G'ruyter,VT,v. 
Gein,M.HeErkens. Gren,rechter: N.de, Gruyter •. 

Lens B-comb.: P. Strawer, G .v.d. Waart,. G,Keniperman; 
G.de Zwijger, Vi.Stoové, ·A.Linneweever; P.Éurghouwt,F.Burg
houwt, ,1.li;ahieu, J,Ras, R.Beijersbergen v.Hen. Res.:H.v. 
Niel, C.Vèldink,J.Brussel',. . . . . --

Lens C-comb,: F.de Hoogd,C.v.d.Laan,L.I, .• L.Kni.1ff,B.Heet
buis, K.Admiraal, 'W.v-an Eijden, J,Jager,H,Cramm,C.Fortman, 
J.Rahsdorp, L.Fortoan. Hes.: L.M.Knijff,Chr,Verheugd,N,Drabbe 

Lens D-comb.: h.v.d.Beek,E.Lowensteijn, G.v.Gein , M. 
Heerschap, C.v.d,Zijden,A,Nowee, P.Bergenhenegouwen, H.v. 
Zijl, :'..Harders, Cl.v,d.Bogaert, R.Dekker Klein, Res.: 
G.Jeheê, A.Lunèt," J.Happel. . . · -. -

.Afs .hrijvin,o;en aan dhr.H.Houkes, 2de Schuytstr.60,tel. 
·324721. . ., 

De ha,~en' van de aanvoerders zi-jn önder,s treept. 
' 

VARlA: 
~ l 

-Onze felici t_aties aan onze donateur en oud'-lid George 
van ... gthoven, die op donderdag ·25 aug. a.s." inr,het huwelijk -
treedt met l,iej.E.Sti:aatman. Reèeptie 3.:5 'uur,. 'valeriusstr,23, 

.~Teveno onze gélukwenseh' aal'\ donateur J .A.Koppelle, die 
op 2L, aug j.L_in het huwel:i,jk trad_n;et doriatrice.Mevr.Del
sing. 

-\-,ij vernamen .dat niemand mindér dan ons·, aller heer 
P.Juffermans is benoemd tot hocfá vi,,; de ~chonl aan de 
Herschelstr. . Ook aan .hem, Ol)Ze harte~ijke felicitaties •1 

• 

_-Guus Roodenri_ji:y vraagt een paar voetb_alschoenen ter 
overname, m~at 43, 

FOTO'S. 
Nog wachten wiJ op de ;goto 1 s van een ·aantal spelers. 

Met de kompetitie voor dé deur is het wel zaak: om de foto's 
zo sn·oedi,o; mogeli.ik in tè leverén. Het is niet' voór ons ge
noegen dat wij dit vragen, ms.iir zonder deze bescheiden zal 
niet gevoetbald 'kunnen worden• R .Blok, h.'Broeke, B. B:r;ouwer, 
J. van. Do:r:i:,, A .Groot,· J .Heins, J. Jacob, on, F .Koene_, R.Kool
mëes; A.Ko~pmans, \'L'Krol, }J.Pannekeet, P.Prillot,'ii.Reinke
meier, A.Ro"dbol,R.Roodbol,A.Rco,1u:,·n,J ~de Vlr,8rt,J.W2lsarie 
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W--lff, H.Wubben" Inlcveringsadres : illezenlaan 4°3. 
Keurin1;sbewi,izen: bnontbeerlijk voor het spelen van kompeti

tiewedstrijden zijn de keuringsbewijzen: deze moeten nog ing 
leverd worq.en ·door.·: L.v.d.Plas,R.Polman,F.Rckers, W.Vermulst 
H-v.d.Wal,: Inleveringsadres: .. Mezenlaan 43 • 

. ~:-t-:-:-:-:·-:~ 
PRUGR.A;.fä;A JUNIOREN VOOR 2.A'.rE.RDAG, 27 Aug 6v: 

-3u45 Lens 3 A - Quick Steps 
-3u45 _Lens 3 B " " 
-3u45 Q.Stè_ps - Lens 3 C 
-2u30 Le'ns _4 A - Quick Steps_ 
-2u30 Lens 4 B - ·Q,uick Stëps 

· .:3u45 0,uick Steps-Lens 4 C 
-2u30 " " -Lens 4 D 
-2u3ü " " -Lens 4 E. 

De opstellingen: 
Lens 3 A : A.v.d.Leeuw, C.Mars,P.van Dijk,J:.Nuyens,P.Poillo 

N. Roozenburg, L,Ricmen ,H. ·,ubben,J. J .Groothuizen,A. v. Wasbeek, 
J.Zoet: . 

Lens· ::, B : A. v ;1gmónd, A. B:t'óu.wer; J; Schellart, C; de Heer, C. 
v. Baal ,.F. v. d .Beek, W .Reinkemeier, A.Koeleman ,H .v .Paascen, 
A.v.d.B ek,P.de Jong. 

Lens 3 C : l;'.Beijersbergen, H.Smit, C.v.Dam,T.Smcbers,B. 
Breuls, J.v.Kleef, A.Klein~rFteler, H,Wezenberg,E.Wezenberg, 
S.Blok,F.1k-yer. Res.: A.Lelieveld, A,Janssi:m, 

Lens 4 A : f.Cromberge, R.v.B. ten,J.-Kcetman,J.v.Gerven,C.v. 
lègmond, N.Koot,J.Lnglebert, R.v.d.Voort, J.Cobben,R.Walsarie 
\iolff, ? . Busman. 

Lens 4 B: J.de Waart, H.v.Leur,D.v.d.Steen,A.Roódenrijs, 
H.Intema, J.Verhaar, C.Reabel,A.Magdelij·ns, h.Brandenburg, 
R.Brandenburg, J .Heins. . · 

Lens 4 C : R.Baven,H.Rothkrans, ,LEnglcbert, J.Kiebert,G.v., 
Togt, R.'.F.ykelhof, A .Koopmans ;A·. Stoové ,J ;A.Grbothuizen, G. v.d. 
Kley, J. Middeldorp. / 

Lens 4 D : G.Cràma , }'.v.Gecst, A,v.~:s, :2.v.d.Ou(leraa,F.Koe, 
'c.Vervaart, A.Classèns," B Cramm, li,v,d.H~iden,J.Smeele, A,Sch, 
lart. Res.: R.Over·toom,J ,Je:hee, Th.Duys·. 

],ens 4 E : JJ.Broe' c" ,i/iggers,B, Th.Bruins,.l,.v.d.Wsl,li.!:ichuw 
man ,R. Duyvestein,, S .Nauw, J. Langerak,C .v. d .Kuijl; VI .Eykelhof, 
A. de Erouwar. Re s. : J. JanE1en ,A. Groot, c·. :Cuyvenvoorde. 

1.fschri)vi1]'3'_P!l_ -v<'itr vrijd,1gavond zeven uur aan dhr .A. v .GastE 
Tor:ç_to-1.s~:~· 1 :·, ·· ,;.; 339,;~,·_1. 
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PROGRALI,A PUPILLEN, VOOR ZAT]!,, DAG,· 27 AUGUSTUS 1960: 

-lu,45 Lens A - Q ück Steps 
-lu45 Lens B - 11 , 11 

De opstellingen: . 1 

Lens A: R.Bruggemans; J,A.Ei,glebert, R.v.d.Bemt,J.Ver
heugd, J.Y/als,,rie V/olff, A.Jans en, J.J1i.Groothui.zcn, 
F.v.d.Breemer, 1!.Walsarié Wolff, Th.Brochard, T.Charles 
Res.: J.Webbers, F.i\'feyer. 
Lens B : H,Vermulst,J.de jongh,J.Blok,J,..Duym,R.Boordie 
Ripassa, LBerendsen, Óhr.Kreuger ,'H.Suykerbuyk,Th.Hoefnagel 
J.v.d.Zalm, P.v·.Dijck, Res.: R.Bergmans, R.v.Boheerr:en. 
Afschrijvingen: voor vrijdag 7 uur aan dhr.A.van Gastel, 

Toma tens tr. 166, tel. 3 3 9900. ;, · 
==-========================-=====~~===- ==========------==--

ZONDAG 11 SEPThl1illER 
lste CON'rACTAVOND VAN HET SEIZvEN 

HOUDT DEZE AVOND DUS VRIJ. , . , 
-=--=============-==-========-==-===-==. -=--=--==---------
SPORT:OTO. 
- Na veel yer17ikkel1ngen is het eindelijk dan zover. 
Op 28 ,.ugubtus l,ite ronde van de sporttoto. Een dezer dagen 
zal bij U het linkergedeelte van de groene kaart tezamen 

"met het eerste totoforrr:ulier tegen betaling à f,î,50 wor
den afgegeven. Degenen die dit niet ontvangen wor:ien be
slist niet overgeslagen. Het blijkt echter thans dat het 
momenteel+ 10 à 14 dagen duurt voordat de kaarten geregis
treerd en wel van de KNVB terugkomen. Dit houdt.dus.in• dat 
wij nog lang niet alle kaarten hebben terugontvangen. U kunt 
e:r echte61 van verzekerd zijn dat alle zeilen zuilen worden 
bijgezet 11/J zo snel mogelijk de benodigde kaart, voor het 
kunnen medespelen aan_ 9-e toto, .te élqen toekomen. ïîij ver
wáchten· --a.s: Donderdag nog een groot aantal kaarten en deze 
zullen dezelfde avond nog worden uitgereikt. ~lilt U erop. 
letten dat cp het poolformulier Uw juiste naam en adres 
uordt aangegeven alsmede het betrefiende Code-nummer 56-9. 

