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.DE LENSREVUE 
Weekblad v.d.R.K:V.V."LENIG en SNEL" 

Reilctctie: G.Jehee, Van Lumeystr.6,tel.542381 
A.Poels, Wilhelminastr.26,Lsd, " 396583 

J.Kuypers 

36e JAARGANG (1962-1963) n° 9 25 Oktober 1962 
=============================================================== 

LENS I ZAKAGENDA 
Donderdag, 25 Okt 62 : Juniorol).training 
haterdag 27 11 : Lénsjun;7,8,9,ll,12,13,Pl t/m 7 
Zondag 28 11 :' Sen, 1 t/m 8, Lens 1,2,3,6 
Mc.andag 29 11•• Clubavond, klaverjasdrive 
Dinsdag 30 " Juniorentraining 
Woensdag 31 11 Pupillentraining, seniorentraining ;;1,;,({ 
Donderdag 1 nov · : Allerheiligen. Géén training. · · · ·li,;,'?\: 
==================================================. ===========' ~J, 
REDACTiffiNELE OThRPEINZING, , 

Vlij J<Cre gen deze week de sta~denlijst van onze seniorenelftal
len door onze onvolprezen secretaris voor. de neus geschoven, een 
lijst waarbij inderdaad wel wat te peinzen valt. 

Onze voortrekkers staan er bepaald somèer voor, met 2 puntjes 
nummer laatst in de 4e klasse E. Hier zal toch wel het een en an
de;r moeten gebeuren om te voorkomen dat Lens 1 volgE-nd seizoen 
...• , enfin daar kunnen we beter over zwijgen en hopen dat Lens 
zich spoedig zal herstellen. In schriile tegenstelling met Lensl 
pronkt Lens 2 fier aan het hoofd van dele klasse E met een elke 
week weer groeiende voorspro~g. Mannen van Lens 2 laat dit zo blij
ven en ga nu in ''hemelsnaam niet denken v&n " wè zijn er wel " 
want dat idee is in voorgnande s1c,izoenen funest gebleken. Blijf 
normaal voetballen, onderschat· geen enkele tegenstander ook al 
staat die ondcrwm, want het sprE-ekwoord " een kaj; in hd:t nc,uw 

·etc .. " doet nog steeC:s opgeld. We hebben echter het volste ver-
' trouwen in dit sterke elftal w~ij,rin een goede geest en een prima 

onderlinge verstandhouding heerst en gE-loven dat zij, voortgaande 
op deze goede weg, het_ ~eslist ver kunmm brengen. Lens 3 staat 
81' niet zo florissant voor, met 4 ptn. uit 6 wedstrijden wordt 
slechts een heel bescheiden plaatsje op de ranglijst ingenomen. 
Gezien echter de keurige zege· die dit elftal zondag j.l. op een 
der koplopers behaalde, zijn we er toch van overtuigd dat dit 
elftal beslist hoger kan en ook hoger zäl komen, mits een behoor
lijke dosis vechtlust aanwezig is én bJijft ! Tot zover deze 
korte èeschom,ingen over de standen vanehoogste 3 elftallen. Vol
gende keer komen de andere tec:ms aan boel. 
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OFFICIEEL 

In ball OtE1ge: 
n°39 J.C.J.Eggers 12.1.52 

40 G.J.M.Steinman 16.3.53 
41 R.C.J.van Gorkum 27.9.52 
42 H.R.Crama 15.4.49 
43 J.J.Schouw lp.8.51 
44 P 1 " n· ·k· 10 2 "1· _ ••. ~. van 1J . . J 
45 B.Krnl 24;10.50 

CüNTTIIBUTIE-VERHOGING 

Stu,nhouwersgaarde 21 
Il 11 157 

Dr,:pcniersgaarde 13 
Vrederustlaan 141 
Slcednornstr. 24 
Vrederustlr.an 139 

Tl Il 135 
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Op ver,;oek van de, pcmningme8ster rectificeren W8 hiermede g2arne de publicr...tiE; in de Lensrevue ven cle vorige w€ek. De contributie zal n.l. ingaan op 1 December a.s. en niet zoc.ls vermeldt op l növ.a,s. 
D'ITSLAGEN 
Senioren Juniorcr.. Lens l - FSV Pvetoria l 0-1 DHC 1 - Lens 1 2-0 Voo~b .2 .. Lens 2 2-7 Lens 2- VVP 2 2-0 Lenc 3 - Celerit::u 5 4-2 Lens 3- L7SJ l 3 .. 0 Rijsw,5- LE:ns 4 2-5 Lens 5- Vrcdenb.6 0-0 Le·nr: 5 - Cel er·i tas 7 1-2 DHBRK 3n-Lcns 6 2-1 L8ns 6 - DHC 9 4-2 Q.St.6 - Lens 7 2-7 ûSC 4 - Lens 7 2-3 Lens 8 - Vele 6 · · 3-0 C0nc:Jrdiri 4- Lens 8 3-2 Lens 9 - Ravti 8 2-0 Pupillen Lens 12- DHL ~4 3-4 Lens Pl- Rava Pl- 4-1 Lens 13- RKA"\TV 6 2-4 Lens -,, ,:, - GDA P2 2:.0 Lens 14- Rave 12 0-4 Vredenb.P4-Lens P3 2-0 

Il P5-Lèns P4 0-1 
Il P6- Il P5 1-1 

VARIA 
J 

-Wij ontvingen daze we,ck e6n d,:ifbetuiging voor de ·blijken van beh.ngstelUng betoond gedurende de ziekte en bij het over'iijrl.en v2.n onze oud-don·atéur ·, de lreer A.i!. Vink. -Een tweede Nw-Guinci:{reiziger is weer in ons midden, nm:mlijk Viil Venderbos. Wij wensen Wil 1ran hQrte ge:).uk met zijn behouden terugkeer en eveneens veel geluk in de competitie, waarin hij stellig nog wol voor de nodige, à.celpuntjes zul ~orgei:i. 
-Ve:rder v;erd dit we~~keiridc et n sleutelring, v:c.:!rnnn bcV<-stigd een Lipsleutel genurJ"·erd S 3320 er.. (er.. (weekendtF.s ?) 

' 
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sleuteltje. De verliezer weri.de ziCh tet· è.e heer vn?1 1bv:tJûn, onze 
can t;i.neb ehcwrd.er. 

-Van onze ·on ... ,dprezen T·oto-secÁ"etaris ontvinge~1 v:.i.j ·hG'·· ver-• 
he!.'ge:nde nieuws- d&t er weer yeJe gE.:lukkigs Lca;nsors ws.i.·en bij dcee
r,.en die het ,'.lan·i;al van 5 gelijke spelen juj_st hcdden Yoorspeld. 
Laat dit een stimul[.ns zijn Vcor degtü.C:n ,.die tot '!lu t;oe nog niet 
hebben ge 11 pocl 11 ed om ook eens een gokje te wagen~ 

-:--:-:-: --
PROGRAMMA SENIOEE,N VOOR ZONDAG. 20 OKTOBER 1962 

-14u30 Donk 1 •· Lens 1 
-12. - Lens 2 - Rijswijk 3 
-12.- RVC 5 - Lens 3 
-14.- Lens 4 ·· ODE 4 
-12. - . 1,rchi.pel 6-Lens 6 
--12.- Lm:s 7 - Ornr..jeplein 4 
••l3u45 Lens 8 -- Full Si;eeG. 5 

DE OPSTELLU,GEN: 

Jul iannslui ten--Goudn 
Veld 1 Gebl Lok.5-3 
Sportpnrk Irèrie-Sch~npwcg 
Veld l Geb.l 1ok.5-4 
Buu.::,tweg Was.Genaàr 
Veld ?, Geb 2 Lo1<.5,.3 

11 2j Geb.3 Lok.~--3 

Rijsw. 

· LeUS 1: C,"T.r.d.Btck, Vl.Hcnsen.li.Kc!:rncx-,k.--,r Zilfhout,J.Ras!I-I.:Hokcl; 
vr:; .Eij-d.en 'H.P. V. d.Spek,B .H..::ndrichs :p .Mec~l·shock; î. dq Hans~ .R_i::_:3_. 
F.H3.ket,G.Hnlle0n. Leide~·: Dhr,ILA.v-d.Stccn. St~rr1enko1i~st:l :r~r· 
Crifé II Hie;rck a .Apé:ldoornselaan, rc.i-s par bus. 

Le.ns 2; R. do· \'l,:.r;rt., R. Blok: J. v .Dij~ ., J. v. d .!\~Eer, c· .. PPt.:ters, 1L J,i~l1P" 
wsoever ,L, J(mssen, F .B=ghouwt, W. Venderbos ,1! .Rood.1.,::.jn ,H. Jacobs 
R'es·. :· }f.Oldenho:f, ILVerhtugd.,Jcv~JJissel. LsideT; cln.r~L.Te li'I8}'·~ 
· L2rle_ 3: M.. Suijkerhuijck,!1. ,_.,.. LuxeE.~U"!'g} H .ifie1Ûren!1nven 5A/R-:- '>rin.iJn, 
ä-: Di(:-1;-;·, C. v .Brc.. ug0l: G. Looyes J~·ein., J. Beie jc-1·s bergt: n 

1 
G. Nc.yt.Gns, 

W. -v·. Westjng, P .Burghm.:.wt. Hes.! J .Riemsn.tJ .. J age 1,. · 

!:2-!'~ __ 4_: H" Verheugd:, C. v. f.·.i~8~1 1 L. HcnsPn: G .. d3 z~:ijg,:;~,, .J & v,.D,i:J.~cl 
M. Heerschap, ,J .1!i tting, J. K-....liJpoi:·t·~ F Schippe:i.•s ~p .!J.,!:'genhencerr;1_w',:-1ll 
W~Burghouwt. Ros.: C_,,ti::ldink,S.Di;iks-f.,.t·a~ 

Lens 6, J .Fi·I°";ÏL6rs, F .Duym,f, .Krol ;rr.r;i,;,,:step,,.d, J ,v • .îlt;sting,11 .:Blc-k, 
J ~ B•)!Il; 'ff. Yrocrrtcns, A. lÎoi,;::'nc.gG 1 1 C. Ur~kt:. H. ""'t. Wc s tt1lg. · l°!§.~.:..: J. S.::!huij t~ 
.J .f,lders. 

Lent, 7: R .J.fehic ui R. Bvçker. F.. Lfj1,vt.:ns te ii:., A ~v. We ers, H. Lr,n; W oK:: 2.yiE\ 1:3 
i .(h:;ër..·sveld~ 1:. Ge la.uff; C, v: Gë:.i n, G. L&ï"!l} A: 1lt: Jon[_;'. -~12-~ ~-: J .:3r0ctr~rd 
lil. 0,:3se. 

Le~q_~: D. ·v" I,ièsh0üt, J. ïr. '.J7rn1 :-H, 7 ~Di j!7: ~ W ~ ,~. d. Lisr.., .F. :3ie:;:-h(•1, 
'' P 1 C ,,. P " l 't .., " 1 • h .T ·s · t' ,: }l- • • R " ,. n- '. c .r' ... oe_.3 1 • .r":r.·,2s. ~ ...... r.rn .... en,.t-. ~ee ... ,oe ~r, .1..rnl. ,-'t• ... u1Jr..i, . ....:!E:!!.. 1~ • .u:cauo 

1~ ~Janse~ .. 
Afsch:::.~i;jy:i_ri.{.!Gn vbdr vrijdac;E.vcnJ. 9 uur aa:ri cte Heer ·.J .Lü1n9-:vecver, 

Slijlteind0 21, k:è.639090. 
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PROGR&ViMA SENIOREN VOOR ZvNDAG 4 NOVEMBER 1962 

2uur Lens 1-:. Gouderak 1 ; 12u. ADS 2 - Lens 2; 12uur Lens 3-
HBS 9 ; 12uur BMT 3 - kns 4 ; 12uur Lens 5·- BMT t) ; 2u30 
SEP 3-Lens '/; 12u30 HDV 4-Lens 8. 

-:-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN RN PUPILLEN VOOR ZATERDAG,27 OKTOEER 
3u45 L<:ns 7 ·- VVP 5 Gl L 5/3 Vl 
2u30 VVP 6 Lens 8 T,:n·rein Zuiderpark 
3n45 Lens 9 VVP 7 Gl L 4/3 V2 
3u45 Lens 11- DEI, 12 G2 L6/4 V3 
3u45 i'rcdenb. l;,-Lens 12 Tcrrefr. te Rijswijk 
3u45 Gr.W.Vnc 11-Lens 13 " " Wassm1aar 
2u30 Lens P3 -Lens 14 Gl 15/4 Vl 

lu45 Wilhelmus Pl-Lons Pl 
lu45 OSC P2 - LGns P2 
2u30 Lens P3 - Lens 14 
lu45 Lens P4 - Vredcnb.P5 
lu45 Lens P5 Vredenb.P6 
2.39 Lens P6 - Ler.s P7 

DE OP3TELLINGEN: 

TEerrcin te Voorburg 
Terrein Hoûkwnt0rr;trG.o.t 

Gl L 5/4 V 1 
. G2 1 5/3 V 2 

G2 1 6/4 V3 
G2 L 5 V 2 

Lens 7 : &ls vorigEe week. Res. :S.Heir,s. Leider: Dhr.R.Blok. 
Luns 8 : 111s bekend. Res. :A.Koopmr.ns.Leider: Ilr.Thooticus. 

"amenkomst: 2ul5 ing2.ng RJJ:VA-VVP-terrein-
Lens 9: R.Ov0rtoom, R.Duyvcsto;yn,J.v.Dissol,A.C:leessen,A.v. 

Es, j. Jens sen, R. de Groot, Th.Duys ,F. Jehee ,F. Strc.::thof ,A .de 
Brouwer. Res.: A.cle Vri0s.Leider: Dhr.A.Kec:tr,,:n. 

Lens Jl : als bc,kend. Res.: H.Mcsker. Lelder:Dhr.A.v.Gastel. 
Lens 12 : ds bekend. Rës:"°: A. Vervaart. Leider: Dh2· .M. fü,erschop. -.;-- ---

ûffi8nkomst: 3utu· Veluweplein~ 
Lens 13 : F.v.BoheEmen, R.v.Bohcemen,A.Du;ym,C.J(ooduijn,J.v .. 

Zr_lm,A. Hoefnagel, J .Nuyen, T. Heer schop, J. <lc Jongh,F .Hcrl!'lllans, 
Th.Hoefnagel. RE:s.: lT.v.Lecu,.,•cn, F.!1[.Meyc>r. Leider: :Chr.A. 

c• --"-"'-'-- ' 
Verv,:ert. "amenkomst: 3uur Jc,vcbrug. 

Lens 14: F.Mondelaers, R.Guit,J.Blok;J.Eykmc:ns,E.Groen,L.Duys, 
H.v.Bergem, B.Epskemp,P.Castenmiller,H.Mejan, F.v.Calker, 
Res.:..: J .WeM,ers, R.Blok. 

Lcns_PJ, B.v.d.Lcr.s,P.v.d.Ar,P.de Jongh,J.Colpc,G.Bruinsm~, 
H .Bi;is terveld,A. Hop, G. de Hoogd,1'. ,Bakkers ,11':.dc Wit, W .Kectr:mn. 
Res.: G.DuiveBteijn,Leider: Dhr-J.Borsboom. Si:,mcmkomst : 
Voluwc,plein luur. 
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--------------------. ----------------------------------·---------·-
Lsm~f'2 : W ,Ko;,iwenhoven, J. v. d.Ileidr:n, C. Grimber1;en,B. v.d. Spi·ong 

B. Lus tcnhouwer, G. v.d. Velde ;II. v .Hulst ,A. Hustinck,A .H'.:mbroek, J .Dis-
seldorp,A. Luscuère. Res.: B.v,Puttèn, L~ider: Dhr.A.Bogisch. 
Samenkomst: lulü Ve>luwcplein, -·--

Le>ns P3 : 2ls vorige wc8k. Lei de:?:": :Chr. J. v. d ,Kmrnp. 
Lens P4_ : ::lrJ vorige week. J:i~_: J. Demeyei· . Le, ieler, Sh:::- .B. Epokamp, 
Lens PS :als vorige week. Roe~: Th.Thomass·en~Leider: Dhr.JLBlok, ----· -- -----
Lens P6 en P7 worden samegesteld uit de volgende, spelers : 

E.y.d.Broek,J .D~meycr,~;. fe Gro0t,P,de Haan,R.L::;uriei·, F.de Heer, 
R ,Krul ,P .iv!andcrs, W. Schol ters, Th. Thomassen, J .Egberts ,F. v. d.Berg, 
P.Hiep,M.El.ok, J .v.Zon,H.1!erlo v. , Th.Bopms, P.v.Dor.ve1·en,F.de 
Kleyn,P.Miltenb-arg, C.Groen,L.Egberts,P.v.d.Brecmer. 

De spelers die verleden week in P4 en PS opgesteld v,aren zijn 
dat nu weEér, ook 21 staan zij nog een tweede keer opgesteld in 
P6 of P 7. 

-:-:-:-: -
PROGR!uw.!A JUNIOREN VOOR ZONDAG 28 OKTOBER 1962 

-12uur Lens 1 - Blauw Zwart 1 02 L 6/ 4 V 3 
-12" JH. Zw,:rt 2-Lens 2 Terr,dn te Wassenaar 
-lu45 Lens 3 - Vrcdenburch 4 02 L 6/4 V 3 
-3uur Lens 6 - \~,:stlsndia 6 G2 L 6/4 V 3 
Ups tellingen: 

Lens 1 : A.v.d.Lecuw, J .v.Adrichea, C.Mars, R.Polmcn, ,Lv.d. 
Knaap, Il. Wubben, F'. v. Gucert, J .Kc.~ tmEin, P .Poilloj;, L.Riemcn ,H. ZoE: t 
Res.: D.Wandors,Leider: Dhr.J.Riemen. 

Lens 2 : A.v.Egmond,C.v.Baal,J,l.foy0r,N.Roozenburg,C.de Heer, 
H.de Boer,H.v.Paassen,R.SchlÜtE:r, A.Groothuizen,O.de Hoogd, . ,, 
A.v.Wasbeek. Ras.: A.Ko8leman, Leider: Dhr.F.ivlesker. "ar.icnkomst: 
lluur Javabrug. 

Lens 3: .LVerk:rendse, A.Brouwer, O.v.Bijner,, J.C.A.Jo.nssen, 
A.v. d. Wal ,E. \?c..rr:.c.rdnm ,A .Klein Bretel er ,B .Bro,;.wer, G .Bruinsl!la., 
F.Wubben,A.Vorlurg. Res.: Th.v.Domburg; L.v.d.Velde. Leid::,r: 
Dhr.H.v.d.Wal. --

Lens 6 : /f.v.Futten,J.Duiv"'nvoorde,Th.Duys,M.Bro,:,ke,R.Schot, 
F.Neecke, J.Nauw, S.Kretz, A.Holsheimer,J.Smeele,R.Camphuizen 
Ros.: A.Lrnnot. Leider: Dhr.Herremans. 

ATTENTIE,JUNIOREN EN PUPILLEN 

-Afschri;ivingen : v6ör vrijdr!gnvond 7uur anr. Dhr.A.v.Go.stel. 
Tom2tënstroat 166, tel;339900. 



- 62-

Tra":..ning: reedc i.1U vestigen wij er de ar:.ä1d8.cht op, d.at er op do'ii.di:;1:d3.g-l_. noY. i.v.m. .Aller t:.1çiligan) gt:cn training j.s. 
Niot--opkomen: vrE:gene zijn niet-opkomen in het ofgelopE.n weekeinde word.t F.11!.!,kyer 2 wek<m àls rese1·.,-e opg~s·j:,ld. 

-•-:-a-•-: •• 
S'"n'IiEN· •· -=-'-'-".J _:_-• 

Ge:rr..~ Gesp_. Q~- Cel. Ver 1. Ptn . y oci:_-T1:1:;oï1 
A-kln.sGe 20 11 2 7 

. 24 
60 36 1.20 39 

.. 
B-klass"o 31 l'( 5 9 96 - 60 1.26 C-klr_sse ?fl, 12 2 10 26 62 - 56 1.08 Pupillen 30 21 2 7 44 10'( .. 31 1.47 

lûJ 61 11 33 133 325 - 183 . 1;27 
- : .• : - : - i - = -: : : - : -

PROGRAMMA ZATERDAG EN ZONDAG 3 EN 4 NOV. 
SHS 1 .. Ler.s l. ; Lens 2 -- G:::JA 2 ; GDA 3 - Lens 3; Lens 5 -DHL 6 Bl.Zw.5-L,,ns 6; GDA 6--L,ms 7; L~ns e- P.KSVM l; a.zw.7r,-Lens• 9 Ravn lt-"rJ:-ns ll; Lens 12-Vnlkcniers 5; Lens 13-DFL 16; :DHL 18-Lcns ].tl; L~.-.1:=:i Pl--El.Zv..; Lens P?. -· G.DS 2i Vc.lc 4-Lcr..s P3; Vr ... dcnburg}.1. 7-Lsns P4 ; GDA i - Lens F5 ; Lens P6 - GDA 4~ 

-:-:-:-:-
W.'!:J;S'.<I:I.T,WLRSLb.GE.N: 

LEt·s 2 begon nl ài2·ec t n:i de :.:i.ftrap hGt Vcnrburgse doel 0:..1.ä.er z.;;;~· :f~fi ... u_k td zetten. De ene n~ de [!!'~de:re aanv,:l vmrd op· dH l"'Occ1:vri tte vest8 01"lc1..er11omcn, docJ.punter .... kondc,;n fü~n O0k een-.r.ondig nicd, ui ·t;b1i~ven .. 
Na ëen kv,é.:i"t:!.~:r ,iaS h2t Wil Vendcrbos dit·~ !13. nun mQcie flcri.v;:;!J.. de bnl hél.:r.:'d inschoot ·en J,ens d:J.&r;;:ce de zo v0rdicnd~• v0r·r:::prong bv~orgrle~ }1og v66r· rust 7Y8rJ. dGzc voorsprong tot 3-0 vcrgr0ot ~ deer t-r:tffe~s v0.n H.Js,ct.;b~ en 11',gmael• Wil Ycnd-...rbcs~ Voln:lm,'g ·kon door CE,ll off,:d à.<.: gonl wEit inlopen r:ic.cr w:: de l'E.~+. ovcrhce::..~cte LetP zodnnig dut o:nLe voorhoede nog 4 treffers Ë!an h:.u.--._.r to+~~[:.1 kun tócvooaer..~ 11'!::kcrs Yen deze d"Jolpun·Gen ~73..cen F ":Bu1·g.uou.Ti:: ,1:LRooduijn en W. Vrndarbo.3 (blifd/tar in ui "!in.E.:meJ1clu co"1<l.i t"1.ê ) t2r,·:ijl è.e m;1ke:r:- van h.t: t ~~evendo ilcclpnnt to·~- ·op he-den nic -~ 1.Jokc~nd ie g2worclen" 

:Doi; Vtvrburg er kort vc-·o:r t:i.jcl nog 2-7 vo.n· 1.;c,~·-kt0 wac niet zo hocl t:/:cg buL:r..f_Tijk raee::- .. 
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----------------------------------------------------------------

Het heeft er lange tijd niet naar uitgezien dat Lens 4 de 
wedstrijd tG,pn Rijswijk 5 naÓ,r (,en goed einde zou voeren. il'ol 
nam Lens door 'ii tting een 1--U voorsprong maar ckze ging nog voor 
rust verloren door doel treffend éH:lnvalss:pel van de groe11zwart0n, 
waardoor v;o weinig optimistisch waren voor wat betreft een gunh. 
stige uitslag, vooral toeri na de pauze Rijswijk zelfs de leiding 
nam. 

Lens sloeg echter onw,rwnchts zeer hard terug; Hi tting t0n de 
Zwijger scoorde,:i beiden fraai, waar . .door Lens 4 zelfs aan de 
leiding kwam ! 

En of dit nog niet g,moeg was, Kra pels stelde tenslotte met 
een mooi doel:mnt de zege veilig. Een bijzonder r.:ooi rE sul taat ! 

LEms 7 begon enthousiast tegen OSC 4, de koplor,«r van de ::!fde
ling. Na 25 minuten wist A.v.Wc,crs te profiteren ven een •,mrde
digingsfout en het was, verdiend, 1-0 voor Lens. 

Tien minut;::n later was het dezelfde speler diG opnieuw profiteer
de van foufuf taugspelen door de st,md op 2-0 te 1rengen. Met 
d&ze stand kwera ook de rust. 

Na de pauze ging Lens fel door en het 7/Gs A.de Jong die nS2 een 
snelle rush, besloten met een fraai schot, d8 stsr.r. op 3-0 bracht·. 

JJat was OSC te bar en onze S2Chterhoede kreeg het dan ook zeer 
zwc.ar te verduren. Via 2 cornors kon OSC de ,:.chlBrstand tot nog 
slechts één treffer trengen, doch verder liet Lens het niet 
komen zodat dit ieam valk-'m8n verdiend deze .zw,:.re wedstrijd heeft 
gev,onnen. 

Gezien de kracht van OSC 
door mannen van Lens 7 l · 

een bijzonder.mooi resultaat. Ga zo 
i 
1 • Het heeft Lens 8 wed,;xom niet meegezeten in het treffen tegen 

het Delftse Concordia want na een gelijkopgannde strijd werd 
onvercJ:Î.G.nd en ('r}: onnodig verloren. ! 

In de .eerste helft was Concordia iets sterker, m:,ar de 2 vrij 
goedkope doclpunttn waren hiervoor echt wel een te grote belo
ning. 

Na de thee dcad onze, voor de rust vrij zwakke voorhoede het 
heel v:at beter wr:ardoor men achter ook eens vrnt ruimer kon ndum
halen. 

Sr1i t hr,:,cht na goed doorzetten de stand op 2-1 on 2 minuten 
voer_, tijd kon Kc.E:s Kras een gced d001: Koos van Zon geno!!len v.~ .. ije 
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trap totde gelij~maker promoveren. Helaas, de enige fout die 
onze pri~a spelende achterhoede na rust maakte leverde Con
cordia toch nog de volle winst op. Een grote teleurstelling voor onze jongens die stuk voor stuk alles op ~lles_hebben 
gezet om een goed resultaat te bereiken. 

=-=====================-============~======================== 
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DE LENSREVUE 

Weekblad v.d.R.K.V.V."LENIG en SNEL" 
Rede.ctie: F .Burghouwt, Okkernoots tr. 236, tel. 390872 

G.Jehèe,Regentesselaan 106,tel.337525 

36e JAAhGANG (196z-19t3 ) n°1 30 Aug 62 
===-=---==-------------==--------- -=--=-----------=-=-----------

LENS'ZAKAGENDA 
Zaterdag 1 
Zondag 2 

sep 
Il 

62 Lens Cl,B2,B3,B4,C3,Pl,C4,P2,P3,P4 (Pup.enJun.) 
Lens 2 (crompetitie) 
Vr.:Lens l; Comb.A,B en C 
llun.A2 en A3 

Maandag 3 Il Clubavond! 
Woènsdag 5 Il Pupillentraining - Seniorentraining. 
================================================================ 

OFFICIEEL 
Door ziekte van het enige binnenlands verkerende red2ctielid 

moet de Lensrevue deze week in beknopte vorm verschijnen. Vie bie-• 
den U hiervoor gaarne onze verontschuldigi_ngen aan. 
INDELING LENS 3 t/m .8: - : - : - • ' ,, 
lste kl,:s Afd.G: Lens 3, ADO 7, Celeritas 5, DHC 6 Gr.1V.3,HBS 6 "';· 
· RVC 5, Velo 3, VUC 5, Westlendia 3. , 
3de klas Afd.B: Lens 4, Adelaars 2; BMT 3, Celeritas 6, Delfia 4 -:'~ __ '"1_ 

GONA 2, Ooievaars 2; ODB 4,RijswijL.5, VCS 7. ~ 
3de klas Afd.K: Lens 5, BMT 4,BTC 5, Celeritas 7,Delfia 5,DUN04 

DHL 6, HlllSH 4, Rijswijk 7. 
3e klas Afd .1\L : Lens 6, Archipel 7, BMT 5, BTC 6, DHC9, Oranje 
Blauw 4; Rijswijk 8, RVC 8, VUC 10. 

4e klas Afd.E : Lens 7, Celeritas 8, Cromvliet 6, Flamingo's 4, 
. HMSH 5; SVH 3; RVC 9; Triomph 2 •Vogel 3. 
4e klas M:Lens 8, Adelaars 4, Blauw Zwart 8, Concordia 4;Flam.5 
.Full Spee~ 5; HDV 4, Orievaars 4, Rava 9, VVP 7, 
PROGRAMMA ZONDAG 9 SLPTEMBER 1962: 14uur ADS-Lens l; 12uur ODB-

Lens 2: 14u.Lens 3-ADO 7; 14u,Ooievaars 2-Lens 4; Lens 5-Duno 4(12u.) 
12u.Lens 6-Jrnnje Blauw 4; 12u.Vogel 3-Lens 7; 

IN BALLOTAGE: : , 
n°17 H.W.v.Gelcler, 20.3,38 Goudenregenstr.240 

18 G.I:uivesteyn, 4.2.51 Middenstede 250 
19 M de Wit, 28.1.52 Buys Ballotstr.36. 

N_:i..eu~\e donateur : 442 J.W.G.de Wit-~ 1uvs Brülc{:str.36. - ---• E-••·------- - : - : '7 <J • 

'r.,::ns D-c,Y-:.1.-Vre•lenbnrch 1'"2 
Z0'.'.rG1 ~n d0 ontr .. :.:.':'lfd;~-~~e ~va ... 1 c"'e c •. ,·Ï d in di.e ·/r..r:. Ó.2 D--..,.;•.,r-,:.) .. ·.:1·."'J~}-~ 
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ten onze jongens afgelopen zondag het onderspit delven. Als 
men de uitslag niet, maar het doel wél telt, dan moet helaas 
worden vermeld, dat onze spelers als combi.naties, geen beste 
indruk achterlieten .• Hg'lzien van het 11cg te ve:::ontsc:mldi.
gen g0brek aan condit:i.e waara::i.n he1; meran~0cl vnn tl.o ka~è.id1-
tcn voor de hogere elftallen mank blee~<.: -t2 gnan 1"Tél.S het ",;-c~ral 
h~t gemic vs.n 3pclir:.zicht C.at h:3·:; kijken iJ.2?,l" è.c ·on·\Jr:D2tir.GOJ.1 

t~ oen zware opga~~-e ·: .. t~:!.::·~G • :{~t pla-9.·~sen van clt:J h&l~ !':et 
V:?;ijlo;,en Cll de t:e};:ki:::1g, l i.et bij v.rijvreI alle spelBrS•··f.:C~ 
enkele gunstige uit~onderi~g dnargelatan - ?eGr veel te wensen 
over, Het feit, dat te elfder ure, wegc,-:,s absentie van de aan-
gewezen spelers enkele invallers moesten wordon opgesteld en 
dat zeli's de D-comb. met tien man moest aantreden doet aan de 
praktische uitvoering van de gen0emde elementaire onderdelen 
van het voetbalsport niet veel af. 

Laten we hopen, dat de indruk die beide combinaties deze 
Zondag ons ga\01, slechts betrekking heeft gehad "P een moeizaam 
oprijzen na de zomerslaap en dat de k'mende competitie ons 
frisse, fel en sportief spelende Lens-teams te zien zal mogen 
geven die er uithalen wat er mogelijk in zit. 

-:-:-:-VAN DE ECO . 
Zon~ag a.s. begint voor het tweede elftal de compe-

titie met een thuiswedstrijd tegen Verburch 2. Vfo reke,nen er 
beslist op dat alle spelers hun uiterste best zullen doen, 
indachiighet bekende gezegde: "De eerste klap is een daalder 
waard. De overige vriendsohappe:;.ijke wedstrijden zijn van be
lang om to·c de juiste samc.nstelling van de elftcllen te komen. 
9 Sep.a.s. moeten alle elftallen voor de compctiiie in het 
strijdperk. · -:- :- :-
PH.CGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 2SEPTEMBER 1962 
K'![ill2_~titie:12u. Lens 2-Verburoh 2 Veld 1 , gcb,l Lok,5-3 
Vricndsch. : 2uur Lens 1-Spooxwijk 1 Veld 1 11 1 " 5-4 

2" Spoorw. comb .--Lens ccml: .A-terrein Spoorwijk 
12u.Lens comb.h-Spoc1•1;•ij'.: comb.V 2,G 2 L 5 .. 5 
12u.Spoorn.comb.-Lenscor.1b.C -terrein Spoorwijk 

OPSTELLINGEN: Hengelolnan-achter Lens, 

Lens 2 :R. de .Waart,P .Raket ,w .l!ap.5en,J. v. d.1,!eer, C .Pcewers, 
A,Linneweever,F.Burghouwt,H.P.v.d.Spek,L.Janssen,C.Franke, 
Jacobs,H, Res.C.v,d.Beek,J.V/itting,G.de Zwijger,Grensr.:G.de 
Zwijger, --

Lens 1: C.v.d.Beek,R,Blok,H,Kcmper,M.v.Zilfhout,H.Haket,J.v. 
Dijk,W,v.Eijden,F.Oldenhof,H.Rooduijn,P.Meershoek,H.Nieuwenhoven 

' ,·.;. 

! 
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Res. :W ,Hansen,R. de -waart·.-------. -- -------------------------

Lenscomb,A.: G .Eljelmans, A.v.Luxemburg,C.v.Breugel,J.Beijersbergen 
A.Raoduij:-1,C.Nuytens,G.Halleen,G.Looyestein,B.Thómao,P.'de Haas, 
Res.: W.Burghouwt, J.v.Dissel.Grer.sr.: W.Burghouwt. 

_!,anscc:n'!?_•.!J. : I:!, V Grhcugd, .J. v. Wes ting, A ,Kro 1, J .Ben, A. !!<'ppsn brou,:ers 
H .!it.'3f)tepc.d; J. Jager )II. -..rr0rJitans ,R.Wüstefeld, J. Sclnü:te: B:. v. Wcsting 
RHs. ~ L.:I3lc<r,.,A.BuyG. -Gre?rüa•echte:;.•: .A.Bnyr;.. · · · · · 
-·1:!Dîscc;1b. C ~p. Sr:hul V-:."il-:~f:v•~--,î7i·~leY,.E. Ll~t"i[Il8 tein ;- J . V. Zon.:, H ~ 1.an: 
"'-7···;,--:;-- TJ r,,1 f·" , I'' ·,,, A, 'w ~- "Y.·· o ' d J: - rt ,. • 

1 

•• ~v-'"~onert..: .. ls- .;;.;;,._J.u r~.:.1. ,n:.-.,_,~ ,r.,.f3e_;.:;,.v'" L,..a,:;.,~.:.1. e ,on6 ~_,C::..?.-:.· 
.c. v. Gei:1., J. Groc:;nev0lè }' .J. "DliyYestein ~Q!-2~}2!.. : J .Gl'CCneveld. 

Afschri.ivlnf?;en :Dh:r.. J. Lin:18'1.'eevcr, Slijkeinde 21, t81, 63.9090, 
VAU DE JUUlORElTT(C1,l!.USSIE: Voor het nieuwe seizoen ziet de komne-
ti tie-indeling van onze J.unic!'enelft. er uls volgt uit: ·· 

A-klasse (speelt on zondag) · · . 
A;frd. l: Lensl,DHC 1, Lsakkw. l, Bl. Zw. l;ADOI, DHL l,SHS l ,RVC 1, Cel. l 

_Q.Steps 1, Vredenburch 1. Afd,15:. Lens 2,GDA2,Gr.W.2,Q.St.2,V!'e-
: denb,3,Rava 2 1VVP2,Velo 2,Bl.Zw.2,DHL 2. Afd.17: Lens ;5,DHBRK 2, 
.GDA 3,Den Hoorn 1,LVSJ l;Velo 3,Verburch 2,Vredenb.4,Vlest12,GDS1. 
B-KLASSE: Afd,22: Lens 5,VVP4,Wcstl.3,Vred,nb.6,Rava4,Q,St.4, 
Gr.W. V,4,GDA5,DHL6,Bl.Zw.4(deze afd.speel t op zondag). Afd.25: 

1 Lens6, Vies tl. 6, Vrefü.nb. 9 ,DHLB, DIIBRK3, Bl. Zw. 5, Den lloorn2, El,, St, 5 
Rava 5(deze afdeling speelt op zondag) -Afd,26:Len·s 7,GDA6,GDS3, 
Gr. W, V. 6, Q., St. 6 ,Rava 6, VrGdénb. 10, VVP5,DHBRK4, DHL9( deze afdeling 
.;.speelt op zaterdf;g)- Afd,28:Lens B,GDAB,Den Hoorn3,Q,St,7,Rava7 
'·Vredenb.ll,VVP6,R.TCSVM l,Vclo 6,Verburch 5, (deze afd,speelt op. 
zaterdag);Afd,30:Lens 9;GDS 4,DHL 11,Q.Steps B,Rava B,VVP 7;Wit 

,Blauw RK2,Vrcdenb.12(speelt op zaterdag) 
IC-KLASSE: (speelt op eaterdag) -Afd. 20: Lens 11,BJ..Zw.8,GDAlO ,DHI-12 
''Gr.W. V. 10, GDS5, Q. St. 9 ,Re.va 10, Vredenb ,13, VVPB; Afd. 22:fer,s_j~, 
1Vred< nb, 15, Wit Bl.4 ,Wil!J., 7, Valk.5, OSC 5, GDS 6 ,DHL 14 ,DHBR'{ 5, 
:Afd.25:Lens 13,RKAVV 6,Ravall,Q.St.ll,MOA 2,osc 6,Gr.W.V.l.l, 
l,GDA12, D11116, BÏ.Zw .10. Afd. 27: Lens 14 ,DHL18, GDS9, Q. St.12, RavaJ 2 
,Val!:. 6, Vredcnb ,18, Velo 10, VVPÎl, Wttin. 5. 
·\ 

.f PROGRAl!MA JUNIOEEJT EN PDI'ILÏI]i~-'7COR ZATERDAG 1 sep_. 
3u45 Lens-ëI.:1ênS B2 G2 L6/G1L3\fl 1· 45 

L · c, L F' G2 ,.5/,1 •fl • / · u ens l:- ens ~ ..., , 
~

u30 Lens B3-Lons fü; Gl 13 4 Vl l 45 L p
3 

L ,,, Gl T,6 'ï2 ,o r - L 1 - u: ens - ens ... L.'.. _ \ .2u.., .uGns C )- t)!1S Pl G2 L5t 4 V 2 ' 
(DE OPS~ELLING~N:Lens B2: F.Cromberge,J.Kiebert,D.v.d.Steen,A,Roo
',denrijs ,A ,lfagdeH jns, J. Verhaar, R. Peters, H.Brandenburg,A,Koopmans, 
,J ,Ravesteyn, J ,Middeldorp,Res.: R. Branden burg. Lei der :Dhr,R .Blok. 
LensB3:G.Crnma,J,A,Groothuizen,J.v.Dissel,F.Koene,W.verbnrendse 
'i!' ,J ,Meyer ,R. v.d. Wal ,E. Degener, \7 .E,;)'kelhof', P .Helvensteyn,A .de Brou
,wer .Res. :G.v.d.Togt,Leider: Br.Theoticus. Lens B4:R.Overtoom, 

.... . .... 



-4-R:DuyvënStyii;F:v:Bijnëii;A:ëïääSsëll;A:v:Es;J:Jëfiëö~F:sträätfiöf;-G.v.d.Kley,R.de Groot,J.Kriellaars,A.v.d.Beek.Res.:J.Janssen. Lens Cl:R.Bruggeman,Th.Bruins,J.Walsarie Wolff,H.Rothkrans,H.Suykerbuijk,C.Reabel,Th.Brocgard,J.Cnbben,Th.Brandcnburg,R.Eykclhof Res.:A.Kortekaas,F.v.d.Breemer,Leider:Dhr.A.v.Gastol.Lens C3:F. v.Boheemen,J.v.d.Zalm,A.Duym,H.Hoefnagel,H.Egberts,N.v.Leeuwen, J.Nuyen,T.Heerschop,J.de Jongh,C.Vervaart,Th.Hoefnagel.Rew.H.Hassing. Lens C4:A.Vervaart,R.Guit,J.Blok,J.Webbcrs,E.Groen,F.M. Meyer ,H. v .Bergem, J. Weste:rdün,F .HE,rremans, J .Me jas, C .Rooduijn, .lk.§_.B .Epskamp. Leider :Dhr .R .Guit. LensPl :B.v.d. L.~ns ,P. v. d.Aar, P. de Jongh,G.de Hoogd,J.Colpa,H.Bijsterveld,A.Hnp,E.Scpw~rz,E.Bakkers W.Kectman,L.v.d.Velde,Res.: P.Struijk,Leider: Dhr.J.Borsboom. LensP2:B.Lustehhouwer,W.Kou~enh~ven,C.Grimbergen,B.Hoogeveem,G. Bruinsma,G.v.d.Velde,H.v.Hulst,A.Nicuwenkamp,S.v.d.Sprong,A.Lus\llUère, J .Disseldarp.Res.: F .Hel vensteyn, Leider:Dhr .1, .Bogisch. Lens P3:A.Titjnenbroek,P.Blanken,P.Schroder,J.Rie11tjes,H.v.Leeuwen R.Bogisch,A .Huis, P .Hce>mskerk, J .Bil der beek ,A. Verv,,crt, J. OvE'rbeek Rcs.: P.v.Dorp,H.Dankers.Leider: Dhr.J.v.d.Knaap. Lens P4:E.Gr 0 cn, A.v.Essen,P.de Hsan,J.Demeyer,A.Hoek,C.v.Deelen,P.Hiep,J.v.Zon, R. v. Vlassem, C .Blok, C. La mot .Res. : F .lV:ourik ,N. Dysaelblocm .Ld<àr: ~:gr. · ,J PROGRJ\!.fä!A JUNIOREN VOOR ZONDAG 2 SEETEMBER: · ~ cnip ,, 12uur:Lens A2-Lens A3 G2 15/6 V3 - De opstellingen: Lens A2: N .Po.nnekeet, J. v.Adrichem, fl .l\leyer ,E. v:ubben, C. de Hucr,N. Roozenburg v' H .Groothuizen,A. v. Vlas beek ,M.Bruinsmo. ,G. de Hoogd,A. Verburg,Res.: '\ D. ,'land9rs; ,Lens J\3 :A. Verba:;-endsc 1A .Brouwer.i.,A, v :Egm~n.d.,A .Koeleman A.v.d.Wal,].v.B1Jnen,A.Kle1n Brçi;eler,H.v.l:'aas~en,F.wubben,J.de Boer,R.Schluüter.- AFSCHRIJVINGEN: v6br vrijdag··vnnd 7 uur 2nn dhr.i,.v.Gastel, Tomatenstr,166,tel,339900. PUPILLENTRAINING OP WOENSDAGMIDDAG, Woensdagmiddag 5 sep u.s. begint de pupillehtraining.Hiervoor worden de volgende jongens uitgenodigd: Groep I:P.v.d.Aar,E.Bakkers,B.Bruinsma,J.Bijsterveld, J .ColJJa C.Grimbergeu,G.de Hoogd,A.Hop,J.v.Hu:).st,l'.de Jongh W.Keetman, VI .KouwenhovenJ_tl. v.d. Lans .,_A .l'..nscuere ,A .Nieuwen!:o.rr.p I P. Struyk, G.v.d.Velde,1.v,d.velde. GRO~P II, J.B1lderbe8k,R.Bogisch,H.D~nkers, J. Disseldorp, P .Heemskerk ,L .Hoek, B·.Hoogeveen ,1\ .Huis ,B. Lustenhouwer ,J. Overbeek, J .RientjesiS. v. d .Sprong ,A. :\'Inn0nbrouk,A. Vervaë.rt H.v.Lu:uwen, P.Blanken, F.He vensteyn 1 C,uchroder,C.v.Dce:len. De spelers worden voor 2 uur op hei; veld verw.c.cht, wie v1·6r •l kwart vb6r 2 komt blijft buiten hot hek wachten. Bii verhindering afschrijven bij:.dhr .A. v .Gastel, 1romstGnstr .166, tel. 339900. PROGRAMMA VOOR HET EERSTE KOJ.!PËTÎTÎË-WEEKEINDE 8 en 9 SEPTEMBER Lens 1 - RVC; Q. St. --18ns 2; GDS -Lc.ns 3; Lens 5-(.:. St&ps; Lens 6 -DHL; GVAC 6-Lens 7; LenB 8- Q. St. 7 Lens 9-Q,. St.; GDS -Lens 11 .. QSC 5-Lens 12; I,,ms 13 -OSC; Lens 14-Q,St.; Lans Pl •-Vredsnbu:,,ch -Lens .P2-Velo·; G:Ct1-~Lens P3; Vr.:deriburc':-i -Le1"!.U P4 .. 
::,::::-.::-:-::-:::-::---·::-·==-=·=·- -========:::..,- ==-=-·:. ==~:::-.-:·:..-• - -• . ·--· ------ ---- - _,,..., --...::-:- ··-· -- - ==---
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D E L E N S R;È V U E 

. Weekblä~7.ä.R.K.v.v·; 11 uanr, en s1rE111 

Redactie: F.Burghouwt,OkkernooLstr.236,tel,390872 
G.Jc!:êc, 'RegcnfcPseJ.~~a1~ 106,tQJ..}37525 

. . . 36e J.~J.RGAIIG (1962-1963) n:§2 6 sep 62 . 

Zn tc.!.~Jc::;, 8 
Zonda;; 9 
M,andag 10 
Wocmsdag 12 

Sep·~ 62 
Il 

Il 

Il 

LEI!S 1 ½AKAC;Bi{i)A -··------~-- . ··u. -Lunsjtm.7,e,9,11,12,13 en l~-•;•,. ·p .. L 

Lensscn.l· t/m é;· Lensju.n.1,2,3,4 en 
ClubaYond l 

·Pupillentraining- Seniorentraining 

t/n 4 
6 

===================================== -========= ·================ 
REDACTIONELE OVER'PEJINZING. 

Het is dan weer zo ver, na enkcüe'mäanden v:elverdiende zcmerrurt J'•/•i 
gu~t voor onze elftaJ.len zondag- a. c. de tal wGer· roll:en in è.G nieq.:.::J,~ { 1:.-;-

WG competitie.. ~/-<t:,..1•;-;:.).:·' 
Al enkele weken zijn er seniorencombinaties bezig hun v,,2•i;1 11eu1~~•;:~'!,,:~ 

~,te vinden voor de komende zware strijd, maar, helaas, de juiste : .,. 
F·vorm schijnt toch bij de meesten nog niet aanwezig te zijn gezien .,, 
1;,al thans de behaalde resultaten in bed'oelde oefenweds trijdc:,. Vo_o: --~-- / 
/al bij Lens l wil het nog niet vlotten, de ploeg speelt nog te 

week eri te onsamenhangend om vèel succes te kunnen behalen, ~.ech•
nisch 'kan dit jonge team zich veelal met de tegenstanderc illOton 
maar tactisch schieten onze jongens nogal wat te kort. Ycak zie,, 
we nl. il.at· de tegenstander volkomen Yerkeerd wordt aange;;akt, 

, d, w. z. dat men hen door een aardig ma:<1r te y()r doorgevoerd tik-· 
, tak spelletje dusdanig in de kaart speelt d<J.t elke aanval, hoe 
, ac.rdig deze vaak ook wordt opgezet, bijtijds ,7orilt ontzer.1'.wd waar
; na de tegenpartij met technisch minde;r heel wat minda:c ma::ir veel 

Il directer voetbal het onze defensie h~el v,at lastiger maak·\. Het 
· blijkt mij m.i. daarom heel wat beter' de tegenstanders met è.e ej_-

1 gen wapens te be strijden hetgeen in' de meeste komende competitie-
wedstrijden v,il zeggen dat slechts me,t energiek, hard en vooral 
DIRECT voetbal resultaten kunnen worden verkregen. Wanneei: Lens l 
eens een voorbeeld aan SHS zou nemen;": een ploeg die het niet in 
fraai maar w.:.l in stevig en direct, ,opeifspel zoekt en daarmee 
tot nu toe heel aardige resultaten heeft weten te bereiken, dan 
zie ik het _toch niet somber in, integendeel wanneer men zich deze 
" knokkersmentali të:i,t " eigen zou kunnen maken, dan kan Lens heus 
van zich doen. spreken deze nieuwe competitie. ' 

Mannen van Lens 1, begin zondag a.s. de nieuwe competitie door· 
geladen met de juiste vechtmentali tei t je tot de laatst.e minuut 
volledig te geven. Verlies je dan toch dan behoef je je daarvoor 



-6---------------------------------------------------------------echt niet te schamen, het is immers heel wat erger een wed
strijd te verliezen die je met wat meer elan had kunnen winnen 
dan na felle tegenstaJ:.d de punten :. an de tegenstander te moe
ten laten. 

\ie wensen jullie, en met jullie alle Lenselftallen, waarvoor het hierboven gezegde toch min of meer ook wel gsldt, bijzonder 
veel succes toe in de komende strijd. 

-:-:-:-:-:-
OFFICIEEL 

In ballotage: 
n°18 G.Duivestyn 4.2.51 Middenstede 250 

19 M.de Wit 28.1.52 Buys fü;llotstr.36 
20 F.A.J.v.d.Berg, 13.1.51 Ohmstr.80 

NEDERLAND-ZWITSERLAND, ZONDAG 11 lfüVEJ:iBER 1962, vLi'l!PISCH STADION 
A!YIST._RDAM. Toegangskaarten voor deze wedstrijd kunnen tot ui
terlijk 30 SEPTEMBER a.s. worden aangevraagd bij dhr .H.Houkes, 
2e Schuytstr.60, µitsluitend schrifteli.ik. Prijzen van de plaat
sen: Eretribune f.10.-; Marathon-tribune f.8.-; Zijvakken I f. 
6.-; Zijvakken II f,4.-; Staanplaatsen : f.2.-. 
VARIA. 

-Hiermee brengen wij de dankbetuiging van ons oud lid en 
trainer Jo~p Willems, mede namens echtgenote en kinderen, voor 
de blijken van belangstelling en medeleven ondervonden bij het 
overlijden van zijn zoontje Jopie, aan alle Lensers over. 

-Verder ontvingen wij bericht dat Koos Frijters en echtge
note verblijd werden met de gebnorte van hun derde spruit die 

zij Yvonne noemden. Wij feliciteren hen uiteraard van harte met deze blijie gebeurtenis. 
-Ook ui tvNieuw-Guihea vernan:en wij weer tekenen van leven 

van Lensers die dnar het vaderl,md dienen. 
Zowel met Frits de Hoogd, Wil Venderbos els Cnrel v.d.Laan 

blijkt het daar in de bush-bush uitstekend te g'.lan, temeer daar 
nu na het tekenen van een overeenkomst tussen Nederland en Indo
ncsie de rust is weergekeerd. 

Zij hebben nu en dan, schriftelijk en zelfs mondeling, 
contact met elkaar, en blijven door het toezenden ven de Lens
revue (waarvoor hartelijk dank, heer van Luxemburg) volledig 
op de hoogte wm de gc,beurtenissen in Lens. Ook dG bestuurs
controverse is hen ter ore gekomen; zij hopen echter dat dit 
geschil spoedig tot het ·verleden zal behoren. 

Frits de Hoogd blijkt ooi<: op voetbalgebied nogel actief 
te zijn geweest, twec,maal is hij nl. met zijn b 0 tc,ljonselffal 

J 

1 

( 
j 
i 
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1 touw geweest, helaas beia.e malen met neg,:ctiof :reouHECat. Ver
er verwachten allen spoedie; weer in Holland te zi;in nu alles 
eer pa:i.s en vree lijkt, wa[lrbij echter wel aange·Lckenè. L1oet V!C:r: ... 

en dt.t Cc.rel v"d~Laan het bijzcndE:r jr;;.mr.er vindt het~ naLl.' zijn 
eggen, p:cachtigo lanè_ te moeten verl:1tcn. F:ri ts, Wil en C2.rel 
cslûi ten met alle Lenselfts.llen veel succes toe te we:.1se11 voor è.o 
omende competitie. 

- : .. : - : - : .. 
ROGRAMMA _5:ENIOR:SN VOOR ZONDAG, 9 S:C:l'TElliBER 1962 
1130 ADS 1 - Lens 1 Tcrr.Monsterseh~wcg r,7o r. 0 10 
uur ODB 2 - Lens ·2 Torr, "Ockenbi1rgh"Eir;de L.v.Meerderveffct 
2 11 Lens 3- ADO 7 V 1 G l 1 5--3 

Zuiderpark, 
L 5-4 

·uur Ooie·.-aars 2--Lens 4 Terrein 
:uur Lens 5- Dtmo 4 V 1 G 1 
.2" Lens 6- Or .Blauw 4 V 2 G 2 Lok, 5-3 

2e gedeelte 

<: :f,:, r .''•::" :•i, • · ,_ . :"'_ . ~~ -~ · . 
. ::ii: Oievaars 4-Lens 8 Terr. Zu:i\iè.ê•;,~r~ ;,,de ge,1.eel te. 

De spe;lers wiens uaam onderstreept ts, wordt dooi~ è.G ECO 
lls aanvoerder voorgesteld. 
lPS'TIELLINGEN: 
\LGns 1: C, .z. r1. .BE€;,: ,R.Blok,H .Kemµe:r:, l.i. v. iilfhcut ,H .Raket,;;·. v.Dijk, 
r::·/.Ê:Ï.jd.en,H. Rooduijn, H. Jacobs~ :f'.MCershoek, J .Ras .. Res. G~E~eJ. 1r.an: > 

~.Tri.cmas,G"Helleen. ~-ti€ei~kom.s~ : zaterda0avond bij ~.Lin.:cwecv,Jr. 
)~:mes van de :':p8lers zijn eveneens wGlkom. 
Lens 2: R. de îfaart, P .Hnket > V/ .Hansen, J. v. d .Meer~ C .Pee te)·:~ ,:.1" I,i1~ne-• 

;ëève~;:-L. Jansen,}<' .Oldenhof, Il .Hend:dcks ,H ,p, V.~, Spok,H.Nie-.F'l'nh0ven • 
!,1cJ..ê._,_: C. v .Breugel, G. T,ooyestcin, 
Lens l= G.Ekelmans,A.v.Luxemburg,A.Hoppenb~·ouwers ,C ,v.:!3r·;.,ugel, 

T_,Bei,iersborgen, A .Roodui.jn ,G. Looyestein, 1. Thor:ias, G.Hr.1 leen, G. v. 
0uuren,P.de fü::èS, ;Re~-: P.Duym, P,Strave,•, 
Lens_ 4: H.Verhevgd,L.Han3sen, G.Kempcrma:1)G .de Zwijg0r,E.I~1·~e't:~0., 

1::-ffi.-Ór-schop, .J .Ui tting,_L_Kut.jpers, P. Schippers ,P .Bcrgenhm::,grmwe:,, 
Lv .Geld.er-~~.:..= A .Buys ,? .v.Dij',;. . 
. LenB 5: P. St:. .. c.ver .~,. Iluy~, C_. Veldi ~k, J. v <Dissel< S. Dijkst.ca, J. VolH 
iink:t :B1cm,G "Lc::n, J. y .E11es.ëï'~c-::"Jê-!Ï;e ,H. :Bcijercbergen v .Hc·1; ... 
:les.: T.ir.Zom::ren, R.Moosman~ 
.!:en~: J ,l!'rijt81·s, J. v. Westinl',:, J .Bom ,H .Naaste pad, T.v. Zom2rcn, 

J.Schutte,R.Moosman,J,Jager,A.Ho<;fnagel,C.Franke,H.v.Westi,jg. 
~es.: A.Blok. 

· .. ·. '"~· .) '. 
-"•: , . .. 

·: . :-·. ~ . . , .. 
:.• · ... ~ .. .. · .. ~< 

-· ' 
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Lens 8: A.Poels,A.Buys,J.Groeneveld,J.v.Zon,E,Lrii:enstein, 

D.v.Licshout,W.v.d.Laan, R.Gelaui'f,C.Kras, J.Smit,P.Schulten 
· Res.: J .Bontje. Afschri.jvingen aan dhr .J. Linne1wevcr, Sli~keinde 

21 v66r ·,rijdagavond 9 uur. Tel.639U9O, 
-:-:-

SPORTTOTO. 
---A-s:-·zondn6 de 3e ronde van ,li t seizoen. Nanr onzE. be scheiden 
mening co.rzelen r,og te veel Lensers om de toto-st2.p te onderner.:.en. ~edenkt wel Lensvric,:ndc:n, dat door Uw gokje in de toto U de ver. 
eniging steunt en verder bovendien nog de geleg,c:nheid hebt een prijsje in de ,:acht te sl,;pen, 

AEn ons totaal van inleveringscdressen kunnen 1'.e volgende 2 wo:r:len toegevoegd.: Sigar8nm'.lgazijn "Moerwijk" ,Dhr.H. Y .Meppel-• 
der, J:c.n Luykenlsu1:1, 56, Den Ha2g en Sigarenmag9,zijn "Le Planter" Dhr.C.Wiersma, Reg€ntesselaan 42, Den Haag. · 

Fcrmulieren n°3 zijn 'op al onze bekende inL.-,"riugsadressen v-erkrijgbaar ~ 1,1et Uw medewerking ,kunnen we dcee Tii.!Ck 1;a.:..:rsc'hijn
li;iJk ons doel een hogere inzet,_ bereiken. Veel sulrncs ! 

-:-:-:- TOTO-&ol1~r1,;;tr;.ri:1at 
PROGRAl\llrlA JUlfIOREN EN PUPILLEN VOOR ZATER})AG, 8 SEP'l'Elrnrm 1962 
-3u45 Gr.W. Vac 6 -Lens 7 Terrein Buurtweg 

3u45 Lens 8 - Quick Steps 7 G 1 15/3 V l 
3u45 Lens 9 - Quick Steps 8 G 1 14/3 V2 
3u45 GDS 5 - Lens ll. Terrein Noordweg 
2u3O OSC 5 - Lens 12 T(n-rein Hocb;ate:rstr. 
3u45 Ltns B - OSC 6 G2 16/4 V3 
2u3O Lens 14 •· Q..Steps 12 G2 15/3 V2 
1 u45 L0ns Pl - Vredenb .Pl Gl 14/3 Vl 
lu45 Lens P2 Velo 1'2 G2 16/4 V3 
lu45 Vredenb .P6-Lcns P4 Té'rrein v. Vredenburchweg. OPSTI:LLINGEN: 
~-7;~}!.,. Crorr.berg0, J .Kiebe:ct ,D .. v.d. Steen ,A .Ho-:1d0!1rijs. ,A .Magdc
lijns, J. VE.r:lee.::·) J. R0.ve:,1 ···ei jn: H. Brç:ndenbu,-,g, A .Koopn1~n,= P .He 1 ve'.'1•· 
steyn, J .1îiddeldo:rp. Re".: P .Schouten .LEüdc1: Dhr.!! .Blok ,Son:,:mkems"; 2uur· J t,va brug.. ----,-· - · ---- · -· 

H~91!.._~_ê. ~ G. Crama, J. Gr·outh-u.:ize:1, G. Y. d. T·(,gt, }1 .Knone:, Vl. Ver!Jare!1dse, ! 
F "J .Meyer, E. v" d. Wa_l :R "D2gc:1C:!', :_q .E~rkelhof. J. JehGG ,i. d,;:1 Erouwc~~. 
R~::s. ~ R" r;chot. Ls•ide:-::-: Er. Ti1eotict;s ~ 
-~f~E·~--~-= R. Over-të:.~Ï!"l~î:f".D ··~.'Yestyn; J. v .1:ii::·sc l ,l:1.. Gleo.ssen}A. \T .Et; 
J "J 2nsH321, :F. Stri:1ctho:f, R. de G:root, F-. J eh8e, A.v. ê!. .Bcc!: ,li, de V:ri.1:-:s B.I? .. ~: ':i:!L.Duyf.;,L~üdti-: Dhr,J .KBe-t:·~(rn~ . .• 
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Lens 11: R
0

.Bruggemans, Th .Bruins, J. Walsarie Wolff, !! .Rothkrans, 
H.Mesker,H.Suijkerbuijk,C.Reabel,Th.Brochard,J.Cobben,D.Branàen
burg,R.1ykelhof,Res.: A,Kortek&as. Leider: Dhr,A.v.Gastel. Samen
komst: 3ul5 Layweg, hoek Hengelolaan. 

Lens 12: R.Tcusent, R.v.Bohcemen,A.N~ecke,H.Verheugd,A.Janssen, 
R.v.d.Bemt,F.v.d.Brcemer,C.v.Velzen,11.Has~ing,C.Vervaàrt,J.Fretz. 
Res.: J .de Jongh. Leider: Dhr,M.Heerschop. Samenkomst: lu45 
Veluweplein. 

Lens 13: F.v.BoheE:men, J.v.d.Zalm,A.Duym,H.Hoefnagel,11.Egberts 
N.v.Leeuwen,J.Nuyen,T.Hcerschop,F.Herremrns,C.Roodu:ij"l ,Th.Hoef
nagel.Res·.: L.Duys .. 

Lens':i:47 A.Vervaart,R.Guit,J.Blok,E.Groen,J.Holt,J.Webbes, 
11.v.Bergém,Il.F,pskamp,J .Eykmans,H.1kjan,R.Illok. Res.: F.v.Calker, 
A.Eykmans. Leider: Dhr.D.Guit· 

Lens Pl: S.v.d.Lans,P.v.d.Aar,P.de Jcngh,G.de Hoogd,J.Colpa, 
Il .Bijsterveld,A .Hop ,M.d,:, Wit ,E ,BE,kkers, W .Keet man, L. v.d. Velde 
Res.: G.Duiversteyn,C.v.Du:len.Leider: Dhr.J .Borsboom. 
--"Eëns P2: B. Lustenhouwer, W .Kouwenh<Yv8n, C .Grimbergen, Th .Janssen, 
G.Bruinsma,G.v.d.Velde,H.v.Hulst,A.Nicuwenkamp,S.v.d.Sprong,J. 
Disseldorp,A. Luscuère .Res.: P .Manders, P .Hel vensteyn. Leider :Dhr. 
A.Bogisch. --

Lens P3: A.Tinnebroek,P.Blanken,P.Schoder, J.Rientjes,H.v. · 
Lceuwen,R.Bogisch,B.Hoogcveen,P.Heemskerk,A.Bilderbeek,A.Vervaart 
l!.Dankers. Res.: J.Overbeek,A.Huis. Leider:Dhr.J.v.d.Knaap, 
Samenkomst: lulO Gengelolaan, hoek Leyweg. 

Lens P4: E.Groen, A.v.Esscn,C.Lamot, F.Blok,A.Hoek,J.DemGyür, 
F.de Heer,G.v.Beveren,F.Mourik,R.v.Wassem,C.Blok. Res.: P.de Hoen, 
N.Dijsselbloem. Leider: Dhr.P.Epskamp. Snmenkomst: luur Veluwe
plein. 

-:-:-:-
PROGRAMMA J'UNIOFJ.N VOOR ZONDAG, 9 SEPTEMBER 1962 
12uur Lens 1 - RVC 1 G2 16/ 4 V3 
2u30 Quick Steps 2- Lens 2 Terrein .Nijkerklaan 
lul5 GDS 1 - Lens 3 Terrein Noordweg 
lu45 Lens 5 - (.Steps 4 G2 16/4 V3 
3uur ·. Lens 6 - DHL 8 G2 16/ 4 V3 
OPSTELLINGEN: 

Lens l : A.v.a .. Leeuw, J.v.d..Knaap, C.Jliars, C.v.Baal, P.Poillot, 
C. de Heer, C .v. GGm&rt, L.Riemen, J .Keetman ,A. v .Wasbeek ,H. Zoet. 
Res.: R.v.d.Vold.e. 
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Lens 2: N. Panne keet, J. v.Adricllem,H.Lfoyer, R.Polman ,n .Roozen'·,urg,H. ïiubben, R. Schlüter,H. de Boe:>:-,:f. Grcothuizen,G .;:',c, Hooed, DoWn.ndçrs. ~~~!.: _ Th.v.Doz:ib1:-r.g" L?E .. ~_;;_: A. Ver barends::;, .A "E1".Jt:.\'fe:,.., ~ (-. 7 .Eijneri~. A .Kcall-!T.:~.n )__ ; .. v" J.o Wo.J. .,.A .F-e2o!J.d, A .Fle:ln 2".l.:: c <:;ele:r: ,N .Jh'.\:i.inc:.na 7 F. W1:1:,bc:.., H. -.• ~l'ae.sse:..1,A. Verburg. Re::1 .: B a1::ron:;;~:,.:-. l•eië.·.2r; Dh:i. .... J. y_. á. Ylal ~.§.~;llS~~st: l?u30 Leyweg ;~ hoc.1~ r.cngelo.Ïäi~i':-~ Lens 5: J.de Wcart,H.v,Ir3u:t'jC.v.Egr:lond.s?.Schoilij;on,H.1fos~:cr F .Ko0t, G:Ra13:phor::;t, J .Englebert ,F .Mes leer ,R.Brandenburg, J .He ins. Res.: J .Kiebert. 

--Lens 6: R.Camphuizen, R.Schot,Th.Duys,C.Duivenvoorde,M.Broeke R.m:!lsheimer,J .lfauw, VI. v.Putteµ,A .Lamet, S .Kretz ,Smeele ,J. Res. : 1°.Straathof, 
----

;'1_1'THlTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN: 
~f~d-g:ijvin~en : v66r vrijdagavond 7 uur aan dhr.A.v.Gastel, Tomatenstraat 166, tel.339900. 
liet prcaramma voor 15 en 16 september. Lr.:akkw.-Len• 1 ; Lens 2-Rava; Velo - Lens 3; Lens 5-VVP; Lens 6-Vre cmburg; Lens 7-GDA; Den Hoorn - Lens 8; DHL-Lens 9 Lens 11-Q.Steps; L·ens 12 - GDS: Lens 13 vrij; Lens 14-Vredenb.; El.Zwart -Lens Pl'; GDS - Lens P2; Lens P3- MOA; Lens P4-0SC 



DE LENSREVUE 
Weekblad v.d.R.K.V.V.'!LENIG en SNEL" 

liedactie.: ~' .Burghouwt, _ 01:kernootstr. 2"36, tel. 390872 
G .Jehee, Regentes se laan .106 ,tél. 337525 

1 . ------------------------------- --- ----·----. ----------------------- -
36eJM,RGANG (1962-1963) np 13 Sep 62 

. Ll:Ns" ZAKAGF;trn1 . - . 
ZATERDAG,15 Sep Lens 7.,8,9,11,lt,14, pup. 1 t/m 5 
Zondag 16 11 Lens 1, 2, 3, 5 en f6 _.jun. Lens 1 t/m 8 Senioren 
Maandag 17 11 

: Clubavond ! t · . · 
Dinsdag 18 11 : Juniorer.training 
Woensdag 19 11 

: 's-middags pupillen-, 's avonds seniorentraining 
Donderdag 20 Juniorentrainin~. 

REDACTIONELE OVRRPEINZING. 
We hebLen zondag jl. met steeds toenemende verwondering langs 

de lijn zitten kijken naar de.wedstrijd die onze voortrekkers 
speelden tegen het sterke ADS. Geimponee'rd door de bijzonder 
fraaie re sul télten die cle Loosduinse ploeg in diverse oefenwed
strijden, waarvan sommige tegen 2e klassers ! , had behaald en te
vens gezien de matige oefenwedstrijden van ons eerste, verv,achten 
we niets anders dan een regelmatige nederlaag. 11et is ook een 
nederlaag geworden, maar wat hebben or.ze jongens geknokt voor de 
kostbare punten, met welke elan stelf.en zij zier. tegen deze zeer 
sterke tegenstander te weer ! Vanaf het 'begin tot het einde heeft 
Lens eigenlijk een licht veldoverwicht geh(}d hetgeen resul-
teerde in talloze kansen vooral voor de rust. Twee van deze kan
sen v;erden er benut nagoed doorze(ten van Har.ry Jacobs en Wil v. 
Eijder:. zodat vre na een half uurtje, ~en prachtige yoorsprong hadden. 
Het had zelfs nog veel meer kunne~ ii;\n als Koos Ra.s en Harry Ja
bols niet enkele bijzpnder mooie k~nsen hadden laten liggen, ter
wijl ADS slechts sporadisch gevaarJ.ijk kon worden. De enige werke
lijke kans leverde echter prompt alm doelpunt op, zodat de rust 
met een nog maar kleine voorspronJ aanbrak. Na cle pauze kreeg on
ze defensie het even heel moeilijl<;~ te moeilijk zodat binnen korte 
tijd ADS de leiding had• kunnen ove~nemen met 2 fraaie treffers. 
Het lleef echter de gróte verdiens\e van ons team hierna de meed 
niet te la ten zakken maar energiek: door te. vechten. Dat dit geen 
resultaten meer opleverde vinden wii.j jammer, maar wij hebben or.
danks de nederlaag genoten van een~leuke wedstrijd wa&rin iedere 
Lenser zich vr;or de volle 100% hee,-~t gegeven en het deze sterke 
ABS ploeg bijzonder lastig heeft g'maakt. Mannen van Lens 1, ga 
zo dooi', dan zullen d3 resultater: lleslis'c niet uitbliJven. 

F 
t 
i 
• 



-12----------------------------------------------.,----------------Lens 2 deed het bes.list niet sledii; door een 3-1 overwinning maar van de and(lre teams hoorden we minder gunstige geluiden. Het vierde en het zesde kJFgen nl. bijzonder grote nederlagen van resp.11-4 en 12-6 te slikken hetgeen nu niet bepaald een taverende start genoemd kan worden, 
Lens 3 deed het iets minder slecht, hier noteerden we een 1-3 nederlaag. Het vijfde en achtste tenslotten bereikten een puntenverdeling wat alweer.een moedgevender begin.is. De competitie is echter nog jo~g, we zullen dus maar hopen dat de komende zondagen ons vreugdevoller resultaten van het · · seniorenfront zullen opleveren. 

-:-:-:-
OFFICThEL 

In ballotage: 
n°20 F.A.J,v.d.Berg 13,1,51 

21 W .Schol tens, 27 .1. 52 
22 J.P.Alders 10.4.30 
23 J .W.H.Roozenburg,5.11.51 
~4 L.C.li!.Schuurman 1.9.50 

Nieuwe leden: 

Ohmstr,80 
lfargrietstr. 21 
Nieuwe Havenstr.74 
Prof.Meyerlaan 50 te Rijswijk 
Nnoá.erzijde 97, , 

, ' .,,. 429 ~'.J .Herramans Berenrade 79 
,, 430 H.J.B.Keetman · Weimarstr,47a 
-· 431 J.Riemen Kootwi-jkstr.10 
_.432 C. Vervaart Jfolweversgaarde 73 
-433 F.Blok . 25.2.52' Loosduinsekade,26 tol.395198 ;;.434 ·a.Duivesteyn,4.2.51 l,:ruddenstede 250, 
,,..435 R.J.M.Elink, 25.6.46 Appe1.str.174 , " 36.01.59 -436 H.W.v.Gelder 1.4.51 Kritzingerstr.252 
;.,43@' Th.M. Janssen·, 28. 7. 51 H. v .DE.venterstr. 54, tel. 333212 ,.,,1,37 F.G.1!.de Heer, 1.4.51 Kritzingerstr.252 , ,...,-439 P.G.l,l.Mand~rs 29.4;52 \1/olweversgaa;rde 355,tel.660066 A~.0 F.B.Mcskerf, 14.9.25 Plantenoord 126 .,,441 1l.de Wit · 28.1.52 Buys Ballotstr.36, IN i\IE1!0RIAM. 

Verleden week ontvingen we het droevige.bericht, dat in de J.ereftijd van 64 jaar, na een lnngdurige ziekte was overleden ons 0ud-lid en donateur de heer Aad Vink. De heer Vink was, aan de ouc1ere leden gned ·1::ekend, iemand die in zijn actieve periode / ,;norm veel werk voor de vercnig~ng heeft verricht. En het waren -.;ee:i: niet de prettigste b!)antjes welke door hem ,mrden orgeknapt. ,o heeft hi,i in dP "zuiderpa:ekt:j_jd " zich verélienstelijk gc,~&akt voor de verzorging van terrein en materiaal, terwijl eek ~e verzorging ··van het bÛ.ff"et iii zijn handen was. Be·;; v1a~, in de 



• 
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tijd, dat,de spelers"na afloop van .hun wedstrijd, in koor , de 
kreet "water"-water" aanhieven. En velen zullen zich nog herinne
ren, dat de bediening van de II norton"pomp bESl.ist niet het aange
naamste karwei was, Ook na zijn actieve periode was hij een regel
matig bezoeker van de wedstrijden v:an Lens 1. 

We condoleren de familie Vink van harte met dit zo droevige 
verlies, en bidden dat God hem è.e eeuwige zaliggeid zal mogen 
schenken. H .Haukes. 
VARIA . 

-Voor onze wereldreiziger, Cor Nieuwenhuizen, nadert ·bhans 
ook snel het einde van zijn grote reis. Op 12 sep gaat hij nl. 
aan boord van de II Johan van Oldenbarnevelt " aan de thuisreis 
.!;>egomien, als gratis passagier nog wel,· zodat hij binnen afzj_en
ba~·e tijd weer in Hollar.d terug zal zijn. 

De Riva, die hem d0stijds feestelijk ui tgelej_de hes~•t gedann, 
zal hem nog feestelijker inhalen. Op " een"zaterclagmorgen (,lo 
p:reciese ûatl.lli'l zal Cor zo ~oedig mogelijk bekend.f!'3.kcn vio. d0 L~::s
revuo) heeft nl. in è.8 ()ant:i.ne van cle Torengarage rle feerite::.i~""~ 
ontvangst pl~H:tts in bijzijn van rad+o, TV en pers. Cor sc:i i1~t nu 
zeer 0p p:i..~ijs stellen '"1.1S Pr zich onder de be langste ll€nc.::~ r.:,1.. 
Lense,rs bevinclen. Hij vindt het verder bij7.onder jamrr.er · -'-' VS 
te moeten verlaten omdat hij de Amerikanen juist begon te waE:r
deren, maar hij ziet ook wel in dat aan elk, pretje een eind moet 
komen. Cor besl~it met een tot ziens in de Torengarage-cantine op 
die nog nader bekend te maken zaterdag. 

-Hans Groothuizen en Frans Blok missen na de zaterdag en 
zondag gespeelde wedstrijden resp.kousen en' een Lensshirt. Even
tuele vinders kunnen zich melden bij de heer A.v.Gastel. 

-Er is zondag j.l. een, blauw trainingsblouse gevonden, De 
betrokken verliezer wende zich tot de heer van Deursen, de cantine
beheerder. 

-Uit Niemr-Guinea ditmaal weer nieuws van Frits de E'oogd. 
Hij hoopt dat de opstellingen dit seizoen eens wat consta~ter 
zullen zijn, wat naar zijn mening de resultaten zeker tee, goodé. 
zal komen. 

~e bestuurscrisis zit hèm ook niet lekker, hij hoopt dan ook· 
dat de geschillen weer spoedig zullen worden bijgelegd •. 

,Verder·maakt hij het prima, de temperatuur van 30° bevalt 
hem best. Carel v.d.Laan heeft hij ook weer ontmoet bij een caba
retvoorstelling van Willy Verv~ort. Ook van Wil Venderbos heeft 
hij weer een brief gekregen, zodat U wel ziet dat onze vrienden 
op NieJ.2w-Guinea veel con tact 'm;t elkaar hebben. 

t 

\ 



-14~ -------------------------------------------------------------Gevoetbald ~eeft hij ook en wel met zijn compagnieselftal met als resultaat een 4-4 gelijkspell, waarbij l!l'i ts als links-. buiten 2maal wist te scoren, Een 2e match leverde eveneens een drawn op , waarbij Frits echter geblesseerd werd. ïot slot vermeldt hij nog dat zij ontspanning krege:,. in de vcrm van caba:betavonden, waarbij het gezelschap van Rudi Carrell echter in ongenade viel, zodat men de gevolgen wel kan raden. 
-:-:-:-:-

DE BAL RGLT WEER ... 
Na een paar weken 11 groot" voetbal is nu ook het "kleine" aan de beurt gekomen. Spelers, leide,s, scheids-en grensrechters en het publiek roeren zich ueer binnen of bui ten de lijnen.· ' Alom ve:,rgaderingen en voor-en nabeschouwingen l.n de pei·s. En met dit al de grote kans op conflicten, s··ms inslaéinde als een bom, soms op kousevoeten sluipend, ma'lr bijna altijd getuigend van menselijke kleinheid en onvolkomenheid. Ock in het interne leven van de clnbs dretgt het gevaar ~vnn botsingen. Bij ons niet minder dan bij andere. 
Hoe dit gevaar te bezweren? 
Door eendrachtig samengaan van allen met allen, niet met voorbijzien van meningsv,·rschillen, maar met begrip voor elkaars opvi:,tting. Het ljan goed zijn nu en dan van eigon standpunt af te stappen om de situatie te overzien v,maf het stcndpunt van anderen. 
Die anderen zijn ook ~een dwazen. 

P. Jufferrr,ans 
-:-:-:-

VAN DE ECO 
Onderstaande spelers worden ve1 zocht, Jeze week een pasfoto a1J11 het ECO-secretariaa.t in te leveren: W .Burgh01Ïlwt,G.Ekelmans, R.Gelauff,H,Intcma,R.Moesman,F.Oldenhof,Vl.v.d.Lann,J.Smit,L.Thom:1s,F.Veelbehr,A.de Jong,J.Veldink,H.Vroomans,J.V/itting,F.Duym, 0/ .Krapels, J. Duyvesein, en J. Grocmeveld. 

-:-:-:-
PROGRAM.~!A SENIOREN VOOR ZONDAG,16 SEPTEMBER 1962: 
- 2uur 
-12" 
-12" 
-lul5 
-2uur 

-2uur 

Lens 1 - Duindorp S.V.l 
Lens 2 - 1 s-Gravenzande 2 
Gr.W.V,3-Lens 3 
Lens 4 - Celeritas 6 
HMSH 4 - Lens 5 

Rijswijk a.:Lens 6 

Veld 1, geb.l Lok.6-4 
" 1 11 1 " 5-3 

Terr .Roggewoning"Buurtweg. 
Veld 2,geb,2 Lok.5-3 

Te3r.M/Stokelaan hoek Vrede
rus.tlaan 

Te3r.Sportpark"Irène"Rijswijk 
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----------------------------------------------------------------
-3uur Lens 7 - Celeritas 8 
-12" Lens 8 - Flamingo's 5 
OPSTELLINGEN: 

Veld 2, geb.l 
" 2 " 1 

l!'..ok.5-3 
ll 6-4 

Lensl: C. v_. d.Beek ,R.Blok,H .Kemper,M.v .Zilfhout, H.Haket, J .v .Dijk, 

W.v.Eijden,H.Rooduijn,H.Jacobs,P.M0ershoek,J.Ras. Res.: R.de Waart 

W.Hansen,B.Hendrichs. Grensr.:J.Linneweever. Samenkomst:_ luur 

Clubgebouw. 
Lens 2: R.de Waart, P .Haket, W .Hanse11-, J. v. d .Meer, C. P0eters ,A. Linne

weever, L. J ansrn,n, F .Oldenhof B .Hcndrichs ,H. P. v. d.Spek,H .Niru. wen

hoven .Res.: G.de Zwijger.Grensr.:G.de Zwijger. 
Lens 3: H.Verhcugd,A.v.Luxen:burg,A.Hoppenbrouwers,C.v.Breugel, 

L .Thomas, J .Beijersbergen ,G .Looyestein, J. Rielneru, G .Halle en ,G. v. 

Duuren,P.dc Haas. Res. :L.'!;er 1'.eer. · 

Lens 4: ll.Suijke1·buijck,F,Duym,L;Hanssen,G.è.e Zwijger,J .v.Dissel 

l.Î.Heerschop, J. \'/i -tting, H .Kuijpers ,~'.Schippers, P .Bergenheni,go:wen 

H.v.Gelder. Res.: H.Lamot. Grensr.: II.Lam.Ot 

Lens 5: W.Burghouwt,J.v.d.Kley,C.Veldink,H.Vroomans,S. Dijkstra, 

J.Vel.dink,L.Blom,J.Jager,J.v.Bussel,G.Jehee,J.Brochard. Res.: 

H,lleijersbergen van Hen.,G.Lam. Grensr.H.Beijersbergen van Hen. 

Lens 6: R?Mahieu, J.v.Westing,J.Bom,H.Naastepad,H.Lau.,J.Schutte 

A.Blok,R.Moesman,A.Hoefnagel,C.Franke,H.v.Vlesting. Res.:A.Jansen, 

J. Regeer. Grensr. : J. Regeer. 
Lens 7: P.Schulten, R,Becker,E.Löw,mstein,W.Krapels,H.Intema, .. 

J.Duyvestein,J.Groeneveld,J.Molier,C.v.Gein,A.v.Weers,A.de Jong. 

Res.en grensr.:H.v.Dijk. 
Lens 8: A.Poels,A.Buys,C.Bierhof,N.Osse, T.v.Zr,meren,J.v.Zon, · 

F. v .Dijk, J. Smit, C .Kras, W .. v. d. Laan,D. v. Lü,shout, Res .. : R. Gelauff' ;· 

F. Veel behr. Grensr.: R. G.elauff. . . • 
AfschriivinRen nan dhr.J.Linnewecver, Slijkeinde,21,tel.639090. 

PROGRAMNiA SENIOREN VOOR ZONDAG, 23 september.: 2uur IDl'ISH 1 -Lens 1; 

12uur Lens 2-ADO 6; 12uur Wes:tlandia 3-Lens 3; 2uur Lens 4-GOMA 3 

3uur DHL 6-Lens 5; 12u.BMT 5-Lens 6; Lens 7 hij; 12uur Lens 8-

Rav:a 9. -:-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG, 15 SEPTE:i,IBER 

-3u45 Lens 7 - GDA 6 G 1 L 5/3 Vl 
-3u45 Den Hoorp 3-Lens 8 Terrein te Den Hoorn 
-3\.45 VVP 7 - Lens 9 " Zuiderpark 
-3\.45 Lens 11- Q.Stepe, 9 G2 15/3 V:l · 

-3>,-45 Lens 12- GDS 6 · 0 G2 16/ 4 V3 · · 

-2u30 Lens 14- Vrcd~»btJJct 18 G2 16/4 v3 ,, 
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-2u30 Blauw Zwart Pl..: Lens p l Terrein te Wassenaar -lu45 GDS P2 Lens P2 Il 11 Wateringen -2uur Lens P3 - Lens P5 Gl 14 Vl -lu45 Lens P4 - OSC P3 G2 15/3 V2 OPSTELLINGEN: 
Lens 7 : F.Crli>mberge·,J.Kiebert,D.v.d.Steen,A.Roodenrijc,A.MagcJ-;lijns-, J. Verhaar,R. Peters ,H .Brandenburg,A .Koopmans, P .Hel vensteyn, J .Middeldorp. Res.:P.Schruten, Leider: Dhr.R.Blok. Lens 8 : G. Crama, J. Groothuizen, G. v.d. Togt, F .Koene, Vi. Verbarehc'.se F .J .Meyer, R. v.d. Vfal ,E. DÈ,gener, W .Eykelhof, J. Jehee ,A.v. d.Beek. Res.:J.Nauw. Leider: Br.Theoticus. Samenkomst: 2u30 Veluweple:in. 
Lens 9 : R.Overtoom,R.Duyvestyn,J.v.Dissel,A.Claassen,A.v.Es, J .Janssen, F. Strélathof, Th. Duys ,F. Jehee ,R. de Groet ,A .à.e Vri.cc. Res. :_ M.Brccke. Leider: Dhr.H.H.Kcet:nan. Samenk mst: 2u45 Ve:;_u-wepJ ~.?in. 
LeP-_s 11: R.J3ruggeman,H.Rothkrcns,J .Vlalsa:rie 11lolff,F~.,.r.d.Brce-mer;'l:E-:'iiruins, H. Suykerbuijk, C .RGabel, Th .Brochë1rd, J. Cob è:;n, D ,B:randenburg ,R .Eyk()lhof .Res.: J. de J ongh ,.Le~éic~: I:hr .A. Y. Gr.s te J.. Le,h<;; 12: R.Tausent,R.v.Boheemen, .A.Necckq,H.Verl1eut,.l,A.Jansse:n R-:v. ,C:Sem·: ,H.Hassing, C. Vervaart,A .Kortekaas, C •. v. Velzen ,J ,Frets · Res. :H .Egèerts. Leider: Dhr .l\l.Hcerschop. 
Lens 14: A.Vervaart, R.Guit, J.Blok, J.Webbers,E.Groen, F.M. Meyer, C .Rooduijn,B .Epskamp, F .Herrer;;ans, H.Mejan, H. v .Bergem. Res.: L.Duys,J.Holt.Leider: Dhr.D.Guit. 
Lens Pl: J.Colpa,P.v.d.Aar,P.de Jongh,G,de Hoogd,G.Bruinsma, H.Bijsterveld, A.Hop,M.deWit, E.Bakkers, W.Keetman,L.v.d. Velde. Res.: S.v.d.Sprong. Leider: Dhr.J.Borsboom. Samenkomst: lul5 Hengelolaan, hoek Loeversteinlaan. 
Lens P2: B.Lustenhouwer,G.Duyvescyn,C.Grimbergon,P.Helvensteyn ·w .Kouwenhoven, G. v.d. V€üde RH. v .Hulst ,A .NiE:ewenk2111p, Th. Janssen, J .Dissoldorp,A.Lu$.éuère. ~-: J .Overbeck, J.D0mcyer. Leider: Dhr.A.Bogisch. Samenkomst: lulO foyweg, hoek .Hongelclaan. 
Le"1s P3: A. Tinne broek, P .Blapken, P. de .Haan, N .Dyssel bloem·, R .. v. Ruuwen,E.Houtman,A.Huis,P.Heemskerk,P.v.d.Broemer,~.v.d.Broek, P.v.Dorp.Res.: P.Regeer, F.v.d.Berg. Leider: Dhr_.J .v.d.Knaap •. , 
Lens P4: E.Groen;A.v.Es'sen,C.Lamot,C.v.Dulen,A.Roek,Fr.Blok, B.v.Wassem, G.v.BeYer'en,F.Mourik,F.de Heer,C.Blok. L~ider: · · • Dhr.P.Epskamp. \ •·'• 
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---------------------------------------------------------------

Lens P5 wordt samengesteld uit de volgende spelers: A.Bilder
beek,R.Bogisch,B.Hoogeveen,J.Riantjos, A.Vervaart,P.Manders, 
H.Dankers,E.do Groot,R.Laurier,P.Miltenburg,R.Krul,F.Cobben,J.v. 
Zon;P.Hiep. LoidEr: Dhr,A.v.Gastel. 

-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG, 

-12uur Laakkvmrtier 1 - Lens 1 
-12 11 Lens 2 - Rava 2 
-3uur Velo 3 - Lens 3 
-2u30 Lens 5 VVP 4 
-lu15 Lens 6 - Vredenburch 9 
DE OPSTELLINGEN°: 

16 SEPTEMBER. 

Tcr1ein J,,nsoniusstr. 
G2 16/4 V3 
Tenein te Wateringen 

G2 16/4 1/3 
G2 16/4 V3 

Lens 1 : A.v.d.Lecuw,J.v.Adriohem, C.Mars, C.v.Baal,P,Poillot, 
C.de Heer,C.v.Gemert,L.Riemen,J.v.d.Knaap,A.v.Wasbeek,H.Zoet. 
Ros.: R.Schlüter.Leider: Dhr.J.Riemen. Samenkomst: llu20 Veluwe
plein. 

Lens 2: N .Panm,keet ,A. v .Egmond, H .Ji[eyer ,R.P"lman; N. Roozenburg 
H.Wubben,H.de Boer,J.Keetman,H GroÓthuizen,G.de Hoogd,D.Wanders 
Res.: A.Klein BrE. teler.Leider: Ilhr?F.l,Iesker. 

Lens 3: A.Verbarendse, A.Brouwer,F.v.Bijnen,M.Herremans,F.v.d. 
Wal ,R. v.d. Velde ,B .Brouwer ,M.Bruinsma, F. '/lubben, H. v .Paas sen, 
A.Verburg. Res.: Th.v.Domburg, Leider: Dhr.H.v.d.Wal. Samenkomst: 
Leyweg, hoek Hengelolaan. 

Lens 5 : als zondag jl. 
Res.: D.v.d.Steen, 

Lens 6 : R.Camphuizen,.J.Duivenvoorde, Th.Duys,l,I.Broeke;R.Schot, 
R.Holsheimer,J .Nauw,W.v.Putten, A.Lamot,J .Smu le, S.Kretz. 
Res.: J .Jnnssen. Leider: Ilhr.Herremans, 

Att· entïe, JUNIOREN EN PUPILLEN ! ! 
• -Afschrijvingen: voor vrijdagavond 7 uur aan dhr.A.v.Gastel. 

Tomat~nstraat 166, tel,339900. · 

-Niet-opkomen: wegens hun niet opkomen in het cfgelopen week
einde worden R.Ravestein, H .Overbeek en J .Demeyer vo0r twee vJGd-· 
strijden als reserve opg:sJeld. 

-· -• .. •-··-
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PROGRAlt.1'ïA VOOR HET WEEKEINDE 22 El'i 23 SEPTEMBER. 
DHL-Lens 1 ; Lens 2 - Velo ; Lens 3- Verburch; GVAC -Lens 5 Lens 6--Rnva : DHBRK - Lens 7 ; Lens 8 - Vnedenburch 11; Lens 9-GVAC ; VVP - Lens 11; Wilhelmus - Lens 12 ; Lens 13-Rava; GDSLens 14; Lens Pl - Juvent,:s, Lens P2 - GVAC ; VVP - L,rns P3; GDA - Lc;;ns P4. 

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



' DE LENSREVUE 
Weekblad v.d.R,K.V.V."LENIG en .SNEL" 

Redactie : P.Burghouwt,vkkêrnootstr.236,tel.39c,a72 
G.Jehee, Regentesselaan 106,tei.337525 

-----·----------·---------------------------------------------- .----~-
36e JAARGANG (196:r-1963) n°4 20 Sep 62 . . ~-

----------=::::;;::;-::;;;::;;;;::_;;:; ______ :;:=~====-·=;;::=:;:;::;=::::=========-==---==-==::::,;;::::::::;;::::::::::;;::: 
LENS ' ZAK,iGE!iDA 

Donderilag 2U sep Juniorentraining 
Zaterdag 22 11 Jun.7,s,9,11,12,13,14,P1,2,3,4 
Zondag .23 11 Sen.l t/m 6,8; jun,1,2,3,5,6 · 
Maandag 24 Il Clubavond ! 
Dinsdag 25 Il ,T1uli oren training 
Woensdag 26 tl 1 s-middags pup. training 's avonds 

training 
Donderdag 27 tl Juniorentraining 
Maandag 1 Okt ~ start ke.rs tklaverjaslri ve. 

REDACTIONELE OVI R/PEINZlNG. 
Het tvrnede elftal begint er steeds beter in te komen. Na de 

draw tegen Verburch en de kleine zege op ODB werd zondag j.1. het 
toch lang niet m&lse 's-Gravenzande met m'.l.ar liefst 3-0 geklopt, 

,wat we toch echt wel een prestatie ·van formaat mogen noerr:en, een 
prestatie die voC'r de toekomst echt weel beloften inhoudt. Het ge
hele team speelde een werkelijk prima wedstrijd, zowel in dé d<fèn
sie, m.iddenlinie en voorhoede klopte alles bijzonder goed, het
geen ook wel noC.ig was, gezien het stugge en vrij harde spel van 
de we·stlandse tegenstanders. V cnef het beginsignaal ontwikkelde 
er ziel, al dire~t een snelle, harde' partij voetbal waarin Lens 
zich technisch toch wel de meerdere. toonde en daar .door· een lichte 
veldmeerderheid verC1verde .. Doelpunten konden dan ool;: moeilijk 
uitblijven en aengezien Bert Hcnd;cicks en Hein-Piet v.d.S:pBk best 
op schot blE:ken t<c zijn liadden rlmze jonger,s r.og voor de rust een 
cor,.fortabele · 3-0 voorsprong veroberd. Na de pauze trachtten ,de 
's-Gravenzanders met zeer ona&ngetieam spel ons team uit het uven
wicht te brengen wat hen echter niet gelukte, zodat de rustsknd 
ook de eindstand werd, armge~ien .ook onze voorhoede haar kruit 
verschotEn hat'I .. Zo won Lens 2 dus veriiend rr:et 3-0 deze v6ór de 
rust wel aantrekkelijke, maar n& de pr, uze door tal van grove 
Westlandse overtredinger-. on'tcicrde, wedstrijd. De overige teams 
speelden met 11isselende resultaten, men zie hiervoor dG rc,bri6k 
11wedstrijdv...,:rcl3gcn 11 • Een ding ~ce"t\.mc'.t: echter nog ïiel ven het 
hart, nl. do ronduit misselijke • E!nt.:liteit van snkclc sp:l::rs 

) 
. ~ .. 

,rr 
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van Lens 7, die het nodig achtten hun team zonder enige opgave van redenen in de steek te laten, met ale gevolg dat genoemd elftal met ACHT Spelers dele helft van hun wedstrijd moesten spelen. Wanne2r deze wegblijvers geen zin in voetballen hebben, laten zij dan in 's-hemelsnaam als lid bedanken en voortaan gaan klaverjassen. Het is namelijk voor de gedupeerde teamgenoten echt niet zo leuk met ach.t man tegen een complete tegenstander te moeten optornen, de pret gaat er heel vaak bijzonder snel af. Laten betrokken" Lensers "zich dit voor gezegd houden en er ook naar handelen. 
-:-:-:-:-
OFFICIEEL 

In ballotage: 
n°21 W.Scholtens 27.1.52 Margrietstr.21 

22 J .P.Alders 10.4.30 lheuwe Havenstr. 74 
23 J.W.M.Roozenburg, 5.11.51 Prof.Meyerlaan 50 Rijswijk 24 L.C.M.Schuurmah, 1-9-50., Noorderzijè.e 97 
25 A.J.M.Hambrook, 5.12.50 Vic,lweversgaarde 311 
26 J.M.B.Verbarenè.se, 13.s.50 lforgstr.75 
27 H.M.S.van Berlo, 20.1.53 Hertenrade 195 
28 P.J.van Doeveren, 20.6.53 Norgstr.67 
29 Th.H.A.M.Booms, 5.9.53 Drapeniersgaarde 21 
30 1.W.M.Egberts 17.2.53 Nieuwersluistr,43 
31 Th.H.P.M.Thomassen, 29,11-50 Leyweg 267 

NEDERLAND-ZWITSERLAND, Zondag 11,Nbvember 1962 te Amsterdam Belanghebbe!lden worden er nogmaals op attent gcll'eakt, dat aan:vragen voor plaatskaarten voor 30 sep a.s. bij dhr.H.Houkes, 2de Schuytstr.60 moeten worden ingediend. 
VARIA: ' 

.-Onze hartel~jke felicitaties voor de familie A.Koppelle, die ons de geboorte van een zoon, genaamd Ronald bcricotten. ' -Tot onze ontzetting bereikte ons het bericht, ~-at ons al·· ler Jan van 1fonrooy get.coffen is door eer! hart· llllDV<'.3.1 ,. · De d0kter heeft hom voll,:dige rust voorgeschreven. Wij wensen hem het allerbeste en hopen hem binnen afzienbare tijd weer op onze velden te kunnen bGgroeten. 
-Tû koop aangabod.en : 1 paar voetb:ulschccrnm mRat 40 z.g.a.n~ merl: Puma, bt::ne·vens Lens shirt en broek. ~E: bevre.gen bij B.J .Bo@, fä:tje Wol:('str.25 Den Faag. 

- = ·-= ·- :--
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---------------------------------------------------------------
UITSLAGEN-Sènioren 

Lens 1 - lluindorp SVl 
Lons 2 - 1 s-Grevenz. 

Gr. W. V. 2- Lens 3 
Lens 4 - Celeritas 6 
!!MSH 3 - Lens 5 
Rijsw. 6- Lens 6 
Lens 7 - Celcrit.8 
Lens 8:. l,?ltc21.5 

Pupillen 
Bl.Zw.l -Lens Pl 
GllS P2 -Lens P2 
Lens P3 -Lens F5 
Lens P4 -OSC: P3 

Junioren 
Làakkw.l 
Lens 2 
Velo 3 
Lens 5 
Lens 6 
Lens 7 
den H. 3 

0-8! ! 
3--U ! 
1-3 
2-1 
3-3 
3-3 
1-3 
0-4 "~ VVP 7 

1-5 
2-0 
1-1 
7-1 

-:-:-: :-

~--· 
'· Lens 11 
. Lens 12 

Lens 14 

Lens 1 
- Rava 2 
- Lens 3 

VVP 4 
- Vr8denb. 9 
- GDA 6 
·- L,ms-· 8 

Lens 9 
- Q.St.9 
- GDS 6 
- Vredenb.18 

7-0 
7-0 
0-8 
7-3 
1..:4 
2--4 
1-7 
0-5 
4-1 
0-5 
2-1 

PROGRAMMA SENIOI':EN VOOR ZüNDAG,23 SEPTEMBER 1962: 

-2uur Hil:SH 1 - Lens 1 
-12" Lens 2 - ADO 6 
-12" Wostl.3- Lens 3 
-2uur Lens 4 - GON"A 2 
-3uur llHL6 - Lens 5 
-12uur BMT 5 - Lens 6 
-Lens 7 vrij Lens 

•.. J 
OPJT1LLI.:. ~~.r11 ~ 

8 

Terr .Melis Stokelaan·,hoek Vredcrust 
Veld 1 Gcb 1 Lok 5-3 

Terr.Naaldwijk Langebroekweg 
Veld 1 Geb 1 Lok.5-4 

Terr.Gen.Sportpark-Brasserskade-D8lft 
11 Hengelolaan naast Lens 

uitg8steld door KNVB 
... it~t:i.1.l.ic:k~'",,···' 

Lens 1: C .v. d .Beek, R.Blok, H.Kemper ,11. ,·. Lilîh.:iut ,H. Raket, J. v .Dijk, 
W.v.Eijden,H.Ro~duijn,I!.Jacobs,P.Meersöoek,J.Ras. Res.: H.P.v.d. 
Spek, R,de Waart, A.Linneweever. Samenkomst: luur Clubgebouw. 

Lens 2: R.d-3 Waart,P.Haket,W.Hsnsen,J.v.d.M, .,r,C.Peeters,A.Lin
ncweever ,L. J2nssen, F. Oldenhof ,B.fü ndrichs, H .P. v. d, Spek ,H .Ni, uwen
hoven .Res.: Il. Burghouwt .Grensr. :Vi .Burghouwt. . 

i,ens 3: G .Ekelmans, A.v. Luxemburg ,G .Kemporman, C. v .J3rG ug~l, L·.''.i.'homas, 
J.Bèijersbergen,G.Looyestein,J.Riemen,G.Halleen,F.Burghou~t,P.de 
Haas. Res.: J.Witting,J.Dt.ivestein. Grensr. :J.V/itting. 

Lens 4: l,l.Suijkerbuijck,F.lluym,L.Hanssen,G.de Zwijger,J .v .• :Cissel, 
M .Heerschap, W. v. W0sting,H.Kuijpers, F. Schippers, P .Bergenhern:,gouwen, 
P.Burghouwt.Res.: R.Moesman, H.v.llijk. 

Lens 5: H.Vcrheugd,J.v.d.Kley,C.Veldi.nk,H.'Vroomans,S.Dijkstra, 
J.Veldink;L.Blom,J.Jager,J.v.Bussel, G.Jehee, J.Brochard. Res.: 
J.Gro(.neveld, W.KrapEsls. Grensr.W.Krapels • 

• 
• 
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1,E,nS 6 : J .Frijters,J.v.V/esting,A.Krol,H.Naastepad,A.!Ioppenbrouwers,H.Lau,J .Bom,J.Schutte,.A.Hoefnagel,C.Franke,H.v.Westing. Res.:J.Molier,L.ter Meer.Grcmsr.: L.ter Tuk,er. ' 
ï~ --~ .::) • :, 1:::o~ls ;, B··-.r,• \~ •i·c••,-~-o+' --r (' ~ t"l -7 :,,.-., ... ,., ...... r.11 . -- . =::.:.!,.•..::',....!2, • , ~-'- ,n.• ~lJ.,/iJ, •;.:.J ].t . ..1. • .1., .. ~•·•'J:,.,:: ,.t,,•, ~-••'..!!C.'.l._; 1' •Ve,. ;, •;: • 1;• c.'.;·j -~-;-_, ·_:,_ - ,; ,. ·1, auff ,. :.'\. -\ ·:,1.:._ L ' ,:-r ~ ;, . V • ' . . · · !,'.., ii.=. ~-: _;, ~ U :.:r.r;;t;IJ. 

· .. :·_2:__~~.: C .l(1.'~s. 
_Afschri.ivir..~en v66r Vrijdagavond 9 uur aan de heer J .Linne• ;rne'rer, Slijkeinde 2l;te1.639090. 
I'ROGRJJ.'!MA SENIOREN VOvR ZONDAG, 30 SEPTEMBER 1962: 

• 2uur Lens l - Paraat ; -12-uur Haald~1ijk 2- Lens ?- ; 12uur Lens 3-VtJC 5 ; 12uur 1-.delrrars 2 - Lens 4 ; l;:>q .1':ms 5-Ilelfia 5; 'luur Lens 6-BTC 6 ; l?.u;_TÎ:icmph 2--Lons 7; 2uur AdGlaars 4--LGns 8. 
VAN DE ECO : Ondersta,mdé spiêlers ,rorden verzocht nog deze veek C'en pasfoto aan het ECO-Su::retariaat in te leveren , ·;1 .Burghouwt, G.Ekelmans, II.In te ma, I<'. i.!ldenhof, J .Smit, L. Thomnc ,F. V<: e'. Veelbehr ,J. VC'ldink, H. V-roomans ,J .Vli tting ,~' .Iluy,n, W .K-ri,pels, J .Ihyvestein,A. Jansen ,H. v .Dijk ,J .Regee-r ,L. ter I'.eer ,H. Nieuwen-ho.,..ren. · -:-:-:~:-
i'ROGRAllMA JUNIOREN EN PUPILLElf VOOR ZATERDAG 22 SEPTEMBER: -3u45 
--3u45 
-3u45 
-3u45 

Lens 7 Terrein Ockenburgh 
Vrr,denb.11 G l L 5/3 Y l 
RKAVV 5 , G 1 L 4/3 V2 
Lens 11 J:errein Zuiderpark-2dc, gedr--el te 

DHBRK 4 -

-2u30 
-3u45 

Lens 8 
Lens 9 
VVP 8 
Wilh. 7 
Lens 13 
GDS 9 

Lens 12 · 11 te Voorburg 
- Rava 11 G2 L 6/4 V 3 

-2u30 ~ Lens 14 Terrein te V/ateringon 
lu45 Lens Pl 
lu45 Lens P2 
lu45. VVP P3 
2uur GDA P3 
DE OPST:E.LLINGEN: 

Juventas Pl. Gl L 5/3 Vl 
Gr. \( •. Pl ...... ,.:.. · G2 L 5/3 V3 
Lèns P3 Terrein Zuiderpurk 
Lens P4 · Terrein Emmactr. L· osduinen 

Lens 7:al~ vorige week met J ;R,,vesteyn :i,:p.v.P.Helv,msteyn. R~!".:.' J ,Heins, Leider: dhr .R.Blok. _:lamenk<'mst: 3u30 ingang sport·,::ork Ockenburgh. 
_:Wens 8:G.Crama,J.Groothuizen,G.v.d.Togt,J.Jehec, \i.Verba~·endse, -F .J .Meyer ,R. v.d. Wal ,E. lJegener, V, .Eykelhof, P .Hel VGnsteyn ,A.v. d. :12ek.R0s.: F.Koene, Leider: Br~Theoticus. 
Lens-9:R .Overtoom,R.Duyvesteyn, J. v. Dissel ,A. Claassen,1\. v. Es,-T~J-F,nssen ,R. de C-roo c, Th. Duys ,F. Jehee ,IP. Stro.athof ,.iL de Vries -·ns,: 1JiJ.e Brouv,er • .Leidei· : Dhr.W.Keetmar.---R I ----
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----------------------------------------------------------------
Lens 11: als vorigè week, Res.: J.de Jongh,Leider: Dhr.A.· 

van Gastel, Samenkomst:3u3Ö ingang terreüi Zuiderpark,2de gedeel--
te (5ch~e~ ADO), · . . 

Lens 12 : R,Tausent,H.Egberts,A.Neccke,H.Verheugd,A.Janssen, 
R.v.d.llemt,H.Hassing,A.Vervaart,A.Kortekaas,C.v.Velzen,J.Fretz. 
Res.: F.Mondelaers. Leider: Dhr.M.Heerschop, Samenkomst, lu45 
Veluweploin. -- · 

Ler,s 1.3 : F. v .Boheemen ,R. v. Boheemen,A, Duym ;H .Hoefnagel, J. v.d. 
Zàlm, N. v. Leeuwen, J .Nuyen, T. Heerschop',F .Herremans ·, C .Ro"dui jn, 
Th .Hoefr.agel. Res. : Plastenmiller, R .Blok .. Leider: Dhr .A. Vervaart, 

Lens 14 : A.Vervaart,R.Guit,J.Blok, J.Vfabbers,E.Groen,J .Holt, 
- A .Eijkmans, B .Epskamp,F .M .Meyer

8
H .Me jan, L.Duys, Res .:.' H_. v .Bergem, · 

F.v.Calker.Leider.: Dhr,D.Gui t. ar.ienkomst: 2uur Leyweg, hoek .Ren-• 
gelolaan. · 

Lens Pl: als vorige week. Res.: Th.J2.nssen.L:?ider: Dhr,J.Bors-
boom. 

Lens .f'2: W .Kouwenhoven ,G .Duyvesteijn, C .Grimbergon,P .Hel ven'.. 
steyn,B.Lustenhouwer,G.v.d,Velde,H.v.Hulst,S.v.d.Sprong,S,v.d. 
Lans, J. Disseldor;p,A/Luscuère. Roe.: J .Demeyer. Lüder: Dhr .A ,Bogiwah. 

Lens P3: A.Tinnebroek,P.Blanken,P.Schrover,J .Rientjes,H._v. 
Le<- uv,e_n ,R .Bo:sisch,B .Hoogeveen, P .Heemskerk, P .Mander, A. Verva,irt, 
A .Bilderbeèk ." Res. ; P. v .Dorp. Leider: Dhr. J. v. d.Knaap. Semenkl:lmst: 
lu30 ingang Rava-VVP-terrein Zuiderpark. 

Lens P4: E.Groi;;n,A.v.Essen,C.Lamot,T.Blok,A,Hoek,C.v.Do2len, 
C .Blok,T.de Heor·,F.Mourik,G.V.Beveren, R.v.Wassem, Re@:E.d<J Groot 
Leider: ·Dhr,P.Epsko.mp. Sarcer.komst: lul5 ingi:ng Lcnsterrein. 

-:-:-:-:-
PROGRAMWiA JUNIORlN VOOR ZONDAG 23 SEPTEMBER 
-12uur DHL 1 - Lens 1 Terrein te Delft 

'-12 " LGns 2 - Velo 2 
-lul5. Lens 3 - Verburoh 2 

· G2 L6/4 V3 
G2 16/4 V3 
Terrein Buurtweg 
G2 16/4 V5. 

-2uur Gr.W.Vt,c 4-Lens 6 
-2u30 Lens 6 - Raya 5 
m; OPSTELLINGEN: 
Lens 1 :ale vorige 11eek. Res.: H.Vlubben.Leider: :Chr.J.Rfomen. 

Samenkc'llst: lluur Veluweplein. . 
Ler,s 2 :N ,hmnekect,A .v.Egmond,H.l>k:yer, H.Polman,N .Roozenburg, 
J .Keoetman,ILSchlüter,H.dEe Bcer,F.Wubben,G.de Hoogd,D.Vianders 
Res.: H.(J!i•,,othuizen,A.Brouwer,Leider: Dhr.F.ll\osker, 
Lens 3 : A.Verbc."ire-nJse, .A.KoelcG,nn,Ë.v~d,·Velde,Th.:v.l-orcb.urg, 
H. v r d'. Wal, F .Herrcr1ar.8, A .Klein Fr.s T,ep-:.r-.,..: B. B:r-ou,:..-e::·, G. Iiruintma: 
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H.v.Paassen, A,Verburg. Res.: G.v.Bijnen.Leidcr: Dhr.fl:.v.d. aal. 
Lens 5 : als vorige week, Res.: A.lt!agdelijns,Lcidcr: Dhr,A.v • . Gastel.Samenkomst: lul5 J~vabrug. . 
.S8n• 6 : Ji.Camphuizen,J.Duivenvoorde,Th.Duys.,,I.3roeke,R.Sc!lot, · R .Holsheimer, J .Nauw, W. v .Putten, A .Lamot, J. Sm2elc, S .Kretz . .!_les.: .T .v.Disscl. Leider: Dhr.Herremans . 
. ~T·:L'ENTIE, JUNIOP.EN EN PUPILLEN ! 

-Afschrijvingen : voór vrijdagavond 7uur aan Dhr,A.v.Gastel. Tomattnstr.199,tel,339900. 
-Niet-opkomdn; wegens hun nict~opkomen in het afgelopen we€keinde worden E.de Groot,P.v.Dorp en F.Koene v• nr twee wedstrijden als reserve opgesteld. 
-TRAINING: de training op donderdagavond begint voortaan voor beide groepen een kwartier later. Groep B begint dus om 7ul5 en groep A om 8u45-

2 -:-:-:-:-
De stand na weken komI!8ti tiovoetbul. 

. gesp. Gew . Gl. Ver 1. Ptn. VeE.E_-tE.gen Gem, -----
-A-klasse 6 4 0 2 8 23 10 1,33 -B-klasse 9 4 2 3 10 no 

G; - 19 1,11 -G-klasse 7 5 0 2 10 1·s - 16 1,42. -Pupillen 7 5 0 2 12 51 5 1,71 
T0taal 29 18 2 9 40 102 - 50 1,38 

-==============--==========--=========-=== ADRESSEN JUNIORLN-en PUPILLENLEIDLRS: 
Op verzoek publiceren wij hieronder een lijst van de ni:.r.:en en adressen van de leiders van onze junioren-en pupillcntlftallen. "et ligt niet in de bedoeling dat de spe lcrs bij de H.H.Leiders gaan informerer, of de velden zijn goedgekeurd, De afschrijvingen worden uitsluitend en alken bij uiter.ste noodzaak ingewacht bij het junioren-sekret::iriaat, Tomatenstr. 166, tel.339900: 

- 1 Riemen J. Kootwijkstr. ·10 
- 2 M,sker,F. Plantenoord 126 
- 3 v.d.Wal,H. Weimarst:r-?239, tel.325143 
- 5 ven Gastel,A. Tomatenstr.166,tel 3399,10 - 6 Eerremnns,F. Bcrenrade 79 
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-7 : Blok, R. 
-c8 Br·. Theo ti cus , 
-9 Keetman,H. 
-11 A.van Gastel 
-12 Heerschop,M. 
-13 Vervaart,C. 
-14 Guit,D. 

Pl Borsboom,J. 
P2 Bogisch,A. 
P3 · v.d.Knaap, .J. 
P4 Epskamp,P. 

LciosduinÊ!kade;26 tei.395190 
Nooderbeekdwarsstr.202,tel,333199 
'iieimarstr,47a 

Tomatenstr.166,tel;339900 
Kepplerstr .134 " 636088 
Wolwe,rersgaarde 73 
Wolwcverse;aarde 461, tel 669081 

Laan van Meerdervoort 567 
Meidoorns tr. 6 • 
Copernicuslaan 2 
Het Oord 32 

-:-:-~-:-:-

tel.604657 

Il 

Il 

322358 
672270. 

PROGRAMllIA VOOR 29 EN 30 SEPTEMBER: 

Lens 1 - Q.St.l ; DHBRK 1-Lens 2 ; Lens 3-GDA 3; Lens 5-West
landia 3 ; Lens7..::1tredenburch 10; RKSVM l - Lens 8; RKAVV 5-Lcms 9 
Lens 11 •. Bl.Zw.8 Lens 12 - DHBRK 5 ; Bl.Zw .. 10-Lens 13; VV'P 11-
Lens 14, , 

-:-:-:-:-
TOTO 

Diverse Lonsers presteerden het deze. week om de 5 gelijke 
spelen goed te voorspellen. Het grote aantal poolers, waarmee de 
buit gedeeld mo0t v10rden, zal de uitkering wel laag m,iken, I:laar 
het is toch weer een stimulans voor alle Lensloden om toch weer 
een kans te wagen en zodoende een greep in de prijzenpot te doen. 
Veel succes ! ! 

-:-:-:-:-
WEDSTRIJDVERSLAGEN: 

Lens 3 heeft in een goed gespeelde wedstrijd een verdiende 
overwinning behaald op Gr.V/.Vac. Vooral de voorhoede bleek op 
dreef, hetgeen in drie fraaie. treff2rs werd uitgedrukt. G.Looye
stein f2x) en Guido Hullcen namm de doclpunt8n voor hun rGkening. 

Lens 4 bevoch 'ü e-vneens een overwinning, en wel op Cel e:ci tas 6, 
met 2--1. Ondanks' een licht CEol..6-'i tasc•v,,rwicht hield de defensie 
zeer goed stand behalve één zvtak ogenblik in het begin, r:a.Jü re
sul teerde in een Celeri tr,3t•cffci·. Nr;g vóói· rtcs ~ maakte R. Wüotefeld 
gelijk en na de he:."'vatti:tg ~crgde li1r.:Jnc Schiprer3 vcor de win:t1ende 

,, eoal op tle hzkonde wj j z2., 

L 
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openingstreffer. Tot de rust werd er verder niet nec,r gescoord. No. de rust maakte HMSH gElijk, Vi&t Lens echkr tot feller spel inspiree:cde hetgeen ui tgodrukt wEerd in doelpunten vr.n G. Jchce ·· en J .Brochard. HMSH liet het hier nic,t bij en kon via een pem:l ty en een doorbraak nog gelijk komen. 
Lf-;ns 6 ns.m evsnE;ens snsl ten voorsprong t.:g-011 I:i jswijk; nl. door H.v.Vlesting. Met ,i.eze 1--0 st&nd kwam ook de rust . >ia ds pauztc bllken de Rijswijkers echter duidèlijk de utcrkerén eh zij à.T uktEn à.i t uit in 5 trcffQrs. J,.. Hoefnagel clsegde · or in de stand een wat dra,3gli jker o.anzi~)-Î' -,té :g( ven cio"r ·2 m·f'.oie: d,oe; 1 punten~ • .-...... 

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



DE LENSREVUE 

Weekblad v.d.R.K.V.V."LENIG en SNÈL" 
Redactie: F .Burghouivt, Okkernootstr. 236, tel -3908ï2··· '"··; · · 

A.Poels, Wilhelminastr.26 Lsd,tel.396563: __ :._ 

36e J_irARGANG (1962-1963) n° 5 27 Sep 62 

Dnnderda:g ,27 
Vrijdag 28 
ZateTdag 29 
Zondag 30 
Maandag J. 
Dinsdag 2 
Woensdag 3 
Donderdag 4 
Woer.sdag 10 

sep 62 
. Il 

Il 

Il 

eet 
Il 

Il 

Il 

Il 

LENS'ZAKAGEHDA 
juniorentraining 

Il " Il 

Lens 7,8,9,ll t/m 14, P l t/m 5 
Lens l,2,3,5,6,7,8; Lensjun.l,2,3,5. 
Clubavond KLAVERJASDRIVE ! ! ! r 
Jun.training 
sen. en pup.training 
jun. training. 
ALGEMJ<iNE LEDENVERGADERING 

-===============~:;:;=========.::==========:=:=.-.==-==========,.:.::==~====-== . 
REDACTIONELE OVERPEINZING. 

Zaterdagmiddag hebben we weer eens een kijkje genomen op de 
Hengelolaan om daar enkele juniorenelftallen· in actie te zien, een 
besluit waar we achteraf geen spijt van geha·d hebben. Lens 8 jun. 
speelde nl. een bijzonder aardige wedstrijd tegen Vrecl.enburch en 
won onbedreigd met 3-1. Dit elftal hec,ft op ons beslist geen 
slechte indruk gemaakt, er werd leuk ·gespeeld, som$ àardig gecomli
neerd en.veel gesch.oten, met als enige werkelijk grote fout dat 
men de bal veel te veel d·oor het midden speelde waardoor de vleu
gels er vrijwel geheel " bijhingen " en er· zich zodoende grote 
opeenhopingen van .spelers in de strafschopgebieden voordederl. Als 
er eens een keer over de vleugels werd. gespeeld leverde dat al 
dadelijk groot gevaar op voor de Vredènburch-veste, het waren dan 
ook aanvallen over de vleugels die de doelpunten ople\•erden. Zeer mooi 
mooi was het doelpunt dat v.d.Wal, die vooral in de 2e helft vaak 
gevaarlijk was, scoorde na een enorme solorush èesloten met een 
vliegend schot waarmee ,hij de stand op 3-0 ))racr,t. Verdedigend 
ging het heel aardig zodat de Rijswijkers slechts zelden gevaarlijk 
konden worden,· het ene tegenpuntje werd dan ook uit een overigens 
mooie terugspeelbal van een der in het nauw gebrachte backs ge
scoord. Resurn-3rend een aardige wedstrijd in. een prettige sfeer 
gespeeld waarin een goed spelend Lens 8 volkomen verdiend won. 
Lens 9 was minder fortuü,lijk, hier werd na een vrij matige wed
strijd met 1-2 van HKAVV verloren, dit ondanks oen· vaak gi,cot 
Lem,o,erwicht . Alles bij elkaar hebben we d<oze middag echt le·c1ke 
we:dstrijdc• n gc!?,icn waarin de Lensjun. toor.der~ d·."J.t het hen ~an 



vechtlust en (,ok aan conditie niet mankeert. 

UITSLAGEN 
Senioren Junioren 

IE•!SH 1 - Lens 1 1-2 IiHL 1 - Lens 1 
Lens 2 - ADO 6 3-1 Lens 2- Velo 2 
"!les tl. 3 -Lens 3 4-1 Lens 3-. Verburch 2 
.uens 4 -GONA 2 2-5 Gr.V1.4- Lens 5 
DHL 10 - Lens 5 5-0 Lens 6-Rava 5 
I:MT 4 - Lens 6 2-2 DHERK 4-Lens 7 

Pun. Lena 8- Vredenb.11 
Lens Pl- JuventasPl 8-0 Lens 9- RKAVV 5 
Lons P2- Gr.W.Pl 4-2 VVP 8 - Lens 11 
VVP P3 - Lens P3 1-0 Wilh. 7- Lens 12 
;}DA P3 - Lens P4 0-2 Lens 13-Rava 11 

GDS 9 -Lens 14 
OFFICIEEL 

Tn ballobge: 
25 A. J .M .Hambrook 2 .12. 50 Viol,·:evcrsgaarde 311 
26 J .l,I.B.'i<:rtP.rcnfü,e 18.8.50 Jforgstr.75 
27 H.h, ••• v.Berlo 2ü.l.53 _ Hcrtenrade 195 -
28 .P.J.v.Do~veren 20.6.53 Norgstr.67 

2-2 
8-0 
2-2 
1-3 

Ruva 
3-6 
3-1 
1-2 
2-1 
2-2 
2-4 
3-3 

29 Th.H.A.l.!.Eooms 5.9.53 IlrapBniersgaarde 21 
30 L.W .:M.Eglerts 17 .2. 53 Nieuweroluisstr .!f:, 
31 Th.H.P.M.Thomassen,29.11.50 LûywGg 267 
32 G.Crnmberge 13.11.51 v&n Bleiswijkstr.156 
33 Il.A.P.Vinkestyn·, 24.2.53 De Rade 23. -

OPROEP LEDENVERGADERING. 
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n.o. 

Bij deze worden alle werkende leden van 18 jac,r en ouder op
,;;eroepen tot het bijwor.er. van de uitgestelde jE.arvergadering op 
?;o,;,nsdag,10 Oktober a.s. in het Clubgebouw, Hellgdolaan. 

,T AAR VE,RS LAG K.K.V.B. 

Nnr.cns de Commissie van Gncde Ditnsten 
P .Juffern;ans 

- Deze week ontvingen we het jaarverslag van de afd. ))en Haag 
van de K.N.V.B .. Hic,ruit is allerlei lezenswaardig te putten. 
,'ijzond0r interessant was daarbij ook het gedctdlleerde over
ûcht be treffende de KNVB-toto. Onze vereniging bezette in het 
r-fgelopen jaar de 15e plaats met e,,n totaal v::m 137292 ingevulde 
'-olommen. Als men· 1Jcdenkt d,it er in district den Haag 158 voet-
1alvercnigingen .aan de Toto deelnemen, dan mog'en we wel zeggen 
•~t Jos Jager c.s. een prachtig succes hebben geboekt. 
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·---------------------------------~------------------------ ----
lovendieri bezet Lens 0nder de R .K. voetbalverenigingen de ee:,rs te 
laats. Maar er is dan ook,door de toto-medewerkers enorm veel 
,rk verzet:' Vergeet daarbij vooral niet; dat dC-\verkzáärnhciden 
3dere vrijdagavond in beslag nemen, en dat onze _me'dewet_k::.Is deze 
,ond bijna gedurende het gehele· jaa:c ter èeschikking van Lens 
1bbc:..1 g:?:lcü.dcn. Na 1-1floop van he-tvto·~o--jnar J.960/1961 ·1.:az-2-tte; 
::n0 de 26s-tc:_, plaatn~ waa1·uit wel lil:l.jkt, éht in h_et r:fg~;J.!ipcn 
1ar e2n grote stijging op de ledder is- g2iilaak~j. 
}aarne J..atcn we neg een ove1·zicht volgen van hE:t a, anta.l bij L~nn 
1gevulde kolommen in de voorbij egane 5 seizoenen. 
1961/1962 1960/1961 1959 1960 1958/1959 }957/195§_ 

137.292 97.490 99.901 4s.e30 35.04s 
fot is ons oekcntl, dat de totomedewerkers met he.t rcsul tnat van 
:,t af go lopen jaar nog niet geheel tevreden ,:.ijn. Er wordc,n bard
::kkj ge pogingen anngt?wenü om he,t totaal wederom te ove:;..--s~h~r;i,i è.en. 
a als we goed. zijn ingelj cht daD is de kans op succes Ya[.t nie·~ 
,nkbeeldig. Het voorlopige· streefgetal is 150.000. Aan hot berei
on van dE:ze mijlpaal kunt, U allen Uw medewerking verl0nG11. Want . 
r zijn nog veel Lcns--leden. die• zich nog niet hebben laton r0gis•• 
reren". Bov,mdien heeft elk lid onder zijn familie of kennissen
ring wel· een aantal .l!u?rlaun die via Lens een gokje willen wágen. 
ls U in dit opzicht allen attent blijft zal de toto-com,.,-,isoie 
eker in. haar. OJlzet slagen.· 
Jos Jager c.s. ook op deze plaats hartelijk dank en veel succes. 

H.Houkes. 
ieuwe leden: 
A,e" A.J.v.d.Bcrg, 13.1.51 Ohmstr·.80 
4")W.Scholtens, 27.1.52. ll'iargrietstr.21 tel.396919 
44" J.P.A.Locrs 10.4.30 Nieuv,e Havenstr.74 
~ J .VI.H.Roozenburg 5.11.51 Pr_of'.Meyerlaan,50Rijsw.tel.982102 
A,é-i,.C.l:!.Schuurmar., 1.9.50 Ifoorderzijde 97,.tel.664242. 
ARIA. 

Onze oud-c ,11ega G.Jehee berichtte onE deze week de geboorte 
van een zoon gö,aamd Ronnie. Wij r,ensen hem en ziJn echtgenote 
van harte golu.1<: met deze heuglijke gebeurtenis. 
Vanuit Amersfoort bereikte ons een berichtje van Broeder Sim

plicius. Hij groet de gehele Lens{familie van hai'te en 17e,nst de 
slftallen veel succes in de jonge competitie. 

Jan van Vrnroo;ic is gelukkig a8n de beterende hand. In de afd. 
Anna II van het z!iJekenhuis Joh.de De<.i in het Westeinde zal hij 
zijn verdere herstel moeten afwachten. 

Onze,/oud-vcrrzi tter, de Heer S. v- .d.Laan is 8. s. vrijdag 25 jaar 

•. 
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getrouwd. Wij wensen hem en zijn echtgenote een heel prettige dag. 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG,30 SEPTEMBER 1962: 
-2uur Lens 1 - Paraat 1 
-12u. Eaaldwijk 2-Lens 2 
-12u. Lens 3 - VTJC 5 

Lens 4 uitgesteld 
-12u. Lens 5 - Delfia 5 
•· 3uur Lens 6- BTC 6 
-12u. Tricmph 2-Lens 7 

Veld. 1 geb 1 Lok,6-4 
Terr,Geestweg te Nanldwijk 

Veld 1, Geb.l Lok.5-3 
door do K.N.V.B. 

Veld 2, Geb.2 Lok.5-3 

-1 u45 Lens 8 - Adelaars 4 

11 2, Geb.l Lok.:;-3 
Terr.Zuiderpark,2de gedeelte 
Veld 2, Geb.2 Lok.5-3 DE OPSTELLINGEN: 

Lens l :C.v.d.Beek,H.Haket,M.v.Zilfhout,J.Ras,J,v.Dijk,B.Hendrichs,H.Roodmijn,H.Jacobs,W.v.Eyden,P:Me:ershoek. Res.P.de Haas ,; .Hs.lleen, L. Thomas. Leider :Dhr .H.A. v. d.Steen. S,'.,Jenkomst: 1 uur Cl ubge bom-1. 
Lens 2 :R.de Waart,R.Blok,W.fü,nsen,J .v.d.Meer,C.Pc"'ters,A.Linnoveever, L. Janssen, F. Oldenhof ,F .Burghouwt ,H .P. v.d. Spek ,H ,Nieuwenhoven .Res. :W. v. Westing, L .Hnnssen. Sam<,i:,komst, lluur Clubgebouw.Reis per auto. 
Lens 3 :G.Ekelmans,A.v.Luxemburg,A.Hoppenbrouwers;C.v.Breugel L.T,;omas, J .B<,iersbergen, G.Looyestein,J .Riemen,G.Halleen, G.v.Duuren,P.de Haas. Res.M.HE,erschop,H.v.Gelder. Grensr.: TuI.Huerschop. --
Lens 5 :H.Verheugd,J.v.d.Kley,C.Veldink,S.DijkGtra,J.v~Dissel, J.Veldink,J.v.Bussel,J.Alders,J,Jager,G.Jehee,W.Burghouwt. Hes.: L.Blom,J.Boigrsbergen van Hen. 
Lens 6 :J.Frijters,J.Bom,A.Krol,1!.Naastepad,J.v;westing,J. Schutte,A.Blok,H.Vroomans,A.Hoefnagel,C.Franke,H.v.Westing. _!:,~_: J .Molier,J .Kuypers. Grensr. :J .Kuypers. 
Lens 7 :lil. Suijkerbuijck ,R.Becker ,E. Löwenstein ,II. La.u,H .Intema, ,\;.Osse, J .Groeneveld,A. v. We ers, C .v. Gein, F. Schul tGn,A .de Jong. füis.: R.Monsman,W.v.d.Laa:1 •. 

"Leris 8 : .A.Poels,A.Buys,C.Bierhof ,H.v.Dijk,T.v.z·omeren,J .v.Zon, F. v. Dijk,A .Jansen, C .K1·as ,R. Gdauff, F. Vcelbehr. Ros.: J. Smit, D.v.Licshout. 
Afschri.ivingQE_ v66r Vrijdagavond 9 uur aan de hoer J .Linne-,eever, SlijkeinJ.e 21, tel. 639090. 
1'RAIIHNG TWEEDE SENIOF.ENGROEP 
De spelers, die niet uitgenodigd zijn voor de tr.:ining van de Lclcctiegroep nord·t. de gelegenheid geboden op vrijdagavond aan 
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--------. ----------------------------------------------------· --
een nieuwe trainingscampgane deel te nemen. Liefhebbers 'dienen 
zich deze. week schriftelijk op- te geven aan Dhr.E.Sarolea, Mezer.
laan 43, vanzelfsprekend is het grote belang van deze training 
voor onze senioren. Door een sericuse training zullen de presta
ties moeten stijgen. Bij voldoende deelname kan de training vol
gende weck starten. De Technische Commissie. 
PROGRAMMA JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG 29 SEPTEbIBER 

3u45 Lens 7 -Vredenb.10 Gl 15/3 Vl 
3u45 RKSVMl -Lens B Teriaein te Monster 
3u45 RKAVV 5-Lens 9 Terrein te Leidschendam 
3u45 Lens ll-'-Bl.Zwart B G2 15/3 V2 
3u45 Lens 12-DHBRK 5 G2 16/4 V3 
3u45 Bl.Zv1.10.:Lens 13 Terrein te Wassenaar 
2u30 VVP 11- Lens 14 Terrein Zuidcrpaik 

lu45 Rava Pl-Lcns Pl 
lu45 Velo P2-Lens P2 
lu45 Lens P3-GDS P3 
lu45 Lens P4-RKSVM P2 
lu45 Lens P5--Vre,d,nb ,P7 
DE OPSTELLINGEN 

Terrein Zuiderpark 
Terrein te Wate~ingen 
_ Gl 14/3 Vl 
_ - Gl 15/3 V2 

G2 16/4 V3 

Lens 7: -als vorige week. Res.: N.Koot,Leider: Dhr.R.Blok. 
Lens B: als vorige week. Res.: F.Koene.Leider:Br.Theoticus. 

~ - --amen komst: 3 uur vóór de R.K.Kerk te Loosduinen. 
Lens 9: als vorige week. Res.: A.de Brouwer.Leide1·: Dhr.ll.Kcet-

man. Samenkomst: 2u45 Veluweplein. -
Lens lI :R.Bruggemans, ll. Rothkrans ,R. v. d.Bemt, F. v.d. Breemer, -

Th.Bruins,J.Walsarie Wolff,C.Reabel,Th.Brochard,J.Cobben,2).Bran
denburg,R.Eykelhof.Res.: J.de Jongh.Leider: Dhr.A.v.Gastcl. 

Lens 12:R.Tausent,H.Egberts,A.Neecke,ll.VerheÉgd,A.Junssen, 
H.Suijkerbuijk,E.Hassing,C.Yervaart,A.Knrtekaas,C-.v.Valzcn, 
J .Fretz. Res.: ll.Mejan,P.Castenmiller.Leider: Dhr,M,llcerschop. 

Lens 13:F.v-:-Boheemen,R.v.Boh8omen,A.Duym,H.lloefnagel,J.v.d.Zalm 
N.v.Leeu~en,J.Nuyen,T.lleerschop,F.Herremans,C.Roodtiijn,Th.Hoef-. 
hagel,Res._: R.Blok, Leider: Dhr:A. Vervaart .Samenkomst: 2u45 Java
brug. 

Lens 14: ! .. Vervaart, R. Guit, J .Blok, J. Webbers, C. Groen, 1.Duys, 
F. v. Calker ,B .Epskamp, F .M.Muyer ,::." -'Monde la ers ,A .Eykrrans ,Ros _ _:_: ll. v. 
Berge:n,,T.H0lt.~_eJi!:€!.J:' Dhr.D.Guit. Samenkomst:2ul5 ingang- VVP
térrein. 
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·----------------------------" ---- .. ------------ ---------------Lens Pl : B.v.d.Lans,P.v.d.Aar,P.de Jongh,G,do Hoogd,G.Bruinsma 

H .Bijsterveld,A .Hop, J. Colpa,E ,B&kkers ,M.de Wit, W .Kcetman, Res.: 
A .Hambrook,J .Roozenburg.Lej der:Dhr.J.'Borsboom. Samcnkcmst-;-lu20 
ingang Rava-VVP-terrein. - - · 

; E.:ns P2: W .Kouv.renhp·,.,.en,G"DuyvestyG ~ C. Grimbergen,].. v.d. Sn:co:ig; 
·-lî:''fÜstCnhouwer, G. y. d. \'ralè.e; H" v .Hulst: Th.. J anse:i,A. Lnsc11è.Î"ü, 
~ ,°'"'itsf,l6.fw1::~,L.,; .. d&Ve'Lè.e,R-::s.: F.I-ie1vensteijn,L.de G-:,:-00-:;, 
Leic~er:- DLr . .A.Bogisoh. Sa;è~i~·or:ist: lulO Lsyl10g, heek Hengelo -ici~iï: ·-· 
.Lens P3: A. Tinnenbrock, P.Blanken, C. Schrover, ;;· .Ricntjes, H. v. 

~8êüwen)t.Bogisch,B.Hoogeveen,P.Heemskerk,F.A.J.v.d.Berg, 
1l..Vervaart,A.Bilderl!eek. Ros.: P.Manders,F.Mourik. Leider: 
:;)hr~J.v"d.Knne.p~ --

lenc, P4: E. Groen, C. Lamo·G ,A. v .Essen, C. v. DE;e.len, 1.Egberts, H. 
r.1YGrbc'3k ,A .Enis ,F. Cobbcn, .J. Dumeycr~A .Iloek~R. v" "Ffasscm. Hes.: 
?.dv HcGr, M.Kok. Leider; Dhr?P .Ep3kamp. ----· 

Lens PS: R.Krul,H-.Danke1:s,P.de Haan, N.Dysselblomn,E..v.d.Broek 
è' .Mil tenburg,F. v. d.Berg, C .Blok ,G. v .Beveren, ,v. Schnl tens ,P. v.d. 
1.i'.'eemer. Rcs.: P.Hiep,J.v.Zon. Leider: Dhr,A.Blnk. 

?ROGRAlvJ/iA"'Jm;roREN VüOR ZONDAG, 3 O SEPTEI\IBER 
J.2uur Lens 1 - Q,. Steps 1 G2 L6/ 4 V3 
12 11 DHBFJC 1- Lens 2 · Terrein Ockenburgh 

.. G2 16/4 V3 ltc45 Lens 3 - GDA 3 
:;'.nur Lens 5 - Westl. 3 
DE OPSTELLINGEN: 

G2 16/4 V3 

"ï:Cms J.: A.v.d.Leeuw, J.v.Adriche:m,CMars,C.v.füi,ü,P,Poillot, 
C.:. de Heer, C. v. Gbmert, 1. Rü,men, J. y. d .Knaap, J .Kectman, J .Zoet. 
Rp<J.: A.v.Egmond.Leider: Dhr.J.Rieme,n. 
I:m_s 2: N,Pannekeet,A.Kcàeman, li.Meyer,R.Polman, l\ .Roozenburg 
E.Wubben,R.Schlü'ter,A.v.Wasbcek,H.Groothuizen,G.de Hcogd, 
~.-wonders.Res.: J.de Boer. Leider: F.Meske·r. · 
_I~cns 3: A, Verbarehdse ,A .Brouwm: ,R. v .. d. Velde, T,h.v .Domburg, F,Y,d, 
ï:".c.l,F.v.Bijnci,, A.KLin Breeteler, B.Brouwer,il!?Bruinsma,F.Wubben ·· 
l'..Verburg. Res.: H.v.Paassen,M.lierremans. Leider: Hhr.H.v.d. 
'N :11. 
_;cns 5: als. vorige week. Ree.: R.Peters, Le.id.er: Lhr.A.v.Gastel. 
:I:JsRREINAFKEURINGEN 

Zools bekend, dient men voor de vraag of een kompctitewed
Ltrijd al dan niet doorgaat i.v.m. de weersonst=digh~den de 
,Jkeuringdijsten te i·:.u,dplegen. Wij nemen aan, dat iedereen 
v,eet 1 hoe deze afkeuringslijsten te lezen. Zo niet, lees er dan 
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-----------------------------------·---------------------------
de " Juniorengids " op na ! Maar verder is er nu ·0en belangri.7ke 
verandering gek,i,i;nen. · 

Wannee;r er veel velden zijn afgekeurd dan wordt er in plnats 
van de bekende gele afkcuringslijst een groene li~st opgehangen. 

Terwijl o~ de gele afkeuringslijst een streep v66r het be
trokken elftal bete!mt, dat het veld is afgekeurd , is dit met 
de groene lijst juist andersom. Staat er op de groene lijst een 
streep door hGt nummer van het elftal, dan betekent da:t, dat d.e 
wedstrijd wel doorgaat. 

lJ --enk er verder om, dat je steeds. kijkt naar het ·thuisspelende 
elftal, 
De afkeurings2.dressen:. 

Regentesseploin 23a 
Raaphorstlaan 136 
Valeriusstr.16 
Steenwijklaan 82 
Hoefkade,1592 
Westeinde 357 
Melis Stnkclaan 2 
Gouverneurlaan 587 
Javastr.132 
Rei tzstr.31 
Noordcrzijde 20 
Zuidlarenstr.68 
Stati:onsplein 66 
de la Reyweg 11 
Piet fü)instr.55 
Betje Wolfstr.271 
Grote Markstr.37 
Vaillantlaml 362 
Badhuisstr.20C Sch. 
Amsterdamsestr.65 Sch. 
Pluviorstr.433 Sch. 

Laan van Meerdervoort 562 A 
SoLstdijksckade 5G 
Jul.Stmlberglaan 284 
Fe.hrcnhei tstr .671 
Vreeenvijkstr. 3 
Boefkade,784 
Ursulaland 68 
dL G,nestetlaan 
Celsiusstr.133 
Abrikozenplein .. 1 
Rijnstraat 18A 
Parkstr.27 
Hobbomastr.15§1 
Hulshorststr.110 
Ha&gweg 7 Lo 0 sd. 
Wilhelminastr .17 Loosd. 
Fr .Margrietsingel 48 Rijsw. 
Lindelaan 211 Rijbwijk 
Haagv1eg 117 Rijswijk 
Renbaanstr.65 Scheveningen. 

-:-:-:-
Niet-opkomen : in verband met ni~t-opkomen in hot afgelopen 

weekeinde wordt R.Holshein;er voor twee wedstrijden als res8rve 
opgesteld. 

PROGRAMMA JUNIOREN EN PUPILLEN VUüR 6 EN 7 OKTOBER: 
Lens 1-ADO l; Le.ns 2-Vred. nb. ;\fostl.-L~ns 3; DHL-Lens 7 ; 

Lens 8-VE:rbm·ch; Lens 9-DHL; L,:ms 11 - Gr.Vi.Vac ; W.lll.R.K.-Lens 12 
Lens 13-MOA; Lens 14 - Velo; GDA - Lens P 1-Westlandia;Lens P2-
Rava;©DA-1Gns P3; Vclo-Ltms P4; kns P5-:CHBBK. 
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De stand na de derde ronde : 

Ges:e. Gev,. Gel. Verl. Ftn. Vö6r ~\:.g-en Gemid. 
-A klasse 10 6 2 2 14 38 15 1,40 -B-kle.sse 13 7 2 4 16 42 26 1,23 -C-klasse 11 5 2 4 12 27 27 1,10 -Pupillen 11 9 0 2 18 45- 8 1,64 

;l'otB.al 45 27 6 12 60 152 - 76 1,33 . --==========-=====-===========::;:======-==:::===========.======c.::= WEDS'PRIJDVERSLAGEl'T. 
Hoewel het i::pel var. Lens 5 tegen Gr.W.Vac niet het peil bereikte van de wedstrijd tegen VVF,. was het toch van voldoende kwaliteit om de zwakke geel-groenen te . bedwit,gon. Lens was voortdur,md sterker en het was vooral aan de prime. doelverdediger van Gr.i',. Vac toe t0 schrijven, dut de uitslag (3-1) niet veel groter werd. 
Lt.ns 13 -Er-:!vs 11: Een sterk spE.lcnd Rava wist goed van de gebodem k•msE.n ·ce pron.tei·en. Voor de rust slechts een keer, maar nc.da t LEns g6lijk had g8mc.11kt km::m Rava Gl snel cp 4-1, omdat de middenlinie telker.s niet op tijd terug was en l"Ok de stop-· persspil te ver naar voren ging. Ons ?e iloE:lpunt ·,;.·as alleen voor de st~tistic.k van belang. 
LGns 14: Ondanks veldmeerde,rljeid konden de Jcr.::;cns maar niet winnen. Na 5x te hebben voorgest,ian vrerd het t:,ch nog 3-3. lste doe:lpunt van DGS door str,:fschop wE.g,,ns hm1ds v&n Groen. Alle 11 hebben heord gevochten. 
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D E SREVUE ------- ,~-------------
Weekblad v. d .R .K. V.V. "LENIG en SNEL" 

•Jp . 
Redactie: F.Burghouwt, Okkernootstr,236,tel,390872 

A.Poels; ,Wilhelminastr.26 Lsd. 396583 
1 

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

Donderdag 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 

36e JAARGANG (1962-1963} n°6 4 Oktober 1962 

4 Ckt 
6 Il 

7 Il 

8 Il 

9 Il 

10 Il 

LENS.' ZAKAGENDA 
:, Juniorentraining 

Lensjun,7,B,9; 11 t/m 14; Pl t/m 5 
Lens 1 t/m 6Ï 8 jun. 1,2,3 en 6 
Clubavond. Kaarten voor de liefhebbers 
Juniorentraining 
pup.training; sen.training; ALGEMENE LEDEN.,;. i~ 
VERGADERING ! ! ! , ,, 

Donderdag 11 " : Jun. Training, · · \ ::;~iî{JJ 
REDACTIONLLE =OVERPEINZING.====='=================== ======= ;~~;lî~~ 

Het was weer droevig afgelopen ·zondag bij de senioren, hierbij 
doel ik niet in de eerste pláat~ op de behaalde ~resultaten maar 
op het ontstellend grote aantal: afschrijvingen dat de ECO mocht 
ontvangen. Voeg dl.arbij nog een :aantal " trouwe Lensers II dat 
afschrijven niet eens nodig vond, dan zal het U duidelijk zijn 
dat het weer bijzonder veel moeite gekost heeft om zeven complete 
Lenselftallen het veld in te sturen. Nu kan ik me heel goed voor-, 
stellen dat er wel eens een gegronde reden kan zijn voor een af
schrijving, filaar dat er op een bepaalde zondag maar liefst ACHTTIEN 
mensen blijken te zijn die met de beste wil van de wereld de Lens
kleuren niet kunnen verdedigen, nee, dan gaan we toch echt gelo-
ven datm$lh eens wat al te· gauw,afschrijft. Om de gevolgen daarvan se 
schijnt men zich dan niet al te·zeer te bekommeren, 11 voor mij 
vinden ze er wel weer eentje " 'pleegt men dan te zeggen. Men l:j9-
seft echter niet dat het toch al niet meevalt elke week weer acht 
elftallen samen te stellen, waarbij men dan op weinig of geen af
schrijvers rekent, en wanneer dàn zo'n grote groep geen zin heeft 
te voetballen en dus afschrijftj dan komt de ECO helemaal voor 
bijna onoplosbare moeilijkheden;te staar.. Bovendien dupeert men 
ook zijn teamgenoten in ernstigé mate, het is namelijk niet zo 
heel leuk met 8 of 9 man tegen êen complete tegenstander te voet
ballen. Zondag a.s. is er weer ëen druk programma, ik zou àllé 

l 
Lenssenioren willen toeroenen: schrijft niet af zonder een werke-
li.ik dringende reden ! L~t~n we.•er gezamenlijk voor zorgen dat 

• alle Lensteams, zonder getob om1ze compleet te krijgen, in hun 



eigen opstelling hun~edstrijden kunnen spelen. 

Senioren 
Lens 1 - Paraat 1 

ilaaldv.-.2- Lens 2 
Lens 3 - vue 5 
Lens 5 Delfia 4 
Lens 6 - BTC 3 
'.i'riomph 2-Lens 7 
Lens 8 - Adelaars 

1-2 
2-5 
1-·3 
3-1 
2-3 
4-4-

4 3-6 
Pupillen 
hava Pl - Lens Pl 0-5 
Velo P2 - Lens P2 0-5 
Lens P3 - GDS P3 3-1 
Lens P4 RKSVJ.1 P2 2-1 

UITSLAGEN 
Junioren. 

Lens 1 - Q.Steps 1 
DHBRK 1- Lens 2 

• Lens 3 - GDA 3 
Lans 5 - W.Landia 3 
Lens 7 - Verburd1 9 
HKSVM 4- Lens 8 
F.KAVV - Lens 9 

··Lens 11- Bl.Z.r.B 
Lens 12- DHBRK 
.Bl. Z\'/ .10-Lcns 13 
VVP 11 -Lens 14 
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5-0 
6-0 
7-1 
4-0 
3-2 
0-5 
6-1 
5-2 
2-0 
2-0 
5-0 

'.'., . Lens P5 - Vredent.P7 1-3 ict•· 91·· · 0F~'ICIEEL ~{!éI. Ni€uwe leden: 
· -~•f·.,.,·•:;.,447 A .J .J .J,l.Hamlrook 5 .12 :50 Woh,cversgaa,rdec- 311 

....-448 J .M.B. Verbarenè.se · 13.a.50 Nnrgstr. 75,tel.603131 
_...449 H.} •. S. van Berlo, 20.1.53 HcrtenradG 195 
.--450 P.J .van Doeveren 20.6.53 Norgstr.67 tel.662308 
.....-451 Th.H .J, .M .Booms 5. 9. 53 Drapcniersgaarde 21, tel. 663181 M 1?1;0452 L.W.M.Egberts 17.12.53 Nicuwc.rsluisstr.43,tel.363458 b _.453 Th.P.1[.Thomassen, 29.11.50 Leyweg 627, tel.660278 

.. In ballo;l;age: · 
32 G. Cromb&rge, 18 .11'. 51 van Bleiswijkstr.156 
33 R.A,P.Vinkenstyn, 24.2.53 De Rade 23 
34 J.R.M. Egnerts, 26.6.52 Wolweversgaai·de 481 
35 F.C.de Kleyn, 15.12.52 · Vredfórustlaan'l45 
36 W.C.f!i. Englebert·, 22.3.53 Fultonstr.40 
37 v.d.Heiden, J.C.M. 9.10.52 Fahrenheitctr.586 
VARIA 

ZCTterdagmiddag·w1:ren we Gven bij d0 hc,er Jan van Venrooy 
op zijn tijdel:i,jke verblijfi;hwts aan het VILstcinde. Gelukkig 
troffr:n we hem in een opgew,.kt"' stemming· aan: Zijn toestal'!d ·· 
is aan1:1erkdijk verbeterd, en J,m wil er ,ü wec2· uit. Hij· zal 
toch nog v;el <even g8duld moet.on oefenen, maar TIC hopen dat we 
her!l binncn·korte ti~d weor op onze Velden 'zullen azntreffen~ 
Hij laät alle Lcnsers hartelijk grotten en is bijzonder er
kentelijk ,oor dt' betoonde bsl,•ngstelling. · 
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----------------------------------------------------------------
BERICHT. 

In aansluiting op onze mededeling in de vorige Lensrevue 
delen wij tµans mede,dat de volgende hsren zich bereid hc,bben ver
klaard in het b,stuur zitting.te nemen: J.v.d.Kley, H.Houkes, 
L. de Weert,.A. v. G&stel, C. v. d.Beek, C. Visser, G. v·. d. Steen. 

Voor_vcrdere mededelingen verwijzen wij naar onderstaande 
ng'enda. Namens de Commissie van Go0de 

Licmsten " P.Jufiermans 
-:-:-:-:-

UITNODIGING:(ovcreenkomstig art.61 H.R.) tot bijwoning van de 
algemen0 1.Gdenvergadering van de R .K. V.V. LENIG en SNEL , te 
houden op WOENSDAG, 10 OK1'0BER 1962 des avonds om ACH'r UUR 
in het clubgebouw aan de Hengelrlaan. 

