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EETSALON 

Broodje van Dootje 
Herenstraat 9-31 - Den Haag - Telefoon 60.03.47 

11.29.42 SPECl.(1-LITEIT : 

!.EDEN 
5 pC! kOR f/NG 

Voetbalschoen met
rubber noppen zool 
' v.a. 13,95 

Oulck voetbalschoen 
v.a. 15,90 

Puma voetbalschoen 
v.a. 28,75 

Adidas voetbalschoen 
v.a. 25,85 

Klubshawls patent v.a. 6,45 

WEIMARSTRAAT i116-118 
T eleloon 636608-336709 

. -llw -leverancier voor: 

* Koelkasten 
+: Wasmachines, Wringers, * Gasfornuizen en Comforen, 
+: Gas- Kolen- Oliehaarden, 
-+c Keukenuitzetten enz. 

Aanleg van BAD- en . 
DOUCHE-INSTALLATIES 

Reparaties binnen- en buitenshuis 

Showroom 

Loosduinseweg 595 - 597 
bij Gaslaan Tel. 608615 

BROODJE . 
' VERSCHRIKKELIJK 

BROODJE TROEP 

Cj)J ~enzen11ia9azi;i. 

dl.. 91·te~e'l 

REINKENSTRAAT No. 65 
DEN HAAG - TEL. 332603 

HOLLAND 

Veenkade 31 • 35, Den Haag 
· Telefoon 334027 

IJZERWAREN 

GEREEDSCHAPPEN 

·----
Filiaal: 
Rijswljkseweg 250 T e/eloon 601592 -· ' ~. < 
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DELENSREVUE 
V.oGkblad v.d.R.K.V. V. 11 LENIG EN SNEL'I 

Redactie: A. Pools, liilhclminastr. 26 Loosduinen 
J.Kuypcrs, Meloenstr.25 Don Haag , 

37 o JAARGANG (1963-196/4.) no 1 5 september 1963 

L.en S. ZAKAGENDA. 
Lo.5 sopt:Jun. training 
Vry6 11 :Sen. 11 

Za.7 11 :Jun. 4 t/m 13. Pup.1,2,3,5,6,7. 
Zo.8 11 :S.:m. 1 t/m 5,7,8. Jun.1,2,J. 
Ma.'9 11 :Jun. training. Clubavond. 
Di.10 11 :Jun. n 
Via .11 11 :Sen,Pup. Training 
Do.12 11 :Jun. training 

Redactionele overpeinzingen 
·Voor ons op tafel, bGste Lensors, ligt hot indrukwekkende 

manuscript, getiteld 11 Jaarverslagen11 ' als een monu•ontalo getuige-
nis van woeste wcrkzaamhedcrn en trouwo clubliefde .En wo moeten :,:,
kennen; het jaagt ons, mode namens u, hot schaamrood naar do ka.':on 
als we da~rbij onze eigen schamele verdiensten in ogenschouw no
men. Zeker, zeker, we spolon ook ons partijtje, schriyven af on 
toe een regeltje en wc zijn oen trouwe klant van Chris, maar 
Achtion bladzijden jaarverslag, beste Lensers, brengcrn ons tot de 
overtuiging dat we de vereniging hiermee nauwelijks één week draai
ende te houden. Endus lezon we nog maar eens, vooral tussen de ragels 
en bereiden ons in stilte voor op de komende jaarvergadering. 

Inmiddels herinneren vm U aan oen artikel in dit, Uw lijfbl~d, 
dat ook in de vali:antieweken niet uit onze gedachten is geweest. Het 
waE ve.n de hand van Hein Piet v .tl.Spek an met diezelfde hand worden 
wij, Uw redactie, lichtjes om de oren geslagen. Want, ze zegt Hein 
Piot: Maak er het boste van, spoor de spelers aan en spreek niet vààr 
maart over te behalen kampioenschappen. 

Vee moeten dus onze bedoolihg;,n verduidelij kon: Zeker wilil.en wij niet 
voorspellen, zelfs goon verwachtingen vmkkon omtrent kampioenschappen 
voor eerste en vi0rdo olft9.l. v:el wilden wij aangovon, v,aaraan nu, na 
de uiteindelijke promotei van het twoedo elftal, op do eerste plaats ge

'w3rkt dient te worden. Met het citoron van onze opmerking ov0r ·'magische 
krachten in de sport" is de schrijver er h01Gmaal naast. Dezo zinsnede 

. word door ons in' dit vorband niet gebruikt. v:el, toon wa spra½:,rn over de 
(mo[;elijke?) bijdrogG van supporters aan wedstrijdrosultaten. (misschien) 
herinnert ,,do schrijvor zich do :l!aatste wedstrijden van het tweede7) 

1 
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\,() voc,gd.:m daar toon w"l aan too, dat d3 bij draga van i:upportcrs 
aan· !.et vorenigingslcven in ieder goval te.stbaar is. Vandaar ook 

' ' t' onzo oproap aan de PcPe om 03n supportorsclub op poten to ~e sen 
,:c wachten nog af •...... 

O,FICJEEL 
;,Jer __ opncraan als lid: 
lio 435 .Broedc,r Theot icus lloordcrbeckdv1arsstr .202 

436.R.D.M.Camphuysan v .Morleristr.96 

E~ 9u1t.1G Do::-iatt:urs 
lh 370:G.Lam Ohmctr.88 

371:Pl. v.d.Putten Copcrnicu,sstr.104 

\'AH.IA.: 
::;;_üiîd Suykerbuyk en liiet var, do1· Valk gaan op 12 Soptrnnbor de 
t. 1:ot.0 stap w:::i.gcn. Oa 10 uur vio.,:-dt l:i de Paroch:i.ckt,;1·1:· van de 
IJ BGrnadette, Gcn.Spoorla~.n tG Rijsw·ijk hun Huwelijk ingexogond" 
r .. icoptdo van 14·-15.30 um· Strijp 10, rlijswj_jk_ 
o~ .. :.~e böste wensen vorgezalL:m het ,bruidspaar op huil vGrdere lovons
pc1d. Moge dit pad stoods zonnig on effen zijn. 
-'Jw t;oto::'ormnlior al ingevuld? 

-D E K A K K E R L A K -
.L 

Zondoorstoofd en bruingebakken 
Lagen honderdduizend kakkerlakken 
Aan de Noordzee op het strand. 
Soms g0uuwt zo'n bruine· kakkerlak 
En lispelt op z'n dooi' gemak: 
"\.at eon .zan"d, wat con zand hooft dit land'! 
2 
Thans ga~n honderdduizend kakkerlakken 

N-,ar do zondagvoetbalw0dstrijd snakken 
Ihar mo0t je kakkerlak yoor zijn. 
A:1.s de .boste stuurlui aan do wal 
L~ken zij weer spol'en bal 
~,at eon gijn, wat 00n gi.in langs de lijn. 
3 

Jongens van do [;l'Oene velden, 
Sterke kerels, voetbalhelden, 
D::aaft maar rustig over hot gras, 

'f;oor modderpoel on waterplas 
Toont lak t0 hebben aan do kakkerlakken 
En zot do, kakkerlak te k ••. 

.l. 



4 
Lieve luitjes langs do lijntjes, 
V,ordt niot boos maar lacht eens fijntjes 
Om wat de Lens revue hier biedt. • 
Zij meent oen ander en u toch immars niet 
,.cas gerust;zo is-ic voor de bakker: · 
U een kakkc,rlak, ik nog kakkorlclkkc,r. 

K.L. 

liio de, schoen pasi_trekkG hem aan. 
Er ZlJn er onder ons actiev~ Lonsledon nog stec,ds die do nadering 
van het nieuwe seizoen nauwelijks of halcmaal niet schijnen op te 
merken. \.ant, hoewel da EGO her had cl ijk dhrcrso monson. om pasfoto's 
on keuringsbewijzen hooft verzocht, blGken deze· tromve Lensorc or:3 
aller lijfblad zodanig uit to spellen dat van do meesten hunner nog 
steeds g"en pasfoto en/of kouringsb"wij.s aanwezig iG. \';a vragen ons 
af v1at van deze, ons onbegrijpelijke laksheid, wol de oorzaak kan zijn 
Is do Lensrovue dan zo slecht gest0ncild dat b.ij onlo0sbaar i.n? Of is 
de postbode juist toevallig do bussen va;i bedoelde .nc.•:sun voorb5.jc;nlo
p8n?Beido vragen kunnen v:o met oe;, duidelijke NEEN beant,·,ac:r:Jo:: DG 
Lons1:-ev1.1e is uitstekend leesbaar en dat; onze PrT 28 mensen ::wu. · ergPten 
(15 ongokonden on 13 zonder pasfoto) wil er bij ons niet in.. Inijft. dus 
als conclusie dat deze 28 mensen eenvoudig to beroerd zijn go.eest aan 
hot vorzoe~ van de EGO, wat toch echt niet zovoel moeite kost, te vol-
ào,m. v;.., hop,,n d,,t dit stukje duifüllijk genoeg is gcwoost, crn dat hun, 
wie de schoen past, ze ook aan moge trekke. Zonder logiti~atiebcwijs kan 
öeslist NIET gespeeld worden (anders dan verloden jaar),·zodat we de 28 
betrokkenen aanraden hun verzuim snel goed to maken. Hot ware.echter beter 
geweest dit bijtijds te doen, ~et zou do EGO en ook do betrokkenen zelf h~ol 
wat moeite en narigheid hebben bespaarç/././. , 

Programma Senioren voor Zondag 
2 uur IBns 1 - Rijswijk 1 

12 uur wlft 2 - Lens 2 
12 uur lens 3 --Vios 3 
12 uur Todo 2 -Lens 4 
Lens 6 uitgesteld. 

2 uur 1ens 7 - Zviart Blauw 3 
12 uur A.D.O. 11 - Lens 8 

ECJ 
8 september· 1963 

veld 1 geb.l lmk. 6-4 
Terr.laan v. Altona· D~lft 

veld 1 geb. 1 lok. 5-3 
Terr. v. Vrodonburghwilg naast II overvoerde 

veld 2 gob 2 lok 5-3 
Terr. Zuiderpark ... 
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DE OPSTELLll'lGEN. 
Lens l:C.v.d.Beck,P.Hakot,H.Niouwonhovon,B.Honclrichs,J.v.Dijk, 

A.Ioinnowoovor, 1.Hondrichs, V,. v .!];vdo!,,H .Roodij n,H .Haket, 
H.Zacobs. 
Res .G.Halloen, h .Stoové, P .d.Haas. 

I.cns ;:; :R.d. '!,aart ,H .Dietz.,H .Kom per ,R.Jllok,~ .Peeters, M.Zilfhout, 
G.Looyostein,H.P.v.d.S1ek,J,Ras,F.Burghouwt,P.d.Haas. 
Ros.L. rhomas ,M.Davis. 
Samenkomst 11 uur clubgebouw. · 

L,3ns 3 :G.Hallcon,l, .Hanson,G.Kcmpom,C. v .Breugel,;, .Stoové, 
M. v .Holvemitoyn,C .Nuytens ,J .Ricmon,V,. Vendorbos,G .• v .Duuron, 
i; .Burghouvrt. 

R~s .M.Bruinsma·, A.v. I.oers. 
L..ins 4:G.Ekelmans,N .Pannokeot,L.Hanssen, G.d.Zwij ger ,c. v .d.Laan, 

l, .1.osting,,r .,;itting,J .Ku;ypars, G.d.Hoogd,J. G. v .Kloof ,H. v .Galder 
Res.S.Dijkstra,J .do la Fuonte. 

Lens 5 :R.Hnhiou, J. v. d.Kley ,C. Vcldink,F. v .J.,ijk,J. v .Dissel,M.Hoorschop, 
L.Jansson,G.Jeheo,P.Schulten,P.Bergonhcncgouwon,A.d.èong. 

, Ros.N.Drabbo,J.Veldink. 
:!:.c ns 7: A.Blok,J .Bilc,J. v,osting, A.HopJ]0nbrouwers,R.B-,cker,H .N2.astcpad, 

A. v .Luxembur;;,R. l.Üstofcld, A.Hoefnagol,H. Vroomans,H. v. Viesting. 
Res.C.Niouwonhuizcn. 

Lens 8:A.Pools,N.Osse,A.Buys,;,.v.C.Laan,H.Lau,H.LÜling,F.Vcclbchr, 
J .Smit,C. Kras ,F .!lier hof ,L. Ter Moer. 
Res.H. v .Dijk, A, l·,alison. 
Afschrijvingen vóór Vrijdagavond 9 uur aan do heer J.Linnoweovor 
Slijkoinde 21 Tel:6J9090. 

Do ondorstreopto namen vierden door de EGO als aanvoarders voorgesteld. 
P1•ogramma ;;onioren voor Zondag 15 september 1963 
2 .JO uur Oliveo -1"ns 1 • 

12. - uur L3 ns 2 -1./;Uick 4 
12. - uur Cromvliet J -Lens 3 
2. - uur Lens 4 -Spoorwiik J 

12. - uur Laakkwartier 8 -Lens 5 
2 .JO uur Lons 6 -Rava 7 
2 • - uur Esdo 4 - Lens 7 
1.15 uur Lans 8 -H.lil.S.H_- 8 

VAN DE EGO 
Nog stoods ZJ.Jn or spelers die geen gevolg hebben gegeven aan het ver
zoek con pasfoto in to !,,veren. Bovendien moot er nog een aantal spelers 
c0keurd worden. Zij c1.io nae:: g0on pas:foto hcbi.mn ing.;lovürd divnon or voo1 
te zorgon a.s. zondag eon t:;oldig logitimatiob0wijs bij zich te h.,bbon. 
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Dozo spelers zijn,H. v .Dijk, ( v .Boc:_t_zolerlaan),A.Walison,F, Vo0lbehr, 
L.Thomas,L.tor Moer,N·:parinokeot;J .A.Smit, 

< 
l·log ,n wij dezG mensen nogmaals verzoekon zo spoedig mogelijk eon 
Foto in to sturen.Dit bespaart ons voel werk on voorkomt dat U 
zondags niet kan spelen. De volgende spelers worden tot hot tijd
stip waarop zij 00n k0uringskaart hebben ingoloverd (bij hot sekrc,-~ 
tariaat) niet opgesteld H-Bciorsber(ien vnn H0n. J.d.Boor.B.Brouwer, 
G.d.Hoogd, A.Jansonf,:J .Jansen, Th. v .Kleef, J. v .Kn"·".p,R.Po;),man, J .Schutte 
B.Steyn, A. Verbarondse ,H. v .d.Vial,E .Viarmordam, 
Dogene waarvan de naam is onderstreept moeten bovendien een pas
foto inleveren. 

Van het wedstrijdfront. 
Eindelijk is het dan zo ver:Zondag a.s. goat ook voor ons amateurs 
do bol wosr rollen -:m neemt het schoon 63-64 dus definitief een 
e.anvani;. 
Lens 1 gaat al meteen eon zeer lastige wedstrijd togomoet togon 
Rijswijk, eon elftal dat varlodeh seizoen maar ternauwernood naast de 
kampioenstitel groop, zodat verwacht mag worden dqt onze voort~akkers 
op zoor zwara tagenstand zullan stuiten. i,o hopen dat onzo jor,,ens de 
kracht (fysiek en mentaal) zullon ·1runncm opbrengen om dit no:,ilijke 
duel tot een goed einde te brengen. Aan oen· voorspelling wagen we ons 
ni-:t, we 'hopen er alleen het boste van en verwachten een talrijke aan
hang om óns 1 e do broodnodige steun te gcvon. 
Ons Pas gepromoveerde tweede neemt het in Delft op tegen dJ tweede 
editie van do club van die naam. Van deze tegenstander is ons, in tegen 
stelling met Rijswijk 1, weinig bekent, gezien h0t sp0l van Delft 1 
(dat we wel kennen) m,:,mm we echter een vrij fors spelende tegenstan
der voor ons 2ci tG mogen verwachten, :wa;èrtegcn het echt niet zÓ _gemak
kalijk zà 1 zijn. Ook hior wijselijk geen voorapelling, daarvoor is de 
competitie nog ih een te pril stadium. 
Lens 3 tenslotte ontmoet thuis Vios 3, een niet al te gemakelijke:tcgen
stander, dat weten we al lang. i,e hopen dat onz.o · derde editie dit seizoen 
0ons wàt minder grilliB zal blijken to zijn dan h.:it voor gaande.seizoen:; 
dit elftal kan heus wel con betora plaats bereiken d~n oen boscheidoh 
positie in de achterhoede. Tot besluit van·dezo voorbeschouwing wensen wc 
onze drie h~ogste ·elftallen allo mogelijke succes à.s. zond1:g, · · 



Programma ,-,rnioren en 
3 .45 uur Lons 4 
3 .!,5 uur Lens 5 
3 .45 uur Lens 6 
2,.30 uur Rava 8 

-6-
Pupillen voor záterdag 7 septemter 

-VVP 6 G 1 1.5-3 V 1 
-Quick 8 G'2 1.5/~,G 1 L 4 v 2 
-Gr.V,.II Vac 7 G 2 L 6-4 V 3 
-Lens 7 Tcrr. Zuidcrpnrk 

2.301 -ur Lens 8 
2,30 uur Laakkw.9 
2.JO uur Lens 10 · 

-Duind.s.v.4 
· -Lens 9 

-RVC 13 

G 2 L 5-3 V 2 
·Torr.Cromvliet Rodarijkorstr 
G-1 L 5-3 v 1 

2. 30 uur VCS 11 
2.JO uur VtJC 14 
2.30 uur Lens 1:, 
L«.5 uur Celcritas P 
1.45 uur Lens P 2 
1. /,5 uur Lens P3 
L !,5 uur VCS P B, 

-Lens 11 
-Lens 12 
-DHBRK 7 

Tcrr. Dedemsvanrtweg 
Terr. Sèhcnkkaè..:: 
G216-4V3 

1 -Lens P 1 Torr Lcyweg 
-Celeritas P 2 G 1 L 5-3 Vl 
-VCS P 2 G 2 L 5-3 V 2 
-Lens P 5 Turr. Dedemsvaartweg 
-Quick Steps P 3,G 2 L G-4 V 3 L.!i-5 uur Lens P 6 

l .. ·>5 uur CcL,ritas 
~!:':.Qf§'.['ELLJNG;_,N. 

P 5 -Lens f7 Terr. Lcywag 

Lens 4 J. è.:: Vi::,.art,H. v .Luur, D. v .d.Steen,P .Schouten,H.ll.esker ,c. v .EJ,ond 
G.R,:nphorst, J .Bo bbon, F .Mesker ,D .Brandenburg, Th.B::-ocha:!'.'d. 
Re~- J.m,ina, Leider:dhr.A.·J.Gastel 

Lo,1~ 5 R.Bruggemans,J .Groothuhon,J .V1alsarfo Wolff,H.Rothkr01ns, 
Tw.Bruins,N.Koot,F.Straathof,R.Eikelhof,H.Erandenburg,H.Suyker
buyk,J .Middeldorp. 

Rc 5 : J.Vcrschuyl,G.Crama. 
Lens 6:R. Overtoor,1,M.Broe)<e ,F. v .Boheemen,J. v .Dissel,·A. v.Es,J ,Janssen, 

H,Hassing,C.Vervaart,R.de Groot,A.Claassen,A de Brouwer. 
Ras :R. Holshoimcr, A C:o Vries. Leider: dhr. A.Linncweever 

Lens 7:G.Crama,J.v.d.Zalm,A.Duym,R.v.Ackcr,J.Nuyon,Th.Duys,R.v.Broek
liuizen,C.Reabel,H.Hassing;E.Dogener,J,Smèele 
Lcider: 0µr H.Keetman 
Samenkomst 2.10 uur ingang Rava VVP terrein 

Lens 8:A de Vrios,C.v.d.Gcld,F.Neecke,F.v.Veen,A.Neecke,J.Baptist, 
H.v.Bergem,H.Mej::in,F.Horre~ans,C.Rooduyn,R.Blok 
Res:R de Jong Leider:dhr.Herremans 

L0n& 9 :ff. Crnm11,H". Vbrheugd,R.v .d.Bemt ,R .Nieuwenhuis ,R. v .Boheemen, 
P .de J ,.,ngh,C. v. Velzon,J .Frotz, A.Jnnssen,A.Kortokaas, r; .Keotman 
Res:A.Hambrook. Leider:dhr. J.Borsboom 

kns 10:A.Vervaart,K.Schouw,J.Colpa,G de Hoogd, B.Kool,P.v.d.Aar,A.Hop 
B.Hoocovcan,~.Bakkers,H.Bijstervold,D.Holt. 

Leider:dhr. E Saroloa 
L~ns 11:Th.Ho;ofn(\[;el,R.Guit,J .Ho:J_t ,J. hebbers ,H.Egberts,H. v .Leeuwen, 

J.Blok,T.Hccrschop,J de Jongh,P.Meorshook,C.Grimbergon. 



-7-----···------------rtcs:T .Jansr.:c.r.. Lej_QQr:c,hr C"Vcrv,·rart 
Sat1enkomGt:2.-- uur ingang LBns terrein. . . . 
I,en~ 12:B .Lustenhou·,;er ,G.D-dv-astein,J .Kaandorp,F ,Hel.vans.tc;;:n, F.J. v .d.BÓrg 

C "Lo.not, P .HcJr.wkGrk;B. Epsk:1;-:1p; A. $teven~; H c 0vei·bee1;, A4Bilderbaek:,. 
Ras; A,.Luscuère Lviè.er: Qh::- .,P .Epokar.ip 
Samenkomst: 1.50 uur Veluweplein . · 

Len~ 13 :R~ v "V.assc,·;,P. v .Dj .. ik:H ~ Vsrbnrcr.3se, A.Jeh:2-e,A~ v "Esser..L"Duyu: 
A .i!:: ';mans ,B .Kiakc::ns, J .Dcmc;yer ,F. de fü,er ,c ,Blok, 
Res :.,:~ .. :}::~:~:i::tt. ,.""." t Schut t 8 Loidcr ~ èhr, A.Blok 

Lens P l;;;:-~'.~ Kou.t,\3!Ü!')VJn:H "Egger;:; 7 J nDis;JGldorp1 R~B'.J~·isuh ,H'.,. v "Da~~um~ 
G" v.d. V~lde ,H. v cd.HulstJ G 2Bru:i.n~r:10.5P de V\·jns,M de -,~it.~Lc v "d" V0ld0 
R'.)!::G"Vredevel_d. Leider cJ.::. ... A.v~Ga~tel 

Sam9nko:n·~t 1"15 U'.lr LeyviCL hoo3: Hen~eJ.olc.a.n 
Ler-:3 P 2:B. v. d "La.ris >L..Egh~~r:t::, R .Dir-:c0 ldorp J P "Dlanl:-1n,l: .. v. L::=<S:~'!.\~.?~l> C. Sohrovor 

.rf> ._v .Do3v~r~n,L de Boe~.' ,GèCrom}?cre;e,A~J-!crJk; G ... \ï':rvaari.·.,. 
Ri:~ :P ,J,fan,..le1-J ;E" v "d. Broek, L3icle:- ~àh1·A"Bogisc'·~ 

Lens P 3: A.-TinuenbJ:•oek,H s D311kers ,P è F è.o IL..:1.an, ~; .Schol tcn.rJ, P.~BJ ol:-; C. v .Deelen 
B. v" d."Pctten,P .Hoei'ol!:!a;F .Bobben~~.,. .. Engolbert,J ~Rien:,~.i-33. 
Re.s :P .Co:-rc:ont,F .Bou,man. Lej.drn· :dhr.J. v .d.K:1aap · 

Len s P 4 Vrij 
Lens ? 5: P .A,de Haan, A,Hoitink, A.Huis ,L.Rothkrans ,R.Kraanen,/.,: .Reeuwijk, 

R.Geurtsen,E. do Groot, Th. ,,ilshaus ,R.Hoefnagel, J.Keotman, 
Res:F.Mourik,R.Vinkestijn Leider:dhr.P de Haas 
Samenkomst: 1,20 uur ingang Lensterroin 

Lens P 6:P .t,1il tenburg,E. Verschoor, Th.Booms ,1:1. Teun is, T" .Kuip,P. v ,Domburg, 1:. v ,Dorp,G.Pollikaan,H.Schuub,H. v .BcJrlo,C .Esser 
Ros :J .Mij sbergh,P .Lustenhouwer 

Lans P 7 wordt samengesteld uit c;e volgGnde spclers:R,BErckcnkamp, 
F .G. A. v/d .Berg,N .Dysscllblom:i,J .~gberts,F de Klcyn,M.Kok,R.Krul, 

R.Laurier ,L. v .L0eu\\'0n,H .Lieffering,P ,Mal ta,F .:Aerkas. 
Leider:dhr.C.Kras,Sa.m0nkomst 1-15 uur Leyweg hoek Hengclolaan 

Programma Junioren 
12,- uur Lens 1 
1-45uur GDA 2 
l-45uur Lens 3 

;..E OPSTELLINGEN 

voor zondag_8 
-Quick Steps 
-Lens 2 
-Quick Steps 

septembe!:__ 
1 G2L6-4V3 

Xcrr. Ockenburgh 
3 G2 L 6-4 V 3 

L:ins ic: l,.. v .d .Leouw, J. v .Adrichem,A. v .Egmond,C.d,H<,er ;., • Verbarendsc, 
C. v .Baal,H.Groothuizen,J .Englobert, F :;,ubben,J .Koctman,H.Zoct, 
Res,P.Schoutcn,G.Raaphorst.Leider:dhr.A.v,Gastel. 

Lens ~:Th.Suykcrbuyk,A,Koelemnn,1''.Meijer, f •• Roodenrijs,J. Verhaar, t,.Verburg, 
J .Ravenstijn,R.SchlÜtar, \, .Eykelhof ,L.Ri.emGn, R-Petars. 
lies: A,Klein '3rotcler ,J .Jchae ,Leicfor :dhi·.F. Mo::.keJ: . . , .., ,.. 

- T 

1 ' 
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Lens 3 :F .Crombcrge ,A.Brouwer, J .Lukassen, J .Jüebert ,R. v.d. Velde 

F. v .Bijnen,R. v .d.\ial,G. v .d.Kley, J .He:t,wig,P .Helvensteyn 
A.v.d.Beek, 
Ros :'C: .Eggers ,R.Schot. 

ATTJ!:NTIE JUNIOREN EN PUPILLEN 
Afschrijvingen: aan de hee"i-A.v.Gastel,Tomatenstr.166 Tel.339900 
uiterlijk vrijdagavond voor 7.30 uur 
Telefonisch alleen tussen 6.30 en 7.30 uur 
De Juniorentraining 
Deze week zijn verschillende juniorengroepen m0t · de training 
begonnen, Op maandag traint de eerste C-klassegroep, op dinsdagavond 
de eerste B-klasse.groep en op donderdagavond komen de A-klassers in 

·actie. Volgende week komt er een tweede groep C-klassers op dinsdag
avond bij. De botrol'~ltenen krijgen,.oen oproep thuis. Bovendien gaat 
or op maandagavond nog een tweede B-klassergroep trainen, maar dit 
kan nog eeri week langer duren. 
Programma Junioren en plpillen voor 14 en 15 september. 
VVP 1-Lens 1, Lens 2 -Vredeburch, Lens 3 - Gr.Vi.II Vac, LEns 4 -Laakkw. 
Lens 5 vrij Quick -Lens 6, Lens 7 -Naaldwijk,Lens 8 -vcs;Lens 9-Quick, 
Lens 10 vrij, Quiuk-Lens 11, Osc -LENS 12, Lens 13 -Duno,Lens P 1-RVC, 
GDA-Len~ P 2,Lens PJ-D.E.R.R.K,Lons P4-D.H.L, Vios-Lens PS, Ra va-Lans 
VVP -Lens P 7 
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L E N S Zakagenda 
Do 12 sept. Juniorentraining 
Vrij 13 11 Seniorentraining 
Za 14 •: Jun,4,5,6,7,9,ll,12,13,Pup.lt/m7 
Zo 15 sept Sen.l t/m 8 Jun. J'.;2,3. 
Ma 16 11 Jun. training, Clubavond 
Di 17 11 Jun.training 
1;0 18 11 Senioren-Pupillentraining 
Do 19 11 Juniorentraining 

Redactionele Overpeinzingen _ 
Zo is dan, beste Lensers, de competitie toch nog gaan draaien. 

"el moeten de•,Junioren nog even geduld oefenen, maar zJ.J zullen hot 

mot ons eens'
0

zijn,dat de uitslagen van de Senioren ook op zich ze0:r: 

int0ressant zijn en aanleiding tot vruugde geven. Vooral de res·llta

ten van het 0erste en tweede elftal trekken de aandacht. Hsl.el vm.t be

langstellende hebben kunnen ziei;t, hoc enthousiast ons eèrste ·tegeri 
Rijswijk te velde trok. Al. deze supporters zi.jn natuurlijk zondag op 

het Oliveoterroin te vinden. U bent er gelijk een dagje uit, moet U 
m2ar denken. Inmiddels ligt daar hot feit, dat er ook dit jaar tijdens 

do algemene· vergadering geen nieuv1 bestuur uit de· bus kwam. liij moe ton 

de indruk krijgen, dat dit gewoonte gaat worden en Vlararschuwen daar 

wèl togen. Wij willen echter de commissie, die 00n voordracht gaat 

opstell0n, niet nu reeds met onze inzichten voor d0 voet0n gaan lopen 

en we zull0n derhalve dit onderwerp voorlopig lat0n rusten. i,0 wensen 

do commissie veel wijsheid toe 0n hopen, dat spo0dig aan de aanvaarde 

opdracht kan worden voldaan. 
P.S. H.P.v.d.Spek 1s reactie op ons vorige artikel wordt volgende keer 
g&plaatst. 
UITSLAGEN 
Scmioren. L0 nS 1 - RijsV1ijk 1 2-1 

Delft 2-LenS 2 . 3-4 
Lens 3 -VIOS 3 2-3 
Lens -5 -VDS J 4~4 · 

lens 7 -Zwart Blauw 3 6-5 
Do wedstrijdJn van Lens 4 en 8 werden afgelast zoals ook het gehele 
junioren en pupillen progra~T.a. 



OFFICJEEL. 
Nioüv1eLoden . 
4.37: R.E.A.Bos 
~J8: G .Th.do Brabander 
4.39: C.A.de Graaf 
440: C.J.Groon 
441: B.Hoofnagol 
l;.42: ll .F. A.Hoefnngol 
,iJ..1+3: C"J.M.d0 Jong 
f.-4/,: J. Th .Lieshout 
445: Th.P.Luyckx 
446: P.J .!A.v .d.Stoon 
447: 1{.G.M.v .d.Stoon 
448: á.J.A.Vinkostoijn 

Iq BALLOTAGE: 
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23. 9-1952 · \.apsorvoonstr,352 
24. 8.1953 Bothastr.52 
10. 4-1952 Paterswoldost1-.208 
20. JJ.953 l:ozolrado ,\.8 
13.7.1954 Tomatenstr.128 Tol.J6o217 
18.8.1952 
JO. J .1949 
1. 1.1948 

21. 6.1936 
14.10.1953 
J. 5-1952 
9. 1.19/,J 

idem 
i,olwevorsgo.arde Tel.660246 
v.!ilarumstr. 24 I 
Ambachtsgaarde 24 Tol.664774 

·Nunspootlnan 303 Tol.398694 
idem 
Irisplein 47 Tel. 394193 

15:S,Tettoro 17.4.1948 Otterrade 27 
16:G.H:F.Ysebrands 25.5.1948 ·,.oimarstr. 220 

NJEIJ,.E DONAT.:.UR: 
,173 :EggGrs w StGenhouwersgaardc 21 

Jaarvergadering 1963 
Om half negori opent i.ie voorzitter do f..Oedbozochto bijoonk<,mst 

i:i~t ou.n korte inleiding. llkrin wijst hij o.a. op do gezonde finan 
ciëlG 'toestand van da ·varoniging, on in verband· daarmeG ook op do 
hoge, totoopbrongs;j;en. De training is gereorganiseerd. on zal aan hoge 
0ison voldoen.· Do voorzitter roept op tot waardige en nuttige bo
sprokingen, Hierna worden de notulen van do vorige vergadering, on
der. dank, zonder wijziging goarrestoord. Na oen korte bespreking van 
hot_ jaarverslag, prosontoerd de penningmeester vakbekwaam· zijn finan
cieel overzicht. De kas-en controlecommissie hGcft er vertrouwen in 
Gn stold voor dÓchar[;e to verlenen. Dit voors.tol wordt door d0 verga
dering overgenomen. Do voorzitter dankt de functionnarissen, mot name 
de Horen v. ' .. .1.ssGm (r.iat0riao.l) an Jll6Gr (Toto )0n stclii .v0r.valg0ns do 
b:.,sprcking van hot bestuursbeleid aan do orde. Zokcr, or is.kriti.:ik, · 
m,:ar ~o waardering voor bc>lcid en ,,Brkzaamhoden wordt door do vorga
doring niot onder stoelen of banken gestoken. Hot bestuur auht ·echter 
h3t contact mot commissies en l8don niat bevredigend. Om deze rGdon · 
11ord geen voordracht voor niouv1 bestuur opgemaakt, MoC:o hforom, stol-
2..rn onkclo loden van hot bestuur zich niet hor·kiesbaar. De hGcr 
v .d.Stoon stold voor eon commissie to bonoomon, belast mot hot opstol
'L.,n van eon voordracht voor bestuursvc,rkiczingon. Hiervoor zal dan con 
riouv:o vergadering nodig zijn. · ~ · 
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Ifa onkclG besprekingen wordt ruió.rtoo besloten. Do hoor Jufformans 
dankt do voorzitter voor zijn voortroffolijko leiding, vnarop 
deze de v0rgadoring sluit. 

Vl!RIA. ~-
=üp vrijdag 27 september hopen do ouders van onze ledon Hans 0n 
Frans van Dijk do dag to herdenken vmarop zij olkaar 25 jaar gela
den hot sacrament van hot huvmlijk toedienden. Uit dankbaarheid 
wordt om 9 .JO uur een H .Mis opgodragen in do parochiekerk aan do 
Apaldoorsolaan, de receptie is van l4.00-l6.00 uur aan het adres 
Hardewijkstr. 5. \,ij bieden het zilveren bruidspaar uitoraard 
onze hartelijke gelukwensen aan en hopen dat nog velo gelukkige 
jaren do afgelopen 25 jaar moge volgen. 
=BoEto Lonsvrionden on vriendinnen, 
Op zaterdag 6 juli stond Uw toto-ss:,crotaris mot oen mond vol tandon 
want de blijken van belangstelling die hij en zijn vrouw bij hun 
huwelijk mochten ondorvindoh waren overweldigend. Onzo dank hier-

. voor valt niet onder woorden brengon, dczo zouden immers toch te 
kort schioton. Vioost U er echter vah overtuigd LonsvriGnden- on 
vri.,;ndinncn, alsmede de dam.os t..O heren :.van onzJ inleveringsadrcsscn, 
dat U allen dezo dag voor tot eon onvorgétolijko hooft gemaakt. 

Verkeerd uitgepakt. 
Als grapje bedoeld hebben drie regels op blz. 329 van Lcnsrovu0 
no 51 ergens eGn onb, doold: en onvormoedo reacti<J verwekt. Hot he
treft onze onvolprezen he0r Appoldoorn, wie ik niet g::w.nne in ornst 
iets onvriendelijks in do schoenen zal schuiven of op welke wijze 
ook in moeilijkheden zou willen brengen. Zoals wij hot op Ockonburgh 
uitstekend konden vinden met do hoor Boon, zo hoort aan do Hongololaan 
do h0Jr App0ldoorn or acht bij. liij hebben alle achting voor zijn 
activite,iton. Jammer d0rhalvo dat het grllpjo v-.erk0ord uitpakte. 
(n0t als draadje) P.Jufformans. 

Programma Senioren voor Z0 ndag_15 september 196~ 
2.30 uur Olivoo 1 - Lens 1 torr. to Pijnaclwr 

12 uur Lens 2 -Quick 4 veld 1 geb. 1 lok.5-3 
12 uur Cromvliot J - Lens 3 Torr. Raderijkerstr.bij do Anna Bijnslaan 

2 uur Lons I, -Spoorvlijk J veld l geb. 1 lok. 5-4 
12 uur LaEtkkv1arti,:,r 8 - Le,ns 5 Torr. Spoorwij k Heng0lolaan 

2.JO uur Lens 6 - Rava 7 vold 2 gob. 2 lok.5-3 
2 u,n- Esdo /:. - Lens 7 Torr.. :,.ao.lsdo!'p.Jr 1" t/ o Renbaan 11 DJ.1indi~JG 11 

1.15 uur· Loios 8 - Il .M.S .H. 8 vold 2 gob. 2 lok. 5-J 
''' ot ~c Je · • 1 · · 1 b' t 1 1 ~---J.~ ···~cn2E~L.2 .. _~ ;-, _')-;..-0.!. ~--· :Z_·_: ___ 1_-11: _,g_::_~_.g_):'pJ.:~.E9..c .§...G?;_,.2 Pr;~:_?..:~~½."_ 
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DE OPSTELLINGEN 
Lënti-.C:C7v::-ct:BöGk, Th. v .Kl.G~f, J. v .d .Knaap ,H .Dietz, J. v. D1j k, 
---·- A.LinnGwoovor,L.Hondrichs, \,. v .F.yê.on,H.Roodliyn,H.Hakot, 

H.JaGobs, 

Ros .J .Rns,R.dc r;ao.rt,M"v.Zilf:1out~ 
Sacenkor1:st: 1 uur S"Gatio:i Eollandce Spoor. ReiG por t:.. .. cir .. 

1011.:i 2 :R~ do {,as.r-t; G .. Y€:r:iftG!'r.1an:H "Kenper ~RJBlok~H ~l':iCi1.v,~r ... b.07211, 

tii. v "z:tlf110·.1 t.; G"I,ooyc;:;tc..:in,H .P. v od"SpB:r,G"E:1..JJ.0n,J ~ "'-~ .. Klcc:' 
P. de If['. "1.5. 

R0s :·~ • ., v .V1'.":!:Jtin2;;t .Fu.rgte,· .. 1wt Leider "H:c .L~ te May 
L 3 -i•j p :,l,.;:, t , P° .. ,..,,.., :. S' ' /1, !' J-.,:, ,,..•-~ · .., p:"'11 ,.t. ...... , cns ..... • ar.!1•;.,L•-0 1, H ~--0..d-- ~n, Vï ~ ;..OOVG: , •• l • ... o ... vr..-_, l,~in,u' \,;\; vc_..,; 

M.Davi-~,,; F "3-1rgha:.:.u~; J ~Bruss:-1, V1. Vendorboc, G. v .D-.:tJ.ron., 
:t,J .D:::·c.bbe. 
Res: G. de Hoo;::dc Gr~H:.:;rechter .B .Stcyn. 

Lot:!J 1~: G "EkeJ.r.:.9.nG ,F .D~,Yl"l:., J .MGyor, G~·de Zwij gor ,C "v "d .Laan, 
---~---·~- l. .. v. î:03 t~.ng, J .\;it t.i.!!G 1L. Janc scn,r.:~Brui:r..sna, J .Rio:ncn, 

~-i .BnrghG-:.iwt... · 
RGD :C" V "Goi.r.. .. Gr-n!1:3!'8cl:die:r .R"Polnan. 

Lens 5 ~ J .J a.ser: T.n-Har..:;9n,C. \7?Jldi:1k,M"Hc0rschop, J "v .Dis sc1 5 

C "v. h."!oagol: J dG la !Ucnt.J, P .Borg0:1J:on.cgc.:.Y1u,n,H" v. G~.dde:r, 
G.J..olYJo,J..de Joag • 
. os: F. v. Dlj 1:, Grcn8rc~htc,i- .H. v.d. ~.al, J. Voldir.:,. 

i,C!:.:1 6: .:·~· Vorb2r2ad.sc ,J" v. d ~ KJ.cy ,E .LÖ;10nstcin, T; .. Y.rllp1Jls, F. v "D:tj k, 
J" Voldink, J. v "b".::.ss0l, J .K,_;yp0r3 ,P "Schultcn,A.Y102r0 :lT "Broch::i.r-:l 
Ros ~F. Vcol bor::. Grensrechter "E .v;armcrd'aJP ~ 

Ler.s 7:J. v. ~16:::ting,J ;,Bo~1JR:3cckcr ,c ~Nicuw3:-.hv"izen,t...ITopponb:;.•ouwc:,_~~ 
- --- H .Jfaastopad,A. v .I,1.u:omburg,R.V:ti:::tofold,A.Ho0fnagcl,H. Vr.oo:r.ar:s 
~ H .t,"c3ti~g. 

Roc:A.Blok, Grensrcchtg~.A~Janson. 
Lc,r:r, 8:D. v .Lieshout ,F .Bicrhof, ·A.Poels ,H.LÜling,N .OJsG, i.. v .d.La,in, 
-------F. V0elbc,1r ,A. \ial.lis0n,C~Kras ,J .Groeneveld,H. v .Dijk. 

rl.0:3 :J. S:n;Lt. Gron::;rochter "J,.J ar.sen" 
Afschrijvingen 'IÓÓr Vrijdaga7ond 9 uur aan de heer J.Linno.,00vc.r. 
Sl.ij lwfand0 21 Tol. 63. 90. 90. 

Programma Senforen voor ZondaF. 22 september j,963 
•2 uur Lons l. - viippoldor l. • 
12 uu:- Ol.ympia 3 - Lons 2 
12 uur Lons 3 - A.n.s; 2 
3 uur OOicvaars· 2 - Lens 4 
2 uur Lens 5 l'.Iaasstraat 3 
2 uur N.L.S. - L0ns 6 

12 u~r Lens 7 - R.C.D.H.2 
1 uur R.K.S. V.I;!. 4. - Lens 8 



ProarllIDffia Junioren en Pupillen voor 
'J .45 uur Lens -4 -Laakkwartior 5 
3-45 uur Quick Stepf 6 - Lens 5 
2.JO uur Quiok 9 - Lens 6 
3 .45 uur Lens 7 - Naaldwijk 5 
2.JO uur Lens 9 - ~uick 12 
2.JO uur Quick 14 -.Lens 11 
2.30 uur OSC 7 - Lans 12 
2 .JO uur Lens 13 - Duno '7 
1.45 uur Lens P 1 - RVC P 1 
2. -uur GDA P 1 - Lens P 2 
1.45 Lens P 3 - DHBRK P 1 
1.45 uur Lens P 4 - DHL P2 
l.45 uur VIOS P2 -Lens P 5 
1.45 uur Rava P 2 - Lens P 6 
1.45 uur . VVP P 4 - Lens P 7 · 
~E OPSTELLINGEN 
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-------· --------· 

Zato1·dag ll. sept.embe.,: · 
G 1 1 4;3 V 1 
Ten·. Nijk<"rklaan 
Torr. do·Savorin Lohmanlaàn' 
G 2 L 5/3 V 2 
G 1 L 5/3 V 1 
Terr. de Savcrin LohL1aulanh: 
Terr. Hookwaterstraat 
G 2 L 6/4 V 2 

·G 1 L 5/3 V 1 
Terr. Emmastraat Loósd. 
G 2 L 5/3 V 2 
G2 L 6/4 V 3 
Torr, Mi:Jlis•Stokelàali. 
Torr.Zuiderpark 
Terr. · Zuider}-ark 

Lens 4:J .de ,:aart ,H. v .Lcmr,D. v .d.Steen,P .Schouton,H.Mosker,C. v .,,gmond 
G.Raaphorst ,J .Cobbon,F .Meskcr ,D .Brandenburg, 'Fh.Brochard. 
Ros:J.Hoins. Loider. Dhr.A.v.Gastel 

Lens 5 :R.Bruggomans ,J .Groothuizon,J. \ialsarie lioiliïf ,H,Rothkrans ,Th:Bruins 
N.Koot,R.Eikelhof,F.v.d.BNemer,H.Brandenburg;H.Suykorbuyk, 
J .Middeldoi:-p. . 
Ros: 1).. de V:i;ies Leidor: Br. Theoticus . 

Lens 6:R.Ovortoom,M.Broeko ,F. v .Bohe0mc.,n,J, v.;:;is_sel;A. v .Es ,J ,·Janssen, · 
F.Straathof,C.Vorvaart,R do Groot,A.Claassen,A.do ·Brouwer, 
Res :C. v .d.Geld,C .Rooduyn. Leider:Dhr. A.Linhewocvor, 
Samenkomst 2 .- uur Laan van Meordervoort hoek Thorbockol11an 

(zie training). " Lens 7:G .Crama,J. v .d .Zalm,A.Duim,R.. v .Acker ,J .Nuyen, Th.Duys,R. v .Bro0k
huizen,C ,Roapel,H .Hassing,~.1egener, J .Smeelo. 
Res:F,Herremans .. 1eider:Dhr,H.Kectman. 
( zie tr.aining) . 

Lens 9:H.C_rama,H. Verhcmgd,R.-v~d .Bemt,R,N-icuwenhuis,R. v .Boheemen,P .·de Jongh "c. v. Velzen,J ,Frotz A.Janssen,·A,Kortekaas ,l7 .Kcctman, ' . Res:G de Hoogd,P.v.d.AAr Loider:Dhr.J.Borsboom.· 
Lons ll:Th,Hoofnagel,R.Guit,J.Holt,.J.1.cbbors,H.Egborts,H,v.1e0uwen,J.Blok, 

T.Hoorschop,J.aeJongh,H.Bijstorvold,C.Gr~mbergen. 
Ros:B.Kool,E.Bak1:ors, Leider:Dhr C.Vorvaar\:,. 
Samonkcmst:2.- uur T)lorb9ckolaé!a koek Laan van !HourdGrvoort 



~0ns 12: ic. Vc,r·vanrt ,G.Duivcstc,yn,J .Kaandorp,F .Hclvonstcyn,F, v ,d.Bcrg, 
C .LaCTot ,P .Hcemukork,B .Epskamp,G.&tovons ,H.0vorbook, A-Bi] der beuk 
fü,s :B .Hoogov-,on,T. J ar:ssen, Leider: Dhr P .Ep:ikamp · 
Saraonko:nst:1..50 u:i.r Ho0fdingang 1\D0 terrein 

ei!;:: ~.J :B, Lv.stonhoui:.·cr, Po v ~Dijk, H,, ·veriJrircnds::i "A. Johnc; b.. -v~ .. l~sson, 
'JL.Duy8 ,R" v/i-jaJsorr., A.Eylcna.'1s ,J .Dcrr:.cycr ,F ~do Heer ,C .Blok .. 
Rcs:J .Schuttc,N.Kiokons Leider:[,hr. A.Blo!:. 

fors P 1:,: .Kouwenhovon,H.Egge:;,•s ,J .Dii,soldorp,R.Bogisch,F. v .Bag,;un 
G. v. d .Volde ,H. v .Hulst, G.3ruinsma,P .do Vries ,M.d-:i 'iiit, 
L.v.d.Veldo, 
Res:R.Bos. Leider Dhr,A.v.Gastel. (zfo ·ook pupillentraii.ng) 

: 3 n::; P 2:B.v,d.Lans,F.Disseldopp;L-Egbarts,P.Blankon,H.v.Louuwon, 
C .SchrÖvor ,P. v.Lm.:v.;rë>n,G. Vr;;d,;vcld,G,.Cro:nborgon,A.Hoek, 
G. Vorvu·.rt. · 
Ros .R. v .Gorkum,. Leidç;r:Dhr. A.Bogisch. • 
Samonkoms t. L 15 uur ingnng Lcnstorr. ( zie ook pupillentraining) 

L~N P 3: A. Tinnebroek,l:!.Dankers ,P.f. de Haan, l', .Scholtons ,F .Blok, 
C. v .Deolcn,B. v .d.Putton,P .Hoorema, F .. Cobben,'i, .Englebert, 
J .Riontj es, . 

Leider:Dhr.J.v.d.Knaap. (zie ook pupillentraining) 
~,m, P 4:P. A.de llaan,P .Manders, ic.Huis ,L.Rothkrans ,R.Kraanen,P .Cormont 

. R.Geurtsen,E .de Groot ,Th.Wilshaus;P. v ;d .Br:,ömor ,J .Kootman 
Lèidor:Dhr.L.Pinksc. (zie ook pupillentraining) ·. 

i.B.ns P 5:P :Miltenburg,A.Hoitink, Th.Booms ,E. Verschoor ,A.Rcèuwijk, 
Th.Kuip,M. v .l10rp,G.Pellikaan,H .Schwab,H. v .Borlo ,C .Esser.' 
Res:C.J .Groen. L0idor:Dhr.P,do Haas · 
Samenkomst.1.15 uur ingang Lensterrain. 

l,3ns P 6:vmrd sarnengostoid .uit ,d"! volgende spolers :E ,v .d.Broek, 
F. v .Mourik,R. Vinkesteyn,J .Mij s•borgh,F. do IQoyn,M.Kok, 
H.Liefforing,P.Mal.ta,F.Morkus,R.Hoefnagel,N.Houfnagel, 
M.Teunis,.E.;A.dc Vos., .. _ · 
Saraenkomst.l.20tmr Loov_cs:teynlaan hoek Hengelolaan · ·· 

;,ern P 7:word samengesteld uit .do volge.ndo ·spelers :F .Bouwman,P .Lusten,
houwor,R.Borckenkamp,N .Dyssolbloom,J .Egberts ,R.Krul;R.Laurior 
L. v .Lc,euwon,R. v. d.Stecn,P. v ;d .. Steon,P .v.Dornburg,P .Egborts. · 
Ldd~r Dbr.C .Kras •. Samonkornst.l.~:1' uur Loevostoynlaan hook 
Hong,Jlolaan • 

. . / ':l_r,t;e Junio,:oon .. ~ Pll.J?á-11,QQ 
".J.• van :aamonkoCTs·o: voor C-kla31;3rs en pupillen zullen wij voortaan 
~-=(;,~ -g.3oru-tk-Ï:18-èî,··r1.d~cn V.J.n het Vcluwcplein o.ls VGrzamolpunt" Voor1o
-..; r 110:: .. :len lNO ~'1 plaat,';: h:Lervan als r,unt van s~nnkoms"G à0 hoofd-
.,., __ ,_:_,g van hot 1:. n O torrcin. 

--~-
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Progra~ma Junioren voor Zondag_J.5 september 
12, - \air V.V .P. 1 - Lens 1 · Terrein Zuiderpark 
12 o ·_ uur Lèr.3 2· Vrcdonburch 2 G 2 L 6/1;. V 3 
:~.l·:5 uu:::- Lena 3 · Gr,w.n: Vac. 3 G 2 L 6/1, V 3 
DE" OPSTELT,INGE:l 
Low:: l:A. v .d"Lceuv: ;:J "Adrichom, A" v ~Egnond:C ~do Heer J v; .. Verb.:!.rcnd0e·,. 

C .. ".1 "Bc..21"H; Groot1:r.::izc!1;iJ .Eir r;lobort ,F" v:ubCan,J. Kocttr.a11 1 H. Zont 
.h.f-Y-l: P "Scho1-:.ton,G,R:1apharst. Lo:ï_der :Dhr "f,.. v .Gd. Jtól. 

Le:,r; 2:'.rh. S·.1ykorb:;:il:, A.Kcolemo.n,F. :·:oy0r ,R. v. do Volè.e, J. Vcrhaa:.·, 
;1 .Hclviie,J ~R6.vcr.t.èyri,R"Sch1Üler,~î ~Eykelhof ;L.Rie:v.<Jn,R"r:itor3 
H.et=3:·J .Johee, t .E5ger3" Leider .Dl:::. ... F "Pi!<Jaker · 

Lens 3:i,Crèmbofg0,J"Y.:oebort,R.SchotyH.Hoek,J.LukasDcn,F"v .. ::ijnen, 
P. v.d. f,al, A,Klein Breteler,P .Helvonsteyn,G. v .d.YJ.c;r ,A. v .d .Book 

Re,"•: .J. J onkor, Vi. v. Putto:,. Leider. Dhr .Ho v .d .Vial 
!,_\]'f.NTlE, JUNIO~N EN PUPILLEN . 

- li.fG,ch-~j.i-.Jingen Vrijd.;.gc1vond tasso~ 6.30 en 7 .30 u-2.r aan 
Dl,r,A,v.Ga::stel.To~atunstr. 166 Tol. 33,99.00. 
J:_ror!1·ar~:1a Ju"l.ic~"c~~ JlLf'c..oj J 1 en. voor 21 on 22 septG!J.'q_g__;: 
Lom; /,. vrij ,Lens 5-H8-S 7,Lens 6-E1iV ,\.,Lens 7 vrij Lens 3 vrij 
Lom 9-DHC 12,Laakkvw.rtiGr 10-Vins 10,Lon3 11 vrij,Lonc 12~\'\c 15, 
Lens 13·-I,lindorp SoV,8,Lons P 1-Vfos,Lens P2-DHL,Lor,s P 3 vrl;; 
1îVC .2-LLJns P 4,Lon3 P 5-HMSH 2, VVP 3-Lens P 9.,GDS.4-Lc~s I' '/. 

_Zondn"'.:;22. septGmbor.Lcns 1-Vrodeburg l,i3lauv1 Zvmrt 2-Lens 2,DHL -Lons 3 
'.!'1:n:;.n:_rr,_Lons 6 om 7 
Mot ingang van maandag a.s. komt do tv:aedo B-klasso t):ai;üngsgroep in 
actieo Voorlopig is deze samengesteld uit de·volgonde jo~gens: 
R. v .Acker ,F. v .Bohoemon,R. v .Bro.:,k.lmizo;n,A.de Bro;,.wer ,M.Broc,ke ,A.Ciaasson 
J: v ;Dis8ol, A"Duy:.1, A. v .Es ,H .Ho.D:Jing,J oJ ansson 5 R.de" G:root; J .i:-.J.y::i:t, 
R.Overtooin,C .fülabol,C. Vervaart ,J, v .d.Zalm,F .Straathof ,H.Suyl~c":buyl:. 
-De training begint OI'l 8.15 uur on duurt tot 9.30 uur. El· wordt precies 
op tijd' begonnen~ dus zorg ervoor ti,jdig aanwezig te zijn. 
-'i,ie véiór acht uur komt dient buiten het hok to wachten. 
-Bij verhindering afschrijven bij het Jucosecrotariaat,tel 339900 
uiterlijk op ma'lndagavond, 
-Op maandagavond tussen 7.- on 7,30 uur knn je telefonisch informeren 
of d0 tr~::.ning doorgaat, maar álleon bij de heer A.Linnweevor, die 
deze training v0rzorgt. Tol. 639551 
-Do training is alleen bedoeld voor do jongens die regelmatig komen. 

JUCO. 
Fupillentraining. 
l:ot ingang van 18 septor,,001· 1,ordt do pupillentrninirg op'' v:oor,sdagmid
dag hervat. rio beginnen lil'Jt drie eroopon: 
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Groep 1 :F.v.Baggum,P.Blankcn,G.Bruinsma,R.Bogisch,G.Crombcrge, 
F.Disscldorp,J.Disseldorp,P.V.Doovoren,L.Egbcrts,H.Eggcrs,H.Hook 
H. v .Hulst ,lï .Kouwonhovon,B ~ v .d.Lar.s ,H. v .L0ouwcn,G .Schrover ,G, v .d, Velde 
L. v.d. Vclde,G. Vcrvaart,G.Vrodeveld, P .de Vrios ,I-.1.dc \'iit. 
Groep 2 :F .Blok,F .Gobben,H.Dankers ,G. v .Deelon,li .Engclebort ,P .A.do Haan 
P.Heerema,A.Huis,J.Ke~tman,B.Mandors,B.v.d.Putten,L.Rothkrans, 
V: .Scholtens ,A.Tinnebrook,J .Ricntj0s, Th. v,ilshaus ,R,Kraanen,G.Geurtscn, 
E,de Groot. 
Gro~J: A.R0euwijk, T .Kuip,P .Gormont ,H .Schwab,C .j .Groen,R,Hoefnagcl, 
N,Hoefnagel,B.Hoofnagcl,F.A.de Vos,R.v.d.Steon,P,v.d.Steen,R.Bos, 
G.de Brabander,G.dc Graaf. 
-Zorg er voor tussen 1.45 on 2 .- uur aanwezig to zijn, 
-lîie vóór kwart voor twee komt, blijft buiten het hok wachten. 
-Deze training is allen voor die jongens die regelmatig komen, 
-Bij twijfelachtig0 weersomstandigheden kun jG telefonisch informeren 
of het veld is goedgok0urd, maar alleen tussen 1.- on 1.30 uur. 
Tel. 339900 
-Bij verhindering afschrijven bij hot Jubosocretariaat. 

Gompotitio indeling Junioren 
!,._2~Lons l,Esdo l,VUG l,GDA l,AllO 2,Quick Stops l,Postduivon l,PDK 1, 
Velo l,VVP l,RKDEO l,Vredeburch 1. 
~-19:Lens 2,Blauw Zwart 2,DHL 2,GDA 2,Vrodenburch. 2,Velo 2,Quick Steps 
Rava 2,RKAVV2, VVP 2, 
L?.31.Lens J,DHL 4,GDA 4,Quick Stèps 3,Rava J,Vrodenburch 6,RVC 4,Rijs
wijk J,Gr.W.iI Vac .. J,Vics 2, 
)ê___!_:Lons 4,DHC J,Vrodonburch 8,ADO 11,VCS 4,Celcritas 6,Laakkwarticr 5 
l;esterkwartier 5,VUC _6,VVP6. 
JL2..: Lens 5,ADO 16,Celeritas 7,Dl!C 14,HBS 7,Gr.\î,.II Vac.6,Laakkv1artier 
Quick 8,Quick Steps 6. 
B 11 :Lens 6,Goncordia 2,Vogol .2,HBS 9,Quick 9,Gr.Vi.II Vac.7,Rijsv1ijk 5 
Adelaars 2,HVV 4,BMT 3, 
lL1~ :Lens 7,CSVD 7,ADO 18,Juventas J,Naaldwijk 5,Duindorp S.V.J,Rava 8 

· HVV 5 ,Concordia 3, ' · 
B 26 :Lens 8,RVC 11,Rijswijk 7,Quick 11,HBS 12,Duindorp S.V.4,Dihar:;c 6, 
Ccleritas 12, I,esterkwarticr 8, VCS 9. • 
C l_:Lens 9,Laakkviartior 9,,îDO 22,HBS 14,DHL 12,HVV 7,Quick 12,SHS 11, 
Celeritas 1J,1ricsterkwartior 10. 
~:Lens 10,ADO 25,Colcritas 14, DHL 14,Laakkwartier 10,DHC 8,Quick 1. 
RVC 13,VVP 13,Rava 11, 
Q"JJ.'Lons 11,Quick 14,C-::1.:::!'itas 15_,VCS 11,Velo 9,RVC 14,V,cstlandia 7, 
Vcrburch 6,Spoorwijk 5,Viostei·kwartior ll 

• 
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C 17.:Lens 12, VVP 15,C&C 7,\,ilhülmus 9,HBS 16,VUC 14,HVV 9,Quick 
Steps 12, ·Rava 13,Valkeniers 6. 
C 29.:Lens 13,HBS 17,Postduiven 7,CHBRK 7,VCS 13,SHS 15,Duno 7, 
~uick Steps 13,Duindorp·s.v. 8. 
Van het wed~~rij_dfr9pt 
tc.t i:_;OT.'C~St is: 
Onze voort:,:-0kkers begonnon de nioU'[le competitie wel bijzonder goed· 
door hot toch lang niet malse Rijt"iijk mot 2-1 te kloppen,c~n :::-osul 
taat dat er echt wel zijn m2g. Hot verhaug.mde van deze strijd v1as, · 
dat naast de behaalde zeè;en ar energiek om do puntj os is fill~[!2/fj;_ 
fots Wilt wij gat vorige soizo0n zo vaak nodo hebben gomj.st. Ovc1· 
hot wodstrij'd verloop kunnon wij kort zijn:Harry Raket bezorgde 
Lens con voorsprong die ovo11 voqr de rust v;ecr door Rijswijk werd 
te niet gedaan. 1-,as er vóór de pauze w:iinig krachtsverschil, na do 
po.uzo v10rd Lons sterkór en wéér v10.s hot H.HakJt dia raak schoot. 
Aangezien hot ct~ croon zwarte VcJrd0r niet moGr lukte, . door hot goGdo 
spel van onze dofentio w0rkqlijk doelrijpe kanson t0 sghcppon kwam 
het einde mot oen verdiende 2-1 ovc;rwinning,Nu zondag op naar Olivos 
we hopon do.t onzG jongens gesteund door oen grote Lonsaanhang v1oor 
ovon onorgiek om do puntjas zu;Llon strijden, 
Hot 2c ho0ft nfot voor hot eerste willen onderdoen: ook hier oen 
ovurwinning en wol mot 4-3 op Delft, Direct na de aftrap ging Lens 
ovor beide· vleugels in de aanval en hot was G.Looyestcin di~ na·kor
to tijd hGt oersto doelpunt liot aant0konen.Hierna 'kwam Delft flihk 

·opzetten en v10rd onz0 def:onsio stovïg aan do tand gevoeld, zonder · 
dc.t dit echter doelpunten opleverde. Even voor do pauze was het wéór 
G:Looyestcin dio scoordf,i,-,n kort na do hervatting bracht .Peter do Haas 
do stand zelfs.op 0-J. Hierna onkotcndo Delft oen heftig.offensief on 
zij slaagden ar zowaar in do achilorstand te nivollor0n. 2 min. voor 
tijd wist H.:lJ. v .d .Spek echtGJ:" door een beheerst doelpunt de .b.Qlans 
toch nog in h.:,t voordeel van Lons te doen doorslaan. Bij- somraige speÏers 
vias do conditio b0paald nog g0Ón 100 /'> ;TRlINEN HEREN. · 
Het dorde verloor met 2-3 van VIOS 3 · ofschoon hot de.ar in hot begin 
niot' nc>ar uitzag. Kort na hut begin op;:,nde M.Holvonstoin do score on 
na ± 30 min kon i,. Vondcrbos do stand tot 2-0 ·opvoeren. Na do horvattfüng 
w;:,rd hot inraiddols gecomplotoordo VIOS stoods stcrkor·en drukte. do laatste 
15 min 3x goed door zodat oon 2-3 noèor laag tonslcltto ons · deel y;ord •. 
l.il Lons 3 in •deze zVJaro competitie niGt tot do do1sradatiokandidaton 
behoren, dan zal er in den vorvolgo hardor gewerkt mooton worden. 
Ook con geregeld bezoek aan do training kan beslist gcJn kwaad. 
HJt vi.ifd" doolde in eon pittige strijd de i:,unton mot VDS 3, 4-/4 
1o.ras hiGr het oindrosul tnat o Vordero cec;ovens ontbroken hier hela.as, 
w·a woton alloon dat Lens • et de rust nog 2-1 v,oorsprong had . 

• 
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Hat komen gaat: . 
Lons ,1 ont::cot in Pijn'.l'ck0:r- Oliveo, eon ongetwijfeld zoo r moe:i:- · 
lïjkc tegenstander. ,iürdt or echter weer net ze geknokt als zondag 
dan zien we dit duel heus niet zo somber in, tenminste 0Ón puntje 
moc:,t or dan toch wol in kunnen zitten. 
Het tvmode speelt thuis togen Quick 4, ooncvonmin gomakkolijko 
togonstandor. Als ;;nkolu sp:üors hun conditio inmiddels tot con 
hogc:,r peil hobbon opgovoerd G.:loven WëJ wel in oen gunstige afloop 
van deze, wedsttijj.d. 
Lons 3 speolt uit tegen Cromvliot 3 on zal in deze ,rddstrijd toch wol 
wat boter voor do dag mooton komen dwj .l.zondag om do punton binnen 
to kunnen halon. Knok er voor mensen. 
Lens 4 spoelt zijn -,orsto wedstrijd tegon Spoorwijk 3 en zal daarin 
raotoen kunnen lxmijzen dit jaar hoge ogen te gaan gooien. 1iio verwachten 
dan ook oen compleet Lons 4 op do TRAINING. 

Penalty , 
Of do strafschop van Harry Hakot ons eursto zal bohoodon van 

dogratio of ons het Kampioenschap gaat brengen, ligt nog verborgen in 
het ongewisse, dat toekomst h8et. 
Jllaar hij lovord.:, een punt op. 
De strafschop van \r!JS togen ons vijfde behoede onzo gasten tegen een 
nedorlaag. t.on penalty k~· zo belangrijk zijn, dat hij nfot mag worden 
;;emist. En hij hoeft ni0t gemist to worden. 

Klaas Nuninga liet zijn kans onbcnut:hij sohoot de bal.te zacht ih. 
P.J. 

Grensrechters 
Zondag 1.1. zag ik een tweetal grensrechtors zo vreemd omspringen 

mot do buitenspelregel, dat zij welhaast do twaalfde man van hun ploeg 
betekenden. Hot was wellicht onopzettelijk en kwam misschien voor~ uit 
een soort ongeremde clubliofde, maar zo moet het toch eigenlijk niet 
mogGlijk zijn. Begrijpelijk, dat de scheidsrechters or nog al eens in
trapten. Gelukkig bleef do stemming in het veld in harmonie mGt oen ge
zonde sportivitoït, Moge iodoro gronsrGchtor zich zijn plaats waardig 
tonen. 

P.J. 
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~akgê_nda. 
Do.19 sept:Juniorentraining 
Vr,2O 11 :Seniorentraining 
Za.21. " :Jun,4,5,6,7,,9,lO,12,l.3,Pup. 1 t/m7 
Zo.22 " :Sen.lt/m8 Jun.1,2,3. 
Ma.23 " :Jun. training,Clübavond 
Di.24 " :Jun. training 
,.o.25 " :Senioren-Pupillentraining 
ï:,o.26 11 :Jun.training 

Redaktionele Overpeinzingen 
Het zal U, beste Lensers, niet ontgaan, dat onze Mceder de 

Heilige Kerk zich de laatste jaren druk bezig houdt met haar positie 
in deze wereld. Natuurlijk is dit geen probleem, juist alleen van 
dèzo" tijd, maar we h0bbon er op hot ogenblik zeker meer m0e te m ·,kon 
dan bv. tion jaar geleden, Eén van de kwesties, die daarbij dan weer 
O0n voornam~ plaats inneemt, betreft do make van openheid van onze 
katholieke gemeenschap.Dat deze gemeenschap er moet zijn, en zich 
ook op allerlei niet strikt-religieuze terreinen moet doen golden, 
staat buitGn kijf. Dat is go0n punt van discussie. Maar, hoa on op 
welk niveau dienen de contakten mot andere groeperingen gGlogd te · 
worden? Op dit punt blijkt dan in de heersende opinies verandering 
te zijn gekomen. Het strenge seperatisme heeft plaats moeten maken 
voor openheid op velerlei gebied en voorlopig moeten de onheilspro
feten hun banvloeken hiertegen nog wáár maken. In dit kader past 
ook de 'mededeling van onze voorzitter over do ophoffihg dor apàrte 
r.k.juniorencompetitio. \'iij jui,'1en dit N.K.S-besluit too, Vlant 
boste Lonsers, laten we elkaar niets wijsmaken: Er gebeurt in een 
vereniging méér dan, allen sportbooofoning, maar Kathoiliiok voetbal 
bestaat niet. 
VARIA 
-Van onze 1ootosocretaris v0rnemc,n v1iJ, dat het deze week raak zal 
zijn. U weet dus wat U te do3n staat. 
-Van de contactco:nmissie vo::-rnimen w0 niets. Op eigon gec;ag derhalve, 
nodigen wij U uit. Zondagmiddag, aan de Hongelolaan. 
1'/iet vergoten hoor((( "· 

• 
--~ L 
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No,449: S.Tettero 17,4,1948 Otterrade 48 Tel.660095 
450: G,H,F,IJsebrands 25,5,1948 \',eimarstr.220 Tel.324446 

IN BALLOT AGÈ: 
No.17:F.A.Klink 

18:H.C.Th.Overtoom 
19 :R.Ra1"enstijn 
20:P.J.M.Hop 
21:R.F.M,\\'ilmot 

PROMOTIE-REGELING 

21.10.1951 
27. 6.1953 
7.9.1948 

31. 7,1953 
25, 3,1949 

V,oonstede 69 · 
Cyclaamstr. 21 
Otterrade 13 
Zweolostr •. 40 
Hortonrade 94 

De kampioenen van de vierde klas A t/m G promoveren naar de 
Je klas. De nummers laatst van de 4e klas A t/m G degraderen naar 
de afdeling van de K.N.V.B. Ook voor de res" Jo klas geldt 
automatische promotie on degradatie voor resp. de kampioen en 
nummer laatst. 
Do no s 1 van dele klas C,D.E,F,G.enH van de afdeling Den Haag 
spolen behoudens wij zigingcn om dr:i§ plaatsun in de res ,3e klas 
van do K.N.V.B, 
Do nummers laatst van dele, 2e, 3o, en 4c klas degraderen 
Do kampioenen van al~o afdelingen in de 2e, Jo, 4e, on 5e klas 
promoveren. 

Do promotie is pas een feit, als de hogere elftallen van de bc
t~okken vereniging die in dezelfde klas uitkomen, ook kampioen 
zijn. 
Voor ons 5e elftal betekent dit, dat het bij eon kampioenschap 
slechts promoveren indion' ook Lens 4 kampioen wordt. Bij eon 
kampioenschap van het zesde is de promotie eerst eon feit, in
dien ook hot 4 en 5e elftal er in slagen het kampioonschap to· 
behalen. 
RIJV1IELST ALLING. 
Op verzoek van do terreinmeester de hoer Appoldoorn, maken we 
er onze leden nogmaals op attent,. dat rijwielen on brommers, 
moeten worden geplaatst op hot dac.rv·oor aangewezen parkeerterrein. 
Hot is dus niet toegestaan rijwielen en brommers to stallen tegen 
of in de nabijheid van het clubgebouw on kleedlokalen, Tor voor
koming van moeilijkheden verzoeken we önze leden hiermede rekening 
te willen houden. 
LEIDERSPERIKELEN 
Hot is voldoende bekend\, dat de hoer A,de \ïeort,gedurendo een reeks 
van jaren een toegewijd en gewaardeerd loider van onze elftallen is 
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geweest. Speciaal het tweede elftal h.:mft de laatste jaren zijn 
voortdurende zorg gehad. Weer of geen wGer, ste.Jds was hij pre'- . 
sent, on zijn enthousiasme hooft ongetwijfeld e0n grote invloed 
op do prostatfos gehad. Graag had hij ook dit jaar weer hot tweede 
elftal onder zijn hoede genomen. In onderling overleg hebben w0 
evenwel besloten deze zware taak niet op zijn schouders to .mogen 
loggen. Hot tweede elftal hc0ft inderdaad eon into. rossante kom
potitie, waaronder enkele nogal verre uitwedstrijdon. Maar 'i!O weten 
dat alle spelers Man Lans 2 hot bijzonder op pr-ijs zullen stollen, 
indien de hoer do v;eort, bij de vmdstrijdon in hunrmidden zal vor
toovon. Hij is nu eenmaal do "Vader" van Lens 2, on zo zullen ze 
hom ook in deze kompotitie gaarne zien. 
Als ,10 het verloop van de 2 wedstrijden van Lens 3 bekijkon, dan 
geloven wo,' dat do rosultaton aanmerkelijk beter zouden worden, 
indien dit elftal eon vaste loidor zou hebben. Er zijn toch nog 
wol eon aantal oudere leden die hiervoor uitermate geschikt zou-
den zijn. i,iG wil er a"n mooholpen, da,t Lens 3 op korte termijn, hGt 
zo noodzakelijke zolfvertrom1on krijgt, hetv1olk zeker eon gunstige 
invloed op do uitslagen zal uitoetenon? 
OPHEFFING ROYEMENT 
Enkele maanden geladen z.ag hot bestuur zich genoodzaakt P.Burghouwt 

. to royeren wogGns v1anbetaling. Het doet hot bestuur gonoogon thans 
to kunnen mododolen, dat op initiatief van P.Burghouwt oon regeling 
kan worden getroffen, waardoor het royomont vanaf hodon · ,;_ls goëindigcl 
kan word on beschouwd. H .Hgutes. 

Sccr-Jtaris 
UITSLAGEN 
Sonioron Junioren 
Oliviol -Lens 1 1-3 VVP 1 -Lens 1 4-7 
Lens 2 -Quick 4 2-1 Lens 2 -Vrcdob.2 5-3 
Cromvliet 3 -Lens 3, 5-0 Lens 3 -Gr.i'i. Vac 3 3-1 
Lens 4 -SpoorwijkJ 3-1 Lens 4 -Laakkv1 5 5-2 
Laakkw.8 -Lans 5 4-1 Q.Stops -Lens 5 1-2 
Lvns 6 -RAVA 7 3-1 Quick 9 -Lens 6 3-2 
ESDO 4 -LENS 7 1-5 Lons 7 -Naaldw,5 1-4 
Lons 8 -HMSH 8 2-9 Lans 9 -('!lick 12 3-4 

Quick 14-Lens 11 5-6 
osc 7 -Lens 12 4-4 
Lens 13 -DUNO 7 1-0 
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Pupillen 
Lens P 1 -RVC Pl 6-1 
GDA P 1 - Lens P 2 6-1 
Lens P 3 -DHBRK P 1 1-7 
Lens P4 -DHL P 2 1-2 
VI0S P 2 -Lens P 5 5-0 
RAVA P 2 -Lens P 6 1-0 
VVP P4 -Lens P 7 4-0 
Van hot wodstri.idfront 

\fat geweest is: 
\iedorom hoeft con onorgieko on pittig spelend eerste beide 
puntjes binnen gehaald, nu ddor con 3-1 zege op 0livao. Het was 
een over het algemeen aantrekkelijke wedstrijd waarin Lens door 
oen een betere techniek vrijwel steeds oen overwicht had, Voor do 
pauze kwam dit overwicht slechts door een doelpunt, gescoord daor 
Loek Hendrièhs, tot uitdrukking ho~wol or echt wel meer doelrijpe 
kansen zijn geweest. Na de hervatting bleef Lens iets sterker en 
het was H.Haket die er op bijzonder fraaie wijze 0-2 Vlln maakte. 
0livoo liet ochter do moot niet zakken, kwaCT moer in do aanval 
én tot een tegendoelpunt zodat de spannin~ weer volledig terugkeer
de. Harry Jacobs liet ons echter, door het scoren van doelpunt num
mer drilie, mot eon gerust hart do slotfase aanschouv1en want met eon 
1-3 ··voorsprong kon or niet ao veel meer gobm,:,en on gebeurde or ook 
niet, zodat Lens mot 3~1 aan hot langste eind trok. 
Lons2 wilde ook deze wGok niet voor hot eerste onderdoen, on behaal-
de dus ook do 2e overwinning in successie. De tog,•nstanc~er, Quick 4, 
hooft ons door haar pittig on goed spel echter tot hot laatste fluit
signaal in spanning laten zitten omtrent de oinduitslag'want deze stonc 
met do schalo 2:-1 in hot voordooi' van Lens, verkregen in èe twe"de 
helft, lang niet vast. Hot was con wadstritj.d waarin beide defcnties ö; 
dclijk de baas waren, vooral do Lens dBfontio was duidelijk hot strokst 
dool van de ploeg. Voor de pauze doelpuntten beide partijen elk één 
maal, de Lonstr~ffer word door Th.v.Kloof gescoord, hot Quick doelpunt 
werd op schittorrondo wijze uit oen corm,r gemaakt. Na èe pauze was 
het Th.Luyckse die Lens de beide 'puntBn bozorgè.e in oen wedstrijd 
waanin oen puntonvordoling do verhouding boter zou hebben weergegeven. 
Van Lo~ dat mot maar liefst 5-0 togen Cromvlict ten onder ging 
Lens 5 dat mot 1-4 van 1aakkwartier verloor. Lons 6 dat RAVA 7 mot 3-1 
vorsloug ontvingen wij gec.n verslag. Is hot maken vnn eon beknopt wed
strijdverslag dnn zo'n 5roto moeite H H aanvoerdorsZ 
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liet vierde is hot seizoen goed bo1sonnen met con 3-1 overwinning op 
Spoorwijk 3. De doelpunten in dozo woc:strijd kwamen ce~ To!mning van 
J .v;ittine,l:.Bur,:'.houwt on M.Bruinsma. Een i:sroot aandeel in èo zege 
had kcop-cr Ekolm:ins die eon uitstekende v10dstrijd speGlde on zelfs 
op fraaie wijze oen penalty stopte. 
Zonder al ,te ·veel kra.chtsjnspanning vorivcrdo het _z(rYendP. wcdqron 
2 pur.ten on wol op ES;)O L, •• llet was con aarc,i1so weqstrijd, waarin Lens 
doorlop;:,nd sterker vias,dj_t dan ook voor de rur:t in 4 doelpunten uit 
d:-ukGe en na de p.J.uzo in ~og eeneESDO kon"hi0:rteganovor slechte ec!1 
sc·hamel doelp-~·a:t ct.GlJ.01:,~odat. do oor tenminste v:aç gercdf'. · 
Do spolc:,:-s van Lens S danken J ango dozG weg Vlf'.IJ: 11 mJdeepelors" d:i.e 
het nodig vonden zo.n:101· r.ioc::- weg t8 blijven van de T.eè.strijd Le;J.3 8 
lllf.SI! 8.Door hun on<Jporticve houding hebben do ovorgoblo1mn acht spe
lers beslist een heel prettige middag gehad.Dat blijk'.:;. ook wol uit 
do score 2-9 voor IIN'SH,Wo :c.ullen ov0r deze wodstr;ëjd vorder • aa, 
Z..'ijgon na nog ve:::-meld te hebben dat voor Lens. C.Kras·o,1 AodoJong 
doeipunttenc 

Programma Senioren voor 
2.-uur lens 1 -Wippolder l 

12.-ui;r O!ympia -Lens 2 
12.-uur lens 3 -ADS 2 
3.-uur Ooievaars 2 -Lens 4 
2.-uur Lens 5 -Muaastraat 3 
2.-uur N1S 2 -1ens6 

12 .-uur Lens 7 -RCAII 2 
1.-uur RKSVM 4 -Lens 8 

DÉ OPSTELLINGEN 

Zondag 22 september 1963 
. .t Veld l.Geb.l.Lok.6-L 

Terr. Bodegraafsoweg _Goudr, 
Veld. l.Geb.LLok.5-3 .· 

Torr. Zuiderpark 2c gedeelte 
Veld 2.Gob:2.Lok.5-3 

Torr. Buurtweg bij spoorwogovorg, 
Veld 2,Geb.2.Lok.5-3 

Terr.Cboorstr.bij R.K.Kerk 
· ·· Monstër 

Lens 1 C.v.d.Beok,11.v. Kleef, J.v.d.Knaap, H.Dietz,J,v,Dijk, 
A,LinnecJJover,L.Hendrichs, l,. v .Eyë.en, H .Rooduyn,H .Haket, 11.;J ii.cobs 

Samenkomst luur Clubgebouw. 
Res:M.Suykerbuyk,M. v .Helvensteyn,1:.Stoovè. 

Lens 2 R.de Waart,G.fü,mperman,11 .Kemper ,R.Blok,H.Nieuwenhoven, 
M.v.Zilfhout,B.Hendrichs,H.P.v.d.Spek,G.llalleen,J.v.Kleef, 
J .Ras. 
Ros. P.de Haas,L.Janssen, Leider:Dhr,L.te Mey 
Samenkomst:10.JO uur Station Staatspoor vertrek 10.55 uur 

LenÉ!_JR.Suykerbuyk, r, .!lansen, J .Meyer ,M. v .Hel vensteyn, v: .Stoovè, 
N.Pannekeet,F.Burghuuwt,J.Brussel,C.Peoters,G.v.Duuren, 
Th.Luyckx 
Ros.F ,Duym,\.'. Venderbos 
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llens__4 G.Ekelmans,R.Polman,J.v.Dissel,G.de Zwijger,G.v.d.Laan, 
\,".v. hesting,J. ~.itting,L.Janssen,C .Nuytens,J .Riemen, 
F, .Burghouwt. 
Res :P.Schulten,H. v .Gelc:er ,G.èe Hoogd. 

Lens 5 J.JasBr,L.Hanssen,G.Veldink,M.Davis,M.Heorschop,G,vBreu
gel,J.de la Fuente,P.Bergenhenegouwen,M.Bruinsraa,G.Jehee, 
N.Drabbe. 
Res :J. Velèink 

Lens 6 A. Verbarendse ,R.Becker ,E.Lowenstein, A. v .\,eers ,B .Brouwer, 
F. v .Dijk,R.Gelauf'f ,F. Veelberh,J .Kuypers ,J .de Boer, A,è,(! ;c,ing 
Res :H. v.d. ,;al,E. f,armerdam. 

Lens 7 J .Frijters ,J .Bom,J. v .Viesting,C .Nieuwenhuizen, A.Hoppenbrouwer 
H.Naastepad,A.Blok,A.v.Luxemburg,A.Hoefnagel,H.Vroomans, 
J :arochard. 
Res: P .Ber::;enhenegouwcn 

Lens 8 D.v.Lieshout,F.Bierhof,A.Buys,r .v.d.Laan,H.Lau,N.0sse, 
J.Groeneveld,A.Poels,C.Kras,A.Jansen,H.v.Dijk, 
Res: !,. V;°allison,J. Smi:g ,H.LÜling. 
Samenkomst:12 uur R.K.Kerk te Loosèuinen 

Afschrijvingen vóór Vrijdagavong 9 uur aan de hoer Linneweever. 
Slijkeinc'e n. Tel. 63 .90,90. 
Pror,rá.mma Senioren voor Zondag 29 september 1963 

2 .- ,uür Belrorwedstrijd' Lens 1 -Br.lT 1 

12.- 11 

12.- · 11 

12.-· 11 

2 .30 11 

12.- 11 

12.- · 11 

Lens 2 vrij 
Naaldwijk 2 -Lens 3 
Lens 4 -BEG" 4 ' 
Vios 6 -Lens 5 
Lens, 6 -0SG 3 
Lens 7 -Toofan 2 
BMT 6- Lens 8 

Van het'wedstrijdfront. 
v;at komen gaat: ·,, 
Het eerste speelt thuis tegen l':ippolder, een ons onbekende te,:;en
stanèer. Als er ook dit keer we.:,r zo fel om de puntjes wordt ce-

, streden dan' zien wij hier· wel een kleine Len·szege in het verschiet 
ligcen. · 
Lens 2 treedt in· Gouda aan tegen 0lympia 3,wat oók bepaald geen 
gemakkelijke tegenstander te noemen is.Als de voorhoede wat be
ter op schot komt dan zien we hier wel een gelijksi:;el inzitten. 
Het derde,slecht gestart met twee flinke nederlagen, speelt 
thuis tegen 1IDS 2(r1aaraan ons tweede nog slechte herinneringen 
heeft) Hier zal wel veel moeten gebeuren v1il Lenn 3 deze sterke 
tegenstander een of meer punten afhandig oaken,iets wat we nog 
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niet zien gebéuren. 
Het vierde gaat naar Ooievaars 2,een bijzonder lastige tegenstander, 
waaraan zij geen beste herinneringen hebben.Hopelijk trekt het vierde 
zich niets aan van het forse tegenspel en gaat het voort op het pad 
der overv1inning0n. 
Lens 5 ontmoet Maasst:;aat J en zal zich teGen deze zware tegenpartij 
moeilijk kunnen herstellen van do zondag geleden nederlaag.Een gelijk-
spel lijkt ons al een hele prestatie.· · 
Het zesde gaat naar NIS en zal het daar bepaald niet gemakkelijk krij
gen.Hopènlijk blijv0n de afschrijvingc,n nu achterwege, zoc'.at con com
pleet zesde binnen dG lijnen kan verschiij.non. Als dat lukt gev0n we 
het 60 wol e0n goede kans op do ze,.;c. 
Lens 7 spoolt thuis tecon RCDH 2 Gn heeft ook in deze wedstrijd wol 
do beste papieren. Winst dus voor Lens 7 
Het achtsdlo gaat naar RKSVTul 4 en ook een niouwe neC:erlaag te gemoct. 
Hoponlijk is c'it elftal comple.:st zodat de nederlaag binnen do perken 
gehouden kan worden. 
TRAINING 

9 man telde ik op de vrijdagavond, toen ik de eerste koor als be
langstellende naar do trainin;-; ging.Twee wokon later waron net er 19 
(negentien), terwij 1 s I woensdags tevoren niet minder dan 2,4. s polors 
zich in alle mogolijko bochten stonden to v,T'ingen mot é'o konnelijko 
bedoeling zichzelf in ijltemp,, te ledonbrakon. Onder het motto van 
11 eerst afbr4ak, dan n:j.ouwbouw", ho0rde men eerst oen woest gekraak 
van botten, vervolgens allengs afzwakkcnd gcschuur van gewrichten, 
maar onder de niet aflatende aanmoedigingen van de heer Franke capitu
lcorda niemand, volhardde icderoon tot het uiterste. Hot was schoon 
om te horen en schoon om te zien. Het moet goed zijn er zelf deel 
aan.te mogen nemen. 

P.J. 
SPORTTOTO 
Voor onze toto-spolcrs in Rijs,1ijk hobbon v1ij zcGr goed nieuws, 
v1ant de hoor J .Hoornwcg uit het v:cste inde, op,:,nt volg.:,ndo woek con 
nieuwe sigarenwinkel in C:c grootste center-shop van Eur:.:pa, to weten 
Den Boogaart tu Rijswijk. De hour Hoornwog, diü rGeds vanaf 't bogin 
voor ons de t0to:formulioren in d0 omr;oving van het '\iesteindo hooft 
ingenomen, wil ook zijn enthousiasme voorde toto van Lenig en Snol 
in Rijswijk aan do mogelijk0 toto-gcgadigdon ovorbrongon. 

Wij vertrouwen da t alle leden çlio in Rijswijk wonen, uan deze 
unieke kans gebruik zullen maken; Rost ons nog do familie Hoornweg 
zeer veel suksos met dozc nieuwe onderneming, too te v~nscn. 

Toto-Sekretariaat 
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Programma Junioren en Pupillen vóor Zaterdag 
2.30 uur Lens 4~Quick Steps3 (vriendsch.) 

21 september 
G 1 L 4/3 V 1 
G 1 I,; 5/3 V 1 
G 2 L 6/4 V 3 

3 .45 uur Lens 5'--HBS 7 · 
3 ,45 uur Lons 6-HVV 4 
3.45 uur Duindorp S.V. 3 -Lens 7 'Jlerr.Ock0nburgh 
3,45 uur Lens 9- DHL 12 
2,30 uur Laakkw, 10-Lens 10 
2.30 uur Lens 12 -VVP 15 

· 2,30 uur Lens 13 -Duinderp S,V 8 

G 2 L 5/3 V 2 
Terr. Gromvliet Rederijkorstraat 

G 2 L 5/3 V 2 

1.45 uur Lens P 1 -VIOS Pl 
1.45 uur Lans P 2 -DHL P 2 
1.45 uur Gi,P P 1 -Lens P 3 ( vriendsch) 
1.45 uur RVC P 2 -Lens P 4 
1.45 uur Lens P 5 -HMSH P 2 
1.45 uur VVP P 3- Lens P 6 Terr. 
1,45 uur GDS P 4- Lens P 7 Terr. 
DE OPSTELLINGEN: 

G 2 L 6/4 V 3 

G 1 L 5/3 V 1 
G 2 L 5/3 V 2 

Terr. Muurblm,mweg 
Terr. Schaapwog 

, G 2 L 6/4 V 3 
Zuiderpark 2e gedeelte 
Noordwog 

Lens 4 :als vorige week met J.Heins i.p.v. Th,Brochard 
Res:F.v.d.Breemer Leider:Dhr A,v.Gastel 

Lens 5 :R .Bruggomans.,J .Groothuizen,N, Koot,H ,Rothkrans, Th.Bruins, 
J • Vi als ari i"iolff, R. Eikelhot;, Th • Brochard, H • Brando burg, 
H.Suykorbuyk,J .Middeldorp. 
Ros:J.Heins Leider:Dhr G.v.d.Beek 

Lens 6 :als vorige week. Leidor:Dhr. A,Linner1eover 
Lans 7 :G.Grama,J. v .• d.Zalm, A.DuyÎn,R.v ,Ackor,J ,Nuyon, T .Duys ,R.Broekhuiz 

G .Reabel"H.Hassing,E.Dogener,J .Smoele. 
Res:F• Herromans. Leider>Dhr,H.Kootman. 
Samenkomst:3,20 uur ingang sportpark Ockenburgh 

Lens 9: als vorige week met A.Jansson. 
Res:J de Jongh Leider:Dhr J.Borsboom 

Lcins 10:A. Vervaart,K.Schouvi,J• Gorupa, G.de Hoogd,B.Kool,P. v .è.Jl.Av ,A.Hop, 
B,Hocgovoon,E.Bakkors,H.Bijstervold,D.Holt. 
Ros :Th.Hoefnagel,H.Egberts. Leider:Dhr,E .Saroloa 
Samonkomst:1.45 uur voor de hoofdingang van hot ADO terrein 

Lens 12:G.Grimbergon,G.Duivenstoyn,J.Kaandorp,F,Helvonstoyn, 
F. v, c· .Bbrg,G .Lamot, P .Heemskerk,B .Epskamp,G.Stovens, 
H.Overbeek,A,Bildorbeolt. 
Ros :H.Bijsterveld, J.Blok •• Leider:Dhr .P .Epskamp 
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Lons 13 :B,Lustonhguw'}r ,P. v .Dijk,H. Verbarenè.se, T .Janssen,A. v .Essen 

L.Duys,R.v.Wassem,J.Schutto,J.Demoyor,N.Kiekens,C.Blok, 
Ros~!i.~,Tt-;l:J_eo,J .. ;S:'"1 :tnun~ • Leider:Dhr.P.Blok. 

Lons P l:B. v .d .Lans ,H.Eggcrs ,G. Vredeveld,Vi .Kouwcnhoven,Fl. v .Baggum 
G.v.d.Velde,H.v.Hulst,G.Bruinsma,P.do Vries,M.de Viit, ' 
L.v.d. Velde. 
Res:L.Rothkrams,P.Hop.Leidor:J.Borsboom. 

Lens P 2:P./,.do Haan,F.Iiissoldorp,L.Egborts,R.Bogisch,H.v.Leouwen, 
C.Schrover,A.Vervaart,A.Hook,G.Crombergo,J.Dissoldorp, 
P,v.Doevc,ren, 
Res:'.l'h.V;ilshaus Leider:Dhr A.Bogisch 

Lens P 3 :A.Tinnebr:Jok,H ,Dankors ,P .F .de Haan,f/ ,Schol tens ,P ,Blanken, 
C. v.Deelen, A,Huis ,P ,Hoeroma,F ,Cobbon,J .Geurtson,J •. Rientjes 

Ros: F.Blok, Leidor:Dhr.J.v.è.,Knaap 
Lens P 4:P.Miltonburg,P.Mander s,B.v.Gorkom,Th.Th:imasson,R.Kraanon, 

P .Cormont,E de Groot ,P. v ,d.Breemor ,J .Keetman,R.Bos ,R. v .tl.Steen 
Res:P.v,d.Steen,B.Hoofnagol. Loider:dhrL.Pinkse 
Samenkomst :1.- uur Leyv1üg hoek Hengololaan 

Lens P 5 :B.v .d.Putten,A.Hoitink,Th,Bóoms ,E. Verschoor ,A.Eoouwijk,T ,Kuip 
M.v.Dorp,G.Pelikaan,H.Schwab,H,v.Bcrlo,C.J.Groen •. 
Ros:R.Berckenkamp,C.Esser,P.E;_:berts.10ider:Dhr P do "foas 

Lens P 6:E, v .d.Broek,F .de Vos ,F .Masker ,N .Hoofnagel,R, Vinkonsteyn, · 
F, v.l,lourik,C .do Brabander ,M.Tvunis ,F .doKleyn,R.Hoefnagel, 
J.Moysbergh, 
Res:Th.'·ilshaus,M.Kok. Leider:Dhr.C.do Hoer 
Samenkomst:1.20 uur Hengoloiaan hopk Loovesteinlaan 

Lens P 7:H.Liefforing,P.Malta,J.Egberts,L.v.Leouwen,C.do Graaf, 
G.v.Bovercn,N,Dissclbloem,E,Vorschoor,F.Bouman,P.v,Domberg 
P.IlJ.stenhouwer. 
Rcs:R.Laurior,R.Krul. Loider:Dhr.C.Kras 
Samenkomst:1.15 uur I.oyweg hoek Hengololaan. 

Programma Junioren voor Zondag 22 september 
12.-uur Lens 1 - Vrod0nburch 1 . G I L 6/4 V 3 
12.-uur Blauw Zwart 2 - L8ns 2 Terr.Dr. Mansveltkado 
l,15uur DHL 4 -Lens 3 Terr.to Delft Brasserskade 
DE OPSTELLINGEN 
Lens 1 A,v.d.Leeuw,J,v,Adrichom,R.SchlÜter,C.dc, Heer,Vi,Vorbarendse, 

C.v,Baal,H.Groothuizon,J,Engiliobert,F.Vi'ubbon,J.Keotman,J,Zoet 
Res:C.v.Egmond,H.v.Lour. Leid0r:Dhr.A,v.Gastel. 

Lens 2Th Suykorbuyk,A,K0oloman,F.Meyer,A,Egmond,J.Verhaar,J.Holwig, 
J ,Ravostoyn,R. v .Melde,V/ .Eikelhof ,L.Riamen,R.Petcrs. 

Ras :A.Mloin Bretoler .Leider:Dhr ,Mesker. Samc,nkomst .11.-uur Java brug 
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Lens 3 F .Crombergo ,R.Schot ,J .Kiebcrt ,F. v .Bijnon,H.Hoo)i:,J .Lukasson 
R.v.d.i.al,J.Jonkcr;P.Holvonstoyn,M,Hcrrmans,A.v.d.Bcok 
Rós :G. v .d.Kloy Leider:Dhr ,H. v .d.iC.al 

Samcnkol'lst 1.15 uur Voluwcplein 
ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN 
f,fschrijvingon:vnor Vrijda5c.vond 7,30 uur aan çlc Hoor J"v.Gastcl 
Tomatcnstr.166 Tol.33 99 00 
Niet opkomen: i.v.m. hun niot opkomen in het afgelopen, wcukoindo 
worden \:.v.Putten,R.Berck,mkamp,R.Laurier on Tl)..\,ïlshaus tweemaal 
als reserve opgestald. 
Pr,1,;ramma junioren zaterdag 28 septc,mber 
Vredoburch 8-Lons 4,Lons 5-ADO 16,Lens 7-Concondia 3,Lcns 9-HBS 14 
Lens 10-VVP 13,Lens 11-RVC 12,Lens 12-Valkeniors 6. 
Programma .junioren zonèar, 29 september 
RKDEO 1-Lons l,Lons 2- Q.Steps, Lens 3- Rijswijk 3,Lons 8-1-;estlandia 
Pr~rrramma pupillen zaterdaï; 28 september 
Vredcburch-Lens 1, Postduiven -Lens 2',Lons 3-MOA,Lons 4-WP 2,Rijswijk 
Lens 5, Lens 6 -de Ooievaars,VCS 4-Lons 7. 
\lij zii:;in,; c~mpetitic indelinrr 

Jun8 ingodeelél in B klasse 30 te samGn l'lGt DHL 5,Spoorwijk 4, 
RCDH 1,0SC J ,Gr.Vi.Vac.9, ',•:estlandia 5,Valkcniers, GDS 3,. El.Zwart 5 
JJJO 21. Spelen op ·zondag. 

B 18 (jun.?) teruggetrokken 
C 1 (jun.9) 11 

C 26 (jun.13) 11 
Het llluurtj o 

·. Juventas' 3 
Laakkwartior 9 
Voló 13 

Er is bij de verdedigende partij eon overtreding geconstateerd 
door de arbiter. En deze beslist, dat de benadeelde partij een vrije 
trap raar: nemen, De plaats van do overtreding liet buite'b 'do 161 m 
lijn, ruim 20 l'l van do doollijn. De vraag is nu: wat moot' do vordeèi
;::;end0 partij doen'? Een muurtje vormcm? Of den moor r;osprcido p:,sitio 
innemen? Dozo vraag stollen lijkt mij oonvoudiger dan hom beantwoor
den. Een muurtje maakt hot do schuttor moeilijk, maar beiemmert het 
uitzicht aan do doelverdediger. Eon muurtje betekent r;on lokale op
ecnhopine van vordodi6ers on ,:;oeft de aanvallers grotere bewogings
vrijhoid. Hot muurtje van Lens Jun, 6 tegen Quick bracht zaterdag 
1. 1. geen uitkomst. Hot harde schot suisde tussen de hoofden· door 
langs onze uitnemende koep:,r. Mij dunkt: hier' ligt voor ons allen 
con prJhloom, dat onigo studfo waard is. Laten wo niet to haastj.g 
zijn mot ons an: .. :oord. · 

P.J. 



])E LENSREVUE 
Weekblad v.d.R,K. V.JT. "LE:ïJG EN SNEL" 

Rud.act ie! A.Pool~, Wilhclminrs h:· .. 26 Loocdu:1.n.en 
H"Kuypcrn,M,~lo..Jr;F"GJ: .. 25_. Ds.n HaaG 

· cc·cc··=-=··==~---- ·-- - ,~=~=~~- -· ====== 
L e:i S Znkt:~endri. 

' - ----·---.. ~--,-----· 
Do: 26 eapte::J:er :Ju11 i.C' rcn-i~ratn:ï.r_:5 
Vr:27 11 :Senio~ontrajnine 
Zac28 11 :Jun,4,5,7,9 t/m 12, Pc,p._ 1 t/r,1 'I 
Zo:29 11 :Sen,1,3 t/m 8,Jun. 1 t/m 3,8. 
Ma:30 11 :Jun. training C.lubavond 
Di: 1 october :Jun.trainintl 
Ho: 2 11 : Seni0ren-Pupillentraining 
Do: 3 11 :Jun.traininb 

OFFICIEEL. 
,,eer Opnemen Als Lid 
45l;G.J.v.Beveren 
/,52:Th·.p .M. Th0massen 

·. 453: P. A.Burghouwt 

In BALLOTAGE 
17.F.A.Klink 
18.H.C.Th.Overtoom 
19.R.Rav.:istijn 
20.P .J .!,!.Hop 
21.R.F .1,i.hilmot 

25. 4-52 De.Rade 81 
29.11.50 Lèyv1eg 627 

5. 5.36 Okkern,,otstr.2J6 

2;1..10.51 l.''J0nstede 69 
27. 6.53 Cyclaamstr.21 
7. 2.48 Otterrade 13 

31. 7 . 53 Z,veelos tr .40 
25 •. 3,49 Hertenrade 94 

Tel.660210 
Tel.660278 
T"1.390872 

22 • T!:t, fu hl • Mars 7 .10. 51 Stati,,nsweg 14 È Loosduinen 

Uitslagen Senioren 
Lens 1 -ï,ipp0lder 1 
O;l.ympia -L.,nr 2 '· · 
Lenc; 3 -WS 2 
00ievaars 2 -Lens· 4 
Lens 5 -Maasstr.3 · 
NLS 2 -Lens 6 . 
L0ns 7 -RCDH 2 
RKSVM 4 -Lens 8 

1-0 
4-2 
1-4 
4-3 
3-1 
4-2 
J-4 
3-1 

Junioren 
Lens 1 -Vreçfob.l 6-1 
Bl.Zvinrt 2 -L,rns 2 7-3 
DHL ,. · -Lens. 3 13-0 
Lens' 4 -Q.Steps 3 4-0 

.Lens 5 -HBS 7 0-1 
Lens 6 -Hvv 4 2-3 
Duind.s.v.-L~ns 7 1-1 
Lens ') -DHL 12 7-0 
Laakkw.10 -Lons 10 4-1 
Lens 12 -VVP 15 0-0 
Lens 1.3 -Duind.S.V. 8 6-1 



Pupillen 
Lens P 1 -Vi~s P 1 
Lens P 1 -DHL P 1 
RVC P 2 -Lens P 4 
Lens P 5 -HMSH P 2 
VVP P 3 -Lens P 6 
GDS P 4 -Lens P7 

YARIA 

1-2 
3-1 
4-2 
1-1 
4-0 • 
5-0 
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-Tor ovcarna,~3 aan,;.;broê.cn 1 paar prima voetbalscho(men maat 4o-41 
Te bevragen bij A. v .d.Beek, Thorbeckelaan 185 Den Haa; . 
-R.C:-.e Gro,,t Druivenstr.3 Den Heag biedt eveneens een paar v11et
balschoenen. (maat 41 -42 ) ter overname aan. 
Van het wedstrijdfront 
~,at beweest is: 
Opnieuw heeft het eerste op de beide punten beslag weten to le6-
6en,ötma;..l werd Wippolder met 1-0 verslagen. De eerste helft 
èaf een boeiend geheel te zien, er werd van weerszijde agressief 
maar goed gevoetbald waarbij oen duidelijk technisch Lêris over
v1icht echter onmiskenbaar was. Vcc,r è.-, rust 1·1erd dit ovQrwicht in 
oen treffer van Harry Jacobs uitgedrukt hetgeen volkmnen in over
eenstemming was m0t de krachtsverhouding. Na de pauz0 ging Wippol
d0r steeds harder spelen wat het spel peil niet ten goede kwam. 
Gelukkig hield onze defei:isie het hoofd koel zodat het èni5e dqef
punt van Jacobs qe overwinning _be~ekende aangezien ook on~e voor
hoede nie~ meer tot doelpunten kon komen. 
Hot tweede 6inc. met 4-2 ten onder .tegen het Goudse Olympia 3 na 
bij de rust al met 2-1 aëhtergest~an te hebben. Het was een ver
diende nederlaag, waarbij echte_r vermeld dient te worden .dat enkele 
Goudse doelpunten niet nodig waren geweest. 
Lens 4 speelde tegen Ooievaars 2 en verloor met 4-3 mede dankzij en
kele merkwaardige scheidsrechtelijke beslissinge11. Na een ·a1 si:oodig 
opgelopen 1-0 achmerstand kwar:i Lens d-,<'r doelpunten van v .tl.La· n 
(oen enorme spetter) en Nuytens met 2-1 voor, de ruststi.nd kwam door 
oen blunder innie defensie met 2-2. Na èe pauze nam Lens ,roer do lei
ding drior ~,ittini; maar zeerzwak ingrijpen van de _defensie was de oor
zaak dat Ooievaars r:iet 2 treffers toch nog aan hot langste eind trok. 
Het vi.jfde s,:>Jelde een prima wedstrijd tegen Maasstraat 3 en wist 
met 3-1 to winnen. Voer d·c 'rust scoorde F.l,ubben 2 x , na de pauze 
scoorde Maasstraat tegen waarna.alles weer mogelijk was. Nic' DrQbiJe 
:J'è'..kto echter aan alle onz'ekerheid een einde door nummer 3 te scor0n. 
Doordat enk0le 11 .Jnth---usi~stc 11 L0ns~.1·s het nodig oord0:eld0n thuis to· 
blijven in plaat's 'ván met het .z(::sde. mec-0 te spelen ta~3n NLG 2 kwam 
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dit elftal met 9 man voor een onmogelijke taak te staan.Door enorm 
hard werken is men er in geslaa~d de nederlaag tot 4-2· te beper
k,;;,n, na een 3-1 stand met de rust. Voor Lens maakte t, d0 Jong bei
de fraaie doelpihten, terwijl de Boer 2x paal 0n lat mogelijk an
dere doelpunten in de weg zae: · staan. Allo no·.en spelers blonken 
deze wedstrijd uit. Het zevehde verloor verdiend met 3-4 van 
RCDH 2 na met }-1 de leidin:; t0 hebben ,:;ehad. RC:..H nam de leiding 
maar A.Ho0fna_;c•l m::a!{te spnediG daarJp gelijk ,;evnlgd door 2 tref
fers van Jager en liittinc, RCDH 11-,p v•~r C:c rust de achterstand 
gedeeltelijk in en na de pauze veroverde h0t zelfs de leid. ing 
om die niet meer af te staan. 
Tien hardwerkende spelers hebben het achtste niet kunnen b0hoeden 
voor een nieuvie nederlaag, met 3-1 werd van-RKSVM verl~reb. De fiest 
landers roken al meteen hun kans toen L•~ns met 9 man m0est beginnen 
en scoorde vrijviel direct n'l de aftrap. Na ::c,nk--.,·st vc,n c';e tiende 
man herstelde wns zich fots maar RKSVM bleef sterker eb scoorde 
na twintig min. opnieuw. Kort v0~r è.e rust k,:,n N.Osse de achterstand 
halveren hetgeen Lens na rust inspireerde tot een fil:s offcnsfof. 
Dit leverde echter niets op en een ,gelukkig RK VI\! ë~-,lpant bracht 
de eindstand tenslotte op 3-1. i,lle spelers verdienen echt0r lof 
voor !'mn onvermDeibaar werken. 
Pro:rnm:na Senioren voor Zonda,z 
2. - uur Lens 1 -BtcIT 1 

12. - uur Naaldwijk 2 -Lens 3 
12. - uur Lans 4 -BEC l, 
12. - uur VIOS 6 -Lens 5 

2.30 uur Lens 6 -OSC 3 
12, - uur Lens 7 -Toofan 2 
:j.2. - uur BMT 6 -Lens 8 

Dï; OPSTELLINGEN 

29 september 1963 
veld 1 geb. 1 lok. 6~4 

Terr.Geestwec te Naaldwijk 
veld 1 geb. 1 l0k. 5~3 

Terr. Melis Stokelaan hk. Dcdemsv. 
veld 2 geb. 1 lok,5-3 
veld 2 geb. 2 lok.5-3 

Terr. Hengelol~an naast L3ns 

Lens l:C. v/d.Beek, Th. v. Kle,:,f ,J. v/d .Knaap,M. v .Zilfh-ut;J. v .Dijk,• 
A-Linnev.eever ,J. v .Kleef, 1 ,v .Eyden,H.Rc•nduyn,L.Hendrichs, 
H,Jacobs. · 
Res.R.de I:aart,H.Nieuwenhoven. 

Lens 3 :M.Suykerbuyk,R.Bl ,k,J ,lvbyer ,M. v .H3lvonsteyn, '.': .Stnové, 
G,Kcmperman,B .Hendrichs ,F .Bur:;houwt,J .fü1s ,G. v .Duuren, -
P .de Haas, 
Res.J.Brussel,G.Halleen. 

Lens 4:N ,Pannekeet ,L.Ha.ns;,en,C. Voldink, G.de zr-ij 6er,C. v .d .Laan, 
R, Polman,J .:;ittin~,L.Janssen,C .Nµyt,rns ,J .Riemen, l, .Bur6houwt 
Res "Y:. v .r,-esting. 
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Lens 5 :G.Ekelmans ,J. v .Dissel,TuLHeerschop,M.Davis ,F. v .Dijk, 
C.v.Breu:;::il,J,àe la Fuente,P.B-:>r:_,enhenegouwen,J.Jacer, · 
G.Jehee ,N .Drabbe. · 
Res.P.Bur.:;h~uwt 

Lens 6: A. V3rb:iron_dse ,J. v/d .Kley ,E .Löwenste~m,C. v .Gein,R.Bec!cer 
A. v .Viers, J .Bussel,J .Kilypers ,l!l.Bruinsma,J .de Boer ,f .• de Jong 
R .s .R.Polm,,_n, . 

Lens 7 :J .Frij tors, J. v. V,esting,A.Krol,J .Bom, A,Hoppenbrouwors, 
H ,Naaste p::.d, !., v .Luxemburg ,,R. Y/Üstofeld, A.Hoefn~gel, 
J.Brochard,H.v.Vcesting 
Ros.C.Krc.s 

Lens 8 :D. v .Lieshout,;·;. v .d.Laan,A.Poels ,N _.Osse ,F .Bierhç,f ,H.Luling, 
' R.Gelauff,J~Groenveld,A.Jansen,A,Vinkesteyn,H.v.Dijk, 

Res.E.Warmerdam. 
Afschrijvingen vóór Vrijdagavond 9 uur aan de heer J .Linnev:eever 
Slijkeinde 21 Tel. 63,90,90 .. 
:<,:Ogramma Senioren voor Zondag 6 Oktober 1963 

2 .JO uur Mo0rdrecht 1 - Lens 1 
12. · uur Lens 2 - Westerkwartier 2 

Lens J vrij 
2. - uur Lens 4 - Postduiven 5 
2. - uur RKDEO 4 - Lens 5 
2,30 uur Lens 6 - HAV 3 

12. - uur DHBRK 3 -Lens 7 
1.15 uur Lens 8 - Verfurgh 7 , 

\"iat komen gaat: 

• 

Het.derde gaat zondag tegen Naaldwijk 2 proberen de eerste winst
punten binnen te halen, iets wat echt niet zo makkelijk zal lukken. 
Maar eens moet toch de eerste keer zijn en wáarom 'zou het niet a.s. 
zondag kunnen zijn? 
Het vierde zal zich tegen BEG 4 moeten herstellen. van de. j .1 zondag 
ge"leden nederlaag om te kunnen blijven tellen. Met een flfoke dosis 
vechtlust moet dat kunnen lukken.• 
Nu Lens 5 eenmaal p.et zoet der overwinning heeft, ·geproefd zal VIOS 
mogelijk het volgende slachtoffer -zijn als er weer net zo wordt r;e
speeld als zcndag. 
Het zesde ontmoet OSG 3 en nu hopelijk wel Gompleet in het veld ko
men, anders· zien we het somber in. Compleet zien we voor dit elftal 
v;el een winstpuntje. 
k~.--'i'. speelt thuis tegen Toofan 2 en zal wa-t minder nonchalant te 
werk moecen gaan dan -j .1 zondaJ om de puntjes_ thuis te hoaden. 
Het r~~r~.§2~ t2nslottP- zo.l het z1:11aar to verdnrcl1 k1:ijgen tegen Er.'"~ 
dat 21 er:kc~l.o go0de rr.sultat.Gn tc.·hri.aldo. tann,2ier rlit eJ.ff-,o.l 



ëampleet kan 
gen RKSVM is 
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verschijnerÏ-en met dezelfde vechtlust speelt 
ean aervol resultaat zeker niGt. uitgei::loten 

. . . . . ' . . . ' . 

Programma Junioren en Pupillen voor Zaterda,~ 28 septerr.ber 

als to·· 

3 .45 uur Vredenburch 8 - Lens 4 ' 
3 ,45 uur Lens 5 - ADO 16 

Terr. v.Vredenburcgwcg 
G 1 1· 5/3 "J 1 
G 2 L 5/3 VJ ... 3,45 uur Lens 7 - Concordia 3 

3; ~5 uur Lens 9 .:. HBS 14 
2;30 uur Lens 10- VvP 13 
2 .JO uur Lens 11- RVC 14 
2,30 uur Lens 12- Valkeniers 6 
1,45 uur Vredenburch P-l~Lens P 1 
1.45 uur Postduiven P 1-Lens P2 
1.45 uur Lens P 3 -MO/, P 1 
1.45 uur Lens P 4 -VVP P 2 
1.45 uur Rijswijk P 2 -Lens P 5 
1,45 uur Lens P 6 -Ooievaars P 2 
1,45 uur VCS P 4 - Lens P 7 

DE OPSTELLINGlfä 

G 2 L 6/!, V 2 
G 1 L 4/3 V 1 
G 2 L 6/4 V 2 
G 2 L 5/3 V 3 
Terr.v.Vre~onburcgweg 

Terr. Monsib.ersewcg .,,, 
G 1 L 5/3 V 1 
G 2 L 6/4 V 2 
Terr. Schaapweg 
G 2 L 5/3 V 3 
Tcrr. Dccj.0msvaartw3g 

Lens 4:J .de Waart ,H. v .Leur ,D, v ,d.Stoen,P .Schouten,H .M0sker, 
C.v.Egmond,G.Raaphorst,J.Cobben,F.Mesker,D,Brandenburg, 
Th,Brochard. 
Rês :R.Eykelhoi' ,J .Lieshout. Loider:Dhr. A. v .Gastel 
Samenkomst. 3 .- uur Veluv;Bplein 

Lens 5: R.Bruggamans, J. Groothuiz,m,F .l.i~yer ,H .Rothkrans', Th ,Eruins, . 
N .Koot ,F .v/d.Breemer ,J .l,alsarie v;olff ,H.Brandeburg, 

. J .MiddeldÓrp, J .He ins. . 
R1s.H.Suykerbuyk,M,Broeke, Leider:Dhr.C.v.Beek. 

Lens 7:G,Crama,J. v .tl.Zalm, A,Dµym,J .Nuyen,A, v .Es, T ,Duys ,R. v .Broek
huizen,C .Reabel,H.Hàssing,J .Srrieele ;1.:de Brouwer,·: · ·· ·· ·· ··· ····· · 
Res:R. v .Akker ,E,D0gener ,Leider :Dhr .Keetman. 

Lens 9:H .Crama,H. Verheugd,R. v .d .Bemt ,il..Nièuwen,huis,R, v.:Boheêmrm,. 
P .da Jongh,C. v. Velzen,A.Janssen,J .Fretz,A,Kortekaas, 
'f .Keetman. 
Res.G.de Hoogd,A,Hop. Leider:Dhr,J.Borsboom. · 

Lens 10.A. Vervaart,K.Schouw,J.Colpa,G.dc Hoogd,,B.Kool,l'.,v/q f,lill 
A.Hop,'B.ifoogeveen,E,Bakkers.,H.Bij sterveld,D.!J;olt. , . 
Hes: A.Ha"morc,ok. Leider:Dhr .E.SarolGa. 

Lens 11:C .Grimbergon,H ,Egberts ,R.Guit ,H. v .Leouwon,J. v;ebbors, J .Holt 
T .Hoef,mgel, T .Hco,:-schop,J .de Jn!!gh, f.,Lur,cuere ,J .BV,k 
R",··J 1<,. "}. ·p 11 • T,',-.,~..-, L . ~n-,•I~" C "o"·~,. .. ..... ;;;,. ,i._.,anû.OI ,.J:J.~V,..!J...,._,~0• û_lC 0 ,_.J..• •L.J..,. ,v ..;.\~lai.u• , 

L(l,n.'• 12· A r.11-i,_,,,,,,,,.,t-•c.e'r ,,.., r;.,i"•r---:,,-~·r• 7 n C 1--~ot B L'"C" .. "'Y-
1"0U,.,.~·-· "Tl, v/ü B0 r·'7 ~•ii.,. ·-~~~-"u,, l.;.,· .b.,i..T•lJ:..... ,\.,,._,u~',y,' ~ ,,;_,.a ,, " -!;;.>l,1.,~~,.1 ~rVJ, '-'- e -., b 

F .J;cl•-,n~n:Jte,r ri., P .fl;Jct::18~:::dc;B eFF31;::·-.,'":p .• G q S ~< ... , .-~~:.J;, H. ~}vD~··l1(~ r:.k, 
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A.Bilderbeek. 
Res :R. v .~,assem,P. v .Dijk.Loider:Dhr .P.Epskamp. 

Lens P 1: a:).s vorige week 
R0s :F. IUink, Leider:Dhr.i.Borsbcom 
Samenkomst 1.10 uur ingang ADO terrein 

Lens P 2 :P.A.dc Haan,F.Disseldorp,C.Schrovers,R,Bogisch,H.v.Leeuwcn 
L.Egberts,A,Vervaart,A.Ho0k,G.Crombergen,J.Disseldorp, 
P.v.Doeveron. 
Ros:E de Groot. Láider:Dhr,A.Bogisch 
Samenkomst 1.- uur ingang Lens terrein 

Lens P 3 :C.v.Doelen,H.Dankors,P.F,do Haa:n,P.Blankeri,\;.scholtons, 
P .Hoerema, A,Huis, W ,Engelebert,F .Cobben,R.Geurtsen, 
J.Rientjes, . 
Ros: F. de Vos. Leidor:Dhr.J.v/d Knaap 

lans P 4 :P.MiJ_tenburg,P.Manders,B.v .Gonkum,Th.Thomassen,R.Kraanen1 P .Cor,n,mt ,B.Hop,H.Schwab,P. v/d Braomer ,R.Bos ,c .J .Groen 
Rcs:R.Barckonkamp. Loidor:Dhr L,Pinkse 

L8ns _op 5 :C. de Graa::' ,A.Hoitink,Th.Booms ,E. Verschoor ,A.Roauwijk, T ,Kuip 
lJ.v.Dorp,G.Pellikaan,B.Hoofnagel,H.v.Berlo,N.Hoetnagel. 
Res.F.Bouwman.Leider:Dhr.P.de Haas 
s~menkomst:l,10 uûr Leywcg hoek Hengciolaan. · 

Lens P 6. :E. v/d Broek,P .Lustehhouvmr;c .Esser ,R. Vinkonstij n,F .Mourik, 
• C .de Brabandor.;>.M. Teunis ,F .da Kleyn,R.Hoêfnagel,J .Meysbur;;h, 

J .Kootman, · · · · 
Res:F,Morkus.P.Egberts Leider:Dhr.C,dè Heer 

Lens P 7 :ivl.Kok, P. v .Domburg,J .Egberts ,N.Dijsolóloem,L. v .Leouv;on,H .Liof
f0ring,P .i'vlatla,L.Rothkrans ,G; v .Bovoren,R. v .d.Stean,R.KruL 
Ros:P.v.d.Stcen. Leider:Dhr C.Kras · 
Samenkomst: ·1.20 uur ingang Lensterrein. 

Progranma·Junioren·vóor zondag 29 septemóer · 
· 12. - uur RKDEO 1 - LEns · 1 Te,rr. te I'lt>otdorp 
12. - u~ Lens 2 - C,uick St0ps ·2 G 2 L 6/4 V 3 · 
1.15 uur Lens 3 - Rijswijk 3 · G ? ·1 "6/4 V 3 
2 .30 uur ·Loos 8 - ._estlandia 5 G 2 L 6/ 4 V '.3 

DE OPSTELLINGEN 
Lens l:A. v .d .J,.eouw ,J. v ,Adrichcm,R.SchlÜtcr ,C .do Heer,,'i .Verbarnndsc, 

C. v .Baal,H .Groothuizen, J .Engleberil ,F. Fubben,J .Kcctman,H.zoot, 
Ros:H.Mesker,J.Cobben, Leider:Dhr t..v.Gastel 
Samenkomst ll.- uur Veluweplcin (Brommers kunnen op eigen 
g0legenheid gaan, mits zij dit telefonisch opgeven on uiterlijk 
11.45 uur op het veld zijn.) 



-35-
Lens 2:Th.Suykerbuyk,A.Koeleman,A. v .Egmoncî,J:-Helwig,J. Verhaar, 

J .Lukassen_,J .Ravesteyn,R. v.d. Velde, 1i .Eykolhof ,L.Riemen, 
C.P0eters. 
Res:M.Herremans. 

Lens 3:F.Cromber~e,R.Schot,J.Kiebort,F.v.Bijn0n,H.Hoek,G.v.d.Kley, -
R, v .d.Vial,A.Klein Bret0ler, J .Jehee, ',; .Eggers ,A. v .tl.Beek 
Res :P .Helvensteyn,J .Jonker.LeidGr:Dhr.J. v .d .\',al 

Lens 8:A,de Vries,F.Neecke,F.HeBremans,J.Baptist,R.Brandeburg, 
C.Rooduyn,R.Blok,C.v.d.Geld,F.Straathof,G.Mejan,H.v.Bergom. 
Res:R.Overtoom,J.v.Dissel. Leider:Dhr,H0rremans. 

ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN 

Afschrijvingen vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur aan Dhr A,v.Gastel 
Tomatenstraat 166 Tel. 33 99 00 

Niet opkomen: F.Merkus verscheen zaterdag niet bij zijn elftal 
on krijgt dus twee reservebeurten. 
Th,l'ilshausen,R.Laurier zijn twwemaal niet opgekomen. 
Zij .worden niGt meer opgesteld in afwachting van de beslissing 
van het bestuur. 

Programma voor Junioren 
Lens 1 - Esdo 1 
VVP 2 - Lens 2 
Lens3 - Vredenb. 6 
Lens 4 - VVP 6 
Lens 5 - QuiQk 8 
Lens 6 - Gr. V: .Vac. 7 
Rave 3 - Lens 7 
Lens8 - Bl. Zwart 5 
Lens 10 -RVC 13 
VCS 11 - Lvn s 11 
vue 14 - Lens 12 
Lensl3 - DHBRK 7 

Pupillen 
LensP 1 - Luindorp S V 
Lens 2 - Celeritas 2 
svc·, - Lens3 

-:--"":'!'--;-•~;;-

VCS 3 - Lons5 

'it bl R K - Lens 7 



-36-
------~-----

Ko0s van dor Boek 
Ve1·maard alD doolr.ian, geach·b als bost·nurs lid 0n zeer vor

ocrd ala jun5.crlcidcr schijn·G onze Kees van do:,::: BGek r.u 001::: plan
nc.:m to hcbb.?-n de gr3~;chiodc11:LG in t2 ga'.ln als ter;;.mG:?."o H0G g::i:lc?J.: 
waar:::~1,;· hij f:lg.agt :ln de v\,dctrijden de meest furic1.,_~t~ a;1.r_.va.l
lerc to cntv1epon0t! en h1.u1_ de tougols a:1n to legger-, hodft. h8::. 
er Plij Lb.J.al: to0 gei.r..~pirccrd zi_j n !!!ystcrlc1.1.ze k:achtoi:;.. t-; bc·
procven op het wild, d,;.t in do a,onduron zijn <1chuilpl.aat:::~,1 
rondo• onze -:ootbaJ.volden. verlaat. !fa afloop van de tr&tn;.ng van 
woG!lsdag l.8 Deptonbor zag zijn scherp keepersoog e0!1 donlce:r·e 
r,chadl,w over ons tweede terrain gaan. Die schaduw. bleek eon 
frad.o egel te zijn, In triomf werd het diertje op een plank 
ons clubhuis ingedragen. En da'.ll' waren wij er getuige van, hoe 
Kees lan6uit op de grond liggend hat beestje -van nature 
schightig- volkomen op zijn gemak wist te brengen door ccm groto 
koekbus lc'"g to storten op bovengenoemde plank en het o6oltj o 
te overladen met een stroom liGfkozende woordjes. Hot werd eon 
lesje in dierendressuur zonder zweep. En het dankbar0 diertje 
kr~'·P tanslotte dicht tegen do egeltcmmor aan om hem toe te 
fluisteren :tfonoor Kees ,als Z8 hot je te benauwd maken ondor de 
lat, doe nls ik on zot je steke'l.s op11 • 

P.J. 
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Lep.s Zakagend~ 
Do 3 okt: Jun.training 
Vr 4 Il : Sen" Il 

Za 5 Il : Jun.4,5,6,7,9,10,ll,12,13, Pup. 1,2,3,4,5, 
Zo 6 Il : Sen.1,2,4 t/m 7, Jun.l,2·,3,8, 
Ma 7 " : Clubavond, Jun.training 
Di 8 Il : Jun.training 
ho 9 Il : Sen-,Pup.training· 
Da 10 Il Juno training 

Van de commissie van goede diensten. 
riaar blijven ze nu, zul~ U zeggen. Ze hebben een maand de 

tijd gehad om met een ander bestuur voor do dag to komen en we 
horen niets. Ja, oen maand, wat een lange tijd, zou ·mèn zo zeg;:m. 
Lat dachten wij ook, maar nu -deze maand bijna voorbij is blijkt. 
zij toch te kort gebleken om tot een nieuwe bestuursformatie te 
komen. HeGft dat dnn zo veol voeten in de aarde; hoor ik zGg[;en. 
Ja mensen, _hos onv1aarschijnlijk het moge ·klinken, het is niet i,e
makkelijk of nog beter uitgedrukt, het is heel moeilijk. Het doel 
is niet .oin wat mensen .bij elkaar te trommelen die v/at capaciteiton 
bezitten om een functie te bekleden, maar het doel is wel om mensen 
te vinden met grote. clubliefde, met eon gedegen inzicht in de gang 
van zaken en die het belang van de vereniging als een c.:,rste ver
eiste zien. Bezit zo iemand dan nog capaciteiten, dàn hoeft men de 
juiste man. Zet deze man op de juiste plaats en er kan niets mis 
gaan. Bestaan er ~lke mens'an, hoor ik vragon? Hierop antwoord"ik 
beslist "JA" en zelfs bij Lens. he hebh:rn ze gevonden ook, mensen, 
waarin wij als· commissie, eGn rotsvast vertrouw0n hebben en met ons 
ongetv1ijfald vele anderen. haarom vlij n01gt,niet geslaagd zijn? ,:cl, · 
wc hebben er nog niGt genoeg, althans nàg niet. Zij zijn er zeker, 
daar kunt U van op aan. Iie vraag is echter of ze er van overtuigd" 
kunnen worden, dat ze die bepaalde gaven en cqpaciteitcn bezitten, 
Het strekt hun ton eer, dat zij zich zelf niet goed gunoeg achten 
voor zo 1n pracht vereniging als LGns" Maar, Lensl3denj gooien jul-
lie die schroorl\ cworboo:r'd. Lenr; heeft jullie nodig en ....... julJ.i.0 
habbcn L0n:1 nodig. Jullie ku.11,:i3n è•11.i:ObG1ijk WG:r·keJonG toezien h'JG 

all·~-~ zal afJor~~n. Zot je t~:,:·.Lo:i':.oJ."C e .. · cnc1or en lant c~it c1 ;r:xr cr 1 

. '"-.,, 
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door gezohd0 Lens brngozond blijven. Do commissie vertrouwt or 
dan ook op, dat Lens binnenkort.eon nieuw bestuur hooft mot mon
san, die hot voll'" vertrouwen van iedereen zullen genieten. 

Y,e vertrouwen ::ir op, dat do bostuurs- on c:iramissioledcn hun 
werkzaamheden voorlopig zullen blijven verrichten. Zo spoedig 
mog0lijk zullen nadere mededelingen volgen. 

OFFICIEEL 
In Ballotage: 

22: Th,A.M.Mars, 
23: J .C .M.Drost 
24i' 11 .J .Poters 
25: F .J .F d,:i f,intor 
26: J.P.C.Reinders 
27: J.P.Janssens 

NTulfüB DONATLUR 
374: J.H.Songers 

v d st. 

7.10,51 Stationsweg l4b Loosduinen 
26. 2.46 Nicolaistr. 44 
31.12.51 Otterrade 11 

9. 3-49 Roldestr.21 
15,12,47 L.v.N.O.Indië 182 
28. 8,52 Vrederustlaan 189 

Norgstraat 191 

J MRVERSLAG K.N. V.B. AFD. DEN HAAG. 
Het door do afdaling don Haag van do K.N.V.B. uitgog0von jaar
verslag, hetwelk wij deze week ontvingen, bevat,vel0rloi in-· 
teressanto gegevens. De rubriek 11Sporttoto11 geeft aanleic1.ing 
tot oen nadere beschouwing. HiGruit blijkt, dat als gevolg van 
d0 s.t:benge winter, en hot daardoor ontstane voetbtllozo tijçl
perk, door de deelnemende voetbalverenigingen;, 159 in g0tal, in 
totaal 9-253,736 kolommen ;,erden verzameld, hetgeen ten opzichte 
van 1961-1962 een vermindering betekende van 758.080 of ruim 7½% 
Dit overzicht leert ons tevens dat onder deze 199 voetbalvoroni
ginG= Lens de elfde plaats inneemt, en in vergelijk ·met 1961-
1962 twee plaatsen is gestegen. Hèt bondbostuur steekt graag oen 
exst~ pluim op de hoeden van de t'otofunctionarisson van :36 voct
bal vereniging,,n, die ondanks de moeilijkheden kans zagen hun to
taal oozet te verhogen. En hierbij slaat onze totosecretaris met 
zijn actievo medewerkers con bij zohder goed figuur. I,ant onze 
"toto-kommissio11 .slaagde-er in dti totaal-omzet maar liefst met 
24-968 kolommen te vergroten of wol met_ruim 18;,,. Bij de 24 ver
onigineen ,1elke meer dan 100.000 kolommen verzamelden, waren or 
naast Lo.ns, slechts 3 di0 .hun totaal omzet zagen stijgen, resp. 
mot 17%,127;,cn Nr %- Bij de 20 overige verGnigingen daalde het 
tota:il aant:il kolommen aammrkclijk. 
V;in d;;:_ R.K.vorènigingon staat Lens vei· aan.do top. No 2 is G"D"S. 
op do 18;, plaats en no 3 is D ,H. L als 2!,.:3tu. 
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tlcmds in ons oigon jàarverslaç hebhrn we op do bolangrij·kheid van 
hot v1erk van Jos J~ger c.s. i;Gwoz..3n, rr.ae.r v1c PDcnden hen, nok in 
hot groter verband, de e1;,1r t.,~ mor,tr:,n ~~çven wolko aan he!1 ongetwij
feld toukomt. ;,e zijn 01· van ovc,rtuigd dat bovenstaande ci:jfors 
voor onze totocommissie een stim:J.lans zul)~cn zijn Oin op d0 inge
slagen weg voort te gaan, en voo:::- vclG leden 1N0llid:'J èón ,'J.anspo
ring om de kommissfo, bij haar vc,el omvattende arboi11, C::o '.10lpon
de hand te reiken. 

UITSLWEN 
Sonbren 
Lens 1 - BI.IT 1 4-3 (beker) 
Naaldwijk 2 -Lons 3 6-4 
Lens 4 - BEG 4 7-l 
VIOS 6 Lens 5 1-J 
Lens 6 ~ OSC 3 4-2 
Lens 7 - Toofan 2 8-3 
Bi'.IT 6 - L0ns 8 13-0 

PuJ?illen 
Vredenburch P l-L0ns P 1 C-3 
Postduiven P 1-Lens P 2 1-1 
Lons P 3 - MOA P 2 :C-3 
Lons P 4 - VVP P 2 0-4 
Rijs,djk P 2 - L ns P ·5 
Lens P 6 -Ooicva:.:.rs P 2 
VCS P 4 -L,ms P 7 4-0 
VL-qJA 

4-0 
1-2 

H.Houkes, sekrotaris 

Junioren 
RKflEO l -- Lens 1 4-9 
LGns 2 - Q.Steps 2 9-1 
Leris 3 - Rij svJij k 3 3-~~ 
Vr·odenb, 8 -L;,ns 4 0-}:5 
LGns 5 - !:DC 16 6-0 
Lens ?-Concordia 3 1-1 
Lens 8 -'.:Gstlandia 5 4-1 
Lens 9 -HBS 14 4-1 
Löns 10--VVP 13 9-0 
Lens.11-RVC 14 2-5 
Lens 12-Valkeniers 6 4-J 

-Znkirdr!;_;, 12 oktober a.s. W"rclt het huw:.lijk gesl0ten tussen ons 
lid Hans Eeyersbergen van Hona,:;ouwan en lfoj ,Joke Vis. Om 9.30 uur 
wordt in de parochiekerk H,i,gnes aan d.:i' Beeklaan te hunner inten
tie oen H,Mis opgedragen. Gelegonheid tot feliciter0n van 14,30-
17 ,- uur aan het adres· Diamanthorst 295. Van af deze plnats aan 
Hans en Joke onze hartelijke gelukwensen. V0èl geluk en voorspoed. 

, -Ook Jan van dor. Meer ;;aat de· grote stap wa.;..:n. Dafll'toe r;aat hij 
Zaterdag, 19 oktober a.s. naar Maastricht alwaar hij Elly Maens 
Hoopt aan te troffen. -Om 11 uar vindt in do St.Laml:ertuskerk, 
Kon. Emma plein te Maastricht de inzilgening plaat~. Vaar zijn 
Haagse vrienden is er· .:elegenheid tot fGliciteren op zonda,;,13 
oktober a.s. van 15>/ 17 .JO uur in c9.fé-rostaurant 11 De Kroon" 

. Spui 10, al hier. Mocht U op 19 oktober toevallig in MQc,stricht 
zijn, den kunt U het bruidspaar treffen in La Rotisserie 11 d 'Alsaco 11 

aan het Kon.E;;i~plcin 10, tot 13.30 uur. Voc,rlopi6 via èe LensrGvue 
nnn hst r·~nc[j p0:..:i..r ,;nzJ 7J,;.;l.:;omen,: folicit'3.tivs • G,:-sdo V!'.:±rt · 
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wcg,rns hot zat0rdag 28 september gevierde 12½ jarige huwelijks
herdenking. 

Van het wedstrijdfront . 
. ,at t:cw.oost is: 
Het eerste heeft 00k élo bekerwedstrijd tegen BMT tot oen gooc:1. 
einde weten to brengen, met 4-3 bleven de 1,unten bij L,~ns. Het was 
een goede wedstrdijd waarbij het )piachtsverschil vrij klein was, vooral in de eerste helft dia met 2-2 gelijke stand werd afgesloten, Na 
de pauw waren de onzcrn toch wel iets sterlmr hetgeen in nog twee treffers ,-,erd uitgedrukt waarteg0nover BMT er slechts één wist to stel len, zodat Lens 1 volkomen verdiend met 4-3 zegen vierde en dus overgaat naar de volgende rondo. 
Het derde bleef zonder winstpunten, ook deze k0er werd n.l. verleren cm wel met 6-4 van Naaldwijk 2, De ·r1estlanders startten Z-Gr goed en namen al snel de verdiende voorsprong. Lens kon echter kort daarop door een fraai doelpunt van B,Hondrichs d0 achterstand te niet doen, al was het maar voor korte duur want de Naaldwijlmrs veroverde al snel oen comfortagelere voorsprong. Na de rust, die met 4-2 ~chmerstand aanbrak ging het m0t wind mee iets beter al werd er nog voel to weinig geschoten. Pas na da t Naaldwijk do .slland tot 6-;J had opgevoerd kon onz0 voorhoede de stand met nog 2 doelpunten een wat draaglijke aanzien geven. Le~ hooft zich neo de kg~n Ooievaars gGladen noc',erlaag uitstekond hersteld door na een zeer goede wedstrijd met liefst 7-2 over BEG te zegevieren. Voor de rust stond Lens (met ,ünd te{!,(30) al met. 3-1 voor, na de pauze werd nor; 4x do roos getroffen waarna BEG nog eonma(,:t. tçgenscoorde. 
!let vi.ifèe won ook deza- week, mot .J-1 werd:èin oen. bij zondar onaangenaam treffen van VIOS 6 gewonnen. Voor rust. _ging het allemaal nog wel, do wodstr_ijd was toon nog sportief te· noemen •. Na + 20 min. scoorde Jos Jago: zeer fraai, v1aarop echter promt do. VIOS gelijkmaker volgde na f1ink gek.nooi voor hot Lensdo0l. Lens kwam echter opnieuv1 voor, nu wes hot N.Dr2.l die met oon mooie schuiver succes had. Na d0 rust wc.:.s het opniou-:, J ,Jazm die scoorde wa;rm0e echter ook de .onaangenaamheden· begonnen, i!;orst wilde eon fanatiek VIOS sp.olor zijn woede op F. v .• Dij k koele ( dfo hij over hot hele veld achtervolgC:.o), daarna werd Jos Ja[;or dip c10t van Dijk- geruild had het slachtoffer van dit onsportiGf figuur; bij. een normaal duel tussen J-o:; "n do Vicls &poler ,idrd Jos nl op .beestachtige wij.zo toegetakeld. Toch vierden biJde spelers er uitge::stuurd. Iedereen• was tenalotte blij toe derae onaangename wedstrijd beeindigd was. 
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Het zevende had niet veol moeite met Toofan 2, m0t maar liefst 
8-3 bleven do punten aan do Hengololaan. Hot was oen. van -Le.ns
zijde goed gespeel-de wedstrijd, vmarbij echter opgeme~kt dient 
te worden dat da tegenstand ( vor-r11l in de twe_ede helft) minieur 
was te noemen .. 
Een met tä:en man spelend achtste was tenslotte volkomén kansloos 
tegen· een stork spolend 13(/iT 6 d,<?.t over. alle linie$ superieurwas •.. 
det de rust hadden onze buren al een 7-0 voorsprong veroverd, na 
de pauze voegde zij er nog 6 aan toe ( ,mar bij 0nkele juw8el tj es) . 
waardoor de lj-0 achterstand bereikt werd .• Het is vo0r de spelers 
van Lens 8 te hor;en dat spoedig indeling in c,en lagere afdeling 
zal volgen want door ä:n dezelfde afdeling to blijvan spelen gaat 
voor deze jongens heel ve0l spelplezier verloren. 

Programma Senioren voor Zondag 6 oktober 1963 
2 .30 uur Moordrec.ht 1 - Lens 1 Torr. te Moordrecht !;lij Gouda 

12. - uur Le,ns 2 - ,,ester kwartier 2 Veld 1 Geb. 1 Lok, 5-3 
2. - uur Lens 4 - De Postduiven 5- Veld 1 Geb. 1 Lok.5-4 
2. - uur RKDEO 4 - Lens 5 Terr. Sportpark "Nootdorp" 
2,30 uur Lens 6 e HDV 3 _Veld 2 Geb. 2 Lok. 5-3 

12. --.uur DHBRK J - Lens 7 Terr. Ockenburg Eindo L.v.:·eerderv 
1.15 uur Lens 8 - Verburgh 7 Veld 2 Ge b. 2 Lck,5-3 

DE OPSTELLINGEN 
Lens 1 :C. v .d .Boek,J. v .Dijk,J. v .d.Knaap ,H .Dietz, Th. v ,Kleef ,A.Linnewesver 

J. v .Kleef ,il; v .Eyden,H.Roodµyn,H ,Haket ,H ,Jacobs, 
fü,s :V·1 .Stoove ,G. v .Duuren. . 
Samenkomst: 1.-uur Cafe "Hierck" Apeldoornse laan. Reis per bus. 
Ook voor supporters. 

Lens 2 :R.de Viaart,G.Kemperman,H .Kemper ,R.Blok,H.Nieuvienhoven, 
M.v.Zilfhout,B.Honc:irichs,H,P.v.d.Spek,J.Ras,Th.Luyckx,P.de Haas. 
Res:M.v.Hslvensteyn,F.Burghouwt. 

Lens 4:G.Halleen,L.Hanssen,C,Veldink,G.de Zwijger,R.Roodbol,R,Polman, 
L,Janssen,,1. v .Westing,J .Brussel,J .Riemen,;; .• Burghouv1t. 
Res :J. Vli_t ~ing. 

Lens 5:G.Ekelmans ,J .. v .Dissel,H .Hcerschop,M.Davis ,F :v .Dijk,P .Bergenhene
gouwen,P .Burghouv1t ,J .Kuypers ,J .Jae:;er ,G.Jehee ,N ,Drabbe, 
Res:J .de la Fusnte,J_.Meyer, . 

Lens 6: A. Verbarendse ,c .Nieuwenhuizen,C. v .Breugel,A, v .'iieers ,R.Becker, 
A,Blok,J.v.Bussel,J.de Boer,M.Bruinsma,J.Brochard,A,de Jon&;, 
Res .R.Gelauff. 

Lens 7:J .Frijters ,J. v .Viesting,A,Krol,J .Bom, A,Hoppenbrouwers ,H.Naastepad 
A, v .Luxembûrg,R. l,Üstefeld, A.Hoefnagel ,c. Kras ,H. v. 'iiesting, 
Hcs:H.Vroomans. 
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Lens 8:D.v.Lieshout,A.Buys,A.Poels,\i'.v.d.Laan,F.Bierhof,H.LÜling 

N.Osse ,A.J ans0n,R,Gelauff ,J .Groenev'eld,H. v .Dijk. 
fuls :E. \,QI'r,1.::rè.am, L. Vinkensteyn. 

Afsch~ijvingen vóór Vrijdagavond 9 uur aan de heer J.Linneweever 
Slijkeinde 21. Tel. 63 90 90. 
Programma Senioren voor Zondag 13 oktober 1963 
2. - uur Lens l -Delfia 
2 .30 uur iloerden 2 - Lens 2 

12, - uur Lens 3 - Spoorwijk 3 
12 . - uur Archipel 6 - Lens 4 . 
12 • .J. uur Lens 5 - vue 8 

2,30 uur Valkeniers 2 - Lens 6 
2. - uur HMSH 6 - Lens 7 
1.45 uur Lens 8 - HDV 6 

I,at komen gaat: 
Onze voortrekkers gaan een zware wedstrijd tegemoet in Moor
drecht tegen de club van die naam. Deze Ploeg heeft enkele aar
dige resultaten behaald en is dus beslist een heel moeilijke tegen 
stander te noemen die het onze jongens héél moeilijk kan maken, 
Blijyen onze voortrekkers zo spelen als i.n de voorgaande .iedstrij
den dan geloven we dat punten toch mee naar Den Haag zullen gaan. 
St~rkte en succes jonbens. 
Ook het tweede zal het heel zwaar te verè.uren krijgen tegen -koi:;- · 
loper \,esterkwa:i:tier 2 dat met 6 punten uit 3 wedstrijc'.cn de r2.llg
lij st aa nvoert. \,e hopen dat. onze reserves zich van de tegen· 
Olympi.a geleden nederlaag zullen herstellen door Westerk;,artier 
van de leiders plaats te stoten.· Of dat ook zal gebeuren? 
Het vierde neemt het thuis op tegen Postduiven-5, een ook al on
gemakkelijke tegenstander •. ,,.anneer er echter net zo gespcelc.· 
worl,i!lt als j_.l_. ·zonda,g tegen BEG dan màakt het vierde weer een mo'Oie 
kans op beide Winstpunten. ·• • 
Lens .5 gaa~. o_ok een z,1are viedstrijd tegemoet-, in Nootdorp wordt · 
t06an RlillEO 4 11angetreden. Hop,mlijk wordtdit. een in normale sfeer 
sespeelde y1edstrijd, waarin Lens beslist niet kansloos geacht mag 
worden. 
Het zesde ontmoet th1.üs HDV J en zal- dàar waarschijnlijk een zmtre 
dobber aan hebben. V/0it1~t er weer zo gespeeld als tegen OSC dan zien 
we 0r wel een. winstpuntje. in voor het. zesde.· 
Lens 7 gaat .tegen DHBRK 3 ongetwijfeld zwaarder krijgen als zondag jl 
tegen Toofan. V/e geloven desalnietteamin dat dit elftal in staat lliöet .z: 
beide puntjes· binnen te hal0n. -
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Het achtste speelt thuis tegon Verburgh 7 en zal het nu ook weer 
verre van gemakkelijk krijgen. Als dit team nu eens COMPLEET kim 
spelen dan geloven we dàt van deze tegenstander wel èens een punt
je afhandig ke.n worden gemaakt. 