Het minimum aantal kolorr.men, ·dat U kunt .invullen 
bedraagt 2·stuks. Kosten per kolom f.0,25. 

Hieronder laten wij U een overzicht volgen van de 
adressen waar· U Uw po~l kunt ·inleveren: 

Sigarenmrgazijn A. J. Wàlraven, Goüdcn,..eeenplei,, 58; 
11 11 Korlvirike hoek B-e1~1~en ~Qi:-, 'ï-,1, ,r~:r, . ' ~ •.. c_. -·:.1 .. ··/ ,, ... ;. . .i. 

1ito,-,.'Y•.4o"t't-tr>'1t,.,.-,+ ?'1_ .. ~ 
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- -·Sigarenmagazijn Korlvinke ,· Weimanstr,349/hoek Valkenbosla, _ . , . • V/Ustef_eld, Hegentessê!laan 198 

· " " v.d.Lel:1,t, Bouwlt1stlaan 95 1 

-Fotohandel A,H.J.v.d.Boogaardt, Jan Luijkeniaan 63 
-Stomerij J. van Zon, Tar1,ekamp 61 
.:.sigarenmagazijn J .Hoornweg , Westeinde 569 . 

Inleveren uiterlijk zaterdagmiddag ,,u3ü., 
Verdere inlevering mogelijk op Maandagavond( clubav01 Woensdagavond tot•lO uur, Zaterdagmiddag van ~-4 uur in·ons clubgebouw. Verder' is dit éveneeris· mogelijk bij Jos Jager, i marstraat 67 iedere Donderdag en Vrijdagavond van 6-11 uur i mede Zatefdag yan 's- morgens 10 tot 1 s avonds'5 uur. 
Aan 'verdere uitbreiding, van inlev;;ringsádressen worc druk gewerkt. U hoort hierover zo spoedig n.ogelijk m,der vm 

ons. 
'.l'ot slbt wensen wij U veel succes en buitengewoon VE 

geluk tGe • _;_•oolcomL,issie. 

Bridgedrive. ✓ 

· 'Dinsdag 6 sq,tember worut er clon:c e,en bridgevereniging van .. orgenstond, Bouwlust,eµ Vredcrus't een bridgedrj ve georganiseerd in qns clubgebouw. Deze drive is ten bate, 
de Pius X parochie. 1 

Leden of donateurs die willen deelnemen wo.rden , zocht zich voor l september schriftelijk aan' te melden bij i heer L.l!ydra, Meppelweg 1294 onder vermelding van naam en aé en eventueel naam van de partner. 1 Indien rrien geen partner he moet men het systeem· vermelden dat men speelt en bij benadering de speelsterkte. 
De drive vangt aan om 19u45 precies en de koster. zijn f .1. '.;O per persoon ( te voldoen aan de zaal ) . 

B;E,STE GPO!,'.êVRIEND~N, , 
Toen ik in 1947· in Den Haag kwam trof ik hier een klas met 13 Ll.nsers, vandaar ,dat mijn eerste vrije middag mij voerde naar het Lensterrein -toen nog op het Zuide park. Sindsdien heb ik Lens zien.groeien en vele Lensers zie 

opgroeien-. _,.Steeds ben ik met plezier naar ,';uiderpark, Oekenburg en voor,i.l naar de Hengelolaan·gegaan. ,.et een beetje we moed r.ee• ik. d, a:rom van U afscheid,, speciaal van de junioren afdeling waarin ik zo prettig hel kunnen 1:e:ken. Vanuit Nijmegen, w;_,sr mijn ÜVE:rheid me naar toe ver·pLatst l r.rft, k••·,:, 



. - . 78-
---------------------------------------------------------
ik de preste ties van een groeiend Lens te volgen. Ik dank 
U allen hartelijk voor de prettige same,·werkin/l en eindig 
met een "•Leve Leh:;i" 

Br. Gern;ano • 

. AFSCHEID. ', 
Het zware verlies,.dat Lens ~oest lijden door de 

verhuizing van de eerv:aarde broeders Germano en Sir.iplicius 
resp. naar Nijmegen en J,mersfoort is voor ons aanleiding 
èen hartelijk wnord van dank te richten tot beide Broeders 
voor de wijze, waarop zij hun beÎangstell~ng voor onze 
club en de spelers toonden. " Ste·eds pre·,iemt bij iedere 
s1<rijd ", was liun devies. En Lens voer er wel bij. lij ver
dienen onze dank"volledig. Van harte wensen wij hun toe, 
dat zij•spoedig zullen.aarden inh\Jn,nièuv1e om(§'ving. Zij 
mógen ervan ver.zekerd zijn da.t de Lensd,ur al tijd voor hen 
wagem.ijd open staat. 

Bestuur en Juco. 

,l::i2t-1S60 1 • 

dj hebben genoten van de herrlijke verhalen uit het 
kamp te ,undert. Uit elke blàdzijde hebben wij de baklucht 
kunnen opsnuiven van de patat en de zoete; v;ee ë lucht van 
de ijsco's. J.norme hoeveeiheden van deze lekkernijen zijn 
daar in Zundert in Lens màgen verdwenen. · · f'. 

um in de sijijl te blijven komen wij ook met' een ge
recht'. vverigens is het een bekend gerecht: Enkele maanden 
geleden hebben vrij het voor U in de ijskast gezet, omdat 
wij meenden, .dat U in de vr,cantie ·aan wat variatie de V()Or
keur zou geven. 

ûanr hier zijn we dan. weer met onze a ttraoiie: Het gro
te feest, dat wij in Deo. zullen vieren·als slotstuk van ons 
jubileumjaar. lip de grote jaarvergadering in Juni j :1. heeft 
de Lens-garde het feestcomité toegeroepen:' Kom maar met 

_de acties ter verhoging van de feestvreugde en met alles, 
dat ons eraan kan herinneren, dat dit jaar ons jubileumjaar 
is. V,elnu, het grote enthousiasrr,e indt.chtig, dat ·de vergade
ring ten toon spreidde, vragen wij van het feestcomité thr.ns 
Uw aandacht voor een nieuwe ~Ctiviteit nl.: 

uNZE LUCIFE.R-ACTIE.' 

Een ieder diemt te 1;•eten dat vrij Lensers stuk voor 
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stuk feestg:ngers zijn. Wij hebben lucifers l&ten maken met 
een Lens etiket, waarop in forse letters de j,aitallen voor
korr,en van onze herkenningsmelodie. 1en heel pak - bevattende 
10 doosjes - .kost slechts vijftig cent. Ko~pt U een aantal 
pakirnn bij de leden van het Feestcomité en distribueert U de 
pakker: onder Uw vrienden, familie-leden en kennissen. üp deze 
· i jze ·draagt U ertoe bij, dat de gedachte aan ons grote feest 
bij de Lens-familie levendig blijft._ 

Een enkel woord nog ov€r een andere actie van de feest 
comrr,issie. 'riij bedoelen de operatie FLEST PET, die zo glorieuc 
startte tijdens het bezoek van onze vrienden uit Idar-.überste 
Deze actie is nietvten einde; ze begint pas, Tooit U allen 
zondag a.s. bij de eerste competitiewedstrijd met onze feest
muts. Getuigt ervan, dat het jaar 1960 een bijzonder jaar is 
voor onze vereniging. Iedere- vreemde bezoeker aan onze v€lden 
moge weten, dat wij een glorieus feest gaan vieren, het feest 
van ons 40 jarig bsstaan •. 

De reporter van het Feestcomité. 