AGENDA 
!.Opening door de commissie van Goede Diensten. 
2.Verkiezing Bestuux 
3. Vaststelling notulen van de algemene vcrgafü:ring VL>cn 14. 7. 61 

en de buitengewone algemene vergadering van-10.7.62. 
· 4 .Ingekomt:n sttLl{ken ,;n mededelingen 
· 5 .Behandeling je.arverslagen van algemeen secretariaat; elftal.com-

missie, junioren-commissie; con.tact-comr!lissie; technische comrcis
sie en kas-cont?ol8-commissieo 

6.Bchandoling financieel overzicht over het verenigingsjr.w:r. 61-62 

i .B,:,handeliu.r be~rotiuia: 7 962-1')6~ . ·· 
.,rVG.stïs'te.111:ntr ontr1t1u'Eies en onatJ.GS. , . . 
. v er1e1ez1ng exf ·a1comr:11ss1e en o.s-convrcle-comm1ss1.e; 

10.Benoeming: ballotage-commissie, contact-commjssie; commissie 
voor terroinen en materialen; jmüoren-commissie; tEJchnische 
commissie; rE. dactie-commissie·; bibliotheuaris. 

11.Eventuele voorstellen. 
12. )tondvrcw.g. 
13.Sluiting. 

Voor de verkiezing van bestuur, c,lftalcorrurissio en kcscontrcle
commissie, kunnen tot staande do vergad<öring candidaten worden 
gHsteld. 

-:-:-:-
Indien "P het vastgestelde aanvangsuur het volgens art.64 

H.R.vereiste aantal stemgerl!1chtigde l8den niet aanv,ezig is, dan 
wordt op dozclfde datum des avonds om HALF NJ,GEN UUR de volgens 
dit· artikel voorgcschreyen nièuwe: vergadering gehouden, ,marbij 
dezelfde agenda in beh2ndeling wordt genomen, 

-:-:-:-
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Art.62 H.R. tepnal t, dat 0llc:. werkenc'.e leden ven 18 ,iaar en ouder verplicht zijn de L:).gem0ne vorgé:dering bij te. wonen, en bij vcrhinderi11g de algemGen se:,cr0taris vótlr hot uur vnn aanveng daarvan in kennis te stollen. Bij niet vcldot.n hieraan wordt hot dos'tetreffende lid ov3reE.nkomstig_/irt.86 H.R. een boete vii.n f.1.- opgél_egd. -:-:-:-

De laatste bt1ri.cl1.ten uit Biak. 
Deze w~ek vonden we w..._er eens cên britf ,;an 9·.rel v.d.Lean in onze britvtnbus. Een heuglijk f,:,it is hierb.j, dat dit waarschijnlijlc zijn laatste brief uit de West Zësl zijn, dear hij in de loop v11n deze m·~and de g,de'deren van L::ns weer kamt versterken. 
In dezelfde kazerne waar Carel zijn dit:-nsttijd -rol maakt, bevindt .zich sinds enige tijd ook V,il Venderbos. ~;ij kunnen ons voorstellen, dat er ~o nu c:.n dan onder het e:~not van ,•en lekker glrs 1:,ier, oude herinneringen opgehr:uld ~~ë,llfm worden. ::le r<-sul t;::ten van ons eerste clfte,l knmen in Eiè.k ook regelmatig doo::i:- '2rL vooral van de 8-0 ned\..rlacg tegen 3Ju.indorp was C~rd behoorlijk gé,schrokkcn. Wij wensen Carel onn behouden thuisvan:rt .. ~n zien hem ovûr enkelè weken gë:.arne ~.-~oc·r op onze velden. vcrschijrwn. 

-:-:-:-!'ROGRi\rLA SENIOP.EN VOOR ZONDAG, 7 OKTOBER 1962 
-2u30 V.E.P, l - Lens l Terr. Sr::ortpark "D'" Y-stc; "Hel voortlacn to Vloerden. -12u. Lens 2 Te Werve 2 Ytld l geb 1 Lok.5-3. -12u. Velo 3 - LE,ns 3 
-2uur Lens 4 - VCS 7 
'"12uur Rijsw,7-Lens 5 
-12uur RVC 8 - Lens 6 
--lu45 Lens 8 - Vl'P 7 
,!PST.ELLHlGEl'I: /:i ü ,, 1{ 

Terr.Harry HoEkstr.-.fot·cring,:;n 
Veld 1, geb,l Lok.5-4 

Terr. Sportpurk 11Irènc 11 Schu1pv,cg-Ri jsw. Il 1t Il fl Il 

Veld?., Geb.2 Lok,~-3 
/'/,.;,,: 1-? V/,>r, v - Z: <",,,. 5 ? 

• "";" • V • 

.... - ·-
/__,,.~ ~ 

/7,:c-"/< 

<:..1 /.1 5 /i:.:-/-: ,(; /),'ç c,.....,,,. 
~--· //.?' cc:_c ( 4,,,;.::::-',<..-- ' -~"' r- /," ,.c ;,:, ,; _; ,,;: ,,, ,,..,, ,..J,-J lr J . 

' . . 
. ' " 
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AfschrijvinF;un vM:r Vrijdagavond aan de heer J. Linnewe0ver, 
Slijkeinde 2l;tel.639090. 
PROGF..AMi,IA SE;TIGI,E,N VOOR ZONDAG,14 OKTOBER 1962 

i t 

i.v.m. Bplgiü -lifederlnnd .•• geen wedstrijdeIJ-. All0en Lens 4 
spc0l t om 12uur tegen Adc:laars 2. 

-:-:-:-:-
PROGRAl@ui JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG 6 OKTOBER 

-3u45 DHL 9 - Lens 7 Terrein to Delft 
-3u45 Lens 8- VGrburch 5 G 1 1 5/3 V 1 
-3u45 Lens 9 -DHL 11 G 1 1 4/3 V2 
-3u45 Lens 11-Gr.W.Vac 10 G 2 16/4 V3 
-3u45 Wit Bl.R.K.4-Lens 12 Terrein Vlestvlietweg 
-2u30 Lens l;i-MOA 2 · G2 15/3 V2 , 
-2u30 Lens 14-VE-lo 10 G2 16/4 V3 

-lu45 .Lens Pl -Wc.stl. Gl 15/3 V 1 
-lu45 Lens P2 -fü:rva Pl ez2 1 5/3 V2 
-lu45 GDA P3 - Lt·ns P3 Terrein Emmctstr.Loosd. 
-lu45 Velo P3- LE.na P4 'l'errein tG Wateringen 
-lu45 Lens ?5- DHBRK P2 G2 16/4 V3 
OPSTELLINGEN: 

) 

l 

Lens 7: F. Cromberge, J .Kiebe-rt ,D. v.d. Steen, A. Roodenrijs ,A .M,:;gde
lijns, J. Verhc:ar,R. v.d. Wal ,R.Peters ,VI .Brandenburg, J. RavE:sh;yn; 
J.Middeldorp. R€s.: C.v.Egmond.Lcider: Dhr.R .. Bl0k. Samenkomst: 
2u45 Veluw:;pleitj.. 

l,ens 8: G.Crama,J.Groothuizen,G.v.d.Togt,F.Kotnc, W.Verbrcrendse 
F .J .Meyer, J .J0hec,, F. De gener, V, .Eykelhof, P .Hd'. vcnste;yn ,A.v. d.Beek. 
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Res.: A.Koopmans, Leider: Br.Thocticus. """"ens 9: R.Overtoom, R.Duyvesteyn,J.v.Dissel,A.Claassen, A:v.Es, J.Janssen,R.de Groot,Th.Duys,F.JeheE,, F.Straathof, A.da Vries. Res.: J.Hauw, Leider: Dhr.H.K«,tman. Lens 11 : als vorige week. 

Res.: H.Mesker. Leider: Dhr.A,v.Gastel. 
Lens 12 : als vorige weGk. 

Ros.: J.Webbers. Leider : Dhr.M.He8rschop. Somenk<:·mst: ïïuur Vcluweplein. 
Lens 13 : F.v.Boheemen, R.v.B<:>hecmen, A.Duy:n,H.Hoefnagel,J.v. d.Zc::lm,N.v.Liceuwen,J .Nuyen,T.Hurschop,J .de Jongh,C.Rooduijn, Th.Hoefn,1gel. Res.: F.lforrEmans, F.M.M,qer. LGidcr: Dhr.A. Vervaat. --
Lens 14 : A.Vervaart, R.Guit,J.Blok,J.Holt,E.Grocn,L.Duys, R.Blck,H.Mnjan,F.Mondelaars,P.Castenmiller,H.v.BLrgem. Res.: B.Epskamp, A.Eykmans, Loider: Dhr.D.Guit. 
Ltens Pl : als vorige we8k. 
- "8s~-;- F.A.J.v.d.Berg,W.Scholtens.Lcid8r: Dhr.J.Borsboom. 
Lens !'2 : 'sV.Kouwenhoven, g.Duyvesteyn, C.Grimbcrgcn, B.v.d. Spr0ng,B. Lustenhouwer, G. v.d. Vecldei ,H. v .Hulst,A.Hanibrook,,A-, Luscuro, J .Dism:ldorp,L.v.d. Velde". Leider: Dhr.A.llogisch. 
L,.,ns :!.'3 : A.Tinncbroek,P.Blc:nkcm,C.Schrover,J .Ilientjcs,H.v. Lccmwen,R?Bogtsch, B .Hoogeveen, Th .,J anss8n, ]' .Hel vcnstEyn ,J. Roozenburg,A.Bildert8ok, Res.: P.:J,emskerk, L.idor: Jlhr.J. v.d.Knaap. Samenkomst: l.lOu.ingang Lu;st'erroiP... 
Lens P4: C. Groen, C. Lamot,A. y .Essen, L .l',gberts ,F .Blok, C, l;ee:len, R.v.Wassem,F.Cobben,A.Vervaart,A.Hoek,A.Huis. Ros.: H.v.Berlo, Th.Eooms. Leider: Dhr.P.Epskamp. Samenkomst: lulü Leyweg hoek Hc·nge lolaan. 
Lens PS: P.Miltenburg,H.Dankers,E.de Groot,F.do Rocr,J.Demeyex I, .Ovcrboek,R .Krul ,P .lfanders ,P. v. d.BrGemer, C .:Bl k, P. de Haan • .t\,s. : N Dyssel bloem, E.v. d .:Bröck. Leider: Dhr .A .Blok. 

-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG, 7 OKTOBER .1962: 
-12uur 
-lu45 
-12uur 
-15uur 

Lens 1 - ADO 1 
Lens 2 •- V:r'edonb. 3 
Wcstl,mdia 2 - Lens 3 
Lens 6 - VVP 7a 

G2 L 6/4 V 3 
G2 L 6/4 V3 
T<:rrein te fü,2ldwijk 
G2 L 6/4 V3 
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----------------------------------------------------------------

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 : c-ls vo:r:ige wEek. 

Res.: D.Wandxrs. Leider: Dhr.J.Riemen. 

Lens 2 -;-T. v .Egmond.,.A .Brow.70r ,JL~kyer ,R.Polman,N .Roozrcnburg 

H .Wubten,R .Schlüter, J. do Boer ,H. Groothuiz1,n, G. d Hoogd,.~. v .1'ies

beek. Res.: A.Verburg. Leider: Dhr.F.!,fosker. 
· Lons3-, .A.Yertarendse, R.v.d.Velde,G.v.Bijnei;i, Th.v.Domburg 

T.v.d.W'.il,M.Hcrrcmans, A.Y.lein Bret8ler, H.v.Paassen, F.Wubten, 

A.Koelemans,J3.Brouwer. Hes.: M.Bruinsma. Leider: Dhr.H.v.d.Wal. 
" --amenkomst: lluur Leyweg, hoek Hengelolaan. 

Lens 6: W.v.Putten,J.Duivenvoorde,Th.Duys,M.Broeke, R.Schol, 

J". v. Dissel ,J .He.uw, S .Kre tz ,.A. Lamet, J .Sme0ler,i R. Camphuijzen, 

Res.:R.Holsheimer. Leider: Dhr.Herremans • 
.AT'i'ENTIB,JUNIORJW EN PUPILLEN! 

-.Afschri.jvingen : v66r vrijdagavond ?uur aan Dhr •. Lv.Gastel, 

Tomaté•nstr.166, tel. 3 39900. 

-\Ve,gens zijnonsportieve houding ten opzichte van zijn elftal 

wordt N.P,mnckeet voorlopig niet opgesteld, in afwachting van d8 

èeslissing v~n het bestuur. 

-Wegens tGl.:t&t• afschrijven wordt A.Koopmans deze week als reser

ve opgesteld. 

-De stand n~ de 48 ronie 

t,esp. Gew. Gel. Verl. Ptn. Voor-Tegen Gem. 

A-klasse 13 8 2 3 10 50 - 22 1.38 

B-klasse 17 10 2 5 22 65 34 1.29 

C-klasse 15 7 2 6 16 34 - 36. 1.06 

Pupillen 16 13 0 3 26 61 - 13 1.63 

Totanl 61 38 6 17 82 200 - 105 1,34 

-:-:'-:-:-

WEDSTRIJDPROGRAMMA 13 en 14 OKTOBER a•s. 

lens 1 - Wassenaar ; Li:ms 2 - en 3 vrij ; Bl. 2,w. Lens 5 ; 
Den Hoorn - Luns 6 : Lens 7 - Rava ; GD.A - Lens 8 ; GDS -1011s 9 

Lens 11 - Vrcd<mburch; Lens 12 vri,i ; GDA - Lens 13; Lens 14- VTij 

JuvE:ntas - Lens Pl ; GDl, - Lc,ns F2 ; Lens P3 •- RKSv1,I ; L:ms P4-

VVP ; kms F5 - Vred.,,nburg ' 





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

DE LEHSREVUE 

Weekblad v.d.R.K.V.V." LENIG en SNEL" 
Redactie : F.Burghouwt, Okkernootstr ,236, tel. 390872 

A.Pbels; Wilhelmiftastr.26,Lèd,396583 
---------------=-==-=-==-=-----============================~==== 

36e JAARGANG (1962-1963) n°7 11 Oktober 1962 
================================================================ 

LENS 1 ZAKAGENDA 
Donderdag, 11 Okt 62 Juniorentraining 
Zaterdag 12 Lens 7,8,9,11,12,13, P 1 t/m 6 
Zondag 13 Lens sen,4,7,8,jun.l,5,6 
Maandag 14 Clubavond, le ronde kerstklaverjasdrive 
Dinsdag 15 Juniorentraining 
Woensdag .. 16 Pup.training, seniorentraining 
~~nderdag=_l7========'=Juniorentraining.==·===================== 
REDACTIONELE OVERPEINZING. 

Na herhaaldelijk verzoek van de Contactcommissie om een arti
keltje te wijden aan de weer voor de deur staande kerstklaverjas
drive is Uw redactie tenslotte voor deze vele verzoeken bezw,ken, 
ofschoon zij op klaverj2sgebied een bijzonder grote leek genoemd 
mag worden. 

A. s .maandagr:vond om half negen en zo vervolgens 7 m11andagavonden 
(hetgeen overigens elke week afzonderlijk weer in de Lensrevue 
bekendgemankt wordt) zal in ons clubgebouw v,eer de bekende kerst
klaverjasdrive gehouden worden, Onnodig te zeggen dat we een grote 
schare klaverjasliefhebbers verwachten want deze avonden sta2n èe
kend om hun buitengewoon spannend maar ook gezellig verloop. D1;c:.r
om klaverjasminnende Lensers, komt zo veel mogelijk, U zult er stellj 
stellig geen spijt van krijgen. Voor degenen die op de hoogte van 
de wedstrijddata willen zijn i.v.m. afspraken, verjaardagen e.d. 
laten wij deze hier volgen : 15 oktober: le ronde· en vervolgens op: 
22 Okt.; 29 Okt.; 12 Nov.; 19 Nov.; 26 Nov.; 10 Dec. en 17 l'lecem
ber de slotavond. 

In èallotage: OFFîÖïËËL 
· 34 J .R .M. Egberts, 26. 6. 52 Wolweversgz.arde 481 

35 F .. C.de Kleyn, 15.12.52 Vredcrustlaan 145 
36 W.C.M. Englebert , 22.3.53 Fultonstr,40 
37 J.C.M.v.d.Heiden 9.10.52 Fahrenheitstr,586 
38 H.Ruytenberg, 12.6.37 Ananasstr,9 
"HET (lOEDE p &D Il 
=:.:...-=-===-=-=-'Als deze Lensrevue bij U bezorgd is, zijn er in 

de algemene verg~.dering teslist bel€ngrïjke besluiten genomen. Naar 
we allen van hGrte hopen, zal da.n tevens " het goede pad " zijn 
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aangewezen, waarlangs onze vereniging in de naaste toekomst zal 
worden geleid. 

· · Is het dan ook niet bijzonder toevallig, dat ook 
de Haagste.Stichting voor Lichamelijke Opvoeding, haar steentje 
aan het banen van een geëffend pad heeft willen bijdragen? Want 
juist deze week is een begin gemaakt met de aanleg van een ver
hard pad achter onze zitbanken. En hiermede zal dan een harte
wens van vele leden in vervulling gaan. :Herleest U nog m~nr. 
eens de artik1.;len, welke hierover in- de Lensrevues van het vorig 
yeren:i.gingsjanr _werden gepubliceer,d. 

Ik geloof besl.ict, dat beide "goede padeci"iets 
geme"~-1 hebben, w&nt in beide gevnllen zal het "onderho'J.d " on·-· 
011-abflcJrl;i.j,c zijn. Oneffenheden zullen tijdig opgemerkt dienen 
te vrorden, ZC'd.at geen .kloven zullen kunnen ontst:cl:n, Als ied.e~· 
lid ,;ich voorneemt in beide gevallen dil igent to zijn o:n even-• 
tucle gebreken tijdig op de bestemde· plaats ter kennis te bre·n-
gen, dan ben ik er van overtuigd, dat langs beide p,ldcn,Lens ~en 
goGde toekomst tegemoet zal gaan. H.Houkes. 
BTTSL_!GEN: 
Ssnioren 
N,p l -
Lens· 2-
Velo 3 -

· Lens 4-
Rijs1y,'(
RVC 8 -
Lens 8-

Pupillen: 

~~n~e~ve 
Lens 3 
vcs 7 
Lens 5 
Lens 6 
VVP 7 

~=8 
4-2 
5-2 
2-6 
6-1 
0-7 

"Lens Pl -Westl.Pl 9-0 
Lens P2 -Rava Pl 2-2 
GDli P3 -Lens P3 3-2 

, 

Velo P3 -Lens P4 Velo n.o. 
Lens P5 -DHBRK P2 0-1 

=ii:-:-:-
Junioren 

Lens 1 - ADO 1 2-8 
Eens 2 - Vred~nb.3 1-2 
W.land.2-Lens 3 0-l 
Lens 6 - VVP 7a 0-6 
DHL 9 - Lens 7 C-3 
Lens 8 - Verb.5 15-0 
Lens 9 - DHL 11 2-1 
Lens 11- Gr.W. 2-0 
W.Bl.RK4-Lèns 12 0-2 
Lens 13- MOA 2 7-0 
Lens 14- Velo 10 3-7 

VliRIADe Lens-familie is deze week·'weer uitgebreid met 2 telgen. 
Eerste elft,ü-speler Harry Haket 0n oud-speler Wil H5gge bericht
ten ons de geboorte van een dochter. Beide·echtpcron wordèn van 
h&rte gelukgewenst met deze aanwinst. · 

-Junior P:Blanken mist sinds h8t·afgelopen we.:.k-end een voet
balkous. De eerlijke vinder wordt vriendelijk vorzncht_, dit on
misbsre voorv,erp te bozorgen op het adres Apeldoc,rnschelaan "38 
Den Haag. 
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-45----------------.-------------------·----- ------------------------De eerste Nieuw-Gu.inea:reizige:r hebben we deze· week weer in ons· 
kikkerlandje kunner, sigr;aleren. Karel v.d.Laan is nfgelopen za
terdag wesr in ons land teruggekeerd. Hij zal spoedig gevolgd wor
den door Wil Vcnderbos, die 10 nov.a.s, terug verwacht wordt en 
door Frits de Hoogd die eind november zijn comé-back hoopt te vie-
ren. :..:-:-:-
Beste Lensen, 

Nu ik weer ben teruggekeerd in Holland wil ik het 
Bestuur en alle leden h,:•rtelijk bedanken voor de prachtige bloemè.n 
die ik kort na mijn thuiskomst mocht ontvangen. 

Dr:m wil ik ill hot bizonder de Heer Houkes danken voor 
de prettige briever. en de Heer v.Luxemburg Sr .. voor het opsturen. 
van de Lensrevue. 

C,s:.cel v. d.L,:;an 
-:-:-:-:-

PROGF.AMMA SENIOfü,N VOOR Z01'I>AG 14 OKTOBER 1962 
-12uur Lens,4 - Adelaars 2 • Veld 1 Geb 1 Lok,5-3 
-12uur Voorburg 5-Lens 7 Terr .Prins Bernhardlum Voorburg 
-12uur Lens 8 - Rav11 9 Veld 2· Geb.2 Lok-5··3 
OPSTELLINGEN 

Lens 4: G.}~k2lr:ions,F.Duym,-L.He.nssen,G.de Zv,ijgcr,J .v.Dissol 1M. 
lkcrschop, J. Ni tting, J .Kuypers ,F .Schippers, P .Bergenhenegotr::,•n ,P .Burg
houwt .Res.: J.Y.d.Kley·,J.Yeldinlc. Grensr.: J.Yeldink, 

Lens F M.Suykcrbuyck ,R.Becker,E .Lëw( nstein, W .Krcpels, H.Intcma, 
R .Moesman, J. Gro2m,vcld, J .ll!olier, C .v. G!oin,A. v. Weers.,A. de Jcng ,Ties. : 
H:·Lau,,N.Osse. Grensr.: N.Osse. · ' 

Lens 8: 1, .Buys ,F. Bier hof ,H. v,Dijk, J. v. Zon ,F. v .Dijk ,W .v. d.L,•,:m, 
R.Ge1auff, P'. Schul ten, J. Smit ,F. Veel behr, D. v .Lieshout .Rès .en Grensr. : 
C.Kras. · · 

Afschri.jvinge11; & an dhr.J .Linne·wcever,. Slijkeinde 21, tel.639090. 
In verband wet het feit dat woensdagavond, tijdens de algemem, 

ledenv<crgadering,een nieuwe elftalcommissie zal worden 1€.no<:md 
wordt era. s. zondag 14 Okt 62 lulS ter orientatie dozer een on
derlinge wr,dstrijd gespeeld. De op~telling der elf:tallgn is als 
volgt: A.!. Co/Jlb.: R. é'.e Waart, W ,Hansen,H.Kemper,H.Rood uijn,J .Ras, 

H'0fü,ke t ,B. F.cncb:ichs, W. v .Eijden, G .llalleen, F .Mn,rsoek, H "Jncobs. 
B.Comb.: ll. Verheugd,R.Blók,P.:Efoket,J .v.d.Meer,C.Pc~tGrs, 

11. v. Zilfhcut;~• .Burghouwt, J." .D:ijk, 1. Janssen, H. P. v.d. Spek, i'. de • 
Hr~.:2s • Resq?='v~s .,,oor èe ide clft·<J.llGn ! . F .Oldcnb.~,f, H. Wie U'WE..J::hovcn. 

--:-:-:-



-.46--------------------------------------------------------------PROGRAMMA JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG,l?i OKTOBER 
-3u45 Lens 7 - Rava 6 G 1 L 5/3 Vl 
-3u45 GDA 8 - Lens 8 Terrein Ockenburgh 
-3u45 GDS 4 .. Lens 9 Terrein Noordv:eg 
-3u45 Lens 11- Vredenb.13 G2 L 6/4 V2 
-2u30 GDA 12 -- Lens 13 Terrein Ockenburgh 
-lu45 Juvente.s Pl-Lens Pl Terrein Rotterdamsowcg 
-2uur GDA P2 - Lens P2 Terrein Emm1:str.Loosdui11en 
-lu45 Lens P3- RXSVM P2 G 1 :r; 4/3 V 1 
-lu45 Lens P4- VVP P4 G2 16/3 V2 
-lu45 Lens P5- Vredenburch P5 G2 15/3 V 3 
-2u30 Lens P6- Lens P5 G2 14/5 V3 
DE OPSTELLINGEN 
Lens 7 : als vorige week, met R,v.d.Wal i.p.v. C.v.Egmond. . Res:- J .de W1:art, Leider : Dhr.R.Blok. 
Lens 8 : als vorige week. Res.: A.Koopmans, Leider: Br.Theoti-cus.· _?a~nk,:,mst: 3u30 ingang S~ortpark Ockemirgh. 
Lenc; 9 : als vorige week. Ros.: F.NEOecke. Leider: Dhr.H.Kee-':-~n-:-Smne:,komst: 3-,;,_15 Leyweg--; hoek Hengelolaan-:· 
Lens 11: aisbekend. Res.: A.Je.nssen. Leider : Dhr.A.v.Gastel. L°;nsÏ2: als vorige v;eek. Ros.: C.Rooduijn.Laidcr: M.He8rschop. Lens 13: F.v.Boheemen, R.v~Bohcomen, A.Duym, H.Hoefnagel,J.v.Th. Zalm, N.v.Leeuwen, J.Nuyen, F.Heerschop,J.de Jongh,F.Herremans Th.Hoefn2gel. R~: A. Vervaart,11.Groen. Ldder: Dhr.A. Vervaart Samenkomst: 2~15 ingang sportpark Ockenburg. 
Lens Pl : als vorige week. Res.: F.A.J.v.d.Berg, J.v.d.Heiden Leider: Dhr.J.Borsboom. Samenkomst: 1 uur Veluweplein. 
Lens P2 : als vorige week. Res.: Th.Thomassen. Leider: Dhr. A.Bogisch. Samenkomst : lul5 ïngang Lens-terrein. 
Lens P3 : als vorige week.· Res.: P.Hcemskerk. Leider: Dhr. J.v,d.Knaap. --
Lens P4 : E.Groen, C.Lamot,A.v.F.:ssen,L.Egberts; F.Blok,C.v.Dcelen, R.v.Wassem,F.Cobben,A.Vervaart,A.Hoek,A.Huis. Res.: B. v.Putten.Leider: Dhr.P.Epskamp. 
Lens P5 : P.Miltenburg,H.Dankers,E.de Groot,F.de Heer,J.Demeyer H.Overbeek,R.Krul,P.Manders,P.v.d.Breemer,C.Blok,P.de Hoen, Res.: 11!.Kok. Leider : Dhr.A.Blok. 
L~;:;ä P6 : W.Englebcrt,F.de Klcyn,P.v.Doevereri,Th.Booms,H.v.Berlo J .v. Zon ,F. v. d.Berg, P .Hiep, J .Egberts ,A .Hortink, f/ .Schol tens Leider: Dhr.A.Janssen. Samenkomst: 2uur op het veld. 



---------------------------------------------------------------
PROGRAM1!A JUNIOREN VO.OR ZONDAG, 14 OKTOBER · 

-12uur 
-lul5 
-lul5 

Lens 1 - Wassenaax 1 
Bl.Zw,4- Lens 5 , 
Don Hoorn 2 - Lens 6 

DE OPSTELLINGEN 

G2 . L 6/4 V 3 
Terrein te Wassenaar 
Terrein te DEm Hoorn. 

Lens J. : A.v:d.kEmw, J .v.Adrichem, C.Mars,C.v,Baal,J .v.d. 
Knaap, C,de Heer, -F.v.Gc• crt, L.Ricmon, G,d'.3 Hoogd,J.Keetman, 
J.Zoet. Res.: R.Polman, R.Sohlüter. Leider , Dhr.J.Riemen, 

Len~ 5;-J .de WE.art, H.v.Leur,C.v.Egmond, l'.Sch 0,uten,H.J.Y:;::;;,e:: 
N .Koot ;ü-:-Rnaphorst, J .Engl':ebert, F .i.ksker ,R.Brandenbyrg, J .I:·Ccins. 
Res.: A.Roodenrijs. Leider : Ilhr,A.v.Gastol. Snmenkomst: 12n7'.i 
Java brug. 

Lens 6 : els vorige week met F.Ne<c,cke i.p.v,J.v.Dissel.. 
Res.: A. Ülnassen, R aHolsheimer. Leider : Dhr .Herre mans . .§.g_menkomo·b~ 

12ul5 Veluwoplein. 

ATTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN: 

-Afschrijvingen: v66r vrijdegavond 7uur nan dhr.A.v.Gnstcl. 
Tomat~nstr~at 166, tel,339900, · 

-Niet-opkomen : wegens zijn niet-opkomen ju het afgelopen weck
. einde wordt R.Schlüter voor tV1ce wedstrijden als res8rve opge
steld. 

-De stand na. da 5e ronde : 

Gesp, Gew. Gel. Verl. Ptn. Voor-tegen Gem. 

a,klasse 16 9 2 5 20 54- 32 1.25 

b. 11 21 13 2 6 28 75 -41 1,33 

C, 11 19 10 2 7 22 48 -43 1, 16 

P.upillen 20 14 1 5 29 74 -19 1,45 

PROGRAMMA JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR 20 EN 21 OKTOBER. 

-DHC - Lens 1 ; Lens 2 - VVP ; Lens 3 - LVSJ ; Lens 9-Vredcnb. 
DHBRK - Lens 6 ; Q.Steps - Lens 7 ; Lens 8 - Velo; Lens 9-Rava 
Lens 12 - DHL; Lens 13 - RKAVV; Lens 14- Rava; Lens Pl -Rava 
Lens P2 - GDA ; Vredenburch P4 - Lens P3 ; Vred·nburch P5 -Lens 
P4 - VredGnbgrch P 6 - Lens P5, 
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-Pupillentrsining op woensdagmiddag, 
Bij slecht weer, of 1:.ls het dinsfü,gs veel gsr8gend he€ft kunnen de jongens telefobisch informeren bij dbr.A.v.Gastel of het vc,ld goedgekeurd is (tel,339900) tuscGn 1 uur en lu30; vooral niet vroü,e;er. 
Als ons veld afgekeurd is, g:,at de training voor groep 1 door in de gymzaal Gheynstr,51. Samenkomst 2u30 voor de school. 
Gymschoenen meebrengen. 



DE LENSREVUE 
Weekblad v.d.R.K.V.V. "LENIG en S:t.'EL 11 

Redactie : G.Jehee, Van Lumeystr.6,tel.542381 
L Peels, Wilhelminastr .26, Lsd. 396583 

_ J .Kuypers 

39e JAARGANG (1962{1963) n°8. 18 Oktober 1962 
-===-=======-=============:=======;::;:=:::.===================-·=====:;,;::= 

LENS I ZAKAGENDA ... 
Donderdag 18 Okt Juniorentrai:ging .J 
''aterdag 20 " Lens 7,8,9,12,13;·14 +comb.; Pup. 1 t/m 5 
oondag 21 " Sen. 1 t/m (l; Lens jun. 1,2,3,5,6. . 
\laandag 22 " Clubavrmd, 2de ·ronde klaverjasdrive. 
Dinsdag 23 " Juniorentraining 

~gmrni1ui ~~ :: t ~lîEi1Jigtf~iRiR!; __ seniorentraining 
========€:=========================-===================-========== 
an laatste woord. •·,Jtt't."'/. . 

.. ,,, ... ;~ ' , ., 
i;.. 

Sinds de vc,stiging van de Commissie van Goede Jliensten hd;h"n 
lJ slechts weinige keren van de redactie ruimte cm van de lezers 
andacht gevra2,gd. Onze activiteit lag elders. Nu echte1· koi;nen wij 
cg éénmáal uit de hoek met een laatste woord. Hiermee wil de Com-
issie haar· grote vreugd.e doen blijken over wat 1:ereikt is. Het 
s vmar : niet iedereen zal volkomen tevreder. en stellig niet vol- .~,• i· 

aan zijn .llïaar er is alle reden om met vertrouwen de ·verdere ont-
ikkeling in Lens tegemoet te zien. _,-.1-.;, 

Jle Commissie wil ook nog met waardering gewagen van de be1·eid- ·1;,...;,r 
eid tot samenwerken welke de grondslag werd voor ons slagen. 

Tot slot, oen opwekking tot elke Lenser om in hartelijke sélmGlJ,
erking met net besxuux en de diverse·commissies een steentJ·e bij 

fl'll.\ 

e dragen voor de èptouw van de club, 

ieuwe leden: 
54 Egberts J.R.M. 
55 Englebert W.C.M. 
56 v.d.Heiden J.C.M. 
57 Hoi tink A .r. V. 
58 de Kleyn E.C. 
59 v.d.Putten B.F.M. 
60 Vinkesteijn R.A.P. 
61 v.d.Steen HA. 
62 Kemperman G.H.A. 

Jle Commissie van Goede Diensten 
P.Juffermar.s~ J .van Venrooy,VI .Verheggen. 

! 

OFFICIEEL' 

26.6.52 Wolweyersgaarde 481 tel.672(33(3 
22.3.53 Fultonstr-40 
9.10.52 Fahrenheitstr.586 
7.5.52 Rhenenstr.97 tel.664767 
15.12.52 Vrederustiaan 145 tel.66.47.48 
25.10.52 Copernicusstr.104 tel.637816 
24.2.53 de Rade 23 
Ful tonstr .165 ·.tel. 632422 
Soestdijksekade, 543 tel.36.07.31 

\ .. :t- , ... _ 



-50------------------------------- ----------- ---------------------Nieuwe donateurs: 
n°444 L.W.Egberts 

445 W.A.Hoitink 
446 F.C.de Kleyn, 
447 J.v.d.Broek, 

In ballota1;e: 

Wolweversgaarde 481 
Rhenenstr.97 
Vrederustlaa.n 145 
Hertenrade, 376 

n<38 H.Ruytenberg 12.6.37 Ananasstr.9 39 J.C.J.Eggers 12.1.52 Steenhouwersgaarde 21 40 G "J .H.Steinman, 16 .3. 53 · "· " 157 41 R.C.J.Goekum 27.9.52 Dr8peniersgaarde 13 
-:-:-:-:-ALGEMENE VERGADERING 10 OKTOBER 1962 Tijdens de op 10 oktober jl.gehouden algemene vergadering zj_jn bestuur en commissies als vclgt. samenge.steld: BESTUUR : J .v.d.Kley, voorzitter; H.Houkes,secrGtaris ;L.dc Weert penningmeester; C.v.d.Beck,2e Secretaris; C.Visser,2e Penning-meester; A.v.Gastel,P.Juffermans,G.v.d.Steen,W.Verheggen, commissarissen. 

ELF7'J,LCOMMfSSIE: G.H .A .Ke,mperman,K Linneweever ,H.A. v.d. Steen. TECH:r:ISGHF CO!,füISSIE: A.v. Gastel, 1 .Janssen, C .Peeters. i,.'.' _JUNIO"lël-i-C~:!1Th!ISSIE: J .Bor::iboom,A .v. Gastel ,A. Th.Jar.sen,R. Blok, ,,,... '"H.H0E::schop,!!:t•~ 1l~h:.o·~icus. 
-~~Q_~T_TAQ_f--COr,fa!ISSIE: A .Hoefnagel, N.Hoefnagel, J. Jager ,G .Hfllleen, J.van Zon. 
B.ALLOTAGE-CO!,!MISSIE: J .Frijters ,H .Kemper ,P .Meershoek Sr. MATERIAAL-COMLISSIE G. v.d. Steen, J. v .Wassem. KASCONTROLE-CüMlllISSIE:F .Burgh,iuwt, W. v .Eyden ,M .Hoor schop., REDACTIE-COMMISSIE: G.Jehee, J.Kuijpers,A.Poels.s,i;,-il- • TûTO-COJViIGSSIE: J. Jager ,J .Brochard,A .Hoppen brouwers ,A.v. Luxem-burg,G. v .Reenen, J. v. Westing. 

Voor zover de commissies niet geheel compleet zijn, zal het bestl,.'ur trachten. 'zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien. VASTSTELLING CONTRIBUTIES: !.iet ingang van 1 nov 62 zullen de contributies voor senioren-junioren en pupillen met f .O .25 1îèr maand worden verhoogd. Per 1 nov. zullen dezfiedragen resp. f.2,25; f.1,50 en f.1,25 • Ter vermijding van vc·e1 werkzaamhe-. -~en, zal de verhoging over de periode Nov.62 t/m· Mei 63 in een--maal worden geincasseerd. · UITSLAGENDIENST: Zoals békend verzameld de heer J.v.W8.ssem elk weekeinde de uitslagen van de door onze elftal1ó, gespeelde ,>edstrijden voor de diverse dagbleden. He·l; !cost hc<J: echter veel tijd omdat de medewerking tot nog toe ontbreekt. fü,t moet tocb 
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mogelijk zijn, dat uit elk elftal een speler OJ) zich neemt om voor 
zondagsavonds zes uur deze uitslag even telefonisch door te geven 
(tel.66.47.49).Ligt hier wellicht een taak voor de a_an_voerders ? 
Dit geldt voor senioren "n pupillen. 

UITSLAGEN: 
Cr<i>mvliet - kns comb. 
Lens 4 - il.dele.ars 
'Voorb. 5 Lens 7 
Lens 8 . Ra'la 9 
PUPILLEN 
Juventas 
GDA P2 
Lens P3 
Lens P4· 
Lens P5 
VARIA 

Pl~L8ás Pl 
Lomi P2 

~ RKSVTI. P2 
- VVP P4 
- Vrcdcnb. 

-:-:-:-

1-3 
3-1 
8-2 
2-3 

2-7 
1c..6' 
5-0 
7-0 
0-4 

Junioren 
Lens 1 - Wassenaar 1 
Bl.Zw .4- Lens 5 
Den Hoorn 2-Lens 6 
Lens 7 - Rave 6 
GDA 8 - Lens 8 
GD8 4 - Lens• 9 
L6ns 11 -Vredenb.13 
GDA - Lens 13 

1-2 
2-0 

11-0 
2-2. 
U-6 
0-0 
2-0 
1-8 

~Deze we;Gk wECra.en wij geschokt door het bèricht van overlij
den van de vado:r van onze l,;den CE:s en Jan Bontje. Moge God hen 
en de andere fanilieleden dit verlies help0n dragen. 

-Onze pupil Leo v.d.Volde is bij het voetballen op straat erg 
ongelukkig ?;i'"èvnllen. Een npêratie ;;i.an zijn ar:nzenuw bleek noodza
kelijk en is inmiddels al ·weer een week geleden golieU:rd. In het 
Rode-Kruis ziûkenhuis (kamer 404 ) ligt hij meteen "bonk giDs " 
op zijn alg8hele g(nezing te waèhten. Wij w0nsen hem v&n · d0ze 
plaats Y,m he.rte beterschap eü hopen dat hij nog voor Kerstmis weer 
in P2 zal kunnen voetballen. 
SPORTTOTJ -~ . DG töt? dr&eit máar doo~ en voor a.s. zondag 1s ronde n°9 ann 
de beurt. Misschien óent U thans aan de beurt oip zondngavcnd in een 
luide juichkr,èot uit te bt,rston, indien U bij het kontrolercn van 
U,·, formulier v,:,sts telt dat U tot de prijswir.az.rs bEhoort. 

liet is ook n:ogelijk dat wij U horen zeggen: Luat ik m::a1; gauw 
mijn formulier weggooien en niet nakijken, want hot zit nog in 
mijn portefouillc. Voorkom dit door ü:dere we,k Uw tcto-,foriaulier 
bij een onziir r,elbekonde inl;,•f~ringsadrcssen in te lcve1·en .. 

U kunt hier ten,oht tot vrijd;,,gr,vónd ca.6 uur en indien U er 
d:.,n nog niet toegekomen bent, dan ~·est U hot Toto-Sekret&rian'ó 
v.uar lJ Uw formulier tot 22 uur kunt inleveren. 

Yuol suksoo bij deze ronde wordt U toç~gcr,er.st door 
het TOTO-SEGHI!. .rARili.AT 
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--------------------------------------------------------------PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG,21 OKTOBER 1962 

2uur Lens 1 - F.S.V.Pretoria Veld 1 Geb.l Lak.6-4 
12 " Voorb.2- 18ns 2 Tcrr.Prins Bernhardlaan,Voorburg 
12 " Lens 3 - Ccleriats 5 Veld 1 Geb.l Lok.5-3 
:!.2 11 Rijsw.5- Lens 4 T.:r1 .Sportpark Irènc,Schm:pweg. 
12 " Lens 5 - Cekritns 7 Veld 2 Geb.2 Lck.5-3 · 

2 " Luns 6 - DHC 9 . Veld 2 Geb. 2 Lok. 5-3 
2 ~ Q uSC 4 - Lens 7 ~crr.Hoekv,aterstr.Voorburg 

12 " Concordia 4-Lens 8 " Gem.Sportp:crk,Brassirskade 
Delft 

DE vPST1LLINGEN: 
Lens 1 : C,v.d.fü;ek, W .Hansen,H.Kcmper,M.v.Zilfhnut,J .Ras, 
11.Hclket, B .HE.ndrichs, W. v .Eijfü:n,P .Meershoek ,H .P. v.d. Spek, P. de 
Ha,:s. Res.: J .v.Dijk. Leider: Dhr.II.A.v.d.Stccn. S"mcnknmst: 
1 uur Clubgebouw. 

Lens 2 : R.de Waart,R.Blok,P.Haket,J .v.d.M()cr,C.P_.:tcrs,A.Lin-
ncwcever, L. Jamisen, F .Burghouwt, G.Halleen ,;!.R '"duijn ,H, J acots. 

Res.: F.Oldenhof,C.v.Breugel. Leider : Dhr.L.Tc Mey. Samenkomst; 
llul5 , vi&duct Laan van N.ü?Indië. A.Rooduijn 
Lens 3 : ?,:. 3uijkerbuijk ,A.V. Lux~mburg,H.NieuwonhovenjL. Thomas, 
W. ·v. Wcsting, C .Nuytens, J. n cic]isbergen, G. Looyestcin, G. v .Duur6n, 
H.v.Gelder. Ros.en 1-';l.'(msrochtcr: J.RiE.fä,n. 
~~Ë3-1-. : H'r'Verheugd, Kcmpcrmnn:,G, C. v.d. L;~an, L ~I-fr':nSsûn, G. de 
Zv.ijger, J. v. Dissel, J. Wi tting, J .Kuijpers, F. Schi,,perc ,P .Bc;rgen
hcnegou12en, P':Burghouwt, Res.: F.:Duyra, 1i.Htersclicpc 
J,ens-2. : P.Straver, J.v.d.Kley,C.Voldink,A.llop:,cnbrouwers,S, 
Dijkstra,J,Veldink,J.v.Bussel,J.Alders,J.Jager,J.Brochnrd, 
W.Burghouwtl RE:s.: G.Jehee,W.Krapels. Grensr.W.Krr,pels. 
Lens 6 : J.Frijters,J.v.We,sting,A.Krol,H.Na'.1Gt8pad,R.Wüstefeld 
J.Schutte, J.Bom,H.Vroomans,A.Hoofnagel,C.Frankc,H.v.Westing. 
nes.: ,LBlok, H.Intu;;n. Grc'nsr.: H.Intemn. 
LGns 7 : P.Schulten,R.Becker,E.Löwenstein,J.Molic.r,H.Lau, 
N lJsse, J.Groeneveld, R.Gclauff, C.v.Gein, G.Lam,A.de Jong. 
Re~: A.v. We ers, T. vZom.erer... Grcnsr. : T. ven Zo;n. r1.:.n. . 
J,cms ~ : D .v.LiE.shou t, J. v. Zon, A .Buys, F .Bier hof ,F .v .Dijk ,A .Po els 

C .Kras I N. Drab be ,F. Veelbehr, :r. Sroi t ,Il. v .Dijk. Iios.: A .J,rnsen, 
Grensr. : 1,. J cfüsen. 

~ri;\Yin,e:en v6i!Jr v-rijfü:gavond 9 uur a,m de Hoer J.Linne-
weever, Slijkcinde 21, tel.639090. 
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PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 28 OKTOBER 1962:. 
2u30 Donk 1 - Lens 1 ; 12uur Lens 2 - Rijswijk 3 ; 12uur RVC 5-
Lens 3 ; 2uur Lens 4 - DOB 4 ; _Lens 5 vriJ ; 12uur ArÓhipel 7 -
Lens 6 ; 12uux Lens 7 - Oranjsplein 4 ; lu45 Lens 8-Full Speed 5 

PROHRAMIIIA JU?!IOREN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG 

- 2u30 Quick Steps 6 - Lens 7 
- 3u45 Lens 8 - Volo 6 
- 3u45 Lens 9 - Rava 8 
- 3u45 Lens 12 - DHL 14 
- 2u30 Lens 13 - RKAVV G 
- 2u30 Lens 14 - Rava 12. 
-2u30 Lenscomb.- K.T.S. 
-lu45 Lens Pl - Rava Pl 
-lu45 L2ns F2 - GDA P2 
-lu45 VrcdE,nb -P4-Lens P3 
-lu45 Vredcnb.F5-Lcns P4 
-lu45 Vreàenb.P6-Lcns P5 
DE OPSTELLINGEN: 

Terrein Nijkerklaan 
G L L.5/3 Vl 
G l 1 4 / G213 V2 
G2 16/4 V3 
G2 1 5/3 V;il 
G2 1 5/3 V3 
Gl 15/3 Vl 
GI 15/3 Vl 
G2 16/4 V2 
Terrein te Rijswijk 

" " " 
Il " " 

Lens 7 flls vorige VTcek. Rcs.: P.Schouten.Leider:Dhr.R.Blok. 
Lans 8 : als vorige Vit ek. Res. : A .Koopmans. Leider: Br. Thoo ·ti-cus 
LE:ns 9: als vorige week. Rcs.: R.E,rkelhof.Leider:Dht.J.Kcctman 
Llnscomb.: W .v.Putten,.F.v.Bijnen, J .Duivenvoorde ,F.Nn€-'C.ke, 

M. Bro"ke ,M.Herrcmans ,A .Klein Bretel er, S .Kretz ,H. v. P:wsea, 1:l'h. v. 
Domburg,B.Brouwer.Rcê_:_: R.Cnmphuizen.Leidcr: Dhr,A.Jnnssen. 

Lens 12: ·I'.Tausent, H.Egberts,.A.Neccke;H.Verheugd,A.Janssen, 
H. Suijjkerbuijk, H.Nassing, C. Vervaart,1, .Kortekaas, K. v. V•clz(m, J. Fre tz 
Fretz. Leider: Dh1·.Tul.fü crschop .. 

Lens 13: F.v.Boheemen, R.v.Boheemen, H.Hcefrn,gel,C.Rooq.u.i.jn, 
J .v.d .• Z,ilm, N.v.Lecuwen,J .Nuycn,F.Hcerschop,J .de Jongh,F.Herremarw, 
Th.Hoefnag8l. Res.: A.Duym, Leid.Hr: Dhr.C.Vervaart. 

Lens 14: .A.Vcrv&art, R.Guit, J.Blok,J.Webbers,E,Groen, L.Duys 
R .Blok,B .Epsb:imp, F .Mondelners, J .Eykmnns, L v. Cdker. fü,s. :F .M. 
Meyer.Leider: Dhr.A.van Gastel. --

Lens Pl : .nls vorige week. Res.: P.v.Docveren,B.v.Putten. 
Leider : Dhr.J .Brrsboom. --

Ler=-~-~ : W.Kouwenhoven ,G. Duyvestyn, C. Grimbergen, B . ..,.. d, Sprong 
B. Lustenhouwcr, G. v.d. Velde, H. v. Hulst·, J. v. d .Heiden, A .Hem broek, 
J.Tiisseldorp,li.Luscure. Res.: .b..Hoitink,F.de HeGraLeidGr: Dhr. 
A.Bogisch. 



-54---------------------------------------------------------------Lens P3 : A.Tinnenbroek, P.Blanken, C.Schrover,J.Ricntjes ~• .]. .J. v. d .Berg ,R. Bogisch,B .Hooge vCE:n, F .Heemskork, Th .Jm:sen, ~'.Hslvensteyn, A,Bilderbeek. Res.: H.v.Berlo. Loicler: Dhr.J.v. d.Knuap, Samenkorr.st: lulO Veluw,_plcin. ·· Lens P4 : C.Grotm, A.v.Essen, C.Larr,ot; C.v.Dc.clen, F.Blok, L.Eirberts,R.v.Wassum, A.Huis,r.Cobben,A.Hoek,A.:ilcrvaart. Res,: E.v.d.Broek, Leider: Dhr,P.Epskarw. Sàmenk'i~st, lu:J:O Veluweplein. -
Lens 1'5 : W.Englebert,H.Dankers,P.Miltenburg,:f.Roozenburg li.v. Leeuwen, H. Over beek, N. Dijsselbloem,F .Mourik,P. v. d .Breemer C.v.Bcveren,C.Blok. Res.: P.de Has.n. Leider: Dhr.A.Blok. Samenkomst: lulO V,:,luv;eplein. 
L011s P6 g8a t binnen enkele weken sp,,1 en. De j or.gc:ns van lû je.ar en ouder die niet zijn opg::oteld, zullen hier een plaats i.n krijger .• 

-:-:-:-: -PRGGRJ,Mt.A JUNIOREN VOOR ZONDAG 21 OKTOBER 
-12uur DHC 1 - Lens 1 
-12" Lens 2 -VVP 2 
-lu15 Lens 3 -LVSJ 1 
-2u30 Lens 5-Vr"dcnb.6 
-12uur DHBRK 3A-Lens 6 
DE OPf, TELLINGEN: 

Terrein te Delft 
G2 L6/4 V3 
G2 L6/4 V3 
G2 L6/4 V3 

'l\.rrein Ockcnliurgh. 

Lens 1 : A.v.d.LeLuw, J.v.Adriche.m,C.Mars,R.PoJ.:ncn,J,v,d,Knr..ap, H. Wubbcn, C. v. Gcmc~:rt, L .Ri mc.n,H.Groothuizc:n~II,I(c <:. tmun, H. Zoet. Res.: T.v. d,V/al Leider: Dhr.J .Riemen. Ganeenirnr:st: lluur Vcla-wnplein. 
;i-Lons 2: A.y.Egmont, C.v.Baal,H,l\leyer,N .ll.oozcnturg,C.de; Heer, J .de Boer,1Lv .. W,2sl.Jeek,H.v.Pf!&.Ss0n,F.Vl111ben, G.d.G Iloogd, . D.W,mders. fü.s.: :C.Schliitcr,B,Bróuwer.Leidcr: J:hr,F.Mecsker. 101s 3: A.Vcrbarendse, A.Brouwer,R.v.d,Vcldc,::;.\7armerdam,A. Koelem,m, l,!.Herrem,ns, .A .Klein Brr,te lcr, Th. v .:C,omburg,I,1.Eruins-· non, J.C.A.Jansen,A?V(.rburg. Rcs.: F.v.Bijnur"Lcider: Lhr. J .v.d. Wal. 

Lens ') : als bekE,nd, fürn.: J .V€rhsar.Leidc,r: :i.lhr,A.v.G:,.stel. Lë;:;"s"G , V/.v.Putten,-J.Duivc.nvoorcle,Th.Duys,l:.Brocke, R.Schot, · F.Ku,cke, J .Nauw, S.Kretz,L.Lamot,J.Smcele,R.Camphuizen, Re~., lt.Holshcimer,Leid~r: Dhr.Herremans. S::,rccnkoDst: llu45 ing;,g sport1,;1,rk Och•nburgh. 
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ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN! 

Afschri.iving-on : v66r vrijdagavond 7uur aan dhr.A.van Gastel, 
Tomatenstraat 166, tel.339900. 
'llestri.id r·ogramma voor 27 en 28 oot 62 

Lens 1 - El.Zwart in de afd.van LE:ns 1 is Vredenburch 1 terug
getrokken en VUC 1 ingedeeld); Bl.Zw.~Lens 2; Lens 3-Vredenburch 
Lens 5 is vrij; Lens 6-Westlandia; Lens 7 - VVP·; VVP-Lens 8; · 
Lens 9-VVP; Lens 11-DHL 12, Vredenburch-Lens 12; GVAC-Lens 13; 
L,ms 14 vrij; Wilhelmus - Lens Pl; OSC - Lens P2; Lens P3-Juven
tas; Lens 4-Vredenburch, Lens P5-Vredenburch. 

-:-:-:-:-
$ilmNDEN 

Ges-p. Gew. Gel. Verl. Ptn. V oor-!_et:tOll Ge•. 
a.klasse 17 9 2 6 20 55 - 34 1.18 
b. Il 26 14 4 8 32 83 - 56 1.23 
C • Il 21 12 2 7 26 58 - 44 1.24 
Pû'pillen 25 18 1 6 37 99 .. 27 1.48 

Totaal gq , 53 9 2'( 115 295 - J.61 1. 29 
-=====::==============-- == . ====-~===;-:;::::=:-·=-===·-=::::=;::;::.:.: 

}VE!)STRIJDVERSLAGEN-• Het. zoeklicht op kns 8 s::,n"io.ren 
Het zag er allon:aal niet zo heel best uit j.l. zonai,e; zó r.or,d 

12 uur, toE:n nc.melijk begon een inktzwarte regbnlucht zj ch bij
zonder energiek van zijn watervoorraad te ontdoen, zodnt een ve,r
blijf aan d" Hcngelolaan zich niet erg aang,:,nanm liet a,;1rn:ien. Uw 
zoGklichtbedienaar had desondnnks toch de euvele moed de stralen-• 
bundel vau zijn schamel instrumcmtarium op Lans 8 te richten, het
geen Pluvius klaarblijkelijk milder stemJ.e, zodat we het geduren
de het grootcte gedeelte van de wedstrijd nog droog troffen met 
zo om en dan ~elfs een aarzelend octoberzonnetje. 

Onze Se editie begon zeer energiek wac,rdoor dE: e<!~·ste de beste 
aanval al bijna tot de openingstreffer leidde. Helaas schrok Kees 
Krns zodanig dnt hij deze mooie kans nnar de, andore wereld hielp 
hetgeen onze jongens er echter niet van weerhield de Revavcste 
te blijven bestormen. Langzamerhand begonnen de oranjczwarten 
zich nu ook vmt te roeren en verschrmen zij zelfs Enkele m--ilen 
voor ,ke<::per vnn Li<:;shouts veste zol'.)der daarbij té gevaarlijk te 
worden, dnarvoor,zorgden de in blakende vorm Koos van Zon sn zijn 
medeverdedigélrS wel. Hal ve1·wege de eerste helft was het toch Lens 
dat verdi8nd de leiding nam, een gooi!. door Knoa vnn Zon genomen 
vrije trap y;erd door Paul Schul ten fraai inr;E.scho',en. De vreugde 
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was echter van korte duur, want pal na de opE:ningstreffer maakte Rava weer gelijk. Uit een dubieuze vrije schop vrcrdween hE,t leer nl. na een enorC1e scrimm&ge acht.er de lijn: 1-1 dus.· Kort voor rust kwam fü\VA zelfs v<'>6r toe!'.i een van onze verdedigers zo onfortuinlijk was de bal dusdanig van richting te v&r&nderen dat zelfs de prima kC(;pende llaaf kansloos was. Ha de rust trok Ler.s aanv,mkclijk ht ftig v,m leer, hetgeen al spoedig resulteerde in de gelijkmaker, wederom door Paul Schulten gescoord. R,1va wist zich echter aan de, druk te ontworstelen, en nc,dat kcc,per van lilshout een doorgebroken aanvaller slechts met 0ngeoorloofde middelen had kunnen s·i;0ppcn, leverde de daarvoor tocgEckende strnfschop Rava W8er een voorsprong op die dE, orcnjtzwarten niet me"r afstonden, ondr,nks nog enkele goede kensen voor Lens. Jammer da:b een kr"al v~n Buys de ps.al trof want zijn mooi schot had echt een beter lot verdiend. Zo won de gelukkigste partij dus de,;e prettige wedstrijd, een ,,edst:ti~d wc~rin Lens beslist ar.rdig speelde macr wa,:,rin de voor!..oede hela"s toch nog wel te kort schoot d ·01· ovErbodig "gepingel". Volgend keer beter m·mnen ! 

De met enige zorg tegemoet gezüne v,edstrijd k;;cn het hoven-,_,in de rr,nglijst prijkende Adel&ars 2 door LEns 4 ZGer ver--~:iend gewonnen. 7lelisw~ar mr..a.kten de Adelacrs snel gebruik van een n,.rzeling in onze verdediging om de l0iding te nemen, :barmee bleken de herE'n echter ol hun kruit te ;1cbben verschoi;en. Aan de ccndere kant echt8r ble6k h8t een hele toer d,c voor·,reffelijke goalie van Adelnars tEO vcrsclic.lkun. Dat gelukte ondanks een vrij overtuigende meerderheid voor de rust slGchts eenmaal. 1'a rust ging de strijd mede door het tijdelijk uitvallen van Max Heerschop iets meer gelijk op. Dat belette Fr. Burghouwt en Jos \1i.tting c,chter ni<,t om fra::ii to scoren. Vooral ~1e l8atste treffer mocht gezien worden. 

• 
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36e JAARGANG (1962-1963) -n° 9 25 Oktober 1962 

==-========================-=======~=========================== 
LENS 1 ZAKAGENTIA 

Donderdag, 25 Okt 62 Juniorentraining 

~aterdag 27 " Lensjun.7,8,9,11,12,13,Pl t/m 7 
Zondag 28 11 Sen. 1 t/m 8, Lens 1,2,3,6 

Maandag 29 11 Clubavond, klaverjasdrive 

Dinsdag 30 11 Juniorentraining 

Woensdag 31 " Pupillentraining, seniorentrain~ng ·~~,,.,. 

:Donderdag 1 nov : Allerheiligen. Géén training. _ .. _. ~,i 
=================. =========================================== CT ( 

RÈDACTI!DNELE OfiRPEINZING. -::;. 

Wij :.kregen deze week de standenlijst van onze seniorenelftal

len door onze onvolprezen secretaris voor de neus geschoven, een 

lijst waarbij inderdaad wel wat te peinzen valt. 

Onze voortrekkers staan er bepaald somber voor, met 2 puntjes 

nummer laatst in de 4e klasse E. Hier zal toch wel het een en an

der moeten gebeuren om te voorkomen dat Lens 1 volgend seizoen 

•••. , enfin daar kunnen we beter over zwijgen en hopen dat Lens 

zich spoedig zal herstellen, In schrille tegenstelling met Lensl 

pronkt Lens 2 fier aan het hoofd van dele klasse.E met een elke 

week weer groc,iende voorsproi,.g. Mannen van Lens 2 laat dit zo blij

ven en ga nu in I hemelsnaam niet denken vim " we zijn er wel " 

want dat idee is in voorgaande seizoenen funest gebleken. Blijf 

normaal voetballen, onderschat geen enkele tegenstander ook al 

staat die onderaan, want het spreekwoord II een kaj; in- hè.t nauw 

etc .• " doet nog steei'.s opgeld. We hebben echter het volste ver

trouwen in dit sterke elftal wParin een goede geest en een prima 

onder•linge verstandhouding heerst èn g.:loven dat zij, voortgaande 

op deze goede weg, het beslist v&r kunnem brengen. Lens 3 staat 

er niet zo florissant voor, met 4 ptn. uit 6 wedstrijden wordt 

slechts een hm:l bescheiden plnatsje op de ranglijst ingenomen. 

Gc·ziEm echter de keurige zege die dit elftal zondng j .1. op een 

der koplopers behaalde, zijn WfJ er toch van overtuigd dat dit 

èlftal beslist hoger kan en ook hoger zàl komen, mits een behoor

lijke dosis vechtlust aanwezig is én bJjjft ! Tot zover deze 

korte ècschouuingen over de standen van hoogste 3 elftallen. Vol

gende keer kernen de andere teams aan bod. 



OFFICIEEL 
In ballotage: 
n°39 J.C.J.Eggors 12.1.52 

4.0 G.J.M.Steinman 16.3.53 
41 R. C . J. van Gorkum 2 7 . 9. 5 2 
42 H.R.Crama 15.4.49 
43 J.J.Schouw 15.s.51 
44 P.J.C.vnn Dijk 10.2.51 
45 B.Krol 24;10.50 CONTRIBUTIE-VERHOGING. 

Stecimhouwersgaarde 21 
" " 157 

Drécpeniersganrde 13 
Vrederustlaan 141 
Slvodnornstr. 24 
VrcdErustlaan 139 

Il ,Tl 135 
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Op verzoek van de pcmningmeister rE:ctificeran l'/8 hiermede gaarne de publicatie in do Lt.msrevU:e van de vo:r.ige week. Dei contributie zal n.l. ingaan op l DE:cember a.s. en niet zoals vermeldt op l nov.a.s. 
UITSLAGF,N 
Senioren 

Juniorcr. Lens l - FSV Pretçiria 1 0-1 DHC 1 - Lens 1 2-0 Voorb.2- Lens 2 2-7 Lens 2- VVP 2 2-0 1-:::ns 3 - Ccleritcs 5 4-2 Lens 3- LVSJ l 3-0 Rijsw.5- LE.ns 4 2-5 Lens 5- VrLfürnb .6 0-0 Lens 5 ·- Celeritns 7 1-2 DIIBRK 3n-Lens 6 2-1 Luns 6 - DHC 9 4·-2 Q,.St.6 - Lt2ns 7 2-7 VGC 4 - Lens 7 2-3 kns 8 - Vel0 6 3-0 C<'nc0rdia 4-· Lens 8 3-2 ·: LGns 9 - Rava 8 . 2:..t)' Pupillen Lens 12- DHL 14 3-4 Lens Pl- Rava Pl 4-1 Lens 13- R.!C.AVV 6 2-4 Lens P?- GD.A P2 2-0 Lens 14- Rav,:c 12 0:-4 Vredenb.P4-Lens P3 2-0 
" P5-Lens P4 0-1 
" P6- " P5 1-1 

VARIA 
-Wij ontvingen deze weuk een dcfrbetuiging voor de- blijken van behngstelling betoond gedurende de ziekte en bij het overlijden van onze _oud-donateur , de heer A.r,[, Vink. · :...Een tweede Nw-Guinea~reizige1· is weer in ons midden, llé'tJGlijk Wil Venderbos. Wij wensen Wil Y&n harte geluk met z{jn behouden terugkoer en evcnef:ns veel geluk in de competitie, ·waarin hij stellig .nog wel voor de nodige cl.oelpuntjes zal zorgen. 

-VFrder_uerd dit wevkeindc et:n sleutelring, wcaraa.n bcv, stigd een Lipsleutel genum,cerd S 3320 en een (weekf,ndt,.s ?) 
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sleutel tjo. De vcrlioz.er wende zich tot de heer Yair Deursi:m, onze 
cantj.nebeheerder. 

-Ván onze omd.prezen Toto-secretaris ontvingen wij het ver•• 
heL·gende nieuws dat er weer vele g8lukkige Lensers waren bij dege
nen die het aantal van 5 gelijke spelen juist hedden yoorspeld. 
Laat dit een stimulr.ns zijn voor degenen die tot nu toe nog niet 
hebben ge "pool "ed om ook eens een gokje te wngen .. 

-:-:-:-: -
PROGF.Al.11,fA SENIOREN VOOR ZONDAG. 20 OKTOBER 1962 

-14u30 Donk 1 - Lens 1 
-12.- Lens 2 - Rijswijk 3 
-12.- RVC 5 - Lens 3 
-14,- kns 4 - ODB 4 
-12.- Archipel 6-Lens 6 
-12.- Lens 7 - Oranjeplein 4 
-13u45 .Lens O - Full Sreed 5 

DE OPSTELLINGEH: 

Juliancsluiten-Goudc 
Veld 1 Geb 1 Lok,5-3 
Sportpark Irène-Scha,1pweg Rijsw. 
Veld 1 Geb,l Lok.5-4 
Buurtweg WasseiJaar 
Veld 2, Geb 2 Lok.5-3 

11 
· 2, Ge1 .. 3 Lok.5-) 

Lens 1: C.v.d.BLck, W.H,msen,H.KeP1pcr,M.v Zilfhout,J .Ras,H.Ifaket 
W. v .Eijden,H .P. v, d. Spek ,B .Hendrichs, P .Meershoek, P. de Haas. Ro.~.-
P .Hsket, G.Halleen. Leider: Dhr.H.A.v.d.Steen. St:inenkomst:l uur 
Café II Hierck II Apeldoornselasn, reis per bus. , 

Lens 2: R.de Wi:crt,R.Blok,J.v.Dij.lc ,J.v.d.Mccr,C.Pecters,A.Linne
weever,L.Jans3en,F.Burghouwt,VI.Venderbos,H.~ooclu:j.jn,H.Jacobs 
Res.: F.Oldcnhof, lLVerhseugd,J.y.D:j.ssel. Leider: dhr.I,,.Te ~'iey. 

Lens 3: M.Suijkerbuijck,A.v.Luxemburg,H.Nieuwenhoven,A/R00duijn, 
H. Diutz, C. v .Brc.ugel ,G. Looyestèin, J .Beie jersbergen·, C .Nuytgns, 
w .. v. Wesj;ing,.P .Burghouwt. Res.: J .Riemen, J. Jager. · 

Lens 4: H.Verhcugd,C.v.d.Laan,L.Hnnsen,G,dc Zwijger,J.v.Dissel 
M.Heersehop,J ,\, i tting, J .Knijpers, F. Schippers ,P .l;l,:rgenhenegouwen 
\Y.Burghouwt. Res.: C.Veldink,S.Dijkstra. 

Lens 6: J ,Frijti:,rs, F .Duym.,A .Krol ,H ,Ifoastepad, J. v. Vlesting,.A .F.lok, 
• J. Bom, H. Vroomc:ns ,A. Hoefnnge 1, C, ll'ro.nkEo, IL v. Wcs ting .. Re s. : J. Schutte 
J .Alders. 

Lens 7: R.Mehiou,R.Be,ker,E.Löwt.nstein,A.v.W()ers,H.Lau,W.Kro.pels 
J.GroencYeld,R.Gelauff,C.v.Gein,G.L,:,m,A.de Jong. Res.:J.Brochc.rd 
N.Osse. 

Lens 8: D.v.Licshout;J.v.Zon,H.v.Dijk,W.v.d.Ls.en, ·F.Bierhc:f, 
A.Poels,C.Kr2.s, P,Schulten;F.Veelbehr,J:Smit,A.Buijs; Ros? N.Drabbe 
A.Jansen. · 
Afschri.ivingen YMr vrijdagavond 9 uur aan dEl Heer J .Linneweever, 

Slijli:einde 21, tcl.639090. 
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PROGa::AI1!!':IA SPTIO-R'fä VOOR Zul/DAG 4 lWVY!iiB1ëR 1962 

2uur "rrsn~ l - 0-ouc~era~: 1 ; 12uft .ATIS 2 ~ Lans 2; 12"!i.ur Lens 3 
HBS 9 ; 12uu:· BMT 3 - Lens 4 ; 12uur Lens ~:-. B!fl'i' 4 ; 2u30 
SEP 3--Lens 7; 12u.3Cl :mv 4--Lens s. 

-;-:-:-:-
PROGR.iJl!iL~ JUNIOREN EJ! 
3u45 Lens 7 -· VVP 5 
2u30 vvr 6 - Lena 8 
3u45 Lens 9 - VVP 7 

PlT?ILLirn VOOR ?,ATERDAG, 27 (,!{'~OBETI. 

3u45 Lens 11- DHL 12 
3u45 Vr&denb. l~-Lens 12. 
3u45 Gr.W.Vac 11-Lens 13 
2u30 Lens P3 -Lens 14 

lu45 Wilhelmus Pl-Lens Pl 
lu45 OSC P2 - Lens P2 
2u30 Lens P3 - Lens 14 
lu45 Lens P4 - Vrodenb.P5 
lu4J Lens P5 - Vredenb.P6 
2.39 Lena P6 - Lens P7 

DE OPSTELLINGEN: 

Gl L 5/ 3 i, 1 -----·-

Terre in Zuiäcrp&rk 
Gl L 4/3 V2 
G2 16/4 V3 . 

Terrein te Rijswijk 
11 11 Wassenaar 

Gl L5/4 Vl 

Terrein te Voorburg 
Terrein HoekwatCrotraat 
Gl L 5/4 V 1 
G2 L 5/3 V 2 
G2 L 6/4 V3 
G2 L 5 V 2 

Lens 7 : als vorige week. Res.:S.Heins. Leider: Dhr.R.Blok. 
Lens 8 : als bekend. Ros.:A.Koopmans.Leider: Br.Thoeticus, 

~amenkomst:2ul5 ingang RirVA-VVP-terrein. 
Le12~.3.. : R.Overtoom, R.Duyvosteyn,J.v.Dissel.,A.Cleassen,A.v. 

Es,J .Jnnssen, R.de Groot,Th.Duys,F.Jehee,:l!'.Str:::cthof,A.de 
Brouwer. Res.: A.cle Vries.Leider: Dhr.A.Keetr,mn. 

1,ens 11 : als bekend. R2s.: H.1!Gsker. Leider:Dhr.A.v.Gastel. 
Le;,s 12 : als bekend. Res-:-: A.Vervaart. Leider: Dhr.-M.HE:erschon. 
-.:;---- --- -

amenkomst: 3uur Veluweplein. 
Lens 13 : F.v.Boheemen, R.v.Bohcimen,.A.Iluym,C.Rooduijn,J .v.·. 

Zcclm', A .Hoefnngel, J .NuyPn, T .Hë,crschop, J. de Jongh,F .Hermnans, 
Th.Hoefnagel., Res.: li.v.Leem!en, F.M.Meyer. kider: Dhr.A. 
Vervnart. 8amenkomst:. 3uur Javc.brug. --- -

Lons_l-_4: F.Mondelaers, R.Guit,J .Blok;J .Eykmans,E.Groen,L.Duys, 
H.,.Ber:gem, B.Epskamp,P.Castenmiller,H.Mejan, F.v.Calkor, 
Res.: J.Wehbers, R.Blok. 

Le!:!_f!_,Pl: B.v.d.Lans,P.v.d.Ar,P.de Jongh,J .Colpa,G.Bri.iinsI:Ja, 
H.Bijsterveld,A.Hop,G.de Hoogd,b.Bakkers,M.clc Wit,W.Keetman. 
Res.: G.IluiveBteijn,Leider: Ilhr.J.Borsboom, Scmenkomst : 
VeÎuweplein luur. 
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•• ----- ~•a ••-- --• ••-•• --•••• ------- -- ••-•~---•-• --•-----,••--••- ••------ • I~lJ-~! .. ?:._: W "Kof~wcn:1ov8n; J. v. d~Heiclen, C. Grirrl1.J8rt;8ri: B ;..-~ d·.srrc.nb 
B. Lus tenlwuwer, G, v.d .. Velrlo, H. v .Hulst ;A ,H:;.stinck,A. Jic;;,l·roek, J .:Dis
seldorp, J\. Luscuè,·2. Rcs.: B.v.Put-'cdn, :,8-idcr: l)hr.A.:S0gisch, 
Samei,komst: 1ul0 Veiuwcplein. -···----· 

fens P"3 :als vorige wee):. Leider: Dhr,J.v.d.Knaap.· 
}S,_Il_f:___?._ö.:_ :als vo~·ig:, week. :g~ê..!.: J ,JJemeyer. Le2,d(2,:::Shr ,B.F:psb,mp. 
l,_2_g_~):5. , als vorige wèel:. !:es_,_: Th.~'hcwassen._l~:/..~E:r' Dhr,):l.:;Jlsk. 

• Lens P6 en P7 worden Sflmegesteld uit de volgrnde suelers , 
E.y.d.BrÖek,i:-Dc.Ïneyer,E. •èe Groct,F.de Haa11,R.Lauriei•: F.de Heer, 
R .Krul, P .Manders, W. Schol.tors, Th. Thomassen, J .Egborts, F. 7. cl.Berg, 
P.Hiep,M.lfok, J .v.Zon,H.:J8rlo v. , Th.Bopms, P.v.Docveren,F,de 
Kleyn,P.Miltcnburg, C.Groen,L.Egberts,P.v.d.Breemer. 

De spelers diE, v.erleden week in P4 en P5 opgesteld waren zijn 
dat nu weer, ook al sta~n zij nog een tweede keer opgesteld in 
P6 of P 7. 

-:-:-:-:-: 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 28 OKTOBER 1962 

-12uur Lens 1 - Blauw Zwart 1 G2 L 6/ 4 V 3 
-12" El. Zwart 2-Lens 2 Terrein te Wassenaar 
-lu.45 Lens 3 - Vredenburch 4. G2 L 6/4 V 3 
-}uur Lens 6 - Westlandia 6 G2 L 6/4 V 3 
Upstellingen: .. 

Lens l : A.v.d.Lecuw, J.v.Adricham, C.Mars, R.Polman, lf.v.a. 
Knaap,H~iubbcn, F.v.Gemer~,J.Kcetman,P.Poillo~,L.Riemen,H.Zoot 
Res.: D.Wandors,Leider: Dhr.J.Riemen. 
Lens 2 : A.v.Egmond,C.v.Baal,J.Me·yer,N.Roozenburg,O,de Heer, 
H.de Boer,Il.v.Panssen,R.Schlüter, A.Groothuizen,G.de Hoogd, 
A.v.\Vnsbeek. Res.: A.Koeleman, Leider: Dhr.F.Mesker. Samenkomst: 
lluur Javabrug. 

Lens 3 : A.Verba1·endse, A.Brouwer, G.v.Bijnen, J .C.A.Janssnn, 
A.v. d. Wal ,E. Warm~rdam, A .Klein Bretel ei· ,B .Brnuwer, G .Bruinsma, 

· F.Wubben,A.Vorburg. R~: Th.v.Domburg; L.v,d.Velde. Leid.Q'.!:_' 
Dhr.H.v.d.Wal. 

Lens 6 : W.v.Putten,J.Duivtinvoorde,Th-Duys,M.Broeke,R.Scho·c, 
F.Neecke, J.Nauw, S.Kretz, A.Holsheimer,J.Smeele,R.Camphuizen 
Res.: A.Lamot. Leider: Dhr.Herremans. 

ATTENTIE,JUNIOREN EN PUPILiiEN 

-Afschrijvingen : v66r vrijdagavond 7uur aan Dhr.A.v.Gastel. 
Tom~tenstraat 166, tel;339900. 
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Training: reeds nu vsstigen wij er de asnfü:,cht op, dat er op 
dond,;i•dag 1 nov. i.v.m. Aller½.ailigen, geen training is. 

Niet-opkomen: wegens zijn niet-opkomen in het 2fgelopen week
einde wordt F.1!.Mcye:r 2 weken àls reserve opg..,ot~ld. 

-:-:-:-:-: -
S·ï'ANtEN ::. 

Gesp. Gew. Gel. Verl. Ptn. Vo.Q!_-Tegen Gem. 

A-klnsne 20 11 2 7 
24 60 36 1.20 
39 -

B-klasse 31 17 5 9 96 60 1.26 
C-klLsse ?4 12 2 10 26 62 56 1.08 
Pupillen ·30 21 " 7 44 107 31 1.47 ,_ 

105 61 11 33 133 325 - 183 1;27 
-:-:-:-~-~-= ::-:-

PROGRAMi1iA ZATERDAG EN ZONDAG 3 E;N 4 NOV. 
SHS 1 - Lens l ; Lens 2 - GDA 2 ; GDA 3 - Lens 3; Le;ns 5-Dl!L 6 

Bl.Zw.5-LEns 6; GIJ.~ 6-Lcehs 7;. Lsns ç)- PJCSVJ'.! l; :,l.}!w.,'11-4)ns 9 
Rava 10-kns 11; Lens 12-Valkemiers 5; Lens 13-DHL 16; DHL 18-
Lens 14; L,:,ns Pl-Bl.Zw.; Lens P2 - GDS 2; Velo 4--Ltms P3; 
Vrecdenburgh 7-Lens P4 ; GDA ~ - Lcms P5 ; Lens P6 - GDA 4. 

-:-:-:-:-
WEDSTR•JDVIRSL!i.GEN: 

LENS 2 begon al direct nf.l de :iftrap het Voorburgse doel onder 
zwcre ddruk td zetten. Dè ene ri.2. de endere aanvç~l -r1crd op de 
roodwi tte veste ondernomen, doelpunten konden dcm ook eenvoudig 
niot uitblijven. · · 

Na een kwartier· was het Wil Vc:nfü:rbos dio n:a. nen mooie acnvai 
de bal hard inschoot ~n Lens daarmee do zo verdiende vocrsp~ong 
bezorgde. Nog voi!>r rust werd dié.ze voorsprong tot 3-0 vu·groot . 
door treffers van H.Jacobs en n~gmcals Wil Vend~rèos. 

Vobrburg kon door e:en offside goal wat inlop0n nu:r na de rE.st 
overheerste Lens zodf::nig dat onze voorhoede r..og 4 trt:ffers aan 
hac:r tot;icl kon toevoegen. MQKors Yan Ucze doelpuntEm 1r7s.ren 
F.Burghouwt,H.Rooduijn en W.Vc.nderbos (blijkku:r in uitnemende 
conditie ) terwij 1 de ·maker van het zèvende doelpunt tot· ·op he
den niet bekend is gsworden. 

Dat Voorburg er kort voor tijd nog 2-7 van m2c,kte was niet 
zo ht,ol erg bc:lcngri,jk meer. 
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Het heeft c,r lange ti.jd niet naar uitgezien dat Lens 4 de 
wedstrijd tegen Rijswijk 5 mrnr c,en goed einde zou voeren, Wel 
nam Lens door 'li tting een. 1-0 voorsprong maar fü,ze ging neg voor 
rust verloren deer doeltreffend aanvalsspel ven de groonzwerten, 
waardoor vre wainig optimistisch waren voor wat bctreft ccn gun
stige uitslag, vooral toen na de pauze Rijswijk zelfs de leiding 
nam. 

Lens sloeg echter onverwachts zeer hard terug; Viitting en de 
Zwijger scoorden beiden fraai, waar .-door Lens 4 zelfs aan de 
leiding kwam ! 

En of dit nog niet genoeg was, lC.réèpels stolde tenslotte met 
een mooi doel,•unt de zege veilig. Eon bijzonder mooi rE sul kat ! 

Lens 7 begon enthousiast tegen 0SC 4, de koploper van de afde
ling. Na 2B minûtcn wist A.v.Wccrs te profiteren van een verde
digingsfout 0n het was, verdiend,· 1-0 voor Lens. 

Tien minuten le: ter was het dc,zc.lfde speler die opnieuw profiteer
de van foutief terugspelen door de stand op 2-0 te 1rcngen. Met 
deze stand lrnrcra ook de rust. ,-

Na de pauze ging Lens fE,l door on het ,ras A.de Jong die n2 een 
snelle rush, besloten met een fru:.i schot, de ·star.f. op 3-0 bracht. 

lJat was 0SC te bar en onzè achterhoede kreeg het dan ook zeer 
zwc,ar te verduren. Via 2 corrn;rs kon 0SC de nchlerstand tot nog 
slechts één treffer ·trcngen, doch verder liet Lens het niet 
komen zodut dit icam vcilk-men verdiend deze zware wedstrijd heeft 
gewonnen. 

Gezien de kracht v,m 0SC 
door mannen v(m Lens 7 l 

1 

' een bijzonder mooi resultaat. Ga zo 

Het heeft Lens 8 wE:dErom niet meegezeten in het treffen tegen 
het Delftse Concordia want na e,;n gelijkopgaande strijd werd 
onverdiG.nd en ·~·-k onnodig verloren. i 

In de eerstc.h€lft was Concordia iets sterker, mc:ar de 2 vrij 
goedkope doelpunten waren hiervoor echt wel een te grci>te belo-
ning. 

Na de thee deed onze, 
heel wat betGr wcardoor 
halen. 

1 . 

voor de rust vrij zwakkie voorhoede het 
men achter ook, eens wut ruimer kon adom-

1 
S!'lit br&cht na goed doorzetten de stand op 2-,l en 2 minuten 

vncr tijd kon Kees Kras een goed door Koos van :zon g12nomen vxijc 
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trap totde gelijkmaker promoveren. Helaas, de enige !out die onze prima spelende achterhoede na rust maakte leverde Concordia toch nog de volle winst op. Een grote teleurstelling voor onze jongens die stuk voor stuk alles op alles hebben gezet om een goed resultaat te bereiken. 



DE LENS R'E VUE 
. ---------------·. -----. 

Weëk;blad v.d.R.K.V.V."LENIG en SNEL" 
Redactie: G.JE,hee, Van Lumeystr.6,tel.542381 

A.Poels, 'llilhelminastr;25 ·Lsd 11 596583 
. J .Kuypers . . 

========================1======================================= 
36e JA!,RGANG (1962-1963) n°10 1 rlov 62 

LENS I ZAKAGEl{DA 
Dcmderdag 1 Nov. Allerheiligen: Géén training ! 
Zaterdag 3 Il Jun.7,9, 11 t/m 14, P. 1 t/m 6 
Zondag 4 Il Sen. 1 t/m 8 ; Jun. 1,2,3,5 en 6 
Maandag 5 Il Clubavond, klttvEer ja sdri ve. 
Dinsd2.g 6 Il Juniorentraining 
Woensdag 7 Il Pup.Training; seniorentraining 
DC'nderdag 8 Il Juni on ntr;:;ining 
Zondag 11 Il GROOT "NEUZENBAL Il . 
====================================-=========================== 
NIET PRATEN •••• D O E N ! ! ! 

Korter of krachtiger kan het al niet. Vi/i/ menen hEt ook niet 
zo erg. Je m ... :g gerust _praten, &ls je., dnn d~arn~ m·:io.r tot c.ctie 
overgar..t. Duicleli;jk is : alleen pr:1ten .is vór beneden de mGc:it. 

V:mr.f heclcm vr,:wg ik - op voorstel van· het bestuur cfr:ndr:cht 
vcor een nctie, di_e buiten de speellijr.en ligt, mnar.echt in onze 
v0reniging pflst. vi~ prat,m al mm:.nden · over onze groté. kerkvorga-

. dE,ring·;· rr:a~.r wc crin ,kon ·onze diiàd blijken ',? Het diOCLS:::ün l::es_tuur 
vGn onSe .sport stelt voo:;-, om sare~n met .alle sportve'.!:eriingingen 
een te "verw,:cchten vrµcht vgn het• concilie r.irn te .helpen ·kweken; 
n. l • Y 'een kro.chtige·. opèloei• van orLze mis.sie-c.c·ti yitei t 11

• 

·:Het diocoso.c.n 1::-estuur heeft d&arom êonfact gezocht met een 
pcte;,. Ä·. ten H,:cve inhEiva torinnl Afrika, die heel grctg onze· steur. 
aanneemt, omd~t hij ~o h8rd nodig heeft. Gedeelten uit zijn brief 
en nieuws vr:n zijn missie hoop ik in de ·.~oop ,;.:m. de wek8n ïn ons 
blad te publiceren; çlit zal uw en· jullie· activiteit zeker doen 
toenemen. 1,u eerst het vo~rstelj in de· prc.ctijk. Alle voetballende, 
leidende en supporterende Lensfmpilieleden kunnen meedóien. Niet 
alleen theoretisch, ook ·p:i:alti;isc.h. Het -gaat'z·6-: De aimvoerders 
van all.e te'.lms krijgen vc.n .het b,i'stuur cr.m-do·or het dioces,vm be
stuur ontworpen en ui tgegever,.-zakje; een papieren loonzakje. De,:.r
in kunnen ,alle spelers (en ve-rdci-e bclc.n·gstcllend,;in ) een giftje 
doen na elke wGastrijd , Na elke, wèdstrijd wordt dit door de c.an-
voerdei·s ingtJleverè.. • ;. . 

11 at n:ij betreft, mag je lje voornE:men om weinig te g8vcn rcls 



-66-------·-----···--------- ----· -------------------------------------je rdnt, maar dan moet je veel ge,,·en nl3 je ,~erlicst; dan gaat de opb:rengs·b misschien niet zo snel, riaar he·~ s:po:rt1.eeld zal or dal'\ 1"00Gk1_et-~igor van worden hi.er en d2.crr" Tvi.l j2 hot o.ndersorn doen ? Ook 1:E:!s·:j;. g:r.uag. ~fr!aar ~org- lla!l 00
1
.[ .. v~ocr gc2~Je spcrti,rc o ·Gnt:i.es . 

Tot èe volgt;D}.e kce:c 

-:-:-:~ Ko.pG lac.n F. Kempen. 
GÎ!FICIE51. 

l\:Leu"'10 lc~en: 
n°4.63" H.R. C:c.aaa 15 .. 4 .49 V.redcrustlao.n l/tl tol.667517 464...- P.J "L.vr).n. J)ij1.{ JU"2.51 -., J.39 

4C5~ J.C.G.E.,;sei•n 12.1,52 s-~eenhouwcr~ecarà.e 21 466, R~ C ,. J. v. Gor;G1n" 27. 9 ~ 52 D2~;:rc,11ie1·ab~élrrlc 
~67.,. B .Kc.cl 24. JCJ. 50 V,.-.;dorustlna:i 135 

13, -tcl.6CG3/6 
" 6C,5,.75 
11 :;9:5295 
" 332(01\ 

L\60..,.. H.Ruyt:;nbe:cr;. }~.6"37 AGni:Jne.ss"'i:r"9 
469, J .J .Schou.w ~5 .8.51 Sl~e<l.oor.t1str"24 
470..- G.J .II.Stcinmc:.: 16.3.53 S'~eu1houwerc:gaarde lj'.i, 11 668151 In bc.llotc.F.~ 
46 J.Lt,ka:osen 16.9.46 V/oh:eversgaarde 73 
4-7 J.C.!.i.li!atl.a 23.9.53 Randveen 213 
4-8 E.A.P.R.van Ac~cr 11.4.48 4?.0 

UITSLAGEN -Senioren Junioren 
Donk J. - Lens 1 afg. Lens 1 - Bl ,Zw~rt 1 · Lens 2 Rijsw.3 4-1 El.Zw.2- Lens 2 
RVC 5 - Lens 3 3-2 Lens 3 - Vredenb.4 Lens 4 ODB 3 4-2 Lens 6 "Vies tl. 6 
Arch.7 - Lens 6 2-0 Lens 7 - VVP 5 Lens 7 - Oranjeplein 2-1 Lens 8 - 9 -13 
Lens B. - Full Sp. 1-7 Lens 11- DHL 12 
Pupillen Vredenb.15-Lens 12 Wilh.Pl - Lens Pl 3-4 

Lens .P2 afgekeurd 
Lens P3 -. Lens 14 2-2 Lens P4-Vredenb.P5 

P5-Vredenb.P6 3-1 
-:-:'-:-

Nogmaals de tweede trainingsgroep senioren. 

B-1 

2-4 
1~3 
2-2 
2-1 
6-3 

af gel. 
5-1 
2-7 

Op aandringen vqn vele zijden hebben wij inderclaaè getracht ook voor een tweede groep senioren oefcngelegenheid te schoppen. Inderdaad werd daarvoor een mogelijkheid gevon-den. Toen echter de gelegenheid werd geopend zich voor èe training op te geven, bleek de belangstelling minimaal. 
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1'm1gezien inmic1.de1s vi~er versch·Jill~ml.~ klachten over het 

or~t~1:reken v~n trainingsmogelijkheid voor clè in de_ lagere elftal

len spelende senioren. zijn géui t, willen wij nogmasils de a1:m10l-• 

ding openstellen. . 

'Gegagdigde,i voor training kunnen zj_ch schriftelijk opgeven' 

,bi.j tl.e heer L. J ,:nssen, lflel:).s Stokelaan 1250. · Ui ter aard wordt er 

op gerekend, .dr.t alleen· diegenen zich aanmelden die werkelijk 

van plan zijnde tr,:;in:ing serieus en regelinatig te gaan volgen. 

De armmclding slui ï; · op. ·10 november. Maai'. als U wilt trainen 

geeft U dan nu op en stel niet uit. Even een'triefkanrtje en U 

wordt genoteerd. Naar wij vertrouwen zal :üGmand het ons kwalijk 

nemen, als wij, indien· o_ok d,eze tweede poging op niets_ ui tloo;,t, 

verd0re aktivi t,d ten in deze, richting dj_t seizoen achterwege 

zull.en laten. De T .• G. 

VARIA 
-Na ecm verblijf van iets meer dan zes weken in het, Zieken

huis heeft J-::m van Yeurooy verlof gekret,cJl' zich wèer. bij- vrouw en 

dochters om ae huiselijke haard :be nestelen, Hun ,reugdè is onze 

· vreugde. Van ho.rtè proficiat en tot .spoedig weerziens aan de· Hen-

gelolaan. · · . · 

-Zondag r •• s. gaat . de kÊ;.: per van Ler.s 5, n euni~ Verheugd, 

zich verloven. Verdere details ontbreken helaas, hetgeen ons er 

echter niet ven weerho\:dt .Hennie eri' zijnavlrloofde van harte_ ge

ltu: te wensen met deze eers:tEl st-ap. 
. . :-:·-,.:-:-·:-

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 4 NOVEI.!BER 1962 

-2m.r lens l - Goude:ràk 
-12" ADS 2 - Leu, 2 
-12 11 Lens 3 - HBS 9 
-12" BMT 3 Lens 4 
-12" Lens 5 BfaT 4 
Lens 6 vrij 
-2u30 SEP 3 - L~ns 7· 

-l2u30 H.D.V.- Lens 8 
rE OPSTELLINGEN: 

Veld l Geb.l Lok. 6-4 
Terr.Monsterseweg- bij Ockenburgh 

• •-Veld 1 Geb.J.iLok.5-3 
m . . • 
'.1:err .HengeloL,ar_ naast -~ens 

V li eld 2, eb.2 Lok.5-3 

. Ij 
Terr _.Brttsserskac'.e-_Delft; em .Sport-

. park. _ . 
Te2-r. Zuider park 2de g<;ldeel te •. 

Lens l: C.v.cl'.Be;ek., W.Hsnsen, H.Kemper,11/Zilfho~t,J'.Ras,H;Iiuket 

W .v.Eyden,.H:P.v.d.Spek,B.Hendrichs,P.lfoersgoel:,P.de Hr.r:s. Res.: 

H.Nü.uwenhciven, G.Halleen. Leider: Dhr.H.A.v.d.Steen. Samenkomst: 

l uur Clubgebouw. · 
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Lens 2: R.de \'/aart, J .v.Dijk,P?Haket, J .v.d.1!eer,C.Peeters·, A.Linneweever, L.Janssen, F.Burghouwt, W.Vendcrbos,H.Rooduijn, H.Jacobs. Res.: R.Blok,P.Burghouwt.Leider: Dhr.L.ter .Mey. Lens 3: M.Suijkerbuijk, A.v.Luxemburg,A.Thomas,A.Rooduijn, , H.Nicuwenhoven, C.v.Breugel,G.Looybstein , J?Boijersbergen, G,Halhe:ti, J.Riemen, C.Nuytens. Res.W.v.Wcsting. Lens 4: G .Ekelmans, G .K,-mpernmn-;1:.Hanssen, G .• de· Zwijger, J.v.Dissel,K.Hcerschop,J.Witting,J.Kuijpers,F.Schippers,C.v.d. La2n, W .Burghoimt. Res.: H. Vroom,:,ns. A .Krol. Gronsr .H. Vroomans. Le;ns 5: J .Jager, J-:-V • d.Kley, C. Veldink, r .D1.wm,A~Hoppenbrouwer, J .Vèldink, J. v .Bussel, G. Jehee, J ,Alders, C .Franke_, J .Brochard. Rcs.: S.Dijkstra, J.Bom. Gr2nsr.: S.!JijkstrJ.. · , Lens 7: J.Frijte1·s, R.BLcker,L.Löwenstein,J.J,klier,J.v,Westing C. v .Gein, J.Groenevelrl, W .Krapels ,A.v. Vlcors ,G .12.:1,A.;de Jor.g. Res..,__: H.Lau,,R.Gelauff. Grensr.: H.Lau. 
_!.,ens G: A .Poels ,.J. v .Zon ,H. v.Dijk ,N .Osse ,F. V r.:n Dijk, W. v.d. Laan A.Buys,J.Sr.1it,P.Schulten,F.-VGelbehr,A.Jansen.Ros.: C.Krns, F. Bier hof. Gi·ensr. : C .Kras. 
Afschri.jvi™ v6/Jr Vrijd&g!'vcnr'. 9 uur ac:.n de Heer J. Linnew, ever, SlijkEir.de, 21, tel. 639090. 
PROGRA1i!IIA SENIOREN VOOR ZONDAG, 11 November 1962 12uur Lens 7- DHB 2. 
VAN DE ECO: .• 

Wij willen er de :'.ru1dacht •OP ve,stigen dat e·eni.eder d_ie als reserve staat opgesteld, tot het 6înde van de ·be-' treffende wedstrijd, aanwezig'dient te zijn. , 
Tevens dienen· zij, iridieq .zij' als znd~nig zijn -of worden "?ngesteld, nls grensrechter. te .f:ungercll. .• , 

-:-:-:-:- ... PROGRAMMA JUNIOREN.EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG 3 NOVEMBER 1962 . 
-3u45 GDA 6 - Lens 7 . 

Bl.Zwc;rt 7A-Lens 9 
Rava 10.-Lens 11 

,· Terrein Emmastr. Loosduinën -2u30 
-2u30 
-3u45 
-3u45 
-3u45 

Lens 12 -Valkeniers 5, · 
Lens 13 -DHL 16 ., 
DHL 18 -Lens 14 

-1 u45 Lens 'Pl -Bl.Zw .Pl 
-1u45· Lens'P2 -GDS p2• 
-lu45· 'Velo P4'-Lens P3 
-lu45 Vred.nb.P7-Lens P4 
-2uur. GDA P3 -LE:ns P5 · · 

11 te Wasscn2.o.r 
11 Zuiderpc.rk 

. G 1 L 5/3 V 1 • 
G::l L 5/3 V3 
Terrein te Dolft 

Gi LS/3 
. , 'G2 L5/3 V2 

Terrein· to 'lli,.t_èr:ingen 
Terrëin te Rijm,ijk 
Terrein Emmastr.Loosduinen 

. 
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2u30 · Lens P7 - Lens P6 . 

DE OPSTELLINGEN" . 

G2 L 6/4 V3 
G2 16 

Lens 7 : F.Cril:lberge,J .Kiebert,D.v.d.Steen,A.Roodenrijn,'A.lfogde.:, 
lijns ,N .Koot,R.Brandenburg,R.P,,te.rs ,J .• Ravesteyn,H.Brand nburg 
J .middeldorp, Res.: J.Verhnar, R.•r.d.lVal. Leider: Dhr.R.B'lok. 
Samenkomst: f;lul5 Thcrl;eckdaan, )loek Haagw2g. --- . 

Lens 8 : . ziG. trainj_ng. 
"e,:s 9 : R.Ov2rtoom, R.Duyvest0yn,J .v.Dissel,A.Claass0n,.Lv.Es, 

J-.J,mssen, R.de Groot, Tb.,Duys,F.Jehee,F.Straathof,A.de Brouwer. 
Res.: A.de Vries, Leiclei·: 1hr.H.KeGtman Samenkomst: lu30 J:rm-
1rug. Degene diE; niet tijdig op het punt-·;an s nmE;nkorrs.t kunnen 
zijn dienen dit vrijdagnvond te ln ten weten (zie training). 
tens 11: R.Bruggema;:-is, G.v.d.Togt,R.v.d.Bemt,F.v.d .. Bre;:,me2'; 

Tn .Bruins, J. Wc.lsa:de Wolff, C .Renbel, Th .Brochllrd, J. Cobben, D,Bran
denburg ,R .Eykolhof. Rcs,: G.v.d.Togt.Leider: Dhr.A.v .. Cfostel. 
Samenkomst : 2ul5 ingang teri·ein Rava-VVP. · · · 

. LLns 12: ,als b!"kend. Res ,. : H. v .Bergem, • H?Verbai·en<lse .' Leidèr: 
Dhr.M.Heûrschip. -:--. - · ·• 

Lens 13: F.v.llohecmen,R.v.Boheeme_n,A.Diüjm, C.Rooduijn,J .v.'d. 
Zalm ,H.Heofnagsil, J .N"uyen, F .Heers chop ;J ,de J ongh, F .Hcrr·emans, 
Th.Hoefnag€!1. Ree.: N".v.Leeuwen,, ~'.!IL!.!eyer.Leider: ·Dhr.V&rvl'.art. 

Lens 14: F;!/IondE.laers, R.Guit,J.Blok,J.Eijkm&ns, J,Hölt,L.Duys, 
J. Webbers ,B .Ep0kamp, P. Càs tenmiller,H.Me jan,R.Blok. Rcs. :. E .Groen, 
F.v.Calker, Leider: Br.Theoticus. ·Samenkomst: 2u45·Veluwèplein 

· ( Zie. training) " . · ~ " , .. -~. · · ~ · . ~ . . . . 
" * " .. "· • . . • : - ' . :" J " ' ._ ,_ . • Lens Pl: W.Kou',ienhoven, P.v.d.Aar,J.Colpa,B.fa.s.banhouwer, (!:.Bruins-

ma, P . .:!.e J0ngh,A .Hop ,M ;de Wi t,E .B~kker~ ,_VJ .K,;e tc:w,n ,H.Bijstervelû, 
Res.: B.Kool,A.Hoitink. Leider: Dhr.J.Borsboom. .· • ~ . . . •. . . .. . . . . ens P2: B.v.d.Lans,G.Duyvesteyn,C.Grimoergen,B.v.d.Sprong, 
H .Eg gers, G. y. :L Vdde, H .v,Hulst; J. v,d .Heiden ,A .Hambrook, J.Dissel-
dorp;A: Luscure. Leider:. TI.hr.A.BÓgisch., · .. . . ·. ~--'~ 

Lens P3:';. A .-Tinnèbroék, P .Bl;nken, C Schrover ,. J. Rien.tjes ,F.A.,J. v. 
d.Berg,R.Bogisclr,B .·ho~geveen ,P .He:<,mskérk, Th'; Jan·ssen, P ,v .Dijk; 
A,Bilderbeek. Res.: Th.Thom&ssen, ,Leider: Dhr,J.v,cl.Knaap. Snmen-
komst: lulO Loyweg hoek Hengeloami. • -· · ·-• --. · 
· Lens P4: K .Schouw ,A. v .Essen, C. Lamet, C :v.Leelen,F .11l'èk ,F .Hel ven
steyn ,A.Huis ,A. Vervaart ,F. Cobben,A. Hoek, C .Blok. Res. :- R. v.Wassem, 
Leider: :Chr,P.Epsknmp. Samenkomst: lulO Veluweplein. : • · ·. 

Lens P5: P,Milten1urg, H.liankers,L.Egterts,J.Roozenburg,H.v.Leeuwen 
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H.Overbeek,F.de· Hee:t, B.v.Putten,P.v.d,Breemer,P.de lfoan, 
J .Dcmeyer. Res.: c·.Groen. Leider: Dhr.A.Blqk, Samenkomst: 
lul5 ingang Lcnsterrein. ----

Lens PG : 11'.Engletert,]'.Mourik,E.v.d.Broek,li.Dysseluloem, 
W. Schol tens, E. de Groot, R.Krul, J. v. ~.Meer, ',Y. zuvem:.ar, P.Manè.ers 

G.v.Bcveren. · 
Lens P7 : B:v.Gork~,F.v.d.Berg,H.,.Jlerlo,Th.Booms,P.v.Doe

veren,J .Egberts ,P .Hiep, G. Steinrr,au, J. v. Zon ,F. de Kleyn,M.Kok. · 
-:-:-:-:.;;.: 

. PROGRAMMA JUNIOREN VOOR 

-12uur SHS 1 - Lens 1 

ZONDAG 4 NOVl,MBER 

-12 11 Lens 2-GDA 2 
-12 " GDA 3 - Lens 3 
-2uur Lens 5 -DliL · G 
-2u30 Bl. Zwart 5-Lens 6 · 
DE OPSTELLINGEN : 

Terrein Buul.'tweg 
G2 L 6 / 4 V 3 
Terrein Ockerilmrgh 
G2 L 6/4 V3 
Terrein te Wassencur 

Lens 1: A.v"i.Leeuw,J ,v:,Adrichem,C.Mars,R.Prlr.:c.n,J .v.d.Knasp, 
ï-1. Wubben, C. v. Gemert, J .Kc;etm'.lb ,F. Wubl:,en, P. Po il lot ,H .Zoet. Res. : 
L.RiE:J:1en. Ldder: Dhr.J .Riemen. Samenkomst·: llul5 Juvcbrug. 

Lens ?, N.P,:mnekeet,A.v.Egmond,J .Tufoyer,r!.RoozÏ:,nburg,C.de Heer 
H. de Boer,A. v. Wasueek ,R. Schlüter ,H. Groothuizen; G.·a.c Hoog<l, 
D.W,md.ers. Res~: A,Klèin Ilr~tele:r,A,Verburg. Leider: Dh;r.:f!'. 
11,sker, -- · · · 

i,,ms 3:· ·A..Verbarc.ridse, A.llrouwer,J .C.A.Junssen, R;v.cLVel<le, 
A.v. d. Wal ,M .Herremans, B .Brouwer, Th .Don:burg,lLBr11insma ,E. WarueP
dal!l, G.B:i:jnen, Res.:F.Klink, A.Koeleman,- Leider: Dhr.J.y.:d. 
Wal. 4

·,, '. J .., • 

· Lens 15: J.dc Wa&rt,H.v.kur,C.v.Egmont,P.Schcuten,H.!,lesker 
C .;,~Baal, G. Raaphors:t, J .Engle,bcrt, F .. Meslcer, P .• Bus Md1, J .H<:'ins. 
Res.: H.Brandcnpurg.Leider: Dhr,A.Yan Gestel.. - ,,. 

Lens 6: R.Schot, S .Kretz, Th.Duys ;R.Hqlsheimer,~:.Brocke ,F. 
Nce:cke, J .Dui venvoordû, W. v. Putten,R.Camphuü;en, J. Sme,ele, J .Nauw. 
Rcs.: R.Duyvesteyn, Leider: Dhr .HErrernalis. Smnenkomst: lu30, • 
Javabrug. · 

· ATTENTIE,JUNIORMI EN PUPILLEN.! 
Afschri.jvingen: vóór vrijdàgavond 7 uur ai:m. dhr.A.van G~~tel. 

Tom,:knstraat 166, tel.;339900·. · 
Niet-opkomen: wegens niet-opk'-omen in het afgelopen weekcin<le 

worden A.Koeleman, E.Grocn en C.Groen ,100:r twee wedstrijden als 
reserve opgesteld. 



-71-
-. ·. - .. ---•----••----••--•---- ---------•- ••--••••----•• --••-U-----••- • ••••-

2'Efl_~Q~n.g_: ncg-!lia~ls -.·estigen r;rij er de aanc:ncht op,, d.2·:; er op 

1 novcmbc,1· geen training is. Op dondordse;,8 nov,a.s. iD o:;_• nog 

wel z!lal training, dit ii1 af·.,ijking vm:, do cei'é!.e:,· 1:sedano l'!ededc
linge:14 Do ·beide gro::p,.;n worè.c11 dan clus nog in c1e_ za~l· Ye"J. .. ·1·~;,cht c 

--::-:-:--:-
J)E S~.AND _ l'~A rr~_ ACH'I:f.' Tl~ nonnu: 

.Çc§,..E• Gey:. C-sl, ftc:rl. Pt11. Yoo:r-tG{:en H0:,1" 

Jl.--klaRSe 
:S--klasse 
rM•klassc 
P1J.pl J. J.or1 

f_iict;e :tl -.. ···•-· ···-· 

23 
33 
26 
33 

12 
19 
14 
23 

3 
5 
2 
2 

é) 

9 
10 

8 

27 6ï-43 
4.3 104--64 
30 74-53 
48 lJ.5-35 

1,17 
1,30 
1,1; 
1,,15 

· 1, ,, -. . '>()" ···--· ". ,,9-· 
• Lj.(.J ;1bÜ-1!. -~ .... ~ '-

---------••- ·-----·-- -·-------·---··- ---~-- .. ·•------•- •r- -- --

WF,DSilërtIJDVEïi.Sï:.AG~l-I. 
--1-;;~.; 2--Rijc{,:;_ff-J 4-1 

Dc,,r è.e sJtçhtc WGcrscostandie~ed~Jil en h;;t alibbGrie.:: 

terrein uns dcse v:cdctrijc1. ·;an Lens 2· niet van die kv;.eli tcit, cd.A 

we de laatste weken gewE:ild 1,are:1. Toch kor:. Lens neg_ ree;elr.:,::..:vig 

tot behoorlijke combinaties komen en d.c z~ven<le achtcrccnvoJ.conO . .

overwinning is ook vrijwel niet ·in gevaar geweest. 
Na + 3 minuten ha<l H.Jacobs reeds voo=· een 2-0 voorsprong ge

zorgd-welke bij de,rust toj; 2-1 teruggebracht was. To2n Wil Ven• 

derbos vlak na de pauze de stro1d tot 3-1 ·opvoerde was de strijd 

in feite al beslist. Lens behield ondanks de tégenwind: voortdurend 
het beste van het spel en kreeg ook de meeste kansen, Een hiervan 

werè. er nog benut door Jacobs, zodat de einil.stani!. op 4-J. werd be•• 
paald. Door puntenverlies van de.concurrenten neemt onze tweede 

editie thans een fraaie positie· in op de ranglijst en we vervrach
ten dan ook d~t on7e jongens dezé ereplaats met al hun en~housias

me zullen verdedigen in de komende zware wedstrijden'. 
Lens 4-0DE 4: In een wedstrijd die tweemaal onderbroken wèrd en mede 
daardoor een rom~elig karakter kreeg, zegevierèe Lens 4 met 4-2 
over ODE. Hiermee kwam de overwinning bij het elftal, dat daar on-• 
getwijfeld het meeste recht op had. Weliswaar werd bij ODE indivi

dueel saril.ig gespeel~, maar het hechtere ploegverband en een betere 
spelopvatting deden tenslotte de balans ten gunste van Lens door
slaan. Een vrij snel verkregen voorsprong, werd in eerste instan
tie door ODE nog ingelO?en, mear nadat Burghouwt en Witting voor 

een 3-1 voorsprong hadden zorg gedragen, was het pleit beslecht. 
Voor de rust was nog een onprettig incident te noteren. Een van 

de ODE-spelers was nl. zo ongel.u.1<:kig zijn been te breken bij een 
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e&n cverigens heel onschuldige botsing. N" de rust hield het kns-overwicht &an wst tenslotte nog uitgedrukt werd in een prc,chtige trEeffer van Wi tting, die door Schipl)U'S vrij voor doel ger.î.:·,no·cuvr~ g:çd WGS. 
Lens 8 is zond~g iolkomen verkeerde weg ingeslagcm n::idc,t het de 2 voornfg,-:,,,ncle wedstrijden juist op de goede y;eg bleek tu ::,ijn. En het b:.gon ullemaal nog niet e<.,ns zo slecht, wqnt di•rc,cru !l'l aftrap begon Lens cnth·•usü,st h<c t Full Spe<'-d deel te bustnken er. er :mtstond,n zelfs c:nkele fr:·c,ie lcc.nsen. Het missc:n dc,rirvan dnrr onzü ZW'1k spc!lLnde vo0rhocde stimuleerde de Dclft,-naren echter Em nafürt zij dror Cün fortuinlijk doelpunt de leiding hél.dden genomen was het hek van de d:m. In het centrur.t nl. vielen door een volko,~en onvoldoende dekking zulke g2.ten d-:t het in E:en mm van tijd û-4 stand. Kees Krz.s scoorde voor de rust nog t,,g~n me.,.r prr.mpt c1,,,,rop nntwr"rdden de rnndr1i tt0n weer. Na de pauze, sot c0n 1-5 achttrst~nd, ging het wc. t be ter crid-.,t de d0f0nsie or heel wq t tetur in v12s en ook de v0orh<1~de er iets ml:'.cr o.~~r.. deed. Toch V08rden de Delftenaren de sk:r.d r.og op tot 1-7 en dnarmer, !c-. wn het einde nc,dnt a-::nvoerder KooG v>1n Zor. een pr•n-::1 ty door de ui tGtokencle D0lftse k8eper zag gcstopt 1 v:a&rmE.::e hij de kpns de st:::ind eer... iets dr-:,::glijker uLJ.nzicr, ts geven onbunut liet. -:-.-.-

GROüT 11 NEUZEN.BAL" ... i:;:.mv:,ng 8u3ü. -. Over 11 dr.gen : Zond3i,: de E?lfde van de elfde· om elf minuten vr:,or elf wordt in 0mi cluJge·bouw tijdens het 11 Lol.S neuzenb3l 11 Frins Carnnval d_c-,r.r de re.,~d van elf voorgesteld. Deze r1vond wcrrlt lE;sliSt geen "Flop" rrwe;r- ongl,twijféld een " Top". I, dc,re b.cz~cker (dus eik~ knslid) wordt ,verzocht spccbnl zijn "·neus II vMr deze gelegenheid op te tuigen (n:ctuurlijk of kunstr::atig). De, R1:ad w,n Elf, uxperts op-" neuzen"tcrrcin znl éian de meest- ,;riginele-1,engstedikste of natte neus, de b_c.kGndo "Edmson ''. ui tr"iken. Overl:qdig U· voor deze·· specinle Le,nsavond .~c:n tc sporen._, 
De Kont~ktcrnmissie. ===-======:;;====;::;:: _i=::::========:::;=. =' . ===============-===== _:::;:;:::::::-=== 
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Rcde.ctie: A. Peels, V/ilhelmir..astr.25,.Lsd.tel.396583 

J .Ku;cpers 
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36e JAARGANG (1962-19G3) n°11 8 Nov 62 

Do.-derdag 
Zaterdag 
Zondag 

8 nov 62 
10 Il 

11 Il 

LENS I Z_4KAGENDA 
Junic,rentraining 
Lens 7,8,9,11;13,14,Pl t/m 6 
Ser... Lè:r.s l en 7; Jun. 1 , 3 , 5 en 6 
GROOT ffEUZENBAL . 

Manr..c':àg 12 " Clubavond, klaver jasdri ve 
Dinsdag 13 " Jur..iorentrainïng 
Woensdag 14 " Pupillentraining; Seuiorer.. training 
Donderdag 15 11 

· Jur..ior,mtraining. ,,._ 
====-= ====================================================c.;· 
REDACTIONELE üVIRPEINZING. · ·•,,~ 

Na een bijz 0 nder lange periode waarin we van conh,ctavonden 
verstoken zijn geweest heeft thans onze nieuwe, en derhalve van 
activiteit brPiser..de, contactcommissie èeslot<-n radicaal aan deze 
voor de verenigingsgeest nu nicl~ èepaalc} bevorderlijke torntanri 
een einde te make~, Zij heeft namelijk'Lesloter. ,A.S. ZONDAGAVONB, 
AANVANG 20u30 ALLE f~estlievende Lens~rs (en hopelijk zijn dat er 
vel1c,r.!) ê<sn r,uderwetse contactavond aan te bieden die J,,linkt als 
een klok. Om U alv steen klein èeetje op de hoogte te brengen 
laten v1e hieronder de indeling van deze avond volg,m 
20u;i0-21.- : Dansen • ' 
21.00uur : Installatie van de Raad ven 1lf 
21. ??-22.49: Dansen met dî,ierse ·attracties. 
ELF 1!INTIITE!f,VOOL ELF: ·voorst0llen van PRINS CARNAVAL door de 
Vocrzi tter van de Raad van .Elf, waarna verwelkoming van deze il
lustere figuur' door onze eigen voorzit'ter ! 
'23. ??-24uur: Tijd waarin' de .alreeds aanwezige feeststemming tot 
een hoogtepunt zal ke>men oni eldus deze contactavond in een echte 
carnavalssfeer te èesluiten. ' 

Tot zover dan in grot.c lijnen het programma voor. de a.s. con
tactavond, allcet nog i'.i t : voor' een werkelijk goede sfeer in een 
vereniging zijn dergélijkc - a\'Onder. var.. ENORM te lang. Men l.cert 
elkaar pas goed op con.tac,t-of fe'estavor.den kenne,;,, dat l1àt nooit 
op het voetbnlveld allepn. Daarom Lchsers: komt Zondag. in groten 
get:,_le naar de Eengelolaan, leet' de -zindelijke vriendelijke beeld
buis eens aan zijn lot over om U) in de carnavalsvre:iigde td storten. 
U zult er g0m1 spijt van krijgH. ! 
-:::;::-::=:::::::;::::;::::;:=-~•-• -•• - ,_o.,:0-- --••·• • -.,. ••~ •- - M"": =-:•• •••-•• ' -- •--- •- •••n•••• -•-•• -•--•-•--••-••--- ----•-• • - • ••-••••'••• 
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-------------------------------------------------------------.. . •·· ' .. . 

OFFICIE,Ji,L 
In ballotage: 
n°46 J.Lukassen 16.9.46 Wolwcvcrsgaarde, 73 

47 J.C.M.Matla 23.9.53 Ratldvee~ 213 
48 E.A.P.R. van Acker 11.4.48 Lcyweg 420 
49 J .G.P.Pijnappel, 21.2.51 Norgstr. 33 

BESTUURSVERGADERING: 
Van de heer G.Jehee werd bericht Olltvangen. dat hij zijn .,toe

zegging voor de redactie-c01J1ilissie niet gt.stand kan doen. Hier
in is derhalve weer een vacature, waarin het b:stuur spoedig 
hoopt te kunnen voorzien. · · 

Een rapport van de junioren-commissie was een goede ba.sis vee 
uitgebreide besp,;ekingen. Hieruit bleek weer eens duidelijk hoE 
horc,veel werk er moet V{Ord.en verricht om de junioren-en pupiller 
afdeling naar behoren te doen drrmien. lilàar ook kwam al vast 
te staan dat hierbij de volledige m8dewerking van alle, junio
ren-en pupillen vereist is. Speciaal het punt niet opkomen en 
afschrijven verdient aller aandacht. Vanzelfs;:,rc.k6nd geldt dit 
ook voor de senioren. Het lijkt gewenst er nogcens nadrukkelijk 
op te wijzen, dat elk lid groot of klein, verplicht is tijdig, 
dat is ui ter lijk vrijdagavond bericht van verhind<,ring te zen
den. Inditn in ze<lr •ijzondore. gevallen aan deze verplichting 
niet zou kunnen worden voldaap. dan moet '.tinnen 24uur na.de 
wcdstz:;ijd, de r,,den van wegblijven resp. aan de secretaris 
van de elftal-of juniorenc"m_miRsie word.en opgegeven. Dit laatsi 
is bs-sl_ist een kwestie'van --fatsoen. Elk lid w<"'rdt er no_gmaals 
op gewezen, dat bij niet opkomen, maatregelen zullen worden ge
nomen. 

Onze vereniging wordt, gelukkig,. steeds groter. Uit de kwanti 
t,i t komt vanzelfs.prc•kend de kwcli tei t naur voren. Maar ook de 
werkzcsmheden nemen toe. Er moeten dus riog meer medmverkers ko
men. Mocht er in de_ komènde weken, voor een of m,dcre functie, 
een beroep op U wo.rden gedaan, begin _dan niet met te .zeggen, 
dat U gem tijd beschikbaar ·hebt. Met een beetje go8de wil kuni 

· U al tijd iets mtrnr doen, dan U tot heden voor de ver,mig_ing het 
gedaan. 

Iri de komende weken hopen we op _di'b-erse_ z.ikon nader in te 
gaan. 
VARIA H.Houkes,secretcris 

Ja, .r,,n van Venrooy is weer thuis. En hoewel hij de in
structie ]l...,eft meegekregen he.t de eerste weken nog kalm aan te 
doen, hebbE,n we hem deze w<èek reeds tweemaal aan do telefoon ge 
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had. Het bloed -kruipt immers waar het niet gaan kan. Graag wil 
hij de leden hsrtelijk danken Voor de blijken -,·an belangsfalliag · 
en voor de attentie hem, bij zijn thuiskomst, bea:,ezen, 

-Dinstlcg 13- n_ov.a .. s. is_ een heel bijzop.dere dng -~.,.c.:.>:r -d8 Leer 
en mevroi;w J. C .Hoppenbrouwers..:van Gemert. Bciu<è;, r:oeds j2J.'enlang 
dnm;eu:i.' en c1.çnatrice van onze vereniging hopen op ,Jeze d~.g hun 
9C-jarige echtw,reniging te ge:denken. Onze hartelijke gelukwer.sen 
aan het gouden paar. Moge God hen nog een goede levensavond schen
ken. Ook aan hun zonen onze gelukwcn~en. We weten dat Ab n.O[( stec'.l.,• 
een trouw en actief lid is, t,:,rwijl J,ad, Piet, Cor en Jan, ondanks .... 
hun verblijf in Curaéao, 1mJ:t grotR belm:gstelling de verrichtingen 
van Lens blijven volgen; en dan°iiog steeds op de donateu:rslijst 
staan ingéschreven. En vcorlopig begoeven we ons omtrent de toe-.' 
komst niet ongerust te maken, want ook 1deinzoon•" Henk " staat 
ondanks zijn ruim 2 ·jarige leeftj_jd., re8clS gedur1c,ndd dezelftle tijd 
op de ledenlijst. Ter g8legenheic1 wm dit mooj_e féest wo:;:-0.-t op 
12 nov. om no gen uur ,:en H .Mis opgedJ.0 agen ir. de kerk -,an de H. 
Martha aan de Hoefkade. 1 s Middags van 3-5uar receptie san h,Jt 
adres Locsduinsekade,60. '· 

,,Maandagmorgen werden de heer en M~vrouw F .Mnurik-Michgels 
reeds vroeg verrast met een dochter waaraan de n~am Bernadette 
we.rd gegeven. Hartelijk gefeJici teerd·, Het zal voor Frans wel .. ·. 
moeilijk zijn, om na een flink aantal •jaren,· v,eer aan de luier
was te moeten. 

-Mevrouw S.Cromberge, v.Bleiswijkstr.156, vraagt een complete 
voetbaluitrusting, m.u.v. voetbalschoenen ter overname. 
VAN HET WEDSTRIJDFRONT. 

Zondag a.s. treedt·Leris 1 in Góud~'•·aantegen Donk, een·wedstr"ïjd 
die 14 dagen golèden moest worden afgelast. Dit wordt alweer een· 
belangrijke wedstrïjd voor onze voortrekkers, gezien de niet be-· 
paald florissante positie op de ranglijst. DONK s·taat ,er e.anzien
lijk beter ·voor, hetgeen ons er echter niet vim weerhoüdt t·e hopen 
da:t onze 0erste editie zijn positie' toch'weer wat zal beteren 
door de puntjE:s uit Gouda mee-te'.nemen. Tussen hsàkjes, gezien 
het karig programma voor zondag, verwachten we wel een bd1oorlijk 
aanta'l supporters, zodat-,iweterimin'ste inet een'volie bus kunnen 
starten •• • · 

Lens 7 neemt het r an de Heng0lolaan · op tegen è.e tweede cdi tie 
van DHB. Gezien de bepaald niet slechte resultaten van dit elftal 
de laatste w.:iken, we noteerden a. a. een fraaiè zege op koploper 
OSC, geloven we dat Lens 7 wel in staat geacht mag worden zondag 
één of misschien wel 2 punten op DHB te veroveren. 
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Verder willen we de senior.en van de elftallen 4 t/m 8 er ll.Og 
eens met klem op wijzen dat de TO opnü.uw pogingen ió het werk 
stelt voor deze spc,lers e0n trr.iningscampagne op t0 zetten. 
Geinteresseerde spelers behoeven alleen maar een briefkaartj, 
te sturen naar de Heer L.Janssen, Melis S:tokelaan 1448 en hun 
opge.ve wordt genoteerd. Bij vo;Ldoencle,deelname kan. dan binnen
kort vrorden gestart. Onnodig te zeggen dat deze trr.ining geen 
ovorbodige luxe is gezien de_ tot nu toe behaslde resultsten. 
We verwachten daarom dat ic.der diEc maa;r- enigszins kan zich zal 
opg(,ven! 
TvTO-NILUWS. 

Zaterd.agmiddag j .1. kwam Jos Joger triomfantelijk m1.Jn huis
kamer binnenstappen. En met de officiële papieren in de hand, 
toonde hij aan, dat voor de eerste keer in de Lens-toto-historie 
de 5000 kolommen, in een week, waren overschreden. De wedden
schap tussen <>ns afgesloten had hij gewonnen. En natuurlijk moe
ten bij een weddenschap beide partijen een rèdelijkG kans heb
ben, maar dat hij er in zou slc:gen rcLds in d.:: elfde wE:ek, deze 
grens te passeren, had ik beslist niet verwacht. Gefslicitcercl 
Jos. Ik weet hoeveel werk hiervoór dc<>r jou en jo medewerkers 
is verricht. ·En als van nu af can alle Lensers boven de 18 eens 

· d 111 gingen mee oen . . . , Il H uk 
p s .. " o es 
-·-·Inderdaad een nieuw rekord m~ar ook oen winnaar met 12 ptn. 
zoals Jos nns ~ojuist mededeelde. Voorzober bekend liggen momen
tGel de honderdjes om.maar _niet te spreken van duizendj"s zeer 
gunstig en namens geheel Lens onze hartelijke gelukwensen Heer s. - . 
PROGRAKMA SENIOREN VOOR ZONDAG,11 NOVEMBER 1962. · 

-12uur Donk 1 2 Lens 1 
-12uur Lens 7 - Dllll 2 . 
DE ûPSTELLINGEN': 

Terrein ONA veld to GOUDA 
_Veld 1 Geb.l Lok. 5-3 

Lens 1 : C.v.d.Beek, .W,Hansen,H.Kemper,l,!.v.Zilfhout,J .Ras,H.Ha
ket, W. Vend,.,rbos ,H .P, v, d. Spèk, W. v .Eijden, P .M-:.ershock, P. ~-e Haas. 
Res.:~.Nieuwenhoven,G.Halleen. kider: Dhr.H.A.v.d.Steen. 
Samenkomst: 10u45 Café Hierck, Apeldoornselaàn. 

Lens 7 :J .Frijtere, R.Becker.,E.Löw~nstein,J .M>lier,ÎI.Lau,C .. v. 
Gein,J.Groeneveld,W.Krapels,A.v.Weera,G.Lam,A.dc Jong. Res.: 
R.Gelauff, P.Schulten. 
Afschrijvingen vó&r Vrijdagavond 9 uur aan de heer J.Linne
weever, Slijkeinde,21,tel.639090. 
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------ .. -----------------------·--------------------------------
PROGRA!YIMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 18 NOVEMBER 1962 

··2u30 Stolvd.jk 1-Lens 1 ; Lens 2 vrij {indien mogelijk vriendschap

pelijke wedstrijd): 12uur DHC 6-Lens 3; 12uur Lens 4-Delfia 4 ; 
12uur BTC 5.,.Lens 5 ; 12uur VUC lU-Lens 6; 2uur Ler:s 7-S.V.de Jagers 3 

12uur Lens 8-Bl. Zw1,rt 8. 
PROGRAMMA JUNIORJi,lGEN PUPILLEN VOOR ZATERDAG: 

-3u45. Lens 7 - Gr.W.Vac 6 Gl 15/3 Vl 

- 3u45 Q,. Steps 7-Lens 8 .•, Teri·ein Nijkerk laan 

-3u45 DRL ll. - Lens 9, • Terre:in te DE,lft 

-3u45 Lens 11- GDS 5 , G2 16/ 4 V3 

-2u30 g,.Steps 11-Lens 13 Terrein Nijkerklaan· 

-3u45 L_ens 14-Valkeniers 6 G2 15/3 V2 ·. 
-lu45 Westl,:mdia Pl-Lens Pl Terrein te Ncaldwijk 

-lu45 Vredenb .P2 - Lens P2 'rerrein ten Vrcd,.nburchweg 

-lu45 Lens P3 - Vredenb.P3' Gl 15/3 Vl 

-lu45 Lens P4 GDA P3 · .. G2 16/4 v3 
-lu45 Lens P5 Juvcntas P~ G2 15/3 V2 

-2u30 DHBRK P3 - Lens P6 · errein Ockenburgh 

-2u30 Le,ns P5 • ·Lens P7 . Gl 14 V l 

DE OPSTELLINGEN': 
Lens 7 : · ]'; Crombèrge, J .Kiebert,D. v.d. St0en, A. Roodenrijs,A .1'!11gde

lijnsN .Koot,R.Brandenburg, R. Pq1ers , J .Re.vesteyn,l'I.Brandènburg, 

J.Middeldorp. Res.: G.Raaphosrt.Leider: Dhr.R.Blok. ' . 

Lens 8: G.Crama, J.Groothui;en, G.v.d.Togt,F.Koene, V/.Verbarendse 

J. Verhaar ,R .v. d,Wal ,E·.Degener, vr.Eykclhof ,~'. J .Meyer, P .Helvenstein 

Res.: A .Koopme.ns, Leider : Br. Theoticus. Samenkomst: · 3u30 ingang 

Q.uick Stepsterrein. 
Lens 9 : R.Overtoom,R.Duyvesteyn, J.v.Dissel,G.v.d.Kley,A.v.Es, 

J.Janssen,J.Jehee, F.Straathof,lll'.Jehee,A.v.d.Beek,A.de Brouwer. 

Res,: A.Cla::issen, Leider: Dhr .• H.Kcctman. Samenkomst: 2u45 Veluwe-

pléin. . . . 

Lens 11: áls bE.kend. Re~.: C.Vervaart, L.Schuurman: Leider: Dhr. 

-A.Y.Gastel. ·- --. · ·• · · _ . 

Lens 13: F .v .Boher:men ,'R >v :BÓhE.emen; A, Duym; C. Rc-C'duijn, J. v.d. Zalîn, 

N.v.Le\uwen,J.NÛyen,';;'.Hêêrschop,J.de·Jongh,F.Herremans;Th.Hoefnagel 

Res.: H.Hoefnagel,H.Mejan:Ilhr.C.Vervaart.Smnenkomst: · 21115 ingang 
-- . ., . ' ~ 

Quick Ste·r,s terrein. · . · · _ -. 

Lens· 14: - A·. Vervaart ,R.Gliit, J .Blok, J .Holt ,E·._Groen, H. Yerbar.endse 

J. Vlebbers, J;Eykmans ,F .Mondelaers ,P. Cas tenmiller ,R.Blok. · ~: 

B .Epskamp, -Ir.·Duys. :Gei der: Dhr .:!LHc~rschop. 
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Lens Pl : els vorige week. Rcs.: H.Eggers. Leider: Dhr.H.Bora-• bÖ;m. Samenkomst: luur ingang Lcnsterrein. 
f!9J.l~-:_p2 : B, v.d. Lans, J. v .d .He.iden, C. Grimborgcn,B. v. d.Sproi;t,r, ~.A.J.v.d.Bere,G.v.d.Velde,H.v.Ilulst,B.Kool,A.Hambroók,J.Disseldorp,.A.Lusoüer~- _!Ie::,: P.Hiep. Leider: Br.Thuoticus. Samenklilmst: lulO VeluwepJ.ein. 
_fo!]E._ P2_ : A. TinnehbroGk, P .B;tanken, C. Schrover ,K. Schot,w, G .Duyb-esteijn, A .Hoi tink,B .Hoogeveen,P .fü cmskerk, Th. Jcmocen, J .Rientjjes, A.Bilder\ieek. Res.: R.Bogisch. Leider: Dhr.J.v.d.Knaap. Lens P4 : E.G1·Öen,A.v.Essen, A.Vervaart,F.Helvenst~yn,F.Blnk, C.v.DE:elen,R.v.Wassem.A.Huis,F.Cobben,A.Hoek,C.Blok. Res.: C?Laroot, H.v.Berlo. L~ider: Dhr.P.Epskamp. ---Lens P'.?_: P.Miltenb\j.rg,L.Egberts,P.v.Dijk,J.Rooze.nbnrg,H.v: Lecuwcn,F. de Heer ,H. Over beek ,B.v. d.Putten, P. v. à..Bn.cmer ,J .Dcmeyer G ,. Ci·ombcrge .Res.: J. v .Zon, Th.Bocms. Leider: · Dhr .A .l31ok. Lens P6 : i/.Englebert,F.Mourik,G.v.Beveren,N.Dysselbloèm, E ,v .d .Broek, J .Egberts ,P .1bnfü;rs ,E. de Groot, R. Vinkesteyn, Th. Thomassen, P.de Haan. Rcs.: R.!Crul,W.Scholtens. Leider: Dhr.-J. Nuyons. Samenk0mst: lu30 ingang LE:nsterrein. Lens P7 : H.Pijnappel,F.v.d.Berg,H.v.Berlo,Th.Booms,P.y.illoèverën M.Kok, G.StE:inman, J;v.Zon;F':de: Kleyn,B.v.Gorkw;:,J .Matla·. Lei-. der: Dhr.C.Kras. 

-.-
-:-:-:-:-PROGRAiilll!A JUNIORÉN" VOOR ZONDÀG, 11 

-12uur Lens 1 - Laclckwart;ier 1 
-12uur Den Hoorn 1- Lens 3 
-12uur DHBRK 3 -. Lens 5 
-12uur Lens 6·-. 0sc·3 
DE OPSTELLINGEN: · 

Nove.mber: 
. G2 L6/4 !13 

Terrein te Den Hoorn 
" . Ookcnburgh 

G2' 15/3 V2 , . 
~ ~ f 

'·. 

Lens 1 : A.v.d.Leeuw, J.v.;.Adrichem,·C.Mars,R.Polmàn,J/v.d.K~aap, H''IVubben, F.v.Gemert, .J .. Ke_etman, F.\Vubben, P.Poillot,J.Zoet: Res.: ·L.Ricmen,C.cle Heer. Leider: Dhr.Ricmen: ,. Lëiïs 3 : A.Verbcrend:3e., A.v .. Egmond,J,C.A.Janssen,R.v.d:Velde, · H.v.d. Vlal ,A .Koeleman ,A.;Kleiri. Breteler ,Il. v.Paasson,M.Bruinsma,. . E.Warmcrdam,A.Verburg,Res. :· G.v:Bijnen, B.Brouwor. Leider: Dhr. v.d. Wal. Samenkomst: llüUr Veluwéplëin. · ·• ·• · · • Lens 5 : J .de Waart,):I.v.Leti!,C.v.Egmont,P.Schömtcn,H.Tu!Gsker, C.v Baal,G.Raapp.orst,J.EnglE..bcrt,G:Mesk&r,P.Busman,J.Heins Res.: H.Brandenburg, Leider: Dhr.A.van Gastel: Samenkomst: llu45 ingang Sportterrein Ockenburgh. 
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----------------------------------------------------------------
Le~s 6: R .Sch~t, S .Y.retz·, Th •. Duys, R.Holsheimer ,M.Broeke ,F. Neecke, 

R.de G:root,J.Nauw,R.Camphuizen,A.Lamot,A.dc Vries. Res.: W.v. 

Putten, J.Duiveonvoo:rde. Leicler: Dhr.Herremans. -

ATTENTIE JUNIORl'.N EN PUPILLEN: 

Afschri.jYingon v66r vrijdagavond 7uur aan dhr.A. v.Gastel; Toma

tenstraat 166. Indien telefonisch (nr.339900) alleen·tussen 6 en 

7 uur. . . . 

· 'Rectificatie: 'in de vorige Lcns1·evue werd melding gemaakt van 

niet-opkomen van A.Koeleman, C.Groen en E.Groeri. Nader is gebleken 

dat deze jongens wel. bericht van verhindering hadden gegeven, maar 

dat dit bericht ons niet had bereikt. 'Eelffi rectificatie met excuus 

onzerzijd.s achten wij dan ook op zijn plaats. Ui tera:.:rd is ervoor 

ge>iorgd, dat d .Ji_c.trokkenen gem wedstrijd hebben beho<.ven te mis-

s~n. 
Training Junioren. 

JUKO 

e juniorentraining op het vc.ld gaat weEcr gewoon door. D.e zar,1-

training in de Herscfü:;l'st:raat is met ingang van woensdag jl. ge

ëindigd, om:l::t d€' zaal verbouwd wordt. Ook van avond dus geen 

zaal~raining. T.D. 

Niet-opkomen: 
Wegens nic-t-cpkoman wqrdt C .Lamot voor twee wedstrijden als re

serve. opgesteld. Wegens te laat afschrijven krijgt R,Bogisch één 

reserv:ebeurt. 
Reserveprogramma: 

Als zaterdug de wedstrijd van Lens Pl wordt afgelast k&n dit 

.elft@-1 (met B.v.d.Sprang, J .v.d.Heiden, B.v.d.Lans; B.J{ool, 

A.Hambrook, _C.Grimbergen,H.Eggers) terecht in de gymzaal de Gheyn

straat 51 om kwart voor twee. 

Als de wedstrijd van L8ns 11 niet doorgaat, kan dit elftal in 

de Gheynstrnnt t(recht om 3u20, ., 

PROGIÜMMA 1 7 en 18 NOVEl.lBER: ,, . 

Q.uick Steps 1-k.n_s 1 ; Lens 2-,:Gr_.W.Vac ; Lens 3-Velo 2; Lc.ns 5-

Bl.Zwart 4; Lt,ns 6.vrij; Lens'( vrij;_ .Lens 8-_GDA 8; Lens 9-Vro

denburch 12; Lens 11 vrij; GDS 6-Lens 12; Lens 13-Bl.Zwart 10; 

Wostlandia ll-Le11s 14; Lens Pl".'Vredenburch·; Lens P2-Vrt dl-nburch 2; 

Vredenburch 5-Lens P3; Velo· 4-Lens P4, DHBPJ{ 3-Lens P5; Lens P6-

Juventns 4. 

DE PRES1Tit fil,K:ENING. 
-:-:-:-:-:-

' 

Omdat de rr:nglijst van Lens 1 wekelijks in de diverse c0uranten 

staat afgedrukt en de positie van onze voortr:kkers dus wel alge

meen bekend is, geven v:e thans een ov€rzicht van de prestaties van 
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L,.ns 2, 3 en 4. Lens 2 · en 3 zijn beid·e ingedeeld in de eerste klas van de afdeling dGn Haag en wel in de afd. H, u1 1 G. Lons?. heeft 10 tcgenatanders en fuOetvdus ?.0 PGdstrijden spelen, LLns 3 heeft 9 t,•genstande:rs· ert komt derh2.l vo 18 k(ier in het strijdperk. Voor de eerste helft van de co.:peti tT& hebben beide elftallen nog twee wedstrijden t<:egoed t.w. LLns 2 tegen ADS en VIOS en kns 3 tegen DHC èn HBS. De st2nd is per heden: 
LENS 2 8 7 . 1 - 15 
Vorburch2 7 5 2 0 12 
ADS 2 7 4. 1 2 9 
ODB 2 7 3· 3 1 9 
VIUS 3 7 3 I 3 7 
Naaldw.2 8 3 1 4 7 
T0 Vforv. 7 2 2 3 6 
' s-Grav. 8 3 5 C ,. 

·AD0 6 7 2 5 4 
V r orb . 2 7 l 1 5 3 
Rijsw.3 7 1 6 2 

RVC 5 
C~ler.5 
Vue 5 
AD0 7 
Westl.3 
Gr.w.3 
Dl!C 6 
Lens 3 
'elo 3 
HBS 6 

7 6 
lp 5 
7 · 5 
7 4 
7 4 
7 3 
7 . 2 
7 2 
7 2 
7 1 

1 . 12 
2 10 
2 10 
3 8 

-- . 3 8 
1 3 7 
1 4 5 

5 4 
5 4 
5 2 

üns tVib.dC E:lft-Hl vcrspc;elde slechts een punt en r:cl -in de eerste thuiswedstrijd' t,:gen Verburch. Verl:J.urch moest bovendien n,sg ec,n punt in de ui twedatrijd t, gen Te Werve 2 afst,::nn. De positie van onze reserves is dus bijzondor frnai, hoewel het v~rdere verloop van de camp<- ti tie wGl zal. a,mtonen, dat alle krachten dienen te worden ingesapr.r.en. Persoonlijk acht ik To Werv-e een ge-vaG.rlijke teg, m:tc.nder. D,,_arom juist in r:e periode d,:it er ·onr.egelm6. tig gGvoutbald gr,at worden, trainen _heren ! ! 
Het fü:rde elft2l tóekte 2 ovurwir.ningen ·n'.,•èrbij de 4-2 zege op Culeri tas bijzonder verr.ienstclijk was. Ook tegen Gr. W. Vac werd een overv,innir.g boh,::,-,ld. Dc:t:ren tégen zijtj onkcle v;eds tri jden bep8,üd ongeluk:.,ig verloren. Ik denk o.in. aan de ui twedstrijd tqç,m RVC (3'-2) .' Als de vorm·van de L:wtote weken 'kan worden geh,mdhnafè. ,· dan ziE!h wc, Len·s 3 spoedig oen nantal plaats.m stijg<:ei;,. Maar dan is ·het ook nooè.zákelijk ",kt deze spelers zich 's-Wocnsdagavonds op de Hcngelolaan rwlden .• 'llgesproken! Zonls loekend spelen Lens 4,5 en 6 in de è.erdo klus vari de cifd.den H'.iag en zijn resp. 'ingedeeld in 3 B,3 Kon 3 M. 

· · Vo:rvolK v, lg. Lensrc·vue fl.Hnukc:s -=-=-=---======================================-=============== 



DE LEN.SREVUE 
Weekblad v ,d~R.K. V. V • ."LENIG en SNEL" 

Redactie : A.Poels, Wilh~lminastr,25,Lsd.tel,396583 
J .~pers ·· · 

--=--===--=-------------------------.--------------------------
36e JAARGANG (1962-1963) n°12 15 Nov 62 

~==================-===-==--=-----=.--=---=--==--=------=------
:• 

LENS'ZAKAGENDA 
Donderdag 15 Nov : Juniorentraining:-
Zaterdag 17 11· Lens jun, B,9,11 t/m 14, Pl .t/m 6 

Zondag 18 Il Lens 1 t/m 8 sei'l. jun. 1,2,3,5 

Maandag 19 Il Cl•bavond, klaverjadrive 
Dinsdag 20 -" Juniorentraining{ -
Woensdag 21 Il . Pup.training; seniorentraining ., 

Donderdag 22 Il Junioren tr·aïning:~ 
Zaterdag l dec St.Nicolaasay,9?1g,",,yCJqr è.e pupillen. ,..,. 
=========================================================-==-=--: •! 

tEDACTIONELE OVIRPEINZING 
let winnende team ~ •.. (1) · 

• 

Er is in Nederland vrijwel geen man," die zo •aan de weg timmert 

tls de bondscoach van de KNVB, Men kan E,r dien tengevolge blinde-, 

cings op vertrouwen dat deze functionaris het doelwit ïi;i van soins 

5enadeloze kritiek. Welnu,· dit vertrouwen wordt niet beschaamd: 

)e meest subtiele en daarom ook doel!treffenn.ste• opmerking vernamen 

~1.J van onze bondsvoorzitter, die immers sprak van een " voortref-, __ 

felijke oefenmeE:ster ", . 
Wij kunnen de critici in zoverre. volgen\ dat inderdaad voor 

buitenstaanders vaak g~en duidelijke. bej,eidslijn •te ond111rséheiden 

is, Men improviseert op zeer korte •j;ermijn en _maakt daarmee een; 

fout, die met verwijzing naar de vele problemen, niet helemaal 

goed gepraat is. Opmerkelijk in dit verband is het,J;eit, dat in 

irie opeenvolgende interlandwedstrijden niet al],een de -S.!llDlenstel

ling van dit elftal , maar ook de wedstrijdtaktiek grondig werd 

gewijzigd.' - .- ··1 _ ·· - · 
Nu is hot_ aardige, dat men deze .zàken op een afstand vrij ob

jectief kan beoordelen, Als men ze daarna echter op de eigen 

vereniging betrekt, doet men een verràssende ontdekking. Hier 

verliest men enkele algemene beleidspunten ten aanzien van de voor~ 

bereiding en sam~nstelling van het ~~rste elftal ·niet uit het oog, 

Maar men heeft eveneens duidelijke behoefte aan een winnend team 

en er kan dus over deze uitgangspuntén verschil van opvatting bè

staan. Wij komen hierop nog terug en1 zullen dan tevens zien, wat 

zoal ter verdediging van de bondscoach' aan ~e voeren is. 

---------=-----------------------,-----. --------------------------

·i 

J 
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lknioren: 

Donk 1 - Lens 1 
Lens . 7 - DHB ?. 

Pupillen 

f,1 
3,...1 

W.Land.Pl-Lens Pl · 0-2 
Vredenb.P2-Lens P2 1-1 
Lens P3 -Vro~rnb.P3 3-1 
Lens P4 -GDA P3 2-0 
Lenc P5 -Juyentas P4 2-0 
DHERK P3 -LmÏs P6 3-0 

Nieuwe leden: 

Junioren 
Ler:s 1 - Laakk•.v. l 

-Den.Hoorn 1- Lens 
DHERK 3 -Lens 5 
Lens 6 · -OSC 3 

· kns 7· -Gr,W.6 
Q,.St. 7 -L,·ns 8 

. DHL 11 . -Ler.s 9 
Lens ·11 -GD_S 5 
Q,. St .11 ·-Lens 15 
Lens 14 -Velk. 6 

-:-:-:-: .:..:-
OFFICIEEL 

. 

0-5 
3 uitg. 

4-7 
2-5 
8-2 
7-1 
2'-3 
4-2 
0-5 
1-2 

,.......n°471 G.Cromberge 18.11.51 v.Rleiswijkstr.156 
_,,. 472 J.C.M. Matla 23.9.53 
,,,. 473 Van Acker A.P.R. 11.4-48 
.,1 474 P:ijJ.appel, J.G.J. 21.2.51 
In ballotni,:E:; 

Randve,,n 213 · 
Lryweg 4;,o tel.663571 
N<'rgs;!;.:r,.33 . .. , .. 

n°50 Verschuyl, J.V.. ~-4-48 Norgstr.29 
51 a>c Vries P.N.F.G. 28-2.52 IJrapeniersgaarde 37 VARIA 

-Dinsdag, 27 November a.s. gaat Hac Beyersbecrgen zijr. vrijgc,z..llen-bPstaan beëindigen. Hij hoopt dan in het huwelijk te t~·eden met Mej .G.Bruschke .. Vhj wenser. het jonge paar van har~e g8luk. Onze beste wensen vcrgezell&n hen op hun verdere /levenspad. De ftUwelijksinzegeming ·vindt plaats in dc kerk van . St.i'iillibrord te _Oegstg~cst om lOu30. Geleg,mhcid tot gelukwensen, van 15-tot- 16u3Ö- in café-restaurant II Do N:;;chtegaal 11 
HcLrweg 10,· Lisse. · · 

. ; -Le Heer en illevrouw :;.v.d.La&n-Valhnga zegg,m hiE,ri'.oor all.e Lensers hartelijk p.ank voor de blijken van b~h'.r,gstel!l.ing bij g0legenheid van hun 25 jarig hur;elijk, ondcrvon,dert. · · . -:;-:-
NIET I'RATEN ...... DOEN ,! L , 

Zo Qaê,tî; de· contactcommissie en schotelde kant cri klaar een gezrülige uvond aan de Lens-f&milie voor. · Prom'.icia t. 
Zo denken wij ook-aan or.ze pater .A.ten Have, i:ission catholique, Komono par Ilolisie, R<i1rnblique du Congo, Capi tale· BRAZAVILLE, Afrique Eq11atoriale. 
(s,1onge, da.t i0 zijn adres). 
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Om onze actie -lLl. na iefü,:re wedet:rijcl uw En jullie gave ,,oo:r 
zijn we1·k - to sttmule:ren volgencenkcle stukje3 uit zi;\n brief. 

"Mijn par9cllie is net zo groo'G als hc:el Nedcrhinè.; er zijn + 
200 dorpen. Wij zitten ·11tar met .3 hollandse priesters 70,601,en-
34 jue.r oud. Als jongste van do drie ben ik na.tuu:rlijk voortdu
rend op pad. Duizend kilometer per maand op de fiets en groten
deels te voet is heel ·gewoo~. Een auto is hier geen weelde, te
meer· .daar ik dan in pla8.ts· van 2 à 3 maal per jaar mijn parochi.e 
10 à 11 maal per jaar l_can 1.Jezoeken. 

"Jarèn1ang hebben wij in bittere armoede,geleef<l. Honger en 
gebrek deden ons ,aardwortels, bladeren, st:vuiken eJ1 stinkende 
maniok eten. Op reis moest' ik zelfs slangen en ·rat_ten eten µi t 
1.Ji ttere nood:zB.ak. Geld ... ontbrak. Gevolg: ondervpeding, ziekte en 
uitputting.-Gecm .. erikele br.oni.van inkomsten,: geECn stc-un, nmd:ü wij 
zo ,DWAAS waren onze .A.RMOEDt ,én ELLENllE TE-.\'ERBERG-EN. • Daaroä1 doe 
ik oen· ciringend berogp _op_ U- • ". _ __ . -

' . . .. • "' , • "1 ·-• 

_To,t zover zijn ~:rief. Een volgende keer ,l'.el weer" eens een an
·c1er stulêje. Dit cioêt voorlópig .a.l genoeg zijn om ons "er• van te 
doordrirlgè!i;' dat hei; êcht gcên 'spelletje is, wat wij. niet deze 
actie spolen. Hier ligt voor heel het christenvolk "een opdracht; 
mäar wij willen 'nu als sportvereniging. öns · stee.ri;l;j~ __ bijdrag9n 
m!r san:en hèm te hélpen .. · · · · ' · ·· · •,_ · · • ' - ..... · r.. . ·•. • :·~ r.:. •·· " . ....,. _ ____,_.., . . . 
• Pra"'at' niet tG véel nver 

0

het zakjé°·bij 'j€ aànvo;rder,. doe er 

wat (vuel) in.· • ka;e.{a;n F. K~m';è~ .... _,-. 
VARIA (vervolg). t ·•·, ', ...... . 

.:.we wilhn vanaf,"cleze plaats de contac'f-c'o:nmissie ·gelukwen
sen met het succes van ,de· zon·dagavond j. :(-.. zó •gesl~agd3 contact
avond·. He.t .vfas weer ,.eeµ echte O!ld,rwetse· Lensavoncr_ 1~aàr, · naar
mate de ,avond vordefrd.e,. ,de stemming tot· een· hoogtepunt stGeg. 
Prins Carnaval, onze onvolprezen Joop Schutte, was •bijzonder ··op 
dreef,· hij, heeft dan ook een, groot aand·eel .. in: het ·s·ucces van de
ze ·•s!vond·, c:venals• tr01.1-w~ns •de •prima- C D bànd. ResumerEind.:a dus 
een bijzonfü)r leuke avond waarvan onze c·öntactcommissie bijzon
der veel werk hoeft ge~aa\d en bepaald niet ·te vêrgE>efs. Hopelijk 
komen er meer zulke avonçle:1; •het komt de_ -ve;renigingsgeest b8-
sli st ten geode. • • · 

· · -Wereldreiziger Co:r: lfieuwenhU:izen is nu. zeer. di~ht genaderd 
aan het einde van zijn wereldreïs. A.s. zaterdag arriveert hij 
weer in Den .Raag, alwaar hij. om :t. ·10 uur in de RIVA cantine ge
huldigd. zal vrorden. jVé hopen Cor: spoedig weer ·op onze velden te 

komen 

/ 
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ont• oetJn en we wnnsen hem nu alva-at geluk met zijn behouden 
thuiskomst. 

-:-:-:-:-
PROG-IIAl.'iJl1iA SI~NIOREN VOOR ZONDAG-, 18 NOVEl1IBER 1991_ 
-2u30 Stolwijk 1 - Lens 1 
-12uur DHC 6 - Lens 3 T€rr.Gem.Sportpark Brasserska~.e-Delft 
-12 11 Lens 4 - Delfia 4 Veld 1 Geb 1 Lok. 5~3 
-12 11 BTC 5 - Lens 5 Terr.Houtweg, zijweg Leyweg (Lsd.) 
-12 11 vue 10 - Lens 6 Terr. S chenkkade 
- 2 11 Lens 7 - S.V. de Jagers 3 V cld 1, Ge b 1 E;ok. 5-4 
-12 11 Lens 8 - Bl.Zwart 8 Veld 2, Geb.2 Lok.5-3 
DE OPSTELLINGEN: 

Lens 1 : C.v.d.Beek, H.Haket,W.Hansen,A.Linnawccvar,C.Pee
ters ,H .Nieuwenhoven ,W. V€nderb6s ,B .H€ndrichs ,H.J,::wobs, W. v.Eijclen P.dc Haas. Res.: H.Rooduijn, H.P.v.d.Spek,G.HnllGan. Leider: 
Dhr.A.v.d.Stcen. Samdkomst: luur Café Hierck. Ap,;ldoornselaan. Gr,nsrcchter: R.Blok. 