PROG1UJJMA JUNIOREN i.N PUPILLEN VCO Zi.TERDAG 5 oktober 
3.45 uur L~ns 4 -VVP 6 G 1 L 5/3 V 1 
3 .45 uur Lons 5 -(JUic.k 8 G 2 L 5/J V 2 
3.45 UUDLens 6 -Gr:,;.n Vac. 7 G 2 L 6/4 VJ 
2 .30 uur R-w.c. 3 -Lens -7 Terr. Zuiderpark 
2.30 uur Lens 9 -VVP 1 G 1 L 4/3 V 1 
2.JO ua· Lens 10-RVC lJ G 2 L 5/3 V 2 
2.JO uur VCS 11-Lons 11 Terr.Dedemsvaartv;eg 
2 .JO uur vue lJ-Lons 12 Terr. Schcnkk'"r.a 
2.JO uur Lens 13-DHBRK 7 . G 2 L 6/4 VJ 
1.45 uur Lens P 1 - Duindorp S. V.P 1 G 1 L 5/3 V 1 
1.45 uur Lens P 2 - Cclc:ritas P 2 G 2 L 5/J V 2. 
1.45 uur. SVGii P 1 - Lens P 3 Terr. Ockenbu"rgh 
1.45 uur ï,it Bl·,uw R.K P 1 -LJne P 1 Tcrr. ,,estvlietweg 
1.45 uur Lens P 5 - Spoorwijk P 2 G ·2 L 6/4 V 3 · · 

Dë; OPSTi!;LLINGEN 
L3ns 4: J .(c ':•::rt,H. v .Lour ,D. v ;d.Steen,P .Sch'.1uten,H.Mosker ,C. v .Egmond 

G.Haaphrrst ,J .Cobben,F .:IGsker ,D .E-ranè..anburg ,Th.Br,ch~.rè. · 
Res:J.Verschuyl. LeidGr:~hr.A,V.Gastcl · 

Lens .5:als- vori.,;e week Leider:Dh;u.C.v.d.Beek _ 
L:ms 6:R.Ov0rtam,M .Bro:,fj:a ,J .v .I,issel ,H .Suykerbuyk,F .v .Boheem:,n, 

J.Jansen,F,Straathof,C.Vervaart,R.de Groot,A.Clanssen, 
R"E.i:colh~f. 

• L~i{·c>r:Dhr. f.Linnewec-:ver. 
Lens 7:als vorige week. 

Res :F .Hei!:remans ,c. v .d .Geld.Leider :Dhr .H.Koeb·.n 
Sr ... '.cn¼:•nct:2 .15 uur ingan,.; fü.>.va 'vVP terrein 

Lens 9:SpeGlt vriendschappGlijk ) H.Crama,H.Vc,rheugd,R-.v.ihBomt, · 
R.Nieuvmnhuis ,R. v .Bohc,em0n,P. de Jongh,L.Hop,f .. Janssen, 
J .Fretz,L.Kortekaas-,C. v. Velzen. 
Hes::, .Kuc:tman,S .T;:,tt~ro. Loié c,r :I)hr ;J .Borsboom. 

Lens 10: !.. Vervacsrt ,J .Schouw,J .Colpa,G,de Hoogd,B .Kool,P. v .d .i,J:.r 
G .Stevans,B .H ~e.;c:ve2n,E .Baldc~rs ,D .Holt ,H .Bij sterveld. 
H. VerbarendsG. Leid0r:Dhr.E.Sarolea. 
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------------------Lens 11 :C .Grimgcrgen,H,E0;bJrts,R.Guit ,B. v .('Sprong, J •1.icbbers, 

J .Holt, T .Hoefnagel, T .Hoerschop,J •. de Jongh, A.Luscuore ,J .Blok 
Ras:L,Duys ,N. v .Lo,w.-,on,Leider· :DhrC. Vervaar·t 
Samenkomst: 3 2 p- ï~u.i:- :tugar.,.g Wnst3T.':1.~0ir ..... 

Lens 12 : ;..Tlnn0bro.ok,G.Duy-Jet1stuin,G ,Lamot, T .Jans:Jen,F. v ,d.Berg, 
F .Helvenstoyn,P .Heeeisker k,B .Epskamp, t,.fö.mbrook,H, Ov~rbcGlc, 
A.Bildarboek. 
Res:J ,Bomeyoi-, Th, Thomasseh. !,oider:Tilhr.P .Epskar,:p. 
5U::n~Dkc-mst:l"50 u..i.r :inJ:.",n:.:; ADO tcrreih 

Lens 13 :B .Lustonhom,er ,P. v .Dijk,J .Kaandorp,fl.Jchce ,A" v"Esscn,J ,Sc.½·;tk 
R. v.\iasaum, A.Eykmqns ,N .Kiêkons ,F .do Heer ,C .Blok. 
Res :P. v .d.Br~cnt:r, Lciä.Qr :Dhr ,A.Elok. 

r,or,s P 1 :B. v .d.Lans ,G, B::.·uinsma,G, Vredeveld,R,Bogisch,Fl- v .Baggum,Q. v.d. 
Vol(c:,H.v.Hulst,\',.Kouwenhoven,P.de Vrics,M.de V1it,L,v d.Volde· 
Res .F .Klink · Lcider:Dhr .. J .Borsbnm. 

LJ,1;- ~ 2 :P. J;. de Haan,F .Disscldorp,C. v .Deelen,P .Blanken,H. v .Leouwel;l, 
L.i_:bcrts, A. Verv:i:rt,,,.Hoek,G.C:!"ombergen,J .Disseldorp, 
P.v.1olveren, • 
Res:R. Vinkensteyr.,E.da Gq:,·•~ Loiè-ir:Dhr-Äofüigiliah ,-' , 

L0;,::; P 3 :lî,1:ieeeu,I:! .. Dankers,P .jj'i.qo.:,ijaan~B.,KrnanèJ;1,;, .Schol tons ,P ,Heerema, 
·~~•: - ,.: t:.~Huis .,·,.-.- .. Engelebert ,F"Ccbb~n,J .Riontjcz ,R,G~urts.:n, 

Ccd8 Brabander. 
Res.P.Lustenhouwar, Leidcr.Dhr.J.v.d.Knaap 
S3I,1Gnko.nct. 1.- uur ingang Leristerrein. 

r,ens P 4:P .Miltenbur6 ,P .Jlianders ,B. v .Gorkum,P .Cornont,N .fü,ofn? __;:Jl, tl.Bos, 
i:' .Hop,H .Sch,mb,B,Ho·efnage'.J.,G.v .Beveren,c .J .Groen. 
Rcs:J.E.:;borts,P.DombUl:'C, Laider:Dhr.L.Pinksè 
Samenkomst. 1.- uur· ihgang J,DCT terrein. 

Lens P 5 :C .de Gr,r.f ,A.Hoitink,Th.Booms',E. Verschoor,A,Reeuwij k, T .Kuip, 
M.v.Dorp,G.Peliikaan,H.v.Bcrlo,J.Moysbar_;h,J.K'.l8tman, 
Ros:F.Merkes,E.Rothkrans. Leider:Dhr.P.de Haas. 

Lens P 6 en P 7 zijn vrij. 

PROGRAl,IT,lA JUNIOREN VOÓR ZONDAG 6 oktober 
12. -uur Lens l - Esdo 1 G 2 L 6/ 4 V 3 
l,45uur V'vP 2 ~ Lens 2 Torr; Zuidcrpark · 
1.45uur Lens 3 - Vredehburch 6 G .2 L · 6/ 4 V 3 
3. -uur Lens 8 - Blauw z·,:art 5 G ;2 L 6/ 4 V 3 

DE OPSTELLINGEN 
Lens l; A. v .d.Leem-1 ,J. v .Adrichem,R.'schlütêr,C .èJ 'Heer ,;•i. Verb~endse, 

C. v .Baal,H.Groothuizen,J .Ln;;lebsrt ,F .\ïubben,J .Kectnan,H .Zc'.lt 
Rcs.L.Riemen(zie ook 2)D.v.à.Steen. Leider:Dhr.L.v.Gastel 
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L:ins 2:Th.Suykerbuyk,A.Koeleman,A. v .Egmond,J .Lukassen,J; Verhaar,. 

A. Verburg,J .Rrwensteyn,P .Holv,rnstcyn,W .Eikelhof ,L.Ricmon 
(zie ook 1 ) R.Peeters. 
Res:J .Helwig,R.v.d. Velè.e Lcider:Dhr F.M:,sk~r. 

Lens 3 :F .Grom berge ,R,Schot ,J .Kieèert ,F. v .Bij nen,H .Hoek,M.Herro-
CT "ns ,R. v. ë,. \'i::ü, A. Klein Breteler, J. J ehee ;."; .Eggers, A. v .Beek. 
Res: G. v.d. Kley. L,ücler :D'nr. J. v.d. \io.l. 

Lens 8: A.de Vries ,F .Neecke ,F .Herremans ,J .Baptist,R.Brandenburg, 
C .R00è.iyn,,l.Blok,R,Holsmeier ,iL v .Acker ,E.Degener ,G, Ysebnahd 
Ros.F,v.Boh3men R.è~ Gro0t. Leider:Dhr.Herremans. 

ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN 
Afschrijvingen vrijdagavond tussen 6.30 on 7.30 uur aan de heer 
A.v.Gastel. Tomatenstr. 166 Tel. 33 99 00. 

Programma junioren zaterdag 12 oktober 
Lens 4 - Westerkwartier5, Lens 6 ..: BMT 3, Lens 7 - CSVD 7, Vies
terkwartier 10 - .uGns 9 , L,rns 10 - l:hvo. 11, Lens 11 - ïiesterkwar
tier 11, Rava 13 - Lens 12, Lens 13 - ~uick Stops lJ. 

Programma Pupillen 12 oktober 
?,esterkivartier - Lans l,HBS -kns 2, Lens3- Ooievaars, Lens 4-
Vlesterkv;artier, Lens 6 - Laakk':'rtiGr 2, 
:·":-.. ·}-··.:-, · ~~•.;. ~ 13 :.ir!"·.ote.r 
Programma Junioren 13 oktober 
Lens 1 - Velo 1, Lens 2 - DHL ;2, rtvC 6 - Lens 3, Gr.Vi.II.Vac.9 -
Lens 8. 

Ingedeeld bij L ns Junioren 7 Cromvliet 4 

Niet cnkcmon 
i,egens het niet opkomen in het afgelopen weekeinde worden C. v :d. · 
Geld, L.Rothkrans,J.Egberts en H.v.LGeuwen 2x als reser~e opge-
steld. t 
G~nt het trainen door? 

Nog steeds blij kern niet alle jongens te weten hoe en voora:J. wan-. 
neer ze kunnea informeren of de tnainini:; door gaat. 
De C-klassers op maandahavond kwaasn ~nssëv 6.- en 6,30 uur infor 
moren bij Dhr.A.v.Gastel (33 99 CO) 
De B-kle.s:;exs cm naanda"avond na 6.- uur bij de heer A.Linner:oover 
(63 95 51) ------
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Voor de dinsdagavündt~ainigg bij Dhr,A.v,Gastel tussen 5.30 en 
6.- uur Als op dinsdag het veld is afgekeurd trainen <;l.c.B-klas
sers in de· zaal aan de iilarterrade en wel Ler:s 5 van 7 - 8 uur 
en Lens 4 van 8.15 - 9,30 uur (met de eventuele A-klassers) 
y9or de _A;klassers op donderdag gaat do training altijd·door. 
Altijd gyi!lschoenen meenem\')n, dus niet alleen g~s het reg0nt. 
Voor d(l pupillen worden op woensdagmiddag alleen tuosen 
1.- 1.30 uur inlicht:j.ngen over terreinafkeuring gegeven~ 

Het werd ·z0ndag 1. J. voor· wit-Blauw een zwarte dag. In· de- uit
wedstrijd tegen Paar:;;-Geel werd het hele elftal bont en- blauw 
getrapt, Leider Keès Violet ergerde zich groen en geel. 
Het werd hem zwart voor de ogen; hij viel flauw en _lllqes,t;_ d_oor 
het rode kruis middels een oranje bittertje worden opge:I,apt •. · 

E8n Keeperspuzzle. 
Kees van Lenkum is een keeper van formaat. Geen schot is 

hem te r.u:ichti6, .Alle ballen ranselt hij uit zijn doel. Praten kan. 
hij nog beter,. Voor ieder probleem heeft hij een passende op·· 
lossing. "Ja, meneer, het·boekje ... ,_. 11 Zo begint Kees .st;!;cds 
zijn ver,1aal. Het boekje is dan het spelregelboekje, Dat ke.n hij 
van A tot Z uit het hoofè. opzeggen. 11 Zo. v1eet ik altijd vmt ik moëit 
doen; het laat je n0oi t in de steek. Als b. v een speler eon in
directe vrije trap op mijn.doel mag nemen, nou, dan, laat ik hem 
komen. Ik lust hGm. 11 Laatst mocht de tegen paptij de bal ingooien. 
De zwaar gespierde links half haalt eens flink adem en richt do 
bal linea recto. op Koes zijn dool., 11Ha, ha 'l denkt .deze, 11 do.t 
t0lt toch niet, uit ean inv;orp. Viat een domoor. 11 En om de grap vol 
leàig te maken, lad hij de bal op zijn eigen hoofd ca:nambor0ren . 
en zo het doel inrollen. Zijn hole gezicht lacht. Het .mocht immors 
toch alleen maar indirect. Maar de scheidsrechter denkt er·ande rs 
over. Hijngeeft doelµint. Kees die aanvoerder is, sli1_1gç,:,:t he_t gè-:
val voqr de protostcommd!ssie .· 

\lie het antwoord van de pi::otestcommissie ons op ·de gees
tigste wijze schrift0lijk meedeelt, mac eon pocketboek uitzo0~ 
ken. il!en hoeft een woek tijd. 
Adres: .Amandolstraa t 51 

P.J 
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L.en.S. Zakagenda 
Do.10.okt:Juniorentraining 
Vr. ll. 11 : Sllni~r2ntraining 
Za;l2. 11 :Jun,4.6.7.9.10.11.13. Pup.1.2.3.4.6.7. 
Zo.l3. 11 :Sen. 1 t/rn 8, Jun,1.2.J.8. 
Ma.14, 11 :Clubavond, jun.training 
Di. 15. 11 :Juniorentraining. 
lm.16. 11 :Sen-,Pup. training 
D~.17. 11 :Jun.tr:~inin6 . 

Een Kanttekening. 
Bij het.artikel van de heer v.d.Steen.(op blz. 37 van de Lens

revue) lijkt het mij goed een enkele yrtendschappelijke kantteke
ning t0 maken. 

l\e lezen nl. over: 11 mensen, -die hot volle vertrouwen van iedereen 
zullsn genieten." fodoroan staat onderlijnd en ik plaats ook een 
streep onder volle. Daar gaat het· :immers over:·'volledig vertrouwen 
van iedereen. -Dit nu schijnt mij juist iets teveel gevraagd. Ik. 
vind het gestelde een utopia en rnoet wel vr8zen, dat zo."n ià.eale 
toestand nooit en ner;,;ens bereikt v10rdt. Gelukkig is het ock niet 
nodig. Een groet.vertrouwen van velen, van de meesten, is immers 
reeds een vaste basis voor wfa de·,hand aan het roer willen slaan. 

Laat vertrouwen gerust voorwe.ardelijk zijn, laat er ruimte 
zijn voor groei van het vertrouwen. Geven wij elkaar de kans om 
het spontaan geboden voorzichtig vertrouwen te doen omvormen ir{· 
een verworven vertrouwen op de grond van houding en prestatie. 

Bij vertrouwer, vragen hoort ook vertrouwen schenken. Het een is 
even belangrijk als het ander. Hoe een bestuur of een,Dommissie 
van welke vereniging ook is samengesteld, de verhoudingen zullen 
eerst goed zijn, als belanghebbenden primair bereid zijn tot ver
trouwen schenken. Dat geeft recht op vertrouwen verwachten. 

Is een an ander eigenlijk niet vanzelfsprekend onder men
sen, .dia uiteindelijk een zelfde doel nastreven? Het geldt d,mmers 
voor all(, samengaan van ,nenser:, in de grote wereldpolitiek on in 
een voetbalclub en in alles wat er tussen ligt. 

p •. J. 
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DI<'FICI&.L. 

IN BADLOTAGE. 
23:J.C.M.lJrost 26. 2.46 Nicolaistraat 44 
24:R.J .Peters 31.12.51 Otterrade 11 
25:F.J,F.de \.int0r 9. 3-49 Roldestra:it 21 
26:J,P,C.Roindors 15.12.47 L.v.Nieuw Oost Indië 182 
27:J.P.Jansens 28. 8.52 Vrederustlaan 189 
28:G.J.S.Vink 2. 9-53 Dalveen 95 
2.9:J .i:.H.Hesen . 28. 5.51 Hane'nburglaan· 37i 
30:A,J,F.Suylen 3. 6.52 Slèedoornstraat 118 
31:P,A,Ph.Boauplain 19. 6.52 Elsstraat 90 
.32:J .E.v.Liere 28. 5.52 Melis Stokelaan 1135 
33 :M.Th.Kopponol 26. 8.52 !i00,.;veen 60 

NEDER.LAND - BELGIE. 

Voor daze op 20-október a.s. in Amsterdam te spelen wedstrijd 
ia onderstaande toewijzing ontvangen. 
Eretribune f.10,--:N.de H0yer lx;A.G.J.Loykens 2x;J.Bijls• a 2x 

K.Bontje 4x. 
Zi.jvàkken 1 f.6.--:J.Blok Sr.Jx; P.J.Lerou lx; 
:i,iivakken 11 f4.--':R,Bruggs.Jmans(Iiiamanthorst) 2x; Á,C,J .Loykens Jx 

P.iiagemans 5x; A.v.d._Boogaardt lx, 
Afhalen ve.n de plaatsbewijzen op \-iCElNSDAG 1.6 OKTOB.CR 1963 tu5sen 
20 en 21 uur a,;.n ons clubgobcmw, Hengelolaan 600. 
Per plaatsbewijs wordt f.0.10 voor .adrninistratiGkosten berekend. 

VARIA 
Fr6ns Burehouwt en Loes Esseboom hebben grote plannen. Le eerste 
stap wordt .zondaë; 13 oktober 1963 gezet. üp àio dàg wordt dG ver
loving oen feit.·Hartelijk gelukgewenst. De jongelui recipi0ron. 
tussen 14.30 en 16.36 uur op het adros ·,.itte do liithstraat 1;2. 
Tovens wordt er voor do uitgebreide kenn!issenkring, wa;,_ronder uiter
aard do gehcüe Lens-familie, 00n g_nellige avond georganise.::rd. 
haar en wanneêr dit gebeurt, kunt U in de vol,,;onde Lensr_evue onè.er 
de rubriek Varia lezen. . · . ,. 
Iie hoer on Mevrouw J .J .Dietz- de Man en de ho_r en ,nevrouw F. v ,Iiijk
&o Kroon hebben hot bijzonder op prijs gesteld, bij gelegenheid 
van hun 50 rasp. 25 jarige echtvereniging, blijken van belangstelling 
ook namens Lens, te mogen ontvangon. Gaarne hunnerzijds hiervoor 
hartolijk dank. 
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UITSLAGEN 
RKDEO 4 -
LHBRK 3 

Lens 5 3,-2 
Lens 7 2-3 

Van het wedstrijdfront. 
:F)'.'ans van Dijk schrijft, dat Lens 5 tegen J:ttl,EO met 

al te weinig bezieling speelde. Iie gastheren kwamen 11og"1 goGd-, 
koop aan de doelpunten en ..... enfin, we laten Frans vertellen. 

In een prGttige wedstrij.d kon een volledif> Lens 5 ge~n inspi
raties vinc"on om een overwinninc; te bework stellmgen. Het eerste 
doelpunt van Rl\DEO onstond na oen zuiver buitenspGl_ goval. · 
Verdere bijzond·crheden deden zich. in de eerst0 helft niet voor. 
Na rust 1::~n Lens sterk aandringen door do sterk8 wind. Geheel 
onverwacht kwam RKDEO aan zijn tweede; do8lpunt toG l.!.Gavis(te 
ver achtergebleven) vrij ong0lukkig do bal voor de voeten van do 
tegenstander schoo.t, dicl hformee wel raad wist. 

Lens trachtte nu eon doorbraak te forceren on dit lukte, toen 
N .Drabbe zich vrijj. speelde en prachtig inschoot. D.:ize opleving 
duurdo slochts kort, want bij oen uitval vanRKiiEO bleef de h<Jle 
vctd0diging van Lens staan voor buitenspel, maer M.Davis aa.rz-1:!.de 
vn èe . .RKDEO voorwaartsen hadden vrijspcl. 3-1 
Nng ovon lcrmm Lens torw;. 'n:-Handi,;o komed:o van J .J a;_;.:r bozorgde 

Lens oen .strafschop, dfo L.Janson schitterend inschoot. NrJg even 
hoopte Lons op 1 .. wibstpüntjfo naar hot luktë) niot. Echt poch had 
L.Jansun do~r vlak vo"r tijd t(l,;on da lat te schi-iten. /,nder,:; 
kansen w;;rdon niot benut, zodat d.:i 3-2 stand.geen vilrandorin;_; 
ondcrbin~. Al met al oon slappd Wd0.strijd, waar. niet c1ç;.nodigc 
élan in opc0bracht v10rd.. 

F. v. i.,ijk 

Jacques van \;es~án,c !s'-'Haagt or vol trots van dat zijn veteranen 
(Lens 7) van . 2-C' achterstand middels doelpunten van A.Hoofnagel, 
R. ,,Üstofold en g:;ote broer Herman wis tem 0:1 to z0tten in oc,n 3-2 
overwinning. Lit op~.:irkolijk wapenfeit vond plaats mp üekonburgh 

. onder goede loidin!é te,:;on IiHBRK. Hot rosultaat stolde de vorvmcg
ting van de Lens-revue in. het golij k. 11 ,,ij gaan er ih als. koek" 
was or reeds cofluistcrd. daar juist deze opmerkin6 was.de brand
stof, dia èe motor beter liot lopen, vooral toon de linker vleugel 
meer in hot spel word betrokkan. The winning goal viel in qe laatste 
halvo minuut, v.raariiloe door de oud0 [;arde bowczon werd, dat do wód
strijd eerst 6owonnen of verloren is op hot moment van hot àllor- _ 
laatste fluitsignaal. 



-50-

Programma Senioren voor Zondag 13 oktober 1963. 
.2. - uur Lens 1 - !ielfia 1 

:i.2. - uur Woerden 2 - Lens 2 
12, - uur Lons 3 - Spoorwijk 
12. - uv.r Archipel 6 - . L.èns 
l.2. - uur Lens 5 - vue 8 

veld 1 geb. 1 Lok. 6-4 
Terr. V,'oerden Reis per bus 

2.30 uur Valkenièrs -Lens 6 
2. - uur HMSH 6 ~Lens 7 
Ll5 uur Lens 8 -Velo 8 

DE OPSTELLINGEN •. 

2 veld 1 geb. 1 Lok.5-3 
4 Terr. Buurtwe,g v,ass. 

veld 2 geb.2. Lok. 5-3 
Terr.Rijkswog 13 over de Hoornbrug 
Torr.Vredorustlaan hook Melis Stakel. 
veld 2 gob 2 Lok. 5-3 

Lens l:C.v.d.Beok,J.v.Dijk,J.v.d.Knaap,H.Diotz,Th.v.Klccf,A.Linne
waever,L.Hcndrichs, 1·;, v ,Eyden,H .Rooduyn,H.Hakot,H.Jacobs. 
Ros .R.Roodbol, M. v .Helvensteyn 
Samenkomst:1.- uc1r in het clubgebouw 

Lens 2:R. de \';aart, G.Kempcrman,H .Komp;:,r ,R.Blok,H .Niouwenhovon,N. Zilf
hou t, J. v .KlGef ,H.li'. v .d .Spek,J ;Ras, Th.Luyckx,P,.de Haas. 
R<,s .N .Panne koet. L,Jider .L. t0 Moy 
Samenkomst: 10.45 uur cafo 11 Hierck II Jipoldoornselaan 

.1,)ns 3: G.Halleen, li .Hanson,J .Moyer,M. v .Helvonsteyn,B .Hendrichs,C.Pootors 
· Y, .Stoové ,rt.Roodbol, \;. Venderbos ,G. v .I,uurcrn,Vi .Burghouwt. 

Res .G.de Hoogd 
Lens 4:M.Suykerbuyk,L.Hanssen,C. Voldink,G,de Zwijgdr,F. v .Dijk,R.Polman 

J. \ütting, W. v .l,esting,L.Janssen,J .Riemen,J .Brussal. 
Hes.C.Nuytons, 

Lans 5:G.Ekalmans ,J. v .Dissol,M.Heersehop,M.Davis ,P .Bc,rgonhonogouwen, 
A. v .V,e-,rs ,J .de la Fuento ,J .Kuypors,J .J agor,P .Burghouwt,N.Jrhbbo 
Ros.G.Jehee. 

· Lens 6: [.. Vorbarondse ,c .Ni<Juwenhuizen,;E.Lowenstoin,C. v ,Breugcl,R,Bockor 
A.v.t:e.,rs,J.Bussel,J.de Boer,G.v.Gein,A.do Jong. 
Ros.J.Brochnrd. 

Lens 7 .J .Frijters, J. v .Viosting, A.i{rol,J ,Bom, A,Hoppcnbrouwc,rs ,H.Naaste-' . . . . pad,/,. v .Luxomburg,R. 'r.ustfold, A,Hoc,fnagel,H. VroCllllanS ,H. v. l.osting 
Res:J,..Blok. 

T,ons 8:D. v .Lioshout,A.Buys, A.Poo]:s ,i:. v .d.Laan,F .Biorhof ,H.LÜlini,,N, Csso 
R.Golauff,J.Groonovold,A.Janson,H.v.Dijk. 
Ros .E.t.armardam,A. Vinkesteyn. 

~.fschrijvingon voÓr Vrijdagavond 9. uur aan de heer J .Linnoweover 
f\:;_ijkeinde 21 Tol. 63 90 90 
!':_:.Qgramma Sonioron voor ~opda,; 20 oktober 1963 
;2,- uur Quick 9 - Lens 6. 
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Van de Eco. 
A.S. Zaterdac 12 oktober 5.- uur speelt Gen li.ensveteranen elftal 
con vriendschappelijke wedstrijd to;:;en R,Mahi,m sr. en zijn Belgi
sche vrienden. Hiervoor worden de volgende spelers uitJenodigd: 
A.Hoofnagol,H.A. v .d .Stean,F .!,!esker ,H.H0ukes, J. v. Zon,J .Jager ,G .liras, 
J .Brochard, A,Blok,L.Jansen,G .Fra nkc, A,Hoppcrnbrouwers ,J .Frijtcrs, 
J.Bom. 

Van hut wodstri,jdfront. 
v;at komen gaat: 
Het eerste ontmoet zondag thuis Delfia, een altijd moeilijke te6on
stander. Tie hebben echtor nu wol zoveel vertrouwen in onze voortrek
kers dat wo hier wel oGn kleine Lonszege inzien, mits er tenminste 
not zo energiek gespeeld wordt ais in do voorga2.ndo wodstrijdon. 
Lens 2 krijgt het al evenmin gemakkelijk in '!,oorden togen de club 
van die naam. \\e geloven desalniettemin toch dat in dit duel wel eens 
een puntenverdel~ng zou kunnen zitten als dovcnsief-0 blunders bij 
Lans tenminsten worden v.oorkomon .(dat koste tegon Olympia ook do 
punten) .. 
Het derdo speelt thuis tegen Spporwijk 2 on zal nu toch oindelijk 
eens een puntje bimnon mooten gaan halon. Tot nu toe is hot nog niet 
gelukt, zondag wél heren: 
Lens 4 i:,aat tegen Archipel 6 00k con z,·;are strijd tegemoet, gezien 
de goede vorm van di.t team zit 0r oi. toch wol goede winstkansen 
voor dit toam in. 
Het viifdQ.,. een van de v1einigo teams- dat zondag in actie kwam, ont
moet VUG 8. en zal zich daarin waarschijnlijk wzl herstellen VE\n 00 
togen RKDEO geleden nederlaag, 
Lens 6 speelt uit tegen Valkeniers 2, oen ook al vorre van gemak
kelijke wedstrijd voor dit toam. Gezien de tot nu toe bevredigende 
resultaten van Lens 6 moet hier wGl eon puntenvordeling in kunnen 
zitten. 
Het zevende, . goed op dreef, gaat naer HI.ISH • 6 on maakt ook dez0 w0d
strijd con goede kans op b,3ide winstpunten. 
Lenà 8 spoelt zijn eerste wedstrijd in de nLuvm afdeling on viel 
tegen Velo 8. l,ellicht lukt h•, t d-it elftal in dit nieuwe milieu 
boter en kunnen zondag de oerste puntjes worGon binnen gehaald. 
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Programma Junioren en Pupillen vo0r Zaterdag 12 oktober 
3 .45 uur Lens 4 - r;esterkvrartdbr 5 
3-45 uur Lens 6 - Bi'iT 3 
J.45 uur Lens 7 - ·csvn 7 
3 .45 uur V,esterkwatior. - Lens 9. 
2 .30 uur Lens 10 -Rava 11 .. 
2.Jû uur Lens 11 -\fosterkwartier 11 
2 .JO uur L,ms 13 -VCS 13 
1.45 uur Viesterkwarticr P 1 -Lens P 1 
1,45 uur HBS P 1 - Lens P 2 
1.45 u~r Lens P 3 - d~ Ooievaars P 1 
1.45 uur Lehs P 4 - Viosterkwai::tier P 2 
1.45 uur Lans~ 6 - Laakkwartier P 2 
1.45 uur Velo P 4 - ~ens P 7 , 

DE OPSTELLINGEN 
Lens 4 ;als vorige week gepubliceerd. 

G 1 L 5/3 V 1 
G 2 L 5/3 V 2 
G .2 L 6/4 V 3 
Terr. Duinlaan 
GlL4/JVl 
G 2 L 5/J· V 2· 
G 2 L 6/4 V 3 
Terr. Duinlaan 
Terr. Houtrust 
G l L 5/J V 1 
G 2 L 5/3 V 2 
G 2 L 6/4 V 3 
Terr. ïiateringon 

Res:J.Groothuizen,J.Heins, Leider:Dhr.A.v.Gastol · 
Lens 6:R.Overt.oom,M.Broeke ,J. v .Dissel,H.Suykorbuyk,F. v .Bohoo

men,J. v .Lieshout ,F .Stnaatt9f ,C ,Vervaart,R.do Groot, 
h.Claasson,R.Eikolhof •. 
Ros :J .Janssen, J, Vorschuyl .Loidar:vhr .1 •• Linnew2over 
(zie ook roserveprogramma) 

Lens 7 :e.Crama,J.v.d.Zal111,]l:.Duy111,J.Nuyep,A.v.Es,T.Duys,R.Brock
huizen,G.Reabcl,ll.Hassing,J .Sm00le, A.de Brcuv;er. 
Leider.Dhr.Ko0tman. (zie ook reserveprogramma) . -

Lans 9:H.Crama,H.Verh0ugd,R,v.d.Eemt,R.Niouwonhuis,R.v.Boheomon 
P .de Jongh, A.Hop,E.Bakkors ,J .Frotz, ; •• Janssen, il .Kcetman. 
Ros:A.Hambrook,S.Tcttero Loider:Dhr,J.Bosrbomm 
Samenkomst .3 .- uur Thorbeck<;lmin hoek Laan v. M0erdorv. 

Lens 10: ,~. V0rvaart,J .Schouw,J .Colpa:,G.d0 Hocgd,B .Kool,P. v.a..A:x 
G.Stovens ,K. v. V-,lzen,B.Hoogovcen,H .Bijst0rveld·,I,.Hol t, 
Res .P .Heomskerk, A, Bilderbecik. Leider :dhr .E.S:i.roloa. 

Lens 11:6 .Grimborg0n,H.Egberts,R.Guit,B. v .d.Sprong,J. liebbors, 
J.Holt,T.Hoafnag0l,T,Hoorschop,J.de Jongh,h.Luscuere, 
J.Bl0k. . 
il.c,s .G.Duivosteyn,F. v .d.Borg L,üd-:ir:Dhr,C. Vervaart. 

Lens 13:B.Lustenhouw0r,P.v.Dijk,J.Kaandorp,L.J0heo,h.v.Essen 
J.Schutto,R,v.\'iassem,A,Eykmans,N.Kiokans,F.d0 He0r,C.Blok. 

Lens P l:B. v .tl.Lans ,G.Bruinsma, G. Vrodeveld, r. .Kouwenhoven,Fl. v .Bag
gom,G. v.d. Volde,H. v .Hulst ,H,Eggers ,P .dc Vrios,M.do Viit 

1 L,v.d.V0ld0 
Res:F.Klink,C.Schover Leider Dhr.J.Borsboom. 
Samenkomst. 1.- uur Loywus hoek Hcngulolann. 

·' 



-53-
-------------------

Lens P 2:P.;l.d;, Haan,F,Disseldorp,R.liogisch,P.Blankon,H.v.Leeuwen 
L.Egberts ,A. Vervaart ,A.n!ock, G. Cromb0rge, J .Dissoldorp, 
P. v .Doevor0n. 
Rcs,R,Berkenkamp,E,.d0Groot, Leider dhr A.Bogisch. 
·samenkomst:L- uur Loyv1eg hoek Hongololaan 

Lens P 3 :W,Heson,H"Donkers, 'P,F,do Haan,R.Kraanen,W.Scholtens, 
C, v .Deelen,A,.Huis, P .Heerema, F .Cobror,,J· .Riontjes, 
R. Geurt sen. 
Res,J.Egberts,L.v.Leeuwen.Leider dhrJ.v.d;Knaap 
Zie ook reserveprograJll!Tia 

Lens P 4:P,Miltenburg,P.Mand0rs,B.v.Gorkum,P .. Cormont,N.Hc ~
nagel,R. Bos ,P ,Hop, VI ,Engle bert ,H.Schwab, G.v. Beveren, 

C.J.Groen. 
Res.B.Hoefnagel,R.Vinkesteijn. Leider dhr L.Pinke, 
Zie ook reserveprograr.u::a 

Lens P 6:C.de Graaf,H.v.Berlo,Th.Booms,R.Hoefnagel,E.Verschoor, 
A.Hooitink,J,Keetmcrn,F.de Kleijn,G.Pellikaan,A.Reeuw
wijk,M.Teunis. 
Res.F.Merkus ,C.de Brabander.Leider dhr C,de Heer 

lens P 7 :E. v.d.Broek,P. v ,Domburg, T ,Bouwman,N,.Dij sselbloer.i,C .Es
ser ,H.Lieffering,P.Lustonhouwer,P .Matla,F.Mourik, 
F.de Vos,J.Mijsbergh. 
Res,T.Kuip,L.Rothkrans.leidor dhr C.Kras. 
Samenkomst 1.10 uur ingang lensterrein 

Afschrijvingen aan de ho0r A. van Gast0l,Toraatenstr.l66 voor 
vrijdagavond 7,30 uur . 
Tel. (339900·} uitsluitend tussen 6.30"7 ,30 uur. 

Programma Junioren voor Zondag l.3 okto be!'. 
12.-uur Lens 1 - Velo 1: veld 3 geb. 2 lok.6-4 
1.45uur Lens 2- D H L 2 veld 3 geb. 2 lok.6-4 

12.-uur R V C 6- Lens terrein Schnapweg 
3.-uur Gr.,i II Vac 9 - Lens 8 terrein Buurtweg 

DE OPSTELLINGEN 
Lens 1 :A. v.d.I.eeuw ,J, v,Adrich0r1,R.Sch1Ütcr ,c, do Hoer, Vi. Vorba

rondse ,c. Baal,H.Groothuizcn·,J .Englobcrt, F.Vlubbon, J .Kcot
man,J .Zoet. 
Ros.L.Ricmcn,A. v.R6mond.lcider dhr A,v.Gast0l 

Lens 2, Th.Suijkerbuyk,A.Koele• an,A. v.Egmond,J "1:ikasscn,J. Ver
haar ,A, Vorburg,J .Ravoctcyn,P"P.:olvcnstey11, 1i.Eykolhof, 
L.Riemen,R.Potors. 
Ros J H('l.,..,.;g R V d •ïr,l-=lri, Tc 4"o·~ a~'lr F Tl.'nc~ircT" /J O (\.L ,- ,C- ~ '1 \...,;.,_..,.;.,-,:._ ,,..._ -" : .. 4 ~~,.-_, .. ,_~ • 
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Lens 3 :F .Cromber6e ,R.Schot ,J .Kiebert,F. v .Bijnen,H .Hoek,M.Horre,mans 
R. v.d. hal, A.Klein,urot,ller ,J .Jehce,\, .Eggcrs ,1,.. v .d,Bc,ck. 
fö:is: G, v.d. Klo;y; .J. A.Hol t. Leider .Dhr, J. v.d. r;e.l. 
5at'1onkomst. ·11.20 uur Hongololáan hoák'Loovostóynlaan 

L0ns $:A.dG v~ios,F~N~ackc,F.H0rremans,R.v.tck0r,R.Brándcnburg, 
J.Baptist,R.Blok,TI.Hnlshuimor,G.Ysobrands,E.jogonor,C.Rooduyn 
Ros.F.v.Boh~men,R.d0~Groot~ Loidor:Dhr.H~rrcmans. 
Samonkómst 2.15 ûur Javabrug: · 

!,TTEWrIE JUNIOREN EN PUPILLEN. . 
Afschrijvingon: vrijdagavond tussen 6.30 on 7.30 u~r aan de heer 
J:.v.Gastol Tómat0nstr. 166 Tol'. 33 99 Ol'. 

,iij zi,;in6 c6mpetiti,:, indeling: 
A 2 (bij Lons 1 ) teruggetrokken Postduiven; 
B 1 (bij Lens 4 ) Terrucg0trokkon VrGdonburch 8 in;:;odccld Tone.:;ido 
B 9 (bij Lens 5 ) toruggotrokken !i'IDO 16 ingedeeld" Kranenburg on Voo: 

burg. . . 
B·ll(bij Lens 6 ) teruggetrokken Vàgol 2 
C 8 (bij ·t;,ns lO)terüg,:;otrokkoil DHL 14 

Hcscrvu pro~;ral!lffia: 
Nu in het· af.,;elopon weekeinde. c,r niets van vootbtllon turo, 

is gckor.10n, gaan we maa r waGr beginnen met hot 11 rosGrv0pro .. L"<?.f.lt1aIJ 
Voor wie hot nog niet wist: het rcservoproc;ràmma is hèlomaaÏ niet vm 
plicht. Afschrijvingc,n is daarvo0r dus ook niot nódig. 

Vo:-ir a.s. zaterdag kunnen, als hun wedstrijd .n nfot cloor;;o.an, è0 
volgende grooÏlon terecht in do z2.al aan do Martorrado 12; om 1.45 uUJ 
(dus o• 1.35 uur aam10zi6 ):Lons P 3 en P.lililtanbui-g,P.Manc1.ors,B.v.Gcii 
kum,P.Gormont,R.Bcis ,P .Hop: · · 
om 3.30 uur (dus om 3.20 uur aanw0zig) Lcens 6 -r J.v.d.Zal:u,R.v._Dro~l 
huizon,H.Hassing,A.do Brouwor,/,.Duym,J .Nuy,m, 

. . - . 

Frogramr.ia Junior6n l!ln Pupillon·voor volgend"' week. 
Zcndag 20 okt. 
TIDJ. I - Lans 1, Lens 2 - Rava 2, Lens 3 - •suick st. 3; Lens 8- Spoc,r,, 
Zaterdag :.19 okt. 
DHC 3 7" Lens 4, Lens 5 - Coloritas7, Lens 6 - Rijswijk 5, Lon;:; 7 -HVl 
Lens 9 - t.DO 22, L.:ins lC vriJ, Lèns 11,- \i'olo'9, L0ns 12 - HVV 9, 1~1 
13 vrij; VVP P-1 - Lens P 1, jjuno - Lens P 2, VCS - Lens P 3, i)HL -
Lens P 4, Lens P 5 - Celoritas 4, Hr:S -Lens P 6, Lons P 7 - Vies P 3, 
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ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN. 

Zondag speelt ons 0crstc elftal wo~r con thuiswedstrijd. 
Lens staat bovenaan op do ranglijst. Laton wij hopen datdit volgen~ 
do week ook nos. zo zal zijn. :;ij waton, dat onze v,ortrokkors hot 
zeer op prijs stollen als er heel veel juni0ren en pupillen achter 
h1Jt doel staan om onze spelers aan te moeddg0n. \~ij rekenen c~un 
ook op een massala opkc>mst. Maar •.•...•. onze jnntlens mogen en moeten 
aanmoedig,m en verder ni0ts. Dus geJn oµncrkingon over de schoids
!!Jechter enz.enz. Als Lon'" eon doelpunt maakt, zijn wij allemaal 
heel blij, maar onze j oni_'.ens mogcm bos list niGt het veld oprennen 
om hun enthousiasme to demonstreren. 

En verder Jongens tot Zondag. 

Het drama van Koes van Lenkum, 

J.Borsboom. 
A,v,Gastel. 

Volg0ns A.B. antwoord de protostcommissio als volgt: 
-V.at is een inworp? 
-Dit ontst,'.lat uit eon handelin,;, welke als strc.f krn dienen van 

con foutieve. behandeling. 
-Het moot Gebcuron met een ronè dinG, c~at rolt en w~o.rtogen bOtrnpt 

mo~t wordon. In bçp.'lalde ~ovallen :na~ er mo,J gego0id word.en. 
-Om deze bohand.elin,; to verrichten zijn cadorlijnon noé'.ir; v:in 
± 12 cm broed np C;Oil ruimt0 van lan;; ± 9C-120 m, br0Gd ± 45-90 motor. 

-Norr,iaal speelt mon hiurop van wit n:ur rood. Jïru ochter van rood 
na3.r -v,it. En als é:.iG anclcr0 1JJittc (Ka1;;s v3.n Lo.;nkT.J.m) nu müar zorit 

3.chter die and0r0 witte (..:::: 12 cin) to [;aan stlan, (haar) zijn pome
rans he.ar en van zijn kou nntdont, za.l de cnl!n.mbolor3ndo zwart8 zijn 
klos (fluit) niet 6ebruikt hebben, 
-Ma2r, Koos, wij v0né',0n hot prdtti;;, dat je door dat protest onze 
commissie op do koffie hGbt uit;:;0n0é'igd, want nu de protesten 
;;olukki:; zijn afc;osch'.li't, waren wij blij er weor oons eon avonc1jo 
te zijn uitGev;ecst. 

-Tot zover hot schrijamn van J,.B. Ik f;dloof niet alles pcrfoct be
grepen te hebben, mactr wc zoudon er 0en nieuvm puzzlo van kunnen 
maken onder hot motto: wie h0t snapt, stookt zijn vinger op. 

P.J. 
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To koop aangeboden een paar in prima staat verkeroiido vootbn3:
schoenen (merk etes), maat 41-42 
Eveneens trainingspak in Lens kleuren, maat 6 · 

Te bevragen. 
R.de· Groot 
~ruivenstraat 8 Den Haag~ 

Tel.33 83 55 · (na 7-: uur) 
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f ENS Zakagenda: 
Do 17 oktober:Juniorentraining. 
Vr 18 11 :S<Jniorentrainini:;. 
Za 19 11 :Junioren 4-5-6-7-11-12. Pupillen 1 t/m 7. 
Zo 20 11 :Senioren 1-2-6. Junioren 1-2-3-8. 
Ma 21 11 :Clubavond. Juniorentrainin;_;. 
Di 22 11 :Juniorentrainint;. 
Vio 23 11 :Senioren-Pupillen training. · 
Do 24 11 :Juniorentraining. 
Do 31 11 : Voortzetting algemcrne j aarver;;adering. 

Samen Sterk. 

Angela Mary Aibakasba is eon necerin, uit Ut;anda die haar grc.,t .. ,. 
vreugde uitzegt over de pas verworven vrijheid van haar land. In 
e,m beschouwing over d0 toekomst en over de tak0n van volk cm 
landsbestuurders vermaant zij "op te passen voor openbar:;, sprc;-
kers, die hun ;:;ehoor doen duizelen met woorden ........ " zo lees 
ik in het maandblad van Mill Hill. 
-Zo zou ik onk -maar dit is humoristisch bedoeld- willen·ver
manen op tc_passen voor hen, die in dG Lensrevue schrijven en 
allerlei woorden, holle en voile, bij d~ lezers in de brievenbus 
doen glijden. · 
-Viant ik zelf oen van die schrijvers en ganiet zelfs de sanctie 
van het bestuur, nu de heren Pools en Kuypers ere krap in hun 
vrije tijd zijn komen te zitten. Da eon is bezig zijn kennis 
van hat Russisch iets uit te breid-:m dan het inmiddels wat uit 
de modo geraakte Njet en de ander meent, dat er noG iets ont~ 
breekt aan zijn wiskunde-kennis, waar Leiden dan wol'Goed voor is. 
-En dus bestaat er kans, waarde lezers, dat U mijn initïalen ge
durende de komende weken (hoe lang?) zult aantroffen.op de plaats 
waar de redactie placht te ovèrpeizen. 
-Boven heb ik al oen waarschuw1nG laten horen. Ik becin nl. met 
een moeilijk te verteren, want wel overal aanvaard, maar nor; 
niet overal nar;estreefd woord: Eendracht !\laakt Sterk. Hiervoor 
behoeft [:Oen getoo;; geschreven to worden, maar ik galoof wol,dat 
hot voor schrijver en lezer de moeite waard is or nu en dan een 
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persoonlijke overpeinzing ~an te wijden, er ook eens over to 
sprekon en vooral or naar to h~ndelen, want·stroven naar oens
cezindheid is op en rondom het veld van ontschatbare waarde. 

OFFICI.::.BL. 
IN BbLLOT t~Gb: 
No.28:G.J.S.Vink 

29:J .V,.H.Hes0n 
30:L.J .F.Suylen 
31:J .li:. v .Liere 
32:? ./,.Ph .Beaupain 
33:M.Th.Koppenol 
34:1. t.Koppenol 
35:L.F.Jun~schlägor 
36: IurA.Jungschläe;0r 
37:R.H.Kuypors • 

ALGE1,ENE VERGtJlERING. 

P.J. 

2.9.1953 Dalvd0 n 95 
28.5.1951 Hanenblrg0rlaan 371 
3.6.1952 Sloodoornstr.118 

28.5.1952 1t,0lis Stokolaan 1153 
19.6.1952 Llsstr.90 
26.8.1952 Hoogveen 60 
11.8.1954 idem 
20.4.1950 Zv1a,u-c.veg0rsga-:.rde 4 
29.8.1954 idom 
25.4.1942 Melóenstr.25 

In verband met ec,n tussentijds door do kommissio van forma
teurs uitgebracht rapport, hooft het bestuur besloten d0 voor
zettine; van do ·algemene ja~rverbadBring to doen pl~ats hobbon 
op DONüERLAG, 31 OKTOBER 1963 des namiddaciS om I,OHT uur in het 
Clubgebouw aan de Hon,;ololaan. 
Tijdens doze·vergaderin,; zal d~ abenda van de vorbaderin6 van 
4 september jl. verdvr worden afgawerkt. 
he rGkonen 0r op, dat cillo loden van 18 j(iar on oudor dozo da
tum roods thans zullen vastloggon, en t,z.t allen·act0 do pro
senco zullen geven. 

Vt,EIA. 

N, •. 1ons het bos tuur, · 
H,Houkes. 

In aansluiting op het bGricht van vorige week makon·Frans 
Burghouwt en varloofde thans bokond, dat h~tfeost ter ere van 
hun v0rloving zal plaats vinden in de zaal aan hot Constant · 
Rc,boqueplein nr. 7 Het lawaai zal verzorgd worden door do fa-• meuze band 11 Tho Huntirig Violvos 11 • fodero Lons0r, di..: er bohoofto 
aan .hooft, kan Zondagavond 20 oktober a.s. vanaf half no,;dn' to
recht aan het Constant rlobocquoplein nr. 7 om weer nieuwe ener-· 
;;ic op te do-, n voor do komende ·zwaro competitie. 

-· 
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Van het wedstrijdfront. 

Acht wedstriJc;en, acht nederlagen, waarvan vijf met de oneven 
.;oal. Om even over je neus t.; wrijven en achter je oor te krabbelen. 
11 Moet je nos een peul,zeggen ze bij ons in Schin -op-Geul11 , zou i,im 
Sonneveld zeggen. . . . . . . ·. · 

Gn.u?.1 vcr,~"~Jt0n, mannen. Niet treuren, oir.en uithuiJ en e.1;1 opnieuw 
baginnen, Vier aanvoerders zijn' er· zo van geschrokken, dat er geen 
verslag van hun wedstrijd aanwezig is. 

Lens 4 begon met 9 man·goed, zakte op 11 man gekomen steeds ver
der af en keek op zeker moment tegen een 7-o·achterstand aan. Jos 
v\ittin6 redde do eer, maar voor d'3 c;olijk maker ontbrak do tijd. 

Lens 6 wist de eerste 20 minuten tecen d;, Valkeniers een vlot 
,;;elijk opgaanè! spelletje te óntwikkelen, maar ineens kwam .do klad 
erin. In een mum van tijd viste onze Keeper 5 ma~l. Via eon vrije 
trap van de J•rn_ ~n aon ·doelpunt ván Schtilten le,3k liet in .he.t oosten 
te gaan dacen, maar Valkaniers rook blijkbaar gevaar en scoord8 nog 
twee keer.. Al mot al, ze6t de ·aanvoerder, toch een prot.ti,ge wedstrijd. 

Lens 7 liet het middenveld in handen van Hli!SH. Lo tegenpartij 
had dit tactisch goGd bekeken en v1a:s bovendien en technisch opzicht 
de betere. Regelmatig Vlisten de gasthclren op 2-0 te komen, w,w.,tegen 
alleen invaller Steyn een duit in hot zakje wist' te doen. 

L,Jns 8 spe0lde no6 sl0chtor dan het onvolledige Velo., meent aan
voerder Po8ls. fülliswaar benutte Rob Golauff e,m strafschop, maar na de 
theewandolde de lFolo-middenvoor oen paar maal door onze defensfo.en 
wij keken tegen een 2-1 achterstand aan. ::aar thee al toe leiden. kan. 

1-2 
7-1 

Uitslagen Senioren. 
Lans 1-Delfia 2-3 
~oorden- Lens 2 5-3 
Lens 3-Spoorwij.k 3 
Archipel 6-Lens 4 
Lens 5 -Vue 1-2 
Valkeniers - Lens 6 
HMSH -Lens 7 2-1 
Lens 8 - Velo 1-2 

7-2 

Pupillell., 
V,esterkwartier-Lens 1 0--3 
HBS -Lens 2 3-2 
Lens 3-De Ooievaars 0-1 
Lens 4 -l',esterkwartier 1-3 
Lens 6 -Laakkwartior 0-6 
Volo -Lens 7 . 3-0 

Junioren 
Lens 1-Velo 6-1 
Lens 2-DHL 1-3 
RVC - Lens 3 7-0 .. 
Gr.\..Vac.-Lens 8 1-5 
Lens 4 -V,esterkwarticr 1-2 
Lens 6 -BMT 1-2 
Lens 7 -CSVD 1-0. 
\,esterkwatier-Lens 9 1-2 
Lens ici.:. Rava 5-1 
Lens ïi..:l,esterkwartier 2-0 
Lens · 13-VCS 6-4 
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Programma Senioren voor Zondag 20 oktober 
12.- = lifoordr0cht 1 -Lens 1 Terr. te Moordrecht 
12.- uur Lens 2- 1,esterkwartier 2 veld 1 geb.l lok. 5-3 
12.-uur Quick 9 -Lens 6 Terr.de Sav.Lohmanlaan Hanenbur6 

DE OPSTELLINGEN 
Lens l:C.v.d.Beek,Th.v.Kl~ef,J.v.d.Knaap,H.Di~tz,J.v.Dijk, 

1,..Linneweever ,L.Hendrichs ,Vi. v .Eyden,H.Rooduyn,H .Raket 
J.v.Kleef. 
Ros:M. v .Helvensteyn,G.Hallqën, l, .Hansen. 
Samcmkomst. 10.15 uur Cafe 11 Hierck" Apelaoornsela:m 
Reis per bus ook voor supporters. 

Lens 2 :R. d~ VI aart ,H .Kemper ,H. Nieuwenhoven,R.Blok,B .Hcné'.richs, 
M. v .Zilfhouwt ,H.Jacobs ,H.P. v .d.Spek,J .Bas, Th.Luyckx, 
P.de Haas 
Res.R.Roodbol,G.de Hoogd. Leider:L.te Mey. 

Lens 6:I.. Verbarendse ,c .Nieuwenhuizen,E.LÖwenste;im,1" v.\",ecrs, 
R.Becker,B.Steyn,J. v .Bussel,J .de .!loer ,P .Schulten,:,l.Bruins
ma, !,..de Jonc,• 
Res.C.v.Breugel,N.:Elrabbe. 

l,.fschrijvingen vóór Vrijdagavond 9 uur aan de heer J.Linneweovcr 
Slijkeinde 21 Tel. 63 90 90. 

Pro6ramma Senioren voor Zohè.G[.; 27 oktober 1963 .. 
2.30 uur RKDEO 1-Lens 1 

12. - uur Lens 2- PDK 2 
2.3c uur Vorbur~h 2- Lens 3 
2. - uur Lens 4- DCV 2 

12. - uur Or.Blauw 3 - Lens 5 
12. - uur Luns 6 -Or.Bl,mr.· 4 
2, - uur Lens 7 -Duno 5 

12, - uur NLS 4 -r..éns_ 8 

V,Ul DE EGO. 
A.s, zondag 20 oktober speelt ons veteranen elftal te,;en ZAP in 
1-.nna Paulowna. De volc;ende spelers worden hiervoor uit6enodigd • 
. J .Frijters,J .Bom,L.Krol,J .v.Viesting,A.Hoppenbrouwers,H.Naastepad 
L. v .Luxemburg,R.V;Üstfeld,f,.Hoefnagel,L.Jans<'en,H. v. hesting;J .Ja-
ger. Rois met auto's 
Samenkomst 10.15 uur Ccl'e ."Hfarck11 l,.peldoornselaan. 

Van het wedstrijdfront: 
Wat komen gaat: Viij wat::en ons niet aan voorspellingen, wensen 
Lens 1,2,en 6 prett::.ge wed-stri5den en goed succos en ver6ezellen 
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de oude ,;arde in geda chte op de verre reis naar Anna Paulowna. 

Pro:,r,:u:1r.1a Junioran en rt\~P~i~ll~e~n~v~o~o=r'c-'Z=atercfa;; 19 oktober: 
3 .45 uur DHC J-Lens 4 '.rerr. te Delft 
J .45 Lens 5 - Ccleritas 7 G, 1 L 5/J V 1 
J.45 Lenr- 6 - Rijswijk 5 G,2 L 5/3 V 2 
3,/45Lena7--HVV';, G2L.6/4v3 
2.30 ~.:.:-~ 11 - V8lo 9 G 1 L fv/3 V 1 
2 .3C LGn3 12 - HVV 9 G 2 L 5/3 V 3 

l.t5 VVP P l-Len3 P 1 
1.45 Duno P 1 -Lens P 2 
1.45 VCS P 2 -Lens P 3 
1.45 DHL P 2 -Lens P 4 
1. 45 Lens P 5 -C::lc:ri t"s P 4 
1.45 HBS P 2 -Lens P 6 
1.45 Lens P 7 - Vios P 3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 4 :als bekend. 

I'urr ~ Zuià_erpark 
Terr .,t.rd .Nolens1aan 

Terr .Dedem_svaartwets 
T.ürr.tv Delft 
G 1 L 5/3 V 1 
Terr. Hautrust 
.G 2 L 5/3 V 2 

rlos:i'R.de Groot Leider: A. v .Gastel. 
Samonkm:wt: 3 .- u·Jr V,:ilm•oplGin 

Lens 5 :R.Bru~Lercans ,J .Groothui~on>F .Moyor ,H .Rothlr..rans, Th~ Bru:LnS, 
· N .Kort,F. v .d .,Broemer ,J .V.alsarie i:olff ,H ,Erandonbu:,,g ,J .Mid

dGldorp,J .Heins, 
Leide1·:S. v. è,. Beek. 

Lens 6 :lt. Ovcrtoom,i,l.Broeke ,J. v .Linsel,H .S•,ykorb~yk,F. v .3cheelnel:1, 
J .Lie~hout ,F ~Straathof ,c. Verva{lrt,H.Ha~sinJ, l1..,C1na::·;c~1 1 

R.Eikelhof. 
:aos :C .Rooduyn,C. v. d.Geld. Loid0r:J •. Linnewcûver" 

Lona 7 : GoCrarr.a> J. v • d.. Zalm, t~.DUYi:-!., J" lfu.yen, A. v .E<J, Th. Duj•:-;:, R. v "I',rGak 
huyzen,C .RGabel, J .Sr.1G0lG, J. VGrschi:;":l, 1.- d .Brouw-:•,~. 
Res ~H ~tfoj an, G"iliseb1~ar..d:::. 10:i:.der "H .Keetman" 

Len::: 11:C .Grimber,;,rn,H.E,.;borb ,R.Guit,B. v .d.Spnon6,J. 1.abbar;-,, J .110::. t 
T "Hoefcag0l, T ~He0rcc:1op,J .de JonGh, Ji. .. V}.Gcv.oï"e ~J .Blot". 
Res :A. Vorvaart ,B .Lust.cnhou\/i·er. Lcidcr"C ~ Vcï•vaart. 

Lens 12: J,.Tinnenbroel:,C .Duivesteyn,C .Le.met, T .J ansmn,F. v ,d.Eeri$, 
F .Helvensteyn,P .Hcor.iskerk,B "Epskamp,G.Stavon;:; ,H. üvcrbeo!c 
J,.Bilderbeek. 
il.es .C .Blok,N. v.Leeuwon Leider.P,Epskar.ip. 

Lens P l:B. v .tl.Lans ,H .Eggors ,G. Vredevold,\; .KouwenJ1oven,G.Bruinst:1a, 
G. v .é' .• Volde ,H. v .Hulst ,'.Fit. v .Bag6um,,P ,,(fo VriGs ,M.èo ~;it, 
L.v.c1.Velde. Res-F.Klin]:. Laider.J.Borsbo 0 m. 

S 0 .r:iGnkct:1st L 15 uur L,3yv1eé) hoek He ,,;0lc-J :- ·: 
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Leens P 2:P.A.de Haan,F.Disseldorp,C.Snhrovers,R.Bogisch,H.v,Leeu 
wen,L.Egberts ,P .Blanken, H. Vervaart, G.Crorabcrgen,C .Dis
seldorp, P. v .Doeveren. 
Res:L.Hoek. Leider.1,.Bogisch Sara.1.15 Leyweg •. h. Hengelol; 

Lc11s P J:Vi.Hesen,H.Dankers,Pf,de Haan,B..Kraanen,Vi.Scholtens, 
C. v .Deelen, Ic.Huis ,P .Hcereraa,F .Cobbcn,J .Ricntjes ,R"Gcurt
sen. 
Res.T.Kuip. Leider.J.v.d.Knaap. 
Samenkomst. 1.20 uun ingang Lens terrein 

L0ns P 4:P.Miltenbur,;,P.Manders,R.Hoefnagel,P.Corr.iont,N.Hoefnagel 
R,Bos ,P .Hop,VI .Engelebert ,H.Schawb,G. v .Bevcren,C .J .Groen, 
Res:B.Hoefnag81. Leider.L.Finkse. 
Camenkomst. 1.- uur ingang Lens terrein. ( we gaan nu,t auto I s) 

Lens P 5:A.Reeuwijk,R.Berkcenkamp, Th ,B.ooms,H. v .Berlo ,A.Hoitink, 
E.de Groot,J.Egberts,H.Lieffering,Th.Thomassen,P.v.d.Breemer 
R.v.d.Steen. 
Res.E.Verschoor. Leider.P.de Haas. 

r.ow P 6:E.v.d.Broek,M.Teunis,F.Moi:rik,H.Matla,R.Vinkesteyn,C.Esser, 
J .KGetman,C .de Graaf ,F .de Kläyn,G.Pellikaan,.J .Meysburgh, 
rtes:C.da Brabander. Leider C.de Heer 
Samenkomst 1.- mm Heng"lcilaan hoek Loevesteynlaan,, 

L,3ns P 7 :R.Krul,L. v .Leeuwen, T .Bouwman,P. v .Dombur,;,N.Dij.sselbloem,P .Lus
tenhouv1er ,F .Merkes ,L.Rothkrans ,F .de Vos ,P. v .d.Steen,P ,Egberts. 
Res:B.v.Gorkum, Leider .• C.Kras. · 

Pro;;rarama Junior,mvoor zondas-:20 oktober 
l2.- uurLGDA l -Lens 1 terr.Ockenburgh 
11.- uur Lens 2 - Rava 2 

LL,-5 uur Lens 3 -Quick Steps 3 
12.- uur Lens 8 -Spoorwijk 3 

LE OPSTELLINGEN 

v 2 G 2 L 5/3 
· V 3 G 2 L 6/4 

'fans l:Th.Suykerbuyk,R.SchlÜtor,C. v .Baal,C.dcJ Heer, t;. Verbarendse, 
L.Riemen,H.Groothuizen,J.Englobert,F.f/ubben,J.Keotman,H.Zoet. 
Res:J.v.ldrichem,A.v.d.Lecuw. LeidGI".A.v.Gastel 
Samenkomst 11.45 uur Ockenburgh 

Lans 2:De spelvrs ontvangen een aanschrijving, , 
1a,.rns 3 :R.Schot ,H.Hüek, Th. v .DomburG,J .Kiebert, t..Kle.in, Bro\,olcr, 

G. v. d.Kloy ,J .a.HoJit ,R. v ,d .\',al.J .Johee, V, .Eggors, L. v .d.Book. 
Ras. ;,.Koeloman.F. v .Bijncn, .Loidor.J. v.d. ':al. . 

lans 8: t ... de Vries ,F .Ncocko ,F .Ho_rrcmans ,R. v ./.ckor,J.-l.Brand0burr;, . 
J .Baptist, R.iilok,R .l!olsheim-:ir, G. Ysebi·ands ,E, D0,;onor ,C .Rooc~uyn. 
Ros .F .St:r-aathof, f •• Claassen. Leider .H .Her~om!JnS. . ' 
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' 1.TTE.NTIB JUNIOREN EN PUPILLEN. 

Lfschri.ivin;:cn: Vrijda[;avond· tuss0n 6,30 on 7 ;3b uur aan 
Lhr.t..v.Gast,Jl, Tomatenstr.llii6,Tol.3.3 99 00 

!liet opkomon:wegons zijn niet opkom0n op zaterdag jl. v10rdt 
C .do BrabanC:er tvmomaal als reserve op.:;estold. 
R.dc Groot staat dozo wo0k res0rvo wozans te laat 
afschrijven. 

·rrainin,; ihklassers op maandag. Lo training voor d:, B-klassers 
op maandagavond bo6int voortaan om 8.25 uur. 
Tot 8.1o·uur dus buitdn wachten. 

Kourin~. Do jongens die op 25 september gekeurd zijn, hebben 
een kourin6sformulior (met rode opdruk) moe naar 
huis genomen. Dit maet zo spoedig mogelijk bij do 
leider van hot elftal worden ingeleverd. ( of op 
woensdag middag) . · . 

Rcsorv0 pro~ramma. Voor a.s. zat0rdag is er g~en reserveprogramma. 

Ingcd0cld bij Lèhs jün,13:Postduivon 8 
Terruggetrokkon bij lens jun. 13 :Postduiven 7 

Ftogramma junioren Zondag 27 oktober. 
WC ,L- Lens 1, GD:. 2 - Lens 2, VIOS 2 - Lens J, Lens 3...: · t])C: 21. 

Pro5ramm~ Junioren z~tordag 26 oktnbor 
Lens 4 · -Tonugic1o 3, Lens 5-6-7-9-vrij ,LGns 10-LHC 8, tcstlanç.ia-
1,ms 11, Lens 12 -HBS 16, Lens 13 - Quick Steps 13. 

Programma Pupill0n Zatordag 26 oktober. 
Lens 1 -GDS l,Lons 2 -Vrodonburgh, -fülSH -Lens 3, ,;uick Stops 2-
Lons 4,GDS 3 -Lens 5,L,ns 6 -JuvJntas,ITilholmus J -Lens 7, 

Do laQtsta koor:K0cs van Lo,g~m. 
f"B. krijgt de prijs over do puzzle van Kees van Laukum thuis 

..;estuurd. Ovar d0 Graad v~.n geestigheid van zijn antwoord valt 
wellieht te discussiër:m, d0 honderden lez0rs, die nfat antwoortl
don, waren stellit; nfot goestit;cir. 
Proficiat, J,,B, 

P.J. 
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De Belgische Vriendenkring. 

Zaterdagmiddag hadden wij het genoegen een elftal van de 
Belgische Vriendenkring te ontvangen. Morkwaardig0rwijs hadcl.en 
de bezoekers zich in een oranj eshirt gehuld. Het mag s:ezegd "/or
den: hot stond hun goed en nogal feestelijk. Dat kwam mooi uit i 
want aanleiding tot deze sportontmoeting was het komende vertr~k 
van onze grote Lens9riend, de heer Richard Mahieu, Eh al is hot 
,,aar, wat het_ spreekwoord zegt: 11 Partir, c 1est mourir un peu11 , 1 

anderzijds is de herinnering aan wat de heer Mahieu voorde club 
Lens. en de vrienden in zijn elftal he0ft beteknnt, wel cen·fe0st 
waard, een foest met een vlag en een fluit en een trom en Gen i 
lach. Vandaar deze feestelijke ontmoeting, waaraan iedereen zijn 
6eno,:,gen beleefde, misschien w,:,l vooral wegens èl.e flair, waarmee 
keeper 'Mahieu het Belgische doel verdedigde tegen de telkens 
weer aangolvande aanvallen van hat Lcnsvoorwaartsenkwintet. -
Het zij erkend, dat hij op overtuigende wijze werd bijgestaan 
door zijn achterspelers: een van hen trapte eens de bal ach-
ter zijn doelman van de lijn weg. En een glooiende kogel van 
Hoofn:igol kwam via de ?aal in de armen van Richard terecht. 
Toch ging d,:, rust in met 1-0 voor Lens. In do tweede helft 
spnak bij oen paar Belgen de vermoeidheid een vmordje moe;· 
waarvan vooral Jansen en Brochard wisten te profiteren. Als 
buitonspelers ondernamen zij Benige rush, grote verwarring 
stichtned voor Mahieu I s veste. Deze dappere wachter moest nog ! 

driemaal capituleren, waarvan een keer na buitenspel, andermaal 
na oen hands. 

Na afloop van do wedstrijd maakte ondergetekende namens het 
bestuur een afspraak met do heer Mahieu om binnen afzionbare· 
tijd zijn afscheid ook binnenskamers op passende wijze te vizren. 

P.J. 

Orde 1-
Neen het is op ons veld geen bende. Gelukkig niet. 1iJaar WJ.J moo
tc,n er voortdur&J.d op bedacht zijn, dat er ge,m onordelijk h0d0n 
binnènsluip,rn. Va ndaar even een paar regels, waar niemand zich 
aan mag ergeren, doch waar iedere.:en aandacht aan moge besteden. 
Zaterdag bleef bij. de rustpauze van oon onzer elftallen de bal 
in de sloot liggen, terwijl de andore knikker door con paar 
lijnmensen werd benut om in buurt van eon dool er hun vootbal 
lusten mee bot te vieren, In de rust van de spelers is het ook 
rust voor de bal, ook binnen. 
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Dezelfde midda;_; hebben een drietal seniores gedurende enige 
tijd ijveriG t;CP:,ogd na bovenbedoelde wedstrijd o~n doelgobiod 
to vermoorden met het zogenaamde goal-kicken, terwijl da oafan
strook verlaten iliag. Laat iedereen· zonder opmerkingen van andere 
zo wijs zijn de doelgobioden to sparon: ze or,; kwotsbaar, Niet 
all_;cn bestuur on commissies, maar ieèoreon rus verantwo0rdGlijk 
voor onze spullen. 

P.J. 
Orde II 
Kort en go&d: tijd::ms da wedstrijden kaartspelen in het club ,o

bouw getui::;t van zo wa:j.niG intcrrosse voor de v"rrichtin,;on van 
do clubgenoten, dat dit ov0rcigens [;Ozollig sp0l voortaan tij,~Gns 
do wedstrijden taboe is. 

P.J. 

rlokan, biGr drinken, nachtbraken. 
Een raro sportman, ê.i,:.; zich -2an bovungonocmde bozig

heden t.J buitcngaat. En o, ... n rare club, die zulko zaken Gr~ac aan 
zijn loden koppelt. Natuurlijk maakt het nog al woat vorschil uit 
wannc,.r en ho,3vo_;l je rookt of drinkt. 

Zo'n sigarotj,o na do w0dstrijd, of op éio clubavond s'maandags 
oen pilsje, nou, als je het niet laton kan of niet laton wilt: 
houy soit qui maili j p:mse. MacrC:dc grens wordt natuurlijk over-
schreden, als jc·in je junioronjaron al achtor oon pul bio~ 
zit, alhru..s iil hot oiubniliout z,. iott kw g,;en hnituur t::-coJ;r,:.n. 
Vind je .hot jammorï.Haal dan je schade in na JO sportmansperiode. 

P.J. 





DE LENSREVUE 
V,a-Jkblacl v .d.R.K. V. V, 11 LENIG E.N SNEL" 

Rodactia: L,Poals, Viilhelminastr .26 .Loosduin.,n 
J .Kuypars,Meloenstr.25.Den Haag. 

37e JURGANG (1963-1964) No 8 24 oktober 1963 

Lens Zakar;enda: 
Do 24 oktober:Juniorontraining. 
Vr 25 11 :Seniorentraining. 
Za 26 11 :Junior0n 4-5-9-10-11-12-13,Pupillen 1 t/m7 
Zo 27 11 :Senioren 1 t/m 8. Junioren 1-2-3-8-
Ma 28 11 :Clubavond,Junioretraining. 
Di 29 11 :Juniorentraining. 
V.o 30 " :Senioren-Pupillentraining. 
Do 31 11 :Juniorentraining. Voortzettinf! algemene jaarvergadering. 

Naar de training. 
Op zekere vrijdagavond dacht ik zo: 11 kom we gaan eens 

naar de Hengclolaan.· Er is training vnor ean groep senior~n". En 
ja,hoor, rc,eds in de draaiing van het veld zie ik in de verte een 
aantal mannetjes onder de schijn van de lampen allerlei wendingen 
fi,;uren en grimassen makc,n. Onder aanwijzing.:in van trainer Cas 
Franken is er een druk beweeg van bezige mensen als het gekrioel 
van mieren in hun nest. Terwijl ik op e0n afstand een en ander• 
obsGrveer, wordt mijn oor getroffen door een aanhoudend ;:;O'kni:rp en 
geknerp, nu en dan onderbroken door een zware zucht. 11 Knirp /·Kn:erp 
Hé, HÓ. 11 Ik begrijp het niGt, ma"II' b0gin te vrezen, dat onZ13 'lnanhen · 
op barbaarse wijze onder handen worden g0nomen. l.laar.als mijn• fiets 
op stal s•taat 0n ik van dichtbij d0 verrichtingan van de voetballers 
kan gadeslaan, blijkt alles V1an een leien dakje te gaa:ri, zond·er· g'e
knirp, zonde~ geknerp, zonder cozucht. Van barbarisme gGen sp~ake. 
In vrije wil laat iedoro~n zich om de vinger van Franken winden, 
zichtbaar genietend van eig0n kunnen en bereid om te trachterr naar 
bet0re prestatias. Men traint intensief·, gespannen en zviijgend· •..• 
Hot is mooi. Maar die geluiden dan van zoëven? Hierover in die])' : 
1,0peins stap ik weer op do fiets en •.... ,knirp,knerp, knirp, hoor 
ik weer. Het blijkt het geluid te zijn van mijn harde fietsbanden 
over het verharde grintpad in h t duister van het avonduur. En de 
zucht? m:,t was de zucht van Joop van V.assem, een vreugdevolle zucht 
van opluchting, omdat hij de muziekclub van Joop Schutte mooi on
der dak wist te breni:;en, Nu alles w0er stil is, blijf ik toch.nog 
gezucht horen, van vele kanten. Viat zou dit toch kunnen zijn? 
Spanning? Teleurstellin,:;? Verwachting? Heimwe<>? Verlangen? ..•..• 

1' ,.T, 
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VARIA. 

Keesje Drie en Robbie Hoogeveen hebben·een zusje. Irene 
Veronica Maria. Feest dus in huis bij Kees TweG in Harderwijk 
en bij Kees J!.cn. Laten wij ook meevieren en d; ouders en groot
cmders van harte gelukwensen. 

Juist op de dag, dat deze Lensre·r:' de lezers onder ogon . 
kont, vieren de he0r en mevrouw v;.Prealde:c-Koster hun 40 jc.i·ig 
~uwelijksfeest. Als voorzitter van de feestcommissie 1945 bij 
Lens zilveren feest en als verenit:irgsvoorzitter gedurende vele 
:,aren daarna heeft do heer Praald,3r zich in alle bescheidenheid 
doen gelden als 0en goed, vriendelijk mens en bekv1aam verenigings- 0 

man, met wie iedereen Graag te maken had. 1/!evrouw Praalder wist 
door haar nE,".,uurlijke hartelijkheid en gastvrijheid ieders hart te 
stelèn. Het (laat ons vièJl bijzonder 5emakkclijk af, beide_n uit aller 
naam he,Jl hartelijk te feliciteren on hun toe te wenson in goede 
6ezondheid ·naar ·he·t goud toe te leven. Ook de kinderen en kloinkin-
deren proficiat. · · 

Onze vriend Nico I,raboo is thans in het v,esteindeziekenhuis 
(kamer 50) herstellende van es·n trap, die hij jl. zondag ve.n een 
pa'l.rd tijdens de races op Duindicht kree:;; toegediend. , 0 wensen 
Nico uiteraard van harte ooterschap. 

OFFICIEEL 
NIEU1"E LEDEN: 
454:?. A.Fh.Êaaup'.t-in 
455:J.C.M.Drost 
456: J .1:: :tt .Hesen 
457:P.J.li!.Hop 
458:L.F .Joni;schläi;èr . 
459:A.M.Jongschläger 
460:Fr.f,.Klink 
461:M:Th.Koppenol 
462: J .• E. v .Liere 
463 :Th.J,.M.Marc:-
464:L.C.!Áartens 
465:H.C.Th.Overtoom 
466:F .H.·reunissen 
L: 67: G .J .S. Vin,k 
1,.68:R.F .M.Wilmot 
1.69:F .J .F .dc ~.inter 
470:f!I.E~B"Harders 
J!-1_!)/J,LCT AG~: . 
.': 7 .P.,H .. Kiwpm:o 

19. 6.52 Elsstraat 90 Tel.63 41 05 
26. 2.46 Nicolaistr.44 Tel.39 41 27 
28. 5.51 Hanenburgc;rl.371Tèl.63 45 41 
31 7 .53 Zweelostr~40 

· 0-·20. 4. 50 Zw:i.ardVGf;ersgaarde 4 T. 66673 6 
· 29. · 8. 54 idem 
'21.10.51 1'.oonstcde Tcl.66 76 79 

26. 8.52 Hoogveen 60 
28. 5-52 Melis Stokelaan 1135 

7 .10.51 Stationswecl 14 b 'Loosduinen 
· 17.12.36 Harderwijkstr.3 Tol 39 3C 62 

26. -6.53 Cyclaamstr.21 
2. ll. 53 V,oz0lrade 211 
2. 9. 53 V.ezolrade 95 Tel 66 94 42 

25. 3-49 Hertenrade 94 Tol 66 lC 61 
9. 3.49 Roldestr.21 Tol 67 13 20 
8. 4.42 Fa..l:irenheitstr.490 Tel. 63 08 56 

25. 4.42 MCJloenE:t:..·.25 
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KLUBGE.BOur;. 

Van de hoer Chr.van Deurson, beheerder van get klubgebouw, ont
vingen vn deze wGek bericht, dat hij cenoodza'J.kt is ontslag te vra
gon. ,,ij zi[ling in zijn r;ozinsomstandii:;h"den, en in zijn werkkring 
maken het hem or,moGelijk voldoende tijd beschikbaar te stellen, 
om zijn funktie op de juiste wijze te vervullGn. 
Met veel pleziar heeft hij zijn werk, ruim tv1ee jaar, verricht, 
en h"t spijt hem, dat hij afscheid moot saan nemcin. 
Cok vo'>r ons is dit een minder prettie bericht omdat ook onzet.
zijds veel wa::irderin~ bestond voor de wij ze waarop de heer en mo
vrouv, .van Deursen hun taak hebben opgovat •. 
Binnen korte tijd zal dus in doze vac:ature moeten worden voorzien. 
Mocelijk zijn er ook thans in onze lezerskrin:; wol cnkc,le personen 
diG in staat zijn het beheer V'ln ons klub;;obouw "P zich te nemen. 
: ·_ radon hen aan zich· zo spoedie; mogelijk met het bestuur in ver
binding te stellen. 

H.Houkes, sekretaris. 

lij herinneren hier aan de oproep tot het bijwonen van de alt:'.emene 
Vcrcadering, donderdag 31 oktober in ons clubr;ebouw, aanveng 8 uur 
!,o r:>proep i_:uldt alle werkende L,den van 18 jaar en. ouder. 

!!et Bestuur. 
UIT.SLLGEN. 
Senioren~ 
J,.oordnecht -Lens 1 1-3 
Lens 2 -,.esterkwartier 1-1 
¼uick -Lens 6 4-1 
Postalia -Lens 8 Lens niet opgekomen. 
~pillen. 
VVP -Lens P 1 1-4 
Luno -Lens ?. 2 4-C· 
VCS -Lens ? 3 4-0 
LHL -L-:ms P 4 1-0 
Lens P 5 -Coleritas 
HBS -Lens P 6 C-5 
Lens} 7 -Vios 1-5 

0-2 

Van het wedstri.idfront. 

Junioren. 
GD;, -Lens 1 5-2 
Lens 2 -i('lVa 2-1 
Lens 3 -C:uick Steps 3-5 

2-3 

2-(' 
3-1 

Lens 8 -3poorwijk 
·LHC -Lens 4 1-4 
Lens 5 -Coleritas 
Lens 6 -Rijswijk 
Lens 7 -HVV C-0 
Lens 11 -Velo 1-2 
Lens 12 -HVV 1-4 

Lens 1 specld0, na--ir man bcwaert, een woinic fraaie wad
strijd toean Monrd~ocht; dat er nog minder va:i bnkte op het bnr 
slccht3 t3rx·oin~ Hot sec:.' · •.:i liet r:_jtoindelij'k ·r:!on 1-3 stnJ.1.d 
zien, n~ar:-ado on~ . .; vf'Jarlrok::orü c\".s 2 pti ~t1-.;n ri i ker zij r_. 
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Do stand in 
Spoorwijk 
Lens 
Delfia 
Duindorp SV 
i'lippoldar 
Rijswijk 

4-c is nu: 
5-8 
5-8 
4:..6 
5-6 
5-5 
4-4 

DSO 4-3 
Moordrecht 
Oliveo 
RKDEO 
Te Warve 

5-3 
5-3 
4-2 
4-2 

~ens 2 zorgde, vertelt Hein Piet v.d.Spek, na de telourstollon-
do resultaten van de laatste VJeken voor een goede prestatiG door 
r/osterkwartier 2, dat al zijn wedstrijden had gewonnot\, een 1-1 
gelijkspel af te dwingen. De Lensv0rdediging met BertiG Hendrichs 
op de spilplaats -0en bijzonder geslaagd experiment- nam deze week 
weinig risiko Is en hèt was dan ook Bertie zelf, di0 de Westerkwar
tiervoorhoede moest demonstreren ho0 Rob de 11,aart wel t" passore!l 
VJal'l, zodat we met een 1-0 achterstand gingen rusten. Een kwatier 
·;oor tijd smaakte Framc; Burghout ~et genoegen de Viostc,rkwartior
doelman voor het eerst in dit seizoen te passeren. In het laatste 
enerverende kwartier werd de scorè niet m~er gewijzigd. 
Hopenlijk het begin van het herstel voor het tweede, 
Hot z0sde ging m0t 4-1 t0n onder' tegen Quick 9 en ook hier vond 
de aanvoerder het waarschijnlijk to veel moeite hierover enkele 
;v0geltjos te schrijv,m. 

~iat komen gaat: 
Het eerste gaat zon<!laf.s weer een zware wedstrmjd ter;emodt en wel 

tegen RKDEO in Nootdorp. Wanneer· er not zo gespe..,ld wordt e.ls jL. zon
da's ligt hier v,el viinst in het verschiet. 
Lens 2 ontmo0t PDK 2 en houdt aan dit treffen waarschijnlijk wel een 
puntje over gezien het gç,ede spel van dit team jl. zondag. · · · ·· 
Het derde speelt in Poelqijk tegen Verburch en zal het tegen dez0 
z0er sterko plooc3 waarschijnlijk wol niet kunn0n redden. 
Lens 4 spe0lt thuis tocen DVC en hoeft in dit duel ,;el de boste knnsen 
Het vi.jfde eaat naar Oranje Blauv1 en zal hot daar vorro van camakkolijk 
krij[;on. Eén moet hier toch wel inzitten. 
L0ns 6-7 spelen thuis tegen Or .Blaur1 4 resp. DUNO 5, wodstrij d0n wa"1'
bij we onze teams wol een of maer puntjes ûii: zien helen. 
Lons 8 tenslotte gaat naar NLS 4 en zal het,daartogJn bepaald moei
lijk krijgen. Misschien Ónn puntje h0ren? 

.Prn.er=a..Senioren vnnr Zond,ig_2_7 okto b0r !~§1 
?..30 UUi' RKDEO 1 - Iens 1 torr. to Nootdorp. 

l2. - uur L0ns 2 - PDK veld 1 r,eb, J. lok. 5-3 
0 

• 
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-2-.3Ö"i:i"i:i~--v;r-burch - Lens--3 Terr.ïiateringseweg tlo no 65 Poeldijk 
2. - uur Lens 4 - INC ve1d 1 geb. 1 lok. 5-4 

12. - uur Oranje Blauw - Lens 5 Terr. Schimmelweg. 
12. - û.ur Lens 6 - Oranje Blauw veld 2 geb. 2 lok. 5-3 

2. - uur Lens 7 - Duno 5 veld 2 geb. 2 lok. 5-3 
12. - uur NLS -Lens 8 Terr. Buurtw0g tassenaar bij spoorwegovergang 
DÈ,OPSTELLINGEN. 
Lens l:C. v .d.Beek,Th. v .Klsef ,J. v .d .l(naap,H.Dietz ,J. v .Dijk,t..Linnevmover 

L.Hendrichs,V,. v .Eyden,H .Rooduyn,H.Hakot ,J. v .Kl0of. 
Res .B .Hendrichs ,R.de '/;aart,H .Nieuwenhoven. 

Samenkomst 1.- uur Cafe 11 Hierck11 t.peldoornsol. Reis par bus.Ook supporters 
Lens 2:R.do Viaart H.Kempor ,H .Nieuwenhoven,R.Blok,B.Hendrichs ,M.Zilfhout 

G,Looyestoin,H.v.d.Spek,J.Ras,P.de Haas,H.Jacobs. 
Res.Th.Luyckx. Loider.dhr.L.te Mey. 

Lans 3 :G.Halleen, 'i,.Hansen, /,. Thomas ,M.Helvensteyn,R, itoodbol,J .!.!eyèr, 
G.Kemperman,F .Burghout,L;Thomas ,G. v .Duuren,G .d'.3 Hoogd. 
~es.R.Polman. · 

Lens 4:N .flannekeet,L.Hanssen,O. Ve1dink,G.do Zwij r:;er ,C .Peeters ,li. v .v:esting 
L.J anssen,J .Riemen,C .Nuytons ,J .Brussel,; .Burghouwt. · 
iles .J .Fitting. 

Lens 5 :G .:::kelmans ,J. v .Dissel ,M.Heersêhop ,lj[.Davis,? .BeriJenhenogc uwen, 
F.v.Dijk,P.Burchouwt,J.Kuypers,J.Jager,G.Joh0è,A.de Jong.· 
Res.F:Duym. · · 

Lens 6:M.Suykerbuyck,C.Nieuwonhuizen,E.LÖwenstein,B.Stein;R.Beckor, 
1,,.1,eers ;J .Bt,.ssol,J .de Boor ,M.Bruinsma,P .Schulten,J .Bróchard. 
Ros .C. v .Breugel,; .. Verbarendse. . 

Lens 7:J .Frij tors ,J .Viesting,J,,Krol,J .Bom,A.Hoppenbrmiv,Dr ,H .ifaástepad 
t.-Luxomburg,R. hÜstcfêld,A.Hoefnagol,H. Vroomans ,H. ,,esting, · · · 
Ros.H.Lau. 

Lens 8:n: v .Leishout;A,Buys, t..Poels ,'ei ;v ;d.Lf!àn,F .Bier hof ,H.LÜling, 
N .Osse ,R,Gelauff ,J .Groenv0ld,! •. Janson,1I.'v .Dijk, 
Res ;E.:.armerdam.J ./..Smit. 

Afschrijvingen vóór Vrijdagavond 9 uur aan de h0or J .Linneweevor. 
Slijkainde 21 Tel, 63 ~o 90. 
Pragr~Senioren vo~r Zondag'3 november 
2.- uur Lens 1 - Duindorp SV l' 

12.- uur vue 3 - Lens 2 
12.- uur Lens 3 - BMI' 2 
2.- uur Paraat 4 - Lens 4 
2,30uur L0ns 5 - Hava 6 
2.- uur WP 5 - Lens 6, 
2,- uur Gona 4 - Lens 7 
1"1.5,y;~i:- L<Jns 8 - Taurus 5 



• 
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Van de Eco. 
Tot onze grote spijt hebben wij afgelopen zondag verzuimd oen achsto 
elftal op to ste:J_len. IJ). de Sportkroniek van 14 okt. was d.ozo w;;é',1:
r;trijd opg,rnomen, doch aangezien het achtst<J elftal in oen andere 
afdeling werd ingedeeld is deze wedstrijd ons ontgaan.fiol hobben. 
·,üj getracht te elfder ure no,; een olftal samen t0 stollen, C:.och _ 
.üj n hierin niet geslaagd. Zo go l;,s,1r<;le het dat Lens 8. met 7 man 
èij Pastalia ver1?choen. Eet, 1_;èlukkige bijkomstighoid was dat Pos+,a
iia boroid bleek enige mensen beschikbaar te.stellen, zodat decono 
die waren opgokomon toch nog een plezierigs middag hebben gehad. 
~:on welgemeend excuus aan de spelers van het achtste elftal is 
echter wel op zijn plaats. 
?rWGlU,î,lMi,. JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG 26 oktober. 
J .45 uur Lens 4 - Tonegido 3 G l L 5/3 V 1 
2.30 uur .Quick 8 -Lens 5 Terr.Hammburc; 
2.30 uur lans 9 -J\DC 22 G 1 L 4/3 V 1 _ 
3 .45 uur Lens 10 -Quick 13 G 2 L 5/3 V 2 
2.30 uur \".ostlandia 7-L3ns ll '.rorr. te Naaldwijk 
2.30 uur Lens 12 - HBS 16 G 2 L 5/3 V 2 
2 .30 li.ur L,,ns 13 - Quick Steps .G 2 L .6/ 4 V 3 
1.45 uur Lens P 1 - G~S P 1 
1.45 uur HdSH P 1 -Lens P 2 
1.45 uur Lens P 3 -Vrodonburch P 2 
1.45 uur Çuick Stops -Lens P '4 
1.45 uur GDS P 3 - Lens P 5 
1.45 uur Lens P 6 - Juvontas P 3 

Terr. Vred0rustlaan. 

Terr. Nij.kerklaan. 
rcrr. No.or.dweg . 

1.45 uur Î:ilhelmus P 3 - Lens P 7 Torr. te Voorburg. 
D" C ?&TELLINGÉN . 
Lens 4: al_s vorig0 week. Ros .F .. Straathof .Leider./.. v .Gastel. 
Lens 5 :R .Brumiemans ,J.Groothui)3ell.,F .;Jeycr ,H. Rothkrans, Th .Bruins, 

N.Koot,F.Breemer,N.N.H,Brandonburg,J.Middeldorp,J.Heins. 
fü,s .J .Y,a;Lsarie Eolff ,C. Vervaart .Leider .dhr.C. v .d.Beok, · 
Samenkomst. 2.- uur Thorbockelaan hoek Haagweg. 

Lens 9:H,.Crama,H. Verheugd,R. v .d.Bemt ,R.Nieuwonhuis ,R. v .Bohccmon, . 
P. de Jongh, A.Hop, L J aiissen, J .J<'retz, A. korfak?:ils, l. :KoGtiiian, 
Res.~.Bakkers,G.do Hoogd.Leidor.dhr.J.Borsboom. 

Lens 10: /,. Vervaart ,J .Schouw,J .Colpa,G.de Hoogd,B .Kool,P/v .d.-I~ar, 
K.v.Velzan,B.Hoogeveen,B.Bakkers,H.Bijsterveld,D.Holt, _ 
Ros. J .Frotz. \,. Kcctman. Leider ,:J!! Theoticus. 

Lons 11:C ,Grimbcr,;er.,J ;1,ebbors ,R.Gui t ,B, v .d .Spron;:;,H.Egbcrt::i, J .Holt 
G.Stovons, T .Heorschop,.î .de Jon3h, T:h,Hoefnagel, ,'...Luscuaro. 
,'les .J .Blok,C .Lamt. Leider .cl.hr .C .Vervaart • 
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L w 12, t.Tinoebro0k,G·.~yvenstèyn,F. v .d ,Berg ,T .Janssen,,_. v .Ess,m, 
B .Lustenhouwer ,P .Heemske;k,B .Epskamp, L.Hambrook,H. Overboek, 
, .• Bilderbeek. Res .F .Helvensteyn,C .Blok. 

Lens 13 :C .Groen,N. v ;Leeuw0n,J .Kaandorp ,L.Duys ,H. Verbarendse ,A,Eykmans 
Th. Thomass0n,J? .. v ~d.Breet10r ,R. v .:.assem,J .Dcmeyor ;F .d~· Heer. 
Res.h"Jehc0 ,J .Schutte ,P. v .Lijk; Leider Mdhr ,.A~Blol:~- • 

Lens P l:B, v .d .Lans ,H.Eggers ,G. Vred8v,::,ld,r, .Kouwenhoven,l:LBru:i.ncma, 
G. v.d. Velde ,H .Hulst,:.; .d~ . it ,F. v .Bag,;ti:n, J. Dis·s:Jldorp ,1. v .Velde. 
Res. Th.l,iars. Leider .dhr .J .Borsboom. 

Lens P 2:P.f •. de Haan,F.Disseldorp,C.Schrovers,R,Bogisch,F.Kl.ink,L • .S,;
berts ,P. Bl2nken, G .Crombergen, P. de VrieG, ;..Hoek, P. d .Doeveren, 
Res:G.VGrvaart. Leider dhr,: .. Bocisch. 
SamenkomGt. 1.20 uur ingang Lensterrein. 

Lens P 3 :\, .Hesen,H .Denkers ,P .F ,de Haan,R.Kraan0n,C. v .Láere ,C. v .Dool.en,· 
t..Huis ,P .He0r8'lla,F .Cobb0n,J .Rientjes ,R,Geurts011, 
R0s.T,Kuip. Leider.dhr.J.v.d.Knaap. 

Lens P 4:P.Miltenburg,P.Manders,R.Hoofnagel,P.Cormont,H.v.B0rlo,R..Bos, 
? .Hop,';,; .Engihebert ,H .Overtoom,G. v .Beveren,C .J .Groen, 
Res.H.Schab. Leider.dhr.L.'Pinkse. Sam.1.20 u:1r ingang !.DO t0rr. 

Lens ? 5 :N .Ho2fnagel, f,.Reeuwij k,R.Berckenkamp,Th.Booms, f •• Hoitink, · · 
E.da Groot ,J .Egberts ,H .Lieffarin§,G. Vink,E. V2rschoor ,H.-. .Steen 
Res.P.v.d.Stoen. Leider dhr.P.do Haas. · 
Samenkomst. 1.15 uur Li:yw0g h0ok Hengulol."an. 

L,ms P 6:E. v .d.Broek,U; Theunis ,F .1,iourik,F. Teunissen,R. Vink0nsteyn, 
C.Essur,J.Keetman,C.de Graaf,F.dJ Kleyn,G.P01likaan,J.Meysb8rgh 
Res,C.d3 Brabander. L0idor dhr.C.do Héler 

Lens P 7:rl,Krul,L. v ,Leeuwen,F .Bouwman,P. v .DomburG ,N .Dij ss,"1blo2m,P .Lus
tenhouwer,F .Merkus ,L.Rothkrans,,? .de Vos,B.v.Gorktim,P.:S:;bcirts. 
rtes. T .JungschLäzcr. Samonkornst 1.-uur ingans Lenster!"cin.·· .:.:: 

PROGR,~,U,1;_ JU-NIOfü~N VOCR ZONDLG 27 oktober. 
12.- uur vue 1 - Lens 1 Terr. Schenkkade 
12 .- uur GDi, 2 - Lens 2 Terr. Ock0nbui:;gh 
12.- uur VIOS 2 - L:ons .3 Terr. Üelis Stokel9_an. . . . 
12.- uur Lens 8 - ;l,O 2ib G 2 L 6/4 V 3 
DE OPST.:::LLINGi:N. 
Lons 1: L- v .d ,Leeuw, J. v. i,drichem,rl.SchlÜter ,C .de .Hoor ,W. Vorbarondse, 

C. v .Baal,H.Groothuiz0n,J .Keetman,F. ,·,ubbon,L.Rfamen,H .zo-,t. 
L"iclor .dhr.;_, v .Gastel. Samenkomst 11.45 uur VUC T0rr. 

Lons 2:Th .Suykertuyk,A.Koeloman,J .Lukasse11,R. v.d. Velde,! •. v .Ecmond, 
J. V3rhanr ,J ,Ravenstoy.rf,J .Hel.wig,/ .Eylt',lhof ,P .Helvonsteyn, 
R.Petors. Res "F. v .Bijnen,J .Jehee. Loidor ,dhr .F'.Mc:,lwr, 
Samenkomst. 11.45 uur in,:,an;:; Ockenb'.,r6h. 
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Lens 3 :R,Schot ,Th.Domburg,J .Kiebert,M.Herremans, [,.Klein Breteler 
G. v .d.Kley ,\; .Eggers ,h, v .d. 11,al,J .Holt,F .Cromberge ,t,_. v .Beek 
Res,H,Hoek. Leider dhr.J .v:d.V,al. 
Samenkomst 11.45 uur VIOS terrein. 

L3ns 8:1,.,de Vries ,C. v ,d,Geld,F .Herremans, [,.v. f,cker,R.Brandeburg 
J .Baptist,J. Verschuyl,R.Holsheimer ,G.Ysebrands ,E,Dee,oner 
C.Rooduyn, 
Res.R.Blok,F.Neecke. Leider.dhr.Herremans. 

,~TTENTE JUNIOREN EN PUPILLEH, 
~fschrijvin,;en vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 uur aan de heer 
,:.v.Gastel, Tomateilstr.166 Tel 33 99 00. 
!liet opkomen: F. v ,Bij nen wordt i.v.m. zijn niet opkomen 

tweemaal als reserve opgesteld. 
I-ro;:ramma Junioren Zaterda:, 2 november. · 
Lens 4 - Vue, Lens 5 -Quick, !lava.:. Lens 7, HVV - Lens 9, Leoo 10-
[J;O 25, Lens 11- Verburch, Lens 12 - Quick Steps, DHBRK - Lens 13. 
Pro~ramma Pupillen voor Zaterda6 2 november. 
Laakkwartier - Lens 1, Spoorwijk - Lens 2, Lens 3 - SVG:ii, Lens 4 -

.VrGdenburch, Gona - Lens 5, RVC - Lens 6, Lens 7- VVP 
Fro;;ramma Junioren Zonda;::: 3 november. 
Lans 1 - ~sdo, Lens 3- Vredenburc~, Lens 8 - GDS. 
Rese~~eprogramma 
Bij niet door(;aan van do v1edstrijden is er voor zaterda,:; het vol[;ondo 
reserveprogramma ,in dG zaal Marterrade 14. · · · 
om 1.45 uur (dus 1.35 uur aanwezi,_;) Lens P 1 +P.v.Do;,v8r0n,L.:S,;berts 
en F ,Disseldorp. . 
om 3.30 uur (dus om 3,20 uur-aanwezig) Lens 9 +Reservss en K.v.Velzen, 
v;ie gaat er me0 naar -RKDEO P. 

i,ls .g.et W<; .r zondag niet te slecht is, kunnen de juniore en p.ipillen 
die naar de wedstrijd van het eerste willen gaan, daar 6ezwnelijk per 
fiets naar toe. Punt van swnenkomst: ingan6 Lensterrcin om 1.15 uur· 
(het is± 3 kwartier fietsen).Viij hopen -en rekenen- op een grote op
komst.( • ar wel graag alleen bruikbare fietsen.) 

J.Borsboom. t,..v.Gastel. 
Nieuws van de finna Paulr:,·-n,1 r,i:izi.:ers. 
J .v.!.estin;; vert,'llt ons hierover het vol;:;ende: Na ·Lens 1 (met suppor
ters) nagewuifd en veel succes gewenst te hebben vortrokken'Wij mot 
7 wa,;ens. Bij Bur _;orbru,; boven l.lkmaar werden wij op;:;ewa:cht door de 
aanvoerder van ZM' die ons, nadat we no;:; een kopje koffie hadd8n ,;o
bruikt en een partijtje hadden 6ebiljart, naar het Zi:P sportpark bracht 
,,ij stonden werkalijk verbaasd over de accomodatie die we daar aantrof
fcm, voor bijna iedereen ean aparte douche met warm on koud water. 

Vorvol6 vol_;ende weck. 



DE LiNSREVUE 
i1eokblad v~d.R.K. V. V. U:LE.NIG EN SNEL". 

Redactie: l«PoeÜ, ,Viilhelminastr.26, Loosduinen. 
J .Kuypers ,f,1oloenstr.J5, .Der. Haa;;. 

· 37e JL;,.RG,.NG (1963-1964) No.9 31 oktobor 1963. 

Lens Zaka..:enda. 
Do 31 oktober:Voortzettin6 algemene vergadering •.. Juniorc,ntraining 
Vr 1 november:Lllerheili6en. Geen trainin,.;. 
Za·2 11 :Ulerzielen. Junioren,4-5-6-7-9-10-11'-12-13-Pl t/m 7 
Zo 3 11 :S_nioren 1 t/~ 3, Junioren 1-3-8. 
Ma 4 11 :Clubavond. Juniorentraining.· 

· Di 5 11 : Juniorentrainin.;. 
Vio 6 11 :Senioren en Pupillentraining. 
Lo 7 11 :Juni0r .. ntra:1inin • 

All,.erzieloh; 
D I onzegbre weemoed van. de dodendag 
Hangt roereloos om al de -stille din6en; 
Op •t biddend veld geer, leeµweriken ,;ingèn, 
Door •t vroom geboomte trilt g3en vinkensla6 • 

En zacht, aldoor in trage ziggezag, 
Dralen de. blaren neer, en brede kringen 
Van dode broze loveren, omringen 
De. moeda stammon, die 'k zo sterk eens za,;. 

Hoe alles nu zo stil, zo ingeto1;en, 
Dat z~lfs d I onhoor.bre vlucht der schuwe roeken 
De ter<à he.iligheid van 't zwijgen,deert? 
;-,aarom toch wordt het vochti;; in mijn ogen? 

O, •t droeve feest als doden ons bezoeken 
in oude liefde een dag met ons verkeert. 

E,roeder Ed.:;ard. 

\,aarom een stil vers over Allerzielen in een clubblad van voetbal
lers? Or,1 h~n t:: gedenken, die ons voori;in6en in de dood. Cm hen 
met ?rie wij leefden, met wie wij spoelden, mot viie wij crapjcs 
maakten of Grnsti,;o .;osprckken vooràon, mGt wie ?•ij twistten on 

· vieer vrede sloten, :ien stille rroot te bran6en. 
Zij moe;0n rusten in de vrede t~os H,:rt.:n. 
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Varia. 
Zoëven bGroikt ons het bericht ·van·overlijden van onze donateur 
GO• oud-speler Gerard Hakot, uit de Sijmonstrqat, te Schevenin,;en. 
Hij behoorde tot de alloroeP,sten wier namen in het Lensarchief te 
vinden zijn. Nu is hij na een lancdurige ziekte hoengegaan. ',ij 
botui6on bij dezen·zijn vrouw en kinderon onze deelneming. Hij 
ruste in vrede. 

Van de formatiecommissie. 
Donderdagavond 31 oktober 1963 vindt de buitengewone algemene ledcn
ver6aderin6 plaats. De vergadering, waar .als belangrijkste agenda
punt, het kiezen van een nieuw bastuur zal worden bohandeld. De 
verwachtin,:;en van valen.zijn misschien hoog en gespannan en indien 
deze verwachting8n b0trekkini; hebben op de hoop, dat Leni;:; en Snol 
.::on nieuw bestuur zal krij,:;en, dan moet de commissio U ze,:;,;un, èat 
zij zélf die verwachtin5 heeft. . . · : : 
De co:nraissic vraagt echter van do leden vooral een objeetief stand
punt, d.w.z. een standpunt, waarbij Riet meespreken hot eigen ge
voel of voordelen. Indien deze objectiviteit wordt 6ezien in hat 
belang van Lenig en Snol, aán kan de vereniging-Donderdagavond con 
nieuw bestuur hebben on kali Lenig en Snol mot goède verwaèhtiri,.;0n 
do toekomst te,;ornootzien. · 

Sport toto. 
Goéld voorbe"ld doet goed volgen, want nadat de he<>r ·? .J. zonda,;"" . 

avond telefonisch rnedogeelde 12 punten·to hebben bolaald, volgde 
kort hforop hot volgende telefooritjá'..van onze donatrice Mevr.S •.. 
ook hier bleek slochts één der kolommon óén fout to zijn gemaakt. 
'.ij feliciteren _beiden van harte mot dit resultaat en hopen, dat 
hot bedrag zoor.aantrekkelijk voor hen zal zijn. 
Voor onze ovori;;;o poolers geldt: :wat ·voor twee onzor doze wook is 
wegr;ele,;d, kan volgond0 -week eon ander ton deel vallen. Blijft dus 
allen re5elmàti5 medospelen. 

UITSLt.GEN. 
Senioren. tlK1EO -Lons l 0-2 

Lens 2 -PDK 0-5 
Vorburcg -Lons 3 3-0 
Lens 4 - DVC 2~1 
Or.Blauw -Lens 5 12-1 
Lens 6 -er.Blauw J-2 
Lens 7 -Duno 7~1 
NLS - L0~.s 8 2-1,. 

Toto-Socrotariaat. 



Junioren en Pupillon. 
vue - Lens 1 3-1 
GDl - Lens 2 J-C: 
VIOS -Lens 3 5-0 
Lens 8 - . i::;)0 C-7 
Lens 4 - Tonogido 3-1 
Quick - Lens 5 0-4 
Lens 9 -ADC 1-4 
Lens 10 -Quick 1-7 
hestlandi'.l. - Lons 11 2-1 

Van het wedstriidfront. 
,at geweest is: 
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Lens 12- HBS 1-0 
l.€ns 13- 0J_ick Sj;eps 3-3 • 
Lens P 1 -GDS 4-0 
HMSH -Lens? 2 5-0 
Lens P 3 -Vrodenburch 
• .• uick Stops -Lens r 4 
GDS - Lens P 5 9-0 

3-1 
0-1 

Lens }· 6 - Juv,rntas 1-1 
\,ilhelmus - Lens P 7 5-0 

,, 
·raben tl.KDEO heeft Lans 1 in 0Gn vooral voor rust z,3c:r goede t\1ed-
strij C: i:ied!?rom èoic1o punton binnengehaald.. H .Hakot rondd0 :)p 
pr ac..;tii,;,:;" wijzG een .;.~O<ld opL,;-èZütte aanval af on kOrt dae.rop 
b,.1amon wc op 2-0 door con blunder in do n.Kü30 d..)f,::msic. Na è.c 
pauzG kvcam RXDiü flink opzottc,n, 0chtar zcntic,r r0sult,:iat zodat 
de 0-2 ruststand t0vons do eiindstand word. Goeè w0rk. 
Het tweedo, ;_;oh!'llldicapt c'oor h0t ontbroken van Dc.r.t Htrndrichs 
( die met LGns 1 m0espuoldo) leod c0n volkomen res0lmati:_;0 en 
v0rdic.nc1,; Q~5 nodorlaa,; t0,;en ?;,,K 2, dat over allo lini0s st~r-
kor "nas .... , . . 
J1~ns 1 ho-0f·t hut· sterke Vo-rburch -uitstGk0nc1 ( met 10 man) partij 
~cbmlen maar kon desondanks •ni<>t vorhindor:.m è.at dJ 'ostl'lnd~rs 
( ani.:;szins c:0flattocircJ.) mGt 3-0 ,vm hot -lanc;stc Gind .trokkon. 
J:.,l±j ft ·hi;;t dc.-rdo zó spolon èean kunn,rn (c:, .::.:.ir.,t0 v•instpunt:en 
ocht nL,t uitblijv0n. 
Van Lens 4 de.t met 2-1 r,on van DVC '·'Crè '-;.:.on v-:ird:c,;•c,ntvAn

0
,cn. 

Hot vijfdf v,ord in oon zacr vonzijdi00 v1oèstrijd Jnct .maar liofst 
12-:t ~.oor Cranj o-Blauw -3 in GJ pa:n 6ohakt. Jozc .d0bacL:i kan niet 
alloan ·.aan het voortrélffàlijko .spol vnn' Or. 3lauw mr.:ll' .ook voor 
oen t:root è.ool a2n het ZGor pover.J L0ns-spol v:o~d~n to0r.;cschrov0n. 
Ondanks dG ovJn•innin::;cn van .3-2 cm 7.~1. diü Lê;ns 6 i:in...Z..op rJsp. 
Ore.nj 0 Blauw .;n •Dl.trio -b.:,hanlda ontvitr...;0n w.: Y!Vor i::ocn vorsla:::; ven 
c:::; betrokken aa.nvooràcrs. Kost zo I n v Jrslacj c zov·0ol .m_ocitc? 
Hot achtste, tenslotte verr.asto door ,xn .~,o..:,da 2-4 z~;;~ op het 
tnch bepaald niGt zwakke NU, 4~ Voor è.0 rust.was NLS iuts stcr-
k .... r, goed vwrd.i::;on én· oen ·snollv uitval door ii-~ Gclauff -bocd 
af.;0rond L:iv..:,rdon mot.rust J'3n C-1 voorspron~. ·_op. Na de, p2.uzo over 
donè.crdv NLS d3 onzen annvankolijk volkomon vn nnm c.Jn 2,....1 -voorspron~ 
:Gun omzt...ttinc in ·onz0 Voorhooèo ~.s1as Gchtcr oorze..ak dat Ldns d.J \1ec~strijê 
volkom.:::.n in hanè.en nsm -3.~1 vi;1 3 treffers van R. .. Gole.uff volkJm.:;n vorti.:mê 
vm, .. Hulde .s.c.ü c.llG sp0L:,r~ vcu-r }:i1 u:. harde r:.:::irkon~ 
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Fro~ramma SGnioren voor Zondag 3 
-2. - uur Lens 1 - Duindorp S.V. 
12. - uur vue 3 - Lens 2 

november 1963. 

12. -:- uur Lens 3 - BMT 2 
2. - uur Paraat 4 - Lens 4 
2.30 uur Lens 5- Rava 6 
2. - uur VVP 5 - ber.s 6 
2. - uur Gona ~- - Lans ? 

: . . . 15 1:x:.r Len•'3 8 - Taur'..ls 

Veld 1 geb, 1 Lok. 6-4 
Torr. Schenkkade. 
Veld l geb. 1 lok.5-3 
Terr. einde i.i'iassenaa.rscwcg 
-_. '.d.2 gob. 1 lol::,. 5--3 , • 
Terr. Zu:Werpark 2e ,:;edeelto 
Terr "Vrcè.erustl" Hk~i1'!0lis. S't" 
veld 2 5eb. 2 Lok. 5--3 

b't; OPST2IiLING..':J!~. 
Ler.s l:C. v .d.Book,B .!fondrichs ,J. v .d.Knaap,H.Diotz,J. V .Dijk,i,.I,ir.r.e

weever ,L.Honfü·ichll ,1ii .v .Eyden,H.Rooduyn,H .Hake~,J. v .Kloof. 
Ror,. J •• Tho• as ,L.Thomas ,R.d. Haart. Loid.;r.dhr.C .);ranke. 
Sam0nkomst 1 uu:r blubgebouw. . · · · --· · 

, Lens 2ai .d0 \'!aart, 1..Thom1J.s ,H .Kemper,R,Blok,L. Thomas ,G.Komp0r:nan, 
G.Looyestein,H.P.v.d.Spek,J.Ras,P.de Haas,H.Jacebs. 
Res.\1.Burghouwt Leider.dhr.L.te Mey _ 

Lons 3 :G.Halleen,Vi .Hans0n,J .Meyer ,M. v .Helvenstoyn,,:l.tloodbol, i,. v. hes
tin15,L.Janssen, v;. Vondorbos ,F .Burghouv1t,G. v .Duu~en,G.do _ Hoogd 
Ros~ G,de Zv1ijger, 

Lens 4:A.Vorbarondso,L.Hansson,C.Voldink,R.Polman,C.Peetors,N.?anno
ke0t,J .1,itting,J .Riemen,C.Nuytens,Th.Luyck:x,H.Vro12mans, · 
.ces .P .Schulton,L.Martens. 

Lens- 5 :G.Ekelmans ,J. v .Dissel,F .Duyn,M.Davis ,F. v .Dijk,G.Jehoe,P .Burg
houwt ,J .Kuypers ,J .Jager,P.Ber,_;enhonegouwen,J..do Jon,,;. 
Ros. M.Hoerschop, 

L.:,ns 6:M.Suyk-,rbuyk,C .Nieuwonhuizcn,E.LÖwenstein,B .Stein,R.Beckor, 
A.v.\',eers,J:Bussol,J .de Boer,J .de la Fuonto,M.Bruinsma, 
J.Brochard. 
Res.c.v;Breu6el. 

Lens 7:R.Mahieu,J. v. \losting,A.Krol,J .Bom,á.Hoppenbrnuwers ,H.Lau, 
1,. v .Luxomburg,R. \,Üstefeld,i~.Hoefnagal,H .Naastepad,H. v. i,cstiné: 
Res. R.Kuypors. 

Lens 8:D. v .Lieshout ,A.Buys ,A.Pools ,fi. v .d.Laan,F .Biorhof ,N .esse, 
J .Groenefold,.tl.Golauff ,A.J ansen,H. v .Dijk,E.\;armJrdam. 
Res.H.LÜlin6 • _ 

Afschrijvingen-vóór Vrijdagavond 9 uur aan do heer J.Linno~covcr 
Slijküinde 21 Tel. 63 90 90 
Programma Senioren voor Zandag 10 

Lens 1 vrij 
12.-uur Lens 2 -ï,est" ,_'ldia 3 
12.-uur Quick Stops 2 - Lens 3 

I+ -Oranjeplein 

novembertl 1.. t • ,_ t _ . Le 8 --z.- ur 10s erA~ar ~=- ns 
12 ,··= Postalia -Lans 5 
12.-uur Lens 6- BTC 5 
2.-uur Lens ?- Va]_konio:-.:-s 



Van hc,t welflstri.jdfront. 
\·,at komen Gaat: 
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Het aerste ontmoet thuis Duindorp SV e~n teGenstandor die niet te 
licht mac worden op,_;0nomon aanGeziGn dit toam bosliàt tot ·goed en 
doortastond voetbal in staat is, Daarom ailile zeilen bij mannen van 
Lens 1, dan blijven dJ puntjes wol thuis, 
Lens 2 ontmout aan de Schonkkade een vrijwel g0lijkwaardige te;:;en
stander in WC 3. ~en 6elijkspcl behoort hier z0k0r tot de mog0lijk 
h(;dcn. 
Het dcrdG speelt thuis te,:;en het storke Bi-IT 2 on z1ü h0t ook deze 
keer~ zwaer te verduren krij 6en. ,:ordt 0r v1c,.r net zo gespeolt 
als togen Verburch dan kan het 00rste v1instpuntje wellicht Vlordon 
binnun6ehhald. 
Lens 4 gaat naar Pareat 4 en dient deze v;edstrijd in winst om tG 
zett,m om bij t" kunnen blijven. Da11rom: winnon her,m, 
Het vi.ifdo ontmrn,t tthuis wiva 6 en kan zich misschiéln h0rstollon 
v3.n do zeGr zy.rars nadcrla.ac vo.n jl. zondng. EGn puntja zien v,0 W.Jl 

in àaz8 w0dstrijd. 
Lens 6 gaat naar VVp 0n heGft, ,_;ezien.de goode resultaten van do 
laatstG wek0n wol d0 boste papiercm. : inst dus voor Lens 6. 
Hot ZGVûOC~O gaat~~naar Gona 4 Gll zal h-.;t to~un dJZG pittii;e tGbOh 

stander niet gemakk0lijk krijten. Gezien h0t spel van Lc:ns 7 jl 
zonc';a,., ,;e:,lovon ,xo toch' dat or 2 puntj 0s binnen,.;-.chaald _;aan word,m. 
Spoelt Lens 8 oi,;~n 6oeè. als toe:en NLS dan zic,t het er wol naar uit 
dat het bezoekende Taurus 5 m<-t le,.;o h2.nd,m nab.r huis V/Ordt uo
stuurd. "G hopen dat hüt achtste dv j 1 zondag behaalde e.ersto zo.;e 
nog door voel succosson· zal· laten volcen. 

Frocrnmma Junioren on.Pupiillon 2 
15.45 UUD 1ens 4 - Vue 6 

november 

15,45 uur Lens 5 - Laakkwarticr 6 
14.30 uur HVV 4 - Lens 6 
15.45 uur Rnva 8 - Lens 7 (veld 3) 
15.45 uur HVV 7 - Lens 9 
14.30 uur Lens 10 -JillO 25 
15.45 uur Lens 11 -Verburch 6 
14.30 uur Lens 12 -Quick Steps 12 
14.30 uur DHilhK 7 - Lons 13 

1.45 uur Laakkivartier - Lens P 1 
1.45 uur Spoorv1ij k - Lens P 2 
1.45 uur Lens P 3 - Zw. Blauw 
1.45 uur Lens P 4 - Vrodenb. 
1.45 uur Gona 2 - Lens P 5 

G 1 L 5/3 V 1 
G 2 L 5/3 V 2 
Terr.v.Hogenhouoklaan. 
TGrr. Zuiderpar k. 
Torr.v.Hocunhoucklaan. 
G 1 L 4/3 V 1 
G 2 L 6/4 V 3 
G 2 L 5/3 V 2 
Tcrr. Ockenbur6h. 
Terr. Laakkade 
Torr. Honcelolaan. 
G 1 L 5/3 V 1 
G 2 L 5/3 V 2 
Terr. Vrodorustl'.'.an. 
t'•·,,,1. 
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1.4,-'i'cüî·-R1JC-:z;.-:::-r,anil-P-6-------~Törr:-së,f1a.1.pwog 
Ll,5 uur J;pns P 7 - V'Jl' 5 G 2 L 6/L, v· 3 

DE OPST:CLI, TSG~!.J" 

Lenc 

icnc 

Lons 

Lems 

Luns 

Lcns 

4 . Ï ·'o ;;•a0 -+ H V r-,,,,. D-, " Sh•-~ ? S"''o·,'on 'I M~~ 1- 0 -· . "'-' c.\J. 1ic; ,:....,. ;,i: ,. ~ , ,..,._; , ,.tl• ..,...,'.,,:,..J., . ~ ,._.U L'-• ,._ .,,,~",;;"•>•>.\:,.L .~ 

C. v .Egr~on::1,G .R:i.~:~hv.rt:t, ?b. .. Broc~a:-d,F ... I,.:I~sko1 .. ,D .Br?J: .. -
dcnb~1:r.-t; ~H "3:canè.ç,.rlb1~.1:-s a 

Ros ,R. v .B::i."oa~-tl-'~.1iz_:!"'." Loidur "J:!r, li.. v "Q3.3tcl o 

5 ·R 'J:, .. .,,_.,,.,. ..... ,,,,· T c·· ~-Î-1 ·r ,.,. 1,1 J/f:-.:i~ .. ;...,. '!.~ I' ·1~1-.... :... '1'' ~- -·, ,. - ,.!.Jr'--bbC, .• a!:.;i:u" 1.QOu~,_UlZ...,il-.:. .. \;,•..,l·..,1:,~1 .. 1.0·'t,.i.• ..... r.._:,_f!..,.t::.:..'ttLL 

n "Koot. ,R"Ej k'Jli:.cf ,F "'\; ,d~Brcermr ,c ~ Vàrva~rt. ,J .Middoldo:-p:, 
J ~I:öi'1S" 
Re:.;·;,J ,.Yfalsa1·i0 tolff ·Loidor edhr cC "v .d~Bock., 

6:il.,Overto6!'l,MaBrooke ,.T. v .Dicsol,H.Suykerbuyk,F. v .Bo::orrr,., 
J .LicE>hcut ,a .Hassinc; ,F .Str:nt!1of ,R.de Groot, f:,dlaasr,c,n, 
Ji.,,,dv Jrouw~r-. · 
.des"11h .. ,Duys-=· Loid.0r. dhr. A"Linnewocver~ 
Sam::r1kol!'.st" 3~-10 uur Javabru6"' 

7:G"C:tama,J. v .d.Znln:, A~Duym,J .HuyGn,Aov .Es.;J "Jensson, 
C ~Reabel,E .Dogonor ;J .Sll!Gola :R. v. Lclr.,.;r ,J "Vèrschuyl. 
Rosv/J.,.do' Vrius,J.Baptist.. Leidvr·:dhr"Ka&tm.an~ · 
Zio ook op zondag~ 

9:H. Grama,H. Verheugd,R. v .à.Bomt ,R.Niouw0nhuis ,R.v .boh~o'mc;n, 
P .de Jon,;h,A,Hop,A.Jnnsson·,J .Frotz,t,..Kortokaas ,,, .Keetman, 
ros,H,Egborts. foidor:dhr. J,Borsboom. 
Sainenkotnst:J .- uur bi.j de school Herscholstr, - • 

10:als voriGo w~.ak met A.Vervaart i.p.v: B.Lustonhouwor. 
Ros .J .Blok,P .Hoomsk0rk, foidor,:dhr .E.Saroloa. 

11:C .Grimbor..,on,J, .,obb"rs ,R.Guit ,B. v .d.Spronç,J .Holt ,B.Lus
tenhouw0r ,G,Stovans, T .Heorschop,J .ao Jongh,Th.Hoofn2.0 ol, 
f"Luscu13r0 .. :-· ~ • ~ · · 
Ras.A.Bogeia,J.Kaandorp. Loidor.dhr,C.V~rvanrt. 

12:A,Tinnobrook,G.Duyvonstoyn,F.v.d.Bor6 ,T.Jansson,A.v.'Esson, 
C .Lamet ,tl. v .Viasr~m,B .Epskamp,t,.Hambrook,H .Overboek; !;.Bil~ 
dc,rbo.ok. · 
Ros.J.Denoy"r,N.Kiokons, Loidor.dhr. ?.Epskump. 

L,ms 1.3 :C .Groon,N. v .Loeuwon,P. v .Dijk,E.Iiuys ,H. Vorbarundso ,F .H0l-· · 
vonstoyn,Th.Thom'lSson,A.Joh00,J.Schutto,C.Blok,F.do Hoor. 
Ros .L.Eykr.lans ,? . v .d.Br0em0r. L:lidor,dhr ,A.Blok. · 
8:ün.Jnkomst; l.t\-5 uur incan;; Lens terrein. 

Voor do spclórs Van Lobs 13 dic nict r3g0lmati6 zijn OPGOStolè 
zal bin.~chkort, zo mobclijk roodc volgandc wock, een· oploSsing 
worden gevonden. 
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Lens P l:B. v .tl.Lans ,H.Eggors ,G. Vredovcüd,\1 .Kouvmhoven,G.Bruinsma, 

G. v.d. Volde ,H. v .Hulst ,M.de Dit, F. v .Baggur.1,J .D_is.,sel_cl,Q~'P.., .... :: . 
L.v.d.Veldo. . . . 

füis.P.Blanken,C.v.Liere. Samenkomst.1.- uur ingang ADO tor 

Lens P 2:P.A.do Haan,F.Dissoldorp,C.Schrovers,R.Bogisch,H.v.Lecuwen, 

L .Egberts ,G. Vervaart ,G .B.romborge ,P .de Vries;A.Hoek,P •. v .Doo

,,.,ren. Ros H.Sclmab· Leidor.dl::r It.Bogisch. · 

1amcnkom:;t. 1.20 uur op het Lei13 terrein" 

Lens P 3 :"; .. Heson,H .D2.nker3 ,P ;F .a.c Haan1 R"Kraa11on, ', .. Scho i. ten:.:i "C ~ v .DG.c 

: on, t.I:~i.s, P .Hcerc.rna, F .Klink,.J rRiontjss·,R"Grm"rt~cn.; 

rcs.C.Eccon. Leider dh1<J.v.d.Knaap. 

Lens P L,: f .1,lHtenburg,P .Manébr~ ,R.Hoefnagel,P .Cormond,H. \' .H3rlo, 

i;.BoD ,P ,Hop,,; .Èngleber·t ;T .Mars ,G. v .Beveren,C .J .. Groon. 

R2s.h.Ovortoom, Leider. dhr. L.Pinkso. · 

Lens P 5 :.t.:larckonkamp,A.lloitink, Tli.Booins ,J .E6berts ,J"!2.:ieuwi,ik, 

t:. 1f9rscho,,r ,J .Keotman,G. Vink,F .de Klê.yn,R. v .d.St"en,H::tief

foring.Ros .E.de @~oot. Leidor.dhr. P.de Haas. 

Samenkomst. 1.20 ingang Lanstorrein 

Lens P 6:E.v.d.Broek,rn.T anis,F.Mourik.F.Tounissen,R.Vinkonstoyn 

T .Kuip ,M. v .Dorp,B. v .Gorkum,C .de Graaf ,G.Pellikaan,J .l,!oysber6h 

Res.L.Rothkrans. Leider,djjr.C.do Heer. 
Sam0nkomst 1.10 uur Hengelolaan hook Loevcstoynlaan. 

Lens P 7:N.Hoofnagel,L.v.Leeuwen,R.Krul,?.v.Domburg,N.Dijssolbloem, 

F.Morkus,F.de Vos,T.Jungschläger,B.Hoefnagel,P.v,d.Sto[;n, 
?.E(lborts. · · 

Res. P .Lustenhoµv1er. Leider. dhr .C .Kras. 

Pro 7 ramma Junioren voor zenda·, november 1963 
12. - uur Lens l - Esdo l G 2 L 6 4 V 3 
13.45 uur Lons 3 - Vrodenb. 6 G2 L 6/4 V 3 
15. - uur Lens 8 - GDS 3 G 2 L 6/ 4 V 3 
DE C?STELLINGEN. 
Lans l:A.do Loouw,C. v. 3aal,R.Sch1Ütor ,C .do Hoor, 1,;. Verbarondse ,L.Riemcn 

H .Groothuizcn,J. v .Adrichem)F .\-:Ubben,J .Koctman,H.Zoot. 

Ros .J. Verhaar ,J .Ravesteyn. Loider.dhr.A.v .Gastel. 

Lens 3:R,Schot,J.Kiobert,Th.v.Domburg,H.Hoek,J,..Kloin,A.Klein·Brotclor 

· J .Lu]Qissen,R. v.d. ~,al,J .Helwig, F. .Eikelhof ,G. v .d.Kley ,1,.. v .d.Beek. 

Ros .v; .Eggers ,F. v .Bijnen, Leidor .a_hr ,J, v.d. V,al. 

Lens 8: :,.do Vries ,F .Herromans ,c. v .d.Geld,F .Neecke ,R.Brnndcnburg_,J ,Bap

tist,C .Rooduyn,J .M0jan,G.Ysobrands ,R.Holshoi.mor ,R.Blok. 

Res;H.Suykerbuyk,A.Duym. Leidor. dhr. Herrcmnns. 

,lTTENTIE,JUNIGlEN ~N PU:r'ILLEN. . 

L.fschrijvini,:en.C"~•1jC:r.:,;,:;r'ng tnc:son 6"Jo on 7 .JO uur aan d0 hoor 
A~v.Ga.stcl Tomn.ten,:r',r" 166 To]., _13 9--? 00 
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i;i.i zi;~infren indeling 
·Ingedeeld B 11 (Lens 6) Zwart Blauw.2. 
Ternggetrokken B 11 (Lens 6) !,.d,elaars 2 
In5edeold C 8 (Lens 10) Vo.orburg 3 
Ingede..lld C 29 (Lens 13) B!m' 6 
Ternggetrokken C 26 (Lens 13) Postduiven. 

?ror.ramma Junioren Zaterdag 9 novenber 1963. 
/,DO 11- Lens 4, Coleritas - Lens 5, BMT 3 - Lens 6,Lens 9 -
Celenitas 13, Lens 11 - Celeritas 15, Lens 13 - SHS 15. 

Pro;,rrumna zaterdag 9 novenber 1963 Pupillen. 
Lens 1 -,,uick Stc,ps, Lens 2 -Velo, Gona - Lens 3, l",esterkw.
Lons 4, Lens 5"' l;lie Ha,:;he, Q,uick Steps- Lens é, iiit Blauw 
Lens 7 •. 

?ro. ·r~.mma voor Zonda.: 10 novumbor', .junioren. 
Lens 1 - PDK l,Lons 2 - RKLVV, Le,ns 3·-GDb 4. 

Iets over de Juniorenwedstrijdèn, 
Cnze 130 editie deq,d. ,::ocd w-:3rk doo:, l;iuick Stops oon J-3 

é;CJlijkspel '!-f. te d1'!incen in een vmdstrijél met t:;olijke kansen. 
,,é, za;;on lan,;s d..l lijn oen paar v,;,d8rs · vol trots ae prestatios 
van hun lieVo zoons Jaduslaan. 

Lens 12 ZV/00(,dG van jcwolste, zoals meestal, maar·schoot 
tekort in hc,t plaatsen on .stoppen van do bal. Dit word Gr d;i 
oorzaak van, dat hot HBs···aiJ'ë'.t~sidchts elJnmà:d kon 'l!orc\:,n ···· · ·•• ·-- ·
doorboord ondanks eon na(lGnoeg: permanonte velclmeerdörheid, 

· H0t lle· speelde in Naaldwijk een pretti,;e wedstrijd, 
bok halfverviec;c de tviJcdc helft t0.;cn een 2-0 c.chtorstr.nd 
o.an., )Daar:: bL,ef. v.olhouc1on, '.['ed Heorschop rook en benutter · '-··· ::······-·- ·0 

o.Jn t;oc.d-3. ko..ns,,. m"J.ar .\0bbers vefge..t op· d·0 _val~c0p via JQn ····· ·" · · 
strafschop :tot eon. g_ood ei.nd to ;;0rakon. · · · . · · 

.. · Lcn,; 5 ·. bofte doo;rdat GJ..ick z·o m_ooi to:;on· de paal iéon .• 
mikkun. lWo.a,t: an..de.rzijd~. _liep_ d~ ·Lens f\tLnvai. GOSmeera·, _w_ae.~'._ 
bij ook de invalle;rs, Vervaart en Bohûomcn goed inc.'cdraaîê.on·. 
~n.met vivr._ trc.ff'ers· te0:c~ 11~1 :we_rd. d_o· ZG~èn l:knrOSiiGd· • . -
~ Lens 4 wist togen _eep krampachti_g· . vordcdigon·d. Toncgido 
driomaal to· doolpun.ton .. Thoo Broch~r:d · toon.de d0 grat'is· koplos 
van de hoer Juff"ormans ;;ood begrepen te h·obben, zoals uit 
dit tweede doelpunt b],oek. 

Lens 2 hooft no 0; wat te doen aen training in balbckin
delin;;, plaatsan on sprinten .. GDL d0etl hot èotor en won mot 3-C. 
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Lens 1 zag zich in de eerste helft volkomen overspeeld ddor 
Vue, dat met een juweel van een rechtsbuiten en een fatastische 
doelman opereerde. Na de rust hadden onze jongens hun spel herwon
nen, maar de stand 3-0 was toch in ons nadeel/ 

Vervolg van de reis naar Anna Paulowna. 
Na nog een gezellig ~opje koffie genuttigd te hebben vertrokken we 
naar da kleedkamers én 'korte tijd later stonden beide elftallen 
startklaar. Na uit~.".i.sso.lon van de vaantjes ( + van Lenszijde 
Haagse hopjes, die kennelijk zeer in de smaak vielen) werd afge
trapt en er ontwikkelde zich een gelijkopgaand duel, waarin bepaald 
niet groots m,ar wel aantrekkelijk voetbal te zien vias. Met doel
punten hadden beide voorlinies heel veel moeite, zodat do rust met 
dubbelblanke stand aanbrak. Na ,;0 hervatting cin,; het met wind to
gen beter en het w as A.v. Luenburg dia da score m0t 0en mooi doel
punt opende. Zt.P had hierop echter eon antwoord klaar: met aen prach
tig schot in do uiterste hoek wist het de stand woer te nivelleren. 
A.Hoefnagel en Lou Jansseh zorgden er tenslotte voor, dat Lens met 
3-1 aan hot langste eind' trok. Na deze leuke wedstrfujd eon gezellig 
samenzijn en als klap op de vuurpieil een diner, waarbij het bijzon
der gezellig is to,cJgegaan. Om acht uuur werd in de stromende regen 
de terugreis aanvaard over allerlei grfrezelige donkere paadjes on 
weggetjes er ging dan ook een zucht van verlichting op, toen de 
grote weg bereikt werd, vanwaar wc verder zonder moeilijkheden om 
lo.- uur wwer in Den Haag arriveerde. 

Training. 
· Training is voor een deel het aankweken, bevorderen en onderhouden 
van een goede sfeer. Ele uitdrukking "stemming kweken" heeft ook wel 
een ongunstige betekenis, maar eigenlijk si dit niet eerlijk, 
want het is voor huisgezin, kantoor, school, werkplaats en vereni
ging een grote zegen, als daar mensen zijn, die doelbewust de goe
de stemming kweken, zodat het voor iedereen aangenaam kan zijn er 
te vertoeven, Nu is h~t mij opgevallen dat er bij de training zoals 
die zich dit jaar ontwikkelt, een goede stemming ms en ik meen, 
dat deze zich o.a. manifesteerd in de zwijgzaramhaid bij de de-:ilnemers 
tijdens de oefeningen. 
Laten viij in die stijl voortgaan. 

P.J. 
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f,ons Zaka;,enda. 
Do 7 november Juniorentraining. 
Vr 8 11 Seniorentraining, 
Za El II Junior0n 4-5-6-9-10~11-13. Pupillen 1 t/~ 7 
Zo 10 11 Senioren 2-3-4-5-6-7-S. Junioren 1-2-3. 
Ma 11 11 Clubavond. Juniorentraining. 
Di 12 11 Juniorentraining. 
Vio 13 11 : Senioren - Pupillentraining. 
Do 14 11 : Junior,rntraining. 

De wacht ai'iselost. 

Het was half nógen in de avond van 31 oktober, toen do heer 
J.v.d.Kley onze aandacht vroe~ voor de opening, eigenlijk heropening, 
van de op 4 september uitgestelde jaarvergadering . 

.à!ien uitweidend vcrslo.g vc.n d,Jza belnnGrijke bije,;;nkomst m.'?.[; de 
lezers hier niet verwachten. Op de jaarvergadering 1964 komt de se-
cretaris on,:;etwijfeld met uitvoerig8 notulen. 'JJ 

Znige notities wil ik echter cqarne vastlG,Len. Ze lijken mij wel 
de moeite weerd. Op de eerste plaats mag worden vastgesteld, dat do 
besprekingen op waardi5e wijze werden gehouden. Het komt mij voor 
dat dit een gevol1, is v:m .de serieuze ,:edachte kennelijj:k bij ieder
een aamJezic, dat het clubbel:,n3 dient te prevalaren; Het· wns cle 
voorzitter zelf, die dit duidelijk stalde, zich in zijn eigen be
v:oordin;;en er n'l.ar richtte en op zijn hoede was voor drei;;ende de
raillementen. In zijn leiding sb.a:;9e hij dan 00k volkomen. Mocht 
iemand ooit getwijfeld hebben aan zijn bekv1aamhedèn; dan zal deze 
eenzame twijfelam- nu wel genezen zijn. Het was stellis ::;een beleefd
heidsformule, toch de geer A.v.LuxemburG even voor het uiteen~aan 
de scheidende voorzitter de dank en,waarderinc van de ver;;ad0rin0 
uitsprak. Vanzelfsprekend stond do vercadering in het teken van het 
rapport van de formatiecommissie. Het kwintet formats-urs bleek zich 
van de opdracht bBkweten te hebben, Bij monde van hun woordvoerd0r 
de heer H.A.v.d.Steen, stelden zij de ver0nderine een. volledit be
stuur voor. Uit hun schriftelijk ;:;estelde vorantv,oording kon men 
lozen, dat de commissie zich aanvankelijk een andere samonst0lling 
liad cedacht, maa door een wisselin,:; ve.n toaze:;cin::;en en bedankjes 
in een nieuwe richtinc was &GèrovoÖ . 

. . 
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Tot mijn uiterste bevreemding moesten wij vernemen, dat de cah
didaten slechts en bloc een benoeming wensten te aanvaarden. 
Dit mes op de keel ljlaakte geen prettige indruk, evanmfr. als de 
nededelinci, dat iedere and0re· bestuursformatie op geen enkele 
medewerkin(; tlad te rekenen. Nu vms de wee_; tot overlec; afc;eslo
ten en de menine van de ledonvergaderin~ aan banden celecd. 
De nog volgende stemmingen lmegen derhalve slechts do betekenis 
van eon formaliteit. Elderü.kan men de samenstellin5 van hot be 
stuur lezen: negen mensen die stuk voor stuk Lens eon v1arm hart. 
toedraeen en van wie wij wol activiteit mogen vcrV12.chten. Om 
moor dan é11n roden echter betraur ik het, do.t do nclam V"\n él.e 
hoor H.Houkes niet op do lijst voorkomt. M,i. is hc:t een ver
lies en ik vind het jammer, dat wij met ons.allen.niet in staat 
bleken deze ervaren en bekwame functionaris voor het Lensbostuur 
te behouden. Ik meen dit te oogen schrijven zonder wie dan·ook 
tekort te drien. Intussen: ,:;edane zaken nemen geen lwer • .wn · al 
mag men gerust een blik slaan op wat geweest is, de clubbelan:sen 
cissen nu weer oen blik voorwaarts. De toekomst eist onze ~M

dacht. Die toekomst wordt gemaakt door het heden: 
Ik •. sluit me graag aan bij de coede wensen, die d0 heer 

v .q.Klëy hot nieuwe bestuur moe:af. Het was wcil even een vr0omd 
be0ld: twee voorzitters naast elkaar. De afzotredon nee in foi-_ 
tolijko functie op uitdrukkelijk verzoek van do niouw "Gkozono 
in afwachtinc, Zou hot misschien·eon gunstig voorteken zijn? 
H0 t oude naast het niGuwo, h0t nieuwe naast het oude. . 

Om de draad van voor en na do crisis op to nemen: laten wij 
in ieder geval ons bereid tonen vertrouvaen te schonken ae.n ieder 
die in Lens op zijn plaats en nààr zijn vermoeen werkt. 

?.Jufformans. 
Geen klachtenbureau. 

De redactie, zoals die voor de duur van het lopende veronigings
ja~ is samengesteld, stolt zich voor niet te fugeron als klach
t.onbureau. Is men van mening zich over een of ander te moeten 
beklagen, dan wende men zich tot een desbetreffende commissie 
of tot het bestuur. Dit is niet slechts een verwijzing do~h 
meer nog een dringend advies. 

Redactie. 
Van hot bestuur: 

Op de algemene vergadering van 31 oktobor 1963 
werd hot bestuur als volgt samengesteld. 
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F"BoMuskor Voor::ittor 
E.,T .1:1.Sarolea 
L.Veldir.k 
C.A..M.v.d.Beek 
A.A..v.Gastel 

Soc::etarfo Mczenlaan 43 Tel.33 15 06 

L~Jnnnson 
G. r,. Ker.iperman 
J .A,M.Linneweevc:r· 
P .. !.foc:.-::::hoek Sr. 

Kap.P.Kon1pc:,r,, geestcJJ.ijk adviseur. 
Verdor zijn benoc~d: 
Voor de Elftalcor.imissie: 
J .A.M.LinneweC'.'c,r 
H.A.v.d.Steen 
Juniorencommissie: 
J .IJ.Borsboom 
A.A.v.Gastel 
M.J.M.HeGrschop 
H.J .B.Keetman 
Br.Theoticus 
Kontaktcommissie: 

Secretar:i.D Slij keinde 21 Tel. 63 90 90 

Secretaris Tomatenstraat 166 Tel 33 99 00 

F.D.Burghouv1t, M.J .M.Heeschop, L.Th.Vi.v.d.Laan. 
Redactiecommissie: 
F.v.Dijk, P.Juffermans, J;.J.foels. 
Kascontrole·commissie: 
A.G.Bogisch, J.P.J.Frijters,' Th.J.v.Kleef. 

-Techni.schecommissie: 
A.M.J.v.d.Boogaardt, C.Th.r;.v.d.Laan, ?.Mecrshoek Sr., 
A.M. to Moy, ' R.de haart. 
Biblioth,s , iê_: 
J~f.1..v.1:assem. 

Op de bestuursverg2.derin,:; van vrijdag 1 november is o.m.bésloten. 
-De heer P.!Ieershoek zal de ·elftclcorrim_issie bijsta"n totdat in 
de vacature voorzien is. 
-De bestuursbesluiten, ·voor zover die voor de leden van belang 
zijn, zullen na de bestuursverl;aderingGn gepubliceerd ~!orden. 
-Op de eerste m"tandag van de maand zal het bestuur op de club
f!Vond aanwezic:; zijn om commissies en leden in de 6elegenheid te· 
stellen wensen en verlancens, plannen of moeilijkheden met het 
bestuur of bestuursleden te bespreken. 
-De tweede vrijda~ na de eerste metnndac:: van de maand is er bestuurs
vergadering. 
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-Elke zonda,_-; zal een bestuurslid zich belasten met het ont,
vangen ~an bezoekende verenigëngon on scheidsrechter. 
-De hoer v.d.Steen zal het kontakt n:et è.e p0::s o,'1derhoude!l, 

E~Serolca,secrctc.ris? 
Ben tt1ursvgq:·tn,~enwo0rdicinr: c 

A~s ~ zondag zal de he~t" C. v ... tl.Beek ;; bestuurslid an.nwozifi 
~ijn .. 
Vakatm•c, k<l.ntinebehri~r• 
Het besta.ur :·oept notJ!l2.als sollicit:mten _op voor de fun~ti3 
Vétn kantinebeteerder. Opgave ann E.Sarolea, Mezenlacn 43. 
Bestuursvorr:'ldering: 
Vrijdag 8 november wordt bostuursver;:;adering gohoud.on t.,h.v. 
de hoer F.Mesker, Plë>.ntenoord 126. Aanvan:;; 8,- uur, 
VJ.J'l.IJ.. 
-~".-ie wenst een tr:iininGspn.k ffin Lenskleuran, oaat 11-? Mcvrm.1v1 
Stoové heeft. er een to koop, Sneeuv1balstraat 9, 
-Bro0der Simplicins schrijft uit .-:.:.0rsfoort: 11 Ik loef nog 
altijd mee met het wel on wee van Lens. Het nfouwe bos tuur 
ztl er nu wel zijn en hopelijk gaat alles ;:;ood, Leuk, dat 
het eerste elftal voor successen zorgt. Laat ze zo maar door
gaan. Misschien woar •.....•.• 11 (,iat hier stond, durft do 
redactie niet af te drukken i.v.m. eventuele incozonden 
reacties. Red.) 
-~ie h0eft do Lonsfilm·in. zijn_bezit? 
Sporttoto. 

Met ingang van a~. vrij dag 8. r,ovember mogen wij ook 
in de omgeving van de Escamplaan op ~en vast inlevorings -
adres rekenen. i.ij hebben onderste.and sigarenmai-;azijn beroid 
Gevonden voor ons toto-förraulieren in te Z,Jllelen. Hot betreft 
hier: Si5arenmaGàzijn, A.C.v.Dongen, Zuiderparkla:in 265 •. 
Inleverin~ is uiterlijk tot vrijdagavond 19.- uur mogelijk 
Wie zal bij ons de volgende winnaar zijn? 