, 
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R.K.V .V. "LENIG EN SNEL" 1-s-GRAVENRAGE . = = = = = = = = = = = = =-= = = ~ = ·= 
1 .: JAARVERSLAG · , . 

, VAN DE-ALGEMEEN SECRETARIS OVER HET VERENIGINGSJAAR: 
1959-1960. 

ALGEMEEN OVERZICHT 

Bij het samenstellen van het jaarverslag, waarin de 

, . 

·' 

vocrnaamste gebeurtenissen uit het afgesloten:vereµi..:. 
1girigsjaar moeten worden opgenomen, dringen vanzelfspre
kend. bepaalde gedachten zich op,. waarbj.j er één . steeds 
de fo.ventoon 'voe.rt. '.En het is dan ook alleszins begrij:... 
pelijk, dat dit jaar de totstandkoming en in gebruikne
rr.ing van het clubgebouw op de eerste plaats komt. De · 
è.atum van 27 septe.mber 1959 zal met gouden letters in 
dé Lens-annalen geboekstaafd blijven. 
Mèt gerechtvaardigde trots kan worden vastgesteld; dat 
hier in een drachtige samenwerking "iets groots werd 
verricht" • En dé bevrondering welke van de gezichten vàn ', 
à.9 aa:qwezigen bij de opening, was af te lezen, gaf aàn' · . 
aLe leden· een grote voldoening .• Als we hierbij• beden- ·' 
ken, dat à:e voorzitter slechts één.ja'.'r daarvoor, 28 
september 1958, het nieuwe complex had geopend, zal,i~~· 
ç.er het met mij eens zijn, dat het bestuur, met haar me-

. dewerkers, · een enorme' prestatie heeft geleverd. In het 
afgelopen jaar hebben we, van alle bezoekende verenigin- , 
gen; .de grootste lof toegezwaaid gek'regen. Het is voor 

. velen onbegrijpelijk, dat Lens, als 4e klas K,.N .V .B-club, 
· een dergelijke accomodatie ter b,aschikking heeft, 

Al wat Lens heet, was ook bijzonder trots, toen in Novem
ber jl.·. oi:ze vlag, via de televisie, aan enkele millioe,;
·nen nede:r;lamders werd getoond. Het -praatje van ouze :v-ocir-
zitte:r- met de heer J .Cottaar, was voor Lens een machtig. ' 
stuk propaganda. 
Ook voor de versteviging van het verenigingsleven waf!· eri 
is het· clungebouw van enorme betekenis. De c.lubavon:den 
word,an .. thans veel beter bezocht, vooral· door de jongere 

· sèniç,r-:leden. De door de contact-commissie georganiseerde 
avonden zijn. alle, een groot succes. , . . ' . 
Ook het bezoek aan de wedstrijden van junioren en senioren , , 
is· aanzienlijk toegenomen.. , • 

Maar· èr ~i· ncig meer tot. stand:.' Ongeveer gelijktijdtg met 
het ingebruik nemen van het clubgebouw, was ook dé verlich-_;;'" 

,-

.• 



, 
. ting van het training~veld gereed. Ook dit bltlek in een 
· grote behoefte te voorzien. ~ 

2 

Het gehele complex werd door de haagse sticht:j.ng voor li
chamelijke opvoeding van eèn prachtige omrastering voor
zien, waardoor we thans kunnen zeggen, dat Lens een II eigen 
home" heeft. · 

Hoewel juist buiten het ;erénigingsleven 1959-1960 vallen~, 
de, menen.we ten dienste van'de actualiteit te mogen memo
reren het eerste buitenlandse bezoek, dat onze vereniging 
tijdens de pinksterdagen 196q ten deel viel, 43 leden van 
de s.v. ''EINTRACHT" ·uit Idar-Oberstein waren de gasten van 
onze vereniging. Dat, ook onze. leden weten wat gastvrijheid 
betekent, blijkt wel uit de vele enthousiaste brieven.die 
inmiddels uit de "Heimat" ontvangen _zijn. ' · 

' De verhouding tussen de K.U.V.B. en onze vereniging was 
ook dit jaar bijzonder goed. Al onze functionarissen heb
bén hun werk .nauwgezet· vervuld, zodat er van de. zijde van 
de K.U.V,B. geen aanmerkingeh'kcnden worden gemaakt. Op 
alle ·vergaderingen van de bond gaf ons bestuur acte de· 
présence en kón daàrdoor mede invloed uitoefenen op be
paalde beslissingen welke moesten worden· genomen. ' 
In de loop van dit jaar heeft het bestuur stappen onderno
men om de door d<i katholieke sportbond, afdeling den Haag, 
nog steeds voorgestane indeling van junioren-elftallen in 
eigen competities, te doen wijzigen. Immers, het stand~ 
punt van ons bestuur is, ,d~t :de innerlijke kracht van onze 
verenj.g:i,ng. zodanig is, dat. er .geen enkel bezwaar meer· be- ' 
hoeft te bestaan om met onze junioren-elftallen de strijd 
aan te binden tegen elftallen van z.g. "neutrale'! vereni
,gingen. Juist in dit jaar is bij onderlinge toernooien 
vast komen te sta:an, dat onzè vereniging ook met haar ju
nioren-elftallen bij ."neutrale" verenigingen een z0er ge
ziene gast is. Onze jongens gedragen zich op deze to!ilrnooi
en voortreffelijk, terwijl, op imze eigen toernooien het• , 
contàct en de samenwerking mèt de neutralè verenigingen .. 
bijzonder prettig is verlopen. Men waardeert elkaars opvat
tingen en houdt met bijzonde~e wensen terdege rekening, 
Ons bes,tuur is van mening, dat "apartheid" gezien de' thans 
geldende maatschappelijke verhoudingen, van weinig reêel 
inzicht getuigt, De besprekingen omtrent dit punt zijn mo-
menteel nog niet ten einde. ' 
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-De financiële positie van de vereniging is kerngezond. 
Hierop mag \vel eens de aandacht worden gevestigd; De e
riorme groei .van onze vereniging, met. de daarbij ontwik
kelde aètiviteiten, heeft een ènorme last gelegd op de 
schouders van onze penningmeesters. , · , 
Het van Óuds bekendè kasboekje en contributieboek, zijn 
inmiddels door een. complete doorschrijfboekhouding ver
vangen; De incasso van contributie van werkende en on
dersteunende leden (ruim 1100) vergt veel tijd en accu
ratesse, Het beheer van het buffet van;-óns clubgebóuw 

.'is gelijk te stellen aan de werkzaamheden vrelke in· èen· 
klein midde-nstandsbedrijf moeten worden .. verricht. . 

} 

Voor het vele werk dat de heren L.de Weert en C ,Visser 
in dit opzicht hebben gepresteerd zijn we hun· zeer veel . 
dank verschuldigd,. · · ' 
Dat dit we;rk goed werd gedaan, mag, o,a. worden opgemaakt 
uit het feit, dat per 1 juni 1960, in plaats van de'voor
geschrev'in f 1250,--, ruim f 5000,-- op de obligatiele-
ning kon viorden afgeschreven', . ' .. 
Graag wil ik daarom de bijzondere belangstelling vrag'in, : ... 
va:'.l alle leden voor de op de· jaarvergadering uit te bren-

. gen f:j.nanciille overzic!'1,ten: ·. · , · 

BES~UUR. 
Op (e· jaarvergadering van 10 juli 1959 vrerd de leiding 

. van ie vereniging in handen gelegd van de heren: S.v.d, 
Laar: (voorzitter), H,Houkes (secretaris); L ,de Weert · 

, ( perningmeester), A. v ,Gastel, A ,Hoefnagel, C ,Hoogeveen 
Sr., A,van Luxemburg; P.Me';'r~hoek Sr. en J.Wüstefelcl.; 
comm:.ssarissen. · 
De teer A.v.Luxèmburg werd benoemd tot 2e secretaris, 
terw'.jl de heer J .Wüste:(eld het 2e penningmeesterschap 
op zich nam. In de loop van dit verenigingsjaar ging 
dezE laatste ·functie over in handen van de heer C ,Visser, 
Als bijzondere tàken kregen de commissarissen toegewézen, 
Hr.A.v.Gastel (terreinen en materialen), A.Hoefnagel (con
-tactc~~ssië), 'C ,Hoogev:en Sr. ( senioren:--) en P .Mee:r::shoek, 
Sr. (Junioren). . • , . 