Lens 3 : M.Suykerbuijck, A .• Thomas,P.Haket,A.R<>oduijn,J .Beijers• 
bergen, C. v .Breugel, G .Looycstein,J.,.Riemen, C .Nuytcns, G. v.Duuren 
P.Burghouwt. Res.:W.v.Wi::sting; H.Beijersbergen ve.n Hen. 

Lens 4 : H.Verheugd, C.v.d.r.aan, G.Kemperman, G.de Zwijger, 
J.v.Dissel,M.Heerséhop,J.Witting,J.Kuipers,F.Schippers,P.Ber
genhE.negouwen, W.Burghouwt. Res,,: L.Hanssen. 

Lens 5 : G.Ekelmans, J.v.d.Kley,C.Veldink,F.Duym,S.Dnjkstra, 
J.Veldink,J.v.Bussel,J.Alders,J.Jagar,G.Jehee,J.Brocharcl. 
Rcs.: L.Blom, R.Mo~sman. 

Lens 6 : J .Frijters ,A .Hoppanbrouwers ,A .Krol ,lï.Naastepad, 
J.v.Westing,J.Schutte,J.Bom,A.v.Luxembur~,A.Hocfnagel,C.Franke, H.v.Wcsting. Res.: W.Krapels,H.Vroomans. 

Lens 7 : R.Mahieu, R.Becker,E.Löwensteiü,J.Molier,H.Lau, 
N .Osse, J .Groeneveld,R.Gelauff,,C .v .Gein, G .Lam,A .dc, Jong. Res.: 
H.Intoma, T.v.Zomeren. • 

Lens 8.: A.Poels, J.v.Zon,A.Buys,A.Jansen,F.v.Dijk,W.v.d. 
L"aan, C.Kras, F.Veelbehr, J .Smit., A.v.Weers,P.Schulten. Res.: F.Bierhof, H.v.Dijk. --

Afschri,ivingen v66r Vrij dage.vond 9 uur aan .de heer J .Linne
wu,ver, Slijkeinde, 21 tel.639090. , 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG, 25 NOVEMBER 1962 
-2uur Lens 1 - Haastrecht 1 ; 12u. Lens 2-0DB 2; 12uur ADu 7-
Lens 3; 12u. Lens 4-0oievaars 2; 12u. DUNO 4-Lons 5; 12u. Or.Blauw 4- Lens 6; 2uur Lens ?~Voorburg 5. 
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------ ---·--------------------------------·-------------·---·----------
SENI0REN':J!RAINING. . ' 

Hiér volg.;n cnkelo richtlijnen voor de training van de sekctc-

gro8p op Woensdagavond. In princi)_)e is door de T.C. b.isloten dat 

ongeacht de v;c:crstomstandigheden 2J.le g9scl~cteerden ?.ar.wezig moe

ten zijn. 
Mocht het veld zijn µfgekeurd, d~!l zullen er in de Cantine of 

elders speciale oefeningen worden gedaan, in verband waarmede ie

der v,ordt verzocht. g,ymscho..,nen mee te brengen. Indien er deson

danks nog twijfel bestaat of de training al of niet doorgaat kan 

er tussen 6 en 7 uur ,telefonisch worden geinformeerd ( tel. 660009). 
mere ·uitgenodigde speler is bij verhindering verplicht af ta 

schrijven aan de secretaris T.C. L.Ja~ssen, Melis Stokelaan 1448, 

telefoon als hierboven, wai;,.r1Jij dan t§:vens. de reg.en.dient te·wor

den vermeld. Vanzelfsprekend wordt alleen een geldige reden als 

excuus asnv2e.rd en bij regelmatige e1bsentie ~al opstelling in de 

hogere _elftallen niet meer mogelijk zijr1. · 

Hopend .op Uw aller medewerking. 
· De Techni·sche Commissie 

.. -:-:-:-:..:- ' 
PROGRAMMA JUHI0REN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG 17 NOVEMBER 

-3ul5 . Lens 8 - GDA 8 '• · •Gl • 15/3 Vl , 
-3u15 Lens 9 - Vredenburch 12 . G2 L 6/ 4 v·· 2 

-2uur. Lens 11- VVP 9 (vriendsch.) G2 L 6/4 V3 

3ul5 GDS 6 · Lens 12 Terrein te Wateringen 

3ul5 Lens 13 - El.Zwart 10 G2 1_5/3 V3. 

lu45 Lens Pl - Verburch Pl ·. Gl. L 4/3 Vl 

2u3O Lens P2 - Vreder.burch ?2 . G2 ·1 5/3 V2 

lu45 Vredenb.P5-Lens P3 Terrein v.VJl'lienjburchweg 

lu45 . Velo P4 - Lens P4 '! · te Weteringen· 
2u30 DHBRK P3 -Lens P5 " .. 0ckenburgh · 

lu45. Lens P6 -Juventss P4 G2 L 5/3. V2, .· 

DE OPSTELLINGEN: 
LENS 8 :G.Craiha, J.Grooth11izen, G.v.d.Togt,F sKoene,W.Verbarendse, 

J. Verhaar ,R.v. d. Wal ,E .De gener,, W .Eykelhof ,F .J .Meyer ,P .Hclvensteyn. 

Res.: J .Middoldorp. Leider: Dhr.R.Blok. 
Lens 9 :R.Overtoom,R.Duyvesteyn,J.v.Dissel,G.v,d.Kley,A.van Es, 

A .Claassen; J. Jehee, F .Straathof ,F .Jehee ,A •. v.. d.Bcek,A .de Brouwer. 

Res.: M.Brocke. Leider: Dhr.H.Ke.etman-. 
~s 11: als vorige w~ek. Res.:rh.H~efnagel, J.Blok. Leider: 

Dhr.:/!.v.Gastel. (ziE: 1•eserveprogremma ) . · · · 
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Lens-12 : R.Tausend, !I.Egberts,A.lfoècke,II.Verheugd,A.Janssen, H.Suijkerbuijk, !I.Hassing,C.Vervaart,A.Kortekaas,C.v.Velzen, 

J.FrEetz. Hes.: F.Mondelaars,P.Castonmiller. Leider: lihr.M. HecrschopTarrienkomst: 2u30 Leyweg, hoek Hengelole.an. 
Lens 13 : F.v.Boheemen, R.v,Boheemen,A.Duyms, J.Hocfnagel, J .v.d.Zalm,N.v.Lceuwen, J .Nuyen,F.Herremans,J.dc Jrmgh,C.Roo

duijn,Th.HoefnagcL Res!.: T.Hcerschop, F.v.Calkor. ki/!ê:_• Dhr. C. Vervr,art. 
Le.ns 14 : A. Vervaart,J .Holt,L.Schhurman, J .Meje.n,E.Grot;n,H. Verl;>arendse, J. Webbers, B .Epskamp ,J .Eykmans, :;,.Duys ,R.Blok. Res.: II. v -~er gem, R. Guit. Satiwrikoms t: 2ul0. 
Lens Pl :-als-vorige week. Res.: P.v.Dijk, G.Crcmberge. Lei-der : J .Borsboom. • , " 

Lens P2 : B.v.d.Lans,J.v.d.Heiden,C.Grimbergen,B.v.d.Sprong, F .A-. J .v. d .Bérg,G. v.d. Velde; H. v.Hulst, B .Xool ,H.Eggers ,A .Hambrook, J .Disseldorp, Res.: •A.Luscuère. Lej_der: Dhr.A.1logisch. Lens P3 : A.Tinnenbroek,P.Blanken, C.Schrover,H.Schouw,G.Duivcstijn, R.Bogisch ,P .Hcemskerk,A .Hoi ti'hk, Th .füms$Cn ,J .R:l.entjcs A.Bilderbeek. Res.: -B .Hoogeveen, Leider: Dhr.J .v.d.Knaap. Sa-· menkomst: lulü Veluweplein. •· .... 
Lens P4:_ Q,Groeri, A.v.'.Essem, ,_.A_.Vervaart,C.v.D_cclen,F.Blok, •.. J .Roozenburg, R .v. Wassem,A .Hui·s ,E'. Cothen ,A .Hoek, C .Blok. Res.: C.Lamot. Ldder: Dhr.P.Epskamp. SamGnkomst: luJ.Ó_ Leyweg hoeJ.€ .. c. Hcngelolaan. · ·. · , ·· _. · . · · .... 
Lens P5: P .Mil t9nber~, (.E~~e~ts, W. Schol tens ," li~Hclven·stei jn, H.v.LLeuwen,F.dc Heer·,JI.Overb'1ek,B.v. d.Putten, P.v.d.Breemer . J.Demeyer, P.de Haan: Res.: F.de Kleyn ... LeidË,r: Dhr.A.Blok. Samenkomst:lu30 ingang'Lenst,:;rrein. · , · - . 
Lens P6: H?PijnaFpel, ·F.Mourik, G.v.Be:reren, li.Dijsseibloem, E.v.d.Broek, ·J .Egberts,F.Mänders,E.de Groot,R:Vinkesteyn,Th.Thomassen, P.v.,.Dorp. Res:: W.Englebert,R.Krul. Loidèr: Dhr. J .Nuy,,ns. · • · 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG, 18 NOVEMBER 
-lul5 Q.Steps 1 - Lens 1 Terrein Nijkerklaan· 
-12uur Lens 2 .- :- Gr.VLVa6•2• G2 16/4 V 3 • · 
-lul5 Lens 3 . - :Velo-3 · · G"2 16/,i· V2 · 
-lul5 Lens 5 - El .Zw .4. , G2 'L5/Y V3. 
OPSTELLINGEN: - • • , ' • , ·. • , :, : 

Lens 1: · A. v ,d. Leeuw ;J. v ,Adrie.hem, C .lfars; R .Polman, J. v. à. .Kriäsp; H. Wubben,F. v. G"mert, J .Kc etman,F. Vvuèberi,P .Poillot, J. Zoet, Res.: L.Riernon, Lêider: Dhr.J.Riemen. --
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Lens_ 2:· Á.v.Egmond, N.Roozcnberg,t.MeyE.r;A.Koelcman,C.ck Heer', 

H. dr. ~,,er, R.Sehlüter-,A .v .Wasbcek; J; Gro6th'uizen, G. de Ho9gd,D. Wen.:. 
dcrs. · Res. : A .Brouwer. Leider: Dhr .F .Mcsker. ·: · . 

. . Lens ·:2_:. À. Vc;cbc'réndse, R. v.d. Velde, J .C:. A ·. Jati'ssei'.i, R '.]'link ,H. ,;•. 
· d. Wal ,M.Herrè1;;r:ns, B .Brouwer, Th: ybn Dom'l:.urg, · G. B;rutr.sma,E .\ïammer

dam,A. Verqurg. Res.,: 'A.Kléin Brftelor,G.v.Bijn~n:Leideri Dh:r;II.. 
Herremans .. - ,- .-,- _ · _ .. · _, .. ___ , .. , · ... 

Leiw 5: als vorige week. Lei'der: Dhr.A.v ... Gastel. 
ATTEl/TIE,JONIOE"N EN PUPILLEN,- ' •· 

Afschri.ivingon: voó1· yrijdagavond 7 uur a&n dhr.A.van Gastel, 
Tomatonstr&ot 166, tel.339900. · · · . ..., ;: ~ 

Niet-opkorr.on: w,-gens zijn niot opkomen in h.ct afgelopen wGt•k-
einde word.t A. Luscuère voor twee w·edstrijden als'. reserv,i opgesteld. 

Reservcprop;ramma: Al • zaterdag de 'l!edstrij9-var, Lèns Pi nie:t- . · 
doorgaat kunn2n d~ spelers van dit'_ elftal (met B.v.d.Sprong, B.v.d. 
Ls.ns, B.Kool,.A,Ifambrook,C.Grimbp·gen en H.Eggers) terédht in de 
gymzaal de Ghe;ynstr.51 on.kwart.vóór twee. · 

De stand na de lOe ronè.e: • 
il-klasse · 24 · 12 3' · 9 27 67-48 1.13 
B- 11 

• 40 23 ·5,, 12 51 128-90 1, 28 
C- 11 32 -• 17 4 11 38 e 88-66 1; 19 ' · -
Pupille'l <'" "45 31. 3 , 11·. 65 144-48 1,44 ___ _ 

141 83 . 15 4 ,3 181 427.:252 -1 28 ., 
. . . ' ---. =, - . --: .""'-=:::::=" =- ,=== __ ;::;:. '_;::;;: ~ .l;:_ ~ . . : : 

PltOGRAl,!MA J)ER JUliIOREN EN PUPILLEN:. Qp"24 ,en 25 Nov. a.s. · . 
Lens 1-'\!'üC l; 'Le..ns 02 ·en 3, beid,'! f:r:îj; GDA 5-Lë·ns 5; Lens 6-DHEP.K 

Lens 7-DHBR.îC; L6ns B ·en 9 v1·ij; · Lèns;, 11-VVP; .DHBRK .'..Ler:s 12; Len.s 
13 vrij; Lens 14-GDS { VreÇ-enburcn_ ::.Lens' PÎ; füiya -Lens, P2,' Lens· 
P3.-Ve,lo;Lens P4-Juvent2s,Lcns'p5-'e:J.o';DHC-Lèns,P6: •" , : .. . 

DE PREST.P.TIE-Rl',KlNING ( vèriöig, ~~\h' vorige Lensr~vu::) ' .. 
1;ve!J.aJs vorlcder. jàer heeft Lens 4, zich ook thans v,eer in de 

kopgroep .. g0nos·èc,ld. l:i(•t tot nu ·toe vert-oohde spel geeft vcrfrouwen 
in de :toffi>komst. Ook dit elftal heeft voor de eerste hèlft van de 
competi tiÊ: nog.·twce 1vedS'trijden,voor. dc:boèg eri. wen, .:tegen BMT en 
Delfia. Speci~nl de ma-tch tegen BMT-is -van. groot liêlang. ·• In het 
begin van ue -comp0ti tie ive:td.verloren vnh Ooievaars en Gona.' lfa
dien :j.s di-t elftal betn· op clk'aàr inges:i;eelcl geraakt. lihiê:r bij 
n:,:,e3,derc, spelers ontbreekt iîogal' iets· i::an de lichaams-condi tie. 
Wç, zijn ei·. cchtar vèn oVértuigd, dat deze week van het·gehc:ltl. 

· i;,J,ftal eGn E\cmnèià.ing voor lle~training. bij de heer_·L.Jansn"n, · Ivle.:. 
"lis Stokelaan 1448 zal ·binnenkomer... In dat gev2.l zal het "wa,\r-
àch~ig· vm). ,;p,.,r; 11 
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Ons vijfde elftal spelenle in de 3e klas K zal in deze competi
tie 18 ke.er :ln het strijdperk moeten treden. Tot hcden-12.11.62-
lieeft i.aii/ é'.lftal zes tegenstanders ontmoet, ;1áarbij 2 gew. ;2 x 
gelijk•·gèi:nieeld en 2x verl., een gemiddelde.van 1.-. Ge.wonnen 
werd vàn Delfia en Rijswijk; gelijkgespeeld tegen D1JNO en Hl,ISH 
terwijl van Cel~ritas en DHL werd verloren. Nu ons vijfde ech
ter is ingespeeld, en de samenstelling ook regelinctiger kan 
zijn,(niet te gauw afschrijven heren,) zullen ongetwijfeld meer
dere successen volgen.Een plaats .. in de kopgroep moet bereik,aar 
zijn. 

BMT 3 
G·ona 2 
Lens 4 
1.è.el.2 
vcs 7 
Ooicv.2 
Gel.6 
ODB 4 
RiJs,5 

· Delfia 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

4 7 

5 'l l 
4 3 -
5 - 2 
4 1 2 
3 2 2 
3 1: 3 
2 1 4 
l 2 4 
l 1 5 
1 6 

11 B1iT 4 6 5 1 
11 DHL 6 6 4 1 
10 Cel.7 5 3 2 

9 HMSH4 623 1 

- 11 
l 9 

8 
7 
6 
6 
5 
2 

8 Lens 5 6 2 2 2 
7 Delfia5 7 3 ;i, 4 
5 Duno 4 6 2 1 3 
4 Rijs. 7 6 1 5 
3 BTC 'ï 6 ' - - 6 -
2 De wedstrijd tegen BTC 5 voor zon-

dag a.s. moet in elk geval 2 ptn.kunnen 
opleveren. Niet onderschatten,hoor. H.Houkes. 

VAN HET WEl'STRIJDFRONT - Wat komen gaat: Ons. eerste -!llftal., na 
het échèc van j.l. zondag, drastisch gewijzigd, treedt in het 
strijdperk tegen Stolwijk, een togenstand~r die eveneens in de 

gevarcnziîine zit met slE:chts. 2 puntjes meer dan Lens 1. Het spel
type van Stolwijk is er. een dat Lens nog nooit erg lekker heeft 
g8lcgen, we verwachten ·daa'rom dat •onze jongens het daar in :s"-tol
wijk echt niet gemakkelijk zullen krijgen en ·alles .OP alles zul
len moeten zetten ·om de nu zo ~ostbare pun·ten weg te halen.Ho
pelijk heeft dit ste:ck gewijfigde elftal wél de juiste mentali
teit om een dergelijke zware opgave tot een goed· einde te bren
gen. Lens 3 speelt in Delft tegen DHC6, een "team dat l ptn. meer 
heeft verzameld, hetgeen ons zo op het eerste nog een gelijkrp-

gaan<j.e strijd doet verwachten.Een gelijkspel moet er voor Lens 3 
toch zeker ~el inzitten.Lens 4 speelt tguis tegen DelÏia, een 
team dat slechts 2 punten uit 7 wedstrijden heeft kunnen verza
melen.We verwachten een Lens 4 overwinning.Lens 5 sp,elt tegen 
hekkesluiter,nl.BTC5 •. Ook hier wordt een .Lens-zege verwacht. 
Lens speelt uit tegen VUC 10, dat evenals Lens 3 ptn •. bezit.Een 
gelijkopgaande strijd is te verwachten. Favoriet Lens 6. Lens 7 
~al het Oijzonder moeilijk hebben tegen koploper de Jagers 3. 

· Een gelijkspel zit er in, ge.zien de vechtlust van dit elftal. . 
----------====================· ==================·=. =========== 



TIE LENSREVUE 
Weel<:1ÎÎ;;éï.v.d.R.IC.V.V."1f;li:fo en Sr1EL" 

Redactie: L.Poels, Viilhelminastr.25,Lsd.tel.39658.5 
J.Kuypers 

36e JAARGANG (1962-1963) n°13 22 Nov 62 
========= ============. ====tBNS •ûiKAGE~DA ================~~======= 
Donderdag 22 Nov Jun. training l 
6aterdag 24 11 Lens 7, 11, 12,14J Piip. 1 t/m 6 
60nèag 25 11 Lens sen. 1''t/m 71

; jun.1,5 en 6 
\laandag 26 11 Clutavond, _ klaveJ:'.jasdri ve 
Dinsdag 27 " Jun. training · 1 

Noensdag 28 " Pup. training; seniorentrainillg 
Donderdag 29 11 Jun. training ;, t 
Zaterdag 1 dec St.Nj_colaasfeest voor J.e pupillen 

. . 
RED1iCTIDNELE-VERPEINZINGEN-~----------------------------:------- ----

Succes !Het is met enige trots, <'.at wij U ir. deze Lensrevue-numme:r,:rf{;1,;; 
13 r.og wel,! - verwij~~n na~r ~e resultaten van J.ez-e ".'eek. Zowel) ;•~~~J!.;_ 
bij de sem.oron als biJ de Junio:,::.en werden, zoals U ziet, sle:chts f,:·~::',;.i,t 
enkele: punten prijÓ gegeven en· v'êrschillende elftallèn wisten hun ',\,f?-?:" - • ,. t,,;,.., 

positie op de ranglijst danig _te verrtete:ren. _ /'•i;~l 
En hoc-.-,el Uw redact• e in de.'lagere r0gionc.Je ook zijn stec,.<;Jl·~À• 

jjq/tot dit·sucGes heeft bijgedragen,'verheugen wij o::.s met U - · >t~ 
vooral in de overwinning waarmee ons eerste elftal in Den Haag te- ".1L,l>..,' 
rugkeerde. Voor spelers en leiders een aanmoeèiging om op deze wij-
ze voort te g&an, zodat snel eén eervoller plaats op de ranglijst 
wordt ingenomen. · 

-:-:-::-
Het winnende team ... (2) , 

Nadat wij ons in deze overpè\nzingen geen voorstander heb
ben getoond van het str~ven nasir in~identele successen zondE:r r.ieer, 

IJ P i:CWf -~ <::l :r.J..e. 
is het nu toch wel zaak, eens van detandEre kant te bezien. 

Wat de bcndscóacJ-1 ir.. zijn pógingen een winr.1.end team samen 
te stellen vooral hevig moet plagen 1is de kennelijke schaarste aan 
talentvolle vootballers, vooral voo:êhoeè.e spelers. Vastgesteld 
dient in ieder geval, dat als het t~lent er al is, het in ieder 
geval onvnldoendo tot ontplo:iing kotilt. 

Nu is hot klimaat in fü::d.erlànd niet gunstig voor ui tblin
kers. Het ligt in de aard v:m ons volk te nivollerer.; aldus Godfried 
Bomans, als hij in de V0lkskrant sprGekt over de oudejanrsconfE,ren
tie van Wim Kan. En hij slaat ,de spijker op de kop. U hoeft maar 
even terug te denken aan de vele· mo~iilijkhedcn rond cus aller Abe. 
Le beste stoppc:rspil, die ooit in het; Nederlands c.l.fta1 speelde, 

1 
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-------------------------------------------------------een superieur elftal, werd op grond van il.eze eigenschap regel-matig door eigen publiek uitgefloten, Het best wordt ,lcze in:atelling echter nog goïllustreerd door €er.. opmerking var. e c;n zeer m-.l-ddelmatig in tor landvoetballer, Deze vertrouwde na een wedstrijd de journalisten toe, dat het elftal lekker draaide in verband met het ostbrckcn van stervoetballer• ( ! ) . Hij schreef het toevallig gunstige ri,sultr:at hieraan to2. 

Het is nuttig hierbij te bedePken, dat juist Wilkes uit het elftal was gelaten, ~en omstandigh"id overig2ns.die door onze teg;:nstari.ders luide werd toegejuicht t• 
-:-·-·-·-
OFFICIE.EL 

In ballotage: 
50 J.V. Verschuyl 3.4.48 
51 P.N.F.G.da Vries 28.2,52 

. :"" ·i'r52 P.de Haan . 28.9,52 

Norgstr.29 
37 · Drapeniersgearde 

Grocnezijde 55 
Drapenierseaarde 47 

~rJ;~".:;~3 P.Il.J. Lustenhouwer 25.9.53 
. %~")/ic uwe d0natrice: 
''?S:'Î449 Movr.J .Jli.F.Jansson-Vroomans, füelis Stç,kelaan 1448. ;,,,_ VARIA 
~ .. -,;~. --D,::, He;cr en Mevrouw L,de B~er-y.d.Bosch, go-rc.n met grote 
., .. ~ ... ,~ . 

. :i'>"'"bli:Jdschap kennis van de gc,boorts van hun dochtc.rtje Désirée. /[i' :,,, Onze hartelijke,. gel ukwtmsen. · """' t C N' h · . th . :r; t 1· . . h ft 1 
· - or ieuwen uizcn is vrecrè uis. e e ev1s1c ce ve en v~n ons hiervan reic:ds kennis doen r,emen. Gefelici tu,rd Cor met dit prachtige succes. We h<:bben Cor inmiddels al l.11 onze clubtent ontmoet. Hij vroeg ons zijn dank over te brengen aan de . heren Haukes en Linnewt:eYer die aaiwezig waren .M.j zijn fesstelijke " bl:iide incomste II en eveneens aan ds. hGlo vereniging voor de mooie èloemen. · · . -Wij ontvingen van de fa:n,Hoppenbrouwers hot volgende be-richt: " Hiermee denken wij het bestuur en alle bekenden voor de blijken van belangstelling bij ons 50-jarig huweh jksfu,st ondervonden. U heeft er toe bijgcdra·gen deze dag eon onvergetelijke voor ons te maken" J.C. Hoppenbrouwers en .A,Hoppnnèrouwers-van Gemert. 

DPORTTOTO 
Ook deze keer weer 2 gelukkige winr:.anrs met 12 punten4Voeg lüerbij het feit ,lat dt1 extra prijjzenpot is blijven staan dan ge:ovon we dat dit voor de " niet-p('(1lers " toch _een aanleiding 1,T0J~T zij;: ook E.•e::-s een g·okje te wagen. 
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Senioren 

Stolv1ijk 1 - Lens 1 1-3 
I;HC 6 Lav.s 3 1-2 
Lens 4 Dclfia 4 4-3 
BTC 5 Lens 5 1-6 
vue 10 - Lens 6 2-5 
Lens 7 de Jagers3 4-2 
Lens 8 - Bl.Zw.8 0-11 
_Pupillen 

Lens Pl - Verburch Pl 10-0 
Lens P2 - Vreclonb.P?. 3-1 
VûlO P4 - Lens P4 0-0 
Lens PG - Juv0ntas P4 0-3 

Junioren 
Q.Steps 1 
Lens 2 
Lens ·3 
Lens 5 
Lens 8 
Lens 9 
Lens 11 
GDS 6 
Lens 13 
W.Land.11 

-:-:-:-

Lens 1 3-2 
- Gr.w.u.3 1~1 
- Velo 3 2-0 
- Bl.Zw.4 3-1 
- GDA 8 GDA n.o.g. 
- Vre;denb.12 1-0 
- VVP 9(vv) 10-2 
- Lens 12 1-3 
- Bi.zw.10 1-0 
- Lens 14 1-1 

PROGRATh'!MA SEHIOT&N VOOR ZO!lDAG, 25 NOVEMBER 1962 
-?.uur Lons 1 - He.astrecht.l Veld 1 Geb.l Lok. 3 
-12" Lens 2 - OIB 2 11 1 11 1 Lok.5-3. 
-12 11 ADO 7 - Lens 3 Terr .• ;DO-ZuiderpiJ.rk 
-12" _ Lens 4 Ooievaars 2 Vf'ld 2 Gel:.2 Lok.5.-3 
-12" Duno 4 - Lens 5 Terr.t1.Noeln::slaan bij Thorbeckelaan 
-12 11 Or.Bl.4- Lens G TE:rr.Schifumelweg Spoorwijk 
-· 2 11 Lens 7 - Voorburg 5 Veld 2 Geb.2 Lok.5-3 
OPSTELLINGEN 

Lens 1: C.v.d.Beek, W.Hansen·, !Lllaket,A.Linne,,csever, C.Pc0ters 
H.NiE,uwenhoven, W.Vender1:os,W.v.EydE:n,Jacors,H., H..Rooduijn, 
P.è.e H0.as. Rcs.: J.Ras, P.l,!Ecsrshoek,R.è.u Waart. Leid8r: Dhr.H. 
v.d.Ste,:n. Sc,oienkomst: luur Clubg,;bouw. 

Lens 2: .R.de Waart, R.Blok,H.Kemper,M.v.Zilfhout,J .v.Dijk, · 
J .v. d.Meor, L .,fonssen, ~'. Burghouwt, B .Hendricl:s ,H. P. y_.d. Spek ,H. v. 
GeH.er.Res. :. L.'!'homas. Leider: Dgr.L. te Mey. . 

Lens 3: 1/i. S,t:ijkerbuijck,A. Thomas, P. Hake t ,A. Rooduijn,H .Dictz, 
C. v .Br,;ugel, G .Looyestein, J .-Ricmcn,G .Halle en, F. Old.~nhof,.? .Burg-
houwt. Res~: C .r;uytens, N,P&nnek0et.. . · . . 

Lens 4: H.Vorhcugè.,W.v.Westing,L.Hanssen,G.de Zwijger,.J.v.Dissel, 
M. Heerschop,J .Wi tting,J .Kuijpers ,F .Schipper", P.Bergenhegommn, 
W.Burghouwt.Res.: C.v.d.Lsan,R.Gelauff. 

Lens 5: .G .I~kclma.ns, J .v .d .Kle~, C. Ve:ldink,R .~i1ocs:tun, F .I:u)111, W .Kra
pels, J. v .Bus sol, J .. Hde2·s, J. JagGr, G .Jehee, J .Brochard. Res. :F. VGel-
behr ,F. v .Dijk. . 

Lens 6: J .Frijters ,A ,Hoppen brouwers, A .Krol ,A,Bl c-k, J. v. WBsting 
J. Schutte, J .Bom,H. Vroomans, A .Hoefnagel~ C .Jt-i..-.aY:!rP :. H. v. Vfpp,t,ng. 
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Res _ _,: H .Ne_u3tep;1C.! J .v.Zon" 
-- -Lë-ns 7: R .lkh:Le:'.1, R-Reclre:?'.', E. Löv:tns tein, J .B.uc t~u'be:r€_; s C. v. 
GcÎ1Î:-H:L~u:; J .G1~r.:m.~.ev-0ld,A "v. V!ce::rs, P. Schul ten, G.JJiün )A" C0 Jong;. 
lh.::s.: :-:.,1 ~Eit::I'hof. 
-Af'schrij•,jnge, v<'ió::: Vrijfüigavond, 9 uur ean do l:sc:· J. T,ü,n:c
îHJ2VGl'1 Slijk2ind.0 2}. Tel .6)9090e 
Pii.OGRA!.;:,,:A Sfü:IORr~l VOOR ZOHDÀG, 2 1ECE!iJlEll 196;~, Lens 1 vr::.j; 
ï2ü: -ts:G-1·n-venzand;2:tol18- ; 12uu::- Luns )-~Gi ... w "V. 3' 12u. CGlC-· 
rit:is 6--Lens 4 ; 2t1u:..· Lens 5-ll~SH 4; 2u30 Lens 6--Rijsw; 8 ; 
12u .• mm 2 .. fons 7 ; 12u. Flamingo I s 5--Lcns 8. 

-:-:-:-
PROGful.MM:A JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR ZATERLAG 24 ~îOVEMBER 
-3ul5 Lens 7 - DHBRK 3 G2 16/4 V3 
-3yl5 Lens 11- VVP 8 Gl 15/3 Vl 
-3ul5 Dl!BRK5 - Léns 12 Terrein OckErnburgh 
-3ul5 Lens 14- GDS 9 · Gl 14/3 V2 

-lu45 Vreétcnb.Pl-Lens Pl Terrein v.Vrcdcnburchweg 
-lu45 Rava P2 è -Lens P2 Terrein ZuidGrPark 
-lu45 Lens P3 -Volo P4 . Gl 14/3 Vl -
-lu45 Lens P4 -Juv.P3 , G.3 15/3 V2 
-lu45 Lens P5 -Velo P5 -G2 16/4 V3 
-lu45 DHL P3 -Lens P6 Terrein te Delft. 
OPSTELLINGEN 
Lens 7, F. Cromberge, J .Kiebert, D. v.d. Steen,A .Rco,knrmjs, A .Mag
dalijns, N.Koot,R.Potcrs ,R.Brandcnburg,J .R1vestoyn,H.Brandcn
burg,J .Middeldorp. Res.: J.bngleburt.Loider: Dhr.R.Blok. 
Lens 11: R .13,rr:ggemnns ,H. Rothkr,ms, R. v. d .Bemt ,F. v. d.Bre;emer, 
Th.Bruins,H.Mesker,J.Cobben,C.Rcabel,Th.Brochard,D.Brandenburg 
R.Eykclhof. Res.: l!.Hoefnagel,H.Suijkerbuijk,Leider: Dhr.A.van 
Gêstel. 
Lens 12: R. Tausent ,H.Egbcrts ,A .Ne tckc ,H?V5rpe11g'/:

2
/ :J'Î:Hssen, J. 

Frotz,H:Hassing,C.Vervaart,A.Kmrtekaas,, ''· en, 'Hoef:r,agel 
Res.: J .Eijkmans, F. v. Calker. Leider: Dhr .M.He·crschop. Samen-• 
komst: 3uur ingang Sportpark Ockenburg. 
Lens 14: A. Verve art, R .Guit, J .Blok, ,T .Mej&n ,E .Grocn,H. Verbarendse 
P.Castcnmiller,B.Epskamp,F.Mondelaars,L.Duys,R.Blok. Res., 
L.Schuurman·, J.Holt. Leider: Dhr.C.Vervaat. --
Lens Pl : W.Kouwenhoven,P.v.d.aar,J.Colpa,B.Kool,G.Bruinsma, 
P. de Jongh ,A .Hop ,H. do Wit ,E .Bakl:ers; W .Kc,tman,ll.Bijsterveld. 
Ros.: B.v.d.Putten,H.Pijnappol. Leider: Dhr.Eorsboom.Samenk·mst 
luur Hengelolaan , hoek Leyweg. 
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~~,!1-~ __ 1-2: B.V. d.. Lt~ns, ; F . .1~. J. ·y. d ~B~r{/: C ~ G:."'irr.horgen: B.v. cl. Spr0ng, 

'. iThu~ t~n}:,0111.-;er, G. ·v ~ d. V cldc ~h . .. , . E:ul;3.J.:- ~ !I, E~.ge:r::;, B "E005cyeen, A. Hc.:!!

.rook, .J. :D~:_sselà.orp. H.es:..: A"Lnsunè:re .. !!Q~_~\~~::: Dhr.J{.B0gu.;ch" da.-• 
' t 1 .. ,-. . R ' . ,, . 1 k 

!~n~~.:]_:S ___ : ll)V 1ngar.L['.' .. 8.Va .. ·i;e~:"TCf.!'".1. 1•·~··!_r...,,3-j_-.1)5.1'' • 

• ':':I"", •• p,:: · · .-;,i· n11c·nro ·k P. .i3J - v.. 1·-::.·- C C'! ,.,~ -c,.. , .. qc1-i ,-- ·G1 .. ,,, • .. - , ·l,~ • 
;--.::_~ ... .!':..-;."."'-'1..... . C /., _.d • .Ll\..\;,HJ rl--..,:.l.:. ,(;1:',_.1:,---m.::."~. •·::.,._1,E,.:,, ·_.Jn, 
·,. Bl.g:i.sct1 ~ P "He e,;r,1 skerl(, G. Cr.omh0r g(,r , .J .. ·.r. rl. H0iz1d0~1 !· Pn" J n:~~ 8til, 

~.J .Ricn-1.~jo:-::. Res.: ... 4..Ho~_tiTJ..:- Lt:;idcr: l:}1~:.J .-,;_.ri .. Kt:i.nap. 

~2ns P4_: C. Groen,A~-v'.Bssen~ C ~ Lo.;:riàt~·l"'~Vri:cvn2.r t ! :? .. Blok, J ~ F.cv .. ~ enbur·g 

:t.·van lfiassentA.Huif3,F.Cobbcn 1 AgHolle~ C.Blok. Bsx~= C~~t.Deelcn 

:,clider: Dhr .P .Epskamr -
:~ns P5 :P .!ltil tcmburg, L .Egberts, Vi. Schol tens, F ,Helye:rnteyn,H. y. 

:,eewreÏÎ,F. de Ifoer, H. v .O·.erteek., P. van Dijk, P. v .d .Breemer, J .Dcmeier 

?.de Haan. RQs : N.Dijsselbloem.Leider: Dhr.A.Blok. 
l,ens P6:W-Eng1Gbert, F.Mourik, G.v.Beruen, J. van Zon,E .v.d.Broek, 

è.Egberts,P.Manders,E.de Groot,R.Vinkesteyn,Th.Thomassen,P.van 

Iorp. Res.: H.v.Berlo, Tb.Booms. Leider: Dhr.J.Nuyens: Samenkomst: 

1 uur ingang Lens-terrein. Wij gaan hiervandaan per auto naar Delft. 

N.B.De jongens van 10 jaar, die nog niet opgGsteld staan komen in 

P?, dat reeds ingedeell is en waarschijnlijk de vnlgande week zijn 

e€rste competitie-wedstrijd zal spelen. 
PROGR.MUIA JUNIOREN VOOR ZONDAG, 25 NOVEMBER 1962: 
12uur Lens 1 - vue 1 G2 L6/4 V3 
-2u30 GDA 5 ~ Lens 5 Terrein Ockenburgh 
-2uur Lens 6- DHBRK 3a G2 L6/4.V3 

)PS TELLINGEN/ ' 
Lens 1 : als YOrige week. Res.: H.Meye,r,A.v.Wasteek.Leider:Dhr.J. 

Riemen. 
Lens 5 : als vorige week.Res,:R.Brandenburg.Lei1~:Dhr.A.v.G;stel. 

Samenkomst: 2ul5 ingang Ockenburgh. · 
Lens 6 : R.Schot,W.v.Putten,Th.Duys;R.Holsheimer,M.Broeke,F.NEecke 

A. Lamot, J .Nauw ,:r.. Camphuizet1, C .Duiven voorde, A. de Vries. Res.: S .Krctz, 

A.Koomans,Leidor: Dhr.Herremans. 
ATTENTIE,JUNIOREN EN PUPILLEN! 
-Afschri~v.ingen v~br vrijdagavond ?uur aan dhr,A.van Gastel,To

matenstraat 166, tel,339900. 
-Niet-opkomen: in verband met hun niet-opkomen in het vorig week

einde Gn het weekeinde daarvóór wordE.n A.Koopmans en H.Suijker

buijk voor twee wedstrijden als reserve orgesteld. 
WEDSTRIJDPROGRA~/l, A JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR L en 2 DEC .1962: 

ADO-Lens 1; Dl!L2-Lens 2; Verburch 2-Lens 3; Lens 5-GDA 4; kns 6-

Q. Steps 5; Lens 7 vrij; VVP·6 - Lens 8; Lens 9-VYP 7; Vredenburch 

13-Lens 11; Lens 12-Vredenb.;Lens 13-GDA; Lens 14 vrij: Lens Pl-
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Velo; Lens P?.-RKAVV; Q,St.-L(ns P3; GDA -Lens P4;Velo -Lens P5; Lens P6-;;HBRK 1'2. 
m, STAi'TD NA LE lle RO:tIDE: 
A-klass€ ?7_ 13 4 10 30 72-52 1,11 B-klasse 42 25 5 12 55 132-91 1,31 
C-klnsse 35 19 5 11 43 93-68 1,23 Pupillen 51 34 4 13 · 72 129-54 1,41 

155 91 ·18 4G 200 426-265 1,29 ===================~====~========~ 
VAN HE'.l' WEDSTRIJDFRONT\ -:-:-:-
11 at komen gr,at! Het c;e;rste treedt zond,:,.g a,m t0gen Hnastrecht, een ploeg die even,,ls onze jonger.:s 4 ptn. h"'cft behaald, zij het met een wedstrijd minder gc;sp,elrl. Gezien het frmdè resultaat van j. 1. zondag gelove;n v:e dat er, mits er n,et evenveel vuur wordt gc.spet:ld, gêwonr,en ken worden. Lens 2 ontmoet ODB2, wuc.rvan dt:stijds uit met 3-1 \'i~rd g0wonne:r.~ · Ock dit keer zal er.ze 2e tdi tie het wel wet(m te n,dd.en t~g0n deze tcgEnst&nder. Lens 4 speelt thuis teglór, üoiev21:1rs 2, een team dat in de mid- · denmoot huist. Wil Lens 4 zijn goccle positie bohouden füm zal er toch betn· moGten wprden gc,spe:eld dan jl. zonè.,ig tegen Delfia. Met wat meer veéhtlust zit er in deze wc:dstrijd wel een. kleine zege. Lens 7 speelt tegen .Vóorburg 5, een tE:ger,stander die e.Jr~cens een miè.df;r~moot po.citie inneemt. G~~:dê'n de mooie overw.r.ning op koploper do Jegers zien we ná!euwc winst voor L0ns } in het ver3chie_t. 

W,:it ,o;cweest is: Het eerste heeft zondag jl. de moeilijke uit-,wedstrijcI tegen Stolwijk in winst ki.inner;. omz2ttcm en daarmee hopelijk het goecle · p:,cl weer tcrugge,v-or,cler;. !fot is een pi tti-ge wedstrijd g0v,nrden wr.1,ri11 het g~ruime tijd gelijk opging, met k"nscn v-oor b"ide te,,m~. 1,:;ns scoorde het ,,crst"door H.Rnoduijn ,r.p,r kort voor rust m,.akte d0 zeter 11:ev&,;rlijkG Stolwijkrechtshui ten we~ r gelijk. Na de p,mze P.en z&lfde spclbc,cld maar nu met een 2anvnllenè. 112.t sterker L,lns . · V/il Vcndc.rbos en H.JQQC>l;S zorgden er tenslotte v-oor d".lt Lens a&n d<>zc {t,.rclige wedstr:i,J.:: de; v-oihle winst betield. Lens 4 l:eeft hed wat moei te gEhad het ondcr-:,.anstaande Delfia erond.er te houder,_. Eén iets te, veel ze1f-r.rertrouwen gep&ard ac.i.n het ondtrschutten Yan do tE genst2r..cler ~1aren de oorzaken dat het m:.2r een. moeizame zc-gs is gev:o:r:-den. Wim Burghouwt en Piet Berg,;nhc:negouwen scoorde;:, elk. 2maal, wat ten,clotte g,noeg bleek om de puntjes in eigem !wis te houden. Lens 5 had, ond:mks dat met 10 man moest worden uitgc;ko]11en, niet veel. moeite met hekkesluiter BTC 5. Jos Jager was in dit 
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duel met vi:if trc;ffers de grote man, het andere doEclpunt werd 

door BTC gem&é'kt. Le;:s 6 beh&alde eveneens een forse zege, met 

m;.2r liefst 6-2 werd vue 10 v01·slagen. Voor de rust werd bijzonrler 

nonchal,mt met de kcnsen omg0sprongen (slechts lx werd de roos 

getroffeJJ-), na de hervatting ging het heel uat bo_te1·, nog 5 keer 

kon •le vue doelman vissen terwijl vue nog slechts een keer ons het 

kon vinden. Lons 7 leverde een -knappe prestatie door koplope2· de 

Jagers 3 met 4-2 te verslaan, dit ondanks 3 invallers. Met rust 

had Groeneveld voor een Lensvoorsprong gezorgd, na de pauze ma2kten 

de Jagers snel wEer gelijk. R.Guauff (2x) en nogmaals Groeneveld • 

brachten Lens op fluweel waaraan ook een 2e Jagersdoelpunt niets 

veranderde. De enige wrange noot in dit overwinniugengeheel vormt 

Lens 8 dat volkomen kensloos v,as tEgen Blauw Zwart. Bl.Zw. zelf 

scoorde 9x en 2 Lensverdcdigers·waren zo pienter hu.~ eigen keeper 

te verrasser.:. .. 
VAN DE T.C. 

In een v:rccaggesprek voor·d6 radio, hoorde ik een paar kern

achtige ui tsr,raken door leden van de momenteel eo succesvolle 

hockeyclub H.H.C. uit Groningen. 

Ten eerste weren volgens hen de goede resultaten niet alleen 

het gevolg van een bet8re conditie en techniek doch veel me:er het 

enorme enth~usi;sme waarmee. het elf-bal het veld ingaat. Speciaal 

de toespraken van de voorzitter doet de spelers · oproepen tot nog 

grotere prestaties. 
Ten tweede voelden de spelers zich als kind vän een grote fa

milie- en dit deed hen het als een plicht gevoelen de eer van dit 

gezin te verdedigen en alles wat zij konden opbrengen hiervoor in 

te zetten. Ten derde omdat zij voor de wedstrijd. samen komen om 

in een korte technische besprell:ing de juiste mentale· instelling 

te verkrijgen en het veld in te gaan met de gedachte, laat nu de 

tegenpartij maar komen. 
Dat_ ik hic1•bij dirêct arm onze Lensfamilie · moest denken is 

niet zo mo0ilijk te begrijpen. Zou dit niet een voorbeeld voor 

ons kunnen zijn? Secr.T.C. 

DE PRESTATIE-REKENING. 
Onze zesde cdi tie het z.g. 11 jonge veteranen-elftal II ir.gedeGld 

in· de 3e klas afd.M. heeft iot heden minder gepres-Leerè. dan aan

vankelijk werd verwacht. ,fo de helft van de competitie e:r op zit, 

blijkt -dat slechts twee overwinningen werder. behaald en wel op 

JlHC 9 en Vue 10, terwijl tegen BMT 5 werd gelijkgespeeld. In deze 

afdeling blijken RVC en Oranje Blnuw de favorieten te zijn. De 

overige elftallen ·ontlopen· elkaar weinig in krncht, zodat er zu-
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ker eGn kans bestaat om een beho0rlijke plaats op de rang ... 
lijst te verwervon. Juist d.e laatste wedstrijd eindig(le in 
een flinke overwi:r::ning. V/e vertromoen er dan ook op, dnt in 
de kom8nde weken nog een flinl<: snntaI punten zullen woxden 
behaald. 
De st,:,nd is nu: 
Or.Bl. 4 7 6 1 12 JGgers 3 8 6 2 12 
RVC 8 7 6 1 12 osi;._ 4 7 5 1 1 11 ... 
Rijsw.8 6 4 2 8 Lens 7 5 4 1 8 

'BMT 5 7 3 1 3 7 VDS 4 6 3 2 1 8 
BTC 6 7 3 1 3 7 lliarath.4 7 4 3 8 
Lens 6 8 2 1 5 5 Voorb.5 7 2 3 2 7 
Arch,7 7 2 5 4 DHB 2 6 1 2 3 4 
DHC 9 7 2 5 4 Or.pl.4 8 1 2 5 4 vue 10 6 1 1 4 3 Wilh. 6 6 2 4 2 (x) 

SEP 3 8 1 7 2 
(x) · Wilhelmus 2 ... in mindering ~eg~ns niet p l,!1 • 

opkomer... 
Annvaürnlj jk was Lens 7 ingedeeld in de 4e klas Afd.B. Door

dc:t me<;rderè elft,,_ 11 ai werden tenggetrokken kw,,m oen nieuwe af
deling tot stand. Cns zevende elftal kon opniou-;; beginnen in 
afd.J. Thans zijn 5 wedstrijden gesi,oelc, met 2ls rGsul t,w.t 8 
ptn. Slechts van Voor1::urg werd verloren doch d~.2.r waren ver-
schillende oorzaken voor aar.. te g~:ven. Re-8dS z011dcg a.s. worc! t 
de returnmatch tegen Voorburg gespeeld. Er kan dus metE:en wor
den n1-;.ngetoon.d dat de ui t1_,,edstrijcl een ·vergissing we.s. Gezien 
de overwinning op de Jagers van zondag jl. schuilt de mogelijk
heid er terdege' ir. dat LenR ·7 tot de kansp&ardcn gcat l:;ehoren. 
Mnar M&rethon, SEP, VDS en Wilhelmus zijn nog onhckcmde tcgen
stand,:rs. Als alle spelers ur van doordrongen zijn, dnt regHl
mc tige opkomst een e<:rste v<croiste is voor een succesvol ver
loc-p vc,n de_ co:opeti tic, en er op Vrijd'.ig,:vond sn.n de v<er1etering 
vcm de ccndi tie wordt gewerkt, dan zijn we er ven ovEertuigd, dé:t 
Lens 7 een prettige competi -tie g~,e:t af,terken. 
UIT HET JUNIOREriKAMP. De re sul k ten waren dit ,;eek-einde uit
stekend. HLt wss jammer, dat o,~s eerste weer niet j;ot punten
vermce:,:,dering kon komen d&m' tegen Q.. St. met de, 0 -neven goal ver
loren vrerd. Wij hopen dat onze jongens de moed niet zullen op
gGven1 want zij verclitner.. werkelijk een betere plc.ats den de 
cijfers in feite aangeven. Door een fel 1evochten 2-0 overwin
ning op Velo, dat veel feller tegenstand ·bood drJ1 in de ui twed
st:,:,ijd vrist Lers 3 zijn kans op de eerste pLi~.ts te béhouden. 
=-------=--:::-=-=-=:c.::-==============::-;:;:::-:::::::=====::;::::-.:=:::::::::=:::::.-,::::=========== 



DE LENSREVUE 
V,eekblad Y,d.R.K.V.V."LENIG en SNEL" 

Redr:ctie: A.Poels, Wilhelminestr.25,Lsd.tel,396583 
J .Kuypers : 

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

Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Dinsdi\g 
Donderdag 

;i6e JAARGANG (1962-J,963) n°14 29 NOVE1!EER 1962 

?9 
30 

1 
2 
3 
4 
6 

lJovember 
Il 

decembe:;: 
11 

11 

" 

LENS 1 ZAKAGENDA 
Juniorentraining 
TRAINING 2e SENIORENGRO;TIP ! 
Jun.B,9,11;12,13; Pup. 1 t/m 6 St.Nic.feest 
Lens 1 t/m 8; Jun. 1,2,3,5,6 
Clubir:ond, ·inhnclnvond kle.verjcï.ssen 
.JuniorE:ntraining 
· Junior·entrai.nini:;. 

--;:,===-=======-.. =======-·='==-=======-===' ======;::;::;:~:;::;;::;.;::;:;;:::::::=============!::= 
REDACTION:'.:LE OVlRPEINZil!GEN - KOERSVIIJZIGI!IGEN IN DE NKS 

Men kan de yoorzi tter Yatl de Ne.derl .Kath.Sportbond bèzwuarl:ijk 
çebrek aan re2.li tei tszin in de schoenen 2chui ven. Tot deze slct
;om zal ia der komen, die kennis neCmt v2n ~en inlPiding me·t boven
rGrmelde titGl, vorige week dooi' de h,er Schütten.helm te A'd.:m 
~i tgesproken. I1l 0.uidclij:~e t8.al wordt dA.arir.. de mihclel.' j__"Oe-ckleu-
~ibe teest and vi::m de ào!ld. ui·G ii.G do-::K!?_n ged2.nn. Met ·VDel CVt;:r:t.uigingc-~ 
~racht sp:eekend c;~·-rt-r de taê:.:k van de NAS zogt d0 voo:rzi t+.er· U.'.'.i~· o. 8.. 

11 Juist bij de toeneming van het be+dng v.:in de s_port is het nooJ. ~ 
rnkelijk, dat het katholieke ~evolkihgsdeel E0n eigen geluid in. 
le taal van de sport - kat noren, dat er een katholieke ziens:= 
iijze over .'dët sport wordt uitgedrag,en. Dan betekent de NKS een · 
iamengaan v~n kctholieken, die in neutrale bonden hun sport beoe
'enen, een pedt\gogische organisatie, die mensen vormt, " fair play" 
rnrtaal t en de bctûker,is ,~aarvan doorgeeft op cursTissen, leide·rs
rorming en jeugdk&mpen. Dan kunnen wij voor ee,c positieve inbreng 
rnrgen bij fü;t macl)tige lichae.m van. /ie Nedorlanilse .Sportfederatie 
~n in contact mat and.eren. Dtül zal in het veld de houding Yen onze 
iportlui opvallen 11 • 

Nu le,,en wij een een tijcl, dat men gelukkig - veel luistert, 
)Ok naar m6nsen bui ten de Moederkerk;: U kunt. zich derhalvé voor
itellen; dat de niet-katholiek in het geciteerde pedcmterie meent 
te bespeuren. Hot klinkt hem wellicht zo ongeveer in d6 oi·en als 
'Er bestaat een speciale katholieke sportiYiteit, uiteraard supe
cieur aan ieder &nder " fair play '·' ,rnai·aan men als buitenstaander 
~een deel ke.n hebben 11

• 

Anderszijds zal ook deze nict---k~tholiek, als htj reJ..clijk is, 
::.t:t katholicis:;r~o g·3cn pcdagcgisci'.ï.e wa;a~ .. }311 en J.3 ii!{S go2n pedago .. 
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~ischc t~~k willen 0n~zeggen. 

Mcar hi.j zal zich rniaschicn oo:r dfvragen H sen vr~:1g, die .lt,or.ldiukt in het betoog vnn do !ker Schü.ttenhclm of d(· k'..!tholü,ka sportvc·enigingu1 zich op het vc ld in gunstig0 zin zoudou -1nJc::-schGidcn Vdn ondere vn:rcnig~ngen. Wa:t; me:rkt de 1·c.nde~s-,ienken.de II hiervan ? Hut o.ntwoo::cè~ kan i~:. hut c,lgr.n-.rnc:..1 kort zijn. Geen :Jliksem. VY"s,&g on :::ntwoord vereisen unige bezinning. 
-:-•:-:-:-
OFFICIEEL 

iilAINING. 
Iu overleg mE:t de technische kommissie lits besloten de mogelijkheid t0 openen om ook op vrijdagctvond te trdnen. Hierover kunt U bij de leden van de tGchnische kommissi::, ncdcr0 inlichtingen VE:rkrijgen. Onzerzijds stellen v,e het bijzonder op prijs <J.::,,t de heer L.Janssen, de leiding van de, te for~10ren groep op zich heeft willen nemen. We zijn er van overtuigd, dat ook de-7.e training veel tot ec:n succesvol verloop ven do kompetitie zal bijdr2gen. Het woord is nu aan de• seniorledcn. Voer or.s staat vast, dat het voor· alle senior leden tharrn r.ogclijk moet 7ijn, tenminste één avond de· truining te volgen, Gr.arne wensen Tre de heer L.Janssen veel succes. 

H.Houkes, secretaris ,\!ISSH,-.AKTIE. 
De door onze adviseur zo enthousiast ingeleide aktie loopt nu enkele weken. Nu de maand novt.mèer bijna verstreken is, ver:;,oeken we alle aanvoerde:i;s en leide:rs het in hun bezit zijnde "loonznkje " za ti..rdag 1 dec a.s. aan ondergetekende te willen ev2rhcndigen. Voor de maend dec8mber ontvangt U ticer een nieuw '.,xemplaar. Als de voortekenen niet bedriegen, menen we reeds nu voor do maand november vnn een succes te mcgcn spreken. In:. lE,V(,ring graag znterdllgmiddag in het clubgebouw. 

H.Houkes '!ARIA 
Maandagmorgen sta.pte Frits de Hoogd van do boot. D,:;armede ,-as onze l2atste Nieuw-Guine,:-ganger weE.r op v,·.derlnndse bodem. ,:ck Frits feliciteren w0 met zijn behouden terugkeer. Ook Fr::. ts , il g,wrne aller. d:.mken die np enigerlei wijze hot kor.takj heb'"~n onderhouden. Speciaal de heer van Luxembu:,-g, die door h8t i::-:rou·1•,;e toe~1::ndE:n van de Lf:nsrovue er voor heeft gezorgd, dut ,·0k hij van de gang ven zaken op de hoogte kon blijven. Eens tc!meer is gebleken, d(lt, ver v~n huis, de Lonsr0vue een gruag ~- -:zienc gns t is geweest. 

- . . 
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--------------~------------------·-----------------------------
-Nog stoe;è.s is er in de .kring I s-Grnvenhage oon groot tc,kort 

n scheidsrechters. Medio Jenuari 1963 zal e,,· bij volcloende animo 

er een schoidsrechterscursus worden gehouden (een roden waa:,:,o;r. 

) die we, gezien gencerld. tekort, vc:n harte ar.mbo ,-elcn bij be

ngstellende l~den. 

-:M~imdag,3 dcc' is er gc8n g(;.'-r.one klaverje.sdri.ve ma.:rl' een j.nb_g_al-• 

ond in ons clu'..igebouw. Dit is <i:.o hatste inhaE1lavond, want 12 

19 dec zijn de lc:atste avonden van de kerstclrive,. 

N DE TECHNISCGE COMMISSIE 

Nadat zich vlrschillende spelers hebben opge;gcven voer de training 

, Vrijdagavond heeft de T.C. het bestuur gevraagd hiervoor de 

1dige fncili tei ten te verlone01, op welk. v,:;rzoek door h8t bestuu't' 

mstig is gereageerd. 

Hierdoor is hot mogelijk gu1orden diegene, die hiervoor belang" 

;elling heb:;cn, Vrijdag. a.s. uit t(, r,otii:igen voor de eerste trainings

rond. Aanvang 7u30. Echter zijn door het bestuur, g~zien de fimm-

Lën die hiermede zijn gemoeid bepaalde voorw:<,rdon g.:steld betrcf

mcle de minimum deelname. Het. is d,:,a:rom nnoè.zr,ke;lijk dat ieder 

1 zijn elftel medespelers aanspoort van ~eze mogelijkheid de con

Ltie op te voeren gebruik to mnken en zo te voorkomen dat d&ze 

raining door te ge:ringe dE:elnamc s·en vroegtijdig einde zal krij~ 

en. Afschrijvingen per tc,leioon 66.00.09. Secr.T.C. 

-:-:-:-: -
ROGRAM1[A SENIOf&!, VOOR ZONIJAG 2 DECEMBER 1962 

12uur Lens 1 - S.V.L.V. (vricndsch.) Veld 1 Gcb 1 Lck .• 5-3 

12 11 1 s-Grtèv,,nzanè.e 2- Lens 2 Terrein te Hobk van Hollr.nd 

12 11 Lens 3 Gr.W,Vac 3 Veld 2 Geb?2 Lok.5-3 

12 " CclLrü:ts 6-Lbns 4 Terr.Leyweg hoek Noorè.weg VfotE,ringen 

2uur Lens 5 - HMSH 4 Veld 2, Geb.2 Lok.5-3 

2u30 Lens 6 - Rijswijk 8 Veld 1 Geb.l Lok.5-3 

-12uur DIIB 2 - Lens 7 Terr.Buurtweg, Sportpark GroGnend<;.al 

-12uur Flamingo's 5-Lens 8 Terr.achter Hoornbrug -Rijswijk 

!E OPSTELLHlGEN: . 

Lens 1 : C.v.d.Bcek, W ,füms;;n,H.Haket,A.Linnewecvcr,C.P. eters 

[. Nieuwenhovcm, W. Venderbos, W. v .Eijden ,H. JECcobs, H .B.ooduijn, 

'.do Haas. Rcs.h ,Zilfhout, M.Suijkerbuijk. 

Lens 2 : R.dc W11art,R.Blnk,H,Kemper,J .v.l!lijk,J .füis,J.v.d.Meer, 

;.Janssen,F.:ilurghouwt,B.Hendrichs,H.P,v.c)..Spek,P.Mc(,rshoek. Res.: 

'.Burghouwt;C.Nuytens. Lemdcr: Dhr.L.te 1!ey. Sc,miönkomst:10u45 

;1 ubge bouw. 



. -100-------------------------------- ------------------------------Lens 3: M.Suijkerbuijk, A.Thomas,P.Haket,A.Ror-duijn,H.Dietz, C.v.d.Breugel,G.Looycstein,J.Ri"men,G.Hallecn,F.Oldenhof, H.v.Gelder. Res., G.de Zwijger. 
Lene 4: H.Verheugd, L.Hnnssen,G.Kcmperman,W.v.Wcsting,J.v.Dissei ,liJÏÉ.erschop, J. Witting ,J .Kuijpers ,F .Schfu.ppcrs ,P .Bcrgcnhene-gouwen, \V.]311:;'.'ghouwt. Res.: C.v.d.Lnan. 
Lens 5: G.E-1-.::clmans,N:Pennekeet,C. Vcldink,W .Kr.::,pGls,F.Duym, · J .Vel dink, J. v .Bussel, J .Alders, J .Jager, G .JehcH,, J .Brochard.Res.: H.Na~.stepad, .à .Blok. 

. Ler,.~ _ _§.: J .Fi·ijters ,A. Hoppen brouwers ,A .Krol ,J .Bom ,J. v .Westing J .Schutte,A. y. Luxcmburg,H. V:,:-oc.imnns ,A .Hoefnagel ,c .Franke ,H. v. Wcsting. Res.: H.Nnastepad, A.Blok. 
Lens 7: ÏÏ.Mahieu, R.Becker,L. Lowc:nstcin ,J· .Ruytcnbcrg, C. v.Gein, H.Lau,J.GroenEveld,A.v.Wcers,P.Schultcn,G.1am,A.dc Jong. Res.: A.de Jong en J.Smit. 
~!!§._§_: D. v. Lieshout ,J. v. Zon,A .Buys, \V.v. d. La~:n,F. v .Dijk, ,!,Osse, C.Kras,F.Bierhof,F.Veelbehr,R.Gelauff, H,Y,Dijk. Res.: A.Peols,A,Jansen. 
Afcchri;jv~ vóór vrijdagaYond 9 uur aan de hcE.r J .Linnewcever, Slijkeinde 21, tel.639090. 
_PROGRAMMA SEIHOREN VOOR ZONDAG, 9 DECMEBER 1962 : 2uur Lens 1-· ADS 1 ; 12uur ADO 6 - Lens 2 ; 12uur Lens 3-Wcstlnndia 3 ; 12utu: Gona 2 -· Lens 4 ; 2u30 Lens 5-DHL 6 ; 12uur Lens 6-BMT 6 Lens 7 vrij ; 2uur Rnva 9 - Lens 8. 

-:-:--:-:-
PROGRA!.WJI JUNIOREN EN PUPILLEti VOOR ZATERDAG L DïcGUlBER 
-3uur VVP 6 - Lens 8 
- 3uu;r Lens 9 - VVP 7 
-3uur Vredcnb.13-Lens 11 
-3uur Lens 12 ,-Vredenburch 
-3uur Lens 13 -GDA 12 

-lu45 Lens Pl - Velo Pl 
-lu45 Lens P2 - RKAVV P2 
-lu45 Q.Steps P3-Lens P3 
-1 u45 Gr. W. Vac P2-Lens P4 
-lu45 Velo P5 Lens P5 
-lu45 Lens P6 - DIIBRK P2 
OPSTELLINGEN 

Terrein Zuiderpark 
G 1 15/3 Vl 

T0r1eln v.Vilcdenburchwcg. 
15 G2 L6/4 V 3 

G2 15/3 V2 

Gl 14/3 V 1 
G2 15/3 V2 

Terrein Nijkerklaan· 
" Buurtweg 
11 Wateringen 

G2 L6/4 V3 

Lens 8 ,·G.Crama,J.Groothuizen,G.v.d.T0gt,F.Mi:,ycr,Vl.Verbarendsè. J.Verhnar,R.v.d.Vial,E.Degener,W.Eijkelhof,G.Helvcnstcijn,A.v.d Beek. Res.: J;Ithddeldorp. L0ider: Br.Thoeticus. 
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--------------------------------~----- ------------------------· 
Lens 9 : R.Overtoom,R.Duyvcsteijn,J.v.Dissel,G.v.d.Kley,A.v.Es, 

M.Broeke,J.J~hec,F.Stra,thof,F.Jehee,A.Claassen,A.de Brouwer · 
Res. : n·. de Groot. Leider: Dhr ,H .Ke" tman. 
Lêns 11: als vorige week gepubliceerd. Ees.: H.Suijkerbuijk, 
A.Vervaert.Leider: Dhr.A.v.Gastel. 3amenkomsi;: 2u20 Veluweplein. 
(zie reserveprogramma). 

Lens 12: als vorige week gepubliceerd. !(es.: J.Webbers,B.Epskamp 
Leider: Dhr.E.Htcrschop. (zie 1:eser,;eprogi·ami,ia) , 

Lens 13: F.v.Boheemen,R.y.Boheemen.,A.Duym,J .Hoefm,gel,J .v.d.Zalm 
N. v. Leeumm, T .Heerschop,.F .Ilerriemnns, , J. de .Jongh, C .Rooduijn, J .Nuyen 
Res.: R.Blok,H.v.Bergem. Leider: Dhr.C.Vervaart. (zie i-ese:s.-ve-
programma ) • . . 

Lens Pl :VI .Kouwenhoven, P. v .d.Aar, J. Col pa, B. Lustenhou.wer,G .Bruinsma 
P .de .Jongh, A.Hop ,M. de .Vit ,E .Bakke:,:s, W .!Ceetma,1,H .Bijsterveld. Res/: 

B.v.d.Putten,F.de Kleyn.Loider: Dhr.J .B.orsbcom (zie Sinterklaas:--
feest). .. . . --. - . . . 

Lens P2 :B ;v.d. Lans, F .A.v. d.Berg, c·. Grimbergen ,B.v. d.Sprong, 
G .Duyvestyn,G. v.d. Velde, H. y .Hul~st ,H .Egge:rs ,Jl. Hoogeveen,A .Hembrook 
.J.Disseldorp. Res.: A.Lusc=e. Leider: Dhr.A.Bogisch. (zie Sinter-
klaasfeest). .-- . , ·· · . 

Lens P3: A.Tinnenbro0k,P.Blanken,C.Schrover,H.Schouw,J.v.d.Hei<len 
R.Bogisch,P.Hecmskerk, G.Cr0mberge,Th.Janssen, J.Rientjcs,.!1,.Bilder
beek. Res.:A.!Ioitink,R.Krul. Leider: Dhr.J.v.d.Knanp. Samenkomst: 
lu20 Veluweplcin (zie Sinterklaasfeest). · 

Lens P4:als vorige week met A.Hoek i.p.v. A.Holle. R<ès,: 
C.v.D€elen, J.dlatla. Leider: Dhr.P.Epskámp. Samenkomst: luur 
Veluweplein (zie Sinterklaasfeest) · 

Lens P5:nls vorige week. Res.: N.Dysselbloem,'L'l)..Booms.Leider: 
Dhr. A .Blok. Samenkomst: lulO Leyweg, hoek HengeÏnlaan tzie, Sinter-· 
\j:laasfeest ) • 

Lens P6: H?Pijnappel,F.Mourik,G.v.Beveren,B.v.Gorkum;E..v:d. 
Broek, J.Egberts,M.Manders,E.de Groot,K.Vinkestijn,Th.Thomassen, 
P.v.Dorp. Res.: J.v.Zon, H.v.Berlo. Leider: Dhr.J.Nuyens. 
(zie Sintnklaasfee:st). ·· . 

-:,.;..:-:-
Sinterklaasfeest voor onze Pupillen. 
Zaterdagmiddag a.s. ( 1 dec ) komt Sinterklaas voor onze pupillen 

naar 't clubgebouw <ian de Hengelolaan. Wij hebben horen fluisteren 
dat de Sint bGhc,lve Zvmrte · Piet ook snoepgoed en ..• een goochelaar 
mee zal brengen. 

Het feest begint om half vier. Wij nemen aan, dat geen v,m onze 
pupillen dit feast zal willen ibissen en we rekenen dan ook op een 
grote opkomst. 



"ROGRAfliM.A JUNIOREN VOOR ZONDAG., 2 DECEMBER 
-12uur ADO 1 -- Lens 1 
--12uur DEL 2 - Lens 2 
rnl5 Verburcb. 
~2uur Lens 5 -
J_,J, 5 Lens 6 ,.... 
:CE OPSTELLINGEN 

2 - L0ns 3 
Gr.YI .Vac 3 
Q.Stcys 5. · 

T0rrein Zuidcrp~rk 
Terrein te Delft 

" te Pool.dijk 
G2 L6/4 V3 
G2 16/4 V3 
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LGas 1 : A.v.d.Le,euw,J.v.Adrichem,C.il'!ars,R.P0lmr-n,J.v.d.Knaap 
;, ?\7ubb~-;;-;-c. v. Gemert, J .Kee tmc:n, F. Wubben, P. Poillot ,H. Zeet. Ro_s..:._: 
J .Groothuizen.Leider: Dhr.J .Rim:ien. 

Lens 2 : A. v .Egmond ,N .Roozenberg, J .Meyer ,E .17:::mrr:.erdam, C .de Heer 
;,_ .de Bo,r, R. Schlüter, L.Rü.mon, G. de Hoogd,A. v .V12sbcck, 1). Wanders 
~~: ...!\.Brouwer, A.Koeleman. Leider: Dhr.A.J2nssön,' Samer..komst 
7 luur Veluwe plein . 

. L"ns 3 : A.Verlarendso, Herrom,ms,M. Th.v.Dcmburg,R.v.d.Velè.e 
:-!.v.d.Wal 1 G.van Bijner..,Kl8in Bret61er, B.Brounur,G.Bruinsma, 
T:.Flink,A.Verburg. Res.: J.C.A. Jansscm. Leidor: Jlhr.P.Juffer
c,c,ns·? tiamenkomst: 12ul5 Leyweg; hoek Hcngelola,m. · 

Lens 5 als bekend. Res.: R.Brandenburg. Loider:Dhr.A.van 
Gastel. --

L"ns 6 R.Schot, S.Smecle, Th.Duys,A.Lamot,W.v.Putte,~'.fü.ecke 
0 •• d~ Groot,J .Nauw,R.Camphuizcn,C.Duivenvoorde;ADo Vries. Re;s.: 
li .Hclshcimer, .\ .Koopmans. Leider: Dhr .Herremrms. • 

.AT.ENTIE,JUNIOREN EN PUPILLEN 
;,fschri.jvingen : v66r vrijdcgavond 7 uur aan dhr • .A.vnn Gastel, 

Tomatenstraat 166, tgtn339900. 
Niet-opko:nen : wcgEcns m.et opkomen op 17 nov werden A.Hoitink 

en N.Dijssàlbloem voor twee wedstrijden als r~scrve opgesteld. 
-:-:-:-:

"Fedstri,jdprogrnmm& 8 en 9 Dsc 62 
fons 1 - Celeri t"'s ; Lcn") 2- Q. Steps 2 ; GDJ\ 3-Lcms 3; 

Rnv,, 4 - Lens 5 ; OSC 3 - Lens 6 ; Yredenburch 10 - Lens 7 ; 
fams B vrij ; GDA 9 - Lens 9 ; Lens .11 - -fü1va ; Lens 12 vrij 
Lens 13- G1l.i>C;. kns 14- DHL ; Velo Plt Lens Pl t Q,.Steps -Lens 
P2; Lens P3 - GDA P3 ; Lenz P4 - 18ió P4·; Ló~s r5 :- OCS P3; 
~.Stops P3 - Lens P6; Lens P7 - Verburch P3. 

It .... scrveprop;rD.mma 
Als zaterdag de wedstrijden niet doc.rgnan, is er het v0lgende 

r,cserveprogramma in do ·zacl de Gheynstr-51: 
--lu45 : Lens 12 (b"ha.lve H.Hc;ssing, A.Korteknns en H.Suijkerbi1tiik) 

mn1lr met A.Duym,H.Hoefnagel, J-v.Zalm,C.Rooduijn,F;v.Boheemen. 
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-3ul5 Lens 11 ( behalve H.Mesker, lnaa:r met H.Hassing,A.Korte-
"as en H.Suijkerbuijk. 

-:-:-:-:-
~l'I HET WfülSTRIJJPJiONT (SENIOREN) 
Lens 2 krijgt ,het zondag e.. s. niet e;emakkelijk in de ui twed

trijd tc:gcn I s-Grnvenzrmda. De thuiswedstrijd 1,,verde dcstijc!_s 
en ruime 3-0 sege op, gezien de echter nu wel enigszins gewiJ
igde o:10stGlling znl da!' daar in dG Hoek beslist niet zo gcmakke
ijk g,:.ar_. Desondanks geloven wij toch frnl dat Lens 2 de punten 
ee naar huis zal nemen al zal er dan heel r.ard voor geknokt moeten 
orden! 
Het vierde speelt aan de Leyweg tegen de ~ditie van Weleritas, 

en ploeg die onderin de middenmoot huist. We zien hierin wel een 
leinb Lenszcga mits men de wedstrijd, zo als tegen Delfia wel 
ebeurde, niet ecl te gemeckkelijk opvat. 

Ons vijfde 'ntmoE.t Hl\!SH 4, een elftal Ut 1 punt meer bczi t dan 
ens_. We verwc.chter" hier ûen gelijkopgaµnde strijd, wanrin wel· 
en puntenverdeling zit, missc~ien zelfs nog wel meer als Jos Jager 
enminste wcc-r zo op schot is als onlangs tegen BTC. 

Lens 7 gr,~.t naar DHB 2 waavan thuis nog niet zo lang geleden 
.et 3-1 werd gewonnen. Gezien de goede vorm van dit elftal gelo
·en we dat ons zevende ook deze keer wel weer aan het L,ngste 
ind z B-1 trekken. 

Lens 8 tenslotte speelt uit tegen Flamingo's waarvan thuis 
.'-'stijds. mè.t 4-0 werd verloren. Vie zien geen aenwijzing, go zien 
.e laatstelijk behaalda resultaten, dat dit elftal tot een re
·anchè. in 1;3.tQut zal zijn. 

IT HET JU,IIORLliK.AMP 
A.s. Zaterdag komen er gelukkig weer Yeel elftallen in actie: 

,ens l heeft uit tegen ADO weinig kens; wanneer zorgen deze jon
ns voor een verrassing. Lens 2 g2at mwr Delft, een op p:::piE,r 
et moeilijke wedstrijd tegemoet; ond .. rscha t de tegensknder 
,hter niet ! ! ! Lens 3 h!.'eft het in de ui tvredstrijd tegen Verburch 
.et gemakkelijk. De Westlandse clubs zijn op hun eigen vell:d &ltijd 
,eilijke te.gen standers. Lens 12 behaal de vorige vreek ec,n mooie 
•3 overwnning in de uitwedstrijd tegen GDS, waarvan thuis met 
,Q was verloren. Hierdoor is Lens 12 nog slechts 1 punt nchtcn' 
, GDS, dat cchtGr een wedstrijd méér speelde. Zaterdag a.s. kun
·n er weer 2 punten binnengeh2uld wo~den tegen Yredenburch wnàr
.n uit met 2-7 g~wonnen werd. Denk echter niet dat dit een 
1r!kkie " wordt. Wij vernamen dat Vredenburch intussen w,rstin•kt 

! ! ! 



-104-------------- -------- -------- --- - ~. -- --- .- --. Lens 13 heeft 14 dagen geleden eveneens Eoen gocdG bburt ge
maakt, door de to8n nog ongeslcgen koploper DHL r~et 2-1 mm 
:le zegc;ka:rr t·e binden. Daarna werd uit • et 5-0 v~;n Q.Steps ge 
wonnen, zodat • en op de goede weg is en wij zaterdag weer een 
ovurwinning, tegen Vred.enburch in Rijswijk, verwc.chten ku:1.nen. 
Pl heeft zijn l&atste v1èdstrijd v1ee,r met dubbele cijfers ge
mi"nr:en, wij hopen dat deze jongens steeds zo serieus mogelijk 
zullen bli.jven spelen om dit jaar met een schi ttcndc stn'-lt van 
dienst af te sluiten. P6 :1oeft nog geen over,,inning behaald. 

Laatote keren werd het beid.e mc:len 0--3 fö. t zijn géén slechte 
cijf0rs voor eeon elftal dat pas in de r1.1vning_is. Wij zijn ~,,, .. 
nit::u11d of dit" ulftal 01,oru10:-cgcn nu: eer.s minstens een geli~ 
sp81 k,n l.eh,.len. Bij enorr.i hard werken zit dj_ t er tegen VilfülK. 
wel in. Zo iots zal de Sin'l, èt,slist wel op prijs stellen. ·T'{ speelt jamrr.Lr genag ,1og niet, ·nun eerst8 y,c:d.s Lrijd staat 
echter wel de volgencle week o_p het programma. 
DE PP..1STATIE-RI:,KENING. - :, - : -

G'nze lc,atste s,:,nior-edi tie·· blijkt dit jaar een zorgenkind te 
zijn" Omd2. t; I!lEH.:'rd.ci--e z.g. "veterç2.ncn II voo:r. .. dG c;-:,,r..v.n:r:.g v:::n de 
komf~·ti tic hun voetbalschoen.er ... hf.:1\bt:~n cpgel orbe.n, k:,1n tl.e formt.-· 
<;i8 r.i.et ze sterk ziJ,1 als corspronkeU jk v.-.eri gc<l::cht. Hierb:i,j .. 
Ji;:omt nog, dat dit jaai, ~-o-or het C8rst e:en· vijfd<J klt.:.8 wei,d in~• 
gs:3teld. Ü!la achtste elftal ontmoet in het algor:i,;,0n vierde en 
,-ij;!;de elftallen van anckre vur0nigingen. De indeling blijkt 
th2.ns wel iets te hoog te zijn. Hetvis evenwel bijzonder j&.mmer 
als een ecnm~al ·verworYen positie moet worden· prijsgegeven. 
We vertrwuwen er clan ook op, dat onze spelers ,,lles in het 
werk zull€:n stellen, om hun plaats in de vierde kl,:,_s te behou
.lcm. Een blik op de 1'anglijst to:int aan, dc.t dit beslist niet 
onmogelijk is. >l!o't -~ne '"puntje .rord tehaald in à.o ui tvièd.strijc'. 
tegen Ooievaars. Opv,-,ll'end is, ,dat ond8rJrn de ncfü,rl~gen, er 
'.!H:e week l.èslist voor wordt geknokt. We tv;ijfe:lcn Gr niet aan 
of dit enthousiaome zal zeker nog vruchtèn afwerpen. 
En nu de stnnd: 

HDV 4 7 6 1 13 
Adelaars 4 8 2 2 4 6 BLZw.8 8 6 1 1 13 

Coiev.4 7 5 1 l 11 Rava 9 7 '2 1 4 5 
Flum.§ 7 3 2 2 8 Concordia 4 8 l 2 5 4 

Lens 8 8 1 7 1 VVP 7 7 3 1 3 7 
Full Sp.5 7 3 4 6 l 

-------·-------------- ------- .--- '--------------·--------------·---·-· 



Dl LENSREVUE 
0.'.'c~kblad v.d.R.K.V.V. "LENIG en SNEL" 

Red-, tie : A.Poels, Wilhelminastr.25 Lsrl.-i;el.3995&} 
J.Kuijpers 

---·=-=---==-=~=====--=--=====-=---==============-================ 
36e JJ,ARGANG (1962-1963) n°15 6 DEC 62 

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

Donderd2g 6 
Vrijdag 7 
Zaterdag 8 
Zondag 9 
Irband~g 10 
Dinsdag 11 
V/o,0 nsdag 12 
tonderd:cg 13 

Dec 
Il 

Il 

Il 

Il 

1,1 : 

Il 

Zond,g 16. 11 

L8NS 1 ZAKilGENliA 
Juni oren tr:èining 
Seniorentraining 
Géén wedstrijden VC'.stgestelcl 
Sen. 1 t/m 6, 6; Jun. 1 1 2,5 en 6 
ClubavQnd, kln-,-erjasdrive 
Juniore"training 
I-upillentrnining, Seniorentrainir:g 
Junior er.. tra.inir"g 
LENS 0utEJAARSAV0NL 

0UDEJAARS-RSUlUE ! ! 
Or Hl Dcc; ::: .s. is het 42 jèècll' gd€d8n dc,t Lens weid opgericlü. 

r~8t is v~~r1zelZcr:rekE:.r..è.. gcweûst, d-:!t hiervocr Enige :1andacht 1110:r·cit 
èestcc(L 1

\:· lr.r1gdu1 ig ovi::;rlcg, heEft de kontaktkomr·+sie gr::.n:iecr ... d, 
dit jt.ar co1 .0udc jc.r.rsavond tt=; rros ten org:.· nise::tY:r:. l';ntuu:rlijk gir:
gen de ged,cht:ën 1ü t r:~ar de bijzonfü,r stijl-,-r,lle c,,1dE:j,:,,.rsvierir.g 
bij g.:lE:ger:heid v[.r: het 40jv.rig bcst,:::m, hon.el de opzet th,:ns es,n
v-oudiger is gchcud0n. De rewi:isten, Er-1- daar tij wnrdur~ velen v'Cr
wacht, die dlck bij het 40j'lrig jubil,:oum van de :i;c,rtij w,:ren, zuller. 
elkzar zor...è.ug,16 è.e::!cu:.lc:e 1962 kunnen treffer ... ir. clE: zo.o.l \ .. ~,.r~ Rcb
tr~ur,~r..t 11 Lion d 1 Or II ven de Wc.pserveer1.str. 

Hst ligt in de bedoeling om tusscn·half zeven en zeven uur lij 
elk:,ar te ko!)len, en dan onder gezellige kout een c:ptri tief te ge
bruiken. Dc::rna w0rdt een " boerer:kool met worst " m:icltijd g~scr
VLerd. Voor con gr-ede muziknl0 omlijsting zal worder. gezorgd. 

N.'1 cle m:cnl tijd blijven we, tot slui tingstiji, bijeei: W'.è,,rbij v.:m 
de mogelijkheid tot het mckEm ven eer, dc.ns je druk gebruik zal wor
den gemaakt. 

JJe reunisten zullen voldoende g8leg2nheid krijgen hun ,.cteurs
t1:lenter. te tonen. Bcv..r:dier. heeft de kontaktkommissie dienr:an
ga[![J è.e specir~lo plannen. 

Voor een goede, organisatie is het beslist nooclz1Ckelijk, d 0 t U 
zich te voren npgE:eft. Pakt U dus nu d0 telüfoon en tel n°36V209. 
De Heer A.Hoüfnr::gel zal clan een pl3.ats voor U rf.."servercn, en wcat 
den meteen hpE.veel meters worst hij moot tcsteller_ ~ De kosten vtUi 
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de " boE.renkool met worst II m:c:,1 tijd bedragen f .2,50 per per
soon. füJt mee te nemen " drinkgeld II wordt mm Uzislf overge
laten. 

Tot ziens op de o.udejaars:cvond. 

-:-:-:--
RLDACTIONLLE OVERPEINZING. 
vue ONTVANGT 

Kont.~kt!~· mmissie 

Wie mPt de verslechtc,ring v-:n de wcersomst·.ndigheden een uit
w1cdstrijd tE.gen stciclger.oot VUC in het vooruitzicht heeft, is 
waarlijk niet lest 8f. 

Stelt U zj.ch voor, hoe U chwr ci&n de Schenkkc.de binnenstapt. 
NcE:n, U betrèédt dit tGrreinen-complex, dut nog v~.n cE.n groot 

' vc.rkden getuigt. liet grote clubgc,touw p1:.ssercnd, wendt U drm 
met enige schroom de stl.:'von nr:c.r 11 de wor"dertunt 11 onder de 
hoofdtrilune. Een goede 1:.cci!llnodd;ie, niE:tvmar, en U verheugt zie 
zich dnarir;. 1Iis poes ! De gastheer verwijst U bc;leefd nnor 
een soort shr.cn schuurtje, d:ct daar min of meer per ongclt k 
onder de spoordijk schijr.t te stc,an. Bir;non wordt U pas goed 
duidelijk wat ec0r.~mie betekent. In kleine. niss,m blijken reeds 
twee. .elft~.llen gehuisvest en men moet zijn beurt :,f1111chten. Na 
de, wedstrijd besluit U w:rnrschijnlijk het wassen m2c.r uit te 
stellen. Enfin, het zit er voor dit sE:izocn weer op ••. 

Gelukkig kc.n men hier spr€.:k0n v2n ec-n ui tzonde:ring. De ace o~
r,;odatie is niet over&l even go8d, maar in icde:rygcY,.l voor gast 
er, gc,stheer geli.ik. Men biedt wat men heEOft. 

Dcsondonks moet geconstntet1rd worden dr.t men zich in v::.der
lc.ndse voetbalkrjr;ger. meestal onvr.ldoende de betekenis var. het 
b8grip g-:sthoe:p re <:lis8ert. Zond8r direct bcp,:".l,le sugg0stics 
to willen doen - mem kan het immers in vel€ kloinighc,d~n zoe
ken- wil_len i~ij toch t;vcn wijze:.: op in cricl.c.otkringen bestr..:nnde 
gcwnrnten. Hier ontv&ngt 1:1et thuisspelende te-::n geruime tij(l 
vrinr de wedsh-ijd de tegenpartij in het clubgebcm; en bic,clt 
fü::arbij koffie mm. Kortom, men heeft gewaardeerde gasten. 

U voelt het verschil m0t U\'! ervi;ringen. En toch mcken ook 
dczG zaken V3U C<::l'i. vereniging méér dar.. een v-oe;tb.::1-an:Gex 
klc.verjc.sgelegenheit ! 

OFF'ICIEEL 
]n ballct3ge 
52 P.de ll;rns, 28.9.52 Grcenczijde 55 
53 P .H .J. Luste.r.houwe:i.·, 23. 9. 5;J DrnpeniersgC<·rde 4 7 
54 C • .A.ILEsserr~ 29.6.52 Herk-r.rtc:le 5 
55 L . .:C.van Leeuwe,:;, 4.7.52 Cu;ypstr.21 

,, 
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---·-----------------------------------~-------------~~-~~-------
KeurinR Senioren. 
Het blijkt do.t een aantal senioren die zich in C.e afgelop0~1 
m22nden hebben laten 'keuren, het bewijs von goGdkeuring nog·in 
hun bezit·hobben. In verband met een contro13 doe~· de IC.N,V.B. 
dienen deze kuarten 1eslist deze week bij het s_ecrctariao.t , 2rle 
Schuytstr.60 to worden ingGleverd. · · 

De overige senior.leden die in 1961~i962 niet zijn goedgekem·d 
moeten zich eveneens uiterlijk deze· weel: net ·de heer J .Linnewee-• 
ver, Slijkeinde 21, tel.639090 in verbinding stellen. Het is be-
slist niet. moor mogelijk niet gekeurde spelers op 'ce stellen. 
Eventuele door de K.N.V.B. <!Jp te leggen boeten , z>Jllen voor 1·e
kening van de d0sbetreffende sp8ler komEn. 

H.Houk:es: sekre-tn.ris 
- Op 27 november is o,ize bekende Sjaak Beijersbergen :;.n het 

huwelijk getreden met Mejuffrouw G .Bruschke. Het :ls een prt chtige 
dag voor hen beide geworden. De ge<:>stelijke adviseur is nemens 
1:-estuur en cllo leden felic:ilcties gaan brengen, wat zij zeer op 
prijs stelden. Deze receptie kreeg natuurlijk de nodige ·stuclen
tikose momenten. We hopen dat zijn studie en zijv lessen, on nu 
ook zijn gezi'1sleden hem niet zullen verhinderen warme bebng
stelling te houden voor Lens. We zullen zijn geest e~~ zijn voe-
ten wel meden missen op het ,tld. · 

.-:-:-:-
Een loffelijke. afspraak. 

Er is in Lens è.en elftal, waarvan de spelers onderling hebben 
afgesproken om wat er ook moge gebeuren, in E>lk g0val.niet tot 
gepraat over te gaan. 

De afspraak is er un .... de s,!ders houden er zich aan. 
Dat betekent, dat elk van hen duizend fouten kan maken zonder 

een zure opmerking te moeten verwachten. 
Dat betekent, dat geen enkele actie van een tegcnst~nder scheld

woorden, protosterr o.i.d. tot gevolg zal gebben. 
Dat betekent, dat aan de scheidsrechter to0gekend 

hij recht op heeft als eerlijk man: de mogelijkheid 
de door hem juist geachte beslissingen te nemen. 

Jleze afspraak is te loven en nav0Il:ge;1swar,rdig. 

wordt; v;a&r 
om ong,:,stoord 

Zondag 1.1. volgde ik een wedstrijd, w,:a2·bi.j duiè.elijk bleek, 
dat bovenvermol'de idee nog geen gemeengoed is. Er werden tussen 
het baltrappen door redevoeringen gehouden, waarbij vergel€ken 
de preken v:m Pater Brugman verbleken tot onbenullige keuvel
praatjes. 

P.JuffermQns. 
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------------------------------ ·---- - ·-----------------------Pater A. ten fürve. ! · 

Zonls ik beloofde in een vor.ige Revue, l2at ik nu nog en
kele regels volgen uit de brief van de missie m:ilke 11 gc.adoF
tu,rd 11 is door alle katholieke sportverenigingen. 

"Et is intussen wel iets tot st:lr.d g,,br&chi;; ,;ij hebben nu. 
GQn kerk, 2 scholen G1et 2 ondc::.~v:ijzcrs-woninc(;;1 c.n 1 woor..
huis. In enkc;le j:.ren tijcis br•. chten wij ruim 6 duizrmd hci
Uenun tot het geloof in Christus. ket rri0er hul::,: zou.den wij 
vc"l rnE.~r kunnen doen. Nodig- is nog: ~8n zu;:;,torhuis, kerk
jes in div~rse .ccntr~; polikliniek voor beK1·!rJ.d.c.ling van zie
ken; een jong( nssèhool; een m:-~i.sjesschool li.:..· st met ihter
n:1:::-t, huizen voor het orJ.dcrwijzend pc.rsonecl 11

• 

En volgc;ns het testuur van de N.K.S. diocees Rottcrdc.m 
zijn dit slechts enkele grepen -uit de nod,:,n, .',.;ermee, deze 
p::ters te k:;mpcn hebbe,n. 

Als dus het " lonnzakje 11 bij U of julliG.:c'Jndg2c:t, stuurt 
h'-ot dcm niet achteloos voorbij. Zü,t eens of jo er wet ·je 
nog kunt do(m bij het vele goeds, d,it je al doc.,t. 

· 1.ape1aan F. Ki.t1pcn. 
-:-:-:-

UITSLAGEN: 
Senioren· 

.Lcms •l - SVLV 1( vr.) 
1 s-Gravenz. 2-Len·s 2 
Lens 3 - Gr.VI.Vac 3 
Cc,ler. 6 -Lens 4 
Lens 5 -HMSII 4 
Lens 6 -Rijswijk O 
DHB 2 -Lons 7 
Fl::im.5 -Lcn8 8 
Pupillen • 

2-4 
0-3 
4-4. 
2-4 
2-6 
4-0 
0-:-9 
5-0 

Lens Pl-Velo Pl 12-0 
Lens P2-RKAVV P2 4-'0 ·. 

ADO 
DHL 

Junioren 
1 - Lens 1 
2 .- ;Lens 2· 

VE;rburcr .. ?.-Lcms 
Lens 5- Gr .,v.4 
Lens 6- Q,.St.5 
VVP 6 - Lens 8 
Lens 9- VVP 7 
V;rcd, nb.13-Ldns 

3-:0, . 
1-1' 

3 3-3 
4-1 
G-7 
1-1 
8-1 

11 1-7 
Le:ns 12-Vr8denb.l'., Z-2 
Lens 13-GDA 12 5-1 

Q. St. P3 -Lens P3 0-0 Gr .W. V. P2-Lens I-4 u-1 
Vëlo P5-Lens P5 0-2 Lüns, P6 - DHBRK P2 0-6 

PROGRAMtUI SENIOREN VOOR ZONDAG, 9 DEC!EMBER 1962 
- 2uur Lens 1 - ADS 1 Veld 1 gtb 1 Lok.Ó-4 
-12 11 ADO 6 ..: Lens 2 . _.,~''.i\,rr • .ADO-Zuidcrp~rk 
-12 " Lons 3 Wostlandi::c · 3 Veld 1 Güt 1 LA!:. 5-3 
-12 11 Gona 2 Lens,4 Torr.Mel:ies Stokel:~,m,ingang 

· Vrcdierustl·an 



. -------------------------------- __ · ____________________ -1D9- -
-2u3ü Lens 5 - DHL 6 Veld 2, g b.l Lok.5-3 
-1?.uur Lens 6 - BMT 6 " 2 gob.2 Lok.5-3 .. 
-2uur Rav,: 9 - Lens 8 Terr. Zuiq.erpark, ?di:; ge<leel te. 

DE OPSTELLil/GDN: 
Lens l : C.v.d.Bcek, 'Il .Henscn,H.Hrket,A.Linnewever,C.P-.. c:tors, 

lI. Yiouwenhovon, Yi. Vondabos, V'. v .Eydor. ,H .Jacol:s1;1.H. Rooduijn ,P .de H.qr,s. 
Res.: G.Halleon,L.Thomas,H.Dietz. Leider: Dhr.H.D.v.d:Stecn. S&men-
komst: 1 uur Glubgebouw. · · 

Lens 2 : R. lee Hr 2rt,R.Blok,H.K,,,npe;r,J .v.Uijk,J.R~s,J :v.:l.likcr, 
L .. Janssen, i:l.v.Zilfhout,F.Burghouw t, H.P.v.d-.Spok,H.v.G8lder. 
fü,s.: J.v.Îlissol. Leider: Dhr.L.to }foy. 
7'Zris 3 : l,L Sl,~jkerbuijck,A. Thorr;'.'.S ,P .föket,A. Rnóduijn, 11 :Di~ tz, 
C. v,Bre2ugcl, G. L0oy, st8ir., J .RiGmcn, C .};uytons, F. ûldenlïof, F. do Hoogd. 
Rcs.: H.L:rn, E.P,:m:ckeet. Grc,nsrcchte,r: H.Lau·. : · ·:·.· ... 
7::ë"hs 4 : H.Verheugd, · L.Hanssen, C. y. d. Liwn, W .v .Wèsting,G,de Zv1ijger 
I.!.Hcerschop, J .i.,-i tting, J .Kuypcrs; F. Schippers ,P .Bérgo:hcncgouwen, 
v:.Burghouwt. Rcs,: R.Be_,ker, C.v.Goïn.. Grensr.: C.v.Gó:i."n· • 
. . Lens 5 : é;.Ekcln:cns,J .v.d.Klcy,C.Voldink,S.Dijkstra,F:ÏJ°Üy:1,, 
J.Yeldink, J.v.:Oussel,A.v.WGers,J.Jager,G.Jeh"e,J.Brocncrd. Rcs.: 
P.Schulten, J.G:r·ocncveld, Gr,msrechter: P" chuiten. 

Lens 6 : J.Prijters,A.Hopp,mbrouwcrs,·.l'..Kr'l, J.Schu.tte,J'.v.Vi~s
tin6,!! .N,:2stc.1r.d, J .Bom,!!. V:r·oomrms ,A.v. LuxËriburg, C .Fnmke, J .Alderc. 
Rcs.: H.v."i/c,stj.nr,, G.L,:im. Gr::.nsr.: H.v.\fosting. 

Lens 8 : D.v.Licshout,J.v.Zon,A.lluys,V1 .v.d.L 0 ,m,F.v.Dijk,A.Pocls, 
C.Kras,1".Bicrh,f,F.Vc',lbechr,R.Ga:dcuff,A.d12 Jong. fü,s.: N.Osse, 
J.Smit. Grcnsr.: N.Osse. 
Afschrijving-en vo<!>r Vri jdag,wond 9 uur aan de .heer J. Linnewcc ver, 

Slijkeinde 21; tci.639090. · 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG,16 DECEMBER 1962 

-12uur ADS 2 - L0ns 3 ; 12uur Lens 3-HBS 6 ; 12uur BlAT 3-Lcms 4; 
-12uur Lens 5- B1.T 4 ; 2u30 SEP 3 - Lens 7 ; 12u30 HDV 4-Lcns 8. 
VAN IE ECO. . .. •- · ·· ·· 

Deze weck vm.rC:n er weer divé~f;}G .. spelerl§' á.ië. meer.den, zonder be
richt v.•m verhindering,·· vërstok te moeten laten g&an. Hun namen 
zijn r.:an het B\Jstuur doorgE·gevcn; vöOr het r"eme.n van strnfm::etre
gelen. Bov.nd.icm zijn er weer enkele te lute afschrijvingen binnen 
gekomen. Gelieve in het vervolg ui ter lijk Vrijdagr,vonu. af te schriÎlj
vcn. 

P.Burghouwt ,1ordt wegens b;t als reserve verlnten vc,n ZlJn elftal, 
voor het einde der wc,dstrij<l, voorlopig niet opgestelét, dit in 
afwachting v,::n oen testuursbeslui t • 

• 
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In verband mot de begrafenis van Prinses 1//ilhclmina wordt er z3terdag niet gevoetbald. Er is dan ook geen rcserveprogr.::mmo.. 
-:-:-:-

PROGRAM!{1JI. JUNIOREN voon' ZONDAG 9 DECEMBER 1962 
-12uur Lens 1 •- Celeri tas· l 
-2um.· Lens 2 •· Q.Stcps 2 
-:Oum.· Rava ,} -· Lens 5 
-2u30 OSC · 3 Lens 6 . 
OPS'l'ELLINGEN i 

G2 16/4 V3 
G2· 16/4 V3· 

Terrein Zuidorpark 
11 

- Hoekwo.tcrs tr&a t 

1;-ns l : A.v.d.Leeuw, J.v.Adrichem,H.Wubben,R.Polman,J.-,,-.d. Kncap,H .Groothuizen, C.-,,- .Gemert, J .Keetman,F. ,7ubbon, P .Poillot, H.Zoet. Res.: C/i1fars. Leider·: Dhr.J.Ricm.en. · Leno 2~. v.Egmond,7î.Roozenburg,H-.M,yer ,J .C .A.Jcnsen, C.dc Heer,H.,,e Boe:rr,, R.Schlutor,L.RiE:men,G.de !-Ioogd,A.-,,-.Wasbeek D.Wande:ts. Res.: H'.v.il.Wal,A.Brouwer. Leider:,ihr.A.Janssen. Len·e 5_ : als liekend • .!!c~.ê..!.=yîlpPeters.Lei,ler: Dhr • .A.van Gi.stel 8amonkoms ~: 2u45 op het Rava-terrein. -
Lens 6 : R.Schot,J.Smeele,Th.Duys,R.Holsheimcr,W.v.Putten, F .Neccke ,R. de Groot ,,J .Nauw ,R. Camphuiz·en ,J .Dui vcnvoordR, A. de Vries. Res.: A .Lamot,A .Koopm,,ns, Leiaer: Dhr.Iför:?:emans • Samenkomst: lu45 Veluweplcin. 
Attentie,Junioren en Pupillen. 

Afschri.ivins;en v66r vrijdaga-,,-ond 7 uur aan Dhr.A.wm Gastel, Tomatenstraat ·166, tel. 339900. 
PROGR.AMliIA JUNIOREN EN PUPillLLEN VOOR 15 en 16 DEC. SHS 1-Lens 1 ; GDA 2- Lens·2 ; Vredenbnrch -Lans 3; DHL 6-Lons 5; Ravá 5 .: Lens 6; 1,ms 8-RKSlli\! ; Valkeniers-Lens 12; Lons 13-Q.Steps; Lens 14- W8stlandia; Vrcdcnb1u:-ch-Lens Pl; Rava P2-Lens~P2 : Lens P3-Velo;Lens P4 - Juvestas P3; Lens 5-Velo P5; Lens P7-Gr.W.Vac P2. 
STAND NA DE L2e ronde: 
n-klasse 30 13 6 11 32 76-59 1.07 b-klasse 46 27 6 13 60 145-101 1.30 c-klasse · 38 21 6 11 48 107- 72 1.26 Pup. 57 38 5 14 81 148- 60 1.42 

171 99 23 49 221 476-292 1.29 
=-====--===-==-================== 
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.- --------------------------------------------------
VAN H1T WEDSTRIJDFRONT 
·11 at komen g:1.:1t : Lens 1 ontmoet ADS, een tl.genstender wr:arv211 

d, stijds met ?-2 W€rd verloren in een van de aantrE:k,cèlijkste wed
strijden die w~ dit Seizoen vun ons e0rste h€:1:ben geziür~. Vii-1 Lens 1 
zondc.g revanche nE.I!!€r4 dan zal · er toch enigSzi~s ariders mÖeten wor
den gc·s:,;eclcl ,üs t,gen SVLV jl.zondag want wanneer m\m. tegen A:PS 
~~k zo'n onbenullig partijtje voetbal speelt _dan zien we LGns'pun
ter/4ot,rnl niet vurmeErderd. Hnpclijk tapt Lens 1 uit een ander w,at
je w;,nt het wordt nu toch wel tijd d'lt onze voortrelèkers die r0de 
11:ntaarn kwijtr~ken. 

Ons twcc.dG krijgt het tegen ADO 6 ook lrpanld niet m'.,kkelijk, mnar 
we geloven toch, ge;zier, de fraaie zege op 's-Gravcr.z-ar;de, dnt ook 
in dc,ze ontmor,ting Lens de boste papicrer. Leeft. 

Ler,s 3 gev"n ~7G .'1elaas ni8t zo V€,al k r.s op e e,n Z<ëge nu Westlt1r,dia 
met 5 ptn. ueer dc.n ons derde, np bezoek komt. Hopelijk dc.nkün de 
spelers deur nnders over en wie VKét· zit er è.&n miscèhicn wel een 
punter.vErdeling in, Het ,vierde, zelf tweede op do rnnglijst, gact 
op bezoek bij koploper Gona 2 dat 1 punt meer don Lèns h~eft ver
zameld.. Yte veruechten dat het de.ar nan de Vrederustll!an d·~nig zal 
sp, r.ner, met een gelijkspel als niet onvu~arschijnlijk0 uinduitslag. 
Het zesde speelt thuis tegen I,MT 5, eer. ts::am dat derde stact op de 
ranglijst met 2 ptn. meer dan Lens 6. Gczier, het· goede spel v~.n jl. 
zondcg tegen Rijswijk zitten hier misschien wel winstkcnsen in. 
17il Lens 8 dit ncizoen nog een ko8r winnen d'ln zal dit t2g<ë11 het 
r.iet nl te st<Jrke RAVA 9 moc;ten gebeuren. Thuis werd onvcrdümd 
verloren met 3-2, vmnneer het dit elftal nu e'éOns esn kccrtj~ rr0e-
zi t dank,m di·~ duel wel eer.s een eerste overwinnir.g opLveren. 

Wat geweest is : Het tweede leverde oer. bijzonder mooie preest,,tie 
door het op eigen veld toch echt niGt malse 'sclravcnzand8- met 3-0 
te verslaan. Vc:naf de aftrap heeft Lens 2 de strijd l:,r.cc.rst het
geen nog v61>r rust resultc<ërde in 3 doe,lpnnten zodat met eeE cor:
{êrtçil'ele y-...., rsprong kon_ wordf;n g€-rust. Na dP pe.u.ze lepcJ.ldon onze 
jongens er zich ir.. hoofdzauk'toe de vÓorsprong te consolid-:.:ren 
hetgeen opperbest gelukte zodiit de ruststand tevcns/!e eindsk.nd 
werd. Lens 4 h:::d moeite genoeg met Celeritas 6, getuigt d0 2-0 
achterstand. u,ct rust. ifa de pc.uzc waren de ~·ollcn omgE,dro.e.id, Lens 
kwam fel opzetten hetgeen re sul teerde in treffers Yall W .v.Westing, 
Schippers en 1:7itting (2x) Zodcd;- Lens toch met 4-•? -;yon~ Gezien de 
bcl2ng:tiJke s·G:cijd tege:n GONA v-:-rwacht2n we r.Gtil Lens 4 np de t:eai • 
ning. Lens 5 T.'~S :!:'Onduj. t gezegd ncxig.jns tegen::. ITh~~H 4, w~t wel 
blijkt uit d() forse 2-•6 .. ncderle.Gg. Jos Jcgc:r ko~. 11cla~s zijl}. stunt 
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v,:n verleden kE:C'r niet horhc,lcn, di tm::al notecrclc hij 2 treff 
fcr3 ,;at echter, gezic,n de vordodiging nog'il l,;k bleek, tij 
l2nge nn nic t g"noc:g was. HMSH speelde• verder nvcr alle ll:i:r:ü,s 
be tc.r zodat de ovc:rwinning lep:::, ld :r:iet onve:rdic,nd gcnopmd ks:r: 
worden. Lens 6 sp0elde een btjzonder "ardige \7è.c1strijd tegt'n 
Eijs-11ijk 6, Een oratmoeting W'1'rin Lens doorlopecnd iets ste_rker 
·,ins. C.y.d.Lr .. .::..L voor rust En n.-~ d~ rust C2rel,- .·.~HocfnC!gel en 
H.Nccstcp.1d uit een str3fschop zo2·gden voor cc..n 1t10oie 4-0 zeg8. 
J~;n,Er dat sommige Rijswijkers dez0 ncderlu::g nic.t nl te tes.t 
konden vE::rkropr,cn wr.:irdoor de st8wr.îing de l-1.r~t;s"Gc spcelfaze 
zc0r gf-prikkcld vms. Lc:r:s 7 v<.rplctterde DHB 2 ;;;c_t m:1nr lic,fst' 
9-0, oen TILdstrijd wr::~rin P1.;.ul Sctu.1 ten ract 5 trcfîe:r~ do grote 
in.~n wr:s. Verd~r hoorder.. we dr:.t nog unkele LLnst:rcffers werden 
c.fgc;kc,·urd zodc,t het nog ,vel dubbc,le cijfc rs h:~d-:'.Ln kunm,n wor
den .. .ii.l r.;6t r:l t;en mooie J:TE.Stf'.tiP Vf.n dit t.·lft~_l d::t, wznneer 
men zo dorrguat, lcpac:ld hoge c0gc.:r: kr:r: gooien. Lens 8 tenslot
te sp .. clde een bijzondc,r onfortuinlijke v,cdstri;)d tegen ~'l:;m.5 
ucn wedstrijd die ond?nks een slechts mi:r:iem kr·chtsvc.rschil 
mc,t 5-0 werd verloren. I,,nb,le r::crkwaéirdige scheidsrechterlijke 
beslissinger. k-:.umen dit t, mn op u·n 3-0 cchte:r-;,:i;c,nd tE- st,:an 
wur:rn~; de ~~nrdigheid er vûrdcr ;::f Vi(lS. li_a de rust W8S Lens zelfs 
at rk~r m:::.ur ~ u:i, tvnllen van do roodwi ttcn bc..p~;.-•.lden dt.: eir ... d
st;;:nd diP. m€t ee:r: let0re scheidsrechter e:n een cnmplect elftal 
te slist rdt, t t'"'t stand Wé!S · gckor.ïcn. 
DE PRESTETIEREKI,,NING. 

l.Jc 0YCrl"1inning welke h&t eL)rst0 elftal, znnde:g 18 nov 62 in de 
ui twcdstrijd tc.g;,n Stolwi,ik wist te tchr;le:r: b.U.jkt tot nog toe 
hcd bc:langrijk te zijn g<ëWE:LSt. Nu ook de mcdogcgndigden voor 
de l.r:c,tste pl~.ats acht w2dst1°ijdcn hcèben gespeeld, he\·ben 
Hr:,·strceht, Stoh1ijk 8n Lcr.s 4 punten l.el:ncld, ·krwijl FrE. toria 
<en 1\DS met 6 punten gc:c:n onoverkomelijke kloof h0bbcn ku:r:ncn 
slt:cn. ·iie zier1 de vLrrichtingen V[:U or.ze voortr:.:~.k~rs in è.f,? ko
mc:ndn weken !':et bel,·.ngstelling tegemoet. Ie rr:nglijst: 
Duindo2·p 7 6 - 1 12 27 -11 Lens 2 9 8 1 - 17 
iidSH 7 5 · 1 1 11 19-13 Verburch9 6 3 15 
Donk '{ 5 2 10 19-13 Vios 3 9 5 1 3 11 
VLP [l 4 2 2 10 18-11 Ifor:ld.2 10 5 1 4 11 
P,r::ic. t . 7 4 1 2' 9 14- 9 1,DS2 9 ,; 2 3 10 
Gouclcr,,k 8 4 - 4 [l 22-22 ODB 2 9 3 3 3 9 
Pr, tori:: 8 2 2 4 i 8-1~ Te Yi, 2 9 3 3 3 9 
', ns ~ , "i; 1 è " , ., 2 1n - 7 6 tJ- ,.. r1 - -, s-c,r::,. u ;, 
c:~s,recat " 1 -2 ,.no G ~ 9 ! g i ::it.-.1·--S ik 8 1 ~, 6 t 12-1() " " Le.ros"- 0

• B :? 0_;;3 voort. 2 ,_ 
, Rijsw.3 8 1 7 

. -·70~- - ::: ·.-·- .. ;::o==-==- ·•--=:;;----=:: --·-:;; - ..,-:: ___ -;:.,:. ·"-"'''"'°'·=~= 



D E L E N S R E V U E 
Weekbl,:,d v,d.R.K.V .V. "LENIG en SNEL" 

Redactie : A .PoE:ls, Wilhelminastr. 25 Lsd. tel. 396583 
J.Kijpers 
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36e JL4FGANG ( 1962-1963) n"l6 13 Dcc 62 

·•==============::;:=====;;;=====-=====;======:::===-====;::;:=-==:. ==-=======-----
}E LENS REUNIE 

op 16 Dc,cGmter 1962· - · 
Vr·ijdag 14 December is toch echt wel de _l,;atste gelegenheid 

Jp U op to geven voor de Lens Rcunic te hruden in Lion d I Or, V:apser
v"eer,;,straat. Eens per. jaar verwacht de contactcommissie <l.0 Lo-ns-1€:
ien, Oud-Loden en DoLatsurs wesr bijelkaGr. Uw club Lenig (;n Sr1el 
îie U toch het hc,le jaar sport vreugde g0eft of in I t verleden 
e;cgcven heeft is toch nü,t alleen de instelling waar U u-.v sport 
beoefent me.nr ~ok waar U Uw vrienden or.tc1oet. k1ar is op dr:.e Reu
c.le alle gelegenheid voor. N: m dunrom de telefoon er. draai n° 
360209 en U is vcrzekerc'. van cr;n gozc-llige avoncl. 

Donfü,rdag, 13 
Vrijdag 14 
Zaterfü;g 15 
Zondag 16 
ifaar.è.ag- 17 
Cinsclag 18 
il'oensdag 19 
Donderdag 20 

Nicm1e leden: 

Dec 

" 
" 
Il 

" 
Il 

Il 

" 

-.-:-~-·-
LENS 1 ZAKAGENDA 

Senioren tr,üning, Junioren t:r,iining 
Seniorentraining . 
Lens Jun. 7,9,11,13,14; Pup. 1 t/~ 6 
Lens "cm.2 t/m5, 7/B Jur:. 1,2,3,5,6; 
Glfu.tavond, kl2.verjasdrive , 
Juniorer.trair.ine-
Pup.training; seniorentraining 
Juniorentraining. 

-:-:-:-:-
OFFICIEEL 

475 R.F.Berckenkamp 9.5.53 Melis Stokelaan 1890 
476 C.A.W. Esser 29.6.52 Hcrtenrade 5 
477 P.de H.~an, 28.9.52 GroE.nezijo.e 55 
~78 L.J.van Leeuwen, 4.7.52 Cuypstr.21 
479 J.Lukassen, 16.9.46 Wolweversga,arde 73 
480 P.H.J.Lust.:nhouwer, 23,8,53 Drapeniersgearde 47 
481 J.V. Verschuyl, 3.4.49 Norgstr.·29 
i82 P.N.F.G.de Vries, 28.2,52 Dr,ipeniersg-aarde 37 
In tallota1;e: 
57 J.M.P.H. Jonker, 19.s.47 Melis Stokelaan 231p8 
Bes tuursver1;adcrin,o:. 

In verband met herhaaldeli;_;k niet opkolllcn, zonder ki::nnisgcving 
~eeft het bv stuur b8sloten H~BLi jc.rsèE:rgen ven Hen(.;gouvrcn: H. II" tcma 
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en T. van Zomeren geduren<le dit verenigingsjaar niet meer als 
speler of rLserve op te stellen. 

P.Burghouwt wordt wegens het niet vervullen v&n e"n reserve
beurt met ing&ng van heden niet meer opgesteld, tot het tijd: 
stip dat Lens 2, vier wedstrijden zal hebben gespeeld. 
K.AlilPCOTuiKISSIE: 

Ter voorbereiding van het junioren-zomerkamp 1563 heeft het 
B"stuur in do kampeommissie bcnr'emd de heren : .A.v2n Gastel;•·.· 
R.Blok en M.Ho~rschop. 
LI;NSRE,VUE. 

In de week van 24-29 december a.s. zal met hot oog op de Kerstdagen geen Lensrevue verschijnen. Belanghebbond-.n wordt ver-. 
zocht in de Lensrevue van 20 Dec a.s. ook de GV<:.Yituele pro
gramma's en opstellingen voor zondag 30 dec a.s. op te nemen. 

Ou:trent het verschijnen van de Lor.srevue in do week van 31 dec-5 jan a.s. zal nog nadc;r overleg woru.en gcplc,egd. SPORTTOTO. . 
Do inzet van sporttoto n° .16 is gcvo,,gd 'bij cli8 vc:n nummer 

17, zodat we deze keer een dubbele pot·hebben, vat voor onze 11 niet-ponlers " :toch wel eer, a1:>nle:i,d.ing moet zijn ook mee te 
gar-..n doen. 

Nituwe doanteur: 
450 P.H. Vcerkaihp Melis Stok<ólt.an 2118. 

-:-:-:-:- ,. 
REDAKTIONELE OYERPEINZINGEN: .... , U hebt - zoals wij - ir.mid1.qls het nieuwe jc:sje van Uw lijf
blad al kunnen bc,vor.deren. In de wakkere borst, die daar met 
de bal aan de voeten de tGg,nstander hLt nakijken geeft, hebt 
U natuurlijk <ladelijk het Lenslid'óntdckt. J~isschien Uw man, 
of verloofde, Ï1v1 zoor. of wie weet,.- zelfs uw eigen fü.re ge
stal te, maar in ieder gE.:val een Lcnsman. Aang0:10c-digd Vallaf. eiv-He tribunes SLfJlt hij i.n de richting van hot vijan<:!.elijke doel, Niu:,and twijfelt aan de afloop van d0ze cc.tie: e.,.nstonds 
zullen de tri bun es juichend Il pvc ren • . . · 

In deze 1arre tijn.en van mist en ijs, van rcg~n en wind en 
lange, lange zondegen, tijden die in al hunmistroo.stigheid. 
al doen denken aan de dagen rond de ja3rwisseling, in deze 
tijden dnn, doet zo'n simpel plantje ons cieè.l;tCren en over, nllerlei kleine dingen peinzen. Ov0r die tribUY10s bijvr>orbeeld. 
En over die vestb<.,rnden jongeling, bloem vnr. een bijna 42.:.jc-· 
rige vcJ~eniging. Ja,Ja, t·~veê-G'n-~veE..rtig je.ar. 1Jc popelen._yan. 

' 
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ongeduld tij do gedachte a,:m de diesviering. Want d~n ga::it het 
gebeuren: Dez-~lfde held· vim de voorpagina, G,m de \oerekool. MGt. 
worst ! 

-:-:-:-
PROGRAMï,:A SEiHCEF,N VOOR ZONDAG .16 DECEMBER 1962 
- l?uur ADS 2 - Lens 2 Terr. 1lonsterseweg t.o.wnning n°10. 

12 11 Lens 3- HBS 6 Veld 1 Geb .. 1 Lok,5-3 
12. " BMT 3 - LE.ns 4 Terr. Hcngdolr,an n"ast Lens 
12 11 Lens 5- EMT 4 Veld 2, C..,b,2, Lok,5-3 ... 

- 2u30 SEP 3 - Le.r.s 7 · -Gem.Sportpark a/d Brasserskade Delft 
- 12u30 HDV 4 - Lens 8 T~rr.Zuiderpark 2de gedeelte • 

. [fl?f').ELLINGEN: 
Lens 2: R.dc: Y/1::art, R.Blok,H._Kcmper,J.v.Dijk,J.R1::s,J.v.d.Tulc.~r, 

L. J nnssen., J\i, v .Zilfhout, ])' .Buxghouwt, H. P. v?d. Sp8k, H. v .Geldc,r. 
Res. : C .Nuytens, H. Vronmans. Leid8r: Dhr. L. te Mey. Gre:nsrcchter: 
H.Vroonians. 

Lens 3: JLSuijkerbuijck ,A. Thomes, P. fü:ket ,A .Rooduijn, L. Thomas, 
C .v .Breugel ,G .Looj;estein, J ._Riemen, G .Halle en ,F. Oldenhnf, G_~_d9 Hoogd. 
fü:s. : A .H_opp.cnbrouwe.rs, A.v. Luxemburg. GrcnsrE:chtcr: A. v .Luxc::turg. 

Lens 4.: H.Vcr:.cugd,L.Har.ssen, C.v.d.Laan, W.v.Wcsting,G.d~ Zwijger 
M. Heers chop, J. ',-;'i tting, J .Ku'jjjpers, F. Schippers, P .Bergenh~r.cgouwen, 
W.Burghouwt. Rcs.: J.v.D-isseL Grensrechter·: J.v'.Disse1. 

Lens 5: G .Ekc.lmcns, J. v. d .Kley, G. Ycldink, S .Dijkstra ,F. Duym, J. Vel-• 
dink,J.y.Bussel,A.van Weers,J.Jagers,G.Jchee,J.Brochard'. Res~: 
J.Bom, O.Franke. Grensrechter-: J;Bom. · · 

Ler.s 7: .R.1bhieu, R .Becker,E. Lowcnstein, J .Rui ter.berg, C. v .Gein, 
H. Lau, J .Bro~nevcld,N .Pannekeet,P .Schul ter., G.Lam,A.de Jong. ~: 
N .Osse, J .Schutte. Grensrechte·r,· N .Osse: · · 

Ler.s 8: D.v.Lieshout,J.v.Zon,A.Buys,W.v.d.Laan,F.v.Dijk,A.?oels, 
C .Kres, F .Bier··.rf ,F. Vc:elbehr ,R.Gelauff, H. v. Dijk. Res.: A .Janssen, 
J .Smit. Grensr.: J .Smit. · · 
Afschrijvingen vóllr Vrijdagavonl!i 9 Uur aan de Heer ·J .Linnewecver, 

Slijkeinde 21, tel. 639090. • . . 
PROGRAMMA SENIOIThlif VuOR ZONDAG 23 DECE1IBER 1962: 
-2uur Duindorp SV 1-Lens 1 ; 12uur Lens 2 - Nllcldwijk 2; 121.mr 
VUC 5-Lens 3 ; 2uur LGr.s 4-Adelaars 2; 12uur Delfia 5- LE.ns 5; 
12uur BTC 6 - . Lcps 6 ; 12uur Wilhe'lmus 6-Lens 7; 12uur Lens 8-
Adel-aars 4, · 

-:-:-:_: 
NOGMAALS : D E T R A I N I N G. 

Een guur en bijz<'.'nder rcgen2chtig weekeincle ligt weer achter 
ons, een weekeinde waarin de KNVB tracht voetbal onmogelijk achtte 



--------------------------- .---------------------------------en clus zelfs de se, ,iprofs vrijaf gc1f. Dat zal ov"< .. rigens k0mende 
wintermmmden nog wel meier gebeuren want in ons landje plE·gen juis 
juist deze periode de weergoden bijzonder huis te houden waar
door de groE>ne vlakten in alles worden herschapen, bc,h,,1 vc dan. 
in een voetbalveld. Het zal. U allen duidelijk zijn dat een elf
tal dat ó~k deze periode van gedwongen rust aan zijn c~nditie 
blijft schaven door regelmatig te trainen, bijz0ncler veel voor 
heeft op tce,ms die het wel geloven en heerlijk vcm hun "winter-• 
slnap " genieten. ILder L,:msliil, en clan doelen ,lij nu speciaal 
op de senioren, is nu in de gelegenheid gesteld c2n de training 
d-:..cl te nemen, maar van deze gdegcnheid wordt bij de lagere 
senioren nog -te weinig gebruik gemaakt. Nu is het mogelijk dat 
het minder goede weer hiera1:m d8bet is geweest, macr de opkomst 
c:oet komende weken toch echt wel 'LE:ter, gc,zien hot VGCJRLGPIGE 
kc.re:kter van deze trainir.g. llar,rrc.. Lenssenioren vnn 4 t/m 8, · 
komt zovc.el mogelijk, het zal Uw conditie en do prestaties van 
de elftallen alleen maar teh goode komen, 

-:-:-:-
VAN HET WEDSTRIJllFRONT : Wat ko;·en gaat ... 

Lens 2 speelt uit tegen ADS 2, een team dat op de ranglijst 
met 10,punten uit 9tweclstrijden een middenmootpasi tie inneemt. 
Wc verwachten dat· ons 2e het ook deze wedstrijd bepaald niet 
m,:kkclijk zal krijgen m,:a:f; dat he·t nicttemin,. 2 punten aan deze 
ontmoeting zal overhouden. Het derde ontmoet thuis hekkeslui.:. 
ter HBS 6, een .elftal dat tot nu toe slechts 2 puntjes uit 9 
wedstrijden heeft wetén te bemc:,chtigen,· zodat een ov&rwinning 
vnor onze 3e editie in het verschlet ligt mits men de tegen
stander, ook al stààt dil onderaan, niet onderscho.t. Want het 
onderschatten van een tegenstander heeft Lens al heel wat keren 
de puntjes gekost, dus, mannen .van het derde., wcc.st gewaarschuwd. 
Lens 4 staat wederom voor een bijzonder- zware OQgc.ve, nl .. c'.e 
ui twedstrijcI tegen B1iT 3 dat 1 punt minder heeft maar ook een 
wedstrijd minder speelde dan Le:ns. We zien dit fü::arom voor ons 
vierde een heel zwaar karweitje wordeR wu,rin echter toch wel 
een puntenverdeling ·moet zitten en lie;fst nog L!Gcr, waht dit BMT 
is een bij zonder grote co_ncurrent. Mannen van het 4€, e;eef je · 
dr,ar,m voor de volle 100'.)'o en schud deze gevaarlijke kampioe,ns{ 
pre kndent van jullie af door te winnen ! Voor het vi,ifi'.e gelo
ven we niet zo direct in een overwjnning of zelfs maar een gelijk
spel nu koploper BMT 4 op 1:ezoek komt. Dit tc,am heeft uit 7 wed
strijden 13 punten ·verzameld, hetgeen er bepadcl niet om.liegt. 
rie., verwachten toch dat Lens 5 deze sterke tegenstender zo goed 

\ 
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mogelijk partij zal geven en het niet zo ver zal laten komen als 
vorige keer, t~gE-n Hl.!SH toen met 2-6 een fikse nederlaag werd ge
incassecrd. Lens 7, met lO·punten uit zes wedstrijden op de derde 
plaats, ontmoet in Delft SEP 3 dat met 2 puntjes 'Uit 8 wé.1l.strijden 
de rode lanta:irn in deze afdeling draagt. Gezien de constant goede 
vorm van ons zc,vende geloven we niet dat SEP e,m nieuwe Lenszege 
in de weg zal staan. Evenals Lens 5, ontmoet ook Lens 8 een kop
loper, en wel HDV 4 dat met 15 ptn. uit 8 wedstrijden de renglijst 
a:.nvoert. W0 zijn van Lens 8 gel'i'cnd dat dit team, ondanks dat het 
vaak tegen beduidend sterkere tege:nstr.:nders moet acntre:den, er 
altijd weer vcor knokt, we verwachten dit ook zondag. Aan enige 
puntenwinst durven we echt niet te denken, maar wél aan een eer
volle (kleiijc) nederlaag (da_t kàn, want hetevem:ens zwakke Concor
dia verloor 0"•k m,:wr met 3-1). 

-:-:-:-:-
PROGRAMMA JU:ITGIThN EN PUPILL1'N VOOR ZATERDAG 15 DECEhlBER 
3uur VrcdLnburch 10 - Lens 
3uur GDA 9 - Lens 9 
3uur Lens 11 - Rava 10 
3uur Lens 13 - Gr.W.Vac 11 
3uur Lens 14 - DHL 18 
lu45 Velo Pl ~ Lens Pl 
lu45 Q.St.P2 Lens P2 
lu45 Lens P3 - GDA P3 
lu45 Lens P4 - Velo P4 
lu45 Lens P5 uSC P3 
lu45 ·Q.St.P3 Lens ,P6 
lu45 Lens P7 - Verburch P3 
uPSTELLINGEN: 

7 _Twrrein van Vredenburchweg 
Terrein Ock~nburgh 

, G 1 L5/3 V 1 
· G 2 L6/4 V 3 

'l:G 2 L5/3 V 2 
errein te Wateringen 

" Nijkerklaan 
G 1 L4/3 V 1 
G2 L9/4 V-3 
G2 L5/3 V2 . 

',: errein Nijkerklaan 
'G2 L5/3 V4 

Lens 7: F.Cromberge, J.Kiebert,D.v.d.Steen,A.Roodenrijs,A.Magde
lijns,N.Koot,R.Brandenburg,R,Peters,J.Ravesteyri,H.Brendenburg, 
J .Middeldorp. Res.·: J .Groothuizen, G.Crama. Leider: Dhr.R.Blok 
Samenkomst: 2u2O Veluweplein. . 

Lens 9: R.Ovcrtoom,R.Duyvcsteyn,J.v.Dissel,G.v.d.Kley,A.van Es, 
M .Broeke, J .Jchce: ,E.Degener, l!'. Straat hof ,A. Claassen,A. de Brouwer. 
Res.:F.Je:hee.Leider: Dhr.J.Keetman. Samenkomst: 2u~O ingang.Sport
park uckcnburgh. 

Lens 11: R.Bruggcmans,H.Rothkrans,R.v.d.Bemt,F.v.d.Breomer,Th. 
Bruins,J.Cobbcn,C.Rûabel,Th.Brochard,A.Kortekaas,D.Brandenburg, 
R.Eykelhof. Rcs.: H.Suijkerbuijk,H.fü.ssing. Leider: Dhr.A.van Gas-
tel. · 
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Lens 13: F. v .Bohe(men, R. v .Boheemen ,.A. Duym, J .HcofnGgel, J. v.d. 
Z,:üm ,N. v. Leeuwen, T .Heers chop ,F .Hcrremans, J. de Jnngh, C. RoC1duijn, 
Th.Hoefnagel. Res.: J.Nuijen,P.Ci.stenmiller. Leider: Dhr.C. Vor

v2-art. 
Lens 14: A.Vervaart,R.Guit,J.Blok,H.Crama,E.Grocn, H.Verbarendse 

J-:ifoÏ t ,B .Epskamp, J .Eykmans, R.Blok, L .Schuurman,Rc s.: H. v. Bergen 
F. v .Callcer .Lei.der: Dhr .l\i .Heerschoi:. 

Lens Pl: W.Kouwenhoven,P.v.d.Aar,J.Colpa,B.Kcol,G.Bruinsma, 
P .dE. J 0ngh ,A .Hop ,M. d:e Wit, E .Bak,êers, Vi .Kuitman ,;Lilijsterveld. 
Res.: P.v.d.Vriûs. Leider: Dhr.,J .Borstoom. Sam:mkomst: lulO 
L8yweg, hoek H'"ngelole;an ("zie r~s-.rveprogramma) 

Lens P2: B.v.d.L,ms, F.A.J.v.d.Berg,C.Grimberg0n,B.v.d.Sprong,
B.Lustenhouwer, G.v.d.Velde,H.v.Hull.st, H.Eggers,B.Hoogeveen, 
A.lfombrook, A.Luscuère. Res.: J.Disseldori:,. kidor: Dh1·.A.Bo-,, --gosch. "'"'mer.ko]l1st: lu?O Veluwoplein. . . 

Lens P-3: A.Tlnr,ebroeek, P.Jllankcn,C.Schrover,R.8ehcuw.G.Duive-. 
stcyn, R° .Bog-i.sch, P .Hecmskerpk, /.v. d.Hcijdei,, Tl1 • .J:m1;rne;1 ;R. Rient
jes ,A .Bilderèeck. Res.: J.v.Zon, Th.Boor:s. Leider: Dhr.J.y.d. Knaap. -- · . 
.Lens P4: P.A.de .Hnan, A.van Ess<m,C.Lamot,.A.V<orv;cirt,F.Blok, 

J.Roozenburg,R.v.Wessem,A.Huis,G.Cromberge,F.C~bbcn,A.Hoek.Res.; 
C.Blok. Leider: dhr.P.Epskamp. . 
LGns P5 C. G1·oen, L.Egberts, W. Schol tens, F .He:lvcnseijn ,H.v. Le"uwen, 

F.de Heer, H.Ovc>rLeek,P.van Dijk,P.v.d.Breemer,C.v.Iieelen,J .De-_ 
wijc:r. Res.: N.Dijssc:ltloem. Leider: Dhr.A.Jllok. · 

Lens F6: P.Ililtenturg,F.Mourik,G,v.Bc.veren,J.~gbert,1.v.d.Broek, 
P. de He:ar., P .Manders ,H. Denkers ,R. Vinkensteyn, Th ._Thomassen,P. v. 
Dorp.Res.: E.de Groot, J.Matla. Leider: Dhr.J.Nuycns. bamenkomst 
lu20 VeÏÜweplein. · 

Lens P7: H.PiJnappel,B.v.Gorkum; A.Hoitink, R.Krul,B.v.d.Putten 
R. L::urier,K .Esser ,B .·v ,Loc. uvren, F. de· Kleyn, G. Ste;ynm2;n, P. v .Doe
v~ren. Res.: P.Hiep,· F.v.d:Berg. Leider: Dhr.C.Kr2s. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 16 DECEMBER 
12uur SHS 1 - Lens· l· · Terrein Duinhorst 
12 "· GDA 2 - Lens 2 " Ockcnburgh 
2u30 Vredenburch 4 - Lens 3 " v.Vredenturchweg 
2uur .DHC 6 - Lens 5 "· te Lelft 
3uur Rava 5 _Ler.s 6 " · Zuiderpark. · 
DE OPSTELLINGEN: 

"'ons 1 : A.v.d.Lct-uv1, J .v.Adrichem,H.WuLben,R.Polm,m,J .v.d. 
Knaap,H .Groothuizen, C. vai:. G~mcrt, J .KcE:tmim,F. \Vubècn, P .Poillot, 
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--- . -.------------------------------------ ----
H.Zoet. · Res.: C.lvle,rs. Leider: Dhr.Riemen. Samenko• st: llu20 
Java brug. 

·.Lens 2: A. v .Egmond., N .Roozenburg ,H.Mey'er ,J. C.A. Jensser., C. de_ Hec,r 
!!.de Baér, R.Schlüter,L.Riemen,G.de Hoogd,A.v.V/asbèeic,D.Wanders. 
Res.: A.Bróuwcr.Leitler:Dhr.A.Janssen.Samenkomst: llu45 ingang 
Ochmburgh. . . . 

Lens 3': A ~ Verk.rendse, A .KooiLeman, Th. v .Domèurg, R. v .d.Velde ,H. v ;d. 
Wal, G.van llijmm, Klein Br,teler,A.Verburg, G.Bruinsma,R.Flink, 
B.Brouwèr. Res,: H.H.Hcrramans. Leider: Dhr.van u.e Vlal. Samenkomst: 
lu45 Yeluweploin. 

Lens 5: als bekend. Res.:R.Pcters,Leider: Dhr.A.van.Gastel. 
Samenkomst: luur Veluw~plein. . 

Lens 6: R. Schot, J. Smf':ele, Th .Duys, R .Holsh0irner, Vi. y .Putten,F .l'l0E'cke 
R .de Groot ,J .N~.m,, Camphuizen, J .Duivenvoori'.e ,A. de Vries. Re;s.: 
A ,·Lami t, A .Koc·;mr.ns, Samenkpms·t: 2u45 ingr,r.g Rava-VVP-ter_rein. 
ATTENTIE, JUNiüF.lN EN PUPILLEN ! 

Afschri.ivin11:cn : vt'iór .vrijdngavond 7 uur aan dhr.A.·vim G~,stel, 

To~Rd&fülitîli~a~o!~6 za têld~t}~~O ên ~ ~nda11: 2 3 è.~c €mber. 
-Lens ?.-DHBRK ; VVP 7a - Lens 6; VVP -L9ns 7; Ler;.s 8-VVP 6 
Lens ll~VVP ; DHBRK -Lèro.s 12; RKAVV 6~Lens 13; Lens 14-VVP 

-:-:-:-:-:-
TRAINING JUNIOR1N 

Enkele· bc,l"ngrijke mededelingen over. de juniorentraining: 
1. ·_ni', ·donderdagavond training op hGt velè. •. 

-de ecrste•11:rocp trair;.t nog van avoro.d, 13 dec., er,. volgende week, 
20-dec. D!::<!rna volgt een (kortè ?1 winterslaap. · 

-de tweede ,woep is vorige ·week (voorlopig) ·voor het laatst ge
we1;;st. T.z.t. volgt ·b,fric.ht; over de, hervatting.' 

2. De dondercsagmidda11:trair,in,e: in du Gheynstr. g,.a t voorlopig ge-
woo,n door. •. , 

3. Dè Wndearda11:midda,e:train1.ni in de Parkietlaan g:c.at vÓndaag ir,. 
elk geval door. Verder bericht _vr,lgt. 

4- Le dinsfü•,e:r.vondtrainin11: op het veld ,gaat ook volgende v,c~k nog 
door. Op 25 dcc. en 1 jan. uiteraard geèn training; 

RESERVEPROGR.Af.Il!A: Als zc1terdag de wedstrijd vari Lens Fl wordt i1f
gebst, ·kur,.nen deze spelers (iet .H.Eggers, A.Hombroek, B.Hrogcw,en 
en B.van de Lans ) om half twE:e t(.rècht in de Gheynstr-51.' 

Als de wèdstrijd van Lens 11 niet doorgaat, kan dit elftal m<èt 
reserves om kwc.rt over drie cvene1.,ns in deze zaal terecht. 

_ll_IT HE'r JUNIOR1NKAMP .. De ui tslager,_ ven de ,rorig;; .:, ck mogen ons tE.•
vreden stellen. 8 gewonnen, 5 ge.lijk en slechts 3 v,irlorun. 
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H(;t é:erste behoorde tot de vcrl '..Qzers, m:oeir 3-0 t.:.gcn het sterke ADO is gcGn schancle,A.s.zondcig gF.at fü, str.ijd t.:,gcn SHS. en wij zijn benicemvè. of het e,rste nu u,ns uit zijn slof schiet. fü,t twc, de· Ln ilerde kwr,m6n bCcide in hun ui twcdstr:ijd r,.sp. kgen DHL en Verburch tot een gelijk spel, hetgeen r,iet onvcrdknstelijk gcnolmd mag worden, alhoc,wel in beide gc•vallen m; t even veel pleziar g<cwonnc n h::d kunne,r. worden,. HE,t 2de h'.,d gccm geluk met :üjrt schot<:.n en het 3de liet oen 3-0 voorsprong schic. ten. Doorè.at een zeer d,lbicuze pc:w:l ty de eorstc. tegengo:ol ui tm:,::kte r,cs men gedcprime,,rd en mo<-st ~ien tocst'.C,(:n d'.lt het óv~rrómpclende Verburch op 3-3 kwam. Lens 5 z<>rgde voor l rn 4-1 ovcnfmling op hLkkcsluitcr GVAC; v,ij mo",ten w:,nnü::ien drt DHL /:n°6 op de rn,glijst) zon-• dag uvcne<-r.s a&n de zegekar gebonden wordt. Lens' 6 w,,s de 2e ver-· liozcr van het vorige weckeir,do; de·~e jongons zj jn vrijviel allet'l'.lr.l kl&in v·,n stuk, zod•1t de c,·l')p8ti tie voor hen st,ceds een hcerde dobber is. Het· wàs dan ook géén sch'.mde tegen n°2 kn or,de;r te garsn, Voor a.s. zor.dag stact er <.en wedstrijd op h&t progr2mm9. dü g<.wonnen kan worden ~ü ts if,dëreen al zijn kr:;chtE,n geeft· . .Luns 7 is weer niet ,wn de beurt geweest; het is te hopen dr,t i10t zaterdag eens doorg:iat, 3.nd.crs ruken dt.; spulers er uit. L"ns 8 liet in dr., ui tvwdstrijd tegen VVP6 een st~ck; door slechts 0én v,:n de punten linr.er. te h,ilcn. Dit moet niet v,cl geb<:uren, \,cmt andcrs is de k-,r.s op het kc,t,pio,nschc,p vlug vcrkeké.r.. Lens 9 r~kcnde met VVP 7 flink nf. W8liswa11r st'.lat vVP dri~ v,,n or,rèerer., mc:er 8-1 zijn toch cijfers die bewijzen dat Gr nol goet ge\'C0etbnld k:n worden als het (..nthousinsme er mnr.r is. z~_te:rdag verwe1chten wij weer een punter,bvcrwinning. Het elfde h 0 .Q.. geer. moei te Vrcd nburcr, 13( n°9 Of de lijst) te bedwingen; het weri'. 7-1. Zondc.g ontvnr.gt men het vrij sterke RAVA; .à.aar onze jongE.ns e'r ihor.IGntael gbLd in zijn verw;1chtcn wij een overwinning. 
PupillE::n 7 hc,eft r.og niet gcsp,0 eld; ~-s. z:1tcrd(:g st,,et ie i:crste wedstrij('. (tegen Verburch) op het pr!lgrc1mma. ViG hopen d~t het go(c'd weer is 0n dat vele ouders on Za jongste pupillen bij hun eerste officiele optreden zullen komen aanmoodigen, temeer clc-,qr het e,sn thuiswedstrijè. is. 
P6 is het r.og niet gelukt zijn eerste winstp•.mtje te teh,.kn; v66r de winterslaap in DeccmbE.r/Januari krijgcn jullie nr,g één Kans. ?roteer {iet nog eens zaterdag tegen Q.Sbps. -=============================================================== 



D E 1 ENS REVUE. 
Weekblad van de RKVV LENIG EN" SNÈL. 
Redactie: A,l'c,olo, '1iilhelminnstraat 25 Lsd. 

J,!Cuypers. 
---,·--------··------·------------==:::::-::::::::::::::::-.===::::::::::=--·-==-------=--== 

K E R S T M: I S 1 9 IÓ 2. 
Het j_s al heel veel jaren geleden gebeurd, Het ,,as do t,jrl, waar
in de mensen nog gP<'n t,aJ_,,visie hadden, geen radio, geep draad
loze verbi11dingGn. 1Jat \',<.lG de tijd, vraarh, God de mensen be_i-eik
te met zijn gezantBn, z.ijn engelen. 
Er waren geen auto I s of vliegtuigen, zelfa geEm fietcen. In die 
tijd moest er - als er een reis voor de boeg lag - voor moeders 
i1~ verw2.cJ:ting een ezel ,:;je. bi.j elkae,r geüJJ3.ärd v:ordcn. 
Er v1a:CE:!l tc,en nc•t?: geen gratlofoonr,la ten, die tedere of Larc~e 1 overheersend,: of begeleider,d.e muziek naar keuze tot honderdr.aaJ 
o;t; ll!éé:r voor U brachter,; de herdersfluit op het veld en do luit 
cf hs.-rr in en tti ln;.is strooiden naar kunde en fantasie va1: J.e 
bespeler hun k.la,nk:rtlce jl~welen. 
Het mts in die tijd dat het gebeurde, ja ech-!; gebeurde, dat, de 
zoon van God als kind op aarde kwam. Hij kwam u i t liefde en 
c m liefde. Hij leefde de liefde. fö.; 1,rr:,ekte de liefde: füj 
voedt onze li€fde met z:Jn levenscffcr. 
\·?ij herdenken hem in de stal, rr..aar zier:.. op n.'.:Ul.' Let kruis~ v.-aaro1) 
hi,i als overwim::.aar ons aan;,,oedigt in onze schuchter,: liefdes
uitingen. 

Heer, lePr :ns liefde. Zalig Kerot~is, 

na~ens geheel het bestuur, 
kapelaan F.Kempen, 
gccstel\jk adYiseur. 

==:====··•=;:.;;=..--::-.=.:::-;=::..::=·-=::.::::;==~.:-~: ===:.:::::;::::;::;:::::;::::::::;:.::::;::::;::::;=:::::; __ ::::;=:--~-·---------·--- ------
L ~ R S 1 ZAK AGE 1J DA. =--=--=-"'--"'~~=-=-~ Donderdag 20 Dec. J,mioren ti·aining 
V .rij dag 21 llec. Scni0re;ntraininc 
Zate>rdaë, 22 Dcc. Lens 7,8,11 t/;:, 14, P.1 tjr:. C 
Zondag 23 Dec. Lens Con. ·Jt/m 8, Jun. 2,3,5,6, 
Donderdag 27 llec. Junioren z:,albrhirüng 
v~·ijfiug 28 Dec. Sc11icrentraining 
Zaterdag 29 Ilec. Junioren ( zie rrci.:;r:-1:,1nu) 
Zondag 30 Dec. LenLl Sen. 2,7,8, Jun. 2,5,6. 
W,Jensdag 2 Jan. Pupillcntrf!ini~1r:, 3ct:.i :JT(-'n ·t·rB.ir:..ir..f;. z.o.z. 
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Donderdag 3 Jan. : Jun. zaaltraining. 

GEEN CLU13AVOND OP 24 en 31 DECE!lBER ! ! 
-~·--------------------------------------------------=--------

UITSLAG van zaterdag jl: Juniore:.1 GDA-Lenn a 1-12 
========c:==~~===========c:=======:.:=.::===-;;:=====::..::=====:.:::=====--·----:;:;::;;;== 

R~DJ~C'j:IO:î::JLE OVBRPEINZIHGEN" 

. : .. Afgekeurd .. , ...••.•...•.... 
Het is nog nauuelijks een jaar geleden clat van vorschiller.d.e 
kanten aandacht werd gevraagd voor het probleem van de vele 
afgekeurde voetbalvelden in de maanden decel'!ber en januari. 
Nie:t zo maar op. losse gronden, maar met de cijfers in de hand 
werd aangetoond, dat deze maanden voor de meeste voetballers 
in feite een gesloten seizoen vornien. Nit!ttërtliE wordt iedere 
week à.oor de KNVB, of door de plaatselijke afdelingen een vol

. ledig programma vastges·.eld.. Keer op keer ook Trorden in de 
verenigüigen alle voorbereidingen getroffen, voorbereidingen 
die in de meeste gevallen onnodig blijken te zijn. Niet op de 
laatste plaats is deze situatie hinderlijk voor de voetèallers 
zelf. Zeker, men speelt graag, men heeft ook wel iets voor 
de sporten de vereniging over, maar het blijft vervelend op 
het laatste moment te bemerken, dat de zondag ten cmrech.te 
voor het voetballen gereserveerd is. Zeker is ook dit het 
feval, als men hiervoor andere verplichtingen heeft moeten 
afzegger-... 
Uit practische cvoruegü:gen verdient een nadere bestudering 
ven de cijfers, eventueel gecorrigee1·d en aangevuld, zeker 
aanbeve>ling. Wellicht komen er dan nog andere argumenten 
vóór cf tegen een tweede gesloten seizoen naar voren. 
Ons is niet gebleken dat dit inzicht ook bij de Bond terrein 
gev:onnen heeft, maar dit zal zeker. niet lang meer duren. · 
;:;:::;::;::===============:::==============:es:=-::;:::::;::;:::::;:;:;:::;:;:;:;:::;:::;::===========--=--

VAN HET. WEDSTRIJDFRONT. 
Wat kmwn gaat: 
Onze voortrekkers cntmoeten 23 dec. het sterke Duindorp SV, 
waarvan destijds thuis ir.et rake cijfers werd verloren. Nu 
m~'.?ten onze jongens beslist !HET het veld ingaan met de ge
dachte wederom een kansloze nederlaag tegemoet te gaan, 

< • • 

want het zou de e2rste keer niet zijn, dat een in 1 e instan-
;tie kanslops verslagen ploeg zich de tweede keer onverwachts 
revancheert. Daarop hopen wij dan ook maar, we verwachtean 
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echter, dat Lens 1 zich tot het uiterste zal geven om een zo eer
vol mogelijk re sul taA.t t<? berelken. 
Lens 2 speelt zowel 011 23 als op 30 do,iomber tlmi3•:1edstr\jden en 
wel tegen resp. lfaald.w'jk 2 rm VIOS 3, v:c1:rvnn uit werd. g,ewonnen, 
tegen Naaldwijk 2 zelfs met ruim verschil. We zien ook dit .keer 
2 1~nsovtn~i1inningc~1: in h0t v~rs(û1iet, gezien de nog u Le(..ds con
ntan t goade vorm va:-, dit olftnlc 
Lena j spe,,J.t cp 23 dec. nan de Schenkkado teger. VlJC 5, ·"en 
ploeg die niP.t erg hoog gGkl~nccerd ctr,at, n~t _al~1 c•ns durde 
trou,,ens. We geloven daarom dat er ook dit keer 1>f'slist ·v:el kan
sen vour ons team r.:-,-;. 1 of misschien wel 2 pu.."lten in dtJ wa-cht te 
slep.cn, aanvrezig ztn. 
Hot vi&rde cpeul t o;_) 23 de:cûr.11)cr uit tegnn Ad0lz.Hrs 2, een te
gr::r~8t'.lnd.er, à.ic bGpaald niot ond.erncha-t r""~ag w0rdcn, cnû.t!.nl:c het 
feit, dat dj. t olft:?,l niot tet de l:a118:pa2.rd·':m. l::ehoo:1:·-t. Wc ver
wachten dan ook, wannee"r het vierd.e do zckell tenr•i.nste v~n meet 
af A.éln energiek aanpakt, opnieuw een Lenszege. 
Het 5e en 6e spelen 23 dec. uitwedstrijden en 17el tef,,n re>s~. 
Delfia 5 en BTC 6. We zien hierin geen gemakkelijke opgave voor 
bcicle olft2.llen, vooral cczicn dû pl~atse!" ... , àiG :r.!.1ï.?l t;3gcnatan~ 
ders op do ranglijst innemen. 17m1nc,er buide, tcar:s elk één 1;inst
puntje in de wacht zouden kunnen slq;,m, dan zoud.en ,lf, di:t be
paald geen slecht resultaat vinden. 
Het zevcmde heeft een "double" tq:en Wilhelr.us r,, op 23 d.cc.uit 
en cp 30 dec. thuis. Dit zevende doet het dit jaar bijzonder goed, 
het demonstreert een constant goede vorm, ter·,,ijl ook de geest 
in"d.i't elftal uitstekend is te noemen. Al met al factoren, die 
ons doen vermoeden, dat Lens 7 aan deze wedstr~jtlnn ,,-,c•l de volle 
v.-iµst dal overhoud.en. 
Het achti:tc tenolotte speelt 30 dec. thuis tegen Ooievaars 4, 
een ploeg waarop destijds 1-.et enige winst:rul).tjo tot nu tue ,rnrd. 
veroverd, in de eerste î.rcdztrjjd ven dit sGizoGn. Si~1dsdien ech
te·r heeft Ooievaars diverse ove:t:'winningen tchaElld en dà,;1rrr.ec de 
derde plaats bereikt, terr.-jjl Lens 8 op_ 66n runt is hlljvcn staan. 
We zien ook ditmaal geen ninst voor Le;;.s 8 in lwt verschiet. 
----------------------------------------------------------------ALWEER: · :il3;, TRAINING. . 
Vrijdagavond jl. bemerkten wij tot onze grote verbazing, dat de 
senioren van Lens 4 t/!ll 7 c ver zo I n formidaï,elc conditie b.cschik
ken, dat training voo:r hen absoluut niet nodig is. De r:migd aan
gewezen senioren warcn·van•Lens A, een Glftal zènder knnviocns~ 
kansen (als Lep.s 4 on 7), die bl)jkbanr wel het. grcte nut van 
training inzagen. Hopelijk zieE de spelers van de andere elftal-
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len dit nut ook in, ,rnnt met hun formidatcle conditie valt 
het cch t,. .,_,cl !!!CC, ::i<.:n1Gr.. llG tG ;;eten. 
-----------·----------==----------==--=======-------=-=--==-=-= 

FRUGRAl!itii,. SENIUREN VOOR ZONDAG 23 DECEMBER 1962, 
2 .. 30 u. :Du:i,11cior:p SV-Lens 1, tc~:rcin Ocks1:nbri1~gJ:. 

12.- u. Lens 2 - l,auld1,ijk 2 Veld 1 Güb.1 Lok.5·-3 
12. - u. vue 5 - Lens 3, terrein Scl,enkkadG 
12,- u. Adelaars 2- L0r.s 4, v.Vreden'turchueg naasi; Over-

voerde. 
12.- u. Dclfia 5 - Lens 5, Buitenvatersloot, Delft, 
12,- u. BTC 6 - Lens 6, terrein Houtweg bij Leyneg. 
12,- u. Wilh0lmusG-Lens 7, terrein Oosteinde Voorburg. 
OPSTELLINGEN: . 
LENS 1: C. v.d. Beek, W'. Hanscn,H.Haket ,A. Linne.,eever, C. Peeters, 
H. Nieurrnnhoven, t7. Ver.der bos, W. v ,Eyden,H. Jacobs, H. :R.<:iodu;,•niP. 
de Haas. Rcs, R,Bl0k,G.Halleen,F.Burghow:rt, Leider: H.v.d. 
Steun, Sal'lenk. 1 uur, café Hicrck Aroldoornselaan. 