Toto-sekretariaat. 
UITSLAGEN. 
senioren:Eens -Duindorp SV 

vue -Lens 2 
Lens 3 -BMT 
Para'.lt -Lens 4 

4-2 
1-4 • 
1-2 
7-0 

junioren:Lens 1 -Esdo 1 1-3 
Lens 3 -Vredenb. 9-2 
Lens 8 -GDS 0-6 

Lens 5 -Rave. 
VVP -Lens 6 
Gona -Lens 7 
L3nr, 3 -T urus 

3-2 
5-6 
2-2 
1-2 



junioren:Lens 47 Vue 6-2 pupillen: 
Lens 5-;· Laakkw. 7-0 
Hvv,-·Lens 6 0-1 
Rava -Lens 7 afgekeurd 
HVV - Lens 9 1-1 
Lens 10.- ADO 9-0 
Lens ll - VcI·burch 3-0 
Lens 12 - Quick St. 1-3 
DHBRK -:- Lens 13 7-0 

Van het wedstrijdfront: 
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Laakkwart. , -:Lens 1 
Spoorwijk -kns2 · 
Lens 3 - Zv1 .Blauw 
Lens 4 - Vredcnb, 
Gonc. - Lens 5 
RVC - Lens 6 
Lem; 7 - VVP 

0-2 
6-0, , 
0-6 
0-3 
1-1 
3-0 
1-8 

Lens+.: In een uitstekende w0dstrijd h~eft Lens door beter Ramen
spel een 4-2 overwinning bevochten op Duinèorp SV. Kort na het be-
6in kwam Lens op 1-0 door een misverstand in do Duindorp achterhoede; 
Evendaarna was het gelijk door een misser in. onze verdeélj;_;ing,. H,Roo·
duyn stelde na een vaii zijnnsnella dribbe],s, Vl.v.Eyc'3:1 in staat :rct 
een kopbal Lens een 2-1 EUststand te verschaffen, Even na rust bracht 
Duindorp de stand op 2-2 Maar nu zetten Lens door. L.Hendrich:a bracht 
schitterend de stand op 3-2._ Vlo.k èo.;,.r'.09 was het weer raak door W.v. 
Eyden. Een wedstrijd waar we van genoten hebben ( volgens het fö.nnen-
hof zijn we tot veel meer in staat. Red.) · · 
Lens 2: Ook het tweede k,;iam op een zwaar en glad veld uitstekc,nd voor 
de dag. Het beE;'in was niet hoopgevend, want VIJG wi(lt iry __ de eerste min. 
al te scoren. Me.ar de' overige 89 min. waren voor ci>nze jongens, De . 
tweede min. :een prachtige pass van R,Blok op het hoofd van Thtào v. 
Kleef was voldoende 1-1. Vlak voor rust _lanceerde Theo op zij,q Q~_st,, '-~--:,:,,_ 
Pater da Ho.as d:ic hiermele wel raad wist 1-2. Lens had dë wedstrijd · - -
in handen. Een handsbal in het beruchte ( waarom ·niet beroémde?) ge-'
bieè, was voor •Ruud B:tok genoeg om er 1-3 van te maken. Een paar min •. · 
later kreeg Burghouwt het op zijn heupen, passeerde 3 of 4. tegenstam-. 
ders en schoot prachtig in 1..:4. Hiermede was het einde van oen goed 

·gespeelde. wedstrijd ,5eimmen·. De 11roes 11 is er jongens. 
Lens 3 :Het derde speelde Eï'en uiterst on13elukkige wedstrijd .tegen het 
hoog geklasseerde BMT. Er werd ontstellend hard geookkt,, maar· het zat 
op alle linies niot mee. Op vallend was het grootse spel van rtouwe" .. 
Cor Peeters, Die het hele elftal aan het werk zette. Maar Lens bleef 
ongelukkig voor het BMT doel en ook voor eigen doel. Jammer, m'.l.ar als 
het zo doorgaat, met het zelfde vuur en vlam, komt het er echt van. 
Lens 4 schijnt ups •en downs te hebben. Een verslag ontvingen wij niet, 
volgende weck weer een 11up11 • ë?n een verslag jongens. · 
Lens 5 bracht er tegen Rava niet veel van terecht, ondanks de be
nauwde overwinning. Men kon elkaar niet vinden, en daardoor werd er 
te veol zelfzuchtig· 11 gefriemeld". Piet Burhouwt was de enige ople-· 
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ving in de eerste helft met een prachtig doelpunt. Maar daar-• 
voor had Rava al geprofiteerd van eon nonchalante actie in 
onze verdediging, Na do rust schoot P.Bergenhenegouwen ons 
beheerst naar de ·1eiding. Rava kwam na een uiterste krachts-
inspanning tocjj. nog naast Lens 2-2. Maar Gerard Jehee dacht 
niet a~n een gelijkspel en à la piet Keizer schoot hij uit 
een vrije trap raak. Gezien het veldoverwicjj.t had het veel . 
meer kunnen zijn: meer vaart en felheid volgende keor, jongens. 
Lens 6 trok aan hot langste einde door een VVP ~et eon korfbtl 
uitslag te verslaaan 5-6. Verder ontvingen wij ngeun verslag. 
Te vermoeid jongens? 
Lens 7 tegen het jonge elftal van Gona is Lens tot een punten 
verdeling gekomen, waardoor op de :sanglijst het puntenaantal 
gelijk bleef. De rust ging duhbelblank in, dank zij het goeè~ 
verdedigen van Lens. Na de ruàt bracht R.Kuypers er onvor~achts 
1-0 V(lh. Een strafschop bracht Gon'l op gelijke voet, R.v;üstefold 
wist mot con sublieme kopbal Lens opnieuw aan d0 leiding tè bren
gen. De ovcirwinning ontglipte hot v0chlustigo zevende door een sof 
goal. Jammer, maar eerlijk gezoGd gaf het de verhouding juist woer. 
Lens 8 in e0n enthousiast gespeeldo wodstrijd heeft Lens een oni/or
tuinlijke nederlaag geleden tegen Taurus. De beide Taurus doelpun
ten kw21!len nogal vrij goedkoop tot stand, Het Lens é'.oolpunt kwc.m 
ih do tweede heJ.tt tot stand, toen de vor opgedrongen Foels op 
maat vo)rzotten on J.Groe.neveld schitterend inkopte. Een onverdiende 
nederlaag •. 

?rogramhia Senioren voor Zonda~ 10 novonber 1963. 
Lens 1 vrij.· 
12·.- uur Lans 2 - \iestlandia J 
12.- uur Quick Stops 2 - Lens 3 
2.- uur Lens 4 - Oranjeplein 3 

12.- uur Posté\lia ~ Lens 5 · 

12.-uur Lens 6 - BTC 5 · 
2,-uur ··Lens 7 - Valkeniers 5 
2.-uur :,asterkwartier ll - Lens 8 · 

DE OPSTELLINGEN: 

Veld 1 Geb. 1 Lok. 5/3 
Terr. Nijkerkla'.lh 
Veld 1 Geb 1 Lok 6/4 
Terr.verl.Waalsdorperl. 

t/o Archipel. 
Veld 2 Geb 2 Lok 5/3 
Veld 2 Gob 2 Lok 5/3 
Terr. Duinlaan einde Sportl 

Lens 2:R.de Viaart,A.Thomas,H.Kempor,R.Blok,L.Thomas,G.Kemporman, · 
G.Looiesteyn,T.Ilur.:;houwt, Th. v .Kloof ,H. v .d.Spak,H .Jacobs, 
Ros.P.do Haas Leider. L.to Moy. 
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Lens 3 :G.Hallleen, W .Hansen,J .Meyer ,G.de Zwijger ,R.Roodbol,C .Pee

ters, VI. Venderbos ,M.v .fü,l vensteyn,L .Janssen, G. v ;Duuren, 
W.Burghuuwi;. 
Res. P .Bergenh1megouwen. 

Lens 4·; f •• Verbar"endse ,L.Hanssen,C, Voldink,R.Polman,J .Riemen,,1. v .l,es
ting,J. de la r'uont~,J.Nuytens,J.~itting,M.Bruinsma,G.do Hoogd 

, Res .A.de Jong. 0 

Lens 5:G.Ekelmans ,J. v .Dissel,F .Duyn,M,Davis ,F. v .Dijk,M.Heorschop, 
P.Burghouwt,G.Jehee,J.Jagor,P.Schulten,H.Vroomans. 
Ros .J .Kuypers. 

Lens 6:M.Suykerbuyk,C.Niouwenhuiz0n,rt.Bocker,A.v.~oe~s,J.Brochard, 
c.v.BreuGel,J.Bussel,J.de Boer,C.Kras,R.Gelauff,B.Sm!;l}'ln. 
Ros.C.v.Gein. ' 

Lens 7:J .Frij t0rs ,J, v ,f;ostinr;,A.Krol,J .Bom,A.Hopponbrouwer ,H.Lau, 
A,Blok,R.WÜst0fold,A. v .Luxombur,:;,H.Naastopad,H. v. ifostinr;. 
Res.A.Hoefna~al. 

Lens 8:D. v .Lioshout, f,.Buys ,ic.Pools, '.J. v .d .Laan,F .Bierhof ,H .LÜling, 
N .Osse ,J .Groeneveld. ,. , .:".r:7,".\l!,E. •iarmGrdam,H. v .Dij k. 
Res .R.Kuyper&. '\ 

Afschrijvingen voor vrijdagavond 9,- uraan de heer J,Linneweever 
Slijkeindc 21 Tel. 63 90 90, 

Procramma Senioren voor zondag 17·november 1963 
2.~ uur Tediro 1 - Lens 1 (voor de K,N,V;H. beker) 

Lens 2 vrij, 
12 .- uur /J.DS 2 - Lens 3 

2 .- u~r Lens 4 - Ooieva:.rs. 2 
2.- uuv Maasstraat 3 - Lens 5 

12,- uur Lens 6 - NLS 2 
12,- uur R CDH 2 - Lens 7 
12,- uur Lens 8 - DHC.lO 

Van het wodstrijdfront. 
f,at komen ga.?.t: 

Het tweede, dat j ,1 zondag zo I n keurige zege,. boek
te, ontmo0t nu hokkesluiter \.estlandia 3 aan d0 Hengololaan. 
Mits or niet de fout wordt ,:;emaakt de tegenstahder te ondcrs~hatton . 
en de · zakért'• van• meet af a:m flink worden aangepakt, zien we het pun 
tontotaal van Lens 2 woor met 2 punten vermeerderen. 
Lens 3 ga"lt naar de c1.ord~ editie van Quick Steps en daarmee tevens 
weor een zware v;eèstrijd to rremoot. ;,anneer haalt clit elftal einde
lijk eens dJ,eorste winst binnen? Komaan, ~annen van Lens 3, laat C 
èie hatelijke nul bij het bohaald aantal punten m1 oans verdwj.jnon. ,,., 
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Het vierde speelt thuis togen Oranjeplein 3 on zal heel goed voor 
de dae moa ten komop. om ·eon herstel van de· j .1 zondag geleden zwa
re ned0rlaag te bewerk stelligen. l•;e geloven dat een punt uit do-
;,:'-' wedstrij.d al oen goede presfilatie ,is te noemen.· . ·. · 
:...ens 5 gaat na:J.r Po1Jtqlfa. 4 en zal daar beter spel moeten· late,,:,_ 
o;jen dan afgelopen zondag, om op beide puntjes bèslag te lp1!incm 
,_egeon. Een gelijkspel 1-ijkt on::i :hfor niet o;maar1Jchij,:J..ijk 
Het zesde on·~moet thuis B'IG 5 een nlles bGhalve gemaldmlij b 
:.egenstande1·, waarvar; r;og lan~ niet gowonnan is. ·'Ioc!1 geloven 
,vij, gezien de tot nu toe goode rc,sutaten van Lens 6, dat dj punt 
j0s weL•aan de Hencelolaa n zullen blijven. · 
Lens 7 spoelt thuis to_gep. Valkeniers 5. Dit elftal is II in a v11n
ning mood" en zal ook zonda6 de volle winst wc,l binnen vmton te 
halen. 
!Iet achts:'.le tenslotte ea!lt naar Westerkwartier il, een altijd prot
.. ige doch ::iterke tegenstander. Aangezien Lens S :c.ij n goede i:Fé)l 
blijkbaar voor uitwedstrijden reserveert zorgen de heren· misschien 
\'Jel voor een nieuwe v9rrassing. 

f.r..2grpmm1l_;il!-nioren an pupillen voor zaterdag 9 november. 
15 .45 uur !.i!C 11 - Lens 4 · Terr. Zuidorpark. 
15.45 uur Coleritas 7 - Lens 5 Terr •. Leyvrog. 
15 .45 uur BRIT 3 - Lens 6 Terr. Hengelolaan. 
15.45 uur Lens 9 - Celeritas 13 G 1 L 5/3 V 1 
15.45 uur Voorburg - Lqn~ 10. Torr. Pr.B ernhardlaan·voorturg 
15.45 uur Lons 11 - Ccloritas 15 G 2 L 5/3 V 2 
15.45 uur Lens 13 - SHS 15 G 2 L 6/4 V 3 
1.45 uur Lens P 1 - Quick St. G. a: L 5/3 V 1 
1.45 u x Lens P 2 - Velo G 2 L 5/3 V 2 
1.45 uur Gona - Lens P 3 Terr. Vredorustla2n 
1.45 uur Iiestorkw. - Lens P 4 Terr. Duinlaan. • 
1.45 uur Lens P 5 - Dio Haghe Gf .2 L 6/ 4 V 3 
1.45 uur Çuick St. - Lens P 6 Terr. Nijkcrklann. 
1.45 uur Viit Blauw RK -lens P? Tcrr. ·,;estvlietweg; . 

DE OPSTELLINGEN. 
Lens 4:J .de lianrt ,H.v .Leur ,D .v .d.Stecn,P .Schout,;in,H.Mosker ,c .v .Eg

mond,G.aaaphorst,J .Gobben;F.Mcsker,Th.Brocharcl,D.Brandonburg 
Ros. H.Suykerbuyk. Leider. dhr. A.v.Gastel. 
Swnenkomst. 15.15 uur ingang /J)O terrein: ";, , . 

-- ·•·•'· .. 
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LenE: 5 :ïLBrugg,mans ,J .Groothuizcn,F .Meyer ,H .Rothkrans ,Th,Bruins, 
N .Koot ,R. v .d.Breem,Jr ,C. Vorva:i.rt,H ,Brandenburc,J .l.!idol-
dorp,J .Heins. · 
Ros.C.Roabol Leider. dhr.C.v.c:l.Boek .. 

J .JanG;;en. Saiaenkonst 3, 15 uur Hen::;ololll'"!.,11 hook Loyog 
Leus 6 :R. Overtoom, M.Broek-3, J. v .Dü:~ol, J. 11. d. Zaln, F, v .Doh:JGP.hJh, 

J "Licshout,H.Hn.ssing:F "Str""tathof' ,C ,-Cla::is~on,R.Eykolhof, 
A" clo J:couwer. 
Roo. l,.. D-.iym, J .Smoelo. I.oidGr. dhr. A.Li.'l;1ciwoov8r. 
SjJU0n1:om~t 3 ,20 uur ingang L0ns tG~roin. · 

Lens 9:ab vorige woek. Res,A.Har.1brook. Leider .dhr,J,Borsboo;-, .• 
Lonp 10:als vorige week. Res.H.Ovorbeok. L9~der.Br:Thcoticus. 

S2menkomst 2.45 uur ingang ADO torr. 
Lens 11:C .Grimborgen,J .V,0bbors ,J .Holt ,B. v .cJ..Spron,::;,H,Egbertn, 

I, .Lustenhou.vm!" ,G-=Stev0ns ,T .Heerschap ,J .d0 Jonr;h/!'h "Hoof-
nng0l, 1~.Lrtscucr0 ~ 
Ros.R.Guit. Leider.dhr.C.Vorvaart. 

Lons 12:speult niGt. Be spelers van dit elftal worden echter 
-voor zover ziJ geen reserve ziJn- om 2.30 uur op het 

veld verwacht voor trainin6 • G 1 L 4/ · 
Leièer. dhr ?.Epskamp. 

Lons 13:C.Groen,J.Kaandorp,P.v.Dijk,A.Boggia,N.v.Leouwon,F.Hel
v0nstcyn,R. v .i,assom,?. v .d.Bre-:;mer ,H. Verbarondsc ,J .flemeyor 
C.Blok. 
Res .{l.v .Esscm. Leider .dhr.t..Elok. 

De volgondo spolGrs worden om 2.- uur voor trainin::; verwacht in do 
zaal l.-hrterrade 14. 
L.Duys,L.Eylmans,F.da Heor,L.JGhee,D.Kiekens,C.Lrunot,J.Schutto, 
J.Vos,Th.Thomassen. Leider dhr.H.Diotz. 
Gyr:ischocnon (Geen zwarto} m0ebrongen. 
Lens P 1 :B. v .d.L,:ins ,G.Bruinsma,G. Vredeveld,r; .Kouwonhovon,F. v .Bag

gum, G. v.d. VGldo ,H. v .Hulst,M.do i, it,H .E;;:_;;,rs,J .Disseldorp 
L. v.d. Vclè.o. 
Res .A.noouwijk,l!I.Koppcnol. Loid0r.dhr.H .Borsboom. 

Lens ? 2:P.J..do Haan,F.Dissoldorp,C.Schrover,R.Kraanen,H.v.Loeuwon, 
1-Ei;borts ,G. Verva.:1.rt ,G .CrrnllbGrgO ,î'. è.0 Vries ,/J..H,:iok, F. v .Doo 
veren, Ucs.R.Eos,G.v.Bevcron. L0i~or.dhr.K00tm~n, 

Lans P 3 ::,. Tinncnbroek,H.Dankers ,P.F .do Haan,P.Blanken,1 ... Schntons, 
C. v .Do,llon,ll.,Huis ,E' .Hcorema,F ,Klink,J .Hiontjis,R.GGurtson 
nes .R .Krul ,C. v .Lioro. Laidor .dhr.J. v.d. ;;naap. 
Samenkomst. t.15 uur inganG Lensterroin. 
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Lenn P 4:P .L1ilt8nburt;,? .!,!anders ,:d.Hoefno.cel,P .Cormont ,H.Berlo, 
T .rfars,P .Hop,>, .Englebort ,c ,.J .Groon,F .Ccbbon,H .Lioffo
ring. Ros .B .Hoai'nagel. · Leider .dhr .L.?inlrno. 
39.l'lenkotost, 1. 10 uur Leywag hook Hengololaan..9.:[ 

1.20 uur Leyweg hook Haagweg. 
l•3ns P. 5 :V•i .Hosen,A.Hoitink,M.Booma ,J ,Et;borts ,H .Sch1,o.b,E. Vor

schoor ,J ,Keotman,G. Vink,F .de Kleyn,E.cle Groot,R.Bos. 
Res.T.Kuip,P.•,.d.Steon. Loi0.er.dhr.Peter d.:; Haas. 

Lens B 6:R.Berckonkar.ip,F .lfourik,M.Ttaunis J!'.Tcuniszon,l'LVin).on
stej:n,B. v "Gor-k1.1w,C. de Brab9.nde:r ,C "do Grn. ':f ,GoPoJli-· 
kaan,J .r~ruysbergh,L.Rothkra.ns, 
Ros .a .Essor ,P .Lusonhotmor. Loidor,dhr.C .do Hoor. 
Samenkomst 1.15 uur Loyweg hook Hengololaan. 

L,,ns P 7:E. v .d.Brook,N .Hoefnacel,L. v .Iaceuwon,?. v .Domburg, 
N .Dijsselbloom,F .Merkcis ,F ,dG Vos ,Th.Jungschl;;ger, 
M,v.Dorp,R.v.d.StocJn,H.Overtoom, 
Res.?.Egberts,F.Bouwman. Leider,C.Kras, 
Lamenkomst. 1.- uur Hoofdingang ADO terrein. 

Pror:ramma Junioren vonr zondn;; 10 .novGmb0r 1963. 
12.- UU:C.' Lons 1 - l:'DK 1 G 2 L 6/4 V 3 
13,45 um· L0ns 2 - RKLVV 2 G 2 L 6/4·V 3 
15.- uur Lens 3 - GDA 4 G 2 L 6/4 V 3 

DE CPST.ELLING~N. 
Lens l::tls vorige wcok. 

rtGs,G.rtaaphorst,H.v.Lour. L0id,rsdhr.A.v.Gastol. 
Lens 2.,,Th.Suykerbuyk, 1,.Koal.:,man,/,. v .E6mond,R. v.d. Velde, ,J. V0r

h3.ar ,J .Lukassen,J .R'"v0nstoyn,J ,Hol;wig, · .Eyk01hof ,1' .Hol
v.:,nst0yn,R.P0tors. 
R0s .F. v ,Bijnen, 

L0ns J:a.Schot,Th.v.Domburg,J.Kiobort,H.Hoek,A,Klein Erotel0r, 
G. v .d.Kley ,R. v ,d .Y.al, J .Holt,J ,J0h00 ,J .Jonker ,f1o v .d Book 
Ras .W .Egg0rs. Loidor.dhr.J. v .d.l/al. 

!,TTENT IE JUNIOI!EN · EN PUPILLEN. 
,1fschrijvingen, vrijdagavond tussen 6.JG en· 7 .JO uur aan dhr. 
A. v .Gastel, Tomatenstr. 166 tel, 33 99 00. 
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Niet opkoll10n: wegens niet opkomon in het afgolopen woekeind wordt 

C,Esser twe01naü als reserve opgestelc;. 
J .talsari Wolff wordt wegens harha:üd niet opkomen 
niet meer opgesteld in afwachting v:o.n de boslissing 
van het bestuur, · 

Rescrv0 programma. 
Als zaterdag ons veld is àfgekourd worden do vaste spelers 

van P 1 + F.Disseldorp,C.Schrovers,R.Kraanen,G.Cromborge,G.Verva~rt 
om 3 .15 uur verwacht bij do zaal aan de 1brterrado 14. 

?rogrwnma juni0ron voor zondag 17 november 1963 
Lans 1 - Vue, Lons 2 vrij, Lens 3 vrij, Gds - Lens 8. 

Programma junioren voor zat-irdag 16 nover.ibor 1963 
Lens 4 -VCS 4, Lens 5 - DHC 4, Lons 6 - H3S 9, Lons 7 - ADO 18, 
DHL 12 - L.:ms 9, Quick 13 - Lons 10, Lens 11 - v;estlandia 7, 
S V 35/6 - Lens 12, !Juno 7 - Lens 13, 

Proc;raoma pupillen vo0r zatGJ:1.da;; 16 nov0mb .-r 1963. 
:1.VC 1 - L•Jns 1, DHL - Lens 2, L3ns 3 - Ht!SH, Duindorp SV - L:rns 4, 
Spoorwijk - Lens 5, Lens 6 - HDV, Lons 7 - OSC, 

Le bro.;;k van Faas Yi il 1--::..:-s. 
wnspupillon speGlde togen HBS won met 2-0 on 

ja, nu komt hot, moest op vriondolijk0 vrij ze in ijltecipo het 
kleedlokaal ontruimen om plaats to maken voor het Rottordamso 
Xerxes, dat met Faas V:ilkes in do gelederen tegon SHS eon vriend
schappelijke wedstrijd biar.i spelen. In geuren en kleuren kwam 
een kruiciol dit evenement uit zijn leventje vertellen. 
Stel je ook voor: dezelf'de spijker, waar zoëven mijn broek oen 
uurtjo he0ft gehangen, draai;t daarna do pantalon V'1ll Faas tilkes. 
Om v~n trots te glooien. 

Hoe!j:schop. 

-Halve goal. Halve goal. 
De roep van do jeugd, als hun favorieten eon hoekschop mogen nomen 
Van menige keeper zullen de oren wel eens tuiten van dat verwach
tingsvol geroep: halleve kool. hallove kool. 
-Nou, de bal ligt er: duizenden ogen zien hot ding. Do buitenman, 
~xpert in zulke onderno• ingun, bagint zijn aanloop, een forrae 
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knal. en •.•...• anderhnle meter achter hot doel wordt h0t 

leder oen prooi van do halve- goal- roepers. 

Stel je voor. Een "" .. ·, ,;,,1 101; !l:'Jter is nog niet groot genoeg 

om oen hooksch;ip binnen het terrein to houden. 
"-Tijdens oen fü,::keinde moest ik hot vier maal zien gebeuren. 

P,Juffermans, 



,, 
DE LENS REVUE. 

l',eekblad v.d.R.K.V.V. 11 LENIG EN SNEL11 , 

Redactie: F.v.Dijk, P.Juffermruis, A,Poels. 

J7e J At.RG/;NG No 11 14 novèmber 1963. 

Lens Zaka;.:0nda. 
Do 14 nov.:Juniorentraining. 
Vr 15 11 Seniorentraining. ' ·' 

Za 16 11 Junioren 4-5-6-.7-9-10-11-12-13. Pupillen 1-3-4.:.5-6-7. 
Zo 17." Senioren 1-3-4-5-6-7-8. Junioren 1-8. 
Ma 18 11 .Clubavond, juniorentraining, klaverjasdrive. 
Di 19 • 11 Juniorentraining. 
\,o 20 11 Senioren - Pupillentraining. 
Do 21 11 Juniorentraining. · 

---------
Ter kennismaking. 

., 
-Tot de mooiste clubbladen die ons in de loop der jaren· onder ogen 
kwamen, behoort de Lensrevue in dë gedaante, waarin wij zo· gec:1.uren-
de de jaren 1939-40-41 konden doeri verschijnen, . 
-Het is hartverwarmend bedrijf tijdens een vrij kwartiertjé erin te 
bladeren. l,lenie tafereeltje van het Lensverleden komt er hups. en 
speels uit gesprongen, zo pardo0s in ons ·geheucen. 
-:'3 februari 1941. In deze porfodo draalde ,,ïesker telkens met. 
voorzetten. . · 
27 epril 1941. Gpmerkelili-k waren de voorzetten van Masker en zijn 
penalty. 
-4 mei 1941. Na vijf minuten reeds 
ton. Frans was er deze middag zeer 
hem werd benut door •••••• 

wist Meskor zuiver 
goed in. Een goede 

te doelpun
voorzet van 

-Ziet U, on nu is deze bovengenoemde junior uit het toenmalige 
Lens A-junioronelftal ónze, voorzitter. Van voorzett0r word hij 
voorzitter. Blijkens de verslagen gegon hij do voorzetten dralend 
en onvast, maar hij behoefde slechts korte tijd om ,2e effectief te 
maken. Bij het voorzitten begon hij ook dralend, bescheidGn, met 
respect voor zijn voorganger. Gaarne verwachte·n wij in zijn nïeuwe 
functie eon soortgelijke .ontwikkeling als voorheen in zijn• vleuge-1'-
spol. 
-Het is ons bekend, dat velen de L0nsrevue lozen, ofschoon ziJ nooit 
op ons terrein komen aan de Hengelalaan. Voor hen lijkt het ons goed 
icJts over do heer Frans Mesker te ✓ortellen, ter kennisl!laking. ]';ij 
blijven natuurlijk onvolledig. · 
-Do huidige voorzitter meldde zich•in hot ja'.U" 1934 a~n bij het 
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secretarinat van Lens, Hij werd anngenom,:,n ·en speelde, tót het 
leger hem opeiste, j n onze gelederen. Yiij vel'loren hem nadie;1 ui'i; 
het oog. Toen hij na jareri op de voetbalvëldëri: kwa,11; wes ·het van
wege zijn beide zoons, d:i:e via hun school in GLS waren g"an ilpelen 
Kwam toen het heimwee nanr de oude club zijn rol vervulle::i? Vlij 
weten het niet, maar er was geen reden de hee1· en mevrouw Masker. 
met hun kinderen nie1; in 011ze kringen welkom te heten, toen :;ij 
zich bij ons presenteerden. Integendeel.· 'iiederzijé'.s lagen on lig-
gen ·de verh<Judingen goed. Moge het zo blijven. · 
-Indien de hoer Mesker last van zenuwen heeft, zijn het in elk ge
val stille z0nuv1en: hij doet en spne0kt opvallend rustig. Hij is 
stevig van bouw en kijkt U van achter zijn brilleglaz0n met vrien
delijke ogen aan. Het Nederlandse leger - fier draàgt hij 1s konings 
wapenrok - vindt in hem een toegewijd dienaar. ' 
-Moge Lens ook ond0r de nieuwe voorzitter verder bloeien. 

P .Juf formans. 
OFFICJEEL. 
In Ballotage : 
No 38:F.J .v.d.Beek 7-7-._46 Haagweg 509 b . 

Nieuw lid: 
No 471:H.J .B.K00tman • rieimarstr. 47 a 

"f,0er op de led0nlijst geplaatst. 
No 380:J.L.Veldink 9-4-44 vlb.Ypenburg. Lunterenstr. -117. 

Elftalkommissie: 
· Het bestuur zoekt nog uitbreiding van de elftalkommissie 

Hebt U li-iervoor suggesties of kent hiervoor ,kandidaten, voelt 
U er misschien zelf iets voor: Uw bericht •wordt gaarne ontvan
gen door het secretaria.c'lt, ·1,!ezenlaan 43, tel. 33 15 06 
A.s. zondag is d0 he0r L.Janss0n als bestuur!i.fgeváardigde op het 
vold aq.nwezig. 

VARIA~ 
-1/ij ontvincen e0n dankbetuiging v"an d0·heer en mevrouw Praalder--' 
Koster voor de ond0rvonèen belangstelling bij geleger.heid va n hun 
40 jarig huw0lijksherdenking. · 
·-De he0r Me0rshoek ·deelè0 ons de verloving mee van zijn zoon Poter 
met het finse meisje J atta Ok Konen. \1ij v,-ensen Zweedse Péter en zijn 
·,cerloofde van ·harto geluk. 
··On3e jongste junior, Aadje Tinnebro0k, is in h0t ziekenhuis rn"ri h:::,t 
,10s teillde weer herntellend ve.n een blindend.a:cmopera.tie o Hij hu.is-t 
jn Jozef 1, zaal 168" Ao.dje, hou,] .~G goGè.;; jongan" 
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-1,fon si:a!::) · alle r!ezoek naar do Lensfilm. Het verloren schaap is 
te.;recht. 
Van de Contact-Commissie. 

Traditiegetrouw zal er dit jaar vmer een klaverjas
drive worden ceo1'ganisee:;:-d. Deze zal dit keer worden Gehouden op 
vier achtereenvolgende maandagavonden, te weten: 18 en 25 november 
2 en 9 december. Aanvang '.!: 8 .15 uur. 
Er zal worden gespeeld met een zogemaamde "vaste maat". U kunt al
vast zelf een paar vormen, maar als dat niet gelukt is, kunt U toch_· 
ge,ruàt komen en op de speelavonden een partner zoeken. 
Bovendien zal er elke avond een prijs worden uitgereikt. \.ie alle 
avonden heeft meegespeeld, komt in aanmerkimg voor de totaleprijs. 
Inschrijvingen f2.- per paar. · · 
N.B. l',e kunnen alvast verklappen dat het jaarfeest zal worden ge
vierd.op 15 december. Houdt die avond vrij. 

UITSLAGEN. Junioren. 
AD0 - Lens 4 3-:é 
Voorbure - ·Lens 10 · 1-7 

Van het wedstrij·dfront. 

c.v.d.La-2n •. 

Van de 24 aan[_ceko.'S.diede wedstrijden werden er s;I.echts gespeeld 
beide junioren.- De andere vondón ,;een doorgang. als gevolg van de. 
reGenval,- met de daaraan verbonde'n narigheden. . . 
De twee wedstriyden, die dobrgang vonden, zullen we eens nader be
lichten. 
Lens. 4, bee;on tegen· AD0 vrij zwak, met' name de verdedicing, die te 
traag. ingreop, maar zich later goed hèrstelden. Jos de Viaart m::iakte 
in de eerste helft 1n foutje, die AD0 voorwaartsol) :re.sioluut afstraf
ten. De twee overige doelpunten van de r:;asthe.ron waren voor Jos 
echter onhoudbaar. (l:lisschien dat het ,:;ladde veld hiertoe z'n steen
tje bijdroeg) Frans Mesker hield voor Lens de sp()nninr:; de eerste 
he.lft erin door prachtig'tè doelpw:itèn. 3-1. Na do.rust was Lens 
veruit -de betere ·ploeg. Do achtcrhoe.de was er veel beter in en 
hield AD0 op een afstand. Het was weli!erom Fransje Mos.kor,_ die Lens 
teru[;-br-ac-ht op ·het verschil vàn 1 doelpunt." !Äaar hii3rJDG,G scheen al 
het kruit verschoten te zijn: Jammer dat deze wedstr_ijd voo;i:·nl voor 
de ruàt, toe.n vele kansen door te kort spel verloren gingen, 
eigenlijk-onnodir:; verloren is eegann. . 
Lens 10 had met Voorburg woinig moeite.. Da t~genpartij, die.eerst 
in B 6 speeld0, toon in B 9 en nu in C 8 speelt, had veel moeite 
volwaardig tor;enstand te biode.n. De hoge score bewijst dit wol, 
:;d'0ozion van hot feit, dat Voorburc slechts eenmaal het doolvvan 
de tce0npurtij bcuft gezien, maar dat vw.s ·:dan ook t:mt,Pon 001.1 dot.Üp~1ri.t 
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DG ccrs:te helft bracht een v0ol sterker Lens en een wanhopig 
,nanrzecr pover voetballend Voorburg. Do rust brak aan met oen 
: olijlm stcnd 1-1. Hot tec0ndn0lpunt kwam wel bij zonder goGd
koop tot stand, bij oen corner sprong do bal via een paar 
b,,non over de voor ons vGrkè0rdo kant van da doellijn. Na de 
rust draaide de Lcnsvoo:rhoode pas op ·volle toeren, Wie de doel 
punten fabriceorden was niet precies te volg0n, wel kunnen wc 
z0gg0n, dat do hole ploog er toe hoeft bijgedragen en zich or 
volledig voor heeft ingezet, Complimenten, jongens, voor hot 
voetbal, dat jullie op dit zware v0ld ten toon hebben· gespreid. 

Programma Senioren voor Zondag 17 novomb0r. 
2,uur Tcdiro 1 - Lens 1 Terr. Varkensoord t/o Feycnoord. R.dam 

Lens 2 vrij 
12.uur ADS - Lens 3 Terr. MonstGrseweg .t/o No 10 · Loosè.1ünen. 
2.uur Lens 4 - Ooievaars 2 · v0ld 1 geb 1 lok ~4 
2,uur Maasstraat 3 - Lens· 5 Terr. v.Brienanl. t/o Oosterspvrtp,'iiass, 

12.uur Lons 6 - NLS 2 vold 2 geb 1 lok 5-3 
12.uur RCDH - fams 7 Terr. Filmstad, Benoord_\3nhoutsev;eg. 
2,uur Lens 8 - DHC 10 veld 2 geb 1 lok 5-3 

DE OPSTELLINGEN. 
Lens l:C. v .d.Beek,Th, v ,Kleef ,J. v .d ,Knaap,H.Diotz,J. v ,-Dijk,.A.Linneweevcr 

J. v .Klmef, :, • v .EydGn,H.Rooduyn,L,Heni!riclÏs ,J .Ras. 
Ros, R.de \,anrt ,G.Looyostoin,R,Blok. 
Samenkomst. 12-30 uur Cafo 11 Hierck11 Apeldoornsol. füds pc,r bus. 

Lens 3 :N .Panneke0t, /,.Thomas ,J ,Meyer ,G.de Zwijger ,R,Roodböl,C,Peeters, 
\,. Vend0rbos ,M. v ,Helvenstcin,L.Thomas ,G. v .Duuren,P .c'.c Haas. 
Res.F.Burehouwt. · 

Lens 4:A.Vorbar0nds0,L.Hansscn,C.Voldink,R,Polman,J.Riel:l0n,D.St0yn, 
J .do ls. Fucnto ,C .Nuytens ,G.dc Hoor,d,M.Bruinsoa,r; ,Burrhouwt. 
Ros .J.\;itting. • 

Lons 5:G,Ek,Jlmuns ,J. v ,Dissol,F .Duym,Tul.Davis ,F. v .Dijk;M.Hcerschop, -
P.Burr:houwt,G.Johoo,J.Jagcr,P.Schultcn,H.Vroo!'lans. 
Ros.J.Kuypèrs, 

Lens 6:M.Suykerbuyk,O .Niouv1onhuiz0n,R.Boc!mr, A, v .\:ccrs ,J ,Brochud, 
C. v .Br0w:e:L,J .Busscl,J .do Iloer ,C ,Kras ,R.Gclauff ,A.dc Jone;.. 
Ros. C.v.Gein. -

Lons t?:A,Dlok,J. v ,1icsting, A,Krol,J ,Bom,A;Hoppenbrouwcrs ,H,fo.u,A, v. 
Luxomburg,R. l.Üstefold, A,Hoefhacol,H .Naastepad,H. v .;.;ostine. 
Ros ,A.Ilocker •. 

Lens 8:D.v.Leishout,R.Kuypors,A.Po0ls,,,.v.d,Laun,F,Divrhof,H.LÜling, 
N.Osse,J.Groonveld,T.Jc,nssen,E.tarmcrdam,H.v.Dijk. 
Res ,R.G0lauff. 
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9 uur o.an de heer J ,Linneweever Afschrijvingen voor vrijdagavond 
Slijkeinde 21 Tel 63 90 90, 
Proaramma Senioren voor zonda½ 24· november 1963: 
2.30 uur Spoorwijk - Lens 1 
12.- uur lens 2 - GSV 2 
2,- uur Lens 3 - Naaldwijk 

12.- uur BEC - Lens 4 

Van het wedstrijdfront. 

12.-uur Lens 5 - Vios 6 
12 .-uur OSC 3 - Lens 6 · 
-12.- uur Toofan 2 - Lens 7 

2,-uur Lens 8 ·- LVS 4 

\'Int komen eaat: Het eerste gaat zonda.'; in een wedstrijd voor de 
K.N.11.B. beker naar Todiro. Gozion het feit dat deze tegenstander 
ons volkomen onbekend is wagen wij ons niet aan oen voorspelling, 
wol echter spreken we do hoop uit dat ons eers:ho zoné'.ag we..:,r oen 
stapje verder in de bekerstrijd zal komen. 
Lens 3 wacht een hele zwarü opg-we, nl Gon uitwedstrijd tegen ADS 
r.anneor hot derde net zo -vinni:J ( en mGt wnt moor. celuk) yun _zich 
afbijt als tecen BfvlT wie weet wordt hot 0orste puntje b:j.nnci:i:,ehaald 
Het vierde krijgt in Ooievaars al evenmin e0n wnlk. ~ov<:1r ,daze togon 
stander blijkt onze jong,ms nu niet bepaald t0 licr;0n •. Koni, mannen 
van Lons 4, bestook dez0 tegenpartij nu eens met.hnar ei7en wapens 
W'lnt pas dan zit er een kansje voor jullie in. . · · 
Lens 5 ggat naar Maasstraat 3 Gn zal he-t /2ók niet GOmakktJlijk krij
~1en, cazi0n de vechtlust v-2.n d0z0. _te[;cnstélndors. V,3nnccr· ~r hior een 
puntj" uit:,ohaald wordt- zou.don W'-' da1; nl h<3ol r.io:~i vinden. 
Hot zesde spc1elt thuis togen NLS 2 .èn znl in é'.ezo. wedstrijd_ allo zei
len moeten bijzetten om do puntjes aan do Honr;ololaan_ t? _houden. 
Voorlopig lijkt ons oen puntcnv,:,rdelinc niet onwaarschijnlijk_. 
Lens 7 gaat -naar RCDH 2 .:in hooft, :7,czien de cons.tand goodo yorm van 
dit elftal, ·ooslist 'de beste papieren. \'ic zien het zovend,e da.n ook 
wel beide punten meenemen, . . 
Het achtste -ontmoet DHG, KoplopGr in do afdclinr:; met nog ;,:c,en vcrlios 
partij. Lens 8 zal het dan ook v;el hG,'1 zwaar te verduren. krij:;en 
en hot zal ons m0avallen als or ÓÓn puntje, uit qit duel wordt ovor
eehoudon. 
?ROG!W,IMA JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR Zf,TERD/,G 16 november 1963 
L E T O P ·D E A A N V A N G S T IJ D E N. 
2.15 uur Lens 4 - VCS 4 G 1 L 4/3 V 1 
3 .JO uur 1cns 5 ~ DHC 4 G 1 L 5/3 V 1 
3.30 uur Lens 6 - Quick 9 G 2 L 5/3 V 2 
2.15 uur Lans 7 - tJJO 18 G 2 L 5/3 V 2 
2.15 uur Lans 9 - RVC 12 G 2 L 6/4 V 3 . 
2 .15 uur (.'uick 13 - Lens -10 Torr. Savorin Lohmanla-:tn 
3 .JO uur LGns 11 - \'ostlandiot G 2 L 6/4 V 3 



101-. 

LET OP DE AANVANG S TIJ D·E N. 
2.15 uur S V 35 6 - Lens 12 Terr. Viaalsdorperlaan 
2,15 l.lllr Duno 7 -· Lons D crerr. Mgr .• Nolenslaán 
0 0 K D E P U P I L L E N B E G I N N E N V R O E G E" R. 
1.30 uur RVC P 1 - Lens P 1 ·Terr. Schaapweg. 
1:30 uur Lcms P 3 - HMSH P 1 . G 1 V 1 L 5/3 
1.30 uur Duindorp S.V -Lons P 4 Torr. Ockenburgh 
1.30 uur Spoorwijk ? 2 - Lens P 5 Terr. Hengcloiaan. · 
1.30 l.lllr Lens P 6 - HDV P 2 G 2 L 5/3 V 2 
1.30 uur Lens P 7 - OSC P 4 G 2 L 6/4.·V 3 

DE C,PSTELLINGEN. · 
Lens 4 :als vorige week. Ros.· H.Brandenburg,J.Groothuizen. 

Loider.dhr.J"v.Gastel. (zie reserve programma) . 
Lens 5 :R.Bruggcmans,J,Groothuizon,F,Meycr,H.~othkrans,T.Bruins, 

N .Koot,,F. v .d.Br001;1or ,C. Verva°'rt ,H.Brandonbur;3,J .Midd~l-
do:bp,J .Ho ins. ( zie reserve pr:ic;ramma) ··· · · ·· 
Ros .Th,Brochard. Leider.dhr.C. v :d.Beck. 

Lens 6 :R.Overtoom,M.Broekc ,J. v .Dissol,H.Suykerbuyk,F .v .Bcheemen, 
J .Lieshout ,H.Ha.ssine,F .Straathof ,R.de Groot,R. v .Broekhuizen, 
R.Eykelhof, (zie reserve programma ) . . ·· · · 

·Res.C.Rcabcl .. Loider.dhr. A,Linnc~uever. 
Lens 7 :G.Çrama,J.v.d.Zalm,A,Duym;J.Nuyen,A.v.Es~TH.Duys,C.Rcabcl, 

A.Claassen,J,Smeele,J,Janssen,A,do Brouwer. 
Ros.J .Vcrschuyl,C.dà Jong. 'Leider. dhr.·H.Keetman, 

Lens 9 :H .Crama,J. Verheugd,R. v .d.Bcmt,R.Nieuwenhuis ,R.v .Bohcemen, 
P.de Jongh,A.Hop,A,Janssen,J .Frátz,A.Kortekaas,W.Koetll)all, · 
Ros .J .iiobbcrs, Lcider.dhr.J .Borsboom. (zio ros .programma) 

Lens lü:A.Vcrva1J,rt,J.Schouw,J.Colpa,G.de Hoocd,B.Kool,P.v.d.Aar, 
C. v. Velzcn,B .Hooccvoen,E.Bakkers ,H.Bijstcrvold,D.Holt.··,·. 
Res.R.v,hassem. Leidor.dhr.E,Sarolea. (zie ros. procrrumni) 
Sam,rnkom;it 1..45 uur Thoroockclaan hoek L,v.Mcerêacrvoort. 

Lens 11 :C .Grimbcrgert,J .\iebbers ,R,Guit ,G.Stevens ,J ,Eg!::orts ,B. v .Spronr:; 
Th.Hoofna(;ul,T .Hecr§chop,J .• de Jongh,J .• Helt, A.Luscucre. ··· ·· · •-: 
B.es.G.Bruinsma, Lêidc,r.dhr.C .• Vérv.aart. -{ -ziO:.res. programm,1}·. 

Lens 12:B.Lustenhuuwer,G.Duyvesteyn,J.Blok,Th.JanssQn,A.v.Esscn,F.v.d. 
Berg ,P .Hcomskerk,B .Epskamp, A,Hambrook,J. Cvorl::oek, A.Bidcrbcek. 
ites.J .Kaandorp.Loidor.dhr.P.Epskamp, · · · · ., · · 
Sam. 1.20 uur Lijnkamp do la Reywcg (hoek Loosduinscwo1) 

Lens 13 :C .Groen,N. v .Loouwon,C .Lallot ,L.Duys,J. Verbaroridse ,F .Helvonstoyn 
A,BoGgia,A.Jehee,J.Schutto,C,Blok,F,do Heer. . 
Res.?.v.Dijk, Leider.dhr A,Blok. 
Sam8nko8st.1.40 uur Thorbockelaan hoek Haagwog. 
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De volgende spelers worden_ om 2 ,- uur verwacht bij de zaal Marter-
rade 14- voor -training. J .Baptist ,P- v .d."Broo:aer;1L,JungschlÜgor, 
J .Demeyer ,A,Eykmans ,R . .A.do Jong,B.Kio.kcns ,H.Mejaa,Th .. '.Ghoma:::sen_, 
Als hun wedstrijd niet doorgaat bovendien: C ,Gl'OE.'n,C ,L2J110t, A,Jehee, 
.LSchutte,F.da l!ee.r·,J.Verbar·endso, Leider dhr-1!.Dietz. 
Gijmschoenen meebrengen (mam: géén· zwarte). 
Lens P l:B. v. d.Lairn ,G.Br-uinsma,G, Vredeveld,V: .Kouvionhoven,F, v .Bagcum 

G. v.d. Volde ,ll. v .Hulst,M.de lht,H .Eggers ,J .Di.sseldorp, 
,1. v.d. Velde. Res .P .de Vries ,F .Disseldorp. LG;i.g._e:r: ,_dhr,Bo:r:sboom 
·Samenkomst. 1 .- uur llanE,(Üolaan -h0ek Loevesteynlac,n. 

Lcms P- 3 :P ,A. do Hann,H ,D-inkürs, P.F. do l!aan,P .Blanken, 1,, .Scholtons, 
C.v.Deolon,A.Huis,P.Heerema,F.Klink,J.Rient~es,R.Geurtsen 
Res.P.v.Doeveron,C.v.Liere. Leider.dhr.J.v;d.Knanp. 

Lens P 4:P .Mil tenburi:;,P .Manders ,R.Hoefnagel,P .Cormont ,H.Berlo, 
T .Mars,P .Hop,;: ,Englebert,C .J .Groen,F .Cobben,H.Liefforing 
Res.B.H~efnagel,E,v.d.Broek, Leidor.dhr,L.Pinkso. 
Samenkomst. 1.- uur Leyv10c hoek-Hengolola.'.tll,-2f_· 

1.10 uur Thorbeckelaan hook Haae;weg. 
Lens P 5:1..Hesen;A.Hoitink,Th;Booms,J.Ee;berts,H,Schwàb,E.Verschoor 

J.Keetman,G.Vink,F.de Kieyn,E.de Groot,R.Bos • 
.il.os .T .Kuip,P. v,è\.Steen.L/élider .dhr .P.de Haas. 
Samenkomst.1.15 uur ineang Lensterrein. 

Lens P 6:R.Berckenkamp,C.Esser,G.v.Boveren,F.Theunissen,R.Vinken
stcyniB.v.Gorkum,C.de Brabander,C.do Graaf,G.Pellikaan, 
J.Hoysbereh,L.Rothkrans, 
Res.P.!llourik,P,Lustenhuuwer,Leider.dhr.C.d0 Heer; 

Lens P 7:R.Krul,N-Hoefnngel,L.v,Leouwen,P.Dombure,N.Dijsselbloom, 
F .Merkos ,F .è.e Vos ,M. v .Dorp,A.Reeu11ijk,H,0vertoom,M.Koppenol 
Res.P.Egberts,R,v.dStoèn, Leider.dhr.C.Krns. 

Reserve programma: 
Voor zaterdag is er het volgende reserveprogramma: 
In de zct'!l Marterrade 14:om 3.30 uur(dus om J.20 uur anraviozig) 
Lens 9 + K.v. Volzen;E,Bakkors,H.Egborts,J .de Jongh,1,Tettoro. • 
(di~ 'reserve programma gaat alleen_ do0r als de velden zijn d'gekeurd 
In do zaal Horschelstr. om 2.- aanwezig: Lens 5 ( behalve do jon~ons 
die om 3.30 uur komen) +:!if.Braeke,H.Suykerbliyk,F.v.!Johaemen,J.Lios
hout ,F .Str~.athof,R; v ,Brookhuizen,R.Eykelhof ,R.0vortoom,1!.Hnssin!è,-
om J.20 uur aanwezig: Lens 4 'la H.Brand0nburg,J.Groothuizen,J.Hoins, 
Th.d0 Bruins. 
Programma Junioren vonr Znndng 17 november. 
12. - uur Lens 1 - Vue 1 G 2 L 6l4v3 
2.30 uur GDS 3 - Lens 8 Te;;.-r. Noordweg, 

A11ïENTIB JUNIOREN LrJ PUPILL"3N" Afschrljvingon v:r-:.jdar:_-çavonè. tusr.cn 
6"30 o.n 7 .. ;o u1r• a2.n dh1."~ VrC-:1.::it::ü~ 'l1orr:ator.s'Gr.166 '.?ol 3J 99 00. 
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DE OPST.2LLINGEN. 
L8ns l:A. v .d.Le0uw,J. v .Adrichem,R.SchlÜter ,C .de H0er ,,; • Ver baron d 

s8 ,C. v .Bo.'.11,H .Groothuizen,J .K0etman,F .Wubb0n,L,Ri01nen, 
H.Zoet. Ros .G.Ra,iphonst,D. v .d.Steen Leider_.dhr.A; v .Gastol 

Lens 8:./,..da Vrios,F.Herremans,C.v.d.Geld,F.N0ecka,R.Brandenbur6 
J .",dlmot ,E.Dogener,R. v .Ackar ,G.Ysobrands ,C .Rooduyn,R.Blok 
Res.R.Co.mphuizen,R.Holsheimer, Loidor.dhr Herromans. 
Samenkomst. 2.- uur Loywee hoek Hongololaan; 

Nfot opk0me.n. wegens niet opkomen in het afgr.llopen ·weekeinde 
worden P.Mourik, on E v.d.Brook 2x als reserve opgesteld. Hot 
niet opkomen van C.Esser bloek oen geldige reden te hebben. Zijn 
reservebeurten komen dus to vervallen. 
Pror.;rammn Junioren. vqor zaterdag en zond,ig. · 23 en 24 november 
Lens 5 - Quick Stops,Lens 6 - -Concordia; Lens 7 ---' Oromvliet, Lens9 
SHS 11, Lans 10 -Voorburg, Spoorwijk - Lens 11, V:ilhelr.ius - Lens 12, 
Lens lJ. - IiHBRK. 
Velo 1-: L,ms 1, Vredenb. - Lens 2; Lens 3 - Rava, "DHL - Lens 8, 
Pupillen. 
Lens 1 - J)uindorp, Rava - Lens 2, die Har.;he - Lens 3, Lens 4 -Belorit 
Lens 5 - Vios, Juv.ontas,- Lens 6, CSC· - ·L0ns_ 7. · 

TerroinkGurirrfren. 
b.f~elopon zondag zijne~ noeal wat vreemd~ boslissihgcn gonomon, wat 
botroft tcrroinkcurin~an. Uit do veld rvactics, ~ die ik dap.romtrent 
opving, yol,;rm hi0r onk8le. Duinclorp sv~ Spoorvlijk:tèrr·. r.;oodgok.:>urd 
ook do schoictsrechter acht om tw~alf uur· hot vold· bospoolb~e.r, dus, •• 
do wodstrijd vangt aan. Enk2lo min;· na hot bogtnsiznatl· stormt 0On 
g0moentofunctionaris hot veld- op on ::;elast· do'. schuié!si:ochtor, do woc:
strijd t" staken. Tolour,;osteld druipen spelers af; l\!ijh vr,ccd,; nu hoc· 
vor ge~oentofunctionarisson en schoidsr~chters·kunnon gaan. H0t zolfd, 
geval bij ,10nkvle Lonsolftallen. Gris Jo maakte ongoveor hot zelfdo moJ 
hoowol hier do wedstrijd ·togen Quick Steps nae niit was bot;onnori. • Lon: 
5 è.ito, ook hier weer oen ::indcrc porsoon i:lc.n d~ schoidsr0chtor; die o; 
12,-uur het veld e0cdeokourd had, dfo beslist. Zei zullen wol moor tor, 
kouringsgGval~en bovroumd hebben op doz0 tri0stó zond~c; De juist
heid betwij'f_cl _ ik niet, m::iar 11io zijn hiertoe feitelijk bovoof:'d, on 
. . . 
tot hoqvcr kurinon dcza m~ns.eri ga.,.in .•. ?•??? 

F,v.Dijk. 
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DE LE NS RE VU E. 

:,oekblad v .d.R.K. V. V. 11 LENIG EN SNEL11 

Redactie:F.v.Dijk, P.Juffermans, A.Poels. . . . 

37e JAARGANG No 12 21 nove!Jlbe~ J.~63. 

Lens Z<ika:J.enda. 
Do:21 nov. Juniorentrainin~. . ~ 

\Vr: 22 11 Seniç,rentraining. 
Za:23 11 .;Tunioren 5-6-7-9-11, .Pup:illèn 1-2-3. . 
Zo:24 11 Senioren 1-2-3-4-5-6.:.7-8, Junioren 1-2-J-8. 
Ma:25 11 Clubavond, Junior0ntrainin5, Klaverjas drive .. 
Di: 26 11 Juniorentraining. 
Vm :27 11 Senioren- Pupillentraj_ning. 
Dc:28 11 JuniorentraJ.ning'. 

Peter Kemper. ' . Het Binnenhof van 14 november 1.1: Peter Kemper, eon paar jaar 
geleden nog steunpilaar·van do Hag_gse vierdeklasser Lenig en Snel, 
groeide tot een ongekende hoogto. Kemper en Brusselers speelde mot 
een rust, die bijna angstvmkkend was. 

"Zo speelden ,Joon· tempo", zei Peter, dio kennelijk mot d:_, schei
ding van zijn haar meer moeite had, dan hij met de fam,mzo, D,ï.oy had , 
gehad, 11 Als. ze de ,bal kregen, vint;ên zo die steeds ovcJn op on dat 
gaf jo de kans om zo aan to vallen on in duels waren zo helo"1élal 
niet bos.t. 11 

Tot, zover ons Binnenhof in oon boschouwinc ovor do wedstrijd 
van P.S.V tegor het Bulgélarso Spartn.k. in Plovno.· Do tooknmst zal 
loran, wat er bij Peter noe m<èer ~i•t de bus komt. Hot heden ,;i1; . 
vol beloften on zi.jn verleden is v.tiinig minder grandioos. Van ineot 
af w2s hot a2n hom _to zion, do.t do, sp~rt de •jongen in hot blood 
znt. De notabolon uit ?uco, Juco on Eco mochten al van mening vor
schillon omtr,:int c;e. plaats, die Poter in 13.on elftal moos't innemen 
om hot zo sterk mogelijk te maken,'. ov03r zijn capaciteiten heerste 
do srootst mo;;elijko oonsteml!!irrhoid. Men kon hem onder· do lat zot
ten, in do voorhoodo opstellen of hom in do verdodiging oen rol 
laten spelen, overal 1',(aS hij zijn plaats waard, zij hot me·t grr,- · 
dueel verschiL Geen vmndor derhalve, dat Lens in het Haagsjeu[;d
elftal, dat op 15 april 196C nanr Engeland afroisdél, verte;:;enwooi;:-
digd werd door ?eter Kemper ( samen met 1,il VendorbÓs). En dat · 
ook het Nederlands Militairen elftal Poter ontdekt·e, vorbaasdo al 
evenmin. Frappant zijn do successen~ dia onzo jonge vriend mocht 
bereiken op onzo famcmzo Lonsjuniorsportdat;en, zoals uit ond0r-
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staande blijkt. Het was alle ja ren hetzelfde: Peter nummer 1 
in zijn r;roop. 
1954. 50 m no 1: vorsprin[;on 4.10 m: blokjeirapen no l:bal

ingooien 12.70 m: dribbelen 9,4 seconde, -
1955. blokjesrapen no 1: 60m no. 6: springen 4.40 m: balin

gooien l4.80 m dribbelen 13,2 seconde. 
1956. 80 m no 1: verspringen 4.90 m: hoog 1.40 m: 400. m no 1: 

doelschieten 8 p: dribbelen 13.J sec. ingooien 15,60 m 
1957. 80 m No 1: ver 4.65 m: hoog 1.50 m: doolschioton 14 p: 

é:ribbelen 11 soc. ingooien 18.10.m: 400 m no 1. 
1958. 100 m no 1: 860 m no 1: ingooien, 18 m: hoog 1.55 m: 

ver 5.35 m: doolschieton 16 p: dribbelen 10.5·sec. 
paalschieton 3 p. · 

1959. 100 m no 2: hoog 1.60 m: kogelstoten 12.32 m: c1ribbolen 
10.4 sec. doelschieten 20 p: balgooieri 22.20 m: bal-
drijven 12.4 sec: 800 m no 1. ; . 

Feters kunnen groeide met de .Jaren. Zijn ijver kon 
nauwelijks groeien: hij was trouw als do boste on steeds ac
tief. Door zijn activiteit blaak hij altijd weer een voorbeeld 
voor zijn elft~lgenoten. In hot behalen van het Kempioenschap 
door hat ouds~e juniorelftal in klàsse A 1 (1959-1960) had 
Kemper eon belangrijk aandeel. Geen club verliest gaarne zo'n 
sp0lor. En toch •••• toen do hoe.r Houk"s op de j aarverc,:,_dering 
van 14 juli 1961 meedoelclo, dat Peter _!foraper semi-prof werd 
bij P.S.V. wisten wij.naast do spijt over ons verlies toch de 
vreugde om de promotie van oen onzer beste Lensvrienden. 

He zouden al deze dingen niet schrijven, als wij maar 
even konden vermoeden, dat Peter de weelde niet kon dr~gen. 
Hij was echter nuchter genoeg om ook zijn HBS-studie niet te 
ver.iaarlozen. Hij is ook nuchter genoeg om ook nu zijn studie· 
voorrang te eeven boven het spel. Hij is nuchter genoeg om de 
betrekkelijkheid van al dat leuke gesport in te zien. lie zûl
len hem nooit naast zijn schoenen zien wandelen. 

Peter, het e;a je eoed. En.al speel je noe e-.,ns met het 
wereldelftal tegen de maanmannetjes of de Venusvrouvitjes, je 
blijft onze Peter, de ?eter van Lans, de club van je jouud. 

· · P.Jufformans •. 
Training. In verband met de wedstrijd PSV - Spartak zal do 
trainini:; voor de selectie-groep op 27 nov. a.s nie:;t doorga(l!l. 
En overleg met trainer Franke is nu besloten de training voor 
deze JrÓep op vrijdag 29 november te houden. 

Natuurlij]!: zijn do andere senioren voor de vrijdagavonè, 
ook van harte v:e;,lkor.i. 

Tech.Comm. 

• 
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!l.El.S tuurs1wdede l inr:. 
Nog slechts een enkele maal zal ~.e Lensrevue "naakt" in U,1 

bu::; vallen. De~e weck zal de laatste hand c;elorsd worden aan het· 
cliché, zodat· de drukke:..· volger:de weck aan het nieuwe pak .!:an be -
ginnen. 

De beeroting zal W'l.t langer op zfoh laton wachtc,n dan go-.,01:r;-t; 
zou zijn. De ponnineuocster is nog bezig de boab?r. b.::!..j ta wcrlr.en 
over de maande!~ juli; e.uguGtns, septGmber en oktobc1 .. ~ /i..an de loJ.e:1. 
on donaL.1or~, die pc:i. .. it,CQCCo betalen en de laatste r.~~~!.t1den geen 
incasseerder hebb3n ge~ien, zal deze v10,.;k een bericht hiorovGr ·,;O:',."

den gezonden, Helpt U ons de achlbcrr:tand zo sr,el mogelij1: in te lopen. 
Onze typiste juffrouw Groothuizen kan de eerste weken van ècc, 

do Lensrovuo niot klaarmaken. 1:,ie kan enkele weken cleza taak van 
haar overnemen? Een lid, een donatuer misschien, of ;,en e;roto broer 
of zus, vader of moGdor van oen junior? Kijk eens rond on bel even: 
33 15 06. 

In ballotago; 
no 38 F.J.M.v.d.Beek 7.7 .46 Haagweg 509 b 
no 39 B ,N .de Vries 16. 8.52 Sterrenoord 72 
no 40 H.G.Blanken 3. 7.46 Apoldoornsolaan 38 
no 41 A.H .Flohr 6. 1.54 Vredeoord 78 
no 42 P.'..J .Gulikors 1. 2.44 ï, e zelr aè.0 187 
no 43 J.t..J;..v.Ineen 24.11.48 ,,oonstode 70 

bestuursverr:aderinr:: 
Heren bestuursleden, vrijdag 22 ·november v;ordt bestuursvergade

ring \;ohouden t.h. v. de heor Mcershoek, Berbcrisstraat 59. 
Bestuursafrrcvnardi,::de-: -

A.s. zondag is de heer L.J:i.nssen nnnwezie nls vertegeni10ordigor 
van hot bestuur. 

\ / Secretariaat.-
Van de contactcommissie: 

. J;)oor de sltlchto weorsor.istnndilf- ,~,·~n was de opkomst op do eerste 
KJ'.avci- j nsavond niet zo gev•eldic, Desondanks is h0t toch oen ge zelli
ee ka2.rtavond geworC:on. De oorsta prijs werd g0v10nfäm door d0 H.H.· 
v.d. Velde e:i Pacqué op do voot gevol,.;d door de H .H Te Moy or, de Hna:,. 
De contactcommissie hoeft nu. boslotcn dat de drive. volgende )70ek, dus 
25 nov" zal b0t:iru1en, om con ieder nl3 no13 in de c;olegenhoid t0 nt,el
len o-:in kansje te r.iakcn op OJn d0r prijzon. Lij, vorwnchton d'!n ock 
dat U in erote Getale cnnw0ziG zult zijn. 
N.B. D..,nkt U ,ian 15 docomb<,r. C.v.d.Lcwn. 
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~porttoto, 

Toto no 13 leek niet ~o moeilijk to ziJn, ,,;ezien he·;; 
foit, dat er zondagavond j :,1" rcedD 35 meldingen met O fot~.~,3n, 

op dG V0rlcngde Tolv:eg \?aren binn~ngel::ociG.': on ca~ 125 wet 1 fcï.:t 

Hot prGtti30 is te vmten, dat 011dcr do~c gelukkiG.J:n z'.:.c.:h. ook 

crdge L0nspooleru bevinden. On.zo ~artclijke gclul:v·e:1::icn G!l r;ij 

ncn:cn aan, c1c.t heJw uit te 1::aro.r! bedraJ ongetv1ljfeld do Sint l\I:U'.".o-
12.nsvraugde z:1.l verhogen ... Voor ·degenen, die niet zo foi--tt:inlijk 

v1aron, geldt het motto doorzetten, wnnt hc,t i3 no(; geCl: pnl.:jef.l-• 

avonè.. Du~ wie r:ect, vmt voor U nog is weg6ologdo 

Veel suksos Toto- commi.s8iël. 

Zrocrarama Senioren voor Zondag 24 
2.30 uur Spoorwijk - Lens 1 

november. 
Terr. Hengelolaan. 

12. - uur Lens 2 - GSV 2 
2. - uur Lens 3 - Naaldwijk 2 

12. - uur BEG - Lens 4 Terr. 
12. - uur Lens 5 - VIOS 6 
12. - uur OSC 3 - Lens 6 Torr. 
12. - uur Toofan 2 - Lens 7 
2. - uur Lens g - NLS 4 

DE OPSTELLINGEN: 

veld 1. geb. 1 lok 5-3 
veld 1. geb. 1 lok 6-4 

Gem, Sportpark nrcsserskadc 
veld 2, seb. 2 lek 5-3 

Hoekvmters±, .. :i.t Voorburg. 
Terr. èckonbur[;h. 
veld 2. geb. 2 lok.5-3 

Delft. 

Lens l:C.v.d.Bcek,B.Hondrichs,J.v.d.Knaap,H.Dietz,J.v.Dijk,A.Liri

ncwe-over,J. v .Kloc,f ,ï,. v .Eydón,H,Rooé'uyn,L.Hcndrichs ,J ,Ras. 
Res.H.?.v.d . .Spek,h.de haart,Th.v.Klaef. 
Samenkomst 1.30 uur clubgebouw. 

Lens 2:R.do vianrt ,A. Thomas ,H .Kamper ,R.Blok,L.Thamas ,M.v ,Zilfhout, 

H.Jncobs,G.Looycstoin,Th.v.Kloof,H.P.v.d.Spok,P.dc Haas. 
Ros.L.Jansscn. Leider. dhr. L.tc Mey. 

Lens 3 :G.Hallcon,li .Hanson,J .Meier ,G,Komper• an,.tl..Roodbol,C .Peeters 
\',.Vonderbos,M.v.Helvcnsteyn~F.i3urghouwt,G.d0 Zwijg0r,G.v.Duron 
Ros. Vi .Stoové. · · 

Lens 4= r" Verbaron<lsc ,L.Hansson,C. Voldink,R.Polman,N.Pnnnclmot,B .Stc;yn, 
J.do ln Fuente,J,Rio• on,J.Y.itting,M.Bruins• a,G.dc Hoogd, 
Ros .c .Nuytens. 

Lons 5 :G.Ekolm~.ns ,J. v .Dissol,F .Duy• ,tl.Davfo ,F. V ,Dijk,J" v :.,cors ,J .Jncor, 

J .Kuypcrs,l' .Schulton,G.Johoe ,H. Vroomo.ns, 
,fos.? .Bereenhcno,:,;ouwon. 

Lens 6:lil.Suykorbuyk,C .Niouv.on.liuizon,E.LÖwonstoyn,J. v .d.Kloy ,J .Drochcrd, 

R.Bockor,J.v.Bussol,J.do Boor,C,J(ras,R.Golnuff,A.dc JonG. 
,1.0s.C.v.Goin. 
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Ler.s 7 :J .Prij tors ,J oV .,icsting,A.Krol,A.3lok,A.Hopp,,nbrouwcrs ,H.L,m, 
A. v .Luxenib:;rg ,R"IiÜstefeld,.A"Hcefn2.gel ,H .r:e.~s tapad,H. VicStJng. 

· Ros ,C. v .BrcmgoL . 
L:J,nD 8 :Du v .Licoho1:..t,A~B11yG ;A. .. Poelc 7 fi. ·: .d"La~n,lt., .. Bicrhof ;1E• ,,inrmerdCT:1 

.J .Grocnevc.,J.d,N .Ocse, T .Jan.sc.,:i,I,'. Voclbchr ,H. v ,Dj jk .. 
Po~ n 1~•1 . 
-~ U• l.Lo 1,J,_lng .. 

i~s~hrijv~.Ógon vÓÓi.'" Vrijd~gavond 9 uur a:'ln è.~ heer J" Li.nncweover, 
Slijbinde 21.. te)_. G3 90 90, 
Proi".;.;rtc'1~n_Sonlore!1 vo~r ·ZandaEZ J. c1oc2~pcF.e 
2. - uur Lens l - DSO 1 2. - uur RA.VA 6 - Lens 5 

12. -'- nur HVV 3 - Lens 2 2.30 uur Lens 6 - VVP 5 
12. - uur BMT 2 - Lens 3 12. - uur Lens 7 - Gona 4 
12. - uur Lens 4 - Paraat 4 12. - uur Taurus 5 - Lens 8 

Pro~r~Tima Junioren en ?upillen voor Zaterdag 23 november. 
LE T C' P D E A l. N V A N G S T I J L E N. 
3 .15 uur Lens 5 - lluick Steps 6 G 1 L 5/3 V 1 
3.15 uur Lens 6 ~ Concordia 2 G 2 L 5/3 V.2 
3.15 uur Cromvliet 4 - Lens 7 Terr. Rcderijkcrstraat. 
3.15 uur Lens 9 - SHS 11 G 2 L 6/4 V il 
2. - uur Spoorwijk 5 - Lens 11 Terr. H.ingelolaan. 
Lens 10- 11- 12-.13. zie reserveprogramma. 
1.45 uur Lens P 1 - Duindorp P 1 G 1 L 4/3 V 1 
1.45 uur Lens ? 2 - VIOS ? 2 () 2 L 5/3 V 2 
1.45 uur L.Jns P 3 - Coleritas r 3 G 2 L 6/ 4 V 3 
De overige pupillen wedstrijden zijn uitgesteld •. Voor een doel van 
deze pupillen is er zaterdag zaaltraining. Zie elders in do Lehsrovuo 
DE O?STELLINGENi 
:Wns 5:R.Druggemans,J.Groothuizen,F,Meyer,H.Rothkrans,Th.D~ins,N.Koot 

F. v .d.Broemer ,c. Vervaart ,H.Brandonburg,J .Mi<f!deldorp ,J .He ins. 
H.os.Th.Brochard. Leider. dhr.C.v.d.Deek. 

Lens 6:R.Ovortoom,M.Broeke ,J. v .Dissel,H.Suykorbuyk,F. v .Bo:rnomon,J .Lies 
hout ,H.Hassin:;,F .Straathof ,R.d0 Groot ,r:. v ,IJroekhui:;:;cn,R.~ykol-
hof. ,les .J .Baptist, Leider. dh1·. A.Linnowocver. 

Lens 7:G.Orama,J.v.d.Zalm,A.Duym,J.Nuyon,A.v.Es,Th,])iys,C.Roabcl, 
A,Claass0n,J .Srae0lc, J "Janss..:.::n,:J...dc Brouwer. 
Rcs.A.dc Vrios,J.Vc,rschuyl. Loider. dhr. J"Koctm..-,_n. 
Samonko• st. 2.30 uur Veluweplein. 

Lens 9:H.Crama,H. Verhougd,R. v.d. Bcmt,R.Niouwcn•mis ,R. v .Eohoemon, 
P .du Joneh: A.Hop, b.~ J ans:Jon,J ... Frotz, A"Kort.okans ;it~.Keotmun. 
Rcs.O.v.Velzcn,G.de Hoogd, Lcider.dh:-,J.Boroboon. 

Lens 11 :C.Grimborèon,J .l.obbcrs ,R .. Gult,J .Holt ,H,Egbcrts ,B. v .tl.Sprong, 
G.Stcvons·, T ,Heorschop,J .de Jongh,Th.Hoofl::!ai,01, ;~.Luuscnoro. 
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11, Ros.B.Hoogevoen,B.Epskamp. Loider.dhr.C.Vervaart. 
P l:B. v .tl.Lans ,G.Bruinsma,G, Vrodoveld,W ,Kouwer.hovon,F. v. 

Baggum,G. v.d. Velèe ,H. v .Hulst ,RLdo V/it,H.Eggors ,J .Dio:iel
dorp,L. v. d, Velde. 
Ros .P .lib.ndors. t0ide:::-. c1.jj.r. J .Borsboom. 

P 2 :P .Jt.de Haan,F .Dissoldorp,C .S.,hrover ,R,Kro.an0n,R.Bo;:;isch, 
L.Egb8rils ,G. Vervo.art,G.Cromborgo ,P.do Vries ,A,Hook,P .v .Doo-
vcranc RcsoR~Bos. Loidor.dh~oA~Bogisch 

P 3: P ,Milto;,lm.rg,H ,D;n.ke:::-s ,P .F .de Haan,P .Blo.nlwn,H. v .Loe,,won, 
C. v ,Deelen, A,Hu5.s ,P ,Heerem8.,F ,Klink,J ,RiGntjos ,R,G,,urtson. 
Ros.W,Scholtens. Leider.dhr,J.v.d.Knaap" 

1 

Inlevering keuringsformulieren: 
Do volgende jongens, die op 25 september zijn gokeu.rd, moeten 

het nog in hun besit zijnde keuringsformulier (mot rode opdruk) 
9.)!!go.and opzenden naar het Jucosocretariaat: C.do Gracl',C,J.Groon, 
B .Hoofnagel,N .Hoefnagol,R.Hoofna5el,R,Holshoimcr ,J. A,Holt ,P .Hop, 
F.Klink,tl.Poters,R.Ravensteyn,J.Vorschuyl,J.Vos,F.de Vos,H.Overtoom, 
Hctzolfde geldt voor M.v.Dorp, die al eerder gekeurd wond. 

Rescrvoproar3J!l1Ila 1 
Indien a.s 'zaterdag onze volden ZJ.Jn afgolwurd is or in do za~l 
Martorrado 12 resorvoprogramm:i. voor do volg;:rnd0 j oné;ons: 
14.- uur (dus 13,50 uur Ell'.nwezig) P.v.d.Aan,H.Bijstcrveld,J.Colpo., 
D.Hmlt,B.Kool,K.Schouw,~.Verv:i.art,G.de Hooed,B.Hoogcvo~n,G.Stovens, 
T.Hcorschop,B. -.i.d.Sprong,C .Grimbergc ,J ,\;cbbors, Th,Hoofnacol. 
15.30 uur R.Guit,J ,Holt,A,Luscuore,B.Lustenhouwer,G.Duivonstoyn,J .Blok, 
Th.Jansson, i,, v .Esson,F. v .d,Berg,P .Ho0mskerk,B .Epskc,mp, i,,H:::n:ibrook, 
J .Ovorbeek,A.Bildurboek,J ._Ko.andcrp,A.Joheo,P. v ,Dijk,N. v .Loc,uv1cn, . 
R. v .1vassem,H .Moj o.n,c .Blpk. 

Pupillentraining, 
Voor ~atordag a.s ziJn de wedstrijden van P 4 t/m 7 uitgesteld. Daarom 
is er voor 00n grrot a"nt:i.l van duze pupillen zac.l tro.ining in cL zo.oJ 
aan de Horscholstraat. D030 t:::-aining is alleen voor do liefhobbors, 
ïiie geJn zin hoeft, mag gort,st wegblijven. Donk cror,1, gymschoenen 
(geen zwarte) meebrengen, Het punt van samenkomst is niet verplicht. 
Jo kunt ook rechtstrooks n'.lnr do zaal kom0n, mits ja tijdig 
aanwezig bent. 
~~-~-tin "de volgende groopcrn: 
Q!!!_J._,_30_},'-IT. ( so.menkor.Jst Leywog hook Hengololaan om 1.- uur) :C .Essor, 
G. v .Bevercn,1î. Vinkonsteyn,C .do Brabander ,ril'.Pellikaan,L.Rothkrans, 
,A. v .Dorp,F .de Vos, A.Reouwij k,F .Merkus ,J .Meysbcrgh,R.Krul, 
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L. v .Loeuvmn,?. v .DomburG,N .Dij ssGlbloem,P .Er,bcrts ,F .Maurik, 
}.Lustonhouwer. 
om 2.30 uur( samenkomst L~yweg hoek Hengelolaa.n om 2.- uu:r) 
Th .Mars ,H .Lfofforing ,B .Hoefnagel ,N .Hoefnagel,H .Schwab ,J ,Koetman, 
G.Vink,T.Kuyp,?.v.d.Steen,R.v.d.Stean,F.Thcunissen,H.Overtoom, 
t.l.Koppenol, 
om 3 .30 uur ( samenkomst Loyweg hoek Hongelolnan om 3 .- uur ) 
R.HoGfnagel,? .Gormont ,H. v .Borlo,? .Hop ,\j .Englobert ,G .J .Groen,F .Gob
bon,Th.Booms ,J .Ef;berts ,E. Vepschoor,F .dc Kloyn,E.dc Groot,R.Bcr
ckonkamp,B.v.Gorkum,G.de Graaf. 

Programma Junioren vo~r zondara 24 november. 
12. - uur Velo 1 - Lens 1 Torr. te l'!nteringen.Sam. 11.40 uur 
12. - uur Vrodrmburch 2 - Lens 2 Tcrr. v. Vredenburchwog. 
12. - uur Lens 3 - Rava 3 G 2 L 6/ 4 V 3 

2.30 uur DHL 5 - Lens 8 Tcrr. tü Delft. 

DE OFSTELLINGEN. 
Lens l:A. v .tl.Leeuw, J. v .Adrichem,,i.SchlÜter ,C .do He0r,W. Verbarendso 

G. v .Bmll,H.Groothuizon,J .Küctm,n,F .',:ubben,L.Riomon,H.ZoGt. 
Res .G.Ra:,phonst ,;:; • v .à.Steun. Luid0r .dhr.;,. v .Gp_stel. 

Lans 2:Th.Suykc,rbuyk,/.-Koeleman,J .Lukasscn,J .Kieb0rt,J. Vc,rhaar, 
A.v.Egmond,J.Ravonstcyn,J.Helwic,"•EYkolhof,F.Helvcnst~yn, 
R.?eotors, Ros.F.v.Bijnen, Leider. Br:Thcotièus • 
.S,imcnkomst 11.20 uur Vcluwcplcin. 

Lans 3 :tl.Schot ,R. v.d. Voldc,Th. v .Domburg ,G. v .d .Kloy ,; •• Klein Bretcl.:,r 
J .Jehcc ,1, .Egecrs ,.a .. v .c1.I;a1,H .Hook,F .Cro• berg0,f1.. v .è..Buck. 
Ros .J .Holt. Loid0r.dhr .J. v.d. Vial. 

L0ns 8: als vorige weok gepubliceerd. 
Ros.rl.Caraphuizch,R.Holsheimer, Loidor.dhr.Hcrromans. 
Samenkomst. 1.30 uur Velmroplcin. 

i,TTENTIE JUNIC:{EN EN PU?ILUN 

!Sschrijvingcn: vrijè.aeavond tussen 6.30 on 7 .JO uur aan dhr. 
A.v.Gastol, Tomatcnstr:mt 166, tol. 33 99 00. 

i,rogrc.rnra:i. voor d0 volt!ondo wook. 
rupillon 30-11-63. 
Lans 2- Rijsv1ijk, Lens 3 - HDV, VV?- Lens 4, Lens 6 - Rnvn 2. 
L. klassers.1.12.63. 
Lens 1- llliDEO 1, Lens 2 - VVi' 2, GDf. 4 - Lens 3. 
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· B klassors 30-11-63, 
L-'l.akkwarti.ar 5 - Lens 4, DHC 4 - Lens 5, HW 5 - Lens 7 ,. 
Lens 8 - Valkenfors · (1:_12-63) 
C klassers 30-11-63. 
Lens 9 - Westerkwartier 10, Lens 11 -· Spoorwijk, Lens 12 -Rn'{a, 

Uitslaton van 16 on 17 november, 

In regenrijke dag0n 
Gor,n win~t, geen nederlagen. 
In zo'n geval · 
iiolt or geen bal, 
Hot terrein ligt verlaten, 
In de1.c'ruipnatte straten 
Hangt eon sombbr beklag: 
\.\(::er 00n vootbcllozo c':.ag. 
Go0n vissende keeper, 
'coun ·ar0UJl en .BGOO _zwicpGr, 
Goon kóoponde _·vïsS:er, · 
Goon elocicndc sissdr. 
Goon poch ori geen bof, · 
HGt is regen, roe~n; ... .;so~ . . 



DE LEN'SREVUE 
\'iockblaè van c'e R. K. V.V. "Lenig èn Snol" 
Rcc'actio: l,.i'nels, F. v .Dijk,P .Jufform:1.ns, 
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=================--
Lvns 
Do 
Vr 
Za 

Zo 
Mo. 

Di 
v:00 
Do 
Zo 

Zakq" ondq 
28 nnv. 
29 nov 
30 Il 

1 dec. 
2 Il 

.3 Il 

4 Il 

5 Il 

15 Il 

JuniorGntraining 
Sonioruntr~ining 
HcrGcnking Noc'GrlanG 150 jaar vr1J 
Junioren 4-5-7-9-11~12. Pupillen 2-3-4-6 
Senioren 1-2-3-4~5-6-7-8, Junioren 1-2-3-8 
Clubwnnd Junior,rntr,üning, .KlcJ.v0rj qs 

drive. 
Vcr[ 0 óoring Technische, Commissie (half-

• -icht) 
Juniore ntrainin5 • . 
Soniorcntr<tining-Pupillentraining 
Strooiavond •.. Goun tr'lining · 
Ja,rfeost 

------------
Do President on .wij. 

De warmu on w0lvcrdiünc?,0 waardGring, di0 overal· in de 
wereld ovor~ui,,,llijk is bGtqond aan cL M.gede.cht,nis· 
v,-:i.n 1.,:0 vvrr.ioorde Ar.10rik~ansc president, moga. v,,;icnt-· 
schulc1.igi!Jg bioc'en voor ·het neerschrijven van enige · 
eonvoudi[G rebGls in ons cluborgan.n. 
De m~.nior wa'l.rop Kennedy président was, is zo eminent 
gewses't,dat men or nfot over zwijgen kan. zo· vá,l toe-· 
wijding, zo eenvoudig menselijk, zo werkdadig. Voorzich~ 
tichciè. p?.arde hij e.an kr'lch t, nr.argelang de omst,in~~ë-: 
hed0n.Dat hij in zijn taak toch fouten maakte, wiG zou 
he:i d'.lt kw'.llijk kunnen n0men ? Is het niet, of bij zijn· 
dood een der onzen is heongegaj<in ? \iqs hij niet een· 
beetje c1o president van ons allemaal ? 
Zijn nnv ,.rw:icht v;,rscheic'cn VGrstcrkte mij i!l mijn 
voornemen om in de la-:i.tste vmok ven dG Zialem:=:i.and een 
korte opwekking ~e schrijven,opdaj; :11ij. in Lens onze. 
gestorven vrienden niet zouden vergeten; de-vriónden ::io17 
wie wij èc club hebbon gcvo;rmd en tot bloei hebben zien 
kor.10n. ... ~ · 

In aansluiting erop.meen ik te mogen st§1lcn, dat voor
nqmer, edeler ,rn.CJ1t· ook mneilijker è.nndenkon aan en bidden 

• ,_ 
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voor onza overledenen nog altijd is ons op ean christelijke, een 
passende wijze met onze naaste bozig te houèen. Onze naaste heb-
ben wij vlak bij ons. l;ij gaan (;agelijks met han om, ook in do club. 
Besparen wij onze ne.aste een teleurstellirig,als wiJ ert(ic bij m:ichte z 
Tonen wij onze na:1ste onze beb.ngstclling en wae.rdering,als vm 
ertoe in staat zijn. 
Is het U nog ontgaan, dat het vereningslevèn talloza kqnsen biedt 
voor een positief gericht levenspatroon ? Leoft ge zo passief ? 
\',acht niGt mot eon vriendelijk woord, een tegemoetko.,1.enc'. gebn2.r 
of een goede gedachte tot n,i_ èe dood.Laat de kans U niet vocirbij
ge.an. De kans· is er elke· dag. · 
Iedere goeèe daad,elk goed woord, elke welv;illendo geJnchte maakt 
de wereld een b0otje beter. 
Een betere werelc'., waarvoor John F. Kennedy zijn energie gaf. 

Adrnsvcranderingen: 
F. Maurik naar Grovostinstraat 141 
J .Borsboom naar Prins Hendrikstraat 140 

Ni.::.uwe leden: 
no 474 R. Ravestijn 
no 473 rl.J.Peters 
no 474·J.P. Janssens 
no 475 R.H. Kuijpers 

In ballotage: 
no 39 B.N. de Vries 
no 4o G.B .Harm 
no 41 A.H.- Flohr 
no 42 P.Vi.J.M.Gul:ikers 
no 43 J.A,A. v. Inger 
no 44 lii.F .M.Bloks· 

Nieuwe donatrice: 

7-2- 148 ·otterrade 13 
31-12- 151 ctterrade 11 
28-8- 152 'Vrederustlaan 189 
25-4- 142 Melqenstraat 25 

16-'8- 152 • Sterrenoord_ 72 
3-7- 146, Apeldoornsela·aö 38 

. 6-1- 1 54 • Vredeoord 78 
1-2- 142 l',ezelrade 187 

24-11- 148 Vfoonste,fo 70 
22-3-'54 - Zonneciord 85 

no 377: Mevr.J.O.M. Mesker-v.no_oyen Plante.noord 126 
.. 

Mededdin.zen van het bestuur : 

P.J. 

.. •., . 

In dJ bestuursvergadering van vrijdag 1.l. is besloten tot ver
andering van de bar. De door da heer Cor Peetèrs getekÓnde 
nieuwe bar zal door d0 he0r H.v.d. Stoen gebouwd worden. ~iaar
schijnlijll: n'.:lg dezo woak zal r.i0t do werkzaamheden bognnnon worclon, 
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G 1 L 5/3 V l 

Terr. Zuiderpark. 
G 2 L 5/'3 V 2 

1.45 uur Lens P 1 - HDV P 1 
1.45 uur VVï.J P 2 - Lens P 2 
1,45 uur Lens P 3 - Rava P 2 
1,45 uur HMSH P 2 - Lens P 4 
l.·30 uur Lens P 5 - Lens P 6 
2.15 uur Lens P 7 - Lens P N 

Terr. Vrederustb,M 
G 2 L 6/5 V 3 
G 2 L 6/.5 V 3 

Dl!. OPSTELLINGEN. 
Lens 4: als bekend. Res. J.Leishout. Leider. dhr,A,v.Gastel 

samenkomst 2 ,20 uur Veluweplelin. 
Lens 5: als vorigo week met Th. Bruins i.p.v.Th.Brochard. 

Res.H.Hassing, Leider. dhr.C.v.d,Beok, 
sami:rnkomst 2,- uur Veluweplein. . . . . Lens 6:R.Overt•v-m,M.Brneke ,J. v .Dissol,H .Suykerbuyk,i·; v .Boheemen, A.DUYIJ! ,R,Eykelhof ,F .Straathc.f ,R.de Gr,,,,t ,R. v .Droek.liuizen 

A.de Brouwer. Res.G.Ysollrands. Leider. dhr.A.Linnoweever. Lons 7:G.Gramo.,J. v .d,Zdm,J .Nuyen,G. v .d .Gold,A. 1/ .Es ,Th .Duys, -
C ,Reabel,A.Glaassen,J .Smeele ,Il' .J anss0n,A.de .Vries. 
Res.G.de Jong Leider. dhr.l!.K0etman. 
samenkomst 2,15 uur Javabrug. 

Lens 9:R.NiGuwenhuis ,H. Verheugd,R. v .d.Bemt ,P.d0 Jon,,)1,R. v .Ec,hes>
m~n,G. v. Velzon,E.Bakkers ,A.Jansen,J .Fretz ,A.K0rtek;as, 
li.Keetman. Ros.G,de Ho,.,gd. H.Cram'l, Leider.dhr.!LBorsboom, Lens ll:G.Grimbergen,A.Luscuere,R.Guit,J.1!0lt,H.Egberts,B.v.d.Sprong G .Stevens ,T .H00rs chop ,J .de J0ngh, J. v;obbers, Th.Hoefnagel.' 
Res. B,Hoogeveen, J,Blok, (zie reserve Programma) Leièer. dhr.G Vervaart. 

Lens 13 :G .Graen,N. v .Leeuwen,?. v .Dijk,T ,j anssen,A. v .Essen,H .Cver
beek,P, v .d .Breemor ,J .Demeyer ,R: v ,Y,assum,U .Lamot .C .Blok. 
Res.G.Duyvensteyn.J.Kaandorp. Leider. dhr.A,Blok. 

Vonr de vclcende spelers is or zatordqg 0m 2.- uur t:r:aining in de zaal l.lartorrade 14 A.Bogia,F .Hc,lvcnstain,H. Verbarendsc ,L.Duys, 1.-Eykmans ,F .de He~r ,A.Jeh.'l0 ,B .Kiekens ,J .Schut to ,Th .Thomassen L.Jungschliigor,H.Mojan. Leider. dhr.H.Dietz. 
Lens P 1 :B, v .d .Lans ,G.Bruinsma,L.Egbcrts ,Vi .Kouwenh0von,F. v .Baggum G. v.d. Veldon,H. v .Hulst ,M.de hit ,H .E;::gers ,J .Disseldorp, , L.v.d.Velder.. ·Leider. H.Borbnom. (zie reserve programma ) Lens P 2:P.A de Haan ,F .Disseldorp,C .Schrovor ,R.K'raanen,R.Bngii,.ch, . 

G.Ne.dGveld,P. v. Oeveran,G.Crombergon,P .d0 Vries ,A,Hoek, · G.Vervaart. Leider. dhr.H.Q.Kemperman jr. (zie ros. programma) sru;ionkomst 1.20 uur Loevenstoynlaan nook Hcn8elolaan. 
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Zaterdag 1.1. vonè. Dhr.Borsboom op het zadel VRn zijn rijwfol con 
paar bruinlcron handscho0_non. Eii:;onaar cnbckonc1. 
Harrie Nieuv/Gnhovon ligt thuis ziek t;:i bed en zal wellicht e'3-n po0sje 
rust moeten houden, hoe,1:el het 0rgste voorbij schijnt to zijn. 

Rust is ook voorgoschrovon aan Ab Hoppcnbrouwers wegens 00n geblos-· 
secrdo knie on wordt dus lekker verwend. 

De echtgonotc van do hoor Lç,u Jqqssen hooft voor enige weken ha,sr 
intrek genomen· in het ziokenhuis. Haar on onze anè.ore patiënten 
wensen wij voorspo?d~ge bctersch(lp. 

Do Klaverjasdrivc. 

·De 2e klaverj~savond is wederom 1n gozcllige aonè. geworden waarbij to· 
hot laatste moment.do spanning crin 0lecf. Uituin~0lijk werden de 
H.H. ?acquÓ.on.v,d, Velde.winnaar met-.op èe tweGdG plaats Mevr. 
v. Doorn on G. v. Doorn. Do. troöstpl'ij.s was voor mej. Kortck2.as en 
Mevr. Moster. · 

Het Jaarfoest. 

Om U niet. _lari.:;er in spanning. te houden zuJ:lc:n wij nu v0rklappen d?.t 
· het jaarfeest Zql worden .gevierd op zondag 15 december a.s. in ons 

Klubgebouw aan do Hcngelolaan. '· 
Viij h0bbon voor dJze avond her Trio '.I'hom Kelling ('bokend oa. van radic 
·en T.V. )kunnen arrang0ren, zod5t het voor wat het muzike.lo gcdeolto _. 
betreft, vi.;l g.oo.d zal zitten. . 
lüj rekenen uiteraard op. fllle Lensera ;vanaf 18· jàe.r,zodat dG zaë'.l 
stampvol is. i'J.s U uy1 goede humour meebrengt Z?.l c\it <ien t;r:'.Jlcliozo 
avond worden •. Viij b13i:;innen om 8 uur én ·gaan not zolan5 door ·als 
wc willen, al duurt hot tot KGretmis.. · 
Voor dè junioren en pupil.len zal natuurlijk ook no5 igts komon; 
Nadere berichten da~omtront volgen. 

Uits 1.agen 
Senioren: 

Spoo~wijk 1-Lens 1 
Lens 2-G.s.v: 2 
Lens 3-Naaldwijk 2 
Beo-Lens 4 

' . 

4--:0 . 
1-1 
4-1 
5-3 

Contact-.Gommissie; 

Lens 5- Vies 6 
o.s.C.3-Lens 6 
Toofan 2-Lens 7 
Lens 8-LVSJ 4 

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



Junioren: pµpillen 

Velo 1-Lons 1 
Vrcdonburch2-Lena2 
Lens 3-Rava 3 
D.H.L.5-Lens-8·· -
Lens 5- ¼Uick Steps 
Lens 6-Concordia 2 

. 1-5 
· 5-2 
- 1-1 
.:3-0 -

6 2-1 
1-3 

Van het wedstrijdfront. 

Gromvliet 4--J:,~~8 7-• 
Lens 9 ~ SHS 11, 
Spoorwijk 5- Lens ]..t. 
Lens P 1-Duindorp Pl 
lens P 2-Vios ?2 . 
Lens P 3-Celeritas ?3 
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0-3 
8-3 
3-3 
3--0 
3--0 
., 

Lens 1 moest in een zenuwachtig duel beide punten aan Spoor
wijk laten. 
Het be1,in was allemaal nog hoopvol. Met de wind mee bleek 
Lens goed opgéwassen tegen een wel bijzonder fel op de bal 
spelend Spoorwijk. Schoten van Koos Ras(tegen de paal) en 
Wil vjd Eyden hadden boter lot verdiend. 
Ook liet Loek Hendriks van zich spreken door van grote af
stand loeierhard in te kogelen, maar do keeper van Spoorwijk 
liet zich niet verrassen. Na rust ging _het allemaal zo best 
niet moer. 
Eon vrij ongelulqfig dnolpunt van Spoorwijk leidde do nederlaag 
in. Hot tweede doelpunt nnstond uit oen penalty,. na eon vrij 
dubieuze boslissin5 van do schoidsrochter. Jammer was hót voor.· 
Cees, c~at de strafschop z0 onnrrn hard r;enomün ward, zndat hij 
do bal slechts half kon aantippon. 
Twijfelen in du achtorh0odo was oorzaak dat Spoorwijk nog tot 
4-0 k-:m uitl:ipen. 
Een van Lens ongelukkig gospo~ldo wedstrijd on oen geflatteerde 
overwinning voor Spo·>rvlijk. 

Lens 2 
In con zoor stevig duel hoeft het tweede aan het duel 

mot GSV één puntje ever weten te hnuden,ondanks hot feit dat 
onze jont(ens oen vrijwel c·,nstant 11oldovarwicht hadC:on. Des
,;,ndanks kwam men niet verder dan eun (schitterend) doelpunt 
van H.P. van dor Spek waarmee k~rt voor tijd een inmidd~ls 
•)Pe:ol,;,pen 0-:-1 achterstand werd in,;elc-pen. Als 0nzc voorhoede 
wat steviger en vooral attenter had gespeeld, GSV znu beslist 
puntl('JOS naar huis zijn ge;;e.an. 

Lens 3 bchaaldo in eGn r;•oed ,·0spooldo w.:,dc' .·ijd de eorsto punten, 
Doz-:, 2e oc.1itie van Na · dtflijk 1ï10rd r.~t J :ieÏ.,l, ,.~.--1 c,:rsJ.ai::cn~ 
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In do eerste helft bezrrgde Lou Jansoon Lans con comfortabolo 3-0 
vo0rsprong mot onkolo och to 11 Klassiokors 11 , 

Eors1: vlnk v~rr do thee k'ln Naldwijk to,:;on scoren. 
Na rust ,;rtf oen sterk spelend Lans 3 ,~oc;n onkolo kans moor woz 
en zolfs bopao.ldo Frans Bur,;;houwt, 10 einc".stnnd op 4.:.1. 
Golë.1' v,v,r lens 3 nu o~k! 11 Als er oen schaap ..•.••.••• 

Lens 4 moes-\; in Delft tccon BEO mot 10 man on zonder grensrechter 
aantrodcn.OOk werd dit elftal tijdens do ,;odstrijd geplaagd 
ë_,pr blessures v2n divore spelers. · 
Bij c'.o rust keek Lans al tcgon con 2-0 achtarst3.nè. ae.n •. 
Na do hervatting gin[; hot echter beter. 
Do voorhoede wist in deze holft 3 maal to scnrcn,·oaar.ook 
BEO wist hetzelfde aantal in hot voC'r ons v.:irkcordo n;:,t to 
schioto~, z0dat do oindstand(na con optelsommetje) 5~3 voor BEO 
wordt.Met 11 man boter zullen wc ciaár zogr,on. 

Lans 5 bracht in do roturnwoë.strijd togen Vios, dit elftal mot 
dezelfde cijfcrs(3-l) oon n-,d0rl2.a,·: t-,e. 
De oersi;o helft(wind te,?Gn) was .Vi-~s sterker, maar s;:;e0ld0 to veel 
in do breedte om Lens to ver0ntruston. 
Jr,s Ja.eer bracht ons m. c0od doorzotton op 1..:0 on Jos zou na rust 
n'J,·: mo~r [;aan d,.,on, · 
Eon: fouticvG toru,;speelbal was "•"rzaak dat Lens mot mm· flGlijko 
staLd k;'n gaan ruste'n. 
Na rust oc>n golijkopr;aando strijd. 
J•'S Jager st.;rmde 2 maal dn·:,r do Vi'Js ·dofonsio on hot W:?.S 3-1 vo.:-r 
Lens. ,,t 

Dat do t,ch aarè.i[! c,imbimlrondo Vinsplocg niet moor kon tor;on
scoron vias to danken aan hot ,~oodc werk VM onze vordodic:int;, 
die ciot do- dn,.,rzichtigo Vios aanvn.1.lon eo.:m m~oitCJa hnd. 
Een Gcht11 lokkoro11 wedstrijd, Wrtarin ne1n weerszijde fel, maar 
sp,.,rtfof, .-,in do punten ,;ov0ch ton word. · 

Van Lens 6 ontvingen wG gcGn Verslag . 
. De teleurstelling to croot j~n,;ons?Bevoridc handen? 

O::,k VM hot versla;; van Lons 7 ontbreekt ied.or sp00r. 
Hier zal do vormeeidhoid vnn do spelers VM ~ns 7o (dia wel 
bijz.,nder inc'mploot aan hot werk gingen) wol p<1rtcn spolcn. 
In icdur geval 1 n pr~1chtif:o ~ v0rwinnine:--



___________ · ~ll8,,,-______ _ 

Lens 8 heeft in ;:,en ,rnrdi5;e en snollG c1 ntmoe.tinc beide 
punten naar de Lier mneston . .sturen" 
Naar wij vernemen ontbraken hier schutters, die de 2--1 
uitslag stelling eon ander aanzien hadden kunnen goven. 
De lste helft [',af oen vrijwel v~,.,rtt1urcnd LVSJ 0vcrwicht to 
zien. Uitstekend vorè.cc1L:en( mot -name Daaf LiGsh0ut) v0rirkwam 
echter d,.,elpuntcn. 
Onverw?.chts ·nam Lens- na· è.c -pau210 de leidinc uit eon dry,r 
Buys keurig bcnutto •strafschop •. 
LVSJ kv1am opzuttcn on 2 prima è.o'31puntcn bracht Lcns vrij 
tor;cn do verhouding in wedar:im oen ne;dorla.ag. 
Jammer, maar ZfJals wc al ;;czccd hoblx,n, zat er .cJ.ezo _.middag 
vê51 · meer in. 

T'1psc,"ror.s: deze :weck 2"ouvmtjos 11 • 

(Lons 3) Lau Jan~ser, ••...•.. ."J m:-,.al 
(Lcns 5) Jos Jager •....•.... 3 maal 

?i:'0f~ram1ne. Senioren vo'1r Zondag ,1 
2 uur LENS l - D.S.O. l 

12 uur RVV 3- Lons 2 
12. uur Bl\IT 2 - Lcns 3 

doccimbor 1963. 
Veld l Geb.l LGk. 6-4 
Terr. H~;;enhoucklaan 
Terr. · Hcnr;elnlaan.·. 
Veld l Geb l L,.,k 5-3 

·. 
12 uur Lens 4 - ?araat 4 

2 uur Ravà 6 - Lens 5 
2 .30 l.cr,s 6- -· VVP · 5 

Terr. ·Zuiè.erpa-k, 2G 6cdcelte 
Veld 2 gcb 1 l0k 5:.3 

12 uur Lens 7 - Gona 4 
12 uur Taurus 5- Lens 8 

DE OPSTELLINGEN. 

Vele, 2 se b 2 lok 5-3 
Torr.Prof.l!lckelwo;:;, Dolft_ (S1;>nr_ tc,:,ntrum 

· Techn. Htyc Schonl J . · . 

Lens l:C.v.d.Beek,A.Thomas,J.v.d.Knaap,H.Dfotz,J.v.Dijk,A.Liru1owccvcr 
L.Honc1richs,i';. v .Eydcn,H.Rooduyn,B.Hcndrichs ,J .Ras. 
Res.J.v.Kleef,G.Halleen. .. __ _ __ ... _____ _ 

Lans 2:R.c'.e ~;a(].Tt ,·,, ,Hnnscn,H,Komper ,R.Blok,L.Thomas ,M;v .zilfhout., 
G.t,,.syostein,Th. v .Kleof ,H .liacobs ,H .P. v .d.·.:..pbk,P.de Haas, 
Ros;;; .Bur[h"uwt Leidi:,r. L. te Mey 

Lens 3 :G.Halloon,M. v .Helvonst0yn,J .Meier ,G,fü,mpormnn,R.R0,.,dbtiJ., 
C .Pootsrs, · • Vendcrbas ,F .Bur,:;houwt,L.Jansson,G.d:i Zv!ij ,;or, 
G.v.DuurGn. 

· rlos .N .?annokoot, i'l .st'):-,vé. 
Lans 4::.. Vorbarcnc'so ,L.Hansscn,O. Voldink,R.i10lm<1n,L.Mnrtcns ,B.Stèyn, 

J .do l::i FuentG ,J .Riora;:,n,J. -.'ittin: ,1.1.Bruinsra,i, G.do H0,,,::d. 
Res.J.Voldink,C.Nieuwonhuizon. 
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Lens 5 :G,EkelmcU1s ,J. v ,Dirnel,F .Duym,M.Davis ;F. v .Dijk,lî .Krapels, 
P.Bergenhenegou,;on,J .Kuypors ,J .J agor ,G.Johoe ,ff. Vroomans. 
Res.P.Burghouwt,M.Heerschop. 

Lens 6:R.Golauff,J.v.d.Kley,E.LÖwonstein,P.Schulten,J.Brocharè, 
R.Bocker ,J. v .Bussol,M.Harders ,G.Kras ,R.Kuypors ,J;.do Jong 
Ros.C.v.Gein,M.Suykerbuyk. 

Lens 7:R.Mahiou,J. v .hesting,A.Krol,J .Bom,A.Blok,H.Lau,J,, v .Luxem
. burc ,R.V,Üstofeld,A,Hoofnagel,H .Naastepad,H. v .WestinG, 

Ros:J.Frijtors. 
Lens 8:D, v .Liesh'.Jut ,A,Büys ,A,Poels. ,VI. v .d.Laan,F .Biorhof ,E.l:ar

merdam,J .Groonoveld,T .Jansen,F. Veèlbehr ,N .Osso,H. v .Dijk, 
Ros.H,LÜling. 

Van èe elftalcommissie. 
Do afgelopen zondag was hot weer raak mot het afschrijven. Hdor
dooor kwam het dat enkele elftallen, o.a. hot 4 on 7 olftal, niet 
volledig waren. ;,fschrijvingon v;ordon ontvangen 11an: VI .Hanson,(3) . 
R.P,,lman on C.Nuytens (4), M Davis (5), J.v.d.Kley en J clo Boor (6) 
J.Frijt.rs on H liosting (7); F.Voèlbohr (8). . · : . · 
Drie spelers waren afwezig zÖndor ·konn±s,ieviÏ:15, :t::w, ·Ü~S-toÖvé (3) ... 
N .?annokeot (4~, M.Suykerbuyk. ( 6). Do roden hiervan zullen wij ,:,J.s,
n,')c gaarne vernemen. 
Aan(;ozion or o,•k n,,g spelers waren, die or eon weekend op uit 
waren, nl. l!i-Dm:§teuwt, \,.Buri]houwt on M.Hoorsch'lp, kunt U zich in
denken, dat het niet meer mor,olijk was alle elftallen cJoploot 
to laton verschijnon,dozo gang van zaken is zoor onprottig èn 
v~~r do aanwozi,;o spelers èn voe;r do. to,:;onpartij on •• ,. ,last but 
not least, doet hot do nc.Glll van onze vofoni;;ing go-.,n g·od als 
dor,:;olijko din~on zich horhalon. 
Dus mensen, indien U ufschrijft, laat hot. een drin ~ende: ··rÓ.dÓn•· 
zijn on doe hot -op tijd, opdat zoveel mogelijk.mantrc0olon.kun
non v1orèon ~:en ,,:oon tiCJor do Eer, n,1 do elftallen to c ·• plwteron. 

Pr,)a:rr1• r:1n v1,~r ZnndnC<, 8 .Decotnbor •. 
To Vforvo 1 - Lens 1 
Lens 2- Lnnkkwartior 4 
Lens 3 - Quick Stops 2 
Oranjoploin 3- Lens 4 
Lens 5- P>.-stalin 4 
B.T.G •. 5 - Lens 6 
do Vnlkonniors.5- Lens 1 
Lens 8-1,ostorkwartier 11 
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Van h0t wedstrijdfr"nt 11 

Wat komen gaat: 
Het eerste nntmnet zr:,ndag thuis pse, e0n t0genstander die in de 
middenm,,,,t van dci ranglijst huist. DesalniGttemin een al tijd 
mr.eilijke en onboreknnbare tegenstander van wie nng lang niet gewon
nen is. lio hnpen echter dat het het. eerste zal lukken zich Véèn de 
jl. zondag geleden gev0elige nederlaag te herstellen. 
0nzz twoado editie speelt uit tegen HVV 3, dat maar één puntje 
minder bezit. Vi0 verwachten dan ook oen gelijkopgaande strijd 
waarvan w,a als einàuitslaf; een gelijkspel bepaald nfot onwaar
schijnlijk achten, 
Lens 3 krijgt een heel zware dobber aan BMT 2, k"ploper in de 
afdeling met geen enkel verliespunt. Aangezien het derde nu ein
delijk de gr:ede weë, heeft gev0nden d ir,r de jl. zondag behaalde 
eerste zege, w,,rdt misschien wel op deze ,;00de weg vn0rtgegaan 
d00r BMT een eerste varliespunt t·o bez-orgen • 
Het vierde speelt thuis tegen ?araat 4, oen bepaald niet 
makkelijke te~onstander. Gezien het feit dat het vierde bepaald 
v;,,n slag is, zou hot ons meevallen als in dit èuel één winst'
puntje w ·rdt ver:•verq. 
Lens 5, uitstekend o~ dreef, speelt uit tegen RAVA 6 en fuoeft 
in cUt duel beslist de beste kansen,v,.,oral als we d0 c~nstant 
g~edc v~rm van dit team in 0gensch0uw nemen. 
Het zesde,dat jl. zondag ean 6evoelige kl,;p kreeg van OSC,spoelt 
nu thuis tegen V'R 5, Dit vnrdt een m-ieilijke 0 pr;ave v~or het 
zesde, waarin we hr, gstens een puntcnvordcling zien. 
Lens 7 ontmoet thuis Gona 4, eeh tegenstander van ongeveer gelijke 
kracht. Een gelijkspel lijkt ons hier wel waarschijnlijk. 
Het achtste tenslotte gaat naar Taurus 5 en zal daar hopelijk 
bewijzen uit heel wat beter voor de dag.t0 komen dan thuis. 1 
puntje moet het achtste toch wel uit deze wedstrijd kunnen halen. 

_rrrgramma Junioren en Pupillen voor zat0rdag 30 nC'vember. 

3 ,-- uur Eaakkwarticr 5 - Lens 4 
3 .-- uur LHC 4 - Lens 5 
3 .-- uur BMT 3 - Lens 6 
3,- uur HVV 5 - Lens 7 
3.-- uur Lens 9 - l"/esterkwartier 
3.-- uur Lens 11 - Spoorwijk 5 
3.-- uur Lens 13 - Duinoord 4 

Terr, Jansoniusstr. 
Terr. Delft. 
Terr. Hengelolaan, 
Terr.v.Hogenhoucklaan 
G 1 L 5/3 V 1 
G 2. L 5/3 V 2 
G 2 L 6/4 V 3 
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In de vacature onstaan door hot a,s. vertrok van Chris van Doursen is vo;:rzion. Do hoor L.J.G. Strictelhagen zal onze nieuwe kantinobohoc,rC:or. zijn •. ~ 
Do kontaktkommissio is nu als volgt samongostold; . 
F. Burghouwt, M.Ho0rschop, Th. v. Kloof, C.v.d.Laan, C. Niouv10n

huizor 
Do Technische Kommissie 

--H"v.d.Boogaardt, fJ..v.Go.stel, C.v-.d.Lan.n, P.Mc0rsh_ook 1R. do ~ib.art 

Do ballotagokommissio ; 
J. Borsboom, P.Epskamp, P. Jufformans, L.Pinkso·, M.v.d;Stöon . . . 

Hot jaarfc,ost zal op 15 december 1,evierd worèon in ons klubg,~boUîj'/. 
Op c}:,nè.err:ag 19 december z3.l er ·oJn gckr:Hnbincorè.e vvrgadGring ·van b0stuur on kor.:imissios -t.~choudan worc'\:m 

iJcsproking mot hot bostuur: 
A.S. ma2.ndac zal hot bos.tuur op do klubavond aanwezig zijn. Kor::.missies on lcc.1on worèan uitgenodigd ev·cntucul t..:: boSproken zakon op dozo a~n hot bostuur voor to leggen. · 

Botuursr-".f ,":.JVartrdie:do: 
- b..s. z -nc1.o.g ·1s te he ,r :? • I\rl0arsh0ok !:!.fg0vaard.igd0 van. hot bestuur op het veld. 

E. Sarolea. 

Vari,i. 

Aan Quick Steps, do club van do Nijkerklaan, dat ziJn JO-jarig costaan hooft hc,rdacht, bieden wij onze golukwonson aan. 

Ook h;it 40-jarige Du.o, 
.Jos taan ...,0g0n, W(?n1?.9n vrij van· 

c!at e:,rtij ds 
harte .geluk . 

' 

aan d8. c:uinvoet zijn 

Beide vor~nigingcn-wordt v:m g~nsor·h2rto een gÓutl0h toekomst toeg8nonst. Leas hoopt op·voel prettig;i cnntactan met deze zustervor0nigingen. • · 

F. Bicrhef miste zonda, na afl_oop van do wedstrijd Van Lens tc;,;en LVSJ 4 zijn polshorloge. kil é!e Gvontu0lc:a vinc;0r zich m;;t hc;m in v0rbinding stellen ? :!ij \; ·-:~½--. .,,j -~, ,...,~_ 
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Lens P 3:P.Miltenburg,H"Dankers,?.F de Ha<1n,P.Blanken,H.v.Lecuwen, 
C. v.Deelen,A.Huis ,? .Hcrnrema,Fr .Cobben,J .Rientj os ,R, Geurt sen 
Res.F.Flink, Leid~r .•. dhr.J.v.d .. Knaap. (zie res. programma) 

Lens• P 4:\, .Hessn,P .Manders ,R.Hoefnaeel;P ,Cormont ,H .Berl n ,T .Mars, 
B .H'.lefnagel,J'l .Encikebert,C .J .Groen, bSch,)l tens ,H .Lieffering. 
Res.E.v.d.Broek. Leider. dhr.L.Pinkso. 
Samenkomst 1.15 uur• in6anr; Lens terrein. 

Lens P 5 :R.Berkonkamp,k.H'.litink,Th.Booms ,J .Egberts ,H.Schviab,E. Ver
schoor, J.Keetman,J .Vink,F,dè Eleyn,E.de Groot,R.Bos. 
Res. P.Lustenhouwer Leider. dhr.P.éL; Haas. 

Lens? 6:R.Krul,C.Esser,G.v.Beveren,F.Teunissen,R.Vinkenste~a, 
B.v.Gorkum,C.de Brabander,C.de.Graaf;N.Dijselbloem,J.Meys

.bergh. E.Rothkrans,. 
Res.P.Mourik, Leider. dhr,C. de Heer. 

Lens P 7:F .de Vos ,N .Hoefnagel,N .u1 .Leeuwen,P .Dombur[;,T .Kuip,F .Merkus 
tl. v .d.Steen,M. v .Darp,A.Recuwij k,H .Overt,1om,M.K0ppennl. 
Leider. dhr. C.!Cras. 

Lens P nieuw.elftal te formeren uit de volgende spelers. 
P.Beaupain,P.Egberta,A.Fl~hr,J.Janssens,T.Jongschläger,C.v.Liere, 
R.Peters ,M. Teunis ,P. v .d.Steen,B.de Vries. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOGR ZCNDAG 1, december. 
12. uur Lens 1 - RKDEO 1 G 2 L 6/ 4 V 3 
1.45 uur Lans 2 - WP 2 G 2 L 6/ 4 V 3 
1.15 uur GDA 4-Lens 3 Terr. Ockenburgh 
J. uur Lens 8 - Valkeniers 3 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN 
Lens l:A.v,d.Leeuw,J.v.Adrichem, H.N.C.v.Baal,\'..Verbarei:tdse,C.Heer 

H .Groothuizen,J ,Keetman, N .N .L.Riemen,R.SchlÜter. 
Ros .F .v:ubben,F .Mesker ,H.Mesker ,C. v .Egmond .Leider .A.!>/ .Gastel. 

Lens 2:Th.Suykerbuyk,A.Koeleman,A.v.Egmand,J.Kiebert,J.Verhaar, 
J .Lukaasen,j1t.Ravensteyn,J ,Holv1ig,r; .Eykelhof ,R.?0ters ,H.Zoet 
,,eis.F.v.d.B3ek, ... 

Lens 3:R.Schot,G.v.d.Kley,Tl;i.v.Domburg,R.v.d.Vclden,A.Kloin Breteler 
F. v .Bijnc;m,R. v .d .V1al,J .Holt,H.Ho<,k,J .Jehee ,A. v .d .Beek, 
Res.W.El:Jgi,r:;i,P.Hclvensteyn. Leid3r c).h:r.J.v.d.Via:).,. 
SamenkCJmst 12. 50 uur ingqng Sp0rtpark Ockenbugh. 

Lens 8: /,.do Vr;i.es ,R.Camphuizen,a. v .Acker ,E.Degener ,R.Brand"mburg 
·J .Baptist,R.iiilmot ;R.Holsheimer ,R.Blok,F .Herre mans ,H.Me;J.an 
J. Verschuyl. "Res .C .Rooduyn,F .Neeéke ,Le.ider. dhr ,Herre mans• 

ATTE.NTIE JUNIOREN .EN .PUPILLEN. 
é.fschrijvincen vri,jdagavond tussor, 6.30 en 7 .30 uur aan da lieor 
A,v.Gastol Tocnatenstr 1.66 tel.. :n 9; CD 
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riGsevo progr-4r.lm~. ··voor ze..t0rclás a,s is or bct volgonc1c rosGrvc 

prncrG.mmn. In à.e 'zaal Hercholstraat. 

Gm 1.45 uur Lens l' 3 4 PA de Háan,c:schrovcr,R.Bogisch,P.v.Doo

veron,A.l{ook;R.Krn"ncn. Samenkomst .1.lü uu.r Lcywog 

hoGk Hi)n~Gl')la,'l.n. (samenkomst niet verplicht ) 

üm 3 .JO uua; Lons ? 1 + F .LisseldÓrp,G. Vredeveld,G.CrcimbGrge, 

:C'.dG Vric,s ,G. Vorva'\rt. Samonkomst J .20 uur ·.oimé.1.rstr 

h0ek Hcrschelstr •. DIT RESERVE PROG&JvilviA L"I D1 lf8lh 

SGH~LSTr'JJ.i,T G,.AT J,I,LEEl;l 1,)0,'i( ,:JB DE. LENTERii.EINEN ZIJN I,FG;!;fu!;UrlD 

In de Zanl Marterrado 14. 
Om J.JO uur Lens Îl +J.Colpa,D.Holt,K.Schou1v,A.Vervni,.rt. 

S'.l.lll,mkomst 3 .15 uu:i; ingang :pt;tl. . · : : . 

DIT GAAT il,LEEN DOOR t.LS DE LENSTERREINEN /,FGEKEURD ZIJN EN 

BOVENDIEN DE viEDST.tlIJiJ LMJOOitJtTlER 5 - LENS 4 \'WRDT LfGELLST 

CF HET HELE JUNIC,,iliN ?ROGR!Ji!MA. ' ' . ' . 

TR/,IiHNG. Op donderdag 5 december is. Ór v;n zclfspekonçl .Geon . 
. . .. · .. .:. .. -.. .. .. . 

tr3.ining. 

Niet cpk!Jmen. \,Gciens Zl.J n niet ópk'mon. in' hèt' aft;elopon · woeke:inde 

krijgt H.Crama twee c,xtra reservebeurten. 

J. \mlsarie 1.rilff wnrdt<:.öiiià.a t-n:tj "dit ·S'ë'izö0fi -rcreds · tweo maal·-zij n 

~lft:!ü in dJ steek liet- v:,~r do vc;rdurc duur van de; C'.lillPOtitiè 

niet mciGr voor wedstrijd,m npgestold. 

Inlovoring 1'asfot,) 1s 
D0 vnlgcnèe j ,~nccns mooton zo spoedig mogelijk 2 pasf:Jt0 1 s 

iplcveron bij hot Jucose?retariaat, Tomatenstr, 16-6.0 ·: '··~''- -

H .lllankon,? .Mil ton burg Th .i.!ars ,t.Huis ~ T ~Ho0k', v •• Hoson·,ff.Bogisch 

L.Jµngschlä5a:r:.,L. v •. a.. ye_lden; a·.c:.·J _J0ng: •.. · · · · · . · 

·Inlevering: · keuringsformulier.en. . 

Do -volg0nde-, j ';nbaós, .di.J 0p 25 soptomber zij_p. gokourc1 .m-'.)otcn nog 

èozo wcà het in hun bezit zij ndo keuringsformuJ..ier. ( m0t rode opèi 

opzenden ·naar hot Jucosocretariaat •.. 

C :do Graaf ,c ,J .Grcbon,B .Roefne:gel,N .Hoofnagel,R.Holslwi.nor ,J .A.Holt 

? .Hop,J. Vorschuil,J. Vos ,F •. èo. Vos ,H.,Overtcçm,C .de l3re.bandor, 

on M. v ,Dorp ( al 0erdar gokourld) . . . . 

Vc,or do meJste j ongcris is ci.it nu al de dorde kcJGr dat lllij hiorom 

.. m·ooten vragen hét is tévens de laatste maal. Als h-:,t keurings

formulier voor maandàg a.s. niat in ons·bezit is worden zij niet 

muer opgosteld totdat wij_het hebben ontvangen. 
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;;ë-;.v~~G~;~"),;6J-l<;6h) :;_î:r·:~ ~i1; .. 5 decen,cr: ,is; ·-=====-==--=====·==-- ·---~------------------·-----------

T·• 
'L • 

Ji. 
-fo. 
)o. 
~c. 

::: ~cc-4 · '9.'cn. ri 

' 
.::cc. 

8 {r: . 
r, (.cc. > 

10 . cc • . 
11 è.cc. 
12 ~cc. 
1 ' ., c~sc. 

i-:un. l!--)-~1-:.-10-12, ~'t1.:?illG l 1-4-l.;.-j.:. • 
t En. 1-2-,..;--L:--.:-~:-··-=..., Junioren f-S-~. 

"t l1.1~;:,avórc1
, Junior~~tr2,i11i:.~~-

L·1.(lli oren tr~ i:..-.i1-:.c. 
Scr ... -, _---~.p. trci·1ir-.. g. 
Ju:t'!.. tra i~~i --['. 
L;:nS Jo.r,rfccs.t i: .. Cl1~bctebou1;1. 

.. -:zCf:::tior.:.,~ le OVCl"PCinzir~.r: - ____ ...._ 

"'~2n uoor:::.je v2.:::i. de v ... )orzi·;;tcr. 
·.,r is r-:i, in· de ·.;c1."ioue ~'la c1.c la.;tstc c.l=c1.:c~1.e ver;;~c·.eri::._; ·: .: ,; der\$ 1::al€::J. GGVrC,2t(;è.~ 0 :...oe voel ··Jee je :1.u·1 11 

~o .. ·. ""1F , .. ·., i"I' ~, v~-...... c··,il·,,;,-.,_..-·c î~r:tc"ti .-'?.--:::.-c1 11 :i.·a-~ ua-- 1-..-v-
- -- -v "''!" "-- 1;.,.t.,.:, •·· -'-•-1.r..._.. • ...:;;. "" -- uv .... -...._, · - .:. .. , , t,, ...,.._ __ je -::,G(:;c;x··z:-:-.?1 r-it ,l&,·tstc 1:lc:.-:.:..:: oc!{: ,niet 'er; ~1.oct;vol • .'\.-_ c~.c sç_,rs_+,... nev::.ls uat zi.jr" o "'gctrc.:.::-:e.r:.,' Z''Jt.: i:: ·:.1~ deze. :1.e..:·.,lcc-~):1c L"'iode de volccpC:.c ver:;eli j:,~i:nc ~-1i,li0:.J. r-~z :.:.:G.;."'l, 0-vc.r:'..{,·e:.:.1.s Jesci':fc:;.:.c". -=:tc::t ,vcz-cGlij.:.::i115·cn -·11.a ; .. s--:.: &ltij-Ci,. .. ;!":a:.-~.!~ 
?;aEil. • 

I!~ voel (:.:ai'j als _se:'!. bi leet, é.ic met z :.:::.- tliee.u ··ty:pe vlic~·-ë, .. i( zijn ecr.s;t~-: oceaa:."!.v.le.c:1t nce-t nake.::i/ _ ... ✓Çl ve.r
tr~~1.r(.~-... i~.:. -.·:. ":-:>ei..~a:;:i..:· 1i!:.:~: ::::.·:-. :st v8::ote vo:..·~"'ne..,~orJ.· Cc~"!: ~·ocd.e :ce~--s te vl.:4" r;cn ~n ~~c·t r1 c ·~assat;icrs ti jèe:.-is ·de _yj_-...--.c!.':.t zo 2c:.:.--.c;e:,c::~·:· .. ·~; moccli:j~·: _te· na1::c1". 

~ic "J:: c::cJ ter, (·at se:. i[C D2.·s2acic;rs 1:.rs:Lf'.3lc::.·· net i:ï.~stc!.'Jl:è11., :; !7. ceei·t, .::'i t .•t::::stra zorgen·, or..tél: .. -. .. ,~s de eoeêc - . ,,.. , 
vo.:;r:J.G er-~ _c·-·~ s~nen net 1-;.cn een r;clij!,:· g2ster:;d {;'G.Zelocl:a:~ te vori ~:1. ua~raa.11. i:: be::.."'\. bc:-·onncn, __ i'.s 1·C l_ ov·:.ruc,-: s:.1. ce.:1..E . .;n c .. ~ .. : ;:• lleen. o·.-.. : I;,enif' ~r.· Snel t~ die r.cn,.. c:~a.r c:~~(;7: · ft. :ï!-:tic ooi:; 1s zodaTiic cloc::r r.1ij uC'rCt '·.-;,·c:.i.c!l. 

~ ot c-:..c 11?ife.laz.rs zee il': vill·on zèe;_cen_:_. "Stapt in en vcr:';:-~C:.:ut o".:) CG:---:: goede: vlt.·c:·.t 11
• 

1··. 3. i:cs?..:er 
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(.,f:fiCiGGl: 
---·----- ;:-ic:ulre ].._~_f.2.!};: 

16-ë:-.'52 
3-7-1:6 
6-1-.511 

211-11-1, (:; 
1-2-1:l•_ 

Ster~·enocrtl 72 r. 
r. 

- . 

" r. 
j Tr • 
- -
' r. 

Lt. ~,6 
477 

•1 • de -:,.-ri2s 
.c. lanl~c~:-. · 1 3r. 1~-L-.:e l(_ccr.:ise • ..., 

L!.7c.; /1 .: ·• '.'lc:rn Vrcc~coc rel 7G 
'foron; tede · 70 
'!GZGi"rä.dc - 1 L7 

l:.75: 
l; ::o 

't is 

J .L .1-1... v. I:::{:en 
·,- .-:~ .J .: = Guli1:Crs -

22-3- 51;. 
5-1':-53 

- . 
2.. o::!:..-..c ocrr"'. · G 5 
I..;2.nc~3ijc;.c 323 

Cris va:o snrs~i~ is 
ja 'ï -:.r Ci".ris, cict 11ij .je .:-i.s"C r:.-::...:.. r 

voc-~ o~s zo vcrtrcci1Ce ~la··ts zi~~. Je ~oore3 :r
bi;!, ::i~ ::_~r. clt::b, l)ij óc - ar. Jij ; ç t sfocr c~·G
JJrc:;c"tt ::-'o_'. r je -.rric.;.c-:cli.:;: .. ~ r.a_.::1:i.c:r vo.n_ o,~tre,Ç1cn ... 
J(, c:rc~. 2rtoc bij, 0.2t de t·2zsllicJ:cid in c;.-~s 
cl1!,:.,--:.-:.,Ct.:u so--:s hocct.i.j vicrè.c, 1~·1s je da:i.-i J-,_ai:.c:c.::. . -
te !: rt :-::1,n,-,: 21 haC~ je_ er var.-:.::: i--c.,:r dan. t'uts, uas· 

·1 t - ' , ·, . t " .. ..... .r. je? Q') .. Z1J~ï. ,c·s • _•__.a __ !I2.::. 28 OC.i.l 11.CC CC.::.:.· _-'-r,,t:.--.;vlç,' 

uc i;c~ vo;·.:r -:.;ez-.: 21~ :-~·c1Ic··. ·:as : .t:t stil c:uj_:. s:t:cr1c: j.:. 
tc.ch·"~-~ijna nooit cll-::G:'!·; .. :r l!~~_alti,:;d u-el.i·t;·iancl 
<·ic -~ ra~,s· c~.::1 ~_:ra tjc 1.1 ct je.· e.a.::tc. LGd.c t-:·ocr 
joiiv 1--r·r1:c.n zijL! er vcOr a:1.ze vere ·.ici:~c zul~.::c g'oc
dc :r:csultatc,, ::,èrci!:t ;i...v,r.1, de eJ:ploitatic v.:,_:~ CiW 
cl :::.::;cboulf" 

c~ ris, u:tj "'{-î;_""•:-:sc::.:. j8 v:rë.P.U c::.:. jij na t'l.t~.trl.ijI: ·en. 
oq~: je sc>oonc~,c:::rs, -ocJ.: 2.:;:. 1:'. !::..:::!rtelij.--: C:a~:.::, .·:e-
,,-... -·t•11 ~, .• .:.:; ..... :--,.,:-r ~i-~t~ - v·~.,,1 •-1•,,. .: . ._ ~ t- ~,,. •c,t 

_, •• •• "~~- 1 .1.._:~·.·:·--- ".'>. _ .._,,· u, • .·-.:- [,G . -· ..!.. __ C.€ _o...,. __ Qi,o • 

L1,_t~u:.:.ccr ~Yc1.z.1cl_l'"_ar,-cn is ,J2aonx~~n. et zal bc
.:.J.ist n:-" ..... t la!!;: ···urc_::i, of ·•1ijr~2':.:-:r .Sti:::Cel ~a[;cn o1ct 
Zl,J!! v:t'OP.'tl ('~~ ._.i··c:ar-2!.1 :::uJ~lc.- iné._:e~ ur~·-:rd zij:!.· · "ij 
ï.'"::~sen ll1 ,· i"inl1.::.-:-1: Stic:i: ...... cl~1.ar::-cn, -...:.11 ·~rctti.o·s ·ëi .:,cl . - = • . 
toe. iXi onze vcrenii:~ine;·. ~-.:1i tvijî-. lcni. er :--ict· a-2:-l, 
,•:;: ,_,_ zult -r,1 ct vr::cl c::nthousins~iiC !:.icr. bij ons ucrkC!.'!. 

él te:""! ui j ,;roos te:.1. o~ c~c. (;a.;:-_ -:·~c~:c G:11. 5.:o· :-::::-:c~c nay.:. • 

. i • Sarolca . 



~:::es ·t_;t:1 rsverr~·2c~.zring: 
';fri:· dacavOnc~ 6- c~cccr1-1Jer ic ::.r bustunrsvergadcrin ... ·· 

t."'- .v. c:e hser i:. .• vaP Gast-al,· ToL"lat:nstraE,t 16,S. 
lianvanG v • 02 ·ut.'!.r. · 

:-~ c s t1..:· .. urs8.:f__czv2._2._:.."(i~·.c.".c_: 
!)e l:.azr G. ~·e.·· cr;·:an ·zs.1. a.s. z0:-:c\s.ri ~-et i:.cst1.:1:r 

c~; ons v,:-#lc1. v<2rtC:(;GI!.1Jocrc:i[;er... 

_;1~·1,;c .... __ }:.o_._-;:-_1 isSie: 
:·_·c tcçr il.. v.c:. ·..rGl,.·c is :Jcrci~. ccvol1.C'.s:.:. zittine; 

t,... nsn en i:ï. c~s c:1_ftal~ r:, ,fis sic • 

. 1-i'::::u1.:L or-:.:. .... c!l~oel c:--i: 

8,"•v. c:c lJ.,~::.r ~--- :·.c..-_tj::. 
°t"'.rse ni ;v'";! · .,.,, :.Z-::· ~.ocl:::;. c~: 

~iJn afcclo·J=~ z2ter~a~ 
o.:'1.S tGrr.:::in :;;c ·J~.2 ts •.. c t 

~:cci.·t ~-· "'!l bG·toG1:·, r1 r.:'t er ~Ji2zc .... c..er vo~rzic.:::.ti:; !·1c.c 
:·.s ... 1t FcrG.0n o ,r·cs--·roï::_;cD.. -i: r,CGC:'! slcc~:ts c~!.;rui.:.:t 
Hcrclcn vo~T: 2t -::.o-:i i:ra~.rvo r zij ~:stcnC :--::ij:-.,-~ et 
zij:1. dus c;2en re::1:::sto::.::.cn. 

~i ts.1.."::'K_en. 
Se,lio r ~;n: L~:.1.S 1 

~' ., 
: l • .. '.-: .. 

Lens L, 

-~va 6 
L2. n~_, 6 

s.:n.::..; 7 
·::2. un1..1.s 

J 
2 

-
-
-

.:::i. C. 
- i"E.11.S2 
- !.,cr:iSJ 
. ara tl: 
Lc:t:S 5 
·.,r.·_r._: ,-

• J) 

Gc:1.a l:, 

- L:.nSu 

Y! ~!.._!,.et 'tH~c,strijdfro:-_t: 

2-0 
1-J 
1-0 
-... -l, 
'.:-J 
2-2 
S-J 
L;-2 

Le!"_! 1 heeft zic:·.~t 2~\~·c :101JCn zor:..:.o.__· :.:.-;Eri{~ >.crst;;lG. 
vë..:1. c'.:: L!.-G ncdsrl<-'f [; t.:.@:cn., S:,ocruijl.::. In cc..1'! o~tzctt 1:d 
hé..ri.. ;1.;.Gl 2..:lc~?t~ c.i~S het Zoctcrr~L ::rsG J:so Vcrc:ie.~·d wet 
2-J. ~a se:: ucif'elct1.d 1:.•c~·i;n, bcG-cn LcnS stc::.ds beter tz 
voct1--11e::1, i--:ts u~a~ : ... ;., :z.::G::rc ua")CilS te:cc1ï.ovsr zinf; 
s·'el~·_en. ,);.10:an:~ ei.at ~rac!~t e:rti,:; ~'.Gïl.driQhS not; voor 
r1 st de stand sc:"',ittcre":"!è:. o~:, 1-r;. Ii1. c,_c. 2~ hslft ,rc+d c~c. 
s·èrijè.. stc-.. .:.·s h2.rc".er. '.-.-:er U8..S het --~rtic; c"is ziel: van 
:-:: cts E.r_ ·1.ic;-~cnfal ·82:,,tro!t c~: er ·."'lrrtc:1·ti .... : 2-0 van 1:.a ktC:. 
ï'c c!l:.~clc on~re t ti{:.'"G ha Pd~.· ling-,,n van ë i vc: rs c S·J ' ::.:rs :.:ag 
de ... c cidcrechtcr zich cci1.ooc:za.:kt CG!l s 1.10l_cr vé!n 21.et 
vs:lè. ;- sturen. : ·-~ t J.a--t~tc :t:J.ui tsit·•'!1a2.l l·.ras zic:1.tba:ir 
cc~ ~~,-tc-~_)l~ci1ti~e. 

------•---------------------.-------- ·------------------
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Le:nS 2 h:::::ft in eer. 5Gspceld:.: ucdstrijd. hst i.1eît i:1 : ai•.è'.e:1 cehou::î.a:1 c:-! net 3-1 ·van ~::r•r Gcuo:::1:1.cn. 1.ra 1 0 1·-:i:.-. 
0 ,;c:-::..clc de score. .. Lens ~ . .::t-lcl.!~1 llicr:..1a 1:.it C.e "'-t.:r-~'trnl::~.:i:::1c, ua ·C na J,::, r,1i:1. re sul tcsrds i~1 G,,n 2_)rac:·.t_i .. -c~oel,)i..'!nt van~ arry Jacobs .1-1. ;·a :r1-;.st. ·was" al],.cs Lc:--,S, ,,,at de 1,::_c,l-: sloeg. ~_;qc·e:ro;..1 uas I.c:t : .arry, c-ic er 2-1 va~ r:ac<::te. ~."'in~_1s ~i]_i'~:.c..n.1..t uocst 0ebl~sse.::.rd l-:.ct vele'. ruir~1cn, y::ar-.r è.at I?a:"! :'"!.ict UE.G, •:c::t __ 2.r:!:-y JaccT:,s -;::;ij::1 l:a:,s sc~10:n ~~ac· oc zij:1. ~~.attricj te scoren, ue.nrr.12c. tGV12~'!S es?: ci:1.c.~ :~.ran c:u:::..:7 c).czc s O:i. ... _ ti:::f c2s:,c';lr.1e , .. rcc~strijd. -----------------------------------------------------L-:~1.~; J J_~èc~ ~')i._i ··i:~ c.cn o:iverc,.ie:-.C~0. ::.::.clcrlaa.~-. --c_ .:-:-.rste ~~,.clf't t~af· e.·:.':': lic-·t ~J."' cVcruic~.:-.t t:: zie::··, ;~a.c<r ucrkGlij 5-~ev2.ê'rli,j~:s si tuf; ties Ueds:."! zic11 vc· r ,.>:ifc ~-ocl0n -~1raktiscl: r:_iJ_ct v;·cr. î-:-& rvst uas ; rs••r: v•·p1 ster1..--r r·"" r zoal,... ~ 1 t1· -:,·. '"r-1 h-t I 

o·" 
---•• ~ •. :;·.. ., --'• J .,JC.:,.- , -~ C•-'. .._, . /].,___ ~• $ .1. I .•_('f"~Z.:·)t.:!.:t 2..:1~_,. --~-.!: vi:-:r!':c,rrd ...... l-:2.:1..t. - ~--:~:":l"'or Ql:·c:r VGl"'c.1.r_r :.:..J.e.r.:-s te.. r_·o'"( o clct, -:- ··::2:1.::s ~-_-c"".zi-:te ~.,c~•--", --.o···. 2.rc~crv:-.11.tt!:'., 1i~r'rvo:T' de. ~)csiti.:: Vê!~_ .. ;-:..::::.1D er lJ:-.:-1"' o-) ac~1te:rl.~it einc. - -- -------------------------------- .. 

----------- - 1 --------



i ..• ! .:,2u-

Lsn.S 6 à.czelc~G in GCi'l 'c2lij~: O?@:U'}IldG St±-ijC'. r;.e ~~t.:nt-::1;. 

c;c t VV!). Lichcl :- ardès scoórc::.3 de o·_ .. c::i.in5·s tre:r:.:·er, c.oci-:-. 
·11;_:, gai' ~t!G"t 2 ti"ci·:...G:I's G.e stànc: c..::1. a~~-t-:r él:l!.'!Z.iè~:.t. 
··aul '"c~ ... , .. ltc tc·sslot.,-~. "'1~r1 ~- ... -.,:-~-; ~ .... _,, .... c-- ·'·1· ,. .. :.. s· olo-r"s·, ..l V _ .. .,. -- t,...,, .,-._c.,_, .1..u:.. ,.__ ~-- ._.,.._,:,,,_ • _,., b\.., ,.__ .1.-

(~C t::G~: cclij>:· t::... .. !c: ... G11. · -~'érr.1clc~cnS,,,a~ r(1• :;_~ Z1ier nöc, 
è~at ~ .i.:;~1 ~s St2ij~ __ :crb· . ..iij!.:: t12. :. :.·· i"li:1.~:c :,o-~si~1.s zij:1 -.J:la··ts 
C , ... .--'-::r c:;.., 1.-.t i•---.· c-t v,-:,-...... ,ic-è-clc~ ... ,,.,....t ê,~ jc-c1-:''"!"'.."-••r .lO~'_-_.,_,__..., -.... a ......... v ..__, , __ v..:,, _,. • .._. cv ___ ...,_ --=·"•'-' • 

r;::::.-:s de .,_C.l"'~:: va. >:.:t 6 .... sijn se i 0•ct ~l~- 11a:--i tot crote 
di~Ge~ i~ stact •......... · 

--------------------------------------------------------
:,·,e:1S 7 !-i-:::::- t sic> 11e::1 ero:~ va:11 zijn· ?Jes te Zijde latc::.1. 
zi.z.11., cc-'.;-:.'ic-:: f.~- ~:--rac: .. t:i;;c cv,:.::..,,;,-ri::· i~-:t:.· o~; L-o:aa. :,J_· v:.r
slat Vé'.B àc:..c Fz{.strij·- o:'!tln.,.:-·!\.t. 

--------------·-----------------------------------------
~ enS ,.. .1.,..,.,,..1ott,... -, "f.1. ~-et ''·•·g,,.., ...... r,,ti,~-~-p,,_. -.-;.::::t "·--ru··e.·., bol-···--... ,,._:J l,.'-'-··:::. ,~-·-;: -~--:-~ 1.,.,. :. •• ;,: .- ~G ... - ··-~•-_-'-h·':' ,.:~~ ... _.,,,.·--t., .... -_ .• ·· 1., .. ;;1..,,.-:-.,,ï. c ... 0 __ 1.,•.;r,._; __ ._. __ -Jc., .. 1.· .... -;-_ 1, ~.a ..... .i_._..., ... t J_ ... t ... .L ... tal 
~

1 z.12ic --;a::-t~::-. ;::.=: ~- lè. · ··ial~ voet· ti,.__:·. uas ·.:~è St&:::1C: :10,:, 
~- -2, · ~2.---r ? coec'.!:..! '.·~:.: ,_-·t(.:2.~:v:'!tr:::-:. v~:1. c · o~·:)~s ttiè s __ -~1;:.·c:::-.-
r-.~ r•::·r•-'-?--:r":Yl cl,,::•r"' ,t ... •,.al::,·-e- ·rr-·,,c;,1 tr.·•--- ,,.·c v;.r',c~, .. --; ,.. ,_-.;.. ,_J.~..;v .... ,. ~-~, _,_ - .... ., _c;; ••... w, ~.-- ....,_ .... ._, ......... .., .... 1...---1_ 

i:.-i ::.'!.s.:-r.~·-u:.~ vo~·rfc::.i c:vé~.,sta.:•n. _.,c ,,Je_·;.S · ( Ocl~<>i.:'T...tc:1 ._,0-r
: e:·~ cszco-r1-· .c(r ~-ic·: :s~G ~:-::.·:_'.:.~21t.s :-~-::-.::lb::::;.r~ 

- - --. -· ------- ----·----------------------
'/o~-:scor.:..s _è.sz,: wee:::.: Jes -. it·ëi:-:c C•_.cn.J L: . ., !:. < o~l~:;unt3:-1 

J L6<fl._)U!1.t .3::.-::. • · ,. , .. ~- r Ï'"': • '<:- f ~ - . .,..,:. 2) .. ,; _ _._ ., __ . uc...CC J.,_, \---'i.:;. .... v 

:- r.9.~~ra1 ,_ " c...i=-.:::..:..c..._;:o....:'-'=-·.:::c..::.:::=i'-'c rs:.j,·~- v o:.: r z o::c:az__ ,_. .:~.cc~- u,:;er . 15'63. 
2.JO c1..:r 

12.-- uur 
2.-- u,_,r 

12.-- i.i.i:r 

12,-- t112r 
2.30 uur 

12.-- v:·r 

rl"9 •7.:.rvG 1 - 2__.3I10 1 r.1."'Grr • V • - ·:rG; ;:_-~è-V . .'.;.."" ::1,.~tc : .:u::. 

LG1-i0 2 - La kl:uai-ti~r l~., 'lei(.: 1- C-..:~J- ~ 1 ].~o::. .)-3 
Lens 3 - ~_u.i.c .. ::. ~tc·-..:>s 2, Veld 1 - l c::..1 ::...o:.:.(>-l!
(r&:i:1j SJ;>l::in 3 - Lc..n._, l}, '.L'crr. ··!erl. ·nalsc orp:.:rl. 
l.,2..~:.S 5 - :cstaliz. L:, ";lZld 2 '"\~c~.,.2 .Lo!-:. j-J ..... 

.?.C. ; - _,_.:.nS 6 ''rl.,Crr.~.Ol~t'!1C:·--:, !~oosC:1..iii'lel1. 
Val:.::Br:iers ;; - ~cnS 7 ':.'e:r:."". ~~ocrn!_Ja:::..--1-: ::-.. ijsuij!:. 

2 - . .,, ,. - · ,.,. ···t -. 1 . .1.. • 11 V 1 ' 2 , b 2 .,. 1 - • J .-- ·uur LC-:1..::, ~ -- ::es ~r .. :ua.:,.:v1Gr e c~ .. ·c • .1. .. 0_: .--!.~ 
r:c 01.-,s t,.g:l.li1:r:: 
::: .. -sn:::o 1: c. v.C:. : c:z. 1~,l... .O!ïas ,J .v.c:.:.:-.:>~a.:~:p,· ietz,J .v. /ijl:::, 

• J,.. T.Ji:n cuGcver, -~_.!.cnd.rici1.s, ,-.~ .( .• _;.ydcn,: .:.·~ooc·uyn, 
::.~~c.~:ct,J.·.as. Z".es.·11..v.~~lccf', ..• cle ·,_-fl"rt,L.v..L.ii::.:.'.:-
1:out. 
So.uc:-,· ·o:·~st 1 urr (.2î0-·,.estaura:i,.t 11 : ... aet·, .. rc:ïY~a;::: 1 11 

rv.~~.s··:,;1.nt ,:-~, s t!::il."'1.1.c-· a-:- GUE:; .ij si..ri j1~. 



!..,cnS 2 : R. de ~!aart, tr .Lanz c en,:.-~. l~eL1;?€ r, :·t. :JloJ:, L; 
r1"'l1onas, L. v.~ ili1~out _, G·. Loo yes t-:.in, J. v. ~:l.c :..f', 
., •. Jacvbs,:: ... /.v.::.l.S·_;ck,.~. c~c ~ a::i.s. 
I:.cs. J' .Le ter, 1I .: . ..1u.r .... ~~--ouut Leider >r. ':'e l cy 

Lens J :G.'. allc..cn, G. ~'.cnpcrnan, J. ï·.c ier, L. v .:,clve··,s tey"'l • 
~:. :-:.oo(l.bol, c •. '"''est srs , 11. ·f e.rclcrbos , iT'. ~urc~J-.. cuut. 
L. Ja:.'!.s sen, G. ci.e.i.Jüi jcG.r, ~!; ur:;:n,ou1rt. 
r:.es.?.dc ~.21.2s, G. LoÓyzstein. 

Le nel.'- :A. Ve r:Jarc:~C:.s e , L.: ·ans,s e:'!, C. 1.rc lc.1.ink,. • Scl-_12.l tçn, 
L.:.:artcns,J. (.c La >uc:.:tc,~ ..• Stcy:::-,C.E1...1.yt(.Ps; 

· . .,, .... :i:·~-s-~n G ·c1 c ·o,..,r•c1 "-• • __ ._,._ ·- •• J t -• .- • :,-'l-, ~• 

~~'2'-S • · ~-- .• ~:01na11., J. ".fi t·CinG. 
: ,0::..1S 5: C-. "Jlc.G lna!"-S 'J. -.; . Vis s ~ )- , ;' ;;Jl."!.y:1. 'i .. • :;avis ';':"'.V • .,. ,ij.::' 

1 _. ::--~ rs c;_J..o:::,, ~· ~.:-' erg011.I::c : .. -_ecot.1.~ 1E::..!, J.: :,._~ypel"'s , J. 
J2.-:er,P. J~l1.Gs~:?. 1-'TC:::.cuFt. ~~es. iT. an:t.ckc.:t. 