. ' \, .', , 

De gehouden bestuursvergaderingen verliepen steeds -in een 
bijzonder prettige sfeer, hóewel meerdere malen ~fwijkende 
standpunten naar voren kwamen. Gezien de gew<ildig,e groei 
van de vereniging en de daarmede g~paard gaande ui. tbreiding , 
van de werkzaamheden, werd·er naar gestreefd de besprekin-
gen in zakelijke banen te leiden, · 

. . . . 

, 
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LEDENTAL. 

' Het devies· voor het verem.g:i-ngsjaar 1959-1960 l'Op naar 
de 100011 is ruimschoots nageleefd. 
Per l juni 1959 stonden ingeschreven: werkende .leden 360, 
ondersteunende leden: 390, totaal 750. 
Nu we een jaar verder zijn bevat de lijst 
den 421 namen,terwijl als-qndersteunende 
staan ingeschreven: totaal 1080. 

van werkende 
leden er.659 

le-

Tegenover 110 aanmeldingen van nieuwe leden stonden 49 af
voeringen. Betreffende dit laatste getal mag worden opge
merkt, dat in de 'twee jaren uit de omgeving van onze ter~ 
reinen vele jongelui zich hebben aángemeld, waarvan na kor
te tijd re.eds bleek, dat à.e voetbalsport voor hen niet de 
meest geëigende tak van sport was. 
Vanzelfsprekend werden deze:,jongelui ge dviseerd een ande-

, re tak vil,n ,sport te kiezèn. · . · 

Dè vermeerdering van het aantal ondersteunende leden met 
300 is in hoofdzaak de aantrekkingskracht van de toto ge
weest,. hoewel ook eer, flink aantal ouders van nieuwe leden 

. tot onze ver~niging toetrad; 

Onderverdeeld in senioren, junioren en pupillen is de 
stand op l juni 1960 resp. :1,70, 175, 76. 

. ' 
Dat het lidmaatschap voor vele leden meer betekent dan al
leen enkele jaren met meer of minder succes voetballen in 
eigen milieu,, mogen we afleiden uit het feit dat J.Bontje, 
per'l3·febrüari 1959 55 jaar geworden, nog steeds actief 
speler is en dat H.Hoppenbrouwers reeds op de dag van zijn 
geboorte 25-3-1960 een plaats liet reserveren. 

SENIOREN. 
De resultaten van ;nze senióren~elftallen zijn in het ver
slag ván de elftal-commissie nader besproken. 
Het reeds tijdens de voorgaande jaarvergadering in het vo~ 

· uitzicht gestelde vertrek van de heer ]'. v .Luxemburg werd 
ultimo December 1959 definitief een feit. Zijn opvolger 
werd de heer J.Borsboom. . ' 
Hoewel er door de senioren-~lftallen·geen kampioenschap..: 
pen werden behaald, kon toch worden geconstateerd, dat het 
spelpeil stijgende is. Alle elftallen hebbën zich in hun 
afdeling behoorlijk geweerd. Speciaal het derde elftal, 
veelal bestaande uit jonge spelers, heeft een goed·sèizoen 
achter de rug. óok. over de prestatiës van het eerste mogen 
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we tevxeden zijn. 
De werkzaamheden -van de elftalcommissie waren veelömvat---
tend, . . .>. 

'Door het nog·steeds te grote aantal afschrijvingen en 
niet opkomen worden de moeilijkheden nog vergroot.· 
Dit ~robleem, hetgeen voor voetbalverenigingen blijkbaar· 
algemeen is,. zal in de toekomst dè volle aandacht ver
dienen, 

Tegen het einde van het seizoen met nog•tweEi competitie-
. wedstrijden te spelen, meende het bèstuur dat de tijd 

gekomen is om enkele' jonge spelers 'in het ,hoogste elftal 
te prob,eren. Jammer was het·; dat dit voor de zittende 
commissie-'leden'onoverkomenlijke beZW13-ren opleverëfe, zo
a:at de heren C,Hogeveen, H,v.Rijn en J.v.Venrooy, meenden, 

. hun mandaat· ter beschikking te moeten stellen. 
Hun·functies werden tijëfelijk waargenomen door de leden 

, van de technische commissie, t,w. a:e heren A.Hoefnagel, 
.. H.Houkes en J .Wüstefeld, · 

·• 
JUNIOREN. 

· - Het verslag ,van de junioren~'?bmmissie · spreekt weer voor 
zichz<;!lf, · · 
We mogen daarbij wel aantekenen., dat deze heren enorm 
veel werk hebbèn verzet, Wie de gang van zàken enigszins 
nauwgezet heeft gevolgd,weet, dat.de junioreri....afdeling' 

,,, va,iaf het begin van de competitie in september jl: elke 
·- · zaterd?,g- en zondag,.heeft gedraaid, Met 19 elftalleri werd 

aan de,.competitie dêelgenomen. We mogen stellen, dat onze 
_. •, junioren-afëfeling zich met elke vereniging in den Haag 
· ·, ka..."l meten,. · ,;,--. ' ·· " · - ~ ·i -"•, ~ 

Bovendien heeft dè junio.ren-commissie het sportieve ge
deelte. van onze· jubileumviering op grootse wijzè aange
pakt en uitgewerkt~ Bij het afsluiten van dit verenigings-· 
jaar hebben practisch'alle elft~llen hun beurt voor.de . 
jubileum-toernooien gehad •... Ten opzichte· van de bezoekende 

• verenigingen is voor onze yereniging een enorme good-will 
gekweekt, ' ·. .· . ' · 
Een stroom van uitnodigingen voor"èen_tegenbezoek werden 
·ontvangen, en grotendeels _reeds· afgewerkt. :ta-
Onze gro?tste zorg is, dat steeds ,een vo,ldoend$llii~1me 

, en tc,egewijde leiders be.schikbaar zullen zijn om voor ,. 
een goed verloop van de .wed.strijden te zorgen." Aan· de le
den van de junioren-colllil)~ss,ie zal het bés],ist niet liggen. 



. ' . 

Voor hen ziJn de werkzaarr.hèden niet gauw te veel.] 
bij hun werk de zo noodsakelijke stct:r. bb.jë-en ont) 

. ' ' ' 

TECHNISCHE COMMISSIE EN TRAINING. 
Na het tot stand komen van de lichtinstallatie heeJ 
technische commissie ge:bra.cht de training ni2uw le·r , 

. blazen. ' · 
De medevrerèüng van de heren J ,Wstefeld en .A.,RcoJ.en, 
werd verkregen, zodat naast de .'>electie groep, ondE 
ding van de heer J ,H.Stal, op Dinsdagavond nog een 
groep en op Dond'erdagavond een groep junioren gele/ 
kregen qan de training deel te nemen, 
Over het verloop v~n de tr&ining op Woensdagavond c 
leiding van de heer J.H.Stal kail de commissie· over 
gemeen tevreden zijn,, 
De opkomst was gedurende de wintermaanden bevredig, 
wijl de laatste maanden· de aru1gewezen spelers· vrij, 
tallig aan de training dJa.elnamen. De leiding van d, 
j ,H .Stal is zeèr goed te noemen •. Speciaal het enthc 
waarmede hij zijn wer?.: titvoert ·ve:,,dient alle lof . 
ten zullen dan oqk.nièt uitblijven. 
Buitengewoon jammer•is het dan ook dat de training 
t\veede groep senioren ook thans geen succes is gewc 
star~t was hoopvol., Van de opgeroepen leden verschec 
bevredigend aantal, zodat de eerste weken van een l 
lijke tra.ini:rig !ron lvox:den gesp!:'oken. 
Het door het· bestuur genomen besluit om de heer J .1 
feld van zijn functiè ais: bestuurslid te ontheffen 

, ' verantwoord. ' · · 
. ~ot grote teleurstelling konden deze senioren, tijc 
wintermaanden, de moed niet opbrengen, tot een tr01 
~oek aan de training, zodat per ultimo januari werc 
sloten de training voor deze groep stop te zetten. 
training, verzorgd door ·de heer A.Roodenrijs, kon: 
een korte tijd worden voortgezet. Toen de heer J .Wi 
feld vrij kwam, werd deze'groep naar dinsdagavond c 
bracht en tqt begin mei voortgezet. Nadien werd wee 
een nieuwe indeling gemaakt.. · 
Momenteel heeft de heer J,H.Stal op Woensdagavond, 
7.30 een groep van oudste junioren en van 7-30 - 9 
eerste· sektiegroep senioren. • 

Het moet de technis·che commissie van het hart, dat 
veel leden zijn, die het belang van een goede trair 

.r 



1 ' / 
Jilijken in te zien, . . 
Jlè gelegenheid welkei Ónze vereniging thans vpor de training heeft is. ruin/ voldoende. Willen wij in de naaste toekomst ook op technisch gebied iets gaari betekenen, dan zal hiervan op korte termijn een meer algemeen gebruik dienen te worden gemaakt. · ' 
COh'TACT--COMMISSIÊ. 
Aan activiteiten hêeft het dit jaar zeker niet ontbroken. Het verslag van dezé commissie toont dit duidelijk aan.De onderlinge band ,in de vereniging is uit.e:r;mate versterkt. Onze leden en donateurs ontmoeten elkaar niet meer allEn bij de wedstrijden van onze ... elftallen, ,· 
Bij een :reeks van andere beleveni_ssen waren velen present •. We mogen slechts 11.open, dat· op de ingeslagen weg zal wor~ den voortgegaan·. , . 