~E:is 2: :::t. cl-: \i: ... ard~3.c 3lo::,Ii.K~Tii.lh;r, J "v. Dtk, J .Ras, J. v. dGMeer, 
C ~ Jansse~1, F "BurghouT:t, Go Halle er.., H" v.d. Spek, î-î. y. Gcldcr .. 
!les_;_ P, Bc,rcE>nhenecoumm, lI. Lau. 

1!!1NS 3: Itl. G· ..... yk.:rbuyl;:, A. S.'h0m0.s, :P "Eaket, A. Rood.u.yn, H. Tii~ tz, C. 
van Breu:;cl, G. Looycstüyr.., J .Ric,c.-.cm,F. de Hoogd, F. Oldcmr.of, 
C .NuytPi,s. RcR ,_ G. v .Duurcn, R. Gelauff. 

LEUS i~: il. Verheugd., C . .v. cl. Lt..an, L" HaLssenj G. Kempe1:'man ~ G. de. 
Zwijgcr,M.Heerschop,J,Witting,J,Ku:,,pers,F.Schippc,rs,W.v.We~
tin&,·,W.Burghomrt·. Res. J.v.llin:::nl, F.Vcelbohr. --... -_ .. 
LEKS 5: G.Ekelcuns; J.v.d.Kle:,,,C.Veldink,S.Dijkstra,l!'.Duym; 
N.Pannckeet,J.v.EucscJ.,A.v.Heers,J.Jager,G,Jehee,J.Brocha:r;d. 
Ren;_ F. v. Dtjl:::; J. Alders. 

LENS 6, NN. J.Bom,A.Krol,J,Schutte,J.v.Westing,A.Hoppcnbrou
wors, A.v. Luxemburg, H. Vroon;ans, A. iïoefnagcl, C. Franke ,H. HRastc
pad. Res. H. v. ,:0sting, Vi. Krapels ,D. v. LiGshout. 

LENS 7: R. !~ahieu, R. Becker, A. Buys, J .Ru;rtonbcek, C. v, Gein,A. Blok, 
J. GI·oencveld, J. J\'lolier, P. Schul ten, G. Lam, A. de Jong. 
~ }L'Ossej F.Bierhof. · 

PROGRAL'Th-lA SENIORE.."i VOOR Zo:t.-JJAG 30 DECEl,'.BER i 962. 

2 uu:rz, Lei:s 1 - Hl:ISH i 2 uur. Lens 2 - VIOS 3 
12 11 Lens 7 - Wilhel"'us 6, 12 u. Lens 8-0oievaars 4 
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DE SPELERS VAN DEZE ELFTALLEN Ol<!TVANGEU HIERVOOR EEN AAlfSCHRIJ
VINJl PER CIRCULAIRE (dit is dus voor 30 d~.cember) ! ! ! - . 

----- --------------------·~----------·----------------- -------- .---
PROGRAl,!MA JUNIOREN EN PU13ILLEN VOOR ZATERDAG 22 DECEMBER. 
1.45 u. VVP 5-Lens 7 te~·rein Zuüierpark 
3. --, u. "Lens 8 - VVP 6 G2 15 / G1 13 V2 
3.-- u. Lens 11- VVî' 8 G1 L 5/3 V1 
1.45 u. DHBRK 5 - Lens 12 ter1.'ein Ockenburgh. 
3--- u. RKAVY 6 - Lens· 13 terrein te Leidschendam 
3--- u. ·Lens 14 - VVP 11 G2 L 6/4 V3 
2.:.- u. Lens P1 - Lens P2 G1 L 4 :V1 
1.30 u. Lens P3 - Lens· P4- G2 L 3 V3 
1.45 u. Lens P5 - Lens P6 G2 16 V2 
OPSTELLINGEN: 
LENS 7: F.Gromberge,J.Groothuizcn,D.v.d.Stee~,G.Roodcnrijs, W. 
Verbarendse,M.Koot,R.J3randenburg,J.Eni(lcbert,H.Brandenburg,P. 
Busma_n,J.Heins. Res:J.Middeldorp,J.Kiobert, leidc:r:Hr.R.Blok 
LENS 8: G. Crama, J. v ;Dissel, G. v.d. Tcgt ,F. l,!eyer, A. I!Iagdclijns, J,. 
Verhaar,R.v.d.Wal,G,v.d.Kley,W.Eykelhof,P,Helvensteyn,A.v.d. 
Be.ek. Res:J.Ravestijn,N.Peters, ·leider: Br.Theoticus. 
LENS 11 : R, Brui:,·gemans ,H. Rothkrans ,R. v.d. Best, F, v, d. l3r€1emer, 
Th.Bruins,H.Meskcr,C.Reabel,Th.l3rochard,J.Cobben,Th.Branden- · 
burg,R.Eykelhof. Res,Th.Ifoefnagel, leider. Hr,A.v.Gastel. ' - ' -- ' \ zie rc~serveprogra1ama) · · 
LENS 12: A.Vervaart,H,Egberts,A.Neeckc;J.Verheugd,A.Janssen, 
w.Suykerbuys,W.Hassing,G.Vervaart,A.Kortekaas,C.v.Velzen,J. 
Fretz. Res:A.Tausent,J,Webbers, leider: l!r.M,Heerscl:iop · 
Samenkomst: 1.30 uur ingang sportpark Ockenburgh. (zie res'erve-
programma) · 
LElfS 13: F. v .l3oheemen,R. v.. Boheemen, A. Duym, J ,Hoefnagel, J. v. d, Zalm, 
N.v.Leeuwen,T.Heerschop,F.Herremans,J.de Jongh,C.Roeduyn,J.Nuyen. 

'Res', J.Mejan,F.Calker. Leider, Hr.C.Vervaart. 
Samenkomst: 2 uur.Veluweplein, (zie res2rvoprogramBa) 
LENS 14: F.Mandelaers,R.Guit,J.Blok,H.Crama,E.Groen,J.Verbarond-
se,J.Holt,B.Epskamp,J.Eykmans,R,B1ok,L.Schuurman. · 
Res, H.v.Bergen,P.Castenmiller. ' · 
LENS P1, als vorige ueek gepubliceerd (dus mot J.Colpa) Res: P. 
de Vrios,K.Esser, leider Hr,J.Borsboom. Ook voor 29·necember. 
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( zie recervcprograrr.ma) .. _ 

LENS P2, als vorir,e v;eek gepubliceerd (4us met H.Eggers) 
Res:J.Disseldorp, leider: Hr.A.Bogisch. 
OÖkvoor 29 december. (zie reserYerJrogramma) 

LENff P3, als vorige m,ek gepublicec,rd. Res:J .v.Zon,Th.Boon;s. 
leider:Hr.J.v.d.Knaap. Ook voor 29 dcce;;;'iiër. (zie res.progr.) 

LEUS P4: als vorige ueek gepubliceerd, R('s:C.Blok,P.Milte:r..
burg. leider:Hr.P.Epskanrp. Ook voor 29 december. 

LENS P'i als vorige v:eek gepubliceerd. Res:H.Dijssolbleem. 
le;der: Hr.A.Blok. Ook voor 29 december. 

LENS P6 :H. Pijnapp,,l, C .Hoi tink,R. Laurier:1?'. de Kleyn, P. Manders, 
G.Steynman,Th.Tomassen,B.v.d.Putten,li. onkers,R.Vinkesteyn, 
P.de Haan. Res:L.do Groot,R.Krul. leider: Hr.J.Kuypers 

. Ook voer 29 december. 

LEHS P7. De spelers krijgen een kaartje thuis voor de wed
strijd op 29 december 1962. Leider: Hr.C.Kras. 

De jonger..s, dio als reserve opgeoteld staan, zullen in ie
der geval één keer moespelen, cf op 22 doc8mber of cp 29 
december. ---------
PROGRAMMA 
12. - u. 
1.15 u. 
12. - u. 

JUNIOREN VOOR ZONDAG 23 
Lens 2 - DHBRK 1 
Lens 3 - Lens 5 
VVP 7a - Lens E 

OPSTELLINGEN. 

DECE~IBER. 
G 2 L' 6 / 4 V 3 
G 2 L 6 / 4 V 3 
Terrein Zuiderpark. 

LENS 2: A.v-.Egmcnd,N.Roozenburg,H.Meijer,JCA Jansen,C.de 
·Heer,H.de Boor,R.Schlütcr,L.Riemon,G.de lloogd,A.v.Wasbeek, 
D.Wanders. Res., A.v.d.Wal,R.v.d.Velde. 

LENS 3: A.Verbarendse,A.Brouwer,Th.v.Domburg,A.KoeleILan,E. 
Warmerdara, C. v. Bijnen, A. Klein Bretelcr·, A. Verburg,M.Bruinsma, 
1~·. Herremans ,B .Brour,er. Loider, Hr. J. v.d. Wal 

LENS 5: J.de Waart,H.v.Leur,C.v.Egnond,P.Si:,houten,H.Mesker;· 
C. v. Baal, G.Raaphorst, J .Englebert, F.Mesker ,R.Flink, J .Heim:. 
Leider: Hr.A.van Gastel. 

LENS 6, R.Schot,J.Sme8le,Th.Duym,R.Holsheimer,F.Neecko, 
~.Lamet,R.de Groot,J.Nauw,R.Caillphuizen,J.Tiuivenvoorde,A.de 
Vries. Res:M.Broeke,J.Jehee, leider: Hr.Herremans. 
Samcmkomst:11.45 uur, ingang RAVA-VVP-terrein. 
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ATTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN! 

Afschrüving-en v6ór vrijdagavond 7 uur aan de heer 1\:.van Gastei, 
Tomatenstraat 166, tèl. 33.99.00. 

Niet opkomen, i.v.m. hun niet opkomen op zaterdag jl.11orden 1~.Broe
ke,J.Jehee,J .Midcleldorp,J .Kieb!"rt,R.Peters en J.Ravösteyri voor 2 
·,redstrijden als reserve opgesteld. Waarschijnlijk heeft tién van de-
ze jongens wel afgeschreven. Hij vergat echter ••.•••. zijn naam 
op te geven, zodat uij niet 17eten uie het is. Als liij vrijdagavond 
om 7 uur even opbelt (339900) zullen wij proberen her.1. alsnog te 
laten invallen. 

RESERVEPROGRA11Th1A, 
Als zaterdag 22 december de velden zijn afgekeurd, is er het vol
gende reser-reprogramrna, 
In.de zaal aan de Gheynstraat 51: 
om 1.30 uur, Lens P1 + H.Eggcrs,B.v.d.Lans,A.Harn.broek,B.Hoogeveen. 
om 'I. 1 'i uur, Lens· 12 (behalve H. Suykerbuyk, i, . .,,. ortokaas, H.Hassing, 
A,.Vervaart,c.Vervaart) en met Th."oefnagel,A.Duym,J.Y.d.Zalm, R. 
Tausent ,R. v. Boheeïnen, J. de Jongh, C·. Rooduyn. 
In de zaal Marterrade, 
om 1.30 uur:Lens P2 (behalvo de jongens die bij de Gheymstraat zijn 
genoemd) en Lens P3. Samenkomst, 1.25 uur.,ingang Lensterrein, 
om 3.15 uur,Lens 11 (behalve F.v.d.Broemer}R.v.d.Bemt) maar met 
A,Kortekaas,H.Suykerbuyk,H.Hassing,A.Vervaart,C.Vervaart. 

TERREINAFKEURINGEN: Wij vestigen er de aandacht op, dat de keu
ringslijsten niet gelden voor de vriendschappelijke wedstrijden. 
Naar het doorgaan hièrvan kan zaterdags worden geïnformeerd tus
sen 12 en 1 uur en zondags tussen 10 en 11 uur (te1.33.99.oö) 

PROGRill\™A JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG 2 DECEMBER. 
3.- u. Lens 7-Lens 8 G 1 L 5 3 V 1 
3.- u. Lens 11-Lens 12 G 2 L 6/4 V3 
3.- u. Lens comb- Lerrs P1 G 2 L 5/3 V 2 
2.- u. Lens P2 - Lens P3 G 1 L 4/3 V 1 
2.- u. Lens P4 - Lens P5 G 2 L 5/3 V 3 
2.- u. Lens P6 - Lens P7 G 2 L 6/4 V2 

Opstellingen: 
LENS 7: F. Cromberge, Th .Bruins ,D. v.d. Steen, A.Roodenrijs-, W. Verba
rendse, N .Koot, J. Cobben, R,Brandenburg, Th. Brochard,H. Brandenburg, 
N.N: Res: R.Peters, J.Ravbsteyn. leider: Hr.R.Blok. 
LENS 8: als gepubliceerd voor 22 dec(,mbcr. leider:Br.Theoticus 
LENS 11:R.Bruggemans,R.v.Boheeinen,R.v.d.Bemt,F.v.d.Brcemer,H. 
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Rothkrans,H.Eoefnagel,C.Reabel,J.de Jongh,'i'h.iioefnagel,Th.Bran
dénbu1'g,R.Eykelhcf. Res:H.Crama. Leider: Hr.A.v.Gastel. 
LENS 12 als gepubliceerd voor 22 december. Leider: Hr.M.Heer-
schop, Ros: T.H13erschop. . . . · 
LENS COMB: F. v. oheemen,R.Gu1 t,,\.Duym,J .Holt, J. v.d. Zalm,N. van 
Leeuwen,C • .ttooduyn.B.Epskamp,J.Eykmans,J.Wibbers,J.Mcycr. Res, 
F.Mondelaars,R.Blok. leider: Hr.C.Vervaart. . · -
LENS PUPILLEN: zie bij opstellingen voor 22 december. 

PROGR,'l.l,IMJ\. 
12.- uur 
1.15 uur 
12 .- uur 

JUNIOREN VOOR ZONDAG 
VVP 2 - Lens 2, 
VVP 4 - Lens 5, 
Lens6 - DIIBRK 3A, 

30 DECEMBER 
terrein Zuiderpark. 
terrein Zuiderpark. 

G 2 L 6/4 · V 3 
dit is dus hot programma voor volgende week ! 

LENS 5: J.de Wcsart,H.v.Lour,C.v.Egmond,P.Schoutcm,H.Meskor, 
C.v.Baal,G.Raaphorst,J.Englebert,F.Mesker,N.H.,J.Heins. 
Res:J .Kiebort,J _1,[id.deldorn, loider: Jlr.J..v.Gastel . 
LENS 6: R.Schot,J.Smeele,Th.Duys,R.nolsheimer,W.v.Putton,F. 
Noecke ,R. de Groot, J .Nau,; ,R. Camphuizen, J. Duivenvoorde,;,. de VriGs 
Res:M.Brooke,J.Jehee. leider: Hr. Uerremans. · 

i.!GOI-V!EEP. VOETBALLERS. Doordat er in de voorafgaande dagen 
nogal Y11at regen î"l'ElS gevallen, ,,.are11 er zaterdag Yrij ·veei- volden 
afgekeurd. Volgèns do keuringslijsten waren alloon de velden 
voór LenR 7 en Lens 9 goedgekeurde " 
'i'oen · het I s :Jiddags weer begon to regenen, bekroop de spelers 
van dezG Glftall(• n de twijfel, cf het nu nog wel door zou gaan. 
Vle.t doe je in zo'n geval ? In ieder gGval naar he;t veld, aldus 
de ~necstcn" En tcrecl"_t, want alleen de scheidsrechter heeft in 
zo'n geval te bGslisson, of er gespeeld wordt. 
"Lekker thuisblijven" was deopvatting van een aantal anderEm. 
Gevolg: Lens· 9 ·niet compleet e,1 moest inderhaast worden. aange
vuld. T,ens 7, helemaal niet compleet, had lwt geluk cl.at de 
wc.dlstrjjd r1erd a:fgelast . ..t!.nders zen het een fikse - nodcloze
!lPdorLsar;, z:ijn geworden. 
11 MaaI' ik dacht dat het tc.ch niet door zou gaan, het was zulk 
slecJ-ot vroor" Dat ä.i t een org voor berige gedachte was, bewijst 
wel het doorgaan van de wedstrijd van LcnG 9. En slecht weer ? 
Ja, ä.at was het, ma8r als de cmstandighedon ongunstig zijn, dan 
is h8t des te erger als je je kameraden in de steek laat. 
Dus ..• , ? Allo12n vèrtrom70n op de keuringslijsten on iüs die 
aangeven dat een veld is goc,dgokeurd, clan in iodor geval er 
n,-;ar too. Ook. als. het regent ! • 
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LENS ZAKAGENDA . . 
Do. 10 Jan. zaaltrainign junioren 
Za. 12 Jan. Res.programma Jun.en pupillen 
Ma. 14 Jan. : Clubavond 
Di. 15 Jan. : zaaltraining junioren. 
'/To. 16 Jan. : senioren en pupillentraining. 
Do. 17 Jan. zaaltraning junioren. 
Vr. 18 jan. training senioren. 

:DACTIOI;ELE OVERPEINZINGEN. 

, schrijven maandagavond, 7 januari 1963. Een ijskoude noordooster 

.ert over de Hengelolaanvlakte, een vlakte die momenteel herschapen 

; in een ijsbaan van enorme afmetingen,hetgeen ons vhldoende reden 

,oft te-veronderstellen, dat ons v1interslaapje nog wel enkele weken 

lort z~t duren. Zelfs onze betaalde broeders worden door de K.N.V.B . 

. i.· volkomen terecht ;'op stal gehouden" want voetbal bi,j deze weers-

1 terreingesteldheid zou alleen maar levensgevaarlijk zijn voor de 

itrokken spelers en bijzonder onaaagenaam voor het publiek,zolang 

i tenminste nog geen verwarmde tribunes hebben, De bond gaat dus 

)lkomen l·ogisch van het standpunt uit dat de bet2.alde clubs onnodige 

Lessures en financiële pech bespaard moeten blijven, gezien het 

iakelijke" karakter van genoemde verenigingen. 
ot zover gaan we dus volledig accoord met het door de K.N.V.B. 

avoerde beleid alleen •••. we zagen graag, we zeiden het vorige 

,er al en we ·zien ons standpunt door deze barre winter nog steviger 

avestigd, dat de maanden, december, januari en fe-)ruari voor voetbal 

aboe worden verklaard. Daarmee zoU immers bereikt worden, dat we 

ok eens onder aangename weersomstandigheden kunnen voet·oallen hetgeen 

owel het spelplezier voor de amateurs als de recesttes voor semi

rofs aanmerkelijk zou verhogen. Het is nl. niet zo heel prettig 

ij zo' m paar graden vorst het veld ingestuurd te worden of op de 

ribune te gaan zitten. V/e hopen daarom dat de K.N.V.B., evenals 

e Scandinavische- en Oostenrijkse bonden, het reeds genoemde 
eslui t zal nemen. De competitie zal dan wel wat langer duren maar 

pelers en publiek zal men door die regeling aJl.een maar een plezier 

t1nnen doen. 
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OFFICIEEL. 

nr BALLOTAGE, 

no. 57 
58 
59 ~ 
60 
61 

J.H.P,11.Jonker 
E. J .'.ei. Verschoor, 
L .!1. G. Rothkrans 
G.A.M.v.d.Geld 
J.M.F.Hoek 

J.AARV!ISSELING. 

·t 

19.8.1947 1!.Stokelaan 2078 
17-11.1953 Bin;oenzijde 101 

9.4.1953 Zonneoord 284 
20.5.1948 Hoge zijde 33 
7.10.1945 Dalveen 20 

Bij gelegenheid van de jaarwisseling on,v1.ng het bestuur 
schriftelijk de goede wensen van, .A.D.S., fam.A.v.d.Bemt; 
13.M.T.; fam.L,de Boer; A.Bogisch, J.Bontje; fam-Cramm 
(California) fam. Chr.v.Deursen; D.O.:I.K. (Gouda) Frans de 
Eeer; C.A. Hc:i;,rienbrollwers ( curacao) Firmà Hylkema: fam. P .Juf
fermans; K.11.V.B.afd.den Haag; Pretoria (Rotterdam) fam.J.':/Hlems J.H. Stal; .\.v.Huffel (Zaande.m/ C.Peeters. 
BiJzonder erkentelijk voor deze atte:1tie, wenst het bestuur 
wederkerig alle= een zalig en in all.e opzichten voors9oedig 
nieuwjaar. 
])eze goede wensEm gelden i.a-i1zelfsprekend ook voor alle 

andere leden, donateurs( trices) en 2,l degene;1 die op eniger
lei wijze bij onze vereniging betrokken zijn. 
Moge ook in 1963 een prettige en goede sa,üenwcrking in stand 
blijven. 

H.Houkes,secretaris. 
BESTiWRSVERGA1lERING. 

In de vrijdag jl. gohoude.1 vcrgadei-ing werd in de cEcrste pla·.ts aandacht be steeds aan het schrijven van de K.lif. V.B.afd.de,1 
Haag betreffende de.keuring van senioreleden en de aan onze 
vereniging opgelegd noè-te. Hieromtrent vindt U elders meer. ·De K,N.V.B.afd.dea !faag maakt.zich zorgen omtre .. t het onrust
barend aantal strafzake,1. '3tren6e maatregelen worden in het 
vervolg genomen. De oc;, te leggeio straffen zullen zwaarder 
zijn. :Bovendien wordt geadviseerd de kosten van de behandeling 
van de strafzaak op de desbetreffende speler te verhalen. 
Deze kosten_ bedrag van f. 2. 50 tot f. 7. 50. Gcl.uk!cig is gedurende dit seizoen nog geen enlrnle speler van Lens met de stráfcommissie in aanraking geweest. 'i[e zouden dit schrijven van de K.N. V.B. dus naast ons neer kunnen leggen. Het lijkt ons echter beslist ni.et overbodig oen en ander ter kennis van de leden te brengen. 
Elk lid zal er van ovort,rigd zijn, dat er tijdens de wed
strijden teveel onprettige dingen gebeuren. 
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\7e zijn er trots op 7 dat onze vereniging zich op dit punt. tot de 
bewte mag rekenen, We vertrouwe,1 er op, dat elk lid zijn uiterste 
best zal doen met een blanco strafregister dit seizoen te 
beëindigen. 
uitvoerig werd van gedachten gewisseld over het door de tech
nische commissie uitgebrachte rapport. Bepaalde suggesties zullen 
met T. C. en Eco v;orden besproken, waaro,1der o.m. de te nemen 
maatregelen met betrekking tot de deelname aaa de training.· 
Het werkplan van de kampcommissio werd goedgekeurd. We zijn er 
van overtuigd, da-t in de a.s. zomer een groot aai1tal junioren 
on pupillen WGor een prettige kampv1eek tegemoet zullen gaaa. 
KEURING. 

Per circulaire va.n 15 dece!Olber ül. werden een aa,1tal senioren 
opgeroepen zich op 19 december d.a.v. te vervoegen bi~ het 
rr.ediscl1 bureau voor sportkeuripg, teneinde de door de K.N. V.B. 
voorgesshe,even keuring te ondergaan. 
Ilen aantal, waarvan de namen hiorondsr vàlgen, hebbea aan deze 
oproep geen gehoor gegevo,1. Blijkbaar hebbe:1 zij ook üiet de 
moei te gc,nomen, zich DIJ eigen gelegenheid te late:, !muren, omdat 
van hen geen keuringskaart werd ont7a,1gen. Zoals bekend mogen 
r.J.eze spelers niet moer in competitiewedstrijden worden opgesteld. 
Het gevolg hiervan zal 3ijn, dat we een of wellicht twee elf
tallen moeten terugtreklceri~ Elk lid 1.veet dus, ei.an welke spelers 
dit te danken is. Onzerzijds zijn de leden in de gelE>ggnheid 
gesteld zich op 12 en 13 september jl. en op 19 december in 
verenigingsverband te laton keuren. '1& menen onzeplicht te 
hebben gedaan. Jiogelijk siordt er zondag a.s. nog niet gespeeld. 
Er is dus nog een week tijd. De hieronder genoemde loden zullen 
zich echter zelf tot het bureau voor medische sportkeuring, 
Bierkade 1, moeten wenden. De kosten bed;.•agen f. 2. 50. Zij dienen 
dus zelf een afspraak te.maken. 
J.Alders; H.Beyersborgen v.Hènegouwen; 1-Blom; F.Burghouwt; 

P-Burghouwt; W,Burghouwt; S.Dijkstra; 1.Hanssen; M.Heerschop; 
H.Interna; G.Jehee; G.1am; J.Molier; F,Oldenhof; J.Rogcer; 
~'. Schippers; J. Schutte; P. Strav,:ar; 1. tor Heer; 1. Thomas; 
J.Veldink; T.van Zomeren, J.van Zon-

NEDER1AiJD- BELGTC, ZONDAG,3 MAART 1963 ROTTERD.Al!K-FEYENOORD. 
Voor deze interland wedstrijd kunnen toegangskaarten worden 
aangevraagd bij H.Houkes, 2e Schuytstraat 60, uitsluitend 
schriftelijk en vóór 20 JANUARI a.s. 



Prijzen van do plaatsen 

Eretribune le ring f. 10.--; 2e ring f. 8.--
:Maastribune le ring f. 8. --; 2e ring f. 6.--
Zijvakken lo ring f. 6. --; 2e ring f. .4.--
Staanpl,::.atse~! . lango zijde f. 3. -- korte zijde f. 2.--

VlillIA 

Geheel onverw:J.cht ovorloed ziiindag jl. do b:icr L. liondi·ichs, 
vader van ons lid Bert. We ccndéleren Bc,rt en zijn familiG 
van har·!;c; met dit zo droevige verlies. We bidden God, dat hij 
hem de eeuwige rust moge vorlenen. . 
Rozenkransbidden dond~rdagavond cm 8 uur in de kapel van het 
R.K. ziekonhuis van cle H~ Joha.np.es ·de Deo, ingang Langè Nieuw
straat 8. Do plechtige uitvaart is op vrijdag, ll ,dezer, in 
bovengE.noemde kapel om 10 uur, waarna ,de begrafenis op de r.k. 
begraafp]aats St.Barbara Binckhorntlaan. 
Golegnnhoid tot coridoleren na de uitvaart in het ziob.mhuis. 

Door hot hiet vcrGchijnen van do Ll~nsrcvue gedurende tv,eè Yvaken 
konden enkele belangrijke gobeurtonissen niet worden kenbaar 
gomaa.lct. 
Inrnid.dels in:z ons oud lid Ben Lucas Luyck:;c: op 3 januari jl. 
in het huwelijk g0treden mot mej. Joke Bm:hl. Gaarne bieden we 
hot bruidspaar alsnog onze hartelijke: g<llukwensen aan. 

Goxard do Zwijger en Nel de Ilrabander hebben op 30 december jl. 
do eerste stap g:,zet, door middel van hun verloving. Ook aan 
hen onze hartelijke gelukwensen. 

VAN DE ELFTP.Lcomnssm. 

Ooli: al is hot wel wat aan de late:, kant, do oco neemt daze 
gelegenheid desalniettemin te baat om alle senioren en 
speciaal hen~ die het eco s0cr8tariaat hun beste wensen 
lieten toekomen, van harta con zalig 1963 toe te wensen. 
Zij hoopt, dat alle senior-elftallen, wanneer hot bruine 
monster eenmaal weer zal gaan wollen, fel en met succes van 
zich af zullen bijten, zodat dit jaar voor Lens een succesvol 
jaar zal zijn. 
In verband met do abominabele terrein en weersgesteldheid 
lijkt het de Eco verg,rnfse moeite daze woek programma en 
opstellingen to publiceroh. Ne verwijzen hiervoor naar do 
Lonsrevue van 20 december 1962. Hopolijk is or volgende w0ek 
wat meer kans op voetbal, homw,:d •.. hat zal een mec,valler 
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zijn als de bal vóór maart weer eens-een bc8tje zal rollen. 

DB SPORTTCY.I10. 

Het toto-socrotariaat maakt· allo poolers er ilp attent, dat 
hot wedstrijdformulier no. 19-oÓk deze week nog kan worden 
ingeleverd. 

ATTENTIE, JUNI OP.EN EN PUBILLEJ\T. 

In verband met de vwersomsta,1digh0den lijkthet ons Vvrgeefse 
moeite het wedstrijdprogramma en de opstellingen te publiceren. 
'.'lij volstaan dan ook met erJrnla mededelingen over het 11 rGserve" 
programma en de training; 

RESERVEPROGRPJIII,fiA 

Zaterdag a.s. hebben wij weer twee zalen tot onze beschikking. 
In de zaal aan de Marterrade 12 kunnen de volgende jongens terecht i 

om 1.45 uur: (samenkomst 1.30 uur ingang Lcnstorrèiri) 

F.A.J,v.d.Berg; R.Bogisch~ J.Dissèldorp; G.Duyv0steyn;·P,A,do Haan, 
A,Hambrook; P.Hcemskerk; A.Hock; B.Hoogcvoon; H.v.Hulst; 
Th, Janssen; A-Luscuere; ,B, Lustenhouwer; Il, Pijnappel; H. Ricntjes; 
K.Schouv;; A,Tinnenbroak; G.v.d.Velde; P._de Vries; R.v.Wasscm. 
(Denk er om~ gymschoenen meenemen !! GEEN ZWARTE. 

firn 3,30 ~ (dus o. 3,20 uur,aanwezig) 

Jl.Brandenburg; Th.Broohard; R.Bruggcmans; Th,Bruins; J. Gebben; 
R.Eykelhof; A.Kort,ekcias; Il, Hassing; G. Rcabel; H.Rotbkrans; 
H, Suykerbliyk; G. Vervaart; J. Walsari_e 1'iolff, 

In de zaal aan de GHEYNSTRAAT 51. kunnen terecht : 
- .l) 

om 1.45 uur : P.v.d,Aaar; E,Bakkers; G; ruinsma; H,Bijsterveld; 
J.Golpa; H.Eggers; c;Grimbergen; J.v.d.neiden, A,Hop; ?,de Jongh; 
W.IC00tman; B.Kool; W.Kouwenhcvcn; B.v.d,Lans; B.v.d .• Sprong, 
M.de Wit, 

om 3,30 uur: (dus aanwezig om 3,20 uur) 

R,v.Boheemen; H,'ll'rama; A.Duym; H,Egberts; J,Freifz; Th,Hoefnagel; 
A.Janssen; A,Nc>eoke; G.Rooduyn; G.v. Velzen; ll. crheugd; J.v.d.Zalm, 

TRAillil'TG: 

De veldtrasling op donderdagavond wordt nog niet hervat i.v.m. de 



weerstoestand. De jongens die hieraan deelnom0n ( en enkele 
nieuwe) ontvangen hiervoor t.z.t. een oproep. 
De :zzti zaal training op donderdagmiddag in de Parkiotlaan 
wordt binnenkort hervat. Ook hiervoor volgt ueu oproep. 
Do zaàltraining op donderdagmiddag in do Gheynstraat gaat 
gewoon door. 
De training op dfunsdagavond is hervat en is of op het vold 
of in de zaal, Marterrade, al naar golang het w,.or het 
toelaat. 

Voor de B.klassers, dio nog geen trainingsgelegenheid hebben 
zal wc.:arschijnlijk binnenkort een mogelijkheid worden 
gcizonden. Zij krijgen hierover nog bericht. 

LENS 2 

LElfS /2 

9 8 
2 9 6 

9 5 
Verburch 
Vios 3 
Naaldw. 2 
A.D.S 2 

O.D.B.2 
Te ~Jerve2 
Gravenz.2 
A. D, O. 6 
Voorburg2 
.Rijswijk3 

10 5 
9 4 
9 3 
9 3 

1 0 3 
9 2 
9 2 
8 1 

Gona 2 
L3NS 4 
B.1!.T.3 
v.c.s.7 

LENS 4 

6 
7 
6 

9 
9 
8 
8 
9 Adelaars2 

Ooievaars2 9 
Celeritas6 9 
O.D.B,4 9 
Rijswijk5 8 
:!Jelfia 4 8 

4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 

1 - 17 
3 - 15 
1 3 11 
1 4 11 
2 3 10 
3 3 9 
3 3 9 
- 7 6 
1 6 5 
1 6 5 
- 7 2 

3 
- 2 
1 1 
2 2 
2 3 
3 3 
2 5 
2 6 
1 6 
- 7 

15 
14 
13 
10 
10 

9 
6 
4 
3 
2 

LENS 3 

R.v.c.5 9 
V.l!f.C,5 9 
Westland 3 9 
Celeritas5 9 
A.D. O. 7 8 
Gr.W.Vac 3 8 
LENS 3 9 
Velo 3. 9 
D. H.C. 6 9 
H.B,S.6 9 

8 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
1 

LENS 5 

B.M:T,4 
H.M,S:H,4 
D.H.L,6 
Cderitas7 
LENS 5 
Delfia 5 
Duno 4 
Rijswijk7 
B.T.C,5 

7 6 
8 4 
7 4 
5 3 
8 3 
7 3 
7 2 
6 1 
7 

- 1 
- 3 
- 3 
1 3 
- 4 
2 3 
1 5 
1 5 
1 6 
- 8 

16 
12 
12 
11 

8 
8 
7 
7 
5 
2 

1 - 13 
3 1 11 
1 2 9 
2 - 8 
2 3 8 
- 4 6 
1 4 5 
- 5 2 

7 
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}lo. 1/ 
Za, 19 
I.ra~ 21 
Di. 22 
'/To. 23 
Je. 24 

LffTS ZAK.t1.rn~HDA: 
Jan~ e Junioren ( ?,a.3,l )tra.inin{; 
Ja:.1~:, TI.cserveprogramn:a Juni01.·0n-~Jupill0n. 
Jan. i ·:Jlubavo!ld 
Ja}1.:: · Jutiior<.:m ( z'lal )trai~1i11c 
Ja:'".:.~:: S0~1icr0r.:- en :pupille~1tra:rlinG~. 
J ar-.:.. ~ Ju:..1"2.. o:ce1:trE•.i_ni;Jg. 

---------------------
Toen de dag va:1. vanU.a5.i~ maande(; 14 j.:.E1uar.i.) rret a:1nmcrk0lijk 
rr:ildore tuml)e::..--atuur begon dan v.r8 i.q è.c vooi"ga:.1nd0 barre ·:,ro...,k 
gewe·-1d waren e:n e:;: 301::'s f;edül"'3nd8 enig:.; tijd van ce:1 lichte dooi 
s:_Jrà.{û Y1as, ·bcgon:..1~n we h.61'.".st ta t;clov-cn dat Tl;.ialf eii-:è.G1ijk zijn 
biezen zou ga~l1 p~d:0!1" Eelaas 5 nog •loZclfd.-., èl.ag Il::ocrde voorncullid, 
01ïprctttg ~8e:rscl.1.~t.P Vi0el~ r,1ct :rasss s0hr-:dcn t::.rut;, 'i;at 1,101 o!JCdr 
tot z0volg zal h·~hbe!'li üat er ook a"s. zondag nivt Zä.l wordon 
gevcotbald 1 zodat het 7,ovot.J!_ ste vobtOal:~o~e \V€(;lkcinà.,:;, i11JO:.:r voor d.e 
deur staat. Het sprer~kt V.J.~'1.z~l f d2..t llezr~ l&ai§;duri/SG I;Crio:le van 
stilstand) Y.1aaraa:1 o~ i. voorlopig nog viel é/3311 einde zal l:omi:.-;~~1, de 
cond.i tie van semi profs én amatGurs b0paal•l !1i.;;t:1 ten goed;;: zal !come1.-.
Vandaar dat er, de.ar i;-1011 g:: :.1.01:;mcl fci t t0rdeg~ inziet~ al om in de 
voetbalYvcr~:-:ld grote acti vi tei t h0<::rst. Vooral sen nieuwe, aantrckk~.:
lijke tak van sport gcnaar:.d zaalvoetbal viadt bij diverse prof- en 
arnatoursc1ubs gretig ingc.ng, eve11als trou·1.1Gns bij het publiek dat 
kei.1nelijk ook ''bongo:~ na;i:r c1.e bal,; bet.'i~1t te t::rijgon~ 
'-fr~ zija zelf zaterJagavond, do èe.rro 1:cuCto t:cotserond;; lJ.aa:t" de Iicut
rusthal gatog,3n om daar ADO etL SPl.Cl?A tl.i t nit-u-;-_r9 s)el B'.?.f.i.D te zien 
spelo1:1 en y;o moeten eerlijk zGggun dat a.~ze kei:r1ismal.:ing ons 
bijzonder iR meexg0vallci10 DiG is nu echt eu11 sr.iel v~ de corlditie 
vq,Ti do spel ers op peil te houden wr,at döor de kl Gi:ac &.fr:wting.:.:~:..1 van 
110 veld komt het bijzondGr ann op s~10ll:..eid. en t:AaJ.111iE:k; div juist 
bij con periode van non-activit~it 3o snol acht,:J:>uit ga&.to · 
Wc vinclcn hot ini tiatiGf vai1 A:DO z00r r,rij zc:-:i:s\7a.~~rdig, z.llcca is 
het zo "'uij zonio::- jamr.mr do.t, gezien het sch:r00u·.1~nd. tekort aml zalen, 
zo \ 1èir:ig vcrei.li3·ir::gon dit;: su:-i:-rog·.1at-voc tbal II kun:1c,1l spelGllo 
I!et zou, ,-,a::11108r Y/G di-'G tGl-:ort aa.n zale::n nu eens niet zouJ011 h0bbcn, 
i1m:1e:rs beslist I!iog, .. dijl: z:ijn, o.:n COï!"(;_):!t:. tic op f'.J:perkta schaS-1 ta 



.1._J L' 

o:!:'~anisex0n, waa,rc1oor de speJor:::i j_::.1 een gccè.e conditie z:;oud11n 
bJ.~ jvcn éók als de v0Jd0r1. 011bos90c1baë.r zijn. 
r:2.t zal ochtc,r t1r10:r·lp:i.g ;lc;l Cl'.nl utopi8 bJ ~.jv8r., zode...:: .;r 
lc-crlo!)~.:5 :i.dets anü.'3rs op 7,i•:.. è.a.n maar c:p r.,nder0 ma.r1i':;r 
'!io pro1::er3n cle s1Y:.dcrs eni[;.szins in co1;,di tis t,::: ho~Qen. 
°''h kom(.!n hicroi:, eBü v0:g01.1d maG.] ui tgi::"breid terug!/ g<:..'Zien 
ht• ~ b{.;:lang ·,..-an dit m1derwcrp. 

OFFTCIESL 

!1I2lî1T.t5 L:SDDq .. . ·---- -----
, 48_) 
.,- .(i.A,.t ~ 

......-48) ~ 
/!r.8t~ 

C. 1\..ï'L.v,d.Geld, 
J.1.1"F.Honk 
J. H.. P.l'I"1Tonker1 
L. î•l. G. Ro-tJ1.\.rans 

20.5.1946 Hoiozijde 33 
'(.10,1945 :Da.lvevl 20 TeJ_.67,02.36 
19.e.1947 Melis Stcl:cl.2373 

9. 4 . .:;_953 Zoimsoord. 21:.1 Tel. 67, 27. 97 
lï.11.1953 Bi:cu12~1zijè.c :i.Ol 'I\:/l._~6.34.19 r 4;?'f : 

V.s..:I DE EGO 
•-<•- --

f}(::zier1 de naf.;' nt00Cts 1-iit1ts vors-!ndc~d,3 ·~ve:.:::c3- e:..1 te1--2:•i:..~in
güstoldhc-.:id ook ài"';; koer on~1oê.ig cp .. :n;,:;î_}_ ingr:n te: publ:!.cer;..n. 
Ht; t 11:rogr:1rat:-1'3. b~ijft l:u t~cl1 .... de e,ls V3.n 20 de,:-8~1ècr jl. 

?'LP.iILI1-:,r, -K--•---•-- - 4 
•,j0:,: voor :-... et kc1lw:-.(Cto ï'-1ar:l:ci11t~c latei! 1c"Jij L.o pu·o1:i.ca-'Gi0 va:1 
}1c t \!Gd3t:tij è.profcI·:JrnT12, r"1.;1:3.:c a 0h te::c'.12.g~. L1 de a.:: VArs0 zalo;.1 
ftE:,J.t do traininc E'i.1 h;;t 1~·~sc:r-·10-prograr.1r1,1a natu-:.i:rlijk 
rnge s~ c ord vc:r·dar. 

HDI~ filjSERVE-PROCp..i;I1i!:~ Y,_Ç'Oli_ ZAT~7PJ)?~~ 1~ .J}JT'"tJA RI_ 19_?3. 
In do zaal [:,8,:.:7. de J:,Tat êc::c!'ac1e 12 : ---,-----·-------------- ---·----·-. Or,J 1 4r- u,1~• \ 1,-,:':[,,'t c<~:"l-,P.!lcQl,.,-,.1., ,'!~~,.. -,-.~-'("'\.lf,,'--·;-•;H.,l'"'s· \",c'ar (l'<> 

,. • .I ... .J.. ..;;,.., _____ ,._,....,. ____ -1"- •:".., '~ u....,,,::, -'-" .... _,~_, .. ., .......... ,. .... c:~ '-' 

z.::.a.J. j o.n 1. 3 ~) :-:.v.r a8:~1w0 zi .=-- f 
A Bo.c,,; -:•et..· J T'; .,..,C"<'•ldo...,...'!"1 t!. T.,,1yv~sto,rng 1::: ·'·de 1•~a, ,. t,;,-·"-' .a;o • •.U-"C~•v -1:'j u • .1-1:.. v .; :, .1. ,-J";L.• ;,. ..... ..,- •. ; 

P.H0crnGkGr~-q 1~.ITcck; 3"Hoogc.70c"n~ 1:~\"'~Ifulst; .A.Luscuere~ 
B.Lus'S0nhoûvH3r; H. Pijnappel; H. I~ientjes; K. Schou·.-i; 
A.Tinnei.1b:roek; H.v.d.Velde; R.v.~:/asscrr.; L~v.d.Veldc; 
om 3. 30 uu::c ( dus om 3, 20 uur aanwezig) 
.Dw Bra~d0ï.1barg:; T·h. B:rocha:rd; Th~ Brüil.18; J ~ Cob ben; P... !sykolhof;, 
.f-:...Kortckaas; H.HaJ.sing, H.Rcthli::rai.1s; E" Suyke:rbuyk; C" V0rv.:,art~ J-. r.ralsario ~?ol:fi'-; 



în a0 . raa"! aa!l de:> ('T-;)"T,i·:n,"!"C!TP.f-A'l' ~l " ,_ •. _. ..... ..., U'.fl.LIJ.!.·.i.., _, .. :.. :.J,.=-_., 

om 3.30 uur2 (dt.::s om 3. 20 uur aan'J!J~~i,'s') 

R.v.1loheor.cn; H.·Grama1 t,.~Luym; HoEgbortsj J.Pretlj; 
Th.Hoafnagul; ~-Janssen; .A"fioscitc; C~Rood.uyn; 
C.v.Vc·lzt~~; E.i. erhcugd.~ J.v"d.Z:1lm-· 

BIJ RE:lt .AFSCHEID" -----
}7a 24 jaar -tot de Lcnsf:1miJ.ic to hobb0!1 bchovrd ment ik hior ;.1,u 
door vei-·huizins bui t0n d0r1 1fo.ag c--'"'.!n punt µ.chtc:-c z3t~..:.~1~ 
:l< v;il daJ.ror,: 1'ierbij :.0de1·uun dlo il~ in J..ic'0s :1._Q lel"'o~·l kennen 
!:a:rt2li~~~ da~.;kGn 'Föor ,d,2; 'TJ>icnà.s~11ap,_ d.ic ik t.iu:'.; i:1 ·{~:L::- ja~::::.i 
heb or.:.d0rvor!dc•n ,:,;::.~ rlo vels :pr.)ttigc (en.· sows dr,llv) ur..::~, i:i.0 wc 
rra1::..t elka.a:r hubb::.n bcJ ccfd. 
Ir.dieu e;, .. L:;:-}.sers zij:1 c1.:.n· op hun Vc.~Caï:i.-tis- r,f a:1d(;!rt;; toi__;h·(:en ir_ 
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de bv:U:rt. var1 .,.lfugh_-t. ve:..--zt;ild ra~,;:c~,. zü.l 1_;_;.~: ?.a_ a:i. + .i.jc1 wulkom zijn op 
rr:ijne nieuwe adres:: J:1rono1ieb.srgy;og 21, VEght. 1 

Il: \~!ena ~lJ.0n stcrl:tc toe in è.o strijd welke !Ia _t.:;sJ ijstijd v:c1;;: 
op c1e vçlde.1 ge.o.:ti 011tb:r2ndor1~ ~n he-~ b1,J~o:r1c1-;;-,__, h-:t ac:-itste c.lfta}., 
wa~r ik onda:cks de vlo8c1.go1f van Y.?.i..,df.;T'lagcn tèt~h ai.tijd CEf·1 ;n.·::-:t"t:i g 
.9artijtje heb gE:.t::-a:9t. 1Jocbt h(.;t nog cnns zo'r01~ }::.om,1n; dt"t :1.0t 
eurste het zo le.n:12:' beg8oi-·dc 3c kls.sserschap verovert, v.1il ik li.ot 
feest in elk 5e:vaI komen n:001Tior,L. 
Al !!1Gt el, Lcnsers har-tel ijk gogrc~it ~ on ook namc;ns rnijn vrcuYJ 
da!Jk voor alles on tot zien$. 

Koos ~lan Zon. 

Ondanks do geruchtGn,; haddo;:.1 v10 nit:•t vcrw&èht, è..E:.t ïCoos ons op 
zo korte termijn zou gaa:1 v ... rlati:..~1t I.-~aa.r iil zaken ·~10::.~d-c;:1 e:.-- nu ûGT~
mae.l s::_;oDdj.g bosli~sin~,3n gchomt;n, er.. dé.1~1 late:1 de v-.::ra:.1doringen 
meostal n:i.0t lang op z::..ch r1achtGr •. 
Koos ~ae vind~i.1 het bijzonder jam~.10r, dat jG onz0 clu0 gaa.t Vürlatc:.1. 
In jouvr verliezen ..._73'1 Ondanks hot ontbreken vB.:1 groto vootbal-capa
ci tei t-en:; C:G~1 goed en trouw lid. Er mcust heul veel° gebeuren voor 
dat jij hot liet afv.iete!l. i'Tiei: a::.lcon bij de vmdstrijde? maar· op 
elk anè.cr tcrToin 7a~1 h0t lTOt'Llni.g~ingslev-c!l. Doo2· h0t bastuur ·ç10:,.:-d 
nimmer eon 1J0rot2:p op jo gedaaï~. En wc M.'Jgc:::1 beslist stell'.:n;r dat wo 
van jG goedheid -r1el eens misbruik hebbon gume.;-1.kt" 
Hoeveel shirts hc11 ju voor L~.:rs inmiddels gO\lassön ? Hooveol kc:::r 
h-sb jo voo:t· do kam:pcommissic tl(: bagage nc1ar Zunc1ort g,:;ibrachi;. 



J,.:; vcas GGn VG.i1 de.; t.1--ou1:8 bezoekers val1 dr.: cl-:.1ba.vond en 
i1ij de kléJ..Vèrjaswedstrijrlen hc;b je i.liliJ1Wr m1tbrokr.::n. Late;.1 
•;,re.. Hog maar niet prat ..... n of contactavon:lo:1 C.!1 ca.rne.vals
v:.t.-ring. Ook bij d~ sportui twios::lthti.g met Idai ... Oberstein 
!:w,cl ju uen \Jû!"'k~o.am ~G.nd0ul" 
:~ces ik bon O:!:' van ova:ctuigd; ds..t j,..: i"1(1e:rdaad prettig ... 
!J.<.:rinnering(.:;'n ::1an Luns zult bûv1aron. / 
3r:r.ag wil ik je: n.:i.rri-.Jns bo stuu:c hG.rtolijk cJ.2,:lk~•:..er:;(.rJ. voor 
·1ll0s ,;iat j..:.:. gehü\..•l bolangGloo8, ·.;o,'Jr onzu vr...:r8nifS'ing:a::z 
.'.lVbt gsd2.::.n. Ook d(~nk aa~ jo vrou•,-:~ die t'Jc:1 ook h0;;::l vaa.k 
in on~; mièldL.n 1,-;a.s. Hat g2.:.1t- jullil., goud d~ar i.n 7ught • 
.r.__, kur..t er op rck..;nL,r!, dat j;.; mij vast i::i Vught ·z12l t zic:.1 
:-r;rschijn0t!. 

H. Houk.·;s, cccret2.ris. 

~ ... 11 .J.c Hir~tvrso dagen, c.io v;o -oclu':fui~, iod8I.:J v...,ld3port onr:-:.o
:_:;0lijk r:1a.k...:t1, hc..c.,:Zt on7,u grot...: hn.agso zu3tcrve:!'0ni&ing LDC 
"-t:_1pr,0r...; p0Ging0:1 .J.[;.ngi.:::,,;e:nd, om do hdTillnt;rir~g a2.ï.1 Km:.ins Voetbal 
_1iut gc.:h(;;ul te doen VLlrflau\lfft1. Zatordac; j 1 

•• vm:::-d .Spa.rta 
:-:.n rio hcutru.sthg,ll·:..n m:tv~.aznn un (:n};:ulc duize:,_:.du::-i h2.g~;na.a:cs 
wOi1üC-U hut nit. t la.ten ucn kijkje te. gaan ncrnu!l • 

. ll:, WIJ zijL i:ovi--cdC!1 -::,rcgg.__.ga,an ~ ::-... a"rC.is spol Ql1 u...:i.i stuv:1: g,:;. 
,._:;o ov; ... rair.::.1..ing. 
~~r was no:; m:..:· e:r om ovu1· t-.:: praten. Duidclijl:er d'1a ooit. op 
,..:vl: grasv0ld k·"Jnm hier nEim-.:lijk de techniek (..ûtl -v:oordjc mci..:
':-!)roken. Ade r,as de stoere Sparta,111..;11 hi-..rrric.c.: voortdurcnè. de 
::aa.s. D.:..: tocsc:1ou\-,r0rs kr0g8D soms v~rbluffonde sta.al tjos van 
:...alv2.ardi[.::hGid (on spelinzicht vcorgûsGb.oteld, zo\1czl indû.vi
t_tuool als in rap samenspel o 

~cl jamrnor da.t rli t spel t:,.rpo bij r;at stGvig,...; tG:ÇL!nstanders 
in è!.e com:;_JL ti tic va,1k zo onvru.chtbaar f1lijkt te Z1Ji.:. 
:.::::.rschijnlijk juist omae..t h(, t Ïell~ r..oorz..;tti..:;1 er v-3,2...°k aan 

dntbr0el-:t • 
...:J:"! synthcso van gladdL tcch11i0k ul.!. sto:Jro doortaotcr ... shcicl 
. •lijft i-lc.;:.aJ., niotu8..ar ? 



DE LEUSREVUE 

Weekblad ,;an de R_.K.V.V."LEIUG en SHEL" 

Redactie: A. Pools, Wilhelminnstr. 25, Ló::,sduhieh· 

J. Kuypers ,lfolcenstr .18, Den. Haag 
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L1'NS 1 ZAKAGENDA 
onderdag 24 Jan 63 Jun. traininglzäal) 

·rijdag 25 11 Zaalvoetbal Lens sen.comb. 

;nterclag 26 11 Hes. prog.ramma Junioren (zaal) 

Iüandng 28 11 Clubavond ! 

)insdag 29 " Jun. training (zaal) 

'/oonsdag 30 11 Ju1:. Sen. Pup. training( zaal) 

lond.e~dag~31 ==== 
11

==. : =Jun. training=( zaal)========"=~==••======~- =•• · 

lED.ACTI0NELE 0VERPEIEZIHGEN. SP0RTVERLWAZING 'f 

Er is in -NcderL~.\nd geen sporteve:c.ement dat op een zo s}.)octacu."'" 

~aire wijze in de public,ke belangstelling staat als juist de. elf--· 

steden~ccht. Men kan deze mansale interesse n:j.et alleen vcrklarG~i 

ioor te v/ijzen op de velo schB.atsliefhebbers en het hoge intm:·1~a

tio::iaJ.e niveau van onze ITedstrijdeli te. D2.ar komen velo, yoo1·~1.l 

trt de v:erboelding sprekGnde factoren bij, Zoals bijvoorbeel<l. het 

bijna 11 or:mensE)lijko 1:. beroep, dat op de physieke vermogens v·~ir.. de 

deelnemers wordt gedaan. En juist dit laatste dc,et dan velen•• 

gelukkig IQeostal leken - spreken ··ver sportvcrfö.,~zing. Volkomen ·~8ri 

·nrechte. Want, zoals Ho~·man Kuiphof al opmerkte, ze, er iets ·mis 

is, dan is dat het geval ,eet het ge hal te van de deelnemers aan de

ze c10orderrde strijd-. Alleen zeer sterke en goed getrainde rijders 

kunnen zich aan deze uitputtingsslog. wagen. Wij hebben op een 

geheel ander terrein iets dergelijks mogen beleven.. Dat was tijdtms 

een beruchte bergetape van de "'ilour de France ". Prachtige en adem

benemende sport werd hier bedreven · fü,or een stel toprenners. Maar . 

0nk: achd;éraan de mensen, die de strijd een onmenselijke karakter 

gaven. Nu zij toegegGven, dat de omstandigheden bij deze elf-

stedentocht wel erg zwaar waren. Men zie slechts naar onze eigen, 

bijna vergeten, voetbalsport, waar ieder op zijn niveau toch best 

zijn mannetje kan staan!. 

Nogmaals : afgekeurd •...• 
Onze noodkreet met betrekking tot de vele afkeuringen in de 

maanden dec, en jan,, heeft in zoverre gehoor gevonden, dat het 

artikel - overigens zonder commentaar - in de Sportkroniek werd 

oyergenomen. 
Wie w6et .•.•. 



-140-;~----Î~a-----------------OFFÏÖÏËEL-~-------------------------1 ieuw 1 ;,is2 C.P. Niouwenhuizen 18.12.36 fHuwstr.374 Kieuwe donateur: 
452 J.P. van Veen Perzikenstr.39 Naaldwijk 453 J. var. Zon Bronolieweg,21 te Vught 454 A.J~.v.d.Bcmt Ananas• tr,9 l'.euring: Bij de opgave van de, nog niet gekeurde senior-leden kwam ook voor de naam van S.Dijkstra. Nadien is gebleken, dat Dijkstra zich reeds op 7.3.6J_ tad laten keuren. Hij was wellicht een cl.er e,,rsten die a8n onze oproep gehoor heeft gegeven. Dnarom zij h<em hlerbij gaarne recht gedaan. Onk J.v.Zon hooft aan onze op-roep van 19 Dec. gehoor gegeven. Jam,,;er, dat lfe van zijn goede l,oedanigheden gc:en g8bruik meer kunnen m::ken. V.4RIA:-Rob de Waart en Ans Frank trotseren snceuw en ijs, en hebben het voorn~men om op 5 Feb.a.s,in het huwelijk te treden.•De inzegening zal plaats vinden nm 10 uur in de kerk van Or.ze Lieve 1,rro'IJ.vr van Goede Raad aan de Bezuidenhoutsewcg. Recop.tic van 3 tot 5uur Corn.v.d.Lijnstr.230. We wensen Rob en Ans (é~r, van on- .I c.e trouwste suppo:r:otcrs) vo.n ho.rte g8luk. 

·:iEDEROM EEN AFSCJIEIL. Hoewel zijn hnrt bloedt uij het idee afs~heid te moe ten nomcn van Lens schrijft J ac .Boij, rsborger. vanuit Lisse) is hij toch gcnrodzc.akt als lid V<.in àeze, voorhem zo dierbare vercr.iging te moeten led,mken. Grac;g bit'cngt hij dank voor ,:e vele prettige wodstrijden die hij gcdurcmde zijn tijnr~ 10 jarlg lidmoatschap v0or onz,c; vcreniging heeft mogen spelen. Hij is tovens zeer erkentelijk voor de blijken vsn bcl,mgstclling welke hij n~.rnens de V•eruliging bij ge,le:genheid van zijn huv:elijk mocht ontva:ngen. Hij is voorne:mer.s nog enkele jaren actief te blijven er. zal probr,ren dE:, vereniging B.S.M. uit Bennebroek nog dit, j,:ar j n de 4e klas van de K .N.V. B. te brengen. Ook onzerzijds is het vr.m harte gemeend als we zeggen, dat we Jac zullen missen. Hij toch was een goed en trouw lid, die elke wcd8trijè. al zijn kunnen gdf. Bov,,ndiE;n wist hij sto0ds de juiste toon te trr,ffen hetgeen ook op de prestaties van zijn mcdespelisrs een gi:nstige uitwerking hi;d. Jacques het ga je goed in Lisse bij je werkzaamheden. Je weet, dat dc.,ze mij, als behorend·c to:t de "boller,boeren", tijzonc;er inten:sseren. Hopelijk kunnen we hierover nog wel eens oon babbeltje mnken. Jacques sloot tevens een brio±~. voor zi.in exelftalgenoten in.Omdat we niet weten wanneer de yoctbal vrcer gent r•>llen, mconden we goed to doon doze brief hierondor te doen vol-
een .Bestc ex-elftalgenoten, Lisse, 14 Jcn.63 Eig,onlijk voel ik me een beetje 0pgelaten cm d'scheic'.s''rief te moeten schrijven, in plaats van op het ·veld mee to dr>1-Yen en dearbij hcrii te Il:open blèren. Jullie zult oyerigens wel 
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bogriJpen dat voetballen in Luns voor mij echt wel afgelopen is. Tukdo namens mijn kersverse echtg.cnote dank ik jullie allm:·eerst heel hartelijk voor de prachtigo blocmcnfelici tatie die jullie ons gestuurd hebt. J~ hebt or geen idee van hoe aardig wij dit vonden. Verder dank ik jullie voor al die verdraaid lcuko wedstrijden die ik dit seizoen met jullie heb gcopccld en mot snm~ige van jullie ook in vnorgaande seizoenen.Op z~'n afscheid merk je eigenlijk pas hoG leuk het is geweest. !liet de hoop uit t8 sproken dat alle v 1-gonda wedstrijden en seizrcnen gevuld mogen zijn met veel voetbalvreugde tckGn ik mot hartelijke groeten 

VAN DE ECO: . -:-:-:·-:-
Oolc ditmaal geen programma en 

voortdurende onprettige aanwezigheid van 
con t:reien, 

Jacques Boyersbergen. 

opstellingen guzien de 
koning Winter in onze 

Van de JUCO: HET RESERVEPROGRAl;J\fA VOO!l ZAT,:RDAG,19 JAN 63 -In de z·,1al aan de Matterrade,12:om. lu45 (géén samcnk0mst dim :rechtstreeks naar do aal: om lu35 a,:mwozig):A.Fogisch,J.llisseldorp, G. I:uyvGstcyn,P. A. de Haon,P .Heemskerk ,A .Ho8k, B .lfoogcvcon ,H. v. Hulst, A.Luscure,B.Lustenhouwor,H.Pijnappcl,li.Riontjcs,A.Tinnonbroek,G. v.d.Velde,R.v.WGss~m,L.v.d.Vclde. om 3u20(om 3u10 aanwezig)dus 10 min. vro.,ger dan anders: D.Brandcmburg, Th .Brochc,rd, Th .Bruins, J. Cobben ,R.Eykelhof, A .Korkb:as ,H .fü,ssing, H. Rothkrans, H. Suijkerbuyk, C. Vorv&art, J. V{alsarie Wnlff, R. v. d.Bemt ,F. v. d .Br:.:mner. 
-In de zcwl aan de Gheynstr.51 : om lu45: P.v.d.Aar,E.Bal,kers,G. Bruinsma,H.Bijstcrveld,J.Colpa,H.Eggers,C.Grimbergen,A.Hop,P.dc J ongh, W .Kcetman,B. Kool ,W .Kouwenhovon,B. v.d. Lans ,!II. de Wit ,G. i!e HN:gu K. Schouw. om 3u30 ( dus om 3u20 aanwozig) :Il. Crnma ,A. Duym,H .Egbcrts, J.Fretz,Th.Hoefnngel,A.Janssen,A.Ncccke,C.Roodu;rn,C.v.Vt,lzen,H.Verheugd,J.v.d,Zalm. 
-Zaalvoetbal voor B-klassers? In verband m~t de lange duur van deze ijstijd onderzoeken wij de mogelijkheid voor onze B-klassers een onderling za::tlvoetbaltoernooi te organiseren. Volgende weck wordt hieroyer nader mededeling 1;,eé).aan. JUKO · 
TRAININGSPERIKELEN "N t -d. - . - : - . d t · d · · 1 d og s 0'8 s voeren gieren e 00s enwin en J..JS~<:ou c lucht aan die de tempere:turen ver beneden het nulpunt doem dalen, nog steeds blijven do velden dergalve vnlkofuen onbespeelbaar.Wc beginnen zowaar haast te vergeten hoe een voetbal er precies uitziet. En nu zijn er wel enkule gelukkige vc,r8nigingen die d,m.v.surroga1'.tvoetbal in de z,wl hun spelers nog enigszins in conditie kunnen houden, dit zijn er hel.::as slechts enkele. De duizenden andere verenigingen beschikken dus niet ov~r eon dergelijke gelegenheid en zullon dus op andc,re manieren moeten proberen hun spclors in conditie te houden. "Hoc kan nu, zonder dus za1'.lvoetbal te spulen. een _çlub zi.1n spelers nu toch nog nuttig on r.t'.ngGn::iam bezig houden?' zult lJz:l'.'6-lt a1·-
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vragen. Wel, we denken hi;;bij b.v. aan veldlopen van zo(n 
5 à 6 km., gevolgd d~or, na een lekkere douche, e,cn even+.uele 
speltechnische en-tactische bespreking. Ook een stevige indoor
tr,:üning, isc,<vcnccns bijzonder good ! We zien echter tot onze 
tC;lcurstclling, dat er bij onze "tcpspclers"nog niet veel ge
beurt, behouder.s een k::artavond op WOi..nsdag j .1. . Wol is kaarten 
een nangena.me bE:zigheiU.. . me.er met opvoc.;ren Y;)r.. de conditie hc:cft 
dit spel ni~ts uitstaande. w~ hopen daarom van herte dat er de 
komende v;n<.,nsde.guvnndcr.. iets anders g._Jde.2n za.l worden> zo niet 
dan zien we met bezorgdheid e.:n eventuele hGrvatting v,m de com
petitie tc,gemoet/ Wc geloven echter dat er heus wo,l c,en manier 
zal worden gevonden om or.ze "top" in vorm te houdan wrmt dat 
zal heus vruchten afwerpen als de c·mpetitie weer begint. 
ZAALVOETBAT,, Ondanks de veortdm:,,nde sn"euw m:: ijs waren en1<:ule 
Li::nscrs~ d&nk. zij üen sportief g..-:.:bQ.tlr VB.n OSC: iL. d.e ee:logr.~nhciU. 
Vrijdc.1, 1.1.ic,ts c:ar. d. conditie tG doen Yio. eGn pr,rtijtje z2al
voetba1. Hot wc.s voCT> de· ui tgcnodigdc spe:.lers een prettige serl
sa t:ie o;,1 dit sourt Yan voetbal t:; sp\'len nl -,,::,s hot goed te Mc,r-
kc,n d2t 0SC, dat van d.cze unickó ruin,tG rc,gülmc•.tig g.:,.bruik ken 
mr.kGn zich b~ ter tlnlis vocldun op .deze beton.,,.rlce±. N~t~rir.1.:tc de 
avond vo.r de:; de k~·:am echter do tt.;chnick lun.gznnm· nc:ur boven en 
ging he:.t snûllc positie sp0len h0n SHwds be ter af. Mot vijf te-
gen ·,rijf is dit spel do,:,r d.., mrnlhc,id en hct r•,•.:cticvcrmoge:.n 
dut hiervoor b&nodigd.~is een zeer welkome nnnvulling in c}E.;n tijd 
waarin voetbal en training_ practizch nict-.moge:lijk is. 

Daar de leiding van OSC zo v:cier..dêlijk vr~~s ons VOC:i"" a.s. 
Vrijdag weer uit to nodigen v.JrzoGke:.n wij de volgende spc,lc,rs 
om 6u.45 aanwezig te zijn : 

Il.Blok, i'/.lli:nsuu, L.Jcnssen, H?Vro
mnns, C.Franke, J,Witting, C.v.d.Bc-ck, Jos J"gGr, W.Vcnderbos, 
Ton Linnewuüver, P.de H3as, C.Rus, G.H:.111-un .on.H.Nieuw.enhovon. 

SGcr. Tuchn. Comr;1issie 
-:-:-:~;-

Vcrv,l,o: brief Je,c.BLsijé.rsb<;rgon ( zie blz,141) 

P.S,Een uitslag van 4-4 t,.gun Grcaf Willem Vac lijkt natuÜr
lijk maar niks, en hrewel ik hc:t echt n±ot weet, schat ik dat 
jullie t8gen het ~ind van do wedstrijd door je knieën gegaan 
bent. Als jullie och ter het 11,,:: tste half uur van elke wedstrijd 
voluit sp olt worden jullie volgeLd ja,2:r kar..spuarden voor GGn 

titel (met ditzelfde elftal). Let op mijn woordcn,
3 , scques. 

----==---=--===========:;;:·--=--;.-=-=======:;:;-============;:;==.:======= 



DE LENflREVUE 
Weekbl2.d v.d.R.K.V.V."LE:i/IG en SNE1" 

Redactie: 1~ .Poels ~ 7lilhelminastr ~ 25, L0e:oiuinen 
J .Kuyters, Iiieloenstr .18; ren Ho.Elg 

36e JAARGANGS (196;2 .. 1963) 11°21 31 JANUARI :.9G3 
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L:CNS 1 ZAKAGENDA 
:'ondcrdag 31 Jan.G3 Junioren (z&al)training 
~aterclag ~ feb 63 Res -rrogram. junioren & pupillen 
7,ond2.g 3 " W{ér geen voetbal ! 
'kar.dag 4 " C!l.ubav 'nd ! 
Dinsdag 5 11 Ju~1iorcn( zaal) tr;:2.ining 
1:oensdr..g 6 11 .Junl ren, Senioren, pup. tre.ining 
Df)n<l.erd;:;.g 7 11 : Juniorentraining. 
===-=:::==-==;;~-=====--=--·-====--==-=======================--===-:-=:.-==-=:.~==== 
REDACTIOl,BLE UVERPEINZIKGEN. 

Me.andogavond, 28 januari , begaven we ons &ls gevroonlijk r.1.nar 
het clubg2-br.uvi oru dc1c:~r onze redactior.cle plichten te ver.vullen wa=tr
bi j wr; tevens wel cnigszinc tenieuvrd waren hoe or..ze Y('ld.er: er na 
de eirtdelj jk in6evalle:1 dooi uit zoi.;.cl.Gn zie11. ·iîelnu, de,;e z&gen er 
z-· mogelijk Ii~•g tclechter uit dan dE ·:reek tevoren toen een witte 
deken ze ·nog bedekte" Wu zugen we een en0r~• moer8.s rr.et h·ier en dat:..!' 
n1;g ·nat v.:_stgevrorcn snEeuwvlakken, hetgeen or..s niet bE:fE.:1ld op
timi.stisch stemde vo0r ce• n spoedig herbegin van de cr:mpetitie. 
Als dit onplezierige kwakkelweer blijft_ voortduren w-nardoor de 
enorme wnterhi-:ieveelht,der.. niot voldoende de kans krijgen af te vloei
en d:m zien we ook de maand febru,:.ri d,:· voetbnl voor profs ~ll am2-
teurs niet rollen. Afgelopen week hebben versct.<è.idcne liet nog wel 
11 bui ter.. 11 geprobeerd op een gcrolcle sneeuwls2g, dit is er nu hele
m·.:.&l nie·t ffiC8r bij r de! meeste velden zijn nu slechts nog f:ro.aie 
op8nluchtzwen:bcd.en. Gelukkig bestaat er nag zoiets E,ln z . .;. ~1voetbal 
zodr-tt v:e de herinnering 2~n onze sport niet h2lcmt?ul hoeven te ver
liezen. 

We zouden de Lensleden die nog niet met dit "surrog,s2t " kemcis 
hebben genomen willen aanrc.:den zaterdag.avond n.8. eens na:nr de 
Houtrustho.l te trekken waar de eerste elftallen vnn ADO er.1. DOE 
elkuar zul.~en ontmoeten" Het zeer sterke Utrechtse tenc1 kwan r~e,is 
GGrder in genoemde hal in actie tegen SHS en w2 kunnen U verzekeren 
dat d·,, kF..n2rics een bijzonder knap, op technioch hoog peoil stai:nd 
spelletje k:..nnen opelen dat het µanzier. ten volle wac:rd ic. Ac.nge
zien ADO ook blijk hseft gegeven in de za2l tot zeer goed spel te 
kunnen kcmen, is et:n boGicnd partijtje zaalvoetbal te verwachten, 
,.,,,,._rbij de techniek een zeer belanerijkc rol zal spolcn, hetgeen 
dit spel juist zo a2ntrekkelijk maakt. Dus Lc1,sers, nls U ock al 



---------------------------------------··------------------144-__ _ haast bent vergd-tc:..1 hoe Gen ·7octbal er uitziet, hier heeft U 
0Gn k~~n3 lJw g0!1cug0.n wei:?:r wa·L or -te fr:=.sser, .. Du+. ku.Yl°G a trm::.wor..s 
6 feb:r·u:cr.1 oo!r, ·\:2.nno0:r :i1e cle wc.dstrijd R(;ims--Fc:iyenon"!'è op hP.t 
TY cchc::c~ lcunnc::n 1J:::..jvw11;.;~:. He·:, zal 700.r dG RQttardami1iers dit 
lr.eo:- yc0J he(l r.i1.0e:i.lijk: v,ora.,.:in, g0zio::-.L nok deze bijz:inder Iang-e 
wi!lt01·p~1.:.z~·, o~ weei~ 2,i,in Cu:p-vo::r,1 T,e beroiko!!, Hopelijk l'..:kt. 
h0n dit, w-:-1nt tla·;~ kan de. wed.strijd er e:1.J.cen maar aantrekkeli;jker 
np ~eken. We rrcr:.cen }:Jloyancorè. d.!=.iar in Parijs voel succes er::. hopen 
Ü.Gt :;j_;j ur i.n z11lll:!1 :'31~.gnn die hf.l.rdc FJ.."~nse profs te kloppen; 
he tgccn n';)k de :d.E:<1m v?J.n N3derl12.nd. op voetb&lgebj cd weer v;nt op· 
kwvijzel~. • -:-·-:--·-

OFF:!:CIEEL 
Ni,~uvm donnteu:rs: 455 A .Ko:r·tekass ! :.ruinzide 24 
SuortlBifl;~: . · 456 J ... Y:'.Wil~igors, Cc~~i:busstr_.l?Li _ --· ---·-- - Het Zül &~n -~nze leden wcllicnt nog niet be-
kend 2,ijn, di,t op '.j sep 1962 het R?K. Instituut voor Sportlei
ders offic:!ccl -..rercl eeo:pe;nd"A·:i,2,n dit instituut, dc:L gevostigd. 
is in Sittn:::-1 ;i-ordcn jor:gc::..ui opgeleid tot volwsr.riig sportlei
der.Het in3titu-ut is dr'C\!' d.e ldnistGr vr,n u.Kgen W. ,alsmede door 
allE: Gportbor..dcn L:rkcnd .. ;iij!Óntvir..gGn d0ze week eer~ uitvoerig 
prospectus Wé..:arin alle gcgev0ns Offitl'Pnt deze opleiding zijn ver·
m2lc1_. Gr::.,;:;,g willen ri"û de jongelui, tenmir~;;te l8j;;~ar oud, è.ic i13ts 
v00r de "';.-loiding van Sportleider voelen, dit instj_tuut onder de 
aandt\cht t,r(;ngcn • .Ecn pro.s_pcJetus kon .1ordt~n .. ::w.ngcvr~cgd bij R.K ~ 
C.I.o.s .. , Oude l1forkt 1 to Lisse. 
VARIA: De hcc:r en :t1.cvrouv.r Kncs Ras-Grec bcricltten 0ns d.e gebnnr
te van hun zoon Marcus.Onze h.-:rtolijke gGlukwenscn aan de geluk
kige naders. Voor K~ns natuurlijk oen goede aanleiding or. te 
blijven voctballeff tot de zoon zijn plaats k~.1, innemen. 
VAN DE EGO: Ock deze weck,· het 1,•ord t nu ·,,el hcül erg verv,~for.cl, 
:J_c0nt he:t de mod te niet een program + opstelling12n te publice
:reno De tcrrGir~er.. zijr ... nu hclemoo.l onbespcelbnP.r en zijn alleln 
nog mc~&r gGschikt voor wr-.terpolo. 
ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN. 

Omdé,t het op hat moment, dat de Lcmsrevue ,,ordt sn,r:eng-:,steld 
er nog niet naar uitziet, dnt du snEJGuwr;;stsnten rësoluut zul
worden v.-oggesmol ten door een wcrm\·'.aterbui tje. of een c·cht "lonte
z6nnet,io11 l2te11 we ook voor het komond weekeinde het maken y3n 
opstellingen m2cu.r •.7ocr ach·Gerwoge. Toch is er z[ftez-dag v0nr ee-n 
flink santnl jun.en pup. iets te doem. Voor drie pup.-en één C
klusscgrocp is er roserve'prngrarnma(hGt zijn grotendeels X/t;Gr t1n
clere groepen) en voor de B-kl,:issdrs beginnen we zstcrd,:ig met oen onderling z2alvoetbaltoern0oitje, dr1t voorlopig de vold't:ndning moet vt: rvr"ngen ~ 



---·-------· -------------------------------------------· -145··--~f.~Y9?~~41-i.~,~i..'R B,::.~ld!!-'2.~Jjg_q_. Noda~ zntin•ds!g jlr--cr.kulc. 2:?0lc:::J y,2.:.--.i. 
1~n:.s 5 en 7 een poofJ j G he b1':crn.. :::j~.:-ocf.:;..:: 8pe:û ld,j1t; tgGC:1 prim.:) gl°i1g; 
.8b1icn ,;rij· r,0;;lo·i;c:::: ZHtcrd~f; n s .mE.:t do "' ... ole;E:L.dè E--lrlusoe.rcl -~c 
.e5·i:"l.nc:r..., Volg..:;nde "?:ock kc•:no:r.1 c:r Gnrlc :r::r" ftan .dD· l;eurt. Er rro:rd I; 
:::tord:::g g ... apceld met 4 tv!J:rm; ~i 3 2r,çJ~0r3. "'0 sp-,lon. r.icn ::c~:-mc.le 
d.u~~ucle )kompctitie; Zlïdnt ieder t0:1lll· 6 v.cc1:::·trijil.en sp22lt. De 
~cdstrijrl(~n dt::rcn J mir"ut0n. El· l'7•J:r.-Ut om 4 ur1.· l)egcr.1.nen -3:n do ~pe
.ex·s dj c1~cn om 3u45 cnnv;ezig te 7.ijn. Als ht:-t 9rr g:ct:LMrnä vlot v1:::-:-· 
.oopt, wordt er nog· Ci;!r:. pqrtijtja vccd,b:1lY'Jlley ge:s.poel·i. ()m (;1-;.tt5 
.s ::i.ll8s nfg0lnper.:.. YJij hebben ge:t:ce.cht de t.:.·:.ms zoveel mogolijk, 
~ven sterk te maker.1.. Zij zijn ~ls vr:-lgt S8mcng:cstcld.: A :J ~Er~gl~~-
!crt,G.Rcnphorst,D.v.d~Stecn; E: H.I~Lsker,PcSchouten,N-~Koot; C.: 
!.vEgrnor.1.dtH.v.LournJ .Hcir"s.: R_.7 1P.M(;cker,J.rle \V-::~rt,C.v.Betal .-:Bij· 
rcrhir.d.'-'ring dient vrijd.cgavoud. tussen 6 en 1 uur te r1C'rd.er, afg'< •· 
)eld.ct'ol.339900, RESERVEPROGRAMHA voor ZATERDAG,2 ]'EBRUARI: 
Ln de zc.nl De Ghc:vnstr.51 kunw::?n terecht: ~oin lu4t-.,:P-~v.cl . .Aqr.E._Bak-· 
rnrs, G, Bruinsmn ,H .Bijstervelcl, J. Col pa ,Il .Eggers, c:Gri;;;berg8n; A .Ec-;i, 
? • dt: ,Jongh,W ~K\_C-tmË.:n,B .Kool;\/ .Kou,;:ç,nhovcn,B. v.d. Lans, t. do "Ji t, G dE1 

Icngd,K.Schouw. Om 3u30:(dus om 3u2C eum,ezig):H.v.:Sergem,.'T.Blok, 
L Blok,}'. v. Cr.lkor, .P. Cnstcnmiitller, F. v .Bohcemen, L.J),_'.ys ,:E. Epsck,mp, 
~l .Si jkra!J.nS !i C. Groen' R. G~i t' T 'H;:.Brschop; F. Hcrr2mo.ns '{1 "H0 1 t: :;.r r Hoefll[:·-
~el, :N. v. Lol, nw .... n ,H.Mejan,F .Mondel,!r;.rs, J .Nuycn, L. Gchuurrr.!.:.n,H. r.rcrl2.
rend.se, J .Verschuil ,J. Wabbers. (Denk erom: ock g"rmschocnen m<)l•bnmgen ! ) 
Ir. de zc:al Jfarterr::tde 12 kunm:n d.u volgGndd pup. terccht(lc t op de 
:,anvangstijd):om lu30 (dus om lu20 aonwczig):R,Bogisch,J.Disscldc:r.:p, 
}.Duyvcstijn,P.A.de Hacn,P.Hc~mskerk,A.Hoek,B.hoogcvo~n,H.v.Hulst, 
~-. Luscure ,B. Lustenhouuor ,H .Pijnappel ,H. Ricntjes ,A. Tinnen.broek, G. v. .. 
io Vc-lde,L.v.d.Vcolde,R.v.Wassem. om 2uit5 (dus om 21135 bij de ingong 
van de zcal of voor wie die niet weet te vindLn om 2u25 bij de in
gang van het Lens terrein) :R.Bc;rckenkamp, H. v .Bcrlo, Th.Booms ,F. Cobben 
P. v. Do8veren, L .Egberts, W. Englebcrt ,P. Hiep, ,ti.Kolt, P. Lustcnhouwer, 
J .!.k,tla, L.Rotbkrans ,G .Steinm311, R. Vinlrnsteyn. 
!CAMPNIEUWS: Ale wij dit eerste kampnieuns 1963 s·chrijvcn, is het 
c"en ,1e~k gelud.en, d3t d.e kampcirculaü·Es zijn verzonden. En hc.,t is 
gebleken, a.~t hut winterweer allerminst hot maknn van v2kantioplan
ncn bc,lommert. Want in deze eerste ,;1ee,k c.ntvjngcn wij r~cds 16 ë2é::ll
moldingen. In 1960, toen we mot een uantal van bijrn:: 100 dcolnc1,.ers 
het landelijk·rekord op onze nanm brachten, boekten v,ij 111 de eerste 
woek ••• , zes aanmeldingen! Als hot zo docr gant, beleeft hot dus 
,;iat voor dit jaar ! Maar ja, het is voor Lens tt.:nslotte ook nen 
snort jubileumjaar,want het wnrdt het tiende jaa:r, dat Lens ec.n 
de N.K.S,-kampc•r, d.wclnoemt. Ovorigons zijn wij •,1el blij met die 
snc.,lle uanmeld.ingen cm wl.J h0pen, d::t e:.lle und0ren, di~ ook vast 
van pl:m zijn hot k.:,mp moe te maken, zich ook vlug zulJ.en opgeven. 
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kunn~n vc.ststellcn, ho3 de lecftijrlsindoling \·.roTdt, tnz. Dus 
zendt je c.s.n:ncldi.ng zo gauw !":!ogelijk in., Wt.:t h~t kamp Duits
lnnd voer A-kl :-.ssers te treft: Ook hiervoor zi ji1 al v0rscbillen
dc: t"onmcldlr..ge:n ldnnen. 1Vb~:r nog nic t vnldocr.1.de oITI to 1:,epnlen, 
d,it hot k,',mp cloorgnat. Hier dringt do tij<,, 'i'nnt vnn de NKS · 
on tvinge:,n v!i j het varzoek spoedig te, 1 ten wc tor:, of wij meedoen of niet.Voor 1o A-1:L,ssers geldt füw ook:spoed G.v.p. 
,Y~HA , Zoals hut go.;;do junioranlüiclcrs botvmt hctbcm Broeder 
:'heoticu~ en d& Heer F .~k:nkcr à,L: vorstperiorle ui tgckozcn ara 
zich in het ziekenhuis te 1nt2n rl:viscrcn . .ue Hc,,r 1:kskcr on
dergi11g in hEt 1i~il .Hosp.ucn o:p~r~tie en zr:l, ...--ls ,;,ij goed zijn 
ingelicht, deze \IE.Ck w,::ur thuiskomen. Bro....:der Thcoticus hc.e;ft 
minder 7crtroü.:::en in de clooi en 1lijft du~ r.ok nog ~.il.it in het 
fi,Jst1:,indc-zi..:.knhuis op k::.:ner 127 t.~.:(w&chtEn. Viij ;1·enscr.. buidHn 
een cnoe<iig ,,lgCchcc,l h,.rsh:,l v:,n h,.rte toG en hopen hEn g&u,, 
,:,.c:,:- o~ con nntdooid voc,tunlvcld :.rm te treffen. · 

-:-:-:-

N(..1...r .. , b':..:stû L:..nscrs, nok d; .. .-zc ;·.:ud,;: is het îlG0r niets gc-da:'.ll. 
Weer. v,liJG.t Uvr llj±'bl,_"!.d .::ls een .. ,dvcrtcntickr~ntjc in de b:t·ie-
vc.nbl'--St '.70l•:r zult U het rnooten doen zon:icr het rrcl er" 11ce ven 
de.. spnrtv&lcicn en or~k deze w(:ük zult U tL vergeefs speuren n;:,_nr 
il.c, u3nm2ning0n Y&n Jos ,hg0r, om Uw tritofcirmulier tijdig d:·~.r 
en dcar in te, le:l'uren. D_ sno0ds blc,noo (Dr.t v;ist U toch,niotm;nr'?) Jos Z"rgt voor de r;,st ! ) . Niettemin .zijn er vele lic
d:cn, die zich ernstig bezorgd mc:bm over dG toto. Nc"mt U nu 
eens do H.:..cr C .Il.. G..:.;ud...:,kc:r, hn~fdrcd.s.kteu:r vi.1n 11 81:ort e;n 3port
WLrc.ld 11

" Deze olingert "pgov:ckt zijn bunvlo~l-::er.:. nt ~r voé: tb2,,l-·.:..n tqtolüiding; hij heeft de 8llcr.do imCTcrs zien ~en.komen en hud 
trouv:ûnS t:1 r.;Grrlcr de, vinger V(:rmc..r"end geheven. r:n ·,1 at à oet 
het Bondsbestuur ? :::. t kr;n niet anders, of de: h;._,r~n hcbbt.,n zich net dü, ~,,rst'" m.,'.:rsc!mvring ui tslui tund onl~dig gchouil.on met toi
l8tb~zrek. U begrijpt, dot ook ui.t het vervolg blijkt, dnt 
men vc.n d(; Hoer Gc.ud~-~kGr n()g nie;t 2.f is, potverdikkie ! I~n •.. 
hij s1.sat zOTTé'~r enkele spijk<.!rs mot koppen. Eijvo0rt•cE-,ld, 
d~.e;r ,.:c:cr hi~ zich uitspr.,;ckt tcgun de sohijntoto. Jn, èLste 
L·~nscrs, ""k ':Tij houden h<0t op de echte. Alles door Jos ingevuld en .giet ,mdcrs ! 

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



DE LENSREVUE ---- -- ---- -, --- ------' 
11eekbl-::d v.d.R.K.V,V. "LENIG en S:IEL" 

RE:dactie : A .Poels, ·1{i.1helmin::.str. 26 Loosduinen 
J .Kuypers,\J,foloenstr.18, ten Hnng · 
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36e JAARGANG (1962-1963) n°22 7 Februari 1963 
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Don · erd,:ig 7 
Zderdng 9 
Dinsdag 12 
Vloensdr..g 13 

Feb 
Il 

Il 

Il 

D-~nderdng 14 11 

LENS I ZAKAGENDA 

Juni0renzD.2ltr'.:.tinin~ 
zaccl vnetbal Len? 7 en res .progr,31llfäl 
juniorentraining 
pupillen-trainir,g; ~u[!~orentraining. 
De soniorentrainin~ fiervat ! ! 
Juniorenzaaltrnining. .. 

---------.. ---. ----------. -------------------------------- =---- ----
VARIA 

Ten huize van d.e Fam. A.v.Luxemburg, de la RcyTTeg 24 is d0 
/toekomstige halflinie van Lens nu compleet. . . 

D?.ar deesd Zondag, 27 Jc:n. j. 1. de derde zoon zijn intreden. 
Cnze hccrtelijke gelukwensen n,::n het ouderpc"r, 

lfoge 'i'"nnie voorspoedig opgroc:ien en met bc,trc,kking tot Lens 
de voetsporen vnn grootvader en papa nav"lgen. 

-:-:-:-:-
VAlf DE JUKO. 

Het eerste B-kl:rnse z:rnlvoetbaltoernooi, 
dat zaterdag jl. gehouden werd, is zeker gesl,w.gd. De spelers 
ven Lens. 5 bleken door de lange voetballoze periode nog niet ge
geel verstijfd, want er werd behoorlijk spel geloverd, mcar de kon
di tie hcd toch wel geleden. Want menigeen vond zo'n wedstrija van 
5 minuten rijkelijk lang. We zulle!} er dus voor moeten zorgen, dat 
de training een paar weken eerder hervc. t v,ord t dan de kompeti tie. 

De krnchtsv~rschillen tussen de tem;is vre1rcn niet erg groot· 
en er was dan ook geen uitslag met 'moer de1n 2 doelpunten verschil. 
'i'och werd pnrtij A ( J.Englcbert, G.Raaphnrst, D.v.d.Steen ) on-·· 
bedreigd eerste met slechts 1 verliespunt. Partij D (c.v.Baal, 
F.Mesker en J.de Waart) werd tweed$ met 6 punten uit de 6 wed-· 
strijden. i 

,.,_ ~,,-, 
Zanlv~etbaltoernooi v~or Lens' 7 .. 

· Zctterdag a.s. is de b.eurt ·cu::n1 Lens 7 om eindelijk weer eens 
een voetbal aan tG raken. ' 

.Er wnrdt gespeeld van 4uur tot 5u45- De spelers dienen om 
3u45 aanwezig te zijn. 
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Ook hier d-1l·en de wedstrijden 5 minuten en wordt er een 

dubbele kompeti tie gespeeld, zodat ieder team 6 wedstrijden 
krijgt. 

De tcr-ms zijn als v'lgt samengesteld 
A H.Brandenburg, N.Koot, W.Vcrbarendse ; 
B J .KL:bE.rt, A .!ángdelijns, J .Middeldorp 
C F.Crombcrge, A.Rondonrijs,D.v.d.Stcen 
D R.Brc,ndenburg, · R.Peter~, J•.fö:ivostijn. 

Bij verhindering vrijdagavond tussen 6 en 7 uur nfschrijven. 
HET RESERVEFROGRAMMA V·J0R ZATERDAG, 9 FE.J3RUARI: 

In de zaal aan de Ghe:vnstr. 51 kunnen de volgende G-klassers 
terecht: 

-om lu45 : l!'.v.Boheemen, H.Crama, H.Egberts-,J.Fretz, 
Th.Hoefn.-:gel, J .de Jongh,A.J:mssen, A.Neecke, G.Rooduyn, H.Ver
barendse, H.Verhengd, J.Vcrschuil,C.v.Vclzen, J.v.d.Zalm. 

-om 3u30: (dus om 3u20 acnwezig) : H.v.Bcrgem, J.Blok 
R. Blok, P. C:.'.stenmiller, L .Duys, B.Epskamp; A .Ei;jkmc;ns, T .Heers chop 
F.HerrGmc.ns, J.H~lt, Il.Hoefnc.gel, N.v.Lecuvmn, H.Mejc.n,l!'.Monde
laers, J .Nuijen, L.Schuurman, J .Webbers. 

. In de zaal nan de Mr-rterrade 12 worden de volgende jongens 
verwacht: 

-om lu30 (dus om lu20 bij de ingang van de zaal)',. 
R.Berckenk::,mp, H.v.Berlo; ·Th.Booms, F;Cóbbeii.; R.v.Doeveren, 
L.Egberts, W.Englebert, M.Kok, R.Laurier, F.Lustenhouvrer,J.M:::tla 
L.Rothkrans,G:.St . R Vi k t , . . '. • einman, ; n es eyn. l 

-om 2u30 (dus om 2u20 aanwezig) : R.v.d.Bemt, D.Bran
denburg, F.v.d.Brcemcr,Th.Brochc,rd,A.de Brouwer,Th.Bruins, 
J .Cobben, R.Eykelhof, H.Hnssing, A.Kortekaas, ·H.Rothkrans, 
H.Suitikerbuijk, C.Vervaart, J.Walsarie Wolff. 
KAMPNIEUWS. 

Schreven wij.vorige week, dat gedurende de eerste 
week.van de aanmelding een' rekordaantal van 16 inschrijvingen 
werd ontvnngen, in de tweede ueck is dit getal meer dan ver
dubbeld. 

Wij mogen dus zeggen dat het stormloc·pt. Wij vrcchten 
rustig af hoe het deze week verder _gaat. 
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----------------------------------------------------------------
HET A-KLASSE KAMP IN ANDERNACH, 

Voor dit knmp ontvingen wij tot op heden zes nnnmeldingen. 
Bovendien doelden enkele jongens mondeling mede, dnr zij ook 
wilden meoguan. 

Mnar met mondelinge mededelingen houden wij geen rekening. De 
inschrijving voor dit knmp sluit op 15 februc:ri. Mocht je dus 
meewillen, geef je dnn onignnnd schrifteli:ik op. 

-:-:-:-:-
VAN DEECO. 

Ook deze week loont het de moeite niet een pr~grammn 
+ opstellingen te publiceren. De terreinen blijven onbespeelbaar. 

, 





• 
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HET nmnr VAN HET EINDE. . -

Viat geen enkele weerprofeet waagt te verkondib·en, du!'vE·n \tij zoncler eon zweem Vé.~n 2.;;.:rzelj ng in de Lcn.srevuc te voors pc llea; ae.n a1J e win torso nüsère, aa:•1 can :p;;riodt: 1ran gocs,~dcdcnä.e tnacti•~-itoi.:v ~ wn?.:r het 0:11s weleer zo bloei011fte vere~rig-iric.-;le"ven bet.::-cft~ f'aat nü opaed":.g ~en e:Lnde J{omen. Weg ulle !l~rj gh~id van v.rinte.:;:voeten en r ... ::itto neuzen, weg alle chab-r;x~ige cr:zic:r~ca: wat dcm.dc:L's, c..:ar:.1aval :1taut :i.rc:meT• voor de deur t HJei' l: Uw r.;l.::ar,karnt;'"'" 2en ":enstur op het zuidc:1 ? Steek dan ,.:--an1:aC..,J,.t uw hc,Jf'cl et-!:.S il). (l.e ij:.3ige vx·ie~nac!1t ! Hnort gij van ".!.chGer d8 :1ori.zo;,1. c1a'G a01121•Jèllcnà..o r\~moer, geluid als van i;js Ja·~ ~:ru:~.t ir.. ë.c grata ri.-v-j_ûrQ"-t ? Vergis u niet, het in niem.g_rif. unders da,1 Fri!ls Bierel;:ntij,1 .de Eerste. die dit geschal .rorc-0.1.,:--:aa 'c;;.. 'J.\crïri_j l ;1c:."i, zuiden rce1n b,...r!G "t van de nadcrenà.0 ~3,::.>;1.cr•ro.ls\1~-:.:eugd.e 1 rr.~ak·G Zijne Iicogheid zj.ch op or:i :>p za tGrdn.g 23 fHh..:--::..2.l:i D.B. cól:: o:1z.:, cJ.û. . .-".ientï .ir:et eer: b&zoek te va:tcrer.L" Het bet,h~ van.hét cinàa, m~nser,i., het r.cgi~ v~ het einde .. · 

.. 

V/c.r.t .f'u0t :~ic.at nu 2.J. vast dat he:t ko..nende cnrn~valsf.Jcst alle ,•oorgaa11dc; in ui tgclater:. jool en daveren;le fees·ovreugde GT'ar..~aioos · z 11 -slaan. I:a voorgapnde jaren· placht h-et Lens' C&r•ncval een hoogtepunt te worden, deze kèer :,zal hael Morgenstond trillen op haar grondvester.. Weest verheugd, beste Lenscers, want ook U, geachte. leze!', c.n ook u, J.imce lezeras, zijt op dit knalfeest van h~rte welkom. 1\1 zoveel· waken gedwnngen afwezigheid op de Hongelolaan kan h~t niet aniiers of de clubtent zit dio avond propvol. Zotten en Zottinnen,· ,d:,ie ernaar popelen de banden weer eens wat hechter aan te halen~ .· Dat de contactcommissie, d:ie de ontvangst vnn Bierenlantijn I gaat orgé'.niseren, erop rekent dat iödère feestèling die avond in de meest dwaze kledi,i gestoken is, spreekt vàn zelf. In burgerkleding zoud::,n wij niet eens .• onder de ogen van 11 de prins 11 durven verschijnen. J.Jcger c.s. ziJr, ti'ouwens voornemens de best vc·rklede weer met een prijsje te vercr~n. 00k de verdere ··rgnnisatie zal biij deze heren in goede handèn zijn. 

-Donderdag 14 
Zélterdag 16 

--Dinsdag l};i 
-\'{ oensdag 20 

-Donderdag 21 

Feb. 
Il 

Il 

Il 

11 

-:-:-:-:-
LEN'S 1 ZAKAGENDA 

Jurlinrenzaaltraining. 
zaalvoetbal .en reserveprogramma Juniorentraining . 
Pupillen-tarining, ·juniorentraining Seniorentraining':,· ; 

: Juniorenzaaltraining. 



________________________________________________________ :!2~~---· 
REDACTIONELE OVEP.l'EINZING. 

Nog steeds is het einde wm deze nfschuwolijke winter niet in 
zicht en do.armee duurt dt: nu toch al zo lo.nge wintcrpuuze nos ais
meer voort zonder enig ho.opgevend perspectief voor c€n spoedige 
hervntting van do competitie. 

Er is heel weinig fantasie yoor nodig o:s zich y;-,01· ·Ge stollGn 
goe onze eigen velden er op dit ogenblik, n:rn_n.d2.g 11 fel: .. ~ bijlig-
gen. W0lnu, met enige goca.~ 1"Jil is er llio:: 8n dr:t.r neg wei ee;.1 

' gras13priotje t8 vinden, mo.2.r vco:.:- do :rest zien vm een enorr:!(.> ,.,.ntc:r~• 
-.. -10.lcte 0n wc· kunnen U wel vcrzûkeren dnt wr: een dcrgcl~,._jk r.~{;0:r::".~1; 

zelfs in fGbr·u.~ri> de lc..2.·~stc jarcr niet m:.~0r ho1::bca f_;cizi~r, F.:r:- ~s.l 
,'.:c.n dez~ tor-;.:st<-1nd. ech.i.;er m:1c.r h':!:l v.-cinia tu doGn zijT.1. ~veLs2:~ d[!.o.r 
de dooi neg niet vc.n plo.11 lijkt een fol'f.:G achvcJ. op de kou te d .-.r;~? 

zod2t we ook de k0~cncle /1 à 5 weken ( v lgcnG a0 dc.skw:;.d:ig0n) nog 
7.Iel v.:i.n voctbc.l en zc~')r .:::~m.r ... ;t.e:.urvo;.;tbt:.l vcrstoke:r.i. zullon bli,·ver.:., 
Rest ons à.echts even de: o.andnch·t te r;chenkcn 2-::.n, do sp~C.:i.."'ZtiCW vZet-• 
b2.lgebDu:t:1 bcniGsen in het bui tcnlnr..d, W&f!r de co~peti tie tusc:cu h:..ak•w 
jos net Gls bij ons bijn11 yolkomen veest ia gelopen. Hot Z8§t toc:1 , 
wel iots dat zelfs de bikkelhcrdc Eng:lse p1·0Îs n0g m'.lo.r ho.,gst 
zelden een v,c,dstrijd spel:::r., zniets is fü,ar sinds onh,mglijkG tij•• 
den niet meer gebeurd! Alleen in Frankrijk schijnt de, cn.mpcti"èie 
nog normnc.l dnor te dra::der~ 001{ nl zijn do w2crsomstandighGdcr.. 
verre van ideaal. Hc,t veld v:m hot Parc des Princcs sb.dion wcs 
v,oensdng· j .1. goed bespeelbao.r, zodat wc een prnchtig voetbe1lgoyecht 
tussen Reims en Feijenoord hebben kunnen u:cem<:cken wat ons nog l:mg 
zal heugen. Zo blijkt goed yoctbal 66k op oen ho.rd Yeld heus v:el 
mogelijk ul wordt natuurlijk Ya, de spelers hot uiterste nan lichaams
beheersing gcvr~q;-d. De spèlcrs Ynn Roims en Feijenoord blèken 0vor 
zulk oen voortreffelijke licha·msboher,rsing te beschikken, hc:tgcon 
vonral vN,r Feijenoord gehcndicnpt door do lange winterslcap, een 
enorme :prcst2tie genoomd mag worden. Hierdoor vwrd het c,mtal bo:b-· 
singen beperkt, zonder dat er echter zachtzinnig werd. gespoeld. 
Hopelijk kan dG rGturnvmdstrijd onder norm,::le ,i~crs-'mstcmdighe1cn 
plcatsvinden en op een weer normacl geworden grasmat, het zal een 
ongetwtjfeld nog fr,:aiere wedstrijd opluyc,ren. Ondertussen hopen 
we niet zn lang ( tnt H> m::nrt ) op Y()etbal te hoeven v,uchten 
want we zijn het nietsdoen onderhand knap moe, hetgGen alle Len-
sers ongetwijfeld ook zullen zijn. Lat(,n de depressies nu einde-
lijk mser eens komen ( ze moeten maor net donken dct het zomer is!) 
we zullen ze ni'l zonder chagrijnig gezicht vielkom heten ! 

BESTUURSVERGADERING. Ondank§-áë':ijstijd~ is op 1 Feb.j.l. de maan
rklijkse bostm·.rsvergedering normc,al doorgegaan, 



-154-·------------------------------------------------------------ --u-,, '13ijzonà.cro e:nnd.o.cht 1.·.1e'fd besteed C!r.n de: trainini~ voor de "se-nioren. !Je pJ.ulde mc._::rl:iregc len wer1en genomen om -d(,zo tr2.ining .;p 13 Ft,b. te hcrv.'.ltte;.'l, Indi,.m 0:-ize tGri·cinèn nog onbcspocl
r,n.nr ziJt!., z~l voorlopig onè.crd::ik y; 1.1rd<:n Gûvonde-n in 6..e gy1t1-?.ac.l vun d.c Ma.rt.crracle. Er werd v~n gcrlcchtcn gowisscld om 
"Oor d0 v;intor 63-64 tot eon betere vcrwcrming van het clubgcuou·;; te komen. Het D.IJ. Zf!l hierover nnd,:.rc pl:mner:. Lerc.n.on. ;oedkcur;.ng werd e:~hccht r:cn do voorstd.l0r. vr.n d,:; junj_oi·c12-r...ommisr,ie vc,·-r hc~t org~~nis;.;rt.n vc.n tobrncr:it:n. Onze jongelui zullen urik n~: h0t 3oiz'.')on n!)g g;;ruimo tijd~ ,.:.ctief 'bozig kunüen zijn" Ten -:r:n.zien v~(n dt :N "K. 3 ,, 1,c,:rdrdl bepr~a lde ,:; to.rnlpur..·~on ui tvncrig besp:;.·oker..: Y7(1lkû t>p de kcmcntic jr:.r'rYr~'rgt:è.ering 
itnn de NICf°1 rr.ct krt1cht z1..ülen 'ff(}rd.cn v0:td-.,d:i gd.. _ 
:-:eu:r.::..ngsh.r:_é.'~1--ten: H1.., t ziet er cp dit tonc..nt :..:~~c.r uit, c]~·,t bin.·-1.èn :r.:.iot pl "t0 1.::.ngc tijd O!J.ZC velden a~n dG Hc.nGe:lcl::'".:.n TIGC!' ,.roo:r de b-::ctbnlsport in g0bruik krinnen w~rden genomen. D.:n zul "lje;,vt~1s C:J~• compe-'ci tio Yt"'rden voortgezet. 1:~~-I' d2.n Z'Jll1::;:t· ... ook do :our:ir..gsl\a:1rte11 v.on f'llc sen:iorledGn in 0!18 b&zi-: mo~ten zijn,. 2ot :-:.odüh ontbr,:ker. deze kc:.ar·Ccn r.-og-~ v~n à.e tot h~1lf nov(:i"nb(.r .j 1. re g-,1:.,,: tö_g· spelende l,,d<c!1: J .J,ldcrs, L. Hc.r.ssen ,J,.Hccrschop, 1 .Johcc, G. L,,m,Ji'. Oldc,nhr;f, J. Schutte, L._ 'l'hom::;s: J. Vc,ldink. Indien iezü lud:·:;n· c.r prijs op st;::llcn rit-~ ook n:-.. du vo:rst:pcriodc nog 
~cticf r.:c.n hLt voctb;:lspcl d-:d te r:.&mGn, den zuLcn zij er voor If:.oi;;t~n zorgen, a·:i..t het bc,.ijs vü.n gocdk. uri'ng thr..ns dir_-..ct wordt i.ng82-on.dcn, ten.Zij zi.;h ::;chriftolijk b,""rcid vc-rkliren L!v-cntuc.le · •.finf!riciële. conscquentic.s vo0r_ hun r,-:kcning t:2 nemen .. 
7Àl~ DE ·JUKO.~ Lens 7 Y!'.:.S z::torà.ng jl. rs,n do beurt om mGt een · ·in:ü voetl>,:l to<cr12ooi <).8 vc_rfl~:uwdc h0rinn0ring :.en llc,t bruine :-aonçtei.,,•:;;~:t Op -tt:: .helen. Tcn:n A, büE:t"':~nd.e uit H.Er::nàenburg, ·N.Xc',ot;~v.Verb~r.cndse, kw'1ffi "ls ,:e:rets uit de• ntrijd.D:-:2rr..ri v."lg:i~~ T8ul4 en tf:,';.i::i L~ di0 bs:.:ide 6 1mritcn ~\•(..rg'l!c.rd(:r... De br;slissings---i:sdstrijd bLef goJ,ijk, zod.·,t de twc;cdc or. dorde, pl'.."ts ·,:crdcm g-Jdt.old. DE OVERIGE :5-KLASSERS vtoraon r.:.ict v~rg:. ter... Nü Lcms 5 ,en 7 ( die. voo:rr::ng hc,ddcn, omdr,t fü,z,: clft::illen op v~ldtrcining ::ijn ri:.àn;?,t.nczen, w~t géén training betLkcnt)c-cn bcur·t h,..-..bben gch~d, '1,;:onKn cok de ovGrige B-klassers ~an bod. Om c1..-::r" zo cffi-r;icnt· mcg~lijke -vordGling v~n de. b0echikbnre spcc.l tijd tt-1 -vcr,:I'':ijgon, vrordoil dG 13 -klns.serc di~ z::;tGrd::!g nnn het d0rdc z~r-l~·00tba.l toernooi willon. meedoen,· verzocht vrijè.o.gavond tucsor.. 7 .:-ri 8 tclL~fonisch kont::kt op te n~;m,~r.. met het JUKOsekrut~ri~nt ;3399co). Zi,j krijgon don 1,t.:.r op dcc cvond bericht ow,r do i:1-• . -Ó;t;ling Y[.lll cle tC;;..-::m~ en het progr.'..lmm.:-i. 
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. l~ .. B~_S!~?Ji~ftR~l>!~~VOOB_~ATERDAG J 6 l!~l@B_l!_4Rr. Voo:· o.. S, zatórdag 

kunnen wij ,·ic:.--- g:;_~o(..!Jün pupillen plnatsc!l. Wij rr.cncn nu, !:!.E"t in-•· 
begrip vn.n de jor:gcnè die ,terig,:; vrc.ck in de groep van hclf t":ca :l.n 
de Má1.·tt.:::ï"·~·cdc zijr:.. cc:weost, clle pup:illc.1 te hc!Jben ortdcrL·cèrnc1J.·b 
i:vi 8011 

1
!rcne:.."'nvCpT0t"l'OJ11:î..i;!gI'001) 11 

•. N':,cltt icr.1r..:1d. 11::i;icn ~O zi;Jr,1. VCl"'g"G-

-~E.:n: ür.n ken hij zich vrijd2gnv0nê. ius:~cn J un 81:: .. te Lcfcr.dsc½. n01 .... 
clen hij l;i::t Jukcscc:cc•;~aricnt~ I!l. à.e Z..!.é!l ao.n à.e G~G~vnc1.J."'.Sj :.:u"l--
rren dA y-)lr:,[''.·1,'c J0

01c-, ...... ~ .1.~·('cc1,,-1.•. ""m 1 ·u'·5•l' V d , ... ,1.·;1- B··l·',,•·-.c, G Ti,.,.11·•,r, • -' -..__.,~ 'f.>""'•"''-' L,,., •• ,I..,t,. '-'• - ,- •--~ • •-"l.~ ... ,.l!i• ._,,._,_,._,_._;:;,,T,.u •.•. ,;,~ 

r::~ ~ H • .Bi ,j:, è2~---v0J ei: J c Cclpn ~ U. Eggei·s·;cf. G1~:iîborL·en: r; • d_:- I{c ogd, A -li"'l~ j 

p. 3.c J" c:.1ch $ w "Kuc\!r,:.J._l 'B. Kool~ w. Kouwcn"1.c \ 'Cii] :3 - \r' .. a ric.ns 'K. Dch-:>U~7' 
·2-.v.d.Sri"ong~HdlG Wït~ _e:_r.=-I1!}.Q.: dus crn )u2O ~nnv,t)7lg bij a..-~ inr.;2:.-\; 
,.,,., d,· ~- 0 '.L)·" 'v d B"-rg P Bl 0 1•'-·,,, C Blc•'· ,, -c-.L~'• C '' 0 0•··0,·-·· n •• ,<,;. •. ,._ 4<.U. o.L'•J~• w , ~. , • :...1.h.~ ... ,.~ ., !'i.,~- ,.0 ,_;,1.._; ,v.._\,~ "-'•<:,':.J;-v, "• 

Du~ J or., P. v. J)\1:r-p ,A.v. Essen~ r. do He:c:r ,F. Hcl"tonsi.ot jn, il~ Tird t i.1 k: n, K·1.--ul 
H. -,r" I 1e:0•.:ri;:,:n1, iL v.d .. Pu'G-~Gl"l: J. Roozenbt.::rg, W. Scilol toHc ( df'r>k 0r0m: 627:. · · 
:1chccncr 'PlC<fbrengon). It.1. dn zc-.D.l ~Gn--de lfortcrrnclc 12 ~:m1r..e">~ 1:ïij 

' - - - ·--,.-~- __ , --- . ' 
de volgor,de jonguns bt:J."gcn: om lu3O\dus or::1 ïn20 nnr:vmzigj ;A.~~i2.dt;Y-
bcek; R 4 Ik gi sèh: J .Ilissc ldorp, G. l\1 i,ivt: stein, f ~il" de 1b~i1, P-~ IL-. c,!ek:0:ck, 
.A.. Hn~k: B. I-!oogoYC.ûn ï H. v .Hull.:s t ,A. LrtscuèJ.:-e: B. Lust0~hm;:1-;rE:r, H. fi "i~l ':!Il'Pc.. )_ 
H~ Ric1tj.].s ,A, TinnonbJ..--oek, G. v. de Y8ldo, L. v.d. Velde iP.. v. Wl!3S·:•;,1. 

S·!!!.. 2195-.:· (dus om 2u45 o.,nwezig bij de ingang ven de sc},001.].'.!::çtcr;-
r,:de 12): P. v. d.B.r~cmer,H .D,:mkcrs, J. Dc;mcijcr, P. v. Dijk, J .Eg"ocrts, 
C. Esscr ,R. v.Gorkum, C .Groen, E. de Groot ,A .Huis, C .1:-:mot, 1. v. Lcci.mon, 
P.Miltonburg,J.Overbeek,C.Schrovor,Th.Thomasscn,A.Vcrv.:;;irt,?.do 
Vries. ( denk erom, gymschoCJnen moebrengE..n, mr:.::!r geen zwart€:!) 
HET A KLASSE KAMP IN ANDERNACH : Vando.ng is de lo.utste gGlcgcnheid 
om je acn to moldcm voor het A-klo.ssc kamp.Morgen wordt de inschrij
ving onherroepelijk gesloten •. 

JUIST NU !,! t · f d tb -11--:-:-:.- 1 . 1· "dt "I t 1 
.r e J. s o e voc a e:ri J ~.!::tn ver nmming 1. J • r c. z e.c. -

voetbal buiten btschom7ing gclatcm,· is er in het rijk van King Soc
cer weinig to beleven. Wel is hier en drmr nog een heldhaftige po
ging aangewend om te doen, of er niets non de hand was, mco.r om het 
echt leuk te vinden, moeten wij de velden liever zondor ijsbulten 
weten en moet do temperatuur ook ann de buitcnko.nt vo.n de lijn 
houdbaar zijn. !fot zijn waarlijk niet all:en de suiko1 zoelte wo.ter
en -melk-jongetjes, wie het op de sportvelden al te gortig word. 
Ook zw::,o.rder kaliber liet het afweten. Vlij kunnon dnc.:c begrip voor 
hebben, al bctrGuren wij de h,~est, vmc-.rmoc fionge swrke kcnols ann 
de kant g:1an staan, terwijl pupillen en junioren doorgean met trai
nen. Mnnr nu wordt het nnders. Nc.c.r wc niogen ver1:-ïc.chten, zijn over 
enige weken, misschien oen mr.,nnd (ik ben geen profm,t ! ) de velden 
weer te bespelen. Dan moeten wc klear staan. Dan moet de stijfheid 
uit do spieren zijn geweken. Do.n moot vooro.l de dufhGid uit onze 
gèest zijn gebnnnen. Er staat Gen t~ak to vervullen, die onze volle 
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~.::.nd.:::.uh"t eist~ rtij zullen dcrhnlve de tijd. 1 d.i2 0ns 8cb.aid-L 
"'r!;.n de ourntkorr1Gnt'!.é weà.s Gr:i.jd g,?cd mo0tcn bcnuttor!. vuc.i1" lichn
:::clijke lji.1 m•~:n·k,.lc · tl"':!illing~ in de:: groep e~ï.. i:1div:i,d.uc0J, 0!1:J.~--.-,~ 

'uidir:g Gn ock icdc.:::- voo:::-- zich~ P. Jüf::'Grr::::.;.ns. 
1·: J E3N Al"SCHEITJ ~-- . . k -r.i (• • 
~-M-R- -·--- ··--------~ ·.ro.rigc ··iY..:.ûk :i.s Lc..ns I t.Cpsco1G:." .rr-::.nn 0ch::.p~c::::1 
·-:.:~r.lJ· ~-frikr: vcrtr:cb!kcr.. .. Niet rJE.;t I.Îo s~;il!.G ·Gr~-m, 1.1:.r..r dco:r J,e·i, 
1,••sirl ... ig-: ';Sb:rc.~c ..:.,:Gn -voctb:::J.con·:;r,.;c;t ook nio~J ~~o opvc.ller1d c.ls 
.. , .. ,_;;r-1½-chG h,:;.d r:.:igcn word--:n~ Ve1nzolfs:pr...;kc.n:1d. 1::.:.-'v F:r:-~?lS U ::-ül0::i ./ 
'. . .1.:..1.rtol:!.jk gr•Jctcne In h..::t bijzoncler de: op, .... L.::rs v:.-n h._t yj,._rdo I' 
•- lfro.l, W~;-'..rvccr~ nf'_C.r hij ons tocv{..:ctrouwd.e, con kl..~pioenschQ.P 
1,osoï1d.c;Eks in hE-t VLrschi'-"t ligt. Zijn .... ~clrcs i11. Tcng,~njikc., w-~~'!.r 
'üj gr::::g op ds hoogte blijft v:m Uw c.ller ,ml "n ,;.;c,c, is: 
Mr.~•. A. J. Schippers, Kilo:nbero Sug:,r Comprmy, p.o. Box 1988 tG 

l>.r-on-S~.18:m • vp de v~ lreep nng heeft F'r::·ns zijn g, .. J.lcim r:1.n 
, .. lle voorhoc.dcspcl~rs vnn Lc.ns willen d0org"v0n: 11 Gc:v1oon door
lopen tot d.ü k.·.-...per on v·.·.n clichtbij l~ngs de v8rb0·i.1w0re;:.;rde llY:n 
schi.., ten. lu.cn mikt tus:::;cn de p!:len ûn het succ\;s is v,...:rz0kt.rd. 11 

:Frms, b,,d'.lhkt voc-r jü ,,dvics, hc,t g::c je goed en tot over t.1d. 

j:·.::r. 
KLAVERJ.t,SDRIVE. Op onze slot~.vond van do k~rstdrivo ziègdcm 1'!1J 

toe enige gl.zr_:llige kl~'_v .... rj~,s2vondcn in j:-!nu:-i.l:"i tC': org~~niscron" 
H,,L:a::i is hicrv,m niets ge.komen. Du kou liot dit in ons clubge
hcuw niet to.J. Wij hebben nog even gedacht c,cn drive tl~mt.n 
r: . ...:t c.-..:n wt:nd01Y0r(,nigi11g to org--:nis .... r0n mcu1r hierop zijn wa ~ 
t--nsJ.otte mco.r t,.:,rage-ükomcn. Ijs en 1v~dc.:r dicnendG z,.:,l de G(.rste 
rf'lndo v~n cnzo Pc.~.s-drive Y,:;,!rspc;,;ld uord..eri op 25 feb. o... s. 
Volgende Vle:,.__,k vnlgt nr:dcr nit.:U\70. C. C, 

·' Vrijdag jl. w~s voer c'.8 Hc;cr ,m Hovrouw J.v.W0sting een 
bijzondere, drg. ToLn "IC::O hot prcciGs 12 1/2 j::,'.lr gc,lédi:m dc,t 
zij in hun huwl:lijksbf">'""rjc V[!n u-21 stQken" Onze h.':'.rt0lijke ga-
lukvr,:nsen. · 

Voor de komGnde 12 1/2 jc,cr clle goeds tovg~w._nst. 
--~--------==========-==-===============-======================= 



DL LENSRLVUE 
\/eekblnd v.d.R.K.V.V. 11 1ENIG en S:ffLL 11 

Red:-.ctie: .A .. ?oels, .,i~Ïlheluiin;.str. ?6-Bocsd.uinen 
J "Euyl)e:rs, Nfeloenst1· .18, Den Hnag 

==-=----------==---'--.::::--=======:;;=========:::a:====:.=====;;;.::;;::=.:==::.:::::::::....,.-:;::;._== 
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AAî•if;LtîJ. 1.L'J.iJG GEI~lJ.S'E ? 

Het is een pretüge gedachte je omringd te w.:,ten door bestm,rs
e11 kommicsicled.en, die uitmunten dnor een 1..-:~htrek:~elijk optir.1i~J
me en een grote aktivi~eit. 

:!'Jr-g prettiger io het te icnken, d;..t dt? akties van de e f'ur.;ka.e tionarissen automatisch p0sitieve re:J.ctics oproepen bij o.m. af-
deling senioren. 

Dit denken el:chter is te simplistisch. 
Want ergens ·n,Jrdt de a:msluitir.g ge:nist. 
Bewijzen ? 11s jcblief. Zn r::i;;;e.r e0n grc~cp. 
Ns j"a· 1962. Ticmtallen sE:nioron ontvangen van de Eco cm keu

rige circulaire, W3&rin dringvnd wordt verzocht zich op II hoog 
bevel 11 (Bond) r?edisch te dNm kuuren. De Lensrovu8. herh~c.l t dit 
verzoek. 

Re sul kat ? Esn sclnn;el ,,an tal senioren vindt de weg r:r1ar de 
C:c.~ter. En de rast ? Aun het h-:J.ndje n:.:,men ? 

Aansluiting gemist. 
Wir..tnr i962. t•e k0nt2.ktkomnissie organis-::-crt de oudeja~lrsavcnd. 

van Lenig en Snel. 'il&nt Lens w~.s 16 d(,ccmbcr jarig, LiGfst 42 jaar. 
HJonsen, da3r rr.oGten w0 bij zijn. D2t g.Jbcurt niet elke dag " 
Dncht lT ? Mi-s. Het vrus een leuke avîJnd, do.ar niet v:.n. 1,bsr geen 

verjc.c:rsfeest van hot grote Lens. ·nun had he,t Zï':~l tje te klein 
mr,etcn zijn. Skchts enkele tientallen mensen rr.adcten het zich 
gezellig. · 

Aansluiting gemist, . · . 
Tr~iuing l)62/19,j3. Een actieve technische kom:nissie ':ieot zo 

te t,)v~ron, -dc.t elk s&niorlid op pr::ktisch welke wcnk:~vond cok 1 
gc,leger:hcid. h;:.:eft OL':i zijn k0ndi tie en zijn technische bsk·,-;r...-.... :a;:~-
heid op te vosren. 

Geen bliksem komt er v:::n terecht. 
A~nsluiting gemist. 

En nu? 
Zijn nlle fun.ction2rissen stc.pelgck met hun klubliGfde, rr.et 

hot inzetten van hun 1,ktivi t.ai t, met het opofferen ve:n de ook voer 
hen zr, kostbt,re tijd ? Zeggen zij niet : Gc,ef ,;·.ijn portie m:::r.r t.wn 
fik ? 

l~')g r:iet. 
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Ja, 

Waar wachten zij dan op? Op de : Aansluiting hersteld 
lezer, zo'n enorm optimismo brengen deze kerels op. 
Nog wel, 

Donderdeg 21 
Zaterdag 23 
Dinsdag 26 
i7ocnsdag 27 

Don dar dag 28 

Feb. 
Il 

Il 

Il 

11 

J.v.d.K. 
-:-:-:-:-

11NS I ZAKAGENDA 
Juniorenz'aaltrnining 
z~2lvoetbal en reserveprogramma 
Juniorentrnining 
Pupillen-training, juniorentraining
Soniorentraining. 
Juniorenzaaltraining. 

-:-:-
RCDACTiuNELE OVERPEINZING. 

Het enige tijd goleden door de Hockeybond genomen besluit 
om de lopende competitie stop te zetten is voor de KNVB aan
leiding geweest om op zaterdag, 16 feb. een verg2d,ring te 1 
leggen met l!ls punt v[,n bespreking : doen we hGtzelfde (al
thans voor de amateurs) els de,KNHB 0f draaien we ondanks di 
onormc oponthoud van nu nl 8 v1cken toch do0r. 

Ifet op deze vergadering genomen besluit zal U allen onge
twijfeld bukend zijn en wosrschijnlijk 00k wel Uw aller in
stemming hebben, wij willen desondanks toch neg Gvcn nader c 
genoemd besluit ingcian. Immers , zowel voor amateurs als SJmi 
profs h~eft dit besluit als cansequentie dat, wanneer de vel 
den eenmaal wcor bespeelbaar zijn, men geen weekje vrijaf mE 
krijgt ma::,r dat elke gelegenheid tot s:pclen (o.c.. koninginne 
he:melvaartsdag, 2e pc.as-8n pinksterdag) zal worden aangegref 
o.i. vnlk0mon terocht, en dat ,de:: s,:,miprofs ecm m oie krms ma 
ken tweE::nnal per week het veld in te mooten. Verder hoeft de 
beslissing van de bnnd emnstige gc,v.'lg::m voor zomersporten 2 

honkbal en cricket die d0.,r de zeor lango duur van deze vo;:it 
b~lcnmpetitie vrijwel niet aan borfr zullc-n komen. Het is nJL.z 
d2.t genoemde takken van sport prc,::,tisch alleen op voe·Cbclvcl 
<lon rrorden beoefend, voetbalvelden zie zoals het er nu ui tzi 
wel t0t eind juni in gsbruik zullen blijven. Andere jaren vrn 

·de competitie medio mei afgelopen, het zal èen ieder dus dui 
lijk zijn dat fü,t er een flinke hap uit de tijd die g0noer.ida 
zomersporten tot hun beschikking hebben wordt gc,no.ncn. 

Welk nnder bLsluit had de Bond dan moc:tcn nemen? Gc,en onk 
ander na2:c onze bescheiden mening. Het is i • rr,ers nog s·teeds 
dat Koning Voetbal in norm~le tijden zowel het meeste publie 
als de meest c.cticvc beoefenaars trekt 1 dë;~rIT!Ge beide categc 
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rieën Û;._n gezonde en prettfg0 e-nt$i;:1nni'.ng (of:·ir"zp~ïining)·v~:r
sohaffcnd, Nu is hot jnde:rdaad bijmndGr sno;i vo':lr d& zDmc:rs,pl)l·fon 
cl2t zij door do bui t·.:nsrJorige langû duur ...-1:::.1 K:n:S f.:-:,cccs I s hc-~1~
schrrppij zo -_.rordcn gohandic:ipt, het fci 1; blijf·(, r"r.i t zij. qut~ :..1nnt8.l 
b0oofenc:.c.rs en toeschouwers ri..iat in de schc.dur!, kunn..;::-1 · s·~2.211 T'"t.:n 

voetbal, sn dnt het durhnlvo wo.c11zin zou ?.ij11 van de K10lB- t8 vv::-
langen de c~~~poti tie 62-63 ID'.;.:.:r to·:; 1100:lcompc ti tie t(; :vc:rkl:1ren" 
Dl'!.n ir.m:.ers zouden heel vu:~t n::.ccr m2nsen "n:i.n hun ontr!:pt11--.:.TI_ing word.en 
bE:roofd, hN, jammer h_ct we vo0r dG zornersporten ook vinden dct zij 
niot volledig aan hun . trekken· kunnen· k'ónw:n: • 

WG zijn het rcsUI:1,;rs: .. nd à.us vnlh:dig mr.::t het Bonds10slui t E":ens, 
::~1 twijfGlol1 îlO er sterk can dr,t do dorir d.c b'"'nd g·:..no..:..m~c str(;cf
dntum v'>or horvnttirig van de competitie, 10 mcart, ook ,;erkc:li;ik 
een herbGgin van d., competitie zal zijn. Het ziet er n;i imr,:ers 
neg steeds niet r..:1r..r uit dnt I{(•ning \:1~~ntcr zich spoedig uit onze 
streken zo.l terugtrekken, zod,.t we wol rr.octcn a2.nn,mcr; dé:t het 
wel eind me.art zcl worden Vr.rr.d~;.:t het bnûine l!nnster ttGoT zal kun
nen r0llcn. Wc zullen mc:;,:c hcpGn dat hot KNI::I zich nu 0cns en gncè.8 
zin vEOrgist; w:::,•.rmcE: wé bcde..o'l~n dct de zo-1,:ng vr,rbcide DOüI in 
pla:, ts vr.~ de aangekondigde vèrst· r:'ns·: vci.ri- ;;;11:.;: ~rintL!rse · :niffè:Ce 
zal verlossen. Dit in kgcnstelling tot v..orlc,den weck t.ncn ·,-:e 
i.p.v. de beloofde flinke dooi _fiinke vorst kr~gun ! 

- : - : - :-
, OFFICIEEL 

In h:l.L,,tage:62 A J G T h 10 10 50 K ,, k d '-0 • ..... t.10 C:8 • • Oil.,.r.;,.,J:rlIT.iO C. c,.., 
Nc.derlnnd-F'.r[!nkri~k : V~or deze v;odst:::·ijd tG 3pul~':n in het. FcyCHCDrd
s tadion te: Rr,tterdam op •11oc,nsdc.g,wond 17 :::pril tcrmv,:,ng 20ul5 kun-
nen dlot 10 mo.rrt k~ar-ten worC.en c:::ne-evrc.:::gd bij de H~or ILHoulc~s, 
2de Schuytstr. 60. · De prijzfriï"dër plhü'liseh zijin· ·Eretribuné ;10 ring: 
f .10. - ; I,ruti·i bvne, 2e ring:· f. 8 :-; Mcc€strib1ihè le ·,ring: f. 8. - i,l"as
tri bur:s 20 ring: f. 6. - ; ½i ·lvo,kkon, lc ring: :f. 6. - ; Zijvc!-::.::er.. 2c: 
ring: f.4. - ; Stnanpb:;i ts,p:Ï l~.ngo z ijdc: f. 3 .- ; St~:anplcr, tse:n k0rte 
zijde: f.2.-. . . . · . • . . t . . 
VARI!_: \7o ontving0r: deze weck een kc·nnisgi:.::v~nz ,v2n hqt vo0rgéli.O,üBn 
huwelijk v::,n de ons allE:n welbekende Hè,in-Pic:t v::m der Spe;c met 
I\-:Iej.I1/l.C.-P.Prins. Ik,t kerkG-lijk hv.:rfolijk·z2.l··op'28 fcb~[:.s.om 9u45 
uur in de ka_pel van de stud,:mtefip2r0.chj,e Me.ria, Zctc:i: der r;ijs-• 
heid, Re.penburg 24 te Lc.,idcn w"r8.cn gesloten, het burgerlijk hu,;:o
lijk tE:n sfodh;iize van Leiden om 9ul5. Gekgcmhcid tot f.:,lici teren 
van 2u30..,.4uur .::.an het adr0s Hoflc.an, 249 t2 L:_; iden. Tocl:cmstig !!drC'S 
tcns.l Jtte · Nii:;uwe Rijn 33 , Leiden. \Vij wuilsen het c. ~S & jonge pcnr 
vanzelfspr~kend bijzonder veel gol;ik op hun L,vc.nspad tnc. / 
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VAii DE ECO t . 1 L 1 2 3 
..;..c~~~-- A tc.nt10 zpc ers ·v'.:!n ens , en ! Zondr,.g ~ -s. wor-
de:. sp-- lers v,,r_ gcnoe:.mde 0lftclL.n om i::>uur Qcn de HcngLloLèor. 
YE:rrn:o.cht voor het sp•~lcn wm een ondE:rlingG wedstrijd. Wc, rcke
nr,n op ic.de:.rs opkomst, g'--zicn het klcng jujst NU de conditie 
op peil te hou<len ! Ie,durecm speelt minstens .:,en hnlve wed
strijd. 
V .AN IE ,JUKO 

HE;T DEHLE ZA:.LVOETBALTOER.t/OLI ( Lens 6, 8 en 9). 
No h.::t grote suks.:is van d8 twc:c C(0rstc zanlvoetb2l to0rn0.oicn 

vnor de h~ogste B-klr:sso <:lfbller. ,rr.s het ommcrb,lijk, delt de 
drie J.,1:•gste B-tcems hiervoor neurrnlijks guïntcressec,rd ·wcron. 

_Vnn deze drie clft:illcn, nL.Lens 6,8 en 9, geven zich in totccl 
~ .. vi.::r spelers op! Het is onnndig te zGgg5n, dnt 17e rins vonr-
t-:(m -;-oor w~.t Z'.\clvoctbcl b'--tr~ft in de B-klcsse ,·,eer tot de 
hoogste elftallen zullen b~pcrkcn. OvE.rig"ns lLvc.rde deze gang 
w:n zckon oen 0nvorwr.cht bui tunkensjo op voor enkele spe;l(,rs 
van Lc.ns 7 en 11, die. d:lo.rvon gr:ing profitccrde,n. 
VOOR ZATIRDAG 1'.s. :WEE.R LENS 5. 

Om 4uur Z1'terdngmilddag b1mt vonr do twee.de h,er Lc,ns 5 in 
de zaal in aktiG, De to2ms zijn doze keer snmeng2stold nls ~olgt: 
A, C.v.Egmond, J.Englcburt, J.dc Waart. 
B. C.v.Br:,il, H.v.Lcur, N.Koot 
C. J.Ifoins, F.I,Lskor, G.Hc:nphorst. 
D. H.Iksker, P.Scho.lltcn, D.v.d.St2cn. 

Sameni...:omst! 3u45 bij de ing~ng van à.~ zanl" Bij verhindering 
nfschrijvcn, vrjjdngc,vnnd tussen 7 or. 8 uur. 
HET P.I:SERVEPHOGR.AM}iA VOOR ZATERDAG, 23 FEEHUAHI: 
In do zenl d.., Ghuynstr.51: om lu45: F.v.Boh,,cmon, H.Egberts, 
J .Frc tz, Th .Ho:.fnngcl, J. de Jcngh,A .Jansscn,A .}L ccko, C. Rooduijn, 
H.Vcrbt,rcndse,H.Vcrh::xgd,C.v.VE.'lzcn,J .v.d.Zalm. or.i 3u30 (dus 
om 3u20 ::::.nwozig): H.v.B0rgcm,J .Blok,P.Cc'stcnmillor,L.Duys,A. 
Eijkm~ns, T .H,ccr~chn_p,F .Horremc:ns ,J .Hol t,H .Hoefnagol ,N. v. Lcemnm, 
H'·Ivkjr,n, J .Nuijen, L.Schuurman, J. Verschuil, J. We bbers. 
In d'-' z:iel Martcrrodc 12: 0m lu30 (dus om lu20 ,;,.anwezig) :lî. 
Bcrck:nkt1mp,H.v.B<crlo,Th.Booms,F.Cobbcn,R.v.Docvcr8n,L.Egbecrts, 
V:. Engl,:. bGrt ,Ili.Kol ,H. Lcrnrior, P. Lustonhom,er ,P .1knders, J .i\fatla, 
1.Rothkr,ns,G.Stcinman,H.Vinkcstoijn. Om 2u35: (dus om 2u25 a-n
r,ozig): H.v.d.Bcmt, F.v.d.Breer:ier,Th.Brochard,A.de Br~uwcr, 
Th.Bruins,J.Cobbcn,H.Eijkelhof,H.Hcssing,A.Korteknas,Il.Rothkrnns 
H .Suijkcrbuijk, C. Vcrw,nrt, J. W:::lscrie. Wolff. 
KJlJ.lPNn:m1s In de. vorige Lcnsrcvuéi stond vermeld, dnt de in-
schrijving voor het kc,mp to Ande;rnc,ch op 15 fc.brucri sloot. 
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· Blijkbc.ar bestaat hierover e:nig mfavcrsk.;1d, Dc.arom ve:1:m,,ldcm wij 

hiGr;:og; dat dit ·mtslui hmd dt, A-klassers betrof. Voor de over;_ge 

junioren en de pupillen is nog aanmelding mogelijk. 
v~r:ir diogcncn, die het b,mp_::;eld in tërmijncm willc,n. betckn, moet 

de r.anmelding v<'>llr 25 feb. in ons be~it zijn. Wi&--i-i-èh--dnarna op-

gueft, zo.l hot kr:t".-pgelQ. in één bedrag moeten bot~lcn" 
Kll:l\!PK01iJ.ISSIE 

--:-:-:-
CARNAVAL ! ! ! 

Grote .koppen in de lrnurnnten verkondigen " Groot kc.rne.val in 

Reims, Lons en tenslotte ook nog in Nice. Het is nu rmguvoer 8 we

ken geleden dat de mc;usten 8lkaar hebben gospr,,ken en l'mt is het 

dan nu niet een prachtige gclcgonheid onder het genot v2n een goed 

glas bier ( hcorlijk koel door middel van een prachtige ijs'.:ast) 

in een tot allo uithnoken uitst~kend verwarmd klublokc.al, een 

pr;,atje, een dansje en hèel vGel pret tè moken. Wce:st verder niet 

bang, dat U over ijsschotsen moet klimmen óm het" gubied met 

ze.chte lucht " te boreiken, want het pad is prachtig sncouwvrij 

gom!lakt. Deg,.nen, ë.ie roeds een Lonscernavnl hebben mec.gemnakt 

u0ten de t deze avond tot op h0dcn neg s te(;ds de neam h0cft do ge

zelligste en m,. est spcct,:,culeire avond van het seizoen to zijn. 

üok thcms zal het vuur11erk ,10cr naar nlle kanten ui tecnspattcm. 

Derhr,lve m.r.;en uij zonder meer can op Uv, aam7ezighuid te mogen 

rckcmen en verkleed want daarvoor is het ui toindelijk kernaval. 

Het gr0tc voordeel dit jecr is dat U zondag niot de "witte" 

heide op moet zndat hcurlijk uitslapen na deze fentcstische avond 

tot de mogelijkheden bohoort. 
kns"Prins Bicrelenti,jn I moet groots worden onthe.ald en dit, 

Lensvricnden en vrümdinn'en, moeten wij aan U ovorlcten. Het be

langrijkste nieuws bewaren r1ij voor I t leatst. Voor dc~e avond 

zijn ti,ec bands, wij herhalen twee bands, geëngageerd, die uel 

iets op muzickgobiod te butckcnen hebben. Tussen haakjes de lc.den 

van do Read van Elf worden ·,~rzocht n.s. zaterdagmiddag OJJI 3 uur 

in ons klubgcbouw ennn,:zig te zijn voor eem slotbosprcking, 

O!!J. 20ul5 vt.ngt het cnr21av·al uc.n nmt als motto ;7c gco.n nog l~ngG 

niet nGar huis ! ! 

Klnver:i_D._!!§...~• 
U heeft m,:,~ndagnvoi;td 25 feb. toch vrijgchoudEm. On::le gezellige 

P2.o.sdrive gn2:t d~n y;o(;'r vr:.n sto.rt~ 
Do koude is tlwI!s voorgoed uit ons klubgcbo:uv go bunnen dus d:,nr

voor bGhccft U geen :mgs:t te hebben" 
De oi€rcn liggen voor 't oprnpen, reden tcmeor c,:,n onze drive 



-162-

du 1 te ni:men. + 
Îi.'1llV['~ng v::.n deze avond o:-::-20u30. 

SPORTTOTO. 
!·-!-,. :ruir.: ? rw,.~nriC::n rust z-~J het toto-rc.d d:::·_n 11;.-:cr g2.':.I!. 

dru:tion nl zQl dit d,:m niet gcbcurcm mGt we,dstrijdon uit eigen 
f'I.16v ,1ing. 

l!:::t trto-form.n°24 g2è:ft wodstrijdcn r,2.n 1ü t de Sp:u:mse, 
Port~-1g:.s.J en It :.li-'1~.nse lcnr.:ip'-- ti tie ;_ n w5_,:; ··.•1... c t r;~·" t :T,f t d:- zo 
toto v.-~or U d\;.. 11 zo11 11 op. 

Al onze inlc vu'.'ings:,.drcss<ön be schik\un nv3r v·· ldc::mdrc 
forrnuliuron en ,uij :.~dviscrt::n U· dit II prijsbcpclonclo II formu
lier zn spo,:Jdig mogolijk op te. kelen, in to vullen en r.:::tuur
lijlc in t:..: 1,..:, ;,_.ren. 

Door modo te, spelen bcp~rkt U voor c,1s het v~rlics, d-::t 
r~cds dnor d0zG strvnge îrintcr zc:cr horg is O11gclope:n. Wij re
k,#nt ... n Vl(;Cr nri Uw ·,;·;i-;-.kcli _kso dcclno.rr.c. 

r.i:CTO-Ct1mmionlc 
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D~nderdag 28 Feb.63 
Z2. terd2g 2 !.~nart 

LENE I ZAK.AGE!\DA 
Jur:i~renz:.1al tr3.ining 
Lens 1, 5, 7, 11, 12 + res,,programm2. en eventueel 

zaalvoetbal 
Z:~nd::;g 3 11 Lens sen.cr:'mbinaties 
l/ia,:,ndag 4 11 Clubavond, klaverjasdrive 
Dinsd(:,g 5 " Jun. zaal training 
Woensdag_ 6 11 Jun. 'pup.zaal training, seniorentraining-

Dcnderdag = 7 ===" ·===: = Jun.zcal tnüning. ==============· =========== 
RSDAC':'IONELE OVERPEINZING. 

De heer Posthuma, voorzitter ven de !Conir,klijke Nederl::mdse Honk
balbond;neen van de leden van het bestuur der Cricketbc-nd gaan d.eze 
week eens praten met dhr.Brunt, secretaris penningmeester van de 
KNVB,w,.:arde lezers. Gen'Oe@di:, heren.voelen, niet ten onrechte, hun 
sporten in een hoek gedrukt en gacn nu hun nood bij de f..NVB klagen 
ver;:ioedelijk om te- tra·chten de bond clsnog tot een ui trrllepen v:,n 
een nom:l.c~mpetitie tè bewegen. Nu lezen wij, we zeiden het vorige 
week reeds, zeer met genoemde znmersporten mee en we betreuren 
het met héR dat zij dit seizoen niet geheel aan hun trek.~en zullen 
komen. !l':2.ar kan dit dan een reden voor deze bnnden zijn om van een 
onnoemelijk veel grotere b0nd te ~prlangen can de wensen van die 
zomersporten tegemoet te kQ~eh, hetgeen een, vroegtijdige stopzet
ting van de voetbalcompetitie irih~Ûdt? Men was, zo lezen wij 
in 11 Het Binnenhof 11 , in honkbelkringen zeer ingenomen met het 
besluit van de Hockeybond de- compe'ti tie stop te .zetten, -een besluit 
wN,rrnee men in hockeykringen~ze'l:f- -echt niet zn gelukkig was, gezien 
de instelling V'.J.ll diverse 11 surrog(~at 11 competi ties. V::ok hoorde men 
in hockeykringen dim ,:wk het ui tr ·epen van een noo'd:compe-i;itie- zéér 
vnorbcrig noemen, een bes-luit--dat~vnlgens velen te veel rekening 
met de zrrner-sporten.hield en·de-be'lnn-gen v('ln de eigen bond naar de 
achtergr~nd schoof. En hiermee zijn we wa,:,r we zijn wild.en, nl.: 
ken een reus:,chtige bond els de KNVB de bel,:mgen van zijn vele 
duizenden actieve leden en niet te;:-vergeten v2.n de enorme aantal
len passieve voetb:üliefhebbers n~.ar de 2.chtewgrond schui Yen ter 
vrille van~.Een p~ar --dui:zencl honkballers en cricketters, ,:rc.:~rvcn 
vooral de k::tste kik vr:n sport nm,~elijks• enig publiGk trekt ? 
De KNVB' knn zulks en zal zulks niEi't doen, "hoe spi,j tig dit ·Nor de 
:.iomersporten o-k is" Alleen jc.r.11!.er dat men in honkb2l-en crickGt 

' 
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kringen van de stelling uitgaat dat een meerderheid maar voor 
een minderheid moet buigen, een stelling die bepaald niet de
mocratisch genoemd kan worden genoemd. We zouden wel eens willen 
weten wat de heren van de honkbal-en cricketbond hadden gedaan 
'.lls zij in de schoenen van de KNVB bestuurders haddeh gestaan. 
Vermoedelijk niet r..nders ! 

In Rotterdam is men op het ogenblik druk in de weer om de 
ijsvlakte van het Feijenoordstadion· om te toveren in een groene 
weide zodat a.s. zondag de interland Nederland-België toch ge
speeld kan worden. We vinden het natuurlijk prnchtig dat men 
zoveel moeite doet een zwaar doç,r sneeuw en vorst geteisterd 
veld weer bespeelbaar te m:::ken, we vragen ons "11en af of een 
langznmerhnnd vrij kleurloos (en sfeerloos ) geworden duel r.,ls 
Nederland-België al deze insponningen, die tussen haakjes een 
klein k.0 pi tf:>al tje gaan kosten, wpl waard is. Weerom niet op 
een besneeuwd veld gespeeld, serr:iprofs behoren ·een degelijke 
lich,rnmscoradi tie te bezitten dat enk een met sneeuw bedëkt 
veld voor hen bespeelbaar is. Dat _zn 1 n veld wel degelijk be
speelbaar is toonden j.l. zondag tal ven semiprofs en zelfs ama
teurs door het spelen van talloze oefenwedstrijden, war.rvan ve-. 
len v::,n behoorlijk gehalte weren·. Hopelijk ondervindt 'de prech
tige Fe;imeord grasmat geen schade v::m de " heteluchtkuur " en 
v:,n de da,orop v<'lgende interlend, ue znvden het d0odjummer vin
den, temeer daar Hnllend-België heus wel op een andere en betere 
dag gespeeld kan worden ! 

-:-::-:-:-
In bnllotage: OFFICIEEL 

62 A.J.G. Jehee lO.lu.50 Kon.Emmakade, 50 
63 M. Teunis · 1.1.54 Groenezijde, 179. 
PROGR&l\Th1A SENIOREN ZONDAG 3 MAART 1963: 
12 uur : De v~lgende spelers worden opgeroepen voor het spelen 

van een 0nderlinge wedstrijd: C.v.d.Beek,R.de Vlc.nrt,W.H:nsen, 
H -H~ket,H.Kemper, P. Hak et, H .Niem,"enhcven, C .Peeters ,A .Linnewee
ver,A. v .Zilfhnut,H .Dietz ,A .Rooduijn ,J .Rc.s, J. v. d.Meer, rl. Ven
derbosch,L.Jo.nssen, H.Rooduijn,F.Burghouwt,F.de Hoogd,J.Wit
ting, H.Jccobs, P .Meershoek,B. Hendricks, ,, . v .Eijden, G .H:,lleen, 
H.v.Gelder, H.Vroomans., C.Frnnke. · 

Na nflo0p zullen nog 2 combinaties tegen elkaar spe
len. 13u30: Deze c-mbin::ties zullen worden snmengcsteld uit 
de volgende"spelers: R.Suijkerlmijck,A.Krol,J.Frijters,J.Bom, 
A.Poels,J.v.Vlesting,J.Schutte,C.Nieuwenhuizen,.A.Hoefnngel, 
H.N~ stepad,C.v.d.L~nn,H.Kuijpers,H.Heerschop,F.Duym,W.v.Wes
ting, G.KempJ3rman, W .Bur~houwt, L.lfanssen, J. v .Dissel ,P .Bergen
nenegou'"en, J.Jnger,J. roch,~rd,C. Veldink. 



-------. ------ · --- .. · ---------- --- ·· · ------------. ------lll5=--
Afschri.jvin11:en: J .. Linneweever, Slijkeinde, 21, tel.639090. 

-:-:-.:-:-' 
TTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN ! 

Zondi:;g jl. is· er op ons veld voor het eerst sinds ruim twee m::wn
n weer gespeeld. Weliswaar vms er g'een grasspriet te zien, m,eer 
, de sneeuwlaag bleek vt!letbal echt wel uogelijk te zijn. Dat be
,zen de spelers van onze hoogste seniorenelftallen, die een onder
.nge wedstrijd speelden, hetgeen goed genoeg beviel om te beslui-
,n het nog eens over te doen. 

Lenen ander is voor ons EC::nleiding z::terdng a.s. eens te pro
,ren of dit sneeuwvoetb;:tl onze junioren ook bevalt. Er worden dan 
,k enkele vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd, waarvoor 
,eronder de opstellingen volgen. Het lijkt ons nuttig hierover nog 
1kele opmarckingen v~oraf te máken: 
. Als er dooi komt, reakt het veld natuurlijk onbepeelbaar. Als het 
,aterdag slecht weer is (al te koud; sneeuwbuien of andere· winter
se verrassingen) gaat het ook niet door. Informeer dus zaterdog 
telefonisch ·onder nummer 339900, mnar alleen· tussen 12 .30uur en 
L .30uur. · 
. Zorg voor ,mt warme kleding. In ieder geval een trui en els· je· 
1et hebt een tr;üningspok. Desnoods kan ook ·een oude spijkerbroek 
1ienst doen • 
. Wij organiseren deze v:edstrijden alleen omdat wij aannemen, dat 
3en a;:mtal vim de hele echte " onverbeterlijke " voetbellîefhebbers 
d::cr wel voor zal voGlen (verschillenden hebben er zelfs al om 
gevraagd). Wie meent, dat ·dit sneeuwvoetbal voor hem een te _'[.ij,ü-, 
ge "bezigheid is of wiens ouders do.ertegen bezwaar mochten maken, 
is dus volko,:'en vrij om niet mee te doen, mits hij dit vrijdagavond 
tussen 7-- en 8.- uur laat weten eäh het Jukosekretarinat. 
E OPSTELLINGEN: . 
3u30 Lens 1,: A.v.d.Leeuw, J.v.Adr_ichem,H.Vlubben,R.Polman,J.v.d. 
Kneep, J .Keetman, H .Gror-thuizen,P,.PQillot,F. W;µbben, C .1brs ,H: Zoet, 
Res.: C.de Heer,L.Riemen,Leider: Dhr.J.Riemen-

3u30 Lens 5 : J.de Wccrt,H.v.Leur,C.v.Egmond,P.Schouten,H.Mesker
C. v.Baal, G .Raaph,1rst, J .Englebert ,F•;Mesker ,R.Brandenburg, J .Heins, 
Res.: J. A.Groothuizen, L0ider, ,Dhr,·A. v.Gastel. 

3u30 Lens 7 : F.Cromberge,J.Kiebert,D.v.d.Steen,A.Roodenrijs, 
W.Verbarendse, N.Koot,R.Peter,H.Brcndcnburg,J.Rcvestein,F.J. 
Meijer,J .Middeld0rp,Res.: P.Hel ve,,stein,W.Eykelhof ,Leider: Dhr. 
R.Blok (zie ook zaalv·'etbal). , ·' , 

2u30 Lens 11: R.Bruggemans,H.Jl.othkrcns,R.v.d.Bemt,F.v.d.Breemer, 
Th .Bruins, J. Wclsè:rie Wolff., -c. Re2.heJ.., Th .Brochc.rd, J. Cobben,D. 
~re:ndenburg, R.Eijkelhof, l_les.: J :v: ei'. Z::ilm, Leider: Dhr .A.V. Gastel 
(zie ook rosorveprogr~~rnmo.J. " 
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J::,nssen, H. Suijkerbuijk ,H .l!~ssing, C. Verva::irt ,A .Kor telcics, 
C.v.Velzen,J.Fretz.Res.: T.HGGrschop,N.v.Leouwen,Leider: 
dllr .1.1. Heers chop ( zie ook res0rve prograr.m;a). 

HET RESERVEPROGRAMif.A. 
In verb: nd met het i70dstrijdprngr2.mm;:i is het reservepr"'gr::-rn

mnr.. :::.nders dr:_::. r,nders. In ieder gev..-:.1 Komen de twee vclgünde 
groepen in de Z[:,ü in f'.ktie. \'ii j v,e,ten \nog niet, of dit z2,l zijn Q[lll de Gheynstr. of r.o.n de Marter:r.cde~ D~t.rom zijn er voor 
deze groepen twee pu.'1.ten vcc,n s2.:ier.koms-f;. Gr, naar het dichtst
bijzijnde, dan kun je dr.::.r v,md.:::an gezdmenlijk n-:,or de z,:.[ll. 
Jo): mag je zr;terd·:g tussen 12 en 1 uur 1

1
opbellen (339900) en dn.n kun je horen in welke z,::21 je moet ,zijn. 

Om lu45 g:rocp I : P.v.d.A:;r,E,llrkkers, ',G.Bruinsm::,H,Bijster
veld, J.Colp~,H.Eg~ers, C.Grimbergen, G.de Hoogd,A.llóp,P.de 
Jongh, W .Kcetm~.n,B .Kool, W .Kom,enhoven ,Il. v.d. L~ns ,A. Luscuère, 
K .Schouw ,B.v.d. Sprong, L. v.d. V&lde ,llï.de 'Wit, S2menkomst: lu30 
ingcmg Lene, terrein of Li jnk2mp de ln Reyweg. 
Om 3u30 groep II: A.Bilderbeek, A.Bogisch,J.Disseldorp,G.Duy
vesteijn, F .A. de llc.nn, P .Heemskerk ,F .Helvenstein, A .l!,;i tink, 
A .Hoek ,E .Hoogeveen,H. v .Hulst,H. v. Lecuwen, B. Lustenhou"rer, 
H.Pijnappel,H.Rientjes, J.Roozenburg,A.'Tinnenbroek, G.v.d. 
Velde, F. de Vries, R. v. W,,ssem. Snc-,enkomst: 3uur inga.ng Lens-
terrein of Lijnk::mp de ln Reyweg. 1 

Als de wedstri.· den o het veld niet doo:r nnn, zijn er z:,c.1-
voetbclwcdctrijden voor Lens 7" zie hie:r·onder) en ken er boven
dien nog een groep terecht in de z,.nl eh wel oc.n de l,înrtorrade 
om 2uur. i R.v.d.Bemt,D.Brnndcmburg,Th.Broch,crd,Th.Bruins, 
J. Cobben ,R.Eijkeihof ,H .Jfossing,A .J,._nsseh, A .Kortekm,s ,H. Roth
kr,:;ns, H. Suijkerbuijk,H. Verheugd, 11. Verv;'.art ,J. Wr,h,c.rie Vfolff. 
ZAALVOETBAL VOOR LENS 7. 