LGnS 6 : i .• Sey~:c r;)uy::, C. v. Qei:1., , • J..,ÖuG::-.~ ts in ,A • v.·;!:. Grs , 
J · roe' ~rr" c· ---i '"'u•,·~-.. ,,,,1.·~c·, J v russc-1 " • ,.,;;•. -·,, •J. -·· 1,' 1:. ... ..:. . .,.< .;., ..1._, • • ,\;.-. 
Gcla1.1f:::..""', C. ·-Tas,:" .• : :-..~yD-:.rs ,." .... c~c Jcnc. 
Rcs. ~-. :n::.--dcri.. 

T_ ,~•,,S "i·J '>'riJ0

t'""S J 'o·, r ···rol ', ··101r ., ,1·-cr, -- • • •• ..,_ ' • .1 , ....... _ ••• ,J... ... ... ,J .... ..:.. -- ,--· 
:r..a u ,l.i.. v. :r ,t.i_J-:e1:!b1:!re, :·:. :rus te:f E" l::~ ,1-1 • · oc::"':"'lal;·-21, 
Y. •;:.rrocr:1a.ï:ts. ~:: .. es. J .L/iTi!l.l~estcyn. 

TGnS r .• ; ... -r -;1.·~shctt ,,. -- ,y t ·•· 1 ..,~ 1 ~ .... --. .J-- U•··'•v•--' •- .... 1 ,•-• .l .. S 1 ••• _··oe s, .• V.C •• ~...a .... 11.,.1. • 
~.- i Gr:1of', E. :.~ar! :r:- rCn.e., J. c:ro e!.1.ev - lè. ,1:·. c.; ss e ,J.:. • 
.. -2.lison -.-.v.· ij!<:.?.Jar:s-n. -.es.7~.: .. ,l!ling • • ✓.,. , • • • , , · ,_.r. sc.:.~_r1Jv1nc voor_ vri.~c~n:·z.vo::~cl ~- ~- i::r as::.': è.c hecï ... 

~-JÏ3"'!.1Cl!CC'VCr Slijl:eiri.c'c 21 ·tçlf'. 63.s;o.:;.:o. 
ror,ra~1 a Sc1~iorcn voer zo::.1..:~a:,:_ 15 c!ccGn7Jcr 1 :)63. 
2.JC L'.t'r ;,ijsuijl: 1 c:,-isJ 

12. -- uur Lcz1s 2- 11Gl:2t 2 
12 ·v.ur ·_;i·os J - Lc:1.s J 
2. -- c-..~r Lc1~s. L:_ 'j\: c10 2 
2.-- t~~ r ·, .~'.>. J - Lens 5 

12. -- ll'--l"' Lc:.:.1s 6 - ~~ui cl:: 9 

-' 

~ .::..--
2.--

t:~.nr zuc"ï--t !;la_ :r J - Lens 
Lens ~ - :,-;·ostalia 7 

7 

J. 

;~ro..-~ran' 1a JL:1.1ieire::. 
J. -- '.:1.1:r Lens l~ 

G7l ~'1.:~:-:il.lc:"":. voc·r Sêl t,,. :t•c1a-.. ~ - ,.,. -- -:'· . ... -- '> l·. r ,· o . (.;.- -J: :-.., 5/J -.!1 
7 .. dcc • 

3. -- 1.r~:r ~·..,c:n.!:i 5 
J • -- uur ;,c:'ls 7 
J.-- uur ADO 2!. 

~oicva~ rs, 1 · G I T, _':'-J '/2 
:.ava O :e I L 0-l:. v3 
I ,., ,..,,s n "e ~... ,.... . , 

.,1..,,.,.:,. _,, -·· - r ...... :!.ot.~iccr;iark. 



J.--
3.--
1 .l, 5 
1 • li.5 

uur 
uer 

j:ava 11 - Le!-is 
! :::s 1 5 - L311S 

uur Lens ·1?1 

10 
12 

z,_,.i-r:::e.r·~Jarl,;: 2::. GGè.c .. lte 
?err. : .ou±rust 

G I L 6-1: '11 

:....VC ... -2., 0 2 L 
2. -- 1:.ur 

- •-. ~ .J..,G~-"S .1.~ ~ - Gcno. ~:2, G 2_ 

'l'G.ri' • t,G 
:;..:3 'v2 · 
l_, 6-l;. 

ClJS?.:LLIJ. Tl: · 
Lens 2~ :.J .cle U2.:::~rt,.dv.·:.cH.1r,!~ .v"G.;stc-:~,:·~.l"qtl;~:rél11s, 

~ .ellcsl:cr', >. Sc~10\.l'tcn, G .1:ásphurS t, ~.Cob'ben, 
l :s.llesi:.~r,J.'h.-~roc· .ard, .. .,.:.;glai.Oilè .• _ 
:i.!es. :~?.v.::ohe: ci-i-·Leider P .... V.G:astel. 
\zie rescr_v-e1:rro.:;ram ia); : : 

Lens 5: : · .:~ru[;::;r..;,:ai'!S, J_e l.-r·cc·tr~ ... u.izen, f'il:_(::yer, :~. v .cl. :..:rcc
L1.sr, ~'h •.. -rnin~ ,! • ~-~cc t·, .• ..• J_;>:ï:~el!~o:f, C. Ve.rva~ rt, 
: ~. ~_,r2.r.è.cn01.:.rc, J. i .:idcl.~làor'P, J .: ei:~ s • 

. Ï-(GS .:: .• s-, .. ykGrb1.-.yk,1.1..èle~.,raU,.r'er·,Leider .r.v.~~cek · /:.:; e. rcs(:.rve··•T0Lra11 ,a)·. · · 
Lens 7: G. Cre..r.1a, J. v .G. ;zali:1,A .iluy~, J .~!uyzn ,A.v. _s, ,..1.l! .;)uys, 

C • ·::cn.~)c.l ,f. . • ciq_c._s s.e~~ ,.~~ ... ~:,a~:;.:;·int ,- J .-jéi:.-.. s S ~:.-.. , c .de• J o:..1':;·. 
F.es •. ,r.oG!:é·;-J.Sr.ïeele.LeidGr i: "~_:eetr.1an. · : :::ie :..--c scrvc~;rà,:r'ar.1:: a) . - · ~ · · 

Lens 9: 1 ~. :ïiç uuerJ ... 1..·i.s ,: __ ~ -✓ ::.rhe.uc'<l, f. :,_;.. c1. .:~cu_t ,J.,;, .y • .. lel zen ~- .v., ohec.•·.en,J.:·retz,L~~ op, __ .• al~~:erS,I .• Ja::.l.Sse:11.,i-~. : ortcl:ar-~s, 11.:··.~ct::,1an. 
I!cs. J .c":.eJo::.~.r-'l'! LcidG"r : :r" J. ~orsbocr:::.-, .. - r • • . Sar.1c:..1.1-:o.·;st :2 .¼.o u:;·_1 ... i;i/'áî".:.c; ·11..··_.~, tir:---ciïl. · '. 2ie rcscrv~-n:i:-o,·-~a•·· ·~ ' · · · · · : · ,'· ,1.., ,i • ! -•'--\ ' . • 

-Lens 1 ('; :J.~. -./G;_---v;ar.~rt ,.J .-CC?l :-ra, J. Sc:,.o·ut~, -•, .-ûe J oneh ,. _ _;.}'..col,:,.--,. d.Aar,G.S_te.vens ;C-.de . occ;c:,::_.· :c G2veen,:. ·'..:djs-tervel.û ---. .. . , · -~ - " . . , . . . . .. . ~ . . ~ .... -.o_t._ !.-.es .1-:• .. g.Jerts ..• v.cl.S:::iro~g-.Lc.ic~e:t'- ._r. 
· ·.sarolca .• Sfm~n~ ... ous-t 2.30 u-1:r t:.'!CanG :,:ava-.rl:-= terrein (zie"r'es-::;rve _.rot:·rat.1·a 1 · •. ··· .... · · 

Lens 12·: ·; ~ Lus._te:.p.110·• .. ;~ucr 'G.DuyvcS teyn' J ..... 10.i.·C', '1'11.. ·Ja:rssen' A. tr. ~:sscn,:r_.'.v.d. ers, ·-.:_·_eGr.1s · erlc, ____ _;-~;skam~J_,A •. ~ ... ambrook, 
J. >vcr"oc·.~~,1:i., ·_il..::"·c'rbcck. -~-~es·._G.G1..1i.;1b·e·rci-cn.,J .; •. ol.t. 
Lc:Lde1: F;.:psl~i:~,:9.S~r1e:"l::O"~st 2..15 tfUr Lijn·.1Wap ·de La 
: .ey,rn{.\", . . _ . 

.Lie volr;ê1--idc s:)elcrs ucr6.<ih ol1 _2.-:- uur :irs1:uacht i;1. c1é zaal 1-artcrraCi.e , 1 l!. vocr._·traini:.1G: J .~a1?tis t, ~--.v. d .:;rieJ:1c-r ,i1. ~~yknahs , 1~. C:e: Joni:;, :·_ • ___ ic l:c:..-is ,: • I lla jan, l}1 ! ,.1.'l;.ot,1~s :'<in-, C. Lar.lo 1 A. J .h.G.c, J .Schutte:·,~? .cle :~~:i.;:.J;, J "· ierbaFe-11.G.sc·;A •. :ob·cia, F' .h.il-vcns tcyn. L .: uys. . .··· · ·· ., :i,0 :ri:z - ::.)1 : - },. ~v. d ~ Lans , .ki:..:XiîOC:~ .. .s. ; ' , : ·u:L •i• a, L .~:..f;ba:,;ts , ,_.;.:. ou.1,cn-. ~1.ovcn, :;-- • v: 1!af_;1.:.;u1:1,_ G- ._v_ •·-~.- ·1:::.1(:c ~·~. _- ~ v • .,..,t:.ls t 1 "l!. de: · :i t .. -. 



• ' .,< 

. À~·. :.ens 

Lens 

·G&s te ld. 
;!es ,.rvepror:ra!.~ < L:. de ;~a;,.1:; .artcrradc 14 ,Aimvan;; :; : 1 5 u 
T~c ,spc.lcrs .. ,a J'Léns 9· + :).de .JonG~1,G;dc ~ .... o.or;d,:-· .:~cbert~,c: 
-:~.v.d"Aar. ·~.:-ït ~J·ent al_:_ec:.1. .è.Q r als de ·veè.stri_jd_ va2.1 ~.1_~_1"s 

-iS ai'cc.l~st. J:n clc zaal_: ·crsc!1clntra2.t: ·annva_:iè 2 •. -- .uu.r 
Lsns 7 + T:.dc Groc·t,A.fc _ _. ron1:1er.,~ .Suy!-:erbl"!:~fl::: î? .• Strac.t:io:t. 
L.anvanc; 3.30 v.:.r:· L~n-isli. + :· .• :::.ra:-i.1el.eni.Ju.rC~·J .'t'·r·cct~·•uizçn, r1~. 
·. r._1.ins. -:-i t- r 2.nt ·aiJ.ecn c"1.ocr 2.ls onz,:; vell:c~:1 zij:-. af'e:ç .:eu1 



~E LENSREVUE. 

Weekblad v.d.R.K.V.V. 111ENIG EN SNEL" 
Redactie:F.v.Dijk, P.Juffermans, A.Poels. 

-========= 
37e JAP.RGANG Ko 15 12 december 1963. 

Do:12 dec. rrraining ju-11ior0n. P._fscheid R .. !·,b~icJ.~ 
Vr:13 11 Ti·aining Sï3nio2·0:i. 

z,,_, )J " J,u:ior01, L,.-6-·9-lJ-13. I'\~:,illon J.-r.:· -.,--.: -·~ 
Zo;l5 

Ma:~.6 11 

Di:J '/ " 
Wo : 7-8 1' 

Do:19 " 

SGn~.o:rcn 1-2- J-· !:--5-5-7-8" tî11;t:io!"c :--,_ ::. -~ -3. 
',,.._,..., t,1 ,.J,... f' -,:-.~- ·,. 1~ t' j, l-.. ,.,, ... , .. u u.\v.1,_l,_. 0,~1-. J.~! ,.8 C~Uug..,,1,,.1.J.,1~ 

Cl:.ï.Do:vo:1cl. 'l'raining j~ni0ren, 
Train:i..ng junio:r:ee" 
T1"aining senioran en [Il.pillen. 
Training ,juhior3n. 

Het Jaarfeent, 

' 

Het Lens-Jaarfee::it staat voor de delli.•, Zonciag a, 8, om 8 uur staan 
de deuren van het clubgebouw wijd open om de gehele Lens-familie binnen 
te laten., ~
Het Trio Thorn Kelling zal in z1Jn Beste vorm zijn om e1· een groo'Gse 
avond van te maken. Verder kunnen wij medede:;.,m, dat wij er na urenlange 
onderhandelingen in g~slaagd zijn,een der beste zanger van deze tijd 
n.l. Wim Burghouwt, bereid te vinden enkele van zijn grandiose songs 
te zingen. Sukses is dus verzekerd. 
Wij rekenen op U -allen en zullen maar zeggen tot Zondag. 

De Klaverjas-drive is geëindigd. Maandag j.l. zijn de laatste 
partijen gespeeld. Uiteindelijk werden winnaars. HH.Paqué e.n 
~.d.Velde. Van harte proficiat! 
De verdere uitslag: 3 .C.Nieuwenhuizen. 4,H.Dietz. 5,Mevr.Mesker. 
6.:?.de Haas. 7.H.v.d.Steen. 8/9.C.Peeters-J .v.Klee:8 •. lü/1.l.Mevr. 
v .Viijngaarden-Mevr.Franke. 

Contact-Commissie •. 



__ ]:2} ______ _ 

Persoonlijke Contacten. 

Iemand uit ons midden kwa~ een dezer dagen tot de ·ont
dokking, dat een ander ( laton vlij he!ll A noemen) ,.ich gegriefd 
•;oolde door zekere handeling van een dorde (moge deze hier B 
hd,en).Eerstgeno0mdo klom in de telefoon, 'vond B bereid per
soonlijk contact met A op te n0men en juist zoals in zulh:, 
gov9.llen te verwachten valt, kwam de zaak rond. Drie tevre-
den mensen! 

''.at echt menselijk eigGnlij k, dat mGn zich wel aens ver
on;;ulijkt voelt, soms met recht, soms zonder dat de and0r zich 
ar iets van b,must is, Ik heb me wel eens afgevraagd, hoo dik
•1ijls ik iemand onaangonaarn bon gewcmst zonder dit te bedoelen. 
Eenmaal kwam iemand zich erover beklagen; ook toon was do af
faire gauw opgelost. · 

Ik geloof, dat de meeste botsingen in het vorkeGr van de 
mdnsenkarakters QQQpzettelijk tot stand komen, ook op hot voet
balvGld, ·ook in de clubs, overal waar mensen elkaar ontmoeten. 

LievGr dan 0cn beginnend vuurtje aan te wakker3n, mo3ston 
• wij b0reid zijn begrip op to b;rGngen voor do gedachtengang van 

and-~ren, althans daarn'l.ar te str1ven. 
Aan de lijn staand;:, zien •vij moormtlen, hoe een speler tem 

" onr.ichte opzet bij do tegonstanfü,r veronders t0ld, als hij g0-
ra2kt wordt. 

Maar zo gaat het ook w-al buiten_ hst spel,_ gelukkig vaker 
dan meh vermoedt. 

Hieraan goloven kan drama's voörkomori._ 
p .J_. 

2ffi,üwll, 
In ballotage: 

no: 45:--P .il!. !VI. Heynen·. 5-10-1953". Landzijde 323. 
Nl~uma_ctonateur: 
------
. n~: ~7-~- · F .pi:,tz·. · liaz0l"aarstraat''Ë,7. 

Ac,resv11J z1g1ng. 
------L.Janssen naar il!olis Stokelaan 1017. 

. '• i •• : • -.- • '. 

:'!~ .·(-. ... ·. 

Dhr.A.v.Gastcl ·zal as. z;ná'ag het besttrur op het vold vertc
gcnwoordigon. 
gitslagen Senioren. Te Vlorvo- Lens 1 4-0. 

Lens 2 - Laakkwartier 3-2. 

' I 

. , 
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Bij een afscheid. 
In verband met het vertrok naar België heeft het be

sb.ur ge:neend a.s. do,nderdag 12 dec<:lmber, dus op dEi verschijnings
dag van de Lensrevue, in Cornerho11se, Laan v .J~eerdórvoort 209 een 
bijeenkomst te beleggen om tussen 8 ,,en 9 u.::..· op passende wij 7,e van 
het echtpaar Mahieu afscheid te nomen .. 
AllGn, die gebruik _wHlen inaken van de.ze g_elegen!1qid om hb.n oudG •mak_; 
kor nog eens in hun midden te zien, zijn o'p deze afscheidsbijeenkomst 
van harte vmlkom. Ha zestien jaar vertrekt de fa:niliG Jl.\ahfou weer 
naar het geboorteland. In die jaren hobben zi.j iüc:h hier vele v1·iendon · 
verworven. lens aà.g er trots op zijn ook oen warm plaatsje in 
Mahieu 's hart gevonden to hebben. . 
Op ondubbelzinnige wij ze heeft "Richard" dit getoo1::l in vel0 elftallen 
onder do lat en achter de schrijfmachine in dienst van de Lonsrevue. 
Zulke vrienden zijn niet te vergeten. 

Da vrienden gaan, de vriendschap blijft. 

Varia. De heer on mevrouw Gerard va~ Roenen- van Erp melden ons de 
geboorte van hun eersteling René. Proficiat! Over 10 jaar in 

het blauw en wit. 
Jacques v·an Wcsting dankt het bestuur en de spelers van het 

zevende elftal voor de attenties door hem op het ziekbed ontvangen 
an complimenteert t0vens zijn mannen, die met z0ven validG en. twao 
kreupele spelers togen Toofan 2 een 1-0 achterstand wist::,n om te 
goochelen in een 2-1 overwinning. 

Eld0rs, màar·Óok to bed, weet mevrouw L.Janssen zich getroost" 
en gesterkt door een vriendel_ijke gesto, waarvoor zij gaarne woorden 
vnn dank heeft. · · 

Van het wedstrij dfront. 
Vlat .gevieest is: 
Op oen hard;. maar toch wol vr1J redelijk bespeelbaar veld, heeft het 
eerste zo'ridag· j ,1.. van hekkes_luitor To Werve een gevoelige 4-0 ne
derlaag moeten incasserén·. -Een verrassende nederlaag inderdaad, 
maar evenzeer oqk een volkomen ver~iende, aangezien de Shellmenseh 
zich veel beter aan de moeilijke, omstandigheden- hebben weten aan te 
passe~. Toch zijn ·or,"vooral in de eerste helft, dáverse kansen voor 
onze voorlih.ie gcrnéiest om. de stand een h0él ander aanzien te geven; 
zij werden echter alle _gemist. Te V/ervo deed het in de eerste helft al 

·niet veel b0ter, zij hadden een ongelukkig ·moment van onze spil nodig 
om in deze strijd de_ î.eiding te kunnen nemen. Na do paU:ze ging Lens 
steeds slechter voetballèn en g,3zién het feit, dat Te Werve (misschien 

' 

' 
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juist daardoor) beter ging spelen, verwonderde het niemand, dat 
do groen-witten de scoro tot 4-0 konden opvoeren. Met deze, ik 
zou haast zeggon beschamende,stand kwam het einde van deze voor-
111 e.an onzo zijde bar slecht gespeelde v,1,dstrijd. Het komt ons 
voor, dat aan Lenszijde wel wat al 1>0 gemakkelijk over deze wed...: 
strijd is gedacht, en het is helaas weer moeten.blijken, dat een 
9c~rgeli,jk.J instelling punten kost. Laten wij hopen, dat het spreek
woord 11 door schade en schande wordt men wijs" ook voor Lens .1 geldt! 

Als ik nog evJn mag inhaken op bovengonO(,mde wedstrijd., moet het 
i:lJ van hot hart, dat ik me diep heb s-J,a9.11 (en op het laatst .zit
ton) sch2.f.len. Niet voor het vertoonde spel, want fouten maken 
,-,ij allemaal ·wel eens, maar v.el voor het gedrag en de mentaliteit 
van 'n c,nkele speler. Hard tegen hard zien wij ·1 gra'lg, het is ten
slotte geen blaasvoetbal, maar ook g.Jen krachtsport, en wat we 
c~ezc koud::, zondagmiddag voorgeschoteld kregen vàn bovengenoemde 
:onser, ging alle perken te buiten. Do spelers van ons eerste · 
olftal hoev0n echt nfot meer aan _te komen met s_moesjes, dat de 
togonstandors zo vuil voetballen, want.wat or vanmiddag uitge
haald wor&, had helemáál niets moer ~et voètbal te maken, De 
r,1;:,cst ch2.uvinistische Lenssupporter heeft zich verschrikkelijk 
sta2.11 cr~orcn en wist van schaamte niet, waar hij het zoeken moest, 
:i,m:m, 12.at ulsjGblieft zien, dat wij fatsoenlijk zijn opgevoed 
c,n dat wij in eJn zéGr fatsoenlijke club voetballen. 

F. v .D; 
Van hot wodstrijdfront (vervolg) 
Haal wat m0er plèzier belo0fden wij van het tweede, dat zich mid
dels oen nipte ovorwinnine; op Laakkwartier in de kopgroep wist · 
to nostoL:rn. Na oen wat onzi'.ik0r begin, vooral veroorzaakt doer da 
r.1oeilijke terreinomstandighedén, kviam Lens er wser beter in, het
E;<:Jon r::isult~erde in een licht ·veldoverwicht. Peter d0 Haas druk
to dit OVJrwicht ·na + 20 min. in een -doelpunt. uit, toen hij zijn,· 
als voorz0t b,doeldo -bal, in het doel zag verdwijnen. Hierna 
trachtte Lans door te drukken en werd het_ Laakkwartierdoel stGvig 
belegerd. Doelpunten bleven echter uit, zodat met een schrale 
1-0 voorsprong werd gerust. Na de pauze gelukte het Laakkwartier 
vrij vórrassond g0lijk to maken, wa~rdoor we·weer.even ver waren 
als ac:n _het. bGgin. wns liet zich \'~hter niet ontmoedigen en·· liep 
do :r èoc,lpuntEa"n van v .Kleef en wéér ·Poter· de Haas Iiit tot 3-1. · · 
Kort voor tijd slaagde Laakkwartier erin doo·r oen o.i.· offside :, . ,, , c;_oolpu1;t do achterstand tot 3-2 terug te breng0n. Vorder kwa!Ilen 
ziJ" ~chtc.r n. t d t h t ' . . . . . ...., ,._, 10 , zo 9. o 2o eon volkomen verdiende ovc.r\Vinnin5. i"",:.b..., ;.ld-J .. 

,. 
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~rogamma Senioren voor Zond~g_l5_Decembor. 

2.30 uur Rijswijk 1- Lens 1. Te_rr:, Sportpark ". Irene"· Rijswijk. 
12._ uur Lens 2- Dalft 2. veld, 1. geb. 1. Lok'. 5 - J;. · .... , .. 
12. - uur Vios 3 - Lens J. Ter:r::. Molis Stokelaan hk. Dademsvaartweg. 
2. - uur Lens 4 - Tedo 2. Veld 1 Geb. J'. :Gok. 6-4. · -· · . . 
2.- uur V.D.S. 3 - Lens 5. Terr: Benoörderihoutseweg·- Waalsdorperlaàn 

12.- uur. Lens 6- Quic.k 9, Veld 2 Geb. 2. Lok. 5 -J. 
2 .- uur. Zwart Blauw 3 - Len~ 7. Terr: Kij kduinsostr. hk. Duinlaan 
2,- uur. Lens 8 - Postalia 7. V0ld 2 Geb·. 2~ Lok. 3.5. 

, DE OPSTELLINGEN. 

Lens 4: A. Verbarendse, L,Han'!s.on, C. Veldink, P .Schulten. L.Martens, 
J.do la Fuente, B.SteY,n, C.Nuytens, M.Bruinsma, G.de Hoogd_, 
.,.Polman. Reserve: J .Witting. 
Res. . . . ·r 

~gs 5: ~.Ekelmans, J.v.Dissel, f.Duym; M;Davis, F.v.Dijk, M.Heerschop, 
H. Vroomans, J .Kuype;rs, J .Jager, G .J ehce, P .Burghouwt. 
Res_;_· N .Pannekeet. · 

Lens 6: M.Suykerbuyk, J.v.d.Kley, E.Löwensteyn, ·A.v.V/eers, J.Brochard, 
C.Nieuwenhuizon, .J.v.Bussel, R.Gelauff, C.Kras-, R.Kuype_rs, 
N.Drabbe. 
Ras: M.Harders, A.de Jong. 

Lens 7: J.Frijters, J.Bom, A.Krol, A.Blok, R.Becker, H,Lau; A.v. 
Luxemburg, R.Wüstefeld,. A.Hoefnagel, H.Naastepad, H.v.Westing. 
Res·: J. Vinkesteyn. · . . 

Lens 8: D.v.Lieshout, A.Buys, A.Poels, ·w.v.d.Laan, F.Bierhof, .E.War-
merdam; J .Groeneveld, · N.0sse; F. Veelbèhr,- H.v .Dij.k, . T .Jansen. 
fü!.l!.L A,Walison, H.LÜling, 

Afschrij'vingen vóór Zater.dágavon<:l 7 uur· aan de heer J .Linneweeve_r. 
Slijkeinde 21. Te1: 6J909C., . . 

· fi;:Qg:cam!!!a Junioren en Pup:j.llen y_oor Zaterdag 14 dacember. 

J.- uur. Lens 4 - D.H.L_. 3,. 
J.- uur. Zwart.Blauw 2·- Lens· 6; 
3,- uur. Lens 9 - Celeritas lJ. 
J.- uur. Lens. 10 - Celeritas 14, 
J.- uur.·Duno 7 - Lens 13, 
1.45uur·. G-.D.S. pl- Lens P 1. 
l.45uur. Lens P2 G.D,A. Pl·. · 
. lr45m~r. L0ns P3 '"" M.O.A .. PJ. 

GlL6/4v'1. 

G 1 L 5/3 V 2 •. 
G. 2 L 6/ 4 V 3 • · . 

Te-rr.: Mgr. Nol.;,nslaan. 
· Ttlrr: Noordweg; · 

;__, G 1 L 5/3-'v 1. 
G 2 L "-/3 V 2 • 
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-:;:-;-45 uur. Lens P4 - V.V.P. PJ. 

~.45 uur. V.V.P. P5 - Lens P5, 
J2t;__Qf~'.\'.ELLINGEN. 

Terr: 
G 2 L i574_V_J~

Zuiderpar k 2e ged. 

~,~~!!:.:. J,de Waart, H.v.Leur,- D.v:d.Steen, H.Rothkrans; lÎ:Mesk~r; 
C.v.Egmond, G.Raaphorst, Th.Brochard, F.Mosker, J.Cobben, 
H .Brandonburg. - _ 
!f~ Th.BrU:ins; J.Groothuiz,in . .I,oidcir: dhr. A.v.Gastel. 

L,,ns 6: R,Overtoorrr, R.v.Acker, J .v.Dis"sër,-H"Suykerbuyk, F"v.Bo
heemen, J ,Lieshout; R.E;Lkelhof, F .Straathof, R .. v .• Eroek-

_ .. · huizen, M.Broeke, A.do Brouwer, . . . _ 
Res: R.de Groot,' A.Duylll: Lcider: dhr. A.Linneweover. 

Ians · 9: ïf-;-Niouwenhu.is, H. Vcrheugd;-R'.°v:a:Bemt, C. v. Velzcm, R..-v .Bo
- - ·----- heomon; J.Fretz, A.Hop, E.Bakko~s, A.Janssen, R-Kortekaas, 

\'i ,Keetman. ·· · · · 
Ros: H.Egbarts. L:2,ider: dhr: J .Borsbool!l. -· _ 

Lans 10:-Ä-:v;rvaart, J.Colpa,-J-:s;;-f;u11, P.dG_jongh,. !}'.Kool, P.v.d.faar, 
·------- G.Stenms, G.de"Hoogd, B.Hópgè;oon, H-~ijsteryeld,D.Holt. 

Res: J .Webbors, G.Grimbcrgen. J:&i,gg;i:_;_· dhf;--E.'Sarol0a. 
Lans 13: C.Grocn, P.v.Dijk, J.Blok, Th.Jansson, 4"v.Essen, J:Kaan-·, 

dorp, P.v.d.BI'Gsnie,:; H,Verbárondse, R.v._l'la~se:n, C.La:not, 
G.Blok. · · · ,. . " - . . _ 
3Q2l A.Bilderbes:k, H.Overboek, J,DolJ!oyer. Leider: dhr.i,..Blok. 

· S2J!lonkomst: ·2 .JO uur Haagviog hook Thorbeckelaan. 
Do v-olgen.ao ·jongens wor'den om 2·.- µur veiwächt bij à3. zaal Harshcl
straat voor training: AsBoggia, L.Duys, J,..Eykmans, F.de. Hoor, F.Hel
vonsteyn, N.Kickuns, J .Schutte, Th .Thomassen, J .J3ap:tist. 
En als• het veld· afgekeurd is· bovandien: c·.tamot·; ).'.v.d.Breemer; 
C.Groen,·P,v.Dijk, H.Verbarendse. · 
Lens P 1: B.v.d.Lans, G.Bruinsma, L.Egborts,'Vl"Kouwenhovep.- f.vc 

· ·Baggum,G.v.d.Vblae~ H.v.Hulst,' M.do Yiit, !!.Eggers, J.Dise 
seldorp,L.v.d. Volde: · · 
Bg~_;__R.Gourtsen. Lgida.i:.:.dhr:·J.Borsboom. 
Samenkomst: i.10 uur Leywog hoèk rj:~ngololaan. 

i,ens P 2: P.A.do Haan, F.Disscldorp, C.Schrovor, R.Kraanen.R.Bo
gisch, G.Vrodeveld,_P.v.Dpeveren, G.,Cromborge;, P.de 
Vries, A.Hoek, G. Vervaart;' 

. Ros: F.Teunissen, G.v.Bovercn. Leidci'F: -dhr:·,P.Epskamp: 
Lens P J:f;i\ttltenburg, H.Dank0rs, P.f,detffän,-P.Blanken, H.;v •. 

Loom,on, C. v .Doelen, A.Huis,. P .Heorema, F .Gabben,. J . .-· 
Riehtjes, F.!Qink. ..: - - -- . · . 
Ras_;__ B.v.Gork;um, N.Dijsselbloem •. Leider: dhr. J .v.d.Knaap. 

b~i,sP_,i,,_;_ Vi:Hesen, P.Mandérs; R.Ho_;fnagel, P:-Cöriiiönt, 1:1.v.BerJ.o, · 
T .Mars, 13.Hoefnagel, VI .Englebe:rt, Ç .J .(lroen, W .Scholtens, • 
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!l.LiGffering. 
Res: J .Meysbergh, M.Koppenol. 

!,cns-PJ: E.v.d.Brook, A.Hoitink, 
E.Verschoor, J.Koetmán, 
R,Bos. 

------·----·----· 

Leider: dhr: L.Pinkse. 
Th.Booms, J.Egberts, !!.Schwab, 
J.Vink, 1",do Kleyn, E.de Groot, 

g1!'.l A,Reeuwijk, li.Hoefn~gel. Ld.dor: dhr. l'.de Haas. 
Samenkomst: 1.20 uur LoevesteinÏäan-hoek Hongololaan. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 15 DECEMBt:R 

12.- uur Lens 1- ADC 2 
1.45 uur Lens 2- Velo 2. 
3 .- uur Lens 8- CSC 3 
DE OPSTELLINGEN, 

G 2 L 6/!, V 3. 
G 2 L 6/4 V 3. 
G2L6/4VJ. 

Lens 1: A.v.d.Leeuw, J.v.Adrichom, R.SchlÜter, C.do Heer, W.Verba
rendse, C.v.Baal, H.Groothiozen, J.Kaotman, F.liubben, L, 
Riemen, c.v.Egmond. 
Ros: F ,Masker, H. v .Leur. !,~.!S2:!:1. dhr: A. v .Gastel. 
Sämënkomst: 11.40 uur op het terrein. ( zie ·trainin.z) 

!,~!?:~~.:. Tn:Süylförtiuyk, A.KoolGman, A. v .Egmond, J .Hc:.:.v1i;;, J, Verhaar,· 
J .Lucas sen, J .Ravenstein, P .H:Jlvunstoyn, Vi .Eykelhof, R.Petors, 
H.Zoet. · · 
Rzs: A.Kloin,grotoler, Th.v.Domburg. ( zie training) 

Lens 8: i:aë-Vries, R..Camphuizen, R.Viilmot, E.D0gcner, F. v .Bohoomen, 
·F.~eocke, C.Ro?duyn, R.Blok, F.Hcrremans, J.Jonker,·A.de 
Brouwer. 
g2~! J .Verschuyl, · R.Brandenburg. Leider: dhr·. Hcrr0mans. 

ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILµN 
===--

Afschrijvingen: Vrijdagavond tussen 6'.JC en 7.30 uur- aan de heer 
--- A, v .Gastel. Tomatenstraat 166 te'.!.; 33 99 00 . 

Training A-Klassers: Ook bij lichte vorst gaat· do training op het· veld 
gewoon door. Omdät-het veld hard is in ieder geval gymschoenen mee
brengen, Als het sneeuwt, regent of hedl hard vriest, wordt 0r. ~n de 
zaal ( Steenwij klaan 20) getraind.• Voo'r beide groepen begint é\o 'tl;'aining 
dan om 8 uur. · . ., 
In twijfelgevallen telefonisch inf?rmeren _tuss·en 6- en 6;30 uu)':. 

Niet opkomen: wegens niet opkomen op 30 nov.· wprdt J .p·omqy:or· 2,; àls 
reserve -Öpg0st0ld. Vwgons herhaald niet-opkomen wordt N. v .wouwen _i4 
afwachting van de beslissing van het bestuur niût opgesteld.. · '. . -·. . . 
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Reserveprogramma. 
------·---
t,ls zaterdag onze velden· zijn afgekaurd, is er het volgend1' re
serveprogramma: 
In de zäal do l:lh;1instraat 51:" Aanvang 1.45 uur Lens Pl + R.Bo
gisch, G.Cromberge, F.Disseldorp, R;Kraanen, C.Schrover, A.Tinnon-
broJk, · ·· 
Aanvang 3.30 uur: J.Blok, J.Colpa, C.Grimbergen, F.l!a;;,rschop, Th. 
Hoofnacel, !).Holt, J .Holt, B.Hoogevoan, A.Jehoe, L.JÜ::igsc!üäger, 
B"Kool, A9Luscuera:- H.Majan: K.Schouw7 G.S"'.jevcnE: J"Wcb:>JrE:; Bov,è" 
Sprong"A.Varvaart, H:.BijstarvJld, 
In de za~~-!!~:i::::_~~!~!'.ê.flt' Aanvang ~.!~~-1::!tir: W.KoEon, P.l;'anderc;, 
tl.Ho3fnc.gol, N .. H02f nagel" VJ ~Scholtüil{' > Eo v .2. Broek i A"Eo.i.t.5"n~'.:: 

J "K\)ct• a.'1J A"RJauwi,i:r; R.Bos.., G~dc ErA,:)at"dar, R~K-rul, L,Rntl:k-~·~, . .e:~-.i 

E,.,e·.r,.1r:toom, p oBeaupain, R. V. d oHGGtil, p. V .d"ff:)Cffi_. M~ Teuni:;' R.. Pv
to:.- s, 
S9.monko~1st: 2 "45 uur Lcywcg !1oak !I.Jngdlola.'1n c~ .3 ~--1;.1}.r inGang zaG.l 
u::;r?.':b.clf'traat" 
fn tl~ zo.al NiartGri-ado J/4" tqnvang~!..:..42.~!:P-~_5_ .P "c :-:rwon.t, H ~ v l,~o:r-1 c: 
•-) .Hcp, W .EngL:ibort, C "J .Groon, Th,."Boorn..:: !' J .i.:~;;1:l0rts 7 E" Ver .:choo:e, 
F..de Kleyn, E.de Gi·oot, B.v .. Gorkum, M.Kopponol, J.Jar.ss(rns, 
:ELda Vries, H.Schwab. 
Samenkomst: 1.30 uur bij de ingang van de zaal ( deze koar kan 
:iî' ousïiîëts misgaan•· 
f,anyang 3,30 uur: P.h.dc: Haan, H.v.Lc,euv:en, · A-Hoek, P.v"Do0veron, 
P:EJ:iinK0n;7r:-DänKcrs, P.HeGrema, J.Riontj0s, e.v.Deolen; F.Klink, 
)? .Miltonburg, P .F .do Haan_, A.Huis, F .Cobbon,. H .Liefforing. 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 22 DECEMBER. 

2 uur Lens 1 Olivào. 
2 uur Quick 4- Lons 2. 

12 uur Lons 3- Cromv;l.fot 3. 
12 uur Spocrwijk 3-.LGns 4. 
J.2 uur Lens 5- Laakkwartièr 8. 

2 uur Rava 7- wns 6 • 
. 2 uur Lens 7- Esdo 4. 
lZ uur .Flamingo's- Lens 8. 

PROGRAM!Mc 22 DEC. JUNIOREN • 
. l,011s 1-:- Quick Steps 1. 
~3rna .2- RKAVV. . . .. 
Rava 3- Lens 3. 
Lans 8- \IVP 10. 



Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Woensdag 
Donderdag 

!Llk __ I,JLH_ S R E V U E 
Weekblad v .d.R.K. V. V. "LENIG en SNEL" 
Redactie:F.v.Dijk, P.Juffer~ans, .A.P?els. 

37e JAArlGPJ~G Nó 16 19 docember \963. 

19 dec: 
20 dec: 
21 de-c: 
22 dec: 
23 dec: 
25 dcc: 
26 dec: 

, LENS_ 1 ZAKWENDA. 
Training junioren. ·, 
Training senioren en junioren. _.,, 
Junioren 5-6-7-9-11-12-13. 
Senioran l-2-3-4-5-6-7-8. Junioren 1-2-3-8. 
Clubavond. Training junioren. 
Kers-tmis. Viering geboorte des Heren. 
2o Kerstdag. Senior0n! 

Kerstmis. 
Hoeveel keer heb je nu al het kerstfe3st gevierd? Al vaak? 

Dan mag.ik geen llje". meer schrijven, maar moet het 11 u 11 zijn. Is er 
in de·_loop van d0 jaren verschil geweest in de viering van jouw kerst
feest? StGeds was het weer, en is het nog, de herdGnking van de ge
boorte· van Jezus. 

Er zijn door de eeuv:Gn heen grote verschillen te constater"n 
• in de herdenking van zijn verheugende komst, d0 vervulling van Gods 

beloften. De schilderijen, beeldhouwerken en gedichten zijn daarvoor 
een zekere leidraad.· 

Er war8n tijden van stoere herdenking in bewoording als:-zalig
maker, het ware licht, grote God, een verlosser, Christus d8 Heer, 
engel van de grote raad. . 

En het kind in de kribbe was een stralend kind, dat de heer
schappij kon dragen, een koningskind • 

. Daar waren ook tijden, waarin het al te menselijke de overhand 
kreeg; daar liep de temperatuur tot onder het nulpunt, ·1ag er sneeuw 
en worden de windselen aangezien voor lompen; dan is de -flinke werk
man geworden tot een arme bedelaar en dan spreken de gedichten me-t 
vele zoete en tera woordjes. 

Hier is echter het heil voor ons, zondaars en zwakkeling,m, 
zoek! Uit een dergelijke brstmis-viering kunnen we do kracht niet 
putten tot een stoer christelijk leven. 

Als we beseffen, geloven, dat er een grote God is, die oris le
v0n b0straalt, oen v,a'rlosser en zaligmaker, die ons ontrukt aan de·· 
macht van de duisternis en eon raadsman voor onze levensweg, dan 
h0eft kerstmis vieren do plaats in ons 1"ven, die ons tot r8dding 
zal zijn.Dan komt er vrede in ons hart; dan kunne!:\ we .vrede uitdragen. 
Jezus is onze heer, onze gro-to· God, ons heil! 

In zijn naam: zalig Kerstf8ost. g.a. F.K,,mpon. 
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· -OFFICIEEL 
~l:idedelingen_:ygn hot bestuur. 
In de bGstuursv0rgadcring van vrijdag ll. is bcslctan do straf 
van Vl. Venderbcs por l. januari 1964 op t0 heffen. 
Donderdag 19 doc0mbGr, d0. dag van hot verschiincn van d0zo Lens
rGvue, wordt in ons clubgebouw oen gocombiricerde vergadoring 
gehouden, waarvoor alle bostuurs- en commissieleden en ook do 
loidors van do juniorcnelftallen uitgonodigd worden: Aanvang 
8.- uur. - · 
Nieuw adres met afkouringslijsten: Groene Zijde 212. 

Socre'l.aris. 

11 ;,porttoto11 met poedalprij s. 
Met Korst• is zijn 0r velo mogelijkheden om tot da priJswinnaars 
to bohoren, want ü kunt met de dubbelo Toto, 18 en 19 zelfs. 
mot eon kolom, waarin alle uitsla~cn foutief zijn vermeld, to'\. 
de gelukkigen bohoron. 
Beide formulieren 18 on 19 moeten vrijdagavond 20 december zijn 
ingclev;,rd. Hier ligt de kans van l,Jw lov0n. In één klap de hOcfd
prij s én poedelprijs. Dat zou nog iets zijn. 

· Natuurlijk allen te bercikén, indien U aan beide sportvragen 
mö0doct. 

J.Jager. 

VARIA: Donateur J.M.D.Vostor ovorledan. 
. Tet ons leedwezen varnamen ·wij het overlijden na oen smar

telijk ziokbc·d v_an de haGr J. Vaster, vader van Adri Vester. Hij 
was 55 jaar. RatJds vale jaran donateur zagen wij hom vaak langs 
de lijn de ~udstrijden volgen. Hij ruste in do vrede des Heren. 
Aan de familie b0tuigen wij onz;,, oprocht.:i daelneming. 

Op do 2e Korstdag verlovcn zich.Ria Stiefelhagcn en Piet 
Kornput. rlGceptio van half drie tot vier uur, adres UddGlstraat 

124, Proficiat voor de nieuwe vrienden. · 
Poter Moarshook on i\!iarjatta Ökkon.:in gGvon kennis van hun 

voorgenomen huwelijk, waarvan do plachtige inzegening plaats vindt 
op zatbrda~ 28 december in de .)fapel Toussaintkad\3 43 alhier, om 
10 ,3.0 uur s morgens, na w0lke pltJchtigheid er gala eenheid is tot 
feliciteren. Bereids bieden wij het jongs paar roods nu onze ge-
lukwtJnsen aan. · 

\Vith kind rem0:nbrancos anq vcry bast wishes for Christmas 
and the New Year from Jan Hoppenbrouwers. 

F.O.B. No 306, Curacao, N.A. 
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PROGRAMMA SRNIOREN VOOR ZONDAG 22 DECEH!5ER 196:, 
- 2uar L0ns 1 - Oliveo 1 Vold l. Gob l · Lok 6-/, 
- 2w.1::- Quick 4 - Le1,s 2 Tcr:r: Hanonburi;l::mn Sav. Lohs..onJ,acin, 
-12rn.:.:..-- Lcn·_; 3 - C:;:-orr.v·J.iet 3 Veld 1~ Go-lr 1 · ·L-bi,: .5..:..3-.. -
-l?.l~.:r Spoorwijk 3 ·- Len:, 4 To;:r: H,angnloJ e.a:).-
12. 4~r L'J.rt: 5 - J.9.:J.kkirts.."r)üiei· S VeJ.d .2. G\~b 2 !.,o~: 5 .... 3 
- 2;;:..1.r R2va 7 - Jr.;rn 6 Ter:r: ?'1ic1J;rpa1:::.. ~~c gcc.;•~eJ.to, 
- ?un.1· Lens 7 -- Ezè.o L.. · V.::ild 2 G~b 2 i,u!: 5-;, 
-J.2t":.l!" Fl.~r.1iL;~C 's 6 - Lern, 8 m1·,:-,•r~-· S•;r-y'-.,.,.i::,,,.,_ ii T-... -~•,;,;: - - ......... • l- ·'. v .. -'--- c.. .,_, ..., -~'-' ~ 
Inü:ie:1 l:0t geho10 p.~ot;-rac.ma. worè..t afg.)kC:;"..J.rtl! ·:lorc!on h,~G :.3 en 2e 
oJ ft:,l or;, 12ut·,r op hot veld verwar.!,t • 

. OFSTEJ,LINGEN. 
LGn;:: I C.v.C.Bcck, A/i:'!Oillf-S; W"Hanscn, HnDi.et:-i 7 R..Rc,oCbo}, A~Linnc-· 

ViGJVûr;: Vl.v"Eydcn, H"Raoduy11, J.Ras;. !1.P.::·~cJu, P~C:3 Ha:15" 
Ros. J.v.d.Knaap. 

L0ns 2 R.do Haart, R.Blok, 
---- hout, G.Looyestein, 

cabs. 
Ros: L. Thomas. 

H. lfoffpe~, 
J.v.Dijk, 

J .v.Klocf, Th.v.KlGof, Tul.v.Zilf
F.Burghouwt, L.Hondrlchs, H.Ja-

Lens 3 G .Halleon, G .Komporman, J .Mcior, M. v .Holvonstoin, C .Peoters, 
G.de Zwijger, \7.Vondcrbos, Vi.Burf,houwt, L.Janssen; G.v.Duuron, 
B.Stein. 
RGs: L.i'wlartons. 

Lons, 4 Als· do vorige weck. 
Löïis5 Als d3 vorige v;eok. 
Eëns5 Als de vorigc week. 
Lëiis? Als de vorige week. 
Lens 8'Als de vorige week. 
Afschrijvingen vÓÓr zaterdag 7uur aan de heer J .Linnovmever Slijkoinde 
21. Tol: 63 90 90. 
PRCGRAMMA SENIOREN VOOR DONDERDAG 26 DEC. 2o KEHSTDLG. 

2.JOuur Tediro 1 - Lens 1. 
Opstelling wordt zondag bekend g0maakt. 
PRCGfü\MMA SENIORi!.N VOOR ZONDAG 29 D.EC. 196.3. 

Lons 1 VrlJ. 
12uur Lcns 2 - Vlestlandia .3. 
12uur Quick Stops 2 - Lens 3. 
12uur Tedo 2 - Lens 4. 
Lens 5 VrlJ. 
2U'll' Lens 6 - H.D. V. 3. 
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2.JOuur Lens 7 - Valkeniers 5. 
12uur D.H.C. 10 - Lens g 

ATTENT IE JUNIOREN EN PUPILLEN. 

----------

Op hot moracnt, waarop deze Lcnsr0vue wordt samongostGld, lijkt 
do vorst wol even op do terugtocht te zijn en wordt zelfs tij
delijk een enkelG graad dooi aangekondigd. Maar daarna wordt 
al weer nieuwe winter aangGkondigd. Daarom rekenon wo niet op 
vo0tbal voor het a.s. wovkoindc. Vlo publiceren uitsluitend hot 
progra,';l:;ie. en goon opstollingon. Mocht het blijven dooien, dan 
ontvangen de spelers uiterlijk vrijdagavond eon oproep. Als or 
voor ja ,,lfte.l oen w0dstrijd op hot programma staat, houd je 
3atorè.ag dan dus vrij. Verder is or natuurlijk oon roaervo pro
gramma. 
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 21 DECERbER. 

;.-uur Lens 5 - Semper Altius 3a G 11 6/4 V l 
_ 3 .-1''ll' Concordic.t 2 - Lum: 6 To1-r; t::, ·Dc,lft. 

Satnonkomst 2 .. - ·.;:•;r '.''1lu.vmploin<. 
~1 _,- 1..· 14!' Lens. 7 - Crvravli• .. t 
;!.- uur D.H.L, 12 - Lens 9 

' G ·, r 5h-\r~ LJ· - .J ,·- ,,;,, .. 

· To~r: to Delft. 
Samo~ko!nst 2.,-uur Vcluv1eplein,. 

3 .-um· Verburch 6 ··· Lens 11 Terr: tG Poeldijk 
Samenkomst 2.15uur·ingang Lcnsterrein. 

3 .-uur Valkeniors 6 - Lans 12 Terr: Rot te1·damseweg 
Samenkomst 2.15uur Veluweplein, 

J.-uu.r Lens 13 - S.H.S. 15 G 2. L 5/3 V 3 
-----------------PROGR./l.Ml\lA JUNIOREN VOOR ZONDAG 22 DECEMBER. 

12,--uur Lens l - Q.uick Steps l 
1. ,45uur Lens 2 - R,K,A. V. V, 2 
3 .-u1:J:r Rava .3 - Lens 3 
; .-uur Lens 8 - V" V .P ,, 10 
:Je spelehs voo::."' -de ~o!lcl:acsclf·~allGn 
,:,pi·oop pns za:Lerdaf;,, 
?~~sr:tV?PRfJG-EJ..MMAt, 

C. 2 L 6/4 V 3. 
G2L6/4v3. 
Terr: Z~iderpark. 
G 2 L 6/1, V 3. 

ontvangen een cvcnt~1.Glo 

:.r: do ze.al Ivhrto.c~··ado 14 on alleen àl.s è.e wedstrijd D"E"L" 12-
I,ens 9 wordt afgolrr:;1; (of als allo vx,dctrijdon afgelast v;ordan) 

. . . 
. ' 
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---------------------------------------------------Het ?-fscheid van de heor en mevrouw R.Mahieu. 

Hot was druk bozot, het eigenlijk wat te kleine zaaltje in Corner House. \ol gozollig. Eon ongedwongen stemming heerste er, want icdoraen k0ndc ioderaen. En ièdorclcn was gçkomen ooi to- getuigen van zijn hoogachting en vriendschap voor de scheidende sportmakker. Goen wonder! 
Heel zijn persoonlijkheid, zijn spreken, zijn optreden, zijn activiteiten laten geen ruimte over voor critiek of op-- on aanmerkingen, maar uitsluitond voor waa.rder;iing. 

Voorzitter Masker was de tolk van hot bestuur en van de h0l::, vereniging, toen hij oen dankwoord sprak tot do heer en mevrouw l•1iahiou; en zijn woordon liot hij vorg(;zold ga~n van ae:n welverdiend geschenk: de dikke Van Dale on oen doosje bonbons (mót oen strikje) Anton \ialhain was v,o'lrdvo;,rdar van" do heol ouden". Op 0en wijze zoals alleen hij het kan en p-.1ttend uit bonijddnswaardige woordenrijkdom schotsto spreker, hoo Ric:v,rd Mahieu' s optrodeh in L;,ns als eon monument in onz;:i h;:,rinne1·ing zal blij'Jen on ho<i hij hier voor zijn vaderland België een am.b&:'Gadcu-r van foJ:,.19.a b was. Hij ~-:hr:.aT.d3 zich bij na slechts een vulpen aan to bieJeri. 
Lo Siv•rckOJ: ~ h8a!1t-n0ordn1.1.d tovndo èiJ -~T~:.-- r"' /·_j_~\t z:.jn f.'.t3rk goh3ugen door allorlci- °GF.:für.._;e:2.tJ8:-' uit zijr~ L,..,nsp,:1.•joC::.-J op to diopcn: è."J c-3rste ont;noeting vi=1 :n0t St.-J0.1:cco.;..j_.:;gs. i,1ods·Lrijà011 met vuur·1rnrk niet van do lucht, do L0nsr0vuc en o~~ ctJ, g0vïc}dj_gc sigaron van Henk v.d,Boogo.ard. 
Te gauw ging mon uiteen,; in gc,peins, ovar onbaatzuchtige kameraadschap -,n zich troostond met de zokerh0id, dat ondanks het heengaan van do vri;:,ndon toch do vriendschap blijft. 

. P.J. 

Lens 43 jaar. 

Als dozo L0nsrevu-, door de postbode wordt bezorgd, is Lens juist aan zijn 44 ste levensjaa:,; bogonne:i. lvoansdag 18 december was het 4.3 jaar gelodon, dat het amuscr:~antsc]:'..1bjo 11 Ond0r Or:.s 11 tJ, SchevGninge.n: bG:::taand,;1 uit Kooc Hakèt, \l~i.r., Hakct l Jàrt Boonc i3!1 Jan. M0ye::- de pS.nd.oerk-..aa:r: te!1 ruild0n voor cl.-.; voet :;31.- i'Jae.•Jt deze :-:ia:~Gn kwaf.lon op do ee:-stc led0nl:i..j s t nog voo::r dj o Vélll Goj:~rd H~kFt: Koo:1 Hoge:-i::.&to, ,Jan }Jorsboort. er. ·vál1.0m van ~-:'31:-"GtJ" Zo vorto] t Loï:.s "Gcdenk-boo~r van ] 945" 
Dit clr'..:Jje Vi:l.n 8 m~;:i :is uitcot;rot;d.d tot h0t Lçuig 6;1 Sr"01 van hodon m;t 25 elftall,Jh en Gen grote c:-hm:-3 do;·w.Lm.i::-·:.,. Vio laten 
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th2.ns onbesproken, do.t er van toen tot nu V1'•3l wat werk is v0rzoG. 
Voor de P.P .. -ers was Lens'vcrjaardag can garede aanleiding 

tot fcestv iJring. En oen grata groep danslustige on m:1zic1-~minn'3n·
d2; jongelui dacht .er ook no o-;En·~ We~ vondo!l ton.• inste j_n o~s clul>
h:..1.le- fooGi-7ok in eon fce~tzaal i.mrschapon- flGU.!';.- klc"'..1!"' en vro·
li ikhGid~ ~ H:;t trio Tbom Kell:in-g wist or do•gang wc:l in t3 =~')~c\3h, 
·0at stille vnrL1r·on diepe gronden hel:b_:;:1,., ber:e0s Le'L optr-:Jdc.u va·1 
:iir.1 Bure;hous;,.:t c.s. W(1 ont-c.lol(03n ocl:_lJico Drul;Jc- c.n IIE..r:·~,r v~ ~~i-):1-

·1•rc:n,J.ovon, gcsch· . .:-a:xti van <le z i.GL":!.+.:.roi. BJj j Vi.n"r ast v:aron w)j 
'"otor ''o,,~~- ,, ,,nta~1--1-~n di~ dü 2 0 '"n<r 0-) ~p--•ta ~-,1 'o··'c VO"~ _:_; l\. J .,t-''-•J. I.J.., ~ \;; ,, . .,,.., , :, •. ~-1. ~ ~~- .';-..,t..,t.;; j ~) __ .:..l.-~ ~iV -'-· "L~ ; l\i; 

r.12..a:· de st.0P.1mi:1g in J~or-.3 fsef.itze.al to0h l(n-.kcr. Golijk had h:i.j ! 
Het zal wol lnt"!g geduurd h0bbon,. \iiij slicp,:)n al, toon het huk gG-
clotcn v:nrd. · 

Gaarne h2.ci ik go7,-i..en-- en ik was dG Gnie;0 rüet- da·G er wat 
::1ee;r van d0 ov.doren on o.ll0~ouëistcn vo.n k.:n bGlangstclling had
G.en blijk gGgGvün. RekGni11g houdend met mÓgelij ka bczwarcU van 
8.llorlGi aard vias hun verteg,rnwoordiging toch wol 0rg krap. 

Met onzG gelukwonsen aan bes€uur en lefü,n gaan we thans ons 
- niouwe jaar in. 

P.Juffermans. 
---------

Pastoor D.Buis rustond. 

Voor do jongo garde zogt d~ naam van pastoor Dirk Buis niets. 
Zovocl te meer echter voor vale ouderen en vooral voor do bcstuurs
lodon uit de p,riode van zijn adviseurschap. Overal en altijd 
bijzonder graag gezien stond hij midden in de club on d'e,ilde met 
ons do zorgen en do vreugden in de bewogen veertiger jaren.· 

En nu ineens na vele jaren krijg ik een brief van hem, 
viaarin hij vartelt op doktGrs bGvel rustend te zijn geworden. Van
,üt zijn laatste standplaats in Bovsnkerk is hij via Zuid-Frankrijk, 
fiiic1delharnis on _Den Bosch thans bcüand in Cuyk aan de Maas, Souve-
1·0 in gaarde 5. 

Va .n daaruit zond hij con door hom opgenomen filmpje ovor 
zok0re Lenssportdag, dat bij gaL:igcmheid wordt getoond. Monigoon 
zal dan kunnen zisn, hoe Vader Chronos inmiddels aan do bodios 
li~~ft geknaagd. 

Pastoor Buis ;7enst alle oude vriend~n eon Zalig Kerstmis, 
Oud- en Nieuwjaar en g3oft allen zijn hartelijke groeten. 

P.J. 
----------
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Aanvang l.45uur: F.v.d.Borg, A.Bilderbeek, C.Blok, G.Duivesteyn, 
B.Epskamp, A.v.Essen, R.Guit, A.Hambrook, P.Heemskerk, Th.Janssen, 
J.Kaandorp, B.Lus\enhouwer, H.Overbeek, R.v;wassom, ·J.Demoyer, 
P.v.Dijk, C.Groon, A.Jehee, H.Verbarendso, J.Baptist; 
Aanvang 3,30uur. J.Colpa, C.Grimbergen, F.Hoerschop, Th.Hoefnagel, 
D:HöI~,-B~Hëiögëveen, B.Kool, A.Luscuere, H.Mejan, K.Schouw, G.Sto
vons, J.f.Ebbers, B.v.d.Sprong, G.Vervaart, H.Bijsterveld, P.v.d.Aar, 
G.do Hoogd. . 
In de zaal Herschelstraat en alleen als allo wedstrijden afgelast 
worden. -------------
!,2g~1mg_;i,.._42gyi;:: P.A.do Haan, f!;v.Leeuwen, A,Hoek, P.v.Doeveren, 
P.Blanken, H.Dankers, P.Heoroma, H.Rientjes, C.v.Deelen, F.Klink, 
P.Miltonburg, P.F.de Haan, A.Huis, F.Cobben, H.Lieffering, 
Samenkomst: l,20uur Leyweg hoek Hengololaan. 
Aanvang 3,30uur: R.Bruggemans, F.Meyer, N.Koot, C.Vervaart, R.Eykel
hof, J.Middeldorp, F.v.Bohoemen, R.Ovortoom, M.Broeke, H.Suykerbuyk, 
A.Duym, F.Straathof, R.v.Broekhuizen, A.de Brouwer, J.Lieshout; 
H.Hassing. 
JUNIOREN TRAINING. 

In verband mot de ophanden zijnde feestdagen valt er natuurlijk crnn 
aantal trainingsavonden uit. 
A-klassers: op donderdag 19 december is er alleen training als het 
veld goedgekeurd is. Telefonisch informeren tussen 6.uur en 6.30uur. 
Eon beetje vorst is geen rede voor niet doorgaan. 
Op 26 december vanzelfsprekend g-,en training. Wanneer de training 
wordt horvat, staat nog niet vast. De trainingsgroepen worden opnieuw 
samengesteld. Hiervoor word.:m oproepen verzonden. 
B-klassers: op dinsdag 24 en dinsdag 31 december geen training. 
Op maandag-23 en maandag 30 december gaat do t~aining op het veld door, 
als de weersomstandigheden dit toelaten. 
C-klassers: op maandag 23 en 30 december en óp vrijdag 27 december en 
vrIJdäg-3-Januari is er geen training. Do veldtraining op dinsdagavond 
is afgelopen. Deze jongens zijn nu in twee andere groepen ondergo
bracht. Op donderdag 19 december gewoon training in do zaal Steon
wijklaan. Op 26 december natuurlijk geen training. Op 2 januari 
gaat daze training weer gewoon door. 

------------
Van d~ spelregelcommissie. 

Indi0n bij het nomen van oGn vrije schop eon of m0er spelers rond-
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springen of gebaren maken om de tegenstanders af to leiden, 
levert di~ ymngedra,e; op, waarom de overtreder· eon waarschu- · 
vling moet wordén ge goven. 
Zo :,taát h~t. · :j.n de çlportkroniok vaa 2 docomber· 1963 als 
of:ticiéilo bf!slissing no 3 bij r0gel 13 _ van do Regels \!all 
hot VoetJ?alspel. .. 
!ic, praktijk ~al .voo.r scheidsrechters on spc,lors nog we1 ecins· 
wàt móeilij khodo.n _ oplo1(ercn. . 
W:û nien · zich vrijwaren van eon scheidsrechterlijke waárschu
wing, dan moet men zich onthouden van iedere handeling, die 
lmnnelijk gebaseerd is op de bedoeling om do tegenstander· 
onsportief n in, der 1.1!-ren to leggèn11 •• ' 

Hij het momon va_rï ,eón vrije tr.ap mag men dus do togenc-·~ ., _ 
pnrtij" nfot in het_· onzeker:i .lat.on over do vraag, wio de trap 
gaat noinon. Een ander. mag· dus niet eerst in een schijnbowo
é',ing over do bal stappe)l •. 
Bij"eon strafschop_geon manipulaties ondernomon-om eerst ·dD 
koopor ·t0 tosten over zijµ to vorwachton-r~actie~ · 
Ligt do bal"toovallig in con kuiltje, dan zal de strafschop~ 
nomor dus eerst do schoidsrochter op moeten attendo;ren; · 
Hot komt mij voor,dat voorkomende gevallen in de Lonsrevue 
kunnen word3n gesignaleerd on in hot kort besproken. · 



Dl:'. L E N S R E V U E 
·------------

V1eokblaä., van de R _ _d(. V ~V .. rr L.GNIÓ en s1;E1 r· 
Reàacti,3 ~F "v2.n I,j j k. P .Juffcrrr.ans. h .Por1ls. 

=======,======·----=-=-='-===-c=~ 
LEl·;s 1 6tJ~LG1.::î~I,;; .. 

l·w2n:::.dag 25 dec. .!talig K;1rs t]lif.; l 
Donderàag 26 11 2e KGfstdae.Sen:.oren L0nfi l ~ 
Vrijdag 27 11 Training S3n:Lor0n en ju:iiol''3n 
Zaterdag 28 n Ju11ior0n-1hedst1·ijdcri 

- ---·-· - ____ . -- --

Zondag 29 11 Senioren 2 - 3 - I; - 6 - 7 - 8 
1daandag 30 " Glubavond . 
Dinsdag 31 11 Oudjaar.Lensers thuis rond de oJ.i0:iol. 
l,oensdag 1 jan. Zalig en voorspoedig niauwj:1Qr! ! 
Donderdag 2 11 Training junioren. 

!let Bestuur van LENIG EN SNEL wenst alle Lensers 
van harte een Zalig Kerstfeest • • ====================== 

Bij alle ingGwikkeld.e dingen van onze dag0n,de hoogdravende woorden 
en d0 diepzinnige gedachten, waarmae het huidige g-ec-:IT:é)liceerde leven 
ons btizig houdt,is er rondom het K,rstfeest gelukkig noe aandacht 
voor het heel ec-nvoudige tafereel van Bethlehem. · 
Drie personen •.•.•...••••• : •.•.... 
Een man in werkmanskleron,met werkmanshé111den;patroon van de 
timmerman in Delft. 
Een vrouv1,,1ier voorbeèld wij° nog dagelijks mogen bewonderen in h0t 
rustig b0zig zijn van onze goede moeders. 
fäm kindjo,zo liof,als wij ook nu nog in oon wiegje of b0djo kunnen 
zien liggen. 
Allos zonder pretontio,zonder eigenwaan. 
En wij - in oen v;ereld vol schon0 schijn - maken ons al weor op om van 
dit simpel tonooltjo oen weroldföcst te maken. 

Als straks de kerstklok luidt, 
v,eot,wat dat gûlui boduidt! 
Hot verhaalt van lang verloden dingen. 
Van engelen die van vrod0 zingen. 



-----------------
En herders in een vroom ontroeren 
Na'élr Jezus in zijn.kribbe voeren. 
Van wijzen,die naar boven staren 
En een sterrolicht ontwaren, 
Dat roereloos noch daalt noch rijst 
En hun do weg naar Jezus wijs'>, 

Dan luidt de klok.En allerwegen 
Klinkt dat gelui ons nodend tegen. 
Ook wij zijn toch van goede wil. 
O, luister dan toch, z,7ijg nu still 
Hot luidt zo luid van vre~ op aarde. 
De vredo geeft h0t leven waarde. 
De klok luidt vrede in o~s loven. 
Durf vrede aan de naaste goven. 
Dán één van streven en éun van geest. 
Een Zalige Kerst, een prettig feest! 

149. 
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Programma senioren Zondag 29 december 196). ---------------------

12 uur 
12 uur 
12 uur 

2 uur 
2.30 uur 
12 uur 

Lens 1 vrij. 
Lens 2 - ,iestlandia 3 
Quick-Steps 2 - Lens 3 
Tedo 2 - Lens 4 
Lens 5 vrij. 
Lens 6 - H.n.v. 3 
Lens? - Valkeniers 5. 
D.H.C.10 - Lens.8 

Veld. 1. Geb. 1. Lok.5-.3. 
Terr.Nijkerklaan 
Terr.v.Vredonburchweg 

Veld l.Gob.1.Lok 6-4. 
V,ild.2.Geb.2.Lok.5-3. 
Terr.Gem.Sportpark Delft. 

Aangezien de toestand van de terreinen momenteel zodanig 
is,dat het doorgaan van de wedstrijden zeer twijfelachtig is 
'lijkt het ons overbodig deze v.eek opstellingen bekend 
te maken. 
Mocht or evenwel deze. rc"eek verandering in deze situatie 
komen dan zullen wij hier tijdig in voorzien. 

J:,çg.,__ 

Attontie_Juniorcn en Pupillen~_ 

1,angGziun wij gedurende de Kerst-vacantio niet over zalen 
kunnen bos·ch:,kken,is or voor zaterdag 28 deco:nbor, goen 

.. ,. 

1 
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reservcprogrrunma vastgesteld. 
Mocht or tijdens het komende week-end, togen verwachting, 
gevoetbald worden dan ontvangen de spelers een aanschrijving 

_,I~QQ.!_ 
Buitenspel. 

Een voetballer staat buitenspcl,uannoer hij op het ogenblik 
dat de bal door een partijgenoo~ v10rdt gespoeld,dichtcr bij 
de doellijn van de tegenpartij is dan de bal. 
Het gaat dus over de positie van de voetballer op het moment 
waarop een partijgenoot de bal speelt. 
Maar ...•.•••• op eigen helft kan 'men niet buitenspel stD.an. 
Ook niet bij e0n inworp of een scheidsrtichtersbal. 
Evenmin bij een hoekschop. , 
Bovendien nict,indiGn er tv:eo of meer spelers van de 
togenpartij nbg dichter bij de bedoelde doellijn staan. 
En niet als de tegenpartij de bal het laatst speelde 
of raakte. 
Moeilijk,hè! al die gevallGn. 
Maar in alle govèllen is het fluitje van de scheidsrechter 
de doorslaggevende fector. 
Komt dat ding in actie,stop dan! 
Hoor je geen fluitje,ga dan door.Snel! 

!'.~E~~,:_ 

Ons voetbal is een bewegingsspel.Je moet erbij lopen. 
Anders dan bij een klaverjosje;dat kun je zittende af. 
Nu zit lopen ons in het bloed.lis hebben er benen voor 
gekregen,een rechter en een ander aen de linkerkant. 
Als je er voor zorgt hot ene bedn voor hGt andere te zetten 
en vervolgens weer het andere voor het ene,den begin je 
vaart te krijgen;je bent in bewoging;je loopt. 
Ik schrijf dit zo,omdat het ons,boste stuurlui aan dG 
wal,wel eens lijkt of sommige lieden,di0 in een of ander 
kleurig pakje op de voetbalwoide ronddart0lGn,van loFen 
geen kaas hobèen gegeten. 
Bovenstaande is eigenlijk oen inleiding op mijn eigenlijko 
bodoeling,nl.nl onze spelers V'ln de jongste tot de oufiste 
op te wekken moer dan gewone aandacht to schonken aan de 
techniek van hun lopen. 
Onder voetballers huizen veel slochto lopers .Hot is zpçr,,::, 

t.')i,~~. 
"",·' ,'> :/1',i! "- ,, \ 

'l''\<-..,:,,·.)1:.'.:,.~: , I 

,:" ,'f, " 
'(;.; .. 
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g0wonct,dat zij 0r speciaal op trainen.Het is helemaal 
niet gele bij wandelen of fietsen te letten op de star:à 
van voeten en knieën. 
TijdtJDR h0t spal h0b j9 t::i mc.k·:n r..ct lopen in een r:1.ollc 
rt:.n,:ne·G ca zor..è.cr ba~,stoppen,l:et"en, spring3:1, genoeg on 
er afzondeJ--llj ke. c::..ft!'Dingen voor te CTo.kon. 
Ju: s t door onckn· d-=~kt~e:3.igc l0iditg ae goGG.c r.io.r..5 s~ v nn 
lop::•~1.11 va2.len:opstaan en springen te leren ,ga je 
acono:nisch te Yie:--1::.H~t g~at @;129@:r ~oeitc kosten om_Q§.Q;r. __ 
te p:r:o::d;e:-:-cn .. Jo e].ft3l en ja cigan sporGv~eugde zijn cr:n~c 
i:;ebaat.En wij ,de best,., stuurlui ,:an de '7al,,mllen er ook 
ons plezie1-- a3.n beleven. 
Het hoe hier te besc3rjjven ligt niet in mijn bedoeling. 
Onz3 ,ak!nan kan dit beter verzorgen op de training. 
Dat men daar dus zelf bij zij. 

P.J. 
TRáINING SENIOREN. 

In verb"and met Kerstmis en Nieuwjaar zal de training 
voor de selectie··groop in deze weken op· vrijdag zijn. 
Uiteraard rekenen wij weer op een groto opkomst. 

Tech.cemm. 

Strafschoppen. 

2 mei 1954: Lens -,Paraat om de kevea beker. 
Toen de gezellig corpulente,rustig leidende arbiter 
het oinde van do genoeglijke ~udstrijd aankondigde,. 
Moesten strafschoppen de winnD.!lr aan wij zen.Stand O - O. 
Houkes,de Heer on van.Mourik knalden do bal in het touwwerk 
Maar wellicht door de afschrikwekkende pose van Mahieu 
slaagde Paraat er niet in het verder te brengen dan tweo 
treffers. 

( Uit : èe oudo doos. 
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Als .dit nummer van Jong Lens vers chi ~nt, 
' . 

is hèt ongeveer de laatste dag va.'l'J. het jaar. Het is 
gebruikelijk dan een ·terugblik te werpen". op het jaar 

·dat·voorbij is. Maar dat doen we in dit J,mg Lens nu 
eens niet. Wij blijven bij het voetbalseizoen, dat nu 
loopt (of beter gezegd: stilligt). 

Voor het eerst zijn we met de competitie-indeling 
ook in Den Haag "bij de tijd" en kunnen we, nu de spe
ciale katholieke afdelingen zijn afgeschaft, onze 
krachten meten met de grote, sterkeê bekeijde vereni
gingen: met de semi-profclubs, de 1 en 2 klassers 
der amateurs, do verenigingen met de grote namen uit 
de voetbalhistorie. 

Het is een verbetering, vooral voor onze sterke 
elftallen, die nu meer tegenstand hebben. Onze elftal
len zijn, behalve dè A-klassers, hoog ingedeeld. 3n ze 
doen het goed. Dat er geen koplopers zijn (voor het 
eerst sinds vele jaren!) is helemaal niet erg. Beter 
goede wedstrijden tegen sterke tegenstanders dan kampi-" 
oenschappen bij gebrek aan concurrentie! 

De grotere tegenstand maakt training i;iog me_e:i;-___ .dan 
anders noodzakelijk. Over het algemeen loopt de trai
ning prima. Blders hierover meer. ,ife trainen nu op al
le dagen van de week, behalve zondag. 1fog nooit ver-
toond. · 

·.re gingen voor het tiende jaar op kamp·; Voor het 
eerst vi'ér\. wèken achtereen. Voor het eerst in verschil

'lëh"a.è,)k'ampen.t~:!;~ar nou ga ik m'n boekje te bui ten, Wlli'lt 
dat ~ms ~~ vóór net seizoen. 

·· '- .., .:A~s~i'l.tt'.\Pill:i::;j";r,j; winteren, gaan we na de kerstvacan
tie verder met het reserveprograKna in 3 zalen tege
lijk. Ook dat is dit jaar voor het eerst. 

Dat brengt allemaal wel .werk mee. Verder beginnen 
we aan de voorbereidingen voor het nieuwe kamp (in janu
ari hoor j~ daar nader over) en voor de toernooien . 

. _ .. -- .. Daarom-,.gaan we voor verschillende werkzaa.'llheden.- · 
een beroep doen op de junioren. fi j hebben dat aL- een 
keer gedaan ... ij vroegen bij een trainingsgroep van 19 
jongens om 10 incasseerders (voor de contributie). 3r 
kwmnen 18 aa.n,--neldingen. 

Faaar er is meer werk Onderhoud ballen." Verzenden 
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Jong Leno (volgende keer), kampcirculaires (binnen-
kort) en nog veel meer. . - . . . . . 

Help je mee? Je hoeft je nog niet aan te mel
den. Op korte termijn komen wij hierop terug. 

v. G. 

---------------------------------------=-----------
Pl-Ll.T~l1î ~N Bh~I.i:N 

kan wel samengaan. ;ie hebben het 
nooit geJ?robeerd (killlllen nl. niet breien), rrcaar men 
zegt het algemee;i. 

Praten en voetballen gaat niet samen. Qar
schijnlijk omdat voetballen moeilijker is dan brei
en. 

Bij voetballen moet je je hoofd gebruiken. Je 
moet er jè volle aandacht bij hebben .. ~n dat kan 
niet als je looJt te kletsen. 

Zelfs met ze af en toe een oJ?m.erking (zal 
meestal wel een aarnrier.teü,,; zi;in) haal je je mede
spelers al uit hun spel. 
DÛs; niet l)raten, ·niet kletsen, niet ka:rnlen, niet 
kwebbelen, niet leuteren, niet babbe-1.en, niet neuze
len, niet Zllilikken, kortom: zwijg! 

Hetzelfde geldt voor de training. Gezellig keu
velend een rondje lopen heeft gé8n zin, Vraag dan 
liever een paar vrienden bij je thuis. Op de theei 
Dan blijft het irainingsveld vrij voor de voetballers. 

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

.3en spil uit de Oosterhesselenstraat 
heeft het so11lls met de midvoor te kwaad. 
Die wordt dan volleerd 
getorpedeerd, 
Bas kijkt hoe de strafschop de goal in gaat. 

Ieaere gelijkenis met bestaande pupillen is strikt 
toevallig. 
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HET COMPETITIE-OV.:RZICHT. 

Ons eerste elftal speelt in de tweede A-afdeling. ::ia 
vier stevige overwinningen up VVP, Vredenburch, RKDEO 
en Velo kreeg men de eerste nederlaag te slikken te
gen G-DA. Hierna kwam de wedstrijd tegen kopl8per vue 
aan de Schenkkade. Deze werd mede door het voortreffe
lijk keepen var, de VUC-doelman met 3-1 verloren. Dit 
was kennelijk te veel. Van het zwakke Esdo werd thuis 
met 3-1 verloren. En hoewel daarna nog met 5-1 van 
Velo werd gewonnen, moest in de laatste 1Nedstrijd 
thuis tegen illt9BO, dat onderaan bengelde, ~et een ge
lijk spel genoegen worden genomen, terwijl nota bene 
in het begin van de competitie in de uitwedstrijd met 
9-4 was gewoIL~en. 
De stand: 
vue 1 9 
Quick St.1 8 
PDI: 1 9 
LENS 1 9 
GD.'i. 1 8 
Vredenb. 1 8 
Velo 1 8 
VVP 1 8 
ADO 2 7 
Esdo 1 7 
illCDEO 1 9 

7 
4 
5 
5 
5 
3 
2 
3 
2 
2 
1 

2 
3 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
1 

0 
1 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
4 
5 
7 

16 
11 
11 
1 1 
10 
7 
6 
6 
5 
4 
3 

36-12 
35-20 
40-22 
40-25 
31-27 
17-22 
19-27 
33-38 
21-23 
16-37 
22-60 

En de stand bij het tweede, ingedeeld met de tweede 
elftallen van: 
Bl. Zwart 7 5 1 1 11 25-15 
GDA 9 4 2 3 10 19-15 
llKAV7 7 4 1 2 9 12- 6 
LENS 2 8 4 0 4 8 25-24 
.DHL 8 3 2 3 8 13-1 6 
VVP 8 3 .1 4 7 18-21 
Velo 7 3 0 4 9 15-16 
Vredenb. 7 3 1 3 5 20-15 (1x niet opg.) 
Quick St. 6 ·2 0 4 4 9 -20 
HAVA 7 2 0 5 4 8 -16 
Dé punten werden alle in thuiswedstrijden behaald en· 
wel tegen Vredenburch, il.AVA, 4:uick "teps en VVP. De 
eerste uitwedstrijd tegen Blauw Zwart ging in de twee
de helft verloren door enkele rare beslissint~en vun de 
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scheidsrechter. 'I'egen DEL werd ook thuis verior-en, 

·· terwijl "ii1 de return tegen Vredenburch deze laatste 
aan het la.:_gste eind trok en men in GJA ook de 
meerdere m)est erkem1en. In deze con:peti tie werden 
goede met sléchte wedstrijden aÎgewisseld. Ook bij 
dit elftal geldt, evenals bij Len.o 1, dat als men 
maar kwam trainen zeker een ½etere plaa_ts op de 
ranglijst zou worden ingenomen, want aan techniek 
en conditie valt nog heel wat bij te scaaven. Jon
gens, probeer hier elkaar war;r. voor te krijgen. Ge
zien de raD.glijst is nog v::m alles mo6elij.c 

Ondanks dat Len~ 3 noöal eens met spelers heeft 
110eten wisselen, is er toch niet onverdienstelijk 
gevoetbald, Van l·({C en .Di!J., werd weliswaar met grote 
cijfers ve:cloren; en ook in fios en •-.uick Steps 
moest me:.1 de meerdere erkennen, maar tegen de kQp
loper rtAVA wist men op eigen terrein een verdiend 
gelijk svel in de wacht te slepen. Bovendien werd 
van Gr. ·,,ïllern. II V.;.C, 1l.ijswijk en Vredenburch 
thuis en van de altijd lastige tegenstander GIL uit 
gewon..ien .. ü met al een redelijk resultaa.t voor ons 
derde A-elftal. J)e stand ziet er als volgt uit, 
... "LAVA 3 7 6 1 0 13 27- 6 
RVC 6 6 6 0 0 12 29- 8 
DHL 12 8 6 0 2 12 ]j- 8 
~uick vt.5 7 4 1 2 9 24-18 
i,B~.;s 3 9 4 · 1 4 9 23-36 
VIOS 2 7 4 0 3 8 20-13 
Gr.·,".'f;,.C 3 7 2 1 4 5 15-22 
Rijswijk 3 9 .1 1 7 3 19-28 
G.DA 4 7 0 1 6 1 9-31 
Vreden.b.6 5 0 0 5 -2 4-32 (1x n.opg.) 

In de B-KLASSJ is Jaen.o 4 ingedeeld in B 1, een zeer 
sterke competitie, die helaas door het terugtrekken 
van Vredenburch en Celeri tas wel erg l-alein is ge
worden. ··,Iel erd ro.,EGI:DO later nog ingedeeld, maar 
enkele weken later Nerd dit elÎtal weer terugge
trokken. Dit regelmatig wijzigen van de iné!.elint 
- wat oo,;: in de a.1dere &fdelingen gebeurt - i·s wel 
bijzonder v :rvelend Door het terëtgtre .. ;,:en van Vre
denbu;rch en T01i.:.;GIDO raakte J...en3 4 vi0:r pun.ten 
kwijt, want van beide elÎtalJ.en wa3 al gewom1en, 
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van Vredenburch zelfs met 15-0. Verder werd gewonnen 
van Laakkwartier ( 2x) , van DHC met 4-1 en van het 
sterke vue met 6-2. De 2 nederlagen, tegen ADO en 
Westerkwärtier hadden met evenveel reght punten voor 
Lens kunnen opleveren, waarbij moet worden opgemerkt, 
dat Avü wel gelukkig aan enkele doelpunten kwam, maar 
toch wel een overwin."ing verdiende, terwijl er tegen 
V/esterkwartier zonder meer slecht werd gespeeld. 
Al met al draait het elftal lekker mee en is het ver
heugend, dat Lens, dat na het verdwijnen van Vreden
burch tezamen met 'JVP - dat het niet best doet - de 
enige katholieke afvaardiging in deze hoogste afde
ling vormt, daar tot de sterkste blijkt te behoren. 
De stand; 
ADCf11 5 4 1 
LENS_4 6 4 0 
vue 6 7 2 4 
iiiesterkw. 5 5 3 1 
DEC 3 5 2 2 
vcs 4 7 1 3 
Laakkw. 5 7 0 3 
VVP 6 4 0 0 
De sta;.,d bij Lend 5: 

0 
'.2 
1 
1 
1 
3 
4 
4 

9 
8 
8 
7 
6 
5 
3 
0 

7- 3 
21-10 
18-18 
12- 6 
9- 8 

12-13 
6-18 
0- 9 

IIBS 7 7 7 0 0 14 34- 2 
DliC 4 7 4 2 1 10 37- 3 
LENS 5 6 4 1 1 9 11- 4 
Celeritas 7 5 2 0 3 4- 4- 7 
Wuick 8 5 1 1 3 J 5-12 
S.Altius 3a O O Q O O 0- 0 
Ooievaars 1 2 0 0 2 0 0-15 
V~orburg 3. 2 0 0 2 0 0-39 
Quick St. 6 6 0 0 6 0 6-15 ~. 
Hier was het met het indelen en terugtrekken nog bon
ter. Teruggetro~::ken~ A:JO 16 (n.o. na 2 nederlagen), 
i.aakkwartier 6, Kranenburg 3 (na 2 overwinningen en 2 
nederlagen), Gr. ·,!. II V"C 6. Ingedeeld werden l'~ra
nenburg 3 (inmiddels weer teruggetrokken), Voorburg 3, 
de Ooievaars 1 en Semper Altius 3a. Ook in deze afde
ling ging door terugtrekken voor ienb 4 punten verlo
ren, daar van ADO en Laa.l'...ki.1Vartier resp. met 6-0 en 
7-0 gewonnen werd, terwijl HBu 2 verliespunten kwijt 
raakte, daar dit elftal van Kranenburg met 3-1 had 
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verloren. De verliespui1ten bij ons ontstonden door 
een 1-0 nederlaag tegen HBS en een gelijk spel te
gen DHG ( 1 -·1). Thuis 1,verd er geHormen van «!uick 
Bteps en Celeritas, uit van ~uick en .uick ~teps 
Ons vijfde is een elftal, dat in de kleine kop
groep echt wel thuishoort ;üs er- straks in de wed
strijd op Foutrust in beide ilelften zo gespeeld 
wordt als in de thuis,7edstrijd tegen HBd in de 
tweede, dan kan de achterstand op de kopJ.oper een 
heel eind worden in;;elopen, 

BiVIT 3 
;i;w Bl; 2 
d.uick 9 

8 
5 
8 
8 HV•T 4 

Concord,2 S 
J.J~ .. 10 6 7 
OÜJSWijk 5 6 
HBJ 9 7 
Gr ':1 7AC 5 5 

7 
5 
4-
4 
2 
2 
1 
1 
1 

1 0 
0 0 
2 2 
1 3 
0 4 
O ,5 
1 4 
1 5 
0 4 

15 
1 ,) 
10 

9 
4 
4 
) 
3 
2 

31- 6 
21- 4 
13-15 
25-18 
12-18 
11-14 

6-13 
12-26 

4-21 

'.J'eruggetrokken; 
Vogel 2 en ,~de
la&rs 2. 
Ing.ódeeld uwart 
ï,lauw 2. 
Hier 1"erd th·J.is 
met 4-1 gewonnen 
van Rijswijk en 
uit met 1-0 van 
HfiT, terwijl .,,erd 

verloren van ko;lloper .!:l1"!~ (met 2-1 en met 2-0), 
va.>J. FNV inet 3-2, van Concordia met 3-1 en van 
~uick met 3-2. ~e kopgroep is hier uittesproken 
stc:rk . .0enS moet de Z\,;ai,:.;:eren broeders grotendeels 
nog ontmoeten. Gezien de ui 1,slag-,n kunnen nog de 
nodige pi,;_ntjes vergd.ard worden. 

N"aaldw. 5 7 6 0 1 12 34- 4 Teruggetrokken 
CioV-.0 7 8 5 1 2 11 18- 8 Juventas 3 en in-
A~O 18 5 4 1 0 9 23- 8 gedeeld vromvliet 
il;, 'A 8 6 3 1 2 7 16-10 4. 
LE:rn 7 6 1 3 2 5 • 4- 8 Hier v,ist l.:eno 
HVV 5 7 2 1 4 5, 7-20 slechts eenmaal te 
lJuindor;i 3 7 1 3 _ 3 5 13-24 winnen en dat te-
Concord j 6 _ 0 2 4 2 5-26 gen het sterke 
Cromvliet4- 4 0 0 _ 4 0 2-14 C;:, r JJ, dat zonder 

. deze nederlaag de 
· koploper zou ziJn. Verder werden gelijke spelen 

geboekt tegen .tlTï/, Concordia en .Juidorp ;:,{ .. Verlo
ren werd van H'vif in de uitwedstrijd met 2-0 en 
thuis van N"aaldwijk met 4-1. 
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En d?TI cns laatste 
GJS 3 6 6 0 
Dhî, 5 7 5 0 
BL :~wart 5 5 4 0 
Valkeniers 6 4 0 
1'.DO 21 4 2 2 
1rn' 1 o 4 2 1 
Gr i.VA09 6 2 0 
LBJS 8 7 2 0 
0poorwJjk 4 5 1 1 
OoC 3 6 0 2 
~estl 5 6 0 0 

B-c:elftal, I,3n:, 8. 
0 12 35- 2 Het is in deze afde-
2 10 33-14 ling jammer, dat 
1 8 29- 6 somraige verenigingen 
2 e 21-11 - zoals G-10, .0HL, 
0 6 16- 1 · Blauw .i-wart, 7alke-
1 5 12- 5 niers - hun hoogste 
4 4 12-28 B-elftal voor deze 
5 4 11-26 laagste B-afdeling 
3 3 7-17 hebben opge~even, om 
4 2 5-32 op zondag te ku..'1nen 
6 0 3-42 spelen. Die staan dan 

ook met zijn 'lieren 
bovenaan .. ~ierdoor wordt het voor ons achtste een 
mceili jk seizoen. Er weri d.;m oo,.c verloren van .Jpoor
wi jk (3-2), Valkeniers (5-J), GJ0. (6-0), ,\JO (7-0) 
en .J'H, ( 3-0). ::li,ertegenover staan slechts twee ov2r
winnin,32n en wel cp ;.;.èstlandia. met 4-1 en op _G-Faaf 
<ville11 mc,t 5-1. 
D~ C-KL~1.J0~ 
Ons eerste C:-elftal, 
is als volgt; 

Len.5 9, speelt in C 1. })e stand 

;:,HS 11 8 7 1 0 
~uick 12 9 6 2 1 
;û)O 22 7 6 0 1 
L:::;~;J 9 8 4 1 3 
HVV 7 10 2 5 3 
Celer 13 7 2 2 3 
DHL 12 9 2 0 7 
:esterkwtJ 7 1 1 5 

Hno 14 7 o o 7 

15 17- 7 
14 35-13 
12 27-10 
•9 21-14 
9 14-18 
6 17-12 
4 16-38 
5 6-19 
0 11-33 

Teruggetroi~ken Laakk:wart. 
ve eerste wedstrijd ging 
voor Leni verloren met 
3-4 tegen ~uick. Hierna 
volgden drie overwinnin
gen, nl. op DHL met 7-0, 
HBS met 4-0 en uit tegen 
1Iesterkwartier met 2-1. · 
De volgende wedstrijd, . 
tegen a.iJO, werd een 4-1 · 

nederlaag .. at lichaamsbouw betreft was Lens hier ze
ker de mindere. In de volgende uitwedstrijd tëgeri HYV 
werd 1 punt veroverd. Daarna werd met 3-0 van de kop
loper 0HS verloren. Deze nederlaag werd echter snel 
vergeten en in de volgende wedstrijd werd Westerkwar
tier met 3-1 het slachtoffer. 
Het negende speelt zoals de rwtglijst aangeeft: neder
lagen tegen de hoger geklasseerde el~tallen, 5clijk 
tegen het in punten gelijk staande HVV en overwinningen 
op de lager geklasseerde clubs. 
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~venaJ.s het- negende speelt .Lens 1 O in. een sterke·· 
àfdeling. Ha het terugtrekken VclXl DHC 8 en DHL 14 
en de indeling van Voorburg 3 en OSC 5 is de stand: 
Quick 13 7 6 1 0.13 33- 2 Lens begon met drie 

, · RVC 13 6 5 1 0 11 27- 1 overwin.c""lingen en 
Lfü-ïS 10 6 5 0 1. 10 35-10 wel op Laakkwar-
Celeri t. 14 6 4 0 2- 8 19-10 tier, VVP en RAVA 
VVP 13 7 4 0 3 8 19-19 met resp. 4-1, 9-0 
ADO 25 5 1 0 4 2 4-24 en 5-1. ~aarna 
.rlAVA 11 4 0 1 3 1 5-16 werd de tot op he-
Voorburg 3 4 0 1 3 ·1 5-25 den enige nederlaag 
OSC 5 1 0 0 1 0 0-5 geleden tegen kop-
Laakkw. 10 8 0 0 8 0 5-40 loper ~uick met 

maar liefst 7-1. 
Eierna volgden nog twee grote overwinningen op ADO 
en Voorburg met 9-0 en 7-1. Al met aJ. een goed re
sultaat" Maar verschillende van de sterkste tegen
standers moeten nog- ontmoet worden. Als we die aan 
kunnen, zitten er zelfs nog mogelijkheden op de
eerste plaats in, want de achterstand bedraagt maar 
1 verliespunt. En RVC en ~uick, die aJ. een keer te
gen elkaar gelijk speelden, komen nog een lceer tegen 
elkaar. 

-Spoorwijk 5 8 6 
Velo 9 6 6 
"<1uick 14 9 5 
B..VC 14 7 4 
ï'iestland. 7 6 3 
'.'iesterkw. 11 8 3 
L.1~1{S 11 
Verburch 6 
Celerit.15 
vcs 11 

8 3 
10 2 
'6 2 

6 . 0 

1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 

1 13 32-10 
0 12 25- 3 
4 10 23-22 
2 9 16-13 
2 7 9- 9 
4 7 17-13 
5 6 19-29 
7 5 10-27 
4 4 8-14 
5 1 5-24 

Len0 11, dat in de 
onderste helft van 
de ranglijst huist, 
won van Verburch en 
.esterKwartier, 

maar ook van het 
hoog geklasseerde 
Quick. Verloren werd 
van lijstaanvuerder 
Spoorwijk (2 x), van 
nummer 2 Velo on van 

RVC en ·t-iestlandia. Len, heeft dus alle tegenstanders 
gehad, behalve de twee onderste en daartegenover de 
koplopers twee keer ontmoet. Verwacht mag dus wor
den, dat Len0 11 nog wat zal stijgen, Een vijfde 
plaats moet zeker binnen het bereik liggen. 
,o1uick :St. 12 7 6 O 1 .12 33- 6 Teruggetrokken Wil-
JV '35 6 5 5 0 0 10 22- 2 helmus. 
OciC 7 6 4 1 1 9 12- 7 Het twaalfde heeft 
VU0 14 7 4 O 3 8 12-14 de laagst geplaatste 
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VVP 15 
LENS 12 

5 
6 

RAVA 13 5 
HVV 9 4 
HBS 16 6 
Valkeniers 9 

2 2 
2 2 
2 0 
1 0 
1 0 
0 1 

1 6 
2· 6 
3 4 
3 2 
5 2 
8 1 

4- 5 
11-14 
11-19 

5-10 
5- 8 
7-37 

tegenstanders juist 
wèl ontmoet.en het 
won daarvan van HBS 
en Valkeniers, beide 
met klein verschil 
(1-0 en 4-3), maar 
het verloor van HVV 

met maar liefst 4-1. Verder werd gelijk gespeeld te
gen VVP en OSC, en ook neg verloren van het sterke 
,,.uick Steps (3-1) • .Dit elftal zal wel in de veilige 
middenmoot blijven staano 
Onze jongste juniorenuitgave, 1enS 13, heeft nog aan

DHBRK 7 8 
SHS 15 5 
W,uick .Stq:s 9 
LENS 13 6 
HBS 17 7 
VCb 13 6 
Duindo0·v 8 7 
:01.mo 7 8 
BMT 6 3 
Duinoord 4 1 

6 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
4 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
0 

O 14 43-13 
0 8 15- 7 
3 8 13-18 
2 7 16-21 
4 6 12-21 
4 4 13-23 
4 4 7-15 
5 4 11-20 
1 3 - 6- 4 
0 2 6-0 

sluiting met-de kcp
groep, maar zal ver
moedelijk wel bij 
DHBH:K eri ·::,11s achterop 
raken. Bovendien kan 
het later ingedeelde 
Duinoord, dat in zijn 
enige wedstrijd met 
6-0 van Lens won, nog 
hoge ogen gooien 
Daarentegen moeten 
onze jongens ,-,uick 

Steps, waartegen 3-3 gelijk werd ges~eeld, voorbij 
kunnen streven. De tweede nederlaag van het dert~ende 
was tegen kampioenspretendent DHBRK (7-0)o Verder 
werd er gewomwn van VCS, .tluno en 1.,'uindorp o 

Dat was het dan wat onze junioren betrefto Onze elf
tallen staan niet zo hoog genoteerd als we het de 
laatste jaren gewend zijn geweesto ~at vindt zijn oor
zaak gelukkig niet in geringere kracht, maar in het 
feit, dat ze veel sterker zijn ingedeeld Het is een 
verheugend·verschijnsel, dat onze elftallen zich vol
komen. kunnen meten met de elftallen van de veel hoger 
spelende verenigingeno 
Over de pupillen hebben we op het ogenblik geen gege
vens, maar in het volgende nummer van Jong Len.:, krij
gen die heus ook de aandacht. 
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NIETS ZO V~RANDERLIJK AL3 irE;N MENS. 

Spreekwoorden leer je pas in de loop van de ja
ren; want spreekwoorden zijn een vastleggen van le
venswijsheden. Nu heb ik nog niet zo erg veel levens
jaren en dus heb ik no6 niet zoveel spreekwoorden bij 
de hand. 1.aar jullie hebben over nog minder spreek
woorden te beschillken, want jullie aantal jaren ligt 
niet hoog. 

Daarom krijg je van mij in deze uitgave een 
spreekwoord mee, niets zo v0randerlijk als een :mens. 

Als iedere vera.;1dering op een of andere wijze 
;;en verbetering in zich draagt, is die verandering 
al verantwoord en de moei te wac.l.I'd .. -J.ls je het ver
keerde of niet meer juiste of onvoldoende wegdoet om 
wat anders te probere11 met kans van vc,rbeteren, is 
een verandering tevens een stap voorwaarts. 

Je kan zelf voorbeelden ne,nen zoveel je wilt en 
in de sfeer die jij het beste kent, bv. autobouv,, , 
studiemethode, je weg naac een of andere plaats, je 
verhouding met je vrienden, je plaatsje thuis, de 
opstelling in je elftal, het aanvaarden van nieuwe 
bestuursleden, je groei in godsdio,1Stig leven. 

Een mens, die niet te vera,1deren is, die geen 
verandering aanvaarden wil, die niet weet mee te 
werken aan iets i1ieuws, dio niet van opbouwen weet, 
is een onmogelijke figuur. Deze man maakt zich on.~o
gelijk, deze slaat alles dood rondom zich, want le
ven is opbouwen, het ontoereikende wegdoen, leren 
van goed en fout van anderen; 

Alleon Hij die ons leven in Zijn hand hoeft, 
hoeft niet te vera;.1dercn of anders te worden of an
ders op te treden. hij leidt irmnors alles ten goede, 
Yrnnt Hij alleen is goedheid en liefde. 

,!ij zijn echter nog op weg. iij moeten dus 
steeds anders worden. ilegin dan om de veranderingen, 
die een ander, waarin je vertrouwen mag hebben, jou 
voorstelt aan te brengen, Al is het maar eon v0ran
dering in je elftal, of in je speelwijze, je manier 
van optreden of oefenen. 

I'.ot deze en met nog vele veranderingen in jouw 
lev0n, die vooruitgang brengen, kan het een mooi 
1964 worden. 

F. hempen, geostelijk adviseur. 
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HET ZOEKLICHT OP LENS 1 0. 

1enS 10 is een goed elftal. Een soliede achterhoe
de, een goed- steu..11.ende halflinie en een tamelijk snel
le, schotvaardige voorhoede . .C:en elftal.zonder zwakke 
plel;lcen. Men zou het met recht een tweede standaard
elftal mogen noemen. 

Verschillende begaafde spelers kunnen het met hard 
werken en ijverig trainen nog een heel eind brengen. 
ien typisch verschijnsel is, dat dit elftal in de tweede 
helft over het algemeen beter voetbal speelt dan in de 
eerste. Toch wordt over het algemeen de hele wedstrijd 
hard gewerkt. 

Na enkele zeer goede overwinningen komt de offday, 
de wedstrijd tegen ~uick. Het elftal herstelt zich weer 
en met enkele flinke overwirmingen dient het zich aan 
voor een van de bovenste plaatsen. De wedstrijden wer
den tot nu toe vrij constant gespeeld, met uitzondering 
van die tegen "'uick, vmarbij ons elftal wel bijzonder 
zwak voor de dag la~am. 

In de verdediging staat de Keiharde Koos Schouw, 
die niet opgeeft ook al is hij gepasseerd, zijn manne
tje" Ook de andere back, Jaap Colpa, moet men eerst 
drie keer voorbij wil men een kans krijgen. lViaar dan 
ontmoet men nog (meestal) spil Bert hool. Met een grote 
zwaai van zijn been is het gevaar meestal wel bezworen. 
Als zijn techniek nog wat beter wordt, hij speelt nog 
pas kort, zal hij een steunpilaar voor zijn elftal gaan 
beteken. Nog korter speelt linksbuiten :Jick Holt, die 
in korte tijd tot een volwaardig speler van 1en5 -10 is 
uitgegroeid en nog beloften inhoudt voor de toekomst. 
Gewenst zijn nog wat meer activiteit en snelheid, eigen
schappen die juist de grote kwaliteiten zijn vai, Barry 
Hoogeveen, die hierdoor al de nodige doelpunten gemaaltt 
heeft. 

Als de tegenpartij doorgebroken is, staat daar nog 
keeper Adri Vervaart, die hieestal de vijandelijke aan
vallen een gedegen halt toeroept. Deze prima dalverdedi
ger loopt misschien wel eens wat te snel uit. Jammer is 
het, dat hij in totaal weinig te doen krijgt. 

De linksbinnen en rechtshalf, Hans Bijsterveld en 
Gerard de Hoogd, die beiden regelmatig vlijmscherpe 
passes geven, waardoor de tegenstander uit positie ge
speela wordt en onze midvoor de noçl.ige kansen geboden 
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worden, vertragen het spel nog wel eens met pinge

.len en zijn daardoor soms minder effectief dan ver
schillende andere spelers. 

Ii:en aanwinst tegenover het Vt-rlies van de uî
terst behei1dige '.f'onny Hop is 11.arel van 7elzen, die 
bewezen heeft een prima inzicht en een goed schot 
te bezitten. · :at meer snelheid zou ham nog nuttiger 
maken. 

Soms wordt er vanuit de voorhoede een ra.rrnt 
afgevuurd. De lai.1ce0rplaats is de midvoorplaats, · 
bezet door Eduard Baldcers. Deze bijzonder produc
tieve speler met 6rote snelheid zou nog wa.:xdevol
ler worden, als hij zijn techniek zou kun:nen opvoe
ren . .canvoerder :.Caul van der Aar tenslotte is 8<}11 
stevige speler, die zowel zijn aa..1'lvaJ.lende als ver
dedigende taak goed opvat. 

LenS 10 is over l18t algeme-..,n een jong elftal. 
De meeste spelers waren vorig jaar nog pupil. tlet 

• kan in prestaties dan ook beslist 1105 stijgen. 1'let 
belangrijkste middel hiervoor is de training. 

Ijver in het v0ld is genoeg aa11wczig, r.iaar het 
voetbalinzicht ontbreekt hier en daar nog wel een 
beetje. ·1{e zijn zeer benieuwd hoe h::t tiende de lrn
m,mdc wedstrijden zal sJelGn . . 
--=====-=-===-===----==----=----~--=-=--=---====--
Van een sportkamp in de buurt 
maakte de j:rn een ktycht. . 
Er waren toiletten · 
maar niet van die nette. , 
De hoogspringpalen , 
waren zwaar "balen". ; 
Op de terreinen 
wel kuilen, geen lijnen. • 
Toen moesten de bravon i 
tegen de Bataven. 2) , 
~ie sloegen met Y.notsen 

van Vught 
Vraag: wat doe j0 in 

zo•n kamp. 
Antwoord: mot een stel 

en gooiden met rotsen. 
Gezucht was toen ni.:it van 

kniesoren niets. 
uithuilen en o~nieuw 
beginnen (het volgend 
,iaar) !,;aar met eon ech-. 
te L-..,nJgroep: gewoon 
voetbalI~n, zwemmen, .. roeien Kano0n en vriJ . 
veel ~piezivr (men s.l.'"':rffi\.t 
ook vwl van ·'keet'imaken. 

de lucht. 
1) i1Tadere inlichtingen bij ;'rank Crombcrgo. 
2) I>Tadere inlichtingen bij Jan . .;nglobGrt, die dit 

zelf wGl overleefde, maar wie11s lirocK .•..••.•. 
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D:3 JUlHOlIBNTRAINING. 

Voor bijna alle junioren is er nu trainingsgele
genheid. Mochten er nog jongens zijn, die niet in een 
trainingsgroep zijn ingedeeld en toch graag zouden 
willen trainen (maar dan ook regelmatig!), dat zij 
zich melden! Wij zullen dan zien, wat we kunnen doen, 

De training loopt over het algemeen heel goed. 
Uitzondering - helaas - die van de A-klassers. Zelfs 
bij het eerste A-elftal is de training lang niet wat 
het zou moeten zijn. Bij de lagere A-elftallen is het 
helema<ll dun. Het is aai, de resultaten ook danig te 
merken. 

De enigen die alle 13 trainingsavonden bezochten 
waren ,.{,Verbarendse en J.Jonker. Eénmaal ontbraken 
C.v.Baal en Th.,:.,uykerbuyk. 

In ieder geval wat het eerste elftal betreft zal 
hier meteen na de hervatting van de training iets moe
ten veranderen, anders verandert het elftal. 

In de B-klasse gaat het heel wat beter. De eerste 
B-groep had 16 trainingsavonden. Theo Brochard,:Joop 
Cobben, Kees van Egmond en Danny van der Steen sloegen 
er niet één over. ile ononderhr•oken reeks van Harry 
Brandenburg, Gerard ]aaphorst en lierdinai,d van den 
Breemer s11<ouvelde op de .laatste avond .•• Verder train
den J acq_ues Groothuizen, Jan Heins, .!!'rans ;.;esker en 
Harry .tlothkrans één weck niet. En er zijn er maar twee 
die meer dan twee keer ontbraken! Een fraai resultaat 
voor een groep van 22! 

De tweede B-groep is later begonnen en traint al
leen op het veld. Deze had daardoor maar 8 avonden. 
:.:'abi van Boheemen, Henny Hassing, 11.onni Overtoom, 
}·rank Straathof en Henk .:iuykerbuyk waren alle keren 
present. 

Bij de C-klassers gaat het ook voortreffelijk. 
Helaas hebben we van de eerstg C-gro~p niet alle gege
vens. Ilïaar na de eerste 10 keGr waren René van Bohee
men, Gerard de Hoogd, ~fol Jap.~sen, PetGr de Jongh, ,im 
Ke0tman, :-rans Verheugd en Ronald_ va.."'l der Bemt nog "on-
geslagen" • . 

In de tweede trainingsgroep zien we met all? 
avonden { 15) aanwezig: Te,, Heerschap, Theo Hoefnagel, 
Barry Hoogeveen, Gerard Stevens, Jos -debbers, Bas v.d. 
Sprong. Gerben Bruinsma, Hans Overbeek en Arno Bilder-
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beek, pas later ingedeeld, waren ook al hun ayonden 
aanwezig. Slechts 1·x afwezigiKoos 0chouw. 

Bravo, houd vol! ·,,e zijn benieuwd hoeveel name11 
we na de trainingsperiode tot de Paasvacantie nog 
kunnen noemen! . 

- - -., ----------------
. f! .iEen Pl. ''pie uit een Haagse tuinstad 
deed of hij gaten in zijn hoofd had. 
Hij smeerde zich vol 
- gewoon voor de lol -
met jodium die hij geroofd had .. 

---------------------------------------------------
Het AFKEURINGSADRES !'l"OORDERZIJD.3 is v8rvallcn. 
Voortaan worden de afkeuringslijsten opgehangen op 
het adres GROENEZIJD~ 212. 
--.------------r-----------------------------------
HET=ZOEKLICHT=OP=LENS=1, 

Lens 1 is de competitie goed begonnen. Er wer
den vier grote overwinningen behaald en het spel, 
hoewel niet groots; had een sterke zijde: het was 
zeer productief. En dat was maar goed ook, want de 
achterhoede was ~iet potdicht. Het ingrijpen bij ge
vaarlijke situaties voor het doel was (en is) niet 
resoluut genoeg. Dit is een fout van spil \;. Verba
rendse, die overigens zeer veel goed werk doet. Jv;aar 
ook de beide backs schieten op dit pu..~t te kort; zij 
geven de spil geen rugdekking en blijven als de aan
val ons doel nadert te veel bij hun buitenspelers. 

De halfspelers leveren goed v,erk op .het· midden
veld. Als ze gepasseerd zijn komen ze echter niet 
snel genoeg terug. Het wordt voor de achterspelers 
dan moeilijk de gaten te dichten. 

De voorhoede moest het hebben van open spel, 
met doorloopballen voor midvoor F.\iubbcm en links
buiten H.Zoet, 0 die dan van hun snelheid konden pro
fiteren. Vooral rechtsbinnen J. ·1:nglebert leverde de 
passes. 

Het zou dan ook voor de hand ligg<ên de magere 
resultaten in de latere wedstrijden toe te schrijven 
aan zijn blessure, opgelopen in de wedsi;rijd tegen 
GDA - tevens de eerste nederlaag - waardoor hij voor
lopig is uitgeschakeld, Toch is dit niet - zeker niet 
uitsluitend - het geval. Want in de wedstrijd tegen 
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hot sterke vue (nummer 1 van de ranglijst) werd· 
weer behoorlijk spel geleverd. Slechts het fan
tastische keepen van de VUC-doolman stond·succes 
- minstens een gelijk spel - in de weg. 

Hoofdoorzaak is; een te geringe activiteit, 
eensdeels veroorzäakt doordat soID!llige spelers 
het beslist te gemakkelijk opnemen (de grote fi
asco's vielen tegen i':sdo en RKDEO, beide onder
aan staand· dus "Oh, dat wiimen we wel"), ander
deels ook door eon gebrek aan conditie van bijna 
alle sp,üers • .Dat dit vorband houdt met de zeer 
-matige -opkomst vmi -de spelers bij de training 
- om allerlei redenen - vooral de laa.tste tijd, 
behoeft geen betoog. Het is een teken aan de 
wand, dat de invallers uit de B-klasse, die 
meestal al een wedstrijd op zaterdag gespeeld 
hebben, tot meer krachtsinspanning in staat en 
bereid blekend= de - tcch .gemiddeld twee jaar 
oudere - A-klassers. . 

Bovendien zijn verschillende spelers zo 
gauw ontmoedigd en geneigd to geloven dat het 
toch niet gaat, dat "de ;;;ndcron" zich niet in
spannen en dan doen ze het zelf ook maar niet. 

Het eerste vereiste is dan ook: trainen • 
.. üct met gomiddeld zeven man, maar met het helo 
elftal, iedere week • .Dan verbetert de conditie, 
maar ook de mentaliteit. En alleen dan kan de 

·vereiste actie er weer in komen en is er kans 
op regelmatig redelijke resultaten. 

Verder: sneller spel en beter plaatsen van 
alle voorhoedespelers. Resoluter ingrijpen voor 
het doel, waarbij de spil meer assistentie moet 
hcbbono . 

De training gaat we;.;r vs,rder op donderdag 
2 januari. ilan gaan we er iets aan doen. 
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_b/ll;!:/§.'._,:IAKt.GENDA. 

Woensdag 1 jan. Zalig Nieuwjaar! 
Donderdag 2 jan. Juniorentraining. 
Vrijdag 3 jan. Seniorentraining. 
Zaterdag 4 jan. Junioren 4.5.6.7.9.10.11.12.13. 
Zondag 5 jan. Senioren 2.3.4.6.7.8. 
Maandag 6 jan. Clubavond. Juniorentraining. 
Dinsdag 7 jan. JuniorGntraining. 
Woensdag 8 jan. Seniorentraining - Pupillentraining. 
Donderdag 9 jan. Juniorentraining. 

·., 

Het Bestuur van LENIG en SNEL wenst aile 1.Gden,dohateurs,advertecrders 
cn•andere vrienden in de sport van harte 

een Z!LlG en GELUKKIG NI1Ui1J r.t.R. 

Lensgepeinzen om de oliebol. 

Onze zakagendà van Lonsróvue no 
op oudejaarsavond peinzend rond 
zijn voetstuk hóeft gestoten. 

17 veronderstelt de loden on donateurs· 
do olfobol,die tijdelijk de voetbal van t~.;.1 

Men kent dat beeld:het moa gepeinsd hoofd door de linkerhand gesteund 
on de rechterhand spelénd met het glas fonkelende punch,hot oor 
herinneringsvol gerich~ op de oliebol,dia knapperend en geurend 
tot peinzen over he.t verleden naodt. 
Dus peinzen wij:· · 
Januari 1963 : "Jong Lens houdt Lens jong" bijt het spits af met goede:.· n. ;1 
wensen en ïäät Lonstra waarschuwen: 11 Vordedigers mogen nooit van h'in leven 
trachten met de bal langs iemand te gaan. 11 Het Bostuur ontvangt van 
heinde en ver nieuwj aarswensen,strooit zG zelf ook uit on roept op tot 
een prnttige samenwerking.Het wintert hc>vig:zaaltraining.Lens 2 aan de top! 
De redactie overpc>inst aan zaalvoetbal te gaan èoen.Koos van Zon verhuist 
met vrouw en kinderen naar Vught.Jaques Beiersbergen verhuist ·met zijn · 
bruid naar Lissa en voetbalt 'in B.S.M.Lens zaal voetbalt togen O.S.C •. 
Marcus Ras gcboren.Broedor Theoticus en Frans Meskor in hot ziekenhuis. 
Kampcommissie al in actie.De vader van,de gebroeders Hcndrichs ontvalt 
zijn gezin., 



.... 152. ---Bën-Lucas-Luyckx en Joke Ellhl1Rob d~-Wäärt en· Ans Frank-stoten 
door snee11w en ijs hun huwelijksboot van wal. 
Februari 1963: Le hoor en mevr.Ton van Luxemburg _completeren 
iiiêt-hun derde-zoon d0 toekomstige halflinie.En maar zae.lvoet
ballGn.Mager.:J Lonsrovue's. 11 Training j_uist nu11 komt moer in de 
aandacht.Frans Schippers naar Tanganjika.Voorzittor v.d.Kley 
klaagt over n:w.nsluiting gemist, 11 bEmonqert ·ae optimisten die 
wa.chtcn op II aansluiting hersteld" .Hie:r: en dac:r ondergaan 
vootbalvoldon een heteluchtkuur.Lons ], on 2 spelen ondor.lirig 
op de snoeuwdaken.Prins Biorletij_n 1 qangelj:ondigd als gast op 
Lens I carnaval.Schaatsers op onze ½è:r:rElinen .. 
Maart 1963. Voorzitter v.d.Kley insisteert op het zoeken n3.ar ;:;;:;nsÏÛiting.Redactie overpe.inst het optimisme :van Elek Schv;artz. 
Secretaris Haukes getuigt van onze vreu;,de om het N.K.S.besluit 
d.d.27 februari betrffende gemengde COl!lpetities.Lensredactie 
héit eon weinig over naar een noodcompetitie.Cor Nieuwenhuizen · propageert de 80 kra Kennedy-mars .Broeder Thooticus geniet · tussen 
de lakens van Foyenoord - Roims .Het einde. van maart ziet vmer . 
voetbal.Lens l spoelt· tweemaal gelijk,Lens 2 wint tw;:,emaal. 
A2ril_1963. 1 april nodigt de Lensers uit voor een handhardloop
we:1strijd.Philip en mevr.De Heer in hot zilver.Peter de Haas 
in do ziokonboog.Pasen,verlossing van het monsólom.Hoin piet 
v/d Spok on zijn bruidje in de huwelijksboot.Broedor Theoticus 
thuis.Nássieactio geen daverend succes.En de totoco totoot maar 
door.Officieel noteert 500 o lid.Bestuur zoekt Lensrevuetikker. 
Rodàctie wijst op gevaren voor Lens l.Mevr.Meershoek-lUllemse overleden.Pupillen spelen tegen Engels elft,µ. 
Mêl_!2fil~ Lens Lost Fl.3500,- aan 9bligaties af.Er gaat moor licht komen op de oefonstrook.Voorzitter en secretaris benoemd 
in E-co;Lcns 1 en 2 raagoron beide met een overwinning.Frans Wubbon ontslagen uit hot _ziekonhuis.~edactie genoot bij nederlandBrazilil!.Eél. van Laarhovon huwt met,Carla Adank.Ouders van·onze 
penningmeester d\l Weert vierim in do Lenstent veertig jaren 
huwelijkstrouw.Oproep van Juco tot junioren en pupillen vindt 
gehoor:loven in do brouwerij bij wodstrijdan van Lens 1. 
Verenigingsjaar voortaan van 1 ,Îuli t/m 30 juni.Dick Vervaart 
goboron.Lensjuniorcn 3 Kh.MPIOEN!Lens wint van Haastrecht. 
Robert i,11lhióu on Francin'l 'lcrmoulGn in hot huwelij~.Rodactio 
overpeinst de kansen ·van Lens 1 on-2.Bor.sboom en van Gastel 
organiseren supportersclub.Frans Eu_rghouwt houdt oen goodwill-. 
dancingpàrty.Harry -Jacobs breekt een kuitbeen. _ 
Juni_l96J. Zenuwen voor 1 en 2. H.M.S.H. Kampioon!Onderling 
junicrontoornooi.Pupillon op tournooi.Junioren 11 Kt~lPIOEN! 
Resulta,,t,]-8 gofp.15 gew.O ol.3 vorl.30 punt.doolgem.72-)8. 

• 

• 
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Joop Gobbon on Rob Bruggemans krijgen een verdiend complimentje 
i.v.m.training.Moeizaam verzamelde 0igen punten.en de nederlaag 
van F.S.V.Pretoria redden Lens !.Vreugde algemecn,in aard 
verschillend.Glanzende broekjes taboe.Donateur Cor Loykens 
overleden.Lens 2 KAMPIOEN! L!Promotie naar K.N. V.B. i ! ! !Aanvoerder 
.tl..de Waart c.s .door vciorzi tter e.a. gecompliment"erd.Foto I s 
Bloemen.Intieme viering in De Kroon.Guido Halloen behaalt H,B.S, 
diploma.Henk on Mies E:i.senburgor melden ons hun eersteling, 
Jos Jager on Sonja de Jong.vergeten even de pool en trouwen in 
de Agnes.Lensjun:i.oren 5 winnen-wederom hot pol:i.otournooi. 
Contactavond mot allure.Leiders contra Lens 5 wordt een water
ballet.Gerda Groothu:i.zen onze eerste sche:i.dsrechteres. 
Jul:i._1963 .22ste Lensjuniorensportdag een moerassig geval 
145 deelnemers een record!Redactie over 4-2-4 systeem.Peter 
Mcershoek behaalt diploma H.T.S.weg on waterbouwknnde en verhuist 

• naar Stookho].m.Geboren Crista Krol.Junioren op kamp.C.B.Franke 
nls trainer geengageerd.Lampenproef geslaagd.Dagelijks bestuur 
geeft te kennen niet te willen worden geplaatst op de door 
bestuur op te maken cand:i.daten1.ijst. R Mahieu Sr. vjndt in . 
Mej. Groothu:i.zen toegewijd -opvolgstar. Opname J.v.Luxembvrg Sr. 
loos alarm. Rodactio peinst ov0r do magische krachten :in de 
supporter. Over kritiek gesproken Hein Piet v.d. Spek klimt in 
~ ~n. , 
hUgustus 1963:0efenwodstr:i.jden. Pa Van Luxemburg beëindigt na 
Ï6;j::;;:;r-d0 Lensr0vuo-adm:i.nistrat:i.e, totaal verzonden 420.ÖOO., 
Hoeden af! Junioren op kamp. Indclingon elftallen bekend. 
Totoco :in de weer voor 163-'64. Oprriep van bestuur tot·de Al-

gemene Vergadering. Pasfoto's en Keuring! Veteranen ontvangen 
z.t.,.P.,, Houkos verdwaald tussen Bijhorst en Haagse Schouw. · 
P.S.V. 50 jaar. Huv1sil:i.jk J.P. v.d. Van en mej. ,;.J,M. Cank,n 
in Naaldwijk. De hoer en mevrouw J .J. Dietz-~ï .H.;r. de Man 
eon halve eeuw getrouwd. Lens I v1int op P.D.K. de Jan Zuyd0r
wijcf-cup. Appeldoorn spant aon strik an he0ft suks.es. 
Gerard De Hoogd mnzeltjos .:in hot Kamp. 
SogtGmber_J2fil:.I8 bladzijden jaarvorelag, een indrukwekkend 
manuscript. 4 september Algom,:,ne V0rgadGring. Dank aan func
tionarissen,. met namo J.Jagor Gn J.v.V:assem. Gilen nieuwe voor-'
dro.cht. H:i.artoe V!Ordt eon commissfa benoemd. Lat1ar een tweede 
vor6adering. Qud3rs van Hans en Frans v. Dijk zilvaren ccht-
PEiar. Lens "I en 2 beginnen met ven overwinning. Do nvadór11 vc.ri .!.J ~. 

Lens 2 ook nu onmisbaar verklaard, T-ra:i.n:i.ng volop bezig. 
Gakraak van botton Koos v.d. Boek dresseer_t oen egel. 
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Qk:!;ober 19§2_:Do CommissiG van Goedo Diensten zet haar werk 
voort. In '62-:'63 Lcins in do Totovmr0ld van Don Ha?.g no: II, 
stijGing 2 plaátsen, toename IS%. Hans Boyorsberèen en Joke Vis: 
Jan v.d. Maer en Elly M(wns bruidegom :m bruid. DG heer en me- . 
vrouw G.v.d; ·steen - Sinjorgo I2t jaar g0trouwd. f.ad )logisch 
wint do Kecs'van Loukem-puzzlo. Lens 7 wint V?.n D.H.B.R.K. in è.e 
la~tsto 30 soc0nc,0n. In het kader van hèt kQmundG afscheid zien wij 
do veteranen in nktic tegan Mohi,m's Balgische Vris:mdenkring. 
Kees on Greetje Hoogeveen hebben eon klavcrtje-dric. Oud-voor
zitter on m0vr·w:1 ·,. Praaldor 40-jaar gc,trouwd. Nice Drabbo· door 
eon paard in hot.ziekenhuis gewerkt. Houkas annonceert ontslag
-::ienvrage ven Chr.v .D.::ursscn, als1 b.:ihcnrd~r vnn clubgebouw. 
Votoranan maken cGn trip no_ar Anna Paulowna. Oud-lid Gerard Hakot 
to Schovoning~n overleden. Voortzetting Lodonvorgadering mot 
verslag form2.tioco,1:-üssiEl. Grote v0rschuiving.:in in leiding. 
Inst.:::nming nfat "nv:,rè.ccld. L0ns I gaat voort mot ovorwin.nin-
gon, st:1at aan kJp. • Lens 2 doet hot ook goed. Toto zorgt voor 
verrassingon. 
Novomber 1963:t.lL,rzfalen roept t".Jt herdenken. Lonsrovuo laat 
loz3rs konnismakm met voorzitter F .Tuklsker. Aadjo Tinnebroek
in zickonhuis. ':.oor con klavcrj asdrive. Pet0r Kompor krijgt 
twoo bladzijden in do Lensrovue. Toto strcioit verder. 
Frcsid3nt Kinnody herdacht in ons clubblad. Mededeling over 
nieuwe bar. LGns I vorlfost van Sp0orwijk. Quick Steps en 
Duno jubileren. Nog steeds ellende in verband met foto's on 
keuringen. · 
Docambor 1963:Voorzitter voelt zïch als eon p_i10ot m0t 0en 
niGuv1e typo vliegtuig op zijn cetsto oceaanvlucht. Do hoor 
Chris ve.n D~urscn ;;,.".at onder do verdiende waardaring van ±edor
OGn on wij tegl?'_oot .... n do .b0er Stef0lhag0n zijn npVolgcr" Nieuwe 
oofondoolen gipl2.o.tst. I5 doèember jaarfo0st met muzieJ> en 
dans. Do he0r éln movröuv.r l.!ahieu wordt in Cornerhouse een waar
dig afscheid ;"olegd. rl(,nÓ haet d~ c0rste van hot echtpaar 
Gerard van Reem:m - v,,n Erp. Lens I vc;rlicst van d0 rode-1,rn.:. 
tarondrager. IS december L0ns 43"jaar. Kerstmis, ·schoonste van 
do èagon! Sjef Vostor ovorlodon.;Poter Meorshoek en Marjatta 
Okkonon in do echt' virbonden; Oud-adviseur Buis rustend. De 
winter logt de vootl:i;:-.1 stil. Viim Hugens verzorgt do lay )out 
voor liet Kerstnummer in Het Binnenhof. .. 
Onilje.D,;c:V2.nzolfspr"koriè. verwacht niemand oen volledig· ver
slag over Lens' wal on wee. Màar"in bovcanstnandc: regels 
staat toch stollig oon'0n Qndcr, dat c0n overweging waard is. 
Laton wij dankbaar zijn voor do gocdo dingGn, die het voorbije 

• 
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jaar ons gaf. Laton wij open staan voor onze oigon tekorten, 
begrip hobbGn voor hot falen on waardering tonen voor do vor
diGÓ.stcn vnn anderen. En laton wij hot niGuwe ja.nr met. h0rnicuw
do moed aanvangen, vortrr-uwend op Gods. Zagen, 0on· zogen, die wij 
aan allo Lonsers zo van g~nsor harte toewensen. 

P.J. 

PRCGRtJ,!MA SENIOREN VOOR ZOND!.G 5 J,.b1Jii.RI I964 

I2 uur 
12 uur 
I2 uur 

2 uur 
2.JO uur 

I2 uur 

Lens I vrij. 
Lens 2 - West1'u_1dia:, Vald, I. GGb, I. Lok.5-J. 
(JUick-Steps - Lens J Torr. Nijkerklaan 
Tedo 2 - Lens 4 Torr.v:vrodJnbr~chwag· 
LGns 5 vr1J · 
Lens 6 - H.D. V. J Veld I.Geb.I.L~k-6-4. 
L0n? 7 - Valkeniers 5,Vold2.Gob.2.Lok.5-J, 
D_,H.,_J,IO - Lans 8 Torr.GGm.Sportpark Dëlft. 

OPSTtl.LINGEN. 
I,g_g1,_~ R. do v,aart, R,Blok, H.J.\:<:,mpor ,,c,!. v .Kleéf, Th. v .Kleïi;t', 

M.v.Zilfpout, G.Looyesteiri, J_v.Dijk, F.Burghouwt,· 
L.Hendrigs, H,Jacobs, . · · · · 
Reserve: J.-v.d_.Knnap, V,.H·inson. 

Log1,_J_ G.Halloo, G.Kemperman, J.Meyer, rl.v.Helvcsteyn, 
C .Poters, G.do Zwijger, W. VGndorbos; ·1, .Burgh'•uwt, 
L.Janssen, G.v.Duuron, B.SLin. 
Reserve: P .Bu·rgh~mvt, J. v .Dis sol. 

Lens 4 A,Verbarentsen, L. Hanssen, C.Voldink, P.Schultan, 
L.Martons, R.Polfuan, J.i,:.de .la fuent:o·; C.Nuytc,ns, 
r,!.Bruinsma, G. d" Hnogd. 
Reserve : J.V:itting, F.v.Dijk. 

L~~ M.Suykorbuyk,. J.v .c',.KlGy, E.L-~wenste:i.n; A,v ,t.0ors, 
J. Br-,chard, C .Niauwenhuizen, · J. vnri Bussel; 11..Gèlauff, · 
C.Kras, R.Kuypors, N.Dr"bbo. 
Reserva: !iI.Hardors, l,.d0 J'lng. 

I,,rn§._7 J. Frijt0rs, J.B:,m, A,Krol, A.Bl k, R,BGckG:i;', H.L,,_u, 
A,. vp_n Luxo!)lburg, tl.1 Üstevold, ;,.Hnefnagel, ·H. N9.nst019ad 
H.v.v_,osting·, · '. · · · · .. , .: 
Ros0rve: J.Jagor, J.Vinkosteyn. 

I,on!,_.\l D.van Lie$h0ut, t"Buys, A.Po,üs, v,:v.d.Lrui.n, F;Biorhof, 
E. V,arm3rdaro, J.Gr~enaveld, N.Osse,:F.Voelbahr, · 
H.v.Dijk, T. J9.nssen. · · 
Roscrv0: :.. \',nlis,,,n, ll. LÜlling. 

Afschrijvingen V'.)Or z~t3rd."'.t;2v~nd 7 uur .23.n do hoor Jr.Linnc1>Jo1,vor :-
Sl:i ik . -i., -· ·· '3"T"1 ..,_ , : ::- .,· r ,.. 

'-' ...... - ,.. • .. J..I.. • 
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Do Juniorencommissie wenst alle Junioron en Pupillen en hun 
Ouders on vooral ook do Horen Loidors ,een Zalig Uiteinde en 
voor 1964 al wat wenselijk is. · 

Programma Junioren voor Zondag 
12.- uur Esdo 1- Lens 1 
12,- uur ·1enS 2- GDA 2 
1.45 uur Gr.l'!.IIVac. 3- LenS 3 

Ops to 11 inge n : 

5 januari: 
Terr.Waalsdorporl.t/o 
G 2 16/4 V 3 
Terrein Buurtweg 

Duind. 

Lens 1: .A.v.d.Loouw, :J.v.Adrichem, R.SchlÜt0r, G.do Hoor, 
Vi.Verbar0ndsc, G.v.Bacl, .H.Groothuizon, J.Keetman, 
F.r;ubb0n, L.Ri0tnen, G,v.Egmond. 
Reserve: H.v.Lour, F.Moskcr. L0ider: dhr A.v.Gastel. 
S"1llenkomst 11.45 uur op het Esdo terrein. 

Len8 2: Th.Suyker.buyk, A.Koeleman, A. v .Egmond, J .Hol wig, 
J. Verhaar, J .Lukassen, J .Ravosteyn, P..H.:i.1venstoyn., 
v;.Eykelhof, R.Peters, H.Zoet. 
Reserve: ·F .Meyer. . . 

Lens 3: R.Schot, J.kie.bert, Th.v.Damburg, H.Hoak, A.Klein Bre
keler, R.v.d.Velde, J.Johee, U.Egg0I's, R.:v.d;\ial, 
G.v.d.Kley, A,v.d.Beek. 
Reserve: J.Holt. Leider: dhr J.v.d.Vial. 
S2111onkoms t 1.- uur J av.f',brug. 

Programma Junioren voor Zatord~g 4 januari:• 
3.- uur V.G.S. 4-LenS 4 . Terrein Dodemsvmrntwog 
3.- uur Ooievaars 1-LcnS 5 Terrein Zuidorpark 2~ gedeelte 
3.- uur LenS 6- H.B.S. 9 ·_ G 1 16/4 v·2 
3 .- uur Concordia 3-LenS 7 T0rroin -te -Dolf.t 
3.- uur S.H.S. 11-LenS 9 Terrein Buurtweg 
3.- uur Lens 1O-R.V.G. 13 G L L 5/3 V 1 
3.- uur V.G.S. 11-LenS 11 Terroin-Ded0msvaartweg 
3 •. - uur Lens 12~ R:wa 13 G 2 L 6/4 VJ 
3.- uur H.B.S. 17-LenS 13 Terrein Houtrust 

Ops tellini;:-en: . 
LonS 4: J .de Waart, H.v.Lour, D.v.ä.Stoen, P.Schouton,: H.Meskor, 

G.v.Egmond, G.Rs:'lphorst, J.Gobben, F.Mosker,. T-h.Brochard, 
H.Brandenburg. Loid_r: dhr A. v .Gastel. 
Se.m0nkomst .2.45 uur op."hG-t VCS terrein. 
(Zie resorve-progr.amma). 
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Lens 5: R.Bruggemans, J .Groothui:wn, F .Meyer, H.Rothkrans, Th.Bruins, 

N. Koot, F.v.d. Breemer, C. Vervaart, R. Eijkelhof, J._Mi~del
dorp,. J. He;ins . 
Res0rve: F. Tettoro,' L.Claassen. Leider: dhr C.v.d·.Beek.· 
§amenkomst 2.40 uur in~ang Terrein Zuiderpark 20· godoolte. 
(Zie roservo-programma). · · · · · · 

.LenS 6: R. Ov"rtoom, R.v.Ackor, J.v.Dissol, H.Suykorbuyk, F.v.Bohoemon, 
J, Lieshout, R.v.Brookhuizen, F. Straathof, R. de Groot, 
M. Broeke, A.· de Brouwer. · 
Réserve: J. Janssen, R.· Ravestein. ·Loider:·dhr t" Linnewoevor. 

Lens 7: G. Crama, J. v.d.Zalm,·A. Duym,J. Nuyon, A.v.Es, Th. Duy.s, 
C. Roabel, H. Hassing, J. Smeele, C. do Jong, J.Jonker. 
Resorve: -R, cl, Jong, J. ·Verschuil. Loidor: 'Bro0dor Thooticus. 
Sam0nkomst: 2 uur Veluwoplein. · 

LonS 9: R. Nieuwenhuis; H. Verheugd, R. v.d.Eent, C. v. Velzen, .. 
R. v. Boheemen, J, Fretz, A. Hop, E. Bakkers, t.. Janssen 
f:... Kor to kaas, TN. Kc/.::tman. 
füJsorvo: Th. Hocifnagrrl. ·Leider dhr J. Eorsbooni. 
Samenkomst: 2 uur Hook do la Roijv1ag, ·fa: Lijnkrunp, 

LonS 10:A. Vc,rvaart, J. Schouw, J. Colpa, P.· do JonCh, 'B. Kool, 
P.v.d.Aar, G. Stevens, G. de Ho'lgd, B •. Hoog&ve~n, 'H.· Beijs·ter
veld, D. Holt. 
Reserve: J. fiebbers. Leid r dhr E. Saroloa. 

LonS 11: C. Grimborg~n, ~- Guit, J.Blok, B.v.d.Sprong, H.Egborts, 
B.Lustonhou;.er, H.Crruna, T.HEJ<irschop, J.dG Jongh; J. Holt," 
A, Luscuere. · . " 
Ros0rve: R. liassam, L. Jungschl!Îgar. Leider dhr C. Vorvaart. 
S 0 .monkomst: 2.40 uur Ingang V .C,S. Terrain. . · 

Lens 12: A. Tinnonbroak, G.Duivestoyn, F. v .d.Berg, Th", Jans3en, A. v .Esso,:i, 
J.Kaandorp, P.Hc,emskerk, B. Epska.mp, A. Hambrook, H.Ovcrbeok, 
A. Bilderbaok. ' . . . 
R0serve: A. Eykmans, L. Duys. Leider: dhr F.Epskamp. 

LonS 13: C. Groen, P.v.Dijk, C.Lamot; · A. Boggia, H. Vorbaronds0; 
J. Domeyer, Th.Thomassen, P.v.d.Breomer, ·t.Johee, C.Elok, 
J. Schutte. 
Reserve: F. de HoJr,·F. Helvenstoyn.·Loider: 'dhr A.Blok . 

. Samenkomst: 2.15 uur Lijnkrunp, do la Reym,g. 

/,TfENTIE Junioren on Pupillen! 
Uschri,ivingon: Vrijdagavond tussen 6.30 uur on 7.30 uur bij clhr A.v.Gas
tol, Tomatenstraat 166, tel. 33 .99.00. 
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Pasfoto's: 
D0,volgende jong0ns moet0n 2 pasfoto's inleveren bij het 
Ju.co-secretariaat, aangeziGn'andGrs hun kouringsbGwijs ver
loopt on ze. opnieuw gekeurd moeten worden: 
L, v.d.Veldo, R. Bogisch, B. Hooson, T. Hoek, L. Huis, 
Th. Mars, Ook van H. Blanken wachten wij nog steeds op dG 
pas-foto's. 
Reserve-programma~ 
Als onzo volden zijn aflgolwurè'., is or hot v.olgonde reserve
programma in de zaru. Herschelstraat: 
Aanv11ng 1.30 uur: R. Berckenkamp, Th. Booms, E,. v.d.Brook, 
P.v.Do;burg, M.v.Dorp, N. Dijsselblocm, B. v.Gorkurn, 
J. Egborts, R. Hoefnagel,-;,_, Ho,li:tink, J. Kootman, B.v.Le~uwen, 
P. Lustenhouwer, J. Matla,F, Msrkons, F •. Maurik, A, neouwijk, 
R. Vinlrostcyn, C. C:c Brabander, P.v.d.Steon, R.v.è..Steé>n, 
M. Tounis, G. v .Beveren, 
Samenkomst: 1,00 uur Hongglolaan.hk_LoovesteinlMn of 1.20 uur 
Horschelstraat hook iicirnarstr&0 ,t. 
Aa!l]!.ill!g 2,30: P. Cormont, B.EngloQJrt, T.Kuip, J. Mijsborgh, 
H. Schwab, E. Vorschoor, l!'. do Vos, R. Bos, C. Grc,on, B. Hoef
nagel, N. Hoefnagol,P. Beaupain, 'ii._ Hoson, P, .Hop, Th. Mars, 
F. Teunissen, G. Vink, J. Janssens, _P. _do·.Vricsr ic- Flohr, · 

· R. Petors. Sar.wnkomst:· 2,00 uur !-ic,ngelolaan hoek Loo.vostein
laan of 2.20 uur Horscholstraat hook hoimarstraat. 
/,anve.ng 3 .30 uur:· LonS 4 + J. Groothuizon, R. Rothkrans, 
Th. Bruins, J·. H<:,ins. · · . 
TR,~INIIIG: Voor_è.o L-klassors_: é'.ondordag 2 januari wordt do 
trainine horvat, maar allo on voor c10 jongens, die dezè week . 
oen opraap hebben ontvangön. }[02r_d.Q _!?-.!µ_nS§-8.,!:Sl dinsdag 7 janu
ari we0r gowoon .training, veld of zaal. Telefonisch informeren .. 
alleen tussen 6.00 uur. en 6.30 uur (33 .99 .00.) .. De Maandagàvond-;' 

groep komt op 6 januari weor in actie, maar alloen als hot-veld 
goedgckourd is. ( tolofomisc:h informere!) tusson 6 •. 00 uur .en 7.00 
uur alleen bij dl1r A. Linnowec,vcr, tol. 63.95,51) .. Er-. wordt ·ook 
voor jullie aan eon 'zaal gowerlit. Nader bericht hiorovor in -do 
volgende LenS-revue·. Voor do C-klf':Ss0rs: De m"l.anGagavorld-gr'JGp · 
gaat weer verdor op 6 januari, veld of _zaal .. Tol. inform,:;r,rn 
nllcon tussen 6.00 uur en 6,30 uur, tel. 33.99,,00. De dondarda;;
avond-groop wordt op 2 januari we:;r verwacht. ( Stconv1ij kJ.aan). 
De Vrij dagavons-groop pas woor op 10 januari. ( Mn-:torrndo). 
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Lens Zak,genda. 
Do 9 jan. junforetrainin,;. 
Vr 10 11 sen:i,ofentraining .. 
Za 11 11 junioren 4 t/m 7 . 9 t/(ll 13 
Zo 12: 11 senioren 1 t/m 8 junioren 1,2,3,8. 
Ma 13 11 clubavond, juniorentraining. 
Di 14 11 juniorontraining. 
Via 15 11 seniorentraining, pupillentraining. 

Even rechtzetten: 
-Niet ht,t oor, m0.ar het oog -zo hoeft de aanfö.chtige lezer van 
de oliebolgepejnzon reeds begrepen- hield do lcnzers ultimo 1963 
op hot oudejaarsavondgobnk garicht. Hot ocig wilde nl. ook wat 
hebben, nu het oor zo word geboeid door 1, im Kan in da voetzoekers. 
-Niet Strietelh•.gen, niet ·st~olhagen, i'laar S'io:'elhagen mat als 
voorletters L.J .G. is do naam van de ni8uvm cct. i..nebehc0rdar. La
tGn we hot kindje liever bij zijn naam noemen. Nu ja, kindje.,.,? 

Ond Gr de hqmor. 
Onder deze titel ga ik U gen geheimen onthullen over het timmer

mans vak. Evenmin wil ik er op duiden, dat Lens oud on versleten 
bij de venduemeoster op de veiling komt. En bovendien is•de -titel 
niet bedoeld als oen halve dreiging, die slechts op do sikkel wacht 
om volkomen te zijn. Neen, ik dacht zo de lezers van de lonsrevuo 
wa:b plaatjes voc-r te leggen uit hat r<!Jjk.:, leven van Lens, meer be
paaldelijk -om met minister Luns te spreken- in verband met het op
treden van onzo achtereenvolgende voorzitters. IR heb ze allonge
kend. Ik heb om zo te z.:,ggon in hun schaduw -waarin ik overigens 
nfot sta2n kan- voor de club mog,m werken. Ik h0b ze nlllll' bestver
mogon kunnen bijstaan in hun streven naar oen boter Lens. In som
mige periode"'hdbi\iagenoe~ van dag tot dag schouder aan schouder met 
h~n gost:i.an in het veelomvattendv:ork, dat onze voetbalvereniging 
steeds meer ging vergen. Ik'boo het ook wel eens helemaal oneens 
gew(!est mat hGn, ,m zij met mij. Dit kon aan do wederzijdse waar
dering geen afbreuk doen, zoals passend is. 
Jk. geloof" te ciogen Stcllon, dat de ge• iddcldc LenscJ. .. niet goma1.'.':!r.G-

; 
~VL.rclt.r "f 1:,/,_, /J.S, 
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Een nieuw 0lan, een jeugdig enthousiasme ging door onzo rijen, 
Lons inccb1'l.z,3n do;,r de o:r,,:dste in jaren, do rijkste in ervaring 
con man mat durf.: Jan V1illom Dubois. Over zijn per_iodo eon an
dere ke~r. Ma:tr het zou e~n leegte zijn· in mijn bosêhÖÜ·,vingon, 
als ik niet duidelijk liet uitkomen, è.o.t· do l;,atorloo tijd e0n 
periode was van oen hecht solidarisme tuàson bestuur on loden,, 
van stoor niet aflato!ld verzet tegen oe'n drcigerJ.de ond0rgan15, 
on bovendien do periode van oclatnnte activiteiten,· bv.· do 
St. Nicola -sfeosten, soiréos, de esecostumeerde· v1Gdstrijdon; 
do Stille Omgang, eigen toneel; zanbkonr, kerkelijke bijeen
komsten speciaal voor Lonsers, biljart- en schaakcompetities, 
da trip nc.a r Vol0ndam un f1iarkcn, Gnz. -·-··•·-····•·-
Het terrein, waarover de vo~rzittcrs \,im van Boiï8ërÜ0·Ó u·n Piçt·· 
Jufformans mcmige zucht hebben geslaakt, lag een paar·h~neord 
meter zuidelijk van de Leywog, ong0vo·~r tussen Dede".lsvaartv,oi; 

·.0n Hongelolaan, een w0iland midden in het Wé!iland: èiatorl0o,, 
tussen i,atering"n on Loosduinen. . (wordt vor11olgd) · 

OFFIClc.EL 
In ballotage. 
no'46:J.J,Mulder 
llD 47:H.E.D0chl0r 

8.9.48· 
22.9.53 

P.J. 

Fahronheitstraat 153: 
1v!artarraèo 41 

Dhr, J .C.Brussel is benoemd, t_ot lid van do Technische Kommissie. 

V JJI.I[,. 
-Onzu d'.lnataur è.e heer L.do \'1e0rt word mot· de zilvor;:;n l<J[p(m
ning van do stad 's-Gravonhago ondarschoidon wegens zijn 44 jarig 
dienstjubileum. Ook wij biGdon do heer de ,.o~rt onzo hartolijko 

.... ,:0],ul<:wenson aan. , 
-Op 2 januari trad ons lid-on s~ounpi~a?,r van het achsto-
J"Buys. in hët huwolij k. Door een vervelende Sl'tmenlo p van omsto.n
dighe.den kon dit nLt Gerder worden gepubliceerd, onze ;;oluk won
sen aan het jonge paar zijn daarom ni_et minder hartelijk on wel-

. gemeend. Daarom, f.rio en echtgenote: alle geluk on voorspoed op 
jullie v0rdero levanspad waa.ra.c.n wo onz0 pnop to,.;vo.J_;~.n dat •.Arie 
nog VGle seizconen zich voor Lens vordienstolij k znl r,1aken. Allo 
spelors van Lens 8 sluitan zich hierbij aan. 
-Ew,noons in het huwolij ksbootje stapte ons lid Theo Luyckx, ook 
aan h~m 0n zijn echtgen:Jtc bioJd0n w0 onze h·.:i.rtelij k,3 ~)l.,lukv;cnsan 
a.an en wonsun hen vGel geluk on voorspoGd toe. 