BALLOTAGE-COMMISSIE. 
Gezien het grote aantal nieu\ve leden heeft deze commissie zeker niet stil.gezete.n, En, ook nu weer is gebleken, _dat deze commissie haar bestáánsrecht volkomen verdient. De wijze waarop de nieuwe leden en de ouders over onze ver-, en~ging worden voorgelicht wordt ,bijzonder gewaardeerd •. ·· Zoals het zich thans laat aanzien zal deze· commissie ook ' in ne,t nieuwe jaar weer veel werk te verrichten krijgen, . ' 
LENSREVUE. r. 
De uitgifte van ons wekelijks orgaan ging.weer op dezelfze wijze als de voorbij zijnde jaren. Dezel-fde medewerkers ·hebben zioh weer uitermate verdienstelijk gemaakt, Opgemerkt zij hierbij, dat het aa,ntal exemplaren dat wekelijks ·'ter post wordt bezorgd thans 950 be:,draag:t. Het behoeft dan ook geen vervro'ndering te wekken, dat de heèr J',J, van l)1Xemburg op, 4 februari 1960 'zijn. 300 .000 adresbandJe ·had geschreven. Commentaar overbodig!! . ' 

. 

De heer G,Jehee die enkele jaren zijn krachten aan de redactie had gegeven; was tot zîjn ,spijt genoodzaakt zijn werkzaamhed.en te staken. .,· 
Gedurende 'de, laatste maanden werd het redactionele ged.eel-te alleen door de heer G ,Lani verzorgd, · .' .vo'or het nieu\ve jaar zullen ook ten aanzi~n v,an de redactie voorzieningen dienen. te worden getroffen, 
TOTO. 
Het was voor onze vereniging een bijzonder l'.rettig bericht 

J 



toen in Augustus jl. bleek,' dat de KNVB-toto op dezelf
de wijze als het.daaraan voorafgaande jaar kon worden 
verspeeld. Hoe belangrijk dit ook voor Lens was, . toont 
het aantal verkochte zegels (bijna 100 .000) aan. De af
lossing van de obligatie-lening heeft ook wel iets met 

8 

de toto te maken 'gehad; . · · ·. · , 
Hoewel onze deelnemers dit jaar niet met grote prijzen 
werden vezwend, konden toch een zevental Lensèrs een aan;.. 
tal waardebonnen in ontvangst' nemen. De heren J ,Jager, 
en R.Blok, die à.an dit onderdeel van het verenigingswerk 
zove·e1 tijd hebben besteed, verdienen aller hulde. 

SLOTBESCHOUWING. 
Uit het voorgaande si,umniere resumé van de belangrijkste 
gebeurtenissen blijkt we1, dat-er dit vèrènigingsjaar weer. 
veel werk is verzet • Dankbaar zijn we dan ook allen, die 
op de een of andere wijze hun b_este krachten hebben inga-
zet. Dankbaar_ voor de prettige· samenwerking en de persoon
lijke vriendschap. . . 
Regeren is vooruitzien. Een blik in de naaste toekomst is 
dus wel verantwoord. · · - ,.. · · . 
Op de .eerste plaats denk ik aan de viering van ons 40-ja
rig bestaan op 18 december 1960. Een gedeelte v,i,n de spor
tieve· viering is inmiddels achter de rug. De senioren-af
deling zal in augustus a.s. aan de beurt komen.·Het Feest
comité werkt reeds op volle toeren. Omtrent een passende 
viering behoeven we ons werkelijk geen-zorgen te maken. 

- ' 
Er is evenwel één;punt waarvoor ik graag Uw aller aandacht · 
wil vragen. Het is uit.dit overzicht wel voor iedereen dui
delijk dat onze vereniging tot een van de grootste van den 
Haag mag worden gerekend. · 
Met de groei in ledental zijh ook de uit te voeren werkzaam
heden in diverse commissies 'aanzienlijk uitgebreid. Maar. 
me~ de groèi van'het ledental, houdt de uitbreiding van het 

: z.g.11kader11
; d.w.z. functionarissen geen gelijke tred.Dit 

kan tot grote moeilijkheden leiden. 
Daarom zal het bestuur er in, moeten slagen een flink aantal 
actieve medewerkers aan te trekken. En het komt mij voor, 
dat er onder het grote aantal leden en donateurs mensen moe
ten zijn, die de ambitie en· de tijd hebben om zich nauwer 
aan onze vereniging te binden. . · 
Voor het bestuur is het natuurlijk ondoenlijk om aan de hand 
van de ledenlijsten, alle adressen af te gaan •. Indien we 



hiertoe in staat waren, zouden ,ve zékeI· het aantal be

nodigde mensen irindên,, . •. 

Graag d,oe ik daarom een dringend beroep op U ai:ten öm 

,Uzelf àan te melden. Ov'erwin toch die bescheidenheid, 

De vereniging heeft ook U nodig. , . 
· Ér zijn -functionarissen,-die practisch de géhele ·week 

voor Lens in touw zijn en voor zichzelf geen uur meer 

•vrij hebben, Daarin•moet.'verandering komen. Onze verè
'nig:Lng inoet in staat zijn _uit te groeien tot een'van · · 

' ' · . : de toonaangevende in den, Háag; Als dit kan, dan:moet 
' ' ~ ". ·. , ~ 

· dit ook gebeuren, Daarom,.vo~r het komende seizoen een 

appèl tot U allen. 
' . . 

Onder Gods zegen en in. onderlinge sameitwer1dng, hopen 
W'? ook in het a,s. s·eizoèn, on_z? bestë krachten aan on-

ze_ mooie yereniging te mogep ge_:'en, · · 

~-· · .. den Haag~ 1 juli 1960 •. ·,.:-,. H.Houkes, secretaris., 

··"l ·• 

· JAARVERSLAG VAN DE ELFTAL-COMMISSIE 
, SEIZOEN· 1959:..1960. 

D~t het afgelopen. seizoe1; voor de Eko, als zodanig,·nu 

. n::et bepaald rustig te hoemen was ,getuige het feit,dat 
z~j bij het begin van he~;jaar gevormd werd door a,e he

ren· J. van Vem;oy (voorzitter), F. van Luxemburg ( sekre

. · ta:c~s), C .Hoogeveen, ~.K\)mperman en H,van Rijn (leden), 
wa~rvan ~lleen de heer Kemperm~n thans nog zitting . 

. 'heèft' zij het' dat deze reeds geruime tijd door' ziek
te niet in· staat is zijn funktie uit- tè oefenen e·n nu 

nog st"eeà.s' in het ziekenhuis vertoeft. Ook van d.eze ' 
plaats' w:ensen wij hem van harte beterschap toe, ·, ·. 