. ' Als de r:edstrijden op het veld niet docrg.-,,cn, den komt Lons 7 
voor de tnccde keer [c.~n bod voor een onçl.0rling· z,iclvoetl::nl
toernooi. De tcnms zijn ,üs ols volgt si-.mengesteld: 
A.:~.K0ot, J.R~vesteijn, D.v.d.Stee~~ j 
B. :R.Brnr,dcnburg,H.Peters,A.RoodenriJs. 1 

C. : H.Br,.r..d.enburg, J .A. Groothui::.en ,J .l,lidcl1ldorj;, 
D.::?. Crombsrge, J .Kiebert, W. Verbc.rendse; 

Sc,menkomst: 3u45 ing,.ng z::.cl. , 1 
-============================-======-==-====================== 
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Donderdag 7 
Zaterdag 9 
Maandag 11 
Dinsdag 12 
VI eens dag 13 

maart 

" 
" 
" 
Il 

Ll.NS'ZAKAGENDA 
Ju..~iorcntraining. 
Res.programma junioren & pupillen 
Clubav.0 nd, klaverjasdrive. 
Junir,rentraining 
Feyenoord-Reims ! Géén seniorentraining. 

==-=======---======--=-==--==--====---=====-==================--
AANSLUITING GEZOCHT. 

Een- weinig bemoedigende - reactie kreeg ik van een Lensman na 
mijn vorig art:i.<el. "Acht, v,.orzitter, waar maak je je druk over ? 
•t Haalt z~ weinig uit 11

• 

0.n hij voegde er aaU: toe :. 11 ~t Is immers in elke vereniging zo. 
Tegenwoordig is het niet anders"· 

1 • 

Denk je een moment' in, dat deze Lensrnan gelijk zr,u hebben, Dat 
z0u voor ons, clubleia;ers, een fnuikende situatie worden. Het be
tekent, dat - als bestuur en cn;;missies een aantal activiteiten 
hebben gepland- we eenl n:entali tiet zouden ontmoeten van " .Jullie 
kunnen me nog meer ve~tellen. Ik speel mijn partijtje voetbal en 
v0nr de rest s·-·it ~ 11 .f 

Dit zou voQr mij het' begin van het einde zijn. Ik zou vnrr Lens 
geen belangstelling me'er kunnen opbrengen. En anderen met mij, naar 
ik ver:snderstel. 1 . 

Zt',, fü,nkt me, kan het niet zijn. 
' ' Een tweede reactie o.p 11 Aansluiting gemist " luidde heel anders. 

"Ja maar, voorzitter, helemaal ongelijk heb je niet, maar zie je 
het niet te d0nker? Ei zijn genoeg Lensers, wier energie latent 
is, Ze moeten wakker geschud wnrden. Misschien kun je wat positie
ver zi•jn. Geelf aan, w11.t je van ze wilt . 11 

Aha, graag. l . 
Aansluiting gezocht ,. •.•• 
Binnen niet al te lange tijd wordt het bestuur geko,nfr,onteerd 

met de noodzakelijkheid zijn fr-rmatie en die van de commissies 
te overwegen voor het ~olgend verenigingsjaar. Dan kloppen we aan 
bij meerdere leden met: het verzoek om een of andere functie in de 

' club te willen aanvaarden. 
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Dan verwachten wij geen afdoening als in een bekend evangelie 
verhaal, waarin genodigden om luttele reden een ware feestdis 
versmaadden. 

Dan verwachten .we spontane medewerkjng, ook al ,kan het moei
lijk. 

Aansluiting gezocht •••• 
De nieuwe training is gestart. Die van do selectieploeg. Het 

begin was goed. Laat het zo' blijven tot het. eind toe. 
Straks, als de velden weer groen en droog zijn, wordt de 

tweede trainingsploeg geformeerd. Laat hc,t dringen worden,heren, 
Aans·lui ting gezocht •••• 
Straks, als wGer de competitie draait (wc, blijvc,n optimis

tisch) staan dG voortrekkers vonr de taak naar boven te kli,mnen 
op de competitieladder. Het ka::.n, ook al zou het moeizaam gaan. 
Als de wil er maar is. 

He tweedo elftal moet dan ziJn leiderspositie verdedigen. 
Sportief, maar verbi;ten. Stel je mentaal er op in. 

De andere elftallen, hoog of laag geklasseerd, trappen naar 
hèt best bereikbare resultaat. Geen duimbreed wijken. 

Aansluiting gezocht •••• 
~ieth&t bestuur alleen, niet de commissies allec,n, neen, iede~ 

Lenser is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken. Als 
je die verantwc,ordelijkheid niet neemt of nu.en wil, dan ben· 
;j.e de blauwwitte kleuren niet waardig en deugt je s 0 ciale in
stelling niet. Niet je eigen belang prevaleert, maar dat van 
je medeileven, als elftal, als ·club. 

Niets is mij liever, dan dat ieder de aansluiting zoekt en 
••• vindt. Geef mij' ·straks stof voor een dav0rend artikel: 
Aansluiting gevonden. 

J.v.d.K. -:-:-:-:-
RLDACTIONILE OVEHPEINZING. 

De heer Elek Schwartz, onze onvolprezen bondscoach, is toch 
maar een onverbeterlijke optimist waarde lezers. Hij meende na 
afloop van de door onze zuiderburen met groot machtsvertoon 
gewonnen interland télch te moeten constateren dat de c"nditie 
van de rode duivels minder was dan die van de oranjehemden. 
'i1e:nt, zo zei de b1·ave Elek, onze jongens· hebben zeker 2x zoveel 
gelopen als de Eel.gen, waaruit volgens hem dus duidelijk een 
betere con,Ji tie sprak. Wij vind·:·n dit toch ech'G maar een, op 
z1Jn zachtst gezegd, vreemde verklaring, dit met alle ronpect 
voor dE: bc-ndscoa0h. Iie tijd is i~;!lers :cecè.s lang voorbtj dn t 
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dat men met veel gehol' en gedraaf ·( het zgn. " kick and rush voet
bal) én een grote dosis ijver· een technisch betere tègeastander 
kan hed·,7ingen. Voetbal wordt immers niet alleen met de benen maar 
ook met het ho_2,fi gespeeld, dwz. men trapt zo maar niet in het wil
de weg en holt maar. niet zo kriskras door elkaar, neen, r.oen pro
beert docr zuiver positiespel de tegenstander te overrompelen. 
Dit laatste nu deden do rode duivels jl. zondag in Rotterdam, zij 
gaven onze landgenoten op· bescgamende v,ijze een lesje in het posi
tie,:ipel. Mathematisch zuiver werd de bal van man naar man gesohov.en 
(in plaats van " g8dreund II zoals NE:derland dat deed) zonder dat 
men zich daarbij verloor in tijd rovende combinaties. Het zal U 
dus allen wel duidelijk zijn, dat de Belgen niet het uiterste van 
hun conditie behoefden te èisen, immers de. bal v1erd telkens zo 
zuiver geplaatst dat onnodig geloop vnlkomen uit den boze was ! 
Hoe anders ging dat bij onze landgenoten, zij plaatsten slechts 
zelden zuiver zodat veel overbodig geloop wel noodzakelijk was. 
Daardoor waren zij na afloop ook heel wat vermooi.der dan de Belgen 
die d'or hun fraai positiespel alle onnodig gedcaaf vermeden, waar
door de rode duivels aog vrij fris het veld verlieten. Nee, vol
gens onze bescheiden mening gaat het echt niet aan te zeggen dat 
de conditie van onze jongens beter was dan die van de Belgen en 
dit enkel en alleen te baseren op het feit_ dat de oranjehemden 
zoveel méér Lebben gehold. Nee, als de BEJlgen werkelijk.alle re
gisters hadden opengetrokken dan' had er voor Nederland heel wàt 
somberder uitgezien. Hun"conditie had een heel wat grotere krachts
inspanning best nog wèl toegestaan, en ··dat terwijl onze jongens 
ni.et beter konden omdat hun conditie eenvoudig geen be tere pres
taties meer tceliet dan zij nu hebben opgebracht. 

·Technisch was het verschil nog heel wàt groter, bijna pijnlijk 
was het technisch onvermogen van de oranje-elf naast hot technisch 
uiterst bekwame spel van onze zuiderburen. Het lijkt.ons na deze 
droeve opsomming echt wel het beste om verder maar te zlizijgcn 
over deze Holland-België waarin de Nederlandse leeuw z~nder meer 
tot een hcuterige figurant degradeerde ! Nog een ding: wat een 
zondff van alle moeite de Fe;)7iennord -grasmat weer bespeelbaar 
te maken om een Nederlands elftal zo allermiserabelst te' zien spe
len. En nog iets: zouden we nu echt wel straks tegen Frankrijk 
en Brazilië gaan voetballen? Do Nederlandse naam op voetbalge
bied heeft al zulke dreunen moeten incasseren (Denemarken en Noor
wegen ! ) dat er echt niet zo veel meer bijkunnen. 

-:-:-:-:-
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NEDERLANDSE KATHOLIEKE SPORTBOND. 
Het " Binnenhof " heeft U er verleden '1eek ree·1s van verteld, dat door het bestuur van de N.K.S. ,afd.voetbal een verstr0kkcnd besluit werd genomen, dat tijdens da op noansdag, 2ql feb. jl. gehouden algemane ledcnvergadGring van de N.K.S. eenstemmig nerd goedgekeurd. Dit besluit lioudt in, dat het in de toekomst mogelijk is om met junioren-en pupillen-elftallen van de R.K. voetbalverenigingen competitiewedstrijden te gaan spelen tegen . elftallen van niet-katholieke verenigingen. Bij het aangaan van de fusie tusser, de voormalige katholiake v.oetbalbond en de KNVB werd bepaald, dat aan de katholieke verenigingen r.erd toegestaan om, indien ge'1enst voor haar juniorenLelftallen eigen competities te organiseren. In de periode dat deze bepaling van kracht was, V1erd in verscheidene dist:r.ioten, reeds een ruimare interpretatie toegepast, zodat o.a,in de .afd.Haarlem, Laiden en Rottardam reeds c0rdar z.g.gemcleerd0 competities tot stand kv,amen. Door bovengenoemde besluit van het bestuur van de NKS,aîd. Den Haag, is thans ock vnor de afd. den Haag, een ruimere dispensatie 'gegeven. Met ingang van het seizoen 1963-1964 is het derhalve mogelijk, dat onze junioren-en pupillen-elftallen wedstrijden gaan spelen tegen :ADO-HBS-Quick-Wbsterkwaryier-VCS-BMT enz.enz. Vanzelfsprekend zullen ten aanzien van de nièm,e _indeling nog Viel technische mneilijkheden overwonnen' dienen te worden, m~ar we zijn bijzonder benieuwd hoe de nieuwe indelingen er uit gaan zien. Vast staat evenwel, dat onze elftallen vele nieuwe tegenstander.s zullen gaan ontmoeten, hetgeen de aantrekkelijkheid van de competities belangrijk zal vergroten. Omdat ons bestuur.reeds vele jaren voor de totstandkoming van een dergelijk besluit heeft geijverd, behoeft het geen vernondering te wekken dat dit besluit met grote vreugde wordt begroet, temeer omdat geen enkele uitzondering is gemaakt. Ook ten aanzien van het deeln8men aan toernomien en het aannnmen van vriendschappelijke wedstrijden is de verantwoordelijkheid geheel in handen van de bLsturen van de verenigingen gelegd. Ons bestuur is gaarne bëreid deze verantwoordelijkheid te dragen. Wij toch weten, dat bt-stuur en junioren-commissie, zich van de vGrantwoordelijkheid ten 1pzichte van de junioren en pupillen volledig be,7Ust is, en daardaor het meest geschikt om te bepalen hoe de leiding in de vereniging kan en moet zijn. Dat hierbij de medewerking van de leiders van de junioren-en pupillenelftallen van groot belang is behoeft 1,aarlijk geen betoog. Zij toch zijn het die bij do wedstrijden van hun elftallen, de vcrLniging vert0gem,oordigen. Hun optreden en hun instelling t~g.::nover de jan-
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gens · zal van gr ·-nt b,:;lang zijn voor de indruk welke van de vereni
ging wordt verkregen. Over.dit optreden en deze instGlling is veel 
te zeggen. Juist daarom worden jaarlijks door de NKS cursussen ge
geven voor de leiders van ju.'l. -e 1ft •. En hoowe 1 we, over -de drelname 
door nnze leiders, beslist niet nntevreden bch08Ven te zijn, zal 
hieraan in de toekomst nog meer aandacht di,;nen te worden besteed. 
We zullen hierop,nog gaarne terugkomen. Ook onze jongens zullen zich 
van hun beste kant moeten laten zien. De leiders ku.'lnen met de beste 
bod•>elingen bezield zijn, de spelero zelf zijn het die in het mid
delpunt van de belangstelling komen te staan. Vm hen zal het af
hangen of de nieuwe indeling een succes gaat worden. Vc-orwaarde 
hiervoor is c::,11 spontane medewerking bij de d.~or het bestuur en 
jun. -èor:müssic te gE-ven richtlijnen en· voorschriften. Nogmaals, 
be-stuur en junioren-commissie, zijn bijzonder blij met bovenbedoeld 
besluit. Van onze kant zal al het mogelijke worden gedaan, om er 
voor te zorgen, dat ook bij de niet-katholieke verenigingen, onze 
junioren en pupillen grnag geziene tê/gcnstandi::rs gaan worden. 

ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLÉN'-
H.Houkes,secr. 

Zaterdag jl. is er van dCJ "sneeuwvoetbahredstrijdcn" niets torecht 
gekomon. De sneeuw r1as doC>r de zonneschijn overdag gc,smolten en het 
dooiwater be;vroor 1 $ nachts weer, zodat er con volli:o!'len nnbespoel
baar ijsveld met waterplassen ontstond. Aangezien er ook zaterdag 
a.s. zeker niet govoetba_ld kan worden, volstaan .yij(het zal nu wel 

.bijna vonr de laatste keer zijn)met publicatie van reserveprogram
ma en zaal vo-,tbal. RESERVEPROGRAl>!MA VOOR ZATERDAG 9 MAART. 
In de zaal aa.'l de Iiarterrade 12: om lu30 (dus om lu20 aanwezig): 
:- .Berckcnkarap,H. v .Berlo, Th.Booms ,F. Gabben ,R. v .Doc:veren, L?Egberts, 
W .Englc bert ,l.I.Ko){,R. Laurier, P. Lustcnhomwr, P .Manders ,J .Mat la, 
L ·Rothkrans ,_G. Steinman, R. Vinkcsteyn. . · 
.om 2u35(dus om 2u25 aannezig):P.v.d.Breomer,H.Dankers,J.De.,cyer, · 
P. van Dijk, J. Egberts, C .Esser,R. v. Gorkum, C. Grocm ,E. de Groot ,A .Huis 
C. Lam ot, L?van Lec,m1c:n, P.llil ten burg, J. Overbeek, C. Sch~ver,A. Vervaart 
P,do Vric.s,G.v.B0veren. 
In de zaal aan de Gheynstr.51: om lu45: P.v.d.Aar,E,Bakkèrs,H.Bijs~ 
tcrvcld,J.Colpa,H,Eggers,C.'t\rimbergen,A.H~p,P.de Jc,ngh,W.Kectman, 
W .Knu, ·enhnven, B.v.d. Lans ,K .~choun, L. v.d. Velde. 
om3u30(dus om 3u20 aanwezig): F.v.Bohccmen,H.Egberts,J.Fretz,Th. 
Hoefnagel, J .de J::mgh,A .Janssen, A .lfo0cke, C .Ro0duijn,H. Verbarcndse, 
H?Verhcugd,C.vrY~lzcn,J.v.d.Zalm. _ 
Zaalvoctbal:I,_@hs 5 : V00r de derd'" en yer,,,oedlijk l::iatstc maal komt 
LO'lS 5 in-d'c:, 'zaa1-aan bod. De teams sijn als v;:,lgt sa:rengonte1.d: 
.A : C.v.Egmond,N.Koot.D~v.d"Steo~ 13:F.Mcsker,G.Raaphorst:-J "de W.:-~art 
C' : J. Bn~1 cbr;rt ~ J "H0i~n .H" v .L c ur "f: C ~-v .T3aaJ.. =: ~ ~•1.::sl.:eï. ~ .Sch{1U ten -- - ~ . . . , 
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Samcnkomst: 3u45 ingang zaal. Bij verhinde~ing vrijdagavond 
thuis Lussen 6 en 7 uur afschrijven. 
Veldtraining: De training voor de A-en B-klassers wordt binnen
kort hervat, ook als er nog.niet op het veld g,;traind kan worden. 
Want de eerste weken raoet er natuurlijk vooral r:at gedaan worden 
aan de ijcnditie. Deze wE:ek is er in ieder geval nog geen trai
ning, vclgond0 week misschien wel. De betrokké,ncn k ijgen in 
ieder geval tijdig bericht. Denk or dan om: breng gymschoenen 
mee" 

-:-:-:-
OFFICIEEL 

In ballotage: n°63 11.Teunis, 1.1.54 Grocnezijde 179 
Training: Indien op wroc.nsdag 13 maart a.s. de Imdstrijd F8ye
noord-Reims via het televisiescherm te volgen zal zijn, is er 
voor de- SGnioren geen training. 
Ncderland-F,.ankri,jk: Voor du goede orde maken we belanghebten
den er op attent, dat kaarten voor deze op woensdagavond 17 
april in het Foyenoordstadion te spc,len wedstrijd, tot 10 r,mart 
a.s. bij het seeretariaat,H.Houkcs,2e Schuytstr.60 kunnen ,1or
den aangevraagd. 
NEDERLAND-BRAZILIE:DGze ,7edstrijd uordt gespeeld op Donderdag 
2 Mei a.s. in het Olympisch stadion te A'dam.Aanvang:20uur. 
Dat "Pele 11 on zijn mannen zich duur la ton bs talen, blijkt ,ml 
uit de prijs van de t0ogangsb0wijzen, zoals hiorondor vorr1 ldt: 
Eretribune f.15.-hlarathontribune f.12,SO;Zijvakken lo ring f.l .
Zijvaltken 2e ring f.7,50,Staanplaatsen f.3.-. De" echte lief
h<:bbcrs" kunnen een aanvraag om een plaatskaart indienen bij 
het s,crctariaat:Dhr.Houkcs,2c Schuytstr.60,uitsluitend schrif
telijk en v66r 20 Maart a.s. 
CULTUREEL JEUGDPASPOORT: Waarschijnlijk zal deze "kop" bij vele 
lüzers de gedachte opwekken, dat onze veroniging , d·ocr de lang
durige vorstperiode d2art oe ged,,ongen, het roer heeft omgedraaid 
en in het vorv.'lg aan "cultuur" gaat doen. Zo c:rg is het nu 1ml 
niet, maar toch willen we onze jongere leden _van 15 tot 20 jaar 
graag wijzen op het bestaan van de "Haagse Kunststichting voor 
de Jeugd ".D0ze stichting stelt zich n.l. ten doel de jonge,re 
1-:.den in de g€'legl1heid tc; stellen, tegen zeer gereduc,.erde 
prijzen, b.:epaal de cvEnementen bij te vronen. Dmirto<J is het no
dig, dat de jongelui die zich hièrvoor intcresscron con "cul
tureel jeugd-paspoort "· aanschaffen. De kostc1,· hiervan bedragen 
f.1,50 per jaar. Concerten van hot Residentie-orkest; opera's 
enz. kunnen be z, cht worden. Reducties op toogangspr. jzon 507; en 
meer. De haagse stichting, vmarvan hot secretariaat gGvestigd is 
Blurgt,de 1fonchvolciuf,'l.,_tel.18528lntoétel 364 kan nadere in-' icli ingen VGî'SChat éa. Nadt.re informntie loont de ::iocitc. '!'11==~--====================================================~== 
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-------.-----------------=----===------=========-==---====-==-== 
LENS 1 ZAKAGENDA 

Donderdag 14 maart . Juniorentraining. 
Vrijdag 15 " Training selectiegroep senioren 
Zaterdag 16 " Cor.ipetitie voetbal ??? lies.programma ! ! ! 

Ze.ndag 17 Il : Il " ??? 

Maandag 16 " Clubavond, klaverjasdrive 
Dinsdag 19 Il Jun.training. 
Woensdag 20 Il Seniorentraining+ pup. training. 

REDACTIONELE OVERPEINZING. 
Aan alles komt een einde,- zelfs aan de bijzondere barre winter 

1962-63 want op het ogenblik dat we dit schrijven plenstcle regen 

met bakken uit de hemel, een bewijs- dat Thialfs hee:rschappïj nu 
definitief ten einde is. ';/e kunnen nu dus langzamerhand weer eens 

aan voetbal gaan denken, hoewel . maar héél erg langzarr,.erhand 

want r>nze velden (en lang niet alleen de onze ) verkeren in een 

deplorabele toestand_. Er staan veelal nog enorme plassen op die 

dnor de grote hoeveelheden regen werkelijk respectabele omvang 

aan gaan ne:T,en. Een en ander heeft ons wel aan het denken gebracht 

over het verloop van de nu reeds zo lang onderbroken competitie, 

waarbij we tot een weinig optimistische conclusie zijn g€komen. 

We zijn nl. tot de slotsom geko~en dat de KNVB er misschien niet 

eens zo gek aan deed voor de amateu:rs alsnog maar een noodcompe

titie in te stellen en wel o~ de volgende redenen: 
1° het zal zeker nog wel tot begin april du:ren voor de velden 

weer bespeelbaar ziju, 
2i het is zeker voor de amateu:rs een onmogelijkheid deze tot spe

len op woensdagavonden te verplichten, gezien het feit dat zeer 

velen door het werk verhinderd zullen zijn. . . . _ 

3° speelt men dus alleen op znndagen tot.het bittere einde der 
co,,:peti tie d"i<'>r dan ko,nen we in de vacantietijd terecht wat al

leen maar een enorme chaos kan opleveren. 
4° wil het dit jaar dan misschien eens een keer zomer worden dan 

wnrden we geconfronteerd met het zg. "zweet voetbal", en we 
kunnetj U verzekeren dat zelfs verstokte voetbalenthousiasten 

op die eventuele zonnige warme zondagen bijv. heel wat liever 

ontspanning aan zee zoeken dan badend in hun zweet op een voet

balveld rond te draven. 
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Dit waren zo maar enkc,le puntjes die o.i. toch echt wel in het. 
voorckel spreken van een nc'odco:npeti tie, hoc onprettig het 0.0 k 
moge zijn· deze co.~poti tie niet tet eer ... einde te kunr ... en brengen~ 
De wH:rs-en terreinsnmstandigheden zijn echter nu wel zod_anig 
clat een normale afr1erking van de Hma teurc:"~rapeti tie heel, heel 
erg v,0,ülijk zril zijn. Ilor,eli,jk dóen de weergoden h1,i!1 beet on-
ze 3or,:bere vonrspellingen niet te laten ui tkorr.en d ~or Plt ... vius 
flink aan banden te leggen, we geloven daar gGzien de vreE,r-· 
kaarten van dit ogEnblik bepaald niot in. We kunnen het do.ar-
o:n, dt.armede tevenr: be l:cnnG/:d 'dat we in vo:.cige artikelen te 
optirr.istisch zijn gev.0cest, t.-rc..l oer.s zijn mot de redactie vt:in 
Graaf ':/iller;; II Vac' s clt,bblad wanneer daa1·in gestHld ,;;ordt , 
Uat een i1ood.compcti tie dit seizoen echt wel eens de beste op
losning kan 1lijken te zijn. -:-:-:-

OFFICIEEL 
De pen'.'lingmeester verzoekt on• mede te delen, dat deze maand 

f.1.50 (.vanv:cge de contritutieverl1<,ging) gelijk met cle normsle 
crntributietcctaling zal v,orden gcind. 

Tfit.4.INING SENIOREN. . . . . ===="-==="-'"- I;r:or _de wcdstrJ.Jd Fe~oord. - RG1w1s is dé 
training van de se:J ecti.egrocp dez3 week onderbroken. De c:·,oge
lijkheirl best.:at evenwel rht er zondag ;,.s. toch grnpeold moet 
worden. Dcarom is in overleg met de trainer de heer L.Janssen, 
be.sloten_ om vri_jdagnvond, 15 !,~aart a.s. op ons terr0in bij aen 
te ko;::en. We ver,;rachten alle uitgenodigde spcl8rs om 7u30 in 
r-ns clubgcbnuv.r, van·~elfs:,,rckend 4.et voett3l-en gyr.ischoenon" Er 
w · rd t in 6 lk geval getraind. 

Vr-crts is bes1 oten ,ie training van de 2e grncp ceniören op· 
vrijdag, ?.2 Maert a.n" te hervatten. Alle niet VDl"'lr de cèlectie
grocp ui tgenndigde •,p<alers warden op vrijdag, 22 ·aart a•s in 
hot clubgebouw ven,a:ht. Gezien .•het succc,svolle optreden van "de 
s~lecticgror:)p rnkcnen we v00r <l.t ÓV'E.:d-igc senioren !;:,k op een 
grotE: opkomst. H.l:foukes. 
PROGRA.lvThJA SENIOREN VOOR ZONDAG, 17 l,!AART 1963 
2 uur Lens 1 - H;;ISH 1 Terrein Hangelolaan 
2 " LGns 2 VI OS 3 11 11 
12 11 Lens 7 - Wilheln•t,s 6 11 

" 

l? " Lens 8 - Ooievaars 4 11 11 

CPSTELl INGEN: 
De sPcl~rs r,ntvangen nog een aanschrijving. 

-:-:-:-
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----------------------------------------------------------------
Van de Juniorenkommissie 

Homvel ,,e nog niet durven rekrncn op het doorgaM v~n de wed
strijden, publice:I'Gn we voor alle zekerheid toch m11ar het program
ma. Vanzelfsprd{cnd laten y:e het res0rvcp:r'ogra;;,ma nog maar niet 
weg! 

PROJRAifii.;A JUNIOREN EN PUPILLEN VOO!t Zl,TEP.DAG 16 l".AAil.T A. S; 

-3ü45 
-3u45 
-3u45 
-2u30 
-3u45 
-3u45 
-3u45 

Rava 6 Lens 7 
fö:tva 7 - Lens 8 
Lens 9 - G:CS 4 
GDA 10 - Lens 11 
Lens 12 -Wilhelrms 7 
L0:l1S 14- DTIL 18 
DHL 16 - Lens 13 

-lu45 Lens Pl -Q.Ste?s Pl 
-lu4J- Lens P2 -Juventas l'l 
-lu45 DllBHK P3-kns ?3 
-lu45 Q.Steps P3-Lcns P4 
-lu45 GDS P5 - Lens P5 
-lu45 Lens P6- OSC P3 
-2u30 Lens P7- Juventas P3 
-lu45 Q.Steps P4-Lens PS 
üPST.c:LLINGEN: 

'ferrcin Zuidcerpark 
Il 11 

G l L 5/3 V 1 
·.!:er .. ein Gckonburgh 
G2 L 5/ 4 V 3 
G2 15/3 V2 
T~rrein te Delft 

Gl 14/3 Vl 
G2 15/3 V2 
Ten ein Gckenburgh · 
'rtr:r.·ein '.Gijkerklaan 
Terrein Nc:ordwe~ 
G2 LG/4 V 3 
G2 L6/4 V 2 
Terrein I~ijkerklaan 

Lens 7 : F.Cr~mbEorgo, J.Groothuizen, l'J.v.d.Stc,en,J.Ki~b~rt;:;. 
Verbarcndse, N.Koot,R,èE'cters, A.Rcc,dcnrijs,H.Brandcnburg,J:Ravo
steyn, J .IAidd.0ldorp. Rcs.: J .JGnglebsrt, J .de Waart. Leider: Dhr. 
R.Bl0k. -- · . 

Lens 8 : G.Crama, J .v.Lissel, G.v.d.Togt, :&•.J;foyer,A.Magdelijns, 
J.Verhaar,R.ir.d.Wal,F.Straathof,W.l!:ykelhof, P.Helvensteyn,A,v.d. 
Bc,ek. Res. : E.v. d. Aèker. L"i der : llhr. F .l,k sker. 

Lens 9 : R,Overtoom, ILDuyv~styn, l,!.Brocke, G.v.d.Kley, 1\.v.:Cs, 
J "Janssen, J.jchec, -C.Dcgt.:ner,F.Jchee, A.Claassr;n, .li.da Brouwer 
Ree:.: J.Duivenvcorde. Leider: Dhr.H.Ksc:tman. · 
~ns 11: R.Bruggcnans, H.Rothkrans,R.v.d.Bemt,F.v.d.Brecmer, 
Th.Bruihs, J.Walsaric, Wolff, C,R.;abel, Th.Brochard,J.Cobben, D. 
Brand!mburg, R.Eykelhof. L.eiétcr: Dhr,A .van Gastel. Samertke,mst: 
2ul0 ingang sp0rtpark Ockonburgh, 

Lens 12: F,v.Boheemen, H.Egberts, A.Ncccke, J.v.d.Zalm, .A.Jens
sen, Il. Suijkerbuijk, H.Hassing, H.Ve,rheugd,A.Kortekaas,C.v,V81zcn 
J.Fretz. Res.: J.W;:.?bbers, L.Schuurman. LGid0r: Lhr.M.H.:crschop~ 

Lens 13: A.V~rvaart, J.Hoefnagel,A.Duym, C.Rocoduyn, R.v.l30hecn,on, 
N "v. L+.2.-:U"f!cn, 'I .Heer.schop, F .He:rrun:ans, C. Vervsart ~ J "de Jnngh, 



-176---------------------------------------------------- ---- --Th.Hoefnagel. B~: F.v.Calker. Leider: Dhr.C. Vervaart Same;n\comst: 2u45 Veluweplein. 
Lens 14 

F Londelaers, R.Guit,J.Blok,H.Crana, E.GroG•n,J.Ver-barcndse, J.H'>lt, B.Bpskamp,A.Eykmans, H.Ecjan, R.Blc,k, Res.: H.v.Bergem, P.Castcmmiller. Leider: Dhr.J .Borsboom. 
Lens Pl: W,K0uwenhovcn, P.v.d.Aar,J.Colpa, P.de Jongh,G. Bi·uincma, H.Bijsterveld, A.Hop, B.Korl; E.Bakkers,Lde· Wit,· ï.'.KGe:tman. Rcs.: P.J\.de Haan (2x)Leider: Dhr,J.Borsboom. Lens P2: B.v.d.Lans, K.Schouw, C.Grimbn2·gen, B.v.d.Sprong, B.Lusfonhouwer, G.v.d. Vc,ldo, H.v.Hulst,H.Efü-;ers, B.Hoogeveeil., A.Hambrook, L.v.d.Ve:lde. Res.: Th.Janssen. Leider: llhr.A.Bo-~s~. --
Lens P3: A.Tin:icnbroe;k, P.Blanken, C.Gchrover,G.Cr"c,bcrge, G.Duyvosteyn, R.Bogisch,R.v.li{s.sserr:., J .v.d"Heyden, A.Luscuere, A .Bildcrbeek, J .Dissoldorp. Rcs?.; J .Rientjes. Leider: Dhr .J. v.d .. Knaap. SamLnkomst: luur ingang Lens-tcrr0in. Lens P4: C.Groen,A.v.Ecsen,C.Lamot,A.Vervaart,F.Blok,J.Rooz,mberg,A.Huis ,P .Hc~·.-,skerk ,F. C<"bbcm,A .Hoek, C .Blok. Leider: Dhr. P.Epskamp. Samenko.c.st: lu20 Veluwoplein voor c'.e school. Lèns PS: li, Pinnappel, li.Dankers, L.Egb8rts. P .Mandcrs ,H. v. kcuwen, F .Holvensteyn, P.v.Dijk,:S.v.d.Putten, P.de VriGs,VI.Englebort, P.dc Haan. Ros., J .Matla.Lcider: Dhr.A.Bmok. Samenk0mst: lul5 Leyweg, hoek Hengelolaan. . . Lens P6: P.Iültcnburg,Th.Thomassen,E,de Groot,R.Laurier, H. Over beek, B. v.Gorkw::, J. Dc·meyer,l'. v.d. Brcemer, F. do lic,er, A .Hoitii:k ,F. d-a Kloyn. Res.: H.v.B0rlo. Leider: Dhr.J.Nuyens. Lens P7: P-11..de Haan, W.Scholtens,J.Egberts,R.Vinkestcyn, L. van Lec:,uwcm, H. v .Berlo, G.Steinman, Th.Jfooms, H. Overl:;cek, P. v.d. Breemer,Th.Thomassen. Res.: E.dc Groot. LEider: Dhr.C.Kras. Lens PS: E.v.d.Broek,~'.v.Mourik, G.v.Bcvere:n, P.v.Dorp, N.DysseJ.bloem, C.Esscr, 11:.Kol, R.Krul, ·R.Berckenkamp,P.Lustcnl1~uwer,L.Rothkrans. Ros.: E.Vcrschoor.L0ider.: Dhr.A.Janssen. Sdmcmkor.rnt: lu20 Velm;eplein v0nr de school. 

PROGRAMli!A JUNIOREN VOOR ZONDAG 17 
-12uur Lens 1 - Ccleritas 1 
-lu45 Lens 2 - Q.Steps 2 
-3uur Rava 4 - Lens 5 
-3uur Lens 6 - El .Z.-mrt 5 
TI~ CPSTELLINGEN: 

l,1AART: 
G2 16/4 V3 
G2 L 6/4 V3 
Terrein Zuiderpark 
G2 L 6/4 V3 

Lens 1 : A,v.d.Le;-,uv:,J ,v.Adrichem,H:,iubben, R.Polman,J.v,d. :rnasp,J .Grc1 ·•thuizen, F~v.Gemort,F"Wubbur.., P.Poill0t,J .Kcctmari, 
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---------------------------------------------------------------
J .Zoet. Hes.: C.Mars, G.Bruinsma." Leifü,r: Dhr.J .Rié,r.:cn:: .• 

Lens 2: A.v.Ig1;1ond, ~J..Roozenburg,J.Mt~ycr,.J.C • .A.JEnscm, C.de Heer 
H.do Bner,R.Schlüte:,;, L.Iücr.:211; G.de H0ngd, A,v.\fasbcek,D,Wend:rs 
Res.: A.Brouv;er, 1LV0rburg. Leider: I:hr.:B'.!12sk0r. 

L0ns 5: J.de Waa:ct,ILvcLeur·,.c.v.E6rin0n~, P.Sch')1IJ.t(;n, H"iilcsker, 
C. v .Baal, C. R:iaphorst, J .Engl..;tc.rt ,? ~1ksker~R .Branden burg 

1 
J .He ins, 

Leider: Ehr.lc.van G'.lstel. 
Lens• -6: R. Schr-it, \V -Y c Putten-, Th. Duys ,R~Holr:;hei,::er, J. LukaSsen., 

F.N~ .... ko, il.del Gr,vt, J.Nam,,· R.Camphuizcn, A.L~rnot,A.dc Vries. 
Rcs. -= A.Kooprr.ans, J .Sr.iccle. Lüidar: Dhr.He_rrt.n-:.:Ins. 
AT'.êE:tlTIE, JUNIOREN Ell PUPILLEN• 

Afschri.iv:j.ngen: vit~r vrijdagavond, 7uµr a.an dhr • .A.van Gast,::;l, 
TomatGnstrBat ló6, · fol.339900. 
EET RESEl1VEPROGI-t.AlILA: In do zaaI aan de Ghe:ynstr. 51: om lu45: 
P~v.d.Aar, E.E~k!i::ers, G.B:t·uinsma, H.Eijstü:rvcld,J .20l1;a,:i . .::,ggers, 
C .Grim.berge ,A .Hop~ P vdc Jongh~ W .KoG tmar ... , B .Kool, Vl .. Kou·,7i.Jnhover ... ,h" v. 
de Lans ,P.A. de Haan, L.v. tl. Vold.e ~i,io de Wi t,K .Schoü.w. 
om 3't130(dus om 3u20 aanviezi~):: F.v"Boh'.:-i0i.._en,1LEgburts,J ~.PI'..:tz, 
Th .Hoefnagel, p_ •• Jsnssen ,A .Neecke) . C .RoC'duijn ,TL Vcr1n1r;...r"dsc ,H. Vc1:-
heugd, C.v.Velze,J.v.d.Zali;:. , 
In de zaal o.nn de I'1e.rtcrrad.c 12: ~~n l u3. 0 ( d.us. om l u2O fjar..r.·e::::i'g) h.~. 

Bilderbl'C'k ,li .Hrigis,öh-, .T ~ Diss ldorp;G 5 Duyvesteyn, A .Ho8k ,:S0Hoog2ve::.n ~ 
H. v "Huls_t, A ~ Luscuf,,re ,B. Lustenhouvmr ,H" PijnappF.·l, îl ~Ri€·n tjC=s ,A. ·Tin
mmbroek,G, v.d. V~lde ,R. v. Wassem, P .dc Vries. or.i 2u45(duo orn 2u35 
aanwezig) : P. v ~ d .Br€!Cmer 5 G. Cromb8rge, J. Dr.:r.1e;ye:r, ,J • .B.gbcrts; C .Es-
ser, B.v. Görl.{,um, L. d.e Groot, C. Lurr,tttt ~ L. v. Le._ UYit;n, P .1:il ten burg-, J "Over bt:Gk 
.A ~Vervaart, G c Schrover, H. v. LeeuYren, Co Groen, B.v.d. Sprong. 
or.i 4uur (dus om 3u50 a.anv:czii,;):P.F.d,, füiém,G.v.B~v0rEm,W.Scholtens 
R .. !Çrul-, F g de· Heer ,A. v "Essen, P. v .Dorp, C. v ~Dcülcn, P .Bl&nken,P. Blok, 
F oHcl vsnstcyn ,.A .Hoi "tïng ,E~ V. d .Bioek, E. Danl{E:rs ,A .Huis, F .L'1ourik, 
F.de Kleyn,P.v.Dijk. 
PU?ILLENTRAINING OP W(iINSDAG1IIDDAG: Volg"ndc W'c0k zal v,aarschijnlijk 
-~ok de pu.pillcntraining v;cer hc.rvnt ".'.r0rdcn. Hicl:v·o0r Tl~rdon de 
v-0 lgenll.e jongens ui tg"nodigd. Groep I ( vork loden G0b. II, Lokaal 4) 
P. v.d. :Aar, F .Bakkers ,G .Bruinsma, J ~Bij,sturvr:;ld, J c Col pa ,:-I ~Eggers, 
P.A. de H2.ctn, A .Har.:brook, G. de Hoogd, A. Hop·, P. fü, J 6ngh, ,J .I'.cüt~Jan ,B. 
Kool, W __ .Kou"ienhovcn, TI. v. d'?Lans, , B, Lus te:nhou-,y;;;r, G. v. d "-Velde, L. v.d •. 
V0lde. GROEP II (varklGden Geb. II, lokaal 3 )i A.Bildorbec:k, 
P ~ Blanke!1,E. -Bogisch, G" Crombcrge, C. v 0DG2lcn, J .Diss0ld.orp, G .Dui vçstey:n, 
C .Gri::ri.bergen, J. v. d .H;.;:iden ,B .Hc,,....gs v.J0n ,H. v. H-:ils t,A. Luscuère, J .Rien 
tj&s ,.t: a Schouvr, C -~~chrcvcr ,B.v.d. Sprong, .. l.i.. rrinnonbr-...\._;k, R. v "Waseem, 
P.à.e Vrics,A. VcrY,w1·t,J.Rnr.zcnburg. 
GROEP III(verklcden G,)b.II, lok.5) :~'.Blok,L.Egbc•rts,i,.fü1gl,.lY.?rt 
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F .fü,l vensteyn,A.Hoek,H. v. k,euvren, L. Rothkrans ,E. Verschoor ,R. Vin
kensteyn, Th .Janssen, P.v.d.Putten,H.Pijnappel. 

Voor de overige pupillen is er helaas geen gelegenheid _op 
woensdagmiddag te trainen. 
-De jongens in bov~nstaande groepen worden tussen lu.45 en 2uur 
verwacht ; - de training begint om 2:µ15; w!i.e dan nog niet in 
sportkleding op het veld is, is te laat en doet niet meer mee. 
- Wie v66r lu45 komt, moet buiten vbbr het hek blijven wachten, 
tot een van de leiders komt. - Bij verhindc·ing afschrijven bij 
dhr.A.v.Gastel,Tomatcnstr.166,tel.339900. - Inlichtingen over 
afteuring van het veld, kunnen bij dhr.A.v.Gastel ingevronnen 
wnrden, d0ch uitsluitend tussen luur en lu30 op bovenstaand 
adres. Vo0ra1 niet eerder, want'dan is :,et nl. nog_niet bekend. 
Bij dhr.Borsboom worden geen inlichtingen verstrekt. - Ook op 
het veld kunnen de jongenszien of de training doorgaat of niet 
Staat er bij de ingang in hét houten huisje een b,.,rdje voor 
het vc,nster eet "Terrein afgokeurd ", dan gaat het natuurlijk 
niet door. Staat er geen bordje, dan gaat het wel dnor. - Wie 
niet reg0lmatig de training bezoekt, zal zijn plaats aan een 
andor moeten afstaan. - Indien het terrein is afgekeurd, kan 
groep I terecht in de gymzaal, do Gheynstr.51 om 2u30( gym
sch~cncn meenemen). 
EEN( OVERBODIGE ? ) TIP VOOR JUNIOREN EN PUPILLEN. 

Het ziet er naar uit dat binnenkort - misschien zaterdag a.s. 
al- ook voor de junioren en pupillen de bal weer zal gaan roller 
Misschien zijn:-_er wel jongens, die hun voetbalspulletjes. drie 
maanden geleden in de kast hebben gelegd, of zelfs zo maar in 
hun tas of koffertje hebben laten liggen. Het lijkt mij dan ook 
nuttig er even op te wijzen, dat vooral de voetbalschoenen van 
zo'n lange rustperiode vaak veel té · lÎjden· hebben. Vnchtige 
schoenen wnrden nl. van al dat liggen droog en hard, bovendien 
komt er meestal een laagje schimmel op en in. Veters zijn na 
zo'n lange tijd bijna altijd vertoerd en breken dus- bij de 
eerste keer dat je ze wilt gebruiken. 

Kijk dus vooral je schoenen goed na, maak ze schoon, vet ze 
in en zorg voor öieuwe veters. Doe het vooral NU en wacht er 
niet mea totdat je zaterdag naar het veld wilt gaan, want dan 
is hot b8slist TE LAAT !! 

J.B. 



DE LENSRLV'UE 

Weekblad v.d.R.K.V.V."LEiHG en SHEL" 
Redactie : A. P0els, Vlilhelrr.inastr.26-Loosduinen 

J. Kuypors, Eeloenstr.18, Den Haag 
-------------------------------=---=======:c:--=-'=====-====-·,==-==-------

36e JJ-M'.GANG (1962-1963) - n°2B 21 Kaart 1963 
:=--;----=-=;:;: ___ ====---=-----:;:::-,=:======::::=••===:-::e===:::~===:=:;.;::;:-::====:===== 

LENS I ZA!'.AGEliDA 
Dsnderdae 21 maart Juniorentraining 
Vrijdag 22 " Seninrentrainir..g 
Zaterdag 23 Il Jun.Lans 7,8,~,ll / 

14; p l t/Ll PB t1 m 
Zondag 24 Il Lens Sen~ 1 t/m 8, jun. 1,2,3 e:n 5 
Mallndag 25 Il Clubavnnd, klaver j8.nd.rive 
Dinsdag 26 Il Jun. training 
\Vo0nsdag 27 11 Sen., Jun. + pup.training 
D.onderdag 28 11 Jun.training~ 

RfDACTIONl:LE OVERPEINZING. 
Eindelijk is het dan z<Jver: koning Voetbal heeft, zij het nog 

wat aarzelend, zijn trcon, waarvan hij rujm 3 m33nden door een 
nietsontziende winter wus verdreven; ber1tegen en hij zwa.a.i t we<1r 
zi,jn scepter al is dat alleen nog Ma~r rJvor de se,niprofs. Ook 
vnor de arr:a teurs lijkt echter het g;rootste leed wel gek den, als 
het deze week een beetje meezit mot het 11eor dan is hi,t niet on
vrn.nrschijnli,jk dat de amatcurEJ komend. wc~kcnd v0or hüt eerst n~ 
2 dec 62 weer een volledig pr0gramma zullen ll.:ur..nen afwerkene We 
zijn benieuwd, heel benieuwd) hoe onze spelers deze en0rrrie iange 
rustperinde zijn doorgeknlp'en. Hoe zal hc,t met de.conditie staan 
en hoc zal het met de balbehandeling ( na 3 1/2 ISaand geen bal 
:r:eer t0 hebben gezien) gGstc:ld zijn ? Onze II topspE>lers II l10bben 
het geluk dat er de afgE'l.open weken weer is getraind z0dat zij 
niet zo rnwGn!lig aan de 2e coqieti tieh,,lft hoeven to beginnon, 
De Si.Jelors van de 1':g01·e elftallen hcbb<,n deze barre winter echtGr 
in een abs' lute wintc>rslaap donrgebracht en dat kon wel r,ens oen 
funeste uitwerking op de uitslágen hebben als .... ja als de TC 
niet had be sloten ook v,:·or de lag8re eenioren weer ion trainings
campagne te beginnen. 'ilc z~uden de betrokkene spelers dringend 
willen adviseren van dezB tra:iningsm')gelijkheid. gebruik te maken 
en -r:cl ITiC t ingang van a.s. VRIJDAGAVOND 19. 3Cuur om, Y>'annE: or er 
dit weekend weer mocht w 0 rden gmroetbnld, al thans niet geheel 
0nb..;slagen ten ijs te komen. Vle verwachten vrijdagavond dnn ook 
con grnte cpkc:I!.st, zeker van de srclers van de el:ftallen 4 en 7 
die er op yispier i•, ·_(=rS zo .;-0od voorE'.taan, rnae.r 00k a_,~ sp.:. lers 
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van de andere elftallen waarvan er enkele bepaald niet zo best 
op de ranglijst genotc;erd staan. Wc zijn benieuwd. 

V;;rder waren wo deze weck wel verrast door het merkwaardige 
KNVB beleid op afkeuringsgebiod. Terwijl een leek kan zien dat 
er, z 0 nder de grasmat vnlkomcn te ruincren, :b-_;slist n-,g niet 
gcspreeld kan worden, terwijl een toch bij uitstek deskundige 
instantie als de Hcderl. Hcidemaatschappij de gemeenten drin
gend idviscert de velden nog even rust te g1mnen gezien de 
veelaJ nog zeer slechte conditie waarin de terreinen verkeer
den, meende de bond de amateurcompetitie toch te moeten laten 
doorgaan. Gev lg hiervan dat natuurlijk slechts enkele wed
strijden k0nden .;orden g-.,speeld waardoor het c'lft1pcti tieschcma 
nc.g meer in de war werd gestuurd. N;:,e, we begrijpen het br,nds
bel,:id in dit r>pzicht b~slist niet, het amateurprogramma had 
absriluut ge,nchrapt moeten w'>rden vooral na de adviezen van een 
toch bij uitstek df.skundig lichaam als de NUI. 

'i'ot b,;slui t nog dit : degenen die de uitdaging van prusident 
Kenr.cdy om een 80 km. lange wandeltocht te v lbrongen willen 
aar.ncm,m kunnen zich v"lgende ueok maandag bij Cor liicuw,m
huizcn in het clubgebouw melden. Onnodig te zeg~cn dat zo'n 
wandeling prima isnvoor de condi tic. 

-:-•_ .. _._ 
OFFICIEEL 

In ballotage: 
n064 F.JM.DissGldorp 

65 R.A,11:I. Hoefnagel 
TRAINING : 

12 maart 54 Hcrtenrade 252 
31 maart 53 Tomatenstraat 24,3 

Het lijkt gewenst alle betrokkenen e:r nogmaals op te wiJzen, 
dat de velden on do trainingsstronk niet gebruikt mogen worden 
indien bij de ingang het berd II terrein afgë:keurd II is aange
bracht. In dit g0vel zal. men zich dicrnm te bLporken tot hot 
clubgi:,bouw en de verharde pafüm. 

-:-:-
PR0GRAtiIIA SENIOREN VOOR ZONDAG, 24 MAART 1963: 

-2u30 Paraat 1 - Lens 1 
-12uur Lens 2 - Voorburg 
-12 11 Celln~i tas 5-Lons 3 
-2u30 Lens 4 Rijswijk 
-l?uur C0leritas 7 - Lens 
-12 " DEC 9 Lens 6 
-2u30 Lens 7 - OSC 4 

Tcrr.v.Brienenlaan, einde Wassrneg. 
2 Veld 1 Geb.l Lok.5-3 
Terr. Leyv1eg, hoek Noordweg-Wa tcringen 
5 , Veld 1 Geb.l Lok,5-3 
5 l:err, Leyv;eg, hnck Noord,1eg-Wa terä. ngen 

Terr .Sportpark,B:-asserskadc De1ft ' 
Veld 2 Geb.2 Lok.5-3 

-13ul5 Lens 8 Conc0rdia 4 " 2 11 2 Lok.5-3 
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)E OPSTELLINGEN: 

Lens 1 : C.v.d.Beek, N.fümsen, H.Haket,A.Linnewcever,C.P8etcrs 
!.Nicm enhovtm, VI. Vendorbos ,F .Burghouwt, Il.Jacobs, H. Rooduijn,H. v. 
}elder. Res.: /:!.v.Zilfholll.t,R.de Waart,L.Janssen. Leider: Dhr.tl.A. 
ran de St0en. 

Lens 2 : R.de Waart, P.Haket,H.KGmpcr,J .v.d.1foer,J .Ras,lfi.v.Zilf
l"Ut, L. Janssen, W. v .Eijden,B .H: ndrichs, H.P. v.d. Spek, P .Mecrshock 
,es.: G.de Zwijger. Leider: Dhr.L.te Mey. 
~ns 3 : Il.Suijkcrbuijk,A.Tho:nas,C.v.Breugel,F.de Hoogd,A.Roo
luyn, C. Th0mas ,ll. Dil tz ,G. Looyestein, G .Hallum ,G. v. Du uren, C. Nuytens 
}rc.nsrcch ter: F. Oldenhof. 

Lc;ns 4 : H.Verheugd,F.Duym,L.llanssen,W.v.Westing,· J.v.Dissel, 
J.Viitting,J.Kuypers,J.Riemcn,P.Borgonhcncgouwen,W.Burghouwt,J.v. 
Dijk. Grcnsre::hter : l\l.Heorschop. 

Lens 5 : G.Ekelmans,J.v.d.Kluy,C.Veldink,W.;Crapuls,S.Dijlrntr2., 
J. Vel dink ,J. v .Bussel, G .Kempermans, J .J agar, J .Rui ten berg, J .Bi·ochard. 
~os. :G. Jehae. 
---r;ons 6 : J .Frijters, J .v.Westing,A.Kr-ol,H.Nsustepad,A.llopi)er.brou-
wer-s,J .Bom,A.v.Luxcmburg,H.Vr-oomans, ·.A.Hoefnagcl,C.Frankc,H.v. 
1/esting. Ras.: J.Schutte. 

Lens 7 : R.ll!ahiou,R.Becker,E.Löwenstein,C.v.Gein,H.Lau,N.Osse, 
J .Grooneveld,R.Gelauff,P.Schulten, A.v.Weers,A.de Jong. Gnms
rechter: A.Blok. 

Lens 8 : D.v.Lieshout, \V.v.d.Laan, A.Buys,F.Bierhof,F.v.Dijk, 
A.Poels,C.Kras,1!.Ilrabbe, F.Veelbefur,J.Srnit,A.Janssen. Ree.: ,R. 
Gelauff. 

Afschrijvingen vMr Vrijdagavond 9 uur aan da he:er J.Linnewee
ver, Slijkeinde 21,tel.639O9O. 
PROGRAM1IA SENIORE.li! VOOR ZONDAG,31 maart 1963 
Lens 1 vrij ; 12 uur Te Werve 2- Lens 2 ; 2uur Lens 3-Velo 3 
12uur VCS 7 -Lens 4 ; 12uur Lens 5-Rijswijk 7 ; 2u3O Lens 6-RVC 8 
12uur Lens 7-Marathon 4; 12 uur VVP 7 - Lens 8, 
VAN DE ECO: Uit de opstellingan blijkt, dat nü,t gekeurde spelere 
niet staan opgesteld. Mag het voor de bctroffor,de leden een ,:,an
sporing zijn zich ten spoedigste ta laten keuren. 

In ver-band hiermede ver-zoeken wij onze spelers alleen 
in dring,mdc gevallen af te schrijven. 

-:-:·-:-:-:-
VARIA 

Brr-eder Thenticus, nu weer- aan de bet8rende hand na zijn ope
ratie, dankt ul dugi.;ncn die er het hu~.1nc· aan hebben bj_jgcà.1"ugcn, 
dat hij tnnns de 'beschikking b,,.;,o::'t over Gen iel0visiGi.0e:steJ.. De 
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Do wedstrijd Foycncord-Reims waa het eerste programlila dat hij 
kon volgen, maar nu maakt hij regelmatig van hot appar.::at ge-
bruik. · 

-:-:-:-
SPORTTOTO. 

A.s. zondag 24 maart is TOTO n°20 aan de beurt. Indien U toto 
n°19 dostijds hooft ingckvi'd moot U in buii t van dit paarse 
fnrmulier zijn. Zo niet, dan kunt U con dergelijk c,xet:plaar ver
krijgen op één van onze vc.le inlevcringsadrcss.en. 

De gelijke spelen-pot bevat thans rc~d0 ruim f.30.000.-. Bo
vendien ver1-mchten 11ij geen lc on 2c. prijm'linnm:,.rs in Toto 19 
en mochten wij golijk krijgen, dun wordt deze gevoegd bij n°20. 
liet ziet er dus zeer aantrekkelijk uit. Een volledig ouderwetse 
hollandse toto reden Clm · w~or c0ns in to vullen. 

De laatste weken is de inzet beneden normaal gcbl0ven on wij 
menen derhalve dat thans hier het gc.z.:.gde " Geen_ woorden maar 
dafen " volledig "P zijn plc.& ts is. l!Glpt allen mode ·,nze: toto
inzet op de kortst m<1golijkc krmijn 0p het oude peil terug te 
brengen. 

1.rüTO-c.~mmissie. 
-:-:-:-

Geen wr>orden, maar daden •.. 
illict miljoenen andere voctbalvrionden zag ik de met spimn~ng 

vorwachte wedst:rijd van Fcynnoord tegen Reims. En met vdcn ver
heug ik me, ovGr d0 uitslag, die de RottcrdammE.rs u,n r"nde vcr
d0r bracht. En vanzclfsprt;kond was hot de volgondo avcnd de 
sportpagina van het Binnenhof, WéiHrnaar ik het tt:rst gr;:cp om 
een en andE,r nr;g eens dnor te nomm1. Op de -.~nrpagina had ik 
reeds een foto. gezien met c,ün lachonde Piet KruilJGr op de sch:ou
ders van juichende supportc>:rs. Louk ! Maar do sportpagina bracht 
de, grote tele.)J;l'.'atolling: d~zelfdo Piet Pruiver uls comèdiant. 
Alsnf hij oen heldendaad had verricht, vertelt hij, hoc: hij op 
dr• vlaktü was blijven liggen <1m het dt, scheidsre;chtcr L doen 
voorkomen, dat hij door een Fransman ztn::.ar ;·1as gGvloord~ Zo(:.at 
zijn gasten wel met een strafschop z"udon wor:len opg&knapt. Dit 
nu is vnor een sportman een onwaardig gedoe, waar geen eerbe
toon maar protest bij past. Dit heeft met eerlijk vechten vnor 
de ovurwinning niets to maken. Hot was con poging om de arbiter 
nnprettig te misloiden·en de tcgwnstandor eon loer to draaien. 
Een pupil zou er een ernstige vermaning van zijn leider voor 
krijgen. 

Vnor de vnlgonde ronde aan Feyenoord van harte groot succes 
toog0wcnst, maar zonder, nnsportief c0mcdicspel. 

P.Juffcrmans 
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PROGRA~½:Î.~ JUNIOREN :CN PUPILLEN VOOR ZATERDAG 23 MAAR'.!' 1963 

-3u45 Lcms 7 - D!IBRK 
-3u45 Lens 8 - Den Hoorn 3 
-3u45 RaYa 8 - Lens 9 
-2u30 Gr,W.Vac 10-Lons 11 
-3u45 Lens 12- Wit Bl.RK 4 
-2u30 Lens 13- Q,. Stc;ps 11 
-2u30 Yalkc.niers 6-Lons 14 
-lu45 Vredcnburch Pl-Lens Pl 
-lu45 Rava P2- Lens P2 
-lu45 Lens P3·· Vc>10 P4 ·· 
-lu45 Lans P4- Juventas P3 
-lu45 Lens P5- Velo F5 
-lu45 DHL P3 - LEnS P6 
-lu45 GDS P6 - Lsns P7 
-2u30 Lens PS- VVP P5 
J)E OPSTELLINGEN: 

G 1 L 5/3 Vl 
G 1 L 4/3 V2 

Terrein Zuidtrpark -2dc god. 
" Buurtv;eg 

82 16/4 V 3 , 
(.'.2 L6/4 V 3 

Tor.:::·cin Rnttcrdamsoy;og 
" v,Vrcd<onburchwcg 
" Zuidcrpork 

Gl L 5/3 Vl 
G2 L 6/4 V2 
9,2 L 5/3 V3 
1 cr .. cin· te: Delft 

" te Wateringen 
G2 15/3 V2 

Lens 7 : als v0rige ,reek gc.publicccrd. Rc,s.: J .:Snglebe:rt,,i.d. 
w-;;:àrt. Lei dor : Dln .R. BJ "k. 

L~ns 8 ·: als· vorig0 wc.ck gepubliceerd. Rcs.: R.v.d .• Ackcr, Lddc_r, 
dhr.F.tkskcr. 

fons 9 : R.Ovc,rto~ro, R.Duyvcste.ijn, M.Brockc, G.v.d.KJ0y,·A.,an Es, 
J.Jcnsscm, J.Jchco, :E:.D~gLner;F.Jehcc, A.Claasscn, .~.de BrouV!Gr. 
Rem.: J.Luivc.nvoorde. Luider: Dhr.11.K.ètman. Sarr:cnko.::st.: 3u20 in
-gang torrein Zuidcrpark, 2fü, g0à.'~Ol te (achter ADO ) . 

Lens ll.: als varige we;e;k gopublic~crd, Res. : J .WcbberE>. Lc;fü,r: 
Dhr .A. van Gastel. Samc;nkomst: lu45 Java brug ( zie R•_sorvop~·ogramr1a II) 

Lens 12: als vorig:::· week gepublicu.rd. Ros.: J .Ifoycm, t. Schuurman 
Leider: Dhr .J .fü,rsbonm. (zie Rc.serveprog°î-äiiiiiia II ) . · • 

Lens 13: A.Vervaàrt, J.Ho~fnagel, A.Duym, C.Roaduyn, R.v.Boh::,cmen 
N.v.Lu.t:Îwen, 'i'.H:.0r3chóp, }'.Herremans, C.Vervnart,J.dc, Jon!,h, .. 
'i'h.Hoc,fn,:gel. Rcs.: F.van ValkGr. Leider: Dhr.C.Vcrvnart. (zie 
Reserveprogramma II ) . · . 

LGns 14:' F.J.lon<ic,l:::ers, R.Guit, J.Blok, !LCrama, E.Gro"n,,T.Vcrbur1mds0 
J .Holt, B .Epskamp, A .Eykcians ,H.Mejan,R.Blok. Res ,_: H. v.Bcrgom, 
P.Castonmillor (zitc fü,servoprogramma II ) . Samenkomst: lu45 Vcluwc-
plcin. · · 

Lens Pl: als vorig~ ,,. ek gc.public,oerd, R:,s.: C.v.D,.olen. _!:,cider: 
Dhr.J.Borsboom. Samenkomst : lulO Voluwoploin (zie Reserveprogram-
ma I ). · 
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Lens P2 : als vorige week gopublic,erd. Rcs.: Th.Janssen, 
kider: Dhr.A.Bogisch. Samenkomst: lu30 ingang Rava-VVP-tcrroin. 

L,;ns P3 : als vorige: wook gepublicu,rd. Ros.: J .Rie:ntjcs. Lei
der:. Dhr.J.v.d.Knaap. (zie Rcservc.programma I ). 

Lens P4 : als vorige wcok ge:publiccurd. Rcs •. : E.v.d.Brock. 
Leider: dhr.P.Epskamp. (zie Reserveprogramma II). 

Le:ns P5. : als vnrigu w,,,,k gepubliceerd. Rcs.: N.Dysselbloom 
Luider: Dhr.1' .• Blök. (zio Reserveprogramma II ). 

Lens P6 : P.Milt ... nburg, Th.Thomasscn, E.de Gr,~rt,R.Laurier, 
ll.Ovcrbcck, B.v.Gorkum, J .D_;J1<,ycr, P.v.d.Br~umer,F.de Hu,r, 

· A.Hoitink, F.du Klcyn. Ros., lf.v.Bcrlo.Lecidor: Dhr.J.Nuyuns. 
Samenkomst: luur ingang 11....nstcrrein. ( ZiL r'-'scrv0programmaJ.) 
"tcr:s I7: P.A.dc. Hr;.anj W.Schcltcnn, J.Egbcrts,R.Vinkesteyn, 
L?van L:.:.cuncn,G,v.Bcvcren, Gg8t.._inm~n,Th.Booms,P.v8.n Dorp,L. 
liothkrans, C.Esser. Res.: F:.Bc,rckcnkcmp,M.Kok. Leider: Dhr. 
C.Kras. Sam,mkC>mst: lulO; Lc,ywc.g, hoek Hcngulolaan. 

Lcm~ PS: E.v. d .Broek ,F. v .1.hurik, L. Egberts, P .M,:mders, N .Ilyssel
bloem, F .Hel v(,nsteyn, R. Ober, R.Krul ,H.B0ukc..nvcld, ï'. Lustcnh0uwcr 
P.do lfocn. Rcs.: E.V,rschcor. Lc,ider: Dhr.A.Janssen ( let op: 
cnkelo vnn dez; spèlors staan ook in P5 opgt-stuld, of, als re
serve bij P4. 

-:-:-:-
PROGRAMl,'[A JUNIOREN VOOR ZONil.AG,24 MAART 1963: 

-12uur Lens 1 - SHS 1 
-lu45 Lens 2 - DHBRK l 
-3uur Lens 3 - Vkstlandia 

G2 L6/4 V3 
G2 L6/4 V3 

2 G2 L6/4 V3 
-12uur Lens 5 - RVC 
DE OPSTELLINGEN: 

G2 L3/4- L4-V2 

Lens 1: als vorige wG0k gopublic<cc.rd. Res.: C.1lars.Loider: 
Dhr.J.Hicmen. 

Lens 2 : nls vorige weck gc,publicoord. Res.: A.Brouwcr 
Leider: Dhr .F .Mcsker. 

Le.!l.ê_.l_ : A.Vorbarendso, l,'..Horrcmans, G.v.Bijnon,R.v.d.Velde, 
A.v,d.Wal, A.Kocleman, A.Klc..in Brctulor, Th.v.D~mburg,M.Bruinsma 
E.V/armE:rdam,B.Brommr, Ros.: A.Verburg, R.Flin.1c. Leider: Dhr. --- -J .v.d.V/al. 

Lens 5 : als vorigo w.:ek g0publiccerd. Ros.: J.Lukassen 
Luider: Îlhr • .A.van Gastel. 

ATTENTIE. JUNIOP.EN EN PUPILLEN ! 
Afsc,bri.ivin.e:or,: v<'>i,r vrijdngavcnd 7uur aan dhr.A.v'.m Gastel 

T0matenstraat 166, tel. 339900. 
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---------------------------------------------------------------
:ESERVI:PROGRAJ/iHA. I 

Als zatGrdag alle pupillenwedstrijden mochtGn worden afgelast, ... 
pckn wij mot dric.clftallon nl. Pl, P3 en P6 op Hoitrust··tc.g·en 
.BS. 

Do HBS-volden zijn nl. vnn z._cr goódo kwali tci t cm worden maar 
;cldcm afgek~urd. 

Dc.:nk om hE;t vnlgcnde: 
• deze wqdstrijdcn gac.n aililoen door alo d-s kompeti ticwodstrijden 
voor alle pupillonelftallc,n z'.,jn afgelast. Dit kun je zien op 
de afkouringslijsten; 

. als ·hc.t vrijdag of zaterdag ·voel heeft geregend, bc;stant de kans, 
dat ook hot HBS-veld onbespeelbaar is. Je kunt dan zcterdag tuesen 
12 cm 1 uur telcfoni.sch infcrm,:ren of de.zo y1cdstr:'.jden door(;c,an 
(339900). 

~ als deze wedstrijden doorgaan, worden do sp:lcrs vnn L0;1s Pl, 
P3 en P6 verwacht op oen van d0 volgende punten van samenkomst: 

-luur Ley·;mg hoek lfongGldaan 
-lul5 Valkenbosplcin hoek Val<enboslaan. 

IBSERVEPRCG!U,l.'il1A II. 
Als z~terdag onze velden zijn afgokcurd, is er hot volgende 

re ccrvt... programma: 
[n do zaal aandc GhGynstraat 51: 
- om 2uur: A,van Essen, F.Blok, C,Lcmot, A,Huis, C.Groon, A.Hoek, 

H.Dank<Jrs, L.Egborts,H.v.LG~·mwn, F.H-,lvonstoyn, P.F.dt; Haan, 
lei.Schol tcno, R.Krul, E.v.d,Broek,P,van Dorp . "'amenkomst: 
lu30 ingang Lc.nstorrein of lu50 bij dr: zaa-1. 

om 3u30: (dus om 3u20 aanwezig) 
F.v.Bo!J:ecmen, H.Egb,:,rts, J .Fr0tz, Th.Hoi.;fnagol,A.J.:mssen, 

A.N~._cke, C.Rooé!.uijn, H.Verbarcndse, H,V.:Jrhougd,C.v.Velzen, 
J.v.d.Z!llm, J .de Jongl:. 

In d~ zaal aan de lllar·tcrrcde 12 , 
- on 2uur { dus om lu50 aanc;e:zig) 

H?I:othkrans, R,v.d,Bemt,Th.Bruins, J.Walsarie li'olff, Th. 
Brochard, J.Cobben, D.Brandenburg, R.Eykc;lhof, J"d_ Broum,r, 
[I.Suijkorbuijk, H.Hassing, A.Kortokaas. 

- om 3u45 ( dus om 3u35 aanwezig ) · 
J. Webbc:i:'s, E.H"cfnagGl ,N. v. L(..•-:::uwcn, T .Hc.erschop, F .Herrcmnns, 

J .Bl0k, H.Crnma, E.Gro0n,J .Hol t,A .Eyll:mans, H?l\fojan, H. v.Borgom, 
p;castcnmiller, L.Duys, J.Nuyen, ~.Schuurman, J.Vcrschuil. 
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L,ms 1 - DHL ; GDA - Lens 2 ; Vr-d~nburch -kns 3 ; L-cns 5-DHL ; Lons 6 - DHBFJC ; Gr.·;r. Vac - Leens 7 ; Vr"d0nburch -Lens 8 ; Lens 9 - Bl.Zwërt ; El.Zwart - Li.:ns 11 ; DHL -Lens 12 Lens 13- Gr.\v.Vac ; Lens 14-ïicstlnndi:: ; Lens Pl-IlFiL ; Ltns P2- Bl .Zwnrt ; Vankcnit-rs - Lens P3 ; GDS - Lens P4 ; Wilhclrr.us - Lens P5 ; Lrns PG - OSC ; Lc,ns P7 - GDA ; V0lokns P8. 

==;.-:,,=:;:::::=====~========--===:.:::::..-:==:;:::::-======--:=.========-========='-==-

... 

• 

• 



DLLENSREVUE ---------------------
Weekblad v.d.R.K.V.V.''LENIG en SNEL" 

Redactie: A .Prels, Wilhelminustr, 26-Ln,,sd.uinen 
J.Kuypers, Mcl~enstr.18,Den Hc.ag 

36c Jl,ARGAJ!G (1962-1963}n°29 28 l.'.m.rt 1963 
---·--~------=--------------:;:------------==---- -:;:;:·, =-==:=-==-----=----

LENS 1 ZAKAG:CNDA 

Donderdag, 28 Maart 1963 Ju,oiorentraining 
Vrijdag 29 Il Seniorentraining 
Zaterdag 30 " Lens jun. 7 t/m 14 Pup. l t/m 8 
Zon·~~ag 31 Il Sem. 1,2,4 t/m 8, jun. 1,2,3,5 en 6 
Maand:;J.g 1 April Clubav,md, klaver j::1fJdri ye 
Dinsdag 2 Il Juniorentraining 
Woensdag 3 " Junioren-senioren training 

pup, vmds tr. tegen Y/esterkwartier 
Donderdag 4 " Juniorentraining. 
=========--~=======================~=====--======---------~-----
R:LDACTIORELE OVI.RPEINZTNG. . 

11ijde!1s de barre -:linter, volgens de st~tistieken een der he
vigste uit de l;;.s.tstE: drie ec,uv1en, is het een ,'.:J.C.!lto.l jong:..: ::,.nui
ters. in d1:~ Lc=-nskring niet ontga&n, hoe· vele sportcntoesi&sten 
week na week werden teleurgesteld in hun verlangen nacr de edele 
strijd om de bal. 

Anderzijds koesterden diezelfde j"nge snuiters een hdmelijke 
bewondering voor leider:; en spelers, die door een verstandi6 be
dreven training zich fit wilden ho:iden voor betere tijden. 

Om nu de tc:lourgeetelden én de ijveraars, maar d~sncods ie
dereen, een geno8gen te bereiden - mag het a.u.b. na l[I0 1n '71imter?
hebben de reeds eerder g0noemde jonge snuiters ~en meer dan merk
waardig plan gevormd. Hun bedenksel is voor het huidige sportgeslacht 
volkomen niGuw. Zij willen nl, m,rnndng n. s. tussen 8 ·en 9 uur op 
de Hengelolcan een de .:011s tratie geven vun een handlc--pm,dstrijd. 
Neen, het is geen vergissing: inderdaad handlo0p, niet hordloop. 
:Cigenlijk een cnmbinatie van deze begrippen : h6 t w0rdt een hand
hardlooprace. lrien begrijpt het : op de honden lopen met de voeten 
in de lucht, Enige j2ren geleden telde de 'ileir.iarstr.school oen 
tv:E•etal leerlingen , die erin uitmuntten, En nu onzo vrienden ! 
Zij denken klokslng 8 uur te starten tegenover de, patat,s~frites
kraam op de Hengel~l,aan E:n zull&n trachten binnen tien minuten 
ons clubhuis te bereiken. üp het bruggetje gaan zij oven recht
stG!ldig in verbsnd met c-v--2ntucle hloeds("·mlo"'l)mOeilijkhedcn Het 
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wenst is langer den+ 5 minuten achtereen te hnndhardlopen. Dit is trouwens als voorVT~nrde gesteld door de wne.rn~mend burge
meester, de h1:er Dankr;lmar,, toen hom als J.oofd v2n de roli tie 
tocstemr;,iag werd gevraagd. Die toestemrai.ng hing trouwens toch reeds arn een zijden draadj8 en vrerd eerst verlt0nd, n.s.dat onze handhardlopers t•m stadhuize r.un verv:l te; hr.:nden hr..dden ge
toond. 

J.,Iaar goed, die zc>rg is nu voorbj.j. B"11.ngstellenden kunnen 
de race dcsge1,onst V"lgen vrmuf de pat::-.tcs-fri tes-kraam of zich in ons clubgeb,,uw opstellen tem.indo de wakkere kmdhardlopers 
met 0cn vmrm appla1,1sje te bèlonen woor " het sterk st1)kje ,;taal", 
dat zij gaan vertonen. 

Omdat het niet ui tr:emaakt kan worden tot ·uelke commissie zij zich moèsten wenden voor een ordelijke organis;tie, meenden zij er goed ann te ,'.oen :ülec.n de Lensrüvue voor hun karretje te 
spannen en de rest over to laten nan de gedisciplineerdheid .van de Len3vrienden on - vriendinnen. 

Als een not:.- gaje mogé ean boverLsta.nndo v;orden toegevoegd, dat onze huidige voorzitter iu zijn sbnke jnren zelf oen zeer bu.ndig han.dhardloper vras, die er geen been in zeg d:::i d,.stijd8, 
beroemde .Arie W,,rmerdam en de even vermcarde Jan Café onder de duim tu h~uden. Destijds wist men nog niet van rndio-en tele
visie, mm:r de f·tot van hun nek-aan-nek handhardlooprace op dà binnenplaats van de Wcstoindeschool hooft in de etalage van fotograaf Blom op de PrinsGgracht c,en ongewone bdlangstelling ge-trnkken. ··' 

Jammer derhalve, dat de heer Jan Cottaar ons niut kon beloven de wedstrijd voor oen··kluvisiezuitzending to doen opnemen.ZGlf meedoen ligt helcmn&l niet in zijn bedoeling, maar mochtem zijn werd zaamheden hem in onze richting brenger,, dan kunnen wij de kennismaking met hem hernî<,uwen .. Inmiddels, hoG leuk dit ook zou ~ijr., vm richten met grote spunning onze aandacht op n.s.mf:can
_<l.ag 8 uur in de a_,!ond aan d0 Hengololaar .. 

UITSLAGEN: 
Senioren 
Paraat 1 
Lens 2 
Cel.5 
Lens 4 
Cel.7 
DHC 9-Lens r 
Lans 8 

Lens 1 
Vo,.rburg 
Lens 3 
Rijs.5 

tiê~4~ 

-:-:-:-

1-1 
2 3-2 · 
3-5 
2-3 

ï~i 
- Concorclin 4B7 

Juni0r0n 
-Lens 1 SHS 1 1-2 

Lens 2 - llIIBilK 1 2-3 
Lens 3 - W .l,mdia 2 3-0 
Lens 7 - DIIBRK 4 1-0 
Lens 8 - Den Hoorn 3 12-2 
Ravn 8 - Lens 9 1-6 
Gr.W.vaclO-Lens 11 1-?. 
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vervolR-Uitsl.Jun.--------.------------------------------------
Lens 12 - W .Bl.R.lC 4 5-0 vervolR, pup ..... 
Lc,ns 13 _ Q.St.11 7 _0 Lens P4 - Juv.:nodS P3 
V 11 6 _ 1, ~ 14. 

3 
O Lens P5 - Velo P5 

a c, en~ - DHL P3 - Lens P6 
Pup. 

0
_

2 
GDS P6 - fons P7 

Vredenb ,Pl-Lens Pl Lens PS _ VVP p5 
R:!va Pl -Lens P2 0-5 
Lc,ns P3 -Velo P4 
In ballotage: Officieel 

64 F.J.M.Disseldorp 12.3.54 Hertonrade 252 
65 R.A.Tui.Hoefnagel 31.5.53 Tom,;,knstr.243 
66 J.Hclwig 8.3.46 Ten Hovestr.18 
67 R.J.v.Broekhuijzen 29.1.49 Henge.lolaan 930 

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

· ELFTAL-C011::ISSIE: Tot ons genoegen kunnen we m2dedelen, dat de 
heren 1.de Boer en. F.lfourik op vcrzoe:k van het dngelijks testuur 
zich bereid hebben verklaard v 0 or het lopende verenigingsjaar zit
ting te nE-mon in de ECO. Het is b,,kc,nd, do.t genoer:Jde heren, in de 
laatst gehouden jaarvergadering bep,;aldc bezwaren hadclEm tegen· de 
samenstelling van de cao. Ondnnks het fsit, dat zij dE.ze bezwaren 
handhaven, hebben zij het bèlang van de vGreniging voor laten gaan. 
élnzerzijds zijn nc de heren de Boer en l!Iourik hiervoor bijzonder 
erk8ntdijk. We zijn er van ov.::rtuigd, der onze elftallen in de 
komende maanden van de cco de bolangstelling zullen verkrijgen, 
welke voor een goed verloop van de competitie noodzakelijk is. 

-:~:-
VAN HET WEDSTRIJDFRONT - Wat komen gaat: Het tweede gnat de bij
zr.nder mooilijkG ui tw8dstrijd tegen Te We1·ve 2 tegeir.oet, 00n wed
strijd die thuis d. stijcls een ben:ccuwde en onverdiende 2-0 zege 
oplc..verde. Te Wr..rve heeft zich na een serie, nederlagen in het begin 
zoBr sterk hë:rsteld, roden wnarom ,10 ,:,en zeer zware wedstrijd voor 
Lens. 2 in het verschiet zien. Hopelijk zijn onze reserves b.::tcr op 
dra.sf dan jl.zondag, anders zien we het soober in. Lens 4, dat 
zondag zo verrassend van Rijswijk verloor, komt in hot strijdpt.rk 
tc:gE!n het niet bijster hoog ge;klasseerde_ VCS 7. Daze wedstrijd 
moet toch w81 gev,onnen kunnen worden els de 2.chterhocde tenminste 
wat betrouwbaarder speelt dnn tegen Hij swijk het geval wus. 
Lens 5 en 6 ontmoct8n t,wo Rijswijkse tcg.::nstcndcrs, r<;sp.Rijsw. 7 
en RVC 8. Het vijfde zal zich toch echt wel moet,m herstellen na 
de debacle t,,gEcn Celeri tas, terwijl het zesde juist moet ·cantohen· 
dat de r:,onstcrzegc op DEC géén ve,::gissing is gcwcGst.füoidG tc,:rn,s 
zullen het tegen deze stugge tcgen.sfanders bepaald niet gerr;aklw-

. lijk krijgen, een r;:,don temeer om E:r voor de vclle 10070 k5t-,naan 
te ga2n! Lens 1 -nt~oot thuis M:~ro.th,...,n 4~ oLn ploeg v.•ë::n::r-r.ran dos
tijd.s vrt j gGIL~:•:kolijk wcrè! g;;,, wrnncne ~?1.d-:1nks de znntl~ .. ~ ~ ... -':-·::- i"' llSC 
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gelLden nederlaag, gotgten tegen ·oen dergc,lijko sterke ploeg 
heus gc;en schimdG is, verwachten we winc t voor Lens 7. Het 
achtste tenslotte gaat naur VVP 7, (,en ontrn.oeting w:iarin de on
zen vrijwel zeker een nieuwe ncderlcag zullen lijde:n. Hopelijk 
wordt deze binnen de pc,rkcn geh0uden, zodnt WG gu8n 7-0 uitslag 
~rnnls dr stijdc thuis te. zien krijgen.· 
Wat 1;m1eest is : lfot C8rstE: bE-hc:alde. tcgLn Parélat eindelijk weer 
csns CE.n winstpuntje. Hot ,;:1s een niet onae?rdigc r.·edstrijd. 
wat~rin vooral de L1_nsdüfl.'t1Si0, · met nr:mc gor.lie KDGS v.d"Bcc.k, 
een z2ur goc.:de indruk mankte. Lens he:eft gE.:rui~c tijd voor.ge
staan, PRr~iat wenst,, echter niet te verliezen en wiet gelijk 
te, m:;.kcn, waardoor c0n 1-1 uitslag onts1;>nd die de V€irhouding ec 
echt vrcl hot bLste rrocrgcf. Lens 3 l~vc,rde een ,:u:r huzaren
stukje door met 10 mem 11.c,t r.l tijd moeilijke C"l"'ri t:::s m8t 3-5 
to kloppi...n. ·:.:e hoor~erl'·' dat du versterkte Lensd.::fcn::üe het prima 
deed terwijl dt; 3 ufans voorhoede Looyestein-VE.n l1lurcn-H2llcen 
lI:c-t sch,:-rpo uitv:.:llcn de nodige keren voor succes Z'lrgdc. Het 
vi.::rde stclc1.: h,,vig kleur door de 2-3 ncdc:rlz,&g kr;cn het toch 
vrij lz:ag gcklass<lrde Rijs,,ijk 5 .Ln hc t bcg~n allcm:rnl zo ,;.,1r
dig went op ctn g,.,·gwvcn !1.oment stond het 4de doc,r tw(,,.:.; doelpun
ten vc.n Wi tting mot 2-û voor. Heclm:s begon de &chtG~ude juist 
toun to kn·--....:.icn Gn gc.Î ~ nkcle mooie kansen weg, 1.7r.'q~n Rijz
wijk driemCcnl wist te profiteren. Lens 5 werd tegen Ccleritas 7 
eenvoudig onder do voet gelopen, nn Gen 3-1 achterstand bij de 
rust kï;&f:l het (;indo mot Ct..;n fikse 8-3 ncdGrlaag ! Het zesde 
verpkttcrdc DIIC 9 met mcar lic:fst 8-1. Vqoral na de rust die 
met een %-0 voorsprong nanbrak, ging de Lcnsdoelpunter,machine 
op voll...: toç;r0n dra~:ien. DHC kwnr1~ niot vcrd.E.:r dun één scheihel 
doelpunt.Lans 7 hoeft het niet kunnen bol17crkcm t0gGn osc4. 
Spijtig 1 want hGt was niet nodig' geweest" Vt.;el onkans voor Lens, 
meeval voor üSC en de sch<:idsrc,cht8r .... deden de rest (2-4). 
Vele spelers van Lens 7 znuden· de truining voor Scmiorcn op 
vrijdaguvcnd v:81 moeten bijwonen. Ht,t is wel nodig, niet·.,c.2.r 
P.Schulten ! Luns B ging n,~ ,een goede stort vin üen 1-0 voor
spreng toch met een 4-1 c:chtcerstand de rust in. Na de p:::uze 
vic:l Lens fc,l €:an en liep tot 4-3 in, wctctrr.o. de zeer snelle 
Concordi&plocg onmiddellijk wcc,r tot 7-3 uitliep. Lens hcd in 
deze ,wrdige wedstrijd het l:::atste woord, zodctt 7-4 de eind-
ui tslng werd. 
PROGRAl,lll!A SENIOREN VOOR ZONDAG, -3ï'M..tAE.T 1963 
-:?uur Lens 1 - H!IISH l Vold l Geb. 1 Lok.5 
-12u. T~ Werve 2 - Lens 2 Terr.v.Vr.dcnburchweg Rijswijk 
-12uur VCS 7- Lens 4 Tcrr .D~demsvo;:;rt,1, g nr:cst Lens 
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uur Lens 5 - Rijswijk 7 
.30 Lens 6 - RVC 8 
'uur Lens 7 - Tubra th0n 4 
:uur VVP 7 - Lens 8 T,:rr.Zuiderperk, 2de gcè.cel te. 
: OPSTELLINGEN: 
JCllG 1:. C.vod.B(.;t..:k, "Vl~H,..:nsen, H.H~kc·t,.A.Linnt..wcc.ver,CoPl-ttcrs, 
Nieuwenhr:.vt.n, W g V1,:,.:nd0rbos, ·;7. v .Lijden,H. J::cnbs ;lf. RO<;duijn, :r1

• d8 
,ogd. Res.: F.Burghouwt,:'..Suijkorbuijck, G.v.Duuren. L,,idcr: 
A. ,,.d. Stnen.S,:rwnk~mst: luur Clubgebo-µ_17. 
,È.:nS 2: R. de Waart, J. v. d.Mcc"r, H.K1.:;rnper, B .Hc;ridrichs, J "R::1s ,ll.f. v .. 
. lfhout, 1.Jo.nsson, H.P.v.a .• Spck, G.H.:ültecn,C.Fnmke,P.l•Lc.rshook 
,s. :M. Suykerbuijck, G. Looyestein, C. v. Brc,ugGl. LGider: Tihr. Te I\!iE,y. 
Jens 4: H.Verhcugd,L.Hc.nseen, lî.P!].nnckeet,W.v.Vlusting, J.v.Diss&l, 
de Zwijger, J. Wi tting, J .Ruypcrs, J .Brussel ,P .Bl•rgcnhor,:.gouwen, 

.Burghouwt. Rcs.: O.Nuytens,P.Hakct. 
~ .. ns 5: G .Ekulmr.ns, J. v. d- .. Klüy, C. VclG.ink, lil oKrcpL: 1s, :S .Dijkstra, 
. Duym, J. v. Bus scl, .A. de Jong, J. J,1ger, J. Rie:;;H.,n, .J. Erach::rd. Rcs. : 
,Rui tcnbcrg, J .Bom. , -- · 
:,ens 6: J .Frï;jtcrs, J.v.Wc.sting,A.Krol,H.fü:.:.·stl!Fd,A.!ioppcnbrouwc.rs 
.Bom,A. v. Lu.'s'.cmburg,H .• Vronmo.ns ,A .Hocfne.gc,l ,A.v. Wc,crs ,Il. v. 7ks ting. 
,s.:J.Schutte. Grc,nsrc.chtr:,r: G.Jc,hc,c. 
'.;ëïîs 7: R .1fohic. u ,R. Bt::cker, E. Lö;,,·ens te;in, C. v. Gein, !I. L::.u, N. Osse, 
, Gro-.r,.._ ve::ld, R.Gelnuff, P. Schul ten ,F. Ve,tclbGhr ,A. Blok. Res .A. vnn 
)~rs. 
~Gns 8: D. v .Lieshout, VI: v.d. 1,~,m,A .Buys, F. Biurhof, t'. v .Jlijk ,H .Drab be 
. Peels, J. Smit, 0. Krc,s, R .Moe s;;,an, A. Janssen .Ros. : H. van Dijk. 
~fschri jvin,gen v66r Vrijdagavónd 9 uur ;;,,:n d~ hu.ar J. Linncweever, 
lijkoinde 21,tel.639090. 
t'ROGR.lüdl,IA SENIOF.EN VOOR ZONDAG. 7 APRIL 1963.: 2uur Lens 1 - VEP 1 
2uur ADS 2 - Lcns2 ; 12u, Lens 3-HBS 6; 12u.EMT 3-Lens 4;12uur 
:.ns 5-BMT 4, Lons 6 vrij;?u30 SEP 3-Lc:11s 7; 12u30 HDV 4-Lons 8. 

-:-:-:-
ROGRAMl,IA JHUOREN EN PUPILLEN V~OR ZA'LERDAG, 30 1foc.rt 1961:,. 
3u45 Gr.Vi. Vac 6 - Lens 7 Terrein Buurtweg 
5u45 Vredenb.11 Lens 8 · 11 · v.VredcnburchwGg 
3u45 lens 9 - Bl.Zw.7A Gl L 5/3 Vl 
2u30 Bl.Zw.8 - tc,ns 11 Tcrr;:,in te V/assE:naar 
3u45 DHL 14 Lens 12 11 

. te llc,lft 
3u45 Lens 13 - Gr.W.V:.:c 11 G2 L 5/3 V2 
3u45 Lens 14 W~stlo.ndia 11 G2 16/4 V3 
lu45 Lens Pl - llHL Pl Gl 14/3 Vl 
lu45 Lens P2 - Bl.Zw.Pl G2 16/4 V2 
lu45 de Vdk,;nic,rs P2- Lc;ns P3 Terrein Rctt.:rdams0wcg 
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-lu45 GDS P5 - Lens P 4 Terrein te Wnteringcn 
-lu45 Wilh.P3 - Lens P5 Terrdn te Voorburg 
-lu.45 Lens P6 OSC P4 G2 L 5/3 V 3 
-2u30 18ns P7 - GD.~ P4 G2 L 6/4 V 3 
-lu45 Velo P5 - Lens PS Terrein te Vlnteringen. 
DE OPSTELLINGEN: 

Lens 7:F.C:römbergo,J.Groothuizen,]).v.d.Stoen,J.Kickrt,W'.Vcr
ba:rLndsc ,H.Koot,R.Brnnfü,nburg, N.N. R.Pvt;;rs ,H. Brnndenburg, 
J.liiiddeldorp.Rcs.: H.Mc.skcr.kider: Dh:r.R.Blok. Samenkomst: 
3uur Javabrug-.--

Lens 8: G. Cr,-,ma ,R. duyv-,stein ,G. v.d. Togt,F .l'.,_yer, J. Vcrhcar, 
J.Janssen, R.v.d.Wal,F.Straathof, W.Eyck<.lhof, P?Hclvenstcyn, 
A. v .d.Bc<.k .Ren.: J. v .Dissel. Leider: Dhr .F .M<.sker.Samenkoms,t: 
3uur Voluwcplcin. 

Lens 9: R.Overtoor-,,iiï.Broc;ke, Th.Duys,G.v.d.Klcy,A.v,:n Es,F. 
Stn.athof, J.Jehee,E.Degcncr,F.Johce,A, Clc.àssen,A.de Brouwer 
Ros.: A.van Acker.Leider: Dhr.H.Kc.ctman. 
~s 11: als vorigG weck. Res.: J.dc Jongh.Lcider: Dhr.A.van 
Gcstel.Sm;;,mkomst: v1ordt nader bëkc.nd g<."1lr,ckt. (zie re,servepro
grnmrna II) 

Lens 12: F. y.Bohcemon, H.Egbcrts, C. VcrYD&rt, J. v .d .Zalm,A. J:cms
se,n, J .Fretz, C. v. Vclz<.n, Il. Suijkerbuijk, !L Ve:rhcugd,Á.Kortckaas, 
~h .Hocfnage:l. Ros.: F. v. Cal kür, J .Eykmc.ns, Lë:idcr: Dhr .J.I.fü.c.rschop 
Samenkonst:2u.45 Vcluwcplc.,in (zie rcn.progr.II ). 

Lens 13: A.Vcrvcart,A.N ccke,A.Duym,H.Ho<.fnagol,R.v.Bohe€-mon, 
C. Rooduyn,H.H2.ssing, T.H~<orschop ,F. Hcrro __ 2ns, J. Ve:rb,:r;:,ndse, J_. 
1foy\èn. Res.:N.v.Lc,mwon,L.Duys.Leidor: m1r.C.Vorvc.art. (zü, • 
res.progr.II). · 

Lens 14 :F .Mondcilacrs ,_R. Guit, J .Blok,H. Or ama ,E.Groen, J. Wc:-bbcrs 
J .Holt, P.Cast8nmillcr, B.Epskamp,II.1,fojan,R.Blok. Hes. :H.vun 
Bergem, L. Schuurm::m .Lüder:Dhr .Jï.Blok(zie r-.::serveprogramnin, II) 

Lcms Pl: W.Kouwc;P.hoven,P.v.d,A,ir,J.Colpa,G.de H.-.ngd,G.Bruinsma, 
ll.Bijsterveld ,A .Hn):l,B .Kool, .• B2.kkGrs ,M. du Wit ,W .K;:,dmcn. Rcs: 
J.Hi0ntjcs, L.Rothkrans.Lcider: Dhr.J.Borsboom(zic r0sprog.I) 

Lens F2: B.v.d Lans,K.Schouw,C.Grimbergen,B.v.d.Sprong,B.Lus
tcnhnuwElr,G.v.d.Vcldc,H.v.Hulst,H.Éggors, B.Hoi,gevucn,A.Hem
brook, L.v.d.Vcldü. Ros.: J.v.d.Hcidun, Leider: Dhr.A.Bngisch. 

Lens P3 :A. Tinncnbrook, P .Bl,mken, C. Schrover,G. Crombcrge, G. Duy
vestoun,R.Bogisch, R. v. Ylassom, Th, J ansscn, A .Luscuère ,A. Bildv:r
bcck, J.Dfussoldorp. Leider: Dhr.J.v.d.Kmrnp. Sam~nkomst:luur 
Veluwcploin. (zie rc.s ,progr/II ) •. 

Lens P4: C.Grocn,A.Y.Esscn,Ch.L~mot,J.Roozcnburg,F.Blok,P.A. 
de Hoon, C.Blok,L.Huis,F.Cobbcn,P.~Ic,cmskc>rkil1.Hoal<;.Rtc.: A.Vcrva~~rt .J:1t:i~§E_: n~1:::-, P "Ep,]kc.mp. Sr,:rr.~nkomst: lul O ·GyH•.!g/Hëngclols.~n 



Lens P5 : H. Fijnioppel' 1. Egb0rts 'H .Dankors 'p J.fondi:i:rs;iï::-v .t1'.3üwên 
~ .Hc,l vonsitoyn, P. v .Dijk, F .Disseldorp, P .d,. Vries ,-,-✓..Englcbcrt ,P .de 
!Ican.Rcs\':B.v.d.Putten. Scmonkomst:luur Vl.luwcplcin. 

Lens P6 : P.Miltonburg,Th.Thomassen,E.dc; Groot,J.DcmcyE-r,H.Onr
bcuk ,R. L,mrier ,F. de Klcyn, P. v. a .Brecmor ;E. Verschoor,F. de Heer, 
B.v. Gorkum. Ros .. = A .Hoi tink.ki der: Dhr. J .Nuyons. _ 

L0ns P7 : P .!:til ten burg, H. OvE.:rbook, :ilh ~ Thomnsscn, R .Berckenke.mp, 
J .DCm .... yer, J .tin tla, Th.Borms ,M"Ko1t; J .Lgberts j C. Ès • Gr ,13. v. G.o:r:-kuo 
Rt.,s. :P.Lucknhciuw2r.Loider: Dhr.C.Krcs. · · 
r;;;,:;'s PS : F.;. v. d .Brook, F .!,!nurmk, P. v. Doeveren, N. Dys sc,l bl oom, G. Stei jn
:nr.1n, H.v .Bcrlo, L. vnn L~'--uwcn,E .. Vj_nk.-:.steyn, F. v.d. Btrg, G. v .Bc.,vl,rcn, 
P.v,::n Dorp.Rc,s.: R.Krul.kider: Dhr.J.Bom. Scmcnkor,:st: lulO In-
gang L8ns-terroin. 
Enige spelors staan in P6 en P7 opgesteld. 

PROGRAfDA JUl!lOREN VOOR ZONDAG,31 MAART 1963 
-12uur Lens 1 - · DHL 1 G2 16/ 4 V3 

-12 11 GDA 2 - - Lens 2 Tc,rrcin Ock.,;nhurgh 
-lul5 Vrudunb.4-Lens 3 11 ven Vredenburchweg 
-lu45 Lens 5 - DHL 6 G2 16/4 V3 
-3uur Lens· 6.: DHBRK 3A G2 L6/4·V3 
Lens -.1: A. v.d. Le;om1, J. v .Ldrichem, C .lfars ,R .Po1ms,;,., J. v .d .Knr:ap,H. 
ubbc,n, il. v .Wasbc:,:k, F. Wubbcm,P .P--,illot, J .Kc, tman, J .Zoot .Ras: :1<'. ven 
cmc.;rt.Lcidcr Dhr.J .Rivmen. . 
Lc.ns 2: .tl •• v.Zgm0nd,N.Roozcmbu.rg,N.N. ,J .C.A.Jansson,C.de H:::c•r,H.dc 
:oer, R .Schlütcr, L.Rie,mcn, G. de Hoogd, J.:. W.'.lm1wrdam ,D. \7nnders .R~: 
: .Brouv1vr. LcidGr:Dhr .F .l:ksker.Scmcnkomst: llu45 ingnng sport perk 
ickcmburgh. · 
Leens 3: A. Vcrb•.n;nds.e ,!, .Ko(.leman, Th. v .Dombu1·g,A. Brouwsr ,H. v.d. Viel, 
-, v .Ilijnon,A .Klein Brc tc.ic,r,R,Flink,G .Bruin sms ,R. v ,d, Volde ,A. Ver burg 
tos .M. lkrrcm::.ns, wider: Dhr .J. v.d. W2:l. S,o;mcnkomst: 12u30Vcluwcplci'n: 
L,ms 5: J. dG Vicnrt ,H. v. Leur, C. v.Egmond, P .Schoutcm, H .l,kskèr, C. v .lh:il, 
r. Raophorst, J .EngL bert ,F .M"skor, J .R::vesteyn ,J-.Hcains ,RGs .D. v.d. · 
itocn fN Koot. Leider; Dhr.A. ven Gastel. 
L0ns 6: R. Schot ,VI. v .Putten, J .Dui venvo0rdc ,R.Holsh,,imer,~• .Nc:l.ckc, 
r. Lukassen,R. de Groot, J .Nauw ,R. Ccmphuizcn ,A. L,:mot, A. fü. V1·iGs. Rus.·, 
, .Kcopmc:ms, J .Sme~lc. Leider: 1lhr .Herrc,ni,-,ns. 
~fschri.jvingen: v60r vrijdc.gavond 7~:\i,ur nan -dhr . .A"vo:n_ Gastel,Trma-
;c.nstrest l66,t01.339900. · 
riet-opkomen: \7og0ns niet o.pkoraen in h0t afg'ulopen -w1... ..... keindc w0rden 
r·.v.Dissel On J .Ricntjus t-.,·,ot.mar-~l als reserve opgo..:.st0ld" Voorts wordt 
'-d~ Jongh voor één wedstrijd niet <'pgcstcld \7<:.(;~ns het maken van_ 
,en opmerking ovor de scheidsrechter. 
toservc rogrammo. I : .Als zaterdag alle pupilloiwi~istrijdon mochten 
ill;;-dcn1a. g~ cai, ~rt,lcnpwij mot dri'-' GlftoJ.lon O? .S:outrust t'---g-en .., ; .n . 1.üE.: J:-' J. , J: .1 e:n b ~ 



-------------------------------------------------------------Démk om hut vqlgende : - doze wedstrijden guc,n alle~n d"or als d, 
de kompcti ücw0dstrijden voor :üle pupull,melf·ciillcm zijn afgc
lost .Dit kun jo zien op do efkeuringslijsten; - als hot vrijdag 
of zaterdag veel geeft gcr.lgGil1d, bestaat de km:s, dc:t ook hc,t 
l!BS-v·_ld onbq,peélb:rnr is.Je kunt de1n zaterdag tussc,n 12 en lu. 
ttlcfonisch informè-rLn of d;.;zc wedstrijden doorgu,n (339900); 
-r.ls d0ze -.:t!dstrijdcm doorg:,nn, worden d" spc,l,;rs van Lc:ns Pl, 
P3 ,m P6 vcr·,,ocht op een van d0 volgende 1cuntt:n vi,n san:cnko::est: 
-luur ky,.,eg, hoek H~ngc,l0la2n;-lul5 Valk~nbospl.hoek Valkcnboslr 
Reserveprogramma II: Als zutcrdng onzo velden zijn ufg~k:urd, 
is er het volgende r0servcprogramma:In de znnl non de Gheynstr.51 
-om 2u.A. v .Esscn,F .Blok, C .Lumot,A .Huis, C Groen ,A .Hook,H .Dank<,rs 
L.Egbcrts ,H. v. L._. _ uw,m,F .H~l vc.nstcyn, P.F. de Heen ,!,I.Schol t;:ms, · 
R.Krul,E.v.d.Broek,P.v.:Dorp.Snmcnknmst: lu30 ingang Lensterr, 
olfi lu50 bij do zc:nl; - om 3u30: (dus om 3u20 armuozig)F.v.Boh~.cmcn 
H.Egbcrts,J.Fretz,Th.Hoefnngel,A.Ja.nsson,A.Uoccke,C.Ronduijn, 
1!. Vc,rb ·,rcndse ,H. Vorhc.ugd, C. v. Velzcm, J. v. d.Z&lm, J. de Jongh. 
In de ze.al c:an de Jf.arturradc 12- om 2uur (dus om lu50 aunc,ezig) 
lL Rothkrans, R. v .d .B;:.11t, Th .Bruins, J. \'falsnrie ;/olfi', 'Ih.Brochf'rd, 
J. Cob'bcn, i;. Br:indcnburg ,R.Eykolhof ,A. de Brou·,1cr ,H. Suijkurbuijk, 
H,llc.ssing,A.Kortekc:c.s. -om '3u4'i(dus om 3u55 unm,czig) :J .w._tbe:ts 
E .Hocfn:::gel, N. v. L., ui.en, T. fü. c:rschop, F. lk.rr"m"ns, .L Blok, IL Cram:1 
E,.Groon, J. Hol t,A .Eykmans ,H.Ivio jan, H. v. Be:rgom, F. Cnstemliller, 
L.:Iluys,J.ï'!uyen,L.Schuurman,J.Vcrschuil. 
PROGRAMMA PUPILLEN VCOR WOEI,SDAG 3 APRIL: Op 3 april gr:cn we niet 
-,L;r c.lftnllen op b zn;,k bij' Wc.s-curkwurtior.In vt:;rbend hiormc,o 
is er op dia dag geen pupillcmtraining. Onderstaande spc.lors vwrdu: 
dr.n orr, lu30 vcnmcht op dG hoek van de kyv,eg en do Hungclol. 
Bij verhindering afschrijven bij Dhr .A.v. G,:stol, dinsdagavond 
tusP,:m 6 on 7 uur. De npstcllingcn: Luns Pl: W.Kom·unhovcn,P.v. 
d.Aar, J .Onlp:i, G. de Ho0gd,G.llruir1smu,P. de Jongh,A.Hr.p ,B.Kool, 
E, .B:::kk:crs ,lil. de, 17i t, V/ .K"·~ tman, Re s. j • Rien tj~ s, A .Luscu0re • 
Lens l'2 :B.v. d.1,:ms ,K. Schou-.7, C. Grimb,.rgen, B.v.d. Spr<Jng,B. Lust,m
hou11er ,·G. v.d. Velde ,H. v .Hulst ,H,Eggers, B .Hooge. vccn,N .N. , 1. v.d. 
VLldo,Rss. A.Hambrook, Lens P3:A,Tinnebbroek,P.Blunk~n,C,Schro-
vcr,G.Crombcrgc,G.Duyvcsty:h,R.Bogisch,R.v.Wasscm,P.A.dc Hncn, 
C.v.D0elcn,A.Bilderboek,J.Dissuldorp.Rcs.: Ch.Lnmot. 
LLns P4: H.Pijnappel,L.Egborts,F.de Hocr,J.Roo~enburg,F.Blok, 
P?Hc:lvc.nsteyn,P.do Vri0s,W.Engl0bc,rt,B.v.d.Putten,E.B~rschoor 

fR~8~J:irrllA VOOR 6 EN 7 APRIL 1963: Wass.1-L~ns l~Lcns2-Bl.Z1,,1 u'D.1_,3.-li~ns 3.; Lens '.)-lltlERK,q;.St.-Lc:ms 6; L,.ns 7-'<I..Stops;k!]S ö · ~r~if! vrc. dcno. -Lens ~; Lens Il-Rave,_; Lens !2-0SC l Rsvc,-Lc.ns 1) 
:trgs~~~Q,:~t1:~D$'.1:1~5Stó$ó:tlPT-Gr n"'. · V ·,- r2; L F ;;-GLS; L P4-~. St. ·==·-==· -====.,,======-,.==========L==S-:VV:E========-=-======· ~~ .. .,,= _ 



JJE LENS!l.EVUF: 

\•h,ckblnd ,,:.duR,K.V~V. 11 L.:.ï;NIG en SNEL:: 

E..:,dactie : A. Peels, WiJ..holmin&str. 26-Loosdo.i!l.0~1. 
J .Kuypcr3, i.'clocnsü: .18, DE.n H::ui 

--·---=====-====-====--======:::======::::::;:;:::.;;;;::::;::a:-=..::======;:;:::-;::;::....:;===-::..:::;:;::::::- ;::-::;:;:::-

368 JAARGANG (1962-1963) n°30 4 Ap1il 63 
====================:;::=======================:;.;:=:::--;:::;.;....::....::=====;::-_•:..::=:::-=·~..:== 

Donderdag 
Vrijdag 
Zatordag 
Zondag 

4 
5 
6 
7 

:Maandag 8 
Dinsdag 9 
\focnsdcg 10 
Donderdag 11 

April 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

LE!lS 1 ZAKJ\G:;H1A 
Juniorentraini;g 
Seniorontraining 
Jun. 7,9, 11 t/rn 14; pup. 1 t/m 8 
Sen. 1 t~ 5--7/~,jun. 1,2,3,5,6 
Cluba.vond, klaverjasdrive 
Juniorentraining 
Pupillen-, scrtiorentraining 
Géén training! 

=-=---====-==========-==;;;=====-===;;;::;:;::;:;:::::::======-=========:;:;=:::====-=== 

REDAKTIOHELE 0ThRPEINZINGEN. 
----·-· 

Zoals te doen geb:ruikclijk, bé-ste Lcnsc2--s J wnrd t 002 C!czc, W:')c::: 

he -L not:.igG ven Uw orlett8ncll1ei.d. gevci--gd bij het lezen vu:c .-.;,; ~cnG• 

revue. -1!,ErJ.ijk gezegd ~:.s tn•ï :r00:.a.ktie wel CL:1s beduus,l Go,,r Clié 

lawine va11 meè.edelingen, die op mo.andagavond O\ier de toch :.1 m"..HJ{1 .• ~ 

hno::den wnrdt ui tg"sto:d. 
fä,ze week ontgact ons een feit zc,ker niet: Se seni0rcn bè.uv~n 

ong0,slcgen ! ! zelfs het eerste elftal wist tegen koploper H'.aiSH 

een gelijk spel uit het vuu.~ te slepen. Hartverwarmend vrn.b het 

enthouci2:sme van onze spelGrs en -de bereidhoj_d om zich t: ~ het 

ui·LGrste to geven. 11 Een morele oVerwinninp; 11 , noemde c::1zo ~.:roc1·-· 

zitter d0ze draw en de talrijke toeschouwa·s zullen hc,t ong.:twij • 

feld met hem eens zijn. Bij onze zesde odi tie wns men met het ge-

lijke spel, nanr verluidt, minder tevrodE,n: :'.n de laatste minu-

ten moest Koos Frijters de zwaar bel€gcrde veste nog tweemanl prijs

geven ! 
Zoals U dadelijk ook uit de verslagen kunt opmaken: de resulta

ten van de junioren blGven beneden de verwachtingen. Déze keer 

wordt de jongelui ,:w.nbevolen de ui tslagon v,:n de seniorEm met aren

dacht te bostudcren. En beterschap beloven, nietwaar? Bat laatste 

geldt trouwens ook voor enkele wegblijvers, die vooral onder de 

reserves aangetroffen werden. Want zo, mijne heren, komen we er 

niet; zeker, nu de mededelingen bctrGffende d'- k_uring enkele se

nioren ontgaan is .... -:-:-:-:-
----------------------------------------------------------------P. S. H<et gorucht, ols zou de route 11orden ui tgc stippe ld in nauwe 

sr:n:(!myerking met de Yakgroe:p Horeca-bc.,drijvc.n v;orê.t hierbij of
officiuJl t~ge:ng,.sprokon . \ v0rvotfin"Do K~nn,. dy-m'.:rs blz. 202). 
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' Nieuwe led.en: 
,;,499 A.J'.G.-Jchec 10.10.50 Kon.Emmak&d.e 50, tol.633674 
,....490 i.;.Tounis 1.1.54 Groene Zijd.G 179 tel.67.05.14 ,...- 491 F .J .l;i. Disseldcrp 12. 3, 54 Hcrtenrc.d.c, 252 tc.1. 665668 
....-492 R.A.N.Hoofnr.gel, 31.5.53 Tcmc:tcnstr.245 tel.360209 "493 J.H.l,1,lfolwig s.3.46 Ten Hoy.:,str.18 tGl.554879 
...,494 R.J.vc.n Broc.khuizen 28.1.49 Hengelolc.on 930 tcl.671777 Nieuwe à.ono.teur 

455 Ü.B .J. van B:rockhuizcn Hengc.1:,1,:on 930 
In h,llotc.1se: 
68 A.C. Vfolison 
69 G.Th.Setv\èns 
70 J.v.rkort 

12.3.42 llogo Zijde 65 tel,665679 
19.6.50 Dr~penicrsgaard.c 91 ,tel.661354 
14.~-44 Robijnhorst 152 

71 L.H. Pinkse , Ac.rn0ut Drostlc.an 76 
72 J .;,;.G.i~ijsbcrgh 6 .lc, 52 LoevosBinlsnn 626 
UITSLAGEN 

~3C;;nior(;n: 
Lens r-:=-mîSH 1 
Te Wcrve 2-Lcns 2 
VCS 7 - Lens 4 
L~m, 5 - Rij sw. '( 
kns . 6' - RVC 8 
Lens 7 - L,rQthon 
Pupillen 

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

Lens Pl - DHL Pl 2-1 
Lens P2 - Bl. Zw. Pl 0-1 
Vc.lk.P2 - L,ms P3 1-3 
GDS P5 - Lens P4 0-2 
Wilh.P3 - Lens P5 1-0 
Lens P6 - OSC P4 2-0 
Lens P7 - GDA P4 2-3 
Velo P5 - Lens P8 2-1 
VARIA 

-:-:-

Junioren 
L~ns 1 - DHL 1 0-3 
GDA 2 - Ltms 2 1-0 
Vred..4 - Lens 3 0-2 
Lens 5 - DHL 6 2-2 
Lons 6 è DHBRK3 3-3 
Gr.6 - Lens 7 U-3 
Vrcd.11- LEens 8 3-3 
Lens 9 - Bl.Zw.?c. 3-0 
Bl.Zv,.8- Lms 11 3-2 
DHl - Lens 12 2-1 
Lens 1,3- Gr.W.11 5-1 
Lens 14- 'il. k.nd.11 2-0 

-De hcGr Gn r,kvrouw R. d.e Wc;:.rt-Frcnk zeggen mode ncmens wcd.,rzijdse ouders hc::rtolijk denk v0ar de b0l.~ngstelling ter gc.lügcnh<èid v,:n hun huw8lijk ondervonden. 
-Hens vc::n Dijk en Ria d.o Kloyn vcrl~vc.n zich op 15 apr c.s. Onze hartelijke güukvwnsen. R.;cc.ptie ven 15.-/16.30 c.nn het 2.drE s :'reels trnk,::d.0 65 5, 
-de Heer c-n lrk::vt·oriw Fh .de Hcer-vun Look hopGn op 20 2pr .... •.:J. hun 25--jcd.g huwdijksfcest t,, hordt nkor;.. ·°'1 9'.130 wordt een 
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H .Mis ,pgedragGn in do 1mrocM.ckc,rk l!nn de 13r:::ndstr. Golcgcnheid 
t~t feliciteren vnn 14~tot 15 uur Q~n het adres Kritzii,gGrstr.252. 
Wc biê..den hGt zilv(;re bruidsp8.c:i:- gr!crnc cnzo hartelijke geluk:v,rcrr
sen n&r~ .. Philip is L~n vo.n dè oude?re lcè.en: diu in h(;t vcrlc.dcrt 
bijzonder vuel voor onzo vcror..iging h•2eft o\,..t:rgchr.td~ Als ep, .. lc:c 
hcoft hij zijn mannetje gr:s·G::.:m., terwijl ook in andc:!_~o cpzichtü~ 
nimr::cr t0vcrgc(,.fs cçn br.:raep op her~~ wc:2·d gcd,::an. 

Wo zijr.. blj_j dat tw0e Ven zijn z00r_s de voe:tstappcn vc.n v"-~dor 
probcrcm te volger... Zijn we goed ingelicht, d;m v,•lgt op 16.2.64 
het fcCost :v,:n zijn 25 j~rig lidmcc.:,tschnp v&n Lnns. 

Nog vele j2,ren heer en rr..2vrouv.r de Heer in goede g0zondhtdd" 
-Do ·di~nsttijd ven P8ter d HaP.s v~rlocpt tot nog t00 niot erg 

vncrspoc,dig. Kort n:,dat hij de wapen:t:r.k hc:d u:ng.:: trokken, moesten 
w~ h eUl r'"'~ds opzoc-kr.::n in de ziekenboeg ntn d.e V!:n 1"lkem;.-._del~r:n. 
Verleden weck krcgc.n wc bericht, d,,t hij thcns v,·rblijft in hej; 
rdli tc.ire h,' spi k;:,.l ac.n de Huzcns 'tr. , ~ lhier. W0 hopen ,-11.:it zijn 
verblijf c.ld:-.ar v,::n kcrte duur· zal zijn. Peter voorspoedig herstel 
toE:g.:menst. VE,nzclfsprckend blijft P0tsr graag op de hoogte ven 
de verrichtingen ven de 1, ns-·:,lftalkn. Wie .Jcm b;:,.bbe.l tje mst hem 
wil mc:kon k,m tc,recht ditwdi:g-dondGrd:ig-zntc.,rdcg 0n :oond11gnvcnd 
tussen 7 en 8 uur. · 

-Ronnic va.n W.-::ssem ic cp ónvcrkl.r"e..rb,'.'."'.r(;; vjijzc zijh Lbns shirt 
kwijt gGrackt. V/io heeft zich hii'.lrover ontfermd ? Inlichtingen 
gra~g oc.n onze commiss2ris vr..n mntcrin.lcn de heer J.A.vnn W2sscm, 
tal.664749. 

-:-:-:-
VAN HET WEDS•J:RIJDFRO!TT. 

Het is Yonr de scnioron afgelopen zondE:g bdslist _g-,cn slcchtd 
dag geweest, uit 6 wedstrijden ,n:rden ir::fä:rs 10 punten gehndd 
t .. rwijl glon cnkol elft,ü ,·en ncderlc,::-g 10crl ! V,m . zulke zondc:g,;:n 
kunnen we er nog wel mcc,r g2bruiken, h:opclijk kom,m car moGr ook. 
Lens 1 schijnt voor HMSH con bijz~nder lcstigc t,:g,.nstandcar tu 
zijn, uit c1c 2 wGdstrijdcm die de koplopers t,,gen onzG vcortre:klrnrs 
sp~clden wisten zij nl. slechts één punt to halen, met uls f;E:Y·lg 
d,:t d.rfo v2rt de vier vcrli<;spuntèm v,.n E:.CSH op rc.k~ning vr,n kns 
ko:n(.n te _,st::.,m ! Ht:t wes, ov ... nols d0 uitw.:~dstrijd, ook ditm:-,n.l 
een pi ttigG in behoorlijk tor:ipo g.:rnpccldu wedstrijd nGarin hc't 
krc-chtsv,.rschil bijzondor klein WGS ra~:.:r de sprmning bijzondGr groot. 
De vurdedigingen blekGn can WvcI'szijdcn te ovorh,0 crsen he tgccn wol 
blijkt uit hc,t feit dc:t zowel de, llMSH "1s de Lcnsvoorhocdc slechts 
één m,:cul het net konden vindcm, de '."'oodwitten d·cdcen dc,t vó6r do 
rust tcr-:-Jijl Lc·ns r,iddcls H.JL.coès dit nr: de p~~uzo d .... cd" Ll~t:.t GJ. 

c2u ke:1.wig:0 :P."'- st:::::ti~ v~·,n I,r.~11s 1, gr,i zn ÓJ'ICr inr.g2;it, ! ! 



) 

-J,98-------------------------------------------------------------
Lc,ns 2 dcc:d het ook Gl zo go:d door h,:, t stc.:rkG T,, WGrvo 2 Of, 

dgon v,ld met 3-1 t" kloppen. Hd wns dm rc.ntr-ckkelijkc. w0d
strijcl ,m,::trin kns, in t,g,:,nstdling tot de, thuisw,.;dstrij1 
duitl,Jlj_jk du b..._,t..,r~ ploLg wr:s. Nc, con kw:::!rtic...r w-..;rd. (.Cl1 ho~k
schop vc:n Pc ter J·;:,. ~shock deer Léu J;nscn ir. h,2t d0c•l gck~pt 
znd·:1t L0ns mc.tci..:n.~;:,l c·cn ··.r·_rdigc rugg._.stcur"" krL.-.:g. Nr)f; v0nr 
d,.., rust Yw'(..rd h,~·t 0-2 door Gujdo ::::-.ll~cn met c-:.n listig h·.:kbr:l-
1,~ tja., .î{.: de hc·rv._.-~ tting kr;.. (..g de Ll,nsdcf c.r~sii.:; hQ t ::lrukk.:~r ..:::n 
n-:.. l.;.:.n kw2rticr sl2.-.~gric T(; Wcrve crin t(..gcn tv score,n n::. t;cn 
l.Jj .iznn.dcr rrmmcligo dor..lv: rst...::ling w;;..~r•..ti t da b,:il vin oen gr·oot 
::·.r.:nt:;l t_.ni . .:n in !h.t doel b ... lc.nddc" H-... t n0rd toen r..og i:..v-.,n bc-n::..uv:1 
m:10.r to1..,n F~ t:,_;r li ... .:rshoc.k z0vt.·n rainutt.n voor tijd d.c lal fr2r:.i 
<loorsp".~ldc n::..cr cl,:; vrijct~::.nde H~llven· r:.:".:rzcldt de.ze niet om 
~et ,.,....,ri pr~:chtig st'I':· .. k ~chot GrT" s-~llc nnzc;kGrh-~id Gt..n 0indG 
te, mc!ccn. V/c, L lici teren Lcr.s 2 v:cr. Lrt<: ;;;et dit pr.~chtigc 
r,.,.s t::"t~ lk t vi ... ·rdc ~;;:lopto in 0Gn or~ó',:-ngl.nnr::o y,-cdutrijd VCS7 
Ph)t 3-lt .._.,....,.::rmec Û.) zi.•:f:.kkc indruk v;-_.:11 V(.rlcd0n w ..... ,.,k \7(.;L,r "li':.-. t 
goe;dscm·i~,kt ~.-rcrd. Er rJC:rdc,n trcffcrG gcnotc.::rd v-~n F-r.Burg
hom:t, Wi ttóng en Bc.rg. nh, .. n,,gouwc,n. kns 5 t, nsl ·ttc, g1:f Ri;js-
1.7i ,jk 7 g ... (.n k:-ns, ,. ,.,n k.:..:·urig;... 4-0 zug,..:: ·,-:::s hic:r h .... t cindrcsul
t,ut. 
Wi1T I:Ol,lEH G!1l~T : Ons L-Lrst8 bindt op cigon v .... 1.-l de strijd 2,cn 
:-:K, t t·:. t ~'/o,~:rd.~.nsc _ VE:P, ven t, gc,nst,;nder wr:r~rvnn uit a.cs.ti,id3 
r:ct 3-0 ·;·,·c.rd verloren. Gczic.n de r .... t.:ul t,:tcn die het c.:..:..rste <l.0 
1~ r.;tst-.: tijd h·~cît bch·:.;:.:ld. g,:,l·c:-vcn v.-c d:-:.t onz(~ voo:rtrl°.kkcrs 
11 ,.'ith :: .. littlc. bit of luck 11 tot t..,.0n r;_;,v:-·nchG in st'.".;~:t r:0...:tt;n 
;vordc.n g,~ _cht, mits •. , d~ VL.Chtlust die: in. dt: r1:...dDtrijdt.:n to
gen P~r'.:.r.:t r..n HkSH y.·ld<'(.nde: <!D.!lWLZig 11,::-.s .niL;t v0:rdw.:.ncn is, 

r:r..t -.10 echtç_,y, niet gr.:.lov,.,n. Het tw1...:..dc g::-.r.t op b:_ so0k bij _,tJS 2, 
2en plo,•g dfo zond,,g h;,,t G±crkc Vc,rburch 2 , ..:11 g,:: lijk3p,Jl s.f
dvinng. H0t '.'H'•ràt onk di tm~~r..1 dus w-..ur -...un zr1ure: n;..dstrijd 
i:.u g-,._,lcv,.n L.cht.cr d~:t .... nz,~- r,.:.s;:.rves ook di..:ZG b~·rri:?r ... , vrcl zul
icn nl m.._··n. Lr.ns 4 1;..·r.. 5 k:l;;1 ... n tt..gcn El:J.T 3 L.11 4 in he:t v,._,ld, t<;."t;i.; 

t,,g .. nstr.ndcrs dio beiden hoog gi:kl~cSSLrd st:.,n. fü. t zul lt n d.·cn 
O-'k v1...rr0 v-:..;n gc..m~kkelijk1..• ·c,odstrijdcn voo:r· onzu jong\,ns worden 
v.rr.:.(lrbij vtc ons t~ar li-~·-vc.r niLt --:.o.n ..:.:en voorspelling \J.r:g~;n. 
H(;t ~ndc gr::-t n·,.~..,r SEF3: ;.;en t;_gcnst;.;ndc.r >7:J.:.rvwn tht..is vrij 
g._ m:J::k:.,lijk wt::cd gLivonncn. ·1fr" zien d,'1 t dGZ(. k.:: er ock TiLl •:;,.:,er 
g::. b-~urcn~ voornl o.ls k•. c.pe:r l•i .... J1icu weer nc, t zo op dr...,Lf is r,ls 
zond::g tLeën 11::r:!thon. HLt r.:.chtst(; t. nslottG g::.c.t ...:.__:n v.-~l z0(;r 

zrr•r0 'i'Crlstrijd t~gc,raoGt tcgcm HDV 4, •.dl tc::rJ d,,t zcnd!'.lg pc;s 
zijn t:.t.:rstu n\.. durl:!ng inct~sscerdco Vle; gclovun nic t drLt fh_:.t 
cchist0 HDV L,__.n tvï0c.d0 n,:dt.:rl:t;_;g zul kunnc::r: to;_.br..:..ng..:r:., i\rr~l V;.~2:'-



______ · __________________________________________________ :J.99:_ 

wGchtcn Fe d,::t dit i:::lft,11 ::1 h.:;t rnog..1lijke: z2.l d.Oü!'l om d~zc stc,rii::o 
t~g ns t-,r,.dur goed p:,rtij to g,._ ven. 

-:-:-:..., 
PROGRAMi.A SEliIOREl'i VOOR 002/Di,G, 7 APRIL 19G3 
-2uur Lens 1 - Vt;p l Veld 1 Gcb.l Lok. 
-1211 

-12 11 

-12 11 

-12" 

ADS 2 L:_;nS 2 
kus 3 - HBS 9 

- Lc..ns 4 
Lens 5 - BNT 4 

T~:rr.Mon[:t::. . .-rf:O"iJ"t:g t.o.n°10 
V~ld 1 Gvb.l Lok,5-3 

Tc:rr.H,~ngcl'"'l.:~Ln nr:.:-~st' Lt...n3 
V,J.l 1 Gob.2 Lok,5-3 

Loosduinen 

-2u30 SEP 3 - L,_:ns 7 i\:.rr. C<.m. Sportpnrk, Br:..ss. rsk&J.C- Delft 
-12u30 RDV 4 - Lc:ns 8 T8rr" Zuidc.rpvrk ~ 2d-..; gï...dû;,..l to. 
:DE O?STbLLINGE~i: . 

11.;;ns 1 : G.v"d.B(.t.:k,\'J"Hcns0n,H.Hr.~ket,.A"LinnG-;L.C..vcr,C.P. c±~rs, 
b. 1;i~U\J.:.,nhov0r.., W. V.:..nclcr.bos, v; ~ v .l~ijdcn, F. du Hoogd,II. Ro~)duj jn ~ H. J;:-,
cobs" R,.,s.; G -H~:llécin,.A. Ro,"'Quj jn, G. v .:Duur..:::n. Le.. id.Lr ~ dhr .E.A. v ~ d. 
St,:,cn .S;.!ID.,.,nki·"'mst: luur cl utg-.... bouw. 

Lens 2 : R.dr: ~h1-:.rt, Jov"d.M,-:er,H.K,:..Rp('r,B.H r:drichs,J.R-~s~IvLv" 
Zilfhout: 1. Ji .. r1sscn, H .P. v. d,. Spek, G. tfr, 11..:en, C. Fr:_:mke, P .M.,.-... rshcck 
L,._idi.;r: Dhr.L.i;c.r M(_y~Sr:ri1~=nko_e1st: lluur C1J:.ubgl bou,·.-. 

Lt.ns 3 :111. Sui jkvrbuijck, A. Rood.ui jn, C. v. Er .... ugl:-1, J. Rio... Y'1'- L, :J. v o Dijk: 
1. Thorn·. s, F. Etrrghrw,,t, C. r;uytcns, G ~ Lo0y,:;3t-..·in ,ff. v .lin.Drcr.., J. v:::n 
Gcldor. R~:-;.: ;-I..N:.:<'Stc.·p:::.d. . . . 

Lens 4 : H.Vcrhcugd, L,H.:-..:nsscn,U.P~-:nn~kcct~Vi',.v. 1:Lsting,U.v.d. 1:-.~.n, 
G ~ dl. Z,;·:ij['Lr, J ~ Wi tting, J. r:uxpvrS, J. E:cueecl, i' .E( r " 11.lu: r!{:·gOü.V.'. .. n, 
·;i.Burghou.r.rt. Rcs.: J .v.ï::·issvl. Gr.:.nsr.I,!.IL ... rschop. 

LLns 5 : G.I::k1..-lmr..r..s,J .v.d.Kl ... y,~ .. Vl.lrlink;GeK(.::1,pL:rm~·n)~~I:ijkr;;tra, 
F Du"m J ., T0 us~ · 1 r, VI'"· -·-n° T J-g· r '·' Dr·bb•· J "rnch-rcl R ., · Q ,J ll ' o , • ..,__; ~>l, ,- o V~,t" _, .:., 'v • , ; ,._; '•• ~ ~ '-" '• •-'-' ,_ :.,. • ~ • 

IL v. Vl"',sting. 
h.:ns 7 : R .1>!-:hi~u, R .B;:,ek:..:r ,:t:-. Lö·,t:...n s t(.ill, A. Bl 0k, F. v. ~ijk, C. Ni -- u-r1.:..r..

hui~:crl, .A.v. "H c ci~s ,R. GI:..,' lcuff, A ov~ Lu.J:.l:mburg, F. Y. ,.;l bchr, .A. ·d.û Jong. 
R~s.:J.Frijtcrs, 
4ns 8: D. v. Li.., shr-ut ,W. v"cl. L: ~n)A .Bud":J ,~, .I1iLrhof ,f~ ~ Po ... l s ,:N. 0csc ~ 
tl. v:n Di\ik, .T. Srr1i t, C .Kr:::,s, ,T .Gr,..cn 1/c.. ld ~.1.~. :r.:n;3scn. R~-~. : J. v. Yi,., stir.g. 
Afschrijvinp:cn Vt~Or V:r·ijd.r,g:-.vand. 9 uur t:.c,n de.. h-..: ... 2· .J ~Linnc. 1.7· ... ::·vt,;r, 

Slijk,inde 21,t:.1.639090. 
PI!OGRJü,1'.'iG.'\ 3..!.!L-IOELf; VOC.R !1L~A6LAG, 15 APRIL , ?d1~ FAASl!.AG 
4uur .PSV Prt,tori::. 1 - 11.ns J.; ·l?u~r Le:r..tJ 2-0:DE 2; 12 uar AI'G 7-
Lcns 3; 12 ü.Ul' Lc1-;,s 4-0oi~vc.::,rs .2; 12uur :Du!10 4-L .. ns 5; 12uui~ 
Or.Bl.'u·., 4- kns 6; Lens 7-Voorburg G( 2uur ) ; lu45 Luns 8-0oic-
v:..;.-:rs 4. 
Ven d.c ECO: li.fg,.;lopt:'n znnfü.:g ging do w:::.,dstrijd vc..n 1-..,ns 8 1:ict dool.'. 
~,'ij hadden n~.nh"lt.jk een k:;~rt vc.n de KNVB, •.-,,::-r-,rop dit w;..rd b--:.richt, 
nie:t 0pgc:.1crkt.H.:..l~~--:s nntdc.kt,-.. wij <li t t·,:., 1:::t on dl:' :.:;p\;·lc:rs nog 
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te ,n~crschuw0n~ Wij bi....,de:n d~ ~polors hii:.;rvoor onze v-...rontschul
digingcn ::an. 

Zo:üs U ktmt zi.:,n is er voor 2dc, P::::sdag c:;en vollGdig program
rr.a s::m,.,ng,,oteld. ;,ïj Unpcn dat U d0 p::rcsdagen in Den li'.:,~g ,:;ul t 
doorur,. ng8n, zodat nij over ::illu spoL:rs kunfü.n ht-schikke:n. Wij 
rëk-non op iï..dt;rs nt ... d0wt.:rking" 
PROGR!J,lii'.A JUNIORGN EN PUPILLEN' y::,nr ZATERDAG, 6 (:pril 1963, 
-3u·,5 Lens 7 - Q,. Steps G G 1 15/3 V 1 . 
-3u45 VrLdé.nb.12-L"ns 9. Tcrroj_n v. Vr~duob·.irch,,c,g 
-3u45 l,cns 11- R·:vc 10 G 2 1 6/ 4 ï 3 
-3u45 Lens 12-- OSC 5 G 2 L 5/3 V 2 
-2u30 P..:v,, 11- L-:ns 13 Tc,rrGin Zuidc:r·p·,rk 
-2uJ0 Vr,:;d~.nb.18-Lt.ns 14 11 y.Vr ... dt:riburch 
-lu45 Q.St .Pl-Lc,ns Pl " Hijk,.rkl::cn 
-lu45 Gr. W',Pl-Lc.ns P2 " Buurt«og 
-lut;5 Lens P3-GDS P5 G 1 1 5/3 V 1 
-lu45 Lc.ns P4-Q, St<.ps P3 G 2 L 5/3 V 3 
-lu45 Lens P5-Q.Spcps P4 G 2 L 6/4 V 2 
-2u30 GDS P4 -LwnG P6 Tc.rrc.in Noord-.;eg 
-4uur OSC P5 -Le.no P7 " Ho~kuatëorstr::ct 
-2u30 Lens P8-VVP P5 G l 14/3 V2 
DE OPSTELLil,GEN: L.,ns 7 G.Crr,ma,J .Grocthuizcn,D,v,d,SLc.n"J. 
Kicbcrt, A. Vc,rb: r~ndsc ,N .Koot ,R.Pc. tcrs ,R.Br2.ndc:nburg ,L .Ro"dcnrj_js 
lf .BrnndLnburg, J .1Iiddcldcrp. Rcs c: R. v .da Wo.1,F" Str.·,.nthof .Luider: 
Dhr.E..Blok. . 
Lens 9: R"ÜY(;rto0m,!J.BroE:kC jR~Tiuyvcstcyn,Aa Clf>.o.sscr ... ,11. van Es, . 
G.v.d,Klcy, J.Jc.hcc., E.Dcguncr,A.v,cn .Ack(,r,:rh.Duys,A.clc. Brourwr 
Rcs.: J .v.Lissel. Lddor: Dhr.H·.K,,drr:,:,n? Scrr:0nkomst: 3uur Vclu
wcpLin. 
Lcms 11: c,1s vorige, wc:c:k met J.W['.ls;:,ri-.., Wolff i.p.v.H.l,:.::skcr. 
Ros.: C.Ro•·duijn,Lcidur·: Dhr-,i.vcm Gestel. 
Lc:n's l?.: F. v ;·Bah, c-mcn,H. f;gb1crts, C. Vc.rvë.crt, J. v .d.Zc.ln:,A .J:msscn 
J.Fr,tz,G.v.VLlzc, H.Suijk&rbuijk,H.Vc,rhccugd,A.Korkkccs,Th. 
Hocfncgcl. R ... s.: II.J,foj,:,n,L.Schuurm~r..,L,idcr: Dhr.M.H,,~rschop. 
Lens 13: ,\.Vc.rvcwrt,A.N ,.ckc, A.Duyn:,H.Ifocfn::gcl,R.v.l:loh.:.c.mcr., 
N.v.LL._:u1.•.cn, H.Ifr.csing,F16Hc..rrr.l,')._n.s, .J .de, .::·ongh,'.f.Ht-Lcrschop,J. 
Nuy0n? lks.: P. C:,stcnrr:illcr,R .Blok .Lc,j_dçr: Dln·. G. Vcrvr.crt .Sc,men
ko,,1s t: 2,ul5 inge:ng R-·w:: - VVP-torrcin. 
Lans 14: F .lfondcbors, R. Guj_ t ,J .El ·,k,H. Cr~ron ,J. Wc.bb<.rs ,E. Groen, 
R.Duys,J.Holt,~.Eijkmons, J,Vcrbcr ... ndsu,F.v.Cclk~r. Rcs.: B.Eps
kc,rr:p,H. v .B._rgcn. L..id0r: Dhr .A .Blok. Sc:rn::nk<"mst: lu45 Veluwc.pl~in. 
Lens Pl :Y{.Kouwl,,,nbov,.n,E .E.c:kker, .J. Cîlpc., C. do H0 "gd, G.Bruinsmc., 
P. d.1..: Jongh;A .Hrip,~.I{o:)1; P. v" tl.1~::r,M~ dL Wit, d .K ... (, tr:t•n.fö.:s. :H. 
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BiJstcr-tcld. L,,idcr: Dhr.J .Br:rsbo~m.5:,mcnkomst:lu3Ö ing,::ng Q.Stcps

tcrrcdn. 
Lens P2: B.v. d .Lqns ,K. Schouw, C. Grimbe;rgcm, B .LusLnhouvmr ,H. Iggcrs 

G .v.d. V"ldc, H. v .Hulst ,A. Hcmbroc,ck, B.v.d. Sprong, J .Dis sG ldorp, L. v.d. 

Velde.Rus. :R.k.urier.Lcidcr: Dhr.A.E e-isch.Sr:menkoc.ist: luur Vcluwc--
pl0in.-- . 

Lens :,:,3: A. Tinncbroeek, P .Bl::nkcn ,P. Schrovcr ,G. Cr0è1bcrgc ,F .1, .J. y. 

d.Bcrg,R.lEogl.sch,R.v.Wc.sscr.l,B"Hn0g8vcon 7Th~Jt'.:!.nsson,A"Luscuèrc,.A" 
Bildurbcck. fü,s.: J. v. d.Hcidcn. L0idcr: Dhr. J. v. cl .Kn'::c,p. . 

Lcms P4: C .Groicn,A. v .Ess0n, Ch. kumot, J .Ro,,zenburg, F .Blok,.!). Vcrv;:,~:rt 

il. Huis, J. Riuntj c s, l!'. Cobbcn ,A .HoGk, P .Hce,nsk,~rk. Res. : C .Blc-k, Le, ider: 

Dhr.P.Epskcmp. --

kns P5: H .Pi.jncppccl, L.Egblrts ,H .Dr:nk<Jrs ,P .Iikndcrs: H. v. k c uw~n, 

F .fü,lvöstoyn ,P. v ·Riii:kûl. de Vri"s, Fr. Dissc.ldorp,!LN. P.F. de H'. :::n, 

Rcs.: P.A.du Hè~n;1d:ac:r: Dhr.L.Pinksc. · 

°IKms P6:P.l:liltcnb0rg,Th.Thomc:ssen,: .dë. Groot,IT.D,.neyer,H.O·,crb, ck, 

R. Ho,:,fn:.gel ,F. du Klcyn, P, v.d. Brr:ur.cr, P. do Hcn·,B. v .Gorkum,.LHoi

tink. Res.: G.Mntla.Lc,ider: Dhr.J.Nuyc,ns.Snmcnkonst:lu45 1',y-.,cg 

hoLk Hcngclolnnn. 
1 ons P7: E.v. d.Brock, W. Schnl tans ,G. v .B,,v,rièn, F. v .d.BLrg,H. v .B"rlo, 

C "v .Dc.0len, L. v" Lv ... uwc.n ,G "Stt.ync.::-:n, C .J ... ~hcc, W .Lnglo b" rt,.2 G v.d. ?ut tea 

Rcs.: Th.Bor,ms,R.B._;rc::kenkomp.Lcider: thr.C.Krns.Sum0nkomst: 31110 

Voluw"pkin. · 
Lens P8:P.LustL-nhouwe:r,N.Dijssclbloe• ,J~Lgberts,C.Essor 1M"Rok, 

F .J;J0;rik ,n. Vinkostoyn ,L.Rothkrnns ,E. Verschoor ,fü. Theunis. Leider• 

Dhr .P .Epsk,:mp. 
PROHRM!Jlg JUNIORLl1 VOOR ZONDAG; 7 ./;PRIL 1963. 

-12u45 Wnssunc,nr l - L.ns l c.rrciin te. '11::tsscnr.c.r 

-12 " L0ns 2 - Bl~u,1 Zvmrt 2 G2 16/ 4 V 3 

-12 11 GDA 3 - Lens 3 Tarrcin Ock~nburgh 

-lul5 Lens 5 - DHBRK 3 - G2 16/ 4 V 3 
-3uur Q.St"ps 5-Lons 6 Tcrrvin Hijk"rklnr.n. 

LENS l :A.dc k<-uw,J.v.Adrichom,C.lf.nrs,C.dc H<-or,J.v.d.Y.nc:c.p,H.Wubbm 

A.v.W,::sb'-ck,P.Poillot,R.Polmc:n,L.Ricmé.n,J .Zo;:;t.Rcs.: H.Hc,"k. Lvidcr: 

Dhr.J .Rfor.::<-n. Samenkomst: 12uur Jnvr,brug. 
Lens 2 :.1'.v.Egn,011d,N.Roozt.nbcrg,J .likycr,A.Brt'uwór,J .KLotné!n,H.dc 

Bo"r,R.Schlütvr,R.Flink,G.de !longd,JCA Jansc, ;D.'lhnd,rs.Rt,s.: 

C. v. Gt-mcrt. Lo:î.der: Dhr. F .Hcskcr. . 

Lens 3 :A. Vcrbé,r<-ndsc ,A .Ko. l,.mnn, Th. v .Drcrburg, R. v.d. Vddc ,A. v.d. 

\/ cl· ,F. v .Bijrn,n, A. Kl.::in Brc tclcr, B .Brommr 1i\I. Bi·uinsmc., E. l'.'nr1r.01·dcm, 

l\.Vorburg.R<.,G.: i<LH<1r-.,mcns,Lcid0r: Dhr.H.v.d.7/c-,l. s,,r,:::nkomst: 

llu45 ing.::ng Sportpark Ockcnburg. · 
Lo-ns 5: r.ls vo;rigc wook gcpubHcc:c;rd.Rcs.: .A.Rood.s.nrijs,,J.:Cicbcrt. 

~·c7~1_c:.": Dhr~A.'t1~r: G2stol~ ·----~ 
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Lenfl _ 6: R.~ Sc!lot, Vl ~v. }\.1.-t-'cen, J. Ih1i VLnve:0:r•,:o ,R .liol Dhcimc:-::-, 1i' .N1..,cc:•.:-. .T" Lukas~e:n, I-L dG G1·00-';, :s "Nc1.:..1v ,R. Ccuphu.1.~l·n, J. 8lit"0lc; il. de VriG s. rtos.: C.L.::.r.1ot.Lcià.e:!:': ·Dl1r"Hcrrm~mns" . '· '1""'"""·' T"' Ju•no'·F'"~l ··E-'' "'lTPI J ,- ,'e" 1 .t~ .L..cJ-L'i.L--.CJ'] .L~-- ,.u... ~'il .r ~ 1 J.J..:,J.'j • 

Afschri.ivin,gc_n: ·v66r ·vrij:i.::.gnvo:(ld 7uur 2nn dhr.A.v:1n Go.stel Tor.i"êt:":nstr.16iÇtël .339900. 
l'îi..:t-opkor.ion: C. v. Gcr::icrt ,F. TJ:r·ombe.;r~.-.; ,H .Bijst&rvcld, v1o~~dcn i"v-.r.i~ hun ni·ét--opkomcn twccm;'c.l als rGscrvo opg .... stold.. !~':..~s tLL,::t o.fschri.ivo11. zijn R.L,rnricr on B.Epsko.mp dc,ze w~ck r,.scrvo gcplo.ntst. 
Juniorentraining: Op d0ndërdcg 4 npril is er de normclo velden zr«:ü-trrüning. Volgende) wc:ek is er wc training op dinsd,::gcvon'fil mncr op donderdag 11 april, Wi ttc Dondcrdcg, v.:orvcl t do tr2.ing, zowt:l 1 s middngs als 1 s :::vonds. 
~~3e~vop!og:rnmm~: els zntcrdng onz~ velden zijn o.~gukcurd, is er het volgc:ndc r~c.crvcprogrnmrnn: In de z~,al nnn de. Gh•2!!_·· str. 51: om 2uur: .A. v .E3scn, F .Blek~ C. Lr..mot,.A .Huis, C "Grotn ~A.Hnck, "HJJQ:fikc.:.~;;-,.'"f;~têiJ-::rts ,-H. v. Lt-...,uwcr.. 1 F .Hc..l v~n3tcyn; P.F. d~ H2~n.-;ll., Sch,....,J~,,o n T,.,~ul Ti' "T d n,·o·~k "v "crp ~-n1on·'·c.,.,.,c:,.1.• 7, -zr -·-... .,.. n" <J.J ,,1;_, -'-'~•l.o .... _._ )l.'.J• • D • -'- ~ , .... D..LC • <., i .ti'i.. ~,l~~L• .._..,_.,, I J_ '._::,•· .._} L1:.;nst:sr:,_"ci~1 o~' lu50 bij dQ ~,r:c.l. -- mm 3u30(dus cm 3-,20 a,w1i:0zig) " ,. ""'l" m, , '-" ngb-~t" J Fr· tz ""' H-oofno0g•·l A .T-n~"'·> 1, .,.., r ... ]•o 

...... ., • ....,_ ...... ,.,1~(_,_, ... _ • .J...j ..;; __ v, • , .. :-.i..1.-• .1. c.. 1....: ' ~:.,,;,... ,.,-t..·.L:.:. __ .l>'.._..., ...... !, C. Rn 'ciu:i. jn, II. V urbc,rcndso ~II. V c:,:-huu;;d, C. v. Vtol zen, J. v.d. Zc.lm, J. de Jongh~ Ill dt: Z:"'-1'.?.l ncn du M~rtcrrc.d.c 12- om 2uur(dus om lu.50 o.D.11•· wezig) il.Rothki•~ns ,H. v. d.B~r.it,, Th.Er1.ÏinD, J. Walse!riG Wolff, Th BrC"'ch:::.rd, J. Cu:lb.::n,D.Br.:!nd,.,nburg,R oEykclhof ,A. cl.c Browc1· ,H. Suijkcrèui,jok, H.Hc:sGing,A .KortekGns. -Or.i 3u45 (dus om 3u55 n,::nwczig) J oVlc"'n"'cc.r . .1 ,E.Hocfn:-:gvl: Lo Vo L . ._, uw~n, ToHl.Jschop ,]' .H0rrcr.1ans ~ J .Blek, HD CrümU; :C. Gro~n, J .Holt:, Ji ~EykmG.llS, H .M0j en ,H. V. Bcrgcr.l,P • C r!Ste:n•~ millr,r,L .Duys, J .Nuyc,n, L·. Schuurrnr.n, J. V,.rschuil. 
WEIJSTRIJDEN VOOR PAAS-ZATERDAG ~n PAAS{MAANDAG: SHS-kns l;kns2 Q.St.2; Lc.ns 3-GDS; VV?-Lc.ns 5;LLnS 6-Bl.Zw.;L~ns 7-vrij ; Lens 8-R.'.vn 7;Lons 9-GDA:GDA-Lc;ns ll;kns 12-Wilh. DHL-Lcns 13; Lens 14-Wi t Bl. -Pl-Q.St.; P2-Juv. ;DHBR.l{-P3;Q. St. -P4 ;GDS{P5; P6-0SC; P7-Juv.;Q.St.-PS. -:-:-:-
DE KENN}:DY-MARS: De: z,:,kon gnnn good ! Eon 8-tcl cnthous. (U mllg ook L0l1 ;::ndcr woord g(.bruikcn) wil zich in de: 80km.loopstrijd wcrpc;n.Zo,cls U weet is d,z0 tocht specic,o.l onti.orpcn om h~t "buikje" .11cg to werken, dit blijkt ock. wel een de g.:.gndigden, die ~ich tot nu toc hpbbcn ,:tqngomeld.Wn,:tr blijven do iuniorcn. Hut doel 1s deze toont een atr k,.,.mcnde weken te lçtcfi plo.nts-vvindcnkc.n w&l OP.v<.n zond;f, mmpc.or_ er niot i,:c.vovtb,::ld ,_vor(l.i• c.rtro. zcl vp.ntll t ä'cn nc" •r te. bupcücn pln,,ts geschicden,mi -den in do nncnt. Up i t tij stip r.;ag nl. . worC1cn ncngonomem , ::,t <;:onk~root dceJ: v~n "z~k...re g~lci,:u,nodcn " .r:rsloten .z,:,l zijn ..• A.::n , mst ? Pfff V' .. 

1 
'k .. 1 vcrucro ûnnme 9-ingun b'!-J: 

={zi~== vc.r~1..,r= b 1~ .12~-= 1 
;:::= v~J \.,; = • ======::; ·==Cor = Ni...., uvt\....nhuizcn ====== 



DE LENSREVUE 
Weekblad v.d.R.K. V. V. -"LENIG en SNEL 11 

Redactie : A.Pocls, Wilhelminnstr.26-Loosduinen 
J .Kuypers ,Melocnstr.18 ,Den H~.ng 

36e JAARGANG (1962-1963) n°31 11 April 1963 
-----=-===============================================--========= 

LENS 1 ZAKAGENDA 
D0ndc,rdag 11 cpr 63 ·: Witte Donderdag, géén training ! 
Vrijdng 12 Il Goede Vrijdag, géén training ! 
Zatcrdë"!g 13 Il Le:ns Jun. 8,9,11 t/m 14, pup. 1 t/m 8 
Zondi:,g 14 Il Hoogfeest van Pasen 
Mnnndng 15 Il Sem .1, 2, 3, 5 t/m 8; jun. 1,2,3,5,6 
Dinsdag 16 Il Juniorentraining 
Wocnsdng 17 Il Pupillen,·seniorentrcining 
Donderdng 18 Il Lcms pup.comb. t~gen Ronding-Engeland. 
---------=-=--=--===-=-=-==-=----=-=--===---============--------= 
PASEN 1963. 

Het verlossende moment. 
Als we kunnen lézen, wnt ik nu op mnnndag schrijf, weten 

we of Feyunoord gewonnen of verloren heeft. Do sp.'lnning wcs in de 
loop ven de meenden v::m cup-voetbal zodnhig gestegen, det we nllc
mnal op het v~rlossend eindflui tsignnol vmchtton. Een dergelijk 
verlossend moment opent een wereld met nieuwe vonruitzichtcn; d~n 
ken je vorder bouwen of je bobt jo doel bereikt (~f j0 k'ln niet 
verder). 

In ons leven voor God hobbc,n we ellen de go1Gge1,hcid 
con prachtig verlossend momeni; mee te maken: n.l. ons goloo.f in 
Jezus van Nnzareth, zoon vnn God, verlosser vnn c.lle mensen. Op 
het moment waarop we zeggen : " jn, heer, ik geloof ", springt 
er een toekomst open met een ruimte, die goddelijk wijd is. Kind 
van God te mogen zijn, kont geen grenzen van heerlijkheid. 

De grenzen, die wij zelf stellen, zijn do zwakheden op 
onze l0vensweg. Mac.r de Vader vaagt ze weg omwille van Christus' 
bemiddeling. 