• 
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wrakke rijwiolstal],ing./.an do andere· zijde van do 12.an ziet U do 
Spotvogollaan. Loopt U dezo in d0 lenste door, dan ga~t U vrij 
nauwkeurig do wGg van d,x,l t"t doel, die dG Lonsers van het eGrsto 
decennium cin~cn" Eerst z0u U nog een paar kreupele bomen ontmoo
t,m, Wlcarin d0 hanen en kippen van v .d.riado van hun rust genoten. 
Zn waar nu d0 Limn van Poot bopt, lag aan de duinvoet oen droge 
greppel, aan do duinzijdG m'"t bossagGs omzoomd, wolke bij do viod
strij don als tribun0 di0nst dood. o, indien dit bosjG kh,ppch kon. 
Het was c0n plozioriéf3 tijd, di · tijd van Koos Hakct. 
Na d0zo zos jaren belo:ifdan wij cGn poriod.:i van 11 jaar, waB.rin 
da leiding van Lens in handen;;ologd was van achtorecmvol;:;ens Ko.Q§_ 
v.d.Klcv, •\'ïim van Boha~men, t'iGt Juffcrmqns, w,ur '.,im van Boheemon 

. . 
en nog eens Piot Juffcrmans, tolkons voor 1,2 of 3 ja~r. Vreomd, ho. 
H0t is eon merkwaardige periode van do vereniging fGblekon. 
De eerste j 3.rcln, onder het voorzittGrss.c:hap Vr!n Ko0s v.d. Kloy; .100k 
0r no5 goon vuiltje aan do lucht. Lens had knappe ·v,,atballors .:an· 
wist na 0"n kB.mpio0nschap in d~ 20 klas I.V .C.3 .. zGlfs door t;; drin
e,en t'Jt da top van do KatholiokJ voetballerij. In d0zo 10 klas 
I.V .C.B. speelden wij tweo jaC1r, Hot was in deze porioclo Véln voort,
gozotto opmars van oen juniorccidolinG om vo~r do toekomst do leef
illogelijkheid v,in Lens to vorzekcren. In 1926- 1 27 startten wij ~mot 
1 elftal van jong volk. 
Tijdons voorzittor '.im van Bohoemen, puncuoçl in alles, vertoldo 
vól trots do Lonsrovue van 1929, dat onzo jlll'l1,ron Qiot ulloon 
hot afdoling2kampioenschap,.maar ook hot districtskampioenschap 
had verovard.Onvoorstolba::i~r '!Järon do • ol)ilijkhedcn, dio väj in al
lerlei opzichten haddGn te vcrwcrkon,·t'.1cn na do gedwongon vol.'"
huizing da duinbGwoncrs polder,jongonswerk mc.iesten gaan verrichten; 
zeven jaf.'\r 1'1llg 0p r,atorloo. Vandang, op ?.fstand bekeken, mogen 
wij ons crovor vGrbazon, dit deze lijdenSwcg g00n abrupt oinda 
nam. Er was tekort aan bijna allGs: gald, materiaal, b0speolbaar 
tcrr0in, loden. Maar een aantal doorzetters, gesteund-door con klein 
r;ro0pj ia gGtrou1:.rcn, wennen.Eon .sorious_ vonrstel t0t liquid~tie werd 
van de tafel govc~gd not o~n duidelijk nacn. EGn ander voorstel om 
in verband mot hot tekort a-,_n krachten do club onder ÓÓnhoofdi.;; 
be~tuur '( v,:;l. Mussolini) to stell~n, vond :_\Jlukki6 ook geen gonade. 
Men kv1•am ·onder d.; b!J.n van c.::n r;iouw opt~mismc, men to0ndc bartiid
hcid tot eon zoeken na ,r ni.:iur.•o m~golij kh;:idon on • • • • • wij haddGn 
coluk. Als .o.:n Deus ex machina kw:i.m daar een voerzittar, die i30bruik 
wist ttJ mak:n ven de noc a.anwczico clcmcntvn, ~ndoron in wic d0 
clubliofde niet dood was, de>ch slechts sluimordo, waar aan de club 
wist te binden 0n steunend ·op zijn ervaring c,ldors opgedaan, do 
crot.i stap zatte, waarvoc,r vlij gat n0digo initiatief haddon [;emist: 
vïeg van r,,atcrloo, na;u- Ockcnburgh. v..c,.,..-tkr 'I 

I ., '-: IL} 
i 
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Ons milieu telt weinig sûlletj:es, die alles slikken 80 ·hc,t j(i 
en amen zeggen zich tot oen_ tweede natuur heb bon eera-- akt. 
Inteeendeol, wij willen .gr::.3g weten wat or --:;2n do hànd is, 

w,. hebben een eigon müning on zijn nkt zo volgzaam, dat de 
l0iding oen z11.cht oitj_e aaan ons hc..aft. Dat heeft .vanzGlfspre
kend zijn voc,rdolen, m::iar ook de man met de har;;or brengt ook 
problemen 1:100, soms zwarE> problemen. Een iduale vóorzittor is 
or natuurlij1' niet. De idoo.k vocrzitt0r moet ov0r2.l aanV!ozig 
zijn: bij de f/odstrijdon, do training, op do clubavonc;on, op 
rcc:pt:i.es, Hij moot ook <,ltijd tl)uis zijn, voor bczookc:rs en 
t8lefcÏontjos·. Hij moet gooä: kunnen spreken; nog beter kunnen 
luisteren en een vacrdige pen hobbon. Voldoet hij aan deze voor
waarden, dan telt hij moe. Maar hij m0ot ook leiding goven: 
con r..l to voortvE'..I"endo doordraver wat afremmen on de mensen 
zonder eigen initiatief tot activit~it animoron. Do ideale 
voorzitter is •••••.. : .. oen idco.al. 

De oorste, die dus in 1920, zo pardoes vanuit do pandoers-
club in de voorzittersstoel van hot prillo Lans bolanddo, W9.il • 

Koos Hakot. Iets boginm,n waarvan jo niot w.:,ot hoc het [srooion 
zal, hoèft zijn aantrokkelijko kànt on okk z&jn risico's. Gaat 
hot? Mislukt het? Gro.:,it het me boven hot hoofd? Als Koos Hakot 
thans :i,n zijn· arcnitoctélnburoau to Deventer zijn zes jaren vo~r
zitterschr.p overpeinst -:nisschien is er no(; oen oliebol ov;:;:rge'... 
bleven-, ffi'!!J hij z0gg0n: 0Ik hob hat goed gedaan. Er is iGts 
moois uit ons werk gogroeid. 11 Ik d,mk met genoegen terug a'.ln do 
wekelijkse v-,rgadoringon bij hom thuis, in d0 Badhuis straat, 
later in do. Cornelis J olstraat. Lls aanvoerder van het 3o 0lftal 
was ik automatisch lid g0word0n van d0 èJ.ftaico:nmissie en vond 
meermalen d0 gelegenheid de tact _van do voorzitter to bewonderen: 
ook toen waren er hete meningf!v0rschillen." ·rn hot 0'orsto elftal· 
speelde de rochtsb-~nigc voorzittor als linksbuiten, stiel, i).Ctiof, 
schotvaardig. Ze0r bedrqvon in h0t bcuwb0drijf bouVJd0 hij ons · 
naast de reeds bestaande kloodtont, di0 vmortaan voor do gasten 
werd bestemd, oen ei,;0n clubhuis .Het al te> kloino hokje in v .d.l.lade 
boerderij hadden we al verlaten; Hot werd oen hole v~rbotering, 
vond iedereen •. ././f).ar niet stak iedareon de, hç,lpende hand toe. Hij 
zal er nu wol niet moer boos om zijn. Toon ech:bèr d~eci: het hom 
leed, dat men hem alleen li~t tobben. 

Toen Lens 25 jaar bosto11d, heeft rrien niet verzuimd deze fijne 
mens in het zonnetje to zotten. 1,il de lezs:ir weten, waar t_oen 
h0t Lensterr0in was? Holomatl op het eind van c'!.o Do /:>c,vornin 
Lohmanlaan vindt mon liáks enig geboomte. Daarin bevond zich do 
boerderij van de heer v.d.Made. Nu·is or op dc, zclfdo plants 00n 

v~irct.r bh. 11-I. 
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-Onz0 trainer. Cas FrankCJ, slaagde onlangs vo0r het trainersëiplo
ma C. Wij folieiteren h,;m uiteraard 'van harte met dit heug0lijke 
fait. 
-Eicuw.i -~arcwonson. 
Dit jaar ontving het bestuur de beste wensen voor 196/4. van de 
K.N.V.B ( afdeling Don Haag),· HVV,BMT, C do H0or, P.Juf.é"crD::ms, 
l.im Krapels, /, v .d Boogaard, Fam.J .Bontjo, Fam. foGtmar,,Philip d0 
Haer, L.do Boor, Fam, G.Acv.d.Volde, l.Q.Bogisch, Fa~, C.Fro.nkG, 
L.H.Bom, Fam. J.\,.Disseldorp, Movr.P.M.Cramm en kinderen::' · 
\,ij op onze beurt wonsen alle hier genoemden ·evonaetis alla goad0 
voor·l964. 
-Tot slot van da varia-rubriek maken wij nng melding van de gaboor
ta van Frank, zoon van ons lid P.Epskamp én echtgenote. 
Onze hartelijka gélukwonsen. 

Van de TC 
Bij· dozo verzoakon wij da spelers die zijn· ·uitgenodigd voor de 

sGlGctiütraining op. \'io;;nsdàgdv·onël' om op tijd aanvmz·ig t".:, zijn. 
Dit g;;ld ook voor hun die in do ·maand december verhinderd waren 
door overwerk. D:rnk -er aan Heren, alleen mot cfo training kunnen 
wij bê:t0rcr resultaten bereiken. Dus mogen wij op U allen rekenen? 

Tech.ccim. 

Sporttoto, 
In toto 18 v ïe:ten enige onz.::r poolers een ·;;ed_eeltJ . van de 

p~odelprijs ·van f 50.0ÓO ten deGl, die ter beschikking wordt ge
steld ~oor een kolom met O goede uitslagen. Het uit te· keren be
drag zàl ca. 'f 40,-· _liGcfre.gen. Ook în toto 19 ·meldo zich :bij ons 
enkde candidaton voor dG poedolprij s van f 25_.000.- di0. alsnog 
extra ter_beschikking werd gesteld. Voor as. zo,ndag,12. januari, 
geldt h"t totoformulier nr 20 ( godateerd 28 çin_ 29/12/6J). IJs en 
vm"der' diènende zal h.:,t hierop vermelde programma as. zopd9g worden 
gespeeld. Hoc het ook zij, dit formulier moet' in ieder geval vrij
dagavond as. op eon d.:,r U welbekende adressen zijn ingeleverd.Na
inlevoring zal ni0t worden· toe-gestaan.' lij· w,msen alle dames en 
heren vah onz0 ihlovoringsadresson een galukkig on voorspoedig 
1964. Tenslotte spr::ikon wo de wens uit dat èlit ook onze gewaardeer
de poolers ten duel z·Hl vallen mot zo nu. en dan oeh tetoprij s • 

Totosecr. 
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-------------------------- ----------------
Programma Senioren voor zondag 12 ianuari 1964. 
2,30 uur Tediro l - Lens l Terr.Varlmnoord. Rotterdam 

12 .. - uur Lens 2 - l,estlandia 3 veld l geb l lok 5-3 
12. :- ·uur Spoorwijk 2 - Lens 3 Terr. Hengelolaan'. 

2 .. - uur Lens 4 - J.rchipel 6 veld l gGb 1 lok 6·04 · 
2. -uur vue 8 - Lens 5 Torr. Schenkkado. 
2-30 uur Lens 6 - Valkenfors 2 veld 2 gob 1 lok-5-3 

12. - uur Lenil. 7 - HMSH 6 vGld 2 g0b 2 lok 5-3 
1.15 uur VEL0-8 - Lens 8 Terr. Harrij hookstr. 

Wateringen . 
.DE OPSTELLINGEN. 
Lens 

Luns 

Lens 

l:C .v. d.Boek, \, ,Hansen,f,.'Thomas ,H .Di0t·z,R:iloodbol, L.Lin..: .. 
nuweovar, ,: . v .Eydèn,H.Rooduyn,J .Ras ,H.Haket ,P .do Haas. 
fü,s .G. v .Duuron. 

2:R.de \,aart, Th. v .Kloof ,J .v .d.Knaap,R,Blok,B .Hendrichs, 
1\1! •• v ,Zilfhout ,L.Hendrichi,H.P. v .d .Spok,H .Jacobs ,J. v .Dijk 
J.v.Klaef. 
itGs .H .Kemper. 

3 :G.H'l.lleon,G.Kemperman,J .uieyer,G,de Zwijger,C .PeetG"r.a, ··· · 
1~. v .Helve·nstGï'n, V,. Venderbos ,F .Burghouwt ,B.Thomas, 
G.Looyestoin,H .Nieuwanhovon, · 
R\Js.B .Stein. 

L0ns 4: A.V.er'barimdse ,J. v .Dissèl,C. Veldink,P .Schult·,m,L.Hans- . 
sen', R.l?olman,J .hitting,J .R:iemen,G.de Hoogd,ii.Bruinsma, 

Lens 

Lons 

Lens 

C .Nuytons. . ..... 
tles.J .de la Fuonte, C,NiGuwenhuizen. 

5 :G.Ekelmans ,N .Pannekeot ,F .Duym, N,Davis ,F .v .Dijk,M·,·Heer'-· · · 
schop,P.Burghouwt,J.Kuypers,J.Jager,O.Jehe<:.,H;Vroomans 

· rles .H. Veldink. · . . 
6:P .Gulikers ,J. v:.d .Kl0y;E.LÖwenstein, t" v .\leers ,J/Brochard 

P .Berge.nhènegouwen,J. v .Bussel,M.Suyk0rbuyk,C. v .Gein, 
R.de Jopg,N.Drabbe •.. 

·· Rqs ,C ,Kras. ·.~ ,. 
7:J .Fr.ijters ,J .Bom, il.Krol, A.Hoppcnbrouwers, R..3ecker.,H,Lau, 

J:. v .Lux.enburg, R. \,Üstef eld, f,.Hoefnagel,H.Naastepad,H. v. \astin;; 
·Res.J.de Boèr. · 

Lens . 8·:D. Y .Lieshout, J"Buys ,J..Poels,Vi. v .ci,Laan,F .Biorhof ,E, l,arm0rdam, 
J .Gro8nveld,F. Veelbehr,R.Golauff ,N. OssCJ ,T.,Janssen. 
Ros .H. v. i.,ij k,H .Lili:ling. 

l,.fschrijvingcn vóór vrijdagavond 9 uur a(:n de heGI· J Linnewèievor 
&lijk~indc 21 Tel. 63 90 90. 
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lens 12,. A.'i'innenbroek, G.IY-livesteijn, JT.v.d.Berg; 
Th·. Janssen, A. v ·--~ssen, J . .:.aa;1dorp, J? .heems
kerk, 3.Epskai"llp, :,,Hambrook, H.Overbeek, · 

__ ,;,,Bilderbeek .• tes. - A _ ,ijkmans, L.1'uys. 
aaeider dhr. r .. ,psKamp. uaraenlcomst 2. 15 uur 
voor de hoofdingang van het A:DO-terrein. 
(zie reserveprograrrJna). 

1ens 13; C.Groen, J: .v.lJijk, l,.~.,a1J1ot, A.::ioggia, 
IL Verba.reè-idse, J. Jem.ei j er, ,,:_h. ·xhomassen, 
l' v" d. Breemer, .,.J ehee, ::; . Blok, J _::;chutte. 
ïles .. Lde ,:ieer, .B' .. Helvensteijn. i.,eider 
dhr. ,.Jlolc. (zie reserveprogrllillllla). 

Ai: 1.iHHIJ"VLiG..G;J; vrijdagavond tussen 6. 30 s;,1 7, :.:,o uur 
aan de Heer A. v, Gastel, Tomat,rn.strae<t 1 G:;, tel,-
33 99 00. 

~SE1:fl.trt1ROG.L"L.'-L. ~-..A 

iToor zaterdag is er het volgende reserveprogram1ua · 

In de zaal i.a.rte.1racte 14 (alléén aJ.s de wedstrijd 
.,iuick 12 - iens 9 is afgelast en onze velden zijn af
gekeurd); 
Aanvang 1,45 uur .. 1''.v. d.Berg, A,BiJ.derbeek, l- • .Ju.ive
steijn, j, ,pskamp, ., . .f.,uit, ,-,..Ea.mbrooi<:, :C,B.eemskerk, 
J .:!oJ.t, 'i'h.Jartssen, .. Jehee, H.Cverbeek, ,_, v ,,a.ssem., 
J\.. -r innen broek, -~. Jungschláger, B. Jjusteï1houwer, :<. Lus
cuere. 
,,anva.ng 3.)0 uur Lens 9-;- ,J.de Jongh, H.•ogberts, 
s.rettero, .L ,{avesteijn, H.r.·,ejan .. 

In de zaal :ilerschelstra.at 
,,,anvar~g 2. - uur (dit gs,.a·ç a.cleen door als de wed
stri Jd van ~ens 13 wordt afgelast;. U.BJ.oK, 1l..Boggia, 
:t ,v d.Ereerner) J ,JJemeijer, .LJ.:Juys, 1-.v .i.Jijk, -~· ,ijk
ma...11.s~. U~1..7roen 9 Jf"de iîeer~ ~·.Helvensteijn 1 J.il.aandorp 9 

8 __ a.:,.'Jot, -"- v.J;ssen, H. Verbarendse, l'h. ~homasse.1, 
J.Baptist, h.de ~ong . 
. -.anva.ng. 3 .. JO uur Lens 10 + o.:·,rimberge, J.Blok, 
B.v.d 0prong, I'.Heerschop, ..'.h.~·foefnagel (Dit gaat al
leen door al,, de Heclstrijd van 1eris 1() is afgcüast). 
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Lens 4; J.cle -,iaart, H.v.i.ieur, ,).v.d.Steen, :.: . .:ichou
ten, 11.;,,_esker, C. v. JEgmoncl, G. haaphorst, 
J .Cohben, l!' _1,·,csker, Th.Brochard, H;Branden
burg. i,eider - dhr. A. v .Gastel. 

Lens 5; .iLBruggemans, J .Groothuizen, .t•.i,.eijer, 
H.R.othkrans, Th.Bruins, N.l,oot, li',v.d . .üree
mer, C.Vervaart, 11":Gijkelhof, J.ihiddeldorp, 
J .Heins. il.es., ;J.Tettero, l{.,,avesteijn. 
Leider. dhr. C.v.d.Beek. 

Lens 6, R.0vertoom, _t.v.Acker, J .v.:Dissel, H.0uij
kerbuijk, F.v.Boheemen, J.1ieshout, 
R.v.Broekhuizen, --~traathof, R.de Groot, 
M.Broeke, A.de. :arouwer. ,{es.: A.Claassen, 
R.de Jong . .Leider. cihr. A.i,inneweever. 
Sa..nenkomst. 2. 20 uur he . .1gelolaan hoek .:.,oe
vesteinlaan. 

Lens 7: G Crama, J .v.d.L,alm, ~, . .Juym, J .Kui-Jen, J~.v. 
3s, Th. Juys, ,.heabel, H.Hassing, J • .Smee
le, C.de Jong, J .Jorucer. !Les.; J .Janssen, 
J. Verschuyl. Leider: :Sr.- .,;heoticu-s---- .. 
bamenkgmst 2.40 uur inga,_1.g terrein .óuider
park 2 gedeelte. 

Lens 9: ,L ,üeuwenhuis, H. 7erheugd, :a.v. d.Bemt, ______ _ 
C.v.,elzen, R,v.Boheemen, P. de Jongh, 
.'l.. Hop, ,; .Balu,~ers, A. Janssen, L. E.ortekaas, 
.. -.1.eetman. Res . Th. ricefnagel. Leider; 
dhr. J.Eorsboom. damenkomst, 2.20 uur Haag
weg hoek Thorbeckelaan ( zie reserve_;iro6ram- _ 
ma). 

Lens 1 0; A. Vervaart, J. Schouw, J. Jolpa, J. , ebbers, 
B'.1.001, P.v.d •. -..ar, G-.3teveüs, ~:de :foogd, 
B.doogeveen, ii.Bijsterve1d, ï,.}Iclt. 
Res.: R.v.\iassem. Leider, dhr. ~.Sarolea. 
-:;ämenkomst. 3,30 uur ingang R.ava-VYP
terrein. (zie reserveprogramma'. 

Lens 11:C.Grimbergen, R.Guit, J.Blok, B.v.d.Sprong, 
H,.sgberts, B.Lustenhouwer, H.0ra..11a, 1.Heer
schop, J.deJongh, J.:Iolt, A.1iiscuere.· 
Res.; L.Jur,gschläger . .Leider. dhr. 0. '!er
vaart. Samenkomst 2. 20 uur Haagweg hoeK 
Thorbeckelaan. (zie reserveprobramma). 
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Progr,imma Scni'1ren vo'1r Zonda;,: !9 .ic:P.U8.Pi 1964. 
2.JO uur ',ipp•üdcr 1 - Lans 1 

12.- uur Lons 2 - Olijmpia 3 
12.- uur Vios J - L::ns 3 
2.- uur Lens 4 - Todo 2 
2.- uur VDS 3 - wns 5 

12.- uur Lens 6 ~ (J.lick 9 
2.- uur Zw. Blauw 3 - Lens 7 
2.~ uur Lens 8 - ?ostalia 7 

Pr0gramma rj unior3n vonr zonda;: 
12. - uur Lens 1 - liuick St8ps 
12.- uur DHL 2 - wns 2 
3. - uur Ravq 3 - L-:ins 3 
1.45 uur Lens 8 - osc 3 

DE OPStELLINGEN. 

12 
1j anlk:i.ri 1964. 

1 G 2 L 6/4 VJ 
Torr. to Delft 
Torr. Zuid0rps.rk 
G 2 L 6/4 Va 

Lans 1: f.- v .d.Lc,mw ,J. v. I.dricham,n..SchlÜter ,C .de Heor, · ..• Verbarcndse 
C. v ,Bas1,H .Grrnthuizon,J .K"ctm'.'ln, F. ·.,ubbcn,L.Riomen,C. v .E.gmond 
Ros.F.MGsker, H.v.Lour. Leider dhr. f •• v.Gastel. 
Samenkomst 11.40 uur op hot terrein. 

LGns 2:Th.Suykorbuyk,A.Kooleman,/..v.Egmond,J.Holviig,J.VorhaJ.r, 
J .Luk1sson,J .Rav:mstcyn,P .Holvi,nsteyn, ,·; .~ik0lhof ,R.Peibèrs 
H,Zoct. 
Ros.J.Dr•Jst,H.Blankon. Leider. Br. Thooticus. 
Samenk'1mst 11.15 uur Vuluwcploin. 

Lens J:R.Schot,J.Kiebcrt,Th.v.Domburg,H.Hock,I/Klcin Bratclar, 
. R. v.d. V -,ldo, J .J8heG ; .• Eggers ,}(.v.d. ·.al,G. v.d. Klcy, L v .d .Book. 
Ros.J .Helt. LGidor dhr. J •·· .d.'al. 

Lens 8:A.do Vrias,R.Camphuizon,G.Ysobrands,J.Baptist,F.v.Bohoemon, 
F.Noccka,H.Mejan,F.Horr;;mans,C.R0oduyn,C.v.d.Gold,R.Blok. 
Ros .R.Brandonburg,R,Viilmot. Loidcr .dhr.H0rr3mans. 

?r0~ramma Junioron v0or zat:irdag 11 ,i anuari 1964. 
J.uur Lens 4 -vcs 4 G 1 L 6/4 V 1 
3,- UUJ:' Lens 5 - D~H C. 4 G 1 1 5/3 V 2 
3,- uur Rijswijk 5 - Lens 6 Terrein 0chaapwe~ 
3,- uur Rava 8 - fens 7 Terro .luiderp. 2 ged. 
3.- uur 's!uiCk 12 - Lens 9 Terr. de 3av.Lohmanlaan 
3.- uur VVP 13 - i,ens 10 Terrein Zuiderpark 3, _· uur 4esterkw 1 1 -Lens 11 Terrein Duinlaa:a. 
3.- uur VoU~G. 14 - l.Jens 12 '.i'errein 0chenkkade 
3.- uur Lens 13 - D:;BR.i.( 7 G 2 l, 5/3 V 3 
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PROGRFl,iMA JillîIORC:N VOOR 18 en 19 JAITTJ.ARI. 

Lens 1 vrij, liens 2 - Velo 2, .dijs,·.ijk 3 .:- liens 3, 
.Lens 8 - Blauwzwart 5, Lens 4 - DHC 3, Lens 5 vrij, 
Zwart blauw 2 - Lens 6, Lens 7 vrij, Lens 9 - Cele
ri tas 13, Lens 10 - Celeritas 14, Verburch 6 -. 
Lens 11, liens 12.vrij, .Juno - Lens 13. 
1:,.ocht er kans op bestaan, dat er volgende week ge
speeld wordt, dan zal tevens een aantal ~upillen
wedstrijden worden vastgesteld. 

De ;iuniorenwedstrijden van deze week. 

Zoals het er op het moment dat wij dit schrij
ven - dinsdagmiddag - uitziet, bestaat de kans, dat 
in het komend.weekeinde de bal weer eens zal rol-
len. · 

Het eerste juniorenelftal krijgt een bijzonder· 
zware tegenstander, nl. ~uick Steps, op bezoek en 
daarmee de kans te bewijzen dat het nog mee wil tel- .. 
len in deze com;_:mti tie. · · · · 

· · Lei1s 2 -' DHL moet gezien de stand :_. gelijk in 
wedstrijden en in punten~ een spannende wedstrijd 
worden. Bij een overwinrling kan Lens naar de tweede 
plaats stijgen. · .. _ · ' · 

Het derde krijgt het ·ongeslagen :J·ava te bevech
ten, waartegen thuis gelijk werd gespeeld. Doen we 
dat nog eens? · · 

I•ens 4 moet van· VC0 klL :,,.en winnen, als het elf
tal tenminste goed ovérwinterd· heeft. ihaar da't· is · 
in ·voorgaande jaren 1\-el · eens tegeil6evallen. 

lens 5· - DHC belooft een spannende wedstrijd 
te worden· met de tweede plaats als inzet. ·:en over
winning moet', gezien l1et gelijke spel in- de uitwed
strijd,· tot de mogelijkheden behoren. 

Het zesde en zevende ontmoeten ongeveer gelijk
waardige tegensta 1ders. ·· 

Zal het negende reva:,.1che weten te nemen voor 
de op ons veld geleden, maar uiterst kleine neder-

., · laag tegen .~uick? Doe je be;st ! 
Lena 10 won de eerste wedstrijd tegen VVP met 

groot verschil. ;"aar in het 2,uiderpark zal het wel 
niet zo gerna.idrnlijk gaan. Op een overwinning wordt 
echteT gereke:.'".!(i" 

, 



DE LE.NSREVUE 

,·eekblad v. d.R.K. V. V ."LENIG EN SNEL" 
Redactie:F.v.Dijk, P.Juffermans·, A-Pcels. 

37 e Jaargang no 20 16 januari 196~ 

Lens Zakagenda. 
Do 16 jan. Juniorentraining. 
Vr 17 11 Seniorentraining. 
Za 18 11 Junioren 4-6-9-10-11-D-14. 
Zo 19 11 Senioren 1 t/m 8 junioren 1-2-J-8. 
;11a 20 " 11 Clubavcnd, juniorentraining. 
Di 21 11 Juniorentraining. 
Via 22 11 Seniorentraining. 

Rectificatá~ 
ln"onder de hamer" van de vcrige week is hier en daar wel een 
woordje • .. onder de hamer ger!).akt en gekraakt. Never mind. r,Iaar van 
blz 126 wil, ik wel een zinnetje opnieuw cp de helling zetten. Ik 
had geschreven: "Het was de periode van voortgezette cpmars dat 
vovrzitter v.d.Kley wees op de wenselijkheid van een juniorenaf
deling om voor de toekomst de leefmcgelijkheid van Lens te ver-
zekeren. · 

Onder de hamer. 
De vorige week kan het de opmerkzame lezer ziJn rpgeval 

len, dat er in mijn "Onder de hamer" geen andere namen voorkomen 
dan alls>.en die van de respectievelijke vcorzitters, zijnde Lens 1 

hamerzwaaiers. Het geschiedde opzettelijk, echter run het beviust
zijn, dat aan anderen onrecht zoû zijn geschied indien mijn"ver
haal volledig had willen zijn. Ik bedoelde echter slechts wat 
platl,tj es te tonen. Anderepi figuren hoopf ik echter later te be
lichten. 

!,laar de periode Dubois stelt mij in. dezen voor al te grote., 
moeilijk-heden. Andere namen zijn met het tijdvak Jan , illeJ1 
Dubois te zeer verweven dan dat ik ze acbtervmge zou kunnen laten. 
Z0nder de dragers van die namen zou er geloof ik geen negenjarige 
glansperiode Dubois geweest zijn. Alles trof zo mooi als "het maar 
kon. Nng op • aterloo had Cas Halleen zich bereid verklaard de 
training van onze spelers op zich te nemen: een lotje uit de 
loterij. Bovendien kwamen te mijnent -zaals dat heet- een aan
tal enthousiastelingen tezamen om een uitweg naar gunstiger om
standigheden te zoeken. 
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Toen viel het woord Ockenburgh. J;aar bleef het vcorlopig bij _, 
totdat de energieke heer 1.inbois de hamer hanteerde, Ik schrijf 
Jan Willem. Zo heette hij, n:aar vcur bijn;él :i,eé!ereen blco:i.' hij 
alle gemcedelijkàeid ten spijt meneer Dubds. Hij was t1·ouwcns 
bediüdoml ouder dan wij, die ale loeftijdsgencten en dikke 
vrienden elkai:r vanzclf.spreker,d gewend ,1aren tci tu·i;oyeron. 
H:c,t dagelijkse bestuur -.va;.; b dit opzicht een uitzondering. 
Hierin heette do voorzitter Jan, ik ver~,oed op zijn eigen ver
:;oek. De vc.orzittcr had een fijne neus. Hij he.d al gauw ont-· 
dekt, dat 1',aterloo cns graf zc.u worden, dat trainer Ha.lle:m .... 
onschatbare kwaliteiten had on dat Koos v.d. fil.ey en l,im v Bo
heemen als secretaris en penningmeester voor een voorzitter, 
dus vc.or de hele club, een rechter- en een linkerhand zouden 
zijn. Sinds deze dagen is Lena aan alle kanten uitgegroeid tot 
een vereniging van formaat. "Terug naar de verloren positie." 
"Een vcrr allen, allen voor een." Dat'waren zo van die leuzen, 
die opgang deden en velen animeerden tot veeljarige en veelom
v~ttende arbeid voor Lens. Een avn de mooiste plaatjes, die ik 
U ~eker niet mag onthouden, stelt de inzegening vvor·van ons 
nieuwe terrein Ockenburgh in 1937. Stel U voer: eerst wordt c1.oÓr 
een groep junioren de v.lag von Viaterloo het nieuwe speelveld 
opgedragen. Later schrijdt de geestelijke adviseur, dcor onze 
eigen koorknapen geassisteerd, -~ussen twee lange rijen d,n blauw 
en wit geklede L0nsers over het veld ter inzegening, tetwijl 
onze vlag ae.n de mast wappert. Als bijzonderheid moge hier worden 
vermeld, dat een van de misdienaars onze tegenwoordige voorzitter 
is. Negen jaar lang ging het in Lens crescendo. Een sterk be
stuur, bekwame commissies, begrip voor de noodzaak -V!l,!l .. Y.s>rJ:>e.t.e.:-. 
ring van de speltechniek, Lensrevue, feesten, enz . 

.. Aan de periode- Dubois is een eind gekomen, ook aan zijn -
leven. Wij hebben hem op zijn laatste tocht vergezeld, E.n op het 
gouden huwelijksfeest van de heer en mevrouw Dubois hebben zijn 
secretaris en zijn penningmeester en vndergetekende hem en ons ·. 
zelf het genoegen gedaan menige oude. kceiuit de sloot te halen. 

OFFICIEEL. 
In ballotage: 
No 46 J.J.l:iulder 
No 47 H.E.Fschler 

.. Wordt vervolgd · P ,J. 

8-9-1948 
22-9-1953 

Fahrenheitstrae.t 153 
Marterrade 4I 

Begroting: 
De begroting voor het verenigingsjaar 1963/64 zal op de clubavond 
van maanélag 27 januari ter inzage liggen. 
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Vorzekering: 
lia'lr eeh enkele maal is gebleken, dat niet alle leden op de hoogte 
zijn met de ongevallenverzekering, die L.enS. gesloten heeft, vol
gen hier de voornaamste bepalingen: 
Aangifteformulieren moeten binnen 3 maal 24 uur ingediend zijn. 
Bij arbeidsongeschiktheid moet vóór 10 uur op de eerste werkdag 
hiervan melding gemaakt worden bij de werkgever. 
De verzekering is van kracht voor onze leden, als zij zich bevin
den op· terreinen, trainingsvelden of lokalen van onze vereäiging 
als deelnemer of toeschouv1er, bij de tegenpartij, voor het spelen 
van wedstrijden, of het bezoeken daarvan in clubverband onder lei
ding. 
Indien door een ongeval hët basisloon niet volledig wordt uitbe
taald, kan men een uitkering ontvangen. 
Voor wie niet in lcondienst is, is ook uitkering mogelijk. 

Mocht er iets plaatsvinden op gebied van schade en/of.ongeval, 
neem dan nog dezelfde dag kontakt op met het secretariaat. 

Secrëtaris. 
VARIA. 

Door rugklachten reeds onig0 weken geleden naar het ziekbed 
verwezen, is de heer Keetman verleden week in het V/-,&t0inde zis
kenhuis opgenomen, zaal 352. We hopen van harte dat de genezing 
snel zal vorderen. 

Op 24 januari vieren de heer en mevrouv1 Groothuizen- Kok 
hun zilveren huwelijksfeest. i'iij wensen de ouders van onze Gerda, 
Hans en Jacques bij dezen al vast geluk. 

Van de T.U. 
Tot onze grote spijt moet de T.G. nog steeds èonsta

t0ren dàt enkele spelers, welke zijn uitgenodigd voor de selec
tie training op wcensdagavond niet aanwezig zijn. Wàarom? vra
gen wij ons af. Denken àeze wegblijvers soms,·dat zij geen trai-
ning nodig hebben? . . . . . . 

Sinds wanneer kan iets bereikt worden in de sport aonder 
training? 

Komt,heren, willen wij· iets bei-eiken, dan is ook Uw mede
werking hard riodig. De tweëde helft van de competitie zàl · zwaar 
worden. Er staan'voor orize 3 eerste elftallen veel op het"spel. 
Willen we iets bereiken, dan is een vói.lledige inzet vereist, dus 
ook deelname aan dé training op woensdagavond. · · 

i.;ag de T. G. op alier medewerking rekenen ? 
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Sporttoto: 
Voor de poedelprijs voor tomo 18 bleken ruim 55óO gegadigde 

zich kandidaat te hebben gesteld, v1aardoor het uit te keren 

slechts cà. f 9, 50 zal bedragen en niet f 40.- ~oàls door ons 

eerder werd vermel_d. Voor deze slip of the pen onze welgemeen 

de' excüses., Het uit te keren bedrag voor de poedel prij~, . be

schikbaar voor toto 19 zal ± -f 3 .- bedragen. Niet veel,, maar 

voldoende om in iedGr geval weGr aan de komende toto 21 deel 

te nemen. Wij makeia U er op at-tent, dat alhoewel toto 21 ge

dateerd is·4 en 5 jan. 1964, het hierop vermelde programma 

het a.s. week-end 18 én 19 jan. zal worden gespeeld, indfon 

de sneeuw ons natuurlijk geen parten zal spelen. Door mede te

spelen heeft U niet alleen kans op een prijs, maar steunt U 
tevens onze steeds groeiende vereniging. 

··' TÓtose.cretariaat. 

Programma Senioron voor zondag_.19 januari 1964. 
2.30 uur Wippolder - Lens 1 Verzamelen Café Hiurck 1 m,.r. 

. 12.-
12.-
2.-
2.-

Reis per .bus• Kosten, ·$enioreh f.1.50 

uur Lens 2 - Olijmpia 3 
· Junioren f,0,75 

uur Vios 3 - Lens 3 Terr.. Melis Stckelaan, . 

uur Lens 4 Tedo -2 
uur VDS 3 - Lens 5 Terr• Benoorderhcutseweg/Wa~ls

dorperweg. 
12.- uur Lens 6 - Quick 9 . ._ ._ 

2.- uur zw.B1auw - Lens 7 Terr.Kijkdui·nsestr./Duihlaan •... 

2.- uur Lens 8 - Posta1ia 7 
DE OPSTELLINGEN. 
Lens l:C.v.d.Beek,W,Hansen,A.Thomàs,H.Dietz,R.Roodbol,A,Linne 

weever,W.v.Eyden;H.Rooduyn;J.Ras,L.Hendrichs,P.Haas. 
Res .G. v .Duuren. · 

Lens 2:R.de Faart ,Th. v. Kleef ,J. v .d.Knae,p,R.Blok,B.Hendrichs, 

M.v .Zilfhout,H.Haket,H. P- v.d. Spek,H.J acobs ,J, v .Dij',,· 
J .v.Klcsf, . 

Res .H.Kemper. 
Lens 3:G.Hallean,G.Kemperman,J~Meyer,G.de ZY1ijgcr,C.Peeters, 

M.v .Helvensteyn, W. Venderbos ,F .Burghouwt.,B.Thomas, 

G.Looyestein,H.Nieuwenhoven, Res. B.Stein. 

Lens 4:A.Verbarendse,J.v.Dissel,C.Veldink,P.Schulten,L.Hansen 

R.Pplman,J. v;itting,J .Riemen,G. de Hoogd,M.Bruinsma,C .Nuyten 

Res··.J •. de la Fuente,C.Nieuwenhliizen. 
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Lens 5:G.Ekelmans ,N ,Panne keet ,F .Duym,N .Davis ,F.; ,Dij k,M.H<,erschop, 
P.Burghouwt,J.Kuypers,J.Jager,G,Jehee,H,Vroomans. 
Res.H,Veldink, 

Lens 6: P .Gulikers ,J. v .d.Kley ;E.LÖwenstein, A, v. V,eers ,J .Brochard, 
P.BergenhenegouV1en,J.v.Busse1,M,Suykerbuyk,C.v.Gcin,R.de Jongh 
N.Drabbe. Res. C.Kras. 

Lens 7 :J .Frijters ,J .Bom, A.Krol, A,Hoppcnbrouvmrs ,n'.Becker ,H,Lc.u, 
A- v .Laxamburg,R.WÜstefeld, A,Hoefna::.el,H.Naastepad,H. v. i"'esting, 
,1es, J .de Boer. 

Lens 8:D. v .Leishout, A,BuyG, A,Poels ,W. v .d .Láan,F .Bierhof ,E.V,armerdam, 
J.~roene~eld,F,Veclberh,R.G,lauff,N.Osse,T.Janssen. 
Res.H.v.Dijk,H.LÜling. 

Afschrijvd::ngen vóór; zaterdagavond 9 uur aan de heer J .Linnèweever 
Slijkeinde 21·Tel, 63 90 90; 
NI~T MEER OP ZONDAGMORGBN. 
Program.ma Junioren. voor zondag 19 ianuari. 

_ 12. - uur Lens--1 - Lenscomb: (vriendschappelijk) G 2 L 6/4 V 3 
1.,4:5 uur Lens 2- Velo 2 · G2 L .6/.4 V .3 

12. - uur hijs,•ijk 3 - Lens 3 -T.err. Schaapweg. 
3. - uur Lens 8 Bl_. Z•,"ant 5 G 2 L 6/ 4 V.3 

DE OPSTELLINGEN. 
Lens 1:A;v.d.Leeuw,j,.,;,Àdrichem,F,Meyer,C.de Heer,W.Verbarendse, 

C.v.Baal,J.Helwig,K.lteetman,F.Wubben;L.Riemen,R.SchlÜter. 
Res.H.Groothuizen,' Leiäer. dhr. À.v.Gastel. 

(Deze viedstrijd gaa~ door als ook de wedstj:ijd Lens 2 - Velo doorgaat 
zie verder training.)' . · • . ' · ·. · 
Lens 2 :Th. Suykerbuyj<:,A. ltoèleman, ll., 11 .Egmond,J :Lukassen,J ._Verhaar, 

· R. v.d. Velde ,J .Ravensteyn, P .Helvensteyn, W .Eyk0lhof ,R.Peters, 
H.Zoet. . Leider.dhr. A.v.Gastel. · (zie trainj.ng) 

Lens 3 :R.Schot ,.J •. Kiebe'rt·, Th. v .Domburg,H.Hoek,A.Klein Breteler ,J .Holt, 
J .Jehee, W .Eggers ,R. v.d. Vial,G. v.d. Kley, A;v .-d.Beek. 
Res.J,Drost,H.Blanken, Leider.dhr. J.v.d.l•Al. .. (zie training) 
Samenkomst. 11.30 uur Hengeiol~an hoek Loevesteynlaan. 

Lens 8: A. de Vries ,_R,-Camphuizen;G, Ysebrands ,J·.Baptist,F, v .Boheemen, 
F .Neecke ,H:,Mejan,F .Herremans ,c.,Rooduyn,C. v .d.Geld,R.Blok. 
Res .R.Brand:,n1?Urg,R. Wilmct, Leider. dhr.Herremans 

' 



I:rogramma Junioren voor zaterdag lá .Januari. 
3 • uur Lens 4 - DHC 3 G 1 L 6/ 4 V 1 
J.uur zw.Blauw .2 - Lens 6 Terr. Iüjkduinsestraat. 
J.uur Lens 9 - ·celeritas.13 G 1 L 5/3 V 2 
3. uur Lens 10 .:_ Celeri ta::; l!i, G 2 L 6/ 4 VJ . 
3.uur Verburgeh 6 - Lens .11 Terr. te Poeldijk. 
3. uur Duno 7- 1ens 13 Terr. Mgr. Nolenslaan 
1.45·uur Lens 14- Lenseomb. G 2 L 5/3 V 3 
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Voor eventuele terrein afkeuring vcor deze wed~trijd moet je op 
de afkeuringslij st kijken bij Lens ~0. Is dat iµ'gelast, dan ook 
Lens 14. 
DE uPSTELLINGEN. 
Lens 4:J .de ·(aart,H. v .Leur, D. v. d .Stèen,P ~Sehouten,lj.:,'.esker, 

C. v .Egmond,G.Raaphors:ll,J .Gebben, F .t,l~sker1Th, Brochard, 
H.Brandenburg. (zie reserve programma) . . 
Res.H.Rothkrans.,J.Héims;"· ï.eïder:·dnr/ A.v.Gästo1..·· :~ ···· · 

- Lens 6: R. Overtoom,R. v .Acker ,J. v. Ii:issel,H:Suykerbuyk,F. v .B~hElQmen 
J .L:ieshout,R.Broekhuizen,F,Straathof ,R.de Groot,I(l,.Broeke, 
A .d0. Brouwer. . . . - -
ReB . .s. Tettero ,R.Ravensteyn, Leider.dhr. î(.Linneweever. 
Samenkomst. 2 .30 uur Laan van l\leerdervoort hcE!k Kijkd.uinsestr 

Lens 9: R.Nieuvienhuis ,H..Verheugd,R. v .d.Bemt ,c. v. Velzen;,t.v :Bchoeme'n;·· 
. P .de Jongh,A.Hop,E.Iiakkers ,A.Sanss~n, A:Kortekaas ;v, '.KE,etman. 

· Res .Tn:Hoefnagel. Leider .dhr.J .Bcrsbccm. 
( zie re serve programma) · . . . 

Lens 10:A.Vervaart,J.Sehouw,J.Cclpa,J.Webbers,B.Kcol,P.v.d.Aar, 
G. ,';tevens ,B.Hoogevo:m,G.de Hoc gd,J. de Jorigh,D.Hcl t. 
]{es .P .'Heemskork,À.Hambrcck. teider .dhr: E.Sàrolea. 

Lens 11: C :ririn\bergen,·R. Guit ,l!;,Blok,'B. v .d.Sprong,H.Egberts ,B .Luston
hc•uwer, H .Crama,_T .Heorsehop,J .Helt ,A.Luscucre,.H.Bij st~rvold •. 
Ros .G.Duivenstein,H .üverbeek. Leider .dhr.C. Vervaart., 
Samenkomst ·2.10 uur i_nging Lensterrein. 

L0ns 13: C .Grcen,P. v .Dijk, F. v.d. Borg, H. Verbarendse, Jl.. v . .i;;ssen, 
R. v .Wassem,L.Jungsèhläger ,.:tj.Doine;;or, A.Jeheo,J.Schutte, Th.Je.n-, 
sen,. Res.B.Epskamp, Loider.dh,: • .A.Blok.: . . . . 

. Samenko~t.2.3·q b.ur 'i:raagweg hoek Th_or_beekelaan.(z.ie. r·es. progr) 
Lens 14 wordt samengesteld uit:J.Baptist,C.Blok,A.Boggia,P.v.Breemer, 

L.Duys,A.Eykmans,F.de Heer,F.Holvensteyn,J.Kaandorp,C.Lamot, 
Th.Thomassen, Loidor.dhr.H.Diotz. ( zie ock reserve programma) 

Lens P Comh.E.,;, .d.Broek,H .Dankers ,P.F. de Haan, R.Bogisch,P .lfandors, 
Vî. Schol tens ,P. v .Doe-,eren,R.Bos ,c .de Graaf ,L.Huis ,R.Gmirtson. 
Res.E.de Groot Leider dhr.J .v.d.Knaap. 
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Afschri.ivingen: vri.jdagavond tusccn 6.30 en 

A.v.Gastel, Tomatenstr, 166 
7.30 uur aan dhr. 
Tel 33 99 00. 

TRP,.JNING A KLASSER.:}: 
Denk donderdag niet te gauw, dat hot vGld \'lel 

afgekeurd zal zijn. Als c:r oen bee'Gje sneacrw ligt, ks.:i. er heel 
goed getraind word0n. Informe1·en tussen 6.- en 6.30 U1!~' tel 339900 
De opkomst van hot corste elftal wa0 vorige weck zGer goed t? 
noemen. Enkeler. waren wat laat. Dat lukt geen tweede k0er. 
Verder: houden zo. 
Bij do lagere elftallen was het puur slecht. 

RESERVEPR0GRAl!MA: 
In de zaal Herschelstraat (alloGn als de qedstrijd van Lens 10 
is afgelast) Leider dhr.H.Eevsb9om. · Aanvang 1.45 u_y._E: 
F.v.Baggum,R.Bogisch,G,Bruinsma,G.Cromberge,F.Disseldorp,J,Disseldrrp 
L.Egb0rts ,H .J!;ggers ,H. v .Hulst,,; .Kouwenhol!en,R.Kraanen,B. v. d .Lans, 
C .Schrover ,G; v.d. Velde ,L. v.d. Velde,M. de vat, P .Blanken,H. 7 .Low.wen, 
Aanvang 3 .30 u~'.!:F F ._v. d".Berg, A, Bilderbeek,,T .Blok,G.Duivon:::teyn,A. v .Es-

- sen,R.Guit, T .Heers chop ,J .Helt ,A.iliohoe. A.Luscuere ,B .Lustcnh~uwer; 
H .0verbeek,H. Verbarendse ,R. v.,, assem, A, Tinnebroek,B, ,i.d.Sp1·ong. 

In de zaal Harterrade 14 ( dït gaat door als onze onze velden af
gekeurd zijn) Leider: dhr.A.v.Gastel, 
Aanvang 1.45 uur: G.Bloks,F.Cobben,P.Cormont,H.Dankers,K.v.Deelen, 
R.Geurtsen, P.A. de Haan,P .Heerema,L.Huis, P .!,!anders ,H .Rientj os ,G. Verv 
vaart,G.Vredeveld,P.de Vries,F.Klink,P.Miltenburg,B.de Vri.es. 
Aanvang 3-30 uur: Lens 4 + Th.Bruins en H,Rothkrans. 

Progrrupma Junioren ~eer 25 en 26 januari. 
Zondag 26 jan. 
Lens 1 - Ade 2, Lens 2 - RKAVV 2, Lens 3 - GDA 4, Valkeniers -Lens 8 
Zaterdag 25 jan. 
Lens 4 vrij Lens 5 - Semper Altiors 3a, Concordia 2 - Lens 6, 
Lens 7 - Cromvlict 4, DHL 12 - Le.ns 9, Lens 10 - Laakkwarticr 10, 
Lens 11 - Celeritas 15, Valkeniers 6 - Lens 12 , 
Lens 13 - SHS 15. 
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Training. 
Neen, opzienbarend groot was het aantal leden nfat, dat 

vrijdag 10 januari hot werkwoord trainen aan h,:,t vorvcogon vias, 
Ze konden hot nog -rel brengen tot: ik train, jij traint,. hij 
traint, zij trainen, maar de hole vrijdagavondcló.b traint kon . ,. 
niet gehaald wcrdon. Zes man plus de heer Frank-3, zes man •. 
Hèt viGl me tegen, Het veld was goed, do temperatm,.r lekker, 
do stomming onder do manschappen rrima on het geestdriftig 
gadviarrol van do sneeuwvlokjes gaf in het schijnsel van de 
lampen aan het geheel een feeëriek tintje. 

~aar ja, zes man. O, die zes doden hot uitsto
k,md, evopals de trainer die we gelukwensen met zijn g~slaagc\ 
oxamot. ,::aar de afvvezigün hadden weer eens ongelijk .. 
Gelukkig is het bij na weer vrij dag. E.n als hot wee;; h<Jt toe
laat, vragen wij Joop van Wassem de ramen ill,tn de clubtont · 
open te zetten, zodat de oefeningen kunnJn ~ofdep go~aakt 
c:idor de vrolli;;jke tonèn van Joop Schutté 1 s muzi.:ikgezelschap; 

Doch dan meer dan zes. 
P.J. 



I: L LENS REVUE. 

V,eekblad v.d.R.:;. V.V ."LENIG .EN SNEL" 
Redactie: F.v.Dijk, i'.Juffermans, A.Pools . 

.37e Jaargang no 21 . 2.3 januari 1964. 

Ler.s ~akagenda: 
Do ?.3 jan. Juniorentraining. 
Vr 24 11 Senic,rentraiting, juniore.otraining. 
Za 25 11 Junic,ran? on pupillen? 
Zo 26 11 .'.oenior0r. 1-2-.3-4-5-6-7-8, junior0n ? 
Ma 27 11 Junior0ntrainir.g, c1ubavond. 
Li 28 11 Juniorentrainir.g. 
Wc 29' 11 Senioren- pupillentralning. 

Onder de hamer. 
H<,t :!-igt voor de ·hand, dat de·Lensers van "toen" bij het 

hazen van de. 'paragraaf over de periode- Dubc:.s het als een ernstig 
manco zien/ dàt met geen woord gerept is over het zilveren feest Van 

• 19,~5. ·r,at vind ik zelf. ook. Er zouden he3l •ilat bladzijden t0 vulle.n . 
z.:.jn met de beschrijving van de veorbereiding, de viering en de na
vforing van dat grandioos gebeuren, waarvan ik slechts mag hepen, 
dat het in de schaduw.zal wcrdan gestel~ door een.gouden Lens in 
1970. r,e beleefden een indz-ukwekkond èankfeest in de H.Mis; gece
lebreerd deer Mgr. Pompen, een massaal bezochte receptie; en in de 
Dierentuinzaal verzamelden zich 1400 Lehsers rond een door eigen 
mensen op zeer te waarderen wij ze opgevoerd spel. Laaronbcven gaf 
Lens een herdenkingsboek uit, waarop de leztl'f, niot lfitgeken kwam. 

Dit foegt had een mcoi sluitstuk kunnen zijr; van ;;ubois 'voor
zitter.schap. !har hij mikte er toen op om Jen ti,mtal -jaréln vol to 
mak-:,n, Toch volbracht hij dit ni:Jt: in 19 1,6 trad hij af. 

Het bGk icdoroon zonn0klaar, dat thans do tijd was g.Jkoms:,r1 
vcor G•3n tw:iedt.l periode v.d.KlGy. Hij was immers n~g,m jaar lang 
als exctDllont · sacrGtaris de contral~ figu:~r· in do club g,.;w0.Jst. 
Züur -gezien, doortastand on accuraat, mot .Js.1n grote liofd.J voor dd 
voetbalsport, w0rd hij zcnd1;r c•ncurre;ntio aang.Jwczon om L:ms vor
der to L3iden. En tQch ..... het m,cht nnuwJli•jks -J ... in ja.qr durGn ...... 
\\ij raooston hot helaas aanzion, dat hot g0zin van cnzu vcorzittor 
door cJn ernstig0_ langdurigo ziekte van m;vrouw v.d.Kley Jen uit
zond.:irlijk moeilijke, tijd mo0st dcormakor;. DappGr strijdOnd togen 
hwt cnontkccmbare on ten slotte1 0von moedig borustond l.:igde zij ·haar 
lot in Gods hand0n. Zij word 00n 1::loom in zijn j3aradijs ...... l,fot 
wc0m0od, mc:-s cok P.1ut rrrctc dankba:irh.-~id herinn..::r ik .hi..:r aan. hut 
cnnoomfuolijk vulo, dat ..... zij voor h-.., t vuronigingswork van haar m!ln on 

.-
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van ons mut niGt aflatond<J vriondol.ijkhuid dood. 

?~ij moesten naar con niouw0· voorzitt-vr uitzien, H1:;al Lens 

k,mdo hum reeds· sinds· dia g<.1donkwaardigo fcostvforing in d0 

LiGr,mtuin, toon hij hoog cp het spreokgestoolto de volle zaal 

met enthousiaste blauw<vitton had toogesprokon. Hij sprak toun 

alS VO"rzittor (zonder hamer) van do iodhmaligc P"P . ....:co, diG ·aoor 

hGt bostuur speciaal was bolast m. t heet voorbereiden en organi.sG

ron van L0ns '25 jarig-bestannsfGest. i•iG \'?im· Pr·aald0r in deze 

kwalit.üt hooft kunnen observeren en hti ft ervaren, hoe hij. met 

zijn zo.:r actiev0 s0condanten d.::: weg aflegde va-n da e0rst0 com

missi~vcrgadering via de feostviGring tot en met de af·;,1ikkolings

bijeGnkomst, zal zich or niet· over verbazen, .dit met zijn benoeming 

tot voronigingsvoorzitt,:,r vmdJrom een langdurige, pc,riodG w::ird in

g;;lcid. Het 11jOrdcn al w:,::,r negGn ja:nán: van 19/,7 tot 1956. Hij 

zalf v1as hccgst verbaasd ovor het foit; dat mc:n in hem de voor

zitter zag. Ik denk, dat hij do enige was, die zich vcrwonderd..~

Hat bia,·k een v'ondst te zijn, ·ondanks zijn .ierlijko vorklaring 

van de vootballGrij maar ,,einig verstand te hc,bben. Hij voelde 

zichzalf een out-sider. Maar weldra ·raakta hij ing0burgerd en 

toon dd hamer eenmaal op tafel was ~evallon, blekcin zijn vrien

delijkheid on gemoGdelij khoid wal •zulke aantr0kkolijkG elementen 

dat con bestuursvergadering onder zijn leiding iets feGstelijks 

had, doorga'l.ns bGgon~an mot hot plechtig stoppen van zijn pijp, 

wac1rvan deze ·Lchsvaàcr zo geno9galijk ke.Il zitten smoren. Dat er· 

nog ,,at andars to doen viel dan pijpjes roken, bewaar ik"voor ,,-''. . 

.... -.;n and0ro keer. --- ei-------

T~on de orlq; dreigde, meest Lens· Ocb:mburgh in 19.39 

verlaten, nadat wij ·in 19J8 inmiddels er ~on tweodo t3rr0in had1 

den gélhuurd. Qtlick Steps tocnda zovo:.l begrip voor ~nze mceilijk

hed0n, dat zij_ cns enige. tijd huisv0sting verleende, tot v1ij ons 

weai;,eigen vold<2n wisten in te richten in het Zuidcrpark naast 

,H.P.S.V. juist da~.r waar s'winters het ijs en .s 1zom::rs d0 poli

tie do jeugd· ontspanming biedt. \'.oer w,-.s het onze huidige voorzit 

ter, ·die als inmidd0ls stevig uit.de kluiten gegroeide keorknaap 

assisteerda bij de inzegening van veld en clubhuis door 1.igr.v.d; 

Tuyn. Daar was het· .. ck dat wc een i~drukwekkendo herdenking hiel

den van onze in de oorlog omgekomén· vrienden. 
(wordt vervolgd.) P.J. 

OfficiGÖl: 
In Ballotago: 

48 D.J .Gootjes 15-2-50. Drapcniersgaardc 67 
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VJ$Ift,. 
Zoals rGed.s lang verwacht v1crd, ovor lead n:1 00n langàurig0 zi0k
tca de heer J .J .;v].Jager, vadcar van .Jos ,Jago"'. Hij mocht con hog, • 
locftifi.d ooroiken. Hij k,mdo L0ns on velo leden d tal van jar,in 
on v.1as ons goed gezind. Van gansJr hnrt0 b0tuigr.3n 11.iiJ mevrouw 
Jager en de kind3ron mot hun VGrlios. Zij mogan zich troosten 
m~t d0 h8rinnaring a~n zijn goedheid. Hij rust~ in d0 vrede 
dos horen. · 
In verband mc,t bovc,nstaand,3 bericht. hot volgandc: · 

Dond1rdagavond om 8_ uur biddoh. van do rozakrans in da 
St- Agnes on op vrijdag om 10 uur da Hoilig0 U·itvaartmis in 
d0zolfd0 kerk. 

Zoëven vornclffion wl.J dat onzo hoGr voorzi ttor bij zijn bozoek 
aan do haor Kaetman deze patiënt in ootorandc staat aantrof, 
1•00r vol goGden moed. Houden- ze. 

Sporttoto: 
Voor zondag 26 jan. a.s kunt U uw gJluk beproeven mot Sporttctc 
nr 22. De K.N.V.B. hooft bekend gemaakt ook op bevroreb volden 
( indien sneeuwvrij ) ten allen tij don hot betaalde vootbal te 
laten doorgaan. Vult U dus allemaal, met of zonder hersons te 
pijnig.::n, Uw Kolommetjes woor in. Vergoot niot lJ1, formulier 
tijdig in te loveren. telen w,;et nê.cit wat v0rzuim hiervan kan 
betekenen ..... HÓél V3Cl suksas. 

·TotcsJcretariaat, 
P.C,. \;ogons hot e:.:rdor v0rmeld sterfgeval werden degenen, die g.J,e 
,,,end zijn hun te toformulier bij de hesr Jager in t0 l:evoren, 
verz echt zd.ch daze keer tG vorvoagen in dèi bcskwinkol 
Weimarstraat 65. 

Prt,gramma senmoren vcor zcndag 26 
2. - uur Lens 1 - 1,!oor.drach t 1 

12. - uur eèestorkwartiGr 1 - Lans 

jam.iari. 
veld 1 geb 1 lok 
2 ' Ter. iiU:inlann 

6Ïi.': 
eindo Sportlaan 

Lens 3 vrij 
12. - uur Postduiven 5 - Lans 4 ror l\Ionsters,weg t/c -no 10 
12. - uur LeJJs 5 - R,K.D.E.O veld 1 ·gob 1 lok 5/3 
12, - uur HDV 3 - Lans 6 Torr. Zuiderpark 2e gede0ltc 
2.30 uur Lons 7.- DHBRK 3 veld 2 gob 1 lok 5/3 
2., - uur Rijswijk. 8 - Lens 8 Te;rr. Sportpark II Irene" Schaapweg. 

DE OPSTELLINGEN: ,/!I.,S VORIGE. VIB:-e;K. 
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Indien het gehele prngramma wcrdt afgelast;, sr:elen 2 elftall0n 
op het terrein van P,D.K een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
deze v,meniging, de cpstellingen hierv·an zijn als volgt: 
2 • .30 uur Lens 1: C. v .d,Beek,W .Hansen,A. Thomas_,H.Diet~,R.Roodbol, 

A.Linnewoever ,L .Hendrichs, VI. v .Eyden,J .Ras ,H .Ro-,di:;yn, 
P.de Haas. Res. G.Lcoyestein. 

12.-uur Lons comb.R.de Waart,Th,v.Kleef,J.v.d.Knaap,G.Kemperman, 
B.Hendrichs,B.Stein,W.Vendorbcs,H.P.v.d.Spok,H.Jacobs, 
J.v.Dijk,J.v.Kleof 1 
Res. M. v. Zilfhcut, Leider de heer L. te Mey.. 

Prcgrwnma senioren voor zondag 2 februari 1964. 
2.30 uur Dolfia 1 - Lèns 1 

12. - uur Lens 2 - Weerden 2 
12. - uur Quick Steps 2 - Lens 3 
12. - uur Tedc 2 - Lens 4 

Lens 5 vrJ.J . 
2. - uur Lens 6 - HDV 3 
2.30 uur Lens 7 7 Valkeniers 5 

12. - uur DHC 10 - Lens 8 

Attentie Junioren en Pupillen. 
Voer het a.s. weekemd publiceren wij maar geen programma on op

stellingen. Me cht er neg kans bestaan, dat er gevoetbald wordt dan 
ontvangen de spelers vrijdagavond, vc:,r de ze ndagselftallen zaterdag 
avond. een aanschrijving. 

Reserve programma. 
In de zaal @heynstraat 51 (Leider de heer J. Borsboom) 
Aanvang 1.45 uur- F.v .• Baggun.,R.Bogisch,G.Bruinsme,G.Crombergc,n,F.Dis
seldorp ,J .Disseldorp ,L .Egberts ,H .Eggers ,H. v .Hulst, W .KouwGnhoven, 
R.Kraanen,B. v .d.Lans ,C ,Scgrcver ,G. v .à.Velde ,L. v.d. Velde ,M.do Wit, 
P .Blanken,H. v .Leeuwen. 
Aanvang J.J0 uur. P.v.d.AAr,J.Cclpa,H.Egberts,D.Holt,G.de Hoogd, 
A.Hop, A.Jansson,P .de Jcngh,W .1foetman,A.Kortekaas ,R.Niouwenhuis, 
J .Schouw ,G.Stevens ,c. v. Volzen,J .Vsebbers ,. 
In de zaal Herschclstraat (Leider de heer H Dietz.) 
Aanvang 2.- uur. M.Broekc ,A.Claassen,G.Crama,J. v .;,issol,A.Duym, 
Th .Duys, A. v .Es ,C. v. d.Gold,R,de @rcot ,H.Hassing,H .l.loj an,J .lluycn, 
F .Straathcf ,J. v .d.Zalm,C .de Jong,G.Ysebrands:;F .Neccke, 
Aanvang J.J0 uur Leider dhr~c.v.d.Baak. 
F. v .Boheemon,R. v .Broekhuizon,A.dG Brouwer ,R.Bruggomans ,R •. :yk3l
hcf.,J .H<iins ,N .Koot ,J .Middeldorp,R.0vertoom,C • .Rcabel,H.Suykerbuyk, 
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--- --------------------------------
Training, 

In de Lonè.rovuG van 25 mo i 1948 leos dik dat volgens 
schaakkampioen Bctwinnik zijn tegenstander Euwe de titelstrijd 
vorlocr o.a ddordat hij zich onvoldoende had vc8rborJid. 

Dit wordt in eon intorrossant artikel door Cas Hallocn 
z.g. als uitgangspunt gonomon om do Lonsspelers dool t8 nvmon, 
regelmatig on seriGus. · 

Ik wil er een p2.ar zinnen uit cvcrncmcn, v..1rtrouvï'3nd 

drt zij ook nu hun invloed niet zullen misson. 
1. Het eerst noodzakolijko is: sf..,or scheppon. Dat is 

allGen mogelijk bij rogelmatig opkoman. Men moat o:,n trainingscam- , 
pagne boschouwon als oen spoedcursus. Geen los mag mJn misscn. 

2. Les nemen án stud.~r0n. Trainen is zelf oefenen, zelf 1.. 

docg wat do oofenmooster uitlogt, aangGeft, domonstrocrt. 
3. ,:,en mo,•t ernstig oefenen en elkaar tet ernstige 00fö-

ning aanzottcn, 
4. Vdu op à., trainingsuren geen losson hooft of geen 

werk meet vorrichten, die komt cnvoorvmardelijk t0r training. 
Voor ernstige oefening, 

5, Rc~elmatige opkómab, grote oplot~ondheid on serieuze 

oefening maken de training tot eon feest. 

Zo was het in 1948, De heer Hallcen, die zelf jaren lang 
ontelbare uren vootballos gaf, zou nu in 1964 ni3t anders oordelen 

p ,J. 

\Vist u, 

Vîist u, 

Dat Knrol u.an dor Laan ook al aan de pijp is? 

Dat Tinus Zilfhout als een grootmooster om do 
tafeltennistafel danst? 





Lens 
n~ JO 
Vr 31 
Za 1 
Zo 2 
Ma 3 
Li 4 
Woo 5 

ü E L E N S .o. 1., V U E. 
",cckblad v.d.R.K. V.V. 11 LlNIG EN SNEL". 

J?a jaargang no 22 JO janum-i 1964 

ZA.kag"nde.: 
jan. 

Il 

fc,br: 
Il 

Il 

Il 

Il 

junioruntraining. 
juniorentraining, FrinsJs Be3.trix 1 vçrj-aardag. 
·junior0n 5-Có-7-9-1O-11-12-13, 
s.1nior0n 1-2-1,-5-6-7-8. juniorcin 1-2-J-8. 
juniorentraining, clubavond. 
j uniorém trüning. .. 
senior,rntrain'ing, pupillentraining. 

Qnc'ccr d.- h-ra:ir. 
Hoe groot de ifivloed van dG · voerzittcr kan ziJn op 

d0 gang van zaken in een vereniging,· toch' gaat hot niet altijd-en 
misschien wel bij na ncoi t- op e0n bepaalde period/J te karaktarise-

• ren als specifieK pass0rid bij een of andere pra0s0s. Deze- heeft im
mGrs in het laaiènd clubbvon met zcv,.el m0tisr,n t0· makan, iGder met 

"ven eigen inbrong, dat do invloed van boven na.3.r benodan wel heaJ 
sterk -om niet te zeggen despotisch- to overtroGven. Bovondien is 
vaclal do invloed van·de c,mstandigheden ovGrhciirsGnd. 2? bijvocr
bceld het shronisch geldg.ebrok, dat tal v·an activiteiten -onmoge.-;· 
lijk nia2kt0, ock in do periode Praalder, die deze cnplezierige si
tuatie t:,kende m0t de verz~qhtit)g: sine fine d0 cGntJes. Er is ont
zagflijk veGl gedaan, ook in· dit Lenstijdvak, maar hot mocht niet. 
voGl gold Kosten, moest licvnr v1at in hot laatje breng-3n. Hot was 
derhalve niet vro~md, dat in déze jaren het doelpuntenfonàs cnt
stond, uit welke bron de penningmeester mot walgovallen putte ... 
Later Imam do interne toto tot ontwikkeling om do positie van onze 
schatkist te verstevig0n, füJt zette ~-chter nauwéllijks zoden aan do 
dij k. Toch bloeide de v0rcniging, zovml op on buiten de vddJn. 
f.r word aen Lensfilm vorvar\rdigd, diG een groot stuk van cnzo geschie
denis vastlegde voor hot nageslacht. Wc hobbGn èc DGlftse schouwburg 
laten gcnzon van f:,estgadruis. En we hebben oenmaal het dei-da- klas
seschap varov0rd ..... en wcGr pri~s geg0v0n. 

Als na nogen jarGn hot verlangen ontwaakt om vorlost te wor
den van de dagelijkse lasten, die veelal omgckecrd evenredig zijn 
aan d0 geno,3g,ms, die d-, clubleider ondervindt, mag dit werden bo
trourd, maar me,et 1,1rord0n begrep0n .:;n gor.Jspoctccrd. :Sn dus zocht 
Lens in 1956 ,,oderom naar oen voorzi ttar. Had de, vorigo in oigcn 
kring ieders r0Spt.:rnt verworven on de.ar bui tan 01}n gocdv•ill g3kwo~kt 
voor onze naam, we hoopten nu in d1:; komende jaren een hechte 
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financidlo grondsle.g te kunnen leggen. l-;ij mochten v0rwach

ten, dat Steef v.d.Laan in dozen do juiste ko3rs zou varen. 

Hot was niet misgatast. Zijn benoeming was tevens e0n ~anwij
zing, dat Lens in ,i aren gaat mcutollon: een oud-junior, dia 

vc.orzitter v1crdt. Hij bloaf vijf jaren. I.,e club. verhuisde van 

Ock,:mburgh naar de fü,ngelolaan. i,fot waardering voor ,vat Ock.:,n

burgh bood, gingep de bezwaren steeds mear drukken: meestal , 

wind, goon clubleven, eün wmmcr. Je veelde je ·er als iemand 

die in een overbevolkte stad slechts .eeh hrnk van een kamer 

mcch t huren: overal en altijd had je m0t buren .t" makan. Zo 0 

groeide het verlangen r:aar e0n eigen tehuis. M0t e,,n cptocht 
' . 

in do niouwo buurt tor kennismaking betrokk0n wij d0 Hongelo-

le.an .. ~\0 bc.uwden or aen eigan clubnuis on vierden or ons 
4O-jarig bestaansfeest. ;;0 totc wor-:1 veer de VcJrenigingske.s 

oen factLr van betekenis. Hot belang ervpn mocht huJl t~l0-

viscrend Nederland bespreken zivn 0n heren tijd0nS oen vra~g
gesprok van cnze vcorzittor met Jan Ccttaar, v,aaroij hc,-,l 

Lens glooido van·vreugde: do Lensvlag wapperend c.p hot scherm. 

Ock cndor d•~zo voorzitter word voJl aandacht b::,stG0d aan d::, · · 

training, als d-3. kurk ,,aarop do vcetballor drijv"nde )Jlijft. 

!:lij was het Lok, onder wiens boleid aan schrijvc,r dezes als 

,:,on hulda aan de werkers van allo Lensj aren d•J onderscheiding 

van Pre Ecclesia et Pc~tifico werd verleend. 
· Van de aanvang af kon men bèvrcedan, dat de dcrdo 

pericde~v.d.Kloy. van kcrta duur zou· zijn: 2 à 3 pren. ikt 

zijn er slechts twGe gowordon, Evenals zijn beide voorgangers 
had hij in zijn·dagolijks beleid de cnmisbare·steun.vl).ll .0011 

zeer bedrevën -.. sec·r~ta.ris en een aYeor·ijverigc: als· zuii-i"ig0 
penningmaester in· de heren Huug Haukes on Leo d0 1/oGrt. 
Is hot in geen enk0l tijdvak allaan maar rczongeur on meno

schijn gGweest, cok in dozo tweo jarGn violen er m0Gilijkhed0n 

ta· cverwinnen. Zelfs.dreigde or een dGgradatie van het oerste 

elftal uit de K.N.V .B, juist tcon hot tweede· zich klaarmaaktG 

er zijn intr.:ide te doen. l,ellicht moer dan vGlort hebben bGSGft 

zal man in d,v toekc.mst waardorn, dat de vccrzitter in strijd 

mc,t· 1üjn principe h0t pad d"'r cumulatfo ging b..;wandelen, same_n 

m0t. zijn set:r0taris, on ze zijn niet genceg te waarderen bij

drage l,ëV,3rde veer het grote feit in zijri laatste period~: 

Lens mot twee elftallen in de K.N. V.B. · 
(slot volgt) p.J • 

• . . . . . Maar intussen is l)Gt 6c vcotball0zo wo"'k"!id wcar achter 
do rug. Houdt moed • 

. (maart 1956) 

• 

• 



• 
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OFFICE.X.: 
t,.:igens ~ebrek aan belangstelling heeft de Tochnischo KommissiG 
moeten besluiten de vrijdagqvondtraining voor ~eniorqn vccrlopig 
t b 

~. . 
0 oainviGen. T.C. 

In Ballotage: 

SPC'i'tf'rOTO: 

48 D.J.Gvotjqs 
49 R,J,A.de Yri3s 
50 P.Br:emmvr • 

15-2~5G Drapeniersgaarde 67 
3-1i55 Drapeniersgaarde 57 

12-1-51 Arabislaan 34 

~eersomstandigheden noopte de K.N.V.B_ h0t programma 
vastgesteld voor zondag jl. _in zijn geheel af te gelasten. 
Toto 22 zal qu dus ~ondag as. worden gespeeld. 
Inlevering van dit. formulier: is echter niet mer,r mogGlijb 
NiettegenstaandG dit kunt U as.Zondag toch eon gokje v;agon en 
v10l op buitenlandse wc,dstrijdon. 
GetrGffendo ,,,e:dstrijden zijn inmiddels vastgGsteld, doch het is 
niet noodzakelijk deze op Uw formulier over te nemen . 
U kunt in ioder geval naar hartewens raak kruisen. · 
Resumerend komt hot dus hmer op neer: 
a) Zond_ag 2 febr. wcrdt, dus toto 22 gespeeld (gaen inlevering r.•Qer 

mogelijk) _alsmade ,d.e lste· reserveprijsvraag afgestemd o.p .bui
te_nlandse _vmdstrijdcm ... ( inlavGri.t1g uiterlij.k as. Vr.ijdagavcnd 
op de góbruikolijke adressan en tijden, , . _ . . . 

b )Zondag 9 febr. word.t ,Te,to 2/4 gespeeld ( di.t ;formul;i.er zal U, bij 
inleveringvan de rssc_rveprijsvra_ag ter hP.nd word.en gesteld. 

c)Zondag 16 febr. is Totod ~~n ao beurt, die .velen van IJ reeds 
ontvangen hebben bij inl.overiJ}g van. nc 22. · . . ·: · . , . _: 

d)Zonc:ig 23 f!"br,gaan_ w.o dan we.er yerdur m0.t .Tcto .25.: .. ,. 
Bovenstaand Totoprogr'.llllm::>. geeft da huidige. stand v.an zaken weer, 
Mocht deer afgelasting, etc .. opnieu:;v _een v;3r_scl;m_iv.ing plaat,sv:inden 
dan zull!3n wij U dit_ VEtnzelfsprekcpd laten wpten. . 
Dogan~ , dia naast rato 22 ock aan da reserveprijsvraag meedoet 
kan zond(lg~vond a-~· 100.[.'00 gu).den r;i.,j_kar z.ijp. 
\, iJ niat r·a?e;t, w;i.e _ niet w;i.nt. 
Ons advies kan dus alleen zijn: Grijpt deze prac_htige_ kans,. 

Totoseêratariaat. 

YARl;J!: 
-Zondag 2 februari om 8 uur zal in de Agneskerk aan de Eooklaan 
ean H,Mis werden opt;edragen voor _é!e zielerust van de he8r J .J ,J::iger 
vadc1.· van onze totosecr,3tar.is ~ 
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-Harman Kemper en echtgenote gaven deze weck kennis ve.n de, ge
bce,rte v@ hun eerste spruit, Hans. V,e hopen dat Hans t.z.t. 
in de vcetspóren van zijn vader zal treden en feliciteren 
Herman en eega uiteraard· van harte met deze blijde gebeurtenis. 
-Op 1 februari 1964 zal het 40 jQar geleden zijn dat de Vocrburgse 
sport ver, 11 Tono3idc", werd <"'pgericht. i'~c, feliciteren Tonagido 
van harte met hot bereiken ven deze mooie leeftijd. 

Prcgramma Senicren voor zàndag 
2. - uur Lons l - îAoorèrecht 1 

12. - uur l':esterkwartier - Lens 
Lens 3 vrij 

12. - uur Pootduiven 5 - Lens 4 
12. - uur Lens 5 - aKDiO 4 
12. - uur HDV 3 - Lens 6 

2.30 uur Lens ·7 - DHBRK 3 
2. - uur Rijswijk 8 - Lens 8 

Di!: OPSTZLLINGEN: 

2 februari 1964. 
veld 1 geb. 1 lok. 5/3 

2 Terr.Duinlaan einè.e :Opor~laan. 

Tc,rr.,0!0nsterse1mg. t/o no 10. 
veld 1 geb. 1 lok. 6/4 

Terr.Zuiderpark 2e gedeelte. 
v0ld 2 gélb. 2 lok. 5/3 

Terr. é;portpark "Iren011 Schaapweg 
Rijswijk. 

Lens 1: spelers cntv/èngen een aanschrijving. 
S/èffienkcmst l uur clubgebè.uw. 

Lens 2: spelers vntvangen eon aanschrijving. Leider, dhr. 1.to dey. • 
Lens 4:A. Verbarendse ,Il .Pannekeet ,C. Veldink,P .Schulten,L.Hanssen,s~.Pol

man,.J .V.i tting,.J .Riemen,G.de fü"cgd,M,Bruinsma,C .Nuytens. 
Res .• .J. de la Fucnte. 

Lens 5:G.Ekelmans ,.J .v .d.Klcy ,F .Duym,M.Davis ,M.Hc,erschop,P .i,ur6he~èwt, 
.J .KuypGrs,.J • .Jager,G • .Johee.,H.Vrcomans ... 
Res.H.Veldink. 

Lens 6:P .Gulikars,C .Nieuwenhuizon,E .Lëwenstein,A. v.\'leers ,.J ,Broch~rd, 
N.N,J.v.Bussel,M.Suy[i:erbuyk,Ç.v.Gein,A.de iJcng,N.Drabbo. 

Res .c. Kras. 
Lens 7:.J.Frijtors,.J.Bcm,A.Krol,R.Becker,A.Hoppenbrouwer,n.Lau, 

A. v .Luxemburg,R. v;üstefeld,A.Hoet;nagel,H.Naastópad ,H. v. testing. 
Res . .J .de Beer. 

Lens 8:D.v .Lieshout ;A.Buys ,A.Poels, l'I. v .d .Laan,F .Bierhof ,E. •' 0e.rmcrdara, 
.J .Groeneveld,F. veelbohr ,R.Gelauff ,N .Osse ;r . .Janssen. 

Res .H. v .I,ijk,H .LÜling. . ' 
t.fschrijvingen vç[r zaterdagavcnd 7 uur aan de hb.er .J .Linneweovor. 
Slij ka inde 21 Tel. 6.3 90 90. 

Veer nu en in de tc0komst wordt er cpgcwezen, de.t bij twijfel of 
de wedstrdjdon doorge.f\g zullen vinden telefonisch inlichtin5en kunnen 
worden gevraagd bij: .J .Linnev•eevor. Tel. 63 90 90 en bij . 

H.A,v.d.Steen. Tel 63 24 22 



~rogranima_Senioren voor Zondag__9 febru2.ri 1964. 
2.30 uur Tediro 1 - Lens 1 

12. - uur Lens 2 - V-estlandia 3 
12. - uur Spoorwijk 2 - Lens 3 

2. - uur Lens 4 - Archipel 6 
2 . uur vue 8 - LEmS 5 
2 .JO uur Lens 6 - Valkeniers 2 

12. - uur Lens 7 - H./,H 6 
1.15 uur Velo 8 - Lens 8 

Van de EGO. 
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Dc;ndordage.vond, 8 uur, sp,,.,lt Lens 1 togen VSS 1. 
Dit is dus een Lichtwedstrijd op· het terrein van VCS. 
Iederean wordt uitgenodigd deze wedstrijd bij te.wenen. 

Van hot wedstrijdfrcnt: 
Ons eerste elftal h,JCft in ec!n 00fenpartij tegen P. I.,. K deze 
club met welliefst 4-0·van het red0lijk bespeelbare veld geveegd, 
Het is een bij zonder snelle en aantrekkelijke -partij voetbal gJ
word0n. De LGns voorhcede speelde, bijzonder snel en agressie:!;, 
wat voor PDK achtorho0de een to grote opgave- blGok. 
Vcor de rust bracht G.Looyensteyn uit een pre.chtig-a pass de stat1d 
op 1-0 • Na de rust een Lens overFicht -wae.rfo .1iiil Vonderbos al 
spcedig do stand op 2-0 bracht met een onnavolgbare omhaal. 
Gerard Looyenstein schoot· Lens naar 3-0, •11aarm•. Loo ki.; Hendrichs 
do eindstand op 4-.0 b3hae.lde. 
E:an 5e treffer ze.g-de akti8va Look geannulo:rd. 

Hat 2G deod hét niGt zo best, al zag hot begin daar gehe,ü niet 
naar uit. B.Stein schoot aan niat te missen kans hard in·.1-0 . 
Da'.lrna aen gelijk cpgaande strijd, maar Vr.Fortuna ,.,e.s op de hand 
van PDK, wat de ruststand 3-1 duidelijk weergaf. Na de rust eon 
stark gewijzigd (en versterkt) FDK. 
Ondanks h0ftige tegenstand wist PDK lile scor.:i gelijkmatig op te 
voeren naar 7-1, een stand, waarvccr niemand i.foa Culpe.. hoeft i;,e 
zcggan. 
Opmarkelijk wagenf"iten van Lens zijde waren da 2 vrije schoppon 
van Hans vaa Dijk ( die in do vc.orhcode uitstek0nd0 dingon liet · ,,·, 
zien), die rakelings naast en over suisden en stellig beter lot 
vardiend hadden. 
Al met al 2 zeer nuttigu oefonwedstrijden, waarin van Lens-zijda 
voortreffelijke dingen te zien waren. 
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Programma junicren ·v0cr.zoB!!füL2 februari. 
12. - uur Lens 1 - ADO 2 · G 2 L 6/ 4 V J 
J. - uur Lens 2 - RKAVV 2 G 2 L 6/4 VJ 
1.45 uur Lens 3 - GDA 4 G 2 L 6/4 VJ 
J. - uur Valkeniers J - Lans 8 Torr. Hoornpark. 

LE OPSTELLINGEN. 
Lens 1:A.v.d.Le,;uw,J.v.Adrichem,R.SchlÜter,W.Vorbarendso, 

H .l,loskor ,C. v .!Jaal,J .Holwig,K.Ke;,tman,F .V/ubben,L.rtiomon 
C.v.J;;gmond, 
Res.C"de Heer,H.Grcothuizen. Loider.dhr.A.v.Gastel. 

Lens 2:Th.Syukerbuyk,A.Ko0leman,A.v.Egmcnd,J.Lukasson,J.Vc.r
hai1r,R.v.d.Velde,J.Ravenstein,P.Helvonst0yn,W.,:';ykclhof 
R.Peters,H.Zoet. 
Rc,s"J.I,rost, Leidor.dhr.A.v.Gastel. 

L.:,ns 3 :J .de l.aart ,J .Kiobort, Th. Y .Domburg,H,.Hook,A.Kloin Erote 
l0r ,J .• Hcl t ,J. J eheo, V, .Egg0re, R. v.d. h:ü, G. v.d. ,a"y, 
A.v.d.Boek. 
Res.H.Blanken. _Leidei-.dhr.J .v .d.~ial. 

Lans 8 :A,.dG Vries ,R.lifamphui~en,G.Ysebrands ,J. r,aptist ,F. v .Eo
h0err.en ,F .Ncack.; ,H .Mvj P.n, F .HtJrroe1ans ,G. B.ooduyn, 
C. v .d.GE>ld,h.Blok. 
R;,s .R.BrandGnburg,R.Wi-lmot, Leider. dhr.t!Jrromans • 

. Sam,mkomst: 2-15 uur Valuweplein. 

Prcgramma junicrop en pupillen veer zaterda~ 1 februari 1964~ 
J .JOcuur Lcms 5 - Semper Altius Ja G 1 L 6/4 Vl -
J.30 uur Conccrdia 2 - Lens 6 Terr. te Delft. 
3 .JO uur Lens 7 - Crc.mvliet 4 . · G 1 L 5/3 V 2 
3.30 uur DHL 12 - Lens 9 Terr, te Delft. 
2.15 uur Lens 10 - Laakkwartier.10 · G 1 L 6/4 V 1 
J .30 uur Lens. 11 :"' Ccleritas 15 G 1 L 5/3 V 3 
3 .JO uur Valkeniilrs 6 - Lens 12 Tcrr_.Rod:terdams0wog 
2 .15 uur Lens 13 - SHS 15 G 2 L 6/L,. V 2 

DE CPSTiLLINGEN: 
Lens 5:R.Bruggemans,J.Grcothuizen,F.Mélyer,H.Hothkrans,rh.Bruins 

N .Koot ,F. v .d .Brcemer ,C. Vervaart ,R.Eyk0lh~f ,J .i\!iddeldorp[jl 
· J ~Ha ins. 
Rcs.H.Brandonburg,Th,Brcchard. Leider.dhr.C.v.d.Book. 

Lens 6:R.Overtcom,i:i.v.Ack0r,J.v.i:,is,el,H.Suyk<>rbuyk, 
F.v.Bohecr.iGn,J"Lieshcut,.f(.v.Broekhuizen,F.Straathof, 

S. Tet terp ,lll.BrcQ ko, A. de Brouwer, fl.~~R.do Groot, A,Claassor:i 
Leider d!~:c. A"L..thDGYK.wvor ~ Samcnko!mJt .2 ,30 uur VcluwGplc:Ln 



-------------
Lens 7 :G.Crama,J. v ,d.Zalm, LDuym,J .Nuyen, {.. v .Es, Th.Duys ,C .Reabel, 

R,Ravonsteyn,H.Hassing,C,de Jong,J.Jonkvr. 
Res.J .Janssen,J .Sm:elke. Leider. dhr .. 4.v.Gastol .. 

Lens 9 :,!,Niouwenhuss ,H. Verhougd,R. v .d .füHn~,C. v .V.aizcn,R. v .Bohoamon 

. P .é\e .J ongh,A.Hc:p,E..Bakkers·, A.J anssen, A, Kor.te kaas ,11 .Keetman, 
Ros .H .Bij st.JrveJ.d. Leider. dhr .J .Borsboom. 
;:,am..:,nkomst.2.JO uur ingang Lans türruin (.·per auto ) 

Lens 10: A. Vervaart ,J .Schcu;,, ,J .Colpa,J .'iabbers ,B. Kool,N .N,G. Stovens 
B.Hoogovocn,G.do Hoogd,J;de Jongh,J,Holt, 
Rç,s .G. Bruinsma, P. v.d. Aar, I,td dor. dhr.:,;. S<troloP .. 

Ll.lns 11:C .Grimbergcm,R,Guit ,J .Blok,B, v .d.Sprcng,H .Rgb;:irts ,B.LusttJn 
hc,uwor ,H ,Cr1cma, Th .Hoofn°.gel, T .Hacrschop,J .Holt ,A.Luscucro. 
Res .,,.v. l nss;im,L. JungfchlägtJr. L0idor. dhr .C . 1forvm,rt 

Lens 12:A.Tinn0bro0k,G,üuyvonstoyn,F.v.Berg,Th.Janssun,A.v.Esson, 
J. Kaandorp ,P .H;,emsk0rk, B.Elpsk0unp, l,..Hambrook,H .Ov0rbe•~k, 
A, Bildvrbook. . 
Bam:2 .JO uur ingang ~J;D torroin. 
Ros,A.E.ykmans,L.Duys. Lefö.3r dhr.P.E.pska.mp. 

Lans 13:C.Groen,P.v.Dijk,G.Lamot,A.Boggia,H.Vorbar0ndse, 
J .Dem0yer, Th.Th0massan,P. v. d .i.irc:emer ,A.Jeh3c ,c ,Blok,. 
J,Schutte. 
R~s. F. d.:: Ha3r,F .H:,lvenstoin, Leider ,cl.hr .A,Blok:._ 

Att,mtie, junioren en pupillen.· 
Afschrijvingen: vrijdagavcnd jms~en 6.30 uur on ?.JO uur aan 

dhr.A.v.G'.\stel, Tomatenstraat 166, TGl 33 99 00 

Reserve program!!!!!.,_ 
In de zaal Marterre.do ( alleen als d3 v;edstrij d DHL 12 - Lens 9 

VIOrdt afg0last Leider. dhr. J .rJ.Bcrsbcom. 
Aanvang 1,45 uur:F.v.d.Berg,A.Bilderboek,G.Duivesteyr.,A.v.Essen, 

T.Heerschop,A.Jehee,A.Lusqucro,H.Overbenk,H.\Terbarandse,R.v.Wnsscm. 
A,Tinnebroek,B.v.d.Sprong,P.v.Dijk,J.Domoyer,J.Kaandorp,C.Lamct, 

F.dc Heer,J.Baptint. 
Aanvang J.15 uur: Lens 9 + S.Tottoro,J.de Jongh,H.Egberts. 

In d0 zanl Herschalstre.e.t. (alk,m als onzG volden afgGburd zijn) 

Loidor. dhr,A.v.Gastel. 
Aanvang 1.45 uur:R.Berckonko.:np,P.v.Domburg,U.v.Dorp,J ,Egbarts, . 

C.Esser,F.de Kloyn,P.Lustehouwor,F.Mcarkus,A.Ra<Juwijk,:al,Thounis, 

C.da Brabandor,P.v.d.StoJn,R.v.d.Ste~n,F.Th~unisson,A.Florh, 
R.P<J0t,:rs,H.Engleb0rt,;,..de Groot,R.Ho.:ifnagcl,B.Ho0fn9,g0l,N,Hoafnagol. 

Sa·nc:mkomst 1.15 uur Loyv;og hook H,.rngaloL,an, of l.J5 uur Hor.soholstr. 
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Aanvang J.15 uur:H.Brandenburg,H.Brcchard,Th.Bruins,J;cöbbe~, 
C. v .Egmcnd,H. v .Leur ,F .Mesker ,H .l,losker ,G.Raaphorst,H .Rothkrans, 
P.Schouten,D.v.d.Steen,J .de l':aart. · 

Uit hot hart~gegropen. 
Van Heel 60 jaar. hoorde ik iemand in do radio 

zeggen. Even. luisteren. Viie sprak, is mij piet bakend. Maar hij 
had terecht goede wcordon veer Van Ho;:,l, die een rec"or'd aan
tal wedstrijden in het Nederlandselftal spe.dde. 
Hij had ook wc;ordcm v.an lof voor dG 60 j arigG als aanvu,rder, 
En dat .is ,3venecins de moeite vraard, want ge:cd:e e.anvoorders raken 
uit de mede •. De goede aanvoerders worden aut·omatisch v~rmoord 
door hot stalSel van leiders, coack~s, managers, train0rs en 
andGr0 min c;f me0r nuttige menson, die de touwtjes in handen :10'.J 
b8n, En de aanvoerder mag neg do schoidsrechter eon handje goven 
i\le3nt U dat het allemaal winst is? · 

P.J. 

P.s.v. 
drcng woer op.·Ea wie stènd helemaal bij de cornerlijn? 
Linksachter K0mper ( ex Lenig on Snol), oen spolor · 
vmarom men P. S.V. kan benij don. 

( Het Binrienliof,20-1-=-64 



D E L E N S R E V U E.· 
V1 k'l·d·-. "''K r ··· llT- • .oe --o G. V s CL .ll.• .. J" V" .wenig 

------·=·-==,c=:.==--=-====== ·- -- ·--- ·- -

-- --- __ · _ .. __________ ----------===-=·=----= - -

Do: 
1T1·: ? fc';J: J~ :1i0:~3!1 tr:iini.!îg" 
Zo.~ 8 f\., b~ J;::::1:__vron .i:~r-5•-S-7-9--J.C-·l 1--12-:J ~ Fup~.J }.:.en 1.•ac~~ ;:,:i.:-:1.j è.on" 
Zr:.: .9 fe1Jc; Se.n1.0=0::i l-2-~J-!;.-5--6-7-8 .. ?ü::c:..ccon 1-2-3--S" 
~.1a:.10 fèb: J'11t.~.cron t~·à..i_1J.;:,g" CJ.·1:i.ba..-o.n.d .. 
Di:l'L feb: _Jnnior0;1, trajn5ng; 
Wo:12 ::"eb: Senioron training, pupillen training" 

Onder de hamer. 
__ _, Mikkend op oen laatste vruch:Ldi·ar;ond, · 

actief jaar, om sr met hart en ziel aan mee te ,;erken, ,had H: 
gc,h6opt, 'dat voóï-:':':l.tfor'.v.d;Kley tot juli 1964 zc,, .. v,Hlen aanhJèij
ven. Vlij haddGn il.al). Ï-1;1.iinschoÓys ons deio:ansen kunnen 8c';!1epj±:1 e,n 
zonder horten.·_en ~f?totën ori zondor..,hart~tocht uit te zjen t1.r.o.r E:en 
öpv~lger,~ Jf f;,eqmeer ~ësteld -~~ een :gc;leidelijke evcJ,,·il:1ë, a;e. 
ste1rnt op ériderling è-vGrleg, .. dan op C'len revoluti.:.nair aar..dwn ia· 
r.ntwillè:(:i,ng; ·waar. ongewertstè e~ onbedeelde ris:i,co' s aan. verë· 
bi:nden. lul.1:!nen zijn.: Dgèh het besluit om af ,to tredeQ 11as vdkomen 
duidelijk '',èh ·~tóunç!o bcvèndien op deugdelijke motieven, Het rri6- · 
m0nt và'n aftreden .liet Len~ z,ien met twee elftallen ,in de K,N. v:B. 
en steunend qi een fi.tianciéel ge.zondo basis. Vc:crzitter,s hebben, 
in het ver:1ede'n iQ wel ,min!);er gunstige situaties de leiding ·over:.. 
gedragen; 'Gelukkig :i.s 1:ovenbedc.eldo risico ten op:üchte van de persocn 
van 2iiJ'n (pvciger geen bittere ervaring gewerden: Frans Mesker is 
een sympatiek man •. In ne 11 van de lcpende j_aargang van de Lens-
rcwe heeft de le.ier· kennis. kunnen maken .met de huidige· voorzit-,, 
ter; Lèïili 1. áchtste.; Mçge hî.j de steun van velen cnderv:i;nden in 

• ', • ; . ) . 1 

zijrl' tune.tie. · , . . . , . . . ·. · . 
. JG._. schrijve.tid,.en hi,.t. ges·chrevene nog eens teruglezend, kwamen -mij 

nog velè ·gebe{irt::inisseii, veor de geest. Nu en .dan kwam ik i~ de 
verleidip.g zè áarî .het pa,pi_er tee te vertrc1,1.wen.,De beperking,. waar
toe ik m0 dworig,_ laat ·vc·or: de eudere lezers rui11<te ever tot eigen 
< verp,inzingen .ever.. de dagen ·en de dingen van wele.er •. Reeds mocht 
ik vernemen, dat'·11 oni'ler _de. hameri• gelezen is. Vap. -harte,hoep ik 
c.a. met hÓt schrijven ervan bereikt te hebbeq, -dst.t de Lensei:s· 
van weleer zich verbcndên 1i•illen weten met het Lens van· heden.· . ') '. . . . 

Tempora mutantur.:.! Daar is niet aan. te tcrnen. ~aar cok de men
sen veranderen, niet de tijden· mee: Laten wij, euderen,er begrip 
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voor tonen, dat het kleine, knusse, gezellige Lens van" zag, via et 
ja nog,oude reus" geschiedenis is geworden. Maar dit sluit niet 
uit, dat het Lens van de latere jaren, minder ongebonden, meer 
gereglementeerd, anders, toch ook goed is. 
In alle jaren lag de leiding in handen van serieuze mensen, die 
ik in hun streveP. als echte Lensers heb willen schetsen. Men 
mag nu en later weten, dat zij de cprechte dank van de voetbal
lende jeugd ruimschoots verdienen, omdat zij week in ~uek uit 
aan de club leiding gaven. Men zou zalf eens eun periode lang de 
voorzittershamer moeten hanteren om onig begrip te krijgen van de 
moeilijkheden, die eon voorzitter- en hot bestuur in het algemeen· 
ondervindt. De doodgewone alledac2gse dingen kunnen zo pittig ge
kruid worden met onoverzienbare problemen, die niet onopgelost 
mogen blijven. De gewor:e leden merken er nauwelijks iets van, 
maar de voorzitter des te meer. Een en ander hcudt hem bezig, 
kost hem uren, inspanning, aandacht, geduld. • 
Th: wil mijn serie niet besluit(m zonder eon weord van dank en 
waardering te hebben neergeschreven aan het adres vaan haar, die 
in de leep der jaren als -echtgenoten van Lens I voorzitters eon 
groter aandeel droegen van de bezwaren, aan do functie verbcn
den, dan van de cngètwijfeld evidente eer. Zij -en in niet min
dere mate geldt dit vocir de dames van.andere functionarissen
hebben bescheiden· cp de· achtergrond.veelal ·zoveel voor Lens ge-

.•.da::m,· dat ik, nu ik er do aandacht cp wil vestigen, or· zelf geen 
weerden vrnr kan vinden ·cm haar op gepaste wij ze cnze dank te 
betuigen. Ik ben niet do eerste die haar in het zcnnetje kom 
zetten. Vroeger hobben reeds anderen de dames Lens' dank·ver
tolkt. 
U -ziet, ·beste ·_lezérs; dat ik in miJn ruwe schets over een eh an
der rondom de voorzittershamer het diQg bestaat echt- vclcp de 
gelegenheid .. heb gehad in positieve zin ever onze verenigingslei
d.ing te spreken. Daar wa:s alle reden toe. Naarmate de tijd v=der· 
vervagen de c,1plezierige dingen van de menselijke ccntacten, want 
die zijn slechts vruchten van algemeèn menselijke onvolmaakthe
den. De mooie dingen houden in onze herinnering langer stand, 
wànt dii:i zijn vruchten 'van het schcne in de mens:· vriendschap, 
;offorbereidheid, respect, begrip. Geen spot cf heen, maar waar-• 
der.ing votSr streven èn daad "is liet welverdiende lcon vGor de .· · 
strijders van de vtorste linie. Tet dez0 gedachte kwam ik on~ ,,• 
_vermijdolijk. bij het_ velgen van de vc.orzitters in hun activi
teit voor Lens. V/wen '!Zij gelukkig me·t Lens? Lens was in elk 

, 
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geval gelukkig met hen. 
Zo is het toevallig ook neg eens een keertje. 

J P.Juffermans. 

Het vertikduivel tj e bakte 11 Gndsr de hamer" een pc;ets. We had
den nl. over de praeses in het algemeen geschreven: Deze heeft 
.immers in het laaiend clubleven met zoveel mensen te maken, ie
der met een eigen inbreng, dat de invloed van beven naar bene
dan wel heel sterk- om niet te zeggen despctisch - moet zijn om 
die van beneden naar beven te overtreffen of - om het ondeugend 
te zeggen - te overtrc&ven. 

----------------
OffiGieël 

In ballotage: 
No. 49 R.J ,J .. J .de Vries. 
Nc;.. 50 P.Bremmer. 

2-1-1955. Drapeniersga,-,.rde 37. 
12-1-1951. Arabislaan 34. 

Nieuwe leden. 
No~481 F.J.M.v,d. Beek 7-7-1946 

' 482 M.F,M. Bloks. 22-3-1954 
. 483 D,J. Gootjes 15-2-1950 
484 N.M.A.E.de·Gruyter 23-6-1939 
485 P.M.M. Hoynen 5-10-1953 
486 J .J. lfuldel."' 8-9:-1948 
487 H.E,Pechler 22~9-1953 

' Haagweg 509 b. 
Zc.nneoord 85. 
Drapeniersgaarde 61 • 
Landréstraat 441. 
Landzij da 323. 
Fahrenheitstraat i5::i: 
Ma,terrada 41, 

Bestuursvergadering: 
De eerstv,lgende bestuursvergadering wordt gehouden vrijdag a.s • 

. t.b.v. de Heer G.Kemperman Soestdijksekade 543. 
Bes timrsaf g0vaardigde: 
De Heer E.Carolea -zal a.s. zondag het bestuur op het veld ver
tegènwoordigen ,. 

Nieuwe indeling van de Lensrevue. 
Met ingang van deze week is de Lensrevue cpnieuw ingedeeld._ 
Voortaan (zal in) zullen op een uitneembaar inlegvel de ,pstel
lingen van senbren en junioren worden gepubliceerd, J;)it· ter 
voorkoming van misverstanden. · · 

. ~ .. ·~ ... -----------------H,D.V.3- Lens 6 lC-2. · Uitslagen senioren. 
Lens 1- Moordrecht 1-0. 
Westerkwartier- Lens 2 3-5. 
Postduiven 5 - Lens 4 1-6. 

Lens 7 - D.H.B.R:K. 8~1 
Rijswijk 8 - Lens S 7-1. 
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Uitslagen Junioren 
Lens 1 - ADO 2 5-2. 
Lens 2 - RKAVV 2 7-2, -
Lens 3 - GDA f:. 1-,\ .• 
Lens 5 - Ser.1pe2· A::'. ti~,s Ja 2-0. 
Cc.nc0rdia 2 ·- Lens 6 2-2. 
Len3 7 - Crcmvliet 4 9-0. 

Valkeniers 3 - Lens 8 3-3. 
DHL 12 - L0ns 9 0-11. 
Lens 10-- Laakkv,a,:-tie 10 10-0 
Len3 11- Celerit:1s 15 2-5 o 

Valk3niers 6-. Lens 12 9-0. 
Lens 13-· SHS 15 · 0-2. 

Van het wedstrJjdfront 1- ·. _ 
Viat f;e'lieest is: 
Het eors·i; heeft in een vrij harde wedstrijd e0Il verdiende J.-0 
overwinning weten to behalen op l1!ocr&:0cht, waardoor ,,nze veer-_ 
trekkers in de running bleven. De eerste helft was vrij golijk
q,gaand, beida dGfensies overheersten "volkomen. Kcrt voor de 
pauze ontbrandde oen kort en 'hevig Lensoffensief, schcte_n van 
v.Eyden en Hèndrichs suisden echter not naast. Bijna-h~.d eeri Moor
drecht uitval do gasten nog de leiding bezorgd, G.v.d.Beek red-
de echter op spectaculaire wijze. Na de rust een en.<;J:r_giek aan
vallend Lens, toch duurde hot nog geruime tijd fflVür€ns de Lens~ 
aanhang ~on juichen. Een goede r;ass van J. f .Dijk bracht Vi. v .Eyden 
in sccringspcsitic, op hot laatste moment werd de bal-met de hand 
van de lijn gehaald: strafschcp, die door v.Eydencorrect werd 
benut.Daarna doden zi.Qh nog wel enkele kansen voor, maar paal 
en lat stond.en vercforc treffers in de weg. Ze wen Lens dus. ver
diend met 1-0. 

-Het tweede zag kans het hooggcklasseerde .ïiesterkwartier Gen ver
diende 5-3 ncd0rlaag toe te breng0n. Na eèn al snel opge_lopen 
achterstand van 2-0 begon ons elftal warm te lopen en werd hèt 

· roodwitte doel onder zware druk gezet. J:l.P·.v:d.Spek strooide 
kwistig met listige passj0s en W.Venderbos, H.P .. v~d.S_pek en 
J .v.K100f bogen de 2-0 achterstand om· in een 3-2 voorsprong;· 
Na de pauze bl0ef Lens doorgaan on werd de stand middels 
doelpunten van cj.o 0 àcticvç Lccyestein an \;. Venderbos · ( uit een 
solorush) tçt 5-:-2 opgevoerd: Dat Westerkwartier nog e0n derde 
maal sccrdQ was niet belangrijk meer. 
Hot vierde leverde een knappe prestatie door met slechts 9 
man spelend, Postduiven 5 met maat liefst 6:-1 te kloppen. D0 
Lcosduiner:;; opende weliswaar do score, maar door goed spel 
van het helG nege.niaI kon met eon 1-2 voorsprong worden ge
rust. Na de pauze werd do stand tot 3-1 dpgev.cierd, dit werd 
voor enkele Postduivenspelers kennelijk aanleidir:g tö't'onaan
genaamhcdon ovGr te ge..c.n, waardo~r maar liefst drie spelers 

,.:.......Jl.. 
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Progr11mrr:a Scnw.oron voor Zondag 9 februari 1964 

2.30 
12. -
12;-
2.-
2.-
2.30 

12.-
1.15 

uur Tudiro 1 - Lons 1 
uur LGns 2 - Wost~a.ndL" 3 
uur Spcorwijk 2· - Lens 3 
uur L,ms 4 - ' Archipel 6 
uur Vue s - Lens 5 . 
uur L!ms 6 - ViLikoniers 2 
uur Lens 7 .- H;M·,S.H.6 
uur Velo 8 -·Lens 8 

DE. OPSTELLINGEN. 

Tcrr. Varkc-n<>ord t/o Fcycnoord RettGrdam 
veld 1 geb. 1 lok, 6/4 
Tcrr, 'Hcngolçla,m ' . . . 
veld 1. g<Jb, · 1 lnk,. 5/3 
TL•rr, Schcnkkado . 
veld. 2 gcb. 1 lek. 6/4· 
vdd 2 _geb. 2 lèk', .5/3 
TC'rr. J!a:iry Hocekstrnat Watc,ringcm; 

,. 

LoJ::>.s 1 C. v ,d.Bcok, W.fümson,H.Diotz ,A. Linnowocvor, R. R0odbcl, J, Ras ,L, Hrmdrichs ,G, Looycstcin 
H.Rooduyn,J,v.Dijk,P.do 1!'.10.s. Ros, L.Jansson,G.Hallcon. 
Snmcnk"mst: 1 uur Clubgebouw, Rds per bus. 
LGns 2 R,dc 'dar,rt, H,Kcmpcr, J. v. d, Knaap, R,Blok ,B. Hc,ndrichs ,M. v, Zilfhout, W. Vcndc,rbcs ,H, P, 
v,d,Sp0k,H.Jacobs,Th,v,Kloof,J.v,Klcof, Rcs.J,\Vitting,G.dc Hnogd,Leider:dhr L.to Mcy, 
Lens . .2. G.Hallcon,A. Thomas ,G.Kcmporrtrnn, J ,Meijer ,c .Pe0tcrs ,H,Nieuwonhovcn,F,Burghcuwt, 
M, v, l!ol vcnstcyn,L, Janssen,L. l'hC'mas, W. Burghcuwt. Ros. C .Nuyt_;ns, 
Lens 4 A.Verbarendse,ll.Pannoko-:et,C.Veldink,P.Schulton,L.Hanssen,G.de Zwijgor,J.Witting, 
J,Riomon,G,de HMgd,M.Bruinsrta,B,Stoin. Hcs,R,Pclman, 
Lens 5 P. Gulikcr,M. Davios ,F. Duym,A. ,T ohJe,M,H,i-:erschop, J. de Boer, P,Burghcuwt, J ,Kuypors, 

,J,Jagor,J.do la F11Gnto,H,Vroomans, Ri:,s"J,Veldink, 
Lons 6 A,Blrk,H.Lau,E.LöwenstGin,A,v,Wo:ors,J.Brcchard,C,Kras,'11,Krapels;M,Suykcrbuyck, 
C,v.G,,in,A,de Jong,M.Drabbo, Rcs. S.Dijkstra,J.v,Busscl. 
Lens 7cJ. Frijtcrs, J. Bom,A,Krol ,R, Beckar,A,Hoppcnbrcuwers, J .v. i/esting,A, v. Luxemburg, 
R. 'Nüstcfold,A,lloafnagcl ,H. llaastepad, !!, v. \Vesting. Ros, • J. v. d,Kley, 
Lens 8 D,v. Lieshout ,A, Buys ,A. P0ds, 11, v. d, La;m,F, Bicrhcf ,E. '1/armerdan:,J ,Groenevcld, F, ilecl-
bchr, R. Gclauff ,H. Lüling,H, v. Dijk. Ros. T.Janssen. ' 
Saocnk(lrr:st: 12, 15 uur Euro-Cinema hoek Leyweg-Hengclclaan. 

Afscüirijven vóór zaterdagav_ond 7 uur aan d·o heer J,I,inncwGc>vcr;Slijkeinde 21 T~l.639090 
b;g,g, hoer v.d.Stocn Tcl,6324?2, 

Programma Soniorcm vnc,r zondag 16 febr1.1ari 1964 . 
2, 30 uur Dclfia 1 - Lens 1, 12. - uur Lens 2 - Weerden 2, . ~ 2. - uur "i,llick Steps. 2 - Lens 3 
i2,- uur Tcdo 2 - Lens 4, Lens 5 vrij, 2.- uur Lens 6 - !l.D.V,3, 2,30 uur Lens 7 - de 
Va.lkoniers 5, 12,- uur J.l!.C.10 - Lens 8. 

·' ~ --- ----------------.-.------------
Programma ,iunioron voer zcndag 

12,- uur 
·12. - uur 
·3.- uur 
1,45 uur 

Lens 1 - •.:i.uick Stops 
D,H.L.2 - Lens 2 
Rava 3 Lens 3 
Lens 8 - o.s.C.J 

DE OPSTELLINGEN. 

9 februari 1964 

1, G 2 L 6/4 V 3 
Terrein t0 Delft. 
Terrein Zuidorpark 

. A G 2 L 6/4 V 3 

r 

kns 1 A.v,d,Loeuw,J,v.Adriohcm,C.v,Egmend,W,Verbarondse,H.Meskcr,C,v,Bafl.l,R,Schlütcr, 
J,Keetman,F,Wubben,L,Riemen,,N.N. Res.F.Meskcr,H,v,Leur, leider dhr.A.v.Ga~tcl 
Lens 2 Th,Suijkorbuijk,A.Kneloman,A. v. Egmcnd;J ,l!elwig, Th. Verhaar,C. de _HCJ~r,H,Groathuizen, 
J, Lukasson, W,Eylrnlhof ,R. Poters ,H. Zeet. Ros .J, Ravesteyn, P,Hclvonsteyn,J .Jehee, 
Loide!' Br.Thooticus, .Samenkomst: 11,10 uur.Velum,ploin. . 
Lens 3 R, Overtoom·, J, Kicbort, Th, v, Domburg, H, Heek ,A,Klein BretGler,H, Blanken, R. v,d, Velde, 
W,Eggors,R.v,d,Wal,J.Drost,A,v,d,BoGk. Res.G.v,d.Kley,J.Hclt, Leider, dhr J.v,d,Wal. 
Lens 8 J, HGins ,C, v, d, Geld, G, IJsebranas ,R. de Jong, R,Brandonburg, F,Neccke ,H,Mejari, R,Camp-
hui~on,F.Herr6mans, R, Wilmd ,.R. Blok. Re:,. J.Baptist. Leider:dhr J,Bcrsbocm, · 

""( ; =:::-:================-======-==-=-=------

~rogrD.r'&a junioren en pupillen voor zaterdag 8 februari 1964 
. ' 

3,45 uur !,ons 4 - v.c.s.,i G 1 L 6/4 V 1 
3,45 uur Lens 5 - D, H.C 4 G 1 L 5/3 V 2 
3,45 uur Rijswijk 5 - Lens r:: Terrein Schaapweg 
3,45 uur Rava 8 - Lens 7 Terrein Zuiderpark 2e gcd, 
2.30 uur Quick 12 - Lons 9 Terrein do Savcrnin L..,hmanlaan 
3"45 uur V.V.P.13 - Lens 10 Terrein Zuiderpark 
3,45 uur Wcsterkwartior 11 - Lens 11 ~crrcin Duinlaan 
3,45 uur Vue 14 - Lons 12 TC?rroin Schcnkkado 
3,45 uur- Lens 13 - D.l!.B,R.K,7 G 2 L €/4 V 3 
2.- uur Lcms p 2 - Lens p 3 G 1 L 6/5 V 1 
2,- uur Lens p 4 - Lens P 5 G 2 L 6 V 3 
2,- uur Lans p 6 - Lens p 7 G 2 L 5 V 2 
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DE OPSTELLINGEN: 

Lens 4 J, de Waart ,H, v, Lmlr,D, v, d, Stc,en, P,Schcutcn,H;Mesker,C. v,Egmrnd, G, Raaphcrst, J ,Cob-
1Jen, F,Mcsker,Th, Brochard,H,Brandenburg, Res,J,Licshcut. Leider; dhr. Av,Gastel, 
~2:!U R,Br&ggcmans,J,Groothuizcn,F.Meijcr,H,Rethkr

0
ns,Th,Bruins,N.Koot,F,v.d,Brcemcr, 

V, Vervaart, R, Eikclhof, J ,Middcldorp, J ,Heins, Rcs,R, v ,Acker, Leider: dhr C, v, d, B.:wk, 
_Lens~ R.Ovcrtccm,J,v.d,Zalm,J.v.Dissel,H,Suijkcrbuijk,F,v,Bcheemen,R,Ravenstcijn,R,v, 
fü:oekhuizcn,F,Straathof,S,Tctt0rc,M,BroGkc,A.de Brouwer. Rss,R d0 Groot,C Rooduins 
Leider:dhr A,Linncwccvcr,Samcnkomst 3,- uur Hongclnlaan hcGk Lc0vesteijnla:in,, 
Lo,:p, 7 G,Crama,A,Claasscn,A,Duijm,J,Nuyon,A.v.Es,Th,Duijs,C.Reabcl,Th,Jansson,H,Hassing, 
C,cb Jcng,J,Jonker. Res,A,do Vri0s,JSm0,üc, Loider: Br,Thcotious, 
S2:nonkcmst: 3;20 uur ingang terrein Zuidcrpark 2c gcdèeltc. 
_Lens 9 als v,arigo weck, Leider: dhr J ,Borsboom, 
Sa'ncr.komst': 2,- uur Thorbcokclaan hoek Laan van M0crdervoort. 
:Smê.s 10 A, Vqrvaart ,J. Sohouw,J Cclpa,i. VIGbbcirs ,Ë. Kèol, N.N., Th,Hccfnag,ll ,B,Hcogcvccm,G, do 
E0ogd,J,dc Jr,ngh,N,N., Res,P,v,d,Aar,D,Holt,R,Guit, Leider! dhr,E,Sai'oloa.'" · 
Samenkcmst: 3,20 uur ingang Rava-VVP terrein, ' 
!~E-11 C,Grimborgen,J,Holt,J,Bl~k,B,v,d,Sprong,H,Egbcrts,B.Lustcnhouwer,G.Stevens,H. 
Craria,T,Hecrséh0p,H,Bijstervcld,A,Luscuere. Rès.H,Ovcrbcek, Le;r.der: 'dhr C, Vervaart. 
Sancnk~mst: 3.15 uur Thorbcckelaan hoek Laan van-Mc0rdervoort. · 
~_ons 12 A,Tim\.Gnbroek,G,Duyvcstcijn,F.v,d,Berg,Th,Jansscn,A.v,Esson,J,Kaandorp,P,Heemskork, 
13,Epskamp,A, Hambrcck,L, Jungschlägor,A,Bilderboek. Res.C .Lamet, P. v. d.Brcomer. · 
Leider: dhr P,Epskamp, Samenkcmst:, 3,- uur ingang ADOstorrcin, · · · 
Lo~J.2 C,Grocn,P,v.Dijk,F,de Hccr,L,Duijs,H,Vcrba.rendse,J,Dcmeyer,R,v,Wasscm,Th,Thomasscn 
A,Jcheo,A.Eykmn.ns,F.Hclvcnsteyn. Res,A,iloggia,J,Schutte, Leider: ·,1.hr A,Blok, · 
.:ó,:,:i_s P2 P.A. de Haan, F. Düss,oldcrp,C; Schrovor, R,Kraanen,R. Bogisch, G, Vredev3ld, P. v,Dno:_,.eren 
G,Cromborg0,P,dc Vrios,A,Hoek,G,Vcrvaart. Leider: dhr A,Bcgisch, 
Lc:çis P3 P,Mil tcnburg,H. Dankers, P.F. de Haan, P. Blanken,H,v,Leeu'!{en, C,v·. Dc(Üen,A,Huis, P. 
noorcma,F,Cobbcn,J.Ricntjcs,F.Klink. Res,B,v.Gorkum,N.bijsselblcèm.Leider:dhr J,v,d;Knaap. 
]:,_c:c.H P4 W,Hesen,P ,Mandcrs, R,Hcefnagol ,P,Cormcnt, H,v, Borlo, T.Mars, B,Hoefnags:Jl, W,Englcbcrt, 
C,J.Grcon,'il,Schcltens,H.Lieffering, Res,J,Meysborgh. Loidsar: dhr L,Pinkse, .. 
~-s~s P5 E.v,d,Brock,A.Hcitink,H.Booms,J,Egborts,H,Schwab,E,Vorsohoor,J.Koctman,J,Vink, 
~',,de Klcyn,E,de Grcot,R,Bcs. Res,A,Rccuwi~k Ldd_er: · dhr P •. do Haas·;.·: : .· · .. · -. :: 
J,ens P6 R, Krul ,c ,Esser, P,Mcurik, F,Teunissen, R. Vinker..atcyn,B,v. Gorknm,C. de Brabandor,C,de · 
r:;~•aaf ,L.Rcthkrans, P. Lustenhcuwor, G, v. Bovoron, · Lcidèr:dhr c·_.a.e He0r. · .. · 
7,cns P7 F, do Vos,N,Hocfn'l.gel, P, D0mburg,F,Kuip, F,Merkus, R.v, d, Steen, il, v,Dorp,R:Pellikaan, H, 
Ove:,:,tcom,M,Ko1>penol"R,Pcters. Res,P,v.d.Stocn. Leider dhr. C.Kras, 

i -- • • ' . . , • . . . . 

Attcntie,juninren en pupillen! 

~.f.s~hrijvingen: vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 uur aan dhr.A.v,Gastel tel: 339900 
1Jio,;-0pknmrmt. i-v.m. hun nict-opk0men-in het afgcl<>pen wöckeinde vtcrd,,n A. dcr·Vries, R. -v. 
ilGkcr,J,Smccle,J,Lieshcut,H,Ovcrbock,J,Schuttc en A,Bcggia voor twco wedstrijden als 
:,:·cocrve opgesteld, R, de Greet krijgt ·wegens te laat afschrijven één extra rescrvebeurt 
te vervullen. 
Rc~scrvcpro"grnmma: . . 
:':•1 d.c zaal Martcrrade 14(alL:en als de wedstrijd Quick 12 - Lells 9 is afgelast) ,lcid0r: 
cth::: J,Bcrsbocm. Aanvang 1,45 uur: 
F • v. d,Borg,A, Bilderbeck, G,Duivónstcyn.,A,v ,Essen·, T,H0e;rschbp,A, Jehee,A, Luscu0rc,H, Verba
:-o:ndsc, R, v. Wassem,A,Tinncnbroek, B, v ,d, Spreng, P. v, Dijk, J',Domeycr, J ,Kaandorp,C, Lam~lt, · 
I!\ do Heer, J, Baptist. ' · · · . · · 
~ ' . ,. . 
.. an•rang 3, 15 uur: Lens 9 Gn S,Tettê:,ro,J, de Jongh,H,Egberts; · 
.tê de zab.l' de Gkcynstraat 51 ( alleen als onze velden a!'gekeurd zijn) ,leider: dhr A,v, Gantel 
Lanvong 1,45 uur:Lens 10(bc,hal'Ve •J', do Jcngh on· D.Hêlt) met C,Grrumbergon,H,Bijsterveld 0n 
Go Stevens, 
Aa::1vang 3,30 uur:Lons 4, 

,. 
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uit het v0ld werden gestuurd. Hierna kreeg Lens het heel ge

makkelijk en kon zond0r moeite con 6-1 eindstand worden bereikt. 

Huld0 aan de negen dapperen, dio over e:m uitet0kendo wed

strijdmentaliteit blekon te beschikken. 

Die goede mentaliteit loken aanvangelijk ook do acht spelers 

v.°"n ]:,sns 8 te bezittcm in de wedstrijd tegen koplopc:- Rijswijk 

8. In de 8er~te helft was de Lonsv0orhoe:l.0 ::iclfs gevaarlijke,: 

maar hole.o..s was het schot ·volkorn.0n zoek" Do Rij swij lcvoo:i ... haede 

v1as minder gevaarlijk, ~,el profiteerde ::;ij handig va::i ee::i 

drietal foutjes in de Lenr,defensie. Rust J-0. Na de, pau~e ge

loofde iedereen het v;el, er werd door de b0ide ·coams duchtig 

met de pet naat gegooid, Rijswijk voerde do stand nog op tot· 

7-1 (R.Gclauff had de Lenscer gered) en to,·,n kwam tot ieders 

opluchting het einde. 

Van het wedstrijdfront 11 
Lens 1 trekt naar Rottordam om te bekeren tegen Tediro, 

Met dezelfde· instelling on ov0rtuiging als tegen Moor

drecht zien wij Lens in de volgende ronde. 

N.B. Voor deze wedstrijd op Varkenocrd is een royale 

bus besteld. Gaat dus allen mee, want mot Uw steun zljn 

onze voortrekkers tot grote dingen in staat. 

Lens 2 ontmcet hekkesluiter Westlandia, theoretisch een over-~. 

winning è.us • 
Maar men weet:" Eon kat in het nauw, ma'.lkt rare spron

gen. In ieder geval zien we hier twee winstpunten, 

waardcor do positie op de ranglijst bijzonder fraai 

gaat worden. 
Lens J 'gaat bij de buren op. bezoek. 
--- Dat Spoorwij k voer Lens een bij zondern lastigo tegen

stándcr is, staat onomstotelijk V'.lst. 
Toch moet hier tenminste één puntje vandaan gesleept 

worden; Heren laten we bewijzen, dat do conditie niet 

onder het ijs is blijven zitten. 

Lens 4 speelt tegen Archipel. 
Gezien het uistelronde resultaat van afgelopon zond'.lg, 

moet ook togen Archipel oen overwinning in het bereik 

liggon. 
Lens 5 treodt op de Schenkkado aan tegen VUC 8. 

Vle durven· hier geen v.:,orspelling te. v1agon, maar Lens 5 

_ kan uitstekend voo_r de dag komen, Wie weet •..•.... 

h~'13-2 heeft h0t afgclop:,n zondag lelijk laton liegen, mede 
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dCor het feit, dat het zesde incompleet op de piste 

verscheen. 
Hopenlijk zondag a.s. tegen Valkeniers 2 een beter re

sultaat, maar laten ·we dan beginnen mot allemaal te 

verschijnen. 
De wedstrijd begint om half drie, dus wo kunnen wel aan

nemen, dat tegen die tijd het bod wel verlaten zal zijn. 

Lens 7 heeft zich aangemeld als.kampioenskandidaat, door een 

prachtige overwinning, waarmee tevens een eerste piaats 

op de ranglijst eon feit werd. 
Heren, 11 jongG klaren" het gaat goed. 
HMSH hot volgende slàchtoffer? UJ 

Lens 8 staat troosteloos onderaan, dat dit te wijten is aan her

haaldelijk niet opkomon staat vast .• 
Jongons het kán nog, laton wo hot .proberen. 

Met een elftal kan hot achtste stellig betere resultaten 
boeken. · 

Voetbal een teamsport? 

Er v1ordt. wol eens bev1eerd, dat voetbal een teamsport zou z2Jn, 

oen bewering die j .1. zondag door maan liefst der.tien mensen ra

dicaal werd gelogenstraft. Genoemd aantal mensen moendo_n.l. 

zender meer van hun wedstrijden weg te moeten blijven; ·zonder 

zich, daarbij maar in hot minst om hun uiteraard zeer gedu

peerde elftalmakkers, te storen. Vooral de elftallen 4,5,, 6 

en 8 werden zwaar door wegblijvers geteiste:t<l., waardoor twee 

zware nederlagen ( die van 6 en 8 ) zonder meer zijn ver

klaard. We kunnen met dé 1iest,e wil van de wereld geen excuus 

vinden voor het gedrag van de wegblijvars. Het smoosjé.: 11 Ik 

dacht, dat h0t toch niet doorging" gaat in geen geval op en 

als men aan con oventu0ol doorgaan zou twijfelen dan bestaan 

nog altijd afkeuringslijsten! Do horen Linnewoevor en van do 

Steen zijn niet langer van plan telefoontjes over doorgaan van 

wedstrijden to accGptoron van monsori die vlak bij do kourings

adressGn vionon. Zondag j .1. bobben een aantal Glftallon oen 

heel nare middag gehad door toedoen van hun eigen, onverant

woord handelende, elftalg,motcn. Laton de wegblijvers zich 

dat voor1;l heel goed bewust 'zijn, zodat in de toekomst een 

dergelijk a-sociaal on van weinig clubliefde getuigend gedrag 

achterwege zal blijven. Bij twijfelachtige woorscmstandigho-

den dus: oven do moeite n0mon do afkouringslijsten te bekij

kon,niet de EG te bellen, die heoft zondags wol wat anders 
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te doen! Het kost hous niet zovoci mooi te on Uw olftalgonc
ton zullen U dankbaar zijn! 

Hoewel Trini Lope z ................ .- •••••• 
dolgraag bij ons had willen spelen, teneinde ziJn publici
teit voor con select gezelschap op to bouwen, hebben wij be
sloten do 11 Cellar Jumpers" dG eer t-3 gunnen op zaterdagavond 
a.s. (8 februari) om 20.JO uur hiertoe in do gelegenheid to 
stollen. 
Het belooft eon gezellige contactavond te worden in Carnavals
sfeer, waarbij ieder0en, dus jong en oud, in iedere gewenste 
kledij welkom zal worden geheten, 
Misschien heeft U nog nooit gehoord van de 11 Cellar Jumpers" 
(wij cok niet, tet we ze eenmaal hoorden en in tranen uit
barstten!), maar hot belooft hool wat. 

· Politie zal aanwezig zijn, om het verkeer in goede banen to 
leiden. Tevens zal deze politie or op toe zien, dat or niet 

_ met bierflessen, tomaten en andere lekkernijen (chocomel en 
worst) wordt gesmeten. 
Tot zaterdag! 

Contactccmmissio. 

Ik droom ervan. 

1. Ik droom ervan oen ster to zijn, 
Een ster dan QP de planken; 
En honderdduizend mensen mij 
Om mijn schone spel bedanken. 

C J'. Ik droom ervan oen ster te zijn, 
Een van die vootbalheldon, 
Die honderdduizend mensen doen 
Genieten op do volden, 

5, Ik droom ervan een ster to ziJn, 
Die daarboven staat to stralen, 
V/aar honderdduizend m::,nson van 
In hun oigon taal verhalen. 

4, Ik ben geen star, geen voetbalhold, 
Niets doe ik zo goed als missen; 
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En als ik onder de doellat etend, 
Zcu ik honderd karen vi~~on. 

6. Ik bon geen ctej _ _..,. ik r,3cf caon licht" 
Men mn.g [.'lij dwaallic!:t ·!"1G.ten. 
En als ik cenw ga}·torvcn .bran, 
Heeft men mij :::·ap vergeten. 

2~ Ik sta ;.-iict. op het. schouwtononl, 
Doch :ü'.; slecht.s in do rijen. 
Mijn rol il:) enkel de auteurs 
Om hun schone spel bonijen. 

• Troubadour. 



. E L E N S R E V U E. 
Weeltblad v.d. R,K.v.v. "Lenig en Snel". 

37e Jaargang no 24 13 februari 1964. 
, 

Lens Z~tMenda. 
Do: 13 feb: Junioren training. 
Vr: 11, feb: Junioren training. 
Za: 15 feb: Junioren 4-5-6-7-9-10-11-12-]Jl. 

Pupillen 1-2-3-4-5-6-7. 
Zo: 16 feb: Sènioren 1-2-3~4-6-7-8. Junioren 1-2-3. 
Ma: 17 feb: Junioren training. Clubavcnd. 
Di: 18 feb: Jmiicren training. 
\7o: 19 feb: Senioren training, pupillen training. 

---··--
Onder de Kromstaf. 
Mochten wij schrijven, dat het symbool van 

de, voorzittersfunctie; 11 de hamer", inderdaad in ons bezit is · · 
en zijn diensten verricht, anders is dit met de kro:nstaf. Dit 
teken van waardigheid en gezag past bij niemand van ons, o{het 
moest zijn op 5 decamber, een of meer uurtjes in de huiseli.JkG
kring of elders, teneinde het feest van goedheid groter schijn 
van echtheid te verlenen. · 
De bisschop moge zelf waarschijnlijk wel van tijd tot wijle 
enige aandacht hebben voor onze voetbalsport, voor het gewens
te contact met de voetballende 11 beminda gelovigen" heeft hij 
de katholieke verenigingen een priester als zijn vertegenwoor~ 

. diger toegevoegd onder de naam van geestelijk advis,mr. Lange 
tijd geleden had een van onze Haagse Katholieke verenigingen. 
een geestelijk adviseur, die in zijn club een der• ate grote 

. activiteit ontplooide, dat men mincof meer geksch.:;rand bews3r
de, dat· hij voorzitter, secretaris en pênningmeestor. tegelijk 
was. Hij ha·d k;mnelij k groot plezier in de voet\lalle.rij. Op een 
andere manier ·was dit laatste ook het gilval met. onze .ad.viseurs. 
Vqlledig belangst0llend, altijd ber0id tot b0spre.king,m_ zou-: 

~den zij echter nooit de grens van hun bevosgdhed0n willen 
overschrijden. En inderdaad is het besturen niet hun taak, maar 
die van anderen, van voorzitters b.v. 
Vindt de bisschqp het gewenst, dat e,m katholieke v0r0niging, 
v1il deze zijn goedkeuring hebben, plaats inruimt voor ean 
geestelijk advis0ur, wij denken er niet anders over en hebben 
·hem die plaats steeds van harte gegeven. Tussen hem en het be
stuur heerste altijd de best mogelijke verstandhouding. 
Kapelaan J.v.d.Bergh was d0 eerste. Aangezien Scheveningen de 

= 
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bakermat van Lens is gevmest, lag het voo:: oa hand, dat de eers
te adviseur aldaar zijn standplaats had. Hij woonde in do pasto
rie aan de Oude Scheveningse weg, v1aar de kerk staat van de H. An

tonius Abt, tot welke parochie voorzitter J.Haket en secretaris 
J.Boone behoorden. Zijn benoeming kwam pas eon jaar na de oprich
ting, nadat eerst wat bezwaren tegen do oprichting van do jonge 
veraniging moesten worden onrvmnnen on op 25 november 1921 de 
bisschoppelijke goedkauring word verkregen. 
Negen jaren lang kregen wij do gelegenheid zijn vriendelijkheid 
en goedheid to leren kennen, voorzover zijn bescheidenheid ons 
daartoe de kans bcod. Hij bleef wars van opdringerigheid. 
Op 1 november 1922 bij het verschijnen van het eerste nummer van 
de Lensrevuo·gewaagde hij reeds vtn do onmisbaarheid van eenheid 
van leven on streven onder do leden. "L' Union fait la force". 
Dat eon energiek bestuur de aftrap had gedaan, was van den begin
ne af een iè:der duidelijk, maar dat er zo spoedig reeds doelpunt
jes zouden worden gemaakt, had niemand VJrwacht en kan allen ver
klaard worden door het keurigo seJi!GllSp::,l v,~.n allen, die mot op
offering_ van eigen kansen, d::, bal steceds ,1::,3:;: naar hGt ccentrum 
wist,m _terug to l"OrkGn om ve.n daaruit d~ bèeslissendo schop te 
laton doen, die de victcrio verzekorc~e: (zo l:,0s ik in 11 [;u Pers 
in Lens" Gedonkbcde 1945.) 
Met km vierde Lens in het St.-P.gnesgobou~• aan do BeJklaan het 
eerste lustrum 0n in de bovenzaal van Emma h0t tienjarig bestaan. 
Bij gGlogenheid van zijn 12½ jarig priGstorfe:Jst bood Lens hem 
oen biografie aan over Petrus Canisius, die hij als eventueel 
bouv1pastoor. tot patroon van zijn t.J bouwen brk reeds had'·'gedood
vcrfd. Het was bij deze golegGnhoid, dat ik mce-,ndo op te merken, 
hoe mijn collega bestuurslid or prijs op stelde, als hij hot ca
deau zou mogJn aanbieden. Ik stond hot hem gaàrn0 toe,, waarop hij 
lilG toev0rtrouwd0 hom er eon g:t'oot g:,noog:,n me;:, te hobben gedaan. 
Het bleek or mijn laatste kans voor gc,1e.2st tJ zijn: wainige ·w:,ken 
+ator overleed hij. Zo iots is eon uniek lesje in ons leven: 
goed zijn voor elkaar, nu or do tijd nog voor is! 
Kapelaan v.d.Borgh begon zijn pastoraat in 1931 t0 Zioriksee. • 
Op zijn gouden feost in Naaldwijk, toen de h~c;r H.Houkos als bo
stuursél.fgavaardigd0 hor.i kwe.m coDpli• ç;ntc:r::n, ,vist de jubilaris 
zich Lens 0n de Lcnsa:rs no€i' uitstokand to h3rinncrJn. 
Lens behoefde niet ta zcokon naar een opvolger: do bisschop van 
Haarlem wazs l\apelaan A.F ~Olsthoorn ar_n, uit dezolfde pnstoria. 
Het word een korte vrougdo, slechts van oen· jaar. Hij hiold bij 
al zijn opgov;okthoid van dicpzinniga b-3schouwingon. 11 Ja, vrienden, 
de w0rold looft in 00n intGrcssantc tijd. L,at èr goud op, ,~iat er 
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uit voortkomt". füit was toan in de dagon van Hitlers opkof!lst. Hoe 
interessant het werd, h<Jbbon wij inmiddals bolc_,fd. In 1932 roods 
stonden i•e weer ver"oesd op straat. Kapalaan Olsthoorn word lat0r 
de bekende schipporspastoor. 
Reeds dachten wij, dat ook de dorde adviseur zijn domicilfa td 
Schev0ningen zou houdon, naar dat h"vmm andors uit. t:on 1:1oot v:et:m, 
dat Lens zich niet belw~.do als parochiëel, maar als interparochi
ëel. De Scheveningers hadden hun meerderheid in bestuur en loden 
al lang vorloren. En_ zotder te ~•illen bewaran, dat wij van hc,t 
zeebanket waren ov0rgegaan op do Haagse ...•.. eh ...••• hopjes, was 
het na 0ven wonhoh helemaal niot vreemd, dat de niom1e advisour 
.•onder één dak woonde met de deken van 's-Grav.-inhago. Zijn naam 
'was KaFelaan E. Stol wij k. Nagonoeg geen .bastuursvorgad0ring, of 

· hij was aanwezig. Zelf geen drukke prater, wist hij ,:los to be-,. 
to'r te luisteren, wat hem als hot or op aankwam, in s-taat st;,l~ 
de oen zuiver ocrdeol to vormon over besprokcm kwostia§ •. Bij -4,ons' 
12½ jarig bestaan_ vormden wij op h0t Regantossoploin oen groep 
rondom adviseur Stohlijk om do fotograa:f het stuk te ·lat011 vor
e0uwigcn. Later kwam Lens door heffi in aanraking ·mot. o·en aantêJ .. , 
doofstoramon, die wild0n voetballen en in do club wilden worde~ op-

- genomen: Dit geschiedde, maar ·had slechts boperktG botolwnis;, Bij 
d0 inbezitneming van Ockortburgh in 1937 was ·het dG hc:ie:r' Stolwijk, 
dio do inzegening verrichtte on de aandacht van de aanwc:izigcn. 
richtto op de botokenis ervan. 
Mijn grote grijze kat,:,r Kees kon bij vergadoringon te mijnent nooit 
nalaten O0n pcosje plaats to nemen op dos adviseurs kniG, wat door 
doze slechts matig op prijs werd gestold. 
In 1940 v1erd hij naar Delft overgeplag,tst om or con r0ctoraat te 
vervullen. Vijf jaar later schreef hij in can feostartikol o.a.: 
Ik d;,;nk aan de g0est van blijmoodighoid, van ondorlingü_ vr:i.cncl-: 
schap,, van hulpvaardigheid an opgewekte arooidslust, aan de tr<>uw 

• 1 " .,,:.il;? van zcv0le vetaranen, dia niet all-Jen L,3ns V1ildcn ver .ai;,Q.o_; .~;3.r 

steeds v.teOr bor0id waren hun schouders onder het werk :te. zetten. 
( slot volgt) P.J. 

--------- ·----·---
Uit' oen bri0f. 

Aan oen brief van pastoor Gront tot de familio Houkos ge
richt, ,,aarvan ik inz~ge kreeg, ontleen .ik het vclgend0: 

Wat zou ik graag nog ·eens op vrijdagavond i.n huize 
Houk0s vertoeven om het voetbalpcolf-ormulior in t~ lGvoron. 

Do Lensr0vu0 ga...~t nooit ong0opond dG prullJnm~nd in. 
Ik blijf op c;lo hoogtu. Zo weet ik bij na all;:)s. Iodor;i ma:rndag-
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och·ter"\d is r:iij rt oarsto bli}·: op Lcz:~3 Gh fd.k. Zo \";0ct j.f~J dc..t- z,:-~ 
gisteren (2 febr1,~,:•.r·i) g,3-~f:)lll18n -l::.ebbGn mat 1--o" Jo zj2t; ik l-_,'.)ll(l 

c.llcu nve bj_j .~ wat van y;;3rclà. bGlarig is. 
M,:,t de· bouw ve.n mi.jn ke!'k ging het b:ist tot voor do 

winter, maar nu is hot dak weer niet op tijd klaar. G0duld bewa
ren is mooi, maar valt niet moe~ 

Groet allo Lensors van me en wens· ze voor de toekomst 
veel succes. Het gaàt best. Doorgaan zo! 

Met vriendelijk0 groeten, 
Fr.Grent,oud G.A. 

-----------------
· Cfficieël 

In ballc te.ge. 
·-No. '51; C.W.Versepmt 

Nieuwe leden: . 
No 488: P.Bremmer. 
No 489: R.J.A.J. de Vries. 
êelgië-Nederland. 
Zondag 22 maart te Antwerpen. 

29-1-1953 

12-1-1952 
3-1-1955 

Melis Stokelaan 2126. 

Arabislaan 34. 
Drapeniersga.2.rde 37. 

Prij'zen: Cverdekt van Fl8.25-F9.15. Niet overdekt van F9.15-F7.50.· 
Stàanplaatsen van F3.65,F2.95 en F2.15. 
Aanvragen schriftalijk aan dhr. E.Sarolea, Mezenlaan 43, alhier. 

. Clubtonue. 
Cnze leden ziJn Verplicht _d0 wedstrijden te spelen in hot voor
deschreven clubtenue. Het spolon in afwijk0ndo kleuren, zoals b.v. 
in trainingsblouse, is dus _niet· to0gestaan. · 

BÖstuursafg0vaaràigdo: 
A.s. zondeg is de heer P.Moershock voor h0t bestuur op ons.veld. 
Dinsdagavond, 18 februari a.s. spe;,lt Lens 1 eén licht v:edstrijd 
tegen V.C.S. 1 op h0t terroin van v.c.:::. Aanvang 8 uur. Opstelling 
wordt zondag bekond gemaakt. 

Bi.i eon afscheid. 
Zondag 9 februari spoolde Gerria van Duuren ziJn 

laatste voetbalwedstrijd in Lens en misschien wél da laatste van 
zijn loven. De volgende maandag immers vertrok hij uit N0derland 
om zich in Australië to vestigen. Het mag ons· spijten: we verlie
zen oÎlZe spelers niet graag. Me.ar \I.TO ncmGn er vrede mGe, als deze 
emigratie zal bijdragen tot Gerrio's gelukkige toekomst. 1,lij wen
se·n hem een goede :i:-eis en in de vreomde geluk on vmlvaart. · 

En evcntuool ••....•• tot ziens! 
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:'rogrrunma :.eninren VC'or ZC'ndag 16 februari 1964 

2,30 
12,-
12,-
12, -

uur Delfià 1 - ·Lens 1 
uur Lens 2 - 07oerden 2 
uur ;itiick Steps 2 - Lens 
uur Tedo 2, -· Lens 4 

Lens 5 vri J. 

Terr.dchter Kogelgieterij Buitenwatersloot Delft 
veld 1 geb,1 lok, 6/4 
2 Terr, Nijkerkla".n 
Ter'r.· v. Vredenbur6hvieg na·ist Overvoorde 

2,- uur Lens r - H,ry,v,3 veld 1 geb,1 lok, 5/3 
. 2,30 uur Lens 7 - -de Valkeniern 5 veld 2· geb,2 l0k,· 5/3 
12, - uur D. Il, C, 10 - Lens Il Ter r. Gem. SpC'rtpark Brasserskade Delft, 

JE OFSTELLIHGEN. 
Lens 1 
C ,v. d,Beek,H, Dietz, "I. Hansen,A, Linn(ll'l'.()ever, R, i:{ç,odbC'l, J ,!bs ,G. Looyenstein, W, v.Eyden,H, Rooduyn, 
J,v,Dijk,W, V0nderbr,s, Res, J,v,d.Kn'1:ip,B,Henddchs, · (F 1 50 senioren 
Samenkomst. · 1, - uur clubgeb0uw. Reis per bus, Prijs v0or supp0rt __ e_ rs( F·, ~,• 

75 .. juni~ren en pup, 
Lens 2 .. 
R. de \il.'1r..rt, H. Kemper, J, v, d, Kna'lpj R. Blrk,B. Hendrièhs, Th. v. d.Kleef, L~Hendriohs,H.P ,v.d. Spek, 
H,J'.lc()bs,L,Th()mas,P,de H:lr!S, Res,P,Gulikers,G,de Z,djger, Leider: dhr. L,te Mey, 
Lens 3 . . Grensrechter:P.Gulikers S.'1IDénkrmst:° 11uur clubgebouw. 
G, Halleen,A, 'förm 1s-, G,Kempernmn, J ;Meyer, C, Peeters ,1!,·v ,Hel vensteyn, J, :/i tting,J, Rigmen,H, Nieu-
wenhoven,B, Steyn, J, v, Kleef, Res.P.Burghouwt,G.Ekelmnns, Grensrechte!'.: P,Burghouwt. 
Lens4 - · 
A, Verbarendse, L,Hanssen, F, .Juym, P,Schul ten,N, de Gruyter,M.Heerschop,L, Janssen, R, PC'lman, 
N. Pannekeet, G. de Ho"gd, \'/, Burgh0uwt, Hes ,M, Bruinsma, J ,Kuypera. Grensrechter:)l,Bruinsma, 
Lens. 6 , . · · · · · · · . · · 
M, Suykerbuyk,M,D.'1utsjE ,LÖwenstein,A, v. i7e~rs, J, Brochard,S,Dijkstra,C ,Kras, J ,Bussel ,C, v, Gein, 
H, Vroomans,N,Drabbe, Res;A, de Jong,G,Jehee. Grensrechter: A, de Jong, 
Lens7 - · 
J, Frijters, J .Brm,A, K:ról, R, Becker,A,Hoppenbrouwers, J, v, ilesting,A, v. Luxemburg, R, Wüstefeld, 
A,Hoefnagel,J,Jager,Jl,Na:1step.'ld, · Res.H,Lau. Grensrechter: H,Lau. 
Lens 8 --
D. v. Lieshout ,J. Warmerdam,A, Peels, W. v. d,L 1.c.n,F ,Bierh0f ,A.Buys, J ,Grneheveld, 'r, Jansen,R, Gelauff 
J.de Bcer,H.v.Dijk. Res,H,Lüling,F,Veelbehr,N,Osse. Grensrechetr: F,V,ielbehr, · 
Verzamelen: 11 uur bij Capitol Lodsduinseweg, 
Afschri_jven vóór zaterdagav,.,nd 7 uur '10n de heer J,Linneweever,Slijkeinde 21 Tel:639090 
b.g,g,dhr.H,A,v,d.Steen Tel,6)2422 
Prcgrmnma, Senieren vonr Z0ndag 23 .februari 1'964 
2,- uur Lens 1 - R.K,D:,;.o,, 12,- uur P. •.K.2 -· Lens 2, 12,- uur L8ns 3 - Verburgh 2, 
2.- uur D.V.C,2 Lens 4,. 12,- uur Lens 5 ·- Or.Blauw 3, 2,30 uur Or.Blauw 4 ~ Lens 6, 
12,,:. uur Dunn 5 ~ L'ens 7, 2,- uur Lens 'R - N,LS,4,· ·. 