I'e eerBt'.e ~utatie :p>r~m b:i.j h~t _· reeds lang verw;chte -

vertrek van de heer van Luxemburg naar Middelburg op -

28 decem'ber 1959. Reed_s eerder·werd de heer van Lûx:em'

burg v,ia de :11 1·ens-rèvue". bedankt voor het velè werk, 
· dat hij voor onze vereniging heeft· gedaan; Wij sluiten.· 

ons nogmaals daarbij aan. Op verzoek, van het :Bestuur· 

nám ondergetekende op 3 januari 1960 het sekretariaat 
·_·,, waar~ ~ ,,.: ~ 

De· gro_tere moeilijkheden kwamen in de _loop van de maand 

maart,.toen_de p:çincipiëleive;rschille~ tussen het ;iie..: 

stuur en de meerderheid- yan. de Eko, inzake het te voeren 
beleid, in casu· de opstel~ing van, het le· · elftal en ·de 



10. proefnemingen met de jonge spelers in het algemeen, 
tot een niet meer te overbruggen kloof leidde, Aangezien 
het Bestuur mededeelde, dat een"paleisrevolutie" niet zou 
worden gevreesd ,en later duidelijk te kennen. gaf, coüte g_ue 

. coüte haa:r ideeën te zuB.en doorzetten, trok.1<:en de heren 
Hoogeveen, van Rijn en van Venray, bij monde van de heer 
van Veni:oy, als voorzitter, de volgens hen-.enig mogelijke·. 
konsekwentie en stelden zij hun re~p. funktie ter beschik-
king, ' ·. ', .. 
Persoonlijk zou ik er nog·het volgende aan willen toevoegen, 
In de ko:i;-te tijd, dat wij samengewerkt hebben, liepen onze 
meningen vaak uiteen, om -nog niet te spreken van li.jnrecht 
tegenover elkaar. Alhoewel wij het ~ederzijds beslist niet 
onder stoelen of banken hebben gestoken, is alles gelukkig 
in het zuiver zakelijke vlak gehouden, .Het doet mij dan 
ook werkelijk goed, hier i~ het jaarverslag de heren Hooge
veen, van Rijn en van Venroy·te kunnen bedanken voor het 
vele werk; dà.t zij jarenlang,· jazelfs tienta:J_len jaren heb
ben verricht in de' Ek:o; het is alleen maar te hopen, dat de 
opvolgers evenveel bereidwilfigheid aan de dag zuilen lèg
gen om ondanks de altijd weer aanwezige kritiek, het zo 
lang uit te houden, 
Kort daarna benoemde het Be~tuur de heren van de T.C, als 
tijdelijke plaatsvervangers. 

• ' . . ' f ' ' 
Zoals bekend.hebben wij dit jaar met 9 elftallen aan de se
nioren-competitie deelge~omen, te weten, 

LENIG EN SNEL I :, , 
·LENIG EN SNEL, 2 

1
1 

LENIG EN SNEL 3 . -1 
' LENIG EN SNEL 4 

LENIG EN SNEL 5 
LENIG EN SNEL 6 
LENIG EN SNEL 7 
LENIG EN SNEL 8 
~IG EN SNEL 9 

' ' 
4e .KLÀSSE DER K .N, V ,B • 
le,K:LASSE -C DER H.V.B. 
le.KLASSE n DER H.v.:s. 
3e,KLASSE G DER H.V.B, 
'.3e,KLASSE X der,H 0 V.B.· 

· 3e,IU,ASSE L".der,H,V,B, 
4e ,KLASSE .0 DER H •V.B. 
4e,KLASSE trDER H,V,B, 
4e.KLA.SSE W DER H.V,B. 

' 
In de afgelopen winter werd op 5 zondagen het prograJllJlla 
in zijn geheel afgelast. · · 

Kampioenen hébben wij helaas niet kunnen begroeten,., De door 
ons zo vurig verlangde promotie van Lens 1-2 en 4 is dus 
(wederom) een droomwens_ gebleven. Vooral• de tweede editie 
heeft het er lelijk bij laten liggen. Lens 3 met de jongste 
senioren in hàa;r" midden kan· op een prima seizoen· terugblik
ken. De "ouwetjes" (sorry) ván het Se deden het weer best, 



, 

' . ' ..... i' ;, 

' ' Lens 5-,-6-7 deden het èchter niet zo,goed, maar het degradatiespook kreeg g·elukkig_ geen vat op hen.,. 

11 

De volledige, eindstanden zijn reeds iil,de Lens'-:-rsvue ge-·· · publiceerd. en zouden hier dus volkomen ovèrbodi~ z~jn. · 
Het aantal afschrijvingen is dit jaar ongekend groot geweest, nl. 1&L_ Verleden jáar waren het er 166 en het .... jaar daarvoor .128. , , · Eenzelfde geluid wat betreft de gevallen van niet-opkomen; 99 waren het er tegenover 49 in het vorig jaar en . 35 · i~:-"ëerverleden jaar. , , -· · Deze stijgingen te verklaren is niet zo moeilijk als men ·· zou denken. Er werden nl. aanzienlijk meer wedstrijden gespeeld dan in de voorgaande iarèn. Wij denken hier . vooral aan de oekerwedstrijden en de talrijke vriend,,. ,. schappelijke ontmoetingen van de laatste maanden.Verder is .nu. toch wel al te duidelijk, gebleken, dat ee!'). te lankmoedige houding tegenovèr "slappelingen" de vererrj..,. ging niet ten goede komt, In de laatste maanden is· er dan ook al iets steviger. tegen hen opgetreden en zijn . er zelfs een tweetal officiële en gepubliceerde schor-singen gevallen. ' · · . , ,Het aantal wegblijvers is sindsdien al enigszins gerin' ger geworden. Wij weten dus in welke ric4ting gewerkt 'moet word.en. ' · ' · 

Verheugend is h~t ook, dat een gedeelte van de recidivisten niet. meer op de ledenlijst voorkomt. Een· en ander tot "Heil en Zegen" van ons aller Lens mogen wij wel zeg.:. gen. " ·. ~ 

.. Rest ons nog op te merken dat 'de 
· missie wederom niet .. veel bij . ons 

protest- en strafkom
kon verdienen. -

•s-Gravenhage, 22 juni 

, 

·' 1960 •. ,.· . 
· ',Namens de Elftal-Kommiss:i'.e, 

,J ,Bo,rs_boom -·,Sekretaris. 

VERSLAG JUNIOREN-KOMMISSIE (1959-1960) . . il:et afgelopen jaar is voor de, .Junioren-Kommissie een , succesvol jaar geweest, waarin veel werk is verzet, ondanks het grote verlies dat dè Juko leed door het bedanken. van de Heer W.de Bakker, 'die vele jaren.op uitm1:11-tende wijze zijn beste krà.chten voor de vereniging heeft. gegeven. Onze eminente jonge leider, de Heer van Dijk, 
, , 

' 1 



12 
werd. in zijn plaats· benoemd.,. 

Op velerlei gepi~d..heeft zich d.e.aktiviteit uitgestrekt.De 
stijging in ledental, d.ie zich ook d.it jaar weer voltrok, 
betekende, een uitbreiding vim d.rie ·elftallen. De vierde 
klas ·werd. twee elftallen groter, d.e pupillenafd:eling een 
elftal.· ' · · 
Er werd. d.i t jaar gespeeld. ·met in d.e 

A-klasse 2 elftallen, 
le,klasse 2 elftallen 
2e,klasse 1 elftal 
3e.klasse 2 elftallen 
4e .klasse. 6 elftallen 
pupillen 6 elftallen 

. ' 

Belangrijker.echter .a.an d~ uitbreid.ing·~an onze afdeling 
is d.e daarmee. gepaard gaande kwalitatieve stijging.Mede 
hierdoor was het mogelijk d~ naam van onzè vereniging •· 
sterk naar buiten uit te d.r~gen, De vele goed.e resultaten 
die onze elftallen bereikt µebbpn in het grote aimtal 
toernooien d.at verspeeld. is, hebben hier zeer toe bijge
dragen. Naast verscheidene toernooien Wé!,araan alleen kat- , 
holieke verenigingen d.eelna~en, heeft Lens zich ook dit' 
jaar weer op neutraal terre.in van zijn beste zijde laten 
zien. Med.e hierdoor werden-oude kontakten met neutralè ver
enigingen versterkt en nieuwe gelegd, Het orgabiseren van 
onze toernooien· na de kompet.itie 1958'-'59 en onze jubil~-
umtoernooien zijn aan dit resultaat ni(!t vreemd: De" Juko · 
zal al het mogelijke doen om de prettige band.en met ver~ 

. scheid.ene, neutrale zowel· ais· katholieke verenigingen te· 
verstevigen. 
Het snel afwerken van d.e competitie gaf ons een- 111liek~ ge
legenheid ·tot het orgániseren van d.e vorenge,noemde toer
nooien en· deelname aan d.oor .an.de.re verenigingen gehouden 
toernooien. Uit het grote aantal uitnodigingen d.at wij ont
vingen moge blijken, d.at d.e L. en S .-elftallen. graag ge.zie-
ne gasten zijn. · 
Dat het overgrote d.eel van onze jeugd.led.en zijn rechten, 
maar ook zijn_ plichten als ,voetballer kent, blijkt uit d.e 
trouwe opkomst bij d.e wedstrijd.en, rn·gevallen, waarbij 
spelers verstek lieten gaan .zonder bericht van verhindeÎ-ing 
te geven, werden. maatregelen·getroffen. Een groot kompli-· 
ment voor degenen, die altijd .hun plicht verstond.en, .. 
Prettig was het,' d.at vele jongens altijd. weer bereid. ble-· 
ken d.e leiding op vaak uitstekende wijze terzijde te staan. 