Moge het sClcrament van de bnote en de viering van de 
euchQristie onze h~rten blij mcken on ruim. Don is onze wens wer-
kelijkheid geworden: ZALIG PASEN. Kn elrrnn F.Kom en 
========================================E===========E=========== 
Senioren UITSLAGEN - Junioren 

Lans 1 -_ VEP 1 1-2 Wo.ss .1 - 1::lns 1 6-1 
ADS 2 - Lens 2 2-1 Lens 2 - Bl.Zw.2 0-1 
Lens 3 ·· HBS 6 2-2 GDA 3 ·· Lcms 3 3-1 
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vervolg- sen. 
BI,T 3- Le:ms 4 
Lens 5-BMT 4 
SEP 3 -1::ms 7 
HDV 4 --Lens 8 
Pupillen 

2--4 
1-6 
2-1 
9-0 

() ''tP ·,•-· • P] 0 z .,.v ·• .., - .1Jt.Il8 -., 

Gr.W. V2.c Pl-Lcms P2 2--3 
Lens P3 - GDS P5 10-0 
Lens P~- - Q..St.P3 1-0 
Len,i 1'5 - Q,.S:l:.P.4 0-0 
GDS P4 - Len3 P6 1-1 

vervolg_.il!!!.· 
Lens 5 - DIIBR.{ 3 
._.s-:;.5 - LGns 6 
Lr:ns 7· - Q,.St. 
Yrcdcmb .12-~,,,;is 9 
Lens 11 -· Rava 10 
Lens 12·- 0SC 5 
Reve 11 - L~nn 13 
Vrcdenb .12--fons 14 

0SC P5 -· Lens 7 OSG n. c. G • 
Lens P8 - VVP P5 1-5 

O]'f'ICIEEL ______ , __ _ 

3 .. 1 
4-2 
1--0 
0-3 
8-0 
6- O 
2--2 
1-2 

Nieuwe 1 -:,il.or.: 
_..495 ! .. C. i1nlison 
.,.....,496 Gw~:1~St1..-VûDS 

,,-49'/ L.E.Pinkse 

12.3.,i2 
19.6.50 

Eocc Zijè.~ 65 
Drcpeniersgncrde 
Ao.rnolil.t Dro.JtlGen 

t8l. 665679 
91 Il /i61354 

76•1 

In. bnll,~ tr- ze:'. 
70 J .v-.Nc,o:r.t 14.2,44 RobiJnl1orst 152 
72 .T.lï.G.Il:ij,bcrgh 6.10.52 L0Lv~nte1nlcnn 626 
73 H.J.P,Li~f0ring 27.2.53 Zonneoord 100 
74- H,W,!,I.Lüling 24.2.40 Denneweg 180 c 
75 M.C.H. Helvcnstuyn 15.7.40 Fehrcnheitstr.13? 
76 P.W.M. Egberts 8.~.54 Wrilwc,versgnerde 481 
NEDT<;RLAND -FP.ANKRIJK: 
--D8 rndcrst-;;n_ä_;·-Ïeà..2n e11 doncteurs \/Orè.en verzoch-~ do hru1 
to0e;,:wczon kf'.crien ,;oor deze op 17 ~pril n. o ~ te spelen wad.•· 
strijd, te komen ~.fhal,m zaterdag, 13 april a.~. dGs middags 
o;n 3 uur in het clubgebouw n:m do Hongcl·-li:rnn. 
ZijvC!kkon lo ring f.6.-- R.Polman'3 x) , G.Kerr,pGr:non 2 x; 
Zijvakken 2o ring f.4.-· A.Roc,dbo1(2x); W.Ifonssen 2x; W. Von.,. 

dcrbos 4 x; 
Staonplcatsen f.3.
Stcnnpleutscn f~2.
ROYEMENT: 

R.Petcrs(0tterrade)2x; A.Pocls lx; 
L.Jenssen 2x. 

In de vergedering van 5 opril jl. heeft het b~stuur 
besloten, ov"roenknmstig nrt.21 sub.b van het H.R. do heer 
P.Ji..Burghouwt w8·gE:ns w::u1~Gtnling_;, te roy,;.,-ron. 
V!iRIA 
-----ÎJo heer en Ivfovrm.1.7.T H . .P. ✓c.n der Spek-Pi~ins zcgge1!, t~cdc 
nCi!lr!::--~s WlJdcrzijdsa fer!.lilie, h.c.:;. .. ·~8lijk d~nk vo<>r cl:: hû 7.c:1~~r.;·~~~l-
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ling, .die zij bij gc.legenheid vo.n hun huwelijk mochten ondervin
den. 

-Hans 1•:!Gjnn, Gic:tonstr.17, bie:dt tor ovcrno.me o.nn : 1 po.c.r " 
Abe Lonstrc "vootbo.lschnc,nen, mo.at 38, rubber doppen, in gocdo 
stno.t. Gegcdigden kunnen zich tot bovonsto.o.nd o.dres wenden. 

-Na een verblijf vo.n :t_ 4 maanden is Broeder Theoticus, tot 
ons aller grote vrougde, weor uit het Ziekenhuis ontsla.gen. Hij 
go.et thcns nog enige tijd nnkuron in Nijmegen mcar wil nu alvo.st 
vano.f deze plaats alle Lonsors dcnkGn voor de vele blijkGn van 
medeleven Gn bol~ngstolling. 

-:-:-:
VAN HET VIEDSTRIJDFRONT. 

Kon Uw rcfü::ctio vorig maal bijzonder vr~-lijke geluiden v::m de 
seniorennidcling lc'.ten horen, deze keer zijn we nn du slechte re
sul taton van· afg"loJ?en z~l).dag hocl wat minder vr"lijk gc:,stemd en 
kr~cht, want de 7 soniorcn\7C;dstrijden lovordcn zegge on schrijvGn 
DRIE scho.mele· punten op. L~ns 1 opent de rij sombere verslagen, 
hot verloor nn eon bc.r slGchte wedstrijd met 1-2 v::n hot o.l evenmin 
indrukwekkende VEP. Met de rust hadden onzo voortr.:.kkGrs door tvrcc 
v<-rdcdigingsfr,1tten nl een 0-2 nchkrst~:nd te po.kkcn, nn de pauze 
lukte het alleen Wil Vcndc,rbos (dcc,rbij gGholpcn d·or de felle wil.d) 
het Woerdtmse net te vinden. kns 2 stelde bijzonder t..:kur door met 
2-l vnn ADS te verliezen, temeer dc,c,r deze nedcrlnng absoluut niet 
nodig wns geweest. Hot grootste gc.dccltc van de V!Cdstrijd wc.s een 
rcmmelig dodpuntloo:;; geheel wcerin Lens enkele goede kc,nson brccf 

· om zeep hielp, het l;ntste kwcrtier violen pns de doelpunten. Eerst 
ncm ADS op goGdkope wijze de lc.iding m:nrop Lens door Guido Hnllocm 
WG8r gelijk mo.nkte, kort voor tijd kwam ADS echter opnieuw voor door 
oen volkomen ten onrechte toegekende penalty wncrdoor de Mcdcstein 
bowonGrs er els eersten in slc,ngden het tweede te verslc,c:n, Lens 4 
wist in een voortr;:.,ffolijke vredstrijd mot rnyncl verschil van kop
loper m;T tç ,,innen. Een gro~t aandeel in deze zege komt. tr,c c.nn de 
nchtorhocde, die np bekwame wijze voor de nodige rust in het elftal 
z~rgdG. Vooral Kecrcl v:m der Laan onderschddde zich hiorbij. In de 
voorhoede ontpopten J. Wi tting en P .Bergcmhonegouwon zich nls schut
ters van allure. Ook het prnchtigo doelpunt ven v.Wcsting dient te 
vormolden. Het vi.jfde hnd t"gon hot sterke BHT 4 cl heel weinig in 
te brengen: met 6-1 blcV(,n onze buren duidelijk in de me crdorheid, 
Lens 7 met 9 man en no een hnlf uur met 10 en een op hnlve krncht 
spelende keeper heeft het niet kunnen bolwerken tccgcn SEP 3, do.t 
vrij k~nsrijk gewonnen heeft. Menige ko.ns ging voor Lens verloren 
door onbs;suisd schieten, jn etm 5-2 overwinning voor Lens 7 had 
niCmand vcrba~sd, mc,nr helno.s de doelpunten tellen·. o ó •• 

~2.~~-8. t<-nslotte stond mot 10 m'.ln voor è.e nnnogGlijkc bek he>t 



-206'-·---------. ----------- -------.----------------------------·---~ het sterke HDV 4 redelijk pnrtij te g~vcn, Voor de rust hield de .:chtcrhocde, wnarin J. v. Wces l;ing uitblonk, nog .lnnge tijd stnnd., alvorens HDV door 3 srdle treffers het duel nl f(.itelijk besliste.Na de pauze was HDV oppermachtig ~n liep snel uit tot 9-0 ~ode door het feit dat keeper v.Büshout bang voor de bel scheen to zijn hetgeen de grcenzwarten enkc,J.o · goedkope tre:ffers opl0vcrde, 
.;..:-;-

Tweede paasdag trekt het eerste ncnr R1 dam om FSV Pretoria partij te· ge ven. Ook dit koer weer c en zvmrG opgc::ve wc:::rin L"ns toch heul wal;_ beter voor de dng zal moeten kom,;n dc.n tegen VEP om kans op een r~delijk resultaat te maken. Wè zien in deze ontmoeting dan ook hoogstens een gelijkspel. Het tw0<-de ontmoet middenmoter· ODB 2 on heeft dn:::rin, ondanks de zo tcll,urstellcndc nc.dcrlnng t,:,gen ADS, t"ch echt wc;l de boste k~,nsen. Lens 3 krijgt het niet gcmnkkolijk tcgGn het sterke ADO 7, onze spclc;rs zullen in dozo ontmoGting wol heel goed voor do dng me-eten komen om één of zelfs .mû::.r v,inst punten binnen te h:::lon. Een nederl,cag zou hier dnn ook nie:t vreemd ziün. He:t vi.jfde gent nm:ir DUNO 4, een tcgenst::nder die: ook nooit zo erg makkelijk pleegt te zijn. Lens 6 g~.ct naar Or:inje Blalim: 4, oen wedstrijd w::,arin de krnchtcn niet zo he;el veel zullen verschillen. Hot zevende, dat de laatste tijd nogclwissolvnllig speelt, ontmoet op eigen veld Voorburg 6 wat geen bepnnld makkelijke tegenstander is.Gezien het foi t dnt het zevende de vorm ven voor de ijstijd nog ni te pakken heeft zien we in deze wedstrijd voor Lens niet veel meer dan een puntenverdeling. Lens 8 speelt thuis tegen de Ooie-vaars 4 wnartegon destijds hct·enige winstpunt werd bohnnld.Een dergelijk resultaat zit er 2c pansdag o.i. echt niet in gezien de goede vorm van de geelzwcrten op dit og.::nblik. Eon ni,:,uwe ncdcrlnag dus voor Lens 8. 
-:-:-

PROGRAMMA SENIOREN VOOR I,l4ANDAG,2de PAASDAG 15 April. 
-2u30 FSF Pretorin - Lens 1 Tcrr.to Rotterdam (Z)Dorpsweg. -12uur Lens 2 - ODB 2 Veld 1 Gcb.l Lok.5-3 
-12uur ADO 7 -·Lens 3 Terr.Zuiderpark 
-12uur Duno 4 - Lens 5 Tcrr.Mgr.N0lenslcan bij Thorbecke -12uur Or.Bl.4 - Lens 6 Torr.Schimmelweg te Spoorwijk - 2uur Lens 7 - Voorburg 5 Veld 1, Geb.l Lok.5-4 
-lu45 Lens 8 - Omievc,irs 4 " 2 Gcb.2 Lok.5-3 OPSTELLINGEN: 

Lens 1: C. v. d.Bl,c;k ,J. v .d .M0er, W .Hnasen,A. LinncwE:CV<-r, C .P.;eters H.Hcket"W. Vcnd~rbos ,w. v .Eijdcn.;.H.Nfouwcmhoven ,H.Rooduijn,G. v. Duurcn.~...,_, L.Janssen.Leidcr:1Jhr .H.A. v, d.Stccn.Snmenk,:B!_s_i;_: 
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luur Cnfe H:i.crck-"v.Apcldoornseln:::n.---------------------~-----
Lcns 2: R.dc Wc.crt,P.Hukct,H.Kc:• pcr,R.Blok,J.Rcs,J.v.Dijk,J.V/it

ting, H.P.v.d.Spek,G.Hr.llc0n,B.Honö.richs,P.Mcorshock. Ros.:J.Brusscl 
G. do Z,rijgcr. _!,Gidct: Dhr. L. t0 l1!Gy. , •-.-

Le:n~_J_: M. Suykcrbuijk,A.Rooduijn,N .Pnn!lckoct, J. Ri..,mcn, L. Thomcs, 
H.Di.., tz,F .Durghouwt, C. Nuytc.ns, G. Looyos te:iu,P .Borgcnhon goumm, 
H.vr.n Gclder.]i~~-• W.Burghou11t,,C.v.Brtugcl. 
fqg_u: H.Verhcugd, J.v.d.Kloy,C.Voldink,S.Dijkstrn,G.KcMpcrmcn, 

F.Duym,J.v.Bussol,W.v.w..,sting,J.Jcger,J.Broch,crd,N.Drnbbe.Ros.: 
L.Hanssen. · ··· ---
kns 6: J .Frijters, J. v. Vies ting ,.P •• Krol, J .Bom,A .Hoppe:nbrouwors ,H. 

Nnr.stopD.d,A. v. Luxemburg,H. Vroom::ms ,A .Ho"fnagel ,R. V/üsfa"fö ld,H. v. 
V/osting. Ros.:C.FrD.nkc. 

Lens 7: R.llbhicu, R.Bcckcr, E.Löw..,nstcin,A.Blok,F.v.Dijk, C.Nicu-
11enhuizen, A.v-'.\n V/eors, R.Gelr.uff,C.v.Gcin,W.KrD.pcls,A.dc Jóng. 
Ros. :H. L2u. 
Lcns Gl: D.v. Lieshout ,W. v. d.L".cn,F .Bierhof ,A .Pools ,F. VLcclbc.hr, 
N. Osse ,H. v .Dijk, J. Smit, C .Kr:::s, J .Groene, veld, T. Jc,nsen. Ros. :A .BUys. 

Afschri.iving-en.v<'>or·Vrijd:::guvond 9 uur ncn de heer J.Linnew..,vor, 
Slijkeindc 21,tel.639090. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 21 APRIL 1963.: 2uur Lens 1-Donk l 
12uur Lens 3-DHC 912uur Dolfin 4-Lens 4; 12uur Lens 5-BfilC 5; 
12uur Lens ·6-VUC 10; 12uur Do .Jagers 3-Lens 7;12uur Bl.Zw.8-Lens 8. 

Van de ECO: de wedstrijd ven Lens 4 is fcrschovcn nnnr Koninginne
dag l0u30. Willen de spelers dio dan ijiet boschikbc.ar zijn, hier-

. vnn kennis geven a.nn het sécretnrinl'.t .. 
-:-:-:-

PROGRAJ\ll\!A JUNIOREN EN PUPilLEN VOOR ZATERDAG, 13 APRIL 
3u45 Lens 8-Ravn 7 G l L 5/3 Vl 
3u45 Lens 9-GDA 9 . G 2 ·i;, 5/3 V 2 
3u45 GDA 10-Lcms il . Terrein Ockcnburgh 
3u45 Lens 12-V/ilhelmus 7 G2 L 6/4 V 3 
3u45 DHL 16- Lens 13 'Ecrrein BrnssGrskndo 
2u30 Lens 14-Wit Bl.R.K. 5 G2 L 6/4 V 3 
2u30 Lens P l -Q.Stops Pl G l L 4/3 Vl 
lu45 Lens P2 ~ Juv<mtas P2 G l L 5/3 v1· 
lu45 DHBRKP3 - Lens ·p3 Terrein Ockcnburgh 
lu45 Q.Steps P3-Lens P4 Terrein Ockenburgh 
lu45 GDS P5 - Lens P5 " Noordweg 
1 u45 Lons P6 - OSC P3 G2 15/3 V2 
lu45 Lens P7 - Juv..,ntns P4 G2 L 6/4 V 3 
lu45 Q.Stcps P4-Lcns PS Terrein Nijkerklnrui. 
DE OPSTELLINGEN: 
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Lcns 8: G.Crnmc,J.v.Disscl,G.v.d.Togt,F.M.:ycr,J.Verhncr, 
J ,Janssen, R. v.d. Wel ,F. Str:'.r.thof, VI .Eykelhof, P.Hci v" bstcyn, A.v. 
do Beek. Rcs.,F.Crombergo, N.Koot.Loider: Dhr,F.Mcskcr. 

Lens 9 :R.Overtoom,M.Brockc ,R. Duyvcstcyn ,A. Clcwsscn,A. v .Es, 
L.Duys,F.Jchcc,E.Dvgcner,R.v.Acker,G.v.d.Kley,A.dc Brouwer. 
Res.: J .Middeldo:rp. Loià.er: Dhr.H.Kec tri:u:;n. 
~ns 11: R,ïlruggcmnns, H,Rothkrnns,R.v,tl.Bemt,H.:Mc,skcr,Th. 
Bruins, J. W:'.ls~.ri0 1//olff, C. Re.abel, Th.Brochard,A .Kortek'.l:'.S ,D. 
Brnndenburg, R.Eykolhof.R..,s.: H.Vcrbarvndsc.Lcidcr: Dhr.A.v. 
Gr,stel.S.~menkomst: 3u2O ing:::ng Sportpcrk Ockc.nburgh. 

Len·s · 12 :F. v .Boh ... cmcn ,H.Egberts ,A.Noccke, J. v. d.Zalm,A .Jcnsson, 
J .Brctz, C. v. Vclzcn,A .Suykcrbuijk, C. v~rw:nrt ,H. Verheugd, Th .Hoef
n::tgol. Rcs.: H,Crcmn,F.v.Cdk~r.Leidcr: Dhr.l1I.Hccrschop. 

Lens 13:A. VGrV':('.rt ,H .Hoefn·:gol ,A. DlÎlym, C .Rooduijn, R. v .Boh-::0•1on, 
J.Nuyon,H.Hn~sing,F.Herremnns, J,de Jongh,T.Hc~rschop,N.v.Lv,u-
- en, R.:,s.: R.Guit.Leider: Dhr.C. Verv:::c.:rt. Si;mcmkomst: 2u3O 
VcluwcpÏÊ:in. 

Luns 14: F .Monfü,laers, J .fü,lt, J .Blok,H.Mcj:::n, J. \'k bb8rs, L.Duys, 
H. v .Burgcm,A .Eylcmcns, B.Epsh:mp, L. Schuurm:m,R.Blök.Rcs/: E. Groi:,n, 
P.Castcnmillcr. Leider: Dhr.A.Blok. 

kns Pl: B.v.d. k.ns, B.Kool, J. Cnlp::: ,P. de Jongh,G .Bruinsm:::, P. v. 
d,Anr,A.Hop,G.de Hoogd,E.Bckkors,1!.de V/it,W.Kve:tmnn. Res,: H. 
Bijstcrvald, W .Kouwcnh0ven. Leider: Dhr,J .Borsbo0m. --

Lens P2: B.v.d.L~ns,K.Schouu,C.Grimbcrgen,B.Lustenhouwor,H. 
Egge:rs, G, v.d. Vë:lde, Il. v .Hulst,J, ;Hnmbrook, G. Stevens, J. Dissel
dorp, L. v.d. Vcldc. Ros.: P.de Jongh,W.Knstmnn.Lcider:Dhr,A.Bogisch 

Luns P3: A. Tinnebrock,P .Blnnken, C. Schrovcr ,B.v. d, Spr,,ng,F. A. J. v 
Bc,rg,R.Bogisch,R, v. Wnssem, P.1!Gé.rshook,B .Hoog0vcon,A. Luscuère, 
A.Bildorbc~k. Ros.: J.v.d.Hciden.kider: Dhr.J.v.d,Knnnp, Scmen
komst: lulO Thorbockelncn, hook Hnngweg. 

Lens P4:C.Grocn,A.v.EssGn,Cl.Lcmot,J.Roozcnbcrg,F.Blok,A.Vc,r
vnnrt, i, .Huis, J. Ri.:ntj'-- s, F. Cobbon, A. H•'c,k, P .H~ .. mskerk. Res. : 
P.F.dc Hoen.Leider: Dhr.P.Epskcmp. Samenkomst: lu2O Voluue
ploin. 

Lens PS: H.Pijnnppel,G.Cromborge,H.Dwikors,Th.Jcnssen, H.v. 
Lc.:cum,n, F,HelvLnsteyn,P.v.Dijk,P.de Jirü,s,J .A.de Honn,Fr,Dis
seldorp, C.Blok. Res,: P.l\lnnders.Leider: Dhr.L,Pinkse.Scmcnkomst: 
lulO Leywog hoek Hc,ngol'olc.nn. d · 

Lens P6: P.Miltcnbcrg,Th .• Tgomcsse:I,E.Groot ,L.Egberts,H.OvGr
bcGk,R.Hoefncgel,F.do Klcyn,J.DGmeycr,J!.v.d.Br.:cmcr,A.Hoitink, 
B.v.Gorkum. Ros.: F.do H~or, R.Krul. Loider: Dhr.J.Nuyens. 

Lens P7:E.v.d.Broek,W,Scholtcns,G.v.Bvvvren,F.v.d.Berg,H.v. 
Borlo { C. v .D(.'" lan_,R. L::,u:r-icr ~ L.v" JJ...,,_, uw..::n, G. Stcynm~n, A ."JchcG, B. v" de Putten.Rcs.: 1•J.Knl1:. T,, .. i.d.c,~:-: I)b,·~CIK"':';:i_:-5< -·-- . 
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--Ï,;~; P8: E.Verschoor,Jll.Dysselblocm,C.Esser,F.li!oyrik,R.Vinkonstoyn, 
R. Bcrkeko.mp, Th.Boo:w ,P. v.DoL v0ren, J .11o.tla, L.Rothkro.ns ,M. T'ncunis. 
_Res_._: J .Ee,'ber ~s. Lcid~r: Dhr.J .Wctting,Snmcnkomst:lu20 Vclm7eplei'.'1. 

PUPILLEU11 •; n kr l::mè. 11· 

01) donè.crdc,g 17 ~pril :-.~c. spoel~~ een pupillcn,.,lftc.l tc.g'en ·een 
EngnJ_s sc~1oolclf±nl on ons tcrroi.n. A::n-rD.ns vo.::.1 do -1;1Gd:~rtrijd. 5-:ynr. 
Opsta] lj_nr.,·~ A "Ti11r:--1rb~,cok,P.Dlc.nkoj. P" SchroYor ,F:c. Dl"ssC.J..1ë-1."ri 11Î. ft,
·g{,rf ,-G--;:...,;:~ ä.:Vl: ldc, E. v .IluJ.~;·~: P. do Yri~s, P ~ A" dG ~I:-.r·.:i.1, J_ .. DissoJ dÖrp ~ 
L. v" d. YBld0 .R8n ~::· P .. a.e ,T0ag,A ~Hop; W .Kv ... tm~n. Loid0r: J)l:r ~J .Bo1"t-;l)0--p 
Sn~e:1"1 1"nt, 0 -:- • :t-ilJf) ir c;,,·1g Lcns·~-o ... rcin _,._ ----~ 
·· · pno:;r.,'.;c.rÁ JU1(;:0H';N--'.vco::t u~.1NDAG 15 ./IPRIL 
12nu:r SES I" - Lo~s 1 :1cr:ï. .. oin Duinho:tst 
12 " Lon::: 2 .:Q. St"p8 2 G2 L 6/4 V 3 
l;it,15 . Lens 3 -GDS 1 G2 L 6/ 4 V 3 
3uur VVP 4 -LonS 5 Tcrrciri Zuidcrpo.:!'k 
?.u3ü kmJ 6-- lll. Zm!rt 5 G2 L 6/ 4 V .3 -
DE OPSTE1LI!'GE1<; 

L~ns 1: ri.ls 7origc u.:ck met P.Poillot .i·.p"v.K.Kcutmc.n" B~;_ê.:: 
JCiJ;~Sun" J.IÛ ider: Dtr~R" Ri1..,mcn.Sa~cnk01:1s-C: llul5 Jnvcbrur.· .. 

L~ns 2,: i:·v:EgT;ïo~d? lil' G Rooz ~nhurg:-.:r:1r:.yc1:M,-A. Brou-.-:or, J .Ku c. U·12.n) H. C'.u 
:S:,-.,r, H. Schltiter, A. Ho,.k, G. do Hoogd, R. FlL,k, D .W cnd_,rs. _!_!~:.: ::l .J;:;h:·.s 
1cider: Dhr.lr.I,!c:sker. . · · 

Lons 3, A. Vurb~re:ndsc ,A.Koolomcn, 1.rh. v. Dcraburc; ,R. v.d. Velde ,A. Y. d. 
V,-~l ,J? ~ v .• Bijr..t:n 1A .Klc:in B:;.-- .... t:::ler ,B,."BrGurn"r tM~Bruincmn ,A. Vo1'·b·.1rrr J\ 

Rcs .. : E.Vfo.rmcrdc.m" Luider: Dhr.J .v.d.W2.l. 
-tGils 5: 2.1s vnrigê-WöGk oot C.v.B~::::.l i.p·.v.D.v"G.Stc,un~~r;:'3.: 
w. v'ërii:rnndGC. L_s.:ïj.e:,:: Dh:..·. A.V. Ges -!;cl.~ ,.m_c,_nk~:cl5'.' 2u40 fün:,;..:1.iifp_ 
"Lo . .:-roina 

Lons 6: R.Schot.R.dc Groot,J.Dul.vcn-;oo"de,A,Lc,mot,J .Luk~.sson, 
l'' .Ïk-Z°ék-,.;, J .Jc;heo, J .Neuw, R. CerJphuizcm, J. Smcc.le ,A. de Vric3 ·l'..::!!.:.' 
R.HolshGimer,\7 .v.PuH,m.Loidcr, Dhr .Horromens. 
ATTENTIE, JUNIORF.N F,i; PUPILLEN! 

Afs hri,ivingen:vo<!':c vrijdego.vond · 7uur een dhr.A.ven Gc.stcl.,'i'ome
t,mstr .166, tel ."§°39900. 

Nfot-opkomcn:wogcns hun ni0t opkomen op zc,tordug jl. uordcn 
J.Egborts, P.Cestenmillcr on E.Grocn voor twee wudstrijdcn als re
sc.rvc opgesteld. 

RESERVEPROGRAMliA; Het rcsórveprogrammn komt verder t.::: vurvnllen. 
TRAINING. JUNIOREN EN PU?ILLElî : Dond~rdcµ: .11 april (Wi tto Dondercl.ag) 

is er géén Jli'.!'aining. Op_ dinsdnf,' J..6-;-Pri1-iS do trc.ining i "v .m" het 
Pens toornooi ~llccn voor do liefhcbbc:cs ~ Op 110 ..... ~ sdr.i.fL.~ 7 _ q__p~il j s 
t::r i.1!rlih hGt Pc~stcorncoi 1 3 mid.do.cu [;CCH O(;:!:\..:nF,clcgc.:nhcirl yoo:..~ de 
pupillG!lv Ev.:.r..~ors in 7Grb~nd ITh~t he-~ ?r:.c.s ~ ·2::c~.î.C(,i ~ l e:i: 01) A<:~H.:: 
(

1
, .. J'..Ï.'1-~ :18 ~:T2'.i.:" t!G'.n-, i.::-rdl'li"1-S-.-
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PROGRAMMA-JUNIOREll-EN-PUPILLEN-VOOR-20-EN-21 -APRIL-2. s.: -----

-RVC-kns l; R1vu - L<..ns 3; Luns 5-Ruv~.; Vr,denb.-kns 6;R2vuLcns 7; Ruw, 7-kns 8; Lcms 9-GDS ; Dl!L-Lcns 11; DHL-Pl; RnvuP2; Lens P3-Vrcd~nb.; P4 -GDS; P5-Juv~nks, OSC-P6;Wilhelm.P7; B8-Gr. ·,:.Vue. 
-:-:-:-:--

DE II HAVE 'h in zicht. 
Wu zullen U niet lnten re.den, wo.2.r het ov0r ge.ut. fü.rinncrt de Lcns-fcmilic zich nog ( d.:: lc:ctste bc.richtfl.1:Jcdc:tGr,::n nc:mulijk vun 6dec 62)dnt de pc.ter, die door de, n,dc;rl.spórtvcr. is g<Jcdnptccrd, mc".r verblijft in cquntori,:,.-:.1 Afriku, A. tun Hc:ve h,et ?? Hc:bben onze, gocde g:-:vl:n zijn h.:-:vcn ul ber()ikt? Wc, wetcn he. t niet, m-~nr do.t komt wel goed. Mncr ho,_ s tnut het met zijn hcv<.. en goed? Hoc is h~t met zijn huishonde~ en zijn mutcricnl, -wn.~rmoe hij zijn zwr:re w;,,rk moc:t doem ? Dc:c:r zouden wij 00n skcmtje non bijdrc,gen. Het " loonzakje." is nl enkele mr.len rond gcgnon in uw of jouw tenm. Nu we weer op het sportveld ons plezier vinden, is· het dubbel de moüi te wuurd om onze peter A.ten Hnve in onze vreugde te b~trckken. Dnnr0m dit voorstel: Wc zu],lcn binnunkort een klep op du vuurpijl ge.ven; dun· vullen wu he. t znkjc met .:-,llus wut blinken ken; d::,n is voor ons (zokcr voorlopig) dc hc:ven in zicht. We hnpGn d.::t het een zilvervloot wordt, d2.n mogen we gcrust trots g'è"'.ll prcssngicren; d.w.z. einde v::,n de nctie. 

Kc:pelncn F .K~mper. SPORTTOTO: Lnngzn,o_m m 2.r zckor stijgt wc,er onze inzGt '111 binnenkort hopen wij weer op onze norm:'. sco:r:~ tv crriveren. Met Pr:se:1 dr 0 c:ien 2 tata 1 s nnmclijk n°22 en 29, Zor:ls U b.:;k,nd zul zijn is een okstrc, prijs vnn f.50.000 beschikbnnr gesteld. Vr.or deze prijs kunt U slechts in ni:mmorking komen indien U in beide toto's ra~d~spoelt. In dit geval moet U in toto 22 in één kolom 11 ptn. bch,üen en in t,.,to 29 één kolom mot 10 of 11 ptn. A2.r-_ zel dus niet lnnger m~nr grijpt lllw kcms went zo 1n gcl.:gcnheid z::,l zich dit seizoen z:.,cr wc.rcrschijnlijk niot moer voordoen. Inlevering op de bckcnde ndrusson tot c..s. vrijdng cn.18 uur Het toto-sekretnrinnt neemt in tot uiterlijk 2iu45 Hopelijk is de P,:;~s-hc,ns U gunstig gezind. _ . / WEDSTRIJDVERSLAG JUNIOREN-Lens 2: TOTO-Sc,krctnrinnt • 
Lens 2 hicld in de eerste helft raot wind tcgc.n door goed spel in d~ r.chte1hocde de; stc,nd dubbelblnnk, z·•d,:,t in de twc,do holft winst v~rwncht kon worden. Lens wns steeds in de m~crderheid, m2.nr doelpunten bleven uit. Kort voor het einde viel er zelfs nog oen onfortuinlijk tcgondoel">unt, zodnt het tweede wc:or op hut nipp,::rtjc verloor. 

-============~==============================-===========-==~==--



D E L L ;1 S R E V U E 
ilcckblad v.d.R.K.V .V. "LENIG en SNEL" . 

Red2ctic: A/}ocls, Wilhelmin:,str.26-Loosduinon 
J .Kuypcrs,Mëolo0nstr.l8,Dcn H;,c.g. 

-------=------------------==-=---=========================---===-
36c J"ARGANG (1962-1963) n°32 18 April 1963 

== - - == - - - - - -- - -=--= -== -= -==== = = === ==== == = = ==== == = == = ==== =-. == ==-= === 

Donderdag, 18 
Vrijdflg 19 
Zaterdag 20 
Zondng 21 
lfüwndc:g 22 
Dinsdag 23 
Wncnodag 24 

April 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

L:E,liS I ZAKAGENDA 
Juniorentraining 
Sonior,:;n-treining 
kns jun,7,8,9,ll,13,14 Pup. 1/8 
Lens Scn.1,3, 4/8 Jun. 1,3,5 on 6 
Cl ub2vnnd ·! 
Junior..,n tr~~ining 
Seniorentraining 
PupillE,ntr:,ining + wedstrijden tegen HBS 

.. =============== ===· =====oFFiéIEBL============================= 
I~i:...uwc leden: 

• 498 Egbcrts P .W .tl. 8.4 .54 Wnlwcvursg.c,:crde 481, tel. 672838 
.499 Lidf~ring H.J .l'. 27 .2.53 Zonn~oord 100 
-50C Lüling H.W.1i. 24.2.40 Dcnncwog 180 A " 600163 
"501 lóijsbcrgh J.;,,.G. 6.10.52 Loc-,rcstüinslcn 626 " 600163 

In b2llob;0;e: 77 lfoérshovk ,P. 6.s.50 St,:~nwijklrc::ln 382 
, 78 Fucnto ,, d~ lt. J. 5 .11.44 Ful tonstr .124 

VARIA: Tc:r ovcrn:J.mo cwïgcbodcn zo goed ,:ls nieuwe; vootb·:lschocncn 
(slc.chts 2mc.·.l gGbruikt), merk Q,uick, l'.l'.~.t 41 c,2t rubber zoll.n en 
doppcno G0gcdigdcn g~lic. vc zich in verbinding te stullün met- J .? .J. 
Frijtcrs, Cornelis de. Wi ttl ~.::m 35. 
PRCGRA,v~.J\ SENIOREN VOOR ZONDAG 21 APRIL 1963. 
2uur Lens 1 - D0nk 1 V0ld 1 Gcb.l L0k.6-4 • 
12" Lens 3 - DHG 6 " 1 " 1 " 5-3 
12" Dolfic 4-Lcns 4 Tcrr.Gcm,Sp0rtpnrk, Brnssorskade DGlft 
12 11 Lens 5 - BTC 5 Vc.ld 2 Gcb.2 Lok.5-3 
2u30 kns 6 - vue 10 11 2 11 2 11 5-3 
12uur De J,;.g;:;rs 3-Lcns 7 Tcrr.Oost0rsportpnrk v.Bri~n0nl2r,n ,1inds 

12uur Bl. Zm::rt 8-L[.ns 8 
OPSTELLINGEN: 

Yl.?.sscnn.t:.rsweg • 
Tcrr .K-:.twi·jkscwcg te 'Ncssenc.::~r. 

Lens 1 : C.v.d.Bcî3k,J .v.d.lllt:or,W.H.:-.nsen,A~Linncv!'e0ver,C.Pcetcrs, 
H. Hrrkot, V!. v .Eijdtn,H. Rooduijn, W. Vcnderbos, C .Fr,mkc, H .Jncobs .Res.: 
H.Nicuv;cnhoven,R. L \faart. Srrmcnkomst: 1 uut Cl ubg,:; bnuw. Leid0r: Dhr. 
H.D.v.d.Stccn. ' 
Lens 3 : 1l.Suijkerbuijk,A.Rooduijn,N.Pc.~1nekcet,"S ~Ri~mt:n,L.Thor.1cs, 
H, Di~ tz ,F .Burghouwt, C. Nuytcms, G. Looyc::stuin, (i.v. Duuron,F. de Hoogd. 
Rc.s. :!'..v.Zilfhout. 
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Lens 4:H.Verhc.ugd,C.v.Br"ugel,J.v.Dissel,G.dc Zwijger,C.v.d.k,8n,. 
,:; • van W0sting, J, 1;i tting, J .Kuypcrs, J .Brussel ,P .BcrgGnhcm:gouwen 
W.Burghomlni:.Rcs.: 1.Hr.:nssen. 
Luns 5 :G .Ekelme;ns, J. v. a:.Klc.y, C, Vclrlink, S .Diijkstr,;:., G.K,mpc.rmçn, 
L.Hecrschop,J.v.Bussel,F.Duyr.i,J,J~g0r,J,Brocho.rd,N.Drr:bbe, 
Lens 6 :J .Frijters, J. v. Wc.sting,A ,K1·ol, J ,Bom,A .Hopponbrouwe.,rs, 
H.N;;csk po.d,A. v. Luxc.mburg,H. Vro~m:ms ,A .Ho,:;fn:gel ,R:!IUstc·fc ld 
H.v.W~sting. 
Le'ns 7: R.ll!r;hL u,R,Bc.ckcr ,E. Löw.nstein ,A. Blok,F, v .Dijjk, C .Niou -
1110nhuizLn, A Q v. ih;(.rS, H. Lr; u, P. Schul ten 7 '.V .Kr,:- pels, A. de Jong. Re s. : 
A.Buys, 
Lens 8:D.v.Lüshout,d.v.,d.1 .. n,F.Bir.;rhof,A.Poels,F.Vu.lb hr, 
R.I!ocsm·.n,II. v, J:.ijk, rL Osse, C .Krr,s, J .Grocnc.·rc.ld, T. J~.nsen, Ros.: 
J.Smit, 

--~-:-:-
PROGRA;>Ji!A JUNIORlU J,,.."l" P'JPILLEN VOO .. ZATERDAG, 20 APRIL 
3u45 Rc:v~. 6 - 1,ms 7 Tcrrcdn Zuid_erpe,rk 
3u45 R~,v:i 7 Lc,ns 8 " Zuid-rp·.rk, 2dc gcdv,1 to 
5u45 Lens 9 - GDS 4 G 1 L 5 / 3 V 1 
3u45 DHL 12 - kns 11 T::c; rdn te. Delft 
3u45 OSC 6 - Lerrs 13 Torrc;in Iioc;kwntGrstr~r:t 
3u45 Lens 14 - DHL 18 G2 1 6/4 V2 
lu45 DEL Pl - kns Pl Tc1 rein Br::,.ssersk:do Deldtt 
lu45 R:,vr, Pl - kns P2 Tc.rrwin ZuidGrpc,rk 
lu45 Lens P3 - Vrc.d.nb,P5 Gl 15/3 Vl 
2u30 Lens P4 GDS P5 G2 16/4 V3 
lu45 Lens P5 - Juvcnt"!s P3 G2 15/3 V2 
2u45 OSC P3 Lens P6 Tc,rrein Ho~k1.atcrstr~.at 
lu45 'iiilholm,P3-Lons P7 . " - Nnordeindo v-~rbu,:-g 
lu45 Lens PS - flr.1/l •. V,,c,P2 G2 16/4 V3 . 
üPSTELLINGEi'l: Lc.ns 7: J. de Wac.rt ,J ,Kic.bert ,D. v. d.Stc:•.m,A .Roodc.nrijs 
\i Verb r~ndso ,N' .Koot, R.Br2nd~nburg,R. Pc tcrs, J .Rnvc:stc;;;n,H .Br;1n
dcnburg,R.Pot~rs, J ,Tü:tvcstûyn,H .Br1endc.nburg, J .Middûldorp. Rc.s/: 
P.Schouten,F.Crombcrgc,Lcider: Dhr,R.Blok. 
Lens 8: G,Crc.r.:-o,J .v,l:lissel,G,v.d.Togt,F.M"yer,J.Vc.rh1ar, J.J:,ns
scn ,R. v.d. Wc::l ,P. Strn~thof, W. Eijkolhof, P.Hd vcnsteyn,A. v. d.Bc,ck 
Res.: J,Nnuw,Lt-ider: Dhr.F.1ksker.S:imwnkomst: 3u20 ingr.ng t~r- · 
r~in Zuiderpc.rk,2d.., gc.dc,üte (c,chter. ADO), , 
Lens ·9:R. Ov,:;rtnom,1',.Bro,.kc ,R. Duyvcstyn ,1,. Clr,r.sson,A, Y .Es, Th, Duys 
}' .J "hoc ,E. i;c"gcncr ,R. v ,Ack-r ,G. v. d .Klr:y ,A .Brouwer .Rcs.: J. J _hcc. 
Lc,idcr: Dhr.Il.K,ctmr.n. --
Lon3 11: R.Bruggcm.1w;i,!i.Rothkrc:ns,R.v,d.B-mt,J ,\fols:crie Wn.lff 
Th ,3ruins, H ,Mcb>:cr ,C. Rc.c,bel, Th ,Brochc.rd ,A .J rmssc.n,D ,Brnndon
burg,R.Eykclhof ,Rcs.: F, v .Boh~men, A .Krrtckr.~s. Lccidcr: Dhr .A. v .G,:stel 
i3:1m-.:...nkor.1st: 2u4U""vö1.uw~.plcin. 
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Lens 13: A. V0rv:wrt, H. Hoofn'.•.gcl ,A. N~uckc, C. Rooduijn,R. v .Bohceme,n, 
· .Nuycn ,H.Ilc:ssing,F. Hcrr,.mcns, J. de Jongh, T. H~c-rschop, N. v. Leeuwen. 
les.: Th.Hocfn,g"l,A.Eykm 0 ns.L,,idor: Î'hr.C. Vcrv,:-_r,rt.S.~mcnkomst: 
,uur V0lum,_·'1cin. 
LLns 14: F ,lfrndLlc.crs ,R. Guit, J .Blnk,J .Hol t,J. Vicbbcrs, L.Duys, 
: Cr~.m~,J.lkj1,B.Ep8k'.'rr,p,H. Vcrbr:rcndsc,]'.v.C:::lkcr;Rcs.: \,.Schuur-
,r:n.Loidcr: Dhr,A.Blck, --
Lens Fl: 1'1 .Kouwcnhovcn,B.Kool,J .Colp:"P.d._; J-,ngh,G.Bruinsm,:,P.v.d. 
< r·, A. Hop, G. de Hoogd, B. Eck.leers, t,. do Wit, W .Kc,ctm::m. fü:s. : L. v .tl. V .__1 de 
,cider: Dhr .J .Borsbocm. S,:mcnkomst: luu;,, ingc.,ng knstcrrcin(pc,r 
.uto). -
L1;ns P2: als vorige weck, met H.Bijskrvulà i.p.v. L.v.d.Volde •. 

1cs.: C.Blilk. Leider: Dhr,A.Bogisch. SêcL1Cmkomst: lu30.ingr:ng Rc.v::i
'VP-te;rroin. 
Lens P3: r.ls vorigL weck, mLt M.Bd:k---rs, i.p.v. J.v.d.Hc.iden •. 
ks.: G.Crnmbcrge.kidèr: Dhr.J.v.d.Yui:.'..p, 
Lens P4: r,ls vorige wc,ck, dus mc.t P.F.d·_ H0 ,an ~n J.Ri"ntjcs. R:s.: 
1-TinnobbroL-k, P.Mcc,rsho.:k (2x).Lcidor: Dhr.P.Epsk:-!.mp. . 
L..ns P5: H. Fijn:,ppel, J. v. d, Hui<ic.m,H.D 0,nkcrs, Th .Jc:nssan,JI. v .Lc---uwcn 

,'. Hc.l vc.nsteyn, P. v.Dijk ,P .de: Vric-s, P.A. dci fü:cn,F. Diss<.,ldorp,? .I,kndcrs 
ks.: A.V.__rv 0 .crt, A.Hock ( 2x) Lcidcr: -Ilhr,L.Pinkse. 
Lens P6: ,1s vorig0 w~ük met J .1\ijsbergh i.p.v. B.v.Gorkum. 

:üs.: L.v.Lccuwen.kidor: Dhr.J.Nuycns.S.-,menkomst: 2uur Vc.luwcplein. 
Lens P7: E.v. d .Broèk, W. Schol kns ,G. v. B.__ vcrcm ,G. v. d .Bc,rg,H. v .Bcrlo 
).v.D~. l,n,R.Lc.uricr,R.Krµl, &.Stcinmnn,A.Jé.hoa, E.v.d.Putten. 
~: R.Vinkostcyn. Leider: Dhr.C.Krcs. S'.lmonkomst: 1 uur V::;luw<---
,lein. _ · 
Lens P8: E.Vcrschoor, N.DyssE:lhoem,V.Essär,F.i\lourik,M.Koll:, R. 

3orckcnk":mp, Th .Booms, J .1btl'è, L .Rothkr,,ns ,H. Licffcring, P. v.Do,,vcron. 
los.: J .Egb0rts, P.Egbcrts.Lcider: Dhr.P.Epsk~.mp, -- -

-:-:-:-
~ROGRJJl!l,;A JUNIOREif VOOR ZONDAG 21 APRTIIL 
-12 uur RVC · 1 - Lens 1 TGrrcin Sch':!':!p,1cg 
L u45 R,,vc. 2- L,:,ns 3. " Zuiderpnl:!k 
12uur Lens 5- Reve: 4 G2 L 6/4 V3 
5u45 Vrcdenburch 9-Lcns 6 T-::r,-;rcin v. Vr~dc.nburch1,cg 
DE OPSTiiLLINGEN: 
Lens 1 : A.v.d.Loc.uw,R.Polmc.n,C.Mcrs,N.Roozcnburg,J.v.d.Knccp, 

'l Wubb<-n ,A.v. 'ibsb<cek, P .Poillot, J. v,Adrichum, L.RLmcn,H .Zoet .R;:s.: 
L1kyur,G.dc Hoogd.Lc,idor: Dhr.J .RLmc:n,S:ëmonk0 mst: llul5 Vc.luwc
~lein, 
Lens 3 : A,Verb-,rends0, A.Koelom:::n,Th.v.Doeiburg,R.v.d.Vcldo, 

\.Vod. W:-:1,F. v .Bijncn,A .Klein Ere, tcll-r ,B .Br0uï."::-,r ,H.Bruir.1.• m...._, E. rl".r-
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-----------------------------------------. ----------------~--~'--rdr,m, A.V"1,burg.Res.: D,Wc.ndors, H.dc, Boor. Leider: Dhr.J.v.d. W:~l. --

Lcr.s 5: J.de li2.o.rt,H.v.Lvur,C.v.Egcrond,P.Schouten,H.M skor, 
· C. v ,Br::,1 ,G. Rc,c.phorst ,J. EngL. bLrt, F .M skor, J .R-:,v~st0yn, J .He ins 
fü,s.: R.P"t<-rs,J.Middoldorp.Lcid0r: Dhr.A.v:::n Gcstol. 

Lc.m, 6: R.Schot,R.d<. Groot,J .Duiv,.,nvoorde,H.Holshdmcr,J.Lu
kc:ssl.n, }'. Nc., cko, J. J LhL c, J .Nauw( 2x) , R. C:.mphuiz..;n, \'/. v .Putten, 
A.d,., Vries. RLs.: A. L·cr.li t, J .StKLlo. L ... ider: Dhr.Hc.rrc.m-.ns. 
Sr:monkomst: 3uur Vc.lmr_ple;in. 
ATTENTIE JUNIORLN EN PUPILLEN: 

./..fschrijvinge,n v' 'r vrijd:cg::,vond 7uur ::c2n Dhr.A.v.cn G:,stol. 
T m0 t. nstr.166, tol.339900. 

NLt-opkomcn: in vc,rb:·,nd met hun 11Lit-opkor:1cn op zct0rd2,g jl. 
word, n f"Kortck,,c,s en W. Schuurm~n voor 2 wedstrijden :>.ls reser
ve opg"stold. WLg ... ns h'--rh-.:,ld nict-opkom.n wordon ;;;.Groc:n cm 
P.C::otcnmillcr niet opg0steld in r:f1r.chting v-n de beslissing 
v,·.n h<.-t b"stm,r. 

R.Blok krijgt w->gens to l~c.t cfschrijvcn 1 cxtr-: rcs0rvebcurt. 
KJJJPNIL1i, S: 

Voor do pupill<:cnkc.mpweek (Zm,dert 11-17 c-.ugustus) 
zijn nog twcG pl-.stscn open. D~.n zijn de drie elftallen vol en 
kunnen g(;Ln r.c1nmcldingi:,n mc:ur wordcm gv,ccepte8rd. 

Gcg digdvn ·kunn<.-n zich ~.c,nmcldeilt bij dhr.A.vr.n 
G~.stcl, ToEY. tcnstr.166. Ook voor dü ov.;rigc k·:mpueken zo.l d0 
·,r:n.:1olding binnonkort wordll!n gv sloten. Volgundc. wcc:k hier over 
nccdcr be.richt. 

Knr:1pkom..-nissie. 
PROGRJ\1!l\1A PUPILLEN WOU/SDAG 24 APIL: Wo,.nsdng 24 c,pril spc.l ... n 

we not 3 i-lfto.llen t,gcn HBS op ons w,ld. Twoc elftnih!l:cn zullen 
worden S":r.icngi.stc:ld uit de gcwono tr,:üningsgro.._p.,,n. Dvzc tr,!i
ningsgro,p"n wordvn op de norm,:lc tijd v0rvmcht. Bov.:,ndie]'.l. ver
w;:;chkn wij v0or de: w'-dstrijd di,.; om drie uur begint dc volg..:nde 
s;1 ... lur•: 1°.Mil ten burg ,A. J chce ,H. Lié.ff0ring, J .1fo.tlr.:, G. St ... inm:::n, 
P.Egberts,H.v.Bcrlo,Th,E'onms,R.Lnurfor,L.Rothkrnns,J.1!ijsbcrgh 
Afschri.ivc,n: vl>l>r dinsde':gnvond 7 uur reen dhr.A,v::,n G~.stol,tcl. 
339900. 

-:-:-:-:-
Enki.lc binncngekomcn uitslogen: 

Pr. tori:: 1 - kns 1 2-0 
Lens 2 - ODB 2 1-1 
ADO 7 - Lens 3 4-1 

Or?Blnuw - Lens 6 
Lwns 7 - Voorburg 
Lens 8 - Ooicv.4 

1-1 
6 2-1 
1-7 



DE LENSREVUE 
Wcekbl:::d v.d.R.~.V.V. "LI.NIG en SNEL" 

Red:::ctie : .A.Poels, Wilhelmin::str. 26-Loosduihon · 

J.Kuypers,tkloenstr.18, Dun Ilncg 

--------==---=--=- -------------------------===----. -=--=-=--===-====-

;,6._ JAARGANG (1962-19G3) n°33 25 April 1963 

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

Dond rdP.g 25 
Vrijdr:g 26 
Zr,i.tt.'.rdf.'.g 27 
Z"nd~.g 28 
il-:-.~nd:!g 29 
Dinsdng 30 
V/oc,n2d-~g l 

Dondcrfü:g 2 
M~·!nd.:!g 6 

::pril 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

mG-i 
Il 

Il 

LJ.:;NS 1 ZAKAGEHDA 
JuniÖrcrÏtr,~ining 
S0niorc,ntr.::ining 
Juniorentrdning 
Sen. 1 t/m 3, 5 t/m 7; Jun.1,2,3,5 on 6. 
Clubnv,.,nd 
S<:niorGh knil 4 
Pup., sc..niorentrr,ining 
Junior8ntrnining 
Clubnvnnd, kl::vcrj.~sdri·vc, 

===--===-========;;;======;;;::;::::::::::======. ========::;;-:===-=-======-;;:_;:: ___ ::;: 

RI:D.\ CTI OHtLE ov,;. R.-};INZING. 
Het wc.s dLZ8 weck bij dE" senioren wvcr niet om oyar nr:(~:1 huis to 

schrijven w~~.::~rdG lezors, ir:1I'.lurs uit de 6 gt.,.spc.clci.c "wi"Gdstr:lJdE:.n 

werden slechts drie punt,ics bch·.1·:ld. 

\ic zouden deze weck echter spcci~.nl de o:-:nd~ cht willun v,::.stige1:1 op 

du benarde, pnsi tic vr,n ons eE:rste, dct eek zondcg wc..c:.r v;:,rloor t::;r

wijl de dr::.ger v::~n de rodo l:!ntr.::-.rn, H:-.o.strccht wél de vol 10 winst 

binnen wist te hcl,:;n. Hü,rdoor is de si tuc.tie nu zó gcworè.cn dct 

ons e8rstc met 6 punten uit 13 wc;dstrijdE:n op de ketste plc:::ts 

st,0 :::t met Hnc.strccht een ploots dncrboven, oc,k 6 punten, mccr uit 

11. w0dstrijden. De stn::rttGcms boven Hc.nstrecht hebben 10 of meer 

punten verzameld uit me0st:::l 11 of 12 wedstrijden. Het znl U ellen 

n,i deze gegevcms wel duideli;ik zijn è.1t ons easte he.t wel eens 

heel 0rg moeilijk zou kunnen krijg0n om dit seizoen h(,t hoofd boven 

w:t:ter te houden. Do zeven rcstcrcmde W8dstrijden zullen nu dus 

over hGt 4c klcsserschcp vcn Lens 1 moeten beslissen en nu hepen 

vro m:::1r d'J.t een grote supportersschore ons eerste in zijn " struggle 

for life II znl bijst::on en :,nnmoedigen. WCTnt juist r:nn een enthou

si:::ste publiek l.~ngs de lijn heeft ci>ns eerstG nu meer dCTn ooit bchc. ·ftc 

behoefte gezien de grote bc-lcngen die op het spel steen. We zou-

den do.o.rom iûdore Lcmser die· dcGrtoe ffië,or enigszins in de golegen-

he id is willen vrogen om de wedstrijden v:m het l-Ecrste (ook en 

~-de uitwedstrijden) bij te wonen om door hun ::::::nmoedigingen 

(en niet door cfbr<:.kcnde kritiek) Lens 1 uit de momentele im-

p:::sse te helpen. 
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Senioren 
Lens 1 - DONK 1 2-4 
Lens 3 - DHC 6 0-2 
LGns 5 - BTC 5 0-0 
Lens 6 - vue 10 2-1 
de Jcg,irs 3-Lr.ns 7 2-1 
Bl.Zw.8 -Lens 8 2-0 

.Pupillen: 
D!IL Pl- Lens Pl 0-2 
R'.:vo. Pl -L, ns P2 1-3 
Li;ns P3 -Vredenb.P5 e-0 
Lens P4 -GLS P5 5-0 
Lens P5 -Juv.P3 1-1 
OSC P3 -Lens P6 2-2 
Wilh.P3 -Lens P7 1-0 
kns P8 -Gr.W.Vcc 0-5 
Nic,uw lid 

UITSLAGEN 
Junioren 

RVC 1 - Lens 1 
R::vc 2 - Lens 3 
Lens 5 - Rc,vf'. 4 
R'lw\ 6 - LE:ns 7 
Rr.vc 7 - Jse;ns 8 
Lons 9 GDS 4 
DHL 12 - Lcr.s 11 
OSC 6 - Lens 13 
Lens 14 - Dl!L 18 

OFFICIEEL 
< 502 P.JJçcrshoek 6.0.50 St. ~nwijkl:::~n 382 

In bo.llot·,ge 
78 J.dc 1, Fuccntc, 5.11.44 Fi;ltonstr.124 

DE LElfüRLVlIB. 
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4-0 
2-4 
2-1 
3-1 
1-0 
4-2 
1-4 
1-4 
1-4 

Re~ds vorig j:.:,r hebben we vi,1 de Lc.·nsr~vuc er mc,lding v1:n moceten me.kon, fü.1t binnen cfzicnbcre tijd d0 heer R • .M,~.hiou zijn wllrkzcc::.mh<eden cc,n hut tikken vc:n du stencils zou moot<.n ,ot:::ken. L::mg hebben ,10 de hoop g<.:koe;stGrd, dc·t d.:ze voor ons zo z,,cre "bui" zou ovurdrijvi:,n. Nu is er GVGnv,cl dG zekerheid dct de hë.er i\bhiuu ons moet gI'.cn verLoten. Zo lo.ng els het hem m,cr enigszins mogelijk W<:S hë.cft hij dit werk vc,rricht. De, nog korte t id dic, hem r. ·st vcor zijn v~rhuizing con foi t wordt, n ndz.:.ken hem l;,r m, G t .... st.:-!k8n. 
Vc zoe.ken de.erom op, korte tcrmijn, icmend die btcr,.id is o,;1 elke dinsfü::g, voor I s c:vonds vijf uur, het umtc.l bc,nodigde stc.ncils voor ons to tikken. Dit c:Gntnl is normc:Gl viGr pc,r wcuk" 
Wie ven de leden, d~n::,tE.urs of dom::tricos, ken on wil dit werk vnn de heer 1fohi~u overnemen. 
Undcrg0tckcnde w11cht gnr,rne op Uw cocmbieding, Gvcntucel ver-gezelt ven een kosknopgc-:Ye. Tel. 324 721. · 

VARIA H.Houkcs 
Vorige ,1u:k ontvingc,n we het droevige bwricht, d"t ih de,, l"eftijd V['.n 60 js,r vrcs Pverlcden me vr•,uw L.Mewrshoek-Willer.rnGn echtgenote vc..n oris C()f.1:.,tissit:lid de heer P.M~arsh:--ck en !JOodur 
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vap. ons spelend lid- Peter. Wij condole.ren de familie Meershoek vnn 
h1'lrte met• dit zo smr::rtelijk verlies. Moge God hr.tnr de eèuwige "rust 
verlenen. 
VAN HET WEDSTRIJDFRONT - WAT KOMEN GAAT ••• 

· Het> eerste, dnt zo langz12merhpnd lelijk in de verdrukking be
gint te ro.ken, g:-.at nnnr Gouderak om deur de plnetsclijkc, vc,reni
ging te go.rui bekdmpen. Het ziet er nu al somber genoeg uit voor 
onze voortrekkers, het zal dearom znak zijn nu eens eindelijk de 
V"lle winst binnen te hnlen, nnders zien we nog eens onplezierige 
gebeurtenissen in het verschiet. Nu denken we dnar nog niet nan 
want nog steeds hopen we dat Lens 1 zich znl herstellen, hopelijk 
gebeurt dit a.s. zondag want wo.t Haastrecht j .1. zondag kon moet 
Lens toch ook kunnen. Het twc,edo spael t. thuis teg,m de fü::'.ld"ij!~
rosorvos wnnr,nm destijds ruim werd gevronnen. Ook dit wordt 1~éér gum 
mckkcJ ijke ·,1cdst:cijd voor onze jongens, vooro.l gezien do zog·2 die 

~Uc\:.ldwijk zcndng op het sterke VIOS bohc.oldc. '11och zi0l'l ·wc LE_ns 
in de3e ontmoctine; wel een hot lcng:;,tc ci!1d trekkGn wa:j. O':>': w8:1. 7!_('1 -

die is gezien h0t foi t dut Verburch c.ngstig dicht gcnc:derd i,;. 
_L_Ç_!J_3_ __ .2.. gn::::. t nGr:.1· vue 6 en zal het d:1.:1r f'!.C:n d·2 Sch.cnkk:ad e ~!.'·.· e v0.a
fä~;.:1 ~:GmGkl::clijk krijec.·1. Hc-Jt zal one, -_ro,.:::'."'nl gezien d1 ·Gh-,:!·o ·:.-:t1: : 
J . .:;s~ ploeg eeleden ncd.0·:·l2ng, nl erg mce-..-~llcn els hj.e:r éé~::. :;-~r"d,j: 
ui·~ FCllne.:d k::.n -~-;ord0n. lfot _yi.jf'dE:!_ g2.rt 1:r!.~~r rclf'ia 5, he c E..r:~ctl.g__ 
!lC,'1.r BTC 5 en h0t zovcr..de n.'.1..t~r Will1olmas 6, ctuk , .. cor stu.;_· •·;';,.,.5ctJ."':i_,i•
C..8n l!Z.~ri.1i.. va.n _alles i:t?b8.lijk kt:11 zi,in· We golc~v0n '2~t ;u:-"'., zttr-1... .. ..: 
-j~c, J vr.01· clo ··-.:-o llc Yiins -~ k:ln zo'.i. .. gen tQ:rvJi j 1 er irco:.." cnze ";'.: .~ r C:c 0~1 
=~e~Jc editie rrn.r,:.. .. schijr..lijk niE:t mee::.~ clc.n een _puntm1vcrc10'.! ir .. _,; ir:. 
zal zj. tte'i. 
~!!:r. Gli~E'..i;ST IS ...... 

Opjier~w ce:;"1 nedcrl C!g "l.""oor Lsns 1, nu t;.::gen het Gou::isG DOl1,:~ 

(l~-v ü:et 4--2 o.~n het lcnGst~ aind ti·ok:.. In de Oürsie i1clf t :~c•g llL' t 
tl.nr,r niet ncnr uit" 0r vrord bij -..d:!e~111 a~rdie- voetbal gesf . .::.t.:.'.1..c: Em. 
,--... - ,..._r~ nofT' ,,.~.1. .r--. 7 ; ~1 -e ~t~nd (1 ·.L) o"r·us.;.. n p· ... ke·'· ... ...,,.. dn r;,.-.J-er .J_ ~.-.; 1.!,. ,:> Ul~t., DL!~~J:• ._ '-_~ - Çi.._; • V• .i.1..e-l-c- .,l, IH,,.'::> ._ .!!,-.'>· 

van het L-J11s-d00lpn ... "lt,- d~:crtoc in stuat gesteld dcor c.:'rc1:-:.k0, De 
2c helft begon icet Oen ::-,ànvcllend L~ns en dit le7ercl.e :-:cs;,,;_!_·(:w:C op 
toun de Goudso k0onei~ eca inzet vnr. Vl .ven Ei.jé1.e:.1 ve::.. .. kc0:1·"li bo--1cc, .. C:.8cl•• 

- ~nonn~~ 
de zodnt H"Rooduj_jtl kon scoi.·en. Do!'1k cchroefde dr.-,:::.r.;,1a het. t5Tip0 ö~ • 
clnt Lens di·~ niet meer kon· vr-lgell: 2 verd.cdiging.Sfou_ten 1:ró.chten 
de Goummaars op 2-3 wacrann zij tenslr:tte nog b::m vi0rè.o treffer 
toevoegden. Jaruner was dat een in de 2c minuut van de le helft 
gescoord Lcnsdoelpunt werd afe;ck8urd, het hcd de wedstrijd mis
schien wel een heel andare wending geg0ven. •Het derde speelde een 
slechte m:dstrijd tegen· één c:l ovonmin imponerend DHC dat evenwel 
toCh tot be.. ter, spel kwnm dnn onze jon;,"Bns" De o--.,.-r.rrrinning van cle 
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Delft,.noren kunnen wc-dnn ook moe il ijk onverdiend nrernen. 
Lens 7 verloor in een gelijkopgaande wedstrijd de v0lle inzet 
t,gen de. Je-gers 3. Nn 5 r.i. spel moest keeper lil.-,hieu wGgons 
blc.ssurc ve;rvcngcn worden d..,or T. Blok. Daze lé!ntste sp,:ecl-iG 
een goede prr tij m::or h'.-:d spij'tig gE.noeg· weinig rne·ev:::l bij á.0 
twee doelpunten. Tijdons de rust en zelfs tot een kwartier n::: 
de rust uc,s Lens 7 ruim in de meerderheid, rncw.r ongelukkiglijk 
bokrde h0t niot zo goed in de, voorli;jn wat zich de gnnse wed
strijd 11nnifcstcocrde·. Hior1:nn lr.g het voorn-::mclijk dat kns 
de wedstrijd niE;t heeft gc,;rnncn. R. Beckc,rs ;ms. wel de st8r in 
de ve~·dcdiging en wr-s mijns inziens de b.,;stc ,:,ctcur vo.n de 22. 
Het 0 .chtsto tenslotte Lvcrde een goede prostc.tie door met 10 
mr.n koploper Bl. z, •crt zc"r -·l,:mgc tijd in bed·.:c.ng te h~uden. 
Voor:11 a~ vcrdod.iging '.7f'.s ui tstck.::nd op dr..:..cf e:m d;.t t.:.gsn ucn 
vnnrho1:.;d.t.1 llie nórr..:c,Gl bcp.,_['_ld toch wel d0Blpunt0n w·cet t\~ ;:1•:;k<.::11. 
Ik do p· uzc, die r;;ct u;n 0-0 ct 0 .nd ,:en1rc:k, lukte het Bl.Z;1r.rt 
t, nslottc te ch nog do~r ?. dubieuze doelpunt~n de volle winst 
binnen te h· len. Lens 8 vordiLnt echter c,cm corn:ilim.::,nt voor do 
111-:i.nior w2r:.rop zij d~zc stcrko t(gcnst.:~ndcr p:~rtij hebben g.,:;rse
VC?n, rfö"t een v.::chtlust diG ~'C.l_dr.dig c.andçLd. 

-:-:-:-
PR0GRJJ,TI-iA f3ENI0REN VuüR ZOHDAG,28 APRIL 1963. 
-2u3 0 Goudcr~.k l - Lens l Terr. te Gou(j.,;l 
-12uur Lens 2 - Nc.:·.lfö.ijk 2 Vèld l Gcb.l Lok.5-3 
-12 " VU8 5 - L-.ms 3 Terr.Schcnkknde 
-12u3O Delfin 5 - Lens 5 Terr,Buitenwskrsloot Delft 
-12uur BTC 6 - Lens 6 Terr.Houtwc,g 
-12uur Wilhelm.6 - Lens 7 Tcrr.Costcinde v,,0rburg 
DE OPSTLLLINGEN: 

Lons l : C.v.d.Beek, P.H~kot,II.Nicuwenho:iren,A.Linnewcover, 
C.Pccters,H.Hcket, .. v.Eijden,H.Rooduijn,Jncobs,H., C.Fr"nkc, 
G.v.Duuren. Ros.: J.Witting, G.Hv.11. en.L<.idcr: Dhr.H.v':d.Steon. 
Sc,,1'onk6st: luur C·:fé HiGrck , v.Aperd.-,ornscloan. 

Lens 2 : R.de W:cnrt,fi.Ibnsen,H.Kc.rnpcr,11.v.Zilfhout,J.v.Dijk, 
R.Blok,-,'I. Vonder bos, l!.P. v.d. Spek, J. Ros, P .Meershock, P. de H2ns. 
Ros.: J,v.Dissel,W.Burghouwt. Leider: Dhr.L.te 1!oy. 

Lens 3 :lll.Suykerbuyck, N.P8nnek0et, C.v.d.Lr,nn,A.R00duijn, 
H.Dictz,C.v.Breugcl,G.Lo0yestein,F.Burghouwt, L.Jnnssen,J.Rie
mon, F.de Hoogd. Res.: G.de Zwijger, Vl.v.Vfesting. 

DINSDAG 30 APRlll963 Knninginnedng- Annvnng 10u3ü 
Lens 4 : H. Verheugd, C. v. Brdgcl, L.Honssen, ., • v.W, sting, J. v. 

Dissel ,G. de Zwijgor ,J. Wi tting, J .Kuypers, J .Brussel, P .Berf.enho
ncgcmmn, W. Burghouwt. Res.: lLlborschop, G.K~mpcrmc.ns ,F. Duym. 
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Lens 5: G .Ek0lmc.n_[! 1I,, ,Hens sen, J. V(ldink, S. D.:icj_kstrn, G.Kc.mpcrmr.m, 

,i.H0Lrschop,J. v. Bus se 1, ~'. Duym, J, Lcfuonte, J .Broch:1rd,H. Dr,,bbe. 

1cs.: J .. Groon ... vcld. 
"""""Eens 6: J .Frijters, J. v. Wosting, J .Bom, C .NiL m,cnhuize;n ,A .Hopp;~·,:: ·· 

brou,_1cr,3 ,_ H.Nncstup:::d,A. v. Luxcmburg-,H. Vroomr:ns ,A .Hocfnr:gel ,R. Wus te-

fold ,H. v. Wcsting. RE:s.: F.Veelbchr. .. 

Lens 7, R .Mnhicu,R.Bcch.r, L. Lowcnstein ,A .BL,k ,F. v. Dijk ,A .Buy[e, 

A.v.Wee:rs,H.Lnu,P.Schultcn,W.Kr·:pels,A.de Jong. Rcs.: C.Kr·s, 
N.Ossc. ---

Afschri.ivin12:cn v66r Vrijd~g~v0nd 9. uur n~n de hc0r J .Linn;;:0 movcr, 

Slijkeinde 2l;tol.639090, 
PROGRAMi'.1A s,;;1uom;H VOOR ZGi'lilAG. 5 Mei G3 : 2uur Lens l - St 1·,,ijk 

12u. fü.jsv1ijk 3-Lsns 2; 12uur Lens 3- E.VC 5; 12uur ODB 4-Le:ns 4; . 
L,ns 6-Archipcl 7(12uur) ; 12uur Ornnjcplein 4-1(,ns 7. 

-:-:-:-:-:-
PROGHJi11îviA JUNIORLi': EN PUPILLLN 

-3u45 L8ns 7 - DHL 9 
-2u30 Q.St.8 - Lens 9 
-3u45 Lens 11 -GDA 10 
-2u30 V.~_lkoniors 5-Lcns 12 
-2u30 Gr.W.Vec II -Lons 13 
-3u45 \cit Bl.R.K.5-Lvns 14 
-lu.45 Lens Pl - GDS Pl 
-lu45 Lens P2 - Juvcnt~:s Pl 
-2u30 GDS P5 - Lens P3 
-lu45 DHBRK P3- Lens ?4 
-lu.45 RKAVV P4- LGns P5 
-lu45 Lens P6 - Velo P3 
-2u30 Lens P7 - GDS P6 
-lu.45 OSC P4 - Lens ~8 
DE OP::iTBLLINGEN: 

VuüR ZA TL'RilAG, 27 APRIL. 
G 1 15/3 Vl -
Terrein llijktJrklc.M 
G2 16/4 V2 
T~rTcin Rott-...;rd·::mscw .... g 

11 :Buurtweg 
1
' Wcstvliet17eg 

Gl L4/3 Vl 
G 2 16/4 V 2 
Terrein Nnord;;:~g 
Tcrruin OckGnburgh 
TLrrein Ruysd;::r..lkc.de-Leidschund:;m 

G2 15/3 V3 
G2 1 5/3 V3 
Terrein. Hockur!.tcrstrc-.2.t 

Lens 7: G.Crcm:t,J.A.Groothuizen,D.v.d.Sfoon,,T.Vcrhc::ir,W.Ver

b::rondse, N .K~ot, R. v.d. Wal, R. Bronfümburg,A .Roodcnrijs ,H.Branclcn-

burg, J .Middeldorp. R~s.: F.Cromberge, F Meyer. _ 

Lens 9 : R. Overtcom,lil.Br0oke ,R. Duyvestcyn ,A. CL:::cssen,A. v .Es, 

Th.Duys,J.Jchoc, E.D~gcnor,R.v.Acker,G.v.d.Klcy,A.BroU\7cr. Rcs., 

J .J:mssen,A.v.d.B.,ek. Leider, llhr.H.Kectm:m. Sc,menkomst: 2ul5 

ingang Q.Stcpsterroin. 
Lc,ns 11: R.Bruge.:.• "ns,H.Rothkrnns,R,v.d.Bc,mt,F.v.d.Brc-mer, 

Th.Bruins, N.N., C.R0abcl,Th.Brochnrd,J.Cobben,D.Brendcnburg, 

R,Eykolhof.Res.: J.WC\lsaric Wolfi',.A.Kbrtekens. LGider: Dhr.A.v.Gc:stcl. 

kns 12: F:-V.Bohcomon, H.Egbcrts, H. Suykorbui jk,J .v:-d .Znlm,A. J E!nssen 

J .Fr0tz,C.v.Velz0n, C. Verv::c.rt,H.Hnssing,J .de Jongh,ThoH:-Gfn::.gcl. 



-220---------------------- .---------------------------------------Res.: A.Na..,cke.Leider: Ilhr.M.Hoorschop.S.:1mcnkoinst: lu45 ·vclu-
woplcin. · · 
Lens 13: A.Vervncrt,H.Ho0fnngol,A.Duym,J.Hólt,Riv.Bohdc1:1cn, 
J.Nuycn,H.Hcrrcmons,C.Rood~ijn,H.VGrbnrcndse,T.Hcc.rschop, 
N.v.Lec.uwén? Res.: J.Vcrschuyl,Loider: Dhr.C.Vcrv::-2.rt.Samcn- .. 
komst:lu5O Javnbrug. 
Lens 14: F.Mondclncrs,R.Guit,J.Blok,J.Eyk1:12.ns,J.W" bors,L.Duys, 
H.Crcmc,F.J.Mojnn,B.Epsknmp,C.v.Cclkcr,R.Blok?~os.:t.schuurm~n, 
Leider: Dhr.A.Blok. S::!mcnkomst:2u45 Voluvreplein. 
Lens Pl: W.Kou:rnnhoven,B.Kool,J.Colpo,P.dc Jrmgh,G.Bruinsm.:1, 
P.v.d.Acr,A.Hop,G.de Hoogd,E.Bckkers,W.Kcct1:1cn,H.Bijstorv<-ld, 
Rcs., A,Jchco,R.v.Wosscm .Leider: Dhr,J.Bor~boom. 
kris P2: B. v :d. k,ns ,lc. Schouîl; C. Grimbergen ,B .Lustonho1.mer ,H.Eg-
gers, G. v.d. Vdd0 ,H. v .Hulst, G. St<-vons ,A .Hnmbro k,J.Disscldorp 
L.v.d.Vclde. Ros.: P.LuGtcnhouwer.L<.:idcr: Dhr.A.Bogisch, 
Lens Pl: A. Tir.ÏÏÖnbrC'Lk, P .Blc,nkcn,A. Schrovcr, G.Duyvcstcyn ,F .A. J. v. 
v. d~Bcrg ,R .Rogj cch ,B "I'..oogvvcen ::P .J:.{13crsho~k,B "v. d"Spr.ong ,A" Lus
cuèro, .A. Bild~:r.bcck. RoB • : lfiL J enr:3:ser.u L& ider: Dhr "J. v. d.Kn~.'.'.!:P• 
S3n~u~:~ns G: lr45 te:rÏ-c;i1Ï;, ingr.n{; Lens" 
LcÏÏ.:i-f Z':-(~ .. G·r0L-n.~ A. 7 ~ Es scr., Ch. Lr;..rnoi 1 L. Heek, F. I?lok ,.A. Verv~nr·t" 
P.P. ... c1r:r;!;:c..1 <. 0· .. R--.f·:?en btt,:g j .A "Huis. F. Co'bbcn, J. Rtcn tJee. R~.!:.!..= 
B.--:. ~u'??u-L·.,,:.;n.Loider: !Jhr.? .. B9skranp.üur:1onknr:-.st: luur ine;~:ng Le .. _c-ot::n:·rc..tn. ~ ---· ·- · --
!:s:::E __ P~: P, ?: jnnpp0l ✓ Gn•Cro:J.:'<:rgo ,1-I. D.:1nkcrs ~p "Itl~ndc-rE, L.Egbcrtn 
F ~ F01 V\)llS )vt::', :1' p. è C Vr it.>8 'p.·,;-. Dij"k; p . .A. dG Er.,~::~ F1.--. Dissulû.0:r.:-p' 
C" 7

·~'."·~:. Ren .. : H.v.Lf.;CUT;c.n,R.l~•Jcfn,:gel. Leid .. ·~~ tln:.L.P:.;J\::s,:-;. 
S • - ----- . - ' . ·-----, fir(_~,,J.-:O~f..it: J. uur 1:::~g2Le; Jicnr:i:;Cr~"Cln" 
Lc:;.-1 _p[.: P.~'iiltc~1burt;.-J "DcmJyor,E.dc Groo·ii,1'1.dc Hc8:. .. ,H.Ctvc:-::-
bc-:"~-., C: v .Dnlcn, ir;.1. Tho;!}Ssen, J. v. d"Hcidcn, P. v. J..B:.."ecr.::r, 
A .. :!:1:.i i:.ink, ~ .. 1Jcv.-r-:ier. •·Fts.: G.Stcn:::nrn~n.,li.~.'he:unis. :..1r-ii".i_::.r-: Dhr. 

• • --• --• V - --~-• 4 J ~ Li:.yçns .. - · 
J,opq .P7: E~v,:1. .• }JÎ-:'"lek,C.Esse::-,P"F.dG E:..~t.n, E.Vci·~~c~~-orrr,,; .. Su-Lol• 
tc:1s: L" v. Lt~- v.1rr..:n ,? .. ü.c .Klo;;r, 1}. v. PcG.,_kurn, F .1Iourik ,R "Yi1i~ .es tc:rn:
P.\" .. Donvcrc11;, Ras.: P.:8gbûrta"LeièD,.:-: Dhr.C"Kro.s~ 
_!i~~'!E_ PC: Jvl .Knk;·J :-Fg~orts, H" y .13(:;';fö~-F. v. cl. Borg, G. v .E(. Vcll'8n, 
N "Dysssl blocm,R.Bcrkcn!:amp,R.Kr~l, ,J .i:.~l!tl~ ,H. Licff0rink, 'ih.F.ooms 
Ros. : 1- •. Rothkr.r-o:ns, J .1t,yr.:iborg. Lei der: Dh:- .F "Lkskcr. S~:"'.'"~ZnkGIT;n;: y-i,°u" Vel uw0plcin. --

·-:-:-:--
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- - ' . . - ... ~ROGRAJ\!l:IA JUNIOREN VüOR ZONDAG 28 APRIL: 

-12uur Blr.m, Z,1r,rt 1 Lens 1 Turroin Dr .l.îr,nsvol tkr:de · 
-lu45 Gr.W.Vec 2 
-12uur Lens 3 
-lul5 Q.Stcps 4 
-lul5 Lé,ns 6 

Lons 2 " Buurtweg 
Don Hoorn 1. G2 16/4 V 3 
Lens 5 Terroin Lens (G2 13/5 V2) 

- Rnv.~ 5 . G2 16/3 
DE OPSTELIINGEN: 

Lens 1: A,v.d.L,x,m,, G.1.i,::rs, H.J.1cycr,N,Roofcnburg,J .v.d.Kn.·.np, 
1. Polr.ic:n,A. v. Vf.--:sbcok ,H.',Vubbcn, J. v .Adrichcm,L. Ri;;rJcn,H. Zoc:t. Rcs.: 
~.Poill0t. LGidor: Dhr.J .Ricraen. Sn,:cmkomst: lluur Jc:v:ibrug. 

Lens 2: A.v.Egr.iond, J.A.Grorthuizon, C.dc, Hcor,A.Brouw<,r,Ii.'for
b~rcndso,J .de; Boer, R.Schütor, J .C.A.Jcmsson,G.do H0rgd,H.Hnck, 
C.i'hmdors.Ros.: R.Flink,A.Ro0dcnrijs. Loidor: Dhr.F.!:!cskcr. s,.,monè 
trmst: luur Jcvcbrug. 

l,cns 3: A.Vcrbc:r1ondse, A.Koclcncm,Th. -.Iiomburg,R.v.d.Voldc,A. 
<r. d. Wr,l ,F. v. Bijnon, A.Kloin Brc tclLr ,B .Brom,c.r ,ti.Bruinsm., ,E. Wen; 
,herdc,m,A.Vorburg. Res .. : H.He;rrcm~ns, R.v.d.",h:1.kidcr: Dhr ,J.v.<l.Wnl. 

kns 5: J. do Wcr,rt, H. v. LLur, C. v .Egnon t ,P. Schoutcn,1!.Mc skor, 
:; • v .Bcr:l, G. R:::r,iphnrst, J .K,.:. tm::n, F .Me. skor, J. Revcs tyn ,H.H. 
Rc.s.: H.Brnndonburg, J.Hcins. Loider: Dhr,11.v.Gc,stol. 
~ns 6: G.Crcmr:, R.dc Grn,,t,J.Duiv.:.nvoc,rdo, R.Hrlsljcimcr, 
J. Lukcsscn, F. Nc..:. ~kc, F. J uh0c, J. N.-::m1, R. C ~r,0phuizcn, W. v. Putten, A. do 
Vri.cs. L<:.idcr: Dhr.H.:.rrem~ns. 

ATTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN ~, 
Afschrijvingen : v/lc'>r vrijdr.'.g,~, cmd 7 uur r.on dhr. ll. VCcn Gcstci, 

Tr>m,ctLnstrne.t 166, te:1;339900. 
PRO;RAl,IT,!A V,,,:R ZATERDAG 4 1!E][ 1963 
Vrodcnburch - Lens 7 ; Luns 8 - RKSVM ; Vc.:10 - Lens 14 ; 

GDA - Pl ; MOA- P2 ; P3 - W,.;stlcndiu. ; P4 - GDS ; P5 - VVP 
GDA - P6 ; OSG - P .7 ; P 8- Vredcnburch. 

PROGRA!.fil!A VOOR ZONDAG 5 Moi 
Lens 1 - DHC 12u; 13u45 

Lens 3 ; 12uur GDA 5 - Lens 
Lens 6. 

63 
Luns 2 - GDA 2 ; 13u45 Don Hoorn-
5 (terrein Ockcnburgh) 13ul5 OSC 3-

-:-:-:-:-
KAMPNIEUWS: 

Vorige w<:.Gk schroven :üj, dr:t er in de pupillongroop 
nog 2 plcr,tsc.:n open ut:ren, thcns mn,,ton wij mcdcd.,,len, dnt deze 
gr"op gchcol is vr.lgob0ckt, zodet hiervoor gocn nf'.nmolding m~or 
'7lngclijk is. 
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--------------------------------------------------------------

Voor de ovcrigE: kcs1pdcclni:,mvrs. (en cvt.ntue:lG g0gndigden)iff 
de situctic els volgt: · 
D.:: oudste B-klnssors : deze gco.n nrcnr het nicm,c krunp Vught in 
de weck van 21-27 juli. 
De .ionF,sto B-kl~.sscrs c,n de r'udsto C-klusners go.en no.or het t.VC!l
ccns-ii.iuuwc kcr:ip HorsT, {bij Vcnr(ly 7 in de weck ven 27 juli ·G/m 
3 cugustus ( zr.tLrdcg t/L1 zo.tordcg). 
De .iongste C--kl::ssers ge en weer n-,·:r Zundort (4 t.m 10 :oug.) 

In 0lk V:!n deze drie kcmpw"kt..n zijn nog tnc" à drie pl,:r: tsen 
vrij. G.:;g 0 digdcm kunnen zich opg~ven bij àhr.A.v.Gcstel, Tr.mu
tcnstrc.nt 166. 

K·mpkowmissie. 
-:-:-:-

VAN '.,ET TOTO-front. ·--------
Afgelopen weck b-.h-.dde do heer Brochr•rd Sr. 12 punten ,,n 

legde :licrdoo:!:' b~.sl2g op ..:.en fcd\~\~l te v[1n du 2c prijc. Onze 
hnrtclij1':ü gulukw\.,nscn. 'd['.t do hoer Broch . .-..rd gGpr;:..stvord h--(..ft 
k:-•n ~c~,;:; weuk Y"-<'r U zijn Yh,ggcL: ... gd. Vult dt:.Grom 0nk d0!:;G weok 
U·;r 2~~jtj~;.; ~70cr in. Inlvv1..,ririg m.ogslijk op één v-~·n de ·u ~ïelbe
kc.n:18 ::dru~~-fln" 

De, n:.umF i·cgist:::-nti:,kr:c.:rten zijn in ons bczi t ,:,n on dit 
sncp~J. to l~kn vc,rlopen, vc;rzn~kon wij U dt,Zü nu r,,c;ds in t0 
vulle:11. ~frnn,.,cr U d:!n "P V".k•u'lti& s~r;t, n;.;e:t U dnt U alv.:;st E~én 
z-crg minder hoeft on v,·rd ,r de mogolijkhcid 0m hiern,:i ·hot gc
spcmfü,erde vr:k:mti; gdd in één klé,p in de eLrsto rnndo tc,rug te 
ve:rdi;.:n,.::n. 

'.'OTO-KOMLI.óSIE 
----------------------------=------=- ------=-----==---=-===---=. 



DE LENS REVUE 
'lîeekble.d v. d .R .K. V.V. 11 LÉÎHG -·on SNEL" 

Redactie : A .Priels, \/ilhelmin2.str. 26-Lcosduihet,. 
--=================== J .Ku;vpirs ,rleloenstr. l~, Den_ Har.>~-===---==--_ 
,========360= JAARGANG ={1962-1963 tn°34=. 2 _Mei 63=========== -=~-- _ 

LENS' ZAICAGEl;J)A 
,nderdag 2 mei Juniorentraining 
~ijdag 3 " Seniorentraining 
,terdcg 4 " Jun. 7, 8, 9:i1-14 en pup. 1 t/m 8 
mdag 5 " Sen. 2 t/m 7; Jun. 1,2,3,5,6 
:rmdeg 6 " _ Clubav<md, kl;,y&rjasdrive 
Lnsfülg 7 " Juniorentrnining 
iensd2g 8 11 Pup.-Scniorcntraining 
)]'.!dcrdag 9 ==" _ =: = Juniorentr~,ining. =================== ·========= 

1 ballotage: 079_ p ,, A 
Il .lh. • 

80 J. J .l,!. 
· -~ 81 l\'.J.P. istuursver1;&dor1ng: 

OFFICIEEL 
Davis 31.5.41' Colu.,busstr.99 
Baptist, 8.5.49 Sonoy3tr.19 
Eg gers 5 .10. 46 StecnhouwersgnaJ:de 21 

[n de. vorgndoring van vrijd2.g jJ.. wc rel besloten voor de ei lossing 
èll de oblig:;tielening een bodrr,g vr.n f. 350v. •· te bestesmmcn. De 
;en tere uitloting zal goschieden op ZctoJ:d:::g, 11 mei 53, des ni:i
Ldd~gs om drie uur in Qns clubge:b0uw a.'.:!n de Hcngel0lcan. 6OO,ul
Lc,r. Bebngstellenden zijn v,:n he:rte welkom, De numn:ers van de 
Ltgelote obligu.ties zullen n:cdien in de Lcrsrevue wc:rden opgcnc:,m:;r.. 
,rwijl tevens zal vrorden gepubliceerd op welke dc·i;um tot t~rlilgbe-
üing en betcling ven de rente -~p de nog niet ui tgelota ·blig::.tics 
ll worden -'v.:rgegc.an.fOp korte termijn zal tot vcrnicuwine- v,:,n de 
,chtinst2lla tie woJ:den overgegaan. Hü:rtoe zullen enkele proeve'1 
~t ·c.:E-n c.nd0r soort lr,mpen worden genomen. Het resulto.at hiervan 
il bepalen op welke wijze dë restd1ratie zal pl:,::its hebben. 
)oor diveJ:se c:,mstàndigheden kan de elftr.,lcori::issie momenteel niet 
) volle steJ:kte opereren. Om hierin te voorzien heeft het bestuur 
,or· d<;, lopende competitie benoemd de H.H. Jac v.d'.Kley en H.Houkos. 
[TSLAGEN: Senioren : Gouderak ï':'Lens 1 1-2 ; Lens 2~N2~ldwijk 
-1; vue 5-Lens 3 4-4 ; Delfia 5-Lens 5 2-1 ; BTC 6 -Lüns 6_ 3-4 
i.lh.6-Lens 7 3-6. JUNIOREN:,Bl.Zw.1-Lens 1 2-0; Gr.'H.V.2-
ms 2 3-2 ; Li:ms 3 -Den Hoarn 1 2-1 ; Q.St.4-LGris 5 2-2 ; 
ms 6-Rava 5 2-2 ; Lens 7 -DHL 9 9~1 ; Q. St. e-Lens 9 1-4; Lons 11-
lA 10 0-1; V~lk,5-Lens 12 2-1 ; G1·.fi. -Lens 13 6-1; :v.Bl.P.K -· 
ms 14 13-1. _:p_UPILLF,i'l': PJ, -Gil$ Pl 2-0 ; P2 - Ju-;ent .Pl 1--1 
)S P5 ~ P3 0-4 : DHBRK F3 - Lens P4 0--2 ; IlK.i.VV P4-- P5 0-:7 
,--Vc,1.-, ?} 0-2 ; P7 - GDS P6 1-0 ; OSC ?4 .. pf3 3-0 
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REDACTIONELE-OVERPEINZING. -lleze-week-wilde-uw-redactie-even-in 
het kort aandacht besteden mm twee dit weekend gespeelde wed
strijden, nl.Gouderak 1-Lens 1 en Lens pup.1-GDS 1, dit gezien 
het belang van beide wedstrijden. Onze voortrekkers leverden 
in Gouderck een keurige prestatie door de club ven die naam met 
lege handen echter te laten en zodoende 2 zeer kostbare punten 
mee naar huis te nomen. Over het_.;:,lgemeen genomen heeft het 
e,_ rste zeker geen slechte wedstrijd gespeéld, er werd ven het 
begin tot hGt einde hard voor geknokt en dat is cl op zich een 
verheugend v0rschijnsel. J2'.L,er all!éOcn dRt de vuurlinie nog steeds 
m::cr niet werkelijk op volle toeren wil gaan drc:üen, or werden 
dtm ook deze w0dstrijd weer enksile mooie kansen ~nbenut gC:lnten. 
De volle winst is toch weer eens binnen, we zullen meer hopen 
det ons eerste dit, met steun ven oen enthousiaste ccnhcng, nog 
enkele malen 2J~l presteren. Pupillen 1 sp00lde zcterdcg e8n. bij
zonder leuke en goede wedstrijd tegen GDS Pl, ccen tc2m dat nog 
v·,lop in tel was voor de str.: jd ,;,m de bove:nste plects en dat was 
d,m ork duidelijk te merken. Het grootste gedeelte van de wed
strijd was nl. tamelijk gclijkopgacnd met de oranjezwarte voor
hoede dikwijls even veel in de acnvcl els de onze. De Lensvoor
hocde was echter gevaerlijker en als de GDS docl~n niet zo goed 
op dr~cf was geweest zou de beslissing al veel e~rder zijn ge
vallen. Nu duurde het tot diep in do tweede helft alvorens H~ns 
Bijsterveld met 2 franie doelpunten de Lenszege bem,rkstelligde, 
het 2e do8lpunt was daarbij tevens het HONDERDSTE vim dït elftal, 
voorvmcr een prachtige prestatie·!' 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 5 MEI 1963: 

- ens 1 uitgesteld - (alle· supporters w~rden o~~~àáHl!?!) 12uur Rijswijk 3 - Lens 2 Terr. ~portpark "Irene" s'ènccpweg 
12uur Lens 3- RVC 5 Veld l Geh.l Lok.5-3 
12uur ODE 4 - Lens 4 Terr.Opkcnburg "einde ln.v.Meclt'rderv. 

-Lens 5 vrij 
12uur Lc.ns 6- Archipel 7 Veld 2 Geb.2 Lok.5-3 -
12uur Or2njeplein 4-Lens 7 Terr.Vcrl.Waclsdorperlaan,hk Buurtweg 

-Lens 8 vrij. Wassenaar 
DE OPSTELLINGEN: , 

-Lens 2: R.dc Waart,W.Hc,n~cn,H.Kemper,R,Blok,J .v.Dijk,B.H,.ndrichs 
W. Vonder bos ,H.P. v.d. Spek, J. Ras, P .!,Te<Jrshoek, P. de Haas .Rcs. :1~. v. 
Zilfhout,A.Linnewc<S;ver.Lc:ider: Dhr,L.te M'-Y· 

-Lens 3: M. Suijkerbuijck,N .Pannd,.eet ,A. Thomas ,A .Rocduyn, L, Thomc,s 
C.v.Breugel,G.Hclleen,P.Burghouwt,L.Jnnssen,J.Ri~men,P.de lloogd 
Hes; :G .Lc,oyestoin ,c. Vcldink. 

-Lens 4: lI. Vc,rheugd, L .F:nnssen, J .v. Dissel, G. do Zwijg0,r, C. v. à .• Lnan .Ü .·-.7:\'/~c.Jr~•j nt;; J,. Y1i t ti:rg, J wK;µ;i-"~(;~i>"',J .BJ."'Ussel; P. Porgcnhe:nogou-:~·•)n, !,/, b·;, ..... g l·? c:.:.r; ,.., • ;!::'.::~E_ __ , : J ~ '1. Bus 01,-::1 J l! ~ L,uym. 



·-Lëiis-5,~J:Frijtërs;J:v:wëstiiig;J:Eoiii;c:Niëuwëiifiuizë!':;G:Kë~i6rmai:is 
l .NaastEJpnd,A. v. Luxemburg,H. Vrmomans ,A. Hoefnagel ,R. Wüs_tcfeld,H. v. 
fcsting. Res.: A.Buys,N.Drabbe. · 

Lens 7: R.Mc.hieu, R.Becker ,E. Löwcnstein ,A. Blok ,F. v .Dijk,H. Lau;· .. · 
l. v. Wcc,rs, P. Schul ten, C .Krl:'.s, J .Groeneve ld ,A. de Jong .fü)s. :F. Vee 1 bchr, 
l .Poels. 
'ROGRAMli!A SENIOREN VOOR ZONDAG 12 Mei 63: 2u30-Haastrecht 1-Lons 1 
l2uur ADO 6-Lcns 2; 12u. Lens 3-Wcst~rmdia 3; 12uur Gon::: 2-Lens 4; 
!u30 Lens 5-DHL 6; 12u.Lcns 6-Bl-!T 6;2u30 Lens 7-VDS 4;2u.RAVA9-kns 8 
'ROGRAI.ilfiA JUNIOREN EN PUPILL1'N VOOR ZATERDAG 4 MEI 
L5u45 Vrt;denburch 10-Lens 7 Terrc,:i;n v.Vr,dcnburchweg. 
2u45 Lens 9-Lens 11 G2 L 6/5 V3 
l5u45 Lens 8-RKSVM 1 Gl L 5/3 Vl 
l5u45 Velo 10-Lens 14 Terrein te Wateringen 
L4 u. GDA -Lens Pl Terrein Emmnstr. 
Lu45 MOA2 - Lens P2 Tarrefii Ockcmburgh 
l u45 L,ms P3-Westc.lndin 2 G l L. 5/3 Vl 
lu45 Lens P4-GDS 4 G2. L 5/3 V2 . 
2u30 Lens P5-VVP 5 G2 L -B/3 V2 
5uur GDA 4 - Lens P6 Terrein Emmastr. 
lu45 OSC 4 - Lens P7 Tc;rrei·n Hoekwaturs tr. 
lu45 Lens PS-Vcrburch 4 G2 L 6/4 V3 
o;; OPSTELLINGEfl": 
Lens 7: G.Cr2ma,J.Groothuizcn,D.v.d.Stccn,J.Kiebcrt,W Verbarcndse 

fl .Koot,R. Pc;ters ,A. Roodcnrijs ,R. Branden burg , J .Middeldrrp,H.Branden
burg .Res.: J.Walsorie W;,lff.Leider:Dhr.R.Blok.SamE:nk.3u.Vcluweplein. 
Lenss;-R. Overtoom, J. v.Dissel ,G. v.d. Togt ,F .J,kyer, J. Verh .. ar ,J. J ::,ns

sen, R. v.d. Wal ,F. Straa thof, IV .Eykolhöî ,P .Hd vcnsteyn ,A. v .d.BE:E:k .Res.: 
A.v.Es.Lcider :Dhr.F.Mcsker. Lens 9: F.v.Bogcemen,M.Broeke,R.Duyvc
styn,A. Claassen,A. v. Es, Th. Duys, J .Jc_hce ,R. De gener ,R. v. Acker,G. v. .d. 
Kley,A.de Brouwer.Hes.: C.Vervaart.'.Leider:Dhr.W.Kectmnn. 
Lens 11: R.Bruggeman,H.Ro:thkrcns,R.v.d.Bcmt,F.v.d.Breomer,Th.Bruins, 
H.Suijkerbuijk,C.Reabel,Th.Brochard,J.Cobbcn,D.Brande1;burg,R.Eykelhof 
Res.: A.Kortckccs,Leider :Dhr.A.v.Gastel. LENS 14: A.Vcrvaart,R.Guit 
J.Blok,A.Eykmans,B.Epskamp,L.Duys,H.Crama,H.Mcjan,J.WGbbels,W.Schuur
m::,n,R.Blok.Res.: F.v.Calker,F.MondGlaers.Lcidcr:Dhr •. A.Blok. Samcnk. :_ 
3uur ingang Lcnsterrein. LENS Pl:a+s v~rige wcck.Res.:J.Disseldorp 
Leider: Dhr.J.Borsboom.~2mcnkomst:lul5 ingang Lcnsterrein. LENS P2: 
olas vorige ucek(dus met R.v.Wasscm i.p.v.J.Disscldorp. Leider: 
Dhr.A. Bogisch. Res.: Th. J~nssen.Snmenk. : luur ingang Lens terrein. 
LENS P3: als vorige wcck.Rcs.:Fr.v.J)isscldorp(2x)Lcidcr:Dhr.v.d?Kna"p
LENS P4:nls vorigo wcok,dus--;'3t J .Roozonbure.Rcs. :P.A de Hacn(2x) 
]~ __ ):J!_[:t,:-=.1hr.~ .Epsk[::!tr.p .. . ::~~- gJ_t-_.~_q§_!_: ~. v" Gorl;u;~.. LENS P5: -:.1-s vorigo 
"i·C0~ gcpublicetJ1"'d rr.et .t1.vr:11 rJ;,'-$J1,;....,n i.p.v~ L . .!.:J.r)y._;,.~·t,;· .. -·i) 'T' 11<" 

.,. p, (2 ·,1 rn·- ,. ... ,h.,., ,~··(2··-·1 J.~·~.-:.-y, .. 1''·-.· ·:· -,.;,:-, .. ,· ~-0 -3.-._:_r.,_.:.(,0:r-:·3-... 1 "K x, ~~.11Jn., .... o ... -.., .. ,, _ .. -~.1c. ......... ~ -----·~-- ,r:- .•.••. 
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_Lens P6:P.rhltonberg,L.Egberts,E.de Groot,F.de Hoer,JI.Ovcrbecck, C. v. Deelen, Th. Thomo.ssen ,E. v .d .Ht,iden, P. v. d .Br;:,c;mer, A. Hoitink ,R .L~.urior.R.:.s.: J .Doweyer,G.S'.eynmcn .Leider: Dhr.J ,Nuyens 8,mJnkomst:2ul5-,iÏÎgrng knstorrein. LENS PT:E.v.d.Bro0k;R.Roefnrgol ,PF<l0 JI~.c.n ,E. V0rschoor, \ï. Schol tens ,.A. Jc.;hco ,F. do Klcy:n, · F'. l1,ourik ,!rî. Thounis ,R. Vinkesteyn ,P. v .Doov~ron.Ro::.:..:._: L. v.1e:~uwen, C .Esser .L<-ider: Dhr. C .Y.rc,s .Sc,mcnkcmst: luur Vèluwcplcin. T,F.NS PS: Th .BÖoms ,P .Lgberts ,H. v.Bct-lo ,F'. v. ·d; B.::rg,G. v. '.B'0vcren,· ... 

L .Rothkrcns, J .1!cysb0rg, R:ï1i~ft'fJ;!BtîibR.B0rkenknmp, J .Me tln, J .1gbcTts. R~s. :rsi.Kolt ,R .Krul. Ld.der :1lhr .J,i.Hc-:rschop. 
PROGRAMMA JUNIOREN VuOR ZONDAG 5 MEI 1963: 
l?uur Le;ns 1-DHC l G2 L6/ 4 V 3 
13u45 Lens 2-GDA 2 G2 L6/4 V3 
13u45 Den Hoorn l - Lens 3 Terrein te D,m Hoorn 
l2uur GDA 5 - Lens 5 T<.rrein Ock<cnburgh. 
J.;luil'.; OSC 3 - Lens 6 11 !irn.ok, 0 .torstr~.ct 
LENS L: A.v. d. kur ,J. v .Aàrichcm,ILMey:cr, R.Polm::m, J. ,, . d.Knc,np, C .M2.rs ,A. v .W::.sbc:c;k ,Ii. 1:!ubbcn, G. de, Hoogd, L.Ric rr.cn, H. Zoet. Ré!.s.: A.-,.Eg:nor,d. LENS _ _s: A.v.Egmnrid,J.A.Groothuizon,C.do Hour,A. 'Bro1,wGr, 'il. Vcrb:,r..,nàs0 ,1\. v.d. L~ ... uu R.Schliitcr, J .K~1., tmo.n,J. de; 30ur;H .HnE-::k ,I.I.H~rru~~.ns .Ros.: R .Flinlt, JCA J~nsen-.Luidcr:Dhr. F.I.ksk0r. J,ENS 3::-:ls vorigo weok.Res. :J.l,!idd8ldopr,R:v-:-d.Wnl Leülcr,Dhr.J.v.d.Vic.l.Scn;cnkomst: 12u30 Vcluv1G,l0in. LENS .5,J. v.d. \"i::.·rt ,H. v .Leur, C. v .Egmon,1, P. Schouton,H .1:t-skcr, C. v.B::.nl\ · · G. Jl~:--:.phors t, J .11ngl~- b..,rt ,1:. r1ll,. skcr, .T .R;::ves tei jn, N .U. Ree. : J. He ins · :-T.Koct. L0i der: Lhr. A; V. Ge.stel .S~.m,,nk. : 11 u45 ingnng Ock-.nburgh. · LENS 6_: R.Ovcrtoom,R.dc, Groot,J.Duiv0nvoorde,R.H·lshc,imer, .J. Lukc.sscn,F .Nceckc ,l!'. JchcE:, J .Nc.uw, R. C::imphuizen, \;. v .Put~en,A. de Vrfös.Rds.: R.Schot,J.Sne:cle.Leider: Dhr.H0rrem::.m1.S~n10nkomst: 12u30 Velm10plcin. -- ·· fl;;'SCHRIJVINGEH: v60r vrijdc.,.g::,vond 7uur ::iun Dhr.A.vun Gestel, l'om-. t,nstrc,::.t 166, tel. 339900. 

;11ET-OPK01IEN._: wcg,ms hun niet-opkomen in hot la.ntste en voorl ~c tsto ,mck(inde worden J. Heins, J. Smoclc, R. Schot en J .MonàcLrnrs voor twee mJdstrijdt.m els r-:s-.,rve opgest:;ld. · _jUN.PROGP:!.11 Mi:,t :Velo 6-LGns 8;Rnva-Lc.ns 11; !lOA-113; Ll4-GDS .Pup. :Pl-VVP;P2-DHBRK; Vredenb. -I'3; VVP-P4 ;V,,rburch-P5 ;P6-\'redonb. ;P7-Vrcdcnb. ;GDS-P8. JUN .PïWGR .12. 5. 63: Cel. -11; Volo2-
L2: DHL-L5; VVP-17. -:-:-:-:-: :-
YARij,._:J .Luk::,ssen mfat sindEt àc vorigG wcoek zijn horloge.De vinder vc.n dit nuttige vcrbruisboorwerp wordt v~rzocht zich tot .:hris te

1
,
1
we11de11,- Heg oçn niretti.g

1 
wcliswr_c.rhncg,·k"mcm bc.,richt: l J:'f'.nS V" UbbGn 1S w0cr thu S UJ. t 18t ZlL.K~n UJ.S en ctank1; hier-bij n.1 le ,r2•iL:na.en v0or de gt:-toondc belangstelling.Hij hoopt ï!C•er :J 1"0..::d;g -,-~n de pi,-.,.'t·1·~ .L•'"' ..,.;.;~1 D0 •-r ·~· U'",n ·n ,-,~ d 0 n np 1 .t:" -- -• • • ,.L J .,.. --'•·u " ~~• .._ ..., •• ~ .. '- '- c.:.. • • 



DE LENSREVUE 
Weekbl!::d v.d.R.K.V.V."LENIG en SNEL" 

Redactie: A.Poels, Wilhelminastr.26-Loosduinen 

----==-=--==-========= J. Kuipers .,_l,!eloens tr .18 .,_Den= H'\ng_===-======== 

--==--- . __ 36e = J,:,nri:îang={ 1962-196 3 2= n ° 3 5 ==9 }Ie~_ 196 3 ====-========= 
LENS I ZAKAGENDA 

Donderdag 9 I1iei Juniorentr,:.ining 
Vrijd::!g 10 11 Seniorentruining 
Z,:;terdag 11 " Jun.8,11,13,14; Pup. 1 t/m 8 
Zondag 12 " Sen. 1 t/m 8; Jun. 1,2,5 en 6 
lfoand'.lg 13 " Clubnvond, kl,:cverjasdrive ! 
Dinsdng 14 11 Junioren-training 
\"/nennd2g 15 " Pupillen-, senior0ntrrdning 
Donderdng 16" : Juniorentr,::ining. 
========-========================================~====~========== 
OP NAAR HAASTRECHT ! 

Zonfü:g n.s. -DE grote gebeurtenis ! Heastrecht-Lcnig en Snel ! 
Voor onget•,ijfeld ieder van U is het bekend w·ü er v,_,n deze wed
strijd afh,ngt. Zouden wij deze wedstrijd verliezen, dar. staan wij 
4 punten "echter op Ha~,strecht. Het zal d:m, door de zwc,re druk van 
het degradatiegevaar, steeds moeilijker worden om de nog komende 
wedstrijden in winst om te zetten. Maar .•.. wij moger;i cenvnudig 
niet verliezen. Dat behoeft O"k persé niet ! Mnnr daarvoor wordt 
vc:n ons allen heel veel vervr::cht. Vnn de sp2ler3 1001; ( en zonodig 
nóg meer ) inzet en van de supporters '-èlle steun. Voor: iedere _wed-
strijd hebben w;i.j deze steun.nodig ma.or voor :cc:nsteande Zonfü::g in 
het bijzonder. Do.arom, supporters~_,::lle~c:nl mee n''-'r Hao.strecht ! ! 
De kosten? k,r.t het, zeker:in diti~g~R.t;r~en beletsel voor U zijn 
om voor Lens f.1,50 te moeten beto.len voor dè busreis. Det Lens 
vierdeklasser blijft is U. zeker veel en vGcl meer vm~.rd. 

Geeft U zich telef~nisch op ncn een van de volgende personen: 
Haukes, tel.324721; Linneweever, tel.639090 of vnn der Steen,tel. 
632422, vóór_ Vrijdcg'-èvond 8 uur. ket er c.s. Zondo.g een Lens
invo.sie zijn in Ho.c:strecht en ik weet zeker, dut onze jongens U 
met een overwinning zullen bilonen. 

Voor Junioren en pupillen bedregèn de kosten von de busreis f.1.-
REDACTI0NELE ov-.,;;RPEINZING. v.d.Steen. 

Dut ·voetbo.l soms toch wel een bijznnder mnoi spel k~n zijn heeft 
Uw redcctie j. 1. donderdegnvnnd tijdens de in terlnnd Nederknd
Bro.zilië weer eens kunnen const,:: teren. Terwijl vrij met ds wed
strijd togen Frankrijk nog in het nchtorhoofd, een wedstrijd ver
w~chtten v,::n een wanhopig verdedigend orcnjeteam tegen een stort
vloed van ,-.,:mvo.llen der vrereldkumpiocmcn zegen wij een volko en 
gelijkopgn,-nde strijd w:::(,rbij éatlcr Brc:zilië d~.n N,:,dcrlr,nd vn~k 



./ 

in een hoek werd gedrukt. Onze l3ndgenoten spoelden eon fris e 
ongeccrr;plicecrd spelletje met een geestdrift. die ,:eldadig een 
deed on die het legioen op cle kille tribunc,s clcnig in beweging 
br:::c!,:t, iets wat de lc.atste •,1odstrijden van het Nedcrl::mdse el 
nf'u r:~,_e·:: :1;0 h~0l v2ck gebGU'::~de. Ondanks het feit do.t de ten:yc:3-
ratu·ar i:'.l het ülyr.1pisch sto.di.or.. aileebehc.lv0 lcuteRchticr ,,~s 
hebbe:1 ,;.i.j ( en r,et 0;1.J de :mfü,.r.e 45.000 ) dank zij hc-t, h::!,:t • 
~,:-c;_•1•r:t:r-rr..0ncl s~e_;_ Vt!n :net oranjt:·i;hrn de tau been c-genl>lik gc"t;nc l d 
en ook dat js Vf',e.:: bi;- i::1tc: 12-n-is ,.-iel acns nnde::-s gewoe~t. YJ:.:: 

V • 

com:;ü imGn ~,;1·er... ho~ Ned0rlr.ncl8 elftal én ~te.ar vo.ak ze vert5uisd.e 
t..02.ch ~lek :Sc~wcrtz den ock v.11'.t. hnrtc r.iet de beh[l.e.lde ovcruinil: 
ook ul h.eE-}ft men. vi:n ycrschillend.c knntcn gepoogd. de~e te klei 
n nn, en "e hopon dct het inkrl.•mdvoctbal juist door deze 
frca-Le :rt:.sul tG~ûn \'leer 3ijn oudo glorie ken hc:::-z.rinncn. DG p-..:-c.c] 
t_ige wedstrijd Nc:derl~nd"Brnzilië heeft o. i r n~mclijk bev.'eze~1 
dt'l l; J..1ict- a.lJ een in cle E':.1r0pacupw2dstrijden vootbo.l van bij2nn
dore kwclitoit wordt gospeeld maar dat zulks ook (en misschien 
nog mJl meer, gc,zien hot feit dct de lrmdenteaCJs vcck minder 
onder druk spelen) bij intorlcnds mogelijk is. Speelt Nederlcn1 
nog een p:::or zulke wedstrijden den zijn we ei:v,m overtuig& dat 
d, stadions spoedig weer bomvol zullen zijn. 

UITSLAGEN: 
Senioren: 
Rijswijk 3-Lens 2 
Lens 3 - RVC 5 
ODB 4 - Lens 4 
Lens 6 - Arch.7 
Or?Plein4- Lens 7 

Pupillen 

3-5 
O.él 
0-2 
5-2 
3-0 

BDA. Pl- Pl 0-4 
LOA P2- P2 0-3 
Lens P3 -Westl.P2 1-2 
P4 - GDS P4 0-1 

OSC P4 - Lens P7 
; 

0-0 

-:-:-:-

Junioren 
Lens 1 - DHC 1 2-4 
Lens 2 - GDA 2 1-6 
den Hoorn 1-Lens 3 1-3 
GDA 5 - Lens 5 1-3 
OCS 3 - Lens 6 11-2 
Vrede~b.10-Lens 7 1-1 
Lens 8 - RKSVM 1 2-1 
Velo 10- Lens 14 4-2 

P5- VVP P5 4-0; GDAP4-P6 
P 8- Verburch P4 0-5 
-:-:-:-

0-1 

-Ons oud-lid Ed VQn Laerhovcn j2.rcnlang achterho::,despelc: 
van ons eerste - liet ook weer VTat ven zich horena Op z::::.tcrfü:1g 
28 u1ei c,s. hoopt hij in het hm,elijk te treden met Mej.Ccrle 
l1dank. Onz:i hartelijke gelukwensen! Receptie : 14. - -15n30 o:::--
f;icie:-;,sclub, Plein 24. · 
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-Dichter bij huis, nl. in ons clubgebouw wordt oen jubileum ge

vierd, wc:cr we ons allen nnuw bij betrokken voelen: Op Hefuelvc:i.- ts
dr!g herdenkt h0t echtpr!ar A,d;, Wcert-Schuling de dag, W'.c<lrop zij 
elkr!nr 40 jnar geleden het H.Sncrcmont v:m het hm7wlijk toedienden. 
Bij onzo felici tdies voegen wij de wens : Nog vele jnren ! 

-Nog een prettig bericht, dct dr.or vorschilhmde omskndighc-
den ver leet is: Frnns Wubbon is weer thuis uit het ziekenhuis 0n / 
dankt clle vrienden voor de betoonde bcl,0 ngstclling. Hij hcrpt spoe/ 
dig weer te klmnon s;,elen. En dnar houden ,,e hot dcn ma11r op ! 

-Ton V.'.1n Essen biEJdt een p:.c.r v0etb:!.lschot..nen ter overn~me ~r:.n, 
m,.,ct 39, in goe:du stc,Qt, G,~gadigden kunmm zich melden op het adres: 
Driebcrg0nstr.57. 

-De speler ven Lc,ns 2 jun. die een Lonsshirt mist kan dit terugbe
komen bij W.Vcrb2rendse, Norgestr.75. 

-:-:-:-:-
PROGRAM!ilA SENIOF.Ell VGC.:R ZONDAG,12 MEI 1963: 

- 2u30 Hac,strecht 1 - Lens 1 

- 12uur ADO 6 - Lens 2 , 
- 12 " Lens 3 -Westlcndü: 3 
- 12 11 Gon1 2 -Lens 4 
- 2u30 Lens 5 -DHL 6 
- 12uur Lens 6 -BfaT 6 
-2u30 Lens 7 -VDS 4 
- 2uur RAVA 9 -Lens 8 
DE OPSTELLINGEN: 

Terr. aan Oudo W..:g nc:c,r Utr;:; ch t-

T Z d 
Hc~.strecht 

err. ui erp~rk 
Veld 1 Geb.l Lok. §-3 

Terr .Jfalis Stokelcnn Hk. Vrcdcrustl'è~n 
Veld 1 Geb 1 Lok, 5-4 
Veld 2 Geb.2 Lok,5-3 
Veld 2 Gcb.2 Lok,5-3 

Terr.Zuiderp3rk,2de gedeelte veld 7 

Lens 1 : C.v.d.Bcek, P.Hnket,W.H:·nsen,A.Linnewuever,C.P,,eters, 
H.Haket,W.Venderbos,W.v.Eyden,H.Jccobs,C.Frnnke,P.de H::i"s· Res.: 
H.Ro-~duijn, F.do Hoogd,lll.Suijkerbuijck. Leider: Dhr.H.A.v.d.Steen. 
Snmenkcmst: luur CCTfé Hierck, v.Apeldcórnsel~an. 

Lens 2 : R.de Wn.:irt, J .v.d Meer,H.Kcmper,R.Blok,J .v.Dijk,lLvan 
Zilfhnut, J.Rcs, P.MeçrshoGk,B.Hendrichs,H.P.v.d,Spck, F.Bu;,:-ghouwt 
Res.: G.v.Duuren, C.N~ytens. Leider: Dhr.Te Mey,L. 
~s 3 : 1r;Suijkerbuyc1c, N.Pcnnckcet;A.Thomcs,A.Ro0duijn,L.Thornc,s 
H.Dictz, L.Jnnssen, G.H::lluen, G.Lcoyestein, J .Ricr,.en,H.v.Gclder. 
Reserve : G.J8hee, M.Hec,rschop. 

Lens 4 : H. Verheugd, J .v.Dissel, '0.' .ven Wc:sting, G.de Zwijger, 
C.v.d.Lccn, C.v.Breugcl,J.Witting,J,Kuypers,J.Brussel, P.Bergcn
henegouwen,W.Burghouwt.Res.:J.de l'\ Fucnte. 

Lens 5 : G.Ekelmans, J .v.d.Kley,C. Voldink,F.Du;ym,G.Kumperc,i::ns, 
.Ht,crschop, J. v .Bussel ,G. Johce, J .Jq;er, J .Brochard,N .Drcbbe .Ros/: 

S .Dijkstra. · · 
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Lens 6: J.Frijt0rs, J,Bnm,A.Kr,-1,C.Nicuwenhuizen,H.düstefeld 
H.N,:,~,s te pnd ,A.v. V/ecrs ,11. Vroomens ,A .Hocfnc:gel ,A .Blok ;H. v. West in€ 
Res.: E.Löncnstein. 
-Lons 7: R .Tubhieu, R.Beckor ,E. Löwonstein ,R. Gol·.:uff, P. v .Dijk, 
C ."v.Gëfn, lI .G1•0,n6veld,P. Schul ten, C .Krns ,W .Krnpe l • ,RE;_s_. '.ë. 
Janssen. 

Lens 8: D.v.Lirshllut,A.Buys,A.Wc,lison,N.Cssc,H 1:m,W.v.d. 
1::--nn-,.A. Focls, J. Smit, J. Bi0rhof, P. Veel behr ,H. van Lijk. _Re,'._._: 
H. Cücsmen. 

A::'schri.ivingcn: vi>or vri,jdrg•!vond 9 uur aan de heer J. Linne
-;mever, Slijk2inde, 21,tel.639090. 
FR9Ç:~Ai\fä!A SE!H0HEN VOOR ZuNDAG, 19 MEI 1963, 

2uur Lens 1 - H:L st.cecht 1 ; 12uur Lens 2- VI0s 3; 12uur 
HBS 6--Lens 3 ; 12uur Lens 4 - Bt'.T 3 ; 2uur Bn:T 4--Lc,ns 5 ; 
juur Lens 7 - SEP 3 ; lu45 Lens 8 - HDV 4. 

-:---:..:..:-:-
PR0GRA!vfüA JUNI0R1'N EN PUPILLEN V00F, ZATERDAG 11 MEI 1963: 
-3u45 Velo 6 - Lens 8 
-3u45 'Re.va 10-- :,ens 11 
-3u45 ll!Ob 2 Lens 13 
-3u45 Lens 14 - GDS 9 
-2u30 Lens Pl - VVP Pl 
-lu45 Lens P2 - DHBRK P2 
-lu45 Vredenb.P3-Lens P3 
-lu45 VVP P4 - Lens P4 
-lu45 Verburch P4-1ens P5 
-lu45 Lens· P6 - Vrcdenb,P4 
~lu45 Lens P7 - Vred nb,P7 
-lu45 GDS 1'7 - Lens PS 
0PSTELLINGËN: 

Terrein te Wntoringen 
11 Zuiderpn.rk 
" Lens ( Gl 15/3 Vl) 

G2 1 5/3 V2 
Gl L 4/3 Vl 

Gl 1 5/3 Vl 
~errein vnn Vrc.dor.burchweg 

" Zuiderp:::rk 
" te Poeldijk 

G 2 1 5/3 V2 
G2 1 6/4 V3 
Terrein N-ordweg. 

L,ms 8 : ~ls vorige weck met G. Crnm..'1 i. p. v .R. 0verj;o<"m. 
Ros.: E.IJagcmer,N.Koot.Leider: Dhr.F.Mosker.S,menkomst: 3uur 
ingn_ng Lensterrein. 

Lens 11: H.Bruggemnns,ll.Rothkr:;ns,R.y.d.Bemt,F.v,d.Br.omer, 
Th.Bruins,N.N., R.Eykelhof,Th.Brochnrd,J.Cobben,D.Bra11denburg 
C. Re::,bel.Rcs.: J. W,üsarie W~lff, H.Sui,jkorbuijk. Leider: Dhr. A. 
van Gcistel.Samenkomst: 3u30 ingang R~vn-VVPtorroin. 

Lens 13: F .v.Bohoemen, H.Hoofnagol ,A, Duym, J .Hol t,R.v,m Bo
heerr.en,J .Nuyen,F .Herrernnns, C.Ro~duijn,J. de Jongh,T.Heorschop, 
N,t,-nn Leeuwen. Res.: R.Blok, 'A,Ne0cke. Leider: Dhr.C.Verv'-lnrt. 
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_Lens 14 : ·A-.Vervnnrt,R.Guit,J.Blok,F.van Cdker,J,1,'fGbbors, 

1. Duys ,H. Crm;m, J .l\ioj:m,B .Epslrnmp ,H. Verbf!rendse, J. VE:rschi:.H ,Res. : 
R.Broekhuizen,A.Eykmnns. Leider: Dh:c.f"Blok. . · · · . · 

.~::.n~_I'.~ .. .' W.Kouwenh0ven_CT&;l_-; B.Kco, J.Colp[:;,P.d.e Jongh,G.BruinS•· 
me~ ,P~va.n d.c Aar, A.Hop~ G-.de Hoogd,E.B~kke::-ó)!~Q.c Wi·i:;,W~~i~cc-trnt;:1. 
Hs·_3d H"Eggers (2x) R.!,etu:;:-ie:r.Lcido1.·: :Dh.c.J·.,:Basr-boöin.. ·•· ·- ,:· 
.. ~ J~i~-.!~ ·: W .Kot!wen\o,Ten ( 2:>:- ):--K:-sG.~'..OU",V ~ C" Gi"'ii:lhCi' ge 11 ~ E ~ Lust'jnhÜ1.11·:µ1 
1! Er,•l)'c•~'"'' 2···) G '" u· Vol•1 n H V 1"•llls·'· G .:,r,·•~, .. ~-.,- ... ,,. ~ r:r.~,..,,brr'"'1 .... --,·1 Bi" 7,, •. • t;.t:, .i.'-'\ A ' ov• • • ,.._...,, • ,._J. •,' -, l/._.vt,;;.,,1.;~1.iir.L..,· . .;.,; J'-'~~~ u . ._,l:i-

tCI'\1(:1d. ~- -1" y" d~ Vc ló.e ._~es.;.: H. v .JJüCUïiCn.,H.Bogisoh. _Lu i.1~~:. thr ._11 .. ~ 
H:"'r;isch. . · · 

~~!11"~-~I : A ~ Tinnebruak,G .Dui •.,.estcyn: '.J. Schrover1 P ,r.icoLshc~k, 
~~. A. F.. v. è. ."Berg 

1 
J. Dicseldo.r-p~R. vc:.n \~~s r.;-or.1, B 4 He l1[;f.-~'"GPT1 ,B.v.d. Sr,:r:cn.g 

l1.Luncu3ro,A.:Sildei·baek, Hes_.! B.v.Puttcn.P.-Blcnke:r.. .. Lc-idc:-:-: D!11·. 
J .v"ct .• Knl~CP· Sc.m-°:!nkcr!!St: Iü.ûr Velw1701)lèi11·: ·. ·· . .- · --~· H••-·-. 

Lens P,i. : QJ.s vo:i:igc ~"teek. Res.: J:11fo.tl:::.,P-.Egber-b_s.Lcid_~:::::· Ihr~ · 
P -~~i,Skë;rlp~·. Srntc_nkomst: lul5 Ley\,;eg, hoek !Iengglo1~2n. --•-· •· -

~~§:g§_tz : 7LË.ijl1cp-!)cl, G. C3;ombt:rge ~E. Dnnkers ,P .Mandc:. .. s, :_:h" IT.cns::;en., 
F.fü,lvcnsteyn,P.de Vries, P,vc, Dijk,P.A.de fü:!:!n,Fr.DissGldorp, 
C.Bl0k. Res.: 1.Rothkrnns.Lcider: Dhr.L.Pinkse. Snmcnkoms;;: luur 
ing~ng Lehsterrein. 

Lens P6 : P.Milt8nburg,L.Egbcrts,E.dc Groot,F.de Heer,H.Ovcr- · 
beek, C. v. Deelen, Th. Thomnss.en, J. Dcmeycr ,P. v. d .Brccmer,B. v.Gorkum, 
A.Hoitink. Res.: 1.vnn LeouwcnLeider: Dhr.J.Huycns. 

Lens P7 : E.v.d.Broek,R.Hoefnagcl,PF do Hcnn, E.V~rschoor,W.Sohol• 
tors,A.Johee,F.do Kleyn,G.Steynmnn, R.Vinkestcyn,P.v.DooYeYen, 
!LTheunis .Res.: R. Berkenknmp ,P .Lus~0nhower .Le id0r: Dhr. C .K;vns. 

Lens P8 : Th.Booms,F.v.Bcrg,H.v.Berlo,G.v.Bcvc;ron,H.Dysselbloc;:', 
J .I:gherts, W .Englc,bert, C. Essen, H.Lfoffering, J .l.Ieysberg;F.l/Iourik. 
Res.: lLKok, R.Krul. Samenkomst: lulO ingang Lonsterrein. 

-:-:-:-:-
PROGRAM1!A JUNIOREN VOOR ZONDAG,12 MEI: 

-14uur Celoritcs l - Lens l Terrein 
-12uur Velo 2 - Lens 2 11 

-lu45 DHL 6 Lems 5 11 

-lul5 VVP 7c - Lens 6 Terrein Lens( 

Luywog 
te Wn teriógen 
Brnssersknde 
G2 16/4 V3 ) 

DE OPSTELLINGEN: . . . 
Lens 1 : A.v.d.Lecuw, !J.Roozenburg,H.Wubbcn',R.Polmnn,J'.v.d. 

Knaap :c·,l\brs ,A. vnn Wcsbeek ,J. v,Adrichcm, G. de lkogd, L.Ricnen ,H. Zoet, 
Ros.: P.Poillct,A.vnn de V/il~ fieic1~er: Dhr.J .Riemen. Scr.:0nkomst: · 
ïlU3-o Lcyvreg, hoek Heng(-üolann~~-~-~-- -----
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Lens 2 : A.v Egrnond,R.Schlüter, H,lvfoyer,A.Brouuer,W.Verb2.rcndso,H.Hook,J .R vs:.steyn,B.Brouv1cr, M.Bruinsmn,H.dc; Boor, A,Vorburg, Res.: R.v.d.Velde,A.Jcnson.Lcüder: Dhr.F.Tuksker. Sr,mcnkomst: lul5 Lcym,g, houk Hengelolno.n. 
Len3 5 : J,dc Wcnrt,H.v.Lour,C.v.Egr.,nnd,P.Schoutcn,H.l,kslccr C .v.B-~1-;-G.Rao.phorst,J .Engle:bert,~'. Mc:sb,r,J .Koe tm2n,J .He ins. Res.: D.v.d.Stoc.n, H.Br:1ndenburg.Leider: Dhr.A.v:m G:1Stel. s-;;:i::Znkomot: 12u45 Velu11eplein. 
Luns 6 : !Lüvcrtoc • R. de Groot, J. Duiven voorde ,R .!lolshei1~er J. Luk~-ITT;Gn ,F .N c vke, R . .;,.. d ,Acker, J. N,::m•1 ,R. Cr.c,phuizen, W. v. Putten .A.de Vries, Res.: l,I.Broeke, F.Jt:hGc, Leider: Jlhr.Herrcmnns. ATTl.NTIE ,--:füNIOREN EN PUFILLEN ! 

Afschri.ivin12:cn v~6r vrijd::g,wond 7 uur '!f.m dhr.A. v,on G0 ,st~ 1. Tomntcnst:rnnt 166, tcl.539900. 
Nict-opkomon: v1cgens niet-opko:'!On in het nfgelopcn weekeinde wordt H.v.Lrn ... uwcn voor trm1.; 1.vcdstrijden als rcs0rve opgesteld. Te kn t-c.fschri.jven: wegens tel~nt 1 fschrijven werden N .Koot en F.Jehcc d~ze weck nls reserve opgc;stcld. 

-:-:-:-
PROGRAMl!A JfüiIOREN ZATEiill.AG 18 MEI 

Lens 8-GJlA 8 t Q/Stops-Lens 11 (Lonsterrein); 
VVP-Pl ; DHL -P2 ; P3 - Velo ; P4-DHBRK ; P5 -

Gr.W.Vac-Lons 14 
GDA ; RKA VV -P6 Vr~donb,-P7 ; PS - V~lo. 

PROGRAl,:J:ëA JUNIOREN ZONDAG 19 Mei: Lens 2- JlHL; Lens 3-RAVA; Lons 5- GDA ; DEL - Lens 6. 
-:-:-:-

ENKELE STANJlEI, 
Sen.(l E) 

L~ns 2 15 12 2 
Verburch 15 10 5 
Vios 3 15 8 1 
ABS 2 16 7 3 
Voorb.2 15 7 1 
üDB 2 16 5 4 
ADO 6 15 6 2 
Te V/erve216 5 3 
Na,~ldw. 2 17 6 1 
1 sGrav?2 16 5 -
Rijmv.3 15 3 -

1 26 
- 25 
6 17 
6 17 
7 15 
7 14 
7 14 
8 13 
10 13 
11 10 
12 6 

Jun.A(kl2sso 1) 
ADO 1 17_ .15 0 2 
Ccl.l. 16 10 2 4 
RVC 1 17 8 2 7 

xL2nkkw. l 16 6 . 4 6 
JlHLl ·17 7 4 6 
DHC 1 16 8 1 7 xvuc 1 12 6 2 4 
Wass .1 14 7 0 7 
Bl.Zw.l 16 6 4 6 
S!IS 1 1 7 4 3 10 -
Q.St.l 16 6 0 10 
Lens 1 17 1 2 14 

30 
22 
18 
i6 
18 
17 XX 
14 
14 
16 XX 

11 
12 
4 =================-===-=================-================-===== 
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Weekbl1d v.d.R.K.V.V. 11 LENIG en SN:B;L11 

Rednctie: A-Poels, Viilholminc,str. 2(-Looscluinen 
J .Kuyp,;rfi,tlel0~nstr. 18, Den Hr:ng 

--------- --- ---- ----- ---'======----=::::=-·= ¾ -- ==:.:== :c-=::::-::::::-:::-.::::=:::::.. =:..= ==-=::....:=::.:::..,== 
36e JAARG~\lfG (1962-1963) n°36 16 Jic,i 1963 

LENS I ZAKAGEND.A 
:rrndc,rd::g 16 t:ei Juniorcnt:r:l.iuing 1 gccl"eJ ·br.,l ij'·) \ ,, • ._, ~ • - .... .,_ te. 

rijdcg 17 " Seniorentr~ining 
1,~tcrd~g 18 " Jnn" 8,11,14, p 1 ~1 m 8 
l0nd2.g 19 rr Sen. 1 t/m 5, 7 en 8, Jun.2,3,5 en 6 
r-:-.r.nd2g 20 " Clubrwond, kL1verj,:10drive ! 
·insdr..g 21 rr Juniorentrnining 
;nensclng ;_!2 rr Pupillcn 1 -~eniorcntro.ining 
,ondcrdf'g 23 rr Hemel v,~cr ts deis, goc:n tr-c,ining. 
·--=-===--====-=-·-======::.:;-====::.--;;;;::::::::=====::-======;;::===;;::=~====::..=====::..::== 
ilinS-IIA.ASTREGHT 

Een oproep Q211. alle .iuniorcn en pupillen. 
Zondng spéelde nns ccarste tegen H0.cèstrn cht gelijk. 

lij stu:n -l.us nog stcaeds twee punten op deze vcr8niging nch.;er. 
:ondog c,.s. vindt op ons veld de returnm'.ltch pl,:ats. Deze wed~ 
,trijd moet gGwonnen worden, nnder8 stc,e1t de de,grodé:tie voor de 
leur. 

En deze wedstrijd. kc.n gG_wonnen worden .. Onze spelers 
mllen er tot het uiterste vo0r vechten. Mr.nr ook Hr.·.strecht znl 
lijn k:,nscn f~m·tick vr,rdedigcn. 

D0 ~ro;n is de steun VGn een groot ,::sntul krc.chtig 0:Gn
IOCdigcmde supporters onmisbi.;'lr. DAARBIJ MOETEN JULLIE HELPEN ! ! 

Kom dus zondcg allemaal nc:nr ons veld. Geen enkel 
:,enslid mc,g d~c.r ontbreken. En geem enkel éeht Lcnslid. zàl d'.lc:r 
mtbreken. 

En dcm zullen we eens merken, hoe,veel geluid 250 ju-
1ioren en pupillen kunnen voortbrengen ! 

Voor zondeg luidt het parool ! 
Vm c. NS de woorden, vnn Lens 1 de de.den 

J .Borsboom · 
A. v,m Ge.stel. _;;::--==--=;;;;==========================;;::=================~====-=----h-

mAKTIONELE OVERPEINZINGEN. 
Het zal U, beste Lensers, niet verwonderen d~t wij op het ogen-

Lik sl<óchts één zorg kennen; en do.tirmee doelen we dnn v2nzclfsprêkond 
J de positie vc,n ons eerste elftnl. Het znu im,cers te dw,:,_s zijn 
Ls een pr2.ehtig0 v.__reniging r!.ls de- onze geen vrirtcc-cnwoordigcnd 



-234-------------------------------------------------------------elftal in de KNVB had. Eerlijk gezegd zijn wij, en velen met ons, van mening d::t eon derde klesseschnp hclom!lcl niet zou misstaan. En dan 'blijken we plot8eling niet aens zeker te zijn 'van de vierde klns ! Welnu - U zult er in deze Lensrev11e nog wel meer over lezen - nns ec:::-ste is zijn ple!a.ts in deze c.fdeli!!g ruimschoots w::ir:,rd. Wie zondag in Hnastrech,P getuige 71r:,s veen hot bebc·.n:I:de gelijke spol,zal dit zeker willen 1'c,:men. Hier spce-ldo eon elft:11 dat be slist niet onder can behoeft te stmm. '"en technicch bekv1~m8 verdediging, ui tstokcnde kr.nthnlfs, vooral op links, en een beweoglijke voorhoede, met het cccent op rechts. 
Echter, :.:ngst is een slechte re"c:gever,vneEos voor het tegenpunt kan de ennvul de stootkracht ontnemen en de kenscn ven de tegenc:rmvnl vergroten ! Deze c.ngst is begrijpGlijk, nmur moet g(..zicn de ccpnci tei ten over,•11·\nncn kur1ne:n worden voor een groot doe 1 sl'., ·,gde men daar in llac.s trech t al in. 

Om te zien hoe dit a.s. zondJg, thuis t gen hetzelfde H:1,,,st-1·echt volledig lukken zal, ncidigcn wij allen die Lens een goed hnrt toedro.gen uit : kom neer de Hcmgclolr,nn en breng hetzelfde onthousi,,_sme mee uls de spc,le:rs die voor ons de, Zf'.Ck moeten klr:ren ! 

In ballot::i,e;e: 
n°79 P.B.A. Dnvis 31.5.41 

80 J.J.M. J.J.~ B3ptist 
81 \V.J.P.Eggers 5.10.46 
82 Th.Tul.Wilsh::,us 3.6.53 
83 G.H.Pcllikccin 30.3.53 
!il4 W.M.M.vnn Dorp 26.5.53 

EESTUURSVERGADERING 

OFFICIEEL 

Colum)msstr. 99 
e.5.49 Sonoystr.19 
Stcenhouwersguurde 21 

Dr-,p,micrsgn.~rde 19 
Copernicusstr.77 

idem 
-:-:-:-

Wc m'.:ken nl onze led(in or op c:ttent, det in overc,mstemming met de vo-,rschriftcm 1.rnn de K .N. V.B., het vercnigingsje:ir mot een mn::ind wordt verlengd, zod~t dit th 0 ns loopt tot on met 30 Juni 1963. Voor de komcmdc, jc,ren is het verenigingsjnur dus ven l Juli t/m 30 juni ven hot dauropvolgcmde j:1,~r. 
Een noodznkelijk gev~ lg hiorv:m is, fü:t .de .j ::;;:rverg,lderi.ng ev~ncoens L1ter 1:1oet wnrden gehouden. In vcrbcnd mr,,t de vnk:::nties in de m:::snd nugustus is beslotcen deze algemene vorg:dcring voor begin September uit te schrijven. 
wJ. zullen de diverse commissies door het bestuur in de m:cnnd juli worden bcnocma., zodat deze hun w0rk1,:,.~ruhcden voor het ni.Guwe seizoen t.iirlic ku::1:rc"2:1 cc.nv~r.r::c;".. 



UITSLAGEN: 
Senioren 

Hncstrecht 
ADO 6 

1 - Lcms 1 1 .. 1 
Lens 2 3-2 

L,ms- .3 
L(,ns 5 

- Wcstl.3 1-5 
DEL 6 2-1 
Lens 8 2-1 
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Junioren 
Celorit::s 1 - Luns 1 1-0 
Velo 2 Lons 2 3-1 
DHL 6 Lons 5 0-1 
Overige wodstrijden wcrdE)n ::fge-• 

lo.st. R~v::i. 9 
PupillE:n: ::llc m,dstrijden ::fgc.l::st 

VARIA 
-~d.vcn L-:nrhoven is niet v::n plnn mot zijn hm1dijk tot 2S 

r;;c.'i c..s. t0 v;c.chten, z0r,ls de Lcnsrcvm:.• ons uilde door.. gelov..:n. 
Deze. grote gebeurtenis vindt reeds plu1ts op znt rdc.:g, 18 mei :, . s. 
We !?Ol:.dan,1 het niet op onze vcrr:ntv10ording willc,i. h,.;bben dct de 
Lcnsleden hot jongo pc.o.r in hun wi ttcbroodsw<:kcon zouden storen. 
Vcr.::-ndlert U de dctum in Uw znk.~:.ge:ndo.. 

-V~n de f,,r;ilie Vcrv·crG ontvingen wij deze Ucé·k een kennis
geving vr:n do geboorte v2.n hun vijfde spruit, Dick. Onze hr:rtclijkc 
gd ukwcnscn ui t;,r'\crd met deze blijde gebeurtenis. 

PROGRAHMA SENIOREN VOOR ZONDAG,19 Tu:EI 1963 

-2uur Ltms 1 - Hr:· strccht 1 Vc,ld 1 Gc,b .1 Lok.6-4 
-12" Leens 2 Vios 3 " 1 Gc.b .1 Il 5-3 
-12" Lens 4 Br.iT 3 Il 2 " 2 " 5-3 
- 2 Il m:T 4 - L,ms 5 Tcrr.Hcngelolr:cn nr:r:st Lc-ns 
- 3" Lens 7 - SEP 3 Veld 2 Gcb.l L~k.5/3 
-lu45 LEOns 8 HDV 4 Il 2 Il 2 Il 5/3 
DE OPSTELLINGEN: 

Ler.s 1 : C.v.d.Bcok,W.H,"ns,m,H.Hrk0t,A.Linncwecver,C.P. eters 
H. Ronduyn, '.7. Vcndorbos, W. v .Eijden,H. Jr.crobs, C. Fr~nlrn, P. de lia[:s. 
Ros·., L.Suijkcrbuijk,H.Dictz,F.d,; H·,,-gd. Leider: Dhr.H.A.v.d?St0cn 
Sr.mecnkomst: luur Clubg8bouw. 

Lcns··2 : R.de W,cc:rt, J.v.d.IL-,r,H.Kumper,R.Blok,J.v.Dijk,Ii.vc,n 
Zilfhout, J. Yli t ting, ll. Hcndrichs, J. R:cs ,H. P. v.d. Spek, P .l\k~rshook. 
Ros,: G.Looyesfoin, A.Thomr,s. kidcr: Dhr.L.fo 1ïc,y. 
-i;;;-ns 4 : H.Vc.chougd,J.v.Dissel,L.Hc:nssen,G.do Zwijger,C.v.d. 
L~,~n,W.v.I1Gsting,J.dc, lc: Fucmte, J .Kuypcrs,J .Brussel,P.Bcr5cnhc
ncgom7en, W .Burghouwt ,Ros.: H. Vroomc.ns ,A.v. Wc ers. 

Lans 5 : G.Ekdm:ms,J.v.d.Kl(sy,C.Vcldink,J,'.Duym,G.Kcmpermr1n, 
J,L He. _.rschop, J. v .Bussel, G. J checo, J. J r:ger, N. Drc: bbo, -~. do Jong. 
Rcs . :J .Broch::rd,J .v.V/e:sting. 
---rë"ns 7 : R.Mahiou, R.BGcker,E.Löw,nstoin,R.Gclnuff,F.v.Dijk, 
C.v.Goin,J.Grocncvcld,P.Schultc:,n,C.Krr.s,W.Krr.pcihs.RGs.: H.L;:u. 
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Lons 8: ~.v.Licshout.A.Wéèllison,A.Pocls,H.v.Dijk,F.BiQrhof, 
C .Nic;um.nhui zen ,N. Osso; W. v.d. L2.::-.n, J ~Smit, F. V. c.l behr, A. J nnsen. 
Ros.: A.Buys. 
--XÎschrijvingen v66r Vrijd::g~:vond 9 uur ".:m de He.er J .Linne
w0eYer, Slijkcinde, 21, tc,1. 639090. 
PROGRAMMA SENIO~N VOGR DONDERDl1G, 23 MEI 1963, HEMELVAARTSD~~ 
-2u30 Duindorp S.V. 1- Lens 1 Tcrr. "Ockc.nburgh" 
-12uur Vios 3 Lens 2 Terr.Melis St0kol-'.!on, hoek 

Deê:.emsvo::rt.rng. 
OPSTELLINGEN: De spo ],ers on tvl'.ngen, mP.c.ndag ui te:rli jk dinsdag
morgen, een ~c.nschrijving. 
PlWGR.Al".I,:A SU!IOREN' VOOR ZONDAG, 26 Mei 1961 
- 2m.u· Lens 1 - ADS 1 ; 12u. Lens 2-ADS 2; 12um· Lc.ns 3-Vclo 3 12uur Adclc:2rs 4 - Lens 4 ; 2u30 L,.ns 7-Wilh;:,lmus 6. 

-:-:-:-
WA-:!' GEWEEST IS Het is Lens 1 zond:::g jl. niet gelukt in 
puntcn:::ontol gelijk to komGn met mcde-dé,gradntieccndid.nv.t 
Ha:cstrecht: het troffen in genoemd plnntsje eindigde nl. in een 1-1 onbeslist. Dit rcsulknt geeft de kr2.chtsverhouding wel 
go0d ,mer, nl h0eft de Lcnsvoorhoc,de beslist wol -de nodige knnstn g,hc.d om de ui tsl·,g een he.el 2.nder ac.nzien te gc.vcm. Dnt is, 
ook .-::1 omdat wc enk'--lc keren Vrouwe Fortune. (·· .a. bij ,en schot van H.J:,.cobs tegen hot houtwerk) t'-gen h,:,ddon hiot gLlukt cm 
zo bl~of hot dus bij hot <.ne doGlpunt door P.de Hnns diep in de 2c helft gescoord. Ook Hnnstrocht kwam niGt vorder den één doel
punt en dit wns oen juwGeltje, nl uns h<.t niet nodig gcwoLst ~.ls de Lensdcf&nsie, niet in pnniek vms geraakt. Zondcg _a.s. doen wc. h0t b.:: ter,, mêllnon van Lens 1 · ! , . .. 

Lens 2 ging tegen ADO 6 met 3-2( verdiend) ten onder, in een voornl vl>br de rust slecht ge.speelde wedstrijd. ADO begon uit
stekend en zette een mager spelend L<.ns flink onder druk zodqt hct niemand verwonderde d,:!t de rust mot eon 3-1 ,,-oorsproi;tg voor 
de roodgrounc.n aqnbr2k. 1'n do pc.uze du.sd Lens h"t iets boter mc.nr verdLr d:,.n oen treffer van Koos Rns (die ook het lste doel
punt scoorde ) k"'"·"'-'n do onzen hc.lc,:,.s niet • Rust nog to __ vermolden dat Bert Hendrichs ,,n str~fsch"p onbenut liet. ADO•s ko$per nns de ster v:,.n he. t ;veld. H" t dE.rde hnd tegen het stc,rke Wcstl;mdi:o 3 niet vc.cl in te br,mgqn: een fîksc 5-1 n8durl12ag ,_w;is hier het re sul t:oa t. L,,ns 5 h::d nog do handen ,ml ncn con mot ACHT me.n spelend DHL 6, ccm r.,".g~re 2-1 zege wns hier de c,ind--
ui ·ésl.:g. Geen bc:stc bourt Lens 5 

f 
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----------------------------------------------------------------

RAVA 9 on Lens 8 spcolden op ·con vrijvtcl onbG spcalbn,:r .veld• Gen 
bijzoni!or prettig partijtje voetbal wnarin hot kr,:çhtsvorschil 
mnnr zoor klein was. Voor d~ rust nvC;rhc0rsten do vordcdigingen, 
w:,crbij de Lonsdcfcnsie het nog wol hot drukste h:::d. RAVA kreeg 
kort voor rust c.cn mnoic k,:ns dL score te openen uit een strr,f
schop, k,rnpo:r; v.LLshout (goed op dr,0f) stop·k hd sohot cchtor 
uitstvkcnd. Nn du rust vrer.d die ver opdringen Lens nnodloittig: · 
tm:,e snelle ct,oorbrc,ken leverden RAVA c"n 2-0 vcorsprnng op:P.Schul
tcn tcmslottc bGp~.ddc de oindstand vnn d: ze prottigG, en door 
schoidsro htor do Klerk prii;,n fvc.l~ido, <: odstrijd op 2-1. 
V ".ln het ucdstri.idfron t . . . . . 1o.t komen 1;,:,nt • • • • . . 
--··-In de eerste plc.ots ons :illor n nnd:,cht ·;;·oor Lens 1, dat momen
teel in con hGl7ige 11 struggle for lifo 11 gLe7ikkeld is 811 nu zcndê!g 
~. s. opnic uw tcgon modc-dcgrc.dr. ticko.ndido.c.t H::. ··.s trecht ~en t:::i. .. ued t. 
Er MOET nu gcwnnn8n worden ,.,:mt ::mà.ors zou het wel bijzonè.c.r moei-• 
lijk worden het vfordckl::!ssorschnp to bclwudcn. D:1crom, lnat oen 
i0der die me.er enigszins knn; znndr:.g het cors.te komen nnnmoedigon 
om onze jongons n2.cr .... en z0go, dii... ut.er c..nig pcrspcct.ief zt,u bieden: 
te schrceuvton. Lar,t het zondo.g zwart ven de mLnson zien vtr,nt Lens 
MAG niGt dcgr1:dcrcn ! · Het twc.cde meg nu ocht gcm· punten mE.cr vc <'
spelen, d~arom is het zeo.k VIOS 3, dct vrij hoog genoteerd st~at, 
üronder to houden. ?Te geloven wc.l d::!t het 2e hierin zal sl~ gon, 
een ·\ilcine zLge is dus wel te vcrwnchten. Lens 3 gad ncar HBS 6 
hetgeen bcpo.nld geen gcmc':kolijkc opgr,af gonocmd kr,n worden. G(.
zicn de minder frar,ie rcsultagon ven dit elftal de laatste tijd 
gèloven wc niet zo dirq:t c.an c. en overwinning. Eon puntenverdeling 
znu al h0ol,mooi zijn. Lens 4 en 5 ontmoeten rosp.BMT 3(thuis) 
en BMT(uit) beide t0gonstr,nders stë:-an zeer ho0g genoteerd. Voor 
Lens 4 zi tton i_n dit duel wol kansen op een of misschien 2 ptn., 
het vijfde achten wij kr,nsloos. Lens 7 ontment SEP 3 on heeft 
in dit duel wel do b~ste kansen, dit in tegenstelling met Lens 8 
dct tgen hot stc,rka HDV 4 wel niet zo heel veel in tG brengen 
zo.l hebben. · · · 
============================ ·========================-=-==---==-

ZONDAG A.S. : LENS 1 - HAASTRECHT 1 

PROGRAWrlA JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG 18 l\lEI 

-3u45 Lens 8 - GDA 8 G2 16/4 V2 
-3u45 L<:ms 9 - Ce,lori tr,s 9 '.1' G2 15/3 v3 
-3u45 Q. Stops 9-Lons 11 . orrc;ijn Lons 
-2u30 Lens 12 -Colu to.is 11 · Gl 14 / G2/3 V2 
••3u45 Gr.W.Vr,c 13-Lcns 14 TGr::-ein Buurtweg 

• 
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-lu45 · -VVP Pl' - Lbüs Pl Terrein Zuidc_rp2rk-2dc gc;dE:c:,l te 
-2u30 DHL P2 - Luns??. 11 Br~sscrskQde 
-lu45 Lens P3 -Velo P3 Gl 14/3 Vl 
-lu45 Lens P4 -DHBfilC P3 G2 15/3 V2 
-2u45 LE:ns P5 --GDA P3 G2 L6/ 4 V3 
-lu45 ffKAVV P3-kns P6 Tc,rrc,in Ruijsdnelkc,n Leidschcndnm 
--lu45 V~·.,d, nburch P6-Luns P7 Tcrr,cin ven Vrcil<.nburchw~ 
-lu45 Lens P8 - v~1c ?5 G2 16/4 V3 

ZIE UOK PROGF..AMi'IA VOOR ZOI!DAG ! ! ! 
DE OP.iT1:"LLINGEN: 
_L(,~_.8_: ·?f.l;;rC'..ncc, J.v.Dissûl, G.v.d.Tost,!l'.McyGr,J.Vcrh~c.r, 

J. J ::-.nss c.n, R. v.d. W::cl, F. Str." ::thof, W. I:ijkolhof, P .H.: 1 v-., ns te yr., 
A.v.d.B, .. ,.î!:. R..,_?_,_: J .Groothuizen,J .Middeldorp. Leider: Dhr. 
F.r.t sku:!:'. 

LL-ns 9 : R. Ov1...rtonm, r_ .. Brocke, R. I'uyv0stcyn,A. Cl;:nssen, 1,-:-.;;;-zs, Th.Luys, J. Jchee, R. Dc.g<.t1c r ,R. v, d.Akkcr, G. v. d.Kl cy, 
A.dc Brouwer. Rec.: R.du Groot, J.fü:mw. Leider: Dhr.H.K~ch1-.1:. 

Lens 11: R.Brugge,m.~n, H.Rothkr~ns, R.v.d.Bc;;it,l!'.v.d.Br· .. cmEJr, 
Th.Bruins, J.W"ls 0 riu \'/clff, R.Eybclhof,Th.Broch,rd,J.Cobbcn 
H.l,L skcr,C.lLnbel. Rcs.: H.Suijkc,rbuijk,R.Brockhuizon. Lcidc:r: 
Dhr.A VGn Gastel. --

Lens 1~: F.v.Boh,e,;nun, H.Egbcrts,H.Suijkcrbuiik,J.v.d.Z::-.lm, 
1 •• J,onssen, J.F:t,.tz, C.v.V.lzcn, C.V.:.rvnc,rt,J.do J··ngh,'.:'h.Houf
nc.gel. Rcs.: R.v.Bohc.,•nc.n, O.Rooduijn. kider: Dhr.M.H.c..rschop. 