. . . . . i. ----------~-------------------------
Programma Junr•ren v'"'nr z~ndag 16 februari 1964. · ·_ 

· 12, - u•1r Lens 1 - V.V. P, 1 . G 2 L 15/ 4. V 3 
1,45 uur VelA 2 - Lens 2 Terr, ·te Wateringen 

. -3,0-- uur Qui~k Steps 3 - Lcris 3 Terr. N:ijkerklaD;n, 
DE OPSTELLINGEN 
Lens 1 .. 
A. v, d, Leeuw ,J. v.Adrichem,C, v,Egmrnd/11.Verbarends·e,H.Me'ske·r,C, v. B1.al ,B, Zoet ,K,Keetman, 
f,Wubben,L,Rien:en,R.Schlüter, · Res,C,de Hoe·r,J.Cr:bben.' Leider: dhr. A,v,Gastel, 
Lens 2 - · · · 
Th, Suykerbuyk, A. Knelenian ,A. v_, Egmrnd, ·J. Hel wig, J, Verhaar, P, Hel vensteyn, H. Grooth1.üzen, J, Lukas
sen, W,Eykelhnf, R.Pet ers, F. v, d. Bc,ok. J.es ,J, Ravesteyn, R. v, d, Velde. Leider: Br. Theoticus, 
Lens. 3 , $amenkomst: 1, - uur Leyweg hoek Hengelola!lll, . · . 
R,Overtcom, j, Kiebert, Th, v, D0mburg,J. brC'st ,A,Klein Breteler, 'il,Eggers, J. Jehee ,H,Hoek,R, v, ei, 
llnl,J,Holt,A,v,d,Bee:k, Res, H,Blanken,G,v.d,Kley. Leider: dhr. J,v,d.,,/al. 

-------------·----=---: -=-====---------
Pr~gramma Juni~ren voor zaterdag 15 februari 1964 

3,45 uur v.c.s.4 - Lens 4 -
2, 30 uur Celeri tas 7 - Lens 5 
3,'45' uur Lens 6 - H.B,S.9 

· 3, 4 5 uur li:0ncordia 3 - Lens 7 
3,45 uur Lens 9 - H.V.V,7 
3.45· uur Lens 10 - I\,V.C-13. 
2,30 uur Lens 11 ,- •-t',.lick 1.4" 
2, 30 uur Lens 12 - s. V. '.35 
2,30 uur Duind0rp SV 8 - Lens 

Ver;,oli,: Roscrve·oror,:ramma: . 

Terrein Dedemsvaartweg, 
Terrein Leyweg 
C, 2 L 15/ 4 V 3 
Terrein Brasserkade Delft 
.G 1 L 6/4 V 1 
G 1 L 5/3 V 2 
G 1. L 5/3 V 1 
G 2 L 5/3 V 2 

13 Terrein Lens G 2 L 4/6 V 3 

In do zaal Herscholstraat. Aanvang 3,15 uur 
H, Branden burg, Th ,Brochard, Th,llruins, J .Cobben, C. v ,c,gmond,rl. v .Lour,H.Meskcr ,G,Raaphorst, 
ll. Rothkr"ns, P '.Schoutcn,D. v, d. Stc,,n,J, do \'ls.c1rt ;J. Groothuiz,m. 
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Lun_r. .4 
alr vorige we0k m9t .J.Grnothuizen i.p.v.B'.Hc,sker. Res.' J.'Licshout.Leïdér: cU\r' A,v-,Gastel · ,;::ánenkc-nst: 3. 30 uur op ho_t Lens-terrein. 
Lens ~j · 
::.:i-s-;-Örige ""ek :net }', v .Bohe.:,men i.p.v. J ,Gr0othuizen. Res.R. v ,Acker.Leider: dhr. C. v. Beek S8.Jt.éi1Kc~msi': 2 ."- uur Leywcg hoek Henc;clole.a.n. ;,Q.!}_~_€ ' · Linneweever. aJ.n vorige weGk_met A

1ClàaGsen 'i.p.v.F.v.B0he,;men.Res.C,l'lm,è~y.µ,H.de Groot.Leider:dhr. A, 
'·cns 7 . . .. 
G. ë;"rämä,G. Ysebrands ,A. Duym, J ,Nuy~n,A. v .~s, Th .Duys ,c .Rcabel, TJ:Ï, Jan'ssen,H,Hassing,C, de Jong, J . .:ïnnker. Res.J.Smeelo,A.dc Vries. Leider: dhr. L.to l,1ey.Sm1onk0rnst:2.45 uur Vcluweplein. 
L~39 · 'lï:-E:om1e>nhov0n,H. Verhougd 1R. v ,d,Bèmt ,IC v. Velzen,R. v .B0heemen,P ,de Jongh,A.Hops,A.Janssen, I: .B J.kkers,A.Kortek<a.s, Il .Keetman,Rés :R. NièuwèrJmis. Leid.er: dhr.' J .Borqboorn, :i·oUG ·10 ~.,... --. . . 
:iC'fó'r-7..:.art,.J ;Behouw ,J ,Colpa,J. Webbers ,B.K0ol, P. v. d,Aar, Tb.Hoefnagel, B.Hoogeveen,G, de Hoogd, , •• Hmabrook,N. N. Res. Il.Hol t,D.Gootjes. Lei.der: dh;r, E. Sarolea. · · · :rJ,'.)":13 11· . . -. - . . -~' . . . : . 
ë;'î.friribor62n ,R .:Guï t, J ,B;I.ok ,B.v.d. Spro~g, H ,l;gbe;;ts ;B ,Lustenhouwer, G. Stevens ,H. Crama, T .Heer~chcp, H .Bijsterveld, A, Luocucre .Res, J. Holt,!{, Ovcrbeok. Leider: dhr,C,Vcrvaart. , LGn~ 12 . . . · · . . . 
A,Tinnenbrock;L(Jungsèhläger,Th,Jansscn,G.Duivensteyn,A,v.Essen,F,v,d,Berg,P.H~ernskerk, J .K&a.ndorp,B.Epskan:p 

1A,_Jahec ,A ,Bilderbeok,Res ,C .Lamot ,P. v. d.BrGemer ,Leider: dhr. P ,1':pskamp. Ler'!s·1) '· · · · -· · G·. Groen;P, v ,Dijk',}' .'de Heer,L.Duys,H, Verba~e~dsê, J :Demeyer, R. v, Wassern, Th. Thomassen,_F ,Helven-stcyn,A .Eykmcens,C .Blok, Rcs. P ,Bremmer ,J, Schutte, Leider: dhr. A,J3lok. ' ' . ·• --. ' . =:.::=== -··-====--==-----=---~-
Lro1,rnrmia ·PujS'illen voor zaterdag· 15 februari 1964 

1 ,45 uur Celor:Ltas 1 ~ Lens P .1 . Terrein Lcywog •. ~- · • · 
· 1 . 4 5 uur L'eris P 2 - Vredenburcp 2 . G. 1 L 6/ 4 V 1 · · ' 

.... · 

1,45 uur D.H.1.2 - Lens P 3 Terrein Bras~erkade Delft. 
1_,45 uur G.D,S.3 - Lens P 4 · '.]'e;rrJ.Jin Noordweg ',fatcringen. 
'1·: 45 ui'tr'°Lohs P 5 : 6. V. G. tl.~ G 2 1 5/3/ V 2 
1.45 uur O.S.C. 4 Lens P 6 '.i:o:c·,,ein•llcokwaterstracet. 1 • 1,45 uur. Lens P 7 1fosterkwartier 4 G, 2 L 6/4-. V 3 DE @P-Sl'ELLINGEN · , · · ·, . 1~:i_n_s_ Î? 1 B, v. d .Lans G,Bruinsma,L.Egberts ,G, Cr0rnborgc ,F. v .Baggum,t;,. v .d:Y r;,lde,H. v ,Hulst,M,de l'lit, H ,Ecgers, J .Düssoldorp,L. v.d. Velde. füls. B,è.e 'Vries ;P Boaupain. Leider dhr.· J ,Bo,.sboom. _S.J.'21,q_J'!cl<qgst; 1. î 5 uur· Ley11èr; Hoek Hengelolc;an. . . . 

~~'~. P 2· P .A, de fü'-'Ln/f!' .Di:,i;'eldorp, C ,SÖhr:overs, R,Kraanen,R.Bogisch ,G;Vredeveld ,G. Vervaart, 
l 

, .• Hook, P. de Vries, C. v ,D,x;len, P, v .Doevèrcn, Res. R. de Vries, C. de Gra.c1f ,G. Vink.Leid.Cr.:_..,Bogisch. L,,_g~_ P .Mil tenburg,H.DankGrs, P.F. de H"an,P .Blanken,H. v .1-èeuwcm, R,GG'tlrilsen,A.Huis, P ,l!ccrema, i .Cobbon,J ,Ricmtjos,R.1'.,otcrs, Ros, P .H.cynen,R. Krul. Per Auto Leider dhr.· J. v .tl.Knaap, . S,:;.mr;;--i.k:cmst: _1. - _ uur in3.:J.ng Lena-terrein. ,.· --;; ... --......,;,cg<_".....i '11.lfosen, P ,l,Ianders ,R.Houfn"gel,M.Bloks, W. Schol tcns, W ,Englebert, P .H~p,C. v .Lieren, I'. 1C.Jn;c, :ël1,Mars ,H. Lieffcring.Res.R,Bos ,M. v. Dorp. Lei dor dhr. L.Pinkse. 
3°rrP.nitomst: 1 . 10 uur Lcy1mg hoek Hengelolaan, . J:.:,1,.~_.P_2 E.v. d,fü.•ook,A.Hoi t:j.nk, Th .Booms, P. Corrnont,E. Verschoor ,H. Schwab·, J.K\,citrnan, Il.Hoefnagel, ,1., Peclllcr,O;GroL'l'l,'ll: v ,Ber1o .Res .n .'de ~Gr,oot ,F .Herkus.,L.Rothkrans. L-ci·der: dhr.' P. de Ha"s. L<';c~:.1'_€ N ;Hoe·fnc1ge'l, J. ,,gborts, C .Esser,B, v .Gorkum, G, v ,Bcu.cren,F ,Mourik,A,Rceuwijk,H .• Overtoom, I:,J.1..,.,sen,F,de Kleyn,R,Vinkostey:1,Rcs.P,Egburts,T.Kuip. Loidor,: dhr. C,· de Heer. · . Sa;,cnko~t: 1.' - uur voor do hoofciing&ng van het A.D. 0. -terrein. ·. •. • · . . . · 
,,o~•c:.?.,.9'. R,Borkcinkamp?C. de Brabander ,F. Thounisscn ,A.Fl?hr, P. v ,Domburg,L. v .Lceunen,N .Dijssel,,,.o::.,r:,(}, Pollik,...an,F. dr, Vos. T.,Jungschl;;gcr ,M. !(oppenol. Rcs. P. v.d. Steéri.R, v.d. :Steqn,P. Lusten-.. ''Y:•,·cr. ;;eider: 'dhr.· G.K0Ii1pcrman. . . . • . · · · ' · · · · ~·-~ ,~;::_TJj,; ,JUNIOREN EN PUPILLEN 
t,I;9.,1:·,::'.J.yin"en: ui tslui tand vrijdagavond tussen 6. 30 uur on 7 ,30:.-uur aan "dhr.:A, v, G;stel .:-;,ma·l;,2ns brc.at 166, tol. 339900. . , 
~;;~\t~:-s::::,om3n: weguns hun·· niet-,:,pkomcn in het afgel,.,pen m,ekGipdG krijgen J .. , Re.vosteyn, R. v.d. Veld, ll.. '~t.r ;?'.mi zen, R.Niouver,huis t1rncmceal een reserve beurt:· A, Boggia wordt. i. y. m. zijn herhaald niet' ,,pL.-;r<:>r:, in af»achting v"'n de beslissing van het Bóstm1r, n:j.et !llDpr opgesteld. 
: 1-··e:~0:!.SJ?!.f..Op:ramma.:In eb zac.l Marterr~de 14 :AlL,en als ,mzc velden a:Ege_kourd zijn.Leider: dhr. , , ,:c.;,·r;::,oorn, 1,anvanG 1 ,45 uur ,F. v ;tl,Berg,A.Bilderbeek,G.Duivcnstoyn,A. v.Essen,F .H~erschop, ;' ,, . Jd.Ga,Jl .Luscucre ,H.Ovcrbeck,II. Verbarendse ,R. v .liasc,em,I., Tinm,brook,B ,.v. d,Spróng, P. v .Dijk, , .' .Dr·'l:cyer,J.Ka.:.ndorp,C.L..1,rnot,F',de Hcc.r J.Baptist,R. de Jong. · · . . ·_._T/J.v2"11-:; 3, 30 uur:Luns 9 en H .i::gbç.rts, R.Niou\19nhuis, S. T8ttero. · · 
: 1,. Je ,,2,al~forschelotraat:Allcen als de ',7cdstrijd VCS 4 - Lc~s 4 en onzo velden afgekourd zi' fl_a):·~tlXJ: 1_._,_1-5 1+g:R.Bcrkenlccemp, P, v .Dor.1burg,,·1!. v .Dorp, J ,E,s;berts, C .fä:;sor ,~'; de Kleyn,P .Lustcnhou{ 

~

1 

~]li~l_, ... kJ.s:A_;,Hcuu;:-ijk,M. Tcunis t C ._de Br,J._ bandcr, P. v. d.'Stccn,R .. _v. tl. Stccn 9 F ._Tcuniss"Cn,A.l!1lohr, W •;· .::.ng.~G-:;e:i:- u,..t!i. de u-r.oot., n. Hocfn.':gdl, B.Hocfnct.g"el ,N .Hcefnagol iH. Pcchl0r., _ , . I,~-::•f;onst:· 1·.15 uur Loyv,eg - hook Hengcloladn of 1,35 uur llerschelstraat • , 7r"':'7u.ï.g ant:0rc 7iij do ende_ élan. 

i ,_ 
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Nee i:1 bed ~aJü de h:::or 1-:.3ct"1arl è.ard.~ oiJ z.LJ!1 p::-aat~~t~::;J.) t:iGn 

w0 b:!:i op ~a'?.1 352 èozoc~:,,tcn~ Eet zi0t O"ï'llc.&r ui.:~, dr:r:.i hot ::rg.st.~ 

leer.! gclcclen is. HouU.on ~o l 

Van hot wods~ri .. idfront 1 
Om de diskictbeker: TediroH- Lees 1. · 

In een zo0r sportieve, spannende wedstrijd is . 
voor ons eerste een eind gokomen aan do strijd om de Districtbeker. 
Op het kleine, knusse, kleiv0ldje op Varkenoord in R'dam was het 
Tediro, dat met snelle combinaties Lens sterk onder druk zette 
en enkele keren dicht bij een doelpunt kvmm. Na een kwartier 
spelen had Lens zich aan de omstandigheden aangepast en bogon 
·nu het Tediro doel onder vuur te nemen. Harde schoten van Hans 
v,Dijk, Gerard Looyestein on Look Hendrichs vonden geen gonade 
bij de uitstekende keeper van de gastheren. 
Jit een knappe combinatie tussen Hans v.Dijk on Hans Rooduyn, 
kreeg laatsgenoemde do kans van zijn loven, maar op onbogrijpo
lijko wijze wist Tediro een doelpunt to voorkom,rn. Na een van 
de snelle rushes van Tediro's rechtsbuiten kwam de bal scherp 

· vo·or doel, waar als een duveltje uit con doosje de linksbinnen · 
naar voren stormde en Ceos v .tl.Beek onhoudbaar· wist te passor3n 
1-0. Na de rust was Todiro duidelijk sterkor en drong ver _op: ·dit 
kwam ze duur te staan, want. na enkele mislukte; Lens combinatiqs 
wist Gerard Looyestcin een van Tediro 's acht0rspelcrs da J;,al- to 
ontfutsolon en in het dool. te wcrkcn,1-1. Spoedig da:'lrna mocht 
Hans v ,Dijk een vrije trap nomen op de rand van h0t strafscliop
gcbied, Hard werd do bal in het muurtj o g<Jschoton, waarn'l hij 
van richting veranderd, onhoudbaar in het.doel verdween 1-2, 
Todiro bleef opdringen en uit oen vGrrc voorzet wist wcdGrom dG 
linksbinnen met een snoekduik de bal langs Ce0s te koppen 2-2. 
Zo bleef hot, vmardoor een ver longing nood zakelijk ,mrd. In deze 
verlenging werd Lens door waarschijnlijk bek,re conditie st&rker. 
Schoten van Look Hendrioh (tegen do lat) en Gerard Looyestoin 
verdienden oen beter lot. Zoals gewoonlijk viol het doo+punt 
toon aan do andere k.'lnt. Tàdiro's• link~binnen kopto do bal hard 
in ·do touwen. Zijn hattrick en.voor Tedir.c de,volgonde rond;::,. 
De toch. wel iets betere ploeg had een vordiGndo overwinning be
haald. Tot slot hulde aan beide verdedigingen, waarin vooral de 
keepers con heldenrol vertolktan. . . . . 
Het is Lens 2 bepaald niet meegevallen do wedstrijd togen hekkc
sluitor Wcstlandia 2 in winst om te zetten. Hot is tenslotte go
lukt door oen 2-1 overwinning de punten thuis te houden, maar 
het heeft allemaal neg al wat moeite gekost. Hot 11 Wcstlandia
systcem" ligt Lf;nsspelors nu eenmaal uborhaupt niet. Dat blook 
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ook dit keer weer overduiê.olijk, wc:nt het lukte het two;,d0 vrijwel 

nooit tot zijn eigen spel te komen. De oersto helft verliep tot 1 
minuut voor rust zonder noemenswaardige gabourtenissen. Hat ,,as 
een op .zoor matig peil staande v1edstrijd met vrij weinig krachts
verschil. lMin, voor rust kon een Westlandia-spclcr een rush van 
M. v .Zilfhout slochts met de· hand afstoppen: penalty. V.. Vendcrbos 
schoot deze correct in. Nà de pauzo slaagden de NaaldwijkGrs .er na 
15 min. in uit oen corner gelijk to maken. Pal na de aftrap zorgde 
H.Jacobs er echter voor, dat Lens opnfouw d.:; leiding nam. Laarne. 
gebeurde or verdor niets mecr,hot s)hllpeil zakto nog • eer en het 
eindsignaal bracht naast· vrsugdci om _de zeg.:; bcslist geen vreugde 
over het v-,rtoondo spol. · 
Eon mot 3 invallers spelende Lcns 3 hacft o.::n kostbar9 2-1 overwin
ning weten tc bahtlcn. op Spoorwij k 2. '.)c L h:,lft gaf -na een zwak 
begin- oen licht Lens off.::nsü,f to zLn, · we.t :,chtor gaan rasultaat 

· oplav,,-rde. Na de pauze wits Spoorv1ijk stGrkc,r, maar hç,t was J .V,ittini 
. . . . ~ . 

dio LGns eon v9orsprong bezorgda. Spcorwijk-kwam nu nog m0er in de 
aanval, zodat onze defensie end.or. zeer zwar:, élruk kwam tc staan. 
Ondanks fol vorwocr slaagè,on do gastheren crin de gelijkm&ker in 
ons dool te werken: 1-1 .. \"ieer was hot Gcht8r J "V:itting~ _die een 
mooie P1JSS van Cor Peeters correct afrcndc'o, zodat Lens opnieuv, 
leidde. Een h0vig slotoffensief van .Spoon1iji, leverde niets meer 
op, zodat lans 3 mut 2-i' won, eon mooi cl'schoidscadoau veer G.v. 
Duuren,dio, wanneer U dit loost, al op wog is naar Australië .• 
Het v-ierde hoeft tegen Archipel 6 goducht. ravancho genomen voor 
do destijds geleden 7-1 nederlaag: mëJt niot minder dan 8-0 wer
den çle b0zoekers van het vald gesp-ield. In de le hdlft, mot 1•ind 
tegen, nam Lens door J,i'iitting on M.Bruinsm:: een 2-0 voorsprong. 
Na. de pauzu liep het nog beter, maar liofät 6 traffors waren hot 
r-:sultaat van--'een doorlop-:ind :y-,nsoffensiof. Good v1crk mannen! 
LGns 5 lood oen onfortuinlijke 2-1 noderle.e.g tegen vue. Voor rust 
was VUC iets sterker, onze d~fonsio kon èa breiende z111G.rtwitta 
voorv,ae,rtsen Gchter tijdig 00n halt tc0r0Gpen. E.:,n misverst.and 
tussen F. v .Dijk en de ui tstokondo keopGncce Guliker werd door vue 
dankbaar ae.ngcgrepon: 1-0, w2.ar1I1ee ook do rust kwam. Ne.. do pauz-i 
spe0lde Lens sterk: schoten van G;JoheG (goed cpdreof) misten 
ma,r net hun doel. Een gbede pass van ·J .I-.uypers bracht J .Jager op 
snelheid, Jos liet spil en k0cP,Gr slechts zijn hielen_ ziGn: 1-1. 
Lons ging door, maqr paal en lat stonden bij schoten van J.Jager 
en G.Jeheo in de weg .. Bijzonder jamm0r was hçt daarüm; dat eon dui
delijk buit0nspoldoelpunt V!lll vue àe ga.sth0r,m opnieuw een ( onver
diond0) voorsprong en W\rcns c1.a ov::.ruin11i.n.5 oplovcrda. . 
Het zesd8 w0rd ·met 1-9 door Ve.lkmiors vvrpli,ttord, · terwijl 
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Lans 7 e0n 4-0 zege boha2.ldG op HNSH. Van 00n verslag g.:,en spoor. 

Teveel moeite? 
Lens~ tenslotte behaalde, mot 10 man spelend, eon keurige 5-1 

zege op oen volledig Velo 8. D0 o,3rst0 d0 b0ste ar.nval leverdo 

al een doalpunt op, viaarna Lens vrij,1el d3 hele wedstrijd st.0r

ker is gGweest. Toch kwam Velo door een dubiGus do0lpunt nog 

gelijk, maar goed combineren van onz0 voorho.;de bracht voor de·· 

rust d0 bal nog tweemaal achter d0 Velo doelman. Ook na do rust 

was Lans, met wind moe, oppermachtig en w0rd de score nog to't 

5-1 opgevoerd, Tllllozo kansen om de score, v0rè.er op t,3 vo0rcin 

w0rden niet banut, ma3.r het was toch al mooi zo. l,k,t eon 5-"l 

z0ge kwam dus h0t einde aan deze sportieve, door scheidsr0chter 

v .rfarrewijk uitst0kende g0loide wedstrijd, waarin L0ns 8 ièër . 
.. goed h0eft voldaan, · ' 

Vp_n het wedstri.idfront 2 

Lens l· gaat naar Dalft voor de zware en belangrijke ontmoeting 

togen Delfia. 
Gezien het goede spel de laatste drie wedstrijden, zi,m wij dit 

duel met vertrouwen tegemoet. Wo weten allamGal ,_,,at er op h0t 

spel stae.t; Het enthousiasme bij onza spoL:irs is ten volle. aan

wezig. Met Uw komst naar Delft bezorgt U onze jongons eon extra 

steun, die bij -deze zware uitwedstrijd hard 0n broodnodig z:ü 

zijn, Voor onze suppertors is epn busreis gJorganisoord. 

Samenkomst spelers en supporters om 1 uur in het clubgobouw. 

V0rtrek 13 ,30uur vanuit )rnt clubgebouw. 

De prijs bedraagt F 1.50 voor· volwassanon en F O. 75 voor do 

jeugg. Zorgt U er vooral voor tijdig aanwezig to zijn, dit"om 

telourstellinge·n te voorkomen. 
Lens 2 krijgt bezoek van Woercl,en. 
Bij eon overwinning gaat hot or wel bijzonder fraai uitzien 

voor onze 2e aflGvering. Gezien do resultaten moeten die 2 

puntjes or inzit ton. r,c zien 1-Ioerden a,s. zondag dan ook mot .· 

een illusip minder naar huis gaan, 
Lens J hoeft de sm:1ak van eon overwinning geproofd. Lokk~rdor 

dan een pilsje volgens velen. 
Zondag naar de Nijkerkl,nn om Quick-Steps do das or.i to doen!!?? 

Lens 4 draait op volle toeren, wat blijkt'uit do grote over

winning in do laatst.0 _tv/oo wodstrijdÓn. Do stand geeft dan cicik 

een oprukkend L0ns ae.n. Dat ToDo verslagen k,:,n word,m staat 

vast, maar dat dit zo gGmakkelijk zal garrn ,,.1s in o.fgJlop0n 

wedstrijden, willen wc echter als twiji-.Îlachtig bGschouwen. 

Lens 5 hesft oen rustdng. L:lts ,,at nu nfot él.iroct nodig 1'iaS .• 

• 
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N,unons da hcron van hot 5o echter dank voor dit royale gebaar. 
Ko moeten echter mededelen, dat de tactiek besproken zal gaan . 
worden; iets 1"1aarme0 do komende togèn::itanders van dit stei·renteam 
terdege rekening zal moGton houden. (rGd.) · ·' · · · 
I,gr.?_.2 laat het danig ar~,eten. 
Vie horen van di:t elftal taal nog tekan, dit zal Gchter wel to . 
wij ten zijn aan de slccht8 rosul taten. Horen het moet anders JQ.,.n
nen; we r0konon da2.rom e .• s, zondag op de :!!ii!'E,gk~i: van· Lens 6. 
J;,o:::.s 7 is hard .op wog e.llo and6re LensGlftallen de loef af te ste
ken. Elk0 week is het prijsschieten bij dit. elftal. V;e kunnén voor 
a.s .zonde.g dan ook alleen maar op een overwinning rekenen. Het tel
raam staP-t kl2~r, heren!!!! 
Lens 8 gaat tegen koploper DHC 10 een zware ·wedstrijd tegemoet. 
Gezien hot gáede spel van j.l. zondag t8gen VELO is hot àchtste, 
mits volledig, beslist niet kansloos, cok al ·staat DHC bovonaan. 
Jongons, knok ervoor en zorg voor do sensatie van de dag, door de 
sterke groGnzweU"ton in het zand to laten bijten. Veel succes!· 

CJ\.RJ\JAV ALS-CONTACT AVOND 
Afgelopan zaterfü,g vond in hot clu?gebouw de traditionele carna-
valsavond plaats. . 
Helaas kon do opkomst niet daverend gono0md worden, wat niet V1egnam ., , . ' . . . 
dat er heel voel gvlachon én ......... 11 geborreld11 is. ·· · 
Wc zijn hot volledig mo.t U eens, als U zegt, 11 We wisten ,het te laat 
we hebben al .iets anders afgesproken". . . 
!.laar het lijkt mij sfork, ~aat U toevallig all0maal al con afspraak 
had,uitg0zonderc1 dus è.,:;gcnon, die aanwezig v~arnn . . 
Volg0nde keer zullen wij U niet· zo 11 vorrassond11 inlichten, maar 
dan r0kon<:m we op U aller komst. ·- _ .. _ 
Iets over de avond zelf. 
The Cellar Jumpers tç,k\<cld:m als de. Shadows zelf. Vlim Burghouwt 
joeg menigeen do stuipen op_het lijf als Dr~cula. De drank deed 
wond0ron en Wim won mot vochtgonoot de twistwedstrijd. 
Pi Scheffer kwam not te laat om jong talent te ontdekken bij Lens. 
:Frans v.Dijk vertolkto la Bwnba als do platenkoning zelf. 
Al ·met al een avond, wm,rin lach - en dorstlustigen ~ij zonder aan 
hun tr0kkon zijn gokompn. · 

F. V.D. 



D E L E N S R E V U E. 
Vieekblad v.d. R.K.V.V. "Lenig en Snel" 

37e Jaargang no 25 20 februari 1964, 

Lens' Zakagenda. 
Do: 20 feb: Junioren training. 

· Vr: 21 feb: Junioren· training. 
Za: 22 feb: Junioren 4-5-6-7-9-10-12-13. 

Pupillen 1-2-3-4-5-6-7. 
Zo: 23 feb: Senioren wedstrijden. Junioren 1-2. 
Ma: 24 feb: Junioren trair,ing. Clubavond. KLAVERJkSDRIVE. 
Di: 25 feb: Junioren training. 
l'fo: 26 feb: Senioren training, pupillen training. 

Onder de Kromstaf (slot) 
Op papier gaan de j.aren snel. In weinige regels 

rennen WJ.J J.n onze beschouwingen Vs>-n het jaar van cp:bichting naàr 
de dag van vandaag. Maar in feite was het een lange spanne tijds, 
waarin zich veel voltrok, dat een zich herinneren waard is· en waar
in door velen ongetelde activiteiten aan de dag y,erdim 'gelegd. En 
in vele van die activiteiten vonden 'wij .de geestelijka adviseurs 
naast ons, om zo te zeggen hand in hand met ons. Schreven ·,lij in 
een vorîge serie artikelen, dat de Lenser niet gemakkelijk to lei
den is, omdat hij geen sulletje is, maar er graag een eigen mening 
op na houdt, over tal van bestuursleden kan een gelijkluidende ge-

. tuigenis worden gegeven. Hetgeen eigenlijk eep gelukkig verschijn
sel is, want deze instelling 111as vaak de basis tot actios in __ e.n 
buiten de club. \ e durfden te loven en v;e durfden van onzG opvat
tingen te gGtuigen. En het warGn door alle jaren de he.ren advi
seurs, die voor de besturen door hun voortdurencl.e· belangstelling 
eerder een stimulans dan een rem waren. Zo ook kapelaan D,Buis, 
evenals zijn voorganger uit de dekenale kerk, die in 1940 zijn in
trede in Lens deed. Bij ons zilveron jubileum ontv1ikkoldè hij in 
een feestelÎjk gestemd artikol de gedachte, dat het voetbalspel voor 

·' de, l3iders en voor de leden van L:mig en Snel een der middelen ter 
zalighoid was ( cok is. P.J. ) , want tijd en mo::iite offeren ten bate 
van anderen, in casu de voetball0ndo jeugd, is voldaan aan Gods 11:il. 
Adviseur Buis vervaardigde ean kort filmpje ~ver een sportdag en 
over training. Ik-h0b het kortalings nog gezien. Het was leuk! 
Even ean typering van de situatie: Op blz. J83 vàn de Lensrevue 
1946-1947 kom ik in oen verslag ever de sportdag de volgando regel 
tegon: 11 : ••••••• dat· natuurlijk ook kapelaan Buis aanwezig was. 11 

Inderdaad was adviseur Buis geen vróemdo eend in de ·bijt. Hij hoor
de er helema~l ·b-ij en 'ililde er ook graag helemaal bij zijn·. Pr~ttig 
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in de omgang, rustig, bezadigd in zi~n oordeel, van alle zaken op 
de hoogte, was hij ons een raadsman als op maat gesneden .. 
Do bisschop deed ons echt geen pleziGr met hem to·t pastoor te be
noel:lon. Hij kroeg eon ste.ndplaats onder è,o rook van Amsterdam. Dat 
was in 1948. Men heeft kort geleden kunnen lezen, hoe ook pastoor 
Buis Lens niet heeft vergoten 0n ook onzerzijds is er van 11 Ui.t het 
oog, uit het hart" geen sprake, · '· · · 
\,achtten wij steeds ai', wie ons als geest:ilijk :adviseur zou worderi 
aangewezen, deze keer werd op vc,orstel van .Cas Halloen een .poging 
aangewend cm kapelaan Nijs benoemd to krijgen. Er bleken geen bezvia
ren en zo !!lochten wij op 1 maart 1948 de jo~gste kapelaan van de 
St.-Paulus begroeten als adviseur, i,ij kenden hein reeds als uitst~
kend redenaar en prêdikant, aan welke roe;n hij ·wist· te beantwoorden 
op do weinige vergaderingen, diE) hij bij,;oonde: Ja, ,weinige, want: 
al was hij St. -Paulus' j ong,~to kapelaan, hij v;as oud g;;noog om reèds 
in 1950 bouwpastoor te worden. Zo raakte Lens _deze vroli,ike, opga-
wekte, actieve priester al gauw kwijt. ·· 
Van zijn opvolger, die naar mijó zegsm".11 mij informeerde, op 15 de~ 
cember 1950 zijn intrede in de Lonssfaer deed, heeft meni!;een nooi-t 
geweten, c,f hij met kapelaan, rector, mo_derator .cf adviseur moellt . 
wcrdon betiteld. Die vraag is nu niot m0er actueel, want· sinds enige 
jarnn vmont hij in Vlaárdingen als pastoor. Voor velE)n uit ons- mido.e 
is h0t nauwelijks nodig over. hem te schrijVGn: zij h0boen hem goed 
gekend, zij hebben hem vaall: -ontmoot op &nza velden, op-vergaderingen 
en clubavonden. · · · · 
Mijnheer Fred.Grent.was godsdiopstleraar aan.het meisjeslycèum, het
gean voer ons betekende, dat wij in de vakanties de adviseur niet 
konden bereiken. Me~ ::root genoegen toonde hij. ons cie .dia's van i)1 
Spanje genomen foto s, terwi) wij ons ook herinneren, ·hoe hij .aan 
de hand van lichtbeelden Gen lezing hield over Christus 'îijkviade vaq 
Turijn. Toen wij de wens uitten een echte cigan Lensfilm ·te zien ver 
vaardigen, gaf adviseur Gr,mt stante _pede de oplossing: . ."Maa.k maar ·e 
draaiboek; ik zal wel filmen. 11 .En. de film is er. We filmàen. van. alle 
an nog wat uit .Lens' rij)c_e leven, van èe E'.anvang tot toen, o .• a • .over 
de aanmelding van Hans Meyer- thans back in Lens 3 ... - :iûs ·pupil-,.lid t 
aan het afscheid van veteraan Cas Bontje, toen deze de voetbalschoen 
aan de wilgen.hing. · · 
Tfon en .een half jaar bleef hij in ons midc~en, · eéri"reéord •. Ik.geloof 
dat het hem ncoit teveel is- gev;eest. Ook onzérzijds. is dé kennisma-· 
king geleidelijk tet vriendêchap gegroeid, gebaseerd.op een zelfde.· 
wens anderen in hun sportlust een_.steun te zijn. Adviseur Grent had 
biljartspel in zijn vingers en zijn schorp oog. Hij° .had evenzeer eer 
goede kijk c,p.'het voetbalspel. Hij wa~ echt op zijn plaats b:i.J ons.· 
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De vorige LonSrevua kon er nog van g01;uigen. Maar ja, ••. enfin, de 
lezer weet het al: nu zijn de Vlaardingers er goed .mea. 
11Lc roi est mort! Vive le roi! 11 Zo is het telkens weer met• de wis-

. selirig van geestelijke adviseurs. Hoe ouder de club wordt, des te 
beter bemerkt men, hoeveel uitstekende adviseurs er zijn en wat 
voor goede mensen het zijn. Zo ook weer de huidige. Het is kapelaan 
F.C. van Kempen uit de St.-Josefsparochie, eon on al sportiviteit, 
in de praktijk.en ook in zijn opvattingen. 
Op 3 · maart 1962· dGcd hij op hoogst originelG wij ze zijn joyeuze 
antrée in Lens als schaatsenrijder op ons Carnavalsfeest. Daarna 
zagen we hem .;feeds enige keren als succesvol achterspeler in 
Lenscostuum a&hter de bal jagen. Ondanks zijn vele andere bezig
heden zien we hem telk:ms weer op de velden en in de vergaderingen. 
Hij leeft mee als geen ander mot lief en le0d van de vereniging 
en van de leden. Altijd blij, al tijd optimistisch,. ec.1:tt passend in 
de kring van spert en spel. Laat de bisschop van Rotterdam hem 
voorlopig maar over het hoofd zien •..... 

. In een Kerstmisbeschouwing ·schrijft hij: 11 ns we beseffen en gelo
ven, dat or oen grote God is, die uis leven bestraalt, een v0rlos
ser en zaligmaker, die ons ontrukt•aan de macht van.de.düistornis 

··on als een raadsman voer ons leven, dan komt er vrede in ons hart 
en kunnen we vrede uitdragen." Dergelijke ,g!31<uigenis ver.kl,.aart 
zijn eigen blijheid. Ziin overtuiging maakt hem ~iiJ: Het is oen , . 
zegen zo n adviseur in ons midden· te· vreten~ 
Nog twee priesters hebben in Lens een ai,ndool gehad in de leiding. 
Door het contact met het St.-Janscollege, waarvan menig leerling 
en oud-leerling ijverig Lenser is, kwar.1èn wij in connecties r.1et 
de paters J.den· Gude on A.v.d.Bosch. Hun optreden in Lens v;erd 
meer dan alleen belangstelling tone:O~ Zij leefden volkom0n mee 
on deelden ir. cnze zcrg,i'n. Nog zie ik pater don Oude ~op van d8 
zenuwen- bij mij thuis na de enerverende avondwedstrijd van Lens 1 
tegen Spoorwegen, bij welke gelegenheid Nico Schouten zijn snor 
verspeelde.· En pater v,d.Bosch ging·in zijn enthousiasme nog ver
dor, liet zich strikken.-vcor Juco. cm. bestuur en was gadurende eni
ge tijd .trouw deelnemer aan de wc€lnsdagmiddeg club. Ook bij hen 
is de liefde voor Lets niet gedoofd. Hoowal beide horen niet als 
geest0lijk adviseur in· Lens werkzaam waren, t:1e3nde ik toch hun een 
plaatsje te moetcm inruimen in "Onder do Kromstaf". 
Ja, _een zegen, zo hebbGn v1ij allo jaren d0 nc:.bijheid van dJ pries'"> 
ter ervaren. Geen boeman om to vertellen, dat dit niet m.ocht on 
dat ·niet mocht, geen vittar, geen albedil, geen pottekijker, maar 
oen vaderlijke vriend, die zelf vreugde ondervond·aan onze sport
en spchvreugdo, \'/ij zijn hun dank verschuldigd en wij .:verheugen 
ons erover, dat wij naar wij menen, enigermat~ mochten bijdrl.'ogen 



tot hun leVc,nsvreugde. Steeds ondervonden wij, hoe zij belangstel-
.. ling toonden voor alle facetten van het werk, dat in de vereniging 

moet vierden verricht. lk go loof, dat ik er goed aan deed deze manne1 
op de a9ht0rgrond eens flink in het zonnetje te zetten. Zij hebben 
het verdiend. Leuk te mogen geloven, dat zij ge1ukkig met Lens ware1 
Lens. was in elk geval g0lukkig met. hen. Onder de Kromstaf was het 
goed wonen. 

Zo is het toavalli~ ook nog eens con koertjo. 
P.Juffermans. 

(niet) niet vergeten. 
En toch werd het woordje 11niet11 vergeten, n.m. in· de o" een na laat· 
ste zin ov~r De Kromstaf, waardoor de oorspronkelijke bedoeling ge~ 
vmld werd aangedaan. · · 
M,,n leze: •••••.••• aan de trouw van zcvele veteranen, die niet alleen 
Lens niet \"lilden verlaten, m2.ar enz: 

Officieel. 
In ballotar;:a: no 51: C.'.i. VGrsseput. 

no 52: J.C.v.d:Ende. 
29-1-1953 · Melis Stckelaan 21; 
17-1-1954 Melis Stokelaan 201 

Kontaktkcmmissie: .. 
In de kontaktkommissie is benoemd de hGern.Dietz.· 

11 K L A V ;"; J. J A S ;:, R I V ·E 11 

V.i\J'l 24 FEBRUARI TOT .E,I~:~l' 23 MMJèT ZAL ER IN P,ET CLUBGEBO!Jl'i ELKE 
MAA1\'DAGAVOND ONZE 11 J AARLIJlffii: PAASDRIVE" GEHOUDEN \/ORDEN. 
VANZE.LFSP&:KE!:ID 1\0fûlEll Ei'l. OOK NU YiEER E N O R M E DAG/:'RIJZEN BE• 

. SCHIKBfJJl. GESTELD. ER IS BO\CNDIEN EE!, rOTA/.LPRIJS BESCHIKBAAR VOOR 
Dlf,GENE, DIE ·OP DE W[JF KL.~VErlJ ASAVC.1'DEN HET HOOGSTE AANTAL PUNTEN 
BEHAALT. ViIJ VERTROtniEN .ER OP, DAT 1[ IN GROTEN GETALE NAAR DE HENGE-
LOLt,.F.N KOMT. DEELNAME ÉÉN GULDEN PER .PERSGON. · 

Heren aanvoerders., 
In de afgelopen tijd is het horhaaldol-ij-k vocrgekome-n, dat door de 
aanvoerders ge0n of .niet tijdig een rapport \·1erd ingodie.nd ovar 
voorvallen, :wolkc tijè.ons 0en wedstrijd plaats vonden. Het betreft 
hier: het uit het volC sturan van één of möer spelers ( ook van de 
tegenpartij ) , officiële w2.arschuwingen, kortom alle voorvallen, die 
door de.schei'é'srochter op het ruilformulier worden vermeld. 

_ • Hieronè.or ei t2r-0n · v1ij de gan5 van zaken: 
~' "H.H. scheidsrochtors dienen van hot uit het veld zenden vari een 

of meer· spelers, ven hat 15evcn van II officiëlo. wanrscrhuwingen11 aan 
spelers en van bijzondere voorvallen of onregelmatigheden tijdens 
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Programmà Seiliorën voer Z"ndag 23 fehruari 1964 
2.- ,mr Lens 1 - R.Y.J.;,0,1 veld 1 geb.1 lak,fi/4 

12,:. uur P. D.K.2 - Lens 2 \forr,Duinlaan einr.e Spcrt;taan. 
12,- uur Lens 3 - Verburgh 2 vele. 1 geg; 1 lok:5/3 
2,- uur D,V,C.2 - Lens 4 Terr,Gem,Spcrtpark,Brasserkade 

· 12,: .. uur Iièns 5 - Or.Blauw 3· veld, 2 geb.2 lok,5/3 
Delft. 

2·.30 uur Or.Blauw 4 - Lens 6 Terr,Schimmelv,eg·. 
Lens 7 vri J • 

2,- · uur Lens 8 -N,L,S,4 veld 2 geb,2 lok,5/3 
0 

DE OPSTELLINGJi:N 
. Lens 1_ , ; • · . • . • . • . 

C, v, d,Beek,H:, Dietz, W,Hansen, J ,v. d, Knaap,R. Roodbnl, J ,Ras, G,Looyéstein, VI, v. ;,,yden,H. Rooduyn, 
J. v. Dijk, 'il. Venderbos, Res ,G, Halleen,A, Th~mas ,H,Nieuwenhciven. · 
iiameilkomst: 1. - uur clubgebouw. 
Lens 2 · 
R,de Waart,H.Kemper,Th.v,Kleef,R,Blok,B,Hendrichs,M.v,Zilfh0ut;L,Hertdrichs,H.P,v,d.Spek, 
H,Jaccbs,L,Thomas,P.de Haas, Res.A.Hrppenbr0uwers,P,Burgh0mvt. Leider, dhr.L:te Mey. 
Grensrechter:P.Burgh0uwt. 
Lens 3 
G.Halleen,A, Thomas, G, Kemperman,J ,!•leyer,C, Peeters ,M, v. Hel vensteyn, J. Wi tting, J. Riemen, H,Nieu
wenhoven, J. v, Kleef, B. Steyn, des, J, Vel dink, Grensrechter: J, Veldînk, 
Lens 4 · -
P, Gulikers, L,Hanssen, C. Vel dink, P.Schul ten,N,de Gruyter, G, _de Zwijger, R, Polman ,M,Bruinsma, 
N. Pannekeet ,N. Drab be, 1// ,Burghouwt, Res. G.Ekelmans ,M. Davis. Grensrechtèr:M.Davis, 
Lens 5 · 
A,Verbarendse,J.v,d.Kley,F,Duym,A,v,Weers,F,v.bijk,M,Heerschnp,J,J~er,J,Kuyp_ers,H.1au, 
Ha Vrocmans ,G. Jehee" Rec. A, de Jc,ng, J, de la Fuente, Grensrechter:A, dè Jcng. 
Lens 6. . . . . . 
M. Suykerbuyck, E. Lè\v1enstein, A. Krol 0, S. Di;jkstra, J. ifr"chard, R, Beiiker·, J. v. Bussel ,A.v. Luxemburg, 
C. Kras, H, Naastepad, H,,v, West ing. Rel3, C, 1,fieuwenhuizen. Grensrechter: C ,Nieuwenl:mizen, · 
Lens î• -- · · 
D, v. Lieshcut ,J, Warmerdam 1A, Poels, ïl, v, d, Laan, F ,Bierhof ,A.Buys, H,Lüling,H, v,Dijk,R,Gelauff, 
J\., Vinkesteyn, J. Grneneveld, Res, A. Janse11;, J. de Boer, GrensrechtBi,:: A, Jansen, 

Afschrijvingen v6clr zaterdagavnnd'7 uu,: aan dhr,J.Linnevreever;Slijkeinde ·21,tel.639090, 
'J3.G.'G. dhr. Ji:.A,v,d,'Steen, tel'.632422. 
Programma Senioren voor Znndag î maart 1964 
2,30 uur Rijswijk 1 - Lens 1;12,- uur Lens 2 - Delft 2; 12,- uur ViC'-s 3 - Lens 3; 
2,- uur Lens 4 - Ted" 2; 2,- uur V,D.s.'3 - Lens 5; 12,- uur Lens 6 ~uick 9; 
2,- uur Zw.Blauw 3 - Leno 7; 2,- uur Lens 8 - Postalia 7, 

·====~====================-====~===-= 
Pr,Jgrarnma Junioren VN'r Znndag 23 februari 

· 12,~ · uur Vredenburch 1 - Lens 1 
' 1,1'.j uur Lens 2 -·G,D,A.2 

Terrein v. Vredenburchweg, 

Df~ OPSTELLINGEN: 
G 2 L 6/4 V 3 . 

Lens 1 . 
A.v. d .• Leeuw, J, v;Adrichem ,c ,v. 1':grn0nd, W. V·erbarendse,H,Mesker,G, v~ Baal I H: Zoet ,K,Keetman, 
F, Wubben, L.Rierr:en, R,Scnlüter, Res. J. Verhaar,J, Hehiig. Leider: dl;n:, A.v. Gastel .• 
Samenkorr:st: 11. 40 uur np het Vredenburchterrein. · 
Lens 2 
Th,Suykèrbuyk,Ä,K~elema.~,Th,v,Dorr.burg,H.Gronthuizen,A.v.Egrr:0nd,C,de Heer,A.Rlein Beeteler, 
F, v. d, Beek, W. ;yke'lhnf, J ,Lukas.sen,P, Hel ven61teyn,· Res, J, Ravesteyn,R, Peters. Leider:Br. Thecticue 

. . . . --
' "' •' :::::;...===;s;==· ==--===-::========-== . - . ===== 

I;:ogralr.má Junioren· VOor Zaterdag 22, februari 1964 
3,45 uur Lens 4 - ·v.v.P,6 G 1 L,fi/4 V 1 
3-45 uur H. 3. S- 7 ~ Lens 5- Terrein Houtrust, 
2. 30 uur Lens 6 - Zw.Blauw 2 G 1 L 5/3 V 1 ... 
2,30 uur Crornviiet 4 - Lens 7 Terrein Rederijkerstraat. 
3,45 uur S.H.S, 11 - Lens 9 Terrilin Lens G 1 L 3/5 V 2 
3, 45 uur Lens 10 - Celeri tas Ü G 2 L i,/,4 V 3 ,.. 

,2,30 uur Lens 12 Vue 14 '·,G. 2 ·1 5/3 ·v 2 
2,3C uur B,M,T.6 - Lens 13. Terrein HengelC'laan. 

DE OPSTELLINGEN: 
;Len3_.4_ 
Als vorige week met D, Branden burg Lp. v "T, Gronthuizen, Res, F. Straath0f, R, Ravesteyn. 
Leider: dhr,A,v,Gastel 
Lens '5 
P..Bruggemans,H.R0thkrans,F,Meyer,J,Grocthuizen,Th,Bruins,N,Kcot,C.Verbaart,F,v,d.Breemer, 
R,Bykelhof,J,Middeldorp,J,lleins,Res,J,Lieshout, Leider dhr. C,v.d,Beek, 
Samenkcmst: 3, .. uur Lijnkamp de la Reyo,eg, 
Lens G 
R, Overtoom, R. v. Acker, J. v. Dissel, R, l!avensteyn, F. v. B~heemen, H. Suikerbuyk, F, Straathr:f, M, Broeke, 
S .Tetterc ,A,Claassen,A. de Brouwer,Res, Th. Janssen, il,•:,Brcekhuizen, Leider: dhr,A.Linneweever, 
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Lens 7 
G,Crama,J,Nuyen,A,Duym,J,v.d.Zalm,A,v.Es,J,Smeele,C,Reabel,R,de Groot,H,Hassing,C,de Jong; 
J,Jcnker, Res,Th,Duys"R,CpJJ;phuizen. Samenke>mst: 2,- uur Veluweplein. 
Lens 9 c, 
111,Kouwenhe>ven, H, Verheugd, R, v. d, Bemt, J ,Fretz ,,ll., v, Bnheemen, P, de Jtlngh ,A.Hrp,A,Janssen,E,Bak- · 
kers,A.K-,rtekaas,W.Keetman, Res,R.Nieuwenhuis,H,Bijsterveld. Leider: dhr. J,Borsbocm, 
Lens 10 · 
A. Vervaart, K. Schruw ,J. Cdpa,J. '1ebbers, B.Korl, P. v, d,Aar,Th,Hoefnagel, il, v. Velzen, D, Gootjes, 
G,de Hocgd,D.H0lt, Res,J,de Jcngh,B,Hcngeveen. Leider: dhr. E,Sar~lea. 
Lens 12 . . 
A.Tinnenbroek,L,Jüngschläger,Th,Janssen,~.Duivestèyn,A,v.Essen,J,Kaandorp,P,Heemskerk,B,Eps
kan:p, F. v, ~-• Berg,H,Overbeek,A, Bilderbèek, Îles ,B,d, Sprrng,A, LuscuêBe. Lèider: dhr., P,Epskamp, 
Lens 13 - . . .. 
C,Grren,F.de Heer,C.Lam<'t,L.tuys,H.Verbarendse,J,Demeyer,R,v • .vassem,P.v,d.Breemer,J,Schutte, 
A,Eykman~,C,Blck,. Res,,l'~v:.Dijk,Th.Thcmassen;P,B'renmier, Leider: àhr. A,Blok, . 
Samenkrm'st:2. 10 uur ingang Lens-terrein:' .. , " . . 

-=-==-===========--========-=--==--=-
Programma Pupillen v0cr Zaterdag 22 februari 1964 

1.45 uur Lens P 1 R.V.C, P1 
1, 45 uur G~na P 1 Lens -P 2 
1.45 uur Lens P 3 - Celeritas P 3 
1;45 uur Lens P 4 die Haghe P 2 · 
1,45-uur Laakkwartier 1' 2 - Lens P 5 
1, 45 uur Wilhelmus P 3 - . Lens P 6 Terrein Ocsteinde Vocrburg. 
1. 45 uur Postduiven P 2 - Lens 1' 7 Terrein Mcristerseweg. 

DE OFSTELLINGEN: · ., . 
Lens P 1 
Als vorige wéek.!les.H,Schwab,F,de V)s, ·L~ide~: dhr,J.Bcrsbo0n. 
Lens P 2 · - . 
Als vorige week,Res.Th.Mars,T.Kuip.Leider:dhr,A,B0gisc}:i.Samenk6mst:1,15 uur ingang Lensterrein. 
Leris ·p 3 · -- · ' · , · ' · · · ' 
P.Miltenburg,H,Dankers,P.F,de Haan;P;Blànken,H.v.Lèeuwen,R,Geurtsen,L.Huis,P,Heerema,F,Cobben, 
J,R:i,entjes,R,Peters, Res,T,Jungschläger,A.Flihr,. Lei~er: dhr. J.v;d.Knaap. 
Lens P 4 
J, Keetman, P.Manders, G,Blnks, H, v, Berln 1 P1Cö-rnio1:t, d. Schol tens, P. Hep, W.Englebert, R. B0s ,R, HC'efna
gel ,H.Lmef fering.Res,M,K0ppen0l, \hHesen,N, Dysselbloem, Leida:: dhr. L. Pinkse. 
Lens P •. 5 h 

E. v. d,Broek, B, de Vrdies jR, Pechler,E, 'éerschoor,A;'Reeuwijk,C .de Graaff ,A,H0i tink, Th.Booms, F,Klink, 
?.de .Kleyn\C.J,Grcen,Rea,-F,Teunii;sen,.Plv, Dnmburg,. Leider: dhr, P. de Haas, 
Samenkomst:1,10 uur voor de hoofdingang van het A,D,O terrein. ~ 
L€!lS P 6 . . 

N,Iloefnagel,J,Egberts,P,v:.d.Steen,C,Esser,G,v,Beveren,H.Janssens,E,v,Liere,P.Egberto,R.v,d. 
Steen, R. Vinkesteyn, B, v.Gorkum. Res, P,Mnurik ,H.Overtoom,P.Lustenhouwer, Leider: dhr.C ,de Heer, 
Samenk"mst: 1,- uur ingang Lensterrein. 
Lens P .7 

· R,Berckenkamp, R.Krul, P,Heynen,M, v ,Drrp, F,Merkus ,.G, Vink, P,]eaupain,,R. Pel'likaan,E,de Groot, 
L. Rothkrans ,M. Teunis. Res. C .de Brabander,L, v. Leeuv1en, Samenk"mst: 1, -uur ingang Lensterrein. 

~-========-----=-======-=---------- 1 

RESE.-.tVEPROGRAMMA l 

. Als Zaterdag r,nze velden afgekeurd"zijn,is er het volgende reserveprogramma: 1· 

In de zaal Marterrade 14:Leider: dhr. J,Bersbcom. Aanvang 1,45 uur: · 
F. v, d. Berg, A. Bil der beek, G, Duyvesteyn, A, v .-Essen, T, Heersch"P, A. Luscuere-, H. Verbarendse, R. v, '/las se 
A,Tinnenbrnek, B, v, d. Spr0ng,J;> ,v,Dijk,J _-D'emeyer, J ,Kaandorp,C, Lam~t ,F. de Heer, J,Baptist ,A.Jehee.\ 
!l.anvang 3,15 uur:Lens 9 en S.Tettero,J,de J--ngh,H,Egbers,C.v,Velzen. 1 

In de zaal de Gheynstraat 51:Leider: dhr,A.v,Ga~tel, Aanva.rrg 1,45 uur. 
Lèns 10(b'ehalve D.H0lt en K,v. Velzen) en met C.Grimbergen,H,Bijsterveld en G.Stevens. 
Aanvang 3,30 uur:Lens 4, ,;· 

Programma Juni~ren en Pupillen voor 29 februari en 1 maart 1964-
1 naart:Lens 1 - Vue 1 ;Lens 2 - Vel0 2;Rijswijk 3 - Lens B;G.D,,3,3 - Lens 8. 1 

g9 februari:Lens 4 - D.H,C,3;Lens 5 - Quick 8,Zwart Blauw - Lens 6,Lens 7 - Duindorp S.V,3; 1-

Lens 9 - Celeritas 13;Lens 10 - V00rburg 3;Verburch,:; - Lens 11;Lens 12 - Rava 13;Lens 13 vrij, 
Pupillen:V. V.P,1 - Lens 1 ;Lens 2 - Zv1,Bl:auw;Westerkwartier 2 - Lens 3;Duno 2 - Lens 4; 
Lens 5~·Quick Steps 3;Lens 6 - V.V,P.5; Lens 7 vrij, 

', 

---------,-=------------------------
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of na afloop van een wedstrijd, melding te maken op de ruilformu.: 
lieren van beide elftallen. 
De schaidsrechter en de· beide parti.jen zi.in nrplicht binnen 4x 
24 uur een ·zo volledig mogelijk re.pport omtrent het voo;rgevallene 

-bij het bureau van de AfdGling in te zenden, (onze spelers via de 
t.lg. Secretäris, de heer E.J .M.Sarolea, l,lezenlaan 43, don Haag). 
Bij nalatigheid worden de veronigingen beboet met f.2.50. Viij 
wijzen er ook·nog op, dat een speler, dio uit het vald is ga
stuurd cf een officiële vraarschuwing hoeft gehad, ook z;:,lf een 
11 verweerschrift11 dient in te zenden aan de Afdeling binnen 4x 
24 uur (eveneens via de Alg.Secretaris, de heer Sarolea). 
Een exemplaar van bovengenoemde mededeling zal wcrd~n ingeslo
ten bij de wedstrijdmapj es, zodat U in ·voorkomende gJvc.llen 
deze circulaire kunt raadplegen.' · 

ECD. 
----------------

In verband met hun niet opkomen word,m: P.Burghouv1t, J;.de Jong, 
G.Ekelmans an J .de Boer 2 weken als reserva opgGsteld. r,!ocht het 
voorkomen dat genoemde spelers nog:jlaals, zonder berièht van ver
hindering, verstek laten gaan, dan worden zij dit seizoen_ niGt 
meor opgesteld. 

v:eer thuis. 
Nog v,oi gp zijn praatstoel vindt U de hoor Keetman niet me.or in 
hot ziekenhuis, maar thuis, vertroeteld door vrouw en kinder,rn. 

Proficiat, alle Kec,tmannetjes! 
-H.Jaèobs miste na de wedstrijd Léns 2 - v:cerden 2 zijn trainings
shirt. r:n de ev,mtuole vinder zich met hom in verbinding stellen? 

MAANDAGAVOND KLAVERJ t.SDRIVE. KOfu'T U COK EEN PRIJS WEGHALEN? 

Van het viedstri.idfront 1. 
Lens 2 behaalde ópnieuw een verdienstelijke, overwinning. Ditmaal 
v.Brd Vioerden 2 met 3-2 g0klopt. Ofschoon de gasten in het veld 
wel de betere partij vOrmden, was het directere aanvalsspel van 
de onzen veel ge\iaarlijker, reden w~arom de Lenszega beslist ver
diend was. Woerden opende de scoro na een c1.okkingsfout van onze 
defensie, maar het was I{.Jacobs die ·met twee treffors lans Gen 
voorsprong met ·de rust b.ozorgde. Na 'de pauzo kwam, w0er door oen 
dekkingsfout, l'.,oerdon op gclijko hoogte, maar het was B.Thomas, 
die uit een fraaie pass van H . .P;v.d.Spek Grvoor zorgde, dat do 
punten aan do Hengololaan bleven._ . . 
H.:,t derde schijnt de smaak te pe.kken te hebben, ditmaal werd 
QuicFS"Eëps 2 met maar liefst 6-1 aan de zogokur gebonden. Dele· 
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helft ge.f eGn storkor Lens t-3 zien, hctg0en rcsulte::irde · in en fraaiG 
3-0 voorsprong door doelpunton -van J.vUtting (2x) en de zeer actieve 
H.Nieuwenhovcrn. N2. .da pauz0 was Ç,uick-Steps aanvankelijk iets meer i1 
de aanval, we.t uiteindelijk oen verdiend tegenpunt oplev-,rde. Kort 
hierna buo'rde J, v .Kleef met een mooi afstandsschc,t alle Quick-Steps · 
illusies de grond in en -zelfs slaagden J.l'iitting en H.Nieuwenhoven 
erin de stand eon nog fri:.aior aanzien te geven. Goed 1"erk, Lens 3, 
ga zo door en de rode lantaarn zal niet lang meer in ons bezit zijn. 
Een voel beter spelend TEDO had niet veel moeite om een onsamenhan
gend Lens 4 eon zwar:, 9-1 nederlaag toe te brengen. De eerste helft 
gaf een licht TEDO over,1icht te zien, maar tot vlak voor de rust 
bleven doelpunten uit. ~v0n voor de pauze kwam TEDO cp 1-0 uit een 
scrimmage ,voor het Lë,nsdool. Na de rust was àllGs TEDO wat de klck 
sloeg en regelmatig werd de score ~at 6-0 opgevoerd· alvorens Vi ,Burg
houwt do eer kon redde'n. TI.DO voGgde hierna nog drfo doelpunten aan 
de sccr,i toe, zodat hot cindsignaal met eun verdiende, maar wel wat 
goflattcarda 9-1 o78rwinning voor TEDO k1.~ram. 
Van Lons 6, dat mot ·6-0 klop ·kr0cg van R.D..V .J, ontvingen we taal , 
nog tokan. 
Lens 7 had niot v0cl moeite het slechts mot 8 man spelende Valkenier, 
met 9--0 te kloppen en gGclblauv;en zich niet zo manmoedig verdodigd
haddun, waren hot onget,;ijf8ld dubbele cijfors geworden. Hé,t was 
con eenzijdige wedstrijd, waarin Le_ns over alla Linies sterlror was. 
t.iperdero gogovens ontbrek(rn. 
Het wapenfeit van cle de.g werd g,ilevcrd door Lens 8, dat kans zag 
koploper DHC 10 op e1.gsn· veld eon vlinstpunt afhandig te maken. H0t 

· vms oen spannende en vrij harde wedstrijd, 1vaa·rin beide. partijen 
elkaar, vooral voor rust, niet ·voel ontli-epen. De bosto kansen wa
ren in de 0erste' speeltijd ,zelfs voor Lens, schc,ten van H.LÜling 
( zeer actief) on J .Groencvek, misten echter hun doel. îio Delftse 
vocrlini8 h2.c1 nkt ·vc0l k2.ns tc,gen ohzG stug ingrijpende dofonsie, 
zodat met 00n blcnco stand '.(on '?Ordcn"ge_:r;-ust. Na de pauze kwam DHC 
m0t wind moo stevig bpzott.::n. Ego:Ï:Stisch aanvalsspel was echter de 
c;otzaak, 'dat onzo 1ochterh0Jél.o het- wol kon klaran, zij het dat Vrouwe 
Fortune wet eons m,JGhi0lp. îiJ laátsta 'minuten waren een belcg0ring 
voor ons dool, 1 min. voor tijd sláagdo de DHC midvoor crin eon cor
ner in ons èool ta werken. G0lukkig stond linksback Poèls het schot · 
in da 1seg on ken keeper v.Licsheut (uitmuntend!) wegworkon. Onder 
grcte vreugde !:<ij Lons kwam het eindsignaal van de zeer goed leiden
de scheidsrochtor v .Olsthoorn. 17ocr een winstpunt binnen! Lens 8 vèr
dient eon compliment voor c!.e wijze, waarop dit gelijkspel is behaald! 
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Van het wedstrijdfront 2 
Wat komen gaat: 
Le.11s 1 ontvangt Rl<DEO uit Nootdorp. Afgclope(l zondag·11,ard het ter
rein-van Delfia afgekeurd, zodat ,Spoorwijk via c,ep 3-·l overwirining 
op Moordrecht met 2 punten vooi;spror.,g op Lens aan de leiding kwam •. 
Om onze buren te volgeP., moeten. er ovorvlinningen geboekt worden. 
RKDEO, de laatste wedstrijden bijzonder goed op dreef, moet dus ver-·· 
slagen worden. 'foderom roepen we. alle. Lene leden, vrienden en sup- · 
porters op d>l komende wedstrijden, te beginnen dus teg(rn RK!)EO, bij 
te wonen. Dit is, U kunt het gelonn of niet, hard -:-- 7,eer hard no-
Mg. . . 

Lens 2 gaat naar P.D.K. een zeer moeilljke tegenstander. Toch zien 
we Lems hier tenminste l punt ri.jker yiorden, gezien de uitstekende 
resultaten. 
1.~§l_J. is op het go0de pad en ha,rp. bezig de laatste plaats ovor te 
dragen. Z.ondag kom,t Verburch naar de HengeToláän: Of èr v6or de 
jongens uit ·Poeldijk eer valt te behalen, betwijfelen we, maai' dan 
zal het Je met dezelfde vechtlust voor de dag moeten komen. Iets 

·_waar we beslist niet bang voor zijn. (red.) · 
Lens 4 trekt naar de Drasserskade e_1ï .on_fmoet D. V .G. Afgolopcrn zondag 
wae er een slippertje te noteren. D,c ;re_den hiervan is te le ,en_ i_n het 

·'. verslag, In ieder geval zaak om zich te herstellen, iets wat tegen 
D,V.C. zeker tot de mogelijkheden behoort. 
Lens 5 krijgt bezoek van koploper Qre,nje-Blétuw. De uitwedstrijd le
verde een 7,ware nederlaag OP• Sindsdien is het 5e echter he;.·boren 
en is in deze afdeling de schrik geworden. Ook Oranje-Blauw kampt 
met deze schrik voor ons 5e. lie zullen afwe.chten en wagen ons niet 

'aan voorspellingen. Deze strijd is om 12_ uur te bezichtigen aan de 
· Hengelolaan! U zult verbaasd staan! 
· Lens 6 doet vreemde dingen. Vorliezen! Dit wordt i;e gek,heren. V.e 
· verwachtén beslist ingrijpende veranderingen. Winnen. van O:fohjo-
. Blauw 4. , 

Lens 7 gaat rusten. De weàstrijd voor a.s. zondag is wegens om
standigheden uitgesteld. 
Lens S tenslotte krijgt NLS op bezoek. 
Gezien de werkelijk uitstekende verrichtingen van het 8ste _in de 
laatste wedstrijden, geloven we in ·een oprukkend Lenig en Snel 8. 
Gaat NLS oc k voor de bij 1, heren?! · · 

P.S. INDIEN ER A,S. ZONDAG GEVOETBALD WORDT, VEilV,ACHTEN \UJ EEN 
IEDER, DUS .!1 OOK, AAN DE HENGELOLAAN"OW ONU JONGENS VAN, VOOR
AL HET I STE EN HEr 3e, M,N TE MOEDIGEN:• 
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LENS 5 
iaterdag 7 maart organiseert. G.Jehee een kontakt avond voor de 
vaste kern van hot vijfde. 
Deze avond is tot stand gekomen naar aanleiding van het feit, dat 
hot vijfde een stevige middenmoter is. Iets, wat gGvierd behoort 
te· worden, nietwaarj 
Er is iets zcnderlings aan dit elftal, n.l. het kan verliezen, 
manr ook winnen, om ever het gelijke spel maar niet te spreken. 
Ziede.ar de verklaring voor die avond. Hierbij ncdigen wij die 
kern dus uit deze avond bij te v1onen. 

DiNKT U ALI2.IJ AAN DE KLAVERJASDRIVE A.S. MAANDAGAVC.ND. 

Standen van de 
gesg,_ pnt.,_ 

S poorv1ij k 11 18 
Lans 11 16 
Delfia 10 12 
ilKDEO 11 12 
Duindorp S.V.12 12 
'iiippolder 10 10 
Rij svlijk 10 9 · 
l.foorè,rccht 12 9 
n.s.c. 10 8 
Olivoo 11 7 
Te LervJ 12 7 

B.i!-i.T. 2 
Verburch 2 
Spocr,,rij k 2 
Quicl,-S te ps 
A.D.S. 2 
Naald'i1ij k 2 
Cromvliet 3 
Vios 3 
Lens 3 

gesp~ 
12 
11 
11 

2 12 
10 
12 
10 
11 
11 

pnt .,_ 
23 
20 
10 
9 
8 
8 
7 
7 
f:: 

kompe ti tie • 

Delft 2 
Viesterkwartier 2 
LenS 2 
P.D.K. 2 
G.s.v. 2 
Olympia 3 
Woerden 2 
H.v.v. 3 
Laakkwartier 4 
Quick 4 
vue J 
"êrnstlandi8. 3 

TEDC 2 
Ooievaars 2 
Oranjeplein 3 
Paraat 4 
Postduiven 5 
Lens 4 
Archip<;>l 6. 
Spoorwijk 3 
B.E.Q. 4 
n.v.o, 2 

gesp. 
12 
13 
13 
13 
11 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

. ge~.,_ 
12 
12. 
12, 
12 
9 ... 

11 
13 
11 
13 
11 

pnt.,_ 
19 
19 
18 
17 
14 
14 
14 
10 
10 
9 
8 
2 

.P!!h . 
21 

.19 
14 
13 
10 
10 

9 
8 
8 
4 



Do: 27 feb: 
Vr: 28 feb: 
Za: l mrt· 

Zo: 2 mrt: 
Ma: 3 mrt: 
Di: 4 mrt: 
Vlo: 5 mrt: 

D E L E N S R E V U E. 
Wookhiad v.d. R,K, V. V. "Lenig en Snol" 

370 Jaargang no 26 27 februari 1964, 
, . 

Lens Zakage~df!o 
Junioren trairing. 
Junioren training. 
Junioren 4-5-6-·7-9·-10-12-13. 
Pupillen 1-2-3-4-5-6-7. 
Senioren wedstrijden. Junioren 1-2. 
Junioren.training. Clubavond. Klaverjasdrive. 
Junioren training. 
Senioren training, pupillen training. 

Het is maar een pennelikker. 
Wie menen mocht, dat we met l'Onder de Hame.r11 en 

"Onder de Kromstaf" uitgeput zijn wat de Lensgeschiedenis betreft, 
kent Lens' rijkdom niot. Zelfs bij een vrij oppervlakkige beschou-· 
,wing van de activiteiten in de vereniging -waartoe wij bij hamer en 
kromstaf ons de nodige beperking hebben opgelegd- komen toestanden, 
·situaties, gebeurtenissen en personen op het toneel, waarover eon 
-vaardiger pen dan de mijne geen bladzijden, maar boeken vol zouden 
kunnen schrijven. 
Terecht mocht ili: boven gewagen van Lens' rijkdom. Noem het maar geen 
rijkdom, als tientallen jaren lang de sportlievende jeugd zich geleid 
en beschermd mag weten door bekwame,,;nthousiaste, gewetensvolle func- . 

. tionarissen, die nagenoeg ieder uur van hun vrijè tijd voor de voetbal
gemeenschap over hebben. Zelfs toegegeven dat zij er zelf ook hun: 
genoegen, hun vreugde, hun plezier, hun hobby in vonden -en vinden
mogen en moeten wij respect hebben voor hun arbeid in de club. 
Verdient elke functie serieus vervuld te worden; misschien mag nie- · 
mand zich de weelde van fouten~ vergissingen en verzuimen minder ver
oorloven dan de secretaris. Hij, rechterhand van de voorzitter, kan 
in enig opzicht w0l do spil worden genoemd, waarom heel het voroni
gingsleven draait, Faalt een andere functionaris, dan kan veelal de 
secretaris de situatie nog redden en de schade tot oen minimum beper
ken, Faalt echter de geheimschrijver zelf, dan is 0r onheil geschied. 
Hot is derhalve geen wonder, dat ook in Lens speciaal voor deze func~· 
tie de meest bekwame man we;rc1 gezocht.: Ik laat ze hieronder de revue 
passeren, ook nu weer zonder de pretentie, en zondor de mogelijkheid, 
van volledig to zijn. Schetste ik hier hun activiteiten vollodig, zij 
zouden blozen in bescheidenheid. 
Wij beginnen in 1920. Jan Boono schrijft do namen van do eersto leden: 
l':d.j ·korrit voorC'~rst nog niet tot elf~ Dit ~omen .. .., Eicot cvc11 in f.:.et licht 
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om te worddn vergeleken mot de huidige situatie: een uitpuilende 
ledenlijst. Voor con groot ~eol is die frappante uitbloei het werk 
·,an de opeonvolgcndo scc_rotarissen. Jan Boonc. wonende in de Oost
straat to Scheveningen. Zoals Hans Meyer op de Lensf'ilm zich als 
awpirant lid kv~eJll melden bij de hoer Huug Ho~kes, zo trokken een
maal anderen, onder wie ook schrijver dezes, _bij Jan Boone aan de 
bol om zich to doen inlijven in hot blauwwitto regiment. Hot moment 
werd niet gcf'ilmd, maar nu ik erover schrijf, staat het mij &ls oen 
1cvond beeld voor de geest. De kennismaking vi0.l wcdorzijd,3 in goc.de 
aardo en do vcrstançt~ouding is goed gebleven, Noodgedwongen deed Lena 
to:m roods aan cumulatie, want do secretaris was aanvankelijk tèvons 
penningmeester en zelf's ook nog clf'talsocretaiis. Dat kon toen nog. 
Boone bleef' vijf' jaren lax,g de trouwe paladijn van voorzitter Haket. 
In 1925 volgde Louis Viezenberg hem op. Met pijnlijke nauwg~zetheid 
verrichtte Louis in sierlijk klein handschrif't zijn secretariaatsar
beid. Hij, en ook nog con aantal na hem komende functionarissen moes
ten uitsluitend de pen hanteren, doordat de schatkist de weelde van 
een schrijfmachine nog niet toestond. Zijn vier jaren vormden een vrij 
rustige periode in het Lensbestaan, nog onbedr-eigd aan de duinvoet. 

,liet einde kv1em onverwacht._ Na een kortstondige ziekte stierf hij op 
1 augustus 1929 in do leeftijd van 27 jaar. Lens had voordien reeds 

. een drietal bestuurslcd3n grafwaatts gedragen. De lezer zal begrijpen,· 
- dat deze droevige gebeurtenissen niet nalieten een diepe indruk te ma-· ken. - · · 

De komende vier jaren zag I.ens evenzovele secretarissen op hun penhou
ders knabbelen, zoals.ook het ambt van voorzitter en penningmeester 
eon weinig stabiele bezetting vonq. Het was deels in de moeilijkë ja
rem van Waterloo. Achtereenvolgens tradon Piet Juff'ermans, Bep Jans
sen, Koos v.d.Kley en Frans Bergman -die naar Amsterdam verhuisde
voor het voetlicht en wo moesten wachten tot 1933- om eindelijk weer 
een blijvertje te mogen begroeten in de persoon van Anton Walhain. 
Vijf je.ren bleef hij zijn moeilijke taak vervullen. De schrijfmachine 
deed zijn intrede. Do @ecretaris toonde zich een koning van het woord. 
,;Iet bewonderenswaardig talent voorde. hij de correspondentie, zijn wed
strijdverslagen in de toenmalige Residentiebode trokken de aandacht, 
hij openbaarde zich als eminent toneelschrijver en acteur en kon als 
redenaar door geen ander worden benaderd. Daarbij zag de grasmat hem 
als onvermoeid vechter om de .bal. Hij behoorde ook tot de groep, die 
zich met onverwoostbae.r optimisme had gericht op een voortbestaan van -
de vereniging en do periocèa Dubois inleidde. Hij was in diens eerste 
jaar zijn secretaris en maakte de triomfale inbezitneming van Oeken-burg mee. . 
Het moet voor Anton \:cl./J.Qin een geruststalling zijn gev1eest, dat hij 
in Koos v.d.Kloy een bij uitstek bekwaam opvolger mocht verwachten. 
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Yle schrijven inmiddels 1938. Lens is in opmars. De secretaris no-_ 
teert vele nieuwe·· leden en de donateursactie wordt een mooi succes. 
Do Lonsrevue verschijnt in druk en wordt terecht geroe~d als een 
droom van een clubblad.· De _training verloopt naar wens en werpt zijn 
vruchten af. Lens ·in beweging betekent vanzelfsprekend een sterke 
toename ve.n werkzaamheden voor cl.e functionarissen en meer in het bij
zonder voor de secretaris als centrale figuur. Omgekeerd mist de ge
weldige activiteit van de secretaris zijn gunstige invloed op de loop 
der zaken niet. Viij beleven een sterke hausse. V/01 moeten wij in de 
oorlogsjaren allerlei moeilijkheden doorstae.n, maar het zilveren ju
bileum in december 1945 is ook voor Koos v.d.Kley oen moment, vanwae.r 
hij met trots mag terugzien op een periode van een vruchtdragende, in
tensieve arbeid voor Lenig en Snel. 
Hij zet de verenigingsadministratie nog con poosje voort en draagt die, 
als hemzelf in 1946 de voorzittershamer wordt aangeboden, over aan ziJn 
broer Anton v.d.Kley. Deze had zich reeds in de juniorenafdeling ver
dienstelijk gemaakt. Wij zien hem in 1945 als de leider van Lens A als 
districtskampioen." Mot voorzitter Praalder en penningmeester Houkos ' 
in het dagelijksbestuur onderscheidde Anton v.d.Kley zich door minu
.tieuso precisie in administratie en correspondentie, waaraan dunkt mij·a 
·zijn status van ambtenaar niet vreemd was. Schipperen is hem vreemd 
en zich richtend naar eenmaal ingenomen standpunt voert hij zijn beleid. 

-Het is Herman Helmich, die in 1950 het w0rk overneemt. Herman is een 
b;_j zonder sympáthiekpersoon, zonder pretenties, die enige jaren àe. las'
ten en zorgen in de club met ons deelt. Het is hem echter.·onmogelijk ·te 
biijven voldoen aan de groeiende eisen van een groeiende vereniging. 
Bovendien vertrekt hij naar 's-Hertogenbosch. Het is pater A.v.d.Bosch 
S.C .J., die enige tijd als waarnemend secretaris optreedt, to"b tijdens 
de bestuursvergadering van 13 juli 1954 Huug Haukes wordt beoo01td tot 
beheerder van Lens' administratie en correspondentie~ Hij. was geè.i:t. vreem
deling, want reeds jaren had hij met grote accuratesse da financiën onder 
zijn hoede gehouden. Hot ·moet wel nagenoeg overbodig zijn te vermelden, 
hoe Huug Haukes zijn taak vervulde. Hoeveel uren· hij- aan Lens wijdçle, 
is moeilijk te becijferen: het zijn er duizenden. Stapels brieven gingen 
bij hem in en uit. De telefoon stond niet stil. Soms·leek 2e Schuyt~ 
straat 60 wel een bijenkorf vol in- en uitvliGgers. Het. zag er 1

•
1.zwa;,t, 

van de 'blauwwitten11 • De heer Haukes peperkte zijn activiteiten niet 
tot de essentiële takén van het secretariaat; Hij ·toonde zich bereid 
alles te doen wat het moment·te doen vroeg. Zó zag men hem bij ont
stentenis van de voorzitter de bestuursvergadering leiden, man zag hem· 
als scheidsrechter, men zag hem oens het clubhuis schoonmaken, hij be
moeide zich met het afdruldmn vm1 de Lensrevue, tijden lang verzorgde 
hij de ballen, vervulde höt socrctaxiaat op de sportdagen, vert0gen
w0Jrdigde Lens op vcrgaderin,<sen, recepties, ·bografönfosen, zette de toto 
o-,, en alles zo goed mogelj 5k .. 
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En nu 'is hot socrotariae.t in handen van Eugcn0 Sarolea. M.i.jn op
rechte wanrd0ring voor zijn grotG voorganger heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Even zo wil ik graag getuigen van mijn ver- · trouwen in do huidige functionaris. Ik geloof, dat Lens or wel bij zal varen, nu do secretaris zich laat o.a. lcüdèn door dezelfde geost van clubliefdo, dio zijn voorgangers hoeft gedrov0n tot jaren-lange activiteit. · 
Misschi0n vraC\gt con of @dore lezer zich af, of alles rond de penneliklror, d0 me.n mot do ha~or of die met do kromstaf, zo ma'1I' lekk0_r glad, zonder haken 0rr ogen, zonder -botsingen, strubbelinge·n, boze woerden of ruzie is verlop<1n. Dezulke kan ik antwoorden, dat ik midden in de beweging stond en heb ·ondervonden, dat· wij allemaal ook . onzo fouten hadè.cn. ,-'.uar wio hierover wil worden ingelicht, is bij mij aan.hot verkeerde lcinteer. Die moet zich richten tot instanties, die schijnon to ·groeien in de gobreken van hun evenmens,- wehlicht met voorbijzien van hun oigon tekorten. · 
ria:!, mij betreft, hebben onze p0nnelikkers door hun j·arsnlange aandacht voor Lens zichz0lf -onbedoeld- eiin · onve_rgankelijk _monument opgericht. · · 

Zo is liet toevcllig :ook nog e,ms een keertje. _ 
P.Juffortnans. 

Cfficieel. 
In ballotage. · 
no.52. J .c.v/d Enél.o 
no.53: P.J.Dtzym 
no.54. c.stapel 

Bestuursvergadering. 

17-1-1954 Melis Stokelaan 2088 
16-6-1954 Elststraat 12 

6-2-1954 Elststraat 5 

· Do eerstvolg0nde bostuursvorgadoring wordt gehouden a.s .vrijdag t.h.v. do H0or C v/d E0ek Thorbockelaan 185 aanvang 8 uur Bestuursafgeve.ardigdc. · 
Do Heer L.Jánasen zal a.s zondag fait bèstuür bp l)et veld _vorte_genwoordigen. 
Nederland-Oostenrijk. 

Zondag 12 ë.pril 1964-in het Olympisch Stadion. Aanvang 14.Jo uur. Prijzen: Eretribune, f.10,-. Harethontribune f.8.-. Zijvakken I f.6.-. Zijve.kken II f.4.- •. staanplaats0n f.2.-. 
Aanvragen schrift0lijk 2.an dhr. E.Saroloa; Ilczenlaan 43, alhier. 

~ otönieuv,s. 
Je Toto van cl"g.:,lopon zonde.g 23 februari 1964, waarvan enkele uit-3lagon bekend zi.jn, wordt C\.s.zondag l_ maart d" rost0rende wodstrijC:on gespoeld. Uitorac.rd kunnon geen formulieren m0er worden ingeleverd ,Mogen wij do volgende k:;or weor op Uw formulier rek0no11? 
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Varia. Rob de Waart en zijn vrouv1 Ans gaV(Jn kennis van do geboorte 
van hun zoon Patrick. Vüj foliciter,en hen van harte en hopen, dat . 
Patrick voorspoedig zal opgroeien, zodat hij tazijner tijd de plaats 
van zijn vader onder de lat zal kunnen innamen. 

------- ---
KOMT U MAt~l'IDAG OOK OP ONZE RLAVERJASDRI1S? 

Programma Senioren voor zondag 1 maart 1964. 

2.~ uur Lens 1 - R.K.D.E.O. 1 
12.- uur P,D,K;2 - Lons-2 
12.- uur Lons 3 - Verburgh 2 
2.-· uur D.v.c.2 ~ LGns 4 

-12.- uur Lens 5 - Or.Blauv1 3. 
2.30 uur Or.Blauw 4-- Lens 6 
2,- uur Lens 8 - N.L.s.4 

DE OPSTELLINGEN· · 

veld 1 geb.l lok.6/4 
_Terr .Duinlaan einde Sportl:ian. 
veld.l geb.l,lok.5/3 
Terr.Gem.Sportpark Brasserskado Delft. 
veld 2 geb.2 lok.5/3 

.Terr.Schimmelwog. 
veld 2 gob,2 Lok.5/3 

lêns 1. C.v/d Beek,H.fiictz,R.Hanscn,A,Linnoweever,R.Roodbol,J.Ras, 
G.Looyestein,H .van Eydcn,H.Rooduyn,J .van Dijk,W. Vcnderbos •. 
Reserve. G.Halleen,A,Thomas,H,Nieuwcnhoven, 
Samenkomst.luur clubgebouw. 

LenE??, R.de Viaart,H.Kemper, J,v,d.Kna.ap, N.N., B.Hondrichs, L.Hendrichs, 
Th.v,Kkef, H.P.v.d.Spek, H.Jacobs, L,Thomas, P.de Haas, 
Res: P .Burghouwt. Leider:- dhGr ,L. te Mey. Grensrochter: P .Burghouwt. 

Lens J"i.G.Halleon, A,Thomas, G,Kemperman, J,Meyer, C.Peeters,M.v.Hcl
vensteyn-, J.Viitting,- J .RiemGn, H.Nieuwcnhoven, J .v,Klcef, B.Stoyn. 
Ros: J-. Veldrr.nk. Grensrechter: J. Veldink. · 

Lans 4, P.Gulikers·, L.Hansaen, A,Hoppenbrouwers, P,Schulten, N.de Gruyter, 
G,de Zwijger, R,Polman, M,Bruinsma, N,Pannckeet, N.Drabbe, V,.Burg-

·.houwt, Res.:. G .Ekelmans-, M.Da;ris-, Grensrechter: i\l.Davis.. . ... 
Lens 5. ·A,Verbarendse, J .v.d,Kley, F.Duym,. A-,v.Weers, F,v.Dijk, M.Heer

sèhop, J,Jager,-J,Kuypers, H,Lau, H.Vroomans, G.Jehee. 
Ros: A.de Jong, J;dó la Fuento, Gensrechtcr: A.de Jong. 

Lens 6. M.Suykerbuyk, E.LÖue-nstGyn, .&.Krol, S.Dijkstra, J .Brochard, R. 
Becker, J.v.Bussel-, A.v.Lux..imburg, C.Kras-, H.Naastopad, ·H,v.\ïos
ting. Res: C.Niouwenhui-zon •. Grensrechter: C.Nieuwonhuizon. 

Lons 8. D.v.Lioshout, J.i'arm0rdam, A.Poels, Y •• v.d.Laan, F.Biorhof, A,Buy's, 
• H.LÜling, H.v.D-ijk, R.Golauff, A.Jansen, · J ,Groonovold. 

Res: J .de: BQer-. Gr,~nsrochter: J .de Boor. 

Afschrijvingen vóór zaterdagavánd 7 wr aan dhr. J.Linnew2over, Slijlroincl.e 
21, tol. 6.39090. B.G.G. dhr. H.A.v.d.Ste.:;n, tGl. 632422. 
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Programma,Senioron voor zonda?. 8 maart. 
2.JO uur Rijswijk 1 - L0ns l; 12.- uur Lens 2 - Delft 2; 12.- uur 
Vios J - Lens J; 2.- uur Lons 4 - Tedo 2; 2.- uur V.D.S. 3- Lens 5; 
12.- uur Lons 6 - Quick 9; 2.- liur Zw.Blauw J - Lens 7; 2.- uur Lens 8-
Postalia 7. , 

Fro?.ramma Junioren voor zond~,g 1 
12.- uur VrGdonburoh 1 - L6ns 1 
1.15 uur Lens 2 - G.D.A. 2 
pE OPSTELLING~N: 

ma'lrt 1961 •• 
Terrein v.Vredcnburch. 
G216/4VJ 

LGns 1 A.v.d.LoGUV.'1 J.v.A<lrichom, C.v.Egmond, i',.Vorbarondso, H.Meskor, 
C.v.B2.?,l, H.Zoot, H.Kcctman, F.hubben, L.Riomon, R.Schlüter, 
Ros: J.Vorhaar, J.Holwig; Leider: dhr.A.v.Gastel. 
Samonkonst: 11.40 uur Terrein Vrcdonburch. 

' Lens 2 Th.Suykerbuyk, A.Koel::lraan, Th. v .Domburg, H.Çroothuizen, A. v .Eg-· 
mond, C.do Hèor, A.Klc,yn,Bretelor, F.v.Boek, W.Eykelhof, A.v.d. 
Beek, P.Hclvènstoyn. Ros: J.Ravensteyn, R.Peters. , 

Proi=:'.ramma Junioren voor z:->.tord0.g 
J.45 uur Lens 4 - V.V.P. 6 
J .45 uur· H .B~S~ 7 - Lens• 5 
2.JO uur· Lens 6 - zw.Bu.uw 2 
2.JO uur Cromvlict L,. - Lens 7 
3.45 ~ur S.H.S. 11 - Lens 9 
3-45 uur L::ms 10 - eeloritas· U. 
2.30 uur Lens 12 -· vue lt,. 

· 2 .JO uur Bl/ll' 6 - Lens 13 
DE OPSTELLINGEN. 

29 februari 1964. 
G 1 L6/4 V 1 
Torr: Houtrust. 
G 1 15/3 V l 
Terr: Rederijkerstraat. 
~err: Lons G 1 L 3/5 V 2 
G 2· L' 6/ 4 V 3 · 
G 2 L, 5/3 V 2 · · 

·Terr: Hengelolaan. 

Lens 4' J.de ':2.2.rt; H'.v.Lour, D.v.d.Steen, P·.Schouten, H;Mesker; ·e.v. 
Egmond, G,Raaphorst, J.eobbon, Th.Brochàrd-, N;N. H.Brandenburg. 
Ros:· F.Strat.thof·, il..fuvc,nstoyn. Leidor:dhr.A;v.Gastel.(zio rc,s. 
p:rogrc.J)L'!la) · · · ' · · 

.~ .. 

Lons_.2 R.Br·1ggomahs, H.Rothkr:-.n,s, F.Moye:r, J .Groothuizeii, .Th".Bruina, 
N·.Koot, S.Tbttcro, F. v·.c].Brocmtlr, R.Eylwillt>f ,- J .Middeldorp, J •. 
Heins, Re~_;: J.Lfoshout.· Leider· dhr. e.v.d·.Beek. Samenkomst J.- uur 
Lij nkamp-' de,· la iley;.'og. ( zie res. programma-) · · · . 

Lens 6 R.Ovort'c,ot!:!, R.v.Ackor, J .v.Dissel, R.Rwensteyn, F.v.Boheomen, 
· H'.Suykorbuyk, F .Strx. thof, H.Brooke, R. v .Broekhuizen, A.Claasson, 

A".,tlo Brouwer, Ros: Th.Janssori. Ltlidor dhr. A.Linneweever. · (zie 
ros • prog:rillllma r , , . . , . . 

Taons 7 G.Crcinct, J,Nuyon·, l,Duym, J.v.d.Zolm, A.v.Es;J·,smoelG, C.Reabel, 
R.do Groot, H.1:ic.ssihs, C.do Jong, J'.Jonker. Ros: Th.Duys, a.eamp
huizon. Loider dhr. L.to Hey. Srunonkomst 2.-uur V0luwoploin. 
( zie res. progr~~mà) 
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Lens 9 v:.Kouwenhoven, H.Verhaugd, R.v.d.Bemt, J,Fretz, R.v.Boheomen, 
P.do Jongh, A.Hop, A.Janssen, E.Bakkers, ;;..Korteke:as, Vi.Keotman. 
Res: R.Nieuwenhuis, H.Bijsterveld. Leider dhr. J.Borsboom. 

Lens 10 G.Grimbergen, K.Schouw, J.Golpa, J.'i.eboors, B.Kool, P"v.d.Aar, 
Th.Hoefnagol, R.v.Velzen, D.Gootjes, G.do Hoogd, D.Holt. R3s: J. 
de Jongb., B.Hoogeveen. !!ei~:3_:r: dhr. :;:;.sarolea.(zfo res.progi'.amma) 

Lens 12 A.Tinnonbroek, L.Jungschläger, Th.Jansson, G.Duivesteyn, A.v.Es
sen, J.Kanndorp, P.Heeü1skerk, B.Epskamp, F.v.d.Borg, H.Ovorbeok, 
A.Bilderbeek, Res: B.v.d.Sprong, A.Lusqucra. Leider dhr.P.Epskemp. 

Lens 13 G.Groen, F.de Heer, G.Lamot, L.Duys, H,Verbarendso, J.Dameyer, 
R,v.V,assom, P.v.d,Braemer, J.Scliutte, A,Eykmans, G.Blok. Ros: P.v. 
Dijk, Th.Thomassen, P.Bremmor. Leider dhr. A.3lok. Samonk~ 
2.10 uur ingang Lonstarrain. · 

· Programma Pupillen 29 februari 1964. 
1.45 uur Lens ~l - a.v.c. Pl 
L.45 uur Gona Pl - Lens P2 
1.45 uur Lens P3 - Celeritas P3 
1.45 uur Lens P4 - die Haghe P2 
1.45 uur Laakkwartier P2 - Lens P5 
1.,45 uur Viilhelmus PJ - Lens P6 
1.45 uur Postduiven P2 - Lens P7 
DE OPSTELLINGEN. 

Gl L 6/4 V 1 
Torr: Vr0derustlaan 
G 2 L 5/3 V 2 
G 2 L 6/4 V 3 
Terr: 
Terr: 
Terr: 

Jansoniusstraat. 
Oosteinde Voorburg. 
Monsterscmeg. 

Lens pl B.v.d.Lans, G.Bruinsma, L.Egberts, G. Cromborge, F.v,Baggum, P.v: 
d.Velde, !l.v.Hulst, M.de Vdt, H.Eggers, J.Disseldorp, L.v.d.Volde. 
Res: H.Schwab, F.de Vos. Leider dhr. J.Borsboom. (zie res, prog.) 

Lens P2 P.A.de Haan, F.Disseldorp, G.Schrover, R.Kraanen, R.Bogisch, .½'• 
Vredeveld, C.v.Deelen, A,Hoek. P.de Vries, P.Heerema, P.v.Doeveren • 

. ~ H.Mars, F .KUJp. Leider dhr. A.Bogisch. ( zie res. programma) 
Lens P3 P.Miltenburg, H.D,:mkors, P.F.de Haan, f.Elanke(l, H.v.Locuwen~ _R. 

Geurtsen, L.Huis, T.Jungschläger, F.Cobben, J,Rientjos, R.Peters. 
Res1 A.Flohr. Leider dhr.J.v.d.Knaap. · 

Lens P4 J.Keetman, P.Manders, G.Bloks, H.v.Berlo, P.Co:bmont, Vi.Schqltcns, 
P ,Hop, Vi .Englebert, R.Bos, R.Hóefnagel, H'.Liefforing'. Re.!:!.:. M.Kop
penol, \'.,Hesen, N.Dijsselbloem. Leider dhr.Pinkse. 

Lens P5 E.v.d.Broek, B.do Vries, R.Pechler, E.Vorschoor, A.Reouwijk, C.de 
Graaff,A.Hoitink, Th.Booms, F.Klink, F.de Kleyn, C.J.Groen. 
Res: F.Teunissen, P.v.Domburg. Loid0r dhr.P.de Haas. Samenkomst 
1.10 uur voor de hoofdingang van het ADO terrein. 

Lens P6 N.Hoefnagel, J.Egberts, J.Mcysborg, C.Esser, G.v.Boveren, H.Jans
sens, E.v.Liere, P.Egberts, R.v.d.Steen, R.Vinkestê,yn, B.v.Gorlrum. 
Res: P.Mourik, H.Ovortoom, P.Lustonhouwor. Leider dhr.C.do Hoer. 
Samenkomst 1.-uur ingang Lensterroin. 

Lens P7 R.Borckenkamp, R.Krul, P.Hoynen, M.v.Dorp, F.Mcrkus, G,Vink, P.B0au
pain, F.Bouwman, E.èd Groot, L.Rothkrans, M.Teunis. Res.:. C.do Lra
bander,L.v.Leouwon.Leider dhr.G.Kompermnn.Samenk. 1.-uur ingang . 
Lens terrein. · 
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Res0rvepro~rf!lllma: Als zat0rdag onze veld0n afg0keurd ziJn, is er het 
volgende reserveprogramma. In do zaal lfarterrado 1_4 ( l0ider . dhr. J. 
Borsboom) Aanvang J,.45 UTII: Lens Pl + R.Bogisch, F.Dissoldorp, ·,,-Kou
wenhovon, R.Kraanen. -
Aanvan~ 3.30 uur: Lens 10, behalve K.v.Vel~en, maai· met B.Hoogev0en, 
H.Bijstcrvcld, C.Grimb0rgon, A-Hambrook, G.St0vcns, L.Jungschlägor. 
In do zaal H0rscholstraat (leider dhr.A.v,Gastel): Aanvang L4§ uu:o __ 
M.Bro0ko, A.Claass0n, R.d0 Groot, H,Hassing, J.Jansson., R"d0 Jong, 
R.Ovortoom, F.Straathof, H.Suykerbuyk, J.v.d.Zalm, S.Tettor.o, R.Rave-
steyn, F.Woecko, G.Ysebrands, R.d0 V,inte·r, R,v.Ackcr, /,.de Brouwor, 
R.v.Brockhuizon. 
Aanvang J.15 uur: Lens 4 + H.Rothkrans,. Th.Bruins, J,H0ins, D.Bran
donburg. 
Juniorentraining. 
Als het weer m0ozit, komen donderdag beide A-klasse groepen weer in. 
actio. De groep van de lagere A-klassors loopt niet best. Hierbij zijn 
ook de spelers van Lohs 4 en 5 die nog v1at extra training willen heb
ben welkom (aanvang 7 .15 uur). Degenen die dirtsdag ontbraken !runnen 
hun achterstand hier inhal0n. 

Programma junioren en·pupillen voor 7 en 8 maart: 
Lens 1 - vue l; Lens 2 - Velo 2; Rijswijk 3 - Lens 3; GDS 3 ~ Lens 8; 
Lens 4 - DHL 3; L:ms 5 - Quick 8; Zwart-Blauw 2 - L0ns 6; _ L?ns 7 - -
Duiné'.orp ':,.V • .3; Lens 9 .:. Celeritns 3; Lens 10 - Voorburg J; VerbuBch 
-·Lens 11; Lens 12 :- Rava 13; VVP Pl - Lens Pl; Lens P2 - Zwart blauv1 
Pl; I:ostorlcv;artier P2 - Lens PJ; Duno P2 - Lens P4; Lans P5 - Quick 
Steps P.3; Lens P6-- VVP P5. 
httentio, Junioren en Pupill0n! · 
Afschrijvingen: vtijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur aan dhr.J\..v,Gas
tel, Tomatenstraat 166, tol • .339900. 
Niet-opkomen: i.v.m. hun niet opkomen op 15 én 16 febrtiari worden T
Kuip, VI .Hesen, R.Peters, tws1omàal als reserve opgestald. J ;i[crnaa_r __ 
krijgt ~1e6ons t0 laat afsclirij ven 0Ón oxtra reserve beurt. 
/;f'schrijvingcn, inlïchtingen, o .d. per telcfc,on. _ 
Nog steeds bollen g·rote aant:üfon junior0n on pupi;J.lon v_oo:r _afschrij-

- vingen of vbor inlfontirigen over hè"t cfoorgaan v'an do _training buiten -
do ve.stgostelde tijden ·op. Gezien hot zeer grote aantal_ vari deze tolG
foontj0s is dat urg hinderlijk. Temc:,cr o~d"at, w,rnneer er to vroeg ge
bold wordt, ei' stocds moot wordc,n goantwoord:"Ik weet hot zelf ook nClg 
niet,' bc:ü str2.ks nog maar eens. 11 Iedoroon d;i.ent zich. dus aan do vast
gesteldo tijden to houden. Anders_ krijg je óf_ géGn, Óf eofr verkeerd 
antwoord~ Vonr do avondtraining kun je uitsluiten(! bcllc:,n tusson 6.
uur on 6.JO uur (J.39900) (voor de groep van dhr.Linnoweèvor uitslui
_t,2nd 63955l)Voor do woonsdagmidc,'lngtraining ,illGcn tussen L-uur on 
l.JOuur. ·Af'schrijvin_gon voor ,1ocè,3trijdon alleen vrijdicgecvond tusson 
6,.JO on 7,.JO ua:,-. 



Do: 5 mrt: 
Vr: 6 ll'.rt: 
Za: 7 mrt: 

Zo: 8 mrt: 
Ma: 9 mrt: 
Di: 101!'.rt: 
Wc: llmrt: 

D E L E NS R E VU E. 
Weekblad v.d. R·.K. V. V. "Lenig en Snc3l11 

37e Jaargang nö 27 5 maart 1964. 

Lens Zakagenda. 
Junioren training. 
Junioren training. 
Junioren 4-5-Cr-7-9-10-11-12~ 
PupilJ,.en 1-2-3-4-5-6. 
Seniorcm 1-2-3-4-5-6-7-8. Junioren 1-2-J-8. 
Junioren training. Clubavond. Klaverjàsdrive. 
Junioren training. 
Senioren.training, pupillen training. 

In Memoriam Herman J.B.Keetman. 
Bij dezen vervullen wij de droevige plicht de lezers van 

de Lensrevue melding te maken van het overlijden van een onzer leden,: 
de heer H .J .B.Keetman, lid van de juniorencommissie. ' 

,Le vorige· week herinnerden wij eraan, hoe het nog jonge Lens in een ·~ 
periode van slechts luttele jaren viermaal aan het graf stond van tel
kens weer een bestuurslid. 

• Nadien hebben wij velen uit ons midden zien heengaan en altijd weer 
ondervonden wij de smart va~ hun.vertrek uit het·aardse. Onze droefheid 
echter stond in geen verhouding tot· de droevenis van de familieleden, 
aan wie wij zo graag echte troost hadden willen geven. Maar ·het was 
buiten onze macht. · 
Zo ook tha:ns wee:r:· Wat zouden wij zeggen, dat kan troosten ·in .dit bit
tere verdrietl Juist toen niemand meer .het erge verwachtte, vrord. de _ 
heer Keetman uit zijn gezin ,weggenomen. Uit het ziekenhuis ontslagen, 
voor een ieder duidelijk merkbaar in opgaande lijn, weer vrolijk en 
met plannen voor de toekomst, vond zijn leven e·en schiclij k e:j.nde, voor 

. altijd een leegte achterlatend, een leegte in zijn gezin,· een leegte 
in Lens. · 
Bij zo'n ontstellend verdriet klinken woorden hol. En toch, itl.s wij 
M0vrouv1 KeGtman ;•en de kinderen onze deelneming betuigen, mogan zij zich 
overtuigd weten van onze oprechtheid,' Is hun dierbare man en vader heen
gegaan, de herinnering aan zijn woorden, zijn vormaning0n, zijn arbeids
lust, zijn voorbeeld in alles, kortom aan heel zijn persoonlijkheid 
blijft en zal niet nalaten voor de opgroeiende kinderen nu en later een 
richtsnoer in hun leven te zijn. 
Wij in Lens hadden graag met hem te doen. Eerst als vader van zijn vo3t
ballende zoon, later als elftalleider on da laatste tij-d in do junior.:ln
commissic toonde hij grotG belangstolling voor het spel van zijn eigen 
kinderen en van hun club_g,móten. V:ij zagen hem altijd blij, optimistis.ah .. 



196 

en ontvankelijk voor een grappig woord,maar tevens bereid voor een 
serieuze gedachtenv1isseling .Hij kan doo.r ons niet vergêten worden. 
Hij was ook in onze kring een ·voorèeeld. · · ··· · 
Bidden wij de Heer van leven en dood, dat zijn ziel moge worden op
g0nomen in het eeuwig Licht. En bidden wij, dat 2ijn bedroefde vrouw 
en kinderen in Christus hun troost moge vinden. 

Jn ballotage. 
No 53 P.J.Duym 
No 54 C.Stapel. 

!10 55 ;;;.· .• v .derHorst. 
N::i 56 R.Ii:ooke. 
No 57 T.Resodihardjo. 

OFFICIEEL. 

16-6-'54. 
6-2- '54. 
7-5- '55 •. 

u-1-.'55. 
1-12- '53. 

Elsstraat 12. 
Elsstraat 5. 
Violweversgaarde 425. 

}Volweversgaarde 881. · 
·:zonne oord 82. 

Bestuursaf~evaardigde voor a.s. zondag is de heer L.Janssen. 

Vflria. 
Op 7 maar~ a.s. is het feest in de Tomaten~traat 128, omdat de heer 
en mevrouw Nico Hoefnagel-Grimbere op die datum hun 12} .jaar. huwe

~1ij~sfeest vieren. En hun kinderen -iiieren natuurlijk danig mee. En 
wij -op een afstandje- verheugen ons mee om het heuglijk herdenken.· 
Van harte proficiat! 

-Het bu.roau·. van verloren zaken zoekt 'naar: 
1. ·~en shirt v:an John Groeneveld, l'ieimarstraat 161 Tel. 39')137. 
2. Een shirt ·en twee kousen van Frans v .Dïjk. · 
3. ~an trainingsbroek van Rob de Waart .• 

Fie zoekt mee in koffers, tassen of hangkasten? 
GJrard· van Doorn is na de clubavond. aan boord gegaan van de Karel 
Door'.ilan en is, als lJ dit leest, buitengaats·. Goede reis!. 
Uitslagen van 29 februari - 1 maart. 
§2nioren. Lens l - RKDEO 1 2-0· 

PDK 2 - Lens 2 ~---2-2 

Junioren 
Vredenburgh·- Lens 1 
Lens 2 - GDA 2 
Len·s 3 - Vios 2 

Lens 3 Verburch 2-3 · 
D.V.C~ 2 - Lens 4 2-1 
Lens 5 - Or.Blauw 0-9 
Or .Blauv, - Lens 6 2-2 

. Lens 4 - VVP 6 
HBS 7 - Lens 5 

Lens 8 - NLS 4 · 1-0 
Lens 6 - Zwart Blauy, ::: 
Cromvliet 4 - Lens 7 
SHS 11 - Lens 9 
Lens 10 - Celeri ta_s 14 
Lens 12 - vue 14 
Bl:lT 6 - Lens 13 

l:-1·· 
1-,3 
1-3 

· 0'-0 
2-0 
0-2 
0-2 
1-1 
2-3 
4-1 
1-3 ·. 
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Pupillen 
Lens pl - RVC Pl 1-1 
Gona Pl ~ Lens P2 0-1 
Lens P3 - Celeritas P3 2-1 

Lens P4 - Die Haghe P2 
Laakkw. P2 - Lens p5· 
Wilhelmus P3 - Lens ,P6 
.Postduiven P2 - Lens P7 

Kan dat echt. niet anders'? 

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

Bij de ve'rgelijking van de opstellïngen in de Lensrevu0 met de werkelijke 
elftallen te velde was het zondag 1.1. prettig te ·constateren, dat·zowel 
Lens 1 als L0ns 3-volkomen aàn de oproep hadden gavoig gegeven. Het· is 
wel niets bijzonders, als een sportman zijn eerste sportiev'e plicht 
vervult, maar een goed voorbeeld geven is toch wel prijzenswaard, 
Doch bij de andera elftamlen viel een· of andel:,'e .aanmerking te'· maken: 
ï:ij constateerden: a. afschrijvingen, b. wegblijven zonder bericht, 
c. te laat komen, d. weigering om aan een late oproep gevoihg te geven. 
Ongetwijfeld zal de een of ander met spijt kunnen getuigen, dat het door 
hem veroorzaakte ongerief zijns ondanks was. Maar zou iemand van ons 
geloven, dat al de bovengenoemde narigheid onvermijdelijk was? 
Nu is het geb"mrd, dat L,,ndeden dë beleefdheid- tegenover een scheids
rechter, de tegenpartij en elftalgenoten niet in acht namen. Dat is het 
toch, als je ze een kwartier laat wachtcm. Om nog maar nfot te spreken 
,c'.cln het ongemak en de teleurstelling,' die de mer.sen van de Eco moeten 
verwerken. 
Eigenaardig, dat men in een vereniging, die op sport, plezier en vermaak 
gebaseerd is, met straf moet dreigen! Bijna· niet te geloven! .'. 
De bereidheid van anderen om 'opengevallen plaatsen in te nemen, doet i 
heei' wat sympathieker aan. , 

P.J. 

Van het wedstrijdfront 1. 
Lens 1 heeft tegen het Nootdorpse JKDEO beide punten thuis weten te ho1;:.:.. 
den. Bijster mooi voetbal hebben een matig aantal.toeschouwers achter 
niet kunrieri aanschouwen. Vooral niet in de 2e helft. 
De eerste helft toonde een beter Lens, maar de combinaties duurda t'.3 lang, 
waren·· te kort of werden slecht afgerohd. Toch wist Lans door een van de,_. 
weinige opaq aanvall,m de scor0 te openen. , 

1 Hans van Dijk lanceerde Wil Vonderbos, d;i.a .in een snelle rush back en ' 
spil passeorae, een prachtig hard diagonaal schot afvuurde, dat via de .. 
paal in het net.caramboleerde. Dat was dus na ongeveer een,kwartier I-0. 
Lens ging hierrie. ·door. EQn scherp ganomen hoGkschop van \dl Vonder bos 
bezorgde ve0l goharrewar voor de veste van R..lffiEO, waar Viil v.l$den bij 
was om nummer· tTice in. ha.t nat ta drukken" 
Na rust viel ·3r, zoals eerder vermeld, niet veel meer te zien. Er werd 
slordig gevoetbald, vooral door de RKDEO voorwaartsen. Onze achterhoede 
bl0ef da sitµatiG _baas en de v1edstrijd kreeg het beloop van de bekende 
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11ëlchtke.axs. 
Intussen volgden ,10 met spanning Spoorwijk - Delfia, Delfia opende 
na de rust c1e score, tot groot enthousiasme van alles wat Lens was, 
dat sprGekt vanzelf. Spoorwij k kwam echter voortrèffelij k terug tin 

schoot 2x raak. Eindstand 2-1 dus. Hiermede is duidelijk geworden, 
dat de eindspurt kan worden ingezet 'tussen Spoorwijk en Lens. De ove
rigen zijn nu vrijwel uitgeschakeld, l':e wensen onz0 spelers dan ook 
h-:cel veel succes in de komende wedstrijden. 
Lens 2 d0ed het voortreffelijk door met invallers het eveneens hoog
geklasseerdo PDK één punt af tG snoepen. PDK startte met een hevig 
offensi3f on. een foutje van de achterhoede bracht PDK op 1-0. · 
Lens ging in de aanval,. maar de PDK achterhoede week voor de rust 
tenminste, geen moment. Na de rust een fei opzettend Lons. 
Hein Piet rondde op zijn bekende wijzo een van. de vole aanvallen 
doeltr~ffend af, Een corner van.Peter de Haas beiandde bij de 2e paal, 
waar Y1im Burghouwt klaar stond om hard in te schieten.· 
De wedstrijd werd harder. Een snelle., dnorbraak van PD.K bezorgde hun 
do gelijkmaker 2-2. Rest nog het enormG schot van Frans Burghouv1t te 
nrmeldcn, diG de lat deed kraken. Alle spelers van het tv,e0de ver
cienen alle lof voor hun bijzondere ~.ontaliteit. 
1ïo:mJl :Wns 3 zich VcJrpienstelijk geweerd heeft, is het niet _mogen 
lukkon Vab'.lrch 2 een of tw0e punten af te snoep0n. Hot begin was voor 

_V0rburch GO resulteerde al snal in aan troffer 0-1. HiGrna ,~~rd Lans 
wat st..ark'.Jr 0n uit een corner scoor_dd B.Steyn met een kopbal 1-1. Kort 
voor rust sch:,ot Joop v ,Kleef door een haag van ben0n Lens zelfs naar 
2-1. Na rust kv,am hot fGllere Varburch steGds meer opzetten en kwam 
onze verc,odiging onder zware druk. t·e;- staàii,"Nä een· kwtirtier werd het 
g.,lij ,c on vlak voor tijd Herd het mede door eon defensiefout zelfs 
wg 3-2. Volg,mde waak gaat hG.t tegen Vios erop of' eromdor ( dat go
lukkigGr wijs zondag j .1. ook ve.rloor.) Laat het erop zijn jongens •. 
I,ans f .. lcoé' ,1eer eer.i nederlaag tegen hot ~aag geklasseerde D. V .c. 
\k,rsL,g ontbr:iekt •.••..• : ••. 
Lens 5 deed het niet bast. Tegen het bijzoqder goed voetballende Or. 7···· 
Hl11uw wcrcl. 0~n 9-0 noderlaag geleden. 
::Ict de rust kee.k hat mat 10 man spelende. vijfde al ~egen een 5-0 
achterstand e.an •. ,fot kunst on soms- met vliegwerk hield na ·r1:1st Lens 

/, 

Cranjo Lleuw onder de dubbele cijfurs. B0t speciale aspec~, waar het 
vijf'dc: om b;ikond staat, was deze WGdstrijd, hela,:is, zoek •••.... 
Hsron, hi;:,r i?loet echt naar gezocht word.on,• MisschiGn ondor de ku_rk. 

· .... ·. · (red.) 
Luns __ ~ (l-3.os Lens 7) hield Orenj0 Blauw 4 op con punt. · 
J. v :·osting gaf zijn eigen doelman h0t nakijken, dat was vlak na het 
L,.:;insignaal. Lens vocht èchtor terug, doch Oranje Blauw hield het 
b0on str?.k. N?. rust BGn vool sterker Lens. Een prachtige corner van 
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lT Y>;rarrum Senioren voor zcnd(l.g 8 ra.ic,,rt J 964 , 
2,30 uur Rijswijk 1 - Lè:ns 1 Sportpe,rk "Irunc" óch3,(J.pwog Rijsv,ijk, 

veld 1 gob 1, lok,6/4 12. - uur Lens 2 - Delft 2 
12,- uur Vios 3 - Lens 3 
2,- uur Lons 4 - Tedo 2 
2.- uur V.D.S.3 - Lens 5 

1.2. - uur Lens 6 - Quick 9 

Torr.Molis Stokol.::.an heek Dedcmsvaartwcg 
veld 1 gob 1 lok.5/3 

2,- uur Zu,Bl.1uw 3 - Lens 7 
2,- uur Lens 8 - Postalia 7 

DE OPSTELLINGEN 

Torr. Bcnoordelilhoutsoweg ;cc ... 
veld ·2 gob.2· lok. 5/3 
Tcrr. Kijkduinsestraat. 
veld 2 gfrb,2 lok. 5/3 

Lc.nê. i C. v. fJic0k,H,Diotz, VI ,Hanson,A,Linnm,cevor ,R.Roodb0l ,:f :Ras,G,Looymrtoin, W. v ,Eydcm, 
H,Rooduyn,J,v,Dijk,lî,Vondcrbos,Res,R,do Waart,P,do Haas,L,HcndrichE. 
R,do W1:.art,Th,v.Kloof,H.Kcmpor,R,Blok,J.v,d.Kna.:.p,M.v.Zilfhout,L.Hondrichs,B,Hon
drichs,H,Jacpbs,H,P,v,d.Spok,P,do Hac1s,Ros.N.do Gruytor. 
G,Halloon,A.Thomp,s,G,Komperman,J,Meycr,C,Peotcrs,B,Stcyn,J,Witting,M,v,Holvonsteyn, 
H,Nicmwcmhovcon, J, v .d.Kloof, L, Thom,cs ,Roê.,F ,Burghouwt •.. 

Lons 2 

Lens 3 ' 

Luns 4 

Lens 5 
Lens 6 

·Lèns 7 

~CllQ__~. 

,P!Gulikcrs,L,Hanscn,C,Voldink,L,Mart0ns,N,do•Gruytor,J,Riomcn,R,Polint.il,G,do Zwijger, 
N ,Pannokooj;,M,Bruj.nsma, W ,Burghouwt, Ros·, N ,Drab be ,G,i.:kolmans. · ' 
AiVorbaronds9,J,v,d,Kloy,F,Duym,P,Schultcn,F,v,Dijk,M,HcGrschop,J,Jagor,A,v;'docrs, 
H, Yrç,omans,J ,Kuypors ,G.Johoc, Ros.P ,llurghom1t, · 
l,!,Suykorbuyck,E,Lö11onstoyn, P .Davis, S,Dijkstra, J ,Broch.ird,A,Blok, J, v ,Bussol,H,Lau, 
C ;Kras,\'/ ,Krapols,M;:\)ruinsma,_Res. C ,Niour1onhuizon,C. v ,Gein. · . · · · · 
J ;Frijters,J. v. ,.'osting,"-,Krol ,J ,Bom,A,Hopponbrouwors ,R. BGckcr,A. v ,Luxèmburg,R, 

·wustcfold,A,Ho@fnagol ,H,füw,stepad,H, v, Westing; Res.A. de Jong. 
D, v. Lieshout,E, \/armordam,A, Pools, ïl, v. d, Laan,1' .Eiorhof ,N.N. ,H, Lüling,H:v ,Di-jk,R. Go-
lauff ;A. VinkostGyn, .:r ,Grocnqveld. Ros ,F, Veolbchr;A. Jansen. · 

Afschrijvine;on vóór zatGrdagavond 9 uur aan de hoer J. Linnov1oovor, Slijk0indo 21 Tel. 639090. 
E'ror:r,:,._mma Sopi-,ron voor ·zondag ·15 maart 19/i4 · 
2,- uur Duindorp 1 - Lens 1, 12.- uur Lens 2 - Vue 3, Lo~o 3 vrij,2,- uur Lens· 4 - Oranjeplein 
12.- uur Postalia 4 - Lens 5, 2,- uur 1,o·ns 6 - B,T,C,5, Lens 7 vrij, 1,45 uur LVSJ 4 - Lens 8 

====·--=c,.,===·· =============---==== 
Programma Junioren voor zondag 8 maart12f4 

12,- uur Lens 1 -·Vue 1 G 2 L 6/4 V 3 
1,45 uur Lens 2· - Velo 2 G 2 L 6/4 V 3 . 

12, - uur Rijswijk 3 - Lens 3 Terrein Schaapwog 
2. 30 uur G. D, S, 3 - Lens 8 , IRorroin N oordwcg 

po Opstellin12:cn . 
Lens 1 A, v. d.Loouw ,N.N. , C, v ,.:gmond, il. Vo;_0 barcndso;H.i'ilcsker,C. v .Bc1<1l ,ll. Zoc,t,J, Kootman; 

F ,j\'ubben,L, Ricmon,R.Schlüt-2r ,Res,C, de l!uer, P, SchoutGn, Leider dhr ,,. , v, Gastel . 
.!@ns 2 Th.SuijkGrbuijk,A,Ko5lcm0 n,A,v,.,gmona.,C,do·Hocr,J,VGrhàär,J,Lukas30n,J,Ravostcyn, 

J, v ,Adrichom. ,i .Eykolhof ,J ,Holwig, F ,Hcyer ,Ros. J, Jchoc,H,Blunkèn,F, v, d. Boek;·Leidor 
l?r. Thcoticu;. · --- · "" •-, · · · · · · · , 

J,cms 3 J, de il aart, J .Kicb:srt, Th. v. D0mburrr,G,'v. d.Kley, W .~ggcrs; J ;Drost, P :Holvonstoyn,A.Klein 
Broteler ,H,Hock,R, v, d, Wal ,A, v. d.Book,!\2§.,H,Hol t,R, Potorg.Lcidor · ~r J. v, 9-,Wal. 

LGns 8 A, do \'.rios,C, v, d, Gcld,G, Ysobrands ,J .K,ptist,R,Brandonburg,F ,llecèkc ,H.Iilojan:, C ,Rooduyn, 
F ,Horremans, R, \lilmot,B. Blok,R<2Q,R,Bruggomans ,F, v, d. Brempor, L_c_iQ\,P. /lll;r_.Herromans. 
SamenkOI)lS!ê, 2, - uur Lcyuorr hoek Hengolol2.an, • , , . 

--==-·-=··=== ·==================-=-~-= -:::===-
PROGRAl.fo!A JUNIOREN. VOOR ZATERDAG '/ MAART 1964 

3,45 uur Lens 4 - D.H
1
,ll. 3 G 1 L 6/4 V 1 

3,45 uur ·zw,Blauv1 2 - Lens 6 
2,30 uur Lens 7 Duind,S,V.3 
3. 4 5 uur Lens 9 - Celeri t2.s 13 
3,45 uur Lom 10 - Voorburg 3 
3,45 uur Vorburch 6 - Lcms 11 
2', 30 uur Lens. l2 ~ Hava 13' 
2,30 uur V.C.S.13 - Lons 13 

Torr, Kijkduinsostraat 
G 2 L 5/3 V .2 
G 1 L 5/3 V 2 
G 2 L 6/4 V 3 
Terr. to Pooldijk. 
G 1 ·1·5/3:°V~i 

. 'l'órroin Lèns G 2 L 6/4 V 3 
DE OPSTELLINGEN 
Lons 4 J. dG W,i,,rt,H. v .Lour,D, v. d, Stocm, P, Schouton,H.Mc1sker,J ,Groothuizon,G,Raaphcrst, Th, 

Lens 6 

Luns 7 

Lcn;i 9 

Lens 10 

Lens 11 

Lons 12 

Lons 1'5 

Brochard, J ,Cobbon, C. v ,Egmcnd, J ,Ho;i.r.s,Res,H,Brandcnburg,D.Br,,ndenbure,1oidcr A, v ,Gastel 
R, Ovcrtoom,J. Lieshout, J, v, Dissel, R. Ravcstcyn, F. v ,Boh(wmcn1ell, 0uykcrb.uyk, F. Straa thof 
M, Brockc, R. v, Broekhuizen, A, Clà.,:wsen, A, do Brom1or. nc" s. C, V crv<l.art, S. Tettero, 
Leider dhr A,Linn,mocvor,Samonkomst: 3, 30 ·uur ingang Z,mrt Blauw. terrein. 
G, Crnma,J. v, d, Zalm,A, Duym,J ,JansGn,.,, v ,Es, J ,Sm0ole, C ,Reabol,R, de Groot,H,Hassing, 
J,Nuycn,C,do J0ng,Ros,J,Jonkcr,Th,Duys,Loidor dhr C.v.d.Bock, 
1/ ,Kouwenhovcn,H, Varhougd,R, v, d,Bomt,R, NiGuHonhuis ,H. v ,BoheGmGn, P, de. Jongh,A,Hop, 
A,Janssen,E.Bakkcrs,J,Frctz,\1,Keotman.Ros.A.Kcrtokaas.Lcidor:dhr J,Borsboom. 
A, Vorvcw.rt, D,GootjGs, J ,Colpa,J, Wobbers, K. Schouw, P, v. d.Aar, Th,Hoofnagol, K, v, Velzen, 
J,dc Jongh,B.Kool,D,Holt,Rcs,G,dc Hoogd,L,Jungschlägor,Loidor:dhr E,Saroloa, 
C,Grmmborgon,T.Hoc,rschop,J,Blek,B.v,d,Sprong,H,Lgborts,B,Lustonhcuwer,H,Crama,J,Holt 
B.Hoogovccn,H,Bijstcrvold,A,Luscuoro,Ros,G,Stcvons,P.v.Dijk.Leidor:dhr C,Vorvaart. 
Samenkomst: 3,- uur ingang Lens-terrein. 
A,TinnGbrock,G,Duyvostoyn,F.v,d,Borg,J,Ka~ndorp,h,v,Esscn,R.Guit,Th,Jansson,B,Epskamp, 
A,l!s.mbrook,H,Ovorbcck,A.Bildorboek,Rc,s,P,v,d,Brcomcr,J,Demoyer.Leidcr:dhrP,Epskamp, 
C,Groon,F,do Hc,cr,P,v,Dijk,L,Duys,H,VGrbarcndsc,A,Jchoo,H,v,Wassom,F,Holvenstoyn, 
P,Brcmmcr,Th.Thomasscr.,C,Blok.~os,J,Sc~utto,A,Lykmans,Loidcr:dhr A,Blok. 



200 

1964 ~rogramma Pupillen voor zaterdag 7 maart 
1.45 uur V.V.P,1 - Lons P 1 
1.45 uur Lens P 2 - Zw.Blauw 1 
1,45 uur Wcstorku.2 - Lens P 3 
1.45 uur·Duno 2 - Lens P 4 
1.45 uur Lens P 5 - ~.Stops 3 
1.45 uur Lens P 6 - V.V.P.5 

DE OPSTELLINGEN , , 

-Terrein Zuiderpark 
G.1 L 6/4 V 1 
Duinlaan 
Mgr, Nolonslaan. 
G 2 L 5/3 V 2 
G 2 L 6/4 V 3 

2e gedoolto. 

Lens P 1 B.v.d,Lans,L.Egbcrts,G.Bruinsma,W.Kouwonhovon,F.v'.Baggum,G,v,d.Voldo,H.v.Hulst,M,do 
Wi t,H,Eggors,J, Dissoldorp,L. v .,d. V oldo. Ros .P .de Vries ,F .Merkus.Loider: dhr J .Borsboom, 

Lens p 2 Snmenkomst: 1, 15 uur HengolnlC:.:ari hoek ·Loevesteinlaan. 
P .A, de Haê.n,F, Dissoldorp,C, Sqhrover ,R.Kra,mon, R.Bogïsch,G. Vrcdovold,C. v .Doolon,A. 
Hook,G.Cromborgo, P .lleore:na, P. v .Dneveron.Ros. VI .Hoscri,H. Sch,7ab .Leidcr~dhr A.Bogisch. 

' , 

' 

Lens P ·3 P .Mil tenburg,H"Dé!nkcrs, P.F. de H-.:an, P ,Blankon,H. v. Lootiwcn, J.<,Gourtscn;L.Huis ,A, Vervaart·· 
F.Cobbcn,J;Riontjos,R.Pctcrs.Ros.T,Kuip,R.do Vries.Leider: dhr J.v.d:Knaap. 
Samcmkomst. 1 • 15. uur Loyrrog. heek 'Haa1,,wsig( voor het 1 e stoplicht) · 

Lens P 4 J .Kcetm,m, P .M::mders ,G.Bloks, W .Schol:t;ons ,H, v. Borlo, P: C0rmont,P ,Hop, W;Engl0bort, R, Bos, 
R;Hoofn ... gol,H,Liefforing.~os.H,Ovortoom,G,Vink,L:v.Luouwèn.Loidor:dhr L,Pinkse. 
Snmonkomst:1.15 uur L;Jy11eg hoek l!aagweg(voor het 1e stoplicht) 

Ums P 5 E, v. d.Broek,B. do Vries ,H. P0chler,E. Vorschoor,A.Reeuwyk, C. de Graaf ,J·.Meysborg, Tb.Booms,: 
E'.Klink,F.dc Klcyn,C,J:Groen._]les.C.y.Liero,P.Mourik.Lcider: dhr P.de Haas. · 

Lens P 6 · R.Borck,nk ... mp, .• Hoitink,F,Bouwman,M,KoppGnol,Th,Mars,A.E'lohr,M,Tounis,T.Jungschlägcr, 
B.v. Gorkum,H, Jancsens ,F. Tcunissen.Ros. P ,Hcyncm, R,I,rul, G.Pcllikaan.L·eider: dhr C. do HGOJ 

ATTENTIE,JUNIOREN EN PUPILLEN, 
Afschri,jvingen;vóór vrijdagavond 7.30 uur a.an dhr.A,v,Gastcl,1'omatcnstraat 166,tel.339900 

(telefonisch allóón vrijdc.gavond tussen 6.30 on 7,30 uur). 
!het-opkomen: '?Cgcns niet-.opkomcn in hot afgelopen m,okcindo worden C. v·.Lierc,H,Groothuizen, 

L.v.Loemron tweemaal als reserve opgesteld. R,Camphuyzen wordt wegens herhaald 
niet-opkomen dit seizoen niet meer opgcsteld.R.Krul on G.Vink die niet aanwe-
zig waren op hot punt van samcnkcmst,-Hordcn deze .weck als reserve opgosteld. . ,. 

Rcsorvo-prop;ram:,w.: als zaterdag onze volden afgekeurd zijn, is or hot volgende reserveprogramma: 
In de z,:.al Mo.rterro.dc 14(loidor dhr J,Borsboom); 
~anvcng 1,45 uur:Lons P 1 en R.Bogisch,F,Dissoldorp,R.Kraancn,G.Crombcrgc. • 
aanvang 3.30 uur:Lens 10,bchalvo K.v.Velzcn,maar mot B,Hoogovcen,H.Bijstcrvold,C.Grimbcrgon, 

. A.Hamb;ropk,,G,St8vons ,L.Jungschliiger. • 
In do zaëll Hcrscholstrc.o.t(lcidor a.hr A.v,Gastol): · 
- l . . 

aanvcmg. 1 .45 uu~:M.Bro.:,ko ,A,A.Cllo.asson"R. de' Groot,H.Hassing, J .Janssen, R. do Jong,R.Ovorteom, 
F,Straathof,H.Suykorbuyk,J,v,d,Zalm,S,Tettcro,R,Ravesteyn,~.Ncecko,G.Ysobrand3 
R.dc..Ylintpt,i,,:l.QJlrouwcr,B..v.-:Bruokliui;,on •. ------·--_ -- -·-- · . - - -- ---•·-

aanvang 3, 15 uur:Lcns 4 on H,Rothkrans,Th,Bruins,D.Brè.cndonburg,H.Br)1donbur.g. . . . . ' . 

JUNIORENTRAINING. 
Voor do jongens die tot nu toe op vrijdagavond in do.z(!<l~ Mar:torrado trsiindon, is do 
training mot ingang van daze 11cok·op dinsdagavond op het vcld(van'6,45 -·8,- uut) 
Zorg or voor dat je tijdig aan11czig bcnt,want wc beginnen om precies kvmrt voor 
zeven. Tot half zcvon in ieder goval buiton hot hek wachten. 
Als het veld op dinsdag afgekeurd is, rmrd-t or op vrijdagavond(van 7,- t'?t 8.30 uur) 
gotraind in do zaal. · ... ..." 
Tussen 6. - on 6. 30 uur ( niet c,crder, ) kun je telofon~sch inforineron of hot veld ·goed, 
g_,kcurd is( 339900) , 
De training op ~ondcrdagavond in do zaal Stccn11ijklaan is afgelopen.Dus vanavond 
niet moer. Voor do A-klc,.ssc groep van 8,30 uur is do training voortaan altijd op 
hot veld. 

HET SPORTKAHP 
De insc:~rijving voor· het sportkD,mpis inmiddels opengesteld. Degenen die voor deelname 
in an.nmorking komon, hobbon een circulo.iro ontvn.ngcn. 
Inmiddels .hebben wc ai heel ,iat icanmeldingcn ·ontvc.ngon. Bij do "vöri,eetachtig,m" 
"do uitstcllcrs"on" de'limgzamon" mogen 110 nog ~,al oven op spoedige aanmelding 
~andringon?. 17:j.j wiÜcn graag weten Wé\1'r 110· aan toe zijn, hoeveel. doolnemcrs ,-,c on-
geveer kunnen verwachten, onz.. . .. 
Ao.nmolding kan geschieden door hot aanmeldingsstrookje op to zonden aan dhr A,v. 
~astol,Tomatonstraat 166, o! Ûoor hot bij hem·in to loveren op hot veld, 

Ka!Jlpcorrur.issic·~ 

0 
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A.v.Luxemburg dood d0 bal ineens in doel belanden. Lens kwam zelfs op winst te -s:taan w0<:1erom door "vakman" Ton v. Luxemburg. 
Oranje Blauw e.:htor vocht terug en k\'/am op h0t nip.pertje nog naast Lens. Dank voor de spolors van hüt 7e, die do mentaliteit hoog hielden. Lens 7 had gedeeltelijk oen vriJe zondag. 
Lens 8 tenslotte. is de rode lantaarn kwijt! 
Na een pittige wedstrijd werd medekandidaat voor de laatste plaats NLS mot 1-0 verslagen. Do ov0rwinning is aan de .krappe kant g-,bloven, on'danks een dominerend Lens, 
De rust brak aan met stand dubbel blank. Ook na rust een veel sterker Lens, het wilde echter maar biet lukken, mede door het voortreffelijke keepen van de NLS goalie. · 
Vlak voor tijd kwam 0indolijk dan do overwinning. Een doelpunt gescoord in een onooglijkG situati0. Hiermeu kvmm tevens h0t eind aan deze zeer sportieve wedstrijd. 

Van het wedstrijdfront 2 
· Lens 1 gaat teg\ln Rijswijk een wel bijzonder zwarG wedstrijd tegemoet, ,~aarin ar bij zonder hard enerkt zal mooton worden om de puntjes mee to "nemen. '!'ie wagen ons niet aan oen voorspell_ing: WB hopen alleë:m, dat Lèns ;_ tot het la-,.tste ervoor zal knokken om zijn kansen tê· behouden. fie hdpen, ·df,t vele supJX>rters de weg naar het Iranesportpark :sullen vinden om het aerste de zo nodige ruggesteun te geven. · 
Het twe0de ontmoet titelkandidaat Delft·:, .. en zal het al evenmin gemakkelijk krijgen, De uitwedstrijd levorda destijds een 3-4 zege op, als dat ·zondag thuis ook gebeurt ..••••.•..•• Voorlopig zouden we een gelijkspel al een mooie prestatie vinden du_s daar richteri v:e onze voorspelling maar .. -;.op... 

· Ook Lens 3 spoelt eon uiterst zwar0 weds·trijd en v.•ol togen Vios 3, dat é&n punt moer heoft verzam0ld en voorlaatste sta9.t,. Hopelijk volgt Lans 3 het goedo voorbeeld van het achtste en draagt het door een zege do rode lantaarn aan Vios OVGr. Succes, mannen! 
H0t v·ierdo ontmoet Tedo 2, waartogon onlangs met forse, cijfurs werd vor',: -_laren. we.hopen1 dat onzo 4o editie zich dit pak slaag zal herinneren en · daarnaar zal handelen door het Tedo flink lastig te maken. . . Het vi,jfdo gaat naar VDS 3., vanouds eon tagcnstandcr die ons niet zo ligt. We hopon, dat Lens 5 zich hieraan niet zal storen, dus: winrien heren! Verd0ro beschouwing over hGt 5a leest U elders in da rovue. Hot zosdi speelt thuis tegen ¼Uick 9, ook al geen makkelijke .opgave. Hopelijk ga1.t dit elftal zich· h8rstel1Gn an wordt Quick daarvan hot slaëht-offer! 

·· Lens 7 zien we opnieuw a...9.n hot lA.ngstG eind tr_0kkon. tegen Zw.Ela.uw .3, gaziGn do constant gocide vorm van dit team;· 
·Het achtste ontmoet Postalia 7, een volkomon gelijkv1aardiga. togcnstandor. 



Wr, zfon hier dan ook een gelijkspel als niet onwaarschijnlijke eind
uitslag, mits de Lensvoorhoede maar beter op schot is! 

. Ten overvloede worden de vaste spelers van het vijfde elftal er aan 
herinnerd, dat zaterdagavond a.s. een speciale bijeenkQJnst wordt be
legd ten huize van G.Jehee, Regentesselàan 106 • 

. Uit gesprekken met buitenstaanders is ons gebleken, dat velen zich 
omtrent het karakter van deze reünie een verkeerde voorstelling hebbe·n 
gevormd. Met klem verzeker81;1 v.:ij > dat op deze avond uitsluitend tak
tische onderwerpen besprokeq. zullen worden; Een iedei;- neme daarvan 
nota! G.J. 
Een bijzonder loffelijk straven, waarvan we het karakter bijzonder 
serieus nemen. We spreken dan ook de hoop uit, dat deze b;i.;i.eenkomst 
zijn. vruchten zal gae.n afwerpen. · 

• (red) · 

ATT3.liIT Ll PUPILLEN. 
Inlichtingan over het doorgaan van pupillenvmdst,rijden worden alleen 
gegeven als slechts een gedeelte van het programma is afgelast, want 
anders kun je de afkeuringslijsten raadplegen. 'Kijk dus eerst zelf
op de afkeuringslijst. Kom je er dan niet uit, dan mag je opbellen, 
m-aar alleen tussen 12.30 uur en 1.- uur. 
!let vorenstaande geldt ook voor de ouders. 
yoor alle andere inlichtingen kan men vanzelfsprekend steeds terecht. 
Bij voorkeur echter ook op vrijdagavonq. 

A,v .Gastel. 

Dr~-~l 
De scheidsrechter liet verstek gaan • 
. Jammer, maar zoiets :,an van onschuldige aard zijn. 
Er,n amateur-fluitist neemt zijn taak over. 
Hij doet het bovendien goed. · 
Er ·wordt derhalve niet gemopperd. 
De bezoekers scoren al vrij spoedig eenmaal. 
De kl~k draait door. 
Nog drie minuten. 
Stand nog stoeds 0-1. 
Dan iner,ns gejuich van da t;misclub: 1-1. 
~,'eer een minuut later: str2.:t;schop op het doel van de bezoekers wegens 
hands. 
,'ieer eenmaal gejuich: 2-1. 
:::n .....••• d0 leider van de bezo0kors nodigt zijn jongons uit, het veld 
te varlntan. 
lldus geschiedt. 
,fat was een wedstrijd tussen junioren in uitstekondo verstandhouding 
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gespeeld. 
Moet je nog peultjes? 

Comreeti tie standen. Senioren. 
gesp.. pnt. gesp pnt 

Oranje Blauw 3 14 25 C.S.C,3 13 22 vues 12 16 Quick' 9 14 22 
Postalia 4 12 14 Valkeniers. 2 12 18 
Maasstraat 3 13 13 H.D.V. 3 10 17 
Laakb,artier 8 JJ.: 12 Oranje Blauw 4 12 10 
RKDEO 4 12 11 Lens 6 13 10 
Rava 6 lJ 11 N.1.S. 2 13 9 
Lens 5 ]2 'i Ra'Va 7 11 6 
Vios 6 11 7 V,V.P, 5 13 6 
V ,D.S. 3 11 4 B,T.C. 5 l.3 4 

gesp pnt gesp pnt 
Lens 7 13 21 D.H.C. 10 8 14 
R.C.D.H. 2 13 20 Wester kv1artier lJ: 8 10 
Gona 4 13 16 Postalia 7 9 10 
Valkeniers 5 13 16 1.v.s.J. 4 9 10 
Zwart Blauw 3 1.3 14 Rijswijk 8 7 11 
Esdo 4 11 12 Taurus 5 7 g 
H.M.S.H. 6 12 10 Flamingo's 6 10 7 
D .H .B .R.K. 3 13 10 Velo 8 10 6 
Toofan 2 11 3 Lens 8 10 5 
Duno 5 12 2 N.L.S. 4 9 3 

In "Golgotha", dat door de paters Passionisten v,ordt uitgegeven, vind ik 
een verhandeling van Leo Terpstra e.p. onder de titel "Als men oud wordt", 
v1aarin de schrijver zich richt tot de mensen, die in hun !Gvensavond be
land zijn. Het slot ontleend pater Terpstra aan onze voetbalsport. 
Laten wij het eens met extra attentie lezen: het is een ogenblikje overwegen 
waard ...•••••• ~. 
"En wilt U me nu verder excuseren. Het is zondagmiddag en nu ga ik kijken 
naar de voetbalmatch. . 
Nee, ik weet niet, hoe hij afloopt. Daarom ga ik er na toe. V;a t ik U van te ·· 
voren van mijn club kan 111ertellen, is maar heel weinig. Het is niet veel meer 
als dat er een doelman zal zijn, een achter-, voor - en midden-hoede, en een 
bal. Het spel zelf is nog geheel toekomst. 
Maar dit, oudje, is nu misschien toch genoeg om jou te interesseren. "Ik ben 
ook achtGrhoede 11 " zeg je" 
Ja, dat klopL Maar ·ergens zit je tdich ook weer in het middenveld, en ergens 



204 

ook wc2r v~Ór. 
De bal dÓÓrgeven, noemen ze dat in voetballatijn, en in het echte 
le.tijn hcet"het dÓÓrgcvG1,il op z'n· hollands '!tracii tie". 
Je hcJbt weliswaar in je achterhoede èén meer conservatieve taakver
deling, je moet de stand houden en best'endigen bij jG eigen doel, 
achtor je, maar wat je daar doet, reikt toch tot ergens heel voor
aan bij de progressiove voorhoedespelers. En iQder van de suppor- , 
ters langs de lijn is met •niet minder spannióg er helemaal bij, als 
jullie, do-bal speelt. Alleen als do blll "uit" is, dan is voor een 
0:1c:nbli)c alle spanning weg, want een niet meer gespeelde bal wordt 
inGons van iets hG&l spannïngv10kkGnds een heel dood ding. 
Is het mat de grote bal vo.n het leven anders! 
Ook o.l is die bal nog zo oud! Als die maan niet "uit" is! Zolang hij · 
gospeald w<!>rdt, v;ordt het nöoit iets zieligs! 
hk sch0idsrochtort, zeg je? - Dat doet Onze Lieve Heer. 
l.b,ir nu ga ik. Leo Terpstra c. p. 



DE L.E NS REVUE. 
Weekbl'ad v.d. R,K.V.V."Lenig en Snel te 1s-Gravenhage. 

~7e Jaargang no 28 12 maart 1964,. 

o:12 maart; 
r:13" ll 

a:l4. ll 

0:15 ll 

:,:16 ll 

i:17 ll 

o:18 ll 

Lens'zakagenda. 
Juniorentraining" 
Juniorentraining. 
Junioren en Pupillenwedstrijden. 
Senioren 1-2-4-5-6-8. Junioren 1-2-J-.
CLUBAVO!'<Til ! ! ! Juniorentraing.KLAVERJ:.\.SDRIVE. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining,Pupillentraining. 

OMT U A.S .MAM1lAG OOK KLAVEil.J ASSEN? 

Sine fine de centjes . 
. angemoedigd door een opmerking hier en een bemerking daar over miJn 
eschouwinkjes rond de persoon en de activiteiten van onze ope.envolgende 
oorzi tters, geestclij k adviseurs en secretarissen,aange:nocdigd ool: door. 
jn eigen opvatting,dat het goed is aan de mensen van nu de spiegel van 
et verfeden voor te houden,zet ik me er thans toe om enige regel:s te 
,ijden aan he1f,die op de eerste plaats de geldzaken in Lens hadden te 
egelen, 
·ok nu .waer kan van volledigheid geen sprdke zijn. 
et mag jammer zijn,maar onvel'mijdelijk.Bovendi<:lJl is het gelukkig niet 
.oodzakelijk en het ligt niet in mijn oorspronkelijke bedoeling.We 
;ingen immers_ alleen maar wat plaatjes kijken. 
et mag overdrijving zijn,als men beweert,dat alles om de 1ing-ping draait -
:llerwege :i.mmers wordt veel Pro Deo gedaan - de bewering dat geld een 
,eiangrijke faë_tor is1in qe maatschappij ,in het gezin,in het verenigi!lgs
.even,is voqr ge,;,n tegenspraak vatbaar.De minister on de wethouder van 
'inancitln,de ''hu:i,smoeders en de penningmeesters van Lens kunnen ervan 
;etu:i,gen."Gaid ·maakt niet gelukkig" .De vark0ns lusten het niet". 
Het is het slijk deraarde" .Het is allemaal waar,maar ook degenen die niet 
,opaald. g<:lhecht zijn aan bezit van geld en goederen,kunnen het niet 
,ntberen bij het ontwikkelen van l)Uf\ ideeën en id"!alen."Vleg met het 
:apitaal!" zei in vroeger jaren in het Scala-theater Neor],ands _me.ester 
:omiek .Buziau de communisten na. "Weg met het Kapitaal! •••.•. Breng maar 
,ij me tl,uis ! , . 
·eld is ook in Lens een onmisbaar ruilmiddel om de noodzakelijkheden dss 
·00tbal],evens .te verwerven. Evqn onmisbaar is de man, die de wegen weet 
,e vinden'. OI:) aan.de, broodnodige financiêin, te ~omen en de nodige wijshdid 
,oont bij hot uitgeven van do gelden. 
'usscn vroeger en nu is ook ~n deze m~tcriè Gon ~--reet ve;~chil to con.st~toror~ 
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Jan Boono - de eerilte cu:;;ulator van ftu1cties - begon •_et oen blik

ken. si::;aren--loösje. Ik !:eb het nooit bij he• gezien, wo:1. bij l3ijn 

opvolg0r, want toen ik me als lid meldde, was door het· groepje E:chJ,

veningers inmiddels Den Haag veroverd en deelde .Vlim van Bohoc::ien·. 

de best·.,.ilrdorszorgen ale pennin3meester. Geloof maar; dat geen cént 

verkeerd geboekt word. Er ging ook goen c,int verloren aan 011.·r.itte 

uitgaven. Angstvallig bleven partfouliere- en vorénjgirgcgelè2n ge

~cheicl~n. Toe:i racds in zijn jonge ja:ï:"cn vias zijn accure.te3.SJ 

voorbeeldig. 
Vier jaren behoorde Jan van de Goorbergh de kas. Middonhi:.l:f in het 

oerote elftal, stond hij daar als een rots in .do branding. ,Jan was 

groot, broed gebouwd, con massieve kerel. Helaas! füm kortstondige .. 

ziekte sloopte zijn krachten. Wij, zijn vrienden, otonden met ziJn 

familie geslagen om zijn graf. Dat was in de eerste dagen van ok

tober 1927. 
Zijn voorganger was ook bereid zijn opvolger to worden. Wederom 
werden het twee jaren. Ook nu bestonden de.inkomsten vrijwel uit

sluitend uit de contributie van de· leden: Het aantal donateurs was 

zo gering, dat hun geiden minder betekenden dan hun sympathie. 