' 
ll• 

•t Was weer een heerlijke vakantie voor de kampdeel-
nemers, die in Zundert van ·een week sport en s.pel,van 
buitenlucht en veran~erde omgeving hebbenku.np.èn ge-· 
nieten. Een belangrijke en interessa.nte bijzonderheid 
is dat L.en S. de vereniging was, die met, het grootste 
aantal deelnemers de N.K.S,-kampen bezocht, waarbij de 
splitsing in leeftijd een voorbeeld zou moeten zijn 
voor de andere verenigingen. Maar welke vereniging , 
heeft een leider, die drie weken achter elka,ar meegaa.t? 
Het sukses van ónze kampen blijkt wel ui'!; de stijging 
in aantal deelnemers dat jaarlijks meegaat. 

' .·, . ., 

De woensdagmiddagklub was dit jaar veel minder bezocht 
dan vorig jaar, Het schoolvoetbal, dat .steeds sterker 
wordt, is hieraan voor een deel debet. 
Wederom werden enige spelers t ,w. Peter Kemper ,en Wil 
Venderbos gekozen in het Haags jeugdelftal, dat met · 
Pasen een j;weetal wedstrijden. speelde. . ~· --

Op Zondag 6 september start de kompetitie voor de zon
dagelftallen, op de 12e d,a.v, de zaterdagafd.eling,: 
De·resulta&en van deze kompetitie zijn over het alge-· 
méen zeer bevredigend.. · · 
Lens I, inged.eeld. in d.e sterkste Haagse klasse &I, 

··startte goed., maar liet d.aarna een paar steken vallen. 
Doch spoedig werd. de kans op eén.kanipioenschap toch 
weer bereikt, Er bleef tot in d.e laatste wedstrijd. vol~ 
op spanni~. De laatste strijd tegen Quick gaf ons het , 
zo fel begeerd.e kampioenschap, Een goede technische ba
sis met een behoorlijke dosis enthousiasme bracht dit 
elftal tot d.ezé ereplaats, 
Het resultaat van·het tweed.e elftal was mind.er goed., 
Verscheid.ene wedstrijd.en gingen tegen de verhouding 
in voo.r dit elftó!.l :verloren, , '·, 

,. Lens 3 was voor een éersteklaselftal niet zo sterk als 
wij gewend zijn; :· · · ' • · 
Lens 4 heeft vrijwel geen behoorlijke suksessen ge-
.bracht·. · , .. 

. Lêns 5 speeld~ _nogal wisselvallig en speeld.e · nu -eens 
goede dan weer zwakke wedstrijd.en. · 
In Lens 7 werd vaak aardig voetbal vertoond. •. Met wat 
meer !j.oorzettingsvermogen. was een betere positie beslist 
mogelijk geweest. . , ' 
Lens 8 heèft het prima gedaan met mogelijkhed.en, die 
het elfta!l .bezat,. ·' : ·- , • · 

• i· ; 



, 
14. 

Lens 9 startte verbluffend goed: 5 gewonnen wedstrijden. 

Toen kwam de .klad erin en bleef het elftal nogal eens onder 

de maat. Toch speelden deze jongens vaak goed voetbal,maar 

:\~ de juiste afwerking ontbrak nog wel eens. 
Lens 10, ons tweede vierdeklas-elftal bereikte· in de op 

één na sterkste vierdeli;::las-afdeling ,een prachtig kampioen

schap. Vrijwel geen moment is· het een vraag gewe.est of zij 

het wel zou halen. Misschein technisch niet zo' sterk,speel

de dit elftal met veel overtuiging zijn wedstrijden,waàr-

door dit praèhtig resultaat volledig verdiend is. · 

Lens 11 viel over.het geheel genomen wat tegem, De vecht

lust en het inzicht ontbraken nog al eens. 
Lens 12 heeft het er redelijk afgebracht ·zonder tot opmer-

kelijke prestaties te, komen. . 
·Lens 1.3 speelde zoals te verwachten was eenvoudig voetbal, 

-waarbij toch nog wel eènS lauke resultaten werden bereikt. 

Lens 14, ons laagste elfta1,, ,is wat later gestart. Daar er 

nogal wat nieuwe spelers in zaten, zijn de resultaten niet 

onverdienstelijk: 
De pupillen speelden zeer. uiteenlopend. . . . 
De A'-pupillep. waren te sterk voor de meeste tegenstande1·s. 

Vandaar de vele hoge scores. Een prima elftal. Wij zijn be

nieuwd naar de prestaties yan deze knapen in juniorenver~ 

band, . . 
}:', Ook het 13è elftal heeft 'over het algemeen goed gespeeld, 

Ook hier te veel zwakke tegenstand. 
Ofschoon het C~elftal het peil van B niet kon halen, werd 

er allengs beter voetbal gespeeld. Met vele ze.er jonge voet 

ballers Bn nogal y,at spelers die het voetbalspei nog moeter 

leren, waren de resultaten niet altijd evenredig aan het 

plezier dat deze hadden in de laagste pupillenelftallen. • 

Als wij de resultaten in zijn geheel bekijken, kunnen wij 

konstateren dat een stijging in het 'spelpeil te zien is bi; 

.de vierde-klassérs en pupillen vooral wat het grote aantal 

beschikbare spelers meebrengt. Een belangrijke bijdrage . 

voor de stijging is altijd de tegenstand, Deze is.vaak nie1 

groot genoeg; vooral in de standaardafdelingen worden teve, 

zwakke elftallen ingedeeld. 

Als wij het afgelopen jaar bezien, mógen "wij dankbaar zijn 

dat zovèel is tot stand gekomen, Hieraan hebben velen meeg, 

werkt. Wij geloven echter. dat de grootste dank. verschuldig• 

is aan de ,leiders, die week in week uit met de jongens op

getrokken zijn. Goede leiders ,zijn onmisbaar vóor een sten 
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j e~·fü•.fdel:i.,,g. · Wij rnoge:1 ona ge]:ultl<:Îg priJ Jen dat 1v-.i.; 
over ,mlke mensen beschfr.ken, ·waarvan. voora.l de jeugé 
gen onder hen een groot kompliment verdienen voor de 
vtiJze w2.arop Zl.J hun werk gedaan hebben. 
Ook past ons wel·· een woo:"d yan dank aan het bestuur, 
a.at ons dit jaar ifl"si;aat heeft gesteld zoveel voor c 
ze junio1·en te doen·. . . · 
Moge ik dit verslag besluiten met allen· d:i.e de junio
ren-kómmissie, dit seizoen hebben geholpen,' op welke v 
ze dan ook, hartelijk te bedar.ken. \'/'ij, hopen en ver

. trouwen ·dat wij'_ in de toekomst minstens dezelfde ste, 
zullen ontvangen bij' dit' niet altijd gemakkelijke mm 
t.och vaak zo prettige werk. Moé,e in de toekomst· vel ei 

zich geroepen voelen zich voor de Lens-jeugd in te zE 
tèn .. · - ,,. .• 

. E .Saroi..ea, S ekrëtaris; 
• 

\ 
, JAARVERSLAG CONTAC'ï'C011MISSIE. 

Het afgelopen jaa.r is in hét •bizonder voor onze comm: 
sie van grote betekenis ·geweest daar wij begin_ septer 
1959 het nieuwe klubgebouw te onzer beschïkking kreg, 
Dit opende voor.ons nieuwe en grotere mogelijkheden. 
Hierdoor waren wij fh. de gelegenheid onzé leden, dont 
teurs/trices weer dichter tot,elkaar te brengen. ·Bij 
bepaalde avonden bleek het enthousiasme zelfs zo gro, 
te zijn dat het klûbgebouw de stroom van bezoekers 
nauwelijks kon verwerken. · 
Onderstaand geven ·wij U .een resumé van hetgeen door 
deze co!Illilissie werd verwerkt: 

· 5 kontactavonden 
-· 1 St .Nicolaasviering voor oud en jong 

Feestavond ter gelegenheid van het 
39-Jarig bestaan 

,. Groot karnavalsbal · 
Klaverjasdrives 
Eridgedri ve · ' 
Ontvangst buitenlandse gasten. ,. . 