Lens 14: f,:. Vcrv:::urt ,R. Guit, J. Blok, F. v .C--lkcr, J. W0bbcrs, L.Duys 
H.Cr~,;i~, J.lfojc:n,B.Ep·k~mp,H.Vc;rb r~ndse, J.Vcrschuil. R"s.: 
R.Blok,A.J13°k111:::ns,L0ider: Dh:,,.A/Blok. S 0 mcnk0, ·st: 3uur Jc.v~
brug. 

ZIE OOK PROGRAMMA VOOR ZONDAG ! ! 

Lë:ns Pl nls vorig,; "-~k g<èpublicu,i·d met H.Eggl.lrs p.p.v.B.Kool. 
R0s., H.k:urier, ll.v.Lc. uwen Leider: Dhr .J .Borsboom. Snmcr,komst 
lu25 ingc.ng tE:rrein Zuid~rp,.,rk, 2dc gcolte (:.:chtcr ADO 

Lens E2 B.v. '.L·.ns, IC.:cchouw,C.Grimbc.rge,G.St,vtms,B.Luc:t-ën
houwcr, G.v.d.Vc.ldc,H.v.Hu~ , B.Hoogc:vconi ~-Hcmbrook,H.Bijs
tcrvcld,L.v.d.Vcldo. Res.: B.v.d.Putten • eider: Dhr.A.Bo-
gisch. Sc.mcnkomst: ·lu30 VcluwGplc.ü1. ··· ·· 

Lens P3 : A.TinnGnbrock, G.Duyvcsteyn,C.Schrovcr,R.Bogisch, 
F .A .J. V, d.Bcrg,J. DiSS(.ldorp,R. V. w~ssem,P .!,Ic(.rshoek, B.V. à. Sprong 
A.Luscuere, A.Bildcrbook. Rcs.: P.Blnnkcn; Leider: Dhr.J .v.d. 
Knr,,np" 
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Lens P4: :els vorigo m,dstrijd. Res. :J .Mn:tln,P.Egberts. Lcid0r: 
Dhr.P.Epsknmp. . · 

Luns P5: H.Pijnnppol ,G. Cromburgc ,H .D:mkcrs, P .Mnndcrs, Th. J::ms
scm ,F .Hcl vcnstoyn, P. de: Vric.s,P.vnn Dijk,P.A.do H:·an,F.Disseldorp 
0.Blok. Res.: L.Rothkrans.L0ider: dhr,Pj.nkso. 

L,ms~: P.1iiltcnburg,L.Egborts,E.dc Groot,F.do fü.or,H.Overbce;k 
C. v .Dc,u en, Th. ThomCcsson, J .Dc.mc;r0r, P. v. d .Bn.vmer,B. v. Gorkum,A .Hei ti ;ik 
Ros.: L.v.L", u11on. L.idor: J .Nuyc.ms. Somcnkomst: luur ingnng 
Lontorrcin. ---·--

Luns P7: E.v.d.Bro~k,R.Hoc,fnngel,P.F.de H~.nn,E.Vc;rschoor, 
·;,•. Schol tc;ns ,A. Jc.:hce,, F. da Kloyn, G. Stoinmnn, R. Vinkcsti,yn,P. v .Do. vc,ran 
l,.~.Tvunis. Ros.: R.Bcrckcnkcmp, P.Lu ... tcnhouncr.Loider:Dhr.C.Krcs. 
S:::mcnkorr.st: lulO Vclm:eplein. 

Lens P8 : Th.Booms, 1''.v?d.Berg,H.v.Bcrlo,G.v.Bc,:vc,ren,H.DJ•ssol -
bloem, J .Egborts, W. Englcbort, C. v. Lsê.en,H:. Lü, L oring, J .Mu'pbc.rg, 
F.Mourik. RGs.: M.Kok, R.Krul. Lc,idar: Dhr.J .Wi ttàn1s. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG,19 MEI : 
-12uur Lens 2 - DHL 2 02 L 6/4 v; 
-lul5 Lens 3 - Rnvn 2 G2 L 6/4 V3 
-2u30 Lens 5 - GDA 5 G2 L 6/4 V3 
-3uur DHL 8 - kns 6 Tc,rrein Er:1ss0rsk-,dc 
-2uur : Lons 1,2,7,a,9,11,12,13,14,P 1 t/m 8 op hc.t L~,NSTERP.EIN 

TER AANMOEDIGING VAN ONS EERSTE ! ! ! ! 

Lens 2 : A.v.Egmond, O.d0 Hc.0r, II.l,kyc,r,A.Brouwcr,W. Vcrbc:rcndsc 
J .do Boar,R.Schlütar,L.Ri...mun,G.dc Hoogd, H.Hook,A.v.Wasboak. 
Rcs.: E.W::rmerdam, J.C.A.Janssen. Leider: dhr.F.M,:skcr. 
~nkomst : lluur Volunc.ploin. 

Lens 3 : A. Vcrn~.rc.r.dsa, A.Koclcman, 'rh.vcn Domburg,R.v.d. Velde, 
A.v.d.i7nl,F,v.Bijnan, A.Kl, in Br~t.clcr, B.Brouwcr, M.Bruinsmc., 
M.Hcrrcmnns, A.Vcrburg. 

Lens 5 • A.do Wanrt,H.v.Laur,C.v.Lgrnond.,P.Schouton,H.1kskor, 
C .v .Bc.nl, G .Ra2phorst, J .Engl" burt, F .Mcskur, J .K;:;c. tmch, J .Hcins. 
Rus.: w.Verbarendsc,, N.Koot. Loidor : Lhr.A.van Gastel. 
~s 6 : R Ovcrtoom,R. de. Groot J .Duiv~nvoordo, R.Holshc:ir.icr, 
J. Luk2ssEm,A. Lnmnt, J .Jonkcr,l!': Jc,hc.c, R. Ccmphuizon, J .N:::uw ,A. de 
Vrie;s. Rvs.: F.N~wcka, W.v.Putten.Lcider: Dhr.H-:rror,;r:ns. Sc.mcn
komst: lu45 Vcluncplain. 

AT'rENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN ! 
Afschrijvingen: v66r vrijdagr:vond 7 uur nnn dhr.A.vnn G,:st<?l, 

Tom~t~nstrnct 166, tcl.339900. 
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Dornkrdc.g 16 mei ü: or voor dte 1~~tste m::,.::,.l zuü trning. 

De trcilüng voor de A-kl~,ssors vorw:l t. Op Donfü.rdc.g 16 md 
dus gocn trc:ining moer. 

Ook d c, B--klc.sse:r trc.ining wordt bc,5indigd, bclu:l ve die voor 
de groep v~n Lens 5. 

Op dor~dL:rd.rg 16 !îtCi dus 2lloen t:-i.~nining voor Lr. ns 5. 
JJc oorz::r~!: Yc-~n deze: zc::...I' plotr;i:;linge b,.::ëindiging is go-

1(.t;..:n in hvt fc,i t, d:1t de Ht::.'r FrD.nke zici:1 verder r,or.:t bclr,:sten 
met de cH,niorEntrc•ining. 

Op dondcn·d~g 23 to<oi, H.0L1clv,-,·rtsd:og, is ür hc,lems:c:l g<oc:n 
trc:iuiug. 

ENKELE STANDEN 
B-kl.22 ElEJ2.. g(, H -fi.G 1. ver 1 . ~ B-kl:cssri 2 b 
1,ns 5 15 10 3 2 23 gr:: sp. !;U>'l ~gc-1. V(;l' 1" .E.!E_ c 

Q..St.4 13 10 2 ' 22 .L 
R"nvn 6 13 11 2 0 24 DHL G 14 9 4 1 22 

W.:.s tl.;:, 14 6 6 2 18 Lons 7 16 11 2 3 24 
B1.z,,,4 15 6 3 6 15 

GDA 6 14 11 1 2 23 
DHBRK4 13 8 0 G 16 ;JHBRT{3 13 6 1 6 13 ✓ 

Vrcd,6 15 5 1 9 11 VVP 5 14 5 2 7 12 
GDA 5 15 4 2 9 10 Vr~d .10 14 4 9 7 9(-2) 
VVP 4 11 2 2 7 6 Q.St.6 14 1 2 11 4 X 

Gr.'N.V.4 14 1 4 9 6 Gr.W.6 13 1 3 9 5 
DHL 9 p: 2 1 10 5x R~.v:i. 4 11 1 2 8 4 ... 



DE LENSREVUE 
Vlcckbb.d v.d.R.K.V.V. "LENIG en SNEL" 

Rcd::tctie: A .Poels, Wilholminns ·.r. 26, LoClsduinon 
J .Kuypors,l,foloe.nstr.18,Den Hncg 

360 JAARGANG (1962-1963) n°37 23 l\iei 1963 
----=----------=---:;;----==----=::;;:==--==-=====--==-===--=-==----===-

LENS 1 ZAKAGENDA 
Dnndurd'.tg 23 mei Hcrnc.:lvcnrtsd;1g, LGns Sen. 1 on 2,Géén trcining 

Vrijdag 24 " Sconiorentrdning 
Zcterfü:g 25 " Son,7,14 Pup. 1 t/m 8 
Zond[,g 26 " Sen.1,2,3,4,7 Jun. 1,2 en 5 
Mc.2ndcg 27 " Cllitk.vClnd 
Dinsdng 28 Il Juniorentrcining 
WoLnsdo.g 29 " Pup.- scniorentrcining 
Donderdag 30 " Juniorontrnining. 

-=======-=---=====-======:;;====:;;:;;====================:;;===-=====-=== 
LENS-HAASTRECHT: Het is gelukt ! 

DG wedstrijd is gswonnon. En de achkrst,md op Hr.·strccht is 

ingelClpen. 0 k Pretoria ( 1 punt meer, m~::x ook 1 wedstrijd meer 

gespeeld) is nu binnen bereik, 
Verheugend wns bovendien dü kwaliteit ven het vertoonde spel 

en het élnn wnnrmee ons elftal heeft gestreden. 
Veel junioren en pupillen hobbcn gevolg gegeven nnn onze bp

rocp in de vorige Lcnsrcvue. Wij hebben dus niet ten onr,chte op 

ze g~rurekcnd. Lr w•1s Gen " legioen ". EN HET HEEFT G11!0LPEN ! 

Acnvocrdor Cor Peeters kwnm het ons nc. afloop vc.n de wedstrijd 

vertellen. "Het help ", zoi hij, " ik heb ur b<",slist bctor door 

g ... speeld ". 
En kc.per Kees vc.n der Beek kwnm ons vrc.gen: "Kunnen jullie 

er nic,t voor zorgen, dct die jong.:.ns er volgende keer wéér zijr.? 

Weent dnt hebben wij nodig"· 
Jongens, wnt moeten wij er nog meer vc,n zeggen? Hopelijk komt 

deze Lcnsrcvue nog op tijd voor d0 wedstrijd op lfomelv::r.rtsdc.g op 

Ockcnburgh. Zijn we er dc.n ,rncr nllcmnc.l ? En ook Zondag op ons 

eigen veld? 
ER WORDT OP JULLIE STEUN GLREKEND. Door de spelers v~.n Lens 1 

on door ons. J.Borsboom - A,vc,n Gc.stGl • 

DUINDORP SV-LENS 1 
wordt op Hemelvaartsdc.g gespeeld op Ockcnburgh, om 2u30. 

V00r di0genen v~.n de junioren of pupillen die, 1k t niot weten· to 

vinden, of te vc,r vinden of die het niet gezellig vinden om c,l10er. 

te fietsen, is er nls punt vc.n snmcnkomst: ingang Lcnsterrcin om 

2uur.We komen dan ook weer rop dit punt térug.Entrée _ _gcld behoef je 
ni0t mee te n0m8n~ JUKO 
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REDACTiûNLLE OVLFl'EINZING. 
Het is gelukt ! Zondc:g j. J.. hc0 cft een étl:t1:J.ousi~.st Lens l 

üen duid:lijkG 3-0 zogt: ·ûch::· ld op H'.':r-strocht c,1 de!a:.•;nêer de; '.! 
punten 0.cht_i,st ·:nd p d1_.ZG plo;.;g i_ng(;l:"\pur.., Vi& ... :rdoor bi..ide 
tü-f'l'!!S ffl r:1t~'t 11 pt:i.1" uit 16 ï:Gd.s"Crijdea do rij sluit0n. Boven 
Lc-.:ns en Hr!::.strecht st~c:t t...cht1.;.r nog ht:. t Rott..:.rdt",!!lSG FSV I>rctcrif.!, ä::t 12 ptn. bl zit, m:~~:r 0 nk t.Ln T.r,:,;d.st:rijà meer hi.:..t.ft gc.
spr"cld.~ T::ui<lclijk is nu dus ~v::l d'."':.t LDY.1.3 l noe; ~llc kGnB h::..eft dü i'~-:t::J.t~ 1- c.tcte pl[:•_·.ts t-2 :1ntg~e:n c..n 00k t .. slist zll ontgr:~n 
e_ls ~;r r1·.:. t zo fri_s ca cnthm.u:ri.;~st v.ordt gcsp:·1.-ld. e1ls fa .. •g·on 
ï-I:.'.!s·~rccht ~n _;;ls h0t clftc.1 wcor nut zo cnthousi["'_St r:ordt. --:~~ng2r,10edio]. '.lls j .l. z<'ndc:g'• ·,.~,nt de stoun, dió het klriljkè 
puèlick llf.. t zijn ..:;nthou.si,.,ste ·:~-::r..mc...:diging0n ons cc.rats elÎt::l 
he;oft g;...gc•,;Gn, is v~r.. --•~n ansch,.tb~1:~ :7.::. rde g.::r,7û(;St en dr:.c.rorn lj.opcn wi_.- v~.n g..-_nsc.r h rte d,:-._t öp Ht)~li:..: lv:-__ :rtsd~g t(.;gGn Duinà.crp 
( op h.., t c.udii Lcn~t'"rr..:in op Ocb:r.burgh) Lll zondo_g o_. s. tcgon A~'._S h;.;t .J-i...,l,:, legiot-n wc.:..;r G.cte dei présl.nco · z~l g.Jvcn. rf.c zijn 
er V<!n ov._.: .. ·Guig:3. d::~t Juist d.;t legioen r,ns .:.(..rsto· in de.ze: 2 
zv10.re 1.·;cd.strijden hut bcslis~_Ç_'!'.J.dt,; duwtj.J z.'"'l kunn:_jn g .... ven, 
wc:;::rdoClr d,: rode l::n t::•:rn niet 1 ,,ngor 1'1-:-:r in ons b.., zit z:11 
zijn. D'.'.Qrom roe,pcn wc nogm~ .. 0 ls ivder, dio dc.::rtoü m~_::r unigszins in de g,lcngdicid is, op Ol'l dondcrdc.g (.ll zrmd,::g in àrümmcn n~r.r Ockcnburgh rl.:sp. de Ht..ng'..;lol:..-..c.n te tr,,_,kk2n 0n d-- ·.r :-.ns 
eerste d.0 steun tG g.., ve,n dit:; net zo h,1rd nodig hucft. 

UITtiLAGEi'I: 
SGnior~n Junioren 

Lens 1 - Hc,::strccht 1 3-0 Lens 2 - DHL 2 2-1 
Lens 2 VIOS 3 2-1 kns 3 - RAVA 2 0-1 
kns 4 - Blfi' 3 u~3 kns 5 - GLA 5 3-1 
m,;T 4 - L~ns 5 2-3 rHL 8 - Lens 6 3-0 
Lens 7 - ~EP 3 7-1 Len$ 8 - GDA 8 3-1 
Lens 8 - HDV 4 0-2 Lens 9 - C0l. 9 1-0 

Pupillen Q.. St. 9 - 1( ns 11 0-3 
VVP Pl- Lens Pl 2-2 Lens 12- Cel .11 1-4 
DHL P2 - P2 0-2 Gr. W, 13~ . .1.,c-ns 14 1-0 
P3 ·- Velo F3 1-6 Noot von de rc,d::ctic: Ondcnks 
P4 - DHBRK P3 6-0 dç n,.dcrl0.~:g y;;:;rd Lçns 3 dr:nt'èij 
P5 GDA P3 2-2 h•_ t g,. li jk.c spe i van dun Hoorn, RKAVV P3-P6 ü-0 ·, .. (•,,,pi 0<on. W._gc,ns pl:::::t kg<, brek kc:n .. Vrt.odon.P6-P"{ 3-0 c;r dit k,,._r gum ccndr,cht con wor-
FB - Jl'ijllo Pj 0-2 den bcstc;e,d. Volgë>nde kd:r komtm 

.wo ui tg~b.rc.id, op dit k.o.mri.o-nsch.-:p terug. Wul folici fa.ren WG Lans . 3 1 ,r ··11s t v,- n h:·.r u(" ! 
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eune leden: 
,03 '!.cc·;Ir, fü"l vens teyn 
,04 J,du 1~ Fucnte 
;05 P .tI,A, Davis 
;06 J,l.M,Baptist 
i07 17.J.P.Eggcrs 
i08 Th .l.I. Wilshaus 
)09 G,H.PLlikncn 
jlO M.W.M.v.Dorp 
[n bcllot::,ge: 

Officiaal · · 

15,7,40 Fchronheitstr.132 
5.11.44 Fultonstr.124 tel.604224 

31.5,41 Columbusstr.99 " 322373 
8.5,49 Sonoystr.19 " 553884 
5.10.46 StLLnhouworsgccrde 21 

. 3. 6. 53 Drapono.niLrSgi:'.l:'.rde 19 
3u ,3, 53 Copcrnicusstr. 77 tol. 390446 
26,5,53 Il 

11 11 390446 

35 B,F.Ki~kLns 25.10.50 Drcpcnicrsgc"!rdc 121 
96 B.P.M.Steyn 11.11.36 Kokosnootstr,50 
37 P.A.il!.Dornburg 25.3.53 Mc,lis Stokelcan 2162 
88 J.A.Holt 29.e,46 Wildho0flann 6 
89 B.A.Holt 17.6.51 idem 
OBLIGATIELENING · 

Op 11 mei jl. werden de volgende obligatienummors uitgeloot 

vnnr botnnlbacrstelling per l ;iuni 1963 ( totr.,ü f. 3. 500. -) 

2 78 166 296 368 443 533 612 700 782 
5 86 184 310 375 449 537 · 613 703 791 
6 87 193 312 381 456 539 617 708 805 
7 89 194 313 385 461 540 619 716 819 

15 99 197 321 386 · 462 556 621 731 823 
21 105 203 · 322 393 4 76 558 625 7 43 828 
22 118 220 323 395 479 561 627 746 829 
33 122 226 333 400 489 564 629 748 830 
49 126 243 338 40a 497 570 637 753 031 
53 135 246 350 428 514 576 641 764 842 
56 137 264 353 430 518 582 647 766 843 
57 140 265 356 437 523 585 667 769 845 
64 155 280 · 358 439 529 590 675 773 851 
72 162 207· 360 442 532 592 693 776 866 

-Deze obligaties kunnen ter inwisseling uorden ::,angoboden ( 

f,25,- per oblig::,tie) op ·zctordng 1 juni 1963 in het clubgebouw 

ven Lcmig en Sno:t, fü.ngel0lnnn 600, 's middags vnn 3 tot 5 uur,· 

-Bij im1isseling dient de obligatie voorzien to zijn ven het 

bijbehorende couponblad, wc.c.rl:'.nn do coupons. per 1 juni 1964 cn

v~lgendo ( n°5 e.v.) nog l:'.nnwczig zijn,. Eventuele nog niet vor..c·· 

zilvc,rde cr.upons n°1 t/m 4 m0Lto1;1 ven het couponblad vc,rwijdc.rd 

zijn. 

' 
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Ey.:.n,.,.'ls op 1 juni ".'.:s •. 'tc$t0c.t g~lc.genhcid de coupons n°4 (per juni 1963 ) t,. v,.rzilv"rcn. (f ,1.25 por co1,1pon), op dcz0lfdc yL•::!tS en te ZLlfdcr t~jd nls hie;rvoor ;::[î,lé,"Cgcvcm voor 

dü oblig"ti0s. . . 
-D<1 coupons ·di~ne;n ~p::,:.t 'uitgcknj.pt te ,:ord0n ingLLcvcrd. INWISSELIWG VRCLGER UITGELOTÉ üllLIGJd'IES. - -·- --- . 
1hr t;u por 1 juni vr.:n vnrigc j:.rcn ui tgclotc oblig· tü.s ws een c:rnt•.l nog ni,;t ing,.wissGld. Obk hLrvoor bcstu:t _op" 1 juni ~:.s. :lsnog dt g1"l~,g~nhui4- (voor ~ijd Ln pl~~::.te zie hicrbovL-n. He.; t- bi.)t:r..;ft : 

:::.Gbli~ tic~, uitg-1..:loot per l ,iuni 1)60: 626,645,648,C:76, 799. Deze oblig:~ties dL ... ii(.;n: tl., wnrdon ing...,lc V(.rd r.1 .... t h:.. t cnupnn• bl:--.d W'";_~.I''.~8n-·cr_::-~éoû.p6l1s -n°2 (pc·r l junï "1961) è.v.nó'g ~:!nÎft...-
zijn zijn. . 

b.üblig-nti0s, uitw,l"ct p,,r l ,iuni 1961:638, 798,801,802,80ï", 859 ch 861. Di::ZL oblig,.tiès mbt.. kn voorzien zijn vc.n hc,t cnuponbl~è'., ,i:e,•_r-:c.n de coup_ons n° 3 (p0r l jnni 1962) '-'. v .nog ~.:•n-;;.rL.zig zijn. - . ~ _ 
c.üblü:c-.tics, uit11;~1'.-ot p~r l juni 1962: :>,02,204,205,2u6,207, 209,211,212,213,214,216,219,222,~24,229,233,234,235,236,239, 320,43;,,447,44e,451,466,467,4G9,473,475,47a,4so,552,554,555, 55s;, 595,598,601,604,646,659,661,732, 737 ,"738, 741,-749, 750,756, 777,793,so3,ao6,852,858. D&z<J obl;i.g~.ti,,s dhnon voorzfon t(; zijn v2n h<.t c0up,,nblc.d,. w·.2.r::r.n de coupor,s n°4 (p0r l juni 63 e.v. neg ~~cnwc.:zig zijn.' 
VIRZILVERING V(il~R 1963 VE:l.VALLLN COUPONS: l,og niot v0rzilv-;rde cnupons n ° 1, 2 çm 3 k1mn~n ,_ v,.n. Gns op . dt: hiervoor voerrJ~ldo pl:.'.\tS en ti_j~. ciH;nog wcrdcn ::r:ng,:;bodcn. · 
-D~zc c·ur,ons mo\.?tun-uitg.:knipt word,,n ing~lc.vcrd tCn .:01 elk cnupornmummCx'.' C:p;rt (dus s.v.p. geen rijtje coupons 1,2 en 3 . ' •· r. r.n t lk~.~r. - .. 
-Crmpons 'n vcorv~_lkndc nà de ui tlotingsfü:tum worden ui tc,rc.nrd ni~t gL-h'n.r"r..:L-rd. Dt..Ze di~;ncn zich n.l.bij inwiss.:.:ling ro.'r1 h'--t oblig~tiè-coupo,,blc.d t'-' bL vindt:n. 
ALGEMEE1l: -D<: uitloting op 11 rcGi 63 gz.schicddc door d<è: he.ren H.H0ukus,G.v.d.SkLn,C.VissE-r s.n 1.dc Weurt. 

-Indien bij de ovc;rilc.me v-nn hot grot~ r::::n t:11 v~rr.iGldc nur.1ncrs in dt: Lonsr\.. vue t..c.-n fout zÓu zijn gcm~nkt, wordt. de z~ in d1c v, lg<cnd(. Lcnsr~vuc g-,__corrigcord. Men g~lic;ve dus ook de 1(ns r:-vuu vnn de vn;l..gcndc 1;h"èk goed te 1._zvn ! 
L. de W, ~rt, P~nningmc,cstc,r 
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VARIA ,g . . .. . _ -. . . . • . 

1,0 D_1~~v1ng~n dc-zc_ 71e,:_.k e:Jn k0nn1.sg;:'v111g _Y~n. hL- t voorgwnomcn 
hmwlijk v,,n · ons lid ( c_n oud-c,;,:rstc clft::èlspc,-lcr) Rob ort l-fr:hü,u · 
rn:,t :!l,j.Frunoiscn VurmGu~0n. }bt ou:rgG·lijk huuclijk zctl pl:;;2ts 
hobb.,n "P vrijd2g 14 jt\ni t0 10u20 ·ten studhuizc Jnv:,str.26; de, 
pl'"chtigc hm1,,lijksslui ting zèl g~schiudcn om __ D..00 in d;;·.kcrk vnr. 
h.:.t H.Sucr;:[<19n;t;_, Sportli:c,n 125. Du r~cGptic tcnslo·rt0 is v~ 15u30-
17.oo in •hc:t · Ku1·h,,i1shott'!l:·: ~'ij wcn-sc,n hc-t:_.!!.s. jongo cpi:,;~r.°'llc 
g"'luk <.n voorspoed op hun L·,,mspnd. ... . . .• ' 

;...Piwt Bcr~·e,·nh ... n..:.gouwvn v:;:n L._ns 4(m .. }19 iit...c.f_t zond~g zijn shirt 
in do tc.nt nchtcrg,lc•tcn·. '."til de ,.vcntud.c vinder zich met· hem in 
verbinding stellen? 

-:-:.-:-
PROGPJ,liil,~ SENIOREN VOOR DONDERDAG, 25. IvIBI 1963 èHc~.1é: 1 r~.rtsd0g) 

.:c.2u.3'} D11inl1orp S. y. l_,.,. Lens 1 ~Lrrcin uckcnburgh 
-12uD.r Vies 3 •.,. - :-LGi1s 2 TC/r.f,îclis·-stök~;_iè..ifn/hçiCk_.))~do• s-

. - Lens 3 T0rr .HOl.1trus·t .. · , v:1.r..rt··,.{Gg -12µur HBS 6 
OPS TELL INGE!!, 

Le:ns 1: C. v. d .Bc.~k, \/. H:,n;. ~n, H .H·:k~ t, A. Linnc:,10-:.ver·, C. P.~ tci·s ,H. 
Rooduijn,H. J ~. cobs, W. V L.nd~;rbos, W. v .Eyd,_n, C "Fr2nk0 ,P. d(; H::c.s .Ros.,:
?:! .Suykt:rbuijk, J. v. d.M:Gcr,E ~Ni .. uvtGnhovt·n.Lcide-2': Dhr .H.A. v.d. S k.0n. 
S~r:ïGnkomst: 2uur t0:t'roin Duindoip.• (ückcnbur:gh) · . 

Lens 2: R.d'" W°'::-rt,P.füJcc.t,H.KL-::ipc:r,R.Blck-,H.v.Dijk,Ll.vnn Zilfhout 
J .Wi tting, B. Hc.ndricks , .. G. Looy" s tcin, !i. P. v.d. Spe}~, P_.l,L c.rshock. R,l s. : 
J .R.-:.s,W~v::11 Wcsting" Lt.:id0r: Dhr.A.t~ 1\-î\.:jij.. -

kns 3, !,[. Suijkerbuijk ,lî. Th"t,l'.!S ,H .Ni'" uwc,nhovûn,A .füioduijn, L. Tho
m'c,s, C. v,m Br .ugcl, 1. J~nss,m, F .Burghour1t, G .R,ülu~n, J ,-Ri,:,mc.n,G-. vi:n 
Duuren •. ~Re;s~: C.·vGd.1~.:-:.n, P"Burgunh"--n,;.gouwl:n~--·, ..... -·- ·"·-· · · 

Behoudcns n,,odznkclijkc wijzigingen, gelden bovc·rnstc:r:.mfo ópstcl-
Hngcn · cQk va.or zond~g,26 moi 63. · 

. W.v.W,,sting, C.v.d.L·1r:n en P.Borgt;nhhncgouwcm sp,.h,n zcnd-c,g·, 
26 Mei" in _Lens 4. · 
PROGJtrn: .A SENIOREN VOOR ZONDAG, 26 l'!iEI 1963. 
-2uur.kns 1 - ADS 1 Vuld 1 Gob.l Lok. 6-4 
-12" ·Lc,ns 2 - ADS 2 11 1 11 1 " 5:-3 ,-.-····.-
-12" · Lc,ns 3 - Velo 3 11 2 " 2 " 5-3 , 
-12 " .Ad<.:ln~rs 4-Lens 4 Tc.rr. v. Vrc·d .. nb.urchwc:g n:::r.st ·Ovc::rvo0rdc" 
-2u30 Lons 7 - Wilhulmus 6 Vdd 2 G~b.2 Lok,5:c3 
DE OPSTELLINGEN: ····- ... ··· ' 

Lans 1 zi_e opstc.lling H~m'"lv,wrtsd~g · · · 
Lcn s 2 .. 11 11 ,, 

Lens 3 '' -··. " . ";":" <L.·-. ·~RGs.:C.Vcldink,J:Brusscl. 
Lt.ns 4 lï.V~rhcugd, J. v. Dissèl, 1, Jr:nssc.,.,:G. de Zwijg.or, C. v.d. Lr,c.n 

'?L Wcsting,J.d~; l · FuGntc,J.Ku;rpGrs,JgBrussëi-,P/B.:.rg0nh._n...,gouv:0I\ 
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'il.Burghouwt. Res.: \J.v .• Busse;l, F.Duym. 

Lens 7: A.Blok.,R.·B~ckcr ,E. Löm:,nstcin,R. G~luuff ,F. v .Dijk, 
C .N:i,,.uu,.nhu:inatiljl,J .GroLn.:, veld,A. v. WuLrS ,P .Schul ten,F. Vc.~lbehr, 
W.Krr,puls. Res,: A.Wclison, A.Buys. 

Afschri iviri';en vóor Vrijdngcvond 9 uur ,:en de heer J. Linne
wc'-ver, Slijkcindc, 21, tel. 639090. · 
PR0GRA1,!!liA SENIOR1N VOOR ZATERDAG en MAANDAG 1 en 3 JUNI 196!/: 

-6u30 kns 1 - Stolwijk Zctcrdcg 1 juni 
-12u. Vcrburgh ~ - Lc,ns 2 1 
- 2u. Dclfin 4 - Lc.ns 4 2 - 12 u. VDS 4- Lens 7 (terr.Lcns) e Pinkstcrdcg 
-12u. Full Sp~cd 5- Lens 8 

-:-:-:-::-.-:-
PROGRAMMA JUNIOF.EN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG 25 MEI: 
-3u45 Lens 7 - ADS 2 G 1 14/3 V 1 
2u30 Q,.Steps 12-kns 14 Terrein Nijkerklccn 
lu45 Lens Pl - GDA Pl G 1 15/3 Vl 
lu45 Lens P2 - USC Pl G 2 L 5/3 V2 
lu45 Velo P2 - Lens P3 Terrein te Weteringen 
lu45 GDS P6 Lens P4 " Boordwcg 
lu45 ~.Steps P3-Le,ns PS " Nijkcrklncn 
lu45 Lens P6 - GDS P3 G2 16/ 4 V3 
2u30 Lens P7 - RKSVN P2 G2 15/3 V2 
lu45 Ve,rburch P4-Lcns PS Terrein te Poeldijk 
2u45 Lunspup.comb.-Lcckkwcrticr G2 16/4 V3 
DE OPSTELLINGEN: 

Lens 7: G.Cr~mc,J.Groothuizcn,D.v.d.StLcn,J.Ki~bcrt,W.Vc,rbc
r011-dse, N .Koet ,R.Br,mdcmburg, G.I:oodenrijs ,R.PL tLrs,J .!,\.iddeldorp, 
H.Branfü.nburg. Rcs •. : R.v. D.Wnl,J.V,;rhccr. kider: Dhr.R.Blok. 

Lens 14: A.Ve,rv~nrt,R.Guit,J.Blok,A.Eykmcns,H.V.rbircndsc, 
L.Thitys,H.Crcmn,R.Blok,J.Webbers,B.Epskcmp,J.Vc,rschuil.Res.: 
H.v.B"rgem,J .!11',ijcn. L0idcr: Dhr.A.Blok. S;::mc.nkomst: 2ul5 ing,mg 
Q,uick StLpStcrrein. 

Lens Pl: ;::ls vorig.:, wc,ek met B.Kool i.p.v.H.Eggors. Lcidc.r: · 
Dhr.E.Se!röloc. 

Lens P2: B.v.d.Lnns,K.Schouw,C.Grimbc.rgen,B.Lust0nhouwur,H.Eg
gcrs,G.v.d.Vulde, H.v.Hulst,G.Stc.vcns,A.Hrunbrook,H.Bijstcrve;ld 
L.v.d.Velde .Rc.s.: B.v.d.Sprong. Luider: Dhr.A.Bogisch .• 

Lens P3: A.Tinnebbrouk,G.Duyvostyn,C.Schrover,R.Bogisch,F.A. 
v. d .Berg, J .Disscldorp,R. v. Wnsscm,P .lkcrshnck,B.Hr,oggouccn, 
A.Luscu0rc,A.Bild0rb0ck,Res.: R.Vink0nsteyn. Lcid.r: Dhr.J.v. 
d.Kn~np. S~menkomst: 1 uur ing~ng Lc.nsterroin. 
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Lens_ P4: ~ls vorig'"' wci:.;k" R0s. :- G. -v .-BGvt.rÖÎÏ~Ï~:iê:t'üï:·-tê:1ä.ëi!:föiï·. 

P. I psk,,np, S;:!füonkoms t: 1 ul O ±i:riix Luywe,g, ho~k F[..,ng::l 01;·;-;:-· 
~-n~l_~_:_ R.Pijn(~ppol ~ P .Blr:nkcn1 ,. H"S~.r.i.k(~rs, P ~H::nd-...rs, T.!1" J ~.nsscn~ 

li' .Hel v1..nstcyn, P ~ de Vril,. s: P. ·vci'l Di,1k, P" AD d.0 H~n1 _.F. Dis scldt'ï.~j_.); C. Blok 
Rcs.: ?-T.I:ijsr:iulbloe:rn~ L.v.L(.,.iJ1•,'L!~ Leider: Dhr.L~I:inksué S;::-.;i:cnkcri1st: 
·1u20 Vclm7~p:!.cin. · . - ---· ------- ·-

_LE..n~{z__l:§_: P.ISiltcnbwg, t"Egb(.rts~~-dt. Groot,R.v.L~-- uwen; H.Ov..,r•
bc..uk, C. v, Dt1..lc.n: Th. '!'hot1[!.s sen, J. Dc·~ni;yc,r, P ~v.d. .,Br .... vr..:or, B. v ~ Coj_, .. kum, 
A.Hoitink, Ec_~: F.d.~ Ecc:.:-, ,i.Errgleb::rt.J;_,,_;,_~è:' Dh:r-.J.Nuy,.ns. 

f(.;E_~_fI: E.v. d .·:Breek, E.. Hoei'n ··:ge 1., P. J'. è.1... H~-.:.--:_n, 11. V (,rs chcor., 17. 
S chlll tcns ~ A. J .:.:-h,:.c., F. à.o Klc;y-n, G. S te:inmc11: B.v. d ~ J?uttcn, P" v .lb~ v\~r ;ja:-
M. T ... ur..is. Rcs.: F.Mrurik.H.v.:Borlo. L .... idcr: DhreC"Krcs. 

Lons PB: ~h.-Bonms, J .Lgb(.:r.ts,R.Bcrkcnk,.11p,J .M.:o'olr.,L.Rr.-c!Jtrc:ng, 
R ~ L~urior, P. Lust .... nhf)UB'0:C~ C ~ v ~Esse~; H" Lü .. fcriug, J .I~fuys erg ,i:r.Kok. 
_gus.: F.v.d,BE,rg, P.Egh"rts.kid~: Dhr,!J.Hc,.rschop. fü,~nic,_<:?i;ls·o: 
luu:r- ingrng Lcusttlm:uèin. 

•-:-=••!-; 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 26 -}~U9fj 

- lul5 
12u. 
12u. 

vue 1 - Lens 1 
V:r.c.d,.nbi.u-ch 3-fa,ns 2 
Vr, .. d. nburch 6--kns 5 

Turr..,_in Sch .... nkkt;de 
" v2.n Vrcd(;nbUI.'ch~.rcg 

" " Il 

DE OPSTELLINGEN 

L.cns 1 : A.v.d.Lc.c.uw, P.Poillot,H.Wubbc,n,J.v.Adrichcm,C.l.!'."rs, 
F.Wubbcn, A.v:on W'."sb,.ek, G.dc, Hoogd,L.Rivm'-'n,J.Zo,ct. R!cs.: H Hoo
zcnburg, J.C.A.Jcmss,:,n. Leider: Dhr.J .RLmcn. 

Lens 2 : A.V0rb~.rcndsc, -~-v.Egmond,H.Mccycr,R.Polm:m,W.Vc:fbc,rc,ndsc 
C.d" Hu.r, J .Rc:vc.steyn,R.Sch1Üt0r,M.Eruinsm,~,li:.d;:, Boc.r,A.V•.rburg 
Rcs.: E.W::rme.d::m,H.Hoèk. Leider: Dhr.F.Mc:skor. -S::m0nkonsst: 
llul5 VcluwGpl~in. . 

Lens 5 : J.dc W·.'.lrt,H.v.kur,C.v.Egihond,P.Schouton,H.Mcskcr, 
C. v .Bc:cl ,G. R~.cphorst ,J .Englecbc rt ,F .l.L.sk0r, J .K,.c. tm~.n, J .H .. ,cns. 
Rcs.: ]), .d.St~on, J .Midd ... ldorp. Lwide;r:. Dhr,A,vcn G~.sj;el. 
s~.mcnkomst: llul5 Vcluycplc,in. 

A'rTï;NTIE ihmiorcnnc.n Pupillen ! 
Afschri.jvingcn: vM,r vrijd~gnvoná. 7 uur C!:m dhr.A.vr.n G[:stol 

'ro;nctcnstrc:at 166; tcl. 339900. . 
Wcgons tl, l::c.t afschri;iven krijgen P.Krül on R.dG Groot 

c~n cxtr~ r~s0rvLb~urt. 
-:-:-:-

SPORTTO'i.'0 
j 

In Vdrbr.nd met Her.iclv,c.rtsdcg is dc Lcnsrc,vuo bij U c,cn 
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dng û<-rdE,r binnen gv;,cmdcld. Y/ij grijpen onzec kr:ns en hc,rin
ncren U 0r:ènn dr:t U tnt hcdcno.vond het ni,mv:e snort TOTO 
(beter g,no,md Lotto) onder n°34 nog tot 10 uur kunt inlLvc

ren. 
A.s. vrijdrg dr·,,i t er w"er 0cn norm:::lo Toto ( w,,o.rom ook 

nic, t op l!u;;c.lvn,rtsd-:g ! ! ) en wij rckc.ncn c,rop do.t U drm in 
ic dor g, veel -.,c,.r de ncdigc; kolor.unctjcs zult invullLn. 

Totns0crc,t; ri,-,,"lt 

=-=====--=======-==========================================~== 



D E 1 E N S R E V U E 

Weekbl::;d v.d.R.K.V.V."Lenig on Snel 11 

Red,-ctio: A. Poels, Wilhelminr.str. 26 ,Loosduirnm 
J .Kuypers, lficloc,nstr.18,Jkn .Hcc.g 

-·= - - ----======= ·-- ====== = === :;:;:;:; === =====-=---::==== ----------=:.:::= --;-: ==-
;ï6e JAARGANG (1962-1963} n°38 30 Mei 1963 

LENS 1 ZAKJ\GENDA 
Don~erdr.g 30 mei : Juniorentrnining 
Vrijdag 31 Il Senioren tr~.ir.ing 
Zntordc.g 1 juni: Jun,7,B,9,11,12,13 Pup.2,4 t/m 8 en Pn 

LE.NS 1 - ST•JLWIJK 1 ! ! 
Zond-::g 2 Il Hoog~oest vr.n Pinkster4n 6 , 7 1I~~nd~g 3 11 2e Pi:-,kstcrdng, sen.2j jur1, 

en 8 
5 

Dinsd-::g 4 11 Juniorentr~ining 
Wocnsdng 5 Il Pupillen-senioren tr:üning 
Donderdag 6 Il Juniorcntrrlining. 

REDACTIOW_ LE üV1P.PEINZI1W. 
Drie punten uit twH wedstrijden, dr,t is de nogst diO het cc.rste 

uit de w..clstrijdcm tc..gen Duindorp SV en 1.J)S v1ist binnun to hrücn, 
e€n re bul t:J.nt w;.;.~~r v;z.. zeer zeksr nic. t ontGvrcdon over mogen zijn 
m,"cr dct onze vo0rtrekkcrs nog niet in veilige,,hr,v0n heeft gebrr.cht. 
Imc:,ers, het óp eigen veld moeilijk te bDstrijden 11'.:',.strccht h~.i:üde 
wc2r de v,'"'lle vrinst binnc.n tvrwijl .FSV Prctoric. nic-t binnen de lij
nen kv.rnm un dwrlr1l V8 thGcr&"Gisch wcür ;r.ot hot c·u:~~-t-~ g2lijk in 
puntE:nrrnntnl kr:n komen. B0kijken we nu 00ns het prngrc.mmc d:.t do 
vier degr,:dc.tiec,mdid<,tcn nog rJocten afwerken en d"t or ,üs. v'>lgt 
uitziet: 
Cou.dorck (17 gcsp.16 ptn.) UIT VEI, LENS on HMSH 
Lens ( 18 gesp. , 14 ptn.) '.rI!UIS Stohüjk en G(l,,derr:k 
~trocht (17 g~sp.13 ptn.) UIT H!.ISH, ADS en Donk 
Pre. tc,rin (17 g(.sp., 12ptn.~:UIT VEP cm Duindorp, THUIS DONK· 

Ofschoon wo ons, gezien het geringe kr,lchtsvcrschil in deze 
,:fd"ling, bijnn ni0t ten con voorspelling durv.:m te wc.gen geloven 
wo toch de, t er voor Lons wc. l pcrsr,e ctfovon inzi ttGn mits het olftnl 
ook de beide 1.,:f\tste thuiswedstrijden wec,r wordt gesteund door een 
onthousic ste :::,:nh'.:ng. D~.-~.rom v0rv1(,chten we ,: • s. ZATERDAGovo:,d weer 
dr0mr,wn supporters n:m de Hengelnl'c,:r: om dc,:r hot 0,,rste t"'gen 
Stolwijk wo~r de bro,,dnrdige steun te gc,v<.,n, niet door ::,fbrckcnde 
kritiek (zoals wc z0ndr,g hcl::,c.s vrner hoorden) 1n; :r door enthou-
si~. ste r.::-:nïüoe digingcn. 

Voor Lons 2 hoaft het uur der bcslissiug gcsl,:gen, tweede 
Pinkct .. rd:-'g om 12uur trec.dt dit elft~] Îf:1 Pcc.ilcli.ik :~~--n t.::§(i:11 è.o 
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, ese1·ves vnn Verburch, die momcntael met één punt yoorsprcng 
,-,p Lüns, de ronglijst ,::,::nvoeren.· Het tweede zo.l dus MOETEU 
-,-:Innen om do kr.mpi.oonsk::msen te kunnen behouden mc.nr het znl 
~~p zeer zw~re tegensto.nd stui te:-:1. Dn~rom rocpt;n we cok voer d::!
·~e wedstrijd oen ieder op om, temeer d.-ior Lons l vrij is, het. 
t;,eedc olftnl in Pocldij'.< te komen r,.o.nmoedigen in d.:,ze zo zwr,.re 
vrt:dstrijd" 

-:-:-:-
OFFICIEEL 

'.ii<:uwe donntrice: 
Î,•'457 : Mej. C.Schuling Fnhrenhcitstr.495 Den Fio.o.g-
fJiei.l.we ledun: 

.--:n°5_11 P.A.J,;. Ynn Dnmburg, 25.3.53 Melis Stc-kelnnn 2lfi2 tel. 
671529 

_, 512 B.A.Holt, 17.6.51 \'iildhoeflum 6 tol.393571 
_513 J.A.liolt, 29.e.46 idem 

/ 514 B.F.Kièk<cns, 25.h .50 Dn,p0nicrsgn:,rde 121,toL603706 
:in bnllo,J;::,l"."e: 
;i"90 H.J,Ï:-Schm1b 17 .9.52 ilfo;Llis Stokel22n 2100 

91 G.l!.l,I.A.Yrc.develd,J.9.6.52 Wolwcvc,rsgnorde 393 
CBLIGATIELFNING• . 
- In ic::nsl uili';;i op het in de V' rige Lt,nsrt. vue vermelde ken · 
1mr,kn r.1Gdé•gedecld, dc.t de opgc.nomcn num:rnrs der ui tgalote 
<'blignties juist zijn. 

17•:t J:,otroft de in genoer:de knsrevue vormelde oblil,;~·ties, 
}li tgcl0ot por 1 juni 1962, dienen de opgenomen mEG(lrS c,venwel 
nog te word0n o.angovuld mot de n°s 465 on 739. 

--L.d0·wcert, penningm. 
UITSLAGEN: 

Hemel v20.rtsd,og-: Senioren t Junioren 
Duindorp SVl- Lens 2-3 vue 1 - Lens 1 2-2 

Lens 1 - ADS 1 1-1 Vrefü,nb. 3-Lcns 2 4-3 Lens 2 ADS 2 4-2 6-Lcns 5 c.fg. 
Lens 3 - V0lo 3 2-5 Lens 7 - ADS 2 2-5 
Adel.4 -- Lens 4 1-1 Q.St.12- Lens 14 1-0 
Lons 7 - Wilh.6 5-3 

-:-:-:-
PHOGRN,!l\1A SENIOREN VOOR ZATLRDAG, 1. JUNI 1963 

6 .30uur Le11s 1 - Stolwijk 1 Veld 1 

·•ROGRJ\J.!MA SfülllORJT,N VOllR MAANDAG. 3 JUNI 1~63 2e PI1'KSTI!;RDAG 
-- 12uux Verburgh 2 •- kns 2 

2" Delfic 4 - Le.1S 4 
Terr.Wc:kringscweg t.0 n°65Poeldijk 
~i:.1crr .Bui tcn·i1~ .. -tu:.r. sloot l)&J.ft 



-----------------------------------------------------------------
PRvGRAl•!IiA JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG l .iuni ~9~2_ 

-3u45 Hî.TSH .:. Lens 7 Terrain Vrc,d. rustl~_,:m 
-3u4,5 VLrburch 5-Le:,s 8 TGrrcin te P,0 l~dijk 
-2u30 IThiSH - Lens 9 Terrein Vrc derus'tl.-:::n 
-3u45 RQVn 10-- Li:..ns 11 Turrein Zuidorp,:,rk, 2de ged. 
2u30 Lc.ns 12- Lr,:-:kkw,14 Gl I4/3 Vl 
2u30 LLns 13- lTh!SH G2 15/3 V2 

lu45 Lc,r.s P2 -Hî,1SH Pl Gl 15/3 Vl 
lu45 Lens P4 -i•ITfSH P4 G2 15/3 V2 
ln45 Lens P5 -Lr.dc kw. G2 16/4 v3 
2u30 Lons P6 -Lons Pn G2 16 v3 
3u30 Le;ns P7 -Lc,ns PS G2 15/3 v3 
OPSTELLINGEN: 

Lens 7: A.v. d. Lee.uw, J. Groothuizen, D. v. d ,Sken, c: .KL b"rt, ;/. Vor-
b-:rLndsc, N .Koot ,R. Brc11dcnburg ,A. Ro~dcmrijs, J. Rc_va,tsyn, J .!Jiddcldorp, 
H.Br~nclunburg. 2-::s.: J .H,:;iós, R.Pdors, Lc,idcr: Dhr.R.Blok. 
fü,r.i.:mkc>mst: 3ul5 ing·.ng Lcnstcrrein. 

Lens 8: G.Cr2m11,J.v.Dissel,G.v.d.Togt,F.Mycr,J,V..:rh 0 cr,J.J~ns
scn ,R. v.d. Wd, F. Str:w thof, W. Eykdhof, P. Hel vcnst-c,yn,A. v. d.K.ck. 
Hes.: J.N,:,m;, J.J0nkcr. Lcidor, Dhr.F.Ikskcr. S'.:mcnkomst: ;,uur. 
ing-'•ng Lunstcr:roin. 

Lens 9: R.Ovtrto ·m, J,i.BrnL-kc, R.Duyvcstcyn,A.Cl~!~~ssGn, A.v.Es, 
Th. Duys, J. Smc~lc, F. Dcg,ncr, R. Vl'n Akker ,G. v. d.Kl'q, ,A .de Bromrcr 
Res. R.du Grn,ct, J .JC;ho~. kider: Dhr.H.Kc.. tmr.ri. S::mc,nkrmst: 
2uur ingD.ng Lvnst,,rroinD 

Lons 11: c.ls bc;kcnd, dus met D.Br,::ndunburg. Ros.: R.v.Broek
huizen,L?ider: Dhr.A.v:::n G.'.èstel. Snm~nkomst: 3u20 ingr,ng terrdn 
Zuidcrpr.rk, 2dv gefü:.vl te, 

Lt,nS 12: F.v.BohtJc;rncm, lI.Egbcrts,J .v,d.Zc.lm, H.Guykorbuijk, 
A.J~nss'-n, J.Fr<.tz, C.v.V"lzen) C.Vcrv.'.è~,rt,A.KortLk 0,cs, J.do Jongh 
Th.Hoc;fn'.:gol. Rcs.: J.Blok, J.Vcrbnre:ndsc. Leider: Dhr.!1!.Hu.rschop. 

L<.ns 13: A.Veorv:,ert, A.N•,;:,cko, A.Duym, H.Hocfnrgcl, R.v.Bohcc!:lcn 
J .Nuyen, Y.'. Herrcm~ns, C. Ho.-,duijn,H.Hc:ssing, T .Hc.Grschnp,N. v. L,_, uwen 
Rc;s .R.Blok, B.Epskcmp. leider: Dhr.C. Vcrvr.-:rt. 

Léns P2: B.v.d.Lcns, K.Schom:, B.Kcnl, E.Lusd;Jmhouwcr, H.Eggcrs, 
C. Grimbcrgcr,, J:I. v .Hulst, G. Stc v, ns, A. Hcr;brook, H. B:ijJ tcervc: ld, 1. v.d. 
Vc;lde. Res.: P.de Jongh, A.Hop. Loider: Dhr.A:B 0 gisch. 
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--------------------- .---~--- --------------------------------
Luns P4: C.Grocn,· A.v.Es·3,._;,_,C.L-~.1ot,A.Ho"k,F.Blok, A.Vc:.rvc.::rt 

P.H-.,.:.mskcrk;
0

G.Vr,dcv,ld, A.Huis, F.Cobb<.m, J.Ri,.,ntj.::ns;. Ras;: 
F.A.v.d.Bcrg, J .Disseldop;p. Ldder: Dhr.P.Epsk.:,r.1p. 

kns P5:• H.Pijn::ppcl, P.Bl~.nJç,._~, H.D:mk0rs,P.Ikndors,'rh.Jc.ns
~cn, F.fü,lv .... nst0yn, P.do Vrii..s, P.A. d-,. Heem, F.Disscldorp, 
C.Blok. Itvs.: À.Tinne.broek, P.Mc,.,rshook. Leider: Dhr.L.Pinkso. 

Lens P6: P.Ilil ,0r,burg,L.Egberts,E.d0 Groot, H.v.k-.-u;,,cn, 
l!.Ovcrb,.,_k, c:v.D'--,lcn, Th.Thom11sscn, J.Dcm'--yor, P.v.d.Br,.,c.mor 
B.v1GorkU1,1,A.Hoitink. Rc;s.: H.Roz;;nburg. Leider: Dhr.J.Nuyens/ 

Lens P7: E.v.d.Brock, R.Hocfn::gol,PF de H:::r,n, E.Vorschoor, 
\LSch· ·l tLns, F, de H~or, H. v .Bcrlo ,F .Mourik, B.v. d.Puttcn ,P. v. 
Do,v,.,rcn, It.VinkLstcyn. Rcs.: G.Steincw.n, F.de Kleyn,· Leider: 
~·hr.C.Kr;~s. -- · 

kns PS: Th.Bo,0 ms, J .Egbcrts, R.Bcrckcnkm:ip ,R .Krul, L,Roth
krc.ns, L.v.Lc_uvtt.n, R.L::uric.r,P.Egb,.,rts, {.Englcb,.,rt,N .Dyssel
bloem, M:.Kok. fü,s.; C.v.Esscn, J .lfatlG, kider: Dhr.P.Epskamp. 

Lens Pn: B.Hoog,.,v0on, P.v.Domburg, D.Holt, A.Jch~~, B.Ki,.,kcns 
!.ë.Thc.unis, Th.Wilsh:1n:B' ,H.Licffcrinf, M.v?Dorp,G.Pc,llikmm, 
J.Muijsberg. Rcs.: R.Lusknhouwcr. Lcmder: Dhr.J.v.d.Kn:::np. 

-:-:-:-:-: -
DE SUPPORTERSCLUB . 

wordt·v~rzocht ook in het komonde Pinksterweekeinde 
wo..,r in c.ctio te kom.;,n en wc:l bij tweo wods:f:rijden. Beide zijn. 
zcor bol~ngri•jk. Zo, .. ,.,l voor Lons 1 i::ls vrior Lens 2 k,'.ln in dit 
weekeinde de bc.:s'lissing vr.tllen (zie de R.:;dnctionelc, overpein-
zing. · 

Dcc.rom : zc.terd~go.vo9,d om hnlf' zevun st0un govri-.o.g'd·: 
voor ons c.crstc, dni; ·c.cn overwinning op Stol11ijk nodig .'h..,èlft · 
t1n d:m v0ilig kc.n zijn (,:ls de c~ncurrentie vcrliGst ) • 

EI) mc.i::ndng, hulp voor Lens 2, d'lt bij .:Gn ovurwinning 
het k,•.mpiocnschcp voor h::t grijpen heeft. V..,rtrok ve:n de sup
portersclub op mn,md'.lg om llu3~ v.cn het LcnstGrrein,·· ·, 

Dan nog één v"rzoek: g_;cn ongcpnste nc.nmorkingen op de 
schc.idsrcchter; ZLkcr niet nls deze, zr.::ils bij de uodstrijd 
Lens 1 t~gcm ADS volkom<;h liiispl,:ctst zijn. 

J .Borsboom - k.vnn Gcs tol 
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----------------------------------------------------------------
-2uur Lens. 6 " BMT 6 
-12 11 VDS 4 , ., Lons 7 . 
-12". Full Speed 5-Lons 

Veld\ Gcb.l Lok,5-3 
. T 3rr: .LJGUG Henge1.ölaan. 

8 11 G-,m.Sportp~rk 2./d Bré\sscrskadc Delft 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 : C.v.d.Bc,ck,A.Thomc.s,H.Ikket,A.Linn0wc:--ver,C.Pv.ters, 

H. Roocluijn, VI. Vcndcrbos, 11.Fr:.:nkc ,VI. v .Eyden, H .P. v.d. Spek, P. de; Hnr- s,. 

Rc,s. :l:.Suijkcrbuijk, J .v. Dijk, G. Looyc.;s tcin. kidûr: Dhr,H.A. v.d. Sé een 

S Lens 2 : R.do Wccrt,A.ThIDmns,ll,Kûmpcr,R.Blok, J.v.Dijk,lc'..v.Zilfhout 

G. Looycstcin,Il .P. v.d. Spck,B .Hcndrichs, P .Mc~rshock, J. Rc.s. Ros.: 

P. de He:r-.s ,I:. Suijkerbuijk, H.Nivuwenhovcn. Leider: Dhr; L. to Mcy. 

S:.monkornst: 1'.,u30 clubgc,bouvr, op uitnodiging v,m Hcrr.iw Kcmper 

wordt te zijner huize een kop koffie gecommr.ioord. G'-liuve dus op 

tijd, in hd clubg;.Jbouvi, acnwczig te zijn. fü:cis por ,,uto•s. 

Lens 4:11.Verhougd,J .v.Dissel,L.Ho.nss,:m, G.de Zvlijger,C.v.d.Lc:m, 

W.v.Wcsting,J.dc le Fuontc, J.Kuypers, J.Brussel,P?Bc.rgonhcncgouwon 

W .Burghouwt. Ros.: lJ.HcGrschop. , · 

Lens 6: J.Frijters,J.v.WLsting,A.Krol,J.B m,A.Hoppenbrouwcrs, ~ 

11.Nn'. stopnd,A. v. Luxemburg ,N. Vroornnns ,A H~cfnC!gel ,R. \fübkfold,H/v. 

\Lsting. Rcê_,: G.Kompormr:n. 
Lens 7: R.Mrhicu ,R.Buckcr ,':.. L,ivmns'bcin ,R. Gclr..uff ,F. v. Dijk, 

C .Nü,m,enhuizcn,F. V•.d bohr, P. Schul ten, C .Krr:s, C. v.Gein,A. de Jol}.g, 

Res.: ll. Lcu. 
Lens 8: D.v.Licshout,H.v,d.Lean,F.Bicrhof,N.Osso,A.Pocls,H.v. 

Dijk,A. Wtlison,A. Janssen, J. Smit, J.Lüling,R. Gel uff. Res.: J .Groene.-

veld. --

Afschri~vingcn v66r Vrijdagavond 9 uur onn do heer J,LinnGwocver 

Slijkèindc,21,tel.639090, 
PROGRAMi.A SENIQru.,,r VOOR ZONDAG·9 JUNI 1963 

-2uur Lens 1 - Goudorak l; 2uur·Lcns 4-0oiova'lrs 2; 12uur Mnrc

thon 4-Lcns 7 ; 12uur Adclccrs 4- Lens 8, 
-:-:-:-:-

VAN HET WEDSTRIJDFRONT: 
Een natte voctbclvlckte, c,e;n wijde ruimte vmc.r d~ wind vrij spel 

hoeft, de t ,,es hot ons niet meer zo vertrouwde, V'.'.Ok hr:rtgrr.ndig 

vcrwunste Ockc;nburghdccor, t g<en de ~.chtcrgrcnd wr:r:rvcn •1ns , ers te. 

elftal de be-lrcngrijke wedstrijd teg0r1 Duindorp spoelde. En-tot ic

.durs opluchting - won ! Een verdiende ovurvlimning, hocw.l dû trouwe 

r.:c::nhong leng in hot onzekere vorkècrde. Voor de. thoo wisten beide 

ploegen eonmael to doelpunten; Lens middels een ponalty door Cor 

Pec,ters. 1~:: do thee. veroverden de Lensers oc,n veldm. c.rdorheid, die 

spoedig re sul te<Jrde in een prinr: gor:l van de wcc.r ui tstck<.:nd sp0-

lcnde Wil v.d.Eydon. V(,el k~.nscm bleven (..chtrcr cnb:::nut zcdct 't nog 



------------------------------------------· ------------------,.ven. boncuwd word toen Duindorp onvcrwc,cht te:g~nsc0orde. G~lukkig word dG goede Duinà.orp-dcfcnsie tenslotte zd in de; wc.r ge:br'.:cht, dut zo de winn,md.., goc.l zulf mccr f 0,briccoordG. 
Hu,.l wet minde:r v::n k,mli tuit wr.s du w0dstrijd die., drie degen lctc;r op het zonovc.rgoten Lonskrrc,in te.gcm ADS werd gcspcald. Met ui tz or,dcring ven de middenvoor lü, t d0 voor hou do het nu SO!'ls cfw~ ts.:n , n dr,t mco.kte dc tc:f.k voor do goed spelende r:1iddenlinie .,n r.chtcrhocdo wol,-.,ct zweer. Rest te vcrm()ld;;n dc.t men dc:son-dcmks do sch'.·.da tot c:c;n t,cgcnpunt wist t~ bcpc:rken on dct Wil v.d.EijdLn vl:hli:k vo,.,r tijd nog oen g0lijk spc,l uit het vlÎJ.Iilr wist ttJ slcpon. Ni+...:ttcnin: wc.:r een pu..."t'!t. 

Lens 2 spc~lde t~gcn de rc8erv~s VQn ADS ~~n goodü wcdztrijd die in c0n v0lk:omc.:n verdiende zege voor he:t tweede eindigde. Gc,durc,n~.o de g,:J,ulc ncdstrijd nc.s Lens iets stc0rkor c.n druktè · deze G10..:;rdorh'-'id v~c:\r dû rust uit in t1-10c tI'cffern H~~.rtegcnov&r ADS gc.Ln <.:nkcl doc.:lpunt skldo. He do horV'.ttting kon ADS ln<:Ln• ,H,1,doelpunton mekcm ,m zo WLrd h<Ct zt.lfs nog gc.:lijk:2-2. Dit m,rd LLns 2 uchte;r- te.: k·r c,n r.1Gt tvwc doolpuntc.n ,rcrd de zoge; tc.nslottc v~ilig g~<Jteld. 
Het d(,.rn.G sp\.:-..ldo gcL-!1. h .. Gtu w .... d trijd h.gç:n Vc.ln 3, .::en 5-2 nc.dcrL,ug ,ns hmcr hot cindrc,sult·:nt. Voor d·: rust ging hot ollc.mctc,l nog vKl, nr:t de P'.UZC (diL met 1-1 ,,c.nbrdt ) lc,ck cllcos good te geen toc,n LGns de, lLiding nc:m m: ,,r. -toGn VELO ,:Ger· g,.lijkr.1(~okto br:?k dc.: n,.;crst:-;nd v~.11 111.;t dc.rde, vonr.::1 doord~t 0n-kc.l1.,; n:cnsen h ... t iK·l g~1,..,-..fd0n. Zo v,crd hc:t do w~t..:ringcrs nog::::l gcm,ckkc.lijk gc:mcr1kt om nog dri<-lll~nl tL scorc.n, w,:c.rm-_,._ do 2~5 fi"Ld"r n<.dcrbr:tg is vcrkl-:ord. 

-:-:-:-
VARIA 

-Tc.ndnde cc.n snelle c.dninistrc:ticvc c:fuikkeling mogdijk to wCckcn wo:rdt iedere bd~nghc,bbc.ndc verzocht do nfouv1G grijze 'i:üTOr.::gisti-nti-:k~r1rt zo spoc.dig mogulijk in te lcvLrcn. ... .. . -Op eerste PinkstLrdcg g,,,:t nns lid Ruud M0Csrc2,n ·zich vc,rlnvcn met l.kj.'1'hc.c1 Joren. De, rc,cccptic in ·n.:,n He.cg vindt op 9 Juni plc:r,ts op h~·b cdres Dibhc.tstr.52. Vlij ,Knson Ruud en 'rhLo v~,n h::.rto gGluk mut deze eerste stnp. 
-A. s.Z::.tcrd:::gcvond ( 1 juni 1963 ) is t-r in hot p~·rochichuis ::,r,n de i:.ion:t 199n d0or FT.Burghouwt e.c. oen grote gor,dwilld::.ncing pcrtij g~nrg-~nisLcc.rd. 
llluzik·.lo mcdom:,rking wordt v..;rl-.c.nd d or de) bc0kundc Ibcgsc b:md II Thc> Firclighturs 11 • Tocg'.·ng gr.:::tis .Annvr,ng 2Cu30 Alle L0r"scrs &n Lt:.nsti....rs zijn vr.n h~rto wt-lkor.1. 
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----------------------------------------··-----------------------··--
lOGRAMEA JUNIOREU VOOR MAANDAG 3 ,JUNI 
12uur Vlostlcndin 3 - Lens 5 

?STI!~LLING ~ 

f~~-2 c: els bekund. 
Rcs.: .D.v.d.Stc,,m, J .Middcldorp.Leidcr 

?_:~r:ionkcmst_! lluu:r j_ngnng L(;nctc:c1"ein. 

\.:l:TENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN ! 
. _________ :...i..::.c.c..cc-~----- -~---

Dhr.A.v~.n Gastel 

Af schri.ivingcn : v,,l>r vrijdng:::vond 7 uu:,_• :::nn dhr.A.vm Gustel, 

1•'nntLnstr:iat 166, tol. 3 39900. 
Niet--opkonen: w0gcns ·zijn niet-npkomen in het nfgolopon ,1ock

cinde wordt H.Ronzcnburg ::ls rEàscrve opgestald. 

=-===-==;;==--====-==-=:== -=---------------- --- -----------------. ----=-::-:====.:=--=.-=;::-_. --·----

_!,_~-~-!_§_ T _).') __ f!_J_)L!!_}t_§ _ _!__ (" 

Zojuist bereikte ons het bèricht,dat onze eerste elf~ 

H.Jac0bs,afgelopoen zondag,in de wedstrijd tegen A.D.S. · 

een kuitbeen heeft gebroken.Nadere bijzonderheden ontbre! 
nog.Wij wensen Harry spoedig beterschap. /. 

J.linneweever. t 



. • . 
• 
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D E L .t: : ë t' 15 v u !'J 
-------•---·--· ·-·-···· --·-·--

Weekblad v.d.R.K.V.J.''L ~ig en Snel'' 

----------------------=====~~---============================ 
36e JAARGANG (1962-1963) No.39 6 Juni ·1963 

----------------------=----=========================---== 
Hierbij ontvangt U een nooduitgave van de Lens-revue, in verband 

met afwezigheid van de Heer Mahieu. 

Denderdag, ~ Juni; 
Vrijdag,• 7 Juni 
Zaterdag,· 8 Juni 

• Znndag, 9 Juni 

Woensdag, 12 Juni; 
nnnderdag,13 Juni: 

LENS I ZAKAGENDA 

Junioren~raining. 
Seniorentraining.· 
Den Hoorn pupillentoern6oi, Onderling 
C-Klasqe toerrtooi. Verder Lens 8, P.4, 
P.5, P.7 en P.N. . · 
LENS 1 - Go.Jderak 1 
LENS 4, LENS .7, LENS 8 Senioren 
Junioren LENS 5 · 
Seninrentreining, Pupill~ntraining. 
Juni oren tra.'.:,' ng. 

Overpeinzing hij _;.~,:rn },_Q!L~ 

Het is bijna voor elkaar. Biin8: Nog even de tanden op elkaar 

en alle spanningen, maagklach~en en nog erger kwalen, zi.in voorbij. 

De zenuwen: Die hebben wij ongetwijfeld allemaal al weken lang 

van ons eerste en tweede elft8.l, Bijna ieder van U heeft de wed

strijd van het eerste, ZaterdBg j.l., gezien. Al baddert we ap 2 

punten gehoont, tnch zijn we blij met dat ene puntje. Twee ·punten 

zou ook t• veel zi;n geweest voor het vertoonde spel (vooral voor 

de rust)~ Maar tnch, jongens, d~nken wij jullie voor de inspan

ningen. Vooral de laatste weken. Van de afgeloryen 6 wedstrijden 

werd er niet een verlnren; dr~e gewonnen en drie gelijk. Weten 

jullie het nng? Na de eerste~ wedstrijden had Lens ..... 2 punten. 

Thans, uit de laatste~ wcds~r:iden werden 9 punten behaald. 

Jammer dat we te laat van st2.rt zijn gegaan, anders had niet 

HMSH maar Lens aan de kop ges~aan. 
Zondag de laatste eompet:i:tie-'::edstrijd tegen Gou.derak. Uit wannen 

wc met 2-1, hoewel het ook 6-,1 had kunnen zijn. Znndag dus met 

groot verschil de winst aan Lens. Het kan en het moet. Na deze 

laatste(gewennen) wedstrijd kunnen we pas zeggen:"Wat een op

luchting, we degraderen niet.'' Jat zou ook tè gek geweest zijn 

vo0r zn'n vereniging als Lens. Daarom, Lens 1, een opdracht, een 

)ede, een dringend hcroep van heel Lens cm te vechten a.s.Zondag, 

zsals je nng nnoit hebt gedaan" Ik weet heel zeker, dat heel 

Lens met deze laatste overwinn,;_;~g en daardoor het behoud van het 

vierdeklas"crschap, no11; veel C:.•.,.,1kba'3.rder is dan met een kampioen

schap. Vechten jullie in deze laatste wedstrijd voor Lens 2 en 

znals Lens 2 het afgeloryen Zondag tegen Verburgh heeft gedaan. 

Deor het behoud in de vierde kl~sse van het eerste kan het tweede 

bii e0n kampioenschap en na p:omotie-wedstrijden promoveren naar 

.de K.N.V.B., wat o.i.ook zeker zal gebeuren. 
Zondag was het machtig bij de wedstrijd van het tweede. Wat een 

spanning, wat een wilskracht van deze jongens. In de eerste helft, 

met de wind in de ru11;, werd Verburgh overspeeld door tempo en 

uitstek0nd v0etbal. Twee prachtige goals (vooral het tweede) van 

Koos Ras, brachtens ons nu een 2-0 met de rust. Na de pauze, met

de sterke wind tei;ren, kwam Verburgh los en langs de lijnen hiel

den wc af en tnc nry met ademen. Maar fantastisch jongens, wat 

jullie er aan spirit hebben uitgeperst. Die ene goal gunden we 

Verburgh voor de moeite, maar meer ook niet. Een 2-1 cverwinning 

ep een elftal, dat nng ongeslagen was en alleen maar gelijk he

hoefde te spelen cvn zich kampioen te noemen. J ongans, zo spelen 

tegen VIOS en jullie dnelge~i~1elde komt nog een eind omhoog. 

Een grote steun en stimulans 1,;or de prestaties van de laatste 

weken, zowel voor het eerste als het tweede, is het grote aantal 

supYJorters- geweest. Dank ledc1' ( pupillen, junioren en senioren), 

dank donateurs en dank aan ~ . • :;r die afl.nwez ig was·. Het heeft zo'n 

0hnrme st0un gegeven. Zondag i.s.zi1n jullie er natuurlijk alle

maal weer, dat behoef ik niet te vragen. Bren11;en jullie alle 

kennissen en familie mee en zweep het eerste '"P tot ongekende 

prestaties. Schreeuw ze toe, brl".1g · ze in een voetbalroes. Draag 

ze desnoods na de overwinnin~ doodmoe van het veld.(~i1 knapryen 

ze wel weer np). Pas hierna ~n de wedstrijd van het tweede tegen 

VIOS(die nog niet is vastgesteld) kunnen jullie pas rustig met 

vacantie gaan', 



P ~CG RAM MA SENIOR Eli -·-----·· . ----------·--·-----~-
ZONDAG 9,Ji.:ni 1963. 

Veld 1 Geb. 1 L6kial.~~3 ·Veld 1 Geb. 2 Lokaal 5-3 

2.00 uur Lens 1- Gouderak 1 12.01 uur Len9 4- Ooievaars 2 12.00 uur Marathon 4- Lens 7 12.00 uur Adela:..rs 4- Lens 8 
Tèrr. Oostersportpark, Wass.W@g{ d Terr. Vred.burgerweg naast OvlPv8ntWR8 

Q~stellj,ngen: 
;L_<;nJLl C. v.d. Beek, A. Thomas, H. Haket, A .. Linnewever, · C. Peeters, H. Rooduyn, Y. Venderbos, C; Franke, W. v .. Eyden, P. MeP.r2hoek, P. dP. Haas. Reserve: R. de Waart; H. v. Dijk, G. Looyèstein .. Samenkomst: 1 uur Clubgebouw. Leider: dhr H.A. v.d. Steen. J,3nS 4 H. Verheugd, J. v. Dissel, L. Tho:na::i, W. v. Westing, C. v.d. Laan, M. Heerschop, J. Witting; J. Kuypèrs, J .. Brussel, P. Ber~en Henegouwen, W. Burghouwt; Reserve: J. de la Fuente, G. de Zwijger. Lens 7 A. Blnk, F. v. Dijk, E. Löwestein, c .. v. Gein, R. Beclj:er, C. Nieuwenhuizen, J. Groeneveld, A.v. Weers, P. Schulten, F. Veelbehr, A. de Jong. · Reserve: C. Cras. ~enS 8 D. v. Lieshout, W. v.d. Laan, F. Bierhof, N: Osse, A. Buys, A. Poels, A. Wallison, A. Janssen, J. Smit, R. Gelauff, J. Lüling, 

Reserve: H. v. Dijk. 

A ·schr:L4_vin1sen: 
Voor Vrijdagavond 9 uur aan dhr J. Linneweever, Slijkeinde 21, tel. 6'3.90.90. 

,, · Van è.e Juco: 
')ROGRAMMA JUNIOR3N VOOR ZONDAG 9 JUNI. 12.01 uur Rava 4 - Lens 5 Terrein Lens Gell. 2 Lok. 6-4, Veld 3 0,p_~,'"elling: als bekend met J. He ins. )lQ,"2., W. Verbarendse .. Zie voor verdere Juniorenprogram'lla volgende bladzijde.· 
§_f:~nd West II 

HMSH 
Îln~ndorp 
v::..::r 
Donk 
Stolwijk 
ADS 
Paraat 
Got,derak 
Haastrecht 
L. en S. 
°FSV-Pretoria 

Vierde 

18 28 
18 21 
18 21 
17 20 
19 · 19 
19 17 
19 17 
18 16 
19 16 
19 15 
18 12 

Klasse A O· 

Onze gelukwensen ga'l.n naar HMSH, •. voor het behalen .v~n het kampio~~ schap in onze afdeling. Zeker in_ deze moeilijke competitie is een· gelukwens bij dit gebeuren op zijn plaats. Veel succes tóegewen~t in . de derde klasse. , 

., 

' . 



A ~ D E L I N G J U N 1 0 R E N E N P U P I L L E N 
PROGRAMMA JUl'C:OREN EJ1 PUPILLEN YC',)R ZATERDAi} _ _§_~UNI, 

3. 45 um· Velo 6 - Lens 8 Terrein te 1,1ateringen. 
Lens 11 t/m 14 Onderling toernooi. Zie aldaar, 
lens P 1 en Lens P3 Den Hoorn-toernooi. Zie aldaar, 

1.45 uur Lens P4 - Lens P 5 G 2 L 6/5 V 3 
2,45uurLenSP7-LenSPNG2 16/5 V3 

DE OPSTELLINGEN: 

Lenê . ..§.: G,Cram.a, J.v.Dissel, G.v.d.Togt, F.Meyer, J,Verhaar, J.Jans
sen,· F. Straathof, ·W .. Eykelhof, P .Helvensteyn, W. Verbarendse, 
A,v,d,Beek. Res.: J.Middeldopr, J,Nauw, R.v.d,Wal, Leider: 
dhl: .F .Mesker :-Samenkomst: 3. - uur ingang LenSterrein, 

Lens P4 :C,Groen, A,v,Essen, C,Lamot, A,Hoek, F.Blok, H.Overbeek, • 
P.Heemskerk, G,Vredeveld, A,Huis, F.Cobben, J.Rientjes. 
Ros.: H.Roozenburg, J .Matla. Leider: dhr; P.Epskamp, 

LenSP'5 :a.rs vorige week, Res.: A . .rinnebroek, P,Meersho·ek. Leider: 
dh:.•, L,Pinkse. -- . 

Lens P7 :E,v.;3.,Broek, R,Hoefnagel, P.F.de Haan, E.Verschoor, W.Schol
teas, :B',c1.e Heel', H.v.Berlo, P.Mourik, B.v,d.Putten,. P.v.Doe
-i,rercn, R,7in..1rnsteyn. RGs.: H.v.Leeuwen,L.v.Leeuw.n.Leider: 
cll"i .... t:~ C.Ki·aso . 

Lens P N: 'l:li,Bsor;is, P. v. Domburg, D .EÓl t, A. Jehee, B,Kiekens, M. Theunis, 
Th.Vii1L,haus, H.Lieffering, M.v.Dorp, G.Pellikaan, J,Muysberg. 
!l-!e.~'.- : P. :,ustenhouwer, Leid.er: 11'..r. J. Nuyens. 

HET ONI1ERI,·c;:;. C-XLAf:iSE TOERNOOI. 

Voor or.ze v:i.?r C-kle.sse elftalien 'is er zaterdag een onderling toer-
nooio ])2 r(:gels z:i.j:a á.ls volgt: 
1 • De wedst,:i ~ füm cJ.uren 2 x 15 minuten zonder rust. 
2. Er wo:,·(:·i; r.let getosst. Het eerst vermelde elftal verdedigt in de 

eerste speelhelft het doel aan è.e zijde van de kleedgebouwen en 
heeft fl. 01 ·1f t:cap, · · 

· 3, Een 18,:'.0::'.' c'2.f·i;al begint de wedstrijc1. me-i; een voorsprong en wel één 
doelpur.t jJ<:r elfte.l verschil. Dus: Lens 11 - Lens 12 begint met 
1-0 voor 12, Lens 12 - Lens 14 met 2-0 voor 14, enz. 

4, Er wordt een halve kompetitie gespeeld. Het elftal dat de meeste 
punten behaalt is kampioen. Bij gelijk eindigen beslist niet het 
doelgemiddelde, maar worden strafschoppen genomen (drie spelers). 

Het programma is als volgt: 
Veld 1 

2.30 uur Len811 - Lens 13 
3.20 uur Lens 13 - Lens 12 
4.10 uur Lens 11 - Lens 12 
DE OPSTELLINGEN: 

. Veld 2 
Lens 1.2 
Lens 14 
LenS·13 

- Lens 14 
- LenS 11 
- Lens 14 

Lens 11: al.:: bekend. Res.: F.v.Boheemen. Leider: dhr. A.v.Gastel. 
Lens ·1~: A. de Brouwer;-H.Egberts, J.v.d.Zalm, H.Suykerbuyk, A,Jans-

se::n, J,Fretz, K.v.Velzen, C.Vervaart, A,Kortekaas, J.de 
Jo~g~, Th.Hoefnagel, Res.: J.Baptist. Leider: dhr.M.Heerschop. 

Lens 13_: A.Vervaart, A.Neecke, A.Duym, J,Nuyen, R.v.Boheemen, H.Verba
rendse, R.v.Broekhuizen, .C,Rooduyn, H,Hassing, T,Heerschop, 
N.v.Leeuwen, R~2.: F.v.Calker. Letde~; dhr. C.Vervaart. 

LenS 14: H,Crama, R.Guit, J,Webbers; R.Blok, J,Holt,' L.Duys, J.Blok, 
F,Herremax1s, J,Mejan, A.Eijkmans, J.Verschuyl. Res.: B,Eps
ka.'llp. Leider: dhr. A.Blok. 

DEN HOORN PUPILLEN TOERHOOI. 

Met twee elftallen nemen we zaterdag deel aan het pupillentoernooi 
van Den Hoorn, Er worden door elk elftal 4 wedstrijden gespeeld van 
2 x 8 minute~. In de eerste speelhelft verdedigt het eers+genoemde 
elftal h<:Jt doel aan de kant van het clubgebouw. Het andere elftal 
heeft de aftrap. Er wordt dus niet getosst. Bij gelijk eindigen van 
twee elftallen beslist ~et doelgemiddelde. Is ook dit gelijk, dan 
beslissen st:~c:,:,c(.)hcpp2n, In elk0 afè.elirsg zijn drie prijzen, 
Het programma: · 
Groep A '[_e]:d 1 ' Groep B veld 2 
2. 20 uur D.1,.:-:.. - L:,nS 2, 4J uur Lens - D .H.L. 
3.20 uur I,or,.c; -· Steeds Voorw. 3,20 'J.1;T Lens - L.V.S.J. 
4.-- ·uv_,:, :.J,V,S,J.- Lens 4.20 uur Den Hoorn- Lens 
4,40 uu~ Lens - Den Hoorn 5,-- uur St.Voorw.--LenS 

Waarschuw je oude1°s, dat je misschien pas om 7 uur thuis komt. 
DE OP Sl;ELLErGEN: Z • 0. Z. 



OPSTELLINGEN DET'î HOOFJ'T ~-OERNOOI: ... 
·Lë:nS P A: W,.KÓÛv,ênno,:·,:;:n; · ·1:J.:öoï, J, Colpa, P. de J ongh, G. Bruinsma, 

P;v,d.Aar, A,Hop, G-.de Hoogd, E.Bakkers, M,de Wit, 
W. Keetrr.ar,. 

Lens P B: B.v.d.Lans, G,Duyvesteyn,:ê.Schrövèr, R.Bogisch, F.A.J, 
v.d.Berg, J ,:Oj_sseldorp, R.v.Wassem, B.Hoogeveen, B.v.d. 
Sprong, A.Luscuere, A,Bilderbeek, Leider: dhr.J.v.d. 
Knaap. 

Reserves: H.Eggers, L.v.d.Velde, H.Bijsterveld. 
Samenlcomst voor beide elftallen,, 1.- uur Veluweplein. 

IliAAR HET BELANGRIJKSTE VAN ALLES ............ LENS 1 - GOUDERJ..K. 
Want zondag valt bij deze wedstrijd de beslissing. Bij-een over
winning is Lens veilig. Bij een gelijk spel heeft Lens het nog in 
eigen hand, wa.YJ.t da;:i kan Pretoria het hoogstens tot een beslis
singswedstrijd brengen, Maar bij een nederlaag kan nog slechts 
puur.geluk ons.redden, Lens MA.G dus NIET VERLIEZEN. 
De wedstrijd vnn aar.staande zondag is net zo belangrijk als die 
tegen Haastrecht, Laat er daarom weer net zo'n groot aantal sup
porters zijn als toe:1. Wij doen weer speciaal een beroep op onze 

•· junioren en pupillen. Le.at zien, dat je wat voor je vereniging 
over hebt. Ga zondag nj.et naar het strand, maar kom naar ons 
veld, naar.Lens 1 ~ Gouderak. Daar wordt beslist over het wel of 
wee van onze verenicing! DUS DAAR HOOR JIJ OOK! 

LENS 11 KA 11 P_J OEN. 

J. Borsboom 
A. v.Gastel. 

Zaterdag behaal<1.8 ons eerste 
kampioenschap door mi,ldel van een 
current VVP verloor bovendien van 
speelde daarmee zi j;.'l 1aats te kans 
De stand in deze afdeling: 

C-klasse elftal, Lens 11, het 
5-0 overwinning op Rava. Con
Graaf Willem II VAC en ver
omrog met Lens gelijk te lcomen. 

Lenig en Snel 1 ~ ·,s 15 
V.V.P. 8 17 12 
Blauw Zwart 8 16 9 
G,D,A. 10 16 10 
Gr.Willem II Vac 17 7 
Quick Steps 9 15 7 
PAVA 10 18 6 
G.D.S. 5 18 4 
Vredenbruch 13 ·: 7 4 
D.H.L. 12 18 3 

0 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
3. 
0 
1 

3 
3 
3 
5 
8 
7 

10 
11 
13 
14 

30 
26 
22 
21 
16 
15 
14 
11 
8 
7 

72-18 
68-27 
67-33 
51--32 
35-34 
31-36 
27-67 
36-50 
16-68 
27-65 

Zoals ook uit deze eindstand blijkt, is de strijd in deze 
afdeling steeds gegaa:1 ·~ussen VVP en Lens. De eerste ontmoeting 
tussen deze twee elftallen werd door VVP met 2-1 gewonnen, De 
returnmatch, die ge;:;pec1d werd juist bij het aanbreken van de 
ijstijd (het veld werd tijdens de wedstrijd al keihard!) won 
Lens en wel met de aan duidelijkheid niets te wensen overlatende 
cijfers 6-0! 

Lens kwam. dàardoor een punt voor te staan. Aan Blauw Zwart 
werden er echter geheel onnodig 2 verspeeld, maar twee weken la
ter speelde ook VVP h~.ertegen gel.ijk, zodat beide ploegen weer 
naast elkaar kwamen. Na 3 overwinningen verloor Lens van GDA en 
toen leek de kans verkeken. riiaar een week daarna verloor ook VVP 
van de LoCEluiners. 

Bij deze geliJke stand leek het erop, dat het doelgemiddel
de zou moeten beslissen en er werd al ijverig gerekend hoeveel 
goals VVP npg zou moeten maken om onze (betere) doelcijfers te 
evenaren. Door de niet geheel onverwachte nederlaag van de Zui
derparkers is dat nu niet meer van belang. 

Topscorer in het elfde was Joop Cobben met 25 doelpunten. 
Nummer 2: Dicky Brandenburg met 18. Verder Rudi Eyke1hof 10, 
Theo Brochard 7 ,KeC3H'óabel 7, Jimmy Walsarie Wolff 3, Hans Mesker 
en Harry Rothkrans :~ecler 1. Tezamen 72 goals uit 18 wedstrijden, 
dus precies 4 per we,:strijd. De achterhçiede was zeer solide en 
werd slechts 18 maal gor.aszeerä; preciès een keer per wedstrijd. 

Het trainingsbezo-:,k was oijzonder goed. Er waren 36 trai
ningsavonden. Er was lf.2-ur één spe1er die er minder à.an 30 bij-e 
woonde, Recordhouder is ook hier Joop Cobben met 34 x. Op de 2 
plaats Rob Bruggema:ns, die 33 x helemaal uit hot hoge Noorden van 
Mariahoeve naar het veld of de Marterrade kwam. Hulde! 

Op deze wijze doorgaande zijn er zeker nog meer suksessen te 
behalen, ook in de sterkere kompetitics, die ons wachten. 



JJ: E, L. E'. N S' 1t E' V; U E: 
Weekblad. v·.d'.R,K •. V.V. 111.LNJ!G en, SNEL. "· 

Reni:icfie, :: A.P-oeJ!s:,. W:ïJ!helmïnastr-.26, Loos,duinen 
J .Kuypers .,, Me.J:oens,tr---18', Den Haag; 

·----------=-----=------;----=--------=-==--------=======--=--
. ·-

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

·nde:fdcg,-13 Juni 
·i"jda·g 14 tt· 

,terdag, 15 Il• 

mdag 16 Il' 

:ciidag 17 11-

,ensdag· 19 n.• 

mde-rdng 20 Il· 

LENS I ZAKAGEl!Dil' . -
:- Jumoxentrain:rng_ 
•. s·ei:1iorentxa-:i'n:i'ng. 

.. -
.. Jun-.. 14,,. Eolïo,toernooi" Lens.pu,r •. tee:rmooi onder-

J!ing,- pup· • ..to~rnooï }- ., •. -
• Seru.. •. i=••-5·,. Lens., C'-kfasto<.rnl'>oi 

.. Clubevo;u:r.. - •· • • 
• Fü1>:îi1'len--,..sen:i;orentxci:ning;. - •· •· 
:. Junio:centr~îti-:En~.., • • .-., -

;DA.t(TIONELE OVERPEINZINGEN •. . -
Wel, beste Lensera·,, we, z:i:Jn. ga.red' •. Wij,,, en: zo, zal hecl;: u: vergc,mi, ,. 

,elen ons: pe?s,1onlijk g&re.d' •. Zondag j:1'- kwmn: dun-. ll:e:Ri:n;Ltie-ï' vast: 

~ s-ta.nn, ds<1t ons, eerste el'ftnl:. z·-:ii.cfu in: ête, 4de, klns, gehandhaef:"d: 

!eft. Dank 21:i:j de. neder-lang, vru:i, "' Eretoriz. '",. honrdeno,:ivij', een, 

vartkijker· ze-ggen-•. ?fianr·,. bes-te· tensers,_ het· üi• weer· mnand:-,,,- en, - .. ' . --~. --
l kunnen de· fe-ïten nuchter bekijk'Bn:· Deze: pessïmist hee,J;"t: onge--

Ljk. Het ee:r;,ste e·Ift0;l"is niet: gedegradeerd!,. dnnk:,zïjl,d..;,- fO:Fm:i:füi--, 

ile· resultaten van: der lnatste twee, ma,inde-n: •.. Voorwen:i::- een- eindspurt,. 

rnr d·e s-pe1ers• met· voldoening op. kunRe?l' te.rug:z:ti:m,;: een: resuI:t-unct. 

)k w'-'.c:r î-,è spe·lsrs., leiders en vererüg:i:ng v::m•. har.te,; mee, fi>Ji:i.C'.i,--

iren:. Dit w:El-echter niet. zeggen,. dat. we dnar.mee·•het: nfg8'lopen, 

lizoen nls ::,,fg_èda~, beschouwen •. Ten, ee.rs-te. res.t: ons, nog.'. nJis, ·mid:-

,mexsurp-riee de mngelijke. prcme-ti&,vun. h0t, tweetl:e, elftnl::.. 'ifo.nrveor 

; , onder· verw-ijzing.- naar· het: weds,tri;ï.dprogramma. nog,, wse,r,·"&ven· Uw, 

üwillende nanru:,.oht, v.rag_en., 
Vervolgens, zijn, er· n:tre-:dei, zaken met; be;tr,e,titing, tQ,t, ons, vere:iü-

[nsleven,. wmu:vnn:. ·im het-. afgelo~en,- j;::=g_eb]eken is,. dat er· -zuinig 

;zegil,- eens: over· naged.:.cht- mee:n,•wo:i:ilen •• Uw: redac,tie· s:teit zi.oh. -

oor-:En de- komen-4~ konkommer.tf_j,d, de, di;souss:i:e, met- en'keie. :irn,J,,eSdingen 

~- gimg. te. brengen .•. Vborl:opig· V<'ls,taan, we, me.t: een, ve-r:v;ïj:ain,.; naar 

en• 1Jweetal:. artikelen, van- dit, heer Jhffermcnti, in, dezes :Cenm:-evue . ., Z·e;u·

eerzm,m •. T'och d:u,i:ven. we, op, tee merken,. da-t w-:i:j' alTeen: maar· bl5j' 

fjn. Niet. zo hee-li. erg,: on:tg0ocheld: •···•··· •. •. 
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OFFICIEEL 
fü:.ngende een definitieve beslissing vün het Bestuur, word.t 

de eerste elftalspeler W. Vehderbos, wegens zijn opt·eden in de.,/. 
Zondag j. l. gespeelde wedstrijd Le;1s-Gouderak, door het dag:,lij'.c~ 
bestuur, voorlppig geschorst. 
UITSLAGEN 

Sertiorên 
H.Houkes, sccretr'rj_s 

- Lens 1-·_ Goudero.k l 1-4 
Lens 4 - Ooievasrs 2 4-1 
Tubrathon 4-Lens 7 1-1 
Adelsnrs 4{Lens 8 1-1 

-:-:-

Junioren 

Ruva 4 - Lens 5 
Velo 6 - Lens 8 

1-3 
4-4 

VARIA 
-Wie kan ons aan een unntul Lensrevues helpen om het club" 

archief vol,l'edig te mcken ? Het geut over de volgende numnsrs: 
J 0.0.?l;E~_l_!g: 

1547-48 n°17 
53-54 n°s 2-32{39 
55-56 lf 1,2,3,4,5,6,7,8-lO 
56-57 Il 29 
57-58 Il 7,19,29 , 

· 58-59 Il 9,18,26,29,.3.1,36,38,43 met dank :P.Juffermano 
--Oud--Lensctrijders die nog zin hebben in een gezelliG pur

tijtje voetbnl op woensdagavond u.s. gelieve zich op te geven. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd, niemand hoeft langer te spelen 
dan hij nog kon, wisselspelers zijn toegestaan, We rekenen op 
talrijke reacties ! Na afloop blijven wij nog wat gezellig nc
pro.ten in de olubtent, 

-:-:-:-
OVER KRITIEK GESPROKEN •..• 

Niemand vindt het cangenccm te moeten horen, hoe kritiek ~ordt 
uitgeoefend op zijn doen en laten. ,Ook de voetb,:!ller niet. Toch 
weet iedereen, dot het gebeurt. Wie zich er nöoit mee bezig houdt 
staet o.ls een eenzaam geurend duinroosje temidden van de steke
lige distels en brandnetels. Laten wij er besef voor hebben, hoe 
moeilijk het is de teleurstelling over oprecht gekoesterde ver
wcchtL1gen te onderdrukken. Toch is het weer, dot ook in het 
uiten van kritiek zelf bedw:mg vereist wordt. Maar decrtegenover 
stoat, dat wij gerust wel enig incasseringsvermogen ku...~nen kwe
ken bij ons zelf om op dit punt niet cl te sentimenteel te norde;1. 



Zolang de ene ,mens met de r,ndere te ll1.'!ken heeft, znf .het--vo~;::_· 
nl in uren vcm spnnning wel nl tijd een moeilijke znnk blijven; 
Niet alleen moeilijk echter, mnnr ook voldoende wn.i:tdevoi :om er-
een degelijke zorg a::n te beste.den. ·. - · '· 

- We komen er nog op terug. P.Juffermnns 
V.in het wedstrijdfront ••• 

Het eerste • We hndden he·t zo gr.i·ag .inders zien 'gebeuren, het 
besluit vnn een enerverende cr>m:petitie, weerin maruiden leng de 
degrnfü:!tie drei_ génd boven onze honfden hing. Een gbede serie over
winningen en gelijke spelen hield _iri onze hoofden en harten het · 
vertrouwen o:p een gunstig slot levendig. i::n nu in de lcc.tste wed
strijd zouden vrij dolgrnng de krnc)ltvnn ons elf:!:nl gedemonstreerd 
willen z:i.en in overeenstemming met de wekr6ep in de z .g.nood-Lens
revue;, zodat wij niet door het fnlen vnn nnderen gered behoefden 
te worden. . 

117e begonnen met drie invdlers, vnn wie Meershnek en Thomas 
nJ/spoedig het veld moesten ruimen. Slechts vrin Dijk speelde de 
he1e wedstrijd uit, nog uel op lofwaardige wijze. Macr over hot 
,,o~·loop ven de met znveel spmining tegemoet geziene strijd kunn'?;, 
wij ·nmogelijk enthousiast zijn. ·op vele momenten kondèn wij gon
stnte:t:en, dat onze spelers. de duels met de tegensti:.nders volkomen_ 
aan konden. In de eerste tien minuten leek Lens zelfs op een regel
rechte overwinning cian te sturen. En toch .••• het werd- 0-1, Q.-2; 
1-2, 1-3 ·en zelfs 1-4. Het wns voor spelers en toeschouwers· niet 
"nders dnn .een ontgoocheling. Lnten wij dit eerlijk erkennen. Wo.nr 
k,-.mt het vandaan; da-t de kracht ,ontbrak om vol .te h-~ua.èn en om· op 
beslissende momenten door te zetten ? De vreugde over ons .behoud 
door Pretorin 1 s nedorlo.ng werd er ·met re.c)lt en reden in ernstige 
mate door getemperd. 

Laten wij allen tezamen er ernstig nnnr stre~en, om_voor een 
betere gang van zeken in de toekomst ,te trachten onze tekorten niet 
alleen te r-ntdll!kken en te erkennen, meur vooral naar verbetering 
te treven. Don is ons behoud een gel.ukwens wncrd.p J ffe ., . u rmc.ns. 
· Het vierde heeft zondag jl. weer: eens bew13zen dat ·knnsen nog 
leng niet d tijd doelpunten hoeven op te leveren. Hoev,el Ooievnars 
nf en toe overspeeld werd wns de ruststand slechts 1-1. Lens nnm 
dnor P.Bergenhenegouwen de leiding mnc.r prompt daarop wisten de 
goelzwnrten donr I n snelle ui tvnl de s tand weer in evenwicht te 
houden. Nn de pauze wns Lens weer overwegend sterker, helnas 
blov:rn de doelpunten ook nu weer uit. lfo een kwnrtier spelen 
on-ts-!:on{l een yc,;.~vclcnd incident toen een der Odi.ievc.r-.rs-spelcrs 



• 
-268--------------------------------------------------------------zo nodig zijn h~ndcn móest g,::un gebruiken, \7Ur,rno. eon nlgomene vechtpt:lrtij dreigde. fü:.d2.t de gemoederen weer wnren gesust en de Ooiev~:::rs-,spcler het veld hésd ve:c·l:::ten drukte Lens definitief donr c.n met treffers vnn J, Vii tting· ( 2x) en L. Thomc,s kw<!m het einde v;,,n deze wedstrijd met e0n verdiende 4-1 · zege. Lens 8 ~;ist ,::en het op een zonovergoten Adelnnrsveld gespeelde duel tegen de vierde editie vnn genoemde vereniging één winst:_mnt over te houden, met 1-1 werd.on in deze ,:.nntrekkelijke on sportieve wedstrijd de punten nl. broederlijk gedeeld. Zowel ,6/Jr é!ls n:1 de rust m:s 1,delc:ors 4 iets sterker mc,;,r de solide Lensdefensie gr!f weinig .k~nf;en ,·.~eg. Eén v~n dia knnsen nerd .nc + 15 minuten door de Ad-,1:,r:rsmidvoor fr:,ni benut, m,::,::r nrig voor de pauze wc.s hot door oen èlerkuuurdig doelpunt v'.:n de actieve J.Smit weer gelijk, N,:: do rust krsog de LGnsvcrdediging het zw'.'.~r te verduren: een ,1::re cornerregen deelde op de Lensveste neer. Geluklcig stond bij die vele ( en goed genomen) corners stCE)ds een mc,nnetje in de goede hoek zodat ook hier geen doel" punten uit voortk.r:::men, In do b.utste minuten kuc.m "ok de Lensvoorhoede weer meer in het gowoor zonder de stémd ven daze prettige, goed goloide wedstrijd, nog te kunnen wijzigen. Wc.t komen gs.nt: (zie pug. ) 

-:-·-·-·-PROGRA,.il:A JUNIOREN V,UR ZI,TERDAG,15 Jl,'NI 1963 
-3u45 Ruvn 12 - Lens 14 Terrein Zuidcrpnrk. 
1)" "Pstelling: H.Crc,mo., R,Guit, J.Webbers,R.Blok,J,Holt,L.Duys J,Blok,B.Epsknmp,J.118jm,., A.Eykmuns,J,Verschuyl.~.: F.Herromuns, H.Verbc.rendse. Leider: Dhr,A.Blok.Snmenkomst: 3u3O ingnng ter~ 1::'ein Ro.v-n-VVP. 
l'ROGRAM!/'J\ JUIIIOREN VOOR ZûNDAG, 16 JUNI 1963 : 
-12uur Vredenburch - Lens 5 TerreiJj vun Vrcdenburchweg aFSTELLING: rls z:::terdug • Ros., N .Koot. 

S:1menk01~st: llul5 Voluweplein, · 
HET POLIIDTOERNOOI: Zuterdo.g speelt Lens d.e eerste :t:onde van !let grote Poliotoernooi, dct vorig junr ·zo suksesvol voor ons is verlopen. 
Lens is ingedeold in poule 13 !ilet SV de Jugers, Esdo en Sportvereniging "3 5 • 
De wedstrijden duren 2 x 

-14u2O Gportvercniging 1 35 
-15u45 ESDO 

10 minuten. Het progrcmmn : 
- Lens 
- Lens 16u2O SV de Je.gers-Lens. 



E X T R A I N L A G E . 268 b. 
-------------------------------------------------------
Van de ~co. 

i:>ro1sr3.mm<1. Senioren voor Zondae; 16 iuni 196"5. ----------------------------------------------
12 uur. v10q) - LENS 2. Terr.LENS ~en~elolaan. 
12 uur· V.D.S.4 - LENS 7.Terr.Benoordenhoutsewe1s hk. 

~a~lsdoruerlaan. 

Opstellingen. 

LENS 2~ R.de Wa3.rt.A.Thomas.H.Kemnër.R.Blok.J.van Dijk. 
M.van Zilfhout.G.Looyestein.H.P.v 1d Spek.J.Ras. 
P. Meershoek .P. de Ha·as. 
Res. M.Suykerbuyck.J.Witting.H.Niéuwenhoven. 
Leider. Dhr.t.te Mey.· 

Lens 7. A.Blok.F.v.Dijk.E.LB~enstein.C.v.Gein.R.Becker. 
W.Krapels.N.Drabbe.A.v.Weers.P.Schuiten.C.Kras. 
A.de Jong. 
Res.N.Osse.F.Veelbehr. 

WAT komen gàat .... • 

Te elfder ure is' dank zi i ve-'ll Il tong-werk"' de wedstrijd 
(wij zeid~n: DE wedstrijd!) voor ons tweede ingelast. En 
nog wel op eigen terrein. - Een niet te onderschatten voor
deel dus. Attentie voor wat de redaktie hier nog aan toe 
wil voei;èn. 

EGO. 

Lens 2 dan eindeliik op te~en de derde editie van VIOS 
met het kampioenschan als irizet. Onnodig te zeggen dat 
we iedereen bij deze wedstrijd verwachten om het tweede 
de ~o broodnodige steun te 1seven, zodat de kroon op het 
werk dat deze competitie is verzet, gezet kan worden. 
Laat het zwart zien van enthousiaste LenS-sunporters, 
zodat de kampioensvlag zondag in top kan! Dit kampioen
schap betekent in tegenstelling tot eerdere en anders
luidende berichten, direct: PROMOTIE. 
Tot slot nog dit over LenS·?: Bij winst van V.D.S. 4 
betekent dit het kampioenschap voor deze vereniging. 
Denk er om, heren: Er bestaat nog zoiets als een spor
tieve plicht. Succes. 



' 
.V.AN .HET- -FEESTNEUZEN.:..FRONT ( e·ri dat zi.i n er. nog al 

wat:) 

LENS ~viert. feest; 

Het.behoud van het 4e klasserschap_vap ons eerste elftal 

is echt wel een reden om feest te vieren. . _ 

Wij nodigen daarom al onze leden, donateurs, donatrices 

en speciaal al degenen, die onze jongens in de laatste_ 

toqh zo.zware -wedstrijden tót een overwinning hebben aan

gemoedigd, uit om Zondagavond a.s. ïn ons clubgebouw 

aanwezig te ziJn. (ca 8, 30 li.). · . · . 

En als. onze reserve·s ·zondag a. s·. dezelfde v.echtlüst kun

nen opbrengen, als tegen de beslissend·e_ w_ed_strijd va1_1 .. _ 

"Verburch "· u-i t, zulien deze spelers tevens worden gehui-

digd met. het beha~ide· lcampioehschap. . . 

Wii houden het er op, dat het ePn dub~e~ fee9t.wordt, 

wa<J.rbij niemand, dus ook de oudPre "lijnsup·1orters 11 niet, 

mag ontbreken. 
De feestelijk versierde zag_l en een uitstekende "BAND" 

zullen er onijetwijfeld toe bijdragen, dat succes verze

kerd.is. 

Met·Blauw-Wit in top, wordt het á~tijd .een "top": ¼ 
,. .,. 

Kontaktcommissie. 
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- • S• •• ---------. -- ----- ------------------------------------------------De opstelling: A.v.d.Leuuw,H.v.Leur,D.v.d.Stecn,P.Schouten, .. , 

.1/iCtker, C. v .Egmond, G. Ro.::1phorst, J. Engleb0rt, J .Kcctmch, C. v.lkc.l, 
,Reins.~: J.Ruves,t9yn. kidar: Dhr.A.vo.n Gcstal. Suoenko@st: 
130 Jcvcbrug. ' 

~NS PUPILLENTOERNOOI OP ZATERDAG, 15 JUNI 1963. 
Voor 2 vvn onze pupillcmelfto.llen . .is or Z,aterdcg ec;n pupillen

JGrnooi. De regels' zijn ,:üs volgt: 
. de duur dar wedstrijden is 2 x 10 m. zonder rust . 
. de elfto.llan, diG op hat 11adstrijdprogro.nm1c els eerste st.,cn 
,erraeld., verdedigen ih de eerste speelhelft het doel_.o.nn de zijde 
,en de kleed.gebouwen en trappen af. 
, in elke ::fd.eling wordt een h::\lve kompctitiG gospoeld. In,iedcre 
ifdoling zijn 2 prijzen beschikb:-.~.r. Het deelpunt gc~iddold.e be-
3list hij gelijk eindigen, berekend. vnlgons Oly,:p. telling. Is o~k 
l.it gelijk d.nn 3 strefsch'ppen door 3 verschillende spelers. 

Het progr2.1nma is 2.ls V'lgt: · , 
Veld. 1 Veld. 2 

14u20 RVC l - Lens l 14u00. Westerkw,2 - Lens 2 
15u25 Lensl- lJelerit,is l 15o5 · · Lens 2 ·_ Quick 2 
16ul0 Lens 1- Westerkw.l 16ul0 Cele:,itcs 2- Lens 2 
16u55 Quick 1-Lens 1 l 7u20 Lens 2 - RVC 2 

Lens 1 + 2 Gebouw l - Loko.nl 5 
Jpstellingen: 
pup.l : W.Kom,enhoven, B.Kool, J.Colpn, P.d.e Jongh, G.Bruinsmn 
P.v.d..Aer,A.Hop, G .• de HoQgd,E.Bo.kkcrs,M.de Wit, W.K,~tm,,,n. 
Leider: Dhr.J .Borsmboi!Hn. 

pup,2 : B.v.d~Lcns, K.Sch0uvr, K.Grimbcrgcn,B.Lustonhou,1Gr, · 
· H.Eggers, U. v.d.. Velde ,H .v .Hulst ,G. Stevens ,A. Hr::mbrook,H.Bij'ster.: 

veld,L.v.d. Ve}_d.e.Leide:l:: Dhr.A.Bogisch. • -
-:-:-:- ~,.___ 

8NS C KLASSE TOERNOOI OP ZONDAG 16 JillIT 1963 
Voor· 3 vnn onze C klasse elftallen is er 3.s. zondag een junio

entoernooi. Iie tuur der uedstrijd.en zijn 2 xl5 m. voor het overige 
ijn de zelfde be?o.lingen els 
et procro.mme is uls v0lgt: · 

ufd.. l veld 1 . 
2u30 VVP 1- Lens 1 
iulO Lens 1- Bl.Zw.1· 
5u45 Lens 1- Celerixàs 1 
5u20 Lu:ikkw.1-Lens 1 

bij het pupillentoernooi 

2 1 . nfd.ve d.2 
12u00 Lens 2 - Lno.k:lm. 2 
13u05 Celeriets 2-Lens 2 
14u40 Docos 1 - Lens 2 
16u20 Lens 2 - OSC 1 

vo.n kr:icht. · 
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12uur GDJ!. - Lens 3 
13u35 Lens 3-0SC 2 
15i115 Docos 2-Lens 3 
16u55 Lens 3-Ler:kkwcrt,3 

OPSTELLJ;NGEN: 

Lens 1,2 en 3 gebouw 1 lokenn 4 

Lens 1 : R,Bruggemnn, H.Rothkrcns,R.v.dBemt,F.v.d.Breemer, 
Th,Bruins,J.Welsnrie Wolff,R.Eykelhof,P.Brocherd,J.Cobben~ 
D.Brnndenburg,C.Renbel. 

Lens 2 : F.v.Bohceraen, H.Egberts,J.v.d.Zdm,H.Suijkerbuijk, 
Jl.. J ,mssdn, J .Fretz,C. v, Velzen, C. Verv:,,ur ,A.Kortekces ,J. de J 'ngh 
Th. Hoefn:.gel. 

Lens 3 : Jl..Vervcart,A.Neecke,Jl..Duym,J.Nuyen,R.v.Bohcemen,H.Ver
~-ndse,R.v.Broekhuize, C.Ro0duijn,H.Hcssing,T.Heerschop, 

N.v.Lecuwen. 
Reserves : J. Vcr.schuyl,J .Blok,H.Crc:,mn. 

-:-:-:-
HET ONDERLING PUPILU.1fTOERNOOI ZJ!. TLRDJ!.G, 15 J~!,-~ 96)} 

Voor 4 pupillenelftnllen is er zcterdng een onderling toer
nooi. De rr,gels zijn els vrolgt: 
1. de wedstrijden duren 2 x 12 m. zonder rust 
2. er wordt niet getosst. Het eerste vermelde elftal verdedigt 
in de eerste speelhelft het doel een de zijde ven de kleedgebouwe 
en heeft de cftrcp. 

3. een leger elftal begint de wedstrijd met een vo~rsprong en 
wel één doelpunt per elftal verschil. Dus pup,3-pup.4 begint 
met 1-0 voor pup.4. Pup,4-pup.6-met 2-0 voor pup.6, enz. 

4. er wordt een halve competitie gespeeld. Het elftal dct de_
meeste punten behcclt is kampioen. Bij gelijk eindigen be
slist niet het doelgemiddelde, meer worden. strafschoppen ge
nomen(drie spelers). Het progrcmmc is els volgt: 

veld 3 · · 
2,00uur pup,3 - pup,5 3u30.pup,6 - pup.3 
2u30 11 4 - pup.6 4uur 11 3 - 11 4 
3. Oü 11 11 5 11 4 4u30 11 5 11 6 
Pup;3: P.Jl..de Hr:cn,G.Duyvesteyn,C.Schrover,R.Bogisch,F.Jl..J. 
v. d.Berg, J .Disseldorp,R. v. Wcssem,B.Hoogeveen,B .v, d.Sprong,Jl.. ~" .. 
Luscuere, A.Bilderbeek,Leider: Dhr,J,v.d.Knccp. 

Pup?4: els vorige week. Leider: Dhr,P,Epskcmp, 
Pu.12~5: els vorige week met H.Roozcnburg i.p.v.P.Jl..de Heen. 

Leider: Dhr.L.Pinkse. 
J'~§.: P.Mil tenberg,1:/Egberts,E. de Groot,H.v.Leeuwen,H.Ove:c

bcek, C. v.]e"len, Th. Thcmr:ssen, J .Derneycr, P. v. d.Brceaer ,B.v .. 
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Gorkum,A.Hoi tink. Leider: Dhr?J .Nuyen. · 

Rese~:D.Holt,A.Tirmebroek,P.Meershoek,Th.Wilshnus,J.1.!o.t~n. 
-:-:-:-

HET DEN HOOHN-PUPILLENTOERNOOI. 
lbt Yce·l s,1:rnes heeft L:ms z-,terdng deelgenomen nnn het goed 

gt:r·r5~nise(.rde en prettig verlo:p:::n tt.)e:rnooi vc,u de vGronigine vr.n 

Den Ho!Ïrn. Inderdnc.d mot voel st~.kses, w2.r" t beide el.ftnil:.:in behnol den 
ongesbgon ~els eerste · prijs. · 
HET ONDERLING C-KLASSETOERWOOI. 

Lens 12 werd de '•rotse k.;-mpioen bij ons onderling toernoni. 

Ongeslagen lrnnm het elft,11 uit de strijd. Zelfs tegen de II grote 11 

k~.cpioen Lens 11 wist het de volle buit binnen te hnlen. Proficiat! 

Zondng we0r ? · 

LENS 3 KAil!PI OEJ\T ! ! 
Ondnnks een l~O nudcrlncg tegen Re.vu ,~erd Lens 3 toch kt:r.ipioen. 

Onze concurrènt· Den Hoorn vms n::tmelijk zo vriendelijk om tegen GDS 

gelijk tG spelen. De eerste >?edstrijden weren zeer ho,.,pg0v<.mél. Eet 

4-0 werd er vnn GDS, met 8-ü v,m V0l o en met 7-1 vc,n GDA' e0,F,nm,,1. 

10113 zakte toen wat af. De· overwinningen werden kleine:..·. De in::iinking 

bereikte het dieppte punt in drie gelijke sprfun, nl. tegen Verbur·ch 

(2x) en Vl·edenburch. Den Hoorn blèef echter winnen én met grote 

cijfers, Nn de "ijstijd" werden nog enkele r,edstrijden gewonnen. 

Toen Lens .van GDA verloor leek nlles verloren. lbnr Vrouwe Portuna 

lachte Lens toe. Den Hoorn verloor tweemucl en spGelde gelijk. 

Lens won thuis van hen met 2-1 en uit met 2-0, zofü:t Lens met 2 

punten voorsprong nc.n de laatste wedstrijd kon beginnen. iWna ~ Lens 

verloor. Het uèrd toch k::nnpioen door hot gelijke spel ven Don Ho0rn. 

Topsco~rder wns Mnx Bruinsm me't 20 doelpunten. Tweede wns 

Frans Wubben met 9. Verder Berend BrouvJCr 6, Appie Verburg 4, 
. l • 

Ton Klein Breteler 3, Henk v.Pnc.ssenn 2 •• T en Fred vnn Bijnen 

en T.v.è.~elde ieder 1 (totaal 47), De nchterhoèwe wns zeer sr.lide. 

Deze werd slechts 16 me.cl gepasseerd. Ge::iiddeld één per wedstrijd. 

Het kampioensfeest werd znterd::tg 1.1. g~vierd ten huize ven de 

Heer v.d,Wnl, die dit uitstekend organiseerde. Onze tro;iwc suppor

ters vmren~ook uïtgenodigd. Op deze wnrmè nvcnd hndden we geen to
kort ; en het begeerlijke v,·cht, d2t Pils, hudt. Om ongeveer 1 uur · 

werd het bijzonder gezellig en geslccgd feest beëindigd. 

-:-:-:-:-



OFFICIEEL. 

Nieuwe leden, 
/·No 515 : H.M.Schwab 17 .9.52 Melis: Stokelaan 2100 ,...516 : G.M ... .M .• A.VredeveJ:<!l 19"6.53 Wolweversgaar3; 

In ballotage: 
No 92 '.Jlh.J •. W.Suykerbuyk 

93 R. C. F .• Nieuwenhuis 
94 Th.J .. v .Kleef 
95 : J .c .. v.Kleef 
96 : L .• A.B.M •. Hendrichs 
97 . R.H.Kraanen 
98: F.A. de Vos 
99 R.Geurtsen 

100 ~ P .• M" Gs. Germon.t 

SCHORSING. 

11.3.1947 
18.4.1949 

4 •. 9 .1944 
4.12.1942 
4.2.1943 

15.1.1952: 
17.7.1953 
28.2.1952: 
17.5.1952 

De-Rade 112 
Hengelolaan 558 
C:opernicuslaan 13' 
idem 
Thorbeckelaan 415 
Bothastraat 35 
Drapeni.ers·gaarde < 
Me·:tis s:tokelaan. 1~ 
Gen.emuidenstra:at ; 

Th"N_P •. van .Domburg is door het bestuur, wegens natrappen., met ingang van 1 juni 1963,. voor é-én maand geschorst •. 
BESTUURSBESLUIT. 
Het bestuur heeft beslo.ten het dragen van dè z.ijden (glanzende) z...g- witte broeken te· verbieden_ On:ze leden worden er op attent gemaakt,. bij de· a:anscp•af' van hunc voetbalui t.rusting, hierme.de rekening· t.e houden. 
VARIA. 

Tot ons leedwezen ontvingen wij he-t beticht van 
het overlijäen van de Heer G-H~Loykens ,, oud-lid en. 
donateur van onze vereniging_ We· a-ondo,lerèn del. fami-..,., lie van harte met "dit zo droevige: verlies. Bidden we, G'od, dat hij zijn z:ïel de. eeuw.:Ege. rust: mag ·verlenen. -De familie Meershoek dankt' de leden van. Lens van· harte voor ,het .betoo-nde medeleven,. bij: het· overlij:den van echtgenote• en moeder •. 
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Donderdag~ 
Zate:cdat, 
i.,ïaandag> 
Dinsdag;; 
1?oe11sdaz'} 

L"a~TS 1 

20 Juni 
22 J1.Ji.1i 
2,( Juni ~ 

25 Juni 
26 Jlmi 

Z,\KAGhllJ)A. 
Junioren:\rnining. 
0-. s. C. - G. :D~ S - 2e ronc1c · poli .J·-tuurnooi. 
Clu}Javcnél.. 
Junioren t· ·training 
Senioren- ~:! 1;upillm.1 tra.~tnin:S,. 
Bij de se:-1iorei.1. training zijn E,_~le 
se::-:d oren ,;.relkom. 

- --- -----· ---- ---,- --- . -------------------------- -------- -------------------------

R8DiUCTI01E.iL:G OViiHPEIEZil:J:GElI. - ~~~ -~-

1:~NS 2, Kftl'-'IPI03N i ! _____ , ~--·-·--·- .. 
Wel beste 1·el1sers t18.t zou uw reclaktie de~e t7eek ande:cs kunt1cn 
bepeinzen dan hei; kampioense;hap, dat het"tweede elftal beha:.lde ? 
Den ka.Pï}Ücenàch!;.p nog wel,, dat onmiddellijke pr_o::1:-,t ·) n_?a:r- cle 
IC. iL V. 13. betekent. ·Een 1·ethorischa vrm1g, 11iet·;1aal: ? 
Velen uaren zon~lag getuige van het laatste wapenfeit i~~ ë.eze 
competitiee eeï.1 g1"ote overwii.1ning op VIOS "ale bek:~"'antng ,ran e~n 
seizoen, waarin ook met tege;.1sla.g moeot word.en afg,3rekend. 
De!'lken ·we slechts aan de .ingr::.jpend0 v.1ij zi;S-iri.s van de opstelling, 
nodig ter versterking V.3.i.1 het eerste. 
!Tu~ dit zou de promo~ie _niet ,kunnen tegenhouden. J3lm.H"nG~ dus 
voor as.~1voe~der Roó de Wa..irt, vrieadelijke v;oordcn van onze 
voorzitter, die de geluk\7ease!"l èn de· dank Vc.1n do vcr011iging 
vertolkte e.1 - hoe zou het a1.1.ders kunnen - .ec~1 straJ.e'ndc 
elftalsekretaris, vervaar,_ijk !3Viaaicmd met 00.1 fototocastel, 
in een desperate poging de huldiging der helden te vereeuwigen, 
1Ji t alles aanschouwend tegen de achtergrond v9-n een v1e0r 
prima georgat1iseerd juniorentournooi, beste Lensers~ we keken 
in de toeko,,st ! En wij 'ni:3t alleen, zoals bleek, 
Plannen van de elftalkom.i:issie voor het volge,'lde seizoen g 

promotie van het eerste en vierde elftal. Al te ambitieus, 
de:1kt U ? Daar praten we nog over. Voorlopig sluiten we ons aan 
bij de feestviérders. Spelers van het tweede elftal : van harte 
gefol'iciteerd en sukses in de K.lT,V.B, 



QI;,?ICIE-~L 
L' BALLOjAGE ~; 

nc. 101 F.C.v.Baggum 9, 6.1952 Oosterhesselenstraat 384 
102 R.A.de Jong 20.7.1949 de Perponcherstraat 128 
103 1 T,G,Kuip 12.5.1953 Genemuidenstraat 23 
104 P.J.J,Hecrem" 9.7.1953 Hertenrade 264 
105 . F.A.M.Bouwman 8.12.1951 Drapeniersgaarde 59 . 
106 : A.Vf.C.Reeuwijk 26.1.1952 1[elis Stokelaan 2068 
107 Th. J. '7, Suykerbuykll .3.1947 De Rade 112 
108 R.Ch.F,Nieuwenhuis 18.4.1949 Hengel olam1 558 
109 1 F. VI .1ï.Merkus 31.5.1953 De Gaarde 201 

VAN DE ELFTALKOi:lMISSIE 

Nu het seizoen afgelopen is ,,,il len wij graag 1Ie elft1llen nog 
eens de revue laten uasseren, 
8e elftal : Dit elft;,1, te sterk L,gedeeld in de 4e klasse, 

is gedegradeerd, Het was een moeilijk seizoen, daar 
diverse zware nederlagen werden geleden, Onc'.adcs alles is de 
sfeer goed gebleven. 

7e elftal .e Lange tijd heeft het zevende kar.s gehad op de eer8 
plaats. lla de nederlaag' tegen S,V.de Jagers volgde 

er nog enkele onfortuinlijke nederlagen, waardoor de kam:?ioens 
kanssen verloren gingen. ~ 

6e elftal e Ons "jeugdige" veteranen elftal ! Zij dedea hot ui 
stekend. :Cr heerste ecrc priDma geest en ook hier se 

het weinig of zij eindigden bovei1a9.n, 

.2_E3 elftal, Geëindigd in de middenmoot. Ook hier een goede sfe 
al had dit elftal diverso malen te kampon met wegb 

waardoor or meor dan eens onvollodig gospeold mo8st s-1ordon. 
4e elftal e Zeer goed seizoen achter de rug. Z,aar Gona troh hi 

Clan het langste eind, hoewel het la;oge tijd dubieu 
vias, wie hier kampio,m zou worden, 

3e elftal: In de onderste regionen geoiné:igd, Prima v1edstrijd 
11erden afgewisseld nwt bizonder slechte. Debet hie 

is mede, dat het elftal dikwijls veranderd moest worden, door 
blessures en afschrijvingen voor een hog0r elftal. Bovendien k, 
er weinig mensen va;o h0t derde elftal <i>p de training, 

2e elftal : EsT elftal va;i het jaar ! Eeu prachts0izo'en. Eve: 
een kleine inzin_ldng maar de eindsprint was 

formidabel, Om regelmatig t,, moeten ,1in:1en brengt ook eoe1 drul 
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met zich mede, een druk ,-mar jullie je bov,m qit hebben 
gev;erkt. Ha alle gelulrnensen van de afgelopen dagen, nogmaals 

oe,1 woord van dan.1<: van de Eco. 

Je elftal : Ons grote zorgenelftal. Yfa·i; i,-:e.ten wo steeds in de 
rats. Vlat v:as het I s maandag3 noeil~jk jullie wcc:-i.-- narr.cn t8 stell 
Meer da·.1 eens z{?.j; het jullie niet ~iëiár 'de· Zin ··zijn gffwecst en 
tocht hoorde~ ·v,-e geen e.a.nmerk::.ngon, Ond:::i.d.i;:s r.:oe:U.i.jkhodPn:, ondan!: 
!',viare, J.ood?.wa1·c druk, hebben jullie je inr.,-,.;zet voor !-081 ;JE.NS~ 
Heel Lenn is julJ.ic rJai.1 .. \:h ;.ar maa-r cJi:::- Pee i~:. het bizcnUsr, Oi'1dff~ 
jullie het "gered" hebben. Volgend so: ~0on -,,olgra j·:11:i.e he;t 
spoor va"-i tv,recè.e on dan . ~ / .. ~ ~ ;;as 1 ·L ·effe ko.n ;; 3~ Lla$Ge• 
Reour.ierenü danken vv5"j alle spolers voor hµn inspanning(.'a v-o.n het 
afgelopen zeizoen. Jullie hsbbon ons geen va.,~ allen -telo~rgesteld 
De ev,mtuelo nieuwe Eco zg,l jullie het komende sei.soon bijstaa,n 
,;12.ar mogelijk. Geven jullie dus allemaal wat j c k:rnt geven. 
Goede onderlinge versijandhm1ding, sportiviteit crr OV".crV,inningen~ 
l7ij 11e,1Sen allen een welverdiende, prettige vacantio en tot h0t 
nieuwe seizoen, 

UITSLAGEH : 

Lens 2 - Vios 3 5 
VDS 4 ~ Lens 7 3 

VlüT HET WEDSTRIJDFRONT. 

1 
2 (onder prot0st van Lens) 

Kampioenspretendent Leas 2 otartte .in de bolangrijko ,wdstrijd 
.tegen VIOS 3 overdonderend, direct nc. de aftrar n.l. kon cn1 
d9r groenzwarte backs clcchtG door een hanrls:Je.2. oen docl:,unt 
voor:cc::icm : strafschop, die door Hans van Dij;:. onborir;polijk 
werd bcn:it. Viós kwam na c1it ,snelle Lens sukses uocr in de aanval 
en het kwam dan ook nog al eens tot gevaarlijke ~Q~enten voor 
het Lensdoel, waarbij Vrouw Fortuna ons niet onwelge,zind was. 
lladat een der VIOs backs bij ec,1 snelle Lensaanva,l zo oags'lukkig 
was in eigen doel t0 schietên kwam Lons boter los en zo werd 
het nog voor de rust 3 - 0 door een s chi ttercmd doalrnnt van 
Peter de Haas. Na de pauze een wisselend spclbe0ld waé'.rbij 
VIOS er na ±. 25 minuten in slaagde door oen fra,ü tegenpunt de 
stand op 3 ·· 1 te brengen, LGns veGrde hierna nog iven op, 

hetgee: resulteerde in treffer van G.Looyestoin on crt Hondrici:.o. 
met tlezo 5 -· 1 stam, kvmm het einde van deze aardige vmds·i;rijd 
en ,ms Lens ;2 IC A H P I O TIJ N 
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EVEN RECHT ZETTEN. 

In de vreugdoroos om wat met onze hoogste tvioe elftallen de laatste 
weken is geschied, wat venzolfsprekend feestelijk gevierd moest 
worden, v10rd in de Lensrevue per Extra Inlage, eon ui tnocliging 
voor !!l:o feestviering gepubliceerd, die niet gehei,l aan de bed0<~ling 
beantwoordde en het onge\'/enst gevolg ha·d, dat juniores en 
pupillen meenden, dc.t hun o.anwezigheid niet gemist kon worden, 
Het is ons gebleken, dat de invitatie, die zich inderdaad tot 
iedereen richtte, in sommige gezinnen bovreemding heeft geHekt. 
Wij h0bben hier alle begrip voor, vertrom1end ove1·igens det 
men mot oen zelfde begrijpen de verontschuldiging bij d0zen 

. aangeboden, vlil aanvaarden. 

VARIA 

'Namens hot bestuur, 
P. Juffermans. 

De spelers van Lens 1 en 2 zeggen hier"bij hartelijk dank a,in 
alle Lenslcden-, donateurs en alle met Lens sy~phntiserenden 
die door hun, bepaald niet onopgemerkt gel~lcven'.I au.i'!.~tczighe:i.d 
bij de laatste zo zware v1eclstrijclen genoo'.'ld0 elftallen zo'n 
grote steun hebben gegeven. 

Als eersto in een hopelijk lange reeks geslc.agden kunnen v:0 
Guido Halleen feliciteren; Guido behaalde n.l. het einddiploma 
van de 5 jarige corsus H.B. S. A aan het lfalcêblijde-col l eg0. 

In Utrecht is het groot feest. Ten huize van de heer e,1 mevrouv, 
Eisenburger - Weyzen, werd een nieuwe wereldburger bezorgd, 
die gaat luisteren naar de naam : Paul. Onze hartelijke geluk
wensen aan het echtpaar, beter bekend onder de namen Henk en Hies. 
Moge Paul voorspoedig opgroeien, on t, z.t., als verenigingsma:, 
in de voetsporen van zijn vader treden, 

Nog meer feest, maar nu ·dichter bij huis, Jos Jager en Sonja de 
Jong geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, dat zal worde,1 
voltrokkcm op zaterdag 6 juli 1963, om 9,40 uur ten stadhuize, 
Burg, de Monchyplein 14, Do kerkelijke inzegeaing om 10.15 uur in 
de Parochiekerk St.Agnes, Beuklaan 186, Receptie van 15.-/17 uur 
Restaurant Corner House, Laan van Meerdervoort 209, 

/ 

Heel Lens verheugd zich met het a.s. jonge paar over deze 
gcmichtigc stap. Want wie kent onze toto-secretaris 011 we mogen 
g0rust zeggen onze toto-secretaresse niet. Voor wie hebben zij 
in de afgelopen jaren niet altijd klaar gestaan. Even een 
t0lefoontjc, en do zaak knam voor elkaar. 

v 
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Bovendien hoeft Jos zich in ee:.1 rGe,ks van jaren ook op ander 
terrein verdienstelijk gemaakt. Denkt U ook maar aan onze gezellige 
contact-avonden, klaverjas-driv,0s en wat diGs m0or zij, 
Jos en Sonja graag v1011son we jullie beide:! heel veel •1!,'cluk, 
1;le zijn er van 0vcrtuigd, dat hot aanbolc.11gs-t8l'.1.il1g Van Lcnszijdc 
nioj zal ontbreken. 

ONS· C.KLASSE-TOURNOOI. 

Zondag is ons C. kJiasse-tournooi een groot sukses geworden, 
In alle afdelingen heerste volop sp::mning c:m zelfs moest overal 
het, doelgemidd0lde beslissen, 
In afdeling I ging het tusGen V,V.P. en Lens. Beiden wJnnen 
driemacl en verloren óén ,1edstrijd. V.V. P. had twee doelpunten 
meer g;,:naakt e;1 ·,, erd dus Eerste. Op de derde plo.ats k·,mr:i Col cri tas, 
dat eigenlijk toch wel het st:IDrkste elftal had, 101aar 7ê.ch in do 
laatste minuut van de la::tstc wedstrijd teg:,n Blo,.m ,ivra,•t de 
overwim:ing en daarmee de eerste prijs zag ont.sé'.a~. 

In afd0ling II v1erd het 0m, nek a2.n nek race tus3en C. .S.C,en 
Celeri tas, die beide ongeslagen bleven en elk 7 pu::;to 1 haJ.ldcn, 
Bier had O. S, C, het bestG doolgcmidclelde. L,ms vro:r:,' c1.erc1G. 

In afdeling III kwamen Lens en O.S.C,clk tot 5 p:.mtc,:1, 
Doel cijfers 5 - 2, Lens 4 - .2. o. S. C. dus u,rstc, Lens tweede, 
G.D.A.werd derde. 

DJJ ZSRST:8 R0NDE VAN HET POLIOTOUIDTOOI, 

is door Lens gewonnen. Vlij hadden het voordeel van ee,1 vrij zwa..ld<:e 
poule, maar daarin werd Lens dan ook noyaal e0rste. 
De eerste wedstrijd tegen Sportvereniging 35 werd gomakkelijk 
met 5 - 0 gowonnen, Tegen DSDO ,/Crd het maar 2 - o, m'J.ar ook 
hi0r waren v1ij duidelijk sterker. 
In de laatste wedstrijd tegen de Jagers, dé'.t drie punten had, 
was een gelijk spel dus voldoende, Hoewel 'Lcms van het begin 
af aan sterker was, ope,1de de snelle Ja.gors midvoor de score. 
In de tweede helft trof Lens echter viermaal doel, zodat het 
0011 ru.ime over~vin·A·iing werd. 
En nu ZATERDAG : DE THEEDE RONDE. 
Onze tegenstë>nders zijn ·;:restlandia, Verburc!l c;, RAVA (?) 
Het programma: 
2,15 t!ur Rava (?) - Lens, 3.40 uur Vorburch--Loa;i; 4 .. 10 uur West
l::1:1clia - Lens. 



Er wordt gesp0eld op de velden van Kranenburg en Zwart Blauv1 aan de 
if.! ;îkduin$estraat. 
])0 ,:,pstelling A.v.d.L0euw; H.v.Leur; D.v.d.Stt1en; P"Schct1.tm1; 

H,1leskcr; C.v.Egmond; G.Raaphorst; J.Dngllicbcrt; 
J~Keotman; C4v.Baal~ J~Hoinc.· 

llc::;erves J.Ravcsteyn, Lej_~_or: dhr.A.v.Gastel. 
Gr(:nsrechter: dhr.C.v.d,llcek, 
S'.:.monkonst e 1. ~-5 nu:r- ::ngang Z·:;c.rt·~BlF.:.UW terrein. 

II.,t G,D, S,T0UiUJ00I voor C,KLASS!!:RS -~- ------
A, s, Zat0rdag nomen we m-:;t 2 elftallen del aa"c1 het G. D. S, tcurncoL 
Er worden door elk elftal 3 wedstrijden gespr,,,ld va,1 2 x 10 nän'..lto::-, 
Ir> elke afd<,lj_ng zj_jn 2 prijzen beschikbaar. 
hlJT PR0GRAffüA: 
-- b 
2,-~ uur Lens -· Velo c 
.,. 1.5 uur Vrodenburch a - Lens b 
4,30 uur Lens b - G.D.S, f 

Uu OPSTELLD~GDH : 

_2. 25 uur 
3,40 
4.30 

Lens c - G.D,S, g 
S.E.P.d - Lons c 
Lens c - Rava b 

"''''fiS ·J : F.v.Boheomen, H.Bgberts, J.v.d.Salm; H,Suykorbuyk; 
A.Jansoen; J.Fretz; c.v.Velsen; C.Vervaa:r;-t> A.Kortekc.n.s; 
J,de Jongh; Th-Hoefnagel; Leider: dhr,11.Hccrschop 

V • V L~~rs c e .A~ erv·a..::.rt~ A,Ncecy;e; J.1!uyen; E, arhcugd; R~v.J3ohoem::!1; 
IL Vorbarendsa; R. v. :Broekhuizen; lto .. .,. Lo01.,";..,..,rén; VI. I!a:'!;-.;;ing; 
T.Heorschop; J,Vercchuyl; Leid0r: dhr,C.Vervaart. 

Reserves C,Rocduyn; H,Cr~ma. 
Sè,me:1komst : 1. 20 uur Leyweg hoc,k Hengelola-'.l.n, 

•mT 0. S, C,JUiiI0RBi:î ElJ PUPILLEN T0URJif00I. 

lfo L oen C,Klasse u,1 2 pupillen elftallen nomen we. zaterdag deel 
u:::n het 0, S. C, tournooi. Er ,,-,orden door elk elftal 4 wedstrijden 
guspculd van 2 x ?'°} minuut, In de u,rst0 sp0elholft verdedigt hot 
eerstgenoemde elftal hot doel aan de kant van het clubgebouw, 
F,, o andere, elftal heeft de aftrap. De. aznwoerdors van de elftallen 
die het eerst in het programma vermeld staan, ontvangen n'.\ afloop 
·• an de Y1edstrijd e,m z.g. wedstrijdformulier van do scheidsrecht"r, 
dat door hen onmiddelli.il: bij de tourno·oilciding r.out wordun 
i;,geleverd, Bif-g(fijk eindigen va;1 meerdere elftallen beslist het 
doelgemiddelde, Het elftal dat het minste aantal togen doolpunten 
hucft is winnaar, Is oo!n dit gelijk dan moeto,1 er cloor 5 spolers 
5 elfmotorschoppcn genomen ;7orden, 



rs, 

Het progr.,mmil is_als volgt : 

POULIJ G C.:CLASSE VBLD I 
14. - V/ilhemus - · Le,1s 
15.- Lans - V.V.P.• 
16.- Lens - O.S.C. 
17,- D.H.B,R,K, - Le~s 

POULE K. C. pup •. V.i.;J",,.D._ 4 

14,40 Leas - D.H.Il,R.K. 
15,20 Velo - Lens 
16,20 O,S,C. - Lens 
17,-- Lens - ~.K.A.V.V. 

OPSTlJLLIJJG'JH 0, S. C. TOUlt::WOI. -- ,. ·-------------

POUL:C J Il.pup. V~LD 6 
1_4 .• 20 v,v.P-: - Lens 
15.20 Lens - O,S,C. 
16,-- R.K.D.E,O. - Lens 
16.40 Lons - R.K~A.v.v. 

C.KLASS:C : R.Bruggemans; ·d.Rothkrans; R.v.d . .:Jemt; F.v.d.Tircon:0r; 
Th. ]ruins; J. '.falsari0 •folff; R. :Cylrnlhof; Th. Brochard, 
J.Cobben; D.Brandonburg; C.Roabel. 

Reserves: 
S;1mcnk_o_mst 

A.Duym; Lcij._ez : él.hr.F.l.fosker. 

----- ··- .... --- Veluweplcin 1. 15 uur. 

L!'ltIS. COI).!1.• A. : ·1.KoUW(.i.'"!hoven; H. Eggers~ C. Schrovcr; R, Bogisch; 
G,-'-'ruinsma; G.v.,l.V0lde; H.v.Hul~t; l,!.,:e flit; 
P.àe Vri0s: J.Disseldorp; L.v,d. elde; 

Reserves~ Fr. Disseldorp; P ,lfoershoelq Leider: dhr. J. Borsboom. 
Sè\menkomst: Veluweplein 1. 15 uur. 

LEES COMB, B, ---~----- B.v. d,La,1s; ?,Blanken; L.Egb0~·ts; C,v.Deelen; 
J. Roozeabrug; H, van Laeuwen; P.A. de H:.i.an; 
1',,Englobort; A.Hoek; J.Rientjes; G,Vredevclà. 

!leser_y.e~: A. Tinnenbroek; Fr. Co',bea. 
Le_ider: dhr,J,v,d.Knaap, 
Samenkomst : Vclui:1.eplein 1. 15 uur.· 
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Dl! CONTACT-AVOND. 

Do zondag jl. clcor d<:, contact-uommissie geore,a;1isccrde feestavond 
iB e011 5Toot succes gr::vrnrdon" Reeds bij het bin11enko:nen gaf 
de fleurig VGrsierdc z2e,l eei1 IE-"ettig a..111zicht~ v~el Le~1sorf> wa.rori. 
C:.0zc avond naar df..; Hon5elolç~2.n gukomci.1; zodc.t reeds spc~dig 
or, velerlei wijzen proviGorischc zitpla:itse-~. mceste:1 îiorde:n 
gr:.. m~alct ~ Mnar ook bij een p:cettig..;: sfcex, g:'.'.SL1 e1" veul m;l.1.cko 
o~ho.pun in een heler rT c:a, '1mnk;'. ;<.follicht in het bo:;inj m~ar 
-t 1,t de gezc:_ligs band oonmàal op t(~tYipE:ratuur vm.s gekomen~ 
b:J.,..3ef or van hot .rmnkke 1

• 1-ü.E.:t Vt..el over. ~:îorkw;.:.a:rdig \?as de,lï. 
oc"k de opmerking van de Belgische Po.ter? Uio toevallig o:1igc 
tijd in ons midden v:,rtoefcle: ••~ijn dat nu do . -uchtore noorder
lin.5e11·1. Ja eefl'.H:lst is er volop, en nlles zondui" oen enkele 
·ï:~1.nklanlc. DG •:twist;; vierde bij de dans hoogtij" Er uarcn 
l• 1J3list enkele zeo::: goudc o.crobt1te;.1 bij. He ziji1 c_r vc.n 
ovortuigè.~ dat een zo:J.fde soo:."t ooi'eningen~ txijdcns eens 
t:~n.in-i_ngsc.von!l, b:~r..il:1-~t nls bijzonl1.·er z~:aar zc•uà.en v1oràe;1 
n 1.nge mcr!jt. . 
J)(_i voor?i:;_tter k.nn toc.n do s·\emr:dnc een ·;,.cogto :punt had bere:ï.kt

1 

n-:\r t-"!t;n g0logenheicl vindo:-::, J.a:~1 d0 spoJ.crn va!l Luns 2~ nogm:.l.2.la 
zi~n felicitaties un clan:c over te br€mgon. Hij 3teld0 de spelers 
e;·; hu~1 cln.mc:3 in hot voo~ui tzicht:, dat hei; b0st11.ur zich evc!"'.,niin 
::::ie'Guigd zou laten, zodat do :promotie ia intieme kring, 

1'!-~g--r:aaJ s zn.J. worden ge::viercL · 
V0Pl to vlug sloeg do klck he,lf oer:. ]'.::c·~ ir.i:stemmiDg van Völen 
Ylc--~·d~ bo slot ::,n Oill r 0g ee:1 l~u:)tj e aan t(; plc.~ckc1'l. 
J3ij?:onrl.er pr0ttig U[!s he.1tï co~{:, da.t _tonr.. om-he.lf "Gv1ec inrukkca ~o . . 
wc;·d geblazen, vol-•,., ha.ndon werderi ui tgestokcn~ cm de; za.e.l 
v1Gcr cp orde te __ brc~gcn,. zodat de kindoreh die op mJ..;:nd~ginorgon 
zu1.:don a.rrivere.1, niet al t.:i veel ,last van ons focst zoude,1 
c,;iclervindcn. Ook onze ba.rlce:pcr \Wrd dcarbij deer eon c1a;1tal 
d::.;.mc s v~el r11erk uit ha.nde41 geu.omen. 
H~t was inderdaad oen :prachtig slot. Allen hartelijk dank. 

I 
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36e JAARGANG (1962-1963) n°42 27 Juni 1963 

Juni 
juli 

Il 

Il 

LENS 1 ZAICAGENDA 
J1.m .comb., LenR 9;12, Pl,P-2 en P4;GDS--toernooL 
Clubc-,vond. 
Fup.,seniorentrc:ining 
Lens Sportd:::g. 

=·- - -. -- - -==--== ==== ==:-. :;::._ == __ ;::;:;:;::;::::;:;;======;:-==::-:: ~===== . ~=::,.:========::::..=. -==-==-=-~= 
RED1\C'rIONLLE OVERPEINZING. 

Het wordt in deze ko:r.kom"1ortijd U,1 redcctio niet gemakkelijk 
g;;1i:t_-;o.kt een leesb:J.rc overpeinzi;1g op p~pier te zetten~ c.c.n[,«.;zien 
c~· nl. nu nog m:::t:r bitter web.ig op voetb:,lgebied gebeurt. \Ej 
,chten het niet meer nodie; nog eens terue; te komen op ,mt e::: Gfga-
1:::>:,f.n seizoen is gebeurd, dit is in de ·voörg,;.c,nde Lensr2v~uer. ::.f
doende b8sproken. W:::-'; u.e toekomst be-';r&ft echter h::dden we .. ~l het 
oen en cnçi.e:r op het h-:-,r·~ ~0k o.l li.ikt de nie1w.~e competitie n~\~~ zo 
ver :::f. D,,r.rbij wille,~ we ons tot onze 2 hongste elftê\lleh ts-,,sr• 
ken die het beiden ongetwijfeld weer niet geL::::kkelijk zull8!1 krij(l'en 
m::sr die, wnnneer zij even:::ls de -1~,stste wedstrijden vnn beide 
elft:::llen weer zo'n grote steun v::n een enthousi:::ste n:::nh.,ng krij
gen, stellig een beho~rlijk partijtje zullen kunnen meeblszen. D::::::r
om hopen wij vsn harte dst onze, tot nieuw leven ge,,ekte, suppor
tersclub bij het begin V,'.ln de nieuwe competitie NIET nverlcè.en mc::::r 
nog springlevend blijkt te zijn; onze hoogste elftnllen zullen er 
c,bsoluut beter d"or spelen, d::t is ons het l~,~tste gedeelte VG!l de 
::fgelopen cnmpeti tie wel gebleken. Een volgendem:::c:l hopen we nog 
even terug te komen op de tr:::ining en wnt dnc,r zoc,ls ::::::n v~st zit 
cf 2-'.'.n v:::st k:::n zitten, nu willen we nog even Uw n:::ndccht op ves
tigen, dct het nog steeds nodig schijnt te zijn onze topclubs in het 

;;: -,·li;;;tnclde voetbnl_ hun zo verdiende zomerrust te onthouden. De inter
totocompetitie drcait ·nl. weer, hetgeen voor 4 nederlnndse topclubs 
weer ettelijke weken verlenging ,ven het toch .'cl zo lange voetbd
seizoen meebrengt. We zien het nut vm deze cr,npeti tie c:l l~ng niet 
meer in, het publiek heeft dit seizoen cl genoeg voetbcl gezien en 
wil nu ook wel eens wat chders, de spelers kunnen zo l:::ngz:::merh:::nd 
r,ok geen voetbnl meer zien m2.cr worden toch verplicht trt het spelen 
ven een reeks extra wedstrijden-. Het gevolg; ongeinteresseerde en ver
moeide semiprofs spelen voor hclflege tribunes hetgeen ons toch echt 
niet zo c,~ntrekkelijk lijkt

1
, noph yaor.de ~rofs~ noch voo1 het pu

bliek. Hut zou o.i. d~.c.röm :-iet b2s'te ziJn Dl2.cr 0een nea.cr ~na.se 
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cluos meer voor deze weinig interess::mte competitie in te schrij
ven. 
SPORTTOT~: Nog 2 toto-ronden nemelijk n°41 en 42 en dan behoort 
ook dj_t seizoen weer to"" h'-'t verleden.Grijpt deze 2 k~nsen een 
o-m-.. m:lsnoc; Uw v~knntie finGncioel· veilig te stellenD Onze i1LJ.e
veringa-'fr.dressen beschikkei1 over v,"'ldoende nieuwe in::,chrijf
kc.~.rten en wij verzoeken U beleefd nu rGcds Uw registr:: tiek;-,c.i·'~ 
bestemd voor seizoen 1963/64 in to leveren.De eerste ronde wcrdt 
op 18 G.Ug. 8. a o. verspeeld en vcor de extr:°1 prijs is reeds een bc
dr::tg v:m cc.f.60.000 beschikbc,ar, reden temeer om de eerste rol,_do 
eon gooi neer een g8deel te vc.n dit bedrc,g te doon. \lij herh:,,len 
èu.s nogr.t'.:~ls: Levert thc.ns r::cds Uw nieuue grijze registrc. tie
k!!Grt in 11

• Dit vDorkcmt tcleurstellinr; bij het nieU\:e séir.D.en. 
KLAVERJASDRIVE: A. s .m-:2nd"g l juli grote klcverjcsdl·ive te·, be
sluit~ Wi,i "Z-,;_--l.idcn het t0n ze(,rs·~e cp prljsbstclle:i:l ir..dicn c:J.cn 
hierc.l'.n Iî10de 3uJ lAn deen, in bet bijzonàtr al cn~!e ouG.,:;~G .. ~·.:-ndcr... 
Enko~.JJ .'"".r:.ntre~;:kelijke :p~ijzen wor(dn ve,or de bcs·Gcn Oi.:tl::r ü c-p 
:leze C\r~nd u::..·~eelo0fd. Deze ~1vo,.,.d. :,,r~l on;;et'!idjf0ld ze:c:i." ---::-.nt:rek
keli jk ,:;,:;:;:den r1oor enige v,ijzigin2'::n in het -~h.:-.:i:.t:4 Pcsi; .:-;_•:i.e 
systc0::1 c.·_ci::r t-:: voeren. Wij zijn ervc.n v-veri.1.:.ig(l è~·t iJ -=~~n L.~t 
eir..dc Y[:11 c '7!~c C:."'r~nd hicrovGJ-' ~eer eri+-hc;usi~s t zult zij.,... . A. s ~ 
r.:ti!['n:1:-,~ J ~-~1lj_ r(;kcncn wij op U r'.1 1.er o.c.nwe7,ighE'id in on3 clubn 
gobouww Cont~ktcommissie4 
PROGRAl\il'iJ. JUNIOREN Elf PUPILL[IT-fröo-q ZAl'ERDAG 29 JUNI 
Juj_5 Le:Îsc mb.- Spoorwijk Bl G2 15/3 V2 · 
3u15 Lens 9 - Spoorwijk B2 G2 16/ 4 V3 
3ul5 Spc:>orwijk Cl - Lens 12 Terrein Spoorvrijk 
2uur Lens Pl - Spo0rwijk C2 Gl 15/3 V2 
2,mr Sp-0 c•rv1ijk Pl-Lens P2 Terrein 5poo:cv1ijic 
2uur Len:: P4 - Spo<';'rlijk P2 . G2 16/ 4 V3 
1ENSCO!!i13, : Th, Suykcrbuijlc, J. Groothuizen, D. v.d. Stecn,A. fü,0è.c;-:·~ij,: 

H.Mcsko-:-, C. v .32:,l ,G.Rn,:,phorst ,J .K c,trrwn,H.Br:::ndenburg, J .He ins, 
Leider:Dhr.R.Blok. 

Lens 9,· R. Ovcrtoom,M.Broeke·, R. Duyvesteyn, A. Clacssen ,A. v .Es, Th. 
Duys ,F. Str:oc thof, J .Jonker ,R. v. d.Acker, G. v. d.Kley ,A. de Brcmrer, 
Ros. ,J .v.Dissel,C.v.d.Gcld.Loider: Dhr.H.K2ctm,0n·. 

Lens 12: els in het GDStoernooi.Res. :H.Vcrhcugd.Leider:Dhr. 
F.Mesker.S,:a:.enkomst: 3uur op het Lenster;rein. 

Lens,Pl:W.Kouvrenhoven,B.Kool,J.Colpc,R.de Jongh,G.Bruinsmc, 
P. v.d. Anr ,A .Hop,R.Nicuwenhuis ,E ,Bckkers ,G. de Hoogd, i7 .Keetman, 
Res.:M.de Wit.Leider: Dhr.J.Borsboom. 

Lëns P2: B. v .d .L~.ns ;K. Schouw, C. Grimbergen,B. Lustenhouvrer ,H .Eggers 
G.v.d.Velde,H.v.Hulst,G.Stevens,A.Hcmbrook,H.Bijstcrveld,L.v.d.Vel 

Yelde .Res? iJ.,lJisscldorp, P .Bl,:,nken. Leider: Dhr.A. Bogisch. Sccmenkomst u40 op he1. .uenstorrein. . . 
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Lens P4: .C. G:roon ,A. v.Es.s.en, Ch. kr.iot ,F. Disseld~rp,F. Blok, C. v. Dec len, 
A.Huis,P,Hc, mskerk,F.Cobben,A.Hock,G.Vr0d. vcld,Rq§_.: R.lfoöfnr.gel, 
H. D-,nkcrs. 18 ider: Dh .. P .Epsk:::np. 
VERVOLG GDS--TOURNOOI VOOR C. KLASSERS. 
·,L S • Z,"c têrd;::-g-nêömt h8t hr.;;gsTë ''i:;::.cift::!l ckc,l ~cr.n het GDS--toG~·no oi. 