De penningmeesters bleken nog minder zetelvast te zijn dan de voor

zitters ert secretarissen. Kwam dit door financiële moeilijkheden? 

Ging het hun krachten te boven altijd maar weer• te moeten stai;-en 

naar de bodem van een nagenoeg lege schatkist? Of bleek hun fÜnc

tie voor hen persoonlijk schip van bijleg te zijn? Het is mij _be

kend, dat in sommige· perioden eon eenrichtingsverkeer van geld,en 

plaats vond, bij welke operatie Lens nfot do lijdende partij was. 
Toch vias dit in feite een ongezonde situatie. En misschien is. de 

zorgelijke toestand van de clubkas ·er de oorzaak van, dat wij na 

de tweede periode - Van Boheèmen in een tijdvak van negen jaar 

niet mind.:,r da.n zes penningmeesters aantreffen, achtereenvolgens 

Cor van Egmond, Koos Runderkamp, Jan van Ll.ernpt (2)., .Anton v.d. 

Kley, Piet Vollebregt (2) en Chris Miltenburg .• Deze laatste kreeg 

druk werk door het groeien van het ledental en het uitdijen van 

de donateurslijst, ook door meerdere posten van uitgave. De··perio

dc Ockenburgh deed ons het honderdste lid-pp de ledenlijst noteren, 

Het is mij ontgaan bij ~ulke gelegenheid het was, maar ik herin

ner me, hoe we elkaar aankeken, toen de begroting voor het eerst 

het bedrag van f .1000,- was gepasserd. Mogelijk was dit tijd!3nS 

Anton v.d:kie,ir. 
Op zoek nàar functionarissen, die het uit het Waterloo-11\oeras ge

trokken Lens de nieuwe ontlokerr bloei zouden moeten verzekeren, 

vond voorzitter bubois Wim van Boheenien bereid een derde keer naast 

voorzitter en secre,taris plaats te nemen. Dat was in 1938. Tot 1947 
hooft hij het volgehouden. Onder de penn_ingmoesters houdt hij _het 

record. Dat hij later bij zijn 40 jarig ambtsjubileum door de ge~ 



207 

meente 's-Gravenhage op niet mis te verstane wijze ~Brd geprezen, 
sluit volkomen aan de waardermng, die zijn werkzaamheid als pen- 1 

ningmeester in Lens verdiende. 
Voor vele Lensers zijn de penningmeésters, over wio ik tot nu toe 
schreef, hoogstens nog bij name bekend. Maar de namen van Huug Hou
kes, Aad Hoefnagel en Leo de Weert loven nog volop. In september 1941 
noteren wij in de Lensrevue als nieuw lid: H.Houkcs, senior. Op 20 
juli 1941 won Aad Hoefnagel op de juniorsportdag con sigarenaansteker 
wegens zijn prestatie op 100 m hardlopen. De nieuweling en de junior 
van toen zijn voor Lens mannen van grote betekenis geworden. In 1947 
aanvaardde Houkes het penningmeesterschap en droeg het in 1954 aan 
Aad Hoefnagel over. Beiden vervulden hun functie op niet te verbete
ren wijze. Beiden moesten soms de al te kostbare activiteiten van 
andere functionarissen afremmen. Beiden zagen hun betogen meermalen 
beklemtoond door de verzuchting van voorzitter Praalder: ja, mijne 
heren, sine fine de centjes! 
Een penningmeester is nu eenmaal geen Sinterklaas. Zijn eerste taak is 
voor een evenwicht zorgen tussen inkomsten en uitgaven on oen sluiten
de begroting mag niet in gevaar komen. Hoe in de loop van de jaren dit 
is gelukt, is het geheim van de onverdroten zorg door de schatbewaarders 
aan onze financiën besteed. De club die vooruit wil, hooft o.a. gold 
nod:i_g. Waar de gewone inkomsten te kort schoten, namen. onze· V1).klui hun. 
toevlucht tot eon steunactie, doelpuntenfonds, kruiwagenactio, Ameri
kaanse verlotingen, interne toto. Hot v1as allemaal wel. leuk, maar zoden 
aanodo.dijk zottcm was er niet bij. De financiëel sterkólrc periode 
mocht Leo de 11eert, sinds 1957 Lens' kassier, inluiden, dank zij vooral 
de inkomsten uit de Toto. Anderzijds liegen do uitgaven er 00k niet om. 
Kijkt U maar naar onze terreinencomplex, de verlichting,.do traini~g, 
do Lensrcvue, om onige posten van grote uitgave te noemen. Opzienbarend 
is de zeer snelle afwerking van de obligatielening van 1 juni 1959 
i.v.m. de plánnen voor ons clubgebouv1. Do exploitatie van hot blri'fet 
was De Vloert een vootdurondo zorg •. De administratie van eon oa ander 
vereist zoveel tijd, dat sinds geruime tijd niet slechts een 2e pen
ningmeester, maar bovendien ook incasseerders on-incasseersters in 
hot bedrijf betrokken zijn. 
Het eonvoudigo kasboekje van vroeger heeft plaats moeten ma!cen voor 
een uitgebreider administratie. Do K.N.V.B. stolt zijn eisen. Het le
dental is sterk gegroeid. Lens rekent mot vijf cijfers voor de komma. 
Het blikken sigarendoosje is in het museum opgeborgen. Niet opgebor
gen is de dank, die Lens telke jaro op de jaarvergadering aan de pen
ningmeester gaf, als deze met grote preciesheid de cijfers van debet 
en credit had voorgelezen. Ni_et. opgeborgen is het applaus dat ver
diend .opklonk, als do kascommissie voorstelde de heer penningmeester 
voor hot door hom gevoerde beleid te dechargeren. 
Na de bestuurswisseling van V3rL ... dva j,'J.8.r ho~;ft Xc:;s Vc1ldink '1~1 ;>·1 ..,,...t~ 
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aan het Lenslaatje ingonomon,. Yio kennen hem als een sorio;;.s _c;o:crn, 
ons vertrouv1Cn waardig. Hij vond geen lego schatkist en kan rr;0t 
jeugdige energie de goodo naam van zij.n vele voorgangers oer aan--
doen, Lans ton profijto. 
Zo heb ik eon ~uinig vorteld over de dertien penningmeesters, die 
onze club trouw on onkreukbaar hobben gediend. Voor hur.. fûnctio moet 
mon beschikken over specifiek• kwaJ.itciiton: nauwkeurigheid, spaar
zaamheid, voorzichtigheid; eerlijkheid. !,!en moot soms keihard dur
van zijn, voel vrije tijd kunnen creëren en inzicht in bestuursza
ken bozitton. 
Erger U niot,lezor, als man U or·niet voor hooft gepolst. In dozon 
hoeft men het met mij ook niot aangedurfd. 
Zo wijs was Lans wol. 
Zo is hot toevallig ook nog eens 00n keertje. 

OFFICIEEL. 
;.ls lid aangenomen: 
No 51 C.W.Vorsseput. 
No 52 J.C.v.d.Ende. 
No 53 P .J .Duym. 
No 54 c.stapel. 
In ballotage. 
No 55 M.v;. v·.d .Horst. 
No 56 R.Kooke. 
No 57 T.Resodihardjo. 
No 58 C.v.d.Aardwag. 
!Jo 59 Th.v.d.Aardwag. 
No 60 M.v.Breukolen. 

No 61. H.Rimmelzwaan. 
No 62 C.Blom. 
lliouwe donatours(trices) 
J,o J80 Moj. G.M.Otto. 

Uitslag,m. 

29-1- '53. 
17-1-'54. 
16-6-'54. 

t-:-2- '54. 

7-5-'55. 
13-1- '55., 

lc-12- '53. 
28-12-'54. 
3C-7-'54. 
28-10-'53. 

, 
12-12- 53. 
12-2- '54. 

P .Juffcrmans. 

Melis Stokolaan 2126. 
Melis Stokclaan 2088. 

• Els straat 12. 
Elsstraat 5. 

lfolwcversgaarde 425. 
lïolweversgaarde 881. 
ZonnGoord 82. 
Newtonstraat 25. 
Newtonstraat 273. 
Regentesselaan 106 II 

hoog. 
· Blaricumseplein 16. 

Hoenderlostraat JJ. 

Mackaystraat 2b. 

Rijswijk 1 - Lens 1 2-2. . Lons 2.- Delft 2 2-2. 

Varia. 
P.Hcemskerk is weer uit het ziekenhuis thuis gekomen, ,err·zal wol 
gauw op de HengGlolaan verschijnen. Proficiat Peter! · 
Theo v.Domturg heeft daarentegen Peters plaats ing-,nomeri, doordat 
hij hili. een botsing met de bromfiets oen hersenschudding opliep. 
Gauw h:.tGr worden, The~, maar doe hat kalmpjes aan. 
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2.30 uur Duindnrp S, 1/, 1 - Lens, 1 Terrein Ockenburgh, 
Lens 2 - vue 3 · Veld 1 geb. 1 lek,·. 5/3 • 12". - uur 

2.- uUr 
Lens 3 vrij Zie opstellingen andere elftallen. 
Lens 4· - Oranjeplein 3 Veld 1 gob 1 lok. 5/3 

12,- uur Postalia 4- Lens 5 Terrein Buurtweg,· 
2,- uur Lens 6 - lJTC 5 

Lens 7 vrij, Zie <'pstellingon andere elftallen. 
1.45 uur L,V,S.J,4 Lens 8 Terrein Do Lier, 

DE OPSTELLINGEN 
Lens 1 
C. v, d, Beek, \7 ,llansen,G,Kemperman,A.Linncmeever,R.Roodbel ,J ,Ras ,G,Lrsoyestein, W. v. d.Byden,H. 
Rooduyn,H.Dietz, W. Venderbos, Res .J. v ,Dijk,G.Hallccn. 
Lens 2 --
R.de Waart,Th,v,Kleef,H,Kompor,R.Blok,J.v.d,Knaap,M.v,Zilfhout,H.Jacobs,L,Hondrichs,B.Hen
drichs, L, Thomas ,H. Niemmnhcwon. Res , A. Thomas, J .Meyer. 
Lens 4 -
P .Gu.•.ikers,L.Hanssen, ll, Veldink,B, Steyn,N, de Gruytor ,G. de Zwijger ,F .Burghouwt,J ,Riemen, 

'N,Pannekeot,N,Drabbe,W.Burghouwt, Res,R.Polman,L,Martens. , 
Lens 5 -
A, Verbarcndse ,J, v, d.Kloy ,F .Duym, P. Schul ton,F. v ,Dijk,M.Heersch-,p,P ,Burghom1t ,J .Kuypers, 
J,Jager,H.Vroomans,G,Johoc, Ros,A.v,Weers,S.Dijkstra, 
Lens 6 -
J ,Frijters, J ,B0m,E.Lövrnnstcin,l,i.Davis, J. v, Wostinl?,J .Br<'chard,J, v .Bussel 1A. v .Luxemburg, 
C .Kras ,M,Bruinsma,H. v: \/_esting, Ros .H :Naastepctd,C .Nieuwenhuizen. · · 
Lens 8 · · · · · 
D. v ,LiGsh<'ut,E ;Warmordam,A. Pncls, VI. v, d.Lc.an,F ,Bierh0f ,A,Buys,H.Lüling,Hi v .Dijk;R,Gelauff 1 
A, Viilkosteyn,J ,Grneneveld, Res,F. Veelbohr,A, Janssen,. Grensrechter:F .Voèlbehr. 
Samcnkcmst: 1 uur Thorbeckolaan hook Haagvmg, · 

Afschrijvingen.vóór zatordagavnnd 7.uur.aan do heor J.Linuewe0vor,Slijkoindo 21 Tol.639090 
b.g.g. Dhr. H.v.d.Stoon Tol. 632422, 

Programma Soniorèn v60r zondag 22 maart 1964 
2, 30 · uur Dolf ia 1 - Lens 1; 12, - uur Lens 3' - 'C-romvli,ot 3; 12, - uur Spoorwijk 3 - Lens 4 
2. - · uur Lens 5 - 1aakkwartior 8; 2, - uur Rava 7 - Lens 6; 2, 30 uur Lens 7 - Esdn 4 i 12, - uur 
Flamingo's 6 - Lens 8. 

Pr<'grarnma Juninron vr,or·zondag 15 maart 1964 
12.- uur Lens 1 - P,D,K.1 
1,45 uur RKAVV 2 - Lens 2 

1?,- uur Gr,l'l,II Vac 3- Lens 3 
12 - uur ··v. V. P. 10 - Lens 8 

DE'OPSTELLINGEN .. 
Lans 1 

G 1 1 6/4 V -;: 
Terrein te Leid§chèndam, 
Terrein Buurtweg, 
Torr'oin Lens G 2 L 6/4 V 3 

A, v. d,Lcouw, C, do Heer ,C. v ,Egmcmd, W. Verbarondso ,H.J,!oskor,C, v ,Baal ,H.Zc,et,K. Keetman,F, Wu]?ben, 
L,Riomon,R,Schlüter, Ros.P,Schouton,F.Mosker. Leider: dhr A.v.Gastel. 
Lens 2 --
Th,Suykcrbuyk,A.Kooloman,A.v,Egm9nd,J.Holwig,J.Verhaar,J.Lukasson,J.Ravestoyn,A.Kloin Breteler, 
W.Eykelljof,F.v.d.Boek,F.Moyer. Ros.R.Peters. Samcnk~mst: 1.- uur Veluvrnplein, 
Lens 3 · . 
J, do \'laart,H ,Blankon,J .Kiobert,G. v, d, Kloy, J .Dr0st, W .Eggcars, J, Jehee, P ,Holvensteyn,H .Hoek,R. v, 
d,1/al,A,v,d,Beok. Res,H.llc-lt, Leider: dhr J.v.d,Vlal.Sanienk0mst: 11,15 uur Javabrug, 

· Lens 8 · • .-- · · · · 
A,do Vrics,C.v.d.Geld,G:Ysebrands,J,Baptist,R,Brandcinburg,F.Neocke,H.Mejan,C,Rooduyn,F.Herre-
mans ,R, \iilmot,R.Blck: Ros, C, Vervaart, R.Bruggomans. Loider: dhr .Herremans, · 

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

Programma Junioren vonr zaterdag 14 maart 1964, 

3,45 uur Lens 5 - OOievadrS 1 
3.45 uur Lens 6 - ~uick 9 
2.30 uur Lens 7 A.D.O, 18 
3,45 uur A.D,0,22 - Lens 9 
2.)0 uur Quick 13 - Lens 10 
2 , 30 uur J,cns 11 ·_ V. C , S. 11 
2,30 uur Rava 13 - Lens 12 
2,- uur H.B,S,17 - Lens 13 

DE OPSTELLINGEN 

G 2 L 5/3 V 3 
G î L 6/t\ V2 
G 1 L 5/3 V 1 
Terrein Zui°derpark, 
Terrein do Savornin 
G 2.:1 .6/J, V 2 
Terrein Zuidorpark 
Terrein Houtrust. 

Lohmanlaan 

2e gedeelte. 

Lens 5 R, Bruggemans ,H, Rothkr,.ns, J ,Ho ins, J ,Groothuizon, Th ,Bruins,N ,Koot ,R.Eikelhof ,F. v .d, Breoruo 
H, Branden burg, J .Middoldcrp, D, Brandcnburg. Ros, S, Tetter.1, Th, Brochard,Leider. A, v, Gastel. 

Lops 6 R,Ovortoom,J,v,Dissol,J.Lioshout,R.Ravosteyn,F,v.Boheemen,H.Suykorbuyk,F.Straathof, 
C,Vorvaart,R.v,Brookhuizon,A.Claasscn,A,de Brouwer.Ros!J.Broeke,A.Duym, 

L "&o~dor: P;r !•~ifncv1eovcr. (zie training) -
cns 7 • rama, ,v, , a m,A.Duym,II,Jamrnen,A.v,Es,J,Smoolo,Ç.Reabel,R,do Groot,H.Hassing, 

J.Nuyori,C.do Jong. Ros,J,Jonkcr,Th,Duys,Loider: Br, Thooticus. (zie training) 
Lens 9 P,dc Jongh,H.Vcrhougd,R.v,d,Bcmt,R,NiouworJJ.uis,R.v.B~hcemen,J.Frctz,A.Hop,A.Janssen, 

E.Bakkors,A.Kortck~as,W,Koctman,Ros,G,do Hoogd. Leider: dhr. J,llcrsboom. 
Samonkt'mst:3,20 uur ingang ilDO tmoin. (zie res.programna) 



Lens 10 A.Verva.art,D.Gootjos,J.Colpo:,J.Wcbbcrs,K.Sch,..uw,P.v.d,Aar,Th,Hn8fnagcl,K.v.Volzcn, 
J,dG Jrmgh,B,Kool,D,Holt. Ros.L.Jungschl::gor. Leider: dhr. ,E.Sarnlca, 
_3amonknmst: 2, - uur ThorbockoLc:n hook Laan van llfoordorvoort. ( zie ros. programma) 

J,_ç!!,).,J.:!. C .Grir,:borg,m, T .Hoorsch0p,J .Blrk,B. v.d. Sprong,H.Egborts, B.Lustcnhomwr,H. Crqma,J .Holt, 
, B.Hoogovoon,H.Bijstcrveld,A.Luscucre.RGs.G,Stcvons. Loidcr: dhr. C.Vcrvaart. 

( zie rcs. programma) . -- , , · 
~Gns J_g A.Tinnonbrook,G.Duyvcsteijn,f.v,d.Borg,J,K2.andorp,A.v.Esscn,R,Guit,Th.Janssc.n,B,Eps

k2.nip,A.Hambrook,H.Ovcrbeok,A,Bildorbock,Rcs.P.v.d.Brccmcr,J,Dorr.oyor, Leider: dhr. 
P.Epskamp, Samonkomst:2.10 uur ingang terrein Zuidorpark 2o godcolto.(zio ros.Progr.) 

~cns 1 ~ C .Groon 1 F. do Heer, P ·~.v. Dijk,L,Du:{s,,H. Vcrbo.rcndsc,A. Jchoc,R. v. WasscratF ,H3lvcnstoynj 
P.Brdmr.ier,Th,Thomussoti,C,Blèk,Rós,J,Schutto,A,Eykm2.ns.Loidcr: dhr.A,Blok: , 
Surn::nknmst:1.30 uur Loynkamp do la Rey1wg:(zio rcs:programma) 

Pro,rrmr.nm Pupillen voor zatordug 14 maart 1964 
1,45 uur L::ms P 1 - GDS P 1 G 1 L 6/4 V 1 
1 , 45 uur Cclcri tas P. 2 - LGns P .2 Terrein Loyweg 
1,45 uur Lens P 3 - VVP P 3 G 2 L 5/3 V 2 
1.45 uur Lans P 4 - V.C,S.P 3 G 2 L 6/4 V 3 
1,45, uur .V .c.s. P 4 - ~ons P 5. Terrein Do:lomsv.aartwog 
1.45 uur Rijswijk P 3 - Lens P Ei Terrein Sclrna,pweg 
2,45 uur Lons P 7 Lens PR G 2 L 6/5 V 3 

j)E OPSTELLINGEN . . . 
Lens U B.v. d Lans ,L.Egborts ,G;,BrU:insma, W .Kou11or.hrw-2n,F .y .. Baggum,G. v, d.,Voldo ,H:v .Hulst,M. 

do 11i t,H .Lggors,J ,Dissoldorp ,L, v.d. Volde ,Ros. P. de Vries ,F ,Rosodikardjo. ' 
Loidor: dhr., ,J ,,Borsboom, -- . . 

Lons P 2 P.A. do Hac1n,F. Diasoldorp ,c .Schrov.er, R.KraanonR, Bogi:ach,G, Vrodovold, C, v. .Dcolon,A.!fook, 
G,Cromborgo, P ,Hoorcr.w., P. v. Dr>avoron. Ros. P .Boaupain, \'/,Hesen.Leider: dhr A.Bogisch. 
Samonkomst:1.15 uur Loywog hook Hangclclaan (zie ros.programma) 

LOJê...l_J P .Mil tcnburg,H,Dankors, P ,F ,do Ha,an, P .Blankon,H. v ,Locuuon,R. Gourtsen,L.Huis ,A. Vervaart; 
F, Cobbon, J ,Riontjcs, R. Poters, Ros, T ,Kuip, R, do Vries .Loidor: dhr J, v. d.Kna'.ap(•zic ros.pr) 

L~ns _P .4 J. Kootman,P .Ms.ndors ,G,Bloks, W, Bchrü tons, H. v ,Bcrln, P, Cormont., P ,Höp, W .Engkbort, R. Bos, 
R,Hoofnagol ,H.Licfforing.Ros.H. Ovort0qm, G, Vink,L. v ,Loomrnn,Loidor: dhr ,'L,Pinkso. 

_:L_c11:;;.ï.c.5. E,, v. d.Brook,B. de \(rios,H,Pc.chlor',E. Verschoor ,A,Rocuwijk,C. de Gr.:1af, J ,Meysborg, Th. 
Bcoms,F.Klink,F,d<\ Kloi)'n,C,J,Gr0on.Ros.C,v.Lior,P.Mourik,Loidor:dhr P.de Huas. 
Samonk0mst: 1 • 20 uur clubgobom1 Lens ( zie ras. programma) 

Lans P _,2 R.Borckonkamp, A,l!oi tir.k,F ,B0m1mc.n,M,K0pponol, Th. Mara,A,Flchr ( .M:Tc.unis, P. Jungschlii,gcr, 
B. v .Gnrkum,H, Janssens, T ,Tounisscn.Ros.P .Hoynon,R.Krul.·Leidor: dhr C .do Hoor. 
Sar.ionkrmst: 1. 15 uur HcngalóLan hook Lc,ovostainl~un (zio ros, progrrnnuu) · 

' ! 

1 
! 

Il 
t ,, 

2_0_1rn P 7 on 8 'ilordcn sar.icngc:stcld uit do volgende spolcrs:G.v.Bovcron,C.cb Brabander,P.v.Domburg 
M. v, Dor_., N .Dijsselbloom, J ,:':gburt's, P ,Egborts,C ,i,;ssor,E. do Grrot,B,Hoofnagcl ,N ,Hoofnagol 
P ,Lustonhouwc.;r ,H.lfatlu,H, Schw,i.b,R, Pollik~él.n,L, Rnthkrans, P, v. d, Sfoon, R. v, d. Stoon,R. Vin
kcmstoyn, F. do Vos ,P. v .Duym,J. v. d, nndo ,R. RC'oko ,M. v, d,Horst, C. Vorscput,F ,Mor kus. 
Loidor: dhr G.Komporman. (ziG ros.programma) 
• , • : _ ... + :• +++++~~++ +.+.~++•f·+·++++t++++++·,·+.;-•}• -r -. -

!:_TTE!!'.['IE JUNIOREN--EIIPUPILLEN i . . ~ -· . -. · . • • • • . . 

~t~ch~ijvingcn: vóór vrijduguvond 7.30 uur "an dhr.A.v.Gasto~,Tomë.tonstraat 166,tol,339900 
( ~dofonisch .illóón vrijd8.'e;.ivond tussen· 6 .JO uU:r 

0

en 7. 30 U:ur) . . . 
I'._":Sc:RVE PROGHAl,IMA. · · . . .. 
. Us zaterdag onze volden afgakeurd zijn is or hot volgende rosorvoprogramma: 
}:n __ éi,, z.ial Îfartcrradc 14:\loider ,dhr A.v.Gastel): aanvang 1·.,1.·5 uur: . . '. 
h1,Eooms, B. v ,Gorkum,A.Hoi tink, P ,lfourik, P ;B·ouup,ain,\I .Hoscn,A. JungschlägGr,H. v. Borlo, IV .Englobort. 
r.Hil tcnburg,H ,Sc)më1b,E, VGrschccr,):l,Bos, C. de Gr,,ilf, P .Hop,M_.K0ppencl ,B.,dc Vrio_s ,_R. Peters. 
A"':!'!:.8.,.ni ? . 15 uur:P. Blp.nkun,F. C0~0cn,H,Dnnkcrs ,K. v .Duülo_n, P.A. do Hn.an, P.F. do Ha,an,P ,Hcorom.i, 
I, .H,üs ,H. v, Loccm1on,P .Mandors, T ,Rosodiki.rdj0 ,H. Hiontjes ,G. Vcrlmart ,G. Vrcdovold,P .do Vrios,G. Blob::, 
l~QC!-.:?.Q.~l do Ghaynstracct 51: ( loidor :lhr J. Borsboom) dit gccat allo on dncr als ook do v1odstrijd 
ADO 22 •· lens 9 is afgokourd:- Aanvang 1 .45 uur:·. . .... 
Lens 10(bohulvo J do J0ngh on K,v,Volzonlon G,Stcvcns,ll,Bijstorvold,A.Hambrook,B.H"o.govoon,B,v 
do Sprong. 
A[tn vang. ,~30 uur:Lcns 9. 
In do 2:e.al Herscholstr",i.t:( leider dhr H,Diotz): a"'nvang 2,- uur: 
li, 7, a. .Brook,N, Dijssclblocm,F. do Kleyn,ll ,Hocfm1gcl ,M. Tcunis:,F. Tounisson,E, do Groot, J .Koctman, 
G, v,l3ovorcn, J, Janssens ,G,Pollikë1J.n,M. v. Dorp• F .Bomnnan,F .lforku.s,,P. v.d. Stcrnn,R. v. d, Stoon,R.Hoof-
1; ,gc.7.,H ,Licffcring, R,;Borckankamp, P, v ,Dor~burg, So.monk".l:nst: 1 • 30 uur Lo;ywog hook Hongc_lolaan of 
·] .45 uur Hcrscholstra~t h0ck ïfoimar.str;;.at, . 
l'an _ vang- '5. -50 uur: P. v. d, Brccr.ior ,J. Domoycr, L. Duys ,P. v .Dijk,A. v ,Esson,A.Eykma.ns ,F. do Hoor ,F. 
llclvogs;tcyn, A. Jchl'C, ,,J, Kaandnrp, P. Erqnmor, C .Lamot,H,Yerba,ron.ds.o,'R. v. Wass,om, Th. Thomassen, 
G,Duivontç.:ynj T}?..Jo.n,3scn. : . . 

==----------.,;;--=---.::===--:c -====:-::;;~=== ==== 
P•~ovrar.ima Junioren en Pupillen voor 21 -on rr -~rt.J..ci.2.4 
S<Ufok Steps 2 - Lens 2; Vrcdanburch 6 - Lens 3; v.v.P.6 -· Lens 4; Lens -6 '- Gr,Vl,II Vnc 7; 
Lens 7 ·· Ruv~ B;'dostlundia 5 - Luns 8;Rava 11 - Lens 10; Lens 11 - Wostlandin. 7; S.V. '35 -
Lono12(torr:Lons)Lcms \3 - B.M.T.i5;V.c.s·.P 1 :- Lcn_s P 1; i!oil., P_ 1· - _Lens P 2;D:uindor; SV P 2 -
Lens P 3; GDA l? 2 ~ Lons. P_ 4; Lens P 5 - ,:caakkvartipr_ P 2;, Lcn_s f' 6 - Colaritus P 5;_ HES P 3 -
Lc;l1s n 7. 

__ +~-~+~·+++++++++~++++++++++~+ 
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Iemand uit junioren 5 heeft een horl0ge achtergelaten. Dh. A.v.Gastel 
houdt 0r toezicht op, maar wil het wol kwijt. 

Klaverjasdrive. 
,. Na de derdo kaartavond ziet do stand 0r als volgt uit: 

No 1 Hr. to l.ley. 15.645 pnt. 
No 2 Hr. v.d.Veldo. 14,391 pnt< 
No 3 Hr. PacquÓ. 14,391 pnt. 
No 4 V:il Vondorbos. 14,254 pnt. · 
No 5 Theo v .Kloef. 14,124 pnt, 
Do prijs van deza avond werd gewonnen door Hr. te l,loy met fi. Vcnderbos, 
op de twG0de plaats eindigde H,Diotz met J,Linnevmover. Dogonon, die 
Gen of m0er avonden gemist hebben, worden toch uitgenodigd a.s. maan
dag van do partij to zijn, daar zij in do eerste plaats mee kunnen 
dingen naar de dagprijzen, maar bovendien nog meetellen in het klas~ 
sem0nt. De avonden dc1t zij niet gev100st zijn, ontvangen zfj n.l. het 
laagste aantal punten, dat or die avond gescoord is, 
Dus; klaverjassers, tot a.s. maandag 8 uur. 

Van het wodstri.jdfront l 
'/;at geweest is: 
Van· de aangekondigde wedstrijden konden er slechts twoe doorgang vin-· 
don, Alleen ons eerste on t~eedo kwamen in hot veld. 
Lens 1 moest in Rijswijk tegen do club van die naam 1 punt achtorb.ten, 
terwijl Lens 2 hetzelfde aantal overhield uit do strijd togcrn het hoog·
geklasseerde DGlft. Bovenstaande is ongevoor als volgt iri zijn werk 
gegaan: 
Lens 1 startte vrij overrompelenè.. Vanuit hot middenveld werden met 
aardige combinaties hot Rijswijk-doel onder druk gezet. 
Maar de felle actios, waar do hole voorhoeda aan deelnam, misten de af
werking. Schoten van Gor~d Looyestein, Viil v .Eydon en Kil Voncierbos 
gingen naast of werden ges topt door de bij zonder jonge ttij swij k-doolman. 
Een uitstekende kans kreeg in die periode ook Hans·Rooduyn, na eon gave 
pass van Hans v,Dijk; eerstgenoemde Hans lopoldo do bal over do koopor, 
oche:t ook net ovor de lat. · · · 
Hierna zakte het spolpoil mot do minuut. Hot .zag or naar uit, dät Lens 

l reeds al zijn kruit vorschokn had. lt.ijsiirijk kwam voor rust nog oven 
terug, maar vÓÓl had dit niet om het lijf. 
Toch kregen de gastheren nog g0logonhoid do scorJ to openen, na eon 
mislukte. uittrap van Cees. DG Rijswijk-middenvoor joeg de b~l echter 
vor naast. Na rust JGn g0h0cl andvr boold. 
Het spelpeil had oûn dieptepunt beruikt. Lens cm Rijsv1ijk doolden 
broederlijk d0 malaiso. Toch zoudon in deze helft de klappen gaan val
len. Eon listige boogbal van do snellG r0chtsbuitan v,rn Rijsvlijk, was 
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onbereikbaar voor do to ver voor zijn goal staande Cees v.d.Beek 
1-0. 
Lens sl0eg direct terug. Een huizenhoge voorzet van G.Looyestein 
bezorgde veel paniek voor het Rijswijk doel, viaar Hans Rooduyn 
van profiteerde on do gelijkmaker in do touwen drukte. 1-1. 
Even later kook Lens.alweer tegen een achterstand, toen de Rijswijk 
voorwaartsen door een weifelende achterhoede wandelden en deze aan
val doeltreffend afrondden 2-1. 
De wedstrijd werd weer ev·en aantrekkelijk, toen Lens wederom scoorde, 
maar eon bijzonder dubieuze beslissing van do schoidsrechtor liet 
hot scorebord onaangeroerd. Hierna zagen wc .bij Lens de vechtlust 
terugkeren. I;il Vonderbos kroeg de nodige meters buiten het straf
schopgebied een vrije trap te nemen. Enorm hard vuurde Viil in do 
linker bovenhoek, waar de bal II kletterend" tagon het net tot stil
stand kwam 2-2. 
Bijna kwam Rijswijk nog op winst, toen na een scrimmage do bal plot
seling in hot doel lag, maar de scheidsrechter had al gofloton·voor 
buitenspel. Zo kwam het einde aan deze hard0 nogal slacht gespeelde 
wedstrijd, waarbij do toeschouwers de koude niet vergeten· konden.· 
Lens 2 had voor rust met wind mee, weinig in to brengen tegen een 
met 5 man opererende achterhoede van Delft. Bij oen aanval van do 
gasten, greep de Lens-achterhoeáe niet voldoende in, en dat was 

-0-1. Een minuut of tien voor rust, werd een voorzet van Peter de -. 
Haas in het beruchte gebied, door een van de Delft mensen met de 

. hand gespoeld en dat betekende strafschop. Ruud Blok plaatstê zich
, achter do bal en schoot raak 1-1. 

Na rust ~,ist Delft alweer gauw met een prachtige kopbal do leiding 
te nomen 1-2. Lens drong hierna sterk op, om toch nog een punt te 
bemachtigen. Procics in do laatste secondéi werd de enorme vécht-. 
lust van do goholo 10ns plo0g beloond. Vicer word bij een aanval 
vam Lens, de-bal binnen dd gevaarlijke zono met de hand geraakt 
on dat leverde Lens wederom oen strafschop op, die de uiterlijk· 
kalme Ruud Blok he.rd on haar zuiver inschoot. Er word niot meer af
getrapt,. 

Van het wedstrijdfront 2. · 
via:b komen gaat ••..••• 
Lens l gaat op bezoek bij Duindàrp SV. De thuiswedstrijd leverde 
na eon uitstekóndc wcdstr~jd twee punten op en we verwachten dan ook 
hetzelfde spel on dezelfde punten. 
Lans 2 zal waarschijnlijk weinig moeite hebben met WC 3, maar la
ton wa in geen geval tc,genstanders gaan onderschatten, wat dat 
kost punten. 
Lens 3 gaat weer con vrije zondag tegemoet en kan zich gaan voor-
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bereiden op de laatste zware conpotitiowodstrijdon. 
~ons 4 ontvangt Oranjoplein, eon gclijkwaardigè tegenstander. Aan 
voorspellingen wagen we ons derhalve niet, maar hot vierde hooft nog 
het nodige goed te maken.· 
1~.s ;j_ spoelt uit tegon Postalia. Ook hier is oon voorspelling bijzon-
der noeil:tjk, hoewol dit elftal zich ton vollè zal goven om weer to
rug te keren in do midderm10ot. Misschien, dat de bespreking van j .1. 
zaterdag aan het klotsen gaat. Twee pacten dus ••••.•.. 
!,en~._.2 zal het bij zonder zwaar krijgen tegan degradatiokandidaa t 
BTC. Goziea hot goede rosul taat twee weke:i geleden tegen TeDo, mogen 
w0 toch wel eon gelijkspel ver,iachten. · 
Lens 7 heeft evenals het dorde eon vrije zondag. 

· Len'!....§ tr0kt naat do Lier 01~ hot LVSJ 4 moeilijk te maken. Gezien de 
uitstekende rasultaten van.de laatste wedstrijden zien wc het achtste, 
indien compleet·, twee punten mee naár do Hong0lolaan terugnemen, 

Junioran, opgeletL 
Training B-klassers. . 
De training van do spelers van Lens 6 en 7 is voortaan niet moor op 
maandagavond, maar to beginnen volgando weck op donderdagavond van , 
7.15- 8.JO uur. Dit betreft uitsluitend de volgende spelers: 
R.Broekhuizen, M,Broeké, A.Duym, H.Hassing, R.de Groot, J .hu.yen, R,Qvor
toom, J,Jonker, F.Straatfüof, H.Suykorbuyk, J.v.d,Zalm, R.Eykelhof (ovont'. 
R-de Winter, G.Ysebrands. 
DÓzc training gaat alleen door als hot vold goed gekeurd is. Telefonisch 
informeren tussen 6.- en 6;JQ uur (339900) . 
F .v .Boheemen, J .Lieshout, s·.Tettero on R.Ravesteyn word,m op dinsdag
avond verwacht; 
De A-klassers trainin sgroo van 7 .J5 uur is deze week voor het laatst 
(te gerin~e opkomst • J.Jonkcr kan met de B-klassers meetrainen (zie 
hiervóór ), J.Drost wordt voortaan om 8.JO uur verwacht, evenals Th.v. 
Domburg en A.Klein-Brotoler; 
Do A-klassetraining om 8.JO uur gaat in ieder geval door, ook bij tor-
reinafkeuring. · 

Tegen uitwassen zal nog strenger als voorheen word0n opgetreden. 
O~der deze dreigende titel vinden wij in de Sportkroniek een ernstig 
beroep door het bondsbestuur tot de verenigingen goricht om in uiter
ste ernst tot samenwerking te komen teneinde stelling te nemen tegen 
ongev1enste toestanden in de voetbalwereld. 
Stellig zijn wij niet do enigen, die van ganser harte aan deze oproep 
willen gehoor geven. 
V:eliswaar krioelt hot bij ons niet van de boosdoeners, noch binn0n 
noch bui ten de lij non, maar wij doon toch dringend op al onze loden on 



214 
---------·-------------------------------·-------

vrienden con boroop om mot woord on daad - merkwaardigcrnijzo viordt 
dit in do praktijk meestal zonder woord on zonder daad - hun bijdra
ge te leveren voor een normale gang van zaken. 
Laton v1ij onze toganstanC:.crs hooit beschouwen als vijanden, maar zo
veel mogelijk als vrienden, die hun krachten mot die van ons willon 
1.ièton in con oorlijke strijd; En ver,3oten wij nooit do schoicasr;,ch
tor do vmarc1cr.ing to goven, dio hom toekomt, nu hij als sportvriend 
ans hGt sportgJnocgon mogelijk rna,Jit. 

P.J. 
----------------

Nauwkeurig. m 
In allerlei v1odstrijdon kaJ'.i men op• orken, hoo'èfiauwkourig vaak do 
spelers to werk gaan. Dit geldt voor het plaatsen van do bal pp de 
,c,rsto plaats. 
:i.n do mac'.tschappij spoolt nauwkGurighcid con grot:, roL Do bus
c:muffcur dio zijn volgoládon i,agcn door hGt bewogen stadsvorkoor 
:-iri,;ocrt, do arullystc die in hot laboratorium bloed en urine con
; r~lccrt, C:.c klccrmakor bij hot hantoron vnn meetlint en na~.ld, do 
piloot die, zij.n kist juist op tijd binnen brengt, do vertaler, do. 
t,ccounte.nt, è.o apothokor, do lotterzottor on nog talrijke e.ndoron 
bohoron in grote mate nauwkourig to zijn om hun werk gooè. to ver-. 
_·J.chton. Zij verdienen erom goprozon to worden. · · 
In do sport hoof"t do nam1'kourighoid ook roods lang haar intrede 
.$odaiw. Let maar eens Op. de biljarter, dG s'printor, dC zwcIDJ:1cr," 
c\J s chormor u .u. Om con JJopa2..ld dool te beroikOn vJil men' zo nauw-
kourig mogelijk stoten, lopen, richten onz. . 
!°assen wij èi t beginsel ook op do iJJootballorij toG; dal;l oiidorvindon 
nij hoë zoor wij in dit opzich·t nog to kort" schieten, zelfs · als wij 
con.onkel ondordcol van onze oigon sport onder. do lncp nomen: het 
plaa.tson van .du bal._ · · ·· -····· 
ToGgcgGvön: hot is moçilijk! 

P.J. 

.. . 

..·: __ . ,_,, .. 
C, _, 



D E ::h E N S R E V U E. 
rieekl:-lad v.d. R.K.V.V. "Lenig en Sr.el 11 • 

37e Jaar,..,mg no 29 19 ma 0 rt 19f4 _ 

L-,ns 'Zrik~_genda. 
Do: 19 lila'l.rt Junior,rntraining. 
Vr: 20 maar\ Juniorentraining. 
Za: 2rt maar\ Junioren en Pupillom•odstrijclen. 
Zo: 22, ma'lrt Stmioron en Juniorom•edstrijden. 
Ma: 2J maart CLUBAVOND ! ! ! ! ! KLAVERJ Aé.DH.IVE. 
Di: 2'i ma,,rt Junirrantr,üning • 

. 'i.o: 2fi maart Seniorantr:dning 3D Pupillonj;r.üning. 

Tussen aanschrijving on afschrijving. 
Hot t.r:ordt eon m0~ilijk0 zaak, als wij d.; functiG:s 

in '.Jon vc8tb•!lvoreniging bcschc:uwend, zouden willon uitm9.k:Jn ,,elke. 
in .föite do bolangrij kste is. Allo immers zijn ZG cnmisbaar. ,,Iélt '31-
k;ag,r vorm0n zij eë::n sluit0nd ~ohcel an è0 club kan zo g3on van allo 

.miss on. Dit g..:.,ldt vonr c1,:; functies v3.n V':"lorzitter, secrot!lris en 
p0nningme,:,stor - en als katholfobn sluiton wij de pr;,sitio van gees
telijk advis0ur geenszins uit - :;;aar bovondi,m bonen wij 0r nog, 
die èOl zo belangrijk zijn, dat aan e0n verantwoorde b0zctting gro
te aandacht dient te word"n b3st,iod. 
La11:t heb j .... de r.-~Gs trij dsecr8t2.ris, 00k v.tol. s0cr0taris v:1n èto 0lf
tqlcnmmissie gencemd, kortvmg vp.n- de Ec;:, .. · ord vr"JG~er al -..;ons in 
Lens de duidelijke opmerking g0:n·c,:kt, dat wij c,nze functies ni0t 
als ereba3ntjcs !!loeten beschc,uwGn, mP.e.r d:i.t ;;,ij in hot bestuur an · 
èommissies ons in eecn vmrkcomité moeten ~=.raten, in zeer sterke mate 
gddt voor do wGdstrijdsecr0taris, dat hij zich do gGwichtighoid 
van zijn fuctie bewust is. De mat0 van zijn dGskundigheid bij de 
bespreking,m in de Ecq, zijn accur.qtosso, zijn invloed op de spe
lars,. zi~in geduld, zijn vermogon Jm tvlourstollingan to incassorGn, 
zijn·boroidhoid om moeilijkheden op to l~sson, dit alles z~l vaak 
buslissend zi,in voor 00n g0od0 ghng v3.n znken._ · 
Niisschien sta:1t niom,qnd zo in h-:;t "Og v:a,n v.Jlc vcJotbn.llcrs nls de 
c0ntr?..lo figuur, e.ls ·hut ga;.t over è.e aig3nlijke bo~PDogroc~on van 
hun liè.mnatschs.p: het vnetballon, d0 w0C'.strijr}Gn. 
In èe s0izqon0n 1920- ,.21 3n "21- ,.22 W?.S h;::t J::-:.n Boolll;, di.:, door 
midd0l v"n"aansuhrijvingen 11 , zoals do d0sbotroffonde kaartfcrmu
lioron heotton, do sp0lers nnnr do v,_oè.strijd opriep. 11,iijn aGrst0 
aaóschrijving k,mm 00k van hom. Het ,'as in d'.:l z~mer van 1922 on 
hot bGtrof con vriondschapp0lij ka v.7]dstrijè. tGr sel-:.1cti,3 V'10r het 
k0m0ndo scizo~n. 
Vijf j,iren lan~.hfold zijn 0pvnl[;.:ir hût uit: L~f è.ozonber;;. Ton 
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einde de kasten v:,n do porti tot oen onvoTmijdelij'k minimum to be
perk-en, heeft hij rr10nige kibmoter per fiots afgol8gd om de aan
schrijvingen zolf bij de spelers in de bus te doen. Zelf ,,,as hij 
oen van db skrksto spelers in het 0ersto 01:ft,:,,i' mot een hard 
sch0rp schot, ds rélchtsback de schrik yoor menig Ml}V?.llor. Gaar
na log ik hiur v2.st, hoc zijn ·ouders·gs.stvrij hun·hu\s.bcschik-. 
ba:,r stolden voor d0 vrolijko vriendenclub, di~. zich m~t eeAen-· 
tv1intig:m, hand,üen, k,'linkslagen on een borreltje kosblijk,'.amu-
scurdo. · · ·· · 1 

' ' 1 t .' . . . • • 1., 

Daarna krGog ik d..; O0r •. Hot bleef bij e~n 'J~ar Çopcrk~ ... Ho::; ~kv!Gts-
b2.2r 00k to0n rcJods - mot drie elftallen de. func'tio V'!l.S, moge blij
ken uit do vol60nd., hcrinnaring: Op zokoro zondagmorgen ontving ik 
uit Z:1ttndam, w&:r è.0 ho.;r G.Kruyv3r als competiticleidsr de scop
tcr z1~add0, t-~lc,:;r.:tfisoh lxric;rt, dat. de- wedstrijden van Lens l 
on 2 - uitw3G.strijdon - gacn d-J0rg?.ng kond.en vindep. ¾'at- ta doan? 
In con druilcri~o r3gon stapto-ik op do fi~ts om de mGnsen to ver
wittigen.Dat bGtc.kendo con sterrit r.1et als uiterste punten: Nelis 
v.è,La~n, Haag~ng 761, GJrard v.Loorn, Laakkado 91 en Henk y.Rijn, 
Kqn8.::!.lwcg 43. HJt _v;3iniga v,at ik er ooit V!:!n gehoord_ ~0b, y11as een 
bozo opmorking - zc0r torvcht overigens - vnn do enige ~-iq ik vor
goton was. f'!ijns ondanks w•::::rd ons eerste el:ftal .toch kam-pioen _:van 
da "20 Klasse .a .• IC • .B1

0 en pr<'lm0vo;)rdd. Dat vJns in 19.28. 
~Bep Janss0n vcrzcrgGo hot Ec') -~.socr·atariaat .do vr;lg3ndo twGG ja
r;Jn • .:!iv.,,n rip~:.:•·.·vkt 2ls hij nu zijn stem laat hor0n langs hot Lons
lijntj:J - jc.m.ïü,__,r, jr:ngcns, do vnlgJ:ndc keor beter! - varrichtto 
hij to_n hot C')ë1missiovierk. i',!ot tillcm Schime:iGl en Andrd Nijland 
vonden wo in t'o :.:,M altijd nárg tijd v0or e.:,n pandoertjo · m. aflo0p. 
In1a18.duls 1✓as ··,2.t~rloo. in gebruik gcnom,;;n, i_a;a_t s~_:i;ies afgekeurde 
torr.;inon botck:inc\,. Marius Havermans, dio later in do oer log vor 
van hot v2.rJ.0rl2.nc~ zijn graf ~ond, Henk tozGnber5, :Ji0ns. twG~ling
z0ncn Eo-f on Henk onig0 .jaren in ortzs juniorenafdeling speolde.n .en 

> Antoon 1t~tlhP.in, t.::v..:1ns VGrQnigingssecreta.ris, hebbcin de zwaai·te 
v·-·-m c1c functio nooT ._è.an gepro0fcl: zij hobèon de bitter.G b0kar tçit 
Ap ,,. · bo~o·,· a,1--c'1· .,.,, · ,. w~ .~ U by v. 5u. 

Do ksmpioon - nog stoods - is Jan van Vonr0oy. Stol U ovon .voor: 
v,_"J.n 19J5 tet an r.11:.::t 1945, èe oorstb j erGn in do v:~t--a/looso n~ig
hcid, d~arnQ ru~t croçicnd en opblo~icnd Lens 0p OckoOburgh on in 
hot Zuidorpark do volle b.st é'ragend · v2.n hot wodstrijdsacrotari
nrtt. 1k keJl me.· ni.Jt <vo~1rst:JllGn, a~t, V:in Vonrooy ocit oen f-,ut go
maakt hooft. ::ij zc;ndor ~.ccuraat beschikte hij over eon· go zond in
zicht in voroni-:,ingsznkon en· cvor con fabclachtie g0h0ugon, \?aar
np m.~0rr.1,.:.l0n c~t.:. bornop word ecè.e.an. 
iiuur; E:iukus ·,;.rci·c~ 2.ls 9o in do rij in 19l1-6 bcn0c:nd. Hot w3rk lag 
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hom goed en eerst onder invloed van de zich steeds uitbroidondo ta
ken van vorenigingssocrotaris noopte hem uit do Eco·te traden, waarin 
rrij inmiddels Frans v ."Niel, en .Toop Viillems als poniievoa'rd.:.'l· moch-
ten begroeten. . · · · 
Ruim dri'e jaren zagen mJ, hoo Piot do Loom·1 Sr. mot voo.rbeeldigo 
nauwkour'ighGid zijn _voelomvattonde ta'lk v:irvuldo, hoe hi'j ook sp0-
ciaal vo0r do training alle aandacht had. Hot was in 6.o 'tijd, dat 
Joop v:illems dezo ·op niet alledaagse wij zo verzorgde ·op.het strand 
en in do duinen. Hele.as is Piot d-, Leeuw ons do:Jr do dood ontvall;:,n. 
Zijn pl:w.ts wBrd door I'r<ins v.Luxomburg ingc,nomon, d.fo nu in Middéü
burg ondanks de onvormijdelijk0 mo;iilijkhodon toch w:i'l 'me·t voldo0-
ning d-~nkon mqg aan d0 jaron '57- '59, toon zijn 2J12rGs o'mi è'«:ir moast 
bekende in LGns ,·•as. · · · 
Hans Borsboc1m - nu bij cfo zorg voor hot jonge Lensvoikj·0 ·_ ward in 
1960 en' Jan Linnowoaver in 1961 mot w·it ik in z0ker opziêht "do 
grote taak" v1il noomen, bGlast. Laatstrnoomdo is nu ~ce; ~o 11 Ec0-
sik11 . . 

In verga lij king mat. do andore keren heb ik C:iill!laal. oen groter aan
tal functior:F.rissen 0ven de rovu-, laton passerGn, vijftión in vier
enveertig jaar. Zetten wij Jan v.Venrooy apart, dan wordt het vo.:Jr
tion in vierendertig jaar. Geeft dat niet te denken? Hoe zou hot el
ders zijn? Zou ik do plank misslaan, é.ls ik vor-:mdorstel, èt,t de 
·0lftalsecrotaris. zich moot laten leiC:cn doar 00n sterk idealisme, 
door oen g'.róte clublï°efèo, o:n. c~a wok0lij ks t~rugkorcnde t3.bn ac
curaat t.J blijvon vervullen? En wie is niot van maning, dat ioà.~re 
soninr-spolor hem zijn ta,ik niot onnodig zwaa:r;der moot makcin? Hij 
mag do dienaar -zijn van é'.o vereniging, hij is niet de voe tvoGg. 
1/.ie dit beseft, laat niqt op zondagmorgen om Glf uur een briofjo 
van verhindering in de bus van et" cco-socrotaris glijden, · zoals ge
bourè is. Dan hooft deze niot .te werken tussen hoop en vroos. Hoop, 
dat aan de conVoéatie gevolg wordt gvgovon; vroos, d_at Gr to on
zaliger v;i1 · toch nog eon onnodigo afschrijving dé rogolmaat komt 
storen. · · · 
Do spe lor, dio. waardering heeft voor het werk van de Ec..;· on zijn· 
secretaris, tnont dit metterdaad, Hij is prosent, vocht voór zijn 
elftal on voor do eer van oniu bl~uv..v-,itte vlag. 

Zo is het toevallig ook rio·g eens 0cri koer. 

Ni8uwe loden: 
Nn 490 C. \ .. V 0rssepu t 
No 491 J.C.v.d.Endo 

OFFICIEEL. 

29-1-195"! 
17-1-1954 

P .Juffermans·. · 

Melis Stok0l 0 ,an 2126. 
ïVIrilis Stokol<ian 2088, 
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No 492 P.J.Duym 16-6-1954 Els straat p. 
No J,.9;a c.Stapol 6-2-1954 Elsstraat 5. 
Ï'ÎO L,94 M:,, .v.d.Ho:r,st 7-5-1955 1::olw~versga"?.rde 425. 
ifo .c,.95 R.K,;,_oko 13-1-1955 ~,yolv.13versgaarde 881. 
l\T:, .i,96 T .Ros::idihardj o 1-12-1953 Zonne00ra 82. 
i~G 497 P,Poillot 17-1-1946 Sinaasapp"lstra!lt 132. 

In b:ülot"ge. 
No 58 C. v.d. A.e.rdw·eg 28-12-1954 ·Nev;tonstra'lt 25. 
N0 59 T .F .v.~. Aardvieg 30-7-1954 Nowt,rns traa t 273. 
No 60 M..C.J.v.Breukc;lon 20-10-1953. Rogontesselaan 106 II 
iïo 61 H.J .M.Rimmelz·;;raqn 12-12-1953 Bl!lricumsGpl<Üh 16. 
No .62 C .J .Blom 12- 2-1954 Hoondorlostraat 33. 
No 63 B.G.G.Kloin-Brçt,üor. 7- 1-1954 Boreelstraat 34, 
No 64 D .H .:··:,. Klcin-Br3t-31Gr 31- 5-1952 BoreJls trae.t 34. 
11/o 65 J .I:!i. A.Halkos 27- 8'::1950 Zî!nne:>orê. 26n. 
No 66 G.Kuip,:,rs 21- 3-1950 B0rcst-,;inla3n 509. 

A No 67 H.v.Dam 9- 6-1954 Loosàuinsevlog 635 ~-
':og"ns r.iGt opkomoh zijn T .Kuip en J .d0 le1 Fuélntil tot hot e1.ndo 
v~n hot seiz~on r,osch9rst. 

F~. Sar.--.loa, secretaris. 

V~i~. 
·; 

Gp 30;;:;aart a.s. \'8rl~ven ·zich Arnold Poals,, Lons 'wodstrijdênro
de.cteur, met majuffrouW Nel Suyk0rbuyk. Ds roÓ0pti0 is Vnn 2 
tot 4 uur aan het adr8S Laakkade 374. Ton1ij 1 Arnold zich buigt 
ov"r c'.e voorboschouwing,:,n botr0fföndo d0 kom0nde v;0dstrijden, 
v,::.~en ,;üj nns. aan een voorbeschouwing nver de a.s. verloVing en 
v0rc1cro planr:.cn: er zit winst in voor bàide pq,rtijch! l Derhalve 
v-:n hartu proficbt ! l · 
Q:;:,,v_?Jl.,Ç;en: 1 wi tt0 vootbalbreGk, 1 rode z,~ombrcJGk, 1 blauwe ·zv1om
bro,.:k. JJ.10s aanwezig jn het matoriaalh0k. Het horlog0 van de 
voric;a wcok zoek:t ~ok zijn e.igènaar·. 

UitBlagen van.14 en 15 maart 
Senioren Duindorp S.V. 1 - L_.sns 1 1-0 

LGns 2 - VUC 3 0-1 
Lens 4 - 0r3nfoplein 3 2-1 
Postalia 4 - L0ns 5 5-4 
Lens 6 - B.T.C. 5 2-1 
LVSJ 4 - Lens 8 '' 1-1 
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É:~,- G&\HFi~ VOOR zr\NDAG 2:-.! MAAR~ 1 ~/~4 
2 ,;) m .. -? Dclfi'l 1 - kns 1 

Lens 2 vrij • 
12~-- uur 
12,- uur 
2,- uur 

-Veld 1 geb.1 l~k.5/3 
' . ' ' Terrqin Hcngelblaan, 

Veld 2 geb ... 2 lck,5/3 
2.- uur 
2.30 uur 

Lc;ns 3 - Cr~mvlict 3 . 
·spoórwijk 3 · - Lens 4 
Lens 5 - Lo.akkw:1rtior 8 
Ro.vo. 7 - Lens 6 
Lens ~7 - Esd" 4 
FlD.mingo' s 6 - Lens n 

Terrein Zuiderpo.rk 2e gedeelte. 
Veld 1 geili1 lek, h/4 
Terrein S,:crtpark Irene Sch,'.üpwcg Rijswijk. 12.- uur 

DE OPSTELLINGEN 
Lens 1 
C. v. :i, ileok, W .H::msscn,J. v. d, Kno.'.lp,H,Dietz, R,RC"odbol, J. !\as, W. Vondcrbos, W. v,Eyden,H.Rcoduyn, 
J, v .Dijk ,H, Jo.cabs. fü,s, G,LN'Yestein,M, v. Zilfhout. 
Lens 3 
G,Halleen,A.Thcmns ,G. Kemperman,J .Meyer ,c. Peeters ,fü Steyn, J. Wi tting,M, v, Hc31 venstoyn, L. Thcmas, 
J.v.Kleef,H.Nieuwenhoven. ResP.Burghouwt,M,Heersch0p. · 
L~s4 --
P, Gulikers ,L. Hanssen,C. Vel dink, G, de Zwijger,N. :il?. Gruytor,J. Riem,-n, F,Burghcuwt,H. Vrcemans, 
J .Brcich:1rd,N .Drab be, d,Burghouwt. Res, L, l\hrtens ,R.Polm,m, ( strafresorves wegens niot opkomen) 
Lens 5 -
A,Verbarendsè,F,Duym,M.Heerschr,p,C,Nieuwenhuizen,F.v.Dijk,A,v,'!/eers,P.Burghouwt,J.Kuypers, 
J, Jager, P. :3chul ten, G. Jehee. Res. J. V/i tting, 

. Lens i, . · · - . . . 

.. M.Suykerbuyck,J,v,d,Kley,E,Löwenstein,A,Blok,H.Li,u,W~Krilpels 1,I:v:Bussel,M.Davis,C,v,G~in, 
C,Kras,A.de Jong, Res,G,i!:kelm'lns, · · · · 
Lens 7 . - · 
J;Frijters,J;v,Westing,A,Krol,J,Bnm,A.,H•pp(ln'\Jr..,uwers,R,Becker,A,v.Luxemburg,R,Wüstefeld, 
A, Hoefn'lgel, H. Na.-,stepad, H, v, 'ciesting, Res. A, J ,:,,nssen, · 
.Lens P --
D.v.Lieshout,E.Warmerdam)A;Poels,~.v.d,La~u1,F.Bierhef ,A,~uys,H.Luling,H.v.Dijk,R.Gelauff, 
A,Vinkesteyn,J.Grceneveldi · ' 

· 'Afs.chrijvingen v6é:J: zaterdagavond 7 uur a3:1 do heer J,Linneweever,Slijkeinde 21 Tel.639090. 

Programma Senicren V<'er M:i.andag 30 ma'1rt 1964 
Lens 1 vrij;12,- uur Westlandia 3 - Lens 2;12,- uur L<'ns 5 - RKDE-0 4;12,- uur Duno 5 - Lens 7 
12, - uu:r We-sterkwartier 11 - Lens 8. · . . . . . 

:==============-====-·•===-===:::::===--=. 
Progran:ma Juni~ren vo~r Z~ndag 22 ma'rrrt.1964 

1"2.-
1. 45 
3,

DE OPSTELLINGEN 
Lens 2 

uur Quick Steps 2 - Lens 2 
uur Vredenburch h 7 Lens 3. 
uur Westln.ndia 5 - Lens P 

T"rrein Nij~erklaan 
Tc>rrein v.Vredenburchweg, 
Terrein te Naaldwijk, 

Th.Suykerbuyk,A,Koeleman,A.v,Egmond,C,:ie Heer,P.Poillet,J;Verha1r,R.Peters,J,Englebert,W.Eykel
hc,f, J, Lukaeisen, R,Schlüter, Res, H,Grnrthuizen, J ,Kiebert ,H,Hoek,Leider: dhr. A, v. Gastel, 
T O -- 0 • . 
.uens 3 . · e . . · 

, A. v, d, Lee1rn,J. Hel wig, F.Mey~r, G. v.d. Kley, J, D:rn~t ,J. Jehee ,A,Kleii1 · Breteier, W ,Elgge:ts ,,R. v, d. Wal, 
. Jl'. v, d. Beek, A, v. d~ Beek, Res, H,Blankpn, P, Hel venste:î.n. Leiiler·: rlhr. ;; • v.d. ,lal. 
qamenkrmst: 1,-- uur· Veluweplein, · •. 
Lens F: 
A, de Vries ,C, v, d, Geld, G, Ysebrands, R. '1/ilmot, R,Br,:,,ndenburg,F,Neeéke, H,Mejan,C, RM.duyn, R, de Jong 
F,Herremanc,R.Blok, Res.Th,Bruins,J.Bapti,st. Leider: dhr. Hèrremans.~ 
Samenkomst: 2.- uur ingang Lens-terrein, 

------- --- -=== 
Pi:ofi:ran:.ma ,junii:,ren Vc,0r zaterdag 21 .m .:1rt 1264, 

3,45 uur v.v.P.6 - Lens 4 Terr<"in Zuiderpark 
2.30 uur·Lens fi - Gr,W,II Vao .7. G 1 1 5/3 V 1 
4-- uur Lens 9 - Westerkwartier G 1 1 5/3 V 1 (vriendpchappelijk) 
2.30 uur Rava 11. ~- :Lens 10 rerrein Zuiderpark. 
3,45 uur Lens 11 - Weatl'l.ndia fi G 2 L 5/3 V 2 
3,45 uur s&v & 35/l'i - Lens 12 TP.:rrAin Lens G 2 1 4/6 V 3 
2.30 uur Lens 13 - MoB"T.h " 2 L r,;4 V 3 ~ 

DE OPSTELLINGEN 
Lens 4 . . 
J'.:"',1.e We.art ,H. v. Leur,D. v, d. Steen, P. Schr,ut"n,.H, ]lrthk,rans ,c. v. Egm~nd,G, Raaph<'rst, J .C~bben, F.Mesker 
Th,Brcchard,J,Heins. Res,H.Br:1ndenburg,D,Brandenburg, Leider: dhr. A,v.Gastel, 
Samenkrmst:3,30 uur op het Rava-VVP terrein. ' · · 
Lens~ . 
R,Overtocm,J,Licshout,J,v,Dissel,H,Suykerbuyk,F,v,Erheemen,R,Ravestein,R.v.Broekhuizen,C,Verv:111 
~', Straathof ,M,Broeke ,A. :ie Brouwer, Res, R,Eykelhnf ,J ,M1<lder. Leider: dhr,A.Linneweever. 
Lans 9 
als vorige week, Leider: dhr J ,B0rsbC"cm, 
Lens 10 
als vorge week. Res,G.:ie Hè0gd,J,Blok, Leider:dhr E,Sarolea,Samenkomst:2,15 uu'r op het 
Lens 11 -- • . Rava-VVP terrej.n, 
G, Gr:smbergen, B. Lusienhouwer,H,Egberts ,B. v, d,S'prong, T,Heerschcp,G, Stevens ,H.Cr,:,,ma,L. Jung
sohl.ë.ger ,B.Hocgeveen, H,Bijsterveld,A,Luscuere. Res, J. Holt. Leider: dhr' C~Verva:1rt. 
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Lens 12 
A, Tinne broek, G, Duyve• teeyn, F. T, d;; Berg, J. K?..·.ndC"rp, A, v ,Essen, J,.·Demey0r, Th, Janssen, B,Epskamp, 
A.Hambrock,H.Overbeek,A.Bilderbeálk,Res.R,Guit,P,v,d.Breemer. Leider:dhr: P,Epskamp, -- , ' 
Lens 13 
C,Grcen,P,v,Dijk,F,de Heer,L,Duys,H,Verbarendse,A.Jehee,R.v,Wassem,A,Eykmons,J,Schutte, 
P.Brernmer,C,Blok,Res,Th.Thcmassen1F.Helvehsteyn,Leider: dhr~ A,Blek, 

===~================~======= 
Programma Pupillen voor zaterdag 21 maart 

1,45 uur V ,C ,:;,;,p 1 - Lens P 1 
•1,45 uur l.iOA Pil·- Lens.P.2 
1,45 uur Duindorp_SV P 2 - Lens P 
1,45 uur G.D.A. P 2 - Lens P 4 
1,45 uur Lens P. 5 - 1?..akkw, P 2 
1,45 uur Lens P 6 - Celerit?..s P 5 
1.45 uur H,B,S, P': 3 - Lens P 7 
2,4'5 uur Lens P s'l.. Lens P 6 

DE OPSTELLINGEN • . ' 
Lens P 1 

1964 
Terrein Dederosvaiirtweg, 
Terrein Ockenburgh, 

3 idem 
idem 

. G 1 L ;5/~ V 1 
G 2 L 5/3 V 2 
Terrein Hnutruat, 

· G.2.1 5 

als vorige week,· Leider dhr. J ,Borsb!"cm. · Samenk<'mst: 1. 25 uur op het Lens-terrein, 
Lens P 2 
P.A,de Haan, F,Disseldorp,·R,Bogisch, R,Kra3.nen, P. de Vries ,P,Heerema, C.v,Deelen,A.Hcek ,G,Crom
bergen,T, Rescdihardjo; P.v, D0everen. Res ,G, Vredevelà,E. de Groot,Leider:dhr, A.Bogisch, 
Samenkomst: 1,- uur ingn.ng Lens-terrein 0f 1110 uur Thorbeckelaan h~ek La:m.van Meerdervoort. 
Lens P 3 · 
P;Mil tenburg,H,D'.1.nkei's; PI F, de Ha3.n·jP:Blmrken1H, v. Leeliwen, R:,Geurtsen, L.Huis ;Gi Verv'.1.art, F.Cobben, 
H,Rientjes ,R.Peters, i'tes ,P1Beaup,:ûn, W ,Hesen, Leider: dhr. J, v. d, Knar.pi Samenkr-mst: zie P 2 
Lens P 4 ' 
J ,Keetrr.an,P.Monders ,G.Blnk, W. Sch~l tens ,H~ v, Berlo; P. Corir.•nt, P1He,p, Vl,Englebert, R,Bos i R. Hoefnagel, 
H,Lieffering,Res,R,de Vries,R,Krul. Leider:dhr, 1,Pinkse,Samenk&mst:zie P 2·, 
Lens P 5 · 
E;v,d,Broek,B.de Vries,ll,Pechier,E,Verscho~r,A,Reeuwijk,C,de Graaf,A,H•itink;Th,Bcrms;F,Klink, 
F,de Kleyn,C.Grc,en, Res,C.v.Liere,P,Mourik. Leider: dhr, P,de Ha-is, .. 

· Lens P 6 o. 
B.v.Gorkum,A,Flc,hr,A.Jungschl~ger,R.Vinkenste:vn,G,Vink,R.v.d.Steen,P.Heynen,P.v.d,Steen,Th,Marn, 

: . . .. 
F,Bouwman,M.Koppenol. Res,G,v,Beveren. Leider: dhr. C,de Heer. 
Lens P 7 - · ' ~c ' 

R, Pellik'.1.an,N .Dijsselblnem,B.Hftefnagèl, H;Jami"sens ,M.Teunis ,M,Teunissen,F,·de Vos ,H. Schwab, J ,MeyE • 
bergh, P, v.Domburg,N ,Hoefnagl)l,Res, J ,Egberts ,.P,Egberts, L, v. Leeuwen,Leid-er:dhr, G, Kemperman, 
Samenkumst: 1, - uur Hengelnl:nn hoek L"evèsteit1l'11n, -, , Lens P r, zie ortder aan deze bldz. 

++++++++++++++++++~+++++++++++J~+++++ 

ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN, ! 
Afschri.ivingen:vóór vrijtlagavond 7. 30 · aul' anJ;1 dhr:A,v. G'.1.stel ,T!"matenstr:11.t-166, tel, 339900 · 
\telefonisch allééi;r vrijdagav,md tussen 6.30 en. 7 ,30 ·uur), . , •· · .. • . . ·· 

-Nh,t-::rpknmenniègens niet-opkomen ih het áfgelopeh weekèihde wrrden de Velgéhde spelers tweemaal 
als reserve· ·npgesteld:H;l!oek', P ,Hel vensteyn, J ,Kiebert, H,Bl,:mken,O .Schrover, G, Vredeveld, J ,Egberts 
P. Egberts, C, de Groot. degens berhatld.r1iet-npkomen wordt F ,Merkus uie.t. opgesteld in afwachting 
van de beslissing van het bestuur. T.Kuip w~rdt wegens herhaald niet~0pknmen niet.meer opgesteld 
Wegens herh.·1:1.ld tel'.1.at komen krijgt W,Hes'ln twee reservebeurten,eveno.ls R,Krul,die weer niet np 
het punt,vnn eo.m~nk~mst was, · 
RESE ,VE PROGRAMMA 
Als zaterdag 0nze velden afgekeurd zijn is her het v('lgende reservepr0gr'.1.11:,ma: 
In de z.'l'.1.l Marterrade 14: ( leider dhr. A, v. Gastel) :aanvang 1,45 uur: 
Th. Booms ,B. v .Gork\un ,A. Hoi tink, P,l,!ourik, P,Beaupain, .He:aen,A. Jungscl'·,_ger,H. v._,Bèrl,.., ?l,Englebert, 
P ,Mil tenburg, H. Sch1~ab ,E, Verschoor·,RiBos ,c. de Graaf, P. Hop,M,Koppencl ,B:de Vries, R,Peters. 

1 

' 

Acnv'lr!g 3,15 uur:P,Bl,mken,F,Cobben,H,Dankers 1K.v.Deelen,P,A,de Ho.3.n 1 P,F,de Haan,P,Heerema, 
1,Hµis ,H. v. Leeuwen, P.Manders, T, Resodihardjo ,l;l. Rien1;jes ,G, V-ervaart,G, Vredeveld, P. de Vries ,G,Bloks ,· 
In de zac.l dè Gheynstr ·.-'lt 51: (leider dhr; J,Borsborm)annvang 1, 45 uur:. . . f 
1ens 10(behalve J.de Jcmgh en K,v,Velzen)en G,Stevens,H,Bijsterveld,A,Hambrook,B,Ho0geveen, 

1
, 

B.vod.Spron"g~ 
Aanvang 3, 30 uur: Lens 9 : 
In de zaal Herschelstraat:(leider dhr. H,Dietz): -,anvang 2,- uur: 
E, v, d, Broek, N. Dijsselbloerr., F,de Kleyn,N, H'lefnagel ,M.Teunis, F. Teunissen,E.de GrN,t, J ,Keetman, 
Gov •. Bevere_n, J. Jo.ns$ens, Go PeJ.ló.k.:\.:m,M. v·o I:nrp., F.B0uwmn.n,F cMerkus ,Po v.d. Steen, R. v. do Stee:ra, R0Hoef
n:1gel, H, Lieffering, R,Berckenkamp, P. v. Dc•mburg, Sarrenkrn.st·: 1, 30 uur. Leyweg hoek Hengelolann of 
·;. 45 uur Herschelstra:1t hoek Weimarstr'.1.at. 

I 

A:mv:1ng 3, 30 uur: P, v. d, Breemer, J .Demeyer, 1, Duys ,P.v. Dijk,A, v,Essen,A. Eykm:i.ns ,F. de Heer,F, Hel- , . 
vensteyn, A. Jehe'è, J. K":mdorp,P.Bremmer,C .Lamct,H. Verbarendse,R. v. VI assem, Th, Thomassen, C, Duive-
steyn, Th. ·Janssen,· , · 

-=====-=-==---==-==--=--~=====-=== ! 
++•+'·-!••~:-++ -1++++-f+-i·+ •:++++•+ ! lei;:s P n --------·-- ------------ ---- · - , 

vurd'b sameJ'.\gesteld uit de volgende speler::i: R. Berckenkam:is,C '. de Brabander ,M. v, J?orp, C, Zsser, P. L' 
tenl')ouwer,H, Overtoom, L; Rothkra.".ls, P ,Du~:~~;:;~E~~=~:!;~• d,H"rst, R.Kooke ,c. Verc;seput. , /, 

1 
' '. 
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Junior,m Lens 1 - P .D.K .. 1 0-0 
RKLVV 2 - Lens 2 
Gr,I' II Vac 3 -·Lens 3 2-0 
v.v.J?. 10 - Lens 8 1-0 
Lens 5 - C0 iav 2A.rs 1 14-0 
L.Jns 6 - Quick 9 1-0 
LGr..S 7 ~.r:o 18 0-4 
A°J0 22 - Lens 9 3-1 
Quick 13 - Lens 10 3-0 
Lens 11 - v"c.s 11 3-0 
füw,, 13 - Lons 12 C,-6 
HIJS 17 Lons 13 1-1 

Pupillen LensPl - G,D.S.Pl 2-1 
Cclärit3.sP2 - Len;,P2 0-0 
L:,nsP3 - v.v.P.P3 3-0 
LcmsP4 - v.c.s.PJ 0-2 
v.c.s.P4 - LensP5 0-1 
Rij swij kP.3 - L,:ms?6 0-1 
LensP7 - LonsP8 5-2 

Van hCJ t urods tri.j clfront 1 
Hot eerste kan zijn destijd~ in d.0 ·met 4-2 gcv;nnnen thuiswedstrijd __ 
geleverde prest:1tie ni~ t hurhc.l-,n: m-,t 1-0 blevc;n de bJwoncrs v,in 
Duind"rp in de rraorè,erhoid; en v..:rc~i::;;n(3.l V-3€.l" v:1..lt ur ov.;r c\J.zC; _ 
v:1edstrijcl n:ic.t te vortoll;:;n. H0t Gnig0 doelpunt word in do'.corsts 
helft uit. con snel g2nom-.;n vrije tr:1.p i:;GSC'10rd. Voordat onzo dç,
fo·nsic n"1.- oon besluit h~:.d .1onomvn over h~t al dan niet forr!!or..;;n 
Vnn can muurtje, lag do h·:ü q.l 2cht0r k3upcr v .è..Bo:;k en è.it è~o0l-
punt bleek beslissend. HiGrmc,o hebben nog cle bostG.,ind.:, !lSpirntios 
van h~t e~rste op d0 or.:.:pla:i.ts w·0l 30n gaàuchtu knauw gokrJgcn. 
Lons 2 loiJd aan uitor• e.to t.:Jlcurstoll-:)nd::: 0-1 nd6orlaäs tvean h0t 
lc.'lÊ g-:ikle.ssocrèo VUC in ;.;:on be~ slocht~ vmdstrijtl, die mot voetbal 
als z0d.:-.ni3 weinig t..; CT:ë!.kon h~c~. ö!lc;."lnks hJt foit, è::..t è::: V'lorhoedo 
lGgia kansen. kruoc ( -wa.arv,'.;l.n ÓÓn v0or .:.ion v0lk~.i;non loog dool}, on
da.nks hót foit; G.at ê!.v zwart1~;itt,;:.;n 000. GOdocltu v:,,n c:0 Yi'Cdstrijà 
mot 10 t.'tn m'Josten spdon, blec,k 30n n0gal fo±tuinlijk vue doel
punt uon voor hvt tv.ceJdo on.çvorbrugbai-J achterstand t-.: vormen·. v:o 
kunnen VJrder ovGr è..Jzv woèstrijd goyo0t.:lijk zwije0n. 
Het vierde b~okto 09n knappe 2-1 zc:go ap 0n.njoploin in or,n beslist 
niet ona.s.rè.ig,3 11_·vdstrijt. rjo;sonnon mot 10 m.:-in, nmn Lens 4 rr10t v.dnd 
tegen door Nico Drabbc oon 1-0 v0r-rspronf:• N!l d0 rust mocht de in
mic~dclè. g0:1rriv0Grdo llc _speler niot v0rdcr m0cspolun, 1•ro.ar~0~.1r L3ns 
opnieuw mut 10 m,qn moûst uitkor.1,::n. Or1.njopl0in pr:lfito.Jrdo hL1rvan 

·, 
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on wist g0lijk to r.iakcn. Nico Drabbc ·scoorde ochtor nogma.als, 
waarmoc Lcnff d,r volle winst binnonha'.l.ldo.· 
Lons 5 ontmoette P0stalia 4 en vc,rloor deze doelpuntrijko ont
m0Gting mot 5-4 .. Do eorsta h;;lft v;ns nogal hoopgovond, d~ordat 
Lons mot do folle të>g<:>nwind hot boste van hot spel haé!.. 
Na ongeveer 20 minuten spelen 0pGndc P'1St'.3.lia de sCorss, maar Lohs 
sloeg è.iroct terug, no. praèhtig doorzetten van Pielt Burghouwt 
1-1. Even lat0r bezorgde Jos Jager Lens zelfs oen 2-1 voorsprong, 
wederom n2 ft:l doorz0tton. · 
1:crt voor rust zag Postnli2 nog k2ns go lijk to maki:rn 2-2. 
No. rust eon veel boter spel.;nd P0stalia, terwij 1 Lens nae.r oen 
G.icptcpunt zonk. Lons spceldu _iets to 0gd.:fstisch en e:r v:erd slecht 
geplaatst. Ko0por V8rbarendse maakte oGn foutj8 on het was 3-2, 
Vijf minuten later v,as hut zelfs 4-2. Peul Schultcn bracht d0 
spanninr; terug mot 00n h,;rd afstandschot, maar weer wist Postalia 
het not to viné!.cn, na uitvallen van P .Burghouv;t 5-3. Eon hog8 ba.l 
v,::n v ./.oers belanddo geheGl onvor;-;achts in h::it net 5-4, Maar do 10 
seconden, die toen nog rustten, w2.r~n te•kort om d.0 onnodiga neder
laag to v~orkornen. 
Het zesd_Q hield a'.ln het troffen :not BTC beide winstpunten over 
d:mkzij con knappe 2-1 zGgo. Mot do hardo wind togen begon Lens ,nn 
oen fiks offonsiof 0n zatte hot BTC e.ool onder zv1aro druk. Doolpun
ten kondon é!.en ook niet uitblijven, al duurde hot door zoor slecht 
schbt0n nog geruime tijd, alvor0ns H. v .\,osting dv scor0 uit een 
half v1egfieworktè cornor kon opcmon. !,ort d<?.arop voordo A, v .Luxem
burg uit oen snelle aanval do score op tot 2-0, m2ar nog v~Ór do 
rust scoorde_ BTC togen, zodat alles weer rr..ngolijk nas" Na de pauze 
word or, ondanks dat Lens do i'-olJ..c wind mco had, niet moe:b gescoord, 
zodat hot zesde v;eer ti.,"Joe kostbare ·punten rijker word. 
L8nS 8 bvorde opnieuw con goede prestatie door mot 10 .man LVSJ 4 
op oigon ,:;rond eon ·1-1 0nboslist af to d;1ingcn. In do oorsto holft, 
~et clè giorcndo 1.rind mee, was l0ns het • 00st- in è.c aanval, doch dG 
tro.'pv".sto l':estlane.so dc:fonsio liet het niot v0rdor komen dan één 
do~lpunt, gescoord door V . • v .d.Lnan. 1fa do rust spcelé!.o d0 strijd gc
hool op do Lcnshclft n.f, maar do Lcnsd0fonsio black niet voor die 
van LVSJ onder to ·aoon on liet ÓÓk niet meer dan· con doelpunt toe, 
zodat het 0indc van deze zeer prottigG on sportiGv0 wedstrijd met 
1-1 kwam. Schoié!.sr0chkr V .é!..Graaf leidde correct. 

Van hGt wodstri.iC:front II 
Lens 1 gaat rraar Dolfia, hc,tgcon con ongctv1ijfBld hool zviaro opgave 
voor ons eerste is. \Iordt ur · wo0r not zo gaspoold als j .1.. zonda.g, 
dan bobben wc niet voel hc1op op 00n good •rosultant. Slochts wanneer 
do z0 noc'.igc vochtlust weer torugko0rt, zit or misschien oen winst-



223 
puntjo in, v1at wij RJ. oen mooi rc:sultf!.at zouden vindon. 
Onze derdg_ oditio spoc,l t thuts teg~n Cromvliet 3, .-m.arvr.r: dos
tijds flink vmrd V·3rloron. A"mgvzicn d0 prestqtiGs van Lens 3 
zich in con stij,5endc lijn bevinden, golovu11 wij, dat dit olf'
tal in sta?.t moet zijn Cromvlict ÓÓn of r,iisschion w0l boiè.o 
winstpunten afhanclig te mak~n. 
Lens 4 gn~t tegen Spoor~·..rijk 3 oon zv1arG wedstrijd tog0i;1oct, d.ic 
wo, gezien hGt c;o3d,.; rczultaa.t v·•.n j .l.zond::.g, optimistisch to
goruo0t zien. ~- c golcvon, à:::.t h-::t viurdo, vrf::_nnoor 0r nGt zo gespoeld 
v10rdt l'..ls tcGGh Ornnjnploin, c~c punten moe na.:-,r huis gc.-:1t namcnJ 
Het vi ifde spoolt thu{s tcg,3n Ln.nl:::l:::\·nrtior 8 dnt nooit con ~o
makkolijkc tog(;nst2.ndor is. ;·.J h0pcn, è.o.t Lans 5 v.:ccir ocns twee 
puntjes ao.n zijn tot:ml go.s.t toc:,voogcm, o.l zc.l do.t niet licht 
vallen. 
Lons 6 go.at bij R~.v3. 7 op b3zo~k on moet do.f!.r proborob zich ver
der van c':c /}JV'1.arlijkc zon: to vorwijdcr8n. ;:allicht ga .. ~t hot not 
zo als togwn DTC, al zal RLV!. ongetwijfeld grotoro ~1ocilijkho
don opkvcrcn. Hopelijk go-,n oncvGrk0molijkJ, 
Het stork0 zov0nclo, kr!.nG.idn:1t v00r do Gropl::~ts, onttioot thuis 
ESDO 4 on zal ook dit• '.13.l c,_, punten wol v;cor thuis woton te 
houd.en. Eon nicuwO ovcrwinninc voc.r Lens 7 &us. 
L0ns 8 tonslott0 ;;ae..t naar Fl.~ing"J "s 6, con ploeg è.io óGn 
puntje meer heeft vorga~rd dnn onze a.chtsto oditi0 .. ~-:o golcivcn 
dat, gozion do goede r,.,sult<1ton van do b::tsto wGkon, hüt acht
ste in dit trGffcn Yml dG ~ustc pn.pi0rGn hGoft. Y."inst êlus voor 
Lens 8. 

-------------------------
Nauwkeurig •••••••••..•.•.••.• 

en oen onvcrdi()nG. c~mplimont. 
In do vo:i;-igo Lonsr:ovuo sta::t op blz. 214 t:c lozon, hoo nlrnukcu
rig vaak do spulors do b'.11 weten to pla<1tson. Dit nu zal menig 
vootb'.llk-innor wal &-roto oe;on hobbcm doen opzottcm, want c'.c 
Yrorkelijkhe.ic1- is no[s v,·cl oen bcetj0 nnc.~ors •. H.'.)t w1.s d.2-n ook oen 
0nvGrdiGnG on ~nbodcGl~ co~plim0nt. 
Ik h2.cl n.l. G2SchrDvon, of r.iinstcns bedoel( t...: schrijv::.m: hoo 
onnauwk~urirs ............. onz ~ 
L.;dor-'.) V!CGk valt te c:)nst~toron, hoc d0 r!o0st0 vo0tb2.llcrs to 
kort schieten :els hc,t c,r 0,1 :;neet do b-:,1 to plar,tson. D-, bc.l d0 
juist.J richtinG [;Oven, GD è.c C-J',:mnst0 snulhcir:., is con heel 
zwaro op[;~:JJ, è.iD voort~,ur.:.:në:.0 intonsievo t: .. aininG vr:1a5t ~ 
C:::s Fr~.nkc k·cn ons er r:oor vo.n VGrt;ollon. 

P .Jufforr:nns. 



, 



D E L E N S R E 'v U E. 
Weekblad v.d. R.K.V. V. "Lenig en Snel". 

37e Jaargang no JO 26 maart 1964. 

Lens 'Zakagenda. 
Do: 26 maart: Witte Donderdag. Geen, training. 
Vr: 27 maart: Goede Vrijdag: sterfdag van onze Heer Jezus. 
Za: 28 maP.rt: Lensjunióron 4-5-7-10-12-13. Pupillen 1-2-3-4-5-6-7. 

·zo: 29 maart: Verrijzenis des Horen. Al onze lezers oen zalig Pasen. 
Ma: JO ma31't: Senioren 1-2-5-7-8. Junioren 1 
Di: 31 mae.rt: Junioren training. 
We: 1 april: Senioren tro_ining en pupillen tr:üning. 

------ ·---------
Onzo trouv10 L,zers ver,mchten zeker oJn paaswons; ook de Hoor Jezus· 
begrootte zijn lGorlingen mat ean: "Vr<Jde zij U11 • 

De Heer ko0sterde geen haat of wraakgevo01Gns; zijn gedachten ziJn 
voor ons mensen ondoorgrond·éllij k vr0dig, vol liefde en vergevensgo
zindheid .- Hij was wel door· de volksg,mot.ln vah dél leerlingen tor 
kruisiging overgeLiverd,, ~!as Hij bes chimd en bespot, geslagen en in 
zijn. oor a'l.ngetas.t , maar dit hoeft Hem niot bitter gemaakt.· Integan
deel: Hij bad zelfs: Vader, vergeef het hun. 

• En weer lovend op deze aarde, verrezen uit de dood, klonk zijn wens: ,, 
"Vrede zij U". En dan volgt ook later de opdracht: Leer allen mijn · 
wet van de· liefde; doop hen die in mij gaan geloven; en ontsla hen 
van do zonden. Viert sam~n dd maaltijd•van vrede en eenheid en liefde. 
Pasen! Het feest van de nie1:1we tijc'., van d;:, totaal veranderde mens, 
doordat hij die po zin van hGt lev on hGo:('t gekregen door 's Horen ver
rij z(mis. Zijn leven is niet meer tot dG dood gedoamd, maar tot leven. 
Geen einde meer, maar voortdurend bij Goà zijn, door Jezus Christus. 
Er is uitzicht gekomen voor mij. De dageraad van ons heil is aange
broken; Zijn licht bestraalt mij. ',ij léven eindelijk. 
Z AI I G PAASFEEST. Leef in do Hoer, dan leef je gelukkig. 

F.Kempen g.a. · 

Spii tigl 
Het bestuur heeft de redactie van·de Lensravua doen wetcn, dat dezc 
zich drastisch moot gaan beperkJn in haar activiteiten, omdat hot 
dubbb.d in zijn gebruikelijb omv:-ing voor d,;, vereni6ingskas t.:, kost
baar çlreigt te wordc,n. Het is h0t oud0 liedje: sine fine de contjes ! 
De redactia zal zich zo goed mog"lij k ziJn aan te p'!Sscn, maar betreurt 

,ton zoorste, dat hot bestuur tot bovonst~ando no~ati~ve besluit moost 
kam0n. Artikelen vw oniE;G omvan~~ k~n da loz,3r d0rhalv3 voorta"1n niet 
mGcr of slGchts incid0nto0l v0rvmchtcn. Ons voornomon om ook junior.J:n
v,edstrijden in do v,Jrsl~,:;on t..) bètr3kkGn komt 0von-.J.::ms in d.3 kn:)l. 
~·10 zullen moot,;;n tr;;i_chtun to roGi:;n met dG riGmon, die 111ij nng hebben. 

J.,;~:··~ctj ~. 
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OFFICIEEL. 
Niouuu lcc10n. . 
No 4981{.J .M.Rimmo1z·,1'l.an 
No 499 C .J .Blom 
In b~llot2.r~0. 
No 63 D.G.G.Klein-Brotoler 
No 6,~ :C .E "i\1. Kloin-Brutoler 
No 66 G.Kuipers 
No 67 H.v.D·am 
No 68 J.A.Asselman 

69 rl..j._.},.ssolman No 
No 70 rl..s .; .. \foutors 

12..:12-1953 
12-2-1954 

· Blaricumsoplein 
Hoenderlostraat 

16'. 
33 

7-1-1954 Boroolstraat 34 
31-5- 1952 • Boroolstraat 34 
21-31-1950 Boresteinlaan 509. 
9-6- 1954 Loosduinsöweg 63·5 d. 

· 5-1- 1953 Hoge Zijde 6. 
26-2-1954 Hoge Zijde 6. 
25-7- 1954 Cypresstra9.t 77 ._ 

Eostu_l,rsafgovaardigdo 
No .derl2.nc~.-Zv.raden 

is de heer L:Jansson zondag op hot veld. 

Voor deze w;,èstrijd, die gosp0old wordt· op woensdag 29 april om • 
20.15 uur kunnen deze we:ik kaarten word;,n aang;,vraa~d. Prijzen 
dor plaatsen: Erotrïbuno (lo ring) F.10.-, (2o ring) F.8.-, 
f.bastribunJ (l.:, ring) F.8.-, (2e ring) F.6.-, Zijvakken (lering) 
F.6.- (2o ring) F.4.-. Staanplaatsen (lange zijde) F.J.-, (korte 
zij.do) F.2.-. Aanvragl,jn schriftelijk ae.n Moz0nlao.n 43 t.: richto"n. 
In do Junioroncommissio is benoemd de hoor P.Epskamp.· 

Toto nieuws , 
A •. '.J. vrijdag moot ingolovord wordJn Toto JO on 31, dfo beidc, e;ci-' 
spe,,ld t,ordon op Paaszatordag en Pa:ismaandag. Voor b0ide Toto s 
geldt .:,oh extra prijs Vah F.25.000 voor foutloze invulJ:ing van ae· 
e0rstc 8 wedstrijden van con dor kolommcm. 
Do prijs, normalit0r beschikbaar voor de gelijke spolon, is thans 
to"g"'v'?Jgd" aan do le on 2e prijs. lJio F.25.000 is dus 3en extra 
prijs. InlJvoran op de wàlbekond0 adr&ssen tot de gobruikalijke 
tijden; Bij het Toto secr&t:.i.riaat kan men tot 22 uur terGcht. 
Lataro inlGvering is dus niet mogelijk. 

Toto ·secretaris. · 

Onzo oud-advis0ur, roctór E.Stolwijk, zónd'ons per giro e;;n bijdra
ge mot c'J opmerléing: "Voor het velo jar,m toezonden van do Lcnsre
vuo. Pro b0or de kop te nomen" • Commentaar onnodig! ! ! ! 
Zondag 5 april vcJrl0ven zich Marianne Gcilauff èll Gerr,,rd Looycstoin. 
In c1e Swamierdamstra:i.t op no 39 houden àez:, Lonsvriondon van 2-4 

~uur receptie. Nu .rot:?.ds onzantivcg0 van !}9.rtc golTI:kgcwenst. 

Uitsl2gun 21 on 22 maqrt 1964. 
Sonioron Dolfia 1- Lens 1 2-J; Lons J - ·Cromvliot 3 2-3; Spoor~ 
wijk 3 - Lens 4 6--4; Lens 5 - Laakkwartior 8 7-0; rl.ava 7 - Lcms 
6 9-2; Lens 7 - ·Esdo 4 7-2. 
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Junioron Quick Steps 2 - Lens 2 • 1-3; VrodGnburch 6 - Lens J 4-J; 
\•;estlandia 5 - Lons 8 4-3; VVP 6 - Lsns 4 .0-1; L::ms 6 - Gr.ViII Vac 
2-0; Lens 9 - Westerkwartfor ( vr )0-5; Rava 11 - Lans 10 2-2; L,ms U
- 1'1ostlandia 6 1-J; S.V. J5/6 - :Wns 12 4-1; Lens lJ - B:.'.T 6 2-1. 
Pupillen VCS 1 - L0ns 1 3-4; Mo'-'- 2 - Lons 2 J-2; Duindorp ,S.V. 2 -
- Lans J 4-3 ;GDA 2 - Lens 4 4-1; Lens 5 - L'.lakkwartier 2 1-2; Lc:ns 6-
- Coleritas 5 1-2; HBS J - Lens 7 1-0; Lans 8 - Lens 6 0~3. 

Het oorste hoeft op het zwarc_Dalf~a Vdld· een V8rdiondo 3-2 zogd bc
vochto!i. Lans startte ovarrompolcnd. \iil v.Eyd,m wist n::,. ong..;vocr e0n 
kwartiur spolon eun prachtige voorzet magnifiok in to koppen 0-1. Delfia 
sloeg torug.lAet korte follo doorstoten v1Grd de L0ns dof,nsio uit elkaar 
g0trokken, wat al spo0dig rosulta:,rdo in twee do<,lpunton, wa'lrmco ook 
de rust aanbrak. 2-1 dus voor Dolfia. 
Na de pauze kwam Lens och tor terug. En ho0 •• ! ! fü,t t0eipo word zi0hd;;r
ogon opgcvo0rd en hot Dolfia doel kwam onclor zwaro druk tG staan. 
Dit grote Lens ovorwicht rGsultearde in uon r1;g.;n vo.n corners en vi--ijG 
trappen. Uit eon van dL, cornors ,vist Harry Jacobs t;,g.:m hot nJt t.:; kop
pon 2-2. Lens ging door. Koos Ras kopte de one biü U'l. d.e and_drcJ ach tor 
à"c DGlfia ko.;per·, m~.ar dio hola soritJ ·,vcrd door d,,; sch .. ;ddsrcchter om 
·onvcrkl3p_rbar:; rode:non ~fg0k3urd. Ti0n ~inut0n voor h0t 0indo kreeg Lens 
dan. 0indalijk loon voor hut cnorm0 werk, wat or d.oz.J middag. vorzot werá. 
H~rry Diotz kroeg èen vrijo trap td nomen. Ontstellend h:ird sphoot Harry 
in do beneden hook, ,1aar d..i bal vpn eb kocpar. afsprong. Koos rl.as (altijd 
woor fiaos Ras) stond klaar on m~~kto met" oen kopbal aan allo onzak0rhod0n 
con einde 2-3. Zo hei.cl Lens d1n c1G ma0r dc:n vordiondo OV..:)rwinning-. Een 
van de fanatieke Dolfia supporters wist niot anders to zeggen dan: 

llLcns heor"t dozo overwinóins verdiGnd" ip.2.à.r niot mot J-:2 11 . 
Lens 3 hooft allcJs gedaan voor c,on goed rosultaat, maar het mocht helaas 
nllomaal niet baten. Lens ko0k al spo2dig tagan eon achterstand .ctan, n.<:t
dat uit aon verwarde situatfo een van de Cromvliet-voorwaartscn de bal 
ïn hót dóol wist to frommelen. Lens kwam fel terug. Bert Thomas liop 
keurig door do CromvliGt dofensio on schoof de bal b.lh0erst in dool. 
Vlnk veer rqst was hGt v1G:Sr Birt, di0 .n-.,t 0an prachtig schot Lens naar 
2-1 bracht; waarmee· tovcns do ~st a'.lnbrak. Na de theo wedGr,:,m con f'ol 
Lons, dat kennelijk trachtto do v9orsprong te vargroton. Maar do klap 
viel, zQàls--govroonl:ij'k; -:um·do :1nd·arci k.0:iit. Een· v·an 'èe sëhanrso Cromvlict 
uitvallen had sukaes 2-2. Het wilde maar nic~ ],u]skon; 0n de man mc,t de 
hamor stond weer klaar. ,Voor hot Ja lijkt diü man dozo competitie me~r 
op aan boul. Een áramat:isch handsgJval do0d Lons d~ strop om; tevens hot 
trfostc slot van dozo w_odstrijd, ..,,,_·,rin Lens beslist h.:it bi:asto van hGt 
spol hn.d. 
Lens 4 U l11s het roc:,ds, stuitte op Sp0orwijk on kreeg oen 6-4 nodorlaag 
tv incfl.SSGron. 
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pGlond, mnnr do defvnsio, deze middag prima op ·aroaf; liet .go<ln 
stokG:n vnllGn. Nn.t.rm:1t0 de corst0 h0lft vordord0, kao.m Lens hoe 
langer hoc bct-:,r uit de v0rf. Mot sneilil0 combinaties word Laak
kwe.rticr stukgospo ;.ld. Cor Nieuvmnhuiz0.n 0pcndG no. Ch:;n snelle rush 
do scor0. Eon afststndsschot v::m fö.n Kuypers brétcht no 2 op.ho-t 
sccre:....bord, mot wcl}m stR..nd gorust kon worclcn. Na Go thee oycrkl;).s
t0 L8ns, do hardworkandc, Laêlkkwartiorplo0g v0lkomon. Piot Burghouwt 
scoorde àe Jo tr.J:ffor, n:1 ond3rling "-ovorlcgn. H:1n Kuypur jnog met 
0.Jn prachtig0 ·kog0l do 40 troff.or in da touvKH?-. Cor Nicuvmnhuiz8n 
'i'l'as aan do bc;urt. voor no 5. ~ons ging zich r0vn.nchoron voor è.8 ne
dorlagon in vorig-., wodstrijdon.· Lat, palen on n0ttcn kraakt,m on 

· knaptun, n.lvorons Jos Jngi]r de st.:inè bohG·.::rst na1.r 6-O Opvoarda. 
Nog sto0ds dra~.ido LJns op voll':., tourJn; "Te.ctische pcsprokingan" 
ging-.,n vruchten r,i'werp,m. Lqakip1•artiGr zotte, nlles in het work om 
d0 0er tv rudà.on, mc.c;r middenliniG en verdediging kapt0 e.llcs, vv:-i.t 
mo.er rond fJas 0n ne.f'.r de ko0 riGktJ. Gorard J 0hca, liet a&n div0rso 
spGlGrs zijn 11 shadow11 zien en bracht de einc'st'.lnd op 7-0. Eindolijk 
eon wGdstrijd, W'.lar allo C'.lp,,citoito.n ten toon gosproid zijn. Do 
kurkan in c1-.; e.sb~k bcnvij zon hot.. · · 
Lens 6 liet het lol ijk liggon win eon v0rslag 0ntbra okt 'ieder sp00r. 
L«ns 7 daad h0t V<'J"rtroffolijk. ESD0 world aan do larigo ··zegckctr gc
bonèen. Hot gaat er naar uitzien, d'.lt de kampioensvl.,:g uit_cl0 mot
tGllknst g,3h2.e.ld k~,n v,orçlcn. Als er me.~r gcèn gae.tj e;s inzitt0n·." 
:i3en v0rslag ontving0n WJ niot, wa?.I'schijnlijk uit bescheidenhoiè,, 
Vo0r Lens S v,as ili:n blik op d0 afk0uringslijst hat oinè.il van 
ovurv,inningsillusios. 

0ran;!.o ••....... 
Do onigo; die i_n da B~lgischt3 aanval nog vml eens van Zich doed---·:. 
spi-okon_was Jackie Stcckm.m, map.r hij vond in-Peter Komp~r çon 
technisch bokwamc, le.stig tJ "nemen" tcgonstandc,r é3n da'lrcm ·trok. 
hij" in do ~·vmode helft ook v1:,;olvulê.ig naar binnen orri zo de nog niet 
geheel rijpe, mnar voolbol0vond0 oud-Hagenacir te·ontlopon.(Hct Bin-
nonhof 23-3-1964) -
Doot zoiets ons L0ns-h~rt gocn dougd ••..•• ? 
l·.·o él.urv on bij l1".è 1;o sprok-.,n van Lens in hot. oranj o shirt • 

• 

0

Pro~ramc:m. S0nior.Jn voor· Cl1.!::.ndr:.g 
12 uur \,-us tle.ndi-'t 3 - Lens 2 

30 fil'lart 1964.. 2e Paasd'lg. 

12 uur Lons 5 R.K.D.E.0. 4 
12 uur Duno 5 - Lens 7 

12 uur l.-ostork;.-,,,rtior 11 L<rns 8 
12 uur Lons 1 - Duno l 

( vri,rndschapp,Jlij k) . 

Torr: To N::nldwijk 
V·cld 2 Gob l Lok. 5/1 

· Të:rr: Mgr. Nolonsv1og , 
(Thorbeckola'ln) · 

T'3rr: Duinln-:i.n. 
Veld l Gob l Lok 6/4 
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DE OPSTELLINGEN 
Lons 2, R.do Haart, Th,v.Klo0f, H.Kcmpcr, R.Blok, C.PG.;tc,rs, M.v. 

Zilfhout, G.Loé,y0stJin, H.P.v.C:.Sp'-'k, .B.fümdrichs, L.Hc,n
d:r,ichs, P. du füi:,,s. Ras: L. Th0iw1s, P. Gulikcrs. L0idJr L. t0 M0y. 
Snmcnkomst 11 uur Vark:,nm~rkt. fü,,is ,pur ·,, .$.),1. bus vcretrJk 
11.10 uur. · 

Lrins. 5. f.-.V0rb-:,.r0ndso, F.Duym; ,,/.Hc;arschap,. P.Schulton, F.v.Dijk, A.v. 
r:e~rs, P.Eurghouwt; J:Kuyp.:;rs, J .Jager, G.Jchoc, C.Nfouwen-
huizón. itGS:. H.I:,ivis. . 

. Lons. 7. J .Frij tcrs, J·. v. ;;esting, E .Löv1onsto in, J .Bom, A.Hoppcnbrouwors, 
.R.BóckGr, A.v.Luxèmburi:;, rl..\,ÜstGfold, J"H0cefnagcl, H.Naasto-
pad, H.v.·:êsting. 1les: C.Kras. - -

Lens 8. D.v..-Lioshout·, E.i1•a~d::-:.ï:1, i,.~Jlok, .r·"v.di"Laan, F.Bi.Jrhof, A • .
Buys, H.LÜling, H.v'.Dijk, R.G,,lauff, t.-Vinkostein, J.Gro<.J
nuvold •. Ros_;_ F.VcolhJhr, Ac.JcJ.nsscn •. 

Lens 1. C.v.d.Boek, ;,.fü,nssun, J.v.c:.Knaap, H.Di..,tz, R.Roridbol, J.rtas, 
:: . .Venderbcrs, J.'v·.Dijk, H.Rooduyn, Lv.~t:':en, H.Ni,,uwonhovon. 
Ros: J.Witting J .}ïoydr. 

Pro~ramma senioren V?Or zondaP- 5 april 1964. 
2 .JO uur ; ipp::,ldor. 1-- -L-ans-·l, · 12 i.iur ·1,ms 2 - Olympia 3, 12· uur fJ)S 2-

0 Lons 3, 2:·uur Lcns·4 - Ooiovaars 2, 2 uur Ifo.asstra?.t 3 - Lens··.5, 12 uur 
Lens 6 - N.L.S·. 2, 12 uur R.C.I;.H, 2 - Lons 7, 2 uur Lcms 8 - :J~H.C.10. . . . . . 

• 
Afschrijvingon 
Slijkoind0 21, 

,, ... , J9 voor vrJ.J GD.,,o.vcnei uur aan ê!.G hc-,..;r J .Linne;-;c.:::v,.;r, 
Tol: '~39090, 
----------------·------

Prograrnm,'l Juniorin 'voer mo.,tndo.g .30 rn2.-::.rt 1964, 
12 uur PDKl - Lens 1 Torr: Len.e! IJ 2 1 -~/_4 V. 3 . 
DE OP.STELLlNG. 
Lans. 1 ,A'.,r.d.Lccuv/; C :è.c Heer·,, C. v· .Egmond, Y. V,orba.rond.s.c, H.M3sker, 

·. L.Riornc!l, ·c.v·.ua2l-:," ·1r.1<actm~n,· F.:.ubbcn.,,P.Poillot, H.Zo0t. 
Ros: J,Lukr,.sson, 1'..v.I;ge1oncè. L0id0r: èhr. t..v~lf.,êtol. 

Programma Junioron voor zat:irda;;: 
3.45 uur-VUC 6 - Lens 4 
.3 .45 uur OoieV,'l?,rs 1 -. Lens 5 
3 .45 uur [;])0 18. ~ Lens 7 
2.Jo·uur-Celerito.s 14 - Lons IO 
3.45 uur Lens ·12 - OSC 7 
3 .- uur Duno 7 L.Jns 13 

DE OP.STELLillGEN. 

28 maart 1964 •.. , . 
Tllrr: Schonkk'lc'.;, •. 
Torr: Lans G .1 ) .. ,J/5 V 1 
Tcrr: L0ns G l :L-4/(;i_a·V .2 
Tvrr: Loyy;·cgD 
G 2 L 6/4 QJ 3 
Tcrr: i~Tgr .Nolons:13.,7-_n. 

Lons 4 als voric;o ,1_,_;k rnc:t H.!Lskor i.p.v. H.Rothkrans. 
Ros: F.M0ycr, J'.Li0shout. Lciècr dhr. L.v.G:i.stcl. 
s:.;j;Jnkomst: 3 .10 uur V,::üu-:.'!vplain. 
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Lens 5,R.BruggcmS'lns, Th.Bruins, J.Groothuizon, F.v.d.BrGom0r, H. 
Rothkrans, N.Koot, R.Eykelhof, C.V<Jrvaart, H;Br_and_enburg, 
J.Middoldorp,· D.Brancl.c<nburg. 
Hos: J.v.Dissol, F.St~aathof. Loider: dhr. C.v.d.Beok. 

Lens 7 G.Crama, J.v.d.Zalm, A.Duym, ·C.Roabol, Ïl,.v·.Es, J.Jansson, 
H.Hassing, H.do Jong, A.Claassen, J.Smeelo, J:.;rorikcr. 
Ros: C.de Jong, R.de Groot. · ., 

L,ms.10 !,.Vervaart; D.Gootjes, J.Colpa, G.dc Hocgd, K.Schouw, P.v. 
d.Anr,·Th.Hoofnagol, K.v.V0lz,m, J.:.obbÓrs, B.Kool, D.Holt. 
Res: J.Blok. Luidor: dhr. E.Sarolèa.• 
~nkomst: 1.50 uu~ LoywDg hook'Hongololaan. : 

Lens 12 A.Tinncbrook, G.Duyvostcin, F.v.d.Borg, Th.Janssen, A.v. 
Es 0 cn, R.Guit, P.Hoomskdrk, B.Epskamp, A.Hambrock, H.Qver-
book, A.·Luscuero. · 
Ros: J-.Ka<é!ndorp, A,Jchee. Leider: dhr. P.Epskamp. 

Lons 13 C.Groon, P.v.Dijk, F.dc Ho111r, L.Duys,'H.Vor_ba_r~ndse, F.Hol
venstoin, R..v .f;assom, Tlf .Thomasscn; J .Schut to, P. v .-d :Eirèe-
mcr, C.Blok. · · ·. 
Rcs: A.Eykman, P.Brcmmcr.· Leider: é'hr. A."Bl'Jk • 
. Sam"nkoms.t: :¼20 .. uur Lcuwcg hook Haagwoe .·:· .. · 

Programma pupillen voor zaterdag 28 maqrt i964 
.1,.45 uur Lens pl - Juvontas Pl · · · · G 1 J" 5/3° V 1 
1.45 uur Lens P2 - vcs· P2 · · · ····· · G.l L. 6/4 V 2-
1.45 uur \;-3stcrkwartiGr P2 - Lons PJ Torr: Duinlaan. 
1.45 uur Lc;ns P4 - Duno P2 G 2. L 6/4 ·v 3 
1.45 uur ·Juvontas P3 - Lëns P5 Terr: Rotterdamsoweg. 
1.45 uur Vorburch PJ ~ Lcns .. F6- ·Torrr·to·p56±aijk. ···- .. . 
2 .45 uur Oranj G-Blauw :... Lens- P7 G 2 L 5 V ?_ -~ . · . __ ... . 
DE OPSTELLINGEN. 

' 

J,o.!!§..:tl ]3. :v .• d.Lans, L.Egbcrts, N .Brtiinsma, Ü. Kouweqho~on, F .v .Bach
.urn, G.:v.èr.Velde, -H.v.Hulst, T.Jlosódihardjo, H.E"ggors, J. 
Disscldorp, L.v.d.Volde. . ., . . . . : 
Ros: C.Schrover, M.do Fit. Loioer:· dhr;t,:/v.ê,ê:s1;eT.-·---··· :-

L0ns P 2 P.k.do Haan, F.Dissoldorp, R.Bogisch, R.Kraanon, P.do .·. 
Vrios, P .Hceroma, A.Huis, A.Hook, F .Gebben, C. v .Deelen, ... 
·p. v .Doovoron, . · 
Rc.ê.,;_ G.Vrodcvclä; H.Sch~ab, N.Hocfnagel.Loidor:dhr. A.Bpgis 

Lens P .3 .P-Miltcnburg, H.Dankors, P.F.de H::ic,n, P.Blàmkon, H.v. 
· Lc,mwon, R.Gcurtscn, P .Hop, ·,; .:Cngloburt, 1{.Bos, H.RiGnt
j os, R.fütors. 
Ros: G.Vurvaart, R.do Vries, B.Hnofn"g.:ll. · ..... · 
Lnidér: dhr. ·J.v.d.Kn'lÓ.p. · ·.. · 
S'lmonkcmstc 1:10 uur L;;ywcig h8ek HÖ.~gW'-'Ç (op dö Ley~•og bij 
(.:i stoplif'hton) .· 
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Lens P 4 J .Ke~tman, P.Manc'.ors, G.Bloks, 1',.Scholtons, H,v .Borlo, , 
P,Cormont, R,Hoefne.g0l, B.Klein-Bretel0r, M.v.d.Horst, P. 
·Klein-Brotolor, H.Liofforing. 
Ros: J.Egb.,rts, P.Egberts. J.Moysborgh. Loidor dhr. L.Pinkso. 

Lens P 5 E.v.d.Bro0k, B.de Vries, H.Pochler, E.Vorschoor, A • .ileewijk, 
C.do Grnaf, A,Hoitink, Th.Bocms, F.Klink, F.de Kleyn, C.Groon. 
Ros_;_ E.dc Groot, G.Vink, L.Rothkrans. Loider: dhr.· P.dc Haas. 

Lens P 6 B. v .Gorkuiil, A,Flohr,. A.Jungschläg:ir, .{. Vink;istoin, G. v .Bovoron, 
R.v.c':.St0:-~n, P.Huyn0n, }i.Janssons, Th.Mars, P.v.d.6-teon, 1H. 
Kopponol. 
R0s: ::.Heson, R.Krul, C.Essor. L0idor: dhr. C.de ]:!oor. 
Samenkomst: 1.- uur ingnng Lens-terr0in. 

Lens P 7 Borkcnkamp, H.v.Dam, C.B1,,m, C.Versseput, J.v.d.~nç!o, P.v. 
Duym, H.Himmolzwann, R.l,)oko, H.CVGrtoom, P.BGaupain, M.v.Dorp. 
Ros_;_ G.fällike.ên, F .Tounissen, ,cl.Tounis, F .do Vos. Loidvr: 
dhr. G.l,eillpurman. Sae1,nko1:1st: 1.- uur hoofdingang ADO t0rrilin. 

ATT2NTIE, JUNIOfu,ll sN FUPILL:,N ! 
AFSCHRIJVINGEN: v66r vrijdagavond ?.JO uur aan dhr. A.v.Gaskl, Toma
tanstraat 166, tè>l. 33 99 00 (t~lofonisch cllé~n vrijdagavond tus~on 
6.JO uur en ?.JO uur). 
}.fIET-OPKOl:II::N: wegens niet opkom,m in hat afgolopon wo-.,k0inde wordt 
G,Vervaart, twaemaal als ros0rvG opgastald. '.Jogans h0rhadd niet .op
komen wordon H.Groothuizon on F.Morkus dit jac,r niet moor opgesteld. 
Vlegcns tv la.~t afschrijven resp. tv la!lt komen v1orà,.)n A.v.~gmond en 
i,i.do \üt deze weck e.ls reserve opgostald. · 
rlESERVE-PROGil.JJ,!MA: Daze week is ur gcwn rosorvo-programma. 

TRAINING: Op Viittc> Dondordag 0n Good0 Vri~d<tg is or natuurlijk geon 
training. Op manndag JO maart (2e Pae,sdag) ook geon training. 
Op dinsdag 31 maart gaat d:.o training wol door, maar is i.v.m. do paas
toernooion niet verplicht. Do jongons die die dag v0ol govootbald heb
ben, wordt aangeraden giet to komon. Donderdag 2 april wordt ar w0l 
gotraind, maar wi0 die dag zich erg vermooid haeft, kan afschrijv3n. 
Op vrijdag 3 april in iodor geval geen trainins• 

PUPILLEN-TRAINING: i.v.m. hot paasto3rnooi is or woensdagmiddag goon 
training voor do pupillen. 

Programma Junior~n en Pupillen voor 4 on 5 e.pril. 
Lens 1 - GDA l; L,ms 2 - Vc,lo 2; Lens 3 - DHL 4; Lens 8 - Blauw-Zw(ll't5; 
Lans 4 - DHC 3; Zwart-Blauw 2 - Lens 6; Lans 7 - Duindorp S.V. J; 
Lens 9 - Co Lori tas 12; Lans 10 - Voorburg 3; Varburch 6 - Lens 11; 
Lans 12 - Rava 13; VCS 13 - Lens 13; 
VIOS P 1 - LDns P l; Ooiov<i.ars P 1 - Lons P 2; Bi,lT P 1 - Lens P 3; 
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Gona P 2 - Lens P 4; Lens P 5 - Quick Steps~ 3; Lans P.6 - VVP. 
P 5; Lans P 7 - de Postduiven P 2; Coleritas.P 6 - Lcns.P 8. 

---------- --------
Op do H0ngololaP.n zagcrn wij zaterdag LGnsjunior-:,n 6 t.:igon Graaf 
\-.illGm II Vac 7 in een nog al e,mzijdig-, wedstrijd storm lopcm 
togon de verdediging van do bozoekors. i:o mooston wol opmerken,' 
hoa bar slecht or g0schoton of _liovGr helomaal niet gos_chotcn 
werd. Het was zwae.r onvoldoende, zodat do scoro tot twoc. beperkt 
bloüf, ofschoon keer op ko0r d.G bal ergons in de buurt. van hot 

· Gr,nf-hillom dool zv;eofdo. · 
Bij V.V.P. 5 - Lens 4 was hc,t merkwaardig, dat althans in do 2o 
helft, waarvan Ïk gGtuigo v1as, door de thuisclub ontzaglijk voel 
geschoton werd, maar ook ontzaglijk onbeheerst, zodat do bal -
slochts sporadisch binnen do palen kwam, waar Jos de \,aart or goed 
raad moe wist. Tocg.:,goven moot 1wrden, dat Van Leur, Schouten on 
v.d.StClon niüt voel golcgcnheid tot rustig schieten gaven, waarbij 
zij door de kanthalves on Broche.rd uitstekend w0rden gcstound. 
Do aanvallen van onze Gigcn voorhoede, ho,mel minder in _a:,.ntal,. 
waren moor doordacht on steunden op samenspel. D3 V.V.P.-midden- .. 
half.zette mot kundig spol menige a~nval schaakmat. Louk voor 
Frans Mosker, d<it zijn 00rste heroptreden na het ziekbed resul
toGrdo in het onigo doelpunt van doz<J vlotte, felle, sportieve .•. 
strijd. 

1. 



Do: 2 
Za: 4 

Zn: 5 
rüa: 6 
Di: 7 
;,o: 8 

D E L E N S R E V U E. 
teo.kblad ven de R.K&V.V. 11 Lcnig un Snol 11 

370 J tl'irgang m 31 2 april 1964. 

,-,_pril 
april 

april 
april 
april 
april 

Lcms 'Z9.kagonda. 
Juni srdntr'.linine: .• 
Junbron 4-6-7-9-1O-11-12-J.3. 
Pupill~n 1-2-3-4-5-6-7-8. 
S3nioren 1-2-3-4-5-6-7-8. Junior:rn 1-2-3-8. 
Club'.lvond. Trüninr,c · Junior~n. 
JuninrJntr2inin[. 
S•Jnior;,ntr-üning, Pupi.llcJntre_ininJ. 

"Jij b,nt trich as.nvcJrdar •....... 11 

=.it hoorde ik (L;n 0nthnusi~1st t:-1JcL;;vlJnc1 u vador tDt zijn zoon z-:.3ggen·, 
to~ C'vzJ 9.ls m~!n r)nd3r d:: li:.t 1)Jn k>:;;r è.0 .)13r :1:in èe vije.nGelijk~ 
stor:,lini..: .mo.:.:st l!lt--:n. 11 Jij h.:.nt tci"ch :<...:-·nv-:}urGar! Ncu, d00 è:an je 
monè. 0p3n 0n ge :.:-f d,: j 0nc "ms v~~r ,j:: 0.i::i.nl•-:ij zing.Jn. I! 
i;i~0 vaèsr h 0 ,d plijk. Bov;;ndi:rn z~i hij h~t zij·n jsngans rustig 
zondar h.,,:i, t" kl~inor~n 0f Véln zijn stuk t., brc,ng-,n. ·-:~~-.t will3n_ wi,j i11 c13 ·V"Otb::-1·.i.r:;rolà met è.d aanv'lvrdars? Afschaffen· 
0f h,ndh•wm1 
· i:. i;;ukJlijks 60 V.Jl/7,Bn _b.;zn0kt, 'PC:')t c.~-1t jo de m.e.n di.J a2n\~ccrt, mat 
~.:n k~~~rsjJ moJt. z_"12kan. Officf:iol h::;...;t hij '"!.~nvo..;rè.cr, v.r?-:---·nt de toss bij, bcd~nkt è; schJidsr.Jcht3r. I,ikwijls is hat d!]_e:rn-:i ~.fg..:l;p0n. De 
rçst d.00t eon l:;ic'.er, h;J_ ::i.3n èc:zJ ~.•il n ~..;m-Jt. · 
DJ 1 Jiàcr is V'"J"lr varoniging 0n ..... lft :.ü \JOn bolA.n5rij k pdrsoon; hij 
m<cg hot zich bewust zijn. i1har ik vind het j:uor;ur, ,,_1s zijn functi•3 do aanv03rèor uitsch~kolt. 
1110.Jrmalen h.:.ib ik tijdens hut sp.::ü [5(.;pn .... >:"è. è,..3 P.anvo,,:;r;:\:;r t.:: ontdckkan 
en vond go0n cnkol0 inGicati._:;, di3 h.)t pr')ble.::m tot ·:>pl')ssing kon 
br3n.gGn. Dat is jamm0r, ni-:;t voor mij, m-:-::.8.r VO"'r hat ,:;lft?.l, v•y;r 
da vri0ndschap 1.Jn s1v1mh-~ri~h•..;iC- di.J crin rr:Jvi,::m m:;ot, vcor (:0 jon
g,!n diG d8n aansp""rin6, .""\pw,.;kkin5; of ,'"ln-;:ij zin~ vr:.n zijn uig0c 
(li,:fs~ Gi3 ... ~ng0k0z,.)n) a~nV"'t..rc10r n~éig h...:vft .. 

.. 

1-A:tf.: ik 0v3n h0rinnarJn ~an ao.nv;'.;rèors -:1s I ir} bndri .... ssan (J.j~x) in h-öt N~djrl1nds Elftü, Jetn c'c B~-,r V'.ln V.C.S. of I,:).~s v.d.JG:_,y V"ln 0ns .:iigJn Lqnig ;;n Snel, Crr Hn.-,g,nla.nc\.,r vc:n Gr1?. 0..f Flc,ris Y (nu G.ï;.S.) 
Lat vmr>)n kur.;ls v3.n k1.r~ktor, di-.) d0,~r i.:r1"'rf 3n c>1-:...d C.:-.::: wGàstrijd 
uit hot vuur sbJptJn, oio :.K,n st~mp,.ü l0gd;:,n :1p hun pbvg. 
{~qnv:-::orG.crs :n,3t L.1idorscP.pn.ci t :.it..:.:n zijn ·3r nnc; wol, rn~~r zij 1nooton hun k:.nsun krijr;.::n 0m in sn.03nv1.3rkin2\ • :it Een nf .Juco (·•f Pucc. on hun l0id0r ,,sm hun functiv 3-'ln p,-,si tiJV J b~t~kJnis tv g~v an.· Nu Y·!''l'<Onn 
c\J s:--,JdJ ,'l~:.nv·~ .. rcl~rs niot o.:.ns ~ntd.:kt: hun ~;i:::.;lijkh.Jdon bJ ijv Jn 

' - . 
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latent on de functie is eigenlijk ccp paskwil. Bij.Lens en bij an
dere, D0 L,iding·· zal hier leiding m03ten -gaair geven om de elftql
len ta verrijkan met een bekwa9.m en toegewifd vertrouwensman. 

------------------
OFFIGJ;,;JL. 

Ni0uw0 loden: 
No 500 B.G.G. Klein-Breteler 
No 501 L.H.l~. Kkin-Brotclur 
No 502 H.v.Dam 
In ball0tag;;. 
68 J. A.Assclm•m 
69 !{. A.f,ssolman 
70 R.B .. ,!.i,outers 
71 J.JJ.v.d.Lay 
72 _A.F.v.d.Lay 
73 G.M.v .• Boheomon 

7-1-1954 
-31-5-1952 

9-6-1954 

5-1-1953 
26-2-1954 
25-7-1954 
1-11-1949 
29-5-1952 

7-4-1947 

P.Jufferm'.lns. 

Borcolstraat 34. 
Borcolstraat 34. 
Loosduinseweg 635 d 

Hoge Zij de 6 
Hoge Zijde 6 
Gypresstraat 77 
Drapeniorsga.~rde 60 
Lrapeniersgaarde 60 
Vraderustlaan 93 

A.S. zonéag is do hoor G.Veldink als bestuursafgeva~rdigdc, op het 
volrl. 
Uit~lagcn 28 en 30 manrt: 
Scnbren: Lens 1 - Duno (vr.) 2-1; r:estlandia 3 - Lens 2 0-1; 
Lons 5 - RKDEO 4 3-0; Duno 5 - Lens 7 1-6; V/Gst0rkwartier 11 -
Lons .8 5-1. 
Junioren: VUC 6 - L3ns 4 1-1; Ooievaars 1 - Lens 5 0-9; ADO 18 -
Lens 7 1-1; Coleritas 14 - Lens 10 1-0; Lens 12 - o.s.c. 7 3-0; 
Lunc, 7 - Lens 13 .3-0. 
PupillGn: :Lans 1 - Juv<Jntas 1 0-1; Lens 2 - v.c.s. 3-1; ficsterkwar
tivr 2 - Lens 3 3-0; Lens 4 - Duno 2 7-0; Verburch 3 - Lens 6 ?-? 
Oranj e-Blauv, - Lens 7 3-0. 

Het z0vcnde, "P bczo0k bij Dun,., aan do Mgr. Nnlensl11e.n, ~•ist ziJn 
kans op d.J oretitvl to behoudt)n d,...,'Jr op QVertuigéndo wijzG m~t 6-1 
to winnen. Nn h.;t bektJndc kw:i.rtiortjo terreinvcrkonnen· w::rkto .Aad 
H:"vfn"J.gJl nummer ÓÓn achtor d3 Lun0-kecp0r.· tvcn ·10.tar krlpte tüsto
föld al vallend do bü uit 00n c,rnor in hot dool, m1w.r juist tovor,m 
h~.d Frij t8rs ovon0dns ffi,').Jtcn vis::.0n .. Di0 on,3 ko2r vnnd hij e,:m,î'3g. .; .. 
Zijn c'.lllaga zag nog vnor d-o rust H0rm,in v.;·:esting c•,·n gc>edè k,ns 
b0nuttcn 1-3. Ho3 mncldig du Dun,'.J-mannon zich ook in èo tv:1c0dc halft 
tv wowr stelden an nng vvlo [Jl:3.lcn tot gnodû aanvnllon kwamen, zridat 
van_ o~!: 0onzijàig;; 1~cdstrijd ~0cn sprake was, tnch bleek ons spel 
0ff1.c1.entcr, ·waart:-i0 onk Zo0t s 0p0ningen na9.r links cn rechts v0ül 
bijdrocJgen .. J:.on m:ooi d'.lorln0pb111latjo van doz,:r lange knaap, con bal
lotj 2 ve.n du on oen k"gul van Tnn Lux van rui• 20 m afstand lioton 
d::? sc0r~ •îpl-"lpun. l'.ir1ar l~.t ik ni0t v.JrgotJn cto v.Jrdcdiging en mid-



' .,,.~ •l ,1t,\'I ·, il l' /', " .· ,. . î ., i.. 1-'l~vul{:!Jl ... ,.J,. u,w"j , J., ..... .u. /.,, •.. ,, d ._) __ J ,~--···· .•. ~.1l.,, 
2 .JO uur · ipp",l:: r , 1'., ris. 
12 ,- uur Lans 2 - üly,~fi'l 3 
12.- uur f.-D.S. 2 - Lans 3 
2 .- uur Lans 4 -· 00i:Jvaars 2 
2 .- uur /'iaasstra;it 3· - L:ms 5 

12.- uur Lens 6 - N.L.S. 2 
12.- uur R.C.Jl •. H. 2 - L,ms 7 

2 .- uur Lons fl - I, .H .c: :i:o 
DE OP.:,TELl,INGEN. 

,, . 

~~-1.ft.. 
Vc,lo. 1 Gdb. 1 · Lnk. 5/J. 
'l\n·r: l1ionstvrso11;tJ{t,. L'.""losduinon. 
Vcl6 1 GDb, l Lok. 6/4. 
T,,rr: 'Buurtweg •. 
V0ld 2 'Geb. 2 1(1k. 5/3, 
Torr: BrJn:,:,rdonhoutsuweg. 
Vulcï 2: Geb., 2. Lok. 5/3. 

Lens l··C.v.è. .. BoCk, ·v:.Hansen, J.v.d.Kno.7.P, H.Diotz, it.1toîc1bol, J.it.as, \.Vondorbos, J.v·. 
Lijk, H.fö0duyn, \..v.Eydon, H,J"c0bs: 1{0s1 ,t.dJ kvu,t, G.1'10yasto:i,n, M,v.Zil~h,out •.. 

• Reis por bus, Snmonbmst 1 uur clubgJbnuw. . 
1(:,ns 2 R.c:.o .en::,.rt, Th.v1KL1,f, H,Kumpor, Jl..Ll,k, B.J-lcndrichs, M.v.Zilfhout, G,L'Joyosto:i:n, 
H,P,v,d,Spc,k, L,Handrichs, }.Burgh'JUwt, F.do füias. ·_tlQ.ê:N.Lrabbe, \';.Burc;b.ouwt. 
Lans 3 G.1-b.lLJCJn, L.Thrimsis, G.K0mpGr:nen, M.v.Hulvonst"in, C.Pc,:,tors, J.MeyGr, J.hitting, 

'J .v-:-i(Ïccf, .,L.Th\•mn.s, L.StGyn, H,Niouwanhc;von. Rûs: H.Vr,':'lorne.ns. · - • 
Lons 4 P.Gulikcrs, L.Hnnss,:,n, c:vóldink, a.Fo1ii;;;:-;:;~ N.do Gruytar, J .J{iamon 1 

1 .StoovS, J, 
· Lrussal, N ,Drnbbc, L.Mn,rtons, ';, .1ur[•;hcuwt, R~s1 i\!,Bruinsma. . . , _. · 
Lans_j_ A.Vorbar0ndse, 1''.Duym, M.Hocrschop, P·,Schulton·, F.v.Dijk,' Ä_.v-,iioors, P.Burghouwt; 

·, 1.J.D.wis, J .J o,;or, G .JehGo, C .Niouwonhuizlln. ReG: J. Kuypors. · 
Lens 6 G.Zkelmans, J.v .• d.Kl0y, i,L-~1,onstein, J•.Veldink, J.IJrochard, C.v.ç;oin,.J.v.Bussel, 
M.Bruinsma, C.J(ras, 1(.GolCtuff, f,.de J)ng. Ha.ê..:_ i,.Kr'i•.pds, b.11.Lioshout. 
Lans- 7 J .l!'rij t.ers, J. v. '..:;,sting, A.Kr..,l, J .B.,m, L.Hopponbr0uwcrs, H.B0cker, A, v .Luxemburg, 

'li.,\;Üstef.:ild, /l.H'.lefnRGol, H,lbast0paè·, H.v.' usting. He.ê..:_ H.Vm. . ,· · . 
L,ms (l D,v .Lic,shout, E.t,e.rm"r('!m, A.P0ols ,' 1.:blok, F .Biorhof, J,,Buys, H .LÜli.ng,. )L v ,Dijk_, 
1,.v.d,L'!nn, A.Vinkestein, J.Gr,enGvuld. Ras1 T.Jansson. 
STAND LENS 3 

Vcrburch 2 
13.Jvi.T. 2 
Spo"rwij k 2 
f ... D .5. 2 
Quick-Stops 
CromvliGt 3 
N,rldwijk 2 
VIOS 3 
Lons J 

2, 

13-12-0-1 
14-11-2-1 

'13-5-3-5 
12-5-1-6 
13-5-1-7 
13-4-J-6 
13-3-3-7 
13-.3-1-9 
13-3-i'-10 

PROGRAM:1iA. · 1,,hs: Thuis (ffilick-St0ps 2. 

,. 

Uit VIOS 3 - I,.,.,.S. 2. 

24 
24 
13 
11 
11 
11 
9 
7 
6 

-VIOS: Thuis, L,:,ns 3 - Cr0r'lVlic'.t .3 N'l 0 lèwijk 2. 
B0vendfon word indartijd de wadstrij è VIOS J - (,luick-St'ops 2 gestaakt. Lo sti!nd v1as tncn 
2-1 in hot vo,rc:c,el van C,,11ick-,,t0ps 2, Uit het b,v,:msbacndc blijkt,,. dat Lons 3, met. in:
zot van allG kr:i.chton, h0t êat'r11ä,itio sponk nog moet kunnen ont"lopon. 
Ll,:NN'iN, \,IJ !LïKEfil.N -OP JULLb ! ! ! \ ! l ! ! !. ( ' ' 

PROGRAMMA'S JUNIOREN EN. PUPILLEN . 
Pror;r11mm2. Junioren veer zondnp: 5 april 1964 

12;- uur Lens 1 G.D.~.1 
1,45 uur Lens 2 - Velo 2. 
3,15 uur Lens 3 D.H.L, 4. 
3;- uur Lens R - Bl.Zw~rt lJ 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 

G 2 "" 1. 6/ 4 V 3 
G2-.L6/4V3 
G 2, - L 5/3 V 2 
G 2 - L (/40 V 3 

A, v.d,Leom~, C, de Hewr,C., v •. Egmrnd, fl. Verbarendse,H,Mesker, L.i:tièmen, c·, v .'B!Ïal ,K, Koot~an,F, Wubben 
,H,Zciet, fü,s.A,v,Egmond. Leider: il.hr.A.v.Gastcl. 

Lens 2 ·• -- . . -
Th,Suykcrbuyk,A. Koeleman, R.Schlüt'or, J/Helwig,J. Verh'1;:r ,H,Hcl t ,J.Ra-vestein',J .};nglebert, v/ .Eykel
hcf, J. Lukassen, R, Poters. Ros, J. Kiebert ,H. Heek. Leider: dhr. L. Janssen,• 
Lens 3 . 
A,v.d.Leeuw,Th,v,Don:burg,F.Meyer,G,v.d.Kley,J.Drn:,t,:S.Jehee,A.Klein Breteler,W.Eggers,R,v.d, 
W;:il ,F, v. d,Beek, A.v. tl.Beek. Ros. H,Blanken, P. Hel venstoyn. Leider: dhr. J. v.d. Wal. 
Lens R 
A. de Vries ,c. v. d, Geld, G, Ysebr:mds, R, iilme,t, R. Branden1'urg, Th. Duys, J .Baptist ,C, Rooduyn,R, de 
J~ng,C,,do Jong,R.Blok, Hes.H.Mej:m,F,Herromans, Leider:· :J.hr. Herrêmans, 

Programma 

. "t'" 

==========- ==== 
Junioren vcor jatordag 4 april 
3.45 uur Lens 4 - D.H,C.3 
3,45 uur Zw.Blauw 2 - Lens. 6 
2,30 uur Lens 7 - Duind,,,V,3 
3,45 uur Leens 9 - Celeritas 12 
3,45 uur Lens 10 -- Vocrburg 3 
3,45 .uur Verburch ( __ Lens 11 
2,30 uur Lens 12 - JÜVA 13 
2,30 uur V. C,S.13 - Ler:.s 13 

1964. 
G 1 - L 6/4 V 1 
Terrein Rijkduinsestra,t 
G 2. - L 5/3 V 2 
G 1 - L 5/3 V 2 
G 2 - L ,/4 V 3 
Terrein te Pceldijk 
G 1 - L 5/3 V 1 . 
Terrein Lens G 2 - L 4/6 V 3 



• ~/·~::;ë 4 
.'.~.!..c ,ro:-_'-60 vleGk met P.Snhouten,RcstH"Rnthkr:ms,H.Br~1.."'1~enburg~ Leider:dh:::- .. A&VrG.:i,S"Gelo 
Lc-!ls 6 
h. Cvertocm, J. Liesh0ut ,J, v. Dissel ,H. Suykerbuyk, F. v .Boheemen ,R,R:cvt,stein ,R, v,Brcekhuizen,G ,Vervaart, F ,Str:nth0f ,M,Broeke ,A, de Brnmmr,Res, S,'Tettero ,R,Bruggemans. Leider: dhr.A,Linneweever, 0amenk0mst:3,- uur ing:mg ·Lens-terrein of 3.30 uur ingang Zwart-BL,uw~terrein, 
ï,ens 7 
G,Grrun::,,,J. v, d, Zalm, J,Mulder, C, Rmibel ,A,v,Es, J .Nuyen ,H. Hassing, R. de Groot ,A.(Jl1nssen, J, Smeele, J,J0nker. Res,F,Neeèke. Leider: dhr, C,v.d,Beek. 
Lens 9 -- . P. de Jongh,H, Verheugr.,R, v. rl. Bemt, R, Nieuwenhuis ,R. v, BC"heomen ,J .Frotz,A,Hop,A, Janssen;E,B1.kkers, A.Kcrtek,::.s, W.Keetm:m. Res,A,Luscuere, Leider:dhr, J,Bcrsbom,:,. Lens 10 --
A, Verv-i::.rt ,D. Goctjes ,K. Schouw, P. v.d. A:Îr, J ,G0lpa, G. de lkogd,B.K~ol, Th, Hr,efnagel ,K. v. Vel:zcm; J,7/ebbers,D.Holt. Res•,A,Hci.mbrook, LeLer,dhr, E.Sarolea, 
Lens 11 --
ë-:-Gró.n:èergen, T ,,Heerschop,J .Blok ,B. vJ, Sprong, H, sgberts ,G. Stevens ,H.Crrurm., J, Hol t,B, Hoogeueen, J,de Jongh,H,Bijsterveld,Res.P.Heemskerk,J;',,v.Dijk, Leiider:dhr, G, Verva:irt.· · San:enkcmst:3,-, uur ingang. Lms-tei'rein, · · · 
Lens 12, 
B,Lustenh<'uwer, J ,K::andorp,F, v. d, Be;rg,Th, Janssen ,A, v,Essen ,R. Guit ,L • .Jungschläger ,B ,Epsko.mp, A, Jehee, H. Overbeck, A,Bilderbeek,Res.,-A.Tinnenbr,,ek, G., Duyvesteyn. Leider: dhr, P. Epsknmp, · Lens 1f . . . G,Groen,P,Bremmer,F,de Heer,L.Duys,H,Verbo.rendse,J.:Oemeyer,R,v,Wassem,F.lielvensteyn,J.Schutte, A,Eykmans, C, Lamet, Res. Th,ThC'massen,G. 'Jlok,. Leider: dhr. il.Blok. 

---------=--------=---=---------"r.,graimna Pupillen vonr Zaterdag 4 april 1964 
1,45 uur Vies P 1 - Lens P 1 Terrein Melis Stokelaan 

P 2 Terrein Zuidorpark 2e 
· Terrein Hengelola'.m 
Terrein Vrederustla:m 

1, 45 uur de Coiev-,ars p, 1 - Lens 
1,45 uur B.M.T.p 1 - Lens P 3· 
1,45 uur Gcna P 2 - Lens P 4 
1,45 uur Lens P 5 - Quick Steps P 
1,45 uur Lens P 6 V.V.P, P 5 
1,45 uur Lens P 7 - Postduiven P 2 
1,45 uur Celeritas P 6 - Lens P e 

DE OPSTELLINGEN, 

3 G 1 - L 6/4 V 1 
G 2 - L 5/3 V 2 
G 2 - L 6/4 V 3 
Terrein 'Leyweg, 

éfedeelte 

Lens P 1 B.v,d.Lans,L,Egberts,G,Schrover,H,K"uwenhoven,F,v.Baggum,G,v,d.Velde,H.v.F.ulst_,G,Bruir• . _ sm(l,H.Eggers ,G, Crombe:ge ,L, v, d, Vetdo. Res. J ,Disseldorp,M. de Wit:Leider: dhr. J ,Borsb<iom. Samenko.:ist: 1, 20 uur 1ng'.mg Lens-rorrein. . 
Lens P 2 P.A. de Haan,F .DisseldC'rp1R.Bagisch, R.Kraaner.,P,de Vries, P, Heerema,A,Huis ,A.H"ek, G, Vre" ~eveld,J,v,DeGlen,P.v,Doev.eron,Res,A.Verv(lart,E.Versc~oor, ~eider:dhr, A,Bcgisch, . , Samenkomst:1,15 uur Hengelolann hÖek Loevestei~laan, 
);,ens P 3 P.Miltenburg,H,Dankers,P1F,de Haan,P.Blnnkon,H,v,Leeuwen,. ,R.Bos,T,Resoè.i:11:r-djo ,F,CobbGn, J ,Rientjes, R,Peters, Ros, J .Meysbergh, Leider: dhr. J. v. d, l'illanp. -~ _ Snmenkr,mst _l,.)()._.uur ingang- L'ens~tér-rein. --~ ~--;,.__..-..-'-•~--- · · ---~-•-·-- , f,s:.~..f..A. P,Manders, P, Hop, G,Bloks, W. Schol tens ,H, v. Berlr, P.Ccrm">nt, R,Hoefn:igel ,B,Klein Bretel er, ',!, v, d. H0rst ,P, Klein Broteler ,H.Licffering.Res .A.Hci tink, Leider: dhr. L.Pinkse. 
_l,:,ens P 5 ,E,v,d.Brcek,B.de Vries,H,Pechler,H.Sch,1:ib,A.Reeuwijk,C,o'e Gr,,af,W.Englebert,Th,B<cms, . , l',Klink,F,de Kleyn,G,Groen, Res,M.v,Drrp. Leider:dhr P.de H'las. · . . , . , Le'1s P 6 G, v. Dijk,A. Flohr,R, v.d. Steen ,G, v .Beveren,R. Vinkesteyn,H. Janssens ,P.lieynèi:i",A: JungschlK- 1 ger, Th.M11rs ,B, v,Gorkum,M,Koppencl. Res, W,Hesen,F .de Vrs ,Leider: dhr. C. de Heer, · _::,ens P 7 v10rdt samengesteld uit: P.Beaupa1n, C, Bl0m, H. v,Dam, P, ,:, Don:burg,N. Dijsselbl_oem, J, v.d. Ende S, de Groot, R,K::-oke ,H, Rimmelzwn:m, F, Teunissen,C. Versseput, Res: G,Pellika.,:m.Leider:G,Kemperma.n, Lrns i" 8 wordt samengesteld uit:J.Egberts,P,Egberts,C.Esser,N',Hoefnngel,G. Vink,L,Rothkrans, f.v.d,Steen,R.Krul,R.Berckenkamp,H.Overtóom,C,de Brabander.Res.B,Hoefnagel,P,Lustonhouwer: §_:l

0'1onkomst, 1, 15 uur Loyweg h0ek Hengel0laan. .-- · ·· -, · .... · 
Hl:TENTIE JU:iIOREN .EN PUPILLEN• ! ~ _ . . "" .. --~~--,.,.. . • '-'·· · AFSCHRIJVINGEN:v06r vrijda1,avond 7,30 uur aan dhr, _A,v.Gastel,T0matenstr,i,at 166,tel.339900 (telef0nisch alléón vrijd'lgavond tussen 6,30 en 7.30 uur) ::J_ET--OPKOMEN: wogçns niet-opk9men in.het afgelnpen \~oekeinde w<.,rden R,Geurtsen,F, de 'Vos, A.Hambr0ok,P,v.Dijk,lf.·,de W-it,J,l!.eysbergh,E, Verscheer en R,Pellikaan tweemaal als reserve opgesteld, 

~.y.m,te laat afschrijven.wordcm P.Heemskerk,J,Disseldorp,A.Hoitink· en G,Iluy:vestyn_deze week als rosorvo opgesteld, 
p-,- 0:'3ELING VERHINDERD 

_'.'lij vestigen er nog.eens.de an.ml.acht c,p,dat ,1ie zaterdags plotseling verhinderd "olijl,t te zijn C'n: te spqlen, zo spoedig mngdijk da'1rvc1n bericht moet gevon, 
Kern je ziek uit schocl,bel dan even op.'//o kunnen füm nog prcberen een invaller i;,p to ~·oepen, Ami een mededeling Óp het punt van samenkcmst rf "'P het veld, vlak voor het begin cc.n de wedstrijd,hebben wij niets meer, 
De l,wtste weken is het eek verscrhillende malen voorgek~men, dat er zaterd.2gs wordt '.lfg,ëlschreven mot de mededeling:" Ik ,ms al lnnger ziek ,ma,r ik hoc pte, d(lt ik wel neor beter 

• 

'Y>U zijn" hierdoor wordt het ons nodelnos. mceilijk gcm:i,lk;t, de elftallen compleet in hot veld , to brengen. Bel in zr 'n geval vrijdagsav~;nds af en vr:1'.1g of el:' rekening mee gehouden kan wor-' jen,dat je misschien tcch speelt, Meestal is dat dan wel te regelen.Het spaart cns ·veel werk 
311 je elftal do knns c,m onvolledig to spelen, En jo zelf de kans :>p een str:if-reservebeurt,,,, 

---------=---====---=--=-=-== 1 

1 
1 
1 
1 

' 



236 
------------------------donlinie eon pluim op do hoed to steken. Dat vergeten zou een grove nalatigheid zijn. Het kleine groepje langs de lijn h0oft genJton van dozo vlott0 strijd, honderd procent sportief. -------------------------

Wijsheden uit het zevende; 
Eon schot c:ist richting· on vaart. (T·:m van Luxemburg) 
Do volmae.kto voetballer moet in elke stand kunnen schieten. (H. v. 1,esting) Elke voetballer beh0ort-t0 boschikken over e3n spJciaal kophoofd. 