CONTACTAVONDEN. - ,. 
Op deze avonden werd· de muziek verzorgd door het spe, 
ciale Lens-trio o.l.v.de Heer Schutte. Vanaf deze 
plaats danken wij de heer Schutte voor zijn belangel, 
medewerking en,, d(! prettige sfeer die hij op deze avo: 
çlen. wist ·Ge schepp.,,n. J:Iet viel ons '.YeI op, dat de be, 

1 

• 



l 
zoekers voor het .grootste deea;t uit jo1,geren bestond·. Deze 
avonden worden echter voor oud en jong-Lens georganiseerd en 
derha:t. ve ·rekenen wij erop d;;t wij i;n· het komende · jaar' een gr, 
tere belangstelling van onze oudere Lensers voor.deze avonde: 

-mogen verwachten., 

St .NICOLAAS~VIERING VOOR OUD EN JONG,' 
Op 28 november 1959 werd de oude traditte van St,Nicolaasvie 
ring in Lenig en Snel weer in ere herRteld. Ongeveer 125,_ ie
den/donateurs/tric_cs waren )lier bij tegenwoordig. Naast enkel 
zeer aantrekkelijke prijzen, die men in de speciale Lens
quiz kon verdienen, werd aa_n iedereen die aanwezig was een 
klein geschenk· uitgereikt. Na het vértrek ván St .Nicolaas 
was d_e beurt aan de dansius'tigen, 
Woensdag 2 december v,as St ,Nicolaa_s 's-middags op bezoek bij 
onze. pupillen en ;junioren en 's-avonds bij onze oudere juni
oren. Ook hier was de ,sfeer ·uitstekend .te noemen. · ·-

LENIG Eff SNEL 39 JA.AR. 
-Deze avond vond plaats op Zondag,17 Januari 1959 in het ge

bouw"J)e Vereniging", gelegen in de Willemstraat •. 
Het gezelschap _"Odia" bracht voor ons het blijspel ~•Gieren · 
op het veilig nest" over het voetlicht. Een uitverkochte 
zaal heeft kunnen genieten van het/een deze amateurs ons 
voorschotelden. J)e. avond werd besloten met een groots bal. 

KARNAVALSAVOlID: 
J)at Lensers ook zuidelijk bloed ~nnen bezitten kwam deze 
avond dµidelijk tot uiting., Vele onherkenbare Lensers waren 
aanwezig toen_Prins Karnaval Lenseriaan I en zijn gevolgd~ 
feestvreugde kwamen .verhogen. De beae,l r1sr.hnne "heks" werd 
uitgeroepen tot "Miss Ka.rnavR.] ''. 
Ook op deze avond ontbrak ons Lens-trio niet. De stemming 
was zoals deze op een karnaval behoort te zijn. 

KLAVERJAS-DRIVES. , 
.De Kerst- en paas-drive werden een volledig sukses. De be
langstelling was stukkeµ gl:'öter dan in het voorafgaande 
jaar, niettegenstaande het dikv,ijls zeer slechte weer. Bij· 
onze paas-drive kwamen wij zelfs stoelen te kort en moesten 
barkrukjes en kisten het tekort aanvullen. 
. ' 
BRIDGE-DRIVE. 
In tegenstelling tot de klaverjas-drives bleek er voor het 
bridgen weinig belangstel:t.ing te bestaan. 

. / 
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• ONTVANGST BUITEtlLAlIDSE GASTEN. 
Op Zaterdagavond voor.Pinksteren arriveerden onze gas
ten (43 in'gE!tal) uit Idar-Oberstein op de Hengelolaan, 
waarna hun een door dè vereniging zelf verzorgd diner · 
werd aa.ngeboden,' Onze pleegouders ontfermden zich hier
na óver hun resp. gasten. \/i.j, •willen niet nalaten "iüle, 
pleegouders, resp. plee5 ge_zinnen nogiriaals hartelijk 

.. dank te zeggen voor de spontane medewerking en de bui
. trmgewone wijze waarop zij onthaald zijn geworden. 
Uit allè ontvangen brieven blijkt duidelijk dat zij 
het bezoek àan.Den Haag niet gauw zullen vergeten. 

"J!!e:rste Pil'lksterdag 'werd na éen sight:..sèeing door den 
Haag een bezoek gebracht aan Scheveningen; waar velen 
pas•voor de .eerste keer kennis maakten met het zilte 
nat van de Noordzee. De clag werd met een gezellig sa-

• menzijn in ons klubgebouvr besloten. _ 
Tweede Pinksterdag werd met b,en Madurodam·bezichtigd. 
1 s--Middags vond onze eerste thuiswedstrijd tegen de· 
buitenlan\l.se klub, te weten S,V,Eintracht, plaats. , 
De afscheidsavond werd een volledig sukses en velen 
trokken pas diep in de nacht huiswaarts, 
Dinsdagmorgen werd de terugreis aanvaard, , 

... - . ' .. ' , . . . ' ,' ' ,._ 

Mede iri verband met het 4O-jarig bestaan rekenen wij 
ook in het a,s. verenigings:iaar op dé' steun en mede
werking van' al onze leden/d~nateurs/trices. - · . 
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Contactcmrnnissie 

J,J,M,Jager . 

. ' 
.. . ' ~-. . ,, 

,,,,,. ,: -· 



,. 

';. 

, 



, .. •- .. --
(w-~ ,· -~. ·. ~,w(.,;~ ./1~~ .. 

. --.. ~,,.,---... -... ,.,---•.•·-,,--·~r:;~,~~-.-... --_-•.·,'"'-~ 
. i 

' 

. . 

,. 

' 

' 

f 

• 



• :'. . ' ' 
' ' . 1 ' 

- .J ~ ~·'n ~ ,L_, .. -; ~., 
Io/uic::-? .. ·, · -_ ~ ·. 



......... ..... ... 
·- -~ ' -- ,· 

--,.. 

Banketbakkerij ~ Sporthandel Hanenhurg 

Grimbèrgen_· 
• 

Weimarstr. 284 • Den Haag 

Telefoon 320221 

Specialiteit In ROOMBOTERSPRITS 

G. C. Goemans 
Voor al ·. , · 

Uw 
· verzekerin~•n . 

Weimarstraat 391 - Tel. 395640 · 

Vraag overal en altijd 
. , ' 

·, 

·Kruk's 
. Sinas, 

Ananas· eri 
. Cassis 

Sinds 1928 . 

Het.- adres v~/ ~I Uw tennfs_.sportartlkelen 

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

J. Hoogeveen & Co. 

' \ 

~ Filiaal: 

Veenkade 31 .~ 35, · Den Haag 

. Telefoon 334027 

.-

IJzerwaren 

Gereedschappen -

. ' 

Rijswljkseweg 250 . , ,:eleloon 115043 

Z;H.B. BIEREN 
zuiver ;.n smaak en k\'lalitelt 

, ' 
BIER OM I_N TE BIJTEN 

Gebr. L. -& J. van, der Kruk 
. MONSTER. TELEFOON 01749- 3229~-- . 

,.,~• ...,. _______ .......; ____ '--_..;_ __ __,: _____ ..;_ ____ ...J 
,,,,. 



. Vó9r KOLEN of OLIE 

· naar: · , ,' ",_, 
N.V. HAAGSCHE'''STEENKOLEN-MIJ.' . '1,~ ~ 

, • . . ·, • . .. · • , .·· , .. "-1•"'-....r.fl-O 

KEMPS. & van BEUSICHEM · '~ o~~, ·. 

. .. ' ' ·: ,.. 
DELFTSELAAN !6~ - TELEF.' 630980 (3 lijnen) ' 

'' 
AL, ONZE BRANDSTOFFEN WORDEN STOFVRIJ AFGELEVERD . 

MONTAN 
IJZ_ER EN 
STAALn.v. 

*· . 
BETONIJZER 

BALKIJZER 

2e LULO,FSDWARSSTRAAT 6 

'Telefoon 116090 

990LYMPIA", 
SPORTARTIKELEN - LEDERWAREN . . 

Voor at Uw rep~ratles aroot or_ kleln' naar 
., 0 L Y MP IA," ·op het HEESWIJKPLEIN, . 

,, ' 
Jan Roozenburll 

,: Heeswljkpleln 33-37, ·oen Haag, J'el. 390977 . 
· LENS LEDEN 5_ pCt. KORTING 

. Foto v. d. Boogàardt-
Jan Luykenlaan 63-65 ,· Telefao~ 323295 

Uw fotohandel 
met meer dan een halve eeuw 

foto :rvaring ' 

DROGISTERIJ PARFUMERIE , 
• 'f" ~ ~ .• _ 

URBANUS"' ,, . . 

. *' Geneesmiddelen · * Cosmetische artikelen * • Huishoudelijke artikelen 
' , ·/ 

Boreelstraat 13 - Tel. 552793 
-.·. 