Uck .:u •,;o:·,fan or door Glk elftc:l 3 1mdctrijclen 6espceld v::n 2xl'h. 
1kt elft-:'.1 w~• lk het eerst Gt~nt vo::-::icld, ·•,rcrdcdigt hot è.._ ... 21 ~.::m de 
clubtcnt'.:"üj::le.Het ·.ndere clft~l t1·(!pt n.f.Dc wcè.strijd.en begir..;10n 
0m 21.1-•..ir.Bij gcl:i_j:i: cinclir,.::m wnrèon er- do,'.Jr 3 spclo~::.i, dst:ls~h·•pp-::i,1 
genomen~ Het __ nrog-rc.mm~: 

2uur RAVP. c - GDS c 3u25 GDS c - Lc::is n 
?u25 Vc;,lo d •· Le!ls " 15m. pr:uze 

-J 5 111in. VU7.e 4uur GDS c - Velo d 
3m,r Velo d - Rr.:vr: c 4u25 Lens r:- Rr.:va c 
C:·,71Jt...r.;l-.-i_ nr;:-..~dt _('~ het veld d~~ het dich-t..:!i, g2:(;gon iB b:i_j (.:: cl~i:,'-0n::,~ 

ne _ ons !•(J ".li;Lr: ~ R"Brt~cgcï:1;.n, H. Ro Ghk!·~ns > R~ .. , . d. J!cmt, F .. -"-. è. .. E.t ::.:tl~ ··:~ ·J 

\ 1h ~Bruin::;~ J. 1'i;:i.J serie V.TëlI'::', C. Rc~.è2l, Th o Rr~che;rd,: ~ C 0 bb::!n, J;, lJr r.::r1dun ,, 
1)11,::-t~, H. J .:,rl(f.Üh::.i ,, Bi5~~yi.1:.•.J!:t8_t: l u30 l:C:n Lc.113 tc_.rrcin ~ 
'.CT i'OLI Ci.èO?"{N'.'O::: WELP :COOR U;NSGEWC::TNEN. 
--·-·-·-· ----- "·~·-·-·--~-~"•--·--··-!,)ns hocgst0: E-kl~.ssc--clftc-.l ::;tr-nd voor d.0· bijzonder zwc:.l'E. :;.._ck te 
~;,

0 i:.'3selbck€;_ .. , djc vo2:..;_g j'."'.:::~r in d.it §T'Jte t·öernooi docT Lo1i;~ ïJ:..s ,·1-
n0nnen, te .,.ti0rdcdic;ch ~ DQt Lens d:~c:i::bi j f:-:."to!'ict w~s, Z['.l îMl !l~ c;·t: "".:.'l 
beweren.Intog ndocl, het wcrd-:::1 r.iin of moer 1:!ls een m,,cvr:llcr 03•· 
nchc>uwd,dc:t ona elf"!;:::1-mc;de door do. gunstige lo-ting, Jr:chton ·.;i,i
dc cers'te ronde overleefde. In do tweede ronde W[.;ren Westlnnè..i.n., 
R:::vu cm Verbu2·ch de i;c,genct~,nders. Eerst werd R~.v~. ontmaet cm,r:l 
,1c.s Lens duidolij,~ storker, het bL.ef Q •• O.Inde v--lgende vr.dcd-ri;id 
g; ng het tG:;en Verburch. Q,·.k hier vms Lens steed3 in de. r.iucrd'.lr:,c 0 :l 
en met eön fr,·1c.i doclpu..'1.t v.nn Koos Kcctm~:n werd dp bvcrvrinnillG ,:icn 
:f_oi t .'Tensl 0t·èe zou ·~:::gen Wcstlc.ndi~ -gezien do overige ui tslt.,/':!l 
in de poule -een gelijk spel v.-ldoonde zijn.Het w.;rd echte::: ''l•l', vei·. 
diende 1-0 ovcrwinning.E:r;. d~B.rmce h~d Lens ~och zo,vr:2.r în de h217C 
fin::tle gepl:'.::ttst, c,en rc,sul t-:~. t, w,: ~rmoo wij voo: di 0, bijzonder jo:::gc 
elft:ü :tl zeer j;cvreden wqren. Tegenstc,nder in de, h::tlve finc:le w:os 
Celeri t,1s, eon sterk elft::l, w::~.rschijnlijk het· skrkste ven i:!lle 
deelnemers, dnt het hé!d g;,prestctJrd in zijn drie wedstrijden de 
doeloijfers 9-1 te bereiken. Ons strev,m wcs dus een gelijk spel, 
,r~:::rn:c s'crcfschoppen zoudc,n beslissen. Er werd d c.rom verdedigend 
gcsp63ld en toen blGek, dct onze c.chterhoedc,-die dcc,r voer zeker een 
cor.ipliment verdient-de snelle tcgLnst,:mders best "kon hebben", trok 
Lens in de tw:,cde helft ten 1!1:!nv::il.De Elindst.::nd 0-6, gr:f dr.n ook 
de krc,ch1srnrhouding goed weer.Het werden dus strc,fschoppen.Toen 
Lens er in de eerste ronde slechts één wist te benutten, zag hGt 
er "ee;r even somber uit.K8eper Ab.v.d.Lceuw 1üst ons echtc,r ttLreà.
den , door twee schoten te st.•ppcn. In de tweude ronde scoord'.l Lens 
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finale bereikte.Evenals vorig jr,r,r wns de medefinnlist DHC.Zeer 
spr:nnende eindstrijd wc,crin de pc:rtijen goed togc1, áknnr opwogon, 
mn.nr Lens voor,:l tegen hei einde, door een grotere felhc.id iets 
gevc.2.rlijker W0S .De beslissing v:icl in de l:::ntsj!je1minuut toen 
een t,ngnifieke kopb,ü vnn Jnn EJJ.glebert-die het %o~rncoi mu:r 
niet tot scoren hn.d kunnen komen-in de ui torste hoek v2.n het D:iC-
docl v2rdwecn. En toen u::s het tijd en Lens ueer houder van de 
wisselbeker. Jongens, het wc,s een prnchtig r'-sultc.nt en eon mooie 
bokr0ning v:::n een séizoen,w,::c,rin jullie vnl ijver en in een uit
stekElnde tenmgecs-a hebben gvspeeld en gotrc,ind. 
H'!:'.·' GD8-TOERNOOI: Znterdc,g nc::>cn Len,s 12 ün 13 deel nr,n di b 'o.1e:,:- .. 
i: .. ooi éi.r:t nndcr redelijke wcers,-:.nstr:.ndigheden werd ve:rspu0ld ZJ.J 
l1et cp con nog;::l blubberig terrein. Lens 12 112.m konnl!lijl: P-C.n 
voorbeeld cnn het weer: zo:::ls de :::on in de lo.;,p ven do è::1:; elle 
woJkcn tle::1~d verdwijnen, ZD schudde het tY~c.lfdo d.ie r~iiddeop; c.lle 
togonstt~:ià.ers ven z:i ch c.f Oin tenslotte onbedreigd els CH)r3te te 
eindigen. Einclst_':!nd in. de gr08p YGn LBns 12: l. Lens; 2 Velo; 
3.GDS;4,'.'r,.d.nbl,rch. · Luns 13 br::::r,lJt het er minder goeii c.·~, mot 
2 gclij\:0 sr,slen en1verlo1~-zn-·p:-.rJcij werd met to·~ccJ. 2 }.1 C:.1n d0 
derrl:e 1,.:.::,, ~c b2zet.Eindsknd: J..Sr;p; 2. Rev,:i; 3. LGns ;4" G,•S. 
HET OSO-'.!·Cm, .. TUOI: Het C.dftnl,d::::t z::::terdc.g .s.c.n h8t OSC toern,.,oi 

. deelnr,m h,.uft Ol'.d:mks dut dl, e"rstc wedstrijd tugc.m Wilh.:lmus met 
1-0 uord vc,rlorEln toch bcsl,:,.g wetEln to leggen op de lEJ prijs. 
De volgende wedstrijden tegen VVP-USC en DHBP.K werden r~sp.met 
1-0;2-0 en 5-0 gc"onnon. Eel). mooi8 beker kon c.ls le prijs meer 
nc::::r huis genomen uorden. 
Pup. Comb .A had de e0n twoGde - pr:Î.;ls weg; oon goede prcstr,tie temeer 
dn::::r ons elftal ui tslui t,md uit spel0rs best.·nd, die ook volgend 
seizoen nog pupil zijn. De eerste wedstrijd u::s vcelbolovend en 
werd"met 4-0 gwonnen • Alle volgende wedstrijden werden gelijk 
gespeeld. 
Pup: c0mb.B sp~elde met wisselend succes. Uit 4 wedstrijden 
,1erden 4 punten verg.--:ard en eanguzicn ,..ok OSC dit cnntr.l hr.d .: .: 
bchnnld, moesten vijf str::::fschoppen de beslissing brengen. 
OSC benutte deze veel beter en kreeg dcnrdoor de 2e prijs, ter
wijl Lens zich met een 3de plnc.ts tevreden moest stellen. 



D E L E N S R E V U E 
Weekblad v.d.R.K.V.V."LENIG en SNEL" 

Rcdnctie: ~.Poels, Wilheiminastr.26,Loosduinen 

----==-====-===-===== J .K uypers, _lftel.9enstr. 2 5 -'-=Den = Hn~.g========= 

----=-===-==36e _JAARGANG ={1962-1963) _n°43 == 4 =Juli= 1963 ========= 

LENS I Z.~K.AGE!ÎDA:. 
1dng 7 Juli : Sportfü,g. 
mdag 8 " : Clubnvond! l 
1sdng. 9 11 

• : • Leid(rselfkl-Lens 5 ·áunioren. 
rnsdag 10 11 

: Pupillentrc.ining. 
=--=----=--------=----===~---=----=t==-=====-=~========-==-----
,uwe leden: 

OFFICIEEi, 

7 F.C.vcm Bo.g:;um 9.6.52 Oosterhesse'l:enstr.384 

El F . .A.I,!.Bouwmc.n,8.12.51 Drnpeniersg.~c:rde 59 
~ P .M.G. Cormont 17. 5. 52 Genemuiclenstr. 33 tel. 663162 

D R.Geurtsen 28.2.52 Melis Stokblac:n 1936 tel.446737 

l P.J. J .Hèerem.~ 9- 7. 53 Hertenr2de 264 . ; 
bnllctr,,ge: 
'11.F.Stonvé 2.5.41 Sneeuv1b~lstr.9 
J. J .Kcnndorp 23~ 1. 51 Tircpeniersgn-èrde 85. 

stu=nvergndering: In de bestuursv&~gndering v,-,.n 2fl ju!li lj. w0~•d 

sloten de vn,n·l'"lpige schorsing vc:n /1.Vendcrbos op te heffen. 0· .:,i·•· 

.igd zij!lde v·m het feit dc:>.t W. Venderbos zich in de nfgelo_;_oen J,:c.m-• 

·ti tie niet op de juiste wijze voor 'de vereniging heeft ingezet, 

eft het bestuur besloten hem voor il.e komende kompetiti0 niet in 

,t eerste of tweede elftéll op te st~llen/ . 
. "-rversl2gen: Met het oog op het tij:'dig uitbrengen van het jc.nr

,rsl1:g worden de sekrctarissen van d:e diverse kommissies verzocht 

111 j.'.loroverzicht· ui ter lijk 20 Juli J, s. ""n de algemeen sekret·.,ris 
,e te zenden. Je · -:-:-:- l 
c.i een· k,:-_mpinensch,-,p. 

lhar .~,mleiding van het k~mpioenseh"-P van het tweede elft:11 

:eng ik fümk ::an ,,_11e spelers, invc.llers en reserves die hiercwn 

!bben meegewerkt. Ook de d,-,mes en heren supporters en de ::>.utobe

l tters(-sters) die bij de eerste op:c;_oep altijd bereid waren bij 

l twedstrijden voor het vervoer _zorg'te dragen worden hierbij nog-

1~1s hr.rtelijk bedankt. Tot slot van al deze bedankjes nog een spe

lnle vermelding voor de heer Bogisclr die bij de 2 ln~.tste belc.ng

ijke wedstrijden bereid werd gevonden r,_ls grensrechter te fungeren, 

:.nrvOor ook, onze d2nk. ' 
Tev.sns wi.lde ik dank brengen vooride prnchtige c:cdeaux die mij 

ij het diner von zaterdag j.l. door.~nnvoeU.er Rob de W.'.lèrt n2mens 

et= tweede= elftal= werden= overhélndi~d. ~=======~===Il .M. Te =Ivie:!;;i=----= 
ZONDAG A.S. SPORTDA\l ! ! 

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

--
-- / 

;// :. 
"' 



-285----------------------------DE-SPORTDAG _______________________ _ 

Zondeg a.s. wordt weer de trnditionele Lenssportdeg gehouden. 
Wij rekenen weer op een bijzonder•grote deelncme. Voor wie het 
nog niet weet: alle junioren en pupillen zijn voor deelname uit
genodigd.Seniorleden, donateurs err c,ndere belangstellenden zijn 
n~tuurlijk ven harte welkom els toeschouwer. Gezien het bijzonder 
v::.otte verloop van de beide vnrige sport.dagen, hebben wij ge-
mccnd het programme nog iets te ki.innen uitbreiden o.a. met de 

'-· hinkstcpsprong, die echt .niet zo aoeilijk is. Nc--:st de gebruike-
li.:;ke kles~ementsprijzen hebben wij ook en',.e le prijzen ingevoerd 
vc~r de beste prest-ties bij br:ldribbelen, ~doelschiete:1 en pa::,1-
schieten. Do deelnemers zijn ingedeeld in de volgende grcepe:t: 
Gr.o.~l?...A: Lens 1,2 en 3.J,gi~.Ji}'.'..:Dhr.J.Riemen en H.v.d.tfal. GlL6 
_C,r.,c:,.rn B: Lens 5 en 7,}efde,:::Dhr.F.Mesker en ll.v-.d.Steen. IUL5 
.G:e'.:.Q.3Jl. Q_:Lens 5,8en 9._Tu,_id,e.1::Dhr.He.rrem::ms en Keetmr,;'1 .Gl 14 
Greep .D: Lens 11 en 12.Leider Dhr.A.van Gastel Gl 13 
GÎ:ÖË:·µ-Ê: Lens 13 en 14 .Leider Dhr. C. Vervaart en A.Blok G2 13 ü';;:.·;p·p", Len::i Pl en P2.Lefäë"r" Dhr.J.Bornbocm G2 L 4 
Gr_ö~:i-~.: Len~ r3 en P4. j:'",;iêiër Ilhr. J. v.d. Kn~.np en L. Epslrnmp G2L5 
',reep 1:: LeN, J.'5 en P6.Leider Dln-,1.Pinkse en P.Jufferra:,n.s G2LG Gr;;ê~u-Ï: Le .s P7 en Pfl. Leider Dhr. C. Kras. 0

G:?:"f'cap i: clc nieuwe pupillen : F.Baggum, F.Bouwm~,n,P.Cormont, 
R. Gaurtsen, P .Heerema,R,Kr,cnen, Th.Kuip,F.Merkus, A. Reeuwijk, 
F. de Vos ,A .Boggia, J .Kc:,e.nclorp ,H. Schwal b ,B .Kiekens ,P. v .JJ,,r.,burg, 
1:.. '\I' .Dorp,G.Pellikaan,2h·.-Wilh,:i?>us, H. Hoefnagel ,R.Hoefnagel, 
J.Mijsbergh,P.Egberts, H.Liefferi-ng. Le;der•: Dhr.A. en H.Hoef
në.gel. Î 6ok de overige nietiwelingen)en de jongens die niet in een vi 
een vest elftal speelden, zullen in een hun passende groep wor-
den ondergebracht. Denk verder om het volgende: 
-cle wedstrijden beginnen om twaalf uur; - de inschrijving is 
voor de juniorerr·om kwart voor twaalf, voor de pupillen om half 
twcalf. Wie na dit tijdstip komt, is beslist te laat; - behalve 
voetbaluitrusting ook gymschoenen meebrengen. 
HET PROGRAMMA: 
Qroep A ·, 

1 
Groep B 

l.Verspringen 7,Hoogspringen I l.Series 80m. 
1 2.Series 100 m. 8.Inwerpen. \ 2.Verspringen 

·3.Doelschieten 9,Kogelstoten , 3.Doelsc~ie±en 
1 4,Baldribbelen 10.Finale 100m. , 4.Baldribbelen 
1 5.Hinkstnpsprong 11.800m. 

1 
\ 5.Kogelstoten 

6.Halve finale 100m. · ! 6.Halve finale -----------------~= 
A.Inwerpen; ~.Hinkstapsprong;lO.Halve 
,l.Doelkoppen; 12.600m. 

'I .H~o.e:s:o:i::ingen fin, .. .Le öUm. 

100m. 
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~oep C. Groep D 

Groep E 
1-Baldribbelen 
2.Inwerpen 
3.Series 60m • 
4,Doelkoppen 

.Doelschieten 1. Doelkoppen 

.Bnldribbelen 2. Series 80m. 

.Seviee~.80a!l!d, 3. Verspringen 

. Kogelstoten 4.Doelschieten 

. Verspringen 5.Baldribbelén 5- 200 m • 
6.Schijfschietcn 
7,Doelschieten 
8.Verspringen 
9,Hnlve fin.60m. 

. Inwerpen 6. Panlschieten 

.Hnlve finnles BOm. 7.Halve :fin.BOm. 

.Doelschie±en 8.Hoogspringen 
,Finnlc BO~. 9.Inwerpen 
D .4oom. 10.Hinkstnpsprong 

10.Panlschieten 
11. Hoogspringen 
12.l'in:ües 60m, 

l.Hoogspringen 11.Finnle eom. 
2.Hinkstapspr·ng 12.400 m. 

roep F. 
·Hoogspringen 
Series 60m. 
Po.:::lschieten 
Inwerpen 
50rJ .koprol 
Verspringen 
Hel ve fin • 60m. 
Doelschieten 
Bnl dribbelen 

O. Doelkoppen 
1.Finales 60m. 

Groep G 
l ,Sêrfës··60m. ]_Groep Jl.. Gi•opp _T 

2. 50m. koprol • 50m.koprol 1. Ir.:;;e::·p:rn. 
3.Pnc:lschieten 2.Ho 0 gspri.ngen 2.Sc:hijischiets;E 
4. Hoogspi·ingen 3 • Inwerpen 3. :50m .k::p~•,.;l 
5,Verspringen 4,Series 6Cm. 4,Seri.:sc ~OCT. 
6.Holve fin.60m. -5.Pnc·lschieten 5.Hoogsp;,:-,n,-911 

7 .Schijfschieten 6.Afstnndschieten 6.Pn.-,lschi, te.1 

8,Afstnndschieten7.Hnlve fin,60m. 7 .Hdvo fin.Sa~ .. 
9.Bnldribbelen 8.~ ld~i?belen 8.Doelsc~öeten 

10.Doelschieten 9.uobiJfochieten_9.Afstoncschieten 
11.Finnle 60m. 10.Verspringen 10.FincJ.cs 60m, 

2.Afstnndschieten 12.Inwerpen l~.Finales 60m. 11,Bcldribbelen 
12.Doelschieten 12'.Verspringen 

roep J. 
,Afstandschieten 
.Hoogspringen 
• Series 60m. 
• Pac.lscg;i.eten 
,.Inwerpen 

:------------------Mededelingen _____ ----------
:±;De Heren leidèrs kunnen ven de volgorde hier
: boven cangegevén afwijken, indien een bepn:::ld 
l nummer reeds bèzet is • 
l- Bij hoogspringen mag telkens één foutsprong 
t d -, war en overgesprongen. ;, 50m.koprol 

.Verspringen 
, . Halve fine les 
I .Doelschie:ben 

l- Bij verspringen en L~inkstapsprong wordt drie-
60m.l m:rnl gesprongen. De beste sprong telt. Fnut 

l sprongen tellen als O. Wie alle drie de sprongen 
l ~out heeft, meg nog eenmaal o;,l!r:,springen • . 0.Baldribbelen 

.1.Finales 60m, 

.2.Schijfschieten 
-TIJDWAARNEMERS: , 

!e H.H. Bogisch en 
Kok. 

l- Bij inwerpen en kogelstoten krijgt men drie 
l beurten, war-rv::m de b8 ste telt. Een foutieve 

worp of sto~t .Plng· eenmn~l worden ovcrgeda$. 
-Baldribbelen gebeurt era 5 paaltjes op onder

lin,:;e c.fstcnd v= 1 m. ~fon krijgt twee beurten 
WG.[',r\.T,n de sn!-~ls-r.e telt. H0t overslcnn v~u 
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een pnd tje levert 5 strr,fsekonden op. 
- ,Jij doel-, pf\al en schijfschieten en bij doelkoppen krijgt men 
drie beurten.Hetvtotale nnntal punten is telkens beslissend. 

- èiet doel is verdeeld in 
kk 1 h . n t . vn en, zon s 1ern2s 1s 

...,_ : 1.ngegeven. 

i 1Q_L:Ll1Q_l_ 
i _§_t' _2_l_1i_l._ 
1 2 - 1 ! 2 1 

!-----------! 
- Doelschieten gebeurt v,:n:.f de pennl tystip. 
- :è',i~ doelkoppen mng men zelf de bal opgooien. Men moet echter 

:achter een evenwijdig a,,n het doel gespannen lijn blijven en mag 
deze niet r,nnraken, ook niet na de kopstoot.De bal moet worden 
opgeworpen en mag dus niet uit de handen worden gestoten. 

-T', 0 .lschieten: 5 pc,::-1 tjes no.o.st elkao.r op onderlinge g,fst,~nd vnn 
!jUcm. Er wordt geschoten vc::n o.chter een lijn op 11 meter sf
coknd.Het rc,ken ven het middelste pcwltje levert 5 ptn.op. 
G.:it de br.l door de :tuimte tussen 
hut middelste pc.altje en een vnn 7 2 ~ 

4 
~ 

4 
~ 2 T 

,0 ,, pctd tjcs '.lc.n weersk:mten hier- l 1 1 ! l 
50 · ·50cm · -,,,n, dé\i1 krijgt oen 4 ptn. Het re- · cmjOcm 50cm. 

knn ven de twee volgende panl tjes geeft 3 ptn., de rninte tussen 
'.~c:ze en de buitenste p,rnl tjes geeft 2 ptn. en de buitenste 
viel tjes zelf leveren 1 punt op. Gc,ct de bel tussen 2 pc,nl tjes 
d0or en rnc.kt hij d,-:-.erbij een p:rnl tje, d"n krijgt men het hoog
c-te ~1c.nt:ll punten. 

-Jfstqndschieten :Tussen 2 lijnen moet de bel geschoten worden, 
en vrel 15 meter. 15 meter geeft 10 ptn. 14 meter. geeft 9 ptn. 
enz.ènz. tot 6 meter geeft 1 punt. 5 meter en minder 0 ptn. 

-Schiifschieten: De schijf is op het veld n=gebrncht mot kalk
lijnen.Er wordt geschoten vamtf een lijn op llm •. afstend VM de:. 
roos. Blijft de bal op de roos liggen, dnn krijgt men 5 ptn. Om 
de roos heen zijn 4 cirkels getrokken, welke vnn binnen nno.r 
buiten 4,3,2 en 1 ptn.opleveren, indien de bol do.,.rin blijft 
liggen. De lijnen behoren bij het hoogste vak. 

-50m.koprol: 2 deelnemers lopen te gelijk op een 25 meter ba~n, 
die heen en terug gelopen moet worden. Bij vleggen op 10 en 20 
~eter ven de start moet zowe!lheen als terug een koprol worden 
gem::,ekt ( dus 4x). 

Wij wensen alle deelnemers voel plezier en zo mogelijk voel 
nukses. 

JUKO 
============================================================== 
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Attentie Junioren en Pupillen 

Keuring, Een grc.ot. aantal. jurticren en pt,pillen 

mo,;,t zich opnie,1w laten ké,1ren, terwijl er boven

dien nog een· aant.al· jongens voor het eerst gekeurd 

moet ~oraen. Wi~ h~bben hiervoor de volgende tijden 

géresèrveerd'bij
0

het keuringsbureau: . 
Dinsdag, ·g Juli. 6 uur de volgende pupillen: -
F,van Baggum, P .. Cormont, R,Geurtsen, F,de Vos, 
Th.Wilshaus, H.Schwab, J .Mijsbergl:, P.Meershoek, · 

H.!.ieffering, B.Kiekens, P.Egberts, P,van Domburg, 
G.Stevens, ·F.Disseldorp, M.Teunis, L.Rothkrans, 

P:de Vries, :P.Lustenhcuwer, P.A.de. Haan, C.Esser, 

R.Berckenkamp, H.Pijnapyel, J .Matla,. P .Hiep; 

C·. Schrover, • G. i.rredeveld,. SP..menkcms t: • Leyweg, hoek 

Hengelo:l.aan om 5•, 30• uur. • 

Dinsdag. 9 Jul'i. 7 .1'5 Uui;:, äe Volgende" pipillen: 
i'.v.d.Aár, E.Bakkers,_· A.i3ilderbeek, 'G,Eruins!!ia, 

;'.;,Colpa', J·.Demoyer;' C.Croèn,' P".Hèeins1.ccrk. G.de 

!iopgd~ B.l-Ioogeve!')n,. A'.Hàp,: P._de Jongfl, c:r.~ot, 
A.;.ascuere, J3.Lpstenho;µwe;r, H.,0vG.rbeJ,k, _J :Schutte, 

A.Tinpenproek, R.yan;wassem,. G.J)uyv.e.steyn, 
A.Hambrook, P.y.Dijk, B.Ko,01,.·F .. Merk,,!-ls, J .Pynappel, 
Tb.Kuip, P.Heekema, F.Bouwman, A.Reeû•;ijk. 
Samenkcîns t: Leywèg, • hoek Henge'lc"1.aan ·om 6. 45 uur. 

~/cc:1sdag. 10 Juli, 5.30 uur de volgende junio;en en 
. pupillen. 

C.Blo'k, J .Bijsterveld,. C.Grimbergen,. W .Keetman, 

B.v.d.Sprong, F.]elvensteyn, F,.de Heer, Tb.Janssen, 

P.A.J•.v.d.Berg, J .Schcuw, L .• van Leeuwen, R.Hoefnagel 

E.Verschot:r, A-.Jehee,.-.M.v.Dorp, B.H<lt, G.Pellikaan,· • 

R.Kraanen, A.v.Essen, A.Kort.ekaas, R.NieUwènhuis, 

E,_Degener, C.Vervaart, R.Blok, 'F.Herremans, R.de' . 

Jong, R.H,lshèime.r. 
Samenkomst: 5..10 Lijnkamp, de la Reyweg. 

Woensdag, 10 JulL:,_de \•olgende jun;ioren: · 

7.15 uur: F.v.Bo..½eemen, H.Brandenburg, R.Brandenburg 

· D.Brandenburg, Th.Broekard, R.Bruggèmans, 
•C .. v.Egmond, F.Straathë:if, J.de Waart, 

F .Neecke .• 
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vèrvolg keuring: 
7.30 uur: A.v~n Es, R.Eykèlhof, R.de Groot, J:Heins, 

J.M1ddeldorp, G:Raaphorsth C.Reabel, N.Roth
krans, _P.Schouten, D.v.d.~teen, M.Broeks, 
Th.Bruins, J.Cobben, J;Walsarie Wolff 
R,v.d,Aoker, Th:Suykerbuyk, R.de Jong, 'w.Egger 
J.Holt. 

Deze jongens werden om·7.15 uur resp.7,30 uur verwacht 
bij het keuringsbureau, Bierkade.l, ·(hoek Wagenstraat). . . . . . 

• Pasfoto's 
De volgend~ j~ngens dien~n 2 pasflt~•s in te leveren: 
P.v:~-Aar, E.Bakkers, A.Bilderbeek, .C.Blok, G.Bruinsma, 
J.B1Jsterveld, J.Colpa, J.Demeyer, C.Grimbergen C.Groen 
P.Heemskerk, Q.de Hooga, B.Hoogeveen, A,Hop, P.de Jongh, 
W.Keetman, C.¼amot, ~.Luscuere, B.Lustenhouwer, H.Overbe 
J.Schutte, B.v.d.Sprong, A.Tinnenbroek, R.v.Wassum, 
F.Helvensteyn, G.Duyvesteyn; F.de Heer, Th.Janssen, 
'F,A.J.v.d.Bergh, ·A.Hambrook; P.,•.Dijk, B.Kool, J.Schouw, 
H.Pijnappel, _J.,r.Adrichem, 'R,Blok, Th.Br-uins, Th,Brochar 
·M.Broeke; J;-Cobben, R.Du;y-vesteyn, A.v.Es, M,Hcrremans, 
J .Middèlaorp, C.Rèabel, -F.Straathof ,· A .. v.11: 1steek, H.Wubb 
H.Zoet; A.Verburg, A~de -Vries, P.Meorshoek, B,Holt, 
1/(.Eggers, H.Gl'oo1;huizen.• 

Inle;er~n bijdhi.A.van Gasiel, Tomitenstraat 166, v66r 
15 Juli a.s. of Zondag cp de sportdag of bij de keuring. 
Denk erom achter•op de f::itc j,è naam.te vermelden. 

Leiderselftal - Lens 2 
Dinsdag, 25 juni v~nd onder slèchts geringe belangstelli 
een belangrifke wed~trij& p~à~t~, :n~.van een elftal van 
jun:i,crEl,n- ef! P.Up:i_lle!}le,ide.rs·, verst~rk.t met cnze algemee 
qecr.etaris en ;de ;train~r;; te:isen cns .hoogste :S-klasse ·. 
elft1l,l; Die geringe bela11gst.ell ing "{BS heel verklaarba_ar 
want de wedstrijd was pas daags \evoren uitgeschreven. 
Het was JVe~igens maar gced ook, want op het door een 
onweersbui ondergelopen veld hadden de - iets zwaardere 
leiders meer moeite ·,om overei'nd te blijven dan hun licht 
voetige tegenstanders. Het waterbalJ:et eindigde dan cok 
met een 2~1 stand in het ~oordeel van de junioren. 
De J:eiders wiilert echter' óp een droog veld revanche neme 
en wel ::ip Dinsdag, 9 Juli ·om 7,30 uur. 
Opstelling Lens 5 als vorige keer. Het leiderselftal 
wordt op de sportdag bekend gemaakt. 
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LENS I ZAKAGEND~ 
Maandag 15 Juli : Clubavond 
Woensdag 17 11 : Seniorentraining; pup.tr,üning stopgezet 
-=---=-=----===== ·=======-============================-========= 
REDAC IONELE OVERPEINZING. 

We troffen deze week in de II Sportkroniek 11 een bijzonder in
teressant ~rtikel aan over het 4-2-4 systeem, hetwelk ons op de 
ged~chte brc:cht aan dit moeilijke onderwerp eens een redactionele 
nverpeinzi g te wijden. 

Het vreemde met genoemd 4-2-4 systeem is nl. dat het niet, zo
als velen ten onrechte menen, een vrij simpele spelmethode is 
maar dat het een der moelijkste te spelen systemen is omdat er 
aan de spelers die vergeleken met het SSS (stopperspil.systeem) 
een andere tc.ak gnm vervullen bijznnder hoge eisen worden gemeld. 
Vlat zien we nl. gebeuren: verdedigend ver::;ndert er niet zo heel 
veel, alleen een der kanthelfs trekt zich definitief in de verde
diging t~rug maer op het MIJ)DENVELD vol trekken zich wel doge lijk 
grote veranderingen. Immers wat vroeger DRIE spelers op het mid
denveld deden moeten nu TWEE SPELERS doen wnnruit logischerwijze 
vr'lg; dat de kwaliteit van gen,.,emd duo dus, om het gemis van die 

,.dorde m::n te compenseren, wei bijzonder goed zcl moeten zijn. Men 
heeft hiervoor dus echt wel een bijzonder soort spelers nodig en 
we vr11gen ons in allen gemoede af of er veel betalende clubs in 
Nederland zijn die over zulke spelers beschikken. Aanvallend ver
andert er ook iets: aan de vonrlinie wordt nl. een .1nn onttrokken 
die :els architect achter de ocmval opereert maar die tegelijker
tijd als ferbindingsm~n met de (uitgedunde)middenlinie tungeert. 
Ook ~nn de speler die dezG functie gaat vervullen wordt bijznnder 
veel gevraagd: snelheid, een uitstekend tactisch inzicht en (vo.n
zelfsprekend) grote technische. cnpnci tei ten. r7ij denken hierbij 
bv. :wn een speler als Raymr,nd Kopo., con brillc.nt voetbdler met 
zeer grote cnpaciteiten, die voor doze plnnts geknipt is, hetgeen 
c.l wel duidelijk gebleken is, Lopen er echter ook in cns goede 
vcderl::nd voetballers vnn een dergelijk form,;ct r0nd ? Wc manen 
dit te moe tem betwijfelen GTonals we reièdS ( onze ) ons vermoeden 
kenbaar mnakton dat middenliniespé.lers voor dit 4-2-4 syske• 
(in Noderl.) die d~.ar N>k mirkolijk voor GESCHIKT zijn, in lfoder
l~nd. wol zéér dun gezc.c.ià. zulleu zij:-i. ';!o k11-1 ,.c'l de::h;:J.ve d1~s 



---------------------------------------------------------L7w-_ 
concluderen dnt: 1) het 4-2-4 systeem mot d[•.crvoor geschikte 
spelers een zeer goed systeem is; 

2) de eisen voor middenlinie -en teruggetrokken 
voorhoedespolors bijz~nder zweer zijn; 

3) dergelijke spelers in Ncderlcnd, die over 
reeds genoemde cop~_ci tei ten beschikken, bijzonder zeldzr:::m zijn, 

4) tocpcssing vnn het 4-2-4 met decrvoor NIET 
geschikte spelers hot voetbclspel tnt f.Gn lr>uter defensieve aen
gcl0gcnhcid m-::okt. Op dit punt 4 hopen we een volgend m.::nl nog 
ui tgcbreid terug te komen. Het is er bc:1--ngrijk genoeg voor. 

-:-:-:-:-
Oill'FICIEEL 

Nieuwe leden: 
/52î P.J. J .Heeregic 9. 7. 53 Hertenrnde 264 tel. 665669 
-522 L.A.B:.U.Hûnrichs 4,2.43 Thorbeckelccn 415 tel.393447 
✓523 R.A.de J0ng 20.7,49 de Perp~cherstr.128 tel.393447 
-524- J ,C.v.Kleof 4,12.42 Cnpernicusik:an 139 

...-525 Th.J.v.Kleef 4,9,44 i!l, 
- 526 R.H.Krcnnen 15.1.52 Bothcstr.35 
_527 Th.G.Kuip 12.5.53 Gcncmuidcnstr.23 
~528 F.W.M.Merkus 31,5.53 De G,-,.::rde 201 

tel. 671838 
Il 666163 

....-529 R. Chr. P. Nicuv,enhuis 18. 4. 49 Hencglolcnn 558 
/530 A.W.C.Recuwijk 26,1.52 Mc.lis Stokele1cn 2068 tel.673~02 

...-531 B.P,M. Steyn 11.11.36 Kokosnootstr,50 
- 532 Th,J.W.Suykcrbuyk 11.3,47 De RGde 112 
.~533 F.A.do Vos 17.7.53 Drcponiersg~nrde 96 
,...... 534 A.A,M. Boggin 2. 2. 50 fümdveen 273 

#hrl';; llot-:,11,e - : - : - :-

-Peter Meershoek is onl:::ngs gcslnc,gd voor het diploma HTS Afd. 
Weg en W:::terbouwkunde, met wc.lk heuglijk feit wij hem nctuur
lijk v,m hc-rte fvlici teren. Minder prettig v~"r ons is het d::: t 
Pctor zijn verwor:ven kGnnis in Zweden in prnktijk gcct brengen, 
vr". .rdoor hij dus gcnoodz:ic:kt w-rdt Lens te verl::ten. Peter, wij 
vinden het bijzonder jnmmer dc,t je nu uit de Lensfc:• ilie ver
dwijnt, vre w(mscn je och-ter d'.".c,r in Zweden het nllerbeste en h<"
pen dc,t je Lens niet zult vergeten. 

-Een blijde g0bc,urtenis vond pl:::c,ts bij de familie Krol, nns lid 
Piet en zijn vrouw werden nl. verblijd met de geboorte ven hun 
zesde spruit, Christa genccmd. Onze hnrtelijke g.:,l uh1ensen. 

-:-:-:-
PROGRAMMA JUNIOREN EN PUPILLEN 
-15u30 Lens 13 - Pl 
-13u45 Pup,comb.A - B 

VüOR ZATERDAG 13 
G II 12/3 V3 
G II L 4 V3 

JULI 1963 
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-------------- ------------------------------------~-----------
De opstellingen: 

Lans 13: A,Vcrvnart, A,Nc,cckc,A.Duym,C.Rooduijn,R.v.Bohec!'l~n, 
,î, Ylcbbors, H, lfr:ring,H. Verbnrendse, F, lfocrschop, N. v. Leem.en, Th. 
Hocfn:::.gel. Ros.: F. Hcrremnns ,H. Crnm:~. Leider: Dhr. C, Verv:::.r:rt. 

Lens Pl ,-\1/K0 m,enhovon,B ,Ko<'l, J. Colpn, P. de J ongh, G .Bruinsml:, 
P.v,d.Ac.r,A.H·-p,R.Niu-:u nhuis, E.Brkkers, 11,dc Wit, W.Koetman. 
Res,: G.dG Hr0gd, l!.Eggcrs. Leider: Dhr.J .Borsborim. 

Lenspup.co~bA en B. 
Voor deze wedstrijd w0rden de volgende spelers 0pgerocpen: 

F. v .B.~ggur.:,F ,B0uml:n,P. C0rmor. t, R. Gcurtsen, P ,lfoerem:c, R. Kr.:::;nen, 
? ,Kuip ,F .lf:erkus ,A. Roouwijk,F. do V,:,s, A. Bog0 io; J. H"-.~ndorp,H. Schmü, 
B. KLk0ns ,P. ·,c.n Domburg ,H. v .Dorp,G. Pellik.::1:m, Th, Wilsh'..!US, J .Mcys-• 
berg ,H. Lieffering, R. Bos, Y .Hocfnc.rrel ,R. Hnc•fn,:,g0l ,G. VrcdevG :;.r1, 
L.Theunis. 
Afschri.ivingGn bij dhr.A. v.::n Gnstol, Tom.-tc.nstr.166 ;tel. 339~00 
v66r vrijd~gnvond 19uur, 
PROGRAMMA HOJ::NSDAG 17 JULI 1963: 

-2uur Ccl~ritas Pl - Lens Pl 

De pstelling Pl ,.oc:ls voor Zl'!tordng st:ic.t gGpubliceerd. 
Res,: G.de Hoogd, B.v.d.L,:,ns. Leider: Dhr,J.Bosrboom, 

KAI&PNIEUWS. 
Voor groep I (21-27 juli) g.::':n de selocticwcds'~rijdcn V"llcyb,:,l 

en do knmpbe;sprc,dng vrijd::5/'!vnnd ni;:,t door. Dit wordt nu dinsd2g
,:,vond ~m 7 uur op het v~ld. 

Vo_or groep II ( 27 juli - 3 ,'.:lug. ) zijr, er dondGrdngvond 11 ju
li om 7 uur selGctimvcdstrijden volleybal en è..::nrnc. de g~bruike
lijke k~.mpbcspreking. 

Denk om de " zwe, ver klaringen 11 • 

Bi,i de pupillen nog één pl-:cnts vri.j. 
:roor f"milie-nmst::ndighcden k:;n J.Disseldrrp niet mee p knmp, 

Er wordt nu nc,1:r eon plnntsvervnnger gezocht. Een eventuele gogc
digde kl'!n zich bij dhr,A.vcn Ge.stol ::nnmelden (tol,339900). 

DE PUPILLENTRAINING op wccnsd.ngriiddng komt v"n:cf hcdGn to ver
ve;llen. 

DE SPORTDAG 
z~ndl'!g j,l, werd de 22e sportè.ng ondnnks het slechte 

en notte veld gehouden. De opkomst wns groot, voorcl bij de pu
pillen en C-klasse junioren. Het totc2l nnntnl è.eGlne,oers was 
145, wn::,rr.oo een nieuw rekord werd gevestigd. 

De uitslêgen stnnn hierrnder vermeld : 
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Groep A. 
1. 'l'.v.Egmond 
2. F.Kloin Bretel. 
3, H.Hoek 
4, A.v.d.Leouw 
5. A.Vcrb~rendsc 

Qroe~ 
1. W. Eyckelhcf 
2, R. Overtoom 
3, J.Smeel.o 
4, F.Strtè:::thof 
5, C.Dogener 
6? F.de Brnuwer 
7, J.Jouker 
8. R,do Groot 
9, W.Eggers 
lU,]'.NeeckL 

Groep E 
l.H.H:::ssing 
2.A,Ikocke 
3,J.Blok 
4.J.Nuyen 
5. R. v .Bohemen 
6.F •. Herrem~ns 
7. I .Heer schop 
8, 'l'h.Hoefncgel 
9,R,Blok 

10.B.Epsknmp 
ll. H. Verncrendso 
12.J.Holt 
13. C. Ro•'duijn 

GroGp F. 
l .W.Kudmnn 
2,F,de Jongh 
3,A.Hop 
4,11'!.de Wit 
5.H.Bijstcrveld 
6.J.Colpn 
7.L.Btèkkers 
8.H.v.Hulst 
9,H.Eggors 

22 i/2 ptn. 
25 
25 
29 
33 1/2 

29 
41 
42 
47 
52 
54 1/2 
59 
60 
67 
99 1/2 

40 1/2 
~7 
48 1/2 
54 1/2 
55 1/2 
73 1/2 
74 
74 1/2 
75 
85 1/2 
88 
96 il/2 
97 

47 
64 
64 1/2 
65 
66 
75 
77 
84 1/2 
89 1/2 

Groep B 
l.K.KcE.:tmnn 
2.H.1fosker 
3,J.Engl<:.bert 
4. D. v. d, Stc,en 
5,C.vnn Egmnnd 
9. W. Verbnrendse 
7,R.Petcrs 
8. G. Rc~phors i, 
9,J.Groothuizen 

10.J .Hcins· 
11.J.df W:-:.2rt 
12.H.Brn~denburg 

Groep D. 
l.J. Cobben 
2.'l'h.Brochnrd 
3. H. Ro thkrnns 
4,C.Rocbcl 
5. 'l'h. Bruins 
6.R.Eykelhof 
7.F.v.d.Brec.mer 
8.A.Kortck:::cs 
'.,.A.Jnr.ssen 

10.C.v.Vwlzen 
11.H. Verheugd 
12.D.Brandcnburg 
13.J.Frctz 
14,J,Wnls Wolf 
15. R, Nic Ul"Onhuis 
16. C. Vervaart·, 
17 .H .Egborts 

lü.L.v.d.Vclde 
11.B,Lustenhouwer 
12.C.Grimborgen 
13,M.Bruinsmn.. 
14,B,v.d.Lnns 
15,G.v.d.Volde 
16.W.Couwonhoven 

24 
41 
53 1/2 
54 1/2 
55 1/2 
59 1/2 
67 1/2 
68 
76 
92 
93 1/2 
95 1/2 

41 
49 1/2 
61 1/2 
68 1/2 

,. 76 1/2 
79 
82 
84 
85 1/2 
91 1/2 
95 

102 1/2 
110 
113 
114 1/2 
118 1/2 
'.1.52 

91 
103 
1U6 1/2 
111 
114 1/2 
114 1/2 
116 1/2 



----------------------------------------------------------------
Groep G. 

1. R. v. Wr.s sem 
2, P.Heemsl:crk 
3,T.Luscuere 
4,C.Schrover 
5,J.Dusscldorp 
6.J.Duyvcstdn 
7.L.Huis 
8.B.Hooggveen 
9 .F.Blok 

10.F.Cobben 
ll. A .Bilderbcek 
12.G.Vred.veld 
13.C.Groc.n 
14 A,Hoek 
15. Ch. Lnmot 
16.P.Blnnken 
17.R.Bogisch 

Groep I 
1. F.de Klcyn 
2. H.v.Berlo 
3. A.Jehcc 
4. P.J. v. Doeveren 
5, E.v.d,Broek 
6. B.v.d,Putten 
7. W,Sch ·1 tens 
8. G.v.Be.vcren 
9. P.F.dc Hcr,n 

10. B.v.Lecuwen 
ll. ;;, TéOunis 
·12. E.Verschoor 
13. F.de Heer 
14. G.Stcinmcn 
15, R.Kok 
16. L.Rothkr::ms 
17.w. Englobcrt 
18. R.lforckonknmp 

45 1/2 
52 1/2 
75 
75 1/2 
76 
83? 
83 1/2 
89 
91 
94 2/3 
99 1/2 

101 m/2 
104 
104 1/3 
108 
110 2/3 
134 1/2 

43 
54 1/2 
57 1/2 
63 1/2 
70 1/2 

. 80 1/2 
81 
86 1/2 

103 1/2 
104 

105 1/2 
106 
106 
118 1/2 
118 1/2 
120 1/2 
122 1/2 
149 

Groep H 
1. H.Ovcrbeel 40 1/2 
2,P.vnn Dijk 67 1/2 
3,P.Mnnders 70 

f.4.P.d- Vries 76 
,5,P,A.tlG Hnnn 76 
6?C.Blok 80 
7.J.Demeyer 88 
8.P.i",iltenburg 91 
9,P.v.d.Brc~mer 92 
10.H.Dnnkcrs 93 
11.H.Pijnnppcl 98 
12.C.v.Do~len 106 1/2 
13.F.Th~mnssen 112 1/2 
14,F,Disseldorp 124 1/2 
15,A,Hoitink 128 1/2 
16.E.de Groot 130 1/2 
17.L.Egberts 131 1/2 
18.F.Hclvcrsteyn 140 
19,B,v.Gorcum 156 

Gr0ep J 
l.R.Hoofnngel 
2. F. v .B~.ggum 
3. H. Lieffcring 
4,P.He_remn 
5. l!. Hoefnngel 
6 .I.Kuip 
7 .F. Wilshnus 
8.R.Bos 
9,F.Mcskcrs 

10.F,Bouwr.i.~n 
11.F.Vos 
12.R,Pcllik-:on 
13,P,v.Doroburg 
14.J,1, v. Dorp 
15, H, Schwck 
16.P.Lustonhouwcr 

41 
51 
65 
65 1/2 
81 
87 
88 1/2 
88 R/2 
89 
92 1/2 
95 
97 1/2 

100 
102 
103 
112 1/2 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: -
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QPKAMP /. ,, ., 
· ' · Als a.s. zondag da heren A.v.Gastel on C'.v.d·.Beek' 

mot eeri groep junioren per fiets in zuidolij ke richting trokkçn ·· 
"op weg naar hot sportkamp,' zullen onz0 goÖdo wensen 11,,cin yçirge:.. · 

, zollen; Als het ,a:an ons lag, mochten· ze reken,rn ·op. acnt dàgori 
- · ;;itralGnd weer; windje md" 9p do fiet'stochton, ~pànnonde Sport_-

. wodstrijd:m on dan bruingestoofd weer naar huis. ·. • 1 ,. 
· , . · Ook do groopcm, · die: later _op kamp gàan ,gupnch,:.•µJ 
g0en haar minder. Via weten, dat 'velen vol :rijk0 v0rwachtingen 

· hun spul,len pakkqn en d" kampv100.){ gaan erv.e;rén als, -:ion hoor lij-. 
ko tijd, We weten echter ook, wat cfo oor.zaak is van do diop/J 
rimpels on van de ·zorgelijko trek, di.:: v1ij tot onzi; béangsti
_ging o·ntwaard,m rospoctieveiijk ·op .do -véorhoofden· on om do mori-
dèh van do leidors, :· 
. Kijk ./DE vorige jaren viel do jàarv'.lrgadoring juist 
kort voer da kampwokah on altijd waren de bazoc,kors iri G·eli der·" 
g0lijke gulla ·bli;j., dll,t do. col10cte, · die notabonea nioto0ns op_ de 
agenda stond, oen groot succes word. Nuechter -vergaderen wiJj. pas.· 
in sGptcmbar. Val)daar die rimpels el) zorgelijke trekken,' 

~ · Mag ik nu een voorstel ;doen? Ponningmaoster, schiét de 
,kampkommissiël f' 100,- voor, En-op de komande Jaarv,;rgadering 
. gaat weer do hood van do hoer v.L1,1,xemburg Sr. rond .. · Dat_.be'l;c

kent: weg rimpels f weg zorgelijke trekken /..weg jongens 
voort naar het kamp///// · 

•· .... ·, 

P. Juffermans . 
. OFF IC IEE!,. . 1 

VAN JUNIOR TOT SEfilQ& 

. De ond0rstaando lodon hebben thans hun periode waarbi[ zij, 
als junior, de Lenskleuren hebben hccg gehouden, afgcsloten. 
In dG kom0ndo kompetitie worden zij in een s0nior elftal inge
deeld,•' .. De K,N. V.B. schrijft nu' voor; dat ·de_ze jongelui opnicmw · 
moeten gekeurd, Zij zullen dns,'Voor ], séptcmbcr a.s. hiervo?r 

·moeten zorgen, Het is verstandig indi~n zij zich direct met het 
, 

\ 

.. ' 
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Haags Eureau voor 'Modische Sportkeuring in verbinding stellen 

zodat oen . on ander tijêiig in orde kan worden gemaakt, 
Hier volgënde namen :J. do Bo~r- B.Brouwer- M.Bruinsma-

, Q. do Hcogd- J,Jansson(stationsweg) J.v.d.Knaap- J.Meyor-
1'.,Polman:.. A, Verbarondso- H.v.d.Wal- E.Warmordam. 
1oor de7,e'jongelui moot teven~ oen nieuwe spelerskaart bij de 
K.N.V.B.·wordon aangevraagd, Hiortèo is hot noodzakelijk, dat 
zij uiterlijk JOjuli a.s. oon 1pasfotobij hot secretariaat in
lovor4n. Mogen wij op medewerking rekenen??????? 

' '· 1 

KEURING. 
Van do navolgcndo senior-loden ontbreekt nog oen keuringskaart. 
Van onk0lo andorèn is de keuring 3 jaar geleden geschied, en 
moot thans horha:ald vierden. Om met ingang van 1 septombor a.,s. 
in con elftal te kunnen worde~ ingedeeld is keuring voor deze 
datum nodig. Ook zij moeten dus direct naar het keuringsbureau. 

' ' ' 
J.Aldors - li.Diotz --,G.van Duurun - F.van DIJK -C. van Gein -
L.Hansson - M,ll:olv~nsteyn - B.lfDndrichs - A,Jansen -1.Hendrichs 
G.Komperman - J.C.van Kloof ;Th.J.van Kloof -J.v.d.Kloy -G.Lam 
J .Schutte -B.Stoyn - W.Stoovó- P.Stravor - L. ter Moor -J. Valdink 

SPELERSKAARTENk 
Onderstaande senioren moeten voor 30 juli oen pasfoto bij het 

secretariaat inleveren. Run spelerskaarten mooten werpen vor
niowd, hetgeen evonailias voor 1 september dient te geschieden •. 
Gaarne spoedig de fc to I s. . ; , _ -
J. Alders -F .Bierhof -P,, Davis -F ,Duym -H.. v .Dijk ( v .Boetzelaarlae.n) 
J .do la Fuente -P,'de Haas -M,Helvensteyn -1.Hendriohs -A.Jansen 
A.de Jnog -J,C,.van Kleef -Th,J.van kleef -H..LÜling -N.Pannekeet 
J ,Smit -R.Steyn -W.Stoov& ,-1,,te_r Meer -1,Thomas -F.Veelbehr -
J. Veldink -A, Walison, ,, j 

KAMPNJEUWS, 
Voor de eerste krunpgroe.JL, die zondagochtend ne,ar Vught vor~ 
trekt, geldt het volgende: 

1 'Bagage inleveren zaterdagmiddag tussen 2 uur en 2,30uur 
op ons veld. Het vertrek is bepaald op zondagochtend tien uur 
Voluwaploin. Denk om de zwemverklaring/ Zatordag inleveren/ 

!fil!edo Kampg~!!JL: ook nog deze W9Ck zwamverklaringcn • 
inlavcron. Inlichtingen : t/m zaterdag bij de Haar AvGe.stel 
Tomatenstr.166, tel.339900 Daarna bij dhr. J.Bosrboom, 
Laan van i,!eordorvoort 567. tol, 604657. -

I 
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---------------------------------
PASFaro•s ·.' 

Op onza. oproe·p pasfoto's in te loveren hobbcm nog lang 
niet alle bctrokkonon goroagecrd. Zij dionon-,r thans onmiddclij k 
voor to zorgen, dat dit in orde komt.' Om hct moor pr.:;cies te 
zeggen: zondag gaan we op rkamp .. Zatèràag moeten c;iufos alle b0-, 
sch0idon naar do K.N.V.B. Dus uite:rlijk zaterdag moot.:m do pas
foto I s binnen zijn, ·Aan do hand hi-,rvan wordon deo olftallon ' 
ae.n .dG bond opgGgJvon. , _ , , 

Vlij b,:,houdon ons dus hot recht voor dJ jonges die zaterdeg 
hun portret nog niet hebben ingeleverd in soptGmber niet op 
to stollen en pas voor wedstrijden in aanmerking to lat0n komen'. 

- als een nieuw elftal kan worden ingedeeld. . · 
, JUÓO 

HOE.V i..BL Keer al ? 
1 1 

• 

. Zo waren de tol kwijt, d0 organisorn_n van do junioren-
sportdag. Nou, b;:,tcr do t-:1 dan do .kluils/ _ Dit laatste , 
do hor on doen terug vinden zou mijn zwákkG krachten to bov,m 
g~an. Do tal k1n ik ze yml terug bozorgon. _ 
',,ij beginn:n op 11 augustti.s 1940 Lit vias àe datum van onz0 
.:;0rsto sportdag voor junior,en, van wi.::, or twn J8 deelnemers 
e.an hardlopen, doelschiat,m, hal terw,{dlioop on ostafetta. · 
In do and.orJ oorlogsjaren was het aantal d.:,olnGmers achter
oanvolgens 42, 47, 55,en75. De eerste naoorlogse zomer moest hot 
zonder sportd"lg doen, maar sindsdien was hat ·iodor jaar vaak,· 
op óón enkele, uitzondering na, to0n Pluvius niet alleprà,j-zen 
ging strijken. De andoro je.ran wist da Lansjeugd zon, rog,en, 
storm, zandverstuiving en ovorstr~ming te weerstáan. 
Zo komen wij dus aan tw.iöentwintig .Lensjuniorsportdagen. 
Het is 2xll, net iats om, de kluts ·kwijt te rakon. 14aa_r de tel, . 
di5 hebbon de herGn organisatoren nu terug. · 

, 

l 
-, 
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DE L"SIJSRBVUE 

W00kblad v.d. R.K.v.v. "LEIJIG EN SNEL" 
Rodc,ctie: A, Poels, Wilhclminas,tr. 26, L<.,osduinon 

J. KuiP.ers, Malc;ons tr. 25, Den Ha:,g 

J6e JAARGANG (1962-1963) nc 47 l augUstua ,1963 

f.edc.ktionele Overpoinzi~g~-
Zo is, boste, Lensers,do vorige editie van Uw lijfblad in.minder 

vorzc,rgde, staat dan gew0cnlijk in Uw brievonèus gegleden. VIE 
hc.dden het dan eek erg mo0ilijk. Niet allo0n meesten wc voor de 
eerste koer de ze zeer gewaardeerde modewer king vr,n de heor 
Mnhieu missen, eek Gerrie Groothuizen kon i'.v.m. uitstedigheid 
,/Oinig tijd beschikbaar stellen. Als goede oplcssing in derge
lijKe gevallen zou men het werk bij een drukkerij kunnen uitbeste
den, m::,_ar dc.2rteg0n zijn ook nog andere financiale b<iizwe.ren. · 

Inmiddels is hot U wn::,_rschijnlijk toch niet- onilgàen, dat in 
dit gewro'.ckte nummer 8Cn aantal opmerkelijke mededelingen is ge
daan, Er is vieer een j~.arvergadering_ op kcmst, zo lezen wij 
in de bestuursmededelingen. Een belangrijke zaak, die v1e nu al in 
de bel::ngstelling vo:n de leden willen n°.nbevelen. Lst wel, de 
alge~en~vergadering vergt niet alleen van bestuurszijde serieu
ze voorberil;!.din,;/// · 

· · Op do cfficiele voordracht voor de bestuursverkiezing zullen 
zo lezen wij verder, de namen van de leden van het huidige dage
lijkse bestuun.niet voorkomen. Wij putten uit deze formulering 
de (strikt particuliere) heep, dat tenminste één vM de.lieren 
herkezen werdt, aodat- we niet dadelijk c.lle ervaren stuurlieden 
z1illlen missen. · , · 

O•k nog interessûnt was het,, te vernemen dat de heer Franke 
met de supervisie over de training is belast. Wij verklappen 
geen geheim door te bavmren, dat zijn voornarunste zorg .zrü zijn, 
de spelers voor te bereiden op de felle en phijsiek zware tegen
st':nd in de k<mencj.e competttie, Wij wensen de trninor yeel ·succes: 

· en hopen d':arbi.j, dc.t het hem ac.n medewerking niet· zal ontbreken. 
Tot slot vragen wij Uvi aandn.cht vöor de bijdra.:;e- "Reële 

ovorpein:ungen11 , elders in dit nummer. Het z~.l U dac.rbij · opv,1llen 
dat Hein Piet, v.d. Spek met de redaktie van menin.; verschilt. 

Iemand bezwaar?? 
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OFFICIEEL 

IN B ALL or AGE : 
n~ ,3 :R, E, A,B.os 

4:C.Th.Brabander 
5 :C.J.M. de Jong 
6:C.J.Groen 

7 :J.Th.Lieshout 
8:C.A,de Graaf 

VARIA, 

23,,9,1952 .Wapserveenstraat. 352 
24,8,1953 Both~straat 52 
30,3,1949 Wolweversg~arde 128 
20,3,1953 Wezelrade 48 
1.1.1948 van Marumstraat 24 I 

10,4,1952 Paterwoldostraat 208 

-De heer en mevrouw R,A,E,Mnhieu-Vermeulen danken allen hartûijk 
voor <ie belangstelling die zij bij gelegenheid van hun huwelijk 
mochten ondervinden. ' 
-Ook de heer en mevrouw H , Z,Jacobi-Blcyloven hebben deze belang
stellin.; bij ZQnder op pri.js gesteld. Ook hunnerzijds ;;aarne 
hartelijke dank. 
-Fr'.lns van Luxembur.., dia dezer dagen het Haagje weer eens opzocht 
blijkt nog steeds de verrichtingen van Lens met interesse te volgen. 
Graag wil hij langs deze weg alle bekende hartelijk i;roeten. 
Ook in Middelburg blijft de Lensrevue een geaag geziene gast. 
-Al iets van de Pé. Pé gehoord, suppcrters? 
-Uit het verre Afrika ontvingen v1J.J een levensteken van Frws 
Schippers. Het gaat hem gced en hij laat alle Lensers hartelijk 
groeten. 

1Q!Q_ 
Degenen die heg geen registratiekaart hebben ingèloverd, is deze 

week een nieuwe (grijze) kaart- toegezonqen. 
Indien U de eerste toto ronden op 25 aug. wil meedraaien, is het 

zaak deze kaart spoedig bij de bekende inleveringsadres!e~ te• 
bezorgon. 

Reële Overpeinzingen. 

., 
• 

In-deze tijd van vacantie en zon word ook ik niet graag aan mJ.Jn 
verplichtingen herinnerd. Maar het lijkt mij toch wel noodz'akelijk 
enige opmerkingen toe te voegen aan de Red<1ktionele. 'tlverpeinzingen 
.van de vorige week, Komaan, heren redakteuren, zijt gij niet: ·tot al 
t.:o pessimistischa gedachten _verzonken? Vlanneer ik Uw Overpeinzingen 
~ed heb begrepen, su~gereert gij in het kcmende jaar tevreden 
e zijn met kampioenschappen van Lan,1 1 en 4, Vánwaar deze discrimi
atie, vraag ik me af? Ik heb namelijk een beter plan. L~tcn we ook 
et tweede, het derde, het vijfde, het zesde, het zevende, het achtste 
n het (eventuele) no;;3nde k-0.mpioen laten worden en r.romoveren. 



305 
------------·---- --------------------------
!Jit heeft verschillende voordelen, wa'.lrvan ik er enige zal noemen 
Op de zaalhuur voor kampioensfeesten zal we.:-.rschijnlijk enige re
duktie verkregen kunnen worden, de meisjes, verloofde en echt
genoten van de spelers zullen geen· bezw:::ren hebben tegen dà voet
ballerij vnn resp. vriend, verloofde en man, wanneer hij er al tijd 
een goede bij V'ln overhoudt. Met het opnoemen V'.'.n dergelijke voor
beelden zou ik nog heel lang kunnen doorgaan. 
11 Maar, m(lor11 , hoor ik possimisten roepen11 hoe denkt U dat te kunnen 
verwezelijken? 11 11 Wel, ook dat is gemakkelijk genoeg:doorsjassen, 
ni.::t. meieren, openprikken over de vleugels, niet smiez,ilen of 
foezelen, m-:tar kichelGn en op zijn tijd ecm bnnann. 11 Belrrngstelihende 
di::El ik g::arno vii.n advies on ik bon ook :.eer genecc:n brieven over 
dit onderwerp ta behandelen, mits man p~stzeg üs insluit , ;c1:rnt van de 
wind kan ik niet lovon. H eren Ov~rpeinzors, waarom sk2.t toch altijd 
voor hot begin V,':!n ieder seizoen dor;;eli~ko onzin over te b0h:üen 
kampioenschappen in de Lensrcvue? Waarom zou nu toch eon eerste, dat 
op hot allorlo.e.tste nippertje een degradatie is ontlopJn, plotselin;; 
kampioen worden, terwijl zelfs de indeling nog niet bekend is? 

B0grijpt U dan werkelijk niet, de.t mai;ische krachten in de sport 
U: ov:Jrpeinzingen totaal vernietigen? Hebben deze magische krachten 
in d0·sport niet ál hezl dikwijls een .;edoodverfde bmpioen tot een 
zielige figurant gemaakt? Vht ik U bidden mag: maak geen al te pes
simistische voorspel~in~en; geef, wanneer het eerste tcevalli6 con 
goede start zou makon, de aansporing te pboberen bij te blijven on 
zet het woord."kampicenschap11 ,niet, voor eind maart. in de Lensrevao 
in pla".tS van veer de eerste wedstrijd van h0t seizoen, zoals hot. 
èo l".i?.tste jaren steeds is ger;aun, D.J ._;,Jvol,_;~n van die politiek 
hebben we -zeker wat het eerste betreft- toch duidelftjk kunnen 
konstateren. 

H.P.v.d.Spek. 

~Al\1P' NIEUWS. 

Groep, 1. is inmiddels al weer teruggekcmen. Door bij zonderen omstan
dighed<Jn is er verleden week geon vc:,rslag doorgebeld. Ook deze week 
is er nog geen verslag.· 
Gr2fil2:_~ is zaterdag j.l. naar Beri;en (L) vertrokken. Voor hot eerste 
verslag, zie elders in deze Lens revue, 
Groep J. vertrekt. a.s. zcndag. Om 7.30 uur is de H.Mis-in de kerk van 
de Oosterhessel~nstraat, hoek Leywe[l, Na afloop dir;:,kt vertrek, dus 
ent bij ten vóór do H .Mis. Baga.;e inleveren zaterda6middag tussen 
2uur en 2,30 uur • 

.. 
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:roep 4 . Vrijd::igavond om 7 uur kampbesprcking. De zv;emverkla
·ingen moeten dt!n mee~c brl!cht. word.:m, 

ONDEREOUDSWERKZAAl'fliEDEN. 

Het is beslist noodzakelijk, dat voor de nieuwe 
competitie een aanvangt neerr:t, een aantal onder
houdswerkzaamheden worden verric-ht. 
,Ie denken hierbili o.a. aan het schilderen van 
<le banken, afrastering, clubgebouw enz. 
Ook de inventaris van het clubgebouw, tafels 
en stoelen moeten"onderhanden genomen worden. 
Ne stellen ons voor zaterdagmiddag a.s. 
om half drie in het clubgebouw bijeen te komen 
en de stand van zaken in ogenschouw te nerr:en. 
Tevens zouden we wellicht tot een verdeling 
van werkzaamheden kunnen komen, zodat een en 
ander in de maand augustus kan worden opgeknapt. 
Zoals bekend, maken vele handen licht werk, 
zodat we een. flink aantal leden verwachten. 

Eet bestuur. 



DELENSREVUE 
Vieekblad v.d.R.K,V.V."LENIG EN SNEL" 

Redactie:A,Poels, Viilhelminas.traat26, Lo0sduinen 
, J .Kuipers, Mcloem,tr.25, Den Haag 

J6e J A/iRGANG (1962-1963 )No 48 8 augustus 1963' 

OFFIC lliEL. 

IN BALLOTAGE: 
no 6: C.J. Groen 

7:J.Th,Li:lshout 
8 :C. A,de Graaf 

VACAN'llE. 

20.:j ,53. 1\'e3zolr."cdo 49 
1.1.48 van ~larumstr.24 l 

10.4,52 P0.terswoldestr. 208 

- De beide redacteuren genieten deze week van een v1elverdien
de vacantie. Om deze reden blijven de redactionele overpein
zingen deze week achtsrwege. Gelukkig heeft de heer P.Juffer
mans enkele pennovruc'.lten gewrocht welke we srv1rna in de aan
dacht van de lezers a 0.nbevelen. 

TRAINING, 
1\ls de Lensrevue bij U in de bus valt is eerste tr<tinjngs

avond voor de selectie-groep senioren reeds achter de rug. 
Vnnavond-donderdag-speel t oen Lens-elftal de eerste proefwed·- · 
strijd tegen H.V.V. op ons terrein. /,anv2.ng zev;:,n uur. 
Morgenavond-Vrijdag- verivachten we de senioren-loden die ni.et 
in do selectiogroep' konden_ wo~den geplaatst.·. 

OEFENWEDSTRIJDEN. 
Inmiddels zijn de vGlg_ende oefenwedstrijden vastgesteld: 

Zondagll augs. Lens A comb.-Mar:1thon 14.30 uur. 
Lens B comb.-Marathon 12 .JO uur. 

Zondag 18 augs. Lens A comb.-n2.ar P.D.K.tournooi aan de Duinlaan 
Lcms C comb.-V/esterkvmrtfor 12.--uur. 
Lens B comb.-Wi;sterkwartier 14.~-uur. 

Zondag 25 augs. Lens A comb.-P.D.K. tournooi 
Zond!l6 1 sept. V.V.S,Jill.-Lens A,comb. te Noordwijkerhout. 
Zondag 8 sept. Aanvang kompetitie??? 
Getracht zal worden voor de lagere elftallen eon èf meer oefen
wedstrijden te arrangeren. Onz0 velden 2 en.'J zijn ev-:nwal pas 
op ,21 Juli j.l. in reparatie gegaan, zodat dezede komende weken 
nog niot bespeeld mogen worden. Jammer i:;enoeg kampen ook de 11nde
r0 verenigingen met het. z0lfde euvel. Nadere berichten vólgen 
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Do oorsto drio vierden goê:d gespo0ld on gowonnon, do vierde ge.lijk 
g<Jspeeld. Toon ochter begon do vormoeidhoid ons parten te spe
len on do laatste wodstr.ijd werd verlor0n. 
Ook vrijdag bleken moordero spelers dio vijf wedstrijden nog 
danig in de bon,m te h0bbon, terwijl bovendien verschillende 
licht beschadigd waren. Toon tot overmaat van ramp onzo midvoor 
d•;foct rankte was ons lot bozer;cld. Zo kwam Lans op do derde plaats, 
t,Jniijl Sportclub Ireno, waarvan wij met 3-·0 wonnen, oorsto word, 
'Ii:~tgGon ovärigcns dit zoGr sportivc olftal van harte gogund we,s" 
Bij volloyb:ü ging hot tussen Lens on Sportclub Ir0no, boide r,10t 
slGchts twGo verliespunten geoindigd. Do zo0r spannende bcslissin;:;s
wedstrijd (le sot 16-14, 2o sót 13-15 ) werd door ons verlor.:in. 
Prijzen zaten or derhalve voor ons deze koor niet in. Hot prachtif;O 
warmo v1oor droef ons natuurlijk vcol naar hot ,i,ator,2xl middag na ~r 
het prn.cht.igo bn.d in Boxmoor, ciJn maal naar Vonlo on oen p.::..ar k0or 
hocl Voorzichtige- !il~nr oen veilig stukjv Maas" 

7o wus hot oen volbozotto k.:-:J.mpwcck W~'.lr, mode tl.:>vr do V!~:r:·r.r~o .~ 
i'.~•.<:, t1~,-:ditlot1Glo bosf;.:::lVOcb:G -:,,.chte:.~lGbC bleef O".l ctclfs dJ k'ltnpdo::-ps 
1:.1.r:-.. do nj_cy:olincon pas o p ¼ntordo.g plo.n.ts vcnd,, Zr~tcrc:i·!;_;middnc 
k,Jvrdo vrij par n.uto, op komfortabolo v!ijzo v1ocr naar hot Huacjc 
t0rug, na con, ;;,v.:,nals do oorsto, bij zonder prettig ,;orlopon kamp= 
wook, waarin vc.n do zijde van onzo jongens goon vmnklank ws.s verno
men. Waarvoor allo hulde ••. 

Voord.:i oorsto koor hoordun wij vrij algemeen d-: klacht: GGn v10ok 
is voel to kort. En ja, daar zit iuts in. Ons voor5onomon bezoek 
aan Overloon, hot tochtje over do Luitso gr~n~, do ondvrlingo 
sportdag, or vms gciàoon goen tijd voor. Misschien is daar voor do 
liofhcbbors hot volgondo jaar iets cp to vinden. 

Kampkommissio, 
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prettige samonworkinJ on verblijven 6aarno mot de ho.rtolijko en 
sport.;ro<oten, 

Hoogachtend, 
J.J.vo.n Luxemburg èn echtgenote: 

Hot stnnt or zo eenvoudig. Nn 16 jao.r dit werk e:;ed'.mn to hebben is 
h.::.:t eon stukv~n mijn l13van ga,,1ordcn. Lfrvir dc.n 3en stuk vr:.n zijn le-
v .. , n, ceheel in dienst va.n onze voronig:!.ng. Bepork0n we ons tot hot 
onderdeol:schrijven Vé!n do adresbandjes, d'ln b:it0kont dit in deze 
poriodo eon totaa·l van 420,000, Wilt U zich dit oven r.:ialisoron/ 
Hc:t is onmog0lijk th,-,ns do verdiensten v-:n do f'lm, van Luxemburg te 
gaan echGtson. Hiertoe z'.11 oen andere 6el0nhoid to bat,m worden gc
nomon.Mrrnr11THE SHOW MUST GO ON" Ook voor da komende v10kon moeten do 
:-.drosb:mdjes ,:;uschrJven worden. Elk lid 0n donatour· Vdnmcht do 
.Lonsr0vua Dondorda[;r. in do bus. Ton opzic!Jto v:in de fam. v.,_n Luxuml)Urb 
hobb-,n r;:, do verplichting c,r voor te zor.;on dat hierin goon onder
breking cntst~!:1t. Vic v0rtrouv.ron or dan ook op, dat hiarvoor con 
Goodo oplossi nG gevonden kan worden. Natuurlijk zijn hiervoor 
niouwo medoV1orkors voor nodig. Willen zij zich dozo wook bij hat 
SJcr;;tarh<:t molden??? Bij voorbaat vrfondolijk dnnk. 

H.Houkos, secrJt'.ll'is 
lilET GROOT GENOEG;:;N 

heb ik de kritiek van Hein Pi0t v .d.Spek golezen 
op de rodactionole ovcrpcinzingon in no.47 v:m de Lonsrevuo. Dit 
nLt op do eerste plaats, omdat ik mot d0 ziGnswij z.:; van do opçonont 
accoord ga, m2ar me0r wegens do woordkeus en vooral d0 geest, die uit 
iedere rogol spreekt. Hl,t is kritiek door ;;uzolli,so, vrólijko spot, 
zoals onder grote vriondon scharing on inslag is. Of echter de ho.:ir 
H.P.v.d.Spok do lna.tsto. regel van zijn kritiek holomaal î:!Oont to kun
non vvr:-:-i.ntwoordon, k:.n ik niet nc.nnemcn. Stel J-a voor:· alle spnnning 
on narigheid rondom ons 00rste zou hot i;evolg :?.ij n v '\ll do .'.il k hoog 
gospc.nnon rl:)d~ctiolo verwachtingen. lJ~t lijkt o-.Jn irroëlc overpein
zing. Iio roalitoit ziot ook nog wel '!ndero 00,.;spolündo-factoron. 

P.Jufferm-::ns, 
TOEN DE HUSSEN ViJI Hr;T DLK 7IELEN .•.•.•... 
-~r wqs 0un oproup in d-., 1-...nsr.Jvuv o;n z':.tord:gmidd-i.g nri.,'.:.r hot veld te 
korn0n t0n einde m0t l)lkan.r tG bvp::tlen v;rat er in da komond0 v10k0n nan 
klusjes to doon. Ik stap op do ffats on vinéi Oi'l h-::lf ·vier hot buiten
hJk wijd op0n. Zou d'\t 00n !'looi voorteken zijn? 
Vol .;;oode mood fi.:ts ik het mooie p:,d :,f on ontdek ........ hobm<io.l 
ni)mo.nd: het v12s to ;-1arm,het W'lS te ver. Bn toch ontd.::kk ik ve.;l 
klusjes voor ve.:,l mansen. Op h.ct punt n"qr huis tcru:; tG g2::\n zie ik 
...;,:;rst sold--:.ri.t-1.)crling Guido H:.lleon binnantuf'fen en '.'";~o,rno. can 
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chique nuto _oen sierlijke bocht mnkon on mot con deftig vaar-

,. tjo h0t pad oprijden~ Even later \vagen nummor twee on drio, 
ook volgob.d,;n, niet mot oude mannon, oude wijven of j ongo 
meisjes, maar mot oen stol vrolijke, bruingebrande Lonsjunioren 
die met hun leidors moo maar echt voldaan torug uit het sport
kamp, als rij po kast::10j0s uit do ,:,.uto I s rolden, En zo kwa• or 
toch c0n eozolli'g slot o.nn een bcgonn0n middatj. (P.S. }L~tor vor
nrun ik, dnt do horen Borsboom on Houkos roods oordor vnn do stilte 
op hot Lonsterrcin konden genieten) 

P.Jufformans. 
LUXEMBUHG-NEDERL/JJD. 

Op woensdag, 11 s0ptombor a.s. wordt in hot Olympisch St9.dion to 
l,mstordnm bov0n;:;,moomde intorland-wodstrijd gospoGld. Aaavan;:; 20 
uur. Leden on donateurs kunnen pl~atskaarten aanvragen~ 
Do prijz(:>n dor plaatsen zijn: Eretribune f .10.- ,Mc.irct thontd.1:t,no 
f.8.- ,Zijvakken 1 f. 6.- ,Zijvakken 11 f,4,- ,on staanplantcoh 
f,2,-, De schiftelijke aanvragen moeten uiterlijk zaterdag 10 
Aw;ustus a.s. bij h;it s0cretariaat, H.Houkos 2e Schuy.tstraat 60 
,1•orden ingedicnd. 
KEURINGSK!.ARTEN EN FOTO I S 
Two0 waken golGdon worden or eon aantal namen van leden gepubli
ce0rd die zich opnieuw moesten laton keuren en/ of een foto I voor 
do spolorsknarto diende n in te lcvGren. Enkele leden hobben hier 0 .nn 
inmiddels gevolg gegeven. Hot bevorderd do gang vnn znkon aan mor-

. kolijk, indien dozo boschoidon thans ten spo<Jdigste worden ingozondo 
Over viGr v1ek0n begint do niGuw0 kompetitie en dan moot :ülos in 
orde zijn on d~ knarton van de K,N.V.B,'zijn terugontvangen. 
Ook do K.N.V.B, hoeft enige tijd nodig om do kaarten te maken. 
Zonder kr,art kan er niet gespeeld vmrdon ,Juist deze week ontvin
gen wenog oen circulaire, waarop nogmaals mot nadruk wàrd gov1ozen 
dat op hot bezit van eon geldig keuringsbewijs, niet oooer dan 3 
jaar, on oun spc,l.,rska.'lrt nnuv1lettond zal worden toegezien. 
Bespaar ·ons dus do cvontuolo boete, 
KOMPETITIE) INDELING LENS 1 
Ons eorste olftcl. is voor hot nieuw0 soizo-:n ingedeeld in District 1: 
afd. C. mot do navolgende voreni;:;ingon:Dolfia; D.S.O.(Zootormeor) 
Duindorp S,V. ; To Worve; l:!oordrocht; Oliveo (Pijn!l.ckor);R.K.D,E.O. 
(Nootdorp); Rijswijk; Spoorwijk; \'iippoldor (Delft) 
Er zijn dus tv1intig wodsrtä,jdon to spolon. Allo en Duindorp S.V. is 
aon togonstandor vmlk0 w0 ook vorig zoizoon hebben ontmoet" Er ko.n d, 
komende wook woor gewikt. on gov1ogon worden. 



TRlINERSCURSUS_]2~ 
D0 afdeling Don Haag h0oft de mogelijkhoid aan do cursus tot op
leiding voor oofenme0ster weer opengostold. De cursus is bedoeld 
voor degenen, die als amateur-trainer vootbal traininG aan spo
lGrs van eigen vereniging willen goven on tovans c.ls vóór-oplei
ding voor han die als·betaald trainer willen fungeren. IN to
taal omvat de cursus 16 lessen van 2 uur; 6 thoorotischo on 10 
prqktischo lossen. Do theorotischEJ lossen worden gegeven op 6 
.
0.cht0roonvolg3nde maandagavonden 0n de pr'lctischo less0n word3n 
:,.ansluitcmd op maand9.ésavond on zatordagochtond. Kandidaten moo
t0n tJhminste do leeftijd van 24 j~ar hebben boroikt. Hot cur
susgeld bedraagt per doolnomor f ,40 .- Opgavan diont to goschio
dun 1cv,n hot bindsbureau, Suoskade 141, alhier. 

ONGEVALLEN-VERZEKERING. 
Nu 0ordaags do wodstrijd.:;in en oefeningen weer 00n aanvang no
men, menen we or goed at!.n te do::.m, senioren, junioren Gn pupil
len er cp to vlijzon, dat oen aan hen overkomen ongev~.l,Wo.::iruit 
financiole schaden kunnen ontstaan, v10lk0 niet door eon andere 
v::rz0kering worden gedokt, direct mo.:it worden aangemeld bij hc,t. 
secr.:itariaat. Binnen 3x24 uur moet eon aangifte formulior bij 
do vorzokoring~maatschappij zijn ingediend. 

Pror:ramma Senioren voor Zondag 11 Aui!ustus 
2.30 uur Lens A comb.-Harathon comb. veld 1 !J0b. 1 lok.5-3 
12,30uur Lens B comb.-M<1rathon comb. veld 1 1;0b. 1 lok5-4 

ProGammn Sonioron voor Dong~e~r~d~a~g_3:a....:A~u~c~,u~s~t~u~s~ 
Lcrns. L comb.-H.V.V, vold 1 geb 1 lok. 5-3 
D3 OPSTELLINGEN, 
Lens Comb. /,. voor Zondag 11 l,.ugustus. 
Hiervoor word0n do volgendo spolors uitbonodibd. 
C. v. d.Book. R. d, fa10.rt, P .HakGt. t.. Thomas. R. Blok. J. v. Dij k.H. Nieuwen 
hoven,A,Linnonwoovor.H.Rooduyn.B.Hendrichs.P.d.Haas. V..Bur;;houwt 
H.Jacobs.Vl.v.Eydon.H.P.v.d,Spok.G,Looijcnstoin. 

Loos B Com]2~ 
A.Vorbgrondso.P,Davis.J.do La Fuonte,J.v.KlGef.Th.v.Kloef. 
J .v.d.Kna ap.W,Stoov;,M,Bruinsms.R.Polman.G.do Hoogd. J .Vritting. 
i'i!.v.Zilfhout.L.ThomEs,B.l3rouwor.L.H0ndrichs, 
Afschrijvingen vóór vrijdagavond 9 uur aan do hoor J.Linncweovor 
Glijkeindc 21 Tel :639090. 



----------------------"-.3,12::._ -- ---
_'l AN DE KAMPKOI/Il\lISS IE. i 
Zon excuus. Hot vertrok van do eerste kamP,groo::, was aanvankelijk 

vastgesteld op zonda,:; 10 uur. Omdat het echter wonsclijk bleek, zo 

vroeg mogelijk in het kamp aan to ko!:!en, ·dord de vertroktigd op hot 

laatste moment vervroegd. V,ij dachten dit !rustig to ku.nnen èocn, c:n

dat vrijwel nooit iemand komt kj_jlmn(buit,m r.at1;u::-lijkdo b:;,trokl:cn 

oud.ers en verschillende bostu1.~r~l0f.en) liot jo uc!'!tcr gcb:.0ton dat 

ju°if;t deze koo'!:' vcrschillcndo Lcn:l:ixo bij b.yt vc~t.1.-~k va.~~ ~1.t'.1 r'cla:ig

stclling y;J.ldcn blijkgovt1n; die ITJ. vargJofs n~n.r h;:;t Vclu•.a:2.plotn krlo: 

mo:.i. V,ij botreurcn dit zoor en hopon da.t do bctrokk,:!!cn 0!1S dc~e !~;').n: 

van zake niet kwalijk r.omon. 
Hot laa-t,stc nianws van corsto en twecd.o k~.;.mpJ.;-oep werd t1:0cn~al 

wel aangekondi;;d, maa r niet gGpubliceord. Gowoonlij1: v1ordt 09 àir.:::

dagavond telefonisch hJt nieuws over do o~rGto driu dagen van o~n 

kampwook doorgegeven. Door tijdgebrek van do kQ.J:Jp:eidoT3 bloof dit 

du vori go wuk0n nchtcrwogc. Voo_r deze w0ek 0ch·~0r ruk0nor.. \Jij orcp, 

dc.t hot wal lukken zó.l. 
Dn Gorde kampg~E komt zatcrda bffiidd:i[; ( c!: ,'J.VOnd) i!! on.3 cl'l'.b

bubouw aan. Do oud'-n;~ krijgen tonminsto con uur vo.:1 tcvoro::i bGr~c::.t" 

. Do vioràc kamo;~rQQJ2 v0rtrokt o..s. zond3.g. Zatordngmidd.'lg tupso!1 

2-uur 6 .. 2.30 uur bag<tgo inleveren op ons terrain. [rong d~,n ook do 

zwemv0rklaring mea, als je die no6 niet h.,bt in,;oleverd. 

Zondagochtend om 7. uur ·word,:,n do kampdoolnomers verwacht in ons club

gc,bouw, rmar onze Geestelijk Adviseur do H.Mis zal opdragen. Er blijk 

bij eon heleboel ouders twfuj.:föl to bestaan of zij deze H.l1iis k..:nnon 

bijwonen. Dit is viel d0golijk 'hot geval, U bént va n harte welkom. 
' . , . 

KMU'NIEUViS : Deze week is hot dan werkelijk gelukt hot laatste nieuw 

uit h~t kamp to krijgen. En dat ni0uv1s is, zoals we ver 

wachtten, hool plozierig. Do onweersbuien violen niet op do fiets

route zodat onze jongens droog over kwai:ion. Poch dood zich hier niet 

voor. Nauwelijks was men hot k'11!lp binnen (al half vier) of or bnrott 

con fikse bui los. Ons elftal doolt do tent mGt Viillibrordus uit Bro 

Er ic oon uitgobrcl.id spo:vtprogrnmran af to werken: ·9 ·voetbalwcid6trij

don on ovonvool volloybalwodstrijdon. Ton ·govolgG van do daags tove

ren govcllon regen ken or Manndng pas 's avonds gevoetbald worden. 

Do rost van do dag word gevuld mot volleybal on do vijfkamp. 

Din:.::dagoch tond werd or v0rder gevolleybald 0n d0 stand is thans: 

Lens I 8 punten ui.t 8 v1odstrijden op de vijfde plaats on LonS II mot 

10 punten uit 6 wedstrijden aan do kop. Dinsdagmiddag worden or drie 

vootbalwodstrijdcn gespoeld, Bij voetbal ons olftal mot 7 p~nton uit 

4 wedstrijden boven aan. 
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Hot v.roGr in ZundëJrt w:.,s Mar,ndag on D., nsdng; Vl!:'.t botokëJnt, dat 
tussen do ·v1odstrijdon door vool ,;ordt ;ozwommon. Voor bins
dagavond stond Gr oon film op 'hot prot::r'.lmma, @'lar or.1d 0.t _dio . 
[11 bcki.:!nd v,as, gnvon onze j 011gc·ns do voörk0ur ~~n_ cèn fiets
toch tja h0t bos in. V0r0dvró ·g..::igcvens: St0mmin5~uitstokt1nd, 
o ton-prim1., voorui tzich ton-:sunc ti5 • KAMPCOM1HSS lE 

Twoo wokon in Vué:ht on Bor;.;on. 
DJ: o.:rste twGG kampwcken zijn achter d.:.1_ rug .En wij kunnen· '.ni'3"t 
2.nd-irs d::m mot vool tovrodonhoid ·d?.nrop torugdon. 

Toon op zondag 21 juli do ~orsto k:,mpgro;,p, ·waarin d.; oudste 
jon,;;ens P.rGn ondcrg0br'.lcht, n1J. cén voorspoodigo rit in Vught 
.:i.rriv0crde, w~s do kennismaking mot dit sohool nic-uwe kampt0rr0in 
ni~t org hoopgovcnd. Op oen p:i.s enkele dn~;cn toveren o::igoploo;:;do. 
roggo-Q.kkor, niets anders àus d~Hl Gon stoffig stoppolvold, vw.r0n 
v1at tenten n.-::;J:orgozotj t0r1iiij:t oen houten koetje ondcr-d'J.k bood 
d'!n do k".lllpstaf van slcchts twoo man in plaats van vijZ. D0· 
vootb'.1.lvoldcn -toch wol hot bcl:i.ngrijkste van hot kl'.l'lp- lage•, 
op oon afstand vo.n tv:co uren gaP.ns, ion volleybalv0ld op hot 
k:unptorr0in? Onmo6olijk. 11,ant roods gering "voctonvmrk" zou do 
stof;-,olkon hoob bov,rn h<:.t not opjar;Gn. Eon tv1ootul douches mo'.; 
b:i.jbohorend moddorvootb1.d en oen summier rijtje kranen a,n do 
one en con ~a.ntnl toiletten uit vroüger ecuwon !.!:tn dü c.ndor.J 
k2nt v.:i.n hot torroin lcvordo oen schildor:J.chti~0 omlijstinc vo.n 
hct,;;;cn do N. J(.S in circulniros on bij conkor.rnt0n h'ld a'.'.n.:;ckondi,:;t 
'.\ls !tamp van ho;:;or nivo:i.u11 • Bon '.1.nder V.Jrmocht ochtor do stemming 
in do oudsto kamp6roop in het gohool niet to èrukkon. Do onontkoom
b:J.I'o stoflc,gon worden 6cr.Jgcld in d.:, IJzeren l!inn vlak nan do ovor-
1~:-.nt vn.n do ·wee , ~f[;cspocld on vordwr word dr!.~r b~rooid, gokr!.nood 
GO vo0lvuldie:; oragcslc.gon. Het pra.chti;:;c warme V!c0r bracht .. moo, d:~t 
fader vrij uurtje in of op h0t water word doorgobr:i.cht. Onzo jon;;;ens 
ontwikkoldon zich tot spocblist in hot v.:;rv1.,rdi;_;~n vnn volloyter
roinon zolfs do k1.poltont word -volgens aanwijzingen van do nal::uri
GC ~Qlmoozcnicr- hiorvoor g~sloopt. 

Bij hot sportprcgar.ima wc,rden zoor tsOûdo rosultaton gûbookt. 
;:,o vijf voetbalwedstrijden lovcrdon sJOn doelsaldo op V:'ln 30-0. 
Do to,:;Gnstnnd was ochtCr soms beneden poil. I,-3 spolv1ijzo vc..n dczoi.:.. 
jon.:;clui kon echter woini::;_ waardering wekken. Nict :ükon gine:;en zij 
mot grof ;cwold t.J werk, ra~ bovendien wisten zij oen broot ~:mtc.l 
u.it,;;isprokein onspoti,:,vo trucjes ,:,in to wonden. 1,ul kr1am hun dit op 
ti0nt~llon vrija trappon tu stcan, mnnr hot ma~kte redelijk to6on
.sp8l onmobolijk4 Hcln. o.s h:1ddcn d;:ize B::1.t:1vioron in zovorr- sukscs, 
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dat zij do wedstrijd wonnen, wn.o.rdoor Lons mot do tweede prijs 
gcnoegon moest nemen. 

Bij volleybal werdGn onzG beid;, teams eersto in hun poulo 
Do finalo poule bestond uit L0ns 1 Lens 2, Amstel Zwo.luw0n on 
H.M.V .V. Lens 1 v1ard <3ursto , voor Amstel Zwaluw.:,n. H.M.V .V. on 
Lens 2 eindigen daarondor met gelijk puntenaantal. 

Ook do vijfkamp word door Lens gawonnon mot zear klein v~rschil 
Do Bataven werden twoodo, Bov0ndion logde Lens nog beslag op do be
ker· voor hot elftal, mot de boste sportprostatios, do grootste acti
viteit on de meeste sportiviteit, zûlks tot ongenoogon van enige 
verenigingen, die overigens door hun reactie duidelijk n antoondo doz, 
prijs zeker niet to verdienen. · 

Eon hoogt0punt uit do 00rsto kampweck was zeker ook do wedstrij, 
togeh!'!Sportclub Schijndel, cospoold op het magnifiche terrein van 
deze v~roniging. ~o sportclub bracht üOn elftal op do been, wae.rvan 
iets ln;;or la.; d'.ln bij ons maardnt, z0ker in do eorsto helft, 0en 
prachtige partij vootbnl spooldo. Na o;in gelijk opgaand;:, strijd ver
overde Lens in hot laatste kwartLr con m.:iardorhoid, waarm1 do 2-2 
scoro, uiteindolijk in 5-2 ward vorand,:ird. · 

Al mot al was hG.t con bijzonder ;;oslaagdo kampwe0k. En voor de 
deolnomorsoon kampwoc,k om trots op to zijn, nL,t alloon v:or;ens do 
bohaaldo sportrGsultaton, maar vooral ook omdat -hut suksos van dozo 
kn.t1pwook te danken is g.:iv10ost a.nn dG primo. sf00r in de groop on à.a 
uitstokondo montalitoit v,rn allu jon;;.::as, w.'.lardoor do to,;;onvallors 
terzijde werden gcschovon ;JO ton voll-3 kon \•wrdon r;.;profitcnrd vo.n d-3 
annrmzigu moge lij khe:d.un. 

Ook do twoodc, kamp,;roep, di0 holumaal n!l.ar Bcr6on in Limburg 
fiGtsto, had eon prima wo0k. Al op zat0rdag w~rd r;astart m~ t als dool 
hot kamp Vught, waar na bozichtin,,;on van do kampc:n .:ion duik w-:,rd c0-
nom0n in dû IJzoron Man, T;:;rwijl onkalo bovondion in 0.:in tGr plc,_atso 
voorhanden zijnd slootje te, water r,:,.akton. 

Zondag worden do laatste 70 km. afgelegd on om 4 uur word hot 
kamp buroikt, dat hoowol onkolo "voorzionin,;;on" wat prir.litiof viaron, 
huol wat b..,t.;r bl0Gk dan hot kamp Vught. Na do kampoponin,;, 00n langu 
afstandsloop on do onvormijdolijko portio patat was het horizontale 
diunst, opgeluisterd door moppen van Tonia. 

Hot voetbal proi,;ramma -m9.ar liefst acht W8dstrijdon- ond0rvond wat 
stagn'ltio door dü wnrmt0, die dinsdag nodii:; maakte hot veld to bc,
sproGion, waardoor do 1,odstrijdon nioji mogonlijk v1aron. En daar wij 
do ·,.oonsdng in Venlc doorbrachton in hGt zvmmbnd, r.J.Jt oen leuke avond
v;odstr_ij d t.Jt:;cn Vonlozü Boys, mo0st0n or op d.ondcrdas door ons vijf 
w.:idstrijdoh worden gosp0old. 
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~ia de Lcnsrevue. 
DE HOED VAN DE HEER V!JJ LUXEMBURG. 
Dit Lensbcroemdo hoofddeksel he0ft me wol wat in verleg--nheid ge

bracht. Nauwelijks had ik het in de Lensrevue ten tonele 6evoerld 

in -de traditionele rol van collecteschaal, of de drager ervan 

werd nar.:r het ziekenhuis vervoerd, Zu onvGrwacht als de spannir,.; 

rondonde patiënt W'!S ontstae.n, zo groot v1-:s ieders vrougdo bij de 

tij din6 , dat de h0er v<>.n LLCTdmburg (met hoed) weer t!r . .üs is, ge

zond on wel.Met onze blijdschap hiilrom ;roeit het vertrouwen in dG 

ho;;d, als di,, op 4 soptembci· zijn rol __;qat spelen. 

In verband mot mijn vorig '.U"tikGl tj e 1<.•ëJré! mij t3 kennen go6e·,cn, 

d:,.t ik het voorstel tot voorschot aan d0 knmpcommissio tutor ann het 

b0stuur had kunn,rn richten dan a~.n de ponningmeostor. '.',narvan notr" 
P. Jufform~.ns. 

Ll~NSREVUE. 
V.?.nzoifsprekend wns het ook voor het lhlstuur eon grota voldoening 

dci.t do heer V'.::.n Luxombv.rg YiGor zo spoedig, n:1.?.r de Copornicusst;_ ... 

kon t,::rtuf;k.::ccn. P0r.s:ionlijk konden v1e ons overtuigcnJ d--/.: de h'.:lt~r 

vci..n Luxemb1.::-;:; wocr gc! .. o,.;l do oude is. dn:ir tot onzo Ef'i,jt hJc.dG 

oen en :.:tn1or voor do veroniging tcch nog v.1cl 3un st--:t1.r-~.jo, Dr;,,';!.2.-c::1 

12.ten YJiJ hieronder da bri0f volgen welke het bGstuur, dozor d· ,gen:, 

V.'.'.n de h~o r van Luxemburg mocht ontv.o.ngen. 
Mijne Heren, 

Hiermede wil ik U hsrtelijk d'.lnken voor de getoonde bulang

stollinJ tijdens en nn mijn korte ziekte en voor do fruitschanl 

die ik in het ziekenhuis on de mooie bloemen die ik bij mijn 

thuiskomst mocht ontv'lngen.1.1s gevolg vnn dezo ziekte spijt het 

modo ndministrntio vnn de Lonsrevue te moeten opzeggen. Inderdaad 

tot mijn spijt, vnint na ruim 16 janr dit VGrzorgd te hebben is hGt 

c,en stuk levenswerk 6evmrdcn wat men node opgeeft.Maar op medisch 

advies moot ik mijn leven zo rustig moganlijk vorder loven en deze 

opzogging hiGrvan hot govoli;. Ook mijn vrouw, dia met mij, Glke 

WGek op woensdagmorgen, de verzending van het clubblnd voorbereide, 

vind hot jammer. Tevens moet ik mijn baan als incasseerder opgeven. 

Dit v1ork wat ik ook reeds zo veel j nren dGod, was voor mij acht iets 

v-:nz0lfsprokends, zo niet to ze.;·t;,m onmisba/lI' !è,'OWorden. M9.,r wat het 

zw1.:1.rst is, mo,3t hat zwne.rst v10i;on 0n dv g0zondh3id ga.~t voor. 

ViGos Gr van overtuigd dat wij in ~od~chtcn steeds mot de vereniging 

zullen meolevGn an alke vmok met belangstelling het w0ekblo.d zullen 

lezen. :-:ij wensen U voor do toekomst een prGttig0 on vruchtbaar 

vor0nigin.;sleven on hopen do.t de rosultaten v:m dG elft:tllon tot 

dnvonende succossen zullen leiden. Ganrhe zo6cien wij U dank voor de 





visLENSREVUE 
Vieekblé,d v.d.R.K.V,V. 11 LENIG EN SNEL11 

Redactie: A,Poels ,Viilhelminastr .26, Lcosduinen 
J .Kuipors,Meloenstr.25, Den H-::n.c; 

J6e JAARGANt1i (1962-1963-) No 49 15 Augustus 1963 

UITNODIGING 

(overeenkomstig art .61 H ,R. ) tot bijwonin6 van de algemene 
ledenvergadering van de R, K. V. V, LENIG EN SNEL te houden op 
ViOENSDAG, 4 SEPTEMBER 1963, des avonds om ACIIlr UUR, in het 
clubgebouw aan de Hengelclaan 600, alhier. 

AGENDA 

1. Opening dcor de voorzitter. 
2, Vaststelling nctulen van de algemene ledenvergadering van 

10 octcber 1962, 
3, Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Behandeling jaarv~rslagen van algemeen secretaris; elftal

commissie; junicren- ccr.imissie; contact- commissie; techni
sche- commissie en kas- controlle- commissie. 

5, Behandeling financieel overzicht over het verenigingsjaar 
1962-1963. 

6. Besprokin,:; bes.tuursbeleid. 
7. Verkiezing bestuur. Door het aftredende bestuur zal geen nieuwe 

voordracht 1•;ordon opgemaakt. Uit do docr do, leden te stellen 
candidaten zal derhalvG het nieuwe bestuur dienen ta worden 
geformeerd!. • 

8. Behandeling begroting 1963- 1964, 
9. Vaststellin6 contributies en donaties. 

Hl. Verkiezing elftalcommissie en kascontrole-c9mmissie. 
ll. Benoeming; ballotage-commissie;contact-commissie;commissie 

vo~r terreinen en materialen; junioren-commissio;technische 
com~issie;redactie-commissie;bibliothecaris. 

12. Svuntuelo voorst~llen. 
1.3. Rondvraag. 
14. Sluiting. 

Voor de verkiezing van bestuur, elftalcommissie en kas-controle
comCTissie kunnen tot staande de vor6aderng candidaten wordan ge-
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SPORTTOTO 
Eind dezer r;eek zult U het gestempelde gedeelte 

van d0 registratiekaart teznmen met het eerste totoforr,mlier 
worden toegezonden, Inlevering van Uw formulier kan op d0 
go bruike].ij ke adressen plar.tsvinden. 

Er is echter éón inleveringsadres vervallen to weten: 
Sigarenmagazijn Meppelder op da J:'n Luyc;lmnlaan. 

Een nieuw adres werd aanr;etrokken namelijk: 
Sir;arenmagazij n Pb. v .c'. .Does, ée la Reyweg 745 ( bij Veluwe pl.) 

Degenen die nog geen regisrtatiekaart hebben ingeleverd en 
toch a'la de eerste tctoronda,wensen deel te nemen, mceten zor
gen dat bun kaart uiterlijk woensdag 21 augustus s avonds 
10 uur in bezit is van hot Toto-secretàri!i.at l':eimerstraat 67 
Vlij wensen U een goed. toto-seizoen toe. 

To Go-Secretaris. 

Indeling L0ns 2 

Ons tweed0 elftal is voor het komende seizoen ondergeoracht 
in de Reserve K.N.V.B. Diotrict i,srt 2 Afd.D. de n'.lvolgende 
tegenstanders zullen v10rden ontmoet: D.:ilft 2~ Quick 4-
0lympia 3 (Gouda)- Westerlmartier 2- v:eerden 2-,-:E'~D.K.. 2-
Vuc 3- \·.ustbnë;ia .3;-G,S.V, 2(Gouè.a)-H.V.V.3 - Lankkviartier 4-
In totaal 22 wedstrijden, waaronder enkele verre reizen. 
Ongetwijfeld crnn interessante competitie. -

Lens J is ingedeeld in de 1 kJ.as afdeling Den Haag afdelin~ E 
Hior Z."!l strijd geleverd moeten ·worden tegen: 

Vies 3-Gromvliet 3- Spoor-wijk 2- Quick-St.;ps 2-N:1:.üd,;ijk 2-
B ,M.T. 2-A.D,S. 2- Vorburch 2-
Eon kleine competitie, in totaal 16 wedstrijden. füit .geen het 
gevolg is van het feit dat foor de kampioenen een langdurige 
prommtie competitie te verspelen ia. 
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Ter geruststelling: Arthëtr Thom'1s, diG tijd0ns de wGdstrijd 
Lens Gomb. A -Marathon in liggende houdinb naar het zieken
huis werd vervaard, ,1:1ndelde oen uur lator cl wce:t: buiten. 
WaQrmce rJij mnar zccgon ,,Jillen, dat er bui ton J.J 3cron scho
pen ter;0nwcordig ook nog ijzeren mannen best'.l.an. 

Te koop aangebodc;n één p~:-.r vootbnlschocri0n, f.10rk Tora Finney; 
r.ia'lt 39-40; in goede staat verkerend, Er is eon h·üf jaar r.ioe 
,;espeGld. Prijs nicu'• f,30,- J.angeboden voor f.7,50 . 
Geg,digden haast U n'l.cr het adres van Bert r:10,1".s, V::ilk0nbosL46 

No,; con p:t1:r vootb'l.lschoemn ter overnrJ!l0,merk Quick, ·m'lat 8(40-41) 
GGhe0l nieuv•; slechts twee k00r gobruikt.Eir;Gn'l'lr is J ,Frijter:,, 
Gorn.de ifittla-in 35, To bevragon bij H.Houk0s,20 Schuytstr.60, 
kl. 324721, 

Pro;;:namma Senioren vogr zcnd'lf; 18 au;::ustus 
P.D.K. Tcuru2.2i.. Terr. Duinlaan eindG Sportlaan achter !Vi~rva kazerne 
12 uu:-:- aanwezig te spelen wedstrijden 

Lens 1 - Duindorp S.V.l 
Lens 1 - Quick Steps 1 

2 uur Lens B Gomb. - V"esterkwartier 
12 uur Lens G Go::ib. - l,'esterkwnrtier 

DE OPSTELLINGEN. 
Lens 1 ;M.Suykerîmjak.A.Thom'.l.s,H,Nieuwenhoven.H.Roodcyn.J.v.Dijk. 

A.Linneweever .G.Looyenstoin.H.Haket. :: . v .Eyden.H '.P. v .d .Spek. 
L.Hendrichs. 
Res.Th.v.Kloef.P.d.Haas.B.Hendrichs. 
S'.lmenkomst:12 uur torr. P.D.K. 

Lens Gomb .B: R.d. i'i::\,èrt .J. v .c' .Moer .H. Kemper .M. Zilfhout .J. v .d.Knaap. 
H.Dietz, t. Venderbos. L. ThoméèB .J ,R4 s .F .Buri.;hour·t.H.J acobs. 
Rcs, J .Brussel.J .Riemen,N.P 0 .nnekeet. 

Lens Gonb.G: H. Verheugd .G.Kemperr.1an.L.H 0 .nssen. G, é'. Zwijger.G. v .Laan, 
M.Helvensteyn.J.Witting.J.v.Kleef.G.d,Hoogd.H,Vroomqns 
W .Bur _.hom.•t. 

Res: R.Polman,G.v.Breugel.M.Bruinsma. . . 
Afschrijvingen vóór Vrijdagavond 9 uur aé'.n de He0r J .Linnev1eever. 
Slijkeinde 21. Tel. 639090, 
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s'Celd ~ Ten einde een vlotte gang van zaken te ~-'=tarborgen, zal 
het bostuur hot ten zeo.rst3 op prijs stellen, als de nar.:::1;1 van 
oventuela candidaten (vergezQ:1..d· van een bereidverkJ.aricg) \~óér 
30 augustï.ls a"s ~ bij de algemeen cscretaris 1\1ord0:n in;;cdjer:d" 

-'-0-0-0-0-0-0-0-
Indian op h0t va.stGestclde 8-ar:vangsuur l·v~tJ valgenG art~64 IL-11~ 
vcr0i:;te aantal stemge:ce::h'Gigde loden niet rw~·wezig is, dan 
, 11orC.t op V!G2NSiïh.G /4. SL?rEiYT:iE.1"! 1963, de~ avondJ om HtJE NEG::f;; 
do volgens dit. artik3J. v:.icr~esc:1rffv·e:1 r.5.01.:-;/c vcrt$aderi!1g ge-· 
houden wan;:-bij de zelf do agenda ln behandeling ·,Hordt gc!1.ct::o~. 

-0-0.-0-0-0-0_0-
Art. 62 H.R. bepaald, dat alle v10:r:kende leden van 18 ia,2r en oude!: 
verplicht zijn do algemene leden-vergadering bij to v1onon en bij 
vorhindoring de algemeen secretaris voor het uur van aanvang daar
van in kennis to stellen. Bij niet voldoen hieraan knn art. 86 HR 
worden toegepast. 

-o-o-o-o-0-0-0-
Hot financiael overzicht 1962- 1963 en de begroting 1963~ 1964 
zullen op do clubavond van MAANDAG ,2 september 1963, voor be
lanr;stollonde tor .inza6c ligc;m. Hot versla,; van de diverse 
commissies, wordt· voor de algomenè ledonvergadering aan de 
stem-gerechtigde leden toG[;.:3Zond0n. 

-o-o-o-o-0-0-0-. 

TRAINING. 
Lo stailt van de seloctiegroop sondioren was alleszins bevredigend. 
Ondanks do vacantietijd waren 17 sÏJelors aanwezig. Deze eerste 
avond werden d0 spelers nog niet al te zoor op de proef gesteld, 
mode met het oog op do woçl.strijd wolke ;de volgende avond moest 
worden gespoeld. Do komende wokon zal er· wol moor vierden gevraagd. 

Do overige ~enicren blijken nog niet te hebben begrepen, d3.t ook 
voor hen do traning is. begonnen. Zij worden op VRIJLAO AVOND om 
7 .15 uur verwacht. Dez0 week , relronen we op eon 6rote opkomst. 

VARIA 
LENSER IN NOOD. / / / 

· V:i-,, in de grote "Lens- familie weet een oplossing voor het pit?o
bleem van een L::>mJ·"r, die oen j:rnr clandesM.en ,wonde in eon drie 
kamerw<;>ning, en nu per 1 september op straat komt te staan, als hij 
voor deze datum ;;een kans heeft gezien deze woning te ruilen voor 
een twee ka~erwoning of andere woonruimte heeft gevonden, 
Gaarne bericht aan H.Vroomans, Hortensiastraat 8J. 



DE LENSREVU2 
V,eekbl'ld v.d.R.K.V. V. 11 1ENIG EN SNEL" 

Redactie:A.Pools, i':ilh0l'!lin,istrar.t 26 Looso.Ï:ünen 
J .Kuipers Mel,,on.str'lat 25 ven Haag 

Joo JAARGANG (1962-1963) 

IN BALLOTWE 
no 9:A.J,A,Vinkesteyn 

10:N.F.A.Hoefnagel 
11:B.Hoefn'lgel 

9.1.1943 
18.8.1952 
13.7.1954 

no 50 22 Au6 . 1963 

Irisplein 47 
Tc,m'ltonstr. 128 

Il 

NEDERLANl1- BELGIE. 2C 0ctobar 1963 0lvmoisch_§t,1d_:jpn Amsterdrn:i 14,30 
Voor doze op zond'l.6 20 0ctcber 'l,S. te spelen int0rlond wedstrijd . 
kunnen leden en don:1teurs tocr:~ngsbav:ijzon r:3.nvr;~ç:un tij H.Houkas 
2e Schuytstr,60 Iie nanvr:1.g.:m moeten schift0lijk v~Ór /4. septei:ibGr ~.,s 
narden in[;é'diend. Prijzen der ple:-:.tsen: Eretribune r·.10.- ; 
Dbrothontribune f.8.- ; Zijv'lkkon I f.6.- ; Zijv,ikken II f.4.-: 
Stc.anpl'lntson f.2.-

V:tn de Eet'_ 
De cnderstaande ledon hebbé'ri ·nèg ceen bavclb gogovon n~n de oproep,. 
on een pasfoto aan hot·sokr0t1ri1at in te leveren. _,. 

' J. Alders .-J .de Boor .-B .Brcuwer .-lli.Bruinsr:1:t,-~' .i.;uym.-H. van Dijk ( v ,Boet-
zelaerl.) P.do H'las.-/.,Jansen.(-Columbusstr.) J,J'lnsen.St'.ttionswec) 
t. de Jong.-N.P:1.nnekeet.-R.Polt1:i.n.-J .A.Smit.-B.Steyn.-L ter !Jeer.-
1. Thom:1s ,-:r'. Veelbohr. -Hv /d è,'ll.-A, lr'llison. -E. ,,r.rr::tard-,m. 

;,u bovenst'l.cnde perscnen dienen er rekening mee te. houde.n, dat èlce 
K.N.V,B. m0t ingon,; V:ln seizoen 1963- 164 heeft bcslot,m, dogen0 p.ie 
niet in h.it bezit is van aon le;:;itim:1tiGka,'lrt niet. tc·e· te st<:1:lJ1 ;in 
wedstrijden uit te köi;ien. ·V,ij zullen dus de lod0n,- w;c.rv'--,.ii bij_ dq·,,-,an-. 
vang v,rn de kompotiti2, geiin k<inrt• o'èm-1ezig is, niet a'.m wedst.rijden - · 
kunnen l"1ton declneraon. 
Zorg er dus voor, d"1t wij è0z0 v;eok .o;:,n pasfot-o 'b.ntvringen. 

KEUtU!fü. 
Van d• navrlgende leden hebben WJ.J no§ ;;oen keurings·kaar.t_ crit\,angë,n. . 
J ,J::nsen.-J .J,lders.-J .de Bo0r.-B.Brouvier.-l~.Bruinsm"1,-;G.d0 Hoqgd.-
1,,J•rnsen.-G. Kcmperm"n.-Th.J. v .Kleof .-J. v/d Krtiilp·.-R.Pqlr.nn,-J .SqhJ.Itte ._ 
B.Steyn.-t .. V0rQ2rcndse .-H. v/d ·t,n.l .-E. v;;.rmcrd3.1n. 
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Deze perscnen dienen e~ rekeni~g moe to houden, dat zij indien 
«ij c,p 1 Geptembcr 5een keuringskaart in ons bezit hebben, niet 
aan de kcmpctitio kunnen deelnemen. Voor deze ke·.i:i.'ing dient me!1 

:,ich ·~e vervcegen bij het Haags Baroau voor r1Iedische Sportkem.·ints 
rlierkade l ( bij de wagen brug) · · 

----·· ------
?cs~raa. lc ._helft ko?:lE~titia voor Lens 
')_ septeu.hGr Lsn.:;-Rijswijk 

1 on 2 
D31fi; 2 - Lens 2 

15 11 Oliveo - Lens · 
.:~2 it Lo~ri - Viippoldcr 

.(J okt:,b::r Mc..ordrocht ·- IDns 
l.J II Lens - Delfio.. 
',:,? 11 R.K"D"E.0.-- jens 
3 november Lens -- Duindorp S.V. 

'.O 11 Lens vrij 
24 11 Spcorwij k - Lens 

1 decomber Lens - D-S.O .. 
8 11 TE- v:ervo - Lens 

Op 15 <lecomber volgt dan de 

Lor.s 2 - Chick 4 
Olympia 3 - Lens 2 . . . 

'Lè.n,3 2. - v;(rnter~vnrtier 2 
·wce:-:-den 2 - Lens. 2 
Lens 2 - P.D.K. 2 
V- 1JeC. 3 - Lens 2 
Lens 2 - Viestlandin 3 
Lens 2 - G.S.V. 2 
H. V. V.3 - Lens 2 
Lens 2 - Laakkwàrtier 4 

return van 8 september 

!'rogr,imma Seniorcrn voor .zondag 25 :'LUgustus 1961._ 
1.15 uur Tcnegido -Lens 1 Terr. P.D.K Duinlacin 
3-45 uur P.D.K. 1 -Lens l idem 
2. - uur Lens A comh.-G.D.A. 
1.15 uur Lens Veteranen -Z.A.P. 

12. - uur .Lens B comb. ~A~D.S-

DE OPSTELLINGEN 

Terr. Hengelolaan 
. uit t.nna Paulowna 

Lens l_ R.de Vlaart,t..Thom~s,H~Nieuwenhcvën,J.v/d Knaap,J.v.Dijk:, 
A.Linneweever,H.Jacobs,B.Hendrichs,ll.v.Eyden,H.Rccduyn, 
J .Reis, . 

Res. M.Suykcrl::uyck,H.Haket,L.Hendrichs,J -v/d Meer. 
I.ens A c-t,JJb. G.Halleen,G.Kom;ierm'l!l,W.Hansen,N.v.Helvonsteyn, 

in. v .Kleef ,C .Peeters ,W~Venderbès ,F .ilurghcuwt, G de Hoogd, 
H.P.v.d.Spek,P.de Haas 

Ros. G.Looyestein,N .Pannekeet ,M.Bruinsma 
Scheidsrechter Dhr. G.v.Reenen 
Lens voter'lnen J .Frijters,J .Bom,A.Kroi,H.Naustepad,J .v.Vlesting, . 

A.Hopponbrouwers, A.Blok, A. v .Luxemburg, A.Hcefnagcl,L.J.ansson 
H.v.Westing. 

Res. ·· J .Jager,C.J .Kras Leider Dhr." H.Houkos 
Scheidsrechter Dhr. P.H.de Hee·r · 



--------------------------~•22-Lens B comb. A. Verb3rendse,F.Biorhof,A.Buys,H.'v.Dijk,F.v.Dijk·; --
R,Gelnuff ,A.JansGn,J .Jansen, 'iJ. v. d ,Laan,H.Luling,N,Osse, 
A.Poels, J .Smit ,L. tor M0er,F. VeGlbehr,H. v/d V/1"1,E.W,'.lrmerdrun. 

Voor de wedstrijd zal er uit deze pGrsonen eon elftr,1 worden 
geformeerd. ,, 
l±'schrijvingen voer 
Slijkeinde 21 tel 
Vt.RI!__ 

Vrijdagavond 9 uur nan de Hr, J.Linneweever. 
639090. 

. Van de Voetbalvereniging P.S.V.te Einhovon ontvinc het restUur een 
uitnodiging tot bijwoning van de receptie welke tor gelegenheid van het 
50 jar1gbbestaan, op 3,1 augustus a.s. zal v1ordén gehouden. 
Gaarne bieden wij P.S. V. onze gelukwensen .,an mot dit gouden jubileum: 

f,'.'.lm donateur de hoer J .P. v. Veen treedt op wc,ansdai; /,. S8ptomb0r h.:i. 
in het huwGlijlc met mej .Vi.J oM.Canten. H.Mis to Naaldwijk in de parcchjg-
kerk van de H.Adrianus om half tion. Rocep_\:Le van 2-3 u;n- fr, 11 ; I; DIJK;>JJïI Dijkv;eg 19 Naaldwijk. 

Aan het tuekcmstige br,iidspaar •zij veel geluk en voc:;_'f.pu:>d toegei1enst. 

De dag, dui:ir;oor dinsdag 3 september a,s. is het 50 jaal' gelede 1 dat dé 
heer on mevr. J .J.Dietz - W.H.J .da 131m in de 0cht w0rdon verbo.1den. 
Uit dankbaarheid wordt op deze dag om 9 uur een H.Mis opgedrag,,n in de 
parochie kerk van de H.Therosia van get Kind Jezus Apoldoornselaan. 
Recoptmc van 3 -4,30 uur in de bovenzaal van Het Gouda Hooft, ingang 
Hoogstraat alhier. Velen van ons konncm de, heer en mevrouw Dietz die 
meerdere keren bereid werden gevonden hun dfonston als "gsrkoeper" :to 
verlenen. Ons treft. telkens waer de bijzonder innemende vlij ze v1aárop 
de hoor en m0vrouw Dietz hun 11 klanton11 te V1oord staan on bedionon: 
Ook namons geheel Lons van hárte nog vole gelukkige joron in goede 
gezondheid.· 

Hot DOCOS toernooi. 
Zaterdag nomen wij m0t drie 0lftcllon deel aan hot toernooi.van 

DCCOS in .Leiden, dat bosterad is voor as.spiranten. Er wordt gèspeold · in 
drie poules van 5 elftallen. 
D<3oln0raors,zijn behalve DOCOS en Lens: R.K.A,V.V.,R.K.D.E.O. en Teylingen De wedstrijden duren twee x-ticn min. 
Er zijn per poule 2 prij zen, terv1ijl er voor do verehiging die met drie 
elftallen tezamen hot hoogste aantnl p.mtcn behaalt, oen extra prijs 
beschikbaar is. 

; 

' 

,' 



Hot programma : 
Veld 1 ufd.l 
1.55 uur Lens -R.K.A.V.V 
3.10 uur Lens -R.K.D.E.o: 
4. ·· uur DOCOS _Lens 
4.50 uur Teylingon -Lens 

Veld 3 n.fd. 3 
1.55 uur Teylingen -Lens 
2.45 uur LOGOS -Lens 
3-35 uur Lens -R.K.D.E.O. 
4.50 uur Lens -R.K,A.V.V •. 
De opstollrungon: 

Veld 2 ufd. 2 
1.30 uur R.K.A.V.V.-Lons 
2.45 uur R.K.D.E.0.-Lens 
4. - uur Lens ·-DCCOS 
5.15 uur Lens -Teylingen 
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Lens l :R.Bruggcraens ,H.Rothkrans,J. v;alsarie Wolff ,J .Cobbon,Th.Bruins 

N.Koot,R.Eikelhof,Th.Brochard,H,Brandeburg,J.Middeldorp, 

A.do Brouwer, Leider: Dhr.Lv.Gastol. 

Lens 2 :A. Vorva:ll't, A.Duym,J .Nuyon,J .v.d.Zalm,F.v.Bohemen,H,Suykerbuyk, 

H.Hassing,F.v.d.Broemer,C.Vervaart,L.Kortekn.as,l,Verschuyl. 
Loider:Dhr. F.Moskor. · · · 

Lens 3 :R.Niov.cnhuis ,J .Egborts,R.v ,d.Bemt,H. Verheugd,R. v .Boheemen,J .Froi 

K.v. Velzen,J .d.Jongh,E.Bakkers, A.Janssen, V/,Koctman, 
Loidvr: Dhr M,Hcerschop. · 

Samenkomst: 12.15 uur ingang station H.S. 
gQE~ R.Brondeturg,D.Bre.ndenburg,C.Rooduyn,G,d.Hoogd,R,v.Broekhuizon. 

Ccleritas Pupillentoernooi 
Zaterdag noemt oen pupillenelftal aan hot Celerité!Stoornooi deel. 

Het proGr'1lllmn luidt; 
13. - uur Lens -Vue veld'. l 
13-40 uur Lens -V .c.s. n . 3. 
14.20 uur Postduiven· -Lens 11 , 2 
15. - uur Lens -i,osterkwnrtier 11 ' l 
15.40 uur R.V.C.-Lens 11 '3 
!Jo wedstrijden duren 2:r.7½ min.·,zonder rust. Er zijn drie prijzen. 

De Opstellingen: 
V/. Kouv,enhoven,H .Eggers ,J~Disseldorp,R.Bogisch ,Fl. v .Baggum, G. v.d. Velde 

H. v ,Hulst, G.Bruinsmi:,P .d. Vries ,,1J.d.V1it, L. v.d. Volde RES.G. Vrede veld, 

n.v.d.Lans, Leider :Dhr.Borsboom. 
Samenkomst.12.20 uur :COyweg hàekHengelolaan. 
Afschrijvingen voor vrijdagavond 7.- uur aan de heer A.v.Gastel 
Tomatenstraut 166 Tel.339900. 



-----~-:-.32t.-· 
DE LAATSTE KAMPWEEK 

De wind blie.s er lustig op los- en voor ons helaas uit èeri vrij 
ongunstiga richting,- toen zioh zor..dag ochtend in ii: · ,. ,,roegte drie 
elftallen Len5.pupillen in ons clubgeboth: verzo.molèen -om, na de door 
onze G,A, opgedragen H.l.lis, naar Zunde:s:-t t'.l vcrt!'eklrnn,., De:oondar.ks 
wilde ni.cmf!nd t0rug na.--ir huis en werd or y;-eJ,;ge:nced gestra1·ifl.. Gelu1_~

kig vielen de meeste regentuien naast onze rouGo: Hgi, ~~aeto:tc ge- _. 
deelte van de tocht, dat n~ dG,!•!oerdijk,wa:s ·met de vlir.d pal ;;ogen
wcl e::.--g zv,anr. Toch ward z~,~derd a.1 ot1 ;.d jf UU"l' b0rcikt" 

Na oen klciP..:: hartverster·l;::j ng in het rostauT·ant op hot spo_7•-~::,a:~i1~ 
name!l de Len~crs llezit van de sreeltuin1 w.::ta· .. ~ de 1:;,t:i..jff;2fic,·~btf. bGn3n 
21 gauw we0r los k1vameu" Vor·;olgenc de coffici.ële orcning -~an d2 
kQIIlpwcel: en daa~ .. na: r..a:J.r 11 1::ecJ.tl. 1s Nacl1ts h~t. 001·ot0 opt:::-,:n:a.u vn;2 -

on:;,, slaapwandelaar, die een motorfiets acJ.i:s-,-na gi:'g, 
;'fianndag en dinsdag was or eon drUlt nportp:rû.gramma ... Een hele i.'CekS. 

van voet- on volleybalvmdsrrujden werd afgewerkt.· Nntuur:1.i.jk behoor
den onze jongens die aanmerk0lijk jonger waren dan het grnoiddolde 
van de kall)pbevolking, niet tot de kanshe.bbei·s. Toch boekte onG 
oGrstè voetbalelftal, vooral in het laatste deel van de week, goede -
resultaten, zodat het in de bovenste helft van de ranglijst eindigde. 
Met volleybal weerden ons eerste eri derde teem zich heel behoo::lijk. 

Bij de zwemwedstrijden op wóensdagochtend klasserde Gerárd Stevens 
zich cis vierde. 1 s Midfü,gs belandde de, ,helft van onze, jongens· in· 
Belgie, torwij 1 van de andere helft eeri groot iileel :in het bos t0 water · 
raakte. Leider Jacques werd na verwoede sttijd onder zeer veel pupil-. 
lon bedolv0n en eindelijk overmeesterd. · · 

De donderdag, Maria Hemelvaart, bracht-na de voorgaande prachtige 
dagen- 's morgGns regen, zodat men-zich enige tijd met "binnenhuis
bezigheden" moest amuseren. Het kla').rde echter nl gauw weer op, za
delt er nog wat wodstr.ijden konden worden gespeeld, terv1ijl er 's mid
delgs weer een aantal bosapen op uit trok. V,eer bleek de aantrekkings
kracht, d~o water op onze plpillen heeft, voor velen te groot. 

Op vrijdagochtend werden de laatste voetbalwedstrijden gespeeld, 
Ons eerste won ze alle drie, hetggen eon fraai resultaat was. 's Mid
dags won het elftal, waar onze leiders ir speelden, met groot ver
schil van dat van de (doelman) aalmoozenier, die dan ook miät veel 
handtekeningen kwijtraakte. 

Na do nogal rumo0riga sluitingsavond en de gebruikelijke "rostantcn
opruiming" sliep rond 11 uur onz0 pupillen groep voor do laatste maal 
in Zunderd in. Bij hot wakker worden bleek do voorspelde harC:e westen

wind cl'golast.In plaats daarvan werd echter regen beloofd. En die 
kwam ook werkelijk, dat werd al gauw duidelijk. Er wer<). dan ook 
besloten do fietstocht terug te annuleren on telefonisch word "trans':'" 

port" georganiseerd. 
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Zo kon de terugweg op komfortnbele l7J.JZO wordan gamc.akt. Om 
vijf uur was i0deraen mot bagni;e en mot bijn'l allo fietsen op de 

!!e1:gelol11:1n, ·we.ar clc ouders ziCh 1;1car over hun - enigszins stoffiB
kroost ontfarmden, 

VAN DE KAMPIWMMI;,SIE, 
Onze kampwokon zijn weor voorbij. Hst z1.Jn in sommige opzicht3n 

no5al ongowon0 k'.lmpwek.:m i;,JV1uest. Doordat hot ka.J!>p Zuno.ort alLien 
nog vnor j onr_;Jns ben0dcn do veortiBn j 3.ar bos tcmd wo.s; moes ten wij · 
meu do oucL"rGn twou ni0uw0 k~rnpcn prob.Jron. Dnt bt::t.:.kvndo, dat onze 

,:r.c:nors naar drie verschillende plaatson gingen, mot allo daaraan ver
,0r.d,.,n tr,Jlsportmoeilijkhodon. Het kemp Bergc,n v1as to ver weg om toru;;: to 
i'i.etson, Bovendien kon do laatste kampwook do terugtocht niet por fiots 
,c.·don g;ima.:2kt; voor hot eerst in ruim 25 bmpweken maakten d~ woorsom

;t~rdighodon dit onmogelijk, mede in verband nog mot do zware todht op do 
t<JC·.weg. E:en groot ar,nt~.l autobc,zittors hooft ons bij 00n on and.er g00.ssis-
;eord. Sommige, konden wij po.s zeer kort to voren om hulp vra,;on, zofü,t zili
-1. tt0rlijk- onmidè.elijk in hun wagen moesten stappen, Eon ander kon h,:;t 
cll"0n nog m'""r klaren, door 's nachts om 12 uur van Vught na(a' Don Ho.c.c; 
te rmiden. D~ags daarop m~kte hij nog ovon eon ritj~ voor ons naar 
..L:bburg. Zonder al deze zeer spontane moodoworking zouden wij voor onoplos
baro. mooilijkhodon hebbon gestaan, zeker nu wij door gebrekkige -orc;anisatie 
To.n de zijde van do N.K,S. v0el tijd moesten bostoden aan werk, c:P.t ho_t 
om3 niot v,ns. Verder zijn 0r nog meerderG p;rsonen t~chtGr ûG schuri'.lcn in 
actie g0woost, o,n, iomnnd <lio zukor ·eon hele d'.lg a 0.n do telefoon hooft 
èo:,rge bracht. 

A~n all0 onze bijzonder grote dank, 

KDJ11pkomniissie. 

....... ,. '\ ·~ . 



DE LENSREVUE 
l,e0kblad v.d.R.K.V.V. 111ENIG EN SNEL" 

R0dactio: à.Pools, \'iilholminristr.2( ,Looso'uinon 
J .Kuipers, Meloenstr ,25, Den Haa6 
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ZLKAGE.ND!,_ ,. 
Zondag :Sonioren 1 -A-B-C-en veteranen 
!.laandag :Clubavond 
Wöensdag:Training S0nioron (Soloctiegroep) 
Vrij c1ag : n 11 

Zaterdag:Juniorenw0dstrijdon 

~WI~~:'1.. se.11temt~TJL!.LtJL ~~~~,1~1;!1:L:;;~t~~Y~~~~~~~!ll~~==== 
IN BALLOTAGE. 
9-A.J.A.Vinkestoyn 

10.N.F.A.Hoefnagel 
ll.B.Hoefn:ig0l 
12.Th.P.Luyckx 
13 .R. G.M. v .d.Steon 
14.P.J .M.v .d.Stoen 

9- 1-43 
18- 8-52 
13- 7-54 
21- 6-36 
3- 5-52 

14-10-53 

INCbSSO CONTRIBUTIES EN DONATIES 

Irisploin 47 
Tomatunstr.128 

Il 

Ambnchtsgaarde 24 
Nunspeotlann 303 

Il 

Omdat in hot verloden gebl0ken is, dat in de maanden juli en 
nugustus onze inc~ss0crdens veelal torvorgeofs ~anbellen op de 
Rdrossen van onz.:i leden en donateurs, doordat deze m.Jt_ vacantie 
zijn, is voor dit jaar do volgende regeling getroffen: 

Tussen ~Oen 30 sept0mber zullen onze incass0orders een aanvang 
maken mot do incassering van de maandon juli, augustus on septem
ber. In novemb,ar zal vervolgens het 4e kwartaal worden goincasseerd 
waarna vanaf januari 1964 de incassering vmor op normalo wij zo zal 
geschioden. Viij hopen dat dozo regeling iodors goed keuring kab 
v1agdré'..gGn• 

L. d. Vicort- C. Visser 
P,mn •IJl• 

Van do Eco. 
Wie had dat gedacht,wie had dat durven hcpcn,LENS 1 Senioren 

wint, hot, door P.D.K. gooorgani~oorde tournooi o:n do "Jan Zuyd8r,1yck 
cup 11 • Mochten wij do ocrsto dag van dit tm.1.cnooi niet ontevreden 
zijn ov0r hot 1::oreikto rGGt~Jtaat-een ovorv;inn2.ng op Du:'.i.ndorp S. ~-
on con nodcrl "'!.ag togen dorde kla::.:cr C,t:1ick-S~vçi,ps- d0 ro:::ul~~o.tcn 
van de tymodc daG ov,2-rtr:if.fr1n l0c~or: ve:rvm,..hting, 
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Do eerste wedstrijd moesten wij aantreden tGgon hot sterke 
Tonogido on mcwr liefst 3-0 1!.::rd deze Wodsti:·_ijd do·or Lens g,::
vmnnon. Vooral do manier waarop deze ovorwinhing werd' behaald, 
stoljl.t tot tovrodonlwid. Mot fl•is o.anvalspol. over do· vJ.ol1[:0l.o 
werd de vord3digillE ven do Voorl:-'ürgGrs k .... h::ir O.H kc•3r op è.c 
proef goGtold, hetcoon resulteerde mn eon oponingstroffor 
v~n onz0 midvoor na prachtj_g aangeven van H.Jacob3. Za b:ouf 
hot tot do rust. In hot bcr;in vQn do tweede helft kvnm cnzo 
verdediging noé;al. oons in IT!Oeilijkhcdeh, <loch zij hiuld· s'ûafid 
-in wist zich na enige tijd aan doze druk ·to ontworstelen. 
i~u v,:;rd de ·~hcorio, zoals die ~o cJ.ikwij1.s door oni3 w.::·rd gódo
coo1·d, aan do prakt:Ljk getoetst. ·\,i,i huldï6en namolijk he_t 
systeem, dat wannc~r er oen schiotkan:J ont$taat, er op hot 
dool (;e::ichoton racet worden. Dit nu 110:r"J door onze midvoor on 
rcchtBbinnu:n good be5rcpen en döor twc,0 afstunGschoten kvm_m,.)n 
v1:Lj tenslot to op 3-0. · 
Voor do laatste vmds:b.hijd, dfo• er in dit ttmrnoci word gespoeld 
moesten wjj uitkomt>n tegen P.D.K. é:ti.e op dat moment do eóri·cc · 
plaats innan; ract 5 punten. Aan oen. gelijk sp"l zou P.D.K. 'i;,;noi'.lg 
hebben oei h,q~r n:::.nsprak.Jn op dt_; fra.o.ic 11 cup11 voor edn jaar t,~ 
prolon1:;, .• ron, jmrw:Lj 1 Lens zou moetun winnen om bcsl,,gGop c\o o,ar3to 
plaats to lo;;ccn. Na a<rnvd'.nkelijk de minäore van P.r,;1cto zi;jn;kwe.m, 
na e:on waarlijk schitterend doGlp.mt van onze midvoor, nadc,t du bal 
lwurig was vrij gom:v1kt on voorgezet door J .R..'lt, c~n. k•...:.ntorin&; in do 

-o:hrtjd. L~ns 'ii'":S. nu gvljjkv1aardi3 ~;,n· P,..D.'K. tJo.,~r :-... 1.nge•zion d.ó ~.chter 
hci::d-:: s t.'lncl l.idlè. ..:;n cle vocrhct...::lo :.))Gn kt1n.s mo~r kro·0g :tö"'t scoran, 
kwam or in de stand gocn v-~r~ndnring meer. Lens won àus het to~rnooi 
en màg nu de "cup" ,.;:;,in jaar }.c,n"' io. 1'.cit clubgel;,0ur: uitstallen als 
5y,r.bo:~l v~B 11 wij lwac:on, zacon en evorwonm~n11 , ·aoor grote~ insp2.nning 
on voc·_';li.::.st, ook tccoa sk.rlmr-0 olftnllon. tit is iets wat wij in he, 
vorlcdon hr.-la~s .rlikväils "sl0c-.hta. van cnz:. tegenstanders konden z3ggcn 

-Een waar· ;'/iiwtr,1.1.•lt· dus. .. • · . . · 
Tijdens do w0dstrijd togen P.D.K_ mo0st onze speler Jan y.d Moe: 

na cDn bot::dng het vèld verln. ·ten. N8.oriG.Grzook i~'l~htit- UJ::cr:h:'53 ~i.:=i 
r;obloken, dat, hij v1a(ll·schijrilijk ;on p~os in zijn knie he.;,fl; 6 . sch.:;ur, 
H0r,1 is voorlopjg absolut9 rust v0orgeBêh!'oven. Vii,j v;,3ns0n hem, mode 
n9.• ons alle Spolcrs otl trainór C.Fr.:i.nk6, een spoodig un .()J_g.;heel 
ho::-sfol toe. · 
f1·or,rammn So!J.ioren VC'Or Zondag. 1 Sop-Gtbher lQ.~ 
2.30 ui1r V.V.S.B. 1-Lons l tor<Noordwijkerhout 
2. uur Lens co::nb./i. -Voeo;(. ccr.1b. veld 1 geb. 1 lok.5~3 

12. - uur Lans cor.ib.B -Voi;;el cor.ib. veld 1 geb,l lok.5-L,. 
2. - uur Lens vc:t.ornn,;n-Vo;:;ol v0t0rc.:n.on" veld 2 gcb.2 lok,.;"-.3 

:1?.~- i.:.•J_;: rens comb.C -V"V.P" cor. .. ·'J. ::t."'ld 2 gebs 2 loko6-~. 
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DE OPSTELLINGEN. 
Lens lCv.d Book, B.Hondriks, H.Nieuwonhoven, Jv.d'.J(ne.,?.p J.v.Dijk 

A.Lin11ew-:cv0r, L .H0 ndric'::s ,H.Hooduyn,Vi. v .31,tdon,H.Haket,H.Jacobs 
Ros .A.d .Waqrt, J .Ras 

Samenkomst: 1 uur Cafe 11 Hforck11 Ap0ldoornsel'"nn 
Lons A: G.Hclleon,G.Kemperman, li.Hansen,M.Zilfhout, Th. v .Kloof ,H.Dietz, 

G.Looyest,:dn,F .Bur;houwt, Vi. Venderbos ,H .P. v .d .Spek,P .d.Haas, 
Hes: C.v.Breugel,H.v.Golder.Scheidsrechter:Dhr.A.Bogisch .. 

L~~: G.Ekelmans,N.Pannokeet,L.Hanssen,G.d.Zwijger,C.v.d.Laan, 
M. v .Helvonstoyn, J .llitting,L.Thomas ,G.d .Hoo.;d,P .Bergonhenogouwen 
\'/ .Burghouwt. 

RGs :!,I.Bruinsma, v;. v. V/osting. 
Lens Veteranen. J .Frijters,J .Bom, J. v. Westing, J •• Blok, A.Hopponbz:ouwers, 

H .Naastepad, A. v .Luxomburg,R. V,Üstefeld,L.Janssen,H. Vroomans, 
H.v.V,esting, 

Res: A.Hoofnagel. Scheidsrechter:Dhr.P.Ii.d.Heo:· 
Len~_Q:A.Verbarcndse, F.Bierhof, A:;Poels, H.Lilling,A.Buys,F.V~'Clbohr, 

;.Walison, 1\.v.d Laan, C.Kr::s, N. Osse, R.Gelauff. 
Res:_A.Jnnsvn, J.Janson, H.v.Dijk. 
Scheièsrcchtor: Lhr A.Bogisch. 

Lfschrijvingon voor Vrijdagavond 9 uur aan do ho-.,r J.Linn::iwoover. 
Slijkoindo 21. Tol: 639090. 

TRP.INING 
Do Technische Commissie maakt dG :;eselcto0rde er ten ovorvlsode nogmaals op attent, dat in hot nieuwe seizoon de training ondor allo omstandigheden door gaat. Dat dit nog niet door- àlJo spelers is begrepen werd ons vioonsdag 1. 1. duidclij k toen er zich op do training ralGchts 6 man lieten zien. Dsar. bij slecht weer do training in de cantino wordt gehouden worden all0 gosolecteerd0n verzocht aanwezig to zijn met medebrenging 'van· gymschoenen. 

Technische Commissie. 
SPORTTOTO 

De eerste toto-zondag,· die de nodige verrassingen mot zich mede bracht behoort wa,:,r tot' het verleden, Over do inzet via onze vereniging mog(m we niet ontovrodon zijn, al hoc.wel hot aantal kolommen nog flihk zal moeten stijgen, wanneer onze omzet van vorige jaar weer wil.len .halen. 
v;ij zijn tuk op hot braken van records doch zonder Uw modeworking komen wij or bos list niet, Mogon wij vanuf a.s. zondag weer op Uw wekelijkso deeihnamn rekenen? 

Toto Socrote.riac.t. 
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VARIA 

Hobt U het ook golozen: do onlangs overleden secretaris van 
Ajax was 34 jaar secretaris van zmjn club. Vierendertig jaar. 
En in zon functie. Om er sti~ van to word0n ••.•..• 

Als iemand do weg vraagt na[!X het.iliaagse Schouw, verwijs hem dan 
gerust naar do hoor Haukes. Die wm:,t or alles van. 

Voor h01, aanleggen van voldradon, vangkuilen on and<,re levens
gevaarlijke hindernissen wonde men zich tot do heer Appeldoonn, 

Succes verzekerd. 

Toos Mol, do eerste Nederlandse scheidsrechster? Maar dan toch 
slechts in de, schaduw van onze, Gerda Groothuizen, dio zo hart
verwci,rmend de fluit w.ist te hantornn in eon wedstrijd van de, 
Lens-oudjes, roods oen paar maandon geleden. 

PROGRIJ1fü!A JUNIO]§N EN FUFI~~EN VOOR 
3:1,5 uur vue b l -Lens b 1 
3 .45 mu· Lens b 2 -vue b 2 
3,45 uur vue b J -Lens b 3 
3,45 uur Lens b 4 -vue b 4 
2.30 uur vue b 5 -LGns b 5 
2.30 uur Lens c 1 -vue c 1 
2.3~ uur VUG c 3 -Lens c 2 
2.30 uur Lc,ns c 3 -vue c 3 
2.30 u.u- vue c4 -Lens c 4 

ZA.TERDAG 3l_s1ugustus 
Ter~oin Schenkade 
Cl l lok 5-3 veld 1 
Terrain SchGnkado. 
G 1 lok 4-2 ·veld ;.~ 
Terrein Schenkado 
G 1 Lok 5-3 veld_J. 
Terrein Schonkado 
g 2 lok 6-4 veld 2 
Terrain Schonkado 

Lens F 1 speelt Coleritas tournooi. Zie aldaar. 
DE OPSTELLINGEN 
Lcms Bl: Jde \,aart, Hv.1':.ur, D.v.dStoen, P.Schouten, 

H.Mosker, C.v Egmond, G.Raa phorst, J. Gabben 
F. Musker, D. BrandcnburG, J .Ho ins. 
Leider: dhr A v Gast,ü. 
S21llenkomst:3.30 uur ingane vue-terrein. 

• 

Lans B2 :R.Bruggamaçis, H.Rothkr2. ns, ,li. l,alsario Y,alff ,J .Graothui
zon, Th .Bruins, N .• Koat, ;, .Eykclhaf, Th. Broch2rd, H. Branden burg 
F. v .d .BNomor ,J/,üddcldorp. 
Loidor:Dhr.R.Blok. 
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Lens B 3 :R.Ovcrtoom,i;•!.Brookc,F. v .Bohoomon,J. v .Dissel, A. v .Es·, 

H.Suykorbuyk,F,Straathof,C.Vervaart,R.d.Groot,J,Vorschuyl, 
A.d.Brouwor. 
R0s: A.Claasson. Loidor:Dhr. A.Linnc:vmcvor. 
Samenkomst: 3 .10 uur Voluvmploin. 

Lens B 4:G.Crama,J.v.d.Zalm,A.Duym,R.v.Ackor,J.Nuyen,J.Zanssen, 
H.Hassing,C .Roabol,R.Brandonburg,E.::îogonor ,J .S,m•3lo 
Ros:H:tlojo.n Loidor: Dhi;.n.Kootman 

Lens B 5 :A. d. Vrfas ,c. v .d .Gold,F .Noccko, Th. Duys, h .Egg0rs, J .BE,ptis'L, 
R. d. J on,;,~.Holsheimer, F .Horremans, C .Rooduyn, R.Blok; 
Ros:H.v.Bergem,R.v.Brockhuizen, Loid8r:Dhr.Hcrromnns. 
Snmonkomst: 1.50 uur Voluwoploin , 

Lens C 1 :H.Crama,H. Verheugd,P. d.Jongh,R. Niouwonh.uis ,R. v "Bohoon:o:·., 
J .Frotz, C. v. Volcsen, A, J ansson, A.Kortokco.as, \ .. Kootm9.n, 
R.v.Bom;ii 
Res:G.Stovens, Loidor:Llhr J.Borsboom. 

· !,on§_ C .2.:.H.Pij nappcl, K.Scl:ouv1, J .Colpa, G. d .Hoogd,B .Kool,P. v" d. /.ar, 
A.Hop,B.Hoogoveen,E.Bakkors,H.Bijstorvolt,D.Holt, 
Ros:J .Vcrschuyl,A.d.Brouwer. Leider: Dhr. M.Ho01·clchop 
Samenkomst: 1.50 uur Voluwoploin 

Lens C 3: A. Vervaart ,H.Egbsirts ,J .Holt,J. v;cbbors,E.Groon,N. v .L,ccuwcn 
J.Blok,T.He~rschop,J.d.Jongh,Th.Hoofnagol,C.Grimborgen, 
Ros:J.Kaandorp,C.Lamot. Leidor:DhrC.Vcrvaart. 

Lons C 4:C .Groen, G.Duyv.cnstoyn,R.Guit ,B .Lustonhouwer ,F. A. J. V .d.Borg 
H.Overbeek,R. v .1,assom,P .Hoemskerk,A.Luscuore, A.H8.mbrook, 
A. Bildorbe0k. 
Res:F.Hclv~nsteyn. Loidor:Dhr.P.E1skamp 
Samonkomst:1.50 uur Voluw0pl0in 

Lens P 1 zie Ccleritastournooi 
CELERITAS PUPILLENTOURNOOI 
Zaterdag a.s. spoelt Pupillen 1 in hot Celoritastournooi. 
Hot progr[!Jllma luidt: 
13. - uur L0ns-VUC 
13.40 uu~ Lens-VCS 

veld l 
veld 3 · 
vuld 2 
veld 1 

14.20 uur Postduiven-Lens 
15. - uur Lens-Wostorkw. 
15.40 uur RVC -Lens veld 3 

2x7½ min, zonder rust. 
beschikbaar. 

Do wodstrijdon d=en 
Er zijn drie pr~jzon 
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De Opstelling, . 
li .Keu·,vJnhoven,H_.Eggers,J ,Dissoldorp,R.Bogisch,Fl. v .Baggura, 
G. v.d. Velde ,H. v .Hulst, G.Bruinsma,P. d. Vries ,M.d. V,it, 
L.v.d.Voldo. 
Ros: G.Vrodevold,B.v.d,Lans, 
Samenkomst: 12.20 uur, Lay.rog hook Hongelolaan. 

Afschrijvinr:on vrijdagavond tussen 6,30 uur en 7 .30 uur 
aan do DHR.A.v.Gastol Tomatenstr. 166 Tel 339900 

Programma Juniorenc,-c.v~o~o~r--=z~o~nd=ag"-l"-s~e~p~t~o~-1~nb~o~r~·~1~9~6=-3 
12. ..; uur Lens 1 -1.ilhol:nus 1 G 2 L 6-4 113 
13 .45 uur Lens 2 -1,ilholmus 2 G2 L 6-4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lonsl: A. v .dLoouw,J, v. Adrichem, A. vEgmond,C .d.Hoer, VI, Vc,rbarondso 

C. v .Baal,H .Groothuizon,J .En(;lebort,F. \·,ub bon 
Res:J.Lucassen,R.v.d.Volden, Leider: A.v.Gastol 

Lons 2:Th.Suykorbuyk, A.Koomman,Fr.1.loy0r, A.Roodonrij s, 
J.Vorhaar,A.Vorburg,J.Rav~stoyn,R.SchlÜtor, 
1', .Eikelhof ,L.Riomen,R.Potors, 
il.els: J.Kiebc:,rt,P,Helvonstijn.Leider: lihr F,Llcskor 

Afschrijvingen: Vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur 
aan Dhr ,"/,..v. Gastel TomatGnstr .166 Tol 339900 

LET OP: Enkolll spelers staan 2 x opgesteld, kijk dûs 
allo elftallen ria 111 

VARIA 
Do Heer on Mevrouw de Hoogd willen langs deze weg do kump
loiding hartGlijk dank zeggen voor do goede verzorging 
van hun zoon 11 Gorard11 die tijdens do kampwoek do 

11 mazeltjes 11 kroeg. 
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Yan d.e ·~co. ---------------------:Ueze week werd in de '' Sportkroniek ;, het programma 
gepubliceerd voor de seniorem;edstrijden van zorn1ag 
8 september. Tevens werd de kompeti tü,-i.ndeJ ing 
v,:m de elftallen 4 t/m 8 bekendgema2.kt. 

Programffia Senioren vuor Zondag 8 Septe6ter. ---·--------------------------------------------
2 uur Lens 1 ihjswijk 1. 
12 uur Delfia 2 ,. Lens 2. 
12 uur Lens 3 - Vies 3. 
12 uur Tedc 2 - Lens 4 
12 uur Lens 5 - V.D.S.3 
12 uur Quiok 9 - Lens 6. 
2 uur Lens 7 - Zwart blauw 3. 
12 uur A.D.0.11 - Lens 8. 

-Zoals men zjet komen dus alle elftallen in het veld. 
Wij verzoeken daarom de spelers die,om welke rcaden 
dan OLk,niet beschikbaar zijn hiervan mededeling to 
doen aan het Eco-sekretariaat. 

Indelingen. __ 

3e klas G. ------

3e klas G. 

3e klas J{, 

4e Xlas H 

5e klas A. 

Lens 4.-Archipel 6.-H.B.S.8.-Postduiven 5.
D.V.G.2.-0oievaars 2.-Paraat 4.-Spoorwijk 3.-
0ranjeplein 3.-Tedo 2. 
Lens 5.-V.D.fJ.3.-Vios 6.-Laakkwartier 8.
Postalia 4.-Maasstraat 3.-Ravá 6.--R.K.:C.E,0.4.-
0ranje Blauw 3.-v.u.c. 8. 
Valkeniers 2.-0.S.C. 3.-H.D.V. 3.-0ranje Blauw 4. 
N.L.S62.-V,V.P.5 .. -Rava 7,-B.T.G.5,-Quick 9, Lens . 
Lens 7. -Gona 4- -DHBIUC 3. -Duno 5. -Valkeniers 5 
Hl'JSH 6.-Toofan 2,-Zwart Blauw 3.-RGDH 2 
Esdo 4. 
Lens 8. -RKSVM 4. -HDV 6. -ADO ll. -Bl!T 6. -
Quick Steps 6,-Cromvliet 8.-Triomph 4.
HifSH 8. 
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