(Ru Beckcar) Keepen betekent togenhoudan. ( Ko~s Frij tors) 
l;e aanh0uder wint. ( Aad H0efnagel) 
Nfat van dat bonauwd0. (Jaques vqn · ',Gsting) 
Voetballen h0udt j o j eng. (Hennio Na-2stenpad) 
Ik h<3b tien v.aders in hot v0ld ( en nrig o,m langs de lijn (Hans Zoet) Wog is weg! (J.nn Br0chard) 
Oud? Kom, kom! Hup pappa! (Jan B,,m) · 
Eén dbolpunt is niks; twe0 is- wat! (Ruud hÜstofald) ------------ -------· -----

Zaterdag was LJnsjuniDr~n 5 _- 0oicva2rs nauwalijks begonn3n; of Diëky Brandenburg k0pte 0an klassiek g.:momen hoekschop 1nhr,udbaar teg0n het not. De bezaekers stondcm toan met acht man 3n worden 00rst gecompleteerd, toen de stand op 4-0 was gebracht. N0g vijf ma'.Ü wist Lens te doelpunten, enige karen zaor fraai, terwijl ons eigc,n doel in het i;Shoel niet in gevaar kwam. Prij zonswaard in deze k0gGlclub van :1110 negenwas het~1duid0lij k gedemonstr00rd str3ven naa.r samcnsp8l on dd grotG schotvaardighoid. 
Op v0ld 2 was Lensjunioren 7 tegen fJJO in een aantrëlkkelijka wodstrijd gewikkald, Hfor wogen dG beide elftallen botor tag0n olka~ op, ,~01-licht mot ,mig overwicht van de gasten op hot midàont0rrein, De ruststand 0-1 was zGbr niet abn0rmaal. In de twoado helft krc,gen do twee koepors v:ilcp galc,g.:,nhoiè hun kunn,m te: tonen. Zc1 dedon hat prima onzo Cram.'l. en zijn ADO-coll-èga. Onzerzijds WélS vo,ral de linkervleugel actief en uit een Vrtn d0 vaL aanvallc1n werd de stand op 1-1 gabracht. Eigenlijk vnldocd dit d0olpunt nns nfot, 0r.idat het uit eon buitenspolprisitie 0ntstaan was. Anderzijds W'lS hGt -,0n v;;,rdi0nèe afstraffing voor de monGcr, die bij d-.:. IillO-grensrJchtJr k0cr op k,;.::r t0t vl?.ggon aandr~n,:;. 11 La'.st do vlqg ma-,r Z1'!a:iion. 11 Zo mo;;,t hGt n:1tuurlijk niet. H0t k:rn oon oor lijk-., ari:>itr::gc, allo,:,n maqr b0mneilijkon. Gelukkig hoc:,ft de· 1oedd stemming onder d~ spJlors 0r niet r.ndar eolodon. 

-------------------îist U •...•....•.. 
d1t voatballen np straat gevaar opl.,vert vo,,r do ruiten, waarachter ~"Ustiz8 bur6~rs w0n0n? 
d2.t H.fü,ssini' U hi~romtront inlichting'0n kan vorschaffon? 
dA.t vo0r voetbqlmowdv m:1.nnon hJlpen mGt è.i::.; afwas v11.~lisw.2~r slechts 



oon surroga.,..._tsport is, m2.G.r tnch o....:n wo.-:.rvnnr mon zich publivk~
lij k cnthcusb.st t00nt? 

dRt R.v.c~.Bamt n.dsp.'.}..rant0n in d.Jzo sp0rt d0 weg kqn wijzon na--.r 
c'.m ork.md instruct:mr? , · 

· De l:1R.tstç minuut. 
;·,'lt zich ,cp du vn0tb'llvald-,n in de: ln.'ltst.J minuut k~n [\fspuL:m, 
ihspir.JÖrt ons tet &o JP'PGkkinc v0l t0 h0udvn tot hot lB.:ttst0 
:"lui tsign'l'.11 v;cn d0 schoidsr0chkr. Z0nd'.lg 1. 1. v;,cn L:,ns 2 in è0 
l"i~tst~ minuut, vcrl'J:'.'r .:,pn'..lirr:ijk in éo la··tste: minuut. ~niëJ v:'ok..:n 
r:':0lcd0n bvnutto L0ns 2 in de le.'ltstJ minuut 00n str.1.fsch-.p. 
v-~:~)r de v8rliezDndJ partij is. c:Jn èurealijko g;inG v2.n zB.kon tri...:st" 
Hut is r,2.:).r. M~w.r het zit crin. In 0en minuut k2n v0:;l g.)tcuron. 
~~n onkol0 minuut k~n beslissend zijn 0V0r k~tmpi.'"I.Jnsch2.p nf cL3gr':!.
c.".tio. bonut o-:->k ·-in de' Sp0rt,elkc r:iinuut, j3. 0lk0 scc~ndJ. 

p .J-. 

----------------
Sp0l Ger v8rf5issin20n. 

À. '~r sp-.üors, sch0idsr..Jchtcrs, gronsrvchtnrs 0n publi0k v.:,--:-rèun weck 
--.:.':.n îáo,:;k r1nd0m h0t bruint.: n10nst.Jr z,'1Vo.:;-l fouten un VJrgissingcn ?,·.J=

,~ ,,;kt, (at m-,n h0t v0;;tb'étlspol gCJrust w0l hüt spol dc,r Vélr!;issinê;e>n 
~-.~~ n1a::a~n. H0t begint ~l !:k,t hç_)t V·î'.:rspcll0n vnn de v~rmn0è.0lijk~ 
1,.1 tslP.,C: in C:o kr:>.11t ,:,n 0p hot tot,,-f.-ormuli0r. J "-, s~ms zijn '11 00r
c= ;r v.:;rJissing0n g.:;;;no,~kt bij hat npst0llon vqn è.;_; illft.~~llon. Tij êons 
'-~ ·. v.:0ê,strijc.7 v.::.rkijkt iac\1r~ spvlcr zich op con hap!: ~lèo situ~ti0 an 
l)ie;t C:v L~idin;~ c.:.n 0n 1.ndvr 'JVar hot h 1)0fc'. '"lf et:; "'~rm-:; ?i.rbit,:.;r :-,10vnt 
iets t.; zi~n, de.t or h,Jl0m9.-:,,l niot v1as. Intussun 0-,.,~n wij l<:1n~s c1:: 
lijn brB.2f m00 3,9.n h.Jt spel V.'=!.n dG vargissing0n, vmnt v~qt de Dt)n 

pri.j si:;, bur-t; ('.e ander .af • 
. ic ,3r b0,:::rip vonr- heCft; z~ü d~, t:.nd-;:r;- zijn vergissing0n niet ge.uv: 
k:.'qlijk n.::mGn. 

P.J. 



D E L E N S R E V U E. 
·1,eokblad v.d.· R.K.V.V. "Lenig an SnGl" 

' . 

3 7e Jaargang no 32 9 april 1964. 

• Lens 'zakagenda. 
D0: 9 april Junforah training. 
Vr: 10 april Juni0run training. 
Za: 11 april Juniorc,n 4-5-7-9-10-11-12~1~. Pupillen 1-2-3-4-7-8. 
Zo: 12 april Senioren 1-2-4-5-7. Juni0r0n 1. 
Ma: u april Club,wc,nd. ·Jun,inr0n tr3._in.ing .. 
Di: 14 april Juni0run tr..J.inin€;, 
\,'): 15, april Senioran trn.ining O!l. Pupillc,n. 

----------------------------
Misviarin<' V'.)or da He2r ·H.Koetm,rn. 

In ,~ns clubg3b:,uw zal z,nc'qi:; 12. april Gan mis wr.rdcn gc.vi2rè,, v,aarbij wij heJl in hot bijzonder onza gcdachten·~illen laten gaan naar onze ()VerL~don clubvri13nd, de hoor H .K.äötmnn. ·1.iij ·nodigen ~.l ----nzc soninron, junioron en pupillen uit in c:H mis,ffer voor hom t0 bmon bidè.en. 
De mis ~agint rm 9.- uur. 

0FFICIEtt •. 
'In ballot2g0: 

N0 71 J.M. \!Z.Il dor L,y 1-11-1949 Dr~paniers@aardo 60 
,Na 72 f •• F. v,rn der L0y 29-5-1952 Draponiersga~rde 60 .\ N0 73 C.i~I. VM Bohecmen 7-4-1947 Vrcderustla·c:n 93 

No 74 J.F. Janmaat 28- 3-1954 Plantan;,,111rd 140 

BestuursvGrgaderïng: . 
De G.v. b0stuursvergadering w,crdt gGhoudGn 0p vrijdag_ 10 april t.h.v. dG heGr C.Voldink, Daguarrestraat 129. Aanvang 8.- ,uur. 

Bestuurs.afge:yaardipd'a op het veld Z'.Ü z0nda;:; a.s. zijn di: he_Gr, E.Sarn
l0e.:. 

Uitslagen 5 april: 
Senir.r0n: LGns 2 - 0lympia '.:l 2-2; · ; 'ë':lèSStrlè<it . .}. :- Lens 5 0-5; RCLH 2 -
Lens 7 2-4. 

Pri.jsvra:ag: 
Prr"'lblcwu; Het st"lrmt. D0 kra.chtigG \1dnd _staat van doal tf"'\t d!"'JJl. K.3opar C-Jos v.d.Boek nc0mt 00n df"'\Glsch"'P· 10 bql k~1:l!lt tdi;0n è . .3 st'"'rm buit,~n hot strafsch'.Jp5Gbicd •Jffill'.Jrg, keert in do lucht an krmt even l12tor in C:.3·,:s ·zijn d---01 tar0cht. J.rmG Ca,;,s l 
Vr':'.:1~:: "i,n.t is hat è:.n? 



-

2.39 --------------------- ----------------------------9.!2.lnssingGn doze week nnn de heer 'föun Bocm,·•spnrtpark Ockonburgh, 
Loosduin0n. Tel:· 396846. 

------------
VARIL. i.,S. zondeig 12 a.pril v,:,rl0rift zich Peter Kemper met mej. 
àietjo Piotersc. Lo receptie is die dag van 2 tot 4 uur in è.e Vlierboomstraat 572, F0ast bij P.S.V,, feost osk in LGns. Van h'.ll'to gcluk[;.::.v10ns t. 

--------------------
Sporttr:·t" ••.•..... 

A,:3, Z'1nd.0 .5 krijgen wJ weer e-.n .EngGlse TC1t0, i.v.m. de interland r/e;ckrL:.nC::-Orstonrijk. Sindelij k weer e·en t')t0, _ wa.,rbij U niet 
lr-,ft né'. to donbn. U vult maar in, altijd g 0 :ed ...•. 
S;J~rtt:t~ n~ 33 dus v0"r 12-4-1964, v;i;j v,,ens0n U veel suksos mot 
Uw kruisjas. U vmet hot 15 gnc,dc krasj 0s is meer als e;onr,cg. 

· Tr,t0 ~Jecretarin..:::i.t. 

Utnpia-beker. 
In hGt kader v,n de huidigu_ y0rm van het·se, vnelt het 50·zich g0-
nri0è.za~kt zijn ln.ng niet gci-inge capA.ci tei ten te m-.;tvn mot d1.1 0v0- . ri1:,o Lons alft9.llcn, uitk0mcndc in de cr.mpetitfo van de K,N.V .B. 
of H.V.ci. Om deze olftallen te stimuleren tot eGn enigszins ge
liJkweardigG togenp9.rtij, h3bbcn ·wij gomc,end, d.:, Ut?pi9. trofee , 
b,schikbaar k stoll,m, n,r het elftal, dti.t het bes to resul tae.t 
( wacrGa:ujnlijk da kleinsto nederlaag, h::i:Jwél or bij" het 5e goen 
kl~in(.. n.Jó.orlqgon b-..)sta:in), beha,'.lld in deze nod.:?rl::.R~ ·sGrie. ·l i5;--~orc1cr nng t-J accantuorcn, hov ffiîdilijk hot is da

0

Z0° bG_kGr to 
v-:.r:>v-i•_,n willcQ we v;ijzdn op de b0tekenis van he.j; w·o,.,·rd UTOPIA, 
hotg-3on ongovrJ0r QV.3rcenkomt m.;t uGn idoG-f"ixe .. Om .de .zaak nog 
vorder to vorduidolijk,>n: Dit staat ,:,ngevea;r golijk mct_óçn 
;'·w3.?.nic~(j8 11 • l;ij YJorisen_ onze aanstanhàO tegenstanders. v.:::al (hÓél v::,01) suksos, Namens het-vijfde ' · · 

· . ·. F.v.Dijk.. . 
A.S. z:inchg dus._'4m 2 uur de eerste v1Cdstrijd··1ens 5 -·fens.?. 

1. ij V,..;l"Vtachten U .... ...••..• ~ ...• 

Van hot wedstri,idfr.,nt 1. 
. . ;J.t §OflOvSt is .. •~ ...... 

Lens 1 zac zijn bül 0,ngrijkc wodstrijd tegGn ',ipprild·,~r af[;8last. bp'"'-rwijk varspoaldo wcor c,;;n punt en wol aan Olivoî,, ... i.:;iaardrio.r L.__;ns èo k~ns i.\ro3r. v("'lllaèig in _eigen hnndcn h.Joft. tc·:..w~ii'.lsbÎi' ;;.nZo 
cvrst;.. olftn.lspulors sukses en vaal 'storktO in da kc-mv.0.do. zcnuv:-. 1sl ~pcnë;.0 1Hi;è.strijden. · · 1-::nU wis·t v., .... r rust· t,,jgcn è..:: wind in, con 2-0 vonrsprnn,:s to no
a .... n. h•"'G0 v0---,rzctt.Jn V3.n ·.,"il Vondorbns v1.Jrè."cn 2x benut d'"',~r P0tar 
-~1.J: H,.,_::.s. Na. rust con st..Jrk0r Lens, • :1!"lr -W zr.1"1k ingrijp.Jn v:.n ·d:.: 



PFOGRAllNA SENIOJEN VOOR ZONDAG 12 AFRIL 
·: 2. - uur Lons 1 - Vredenburgh 1 
12.- uur Lens 2 - Vroàenburgh 2 
12.-· uur Lens 4 - Po~tduivon 5 

t):]64 
Tcrrcir.. Lens 

; -TerfGir. 'Lens 
. ·Vûld 3 gob;2 lok.6/4 

Veld 1 geb.1· lok,5/3· 2.- uur Lens 7 - Lens 5 
Dl'~ CFSTELLINGEN 
-=-ie'l ,S ·] , 

c· ;-::,-:-è.. Bo0k, 'il. Hansson, J. v.d. Kn,~:cp I H.Dietz, R, Rocdb,,1 1 J" fü13, ':i. V ,.mderbos·; J. y, Dijk, H. Roodduyn, 
'."/.v,EyJen,H,Jaccbs, Res.vo0r 1. en 2 C.Peeters,P"Th2mas,G,H'.lllecri,H,Nieuwen.l-ioven. · 
L~r2 -- . . 

K;cio •/r~.<c;,·t ,L.Hendrichs ,H,Kemper,R,Bl0k,B.Hendrichs ,M,v, Zilfh,,1et ,A.Linnem:aever,H. P. v.d. Spek, 
· G.Lcoyestein,H,fülket,P.dc· Hac.s, -Lcider:dhr. · L,te lliey. 
l~s4 . . . 

:,,,-c;:::;:-fkers, L.Hnnsscn, C, Vel dink, J .Ricmen,N, de G1,1;,iter,B, Steyn, J. Wïttirig,A,M,;rtens ,M.Bruinsma, 
N, tr:1b1Jc;ël.Burghouvrt, Res·. J. Vel dink, R. Polm~n. 'Terreindienst: B, Steyn, 
Lt::Q.n 5 
,1_, 1'cr'J2:rcndeo ,M. Davis ,M.Heorschnp,P. Schul ten,F, v. Dijk,A, v. We ers, P ,Burghouwt, J ,Kuypers,J. Ja-
5(c,G. JehGc,C; N:~cuwmhuizen. Ros, voor 5 en 7: J,Brc,chard,F,.:C,urghouwt, J ,Brussel,. 
'Je,:i·cindienst:F.v,Dijk.. --
Lu1::i 7 
J, ~·:.:.,,ters, J "Bon;, A,Krol ,A.Blok, J, v. Westing,R,Beckor ,A.v. Luxemburg,R. Wüstefeld,A.Hoefnagel, 
:-f"N i'"•.s~0pc..J..H,.v" Wcsting. 

Afochrijvl.rtg0n v6ór z(l.terdago.vcnd 7 uur D.'ill dhr, J. Linneweever, 'S:J_Ïjk~inde .21 Tel. 639090, 
P~.:>:-:::AHHA SENIOREN VOOR ZONDAG 19 APRIL 1964 . 
·-····-- 2.- uur Lens 1 - Oliveo 1 12.:.. uur QuLk.4 ~ Lens 2. 

12, - uur Lens 3 - Quick Steps 2 ·; 2. - uui, Ounjeplein 3 - Lens 4 
12,-- uur Lens 5 - Postél.lio. 4 ·12;- uur B.'I' .. C.5 -· Lens 6 
12. - uu!' de Valkoniers 5 - Lens 7 12. - uur Lens 8 - ·westerk-,io.rtier 11 

i·êDG'<.äliiA; S JU-TIOREN EN PUPILLEl'I 
f('.9Q!iAMl.iA JUNIOREN V00R ZONDAG '12 APRIL 1964·. 

, 2, -- uur Quick Steps 1 - Lens 1 Terrein Nijkerkl,;nn. 
Do o~J,~~:ell~_ng: 
··~-~'},t 1 !l, v7 d, LG:mw, C. do Heer, C. v. Egrr.oná', VI. V €cHo.rondse, H, Meskor ,c. v. Bo.:J.l, R, Schlüter, L. Rie

men: Fa Wt"!.bbc:-i,K" Koctm:m,Ho Zoet. Rcs "F"MeskGr~A~v" Egmond~ Leider: dhr"A" .. 10Gastel o 
~~~~nkcmst:11,45 uur np het ~uick Steps-terrein. 

P.fJGtl-\l,Ec.,;. JUN:::CREN VCOR ZATERDAG 11 APRIL 1964 
· · .:'.. 4 5 uur Lens 4 - A. D, 0. 11 

3~43 UU!" 

:; .. 45 uur 
3"45 uur 
2,30 uur 

Lens 5 - Quick 8 
Lc:;ns 7 - füw:1 8 
H.B,S,14 - Lens 9 
A,D,0,25 - Lens 10 

.. 

2.30 uur v.c.s.11 - L0.ns 11 
2.30 uur l!,B.S,16 - Lens 12 
2,30 uur Quick Steps 13 - Lens 13 

m; 01:'STELLINGEN, 

G 1 1 6/4 V 1 
G 1 L 5/5 V 2 
G 2 L 6/4 V 3 
Terrein Houtrust, 
Terrein Lens G ·; L 5/ 4 V 
Terrein Len':!_ G 2 L 5/3 V 2 
Terrein Hout.!'l1st D 

Terrein Lens G 2 L 6/4 V 3 

I~:~"r'._:i J. de W:w.rt, !!, v .Leur 1D, v. d, Steen, P. Schouten? ,H,Mesker,C. v. Egn::md, G.R :él.phorst, J .Cob
ben, ~'.lfoskor, Th,Brochard, J. Heins, Ros .F. v. Bcheerr.en, Leider: dhr.A. v. Gastel. 

J:.,;:1_r_2 R, Bruggem:ms, Th, Bruins, ,J. Groothuizen, E'. v.d. 3reerr.er ,H, Hothkrons ,N. Koot, Ro Eykelhof, 
C, Vorv.'.o:1rt, H. Brnndonburg, J, Middaldorp, D,B::-o.ndcnbm•g. Res, H, Suykerbuyk, A, de Brouwer. 
Lei dei:: dhr,C ,V, d.Beek, 

~'.qg:! .. .l G,Cram,1, J. v. d, Znlm, J ,Mulder,C ,Ron.bel ,A. v, Es, J ,N,.;yen,H,Hassing, R. de Groet ,A.Clans
s0n, .J. Smeelu,J o Jonker.Ros .E.BroekG, HoDuymo 

t;§.:'2Ï P,dc ~·angh,H, Verheugd, R. v. d.B0mt, R,Nic.mvrenhuis, R. v. B0heemen, J .E'retz,A,Hop,A, Jonssen, 
E,Bél.kkors ,A.Kortek·us, W.Kcc:;trr:,,n. Res.A. Luscuere. Leider; dhr. J .Borsboom, 
S:èlllenkcmst:3,- uur LijnkCl.P.lp do 1.-:i Reyweg. . 

~am2 1G A, Vorv inrt ,D, Gootjes ,J ,Colpn, G, de, l!ocgd, K. Sc!.ourr ,P. v. d,1br, Th,llnefnagel ,K. v. Velzen, 
J .. •'/e;ibers,B,Knol ,D,llol t, Res ,A, Ho.mbrook, Leider: dhr.E, Sardea, 

:·~--~1.J1 C, Grimil8rgen,T. llcersch0p, J .Bl0k ,B, v.d. Spr<.ng, H j,gberts ,G, Stevens ,H,Cr'1Jlla, J ,Holt, 
B.Eoogov0en, J ,do Jongh,H,Bijsterveld" Re[!_, P ,lfoemnkerk, P. v. Dijk. Leider: dhr. C, Verva2.rt, 

Lc:1s_.·J~~ B.Lustcnhouwor, J ~ Ka.m1dcrp,I!". Vc, d. Berg, Th,, J:1nsst.1n, Aa v~EssGn, R"Gui t ,La Jungschlügcr, 
B, Eps!wmp, ,,, J ehoo, H. Overboek ,A. Bilderbeek,i/Gs. A, •Tinnen broek, G. Dui vesteyn. 
Leider: dhr. P.Bpskmsp. S'lmenkomst: 1. '.;O uur Li.inko.mp do lél. Hey.1eg, 

L2L• 13 C 11J.:;:·0cn, PnBrommGr, F. de Hocr,L~Duys ,H:i Verba:.~cndse, J ~ Dm!::eyer, R. v( Wnssmr.,F.Hcl venstein, 
J -i Schuttc,A.Eykmnns,C" Lrnnot. Res.~h"Th~~m~1ssen,C. Blck,1 Leider: dhr. ;uBlok11 

t•~•~L~~~-~~-~+++++++++++~ 
j'1CCR/tl,l},iA PUPILLEN VCOR ZATERDAG 11-ÄPRIL-19F::Ï··-··--------

1, 45 uur RijsHijk P 1 - Le:ns P 1 - -.1.:orrein Soh,,:pweg 
i ,45 uur Lens P 2 - Duindorp SV P 1 G 1 L f./3 '.' 1 
1,45 uur Vios P 2 - Lens P 3 Terrein Melis Stckelnan 
1. 45 üU!' G. D. s. P 4 - Lens P 4 Tol'i'ein Nee rdvreg 
1, 45 uur Lens P 5 - G. D, S. P 6 G 2 L 5/3 V 2 
1, 45 Uür Lens P 8 - Juvcnt,s 4 G 2' L r,/ 4 V 3 



DE OPSTELLINGEN: 

Lens P 1 B,v.d.Ln.ns,L.Egberts,C,Schrover,W.Kouwonhoven,F,v,Boggum,G,v,d,Voldo,H.v,Hulst, 
G.Bruinsma,H.E,;,;ors,A,Hoek,L. v ,d. Velde. Res.M, de Wit, J ,Disseldc,rp. 
Leider: dhr.J.Borsboom, 

Lens P 2 P.A.do Han.n,F,Disseldorp,R.Bogisch,R,Krwmon,P,de VriGs,P,Hoerom11,A,Huis,G,Crom
bGrgo,F,CobbGn,G,VrGdGveld,P.v,DcGvoren, RGs,R,Bos,H.Schw11b,R,GGurtson, 
LcidGr:dhr,A.Bogisch, --

Lens, P 3 P,Mil tonburg,H,Donkcrs ,P, F, á,c ll1111ri, P ,BL:mkon,H, v, Leeuwen ,T. Resodihardjo ,P,Hop, 
W·.Englobort,c, v.Doolon,H. Rioritjes, Ros,G, Vorv1w.rt, R. de Vries. 
LGidor:dhr, J,v.d,Knaap, . . _ 

Lons.P 4 P,Mandcrs,Yl,Schcltcns,G,Bloks,J,Kcetmi).U,l!,v,Borlo,P,Cormont,R,l!ocfnugcl,B,Kloin
Brctclcr,M,v,d,Horst,P,Klcin-Brotolcr,H,Lioforing, Res,A,Hoitink,J,Moysborgh,R.Krul Leidcr:dhr.L,Pinkso. --. 

Lens P 5 E,v.d.Brcck,B.do Vrios,ll.Pechler,A,Jungschltigor,A.Roouv,ijk,C.dc Graaf,M.Kopponol, 
'.fö.Booms, F,Klînk, F. do Klcyn,C .Groen. Res,M, v. Dorp, W. Hesen, R, Pellik~inn, 
Loider:dhr.P,dc füns, . -- · 

Lens P 8 wordt s:ili1Gngosteld uit: l!,RimnÓlzr,an.n,H,v:D.:im,c.Blom,R,Kocke,J.v.d,Endo,P,Duym, 
P,Hoynon, P. v, d, StcGn; R,v, d, Steen, H, Jnnssc;ns, Th,Mars ,A, Flohr, Res.E. Vorschoor,F.de Vo: 
Leidor:dhr, G.Kompermcn. 

+++·~++++++++++++++++++++++++ 
, . • J . . 

ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN! 
AFSCHRIJVINGEN:vóor vrijdagavond 7,30 uur atJJ. dhr,A.v,Gastcl,TomD.tenstra~t 166,tcl.339900 

(·tólGfonîsch nlléén vrijdagavond tussen 6, 30 en 7 ,30 uur). 
PROGRAl,iMA JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR 18 EN 19 APRIL 1964 

P,D,K,1 - Lens 1, Lens 2 - Bléluw Zwart 2,Rijswijk 3 - Lens 3,H,B.S.9 - Lens 6, 
No.aldwijk 5 - Lens 7,Lens 8 - V,V,P,10,Colerito.s 13 - Lens 9,Lcns 10 - o.s.c,5, 
Colcrito.s 15 - Lons 11,V,V,P,15 - Lens 12,S,H.S,15 ·- Lens 13; Lrns P 1 - Duin
dorp SV P 1,Lens P 2 - Gono. P 1,R.V,C.P 2 - Lens P 3,Lons P 4 - G,D,S.P 3, 
R.V,C,P 4 - Lens P 5,Vrcdenburch P 6 - Lens P 6,H,D,V,P 3 - Lens P 8, 

++~-~+++++++++++~+++++~++ 

) 
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--------------------- --------------~ 
achtorhoec10 was or oc,rzaak van; dat Olympia met enkelG uitvallen t<Jch 
nog tweomaal sukses had. 2-2 dus in doz0 aantrGkkolijko v1odstrijd, 
Ook Lens 3 illöcht de grasmat niot op, wat tevens gold voor Lens 4 
Lens 5 wist zijn derde gr0te overwinning in successie to behalen. Eon 
mot wind moespolrJnd Maasstraat was v0~r rust vooh:uldig in do aanval, 
ma.-'.lr de Lens verdediging bLick wo<0r in uitst0kendo vor:m,_ zndat elke 
aanval van dá gasthc,ron strand,fo. La'.lrtcgon7v0r strinden de bij zc,ndere 
geva"trlijk0 uitvallen van Lans. Na ~ngovos:r 20 min. Dntstrind uit oen 
van cl.ie actks do npGningstr:iffer. Een mociio pas.s stoldo PiGt Burghouwt 
in d0 gelogonhcid geheel ,mvorwichts·r11.ak t;, schieten 0-1. i,basstraat 
was hierdo".:r zichtbaar van slag af, waarv2n Lons pr~fiteordo. i-:e"r was 
het Piet Bur~houwt, di0 mot don fantastisch • ooi schot hot not in be
weging bracht 0-2. :.laastraat trachtt0 hiornn ,;,on doelpunt to forcer0n, 
ma,1r de Lens dofensia bloof onverzettelijk. Kort voor rust bracht Jos 
Jagçir_L_ons .f.lp J-0 mot oen-b;,kakon knpballetje:. Ma.asstraat was een gosla
g,,n ploeg_. !fa rust Gun v0ertdui:-ûnc; aanvallend LGns, met eGn wanhapig, 
ma:.r -stug vorc1odigond lilaasstra,.,_t. Paul Schult,m schoot Lons na Gen kwar
tfor in do '2e spoèlhclft D'.l'lI'" 4-0. r,iot veel kunst on vli0gwork wist ' 
Maasstraat onze jongens van eJn m·nsturzoga af to·ho~don. Kort voor tijd 
zag Jos Jager nog k-rns mot èan vorradarlijk offoctschnt no 5 :whkr dJ 
varbouwcreetd0 daR.sstrnat keeper tü schieten, wat tCvçins hot 0ind0 van 
doz.: aantrekkGlij kG wodstrij d botokonclo, 

-Lens 6-werd afgokourd. '. '· · 
Lens 7 kan de kampiocnsvlag al half hijsen. 
In oon onorvorcnde wedstrijd word concurront R.C.D.H. aan do z0gukar -g8-
b0ndon. Het bogin was nfot hoopgevond. ·~on misser in d:i achtorh0odo be
tckenc1.e al spccdig cén acht0rstand. Lens ra~~ta ··ingespGJld oh dit boto
kondo al spoedig d:i gclijkms.k.:ir. Ei3n vo0rzct op maat ve.n' gnod old Ton. 
v .Luxemburg g2.f A~ Ho0fnagëJl dJ knns mot con ·prachtig schot golij k te 
maken. lfort Vüi">r ·rust miste,· R,C.D.H. tot grote vrougdo v:rn alles .wat 

· Lens 1t?as, v;;n Pon8.lty. Dirbct na: :rust wist .. ~.c.i.H.•Rtnch to· scor0n, vm
dc;rom n·'.l 'een s1ipp0rtj" in d0 0.cht.irh ~odo. Lons sl ,.:,g tarug on h~e ••••.•• 
Na 20· füin·. schoót Ton v,Lux0mburg Lens n:wr 2-2, na ·goed vöorb;,r,Jidend 
werk v2.n B.uuc1 Be.ckc.r. · LJn's r·îC'k d.; nVorvvinning. Eon vo,::,rzot VM Ruud 
,;üstef ,lld w.:,rd da0r Ho"rm 0 .n v.'rn ·-.ostini:; inc:0ns ingo_schoton 2-3. 
:::ivGn d3.o.rna 00n pr:ichtice sJl::i-rush·van Ruud ;iüstofald on 0qn hard on-:: 
verwacht sêhot 2-4, ~ Hao gr0ot de vrJugd0 in hot ·v,nskamp was na het 7 
ln°.tst0 fluitsigna:tl van é'.o rustig loidd1du arbitor zult U bcgrijpon. 
Nog t1v100 puntjes, hoi-en, dG.n k~n çr gofcost wordon. 
Lens 8 wcr~ • è'.f s"last. 

----------------------
Van hot rmdstri.jdfr,"Jnt 2. 

·,.at kx1en gaat ........ 
Lons 1 on 2 oof0nGn op Ge H0ngololann t..;gan Vr.::donburch. G0en bol:1.ngrijk0 
w.:.C:.strijdvn, rJ:::1r wJl .::dn pr0sti3"J kwvstio t0c.~0n doz0 bck:,_;ndo, oude 
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togcnstnnder. 1 ·c houd,;n hat op oen ·•totalG Lans overwinning, om de 
cndqns orin to _h0ud0n, hGrant ! ! t t ! t 
Lens 3 is vrij, evenals Lens 6 en 8. 
Lens 4 spuolt vonr de competitie tegan de Pnstduiven. Eon gelijk-

. wri.::irdigc togenstandcr, wc hnuden het dus np oen puntcnv·ordding. 
Lons 5.gaat zijn ocrSto 11 nudcrln.q,z 11 (hoG moot0n wc hot anders noo
mon???? r;id,) wedstrijd spelen togen hot k'.lmpioonsclft'l.l. Lons 7 
dus ...... 2ic v0nr nqduro verklaring v~n daz~ s0riowodstrijdon 
olders in do rcvuo. 

------- ·---------
. Do keeper .. 

Er komt n0g n.l wnt voor kijkt.in, oer j~ verdient con enudo kocpor t< 
W•'.lrd~m g..inncmd. LichaoGlijk en gocst~li.ik dien jo over capnciteitci 
ta beschikken, diu j0 in staat stollan de tnllozo mcoilijkhodon k, 
ov0rwinncn. 
De vorige wook schreven wij ovor een drielmg,n die tcvons aanvoerder 
vie.s" In- zokoro zin is 00n koopcr altijd de aanvoerder vqn do man
non, è.io vf.~r hem de è. ... fensio uitmPkon. Hij moot hun meermalen ao.n
wij zingon govGn omtr8nt opstellingen, aanvallen, terugspolon. Zo 
groeit de verd0àiging t0t een eenheid. Durf is oen bolangrijkü oigc 
schap voor elke keeper, die hij tonen moet bij scrimmages voor het 
doel, bij het onderscheppen van vonrzotten; tog..in'>vor ta8stormondo 
aanvP.llors. 
Hij moot baslist zijn in zijn optreden on !liet weifelen. Zi..jn .b0-
sluitva2.rdiphoid zal niet nalaten do hole ploeg in positieve ~zin 
to boinvlooden. ,K,'.lrda~.t bopo.üt hij het moment van u~tlopan on com
mo.ndoort hij de achtorspolors. Bovenstaande impliceert dat hij O0n 
porsormli.ikhoid moot zijn, iemond .mot zolfvurtrouwon, iem').nd die wc 
wat hij wil en dcrhalv8 ge,:m .fout0n mo.akt wegens wankelmoedigheid. 
Hij za]_. hot gemakkelijke niet moeilijk maken. Het vootbalspe1 is vc 
plotseling wissvl..inde spelsituaties. Niemand zo zoor als d.,, keeper 
boh9ort er sn0l .op to r0ag~!:Qg..,_ Di0nt slnomhoid hem vroomd to. zijn, 
stoicijnso kalmte zal hem in monigo situatie doan ovorwinnon. · 
Zolfbehe~rsing is con eerste veroisto in-olko omstandigheid. Bepaal 
funest kan hot zijn, 'als de keeper zich b.v ~ n11 eon botsing la'.l.t lc 
don do•'.lr oen gedachte aan revanche. Iedere plD.ats in hc,t olft:ü is 
lrrn,.;rijk v0or oen goed spol. Eon fout in do vnorhoodo is con bólots 
voor hot gewenste eigen doelpunt, 0On fout in ,hot midd,mvold is V::tél 

do dir0ctc a~nlciding tot oen Goolpunt van-du toGonpnrtij, con foUt 
vnn do keeper .is mo ,stal dirc;ct annwijsbcar en ho..,ft noc nl c..:-ns al 
nasloop n.ndoro on:-.t~ngcnri.rn0 zo.kon. J n.mmcr, l!L?.!'lr waar! 
Mogen onz'-' kc:opors cloor technisch, t~ct-±schJ on rncnt~lc tr~dninc zi 
Gpwarkon t.~t con h~,:;o grai'.tl van b.tro:y.wbn:o.rhoid. L<ans ze.l or wol bi 
varJn! (vrij na~r Lo LonsrovuG 1947) 

P.J. 
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D E L· E N S R E V U E. , 
1•,ookblad v.d. ,i.K.V.V. 11 Lenig en Snel". 

37e Jaargang no 3'3 16 april 1964. · 

Lans "Znk:igenda. · 
april Juniorentraining. 

Za: 18 
Zo: 19 

april Junioren 6-7-9-10-11-12-13. Pupill::m l-2-3-4-5-6-7-8-9. e.pril S,:mbr~n 1-2-3-4-6-7-8. Junioren 1-2-3-4-8. Ik,: 20 april Clubavond. Juniorentraining. Di: 21 april Juniorentraining. 
to: 22 april Seniorontraining en Pupillen. ------------------OFFICIE.iL. 
In bal la tè.gél: 
N'l 74 J .F .Janms'lt 28-3-1954 Plantanoord 140 N~ 75 J.L.de Jongh 24-4-1952 Zwc,0lostraat 22 N, 76 T.C.v.d.Aardweg 26-3-1952 Newtonstraat 25 flo 77 "• . T. A.v. d. Ham 7-6-1954 \.indesheimstraat 24 N,:, 78 P.Verh0cson 14-4~1954 De r1a.dc 27 NieU'l}.'B loden: 
No 5,,3 G.v.d.Aardweg 28-12-1954 N0wt-,nstraat 25 No 504 T.F.v.c1 .Aardweg 30-7-1954 Newtonstrsat 273 No 505 J. A. Asselman 5-1-1953 H-:g~ Zijde 6 N:, 506 R. A. /,ssolm2.n 26-2-1954 Hoge Zij.de 6 No 507 J .f<l. v .é' .• L3y 1-11-1949 Drapçniar~g~~rdc 60 N•i 508 A.F.v.d.Lcy 29-5-1952 trapJnicrsg~arde 60 No 509 C .lil. v .BohGem•an 7-4-1947 Vroderustlaan 93 
Vnr,rr0nde wer0ldk11.mpi,.,onschap Nildcrlend-Llbaniä &&nvre.gen v0Ór 23 april schrift-:ilijk · -,an i•,1ozonl,nn 43 te, richten. Frijzon der pla11.tson: F.10.-, f.8.-, F.6.-, F.4.-, F,3.-, en F.2.-. Ui tsl'lgon ve.n 11 an 12 april. 
Scnior0n Lens l - Vrod:mburr;h 1 2-0 

Lons 2 - Vrudonburgh 2 4-1 
Juni0r ,;n c:,uick Stops 1 - Lc:ns 1 1-2 

Lans 4 - [,LO 11 1-1 
Lens 5 - ~uick 8 0-0 
Lans 7 - ck,V'l 8 1-1 
HBS 14 - Lons 9 2-2 n,o 25 - Lvns 10 
VCS 11 ~-hens 11 
Hs~ 16 - Lens 12 
:~uick .-oteps U - LQns 

1-2 
1-1 

. 1-.3 
lfJ-0 

Lc,ns 4 -
Lons 7 -
Pupillzn 

?'stduivçn 5 0-0 
Lë1ns 5 0-7 ( ûfopia-BG 

rlij swij k 1 - Lens 1 
L,rns 2 - Duiné!.orp SV 1 
VIOS 2· - Lans 3 
G.D.L 4 - Luns 4 
L~ns- 5 - G.LJ.s• 6 
Lans 8 - Juvontas 4 

1-1 
4-0 
4-0 
1-G 
6-1 
2-2 
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Van hvt wcdstrijdfrnnt l 
Lwn::, l wist tGgan de dardeklasser Vredcnburgh 0en mooio 2-0 ovar
winning t-3 bahnlcn. Tcgen de Y.iind in· YWrdJn er v.1.n Lens. zj j-~:; 
a·:ixG.ig.:t ac..nvallcn opg,3bouwd, die 00htc:- 0tre.nddcn np d,.: e"'aC:;J 
d0t.1l~.1crdodig0.r- v.::n cl.3 gnatcr~~ Na o:1zave,_.::- 25 r.lin. t.>f.i&ï_:;n k".:2:n L-:~:; 
'l:.t~ zijn r:-pc:l:Ît.L';~·,r0ff;:;!" 1:a aen nn.:Jv,~:r~~--, . .-:.·h:t3lijk1: si.t;..;--.:'-/i.'.1 1 3"J: .. '>î, ~:è. 
iin0r ::il ..- .. t .. E_y0.G~J .. V ... ·:.1:.J:,û:._ü~sh :b:.:1··½.tt0 l.20 b~:rJ.1~ \s3 1,7,-.,r;,.:-tt•.:-~- ~ 
ü :!."';:• do JJo:--.:-::1::fuL.:.:i..a 2.. i.et ~~--J r..io:i: v0::•d.:;:r knücr da;_ 0-..:::1 ·p:.._.L· L'·-~•:1;::.'};,. 
:i,·Jr~ I ~-"C'.Chtige .'J.F:.·-:.val op l ü,l:r-, e_c.;1 ;, :,.:l'~c;--pn ·i:(1..;..r_:J-t v:.!;J E~·.!-'ry l.T .:~ ·.: .~ 
(.t-. :::.t'.~·1 fn.t~-'.:.r:,.~;"".,·r:.:·h? k-:,pb;tl. vo.::1 '..-';}J_ T:.C:.Eydin :: n ó.e: J.:':.,~~~i..~i: b:,T:~•):1~1:,-2:·:: 
~--': :~;1k: 1 ... ~o 2-0 r1Jt ï?clk0 .s-;·,.,..r-.j g,.;:i_~::,,::;t !cr,n ":'tJ-rd · l.l. Na T _:.;:·~ G:Jt1 :~cl:L,! ~---· 
PJë,a~.i:dc :trijd ::.:-:)t; 1 .. ~g:;_-J l~azi:·''211 yoo~7 bo:.d.c è.0c2..cn.- <l~-:.? ·c-;•~.1.-~01 .. -: ] 1-:,1 ~.-.:-J::~, __ ::J:'...c Oï.l ~.-.v~:;, gGholpe;n W..;:.. .. dv,:i .. i;o ·wcds:.j::_"jjd k:~·J";~ h0·~ bQ~'._0r.p ·,13.~, 
tlc.~ 1.v0 lliok~1:.:1o i;.'.'~ !h~~b:~n.:._~3 ~onrl . .::l~ -kil:-;-:_. r!_:~~- ?:_ do:.;è h,~t tog,;!1 L~C ~1:-2ede ëditi.J v::.~:-1 V!',~d,.J!1,):· .. ~:~h r:.('{.; 02:1. t~:~
]r1} ··;j,J lx~t·)l· .. J-•1, .. t l:---11,v;;::,_~;1 d1.:- güb·:.2n 7.er .;::.t;,c-htLi~!:~: [f.:loid·. 
~-:::-:.::-·,/ 1fok-:d~ 1:~ .. :1 l1 at aornt:J e2i. v:Î.Gi.~d3 c·i:10Jr.u:·.it ·v,O0:· ;;~-~n :::-·01::.3n:1!g. 
L-:J.', r.~'l'1i1..r C'lffi(l bc..ck: -✓ oe1i-· Harj'.'y _, ·.àio l ~.11g0 ti] d [..::S:..:.kkvlä Lj.._,ft m: t 
o\ r:. r..'.1r,1illiGü k.r.io. Potn: .. de Ha:Îs m:1akta hGt tw~sd,J. doolo'L.nt, on Gui.dr-i - ' . ~ . - . . . ~•. ~ . ~: ... ..:~:l.l.,JGn hoi:; dor-a.~ .. Over net vvrt00na0 Lp0l 1:; ni•3t bi~;::tcn· ~;eol t.::: . ·v___,1•tcltcn. · ;.: ·ê.....l hnd z:i.jn VI'ijc zJ!1dag, nm· zich tu c'lnssntr_,3ren 'OP do k0monè.6~ .. : 1:i;. ~a.nErij k;.3 011 tr:i.outing,~n .. 
kns /, hbld uon puntjo avcr uit de w.:Jdstrijd tGg0h ee· Postduiven. ::~t •uis+,Ó sch,:,t in deze spannende strijd 0ntbrak, z02ls · do uitslas 
(0-0) rJoà.s duid-.Jlijli: woer1,_;t1f. Varc1er verslag ontbraokt. · 
L-~ilS 6 on ~ h2ddon o,m rustdar;. · 
8m .f2. Utnpia-l~ok..;r ! t ! ! 
:n hot kadGr 'van do d,r,r hvt vijfde b.:,schikba'.l.r ces telde bokur werd 11f_~.:.:l ,pL--n z ..... ,ndnt,: _de strijd aangobnnde.n m-.::t hot votqr,~non elftal van 
Ldl:s (hc.;t in k.2mpiriQ,n~_~:1rin st0kond,3 Qzuvondc dus-). ~ c · zullen Ü· ·n_ict lnn,:; in do onzokcrhcid l;1ton. Het z'.;vcndo wist 00n bij z0ndcr ·:fi-a:1.io 7.--0 n,:iè-::.r.ln1.ü tv bi-.::wurkst.Jl•ligon·~ ·Lq t'Jch al z0 v~rf;ondo t0oschC'Uwor 
.'.1,:;.:;ft zijn hart npr;.1ha;:i_ld aan h·Jt buto.v0r.Jndc sp-Ji •V.:!.n du: oude:· ·f;ardo :)n 2".ln Go klasse v3n hut vijfc'c, di.J d0 ·mjst0riJUZ) krachten'.·va-n·-hi.::t 
·1 ~.:.. tb'."..lspol mêt Hlle, lB.ng niet gcringo gulheid en °v,.;rg~vG aan. zijn in .·1ltijd grotu e~talc _aqnwczigcr publiek t,.m tof"'n spr0idt. NU do -• n -.-.fdsch~-kl vr.n dezö- zonC::16middng, cac. é!c ij zico k'ludG z0-,r snel 
:l,_;._·~è. vorgatan . 
... c.n kb.torend npplaus ste.:g op tç,on b-ád0 olftallcn d0 ero.smat bo-tT ,"G.Jn. · f{\,e_ds spnudig word d..: grntG kr:icht va.n hot zJvend\J duidelijk. :: .,110 ~cti\.lS, worden echter allen 0peuv.'l.ng0n docr do -rustig ma,?.r be
:rijvig ingrijpc.:nde verdediging. Het vijfde schnkold0 0vor op oen 
E1-,· crG vorsn>Jllinc, ,-.:at al sp0.JG.ig r0sulte0rde in 00n d0elpunt vn.n 
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Lens 13 

~~'\x' ,c;r ï \ q,· 
,,.:.,_,.;,.,nbrock,G,I:uivcstcyn,R,Gui,t,B,Luetonhtuwc,r,A.v.Esscn,'.êi --"~··· . f .L ,~ '\/1: 
l3 ,Jpsk . .mp, L, Jungschlilgcr ,H,Overlleek,A,Bilde~beek, Res ,A. Jchee, R. Y, \10.ssem. ·, 
Loidcr:dhr, P,Epskamp. · .. 
C ,Groen, P. v, d,Brc,cmor,F, de Heer; L.Duys,H, Vcrbo.rendse,J ,Dcmcyor,C ,Blok,Th,Thomo.ssèn, 
J, Schutte, A,Eykmo.ns, C. Lo.mot.Ros ,F, Hel vensteyn, P ,Bremmor, Leider.: dhr. A,lllok, • '-. -----==-===================== 

PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 18 APRIL 1964 
1,45 uûr Lens P 1 - Duindorp SV ·p 1 G 1 L 5/3 V 1 . 
1.45 uur Lens P 2 - Gona P 1 G 2 1 5/3 V 2 

.1:45 uur B..V,C.p 2-' Lens P 3 Terrein Scho.o.pwcg, 
1,45 uur Lens P 4 - G,D.S,P 3 G 2 1 6/4/ V3-
1,45 uur R,V.C,P 4.- Lens P 5 Terrein Schao.pweg, 

1 

1,45 uur Vredcnburdh P 6 - Lans P 6 Terrein v,Vredenburoh;wg 
1,.45 uur H,D. V .P 3 - Lens P 8 Terrein Zuiderpo.rk 2e gedeelte. 

, 3,45uurLonsP7-LcnsP9 G2L5V3 
. DE OPSTELLINGEN: 

Lens P 1 B.v, d,Lins ,L,·Egberts ,C. Schrovor, V/,Kouwenhoven, F, v ,Baggum, G, v.d. Velde ,H, v.Hulst, 
G,Bru,insmo.,H,Eggcrs, J ,Disscldorp,L, v ,d, Velde, Ros ,M,de ,.Vlit,Leidcr: dhr. J ,.Borsboom,. __ .• ,. 

Dons P 2 P,A,dc H·w.n,F,Dissoldorp,R,Bogisch;'R,.Kr:Mnen,P,do Vries,P,Heerema,A.Huis,C,Crom
bcrge, G. Vrodevold, A, Hoek, P, v. D"loveren.Res ,R. Geurtsen,_Leider: dhr,A.Bogisch, 

Lens P 3 P,Mil tonburg, H.Dunkors, P,F,do H'l.o.n, P,Blankeh,H, v.Leemven,F,Cobben, P ,H9p, W .Englebort, 
c;v,Dec!len,G,Vervaart,Res,J,Rientjos,T,Rosódihardjo,Loidor:dhr.J.v.d.Knaap • 

. Lens · P '4 Srunenkcmst: 1. 10 uur Hengelob.un hook Loovesteynlaan, 
P,Mo.ndors, rl.Schcl tens ,G.Blcls,J ,Keetmun,H,v,Berlo ,P,Cormcnt ,R;Hocfnagel ,B.Klein
Bretdor ,M. v. d, Horst, R,Bos ,H, Liofering, Res, P ;Klein-Br~telor. Leider: dhr. L, Pinkso. 

Lons·P 5 E.v,d.Brook,B,de Vries,H,Pochler,A,Jungsehli(gor,A.R9ewijk,C,de Gro.af,M,Koppencl, 
Th,Booms·,F,Klink,F,de Kloyn,C.Grr,cn;Res,J,Meysbergh, Leider :dhr,'P,cie Haas. 
Samenkomst: 1, 10 uurHengeloln::m hc,ek L,',evestoynl·:an, 

'Lens P 6·R.v,d,Stoon,A,Flohr',G,v,Bcvoren;R,Vinkosteyn,H,Janssens,P,Heyn0n,Th.M11rs,B,v.Gcrkom, 
W.Heson,P,Egborts,J,Egberts,Ros,F,de Vos, Loider:dhr,C.do Hoer, 
Samonkc,mst:),10 uur Hongolnlmm"hook t.evestoynlaan . _ 

Lens P'7 ,1t\rdt samengesteld uit:C,do Brnbo.nder,L,v.Leouwen,P,Lustenhouwer,R.Krul,,G,,Vink,L, 
Rothkrans,M,v,Dorp,P.v,Domburg,R.Borckenk=p,C,Esser on.E,de Groot, 

Lcms P 8 N.Hoofm1gel,H,v,Da.m, C,Blom,F,Theunissen, J, v,d,Endo, P. )uym,H. Rimmelmman, R,Kcoke, 
H,Schwab ,M,Tounis, P. v,d. St..,on,R0;3,G,Pellik',nh,E, Verschoor, Leider: dh:r:-,G.Kemperman, 

• ·, 

Samenkc,mst: 1. 2b uur Hengolol :un hook Loevesteynlnan. . , 
Lens P 9 wordt samengesteld uit:T.F,Aardweg,J,A.Asselmo.n,R.A,Asselman,P.Bcw.µpain,N,Dijssel- i· 1 

bloem, il, v.d. Hum,L, de Jongh,A. v. d, Ley ,H,Ovortt'lom,C, Versoput ,R.do Vries on B,HoefnugoL".;J:il 
ATTENTIE,JUNIO.EN EN PUPILLEN!! 

· Afsohri,jvingon:voor vrijdagnvnnd 7.30 uur aan dhr, A.v.Gastol,Tomntonstraat 166,tel.3399CO 
( telefonisch all oen vrijdagavond tussen 64 30 uur on 7, 30 uur) ,Niet-0pkcmen:y10gons ni.etopkomon 

. in het ufgGlopcn 'i7Gokoinde wordt A.v,Egm"nd tweemaal rus reserve opgc,steld, · 
Ffü,GRAM;Ui. JUNKREN EN PUPILLEN VOOR 2 EN 26 APRIL 1 64 . · . 

(
. Lens 1-Vuc 1;Rr,vn 2 - Lens 2;Lens 3 - RVC ;C.S.V.D,7 - Lens 7;GDS 3 - Len13 8;lWC 13 - Lans 10; 

~VC 14 -;,_Lens 11 ;HVV 9 - Lens 12;Lons P1 - VCS P1 ;HDV P1 - Lens P2;Lens P3 - Quick Steps P2; 
'HVC P3 - Lens' P4;Lons P5 - Ooievaars P2;Lens .P6 ~ OSC P4;1ens P7. - VVP P6;Rijswijk"P3 ,-:ç,en'3 PS.,, 

1 DE DONDERDAGil!IDDAGCLUB · . , . 
Me~_ ingang van volgendo week is er op do~de,·dugmiddag ;,.,,r do liefhebb~rs uit de C-klasse go
logenhoid oen onderling ~edstrijdje te komen spelen.Alle C-klassors zijn welkom.Hot veld is 

/ open vanuf half vier( vóór die tijd blijft iedorGen· 01-iton!) ,Als iemanil pas ln.tm: kan komen, 

/

. is dat geen bezwaar, 
. · ELFTALAVOND: Donderdagavond is or voor Lens 12 oen elftalavond in ons clubg0bouw.Jlanvang 7, -

.uur,oindo 8,30 uur, . . 
ONZE TOERNOOIAGENDll!, Tot nu toe sto.an er de "'•lgende toernooien op het programma: 
ifomolva:irtsdag(7 mei) :Denktoern,.,oi vo~r 1 puplllenelftal,Spoorwi,jktoornooi voor 1-A en 1-B 
elftal. (Lens is houder van de nisselbéOker) ,O.S.C.toornooi voor 1-C elfta:i: cri 1 pupillenelftal. 
H.M,S,H,toernooi voor 1-A en 1-B elftul, 
Zondag 10 mci:Dcnk-toornooi vnor 1-C elftal. 
Zaterdag 16 mora:H,M.S.H,toornooi voor 2 pupillenelftullen; 
Zondag 24 moi:Lons A-klasso toernooi. 
Zatordag 30 mei:1o ronde poliotoernooi(???)B/klasse, 
Zondag 31 mei:Dunotoernooi voor 1-C olftél.l on 1 pupillentmftal, 
Z·,tord:1g 6 juni: 2e rondo pC'liotnornooi ( ??? ) on Lonspjpillentoornooi. 
Zondag 7 juni: Lems B-klassetoGrnooi, 
Zc,ndag 14 juni:Lons C-klo.sse toernooi on Blauw Znarttoornooi vcor 4 pupillenolfto.llen. 
Zrind:1g 21 juni:O.S.C.toornooi voor 1-A en 1-C. elftul,Bluuw Zwart-toerno,oi voor 2 B elfto.llon. 
Zcndag 28 juni:Lcns sportdag • 

. Zondag 5 juli: Donk-toernooi voor 1-B elftal. 
Er zullen nog wol oen p(1:1r toernooien bijktlmen, In ieder gGvü.l. zullen wij nC'g proberen eon 
onderling C-klasse toernooi en een onderling pupillen-toernooi te houden. 

LENS 1 - OLIVEO Supporters gevr .agd, 
I>,or de mindere,· rosul taten van Spoorwijk in de l(l.(l.tste noken heeft ons e,:,rs'be ,mer ec.n knm
pioonsk·ms gekregen. -üs Lens zijn lintsto 5 wedstrijden wint,d:m volgt er c:p zijn minst eon 
busli-ssings,,odstrijd tegen Spoor11ijk,Ma,J.r,, •• , .eerst die 5 wodstrij.den winnen.Een zware opgwo. 
Iedere v1cdstrijd is nu even bel,m[,Tijk, Onze spGlers zijn vo.l enthousiasma en zij zullen or 
zokcr Voor vochten.Evenals vorig ja,1r in dC dag~n van degradatiezorgen rokènon wij op do an.n
;,ezighoid vo.n een groot :1antul junioren on pupillen, om .met hun aw.nmoodigirigen de spellers to 
,..4-,..,,,....,,......, T,li,...,,_ .. 11 ,.,,..,_, .....,,,.,.,... ,,,.,.,...,,.,,..,:i.; .--. ..... 1ir .... 1.-."'\,,.'h,....,. ,:i,.... 1,...,.,+.-.-1-,.,. -+-~ .;,:i ...,,..,1,. ,.,.,...,7 ,...,,.,,,,....,c:1 m;Yi.4r:.TI ,....,...n+.:... 

., 
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IR 'GRAM!v!A SEi:rom:N voo:( ZQll[,,A~~- ·i '.; 1\.1:'~It I q6,t • . , • -- ----:------. -.· ... 
t 2 ~ 1 .,-· ··1 · vold.1n-0 -~·"L-•oJ,,!::J4 · · .,-.. UU,.l',LQ.l).!;i. '--:-·~•'-1-?,YE:lP,., ~,) -"'"'I"': ,-, •• - .. q...~.",-.-,~:.-~ ... . ~-··t.:"' . ·1 1>.i.!•1'1.;.,':,.:1. 

-,· ·ri ·-~ ·;1.1·1.: ""2·-~ . .... .._, ' i.,.··4· , .... .., 1-•--·J 2 .... , .. ~ .... "T . • .... ~ ·•t> . ..,. L • - .ll ,.~1 ~ . 

.r:¾J-:h: . .. ,{.i,. 1'··2;)0 Ï!"?~Ir::~1~7,r~~I ;.r7':.~:?Ekil;- s.-,_t,.,r~~- 2,. ït~.1u'18:ëlrii1~!1frn1~Yf,9~~~/;t·~~v ~.g~~,1~· ..... :.~• ~.: 1;_ ·,:·;,IJ 
o- uur cns ) -· '->1,UlC "t:iCpS "' Yt'.LI gt;..U .. ~ J,è -'-~'1:..4 ~.1. ~ ,:, [ _, ' .1. .. .J. 

• 12.- uur Oronjepiein 3 - ·1cns 4"'.,,.''Terr~in 'Èhui''tvfb'g 'v'to.dsèdá,fr. · ""'' "~, • · • • • ·'' · ·' 
Lens 5 ui tgostold. Als sup;:i:;.!·ter,1 nno1' · 1 tl en 3e c,lftnl. ... 

12,- uur B,T,C.5 - Lens 6 •. , • •Terrö'ïn H,cutwog Loosduincm, · 
12,- uur do Vnlkeniers 5 - Lens :7- ~orrcin a'.m de rijksweg don Hnng - ,Rotterdam. 
12.- uur Lens 8 - Westerkwartior.,11 vold 2 ge1J. 2 l0k. 5/3 

. DE OPSTELLINGEN: i . . . . • 
,: Lans 1 C, v, d. Boek, \Y, Hnnsen, J. v, d, lfo.ic1p; .i!,Diotz, R, R:o<ibol, J. fü1s, W. Vendol·bos, J, ,,, Dijk, H, Roo

duyn, W. v ,Eyden, H, Jncqbs •. Res, G, Hall een, J, !foyer, C, Th,r.ms. 
Samenkomst: 1,- uur clubgebouw. 'i'orroindionst: J, v. d, K,'1.D..1]?, 
Lens 2 R,de 1/lnnrt ,L,Hcndrichs ,H,Kcmpor, R,Bl0k,B,Hcm(:-:·::.chs ,E.v. Zilfheut ,A,Linnewoevor,H.P, 

v. d, Spok,G, Locyos.toin,H.H:ikot ,P. do Hn::is, Ro_'!_,l,!, I'.aor~,chop, P.Burghouwt, · · 
,, Leider: dh1, 1. to Mey. Gronsrech:te_r:M, fü,orschop._- •.. • -""f'· bons 3 ~.lfa,lloon ,A.Thomns, G,!(opipo:::m,.'ln, J ,R;i:qnep, c·.J!vet.crs, J.1!!.,yer, J ,.Vlitting",J. v.Klcof, 

' 1, Th0~::is, B, Stoyn, !f ,Ni!Juwcfl)lo;ven. Rlls, F,.Duy:n ,M. y, fiol vonstcyn. . · · . · 
f Gronsrèchter:M,v.Helvonstoyn" Tc:t:mii1/l'ipnst.: A.Thoans •.. , 
' Lens 4 · ·P.Gulikors ,L,Hanssen,C, VGldip.k, J, Vi:il(liµk ,N. de G:n.:.y:tcr, Y/, Stc:>ové, 1,Mariens, J,Bruss.el, 

Lrns 5 
Lonil6 

N ,Drabbo, F,,Bm·gh0uwt,.y1.Burghcuwt. B_~,P, Sc:11,!l;;c~,G.Jchee,Grensrechter,1'. Schul ten. 
zie nndore opstellingen, . . . . 
A, Verbarcmdse, J, v. a:. Kley, E • .Löwen(ltp,iri,MiDä,j:l_f;-J_,fü•ochard, A, Y. Wo,1rs, J, v .:Bussel, 
M.B.rninsmn,c ,Kras, R. Cfolauff, Ç,:('l;i.cJU'{>cJnh,lizcn,Joç_, on grensrechter: . C ,v.Gein, 

Lèns 7 J. Frijtors, J, Bom ,A. Krol 1 J ""' .fosting ,A;,!Jcr,pc:;l'\Ö".':,uwer3, R.Boc)j6Jr ,A. v; Luxcmèurg, R,lv'ifuf. .. 
Wüstefold,A.Hoofnagel,H"N3.:1St8pQ,d 1 H.yiWcs.~i~gr~ÇE_.en grcns:-èchter: JoJ~gcra 

Lons 8 D. v, Lieshout ,E, Vln.rmcrd:)Jll,A,Poeli, ,A.°61'.lk ,R, B;lorhoi' ,A,Buys ,H, Lüling,H, v ,Dijk, VI ,v,d. 
· Lan.n,A. Vinkostcin,J .Gr0cmNold. Ros.en r.:rçnsëoc.htor:A.Jnnss,m, · · 

·Torroindionst:A,Buys, · · . .· . · · -.- . ,. . · . . ·. • 
Afschri.jvingon véór zatordagn.v,,nd 7 u'-!f a~ dhr,J,:Gir.nov;e0vcr,Slijkeindo 21,Tol,639090, 
B.G.G. n.::tn dhr: H,v,d.St.:en Td. 632422,. · .. · . 

·PROGRAMMA SENIOR3N VOOR ZONDAG 26 ·APRIL ·' · : . . •. - :.: :·-.:· '.' ·•·. ,_ . .' ·:·. · · ··-' · 
l 2.'- uur LGns 1- ·- Spaorwijk 1 ' , ·r:12;-_'·u;:e·;G:S.·1!:2 '-: :Lens .2. ':;·,::" 

12,- uur Vfos 5 - Lens 3 • ·, '•·•12,-- ·,mr -1<:ms 4":-''.T~do 2:. ' :·~-: 
2,- u:ur V.D.S,3 - Lens 5 • .. , 12',.: üu; ,L•Jns 6 - Quick 9 
2.- uur Zw,Blnuw 3 v- Lens 7 2,- uu,;- Lcrs 6 - Postalia 7 . ' . . . . . 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 1"9 "APRII, 196"4 . . . . . . . 
:12,- uur Lens 1 - Lens 4 .. G 2 1.6 V 3 . 

: 1,45 uur Lens 2 - Bl,Zvm.r-1; 2. · •. ;G ·2 .1•6/4 V 3 
1, 15 uur Rijswijk 3 - Lens '3· · · _ "T"orr.oi.~ Sch.npwog, 
3,- UU'..'." Lens 3 - v.v .• P,10 G '2, 1· h/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: , -·'·· ... ..: · ·-'-:·-"·:- ·· ''· -- .. . . . , 
Lons 1 A,v, d. Leeuw, C.,do Hoer, R, SchJ.üt~r, L_. Riemen, 'il, v;r1mrcndse, C, v,B:1"'.1, J, Grriothuizon·, 

!'-'-'.,.,.,,,-,p.~ --"'·J~·-Engl"cbcrt, F. Wubbcn 1 :r;KcGtman;R, Zi:,ot, Re.,i_~A. v .. Egn;, :1d,Aanvo,;-tder: C. y, B::tal, 
· i Scheidsrechter: dhr. J .Borsbcom. 
Lens 2 

' ' 

\ 

Th. Suy'kcrbuyk,A, KcolGmnn, F11!ç,yor,J ~Ho;Lv1ig, J, '.'c!'h,,·•1·,H,Jfol t, J ,Rn.".cstëyn,H,Hock, il •. 
Eykelhcf,J,Lukasscn,R,Pej;ors. ·Res"J.K;i.ebert, ·. ·, · · · ; , 

Lons 3 R.Bruggom'ans ,J:!,Bl:mken,Th, v ,D~mburg,G, y ,d, Kloy ;J ,DrèGt, J, Jeiièo ,A, Klein Bretel er, \ 
W. Eggars, R, v, il. Wn.l, F, v, d. Book,!, v. d.Beek. B2:':, P, Hol vonsteyn, ". ·· · 

Lens 4 als vorige r1oek, Hes ,H, Rnthkr,ns, Loido.-:, dhr.A. \'., Gastel. 
Lens 8 -A, ac Vries ,c, v.ü. Gold,G, Ysobrmi.ä.s, F ,lfoocke, R,Er:mdcnburg,Th,Duys "F, Hcrrcm:ms ,c. Roo-

··· · • · dt.yn, R,do J0ng,C.do Jong,.J,.J0l}k:er,Bes:'1.Mej.m,R.Blck, ·Leidor:"dhr, Horremn.ns, 
PROGRAMJ.IA · JUNIOREN VOOR ZATE lDAG 18. AFRI·L 19.6"4 . · · • · · . •. · · ; 

. Lens 4 spoiH t zondag,-
... . • 3,45ui.,r H.B.S.9 - Lens 6 -'l'èî;roin .Lons G 2-L 6/4 V·'3. 
: -\,~•-•~· h • 2 ;30 uur N, üdwijk' 5 - Lens 7 Terrein Gc;,s;l;;ieg,·N:1nlq.wijl,.. 

3,45 uur Coleritas 13 - Lens 9:. Torr<J:i..n Lono G 1 ·r, 5/3 V ·1 
'" 3,45 uur Lens 10 - o.s.0.5 :..:, 

0

G1L 6/4 V. 2 - · 
2,30 uur Co],eritas 15 - Lens 11 TGr.roin Lens (} 1 ·1 6/4 V 1 i 
2,30 uur V,V,P.15 - Lens 12 -Torrein :Cè1:;i G 2 15/3 V 2 \ 

. 2,30 u\i.r S.H,S, 15 - Lons 13 . 1
9, .. · :T9rrp;i.n~LC~'l G 2 1 6/4 V 3-

DE OPSTELDINGEN: . · , ' ; . • . , 
Lens 4. als v.crigc week Ros.H.Rothk:cn.ns, .. Loidor:dhr, A,v,G:n-stcl. · 
Lens 6 .; R, Cvcrtc0m, J, Lieshout ,J ,v,Disso;t., R. K~iiësfï;y:n,F,:v.B<-hocmen,H, Suykerbuyk ,F.Str-~.,ithof; 

·.. '- l!L,.Brcckc, R" v"Brockhuizcns Sc,Tctte:-:o,Aodc Brtuwo:.:-:,~PF' ~.C;) Vci--v.1n.rt0Lcidcr:A0LinnmvcoVor. 
&&ns 7 · GoCr un,10.., Jo Vod~ Zalm, Ac Duym, J "Mu.L. 1 de1· 7 A . . , :' :~fJ; ~· ... l,T~.: G!Ï;-:):·~clc, G·~•::,ot, J Q J:i.nsscn, H~·Hassing·, ( 

Ap·Olnasscn, J oSmeclc, Ri:!s ... C, R .. :-r:.bnl ;,. Le:iucr=- rlh:r: C, ;\ ~ d~Bock" 
Samonkcmst: 1,40 uui:- ingruig LGnsterraiH, . . . · · · · · · . 

Lnns 9 P.dei Jongh,H,. Verhoug-l.,R,v.D..-Bont ,R,!:icuwcnhuis ,.R,v,J>h:..,criio"!, J, Frotz ,A,H0p,A.Janssen, / 
E_~Bnkkers ,A"Kortck~as: r11\.Kuntm:in" Ros ;J .. ~.:I~1...1~cc,::;;;·i Lc•f1c:i-:: <lhr~ J QBcrsböom.. _ _ · f 

Lans 10 A, Vor'l,ae.rt ,D,Gootjos ,J ,Co:i.p,1,G.do J_lcogd-K,_S0h-êuw, :', v, d;Aar, 'I'h,H·,ofnngol ,C. v. Vol~on, 
J, ifebbe.rs ,B,Kcol ,D,llol t, Res,A,K,nnJ,;:,rp,P.v, d,I;erg. ï,oido1·, Jh1°,E. Saroloa,; ·· · : 

; Lo
0

ns· 1l C,Grimbergcn,T,Hcorsch~p,J,Blok,J.HÓlt,.l!JEgbort;rJ,,G.Stevo:1S 1 H,Craroa,J,dc Jon'gh,B; /. 
Hoogov0Gn,AcLuscuero, HoBijstcrvcldv };les" P.1"Dlj}::;B, 7 ~ d"Sp:-ongoLcidcr: dhróCo Vcr\railrt, _I 

-- . ' . . .,:. . i' 
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--·------------------Gor Niouwonhu.izen, welk 0chtor afgokourd v10rd door do uitstokendo sch::sidsrochtor. Hclt sp!'ookt vanzelf, dr,t dit slechts tütst_;,l van oxecu:Gio batuk(?ndo. Jos Jasor titlst t0t tw00~aal t.-:,e zijn dj_::-octo t•Jg2r:i.st3n~lor v:in ~ich af t1J .sc!n:dd(,n on d.:i.t ½.Jt.,:.;:b]~60 2-0 voo~ .. hut it1:11.:!..è.è~cJ s v,·ari:1 gelopen L.:.HiC 5, Vlak V') 'lr ru;:;t G1•9.c:1t ?: :Jt ~1.ïrt3howNt no D op ht;t. 3~'JrGbîl'd n-.c-t. o•?.~'" ,·~hj:\t0::.·o,'_:d sd"o·~,._ c,Jlc ~1.1. r-1..~,st aen foJ. :·trj,~cle.!,;,d LC'r;.~! 7, \'18.Qi:'doc.~· ü0 ~-·~c.:o 1.-,;-v.t an.n C'J3 l'.1;;:.; J:2.:ri.. l;~_o::.i' .. F'::.:·a::: E~ ~:1v~~t ~.;.:.:, i·:, ~;::.c.::1 i!0~ "i:·,-;co-:.~ .. ~l d0 "J:r· d11 hcc- >·Le: Ge /0~:.::j? -CJ -: ·::.·in.~,•c•1, ···,"'•~ .. ,_,,,,1 Jo· .. . T');.-JJ""' ,,("\r·-:: -----:-. 1 ,~ !1 ..... 'i .. ,,,,,.,,....,_:,--10 '!_r, :-',--- fT--~'· ï ,~:-,..1-.,·--.... ,.,.~~--
~c:..:. .••• .._·..1.. ,1 •• -'-•,_, ... •"- t..:, h. t,,._,..._., •. c,c .. ~- U'..1.. •.;(..;::)""' \) ~· -·,., •'· J .:.:.· .. l'.,..Jv- .1....-.U• w ;;i[:;:'.lal -_,~~_:;, a:r½it~:' è.n i!--:.s:- tr·2.c'-.t d·-.: h~:1iu.'1 Y:..:.::. d:: s:1pp,·,t~·L2::-,:·.:!:c..~J d~!i;·\;.13J:> op.alk~ar, als()f ~j::.: n•Jn t,1t~g-t-:~-~ ~:r::..1c;,1, vrV.!.!1;::i~1 ·:.:·:~\~.-.· ~:;;..0t 1,:01~-, 1 ,:J • , , ~ 1- ~ . ' . . 1 • , • 

en.en.::::::.~ vorL.0n, 1..;v.:r1~ ::. .. :i W)o:i. .. ac _1a.-,.,g'.·\; fJnl.J.t.i,~ ft:,, ... -~.:·-~,c .,.~·c:1:<J0:..'~--=-.-~-eo 11!1gen. Doo:: di'L or..v0r:vacht-c gr..:J.~-~ i 3c :r ... ~·,..;:·J.i. i. :i::.i:- .:i,j /~. L ') 1c~_n:.:,on op do '!Jokr~r voo:- L:'!11~ 7 ;:oor goa:1 t".j. frJC:J3fc" ·'oo~ da cp,_..,"T,,._, ... ""'"" Or·"nJ·' (r.-~,. r.) ,,,,.,.1,-•'· ,,i·'., ..... r:o,.,. ,. .. ..,,,., n,·,1 -r"~n1.:1·-
~ _ ~. ,., .. .1.. • .,,_.~ ,_._,~ •~- '--•• .,:.-.,~._, Jl o\.•-e;,J;. _,.,_ .,,.:_; ~ •• ,;, 1·.~•-•·''-v,-_. __ .1,!t4<> 'S • d h~,g ... ,. ', ... , ... "1 
Ü-"1.. z2.t.0r D.g2.vo;.1C1. .t) gprJ 1 wn.~c< l .. :. .. er··r.. ·;·,o.c·t:.2r,~.·c :..;:ri::-•J!·:.:i.r.c; co.t-:)gu r;r1 wel j r::. d.J ~i1.:d ·,:D.n C::i.fc E::!!'1'.l np b.oi; B.1;-~0nto::s0pl<.<~ r: ~ i!.-~L~T✓ C!.l.1.G 20 ,30 11c..-. .... Vo01• de danqc J_ ... ~ spüciqlc~ 0::tspac~il1.G V·J::."3'"l!'[è..: ·G·\"dcn-; .:!1... c:orif._-1• .... atiu v,:n do h-..;ru!l sp3J.32•;:; .. 

F"v.D" , 
.,_ Van het - vmdnt;_i:-ij§_frc,r,:l, 2 

L0ns_l nntmo~t thuis Oliv00, ~Gn bopaqld ni8t to ondor;:;ch~tter-1 tcgunstQnder, d:j_e onlnngs Spr>,'.lrwijk e,:;n 0-0 afdwon;:;. Hot ocrsto zal dus d::,_nig op zijn tellen moeten p,os on, want or mng nu ,:;eon w:_r_~tpunt mesr vcrlo:r0n gn.G.nl Daaro:n Lens 1: or cnGr,Siok tcgnnan.n·on knokken vnn cle: -0Jrst0 tot de lo.-'ltsto minuut,, dnn hobbun wa hot vci>,ls ~J vvrtrouw0n, C:.2..t ook de ba.rriàro Olive0 zal vnrdon ovorwcnncn. 
Hot tweed.;; gaat na.ar (uick 4, oen plo.:,e dio zich in do or.è.ersto regionen ophoudt. Dit mag voor ons tvzcodo echter b:,paald coon aan1"ic1in5 zijn d.:,ZG 0ntmooting als hot bokondCJ "zachtcJ 0itja 11 QP t0 vattón, want dat kost gogarm1deerd punten. Norma41 zion wc in dit trcff.:,n wol 00n kloin0 Lans zo ge. . 
Lens 3: nog steeds in ernstig gavanr-:,.,.. treedt ann tct:0n Quick St0ps 2, :;;;rvan cnigG tijd go leden met forSc ·_ ~ij f0rs \'1.'Grd [;Owonncn. Hot is voor dit team nu erop of eronder. Dus is h<it b.:islist zaak do destijds gclovordo prostatio to herhalen! Als Vrouwo F')rtuna dit elftal nu ook eens oindolijk wil to0l·whcn, d:1n zit in dit treffen wdlicht winst voor ons dGrdo. 
Hot vierde gaat tog(,n Oranjeplein 3 oGn uitor,l'.lto zwaro wedstrijd tGgemoot. ~-.udstrijden tege::n deze tcgdnstandcr zijn immers altijd lastig. Eon gelijkspel lijkt ons al con hole vordionste. L.Jns 6 gant na.ar BTC 5, oen v0lkomen e0lij kv.raetrdigc tegenstander, zodat uGn golijkspol ons hfor niet nnwc:arschijnJijk lijkt. 
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Het zevende gas.t na:ir Valkeniers 5, · hetgGen eon zocr belangrijk 
trGffen is, omdat bij winst LGns 7 zich b.mpioen r.iag noemen! 
Daarom Lens 7: zot alles op allGs on behaal de zege waardoor do 
kroon op hot dit seiz:icn vzrrichtG werk g0zct kan worden. Voor de 
plaats van samenkomst zi-3 ondGr de opstelling. 
Lens 3 0ntmo0t ~iosterkwa.rtier 11, ~:·.1aarvnn onl~ngs (met slechts 8 
man spolend) werd vorl ~r<,n. Als hot achtste och tor ditmaü vollo
dig kan a~ntredon, dan zien wo dit toam reve.nche nemen voor die 
nedarlaag4 
Voor onz.:, supporters ....•• 
Sp"orwij k 17 27 
Lens 15 21 
R.K.D.E.O. 16 17 
Duindnrp S.V. 16 16 
Dolfia 14 15 
Rijswijk 16 15 
r,ippoldor 14 14 
Olivoo 16 l"J 
lloordrecht 15 11 
n.s.o. 14 10 
Te 'i0rv G 15 9 

Spoorwijk: Thuis 

Uit 
Lens: Thuis 

Uit 

n.s.o. 
Rijswijk 
Lens 
Oliveo 
Spoorw;j.jk 
Tv Horvo 
u.s.o. 
1 ~ipp0ldcr. 

Ec:n blik op de stand le~rt ons het belang in to zien ve.n de 'k0mcn 
v10dstrijdon welk0 onzo eerste editie nog raoot spolcn, tJ.loon bij 
hot bGhal;Jn v~n 5 ovarwinningon is er oen ke.ns op d..:: titel v;ot;gc
lc~d. Vanaf dozd plaats kunnon wij U v0rz0k..::rcn, è,:1t al onz0 cGrs 
olftrüsp;:,lcrs mot inz, t v2.n· al hun krauht.:m zull,m strij cl0n om cl· 
k0 motor grond. Vanz0lfsprck0nd rJkonon zij op uon Groot ~~ntnl 
supprrters, di(; voor de nodige n::mmoodigingcn zullen zorgen. 
Vandacr da. t wij i0dcroon uitnodigen om zondag ( en d0 komGnè.c r10kc1 
natuurlijk ook) a.s. in grote gek.le nanr do Hongolola!Ul t~ komen 
" ij rekenen dan ook op Uw komst. 

Harry iJiotz. 
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D E L E N S R E V U E. 
l',eckblad v.d. rt.K.V.V."Lcni6 0n Snel11 • 

37a Jaërgang n.., 34 23 april 1964. 

Lens' Zakagond~. 
i.:.-,: 23 april JuniorcntraininJ. 
Za: 25 april Junior3n 4-5-7-9-10-11-12. Pupillen 1-2-3-4-5-6-7-8. ,:.o: 26 april Senioran 1-2-3-4-5-6-7--,8. Junioren 1-2-3-8. · Ma: 27 april Clubavond. Juniorentraining. 
Di: 28 april Juniorentraining. 
lio: 29 april Seniorentraining en. Pupillen. Trouwdag Prins0s Ir,rno. Do: 30 april Koninginnech;g. 

Qi<·FICIEi':L. 
In ballotaga: 
No 75 L.J.de Jongh 24-4-1952 Zw.'elostrae.t 22 No 76 'I' .c. V .d .Aard weg 26-3-1952 No~•tnnstraat 25 No 77 ~.T.A.v.d.Ham 7-6-1954 iündeshoimstraat 24 No 78 P.Verheesen 14-4-1954 D.J: Rade 27 No 79 P ~ 1i "i',1.RaoymakGi-S 23-7-1954 l:olwcv0rsg=tard-J 385 l'b 80 J. ti..M. ! clling 21-5-1949 ~rap0niors[~ard0 72 No 81 A,C.A.B0rst 27-3-1955 t_,ol1Nevorsgt'.2.rdo· 3 53. Nieuv, lid: 
No 510 J .F .Janmaat 28-3-1954 Pl2.ntonoord 140 
Bestuursvergadering a.s. vrijdag 24 april t.h. v. I:hr. L v .G:.,stel, J'omatGnstrnqt 166 • 

. Zandag 26 april bestuursdienst 0hr. C. Vé>ldink • 

. LE GROTE ST ,lIJL. 
De _laatste fase van de kompetitie is ingecaan. 0it gc.ldt zormi: vr.or ons e~r·st0 elftal als voor ons _dertj.-.::. Il.ij rt',opon· onzo ledan ~p a.s. zondai::.; ~m 12·.- uur op het veld van VIOS ~nz.:i derd-3 elft9.lspelors de nodi&;e m:irolc, steun to gcvJn. Spelers van Lens 3, ;;~.:,f jo tot hc,t uit,.;rste cm h0t eorsto-klEtSE;cschap voor da ,tooko r.s.t_ tc_.b-..houc:an. · Da rnJl: de grote strijd van Lóns 1 om 2.- uur op ons V8ld tcgc:n mcdetit,31 kandidaat Sponrwijk. bij 00n over11iin.nint; krijGt" onzo ver0niging JGn prachtiËD kqns om hot zo griag beha9.lde dordeklass0schap to bohalon. Alles w:1t LENIG .Eif-SNEL heet· ZOI:-JLJ'G .(1"N LJE. LIJN. Movd·i? 1ns G8rsto aan. SfülIOR.:.H, JUNIOfu.N E.N PUPILLEN .KQi.I ONZE· KJ;J-JSEN O? HëT iJBd.DEKLA~ ,l:SCHAP VERGROTwN !JOOil. Ul:, EN JULI.JE; ONffi.:,bAi.IB SI'Eu.rJ ! ! ! l ! ! ! ! ! 

i.S?_,I"0lca, Sckrataris. ---------------------. 
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-----------Uitslagen van 18 en 19 april. 

Senioren: Lens 1 - Olive0 1 3-1; Lens 3 - Quick-Stops 0'--4; 
BTC 6- Lens 6 . 3-1; Quik 4 - Lens 2 0-1; Oranjeplein - Lens 4 
4,--.~; i:,e ValkcniGrs 5 - Lens 7 0-6 (Lens 7 kamp); Lens 8 ..: hcsterkwarticr 11 1-2. 
ify.niorcn: Lens 1 - Lens 4 2-2; Lens 2 - Blauvi zv;art 2 1-1; Ji.ijs~·•) wijk 3 - Lens 3 5-0; HBS 9 - Lens 6 3-0; Naaldwijk 5-Lens 7 J-5; Lens 8 - VVP 10 1-10; Celeritas 13 - Lens 9 2-2; Lens 10..: C.S.C. 5 4-4; Celcritas 15 - Lens 11 0-3; VVP 15 - Lens 12 0-1; SHS 15-Lcns lJ· 6-0. 
Pu;Jillcn: Lens 1 - Duindorp S.V. 1 2-2; Lens 2 - Gona 1 4-1; RVC 2 - Lens 3 3-1; Lens 4 - GDS J 2-0; RVC 4 - Lens 5 2~1; Vrcdenburch 6 - Lens 6 2-2; HDV 3 - Lens 8 1-1; Lens 7 - Lens 9 0-2. Rectificatie 11 april: GuS 4 - Lens 4 0-1. ---------------------v i,Xl.I/.. 
Hierbij willen ,nJ hot bestuur, l,]den en donateurs van ·Lens onze l12.rtclijke dank bctuic,m voor de blijken van medeleven; welke viij van hen hebben mogen ontvangen bij het overlijden van onze· lieve man en vader. Ga2rno zouden wij allen persoonlijk will,m :danken, è.nch dat is cns helaas niet mag,:ilijk. ·• 

Mevrouw H.rt.Kectmnn-v.d.Lindcn en 
... ~. kind-0ren. '.föe0 Thomnss::,n, Lcyvmg 627, mist al 0nigo tijd, zijn vaotbalschoenon· 1~~c.,_~.t ± 37. Zo zijn zwart, met bruinG nuus ~n v,1itto ringen. "i•:ic he~ft zo op do Hcngclolaan aan[etroffcn? 

T0t ons lo:,dwez,m moeten viij het overlijden mcldG'n van de hG-::r J .J. Dietz, dio ons d0 lr,,:,tsto, jar:,n op allervricncëelijkste wijze vele malen van dienst was in de bar van de cluotont. Hij is 72 jaar ger,;ord,m. Van harte betuigen wij zijn famili.e_onzo doelnoming, bogrijpond dat hot heJngaan van deze opgewekto mens als·éiGn zwaar verld:es wordt orvaron. Hij ruste in vrede. Rozenkrans bidden woensdag 7._30 ut:r in c1o St. -Thcrasia, Apoldtiornsolaan. 
------------·-------------Van hot wcdstriidfront 1 lat geweest is .•..... 

J_(J.J1S 1 stnrttv togen Olivcc met oen serie ao.nvallen, die uchter albn op niets uitlfopon. Fdlo schokn vè.n Hans Rocduyn borGiktcn de ld:. of snord,,n rakelings naRst. Ondanks deze stortvlrn,d van R,Jnvall8n viel do ppeningstroffor achter woor aan de andero kant. Van c:;n anorm · u1isvorstand in Go L0ns verdediging wist c0n van do Oliveo vonrv1aurts0, dankbaar gebruik, te r.i'lken 0-1. Kort hier.~p sc!]-oot iil v.Eyden Lans echter naar 1-1, mot v;olke stand do rust l'.8.nbrak. Na rust con sterk spclGnd Lens. i.cn kwartier nR de horvattin,(wist '.il v .Eydon mot een schitt0rcnde kopbal Lens oen vordicade vc,orsprong te bezorg0n 2-1. Na :.1nc•;~vo0r 00n h;1lf uur spol8n in dn tweede: helft br.3.k !brry Jacobs dno: 
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2,- uur Lens 1 - Spoorwijk 1 
12,- uur G.s.v.2 ~ Lens 2 
12, - uu·r Vios 3 - Lens 3 
12. - uur L_8ns 4 - Te(l.o 2 
2,- uur V,D.S,3 - Lens 5 

12,- uur Lens 6 - ~uick 9 
2,- uur Zwart.Blauw 3 - Lens 7 

2,- uur Lens 8 - Postalia 7 

Veld 1 gcb,1,lok.·6/4 
Citgestclri 
Terrein Vio0, 
Veld 1 gob,1,lok,5/3 
Terrein Beneordenhoutscwcg hook lfaalsdorpel"l:wn, 
Veld 2 gob,2,lok,5/3 
Terrein Kijkduinscstraat hoek Duinlan.n 
Veld 2 geb,2,lok,5/3 DE OPSTELLINGEN: 

Lens 1 

Lens 3 

LiènS 4 

C, v_, ri, Beek, H, Hcirnt, J, v, d, Kno.o.p, H, Dietz, R, Roodbcl, J, Ras I W, Venderb"s, J, v, Dijk ,H,R-,oo.uyn, W,v. Eyden,H.Jacobs, Res,M, v, Zilfhout, R, de \fa'.1rt ,A, Thomas.Torrdndierlst:M, v. · Zilfhout, Grensrechter: J .Linnewoovcr. Sc!icidsrcchter: H, A. Gcurons. 
' , 

.,.. 1 1, ~ \ 1 1 ... , 0 .....:.:::..!..'". _ . P,Gulikors,A,Thr,mas,G,Kompcrm:m,J,Riornon,C,Pe0tE1rs,W,Hnnscn,J,v,Klcef.,L.'Thornas, G,Halloen,B,Steyn,H,Niouwenhoven;Res,en gronsrechter:J,Moyer. M,Suykerbuyk ,L.Hanssen,C, Vel dink ,J, Veldink,N,do Gruyter,A,Martens, J,Brussel ,N.Drab-bG,M,Bruinsnia, F, Burc::,ouwt, W, Burghouwt, Res, iV. Stoov6, R. Gelauff( ookspeler 8) · Gr,:,nrcchter:W,Stc-. ,vJ.Terrcindienst:J,Brussel. · · · · · . Lens 5 . · A, Vcirbarendso ,M,.javïs ,M,Hciurschop, P. Schul ton,F. v,Dijk ,A, v, Wo0rs, P,Burghou;,t ,J, Kuy-. pers ,J ,Jager,G,Jeheci ,c, Nieuwenhuizen. tlos,A.de Jong, J, v. Disscil·. (.grcinsr.:ichtér) G,Ekelrn:ms,J,v,9-.Kloy,E,J;,ö11enst/2ein,F,Duyni,J,Brochn.rd,A,v,V/ciors,J,v,Bussel,0",v.GGin, C,Kras,H,Vrcornilns,L,Janssen,Rcs,J,do-Boer(ffronsrechtcir)Terreindiènst:C,Kras, 

Lens 6 

Lens 7 

Lens 8 

J .Frijt0rs, J ."Bom,A,Krol, J ,"v, Westing,A,Hoppanbromrnrs, R;Be;ker,A, v;Luxèrnburg,R, Wüstefold,A;HóoifnagEll ,H,Náastepad,H. v.,'Wc&tirig, Ros.A;:Blok, ( grensrochtor) · D, v',Liesh0ut,E, Warrnerdo.r.!,A, Peels ,A.Buys, F-,B:i:erhof ,A.Janssen,H, Lüling, W. v. d, La:ip, R, Gel'luff ,·K; Vinkestein ,J ,Groeneveld.Res.H, v. Dijk; 11,Kr:i:rols, Grensrecht0r: H. v, Dijk, Terreindienst:J.Groeneveld, · Afschrijvingen vóór záterdflgitvnnd· 7 · uur ,an dhr. J, Linneweevcir, Slijkoinde 21, tel, 639090 b, g. g, dhr.H,A.v,d,Steen,Fultonstra'lt 165,tel,632422; 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 3 MEI 1964 • .... 

D,S,0,1 - Lens 1;Lons 2 - H.V.V,3;A.D.S,2 - Lens 3;Lens 6 ~ N.L,á,!;Lens 8 - Fla'mingn' s 6 
--------------,---- . ------PRGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 26 APRIL 1964 

12.~ uur Lens 1 - Vun 1 
3,- uur Rava 2 - Lens 2 

· 1,45 uur Lens 3 - R.V.C,6 

G 2 L 6/4 V 3 
Terrein Lens G 
G'2 L 6/4 V 3' 

3,45 uur G.D.S,3 - Lens 8 
DE OPSTELLINGEN: 

Terrein Noordweg, 

Lans 1 A.v, d. tecuw ,.C ,dG Hecir, C, v. Egrnorid, \V. \Terb:ircndsó, H,J,lesker, C. v. B:ial, H, Zoet, J. Englebert, 
Lens 2 

Lens 3 

Lens 8 

F,Wubben,J,Keotrnm1,L.Riernen.Res,F,Mcisker. Lciider:dhr,A,v,Gastel.. · · Th, Suykerbuyk,A, Knoleman, F,Meyer, J, Hoh:1ig,J .Vorhaar,H;Hol t, R,Schlüter,H,Hoek, W,Eykelhcf, J ,Lukasson, R.Peters, Res,A, v. Egrnond. Leider: dhr, L,Janssen, R.Overtoom,H,'BLmken,Th, v ,Dornburg,J ,Kiobert ,J .Drost ,J ,Johee ,A,Kloin Breteler,P,HeJ,.vonsteyn,R,v, o., Wal ,F. v. d.jleck ,A. v,d,Beek, Res, w •. Eggers ,G. v. d, Kley, Leider: ,hr~ J, v, a. Wal. A,de. Vries, R. v ,Ac'kor, G, Y sobrands, H. Suykerbuyk, R, Brn.ndcinburg, Th, Duys, F. Hcirrernn.ns, F,Straathof,R,de Jeng,C,Rooduyn,A,d<l Brouwor,Res,J,Jonker,F:Nciecke.Lciider:dhr,Hcr-rern~ns. Snmenkr,rnst: 3. - ·uur Leyweg hoek Hengelola.m, 
-===================--==------PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 2 APRIL 1 64 

3,45 uur Lens 4 - R.V,C,7(vriendsch G1 L 5/3 V2 
3,45 uur Lens 5 - dici Haghe 4(vriendsch)G1 1 5/3 V2 
3,45 uur C.S.V,D,7 - Lens 7 Terrein DHL Brasserkao.e 2,30 uur Lens 9 - D,H,C,7(vriendsch) G1 L 5/3 V1 
2,30 uur R.V.C,13 - Lens 10 Terrein Schaapweg 
3,45 uur R,V,'],14 - Lens 11 Terr0in Lens G 2 L 6/4 V 3 2, 30 uur H. V, V, 9 - Lens 12 Terrein v .Hogonhoucklaan, DE OPSTELLINGEN: 

Lens 4 J,de Waart,H,v,Leur,J,Hoins,P,Schouten,H,Mesker,C,v,Egmond,G,Raaphorst,J,C~bben, 

Lens 5 

Lens 7 

Lens 9 
Lens 10 

Lens 11 

F,Mesker, Th,Broohard,D, v. d, Stci,m, Res. R, Ravostciin. Leidcir: dhr,P., v. Gastel, R,Bruggernans,Th,Bruins,J,Groothuizen,F,v.d.Breer.ier,H,Rothkrans,N,Koot,R,EikGlhof, C,Verva1rt,H,Brn.ndenburg,J,Middeldorp,D.Brandenburg.Res.R.v,Broekhuizm, Leider:dhr,C,v,d,Bock. 
G,Crarna,J,v,d,Zalrn,A,Duyrn,J,Tottciro,A,v,Es,J,NuyGn,R,de Groot,J,Janssen,H,Hassing, J,v,DissGl,J,Srneele,Res.C,dG Jong,J,Muldor,Leidor:Br,Thooticus, 
S:irnonkornst:2,45 uur Vciluweplein. 
als vorige weok,Res,J,do Jongh, Leider: dhr,J,Borsboorn, als vorige week;Res,H,Crarna, Leider:dhr,E,iJarolea.S:imenkornst:2.- uur Hengcilolann hook Loovosteinlaan, 
C,Grirnbergen,T,Heorschop,J,Blok,B,d.Sprong,H.Egberts,G,Stevens,B,Hoogoveon,J,de Jongh,H.Bijsterveld,J,Holt,A.Luscuere,Bes,P,de Jongh.Leider: dhr.C.Vervaart. 



Lens 12 A; Tinnenbroek ,G, Dui veste,YU ,L. Jungschlë.ger ,B.Epsk::i.mp,A, v .EssèJn, Th, Jnnssèn, P, Heemskerk ,A, Hnmbrook, H, Overboek, A, .Jehce, A,Bildcrboek, Rcs. R. Guit; H, Verblircndso, Leider:dhr.P,Epskrmip,S:llllonkomst:1,45 uur Lijnknmp do l::i Reywcg, · PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 25 ::ipril 1964 
1.45 uur Lens P 1 - V,C, S,P 1 G 1 L 5/3 V 1 
1,45 uur H,D,V, P1 - Lens P 2 Terrein Zuiderp::irk 2e godceltc, 
1,45 uur Lens P 3 ~ Quick Stops P2 G 2 L 5/3 V 2 
1,45 uur R,V.C, P3 - Lens P 4 Terrein Sch,::ipwog. 
1, 45 uur Lens P 5 - Ooieva,1rs P 2 G 2 L 6/ 4 V 3 
2,30 uur Lens P 6 - o.s.c. P 4 G 2 L 5/3 V 2 
2,30 uur Lens P 7 ·- ·v.V,P, P 6 G 2 L 6/4 V 3 • 
1,45 uur Rijsviijk P 3 ..: .Lens .P 8 Torrdn Schri.'.l.pwcg, DE OPSTELLINGEN: 

Lens P 1 B. v ,d, Lans ,L,Egborts ,C ,Schrover, W .Kourrnnhoven,F, v, Bnggum, G, v. d, Veldo,H, v. Hulst, 

Lens p 2 

Lens p 3 

Lens p 4 

Lens p 5 

Lens· p 6 

Lens p 7 

G.Bruinsr.w., H,EGgers ,M. de Wit ,L, v .• d_, Velde.Re.s, P.Mand0rs, W,Englebert, Leider·: J .Borsboom P ,A. de Hann,F,Disscldorp',R,Bogisch, R. Kr:1mien,P, do Vrmes., P,Hec:rEOm:1,A,Huis ,c. Cromberge G,Vrcdeveld,J,Dissoldorp.Res,A,Hook,E,do. Groet. Leider:dhr, A,Bogisch, Snmerikomst: 1 , 20 uur. Heng<Jlolann heek LoevesteinJ.,ian, 
P.Miltenburg,H,Do.nkers, P,F, do Hi11n, P.Blanken;L. de Jongh, F, Cobben, P,Hop,Resodihardjo, C,v.Dcelen,G,Vervn::irt,R.Petors'.Res.H,v.Loeuwcn,C.Esser,Lcid0r:dhr, J,v,d,Kn:1ap, · R.Bcs,G.Bloks, \'/, Schol tens, J ,Kactman,H, v,Bèrlo, P,Cormont, R,Hoofno.gel ,B.Klein Breteler, M,v,d,Horst,J,Rientjes;H,Liefering,Res,M.Koppc:ncl;L.Rothkrnns.1eidor:dhr,L,Pinkse, '. E. v,d,Broek,B, de Vries ,B. Pechlcr;A. Jungsohl~ger ,A. Reewijk ,c, de Gi"'.af ,R,Geurtsen, Th;Booms, P. Klein Bretel er, F. de Kleyn,C ,Groen, Res,F,KlinkfR,Kooke,· · W,Hesen,A,FTohr,(f,v,Beveren,R.Vi21kosteyn,H,Janssens,P.Heynen,Th,Mars;E'.,dc Vos,P,Egberts, J ,Meysbergh,B, v. Gvrkum. Rès ,H, v.d. Si;ecm, J ,Egberts,Loider: dhr."C de Heer, P, v,Domburg,J ,'A,Asselman, R,A,Asselm::>,n,A,v. d, Ley ,G,Pell;i.knnn,N.Di•jsoibloem,M, v, Dorp, ·E, Verschoor,B,Hoefnngel ,H, Ovcrtcom, R, de Vries, Res, H, Janmaeet ,·R.Benckenk::unp, Leider:dhr, G,Kemperman. . 

LGns l? 'l N ,Hoefnagel ,H. v ,Drun, C,Blom, F, Theuniss0n, W. v, d, Endo, P, Duym,H,Rimmclszw:1an·, T,F, v, d, Anrdweg,H.Schvmb,M,Teunis, P,v,d, Steen, Res: \V, v. d, H:un,C, Vqrseput,. · · SJ.monkomst; 1, 10 uur Hengclola:m hoek Loovesteinlno.n,' . . . 

-========================= ATTENTIE,JUNIOREN Ell PUPILLEN! 
AFSCHRIJVINGEN: v6ór vrijdagavond 7, 30 uur aan dhr. A. v, Gastel, Tomatenstraat 166, tel. 339900 (telefonisch nlléén vrijdagavond tussen 6,30 uur 'en 7,:;0 uur) · NIET-OPKOMEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen weekeinde worden C,de Jong.on J,Mulder twcom,1a.l als r0sorve opgérntE!ld, . 

LENS 1 t SPOORWIJK 1 
Als Lens 1 zondag van Spoorwijk wint ,is do weg nae1r het kampioenschap opcm,.Bij . E?en. n,,iderl.aag echter ,is de knns verkeken.Hot gaat dus er op of er ,on.der.Hetgeen betekent,dat iedere! -juni•r en pupil óp het veld v'ernaoht· vio,rdt tor aanmoed;iging, !. ". ' •. - -! 

·J ... B., en A"v.G"· 
~ PROGRAMMA JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR 2 EN 3 MEI 1964. ' 

·, ·"Lens 2 ._ Velo;Lbns 3 - D,H,L, ;A,D.0,-Lens B;Lons 4 - D,H.C, ;Zwart-:Bl:J.uw - Lens 6; .·· ·Lcns•9· - Celèritas;Lenfl 10 - VÓorburg;Verburch - Lens 11;Lens 12·- Rava,V,C;S,-Lons 13;-.:.R,V,C. ~ Lens P 1 ;Lens P 2 -. K.M,:0, ;V,V.P. ~ Lon11 P 3,Lens P 4 ~ Rijswijk; •H,B,S, - Léns·P S;V,V,P, -·Lèns P 6;Lons P 7 - Oranje Blauw;Lens P 8 - G,D.S, 
++++++++++++++++++++++++++ 

·., 

; 
J 

,i 
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---- ------------------- ----------------------zette keurig voor, waar t-il v.Eydon de bal liet loplrn voor t:il Vonderbos, die zeer beheerst tegen het not kne.lde J-L l-1et dil zo uitsla~ on hot vertoonde spol was ioèor3on ui tG:i:s t .tevreden. 

Lens 2 booktu, zotls wol verwr1.cht m'1cht vmrdGn, aen zege op ~uick 4 zij" hot d:tt deze mot 1-0 1101 wat magertjes. uitvi81. I:o eerste fas,:, was voor Quick gezien het foit dat onzo lichtg0wichtvoorhoedG ;:,r kgen do fors ge bouwde. Q.uickverdoèigers niet aan. to pas kWara. Ook oo.zo dofonsio bleek goGd to functioneren, zndat doelpunten tot aan do rust uitbleven. Na de hervatting had in de Lonsvoorhoode oen omzetting plaats die duidelijk botor spel tot güvolr; had. Dit betere spel l3vordo 2 doolpunton op mic1dels H,P,v,d.Spek on Th.v.Kleof, do troffor vl)n Oilrst gonoomd0 vond in do ogsn van de schoidsr0chter ochtur geen gunado, zodat Lens met de kleinst r,10golijko overwinning naa:i: .huis ging. 
fü,t derd0 ,1ist zijn in cl.o uitwedstrijd togen c_uick-;:.tops g0lovordo pres·· tatie niet to horhalon sn ging-m3t 0-4 rovmloos (b8paald ochtor niot kansloos) tGgen guno1.Jmd0 t0c;Gnst::ind-::r ton onè.cr .. Verdore gcr;evnns ontbré:k.30 ho laas. 
L0ns 4 bohnaldG, mat 10 man spelend, oc:in i5Ccd rc,sul t,<1at door tcgon Oranj cplcin l!lot 4-4 gGlijk to spolon. Ook hior was oen vorslaz. blijkbaar to vcul moeite. , 
Het ~95!. wist goon ropriso te goven van zijn thuis behaalde zo6e op BTC. Do Loosduincrs bleven mélt 3-1 in do moo:i:dorhoid, Ook hier van con vµrslél.g gzcn spoor. 
Voor hot verslag van Lens 7 zio eldor~. 
LGns 8 maakt3 goon beste· beurt.door van het allosbüh~lv0 imponeerde -~.esterkit'articr to verliezen, on dat nog uGl volkomen onnoGig. Voor do . rust was hot i;esterkwartio:ç-, dat een licht ov0rv;:icht had, wa2.rbij hGt door con hardo wind gostcund ocht0r niet tot doelpunten km ko:n;an, doordat onze çlofensio steeds goed ingreep. Na do rust was 00n ongelukkige tèlrugspecübal de inleiding tot do Lensnc,dorlaag, è,o Lensvoorhoodo v1as immers niet ~n staat do opgelopen achterstand ong~daan tQ maken. Kort voor tijd luktG hGt \iest0rkwartior zolfs tet 0-2 uit t0 lopon midè,els ec razendsnelle uitval. Vat J.Groonovolè 1 min. voor tijd de LünSo~r redde . . mocht hola.?.s ni0t mG0r bat~n . . 

Lens 7 KAMPIOEN. 
Op grootse wij zo hooft Lens 7 àozo zeêlr bolangrij ko wedstrijd togen Valkt:ir_iicrs 5 g,3wonn0n en \"/Gl mot 6-0. Door dez0 overwinning is h·Jt zovondo onboreikbaa:b gewordGn voor R.C .D.H, 2 waarmoG zij lnnge tijd om hot zo f31 bage0rdo kampbcnschal? gc,vqch ton h,wft. Het is j ammor d2, t in duzc . wedstrijd na 10 min. do keeper· van C: . .; kan-arios na oen ongalukkige botsin met onze midvoor A.,Hoofnag0l, zijn lxlcn op twGc plaats0n brak, Ne. ongeveer o0n half. uur werd do wt,dstrijd voortgezGt; kort hierna m0ost LHo0fnaeol het vclè vorl~ton, omdat nu blook dat ook hij oen blossuro had opgol )pon door dczo botsinG, V'.3~.rna Jos JaGor ons elftal oornplote.JrdG a 
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H. 1,Üst;:afcilf opende do score mot oG,n van Zl.J n prachtige doelpuntm 
en nog in dezelfde minuut volgdG J.Jager zijn voorbeold 2-0, 
Kort voor rust was het wodorom Il. Y,üstofeld diJ onzc, voorsprong Wé 
moet cachot gaf J-0. Tijdens C:;:, rust hobbon wij nog onkolo oud 
Lonsers kunnen begroeten, die naar do verrichtingen van de veterc 
nen kwamen kijken. Na rust was Lons,in kampioensvorm, .niet voor t 
dool van de kanaries ·peg te slaan. Onze do"lpuntcn honger werd nc 
varder eostild- door RXÜstefeld, J .Jagor en t,.v.Lux"mburg. Toon h 
laatste fluitsignaal klonk, was er oen g9juich van spcl0rs en su~ 
.pnrt,.1rs. -t;ij werden vnn alle kanton door vricndon en togenstandGr 
gcf0licitecrd, wa<>.rondor dG voorzitter en bGstuurslEldon ve.n Val:co 
nic,rs. Movromr Jos Hopp0nbrouwers bood ons mot do gobruik;:,li~k.J k 
bloemen aan namens de trouwe ·supporters ( vrouwen on kinderen J 
Tijdens ons gezellig samenzijn in hot clubgebouw werden wij door 
onk8le bestuursleden on loden van Lens gccomplimcnt~crd. 
Onzo voorzitter bond cun e0rst0 C.?.dOé!.U aan in de vorm ven een be
drag bestemd vo0r onze trip na.:;.r tl.Mahiau in Antwerpah, 1fmal:' wij 
L8ns ea1.n prcsvnta:rcn. Onz-3 fcostclijko dag wercl bosl.'.Jton met 00n 
boschoidGn foostjo bij o.:-n onzur spclor thuis, dio ean bijzr:nd:.:.r 
pr--ttig en gomocdolijk karaktc,r he.d. Onder dit fe3st is .ook nag 
g~dacht é\an de onfortuinlijke ke'--pcr, de cDll.Jcte levördc li0m c0n 
bijzond-,r good gevulde fruitmand op, wolb h;:,m con dezor dagon za 
worcl.,m overhandigd. 

De aanvoordar J. v. ·;, .. es ting. 
Lens 7 kampioen. Ho0ra! ! ! ! 
Allereerst willen· wij vanaf deze plaats allo spelers v,on "het 7o 
van h~rtQ f~l,.)citur0n." \1ij hebben dC V.Grrichtingan VB.h onzo vJ
torancm dit sGizoon mGt verbijstering gado,:oslé:gGn. Er viJl hoJl 
veel te leren- l.ls war..:.i kampioen singt)n ze ~lkc ·wedstrijd tG:gcmo&; 
Vol,:, monstor uitslagen zijn Gr dit soizoan gobookt. Maf\r 6,k 0vor
v1inning0n, vmarvoor he..;l hard gewerkt mo:.st worè0n. h~ij horinnor-3! 
ons nog oun 2-1 overwinning, mGt 72 man b~haold. Groots heren! 
E0n prostatio, i'laar wij zc~r veel respect~voor hebben. 
Voor wij Ap Hoppenbrouwors aan h0t woord lRton fi,,g eens o:rn dri0-
r.i:1.n.l hoera.!!! l en ..... Proost!! tl!! 

Dat de samenkomst VRn Lens 7 ni0t in de laatste Lansr0vuc hooft 
gostar.in zullen wo maar als o~Jn · slip of thO ___ Pen -boschouv,cn.Gelukkig 
hebben ,vij zondn;;; j .1. toch de bijeenkomst kunnon organiseren en 
z0,;.ls U 00k uel zult wet,m zij Il wij ook kampioen goword;;rr. 
U ziet dus wat or ;nut clubtrouw b0roikt. k,'.\n word~n, als Udo dool
cij fors v e.n Lens 7 ziet: 
17 gespoeld, 14 ccwonnon, 1 g,.,lijk, 2 vcrlorJn. 
87 dcJli:,unt-~n voor, 30 tGgJn. Dit is G~n gomiddoldo por wedstrijd 

..... ·,, . ...:.-~ 



----------- ---------------
van 5 doelpunten voor on nog gocn 2 togen . 

. Dit is boroikt door dd volgondo Lens loden: 
J.Frijters 41 jaar, Lenslid 13 jaar. 
J .\,esting 39 ja 0.r, Lonslid 28 jaar. 
T .Krol 42 j aP.r, Lonslid 28 jaar. 
J •. Bom 39 jaqr, Lenslid 28 jaar. 
A.Hoppanbro\mors 38 jaar, Lcnslid 27 jaar. 
R..Bcck0r 33 jaar, Lonslid 16 jao,r. 
T.v.Luxamburg 37 jaar, Lenslid 27 jaar. 
R. 1,Üstef'eld 34 ja,;r, Lonslid 24 jaar. 
A.Hoef'nagel 40 jaP.r, Lenslid 29 jaar. 
H.Naastopad 40 jaar, Lenslid 19 jaar. 
H.v.l,0sting 42 ja'.1-r, Lc,nslid 30 ja'.ll". 
J .Jager 29 ja,r, Lenslid 17 jaar.(vijf' wedstrijden· 
mG0gcspocld) 
je lGof'tijd is bijGlk-,ar 454 jae,r en als Lcnslid 291 jaar. 
Cok zou U do olf'talkommissic kunnon bednnkon voor dG medoworking 
om dit elf'tal zo constant mogelijk to laton spelen. 
Ook dat do moosto echtg0notos met kinderen ( toekomst vc.n Lens) fo
c'.oro zondag trouw do wedstrijden van dit olf't:tl volgden. 
Vorder bedankt het clf'tal hot bestuur voord~ toegozogdo bijdrage· 
V!ln do trip naar oud Lenslid Mahiou in AntwGrpen. 

r,!et vriendelijke sportgrootcn, 
AP Hopponbrouwers. 

Van hot wedstrijdf'r:mt2. 1:at komen gaat ....... 
Lens 1 gaat ongatwijf'old do bi:,lan1;rijksto kompetitiewedstrijd van 
hot seizoen tGgomoot. Door de overwinning van Lons op Olivoo en het 
onverwachte g0lijko spol van Spoorwijk togon Rijswijk staan de za
ken als volgt: 
Eon overwinning op onze buron botckont(alles in theorie althans) 
con vnorsprong van éón punt, waardoor Lens dus kampioen zou worden, 

· mits ook de ovorige wcdstrijdon 1:;ewonnon word0n. Eon gelijk spel of' 
een nodurlo.0.g brongon de kans.en ochtcr naar oGn minimum. Lij zijn 
ervan overtuigd, dat onze jongens mo~r dan het alloruitorste zullen 
goven. l.aarschijnlijk zullen do st0rksto zanuwon zogGviGron. hij 
verwacht0n dan ook oen uiterst spannende en zonuv1Slopendo strijd on 
hopen vurig op eon voor ons meest gunstig8 uitslag. 
"· IJ VER' P.CHTEN DAN OOK Ei,N IEDH:.1., 01:1 ONZE JONGZNS APJ'1 Ti: MOEDIGEN; 
DUS OOK U EN U EN U LATEN :,E DE ZENUl",EN Brl.OEDERLIJK DELEN. 
Lens_l gaat voor zijn le.::i.tst..3 kans vochten. ~r moet gewonnen worden; 
slochts dan is or nog kans op b0houd in d,~ oursto klas. Een ovGrwir . 

. ning dus. 
Lons 4 krijgt TEDO 2 op bozcok, waarvan onl?.ngs mot f'orso cijf'ors 
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VEn werd verloren;· we rokonen op eon geduchte revanche horen! Lens 5 ontmoet VDS in een uitwedstrijd. Gezien do bosprokingon zullen do r.,sul tak,n ongetwijfeld op eon nóg h6ger peil komen te staan. Lens 6 is op het siochto pad. Hopelijk, dat er voor het einde van de ko• potitiG een ommóko0r komt. TegGn Quick 9 is dit stollig mog,üijk. Lens 7 is kampioen: Horen, ne.r.iens alles wat Lens is, alsnog van harte gefeliciteerd. Als viare kétmpioenon ziü ook Zw.Blanw 3 vorpl:ittord mooton worden. Misschien zijn de 100 goals nog te halon. Lens 8 spoelt thuis tog:,n Post alia 7. l"J zion in d0zo w0dst1.·ij d geen brood voor Lens 8, gezien do kraoht van de Postalia elftallon dit seizoen. 
Lans 5 hield zatorc1?.gavond j .1. aon te.ctisch0 bijeenkomst in Café Emma. De resultaten van dozo besprokins kunnen wij U begrijpelijk niet mededelen. Zo word0n gehoim gehouden, on niet oordor openbaar gomaakt,_dan in d.:, volgende wedstrijden om do Utopia beker. ti;cl kunnen v-18 U ·vorklappon, c1Qt wij hot om 1 uur nog niet hcler.:.a.-,.,.1 eens waron ovur do koïnond0 tactiek on syste~1.:¼n, zodat C;.fé l)n:na werd· ontruimd on Gcre.rc~ c·n Stien Joho·_; zo gastvrij vmrun om do g0LJgonhcièl to schcnk2n op oon volkomGn eenstemmigheid omtrent bov-,nstaande, waar nog drio volle uren voor nodii; blckon te zijn. Namens hot vij fd.:, ( incl. aanhang) dank.an -wij Gerard en Stien van hart;:, vo0r alles, wat zij i;c,daan hebben om de kel0n niet te> schad(,n tijdons de sprciekb;:mrten. 

Jr. V .Dij k. -----------------------~--Lensjunior0n na,qr V."ill-cm II Op c1insdag 19 moi, dv dag na PinkstGren dus, ga?.n do twee skrkste B-0lftallen en de twee hongste 0-;,lftail.lon por bus nn:-.r Til burg nm dtl'1~ oen wodstrijdsvrie te spelen tegen do junioren van è.illen II. Dat dit eon t;igc;nstander van for,Joat is, zal iodoreon duidelijk zijn. ·,,o zullen dus in d;i stGrkste formatie moeten uitkomon:·zorg er da~rom voor, dat je deze_dag vrij houdt. JUGO. 
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vieekblad v.d. J:t.K. V.V. 11Le'nig en Snel" . 

37e Jaargang no 35 30 april 1964. 

·Lens 'Zakagenda. · · 
Do: 30 april Verjaardag van Koningin Juliana. s Avonds geen training. Wel dond.erdagmiddagclub. . . · · · Za: 2 mei Junioren 4-6-9-10-11-12-13. Pupillen l-2-J-4-5-6..:7..:.3, Zo: 3 mei Senioren 1-2-3-6-8. Junioren 2,-;.,~11_. Ma: 4 mei Clubavond. ·Juniorentraining: Di: 5 mei Juàiorentraining. · 
r;o: 6 mei Seniorentraining en Pupillen.· Do: 7 mei· Hemelvaart des Heren. Senioren 1-2-8. Junioren en Pupillen naar toernooien. ----------------------Op Fluv,ael? 
Hoe onberekenbaar voetbal· is, ondervinden spelers, toeschouwers en· verslagenlezers elke weCJk, Om ons nu te beperken bij 11 de" wedstrijd van l.i. zondag. De hele week tevoren is erover geboomd, gev;ed, bov1eerd, voorspeld, gehoopt, gevreesd. Bij . ons. En bij Spoorwij k. e,ij wisten maar één ding: we konden v.•innen, verliGzen of gelijk spelen. En dat wist Spoorwijk ook. Spoori,1ijk moest winnen. En Lens moest -ook 'winnen. Het blijkt nu, dat de wekroep ve.n Harry Diotz in Lensrevue no 33 echt zin had. Van de vijf wedstrijden ih het vorschiot zagen viij .Zl.Jn mannen er al twee winnen: de vorige week tagon Oliveo en nu in de big match tegon Spoor,1ij k, onze buren, die v:el haast op fluweel zaten. Het ene doelpuntje is voor onze togeristanders een lelijke streep dcor de rekening gevmrdon, voor Lens een aanduiding dat het op de goede weg is. Do 4-0 nederlaag is gewroken. Zitten wij nu op fluweel? Pas op! Als wij dit menen, zijn v.,ij al bij VO'Jrbaa t verloren, Maar de kans is schoont Te schoon om hem to laten óntglippen. Er valt nog niet te rusten, maar wij moeten de handen· ineenslaan om het gehoopte doel te bereiken. 

Wat het spel binnen de lijnen botr0ft, dit mogen wij mot e0n gerust hart aan spelGrs_on leiding overlat3n. Het is in goede handen! En wij aan do kant zullèp erbij zijn om onza jongens morele steun te geven, De Lens~chare heeft verloden jaar ervaring opgedaan.! Op fluweêl? Noen, nog nio_t .. Voorl'lpig,nog op· de pijnbank van zenuwslopenç!e onzelmrhoid. Laten eerst over oe brug zien te komen. Dan roepen wij tezamen: Hei! 

In ballotage: 
No '79: P :;',.M. Haeyr.w.ker:i 

OFFICIEEL. 

23-7-1951, 

P.Juffermans; -- ' --- - --

holPcNers5aaJ.•de ,385. 
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rio 80: J ,A.1.1,Welling 
ï1;0 81: A.C.A.Borst 
bo 82: 1t..B.H.v.Veen 
l'7iour.rG leden: 
:fo 511 L.S.de Jongh 
No 512 T.C.v.d,Aardweg 
No 513 h.T.A,v.d.Ham 

21-5-1949 
27-3-1955. 

6-4-1950 

24-4-1952 
26-'-3-1952 

7..'.6-1954 

DE GROTB 6TRIJD. 

Drapeniersgaarde 72 
lfolwcversgaarde 353 
1:inkelstede 198. 

Zvmelostraat 22 
Nev1tonstraat 25 
\ündesheimstraat 24 ·. 

A,s. zondag trekt al wat Lens is n!iar Zoetermeer om daar de strijd 
32J1 te binden teGan hot in degradatiegevaar verkerende D.S.O. Dit 
.;crdt voor Lens een zwara opgave. D_E EE!lSTE-ELFTALSPELERS KUNNEN 
NL'T BUITEN EEli GROTE AANHANG.De reis ~al gemaakt worden met bus
,ic;n. Vortrek van'.'.f het v9ld om half twee. E0n vi·iendelijk verzoek -:r<n auto-bozitt,3rs. ;.,il i, U zich in verbinding ::rLell::rn met de h,30r 
.,.v.Gastel, tel. ~J30099, indic,n u· zondag enkc,lii Lenskdon kunt r.1G0-:1JnGn? Alvast hart,Jlijk dank! ',ij rekenen erop:HEFL 12.NS IN ZOE-T ;,.-t ~ER • . 
.'1.micren en Pupillen; jullie kunnen ·GRATIS met de bus mee. Dae.rvoor ··oot· j-::r j,, a.s. zondag· om 12.- uur in ons clubgebouw. malden hij de 
·

0 ;,or .Sorsboorn. Voor Hom::ü:vaartsdag cold_t dezelfde ·rogeling_1r;el moe-
~:m j'ltJ.lfo toeganésgeld meenemen:. E.Saroloa, socrotaris. ------------

. -,~crL,..Jcop van Dissel van junioren 7 kwam in Delft r;en minuut voor .. 
::Gt einde :van do l"edstrijd.tegen C.S.V.D. zo tG vallen, dat zijn·· ,:>c:cgtorar• 0p. twee plaatson brak. Naast 0nzc boste v10nsan aan Joop• J~st ons respect voor do ailorvrionà6lijkste manier, waarop do leider .van-C.S.V.D. spontaan ·aanbood Joop naar het ziekenhuis in het · .. ,stoinde to. vorvooren, waarbij hij zolfs van· onkostonvergooding niet wilde wotén. · · · 
0El h:,er Leo Brunt mág d~n geen Lensèr zijn, hij is eigenlijk. van ie
C:.ci·oon in voetballand, uit hoofde waarvan wij h0m gaarne een. spo0-
t~Î'.i :1Grstol toewensen. 

~,itslc1g0n van 25 an 26 april. · 
·.:;onioron: Lóns 1 - ·spoor11ijk 1 1-0; Vios 3 - Lens 3 2-2; Lens 4 -

· TocèC' 2 3'--4; v .IJ.S. - Lens 5 · 2-1; Lens 6 - Quick 9 2-7; zw,Blauw · 3 - Lens 7 5-4; L6ns 8 '-- Postalia 7 1-0. 
Junioren:· L0ns 1 - VUC 1 1-3; Rava 2 - Lens 2 -1-0; Lens 3 - RVC 6 •.:-3; 'GL8 3 - Lens 8 2-0; Lens_ 4. - RVC 7. 2-3; Lens 5 - die Haghe 1-5; OSVD 7 - Lens ·7 1-0; Lens 9 - DHC 7 6-1; RVC 13 - Lens 10 2-0; K:c 14 - L,ms 11 0-5; H1/ v' 9 - . Léns 12 · 6-1. 
I_1.·c,:,il18n: L0ns 1 - VCS 1 1-1; HDV 1 - Lens 2 1-2; Lens J :- Quick-· 
.,t:,p,:. 2 5-1; .i.VC 3 - Lens 4 3-0; Lens 5 - Ooievaars 2 3-0; Lons 6 - O,J .4 1-0; L,ms 7 - VvP 6 0-2; Rijswijk .3 - L0ns 8 2-0. 



) 

. ·, 

~03'J u·1r :C"S~Oo1 - Len3 1 ·- ,. •-·. . ·~· ... Rois por ~ussen.Verzamelen clubgebouw, 
VGrtrek 1,30 uur naar Zoetemeor, 
('. 0 b,."! lok"6/4 veld 1 . 

' . ·1 ~- -· uu;: Lans 3' ~- H,V,V,~ 
t~U.~ .. (,D .. G,,2 - Lc!l~s 3r :
,;u•_. :,,;r.s 6 - N.L.S,2 
v.i:.r· Lons 8_ ~- Flamingo'~ 6' 

'.forroin J,lonstersowcg 
1lc;i,d 1 lok,5/3 geb.1 
Veld 2 lok,5/?. g_eb,2 

Loosduinen. 

·.r~ D(;~~@J:~~,-•5C?~~7; . . ,. , . .. !,'E•,!_ "\,, . G, v, ä.,1:kd, ,H"Hf!.kct, J. v, d, i}nnap ,H.pi!"tz, R. Ro~d)lo;I., J ,Rns, W. Vcnderb0s, J, v. ;Jijk, H. 

Lç11--:; 2 --~-·--
~006.h;y-i.1, w,.·v oiE3-dcn,H.Jo.cobs •BQ.ê..,P..~ <lo Waa.ri; 1A.Linnpwc0ver ,M" v. Zilfhout., 
?.,do Hr.,,??t ,Th. v.IG.cef ,H,Kempcr, R,Elok,B.Hcndrichs ,M.v. Zilfhout ,G,Looyes i;ein,H. P. 
.-..;., 0.,.:t'JG~ ,L"Hondrichs ,M" v., Hel vcnstoY!} 1P" do H.'.l.:1.S"Rcs a P11Burghouwt, J" Wi-~ting .. L.:n::_ ~j- F1 -G\,tlikó:ï..~s ,A,Thomas ,J ~Mcijo:. .. ,J. Hi8rr.on 1 Wo.Hrmsscn 1C ~P,~oters, Jo Y.Kleef ,FoBurghcuwt, 

-~- ···---

G. Kc:nrcrmon, G, Hal leen, H, l/iouwe;1hoven, Ros .B.Steyn, W ,Burghomrt, . 
Y., :3uJlrnr1i;.yii: ,J. v. d.IG.oy ,E. Löwenstein ,.F ,Duym.F. v .Dijk ,A.v. Woors ,J "v .Bussel, C, Kras, H. Vroomans, L,,iansscn, J .Brocha!.'d, Res ,A. V:j.r.kesteyn,A,Jansen. Terreindienst ;E,Liicnstein. D, ·,.L!.cshoa.t, W,v. d.Ln,i,n,,LPools ,A,Blok,F,Bierhof ,A,Buys ,J .Groc!levcld,Jl .• VinJ.:esteyn, R,GuJauff,J,Lüling,A.Jansen,Ros.H.v,Dijk,E.Warmcrdam,Tcrreindicnst;A.Poels. 

F'..Oé'.-f1J,:h\!A Ji'NIOP<ÉN VCOR ZONDAG 3 MEI 1964. 
·: 2, .• 1m:c Lens 2 - Velo 2 
· ·J ·· 15 -cu.1.. ... I:ons 3 - D"H.L"4 
'2,· -uu,~ A.D. O. 21 - Lens 8·· 

G 2 L 6/4 V 3 
G 2 L 6/4 V 3 
Terrein Zuiè.e::park, 

Lor.•: '.'! ::,,, S1,ykor;:uyk,A.Koeloman,F.Moyor, J .Ki.öbert ,J. Vorhanr,H.Holt ,R.Schlü·~e::-,H.Hoek, :-"-•- ·, 'ii, :'!:yhilhof, J.Lukasscn, R., Poters. Ros.~l\;v.E1,1nomd, J .Helwig,Lcidèr:dhr.L.,Jmisson. 
A"v:'Ee,nond,G, v,d.la.oy, Th.v .Dol'lburg, W,Eggers ,J ,Drost ,J.Jcnoo,A,Klcin Brctolcr, P. },el vormtey:t't, R,. v.d. Wal ,F. v .d,BÖek,A. v, d.Bcek,Res .A.Koeloman. Leider: dhr.J, v ,d.Wal, A, do Vr·C:.es, C,v;d. Geld, G. IJsebra>1ds 1 F,:-Jeccke, R,ïlilmot ,Th.Duys, F.Herremmw,C ,Rooduyn, 
:1 ... do Jong,H.iMejan, F r Blok"RcsoJ .Jonkcr.1. C" d_q~- ,"!q~1g.Loiçler:dhI' .. Herremans" , · · ê&m~1..ltor,'lc-~: •i "40 Uur ingang ADO-terroin .. 

:.:-:,C<'.'·î/!\l,11.~l jl)}JI)B.BN VOOR ZATERDAG 2 11!E.I 1964 
- :;,i:,5 uw:· Lens 4 ~ D,H:c;::; G •: 1 6;14 V 1 

3 __ ,.45 -:.1.ïtr' ·zwart Blauw 2 - Lens 6 rr•erre.in Kijkduinsestrnatp· 
3:4'.i uu:r. Lons 9 .~ Coloritas, 13- G 1 L 5/3 V 2 
),«15. u~u: i:,rn,s 10 - Celor,itas, f5 G 1, L 5/3 V 2 
', ,,;5 nu: V'>rburch· 6 - Le)is • 11 ToJ·rein vru1 de Ver. "Monster"ingnng llnugweg 
~-)0 ~u~ Lens 12 - Rava 13 G 2 L 5/3 V 2 

';?,, 30 1].l'è, v..c ,s.13 -- Lens:. ;13, G 2 L 6/4 V 3 
ij;;; O:,STfäLINGEK:, . 
}:;0-!:i.~ /!. l'l8 b1:~~cnd.,. Ro's-.H"Rothkrnns,D0Brai1dón~t1.rg"Î,êider:qhr. A.v·.Gnstelc. . .t';;ïs-6· .R~ CYo:ctaom, J-:-iloshout: F" v. d" Br00mer·; R. Ravestcjrn, F .. v .Boheomen, H~ Suykerbuyk, F .Stra1t-huf ~Ik'Jr.:iek~ ;R.v.Brockhuizen, S ,Tot tem ,A.de Brouwer.Ros.J .!.!ulder,H,Hnssing, :i-::~.a.o::ci.hr"A~ Linnerroever, Sariwnkor;_.st: 3.30 uv.r ingang Zwnrt~Blauw-terrein, 

P, cio Jo>1gh,H,. Verheugd,R.v.d. Bcl'lt ,R,Nicuwenhuis ,R,v .Bohocmcn,J .Fretz ,A.!fop,A,Jansscn, E,Bnkkcirs ,A.Kortclrnas, i'/ .Keotma.'1.Rcs. W.Kouwenhcven.Leider: dhr. J .Boraboum. 
n.}s vorig'-~ week, Res~J•.-Holt,1c?idor~<1.hr" E"Snroloo...· 
.C,Grimbergon, T,Hc<ilrschop, J .Blok, B.v. d.Bprcnrr,H,Egborts,G,Stevcns ,H"Crama,J .do Jongh, Bo Eoo.:;ovèon :-H.BijStèrVBld 1 AoLuscuerG·o Res .·Tlio JnnsSen, F" do Heer" L0ider: dJ1r, C,,_ Vervaart o 

Sa1.101Ll;:omst: 2,45 uur ingang Lens-terrElin. 
·{~_.~::-:. J L·. .: ,..,.".nl10:i1:.~ oek, G .. ~i v~stein ,.L" JungschlE5·er~,B"Epskamp~A• v .Essen,B.Lustenhov.wer~ P. Heé:ms'.;:ç,rk,Ä,Hii.miiröok, n:öirërbeek ,A. J el1ce, 1,,Bilderbcek. Res. R. Gtü t, P. v, à.. Brecmer. Lel dei·, dhr, P .Epskrunp. . 
I:::~~t: _ _l;_ C,. ·'}r9,Jn_,_F·.,? ~ d"Bc-rg ~ J~ Ké~.:mdorp, P "Brel71Dler, Ho Vorbarendóe, P. v" Dijk, C ~Blok j Th" Thomassen, t,: ,· Scl'_lnitc "F" Hel vertsteyn, Cl! Lamet" Res c A" Eykmai1s, L •. Duys. Leider-: dhr"J:..,. Blok" 

· ?:'.è'JG'UI.I;,;,, ë':i?TLLEN VOOR ZATERDÁG 2 !,!EI 1964 , ~ _ ...... ________ •-' . --- . . .. 
·1"45 Li.Ur R. V .c.P•i - Lens P1 Terrein Sch:1apwerr 
î ,45 UlU: Lens P2 - K.M.D. P1 G 1. :i, 6/4 \' 1. 
1.1,5 ·,,ur V,V,P,P3 - Le.:1s ?3 ' .Terrein ,Zuiderparlc 

·J ,t,'.5 1JU7.' Lens P4 - P..ijnwijk P4 G 1 L 5/3 V 2. 
1"45 uur H,B.S.,P2 .- .Lens P5 Terrein Houtru~t 

·, -45 ~ur v.v.P.P4 - Lens- P6 .Teri·ein Zuiderpark 2e gedeelte. 
! :4:i uur "Sens P7 Ornz1je Blauw P2 G r L 6/4 V 3 "' :! , ;;o :1ur Ler.R PS .. G,D.S. P"{ n 2 L 6/4 1J ' c,- ., ·;,,T' .. (J":l'"rr·:i-;- ·r J?T_,.,,,~, ;°'"' ____ •'- ;.).J._:,_J.!.J ,wl ..:r .. •.!• . .• . 

:,t~\~l I :. 1~- .·:;.,{,_., Lans ([.oEgberts. C.Schrovcr. 'd .-Kou17onhcve:1, F. v~Ba~~,Gc v" d. Velde ,Hc.v.Hulst ,G. --- ·-- ---~ ·3_.,:,1.;:i.nur~a,If Egg2rs ;M" á.0 '\"fit! L" v" á.. Vcltle~Bés" P9 11andeTs ,'N .)~ngiebert" LGidGr:J ~Borsboom. -~~nmr.m}:oms-L: 1. 10 uu:i..-- Hengolo.1 nl!.n hoá1c LoevostHinlaan. · 
:-cis :~1 __ 2 ~--lLJ d0 H.s.ên 1 J:1• .. DJ_sseldorp,R.BogLsoh, R"Krurfilen, P. de Vries ,P. Huererr:u.~A"Huis, C"Croo-1')rt,t:, G-.: VreJcveld, J .Disseldorp::3~ do ,'" ..... : 'Js ,A. Ho8k" Ros. E, de Groot.Leide1"':A,,Bogisch~ Lnn,s ? ·;, ? .. ,.Ti..L';crbt1:>:€'., H.ilonkers,P,F. de Haan,P.Blanken, L de Jongh, F,Ccbten, P.,Hop,T,Resodi-• hn.:r:(:;jo J C ~ -..-,,.Dt,,'3lfJn, G" Vervaart, R._.Petersc 1R.3s "H,lvo Leeu\1en.Leide:r.: ~½.!.'., J ... v"d~ Knaapo 

3::mcnk8nst:1.20 uur ~cngelol,..an hoek Loëvcsteinlaan, 



lemi _i 4 R,Bos, G.Bloks, W.Schol tens ,J .Xeetrrinn,H,v.Be·do ,P.Comont, R,Hoefn:.gel ,B.Klein-Breteler,M. v. d,Herst, J.Rientjes 111-Lieféring.B_~.M.Koppenol,L,Rothkr!llls, Leider: 1, Pinkse. Lans P 5 E,v.d,Broek,B,de Vries,H.Pechler,A,Jungschläger,A.Reewijk,C,de Gr:i.af,R.Geurtsen, Th.Booms,P;Klein Breteler,F.de Kleyn,C,Groen,Res,F.Klink,R.Kooke,Leider:P.de Haas. Lens P 6 ','/,llesci1,A;Flolir,G, v,Beveren;R, Vinkesteyn,H, JanJ3.sens ,P,H.eynen, Th.Mars,F,de Vos ,P. Egberts, J ,Meysbergh,B, v. GorkU!!!, Res,R. v. d, Steen, J ,Egberts.Leider:dhr,C .de Heer, Samenkomst:1,20 uur ~engelclaan hoek Loevesteinlaan. I:.e·ns P 1 N.Ho()fnagel,ll,v. Drun,C ,Blom,F,Theunissen, W. v .d.Ende, P,Duym,H,Rilillllelzwaan,T,F, v.d. Aardweg,H.Schwab ,M. Teunis,P, v.d. Steen,Res, ,/. v.d. Ham, C, Verseput. Leider: G,Koopeman. f,_:)llS P 8 P, v,Domburg, J ,A,Asselman, R.J).,Asseloan,A, v.d. Ley;G.Pellikaan,N,Di;ijsselbloem,M, v.Dorp, E,Versèhoór,B,Hoofnagel,H.Overtoom,R.de Vries.Res,H,Janoaat,R.Berckenkamp, Le:i.der:dhr. J. Wi tting. 
_A'.l'TENTIE,JUNIOREN EN PUPILLEN! 
!_l]..:_Sf)HRIJVINGEl:f: vóór vrijdagavond 7, JJ uur ann dhr,A, v. Gastel, Tomatenstraat 166, tel. 339900 . · . . (telefonisch alléén vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur) N1.ET-OFKOMEN: wegens niet opkomen in.het afgelopen weekeinde wordt H,v,Leeuwen tweemaal als reserve opgesteld,,iegens herhaald nietopkomen wordt H.Blanken niet meer " ' opgesteld in -~fwachting van de beslissing van het bestuur. · .s0'Ml,LVAARTSDAG Kijk goed naar het toernooiprogramma voor Hemelvaartsdag. Het zijn niet allemaal vaste elftallen die toernooien spolen dus let goed op of je er bij staat.Er doen spelers mee van:Lens 1-2-3-4-5-6~9-10 en uit alle pupillonelftallen. Solllllige toernooien zijn pas laat afgelopen.Waarschuw je ouders dat je niet op do gewone ·tijd tnuis bent.Bij ieder toernooi staat veroeld,hoe laat het(ongeveer)afgelopen is.Op Hemelvaartsdag is er goen training en geen donderdagmid-Ef:QG~"™-'l. VOOR DONDERDAG 7 MEI ,1964(HEMELVAARTSDAG) dagclub., 2,30 uur Wippolder 1 - Lens 1 · Terrein:Zuidplantsoon Delft. 12.- uur G.S,V,2 - Lens 2 Terrein:Gouda Samenkomst 11,- uur clubgebouw. 12 .- uur ,Postalia i - Lens à Verlengde Waalsdorperlaan( voorbij Buurtweg) i-E,ns 1 Het elftal wordt na de wedstrijd van a.s,zondag bekend gemaakt. !:~" ~ en Lens 8 de zelfde opstelling als zondag 3 mei. ~OGP.A!OOI. VOOR ZONDAG 10 !.!EI 1964 

Lens 1 - Te Wervo 1 ;Laakkwartier 4 - Lens 2;Lens 4 - Ooievaars 2;FJ.amingo's6 - Lens8 ONZE TOERNOOIEN VOOR HEMELVAARTSDAG ~'.ë O,S.C,TOERNOOI.Aan het o.s.C.toernooi neI:1en we op Heoelvaartsdag deel met een elftal van sy-elers ,die ook volgend jaar nog in de C-klasso mogen uitkomen en met een elftal van heel Jonge pipillen. Voor het C-klaiise elftal ,,orden de volgende spelers verwacht: P. v.d.Aar,E,Bnkkers, J,Colpa; J ,Fretz,D.Hol t ,G. de Höogd,A,Hop,P. de Jongh, W.Keetman_,: W.Kouwenhoven ,K. Schouw ,Leider: dhr. J .Borsboom. · . B, Kool, liet Pupillenelftal wordt samengesteld uit: GaBloks,Th~Booms,H.voDrun,A.Flohr,A.Jungschläger,M.v.d.Horst,B.Klein Breteler,H. > Pochler, H,Rinmelzw=,T, Resodihardjo,P,Hop,J ,Keetoan, C. v. Deelen.Leider: dhr. L, Pink se •. Sanen.1<:omst voor bGido .elftallen: 11.15 uur voor dG Hoofdingang van het ADO-terrein. Het progracuna luidt als volgt: 
C-klassG( veld 1) Pupillen( veld 6) Lens "." Jo A" C. -~ ;: 12. 25 uur Lens - -:.7ilhelnus Blauw Zwart - Lens 1, 15 uur o. s.C.P6 - Lens 1 Marathon - -Lens 2.05 uur o.s.c.P5 - Lens Lons - O.S.C. 2,55 uur Lens - R.K.D.E.O. De wedstrijden duren 2 x 10 minuten.In ioder2 afdeling zijn twee prijzen beschikbaar.Bijgdijk eindigen beslist het doelgemiddelde,1yaarbij hot elftal oet de • inste togengoals winnaar ïs.I s ook dit gelijk,dan beslissen 5 strafschoppen door 5 verschillende spelers, Einde vnn het toernooi omstreeks_kwart_voor vijf, __________ _ 

g:;•2 SPOORilIJKTOERNOOI Twee jaar geleden won Lens de wisselbeker van het Spoorwijktoernooi c>n omdat hot Spoorwijktoern9oi vorig jaar niet is doorgega=,moeten we die dit jaar verdedigen,1:le nemen aan het toernooi deel mot A 1 en B 1. De 1vedstrijden duren 2 x 15 minuten. ;,innaor iG de vereniging die oet do twee elftallen samen de meeste punten behaalt.Bij gelijk 0indigen beslissen strafschoppen door 3e spelers.Het toernooi duurt tot ongev0er half zes. H'!; OPSTELLINGEN: 
. 'Le1:3 1 : A, v-,d. Lo0uw ,c .de H0er,R. Schlütor, J,Lukassen, W. Verbarendse, C. v:Baal, L.Rieoon,J .Englobert, F. ilubben,J ,Keetman,H,Zoet, f,enl? 4.: J. de \\'aart ,H,v.Leur,D. v.d. Steen,P. Schouten,H.Mesker,C. v'.Egmond,G. R,:Î.aphorst, J .Cobben, F.Mesker,Th.Broch.ard,J.Heins,Leider:dhr.A.v.Gastel, Reserve voor beide elftallen: H.Rothkr.ans.Samenkonst voor beide elftallen: 11.30 uur ophet Lens-terreih. (We gebruiken onze oigen kleedkamers) 

.li:èurogram11a: 
A klasoe(veld 1) 

Lens~ A,D,O. 12,10 uur 
Spoorwijk - Lens 12,50 uur 
Lcms - Die Haghe 14,35 uur 
R.v.c.- Lens. 15.50 uur 

·' 

B klasse(veld 2) 
Lens - A.D.O. 12,10 
Spoorwijk - Lens 13.20 
Lens - Die Haghe 15.05 
R.v.c. - Lens 16.15 

uur 
uur 
uur 
uur 

:,V 
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Van het wedstrijdfront 1 
Lens 1 heeft in een zenuwslopend duel de medekandidaat voor de ereplaats, Spoorwijk, met 1-0 vieten to kloppen. Het is, zoals wol verwacht mocht worden, geen grootse wedstrijd geweest, want daarvoor stonden or to grote belangen op het spel. Beide teams hebben echter gestredun voor wat zij waard viaren en daarbij heeft de betere montalitcit van ohzc jongens de doorslag gegeven. Lens begon ovorrompelend en zette het Spoorwijkdoel onder behoorlijke druk, i::il Vend0rbos drukte de Lensmeerderheid in 00n (wat naderhand een bijzonder kostbaar zou blijken) doelpunt uit. Met deze 1-0 stand 1.-v;am ook de rust. Na de hervatting golfde hei; spel in een ·opnieuw hoog tempo op en noor, maar !1U werd _Spoorwi:k langzamerhand wat · gevaarlijker. Onze defensie bleek achter in prima vorn, on keeper Cees v .d.Bo0k verrichtte da"rbij enkele fraaiG roddingon, 7,cdat Spoorwijk niet tot sec-ren kon kamer.. Ook Lens zat, bepaald niet stil .:m S;:,oorwijk had geluk, toen een ve.n hun e.chtor!;;pclJrs riog t0rnauwernood con dooJ." R0oduyn ingeschotû:n bal van de doellijn kon trappon. Naqrr,1at~~ hot oitdsigl13.aJ.. naderde, steeg d.:i spanning tot h3t bokpunt en pro_be.;rde Spooi·wijk mot man cm macht do bekens nog te verz0.-Lten~ t0vergecfs, omdat Lens mot allo haar n0g resterende oncrgie en eon pracht montaliteit vr.or e-lko meter grond knokte en Spoorwijk eonvouc'tig niet d.i, kans gaf nog in ·zijn normale spol te komen. Onder daverand gejuich kwam hot.Gindsignaal dus mot aen verdiondo 1--:0 zqgo, wa,ar:J103 weer alles mogolij k is! t 

De ;wedstrijd GSV 2 - Lans 2word uitgosteld. ,, Hat gerd_g_ wist uit do belangrijke, strijd togen VIOS 3 niot meer dan eon winstpunt te slepen. Hierdóor v;Grden do kans0n op behoud van het eerste klasserschap tot een heel klein-minimum goreduccord. Een verslag van dezo in een 2-2 gelijkspol geëindigde strijd onttreekt ons helaas. Lens 4 ging tegen TEDO 2- met -4-3 ten ond0r ,- ook hi0r ontbrookt elk spoor van een verslag. 
Het vijfde stolde teleur door togen VDS mot 2-1 te verliezen. Zijn de "technische besprekingen" v0or doze match onvoldoende geweest, heren? Of worden genoemde bcsproking,:m .nisschion iots te ver doorgevoerd? he weten het niot; ,vant ook van deze .strijd cntvingen WG geen verslag. Lens 2 ging met 2-7 tegen Quick ton onder_. Van deze. wedstrijd woten we alleen, dat het zesde met veel invallers moest verschijnen, terwijl Quick mot een berekend spelletje hiervan terdege heeft, gepro-fiteerd. Kampioen L<'lns 7 verrastte door mot 5-4 van Zwart Blauw tr, ,,erlfozen. 'horal voor de rust was de kampioensvorm,_ mede doordat met 10 man gespeold moest worden, gE,heel afwazig on kon Zwart Blauw tot 2-0 uitlopen. H.v.11,esting scoorde wolis,1.aar tegen maar de gastheron liepen we0r tot 5-1 uit, alvorens Lens nogmaa.1s tot scoron kwam. Na de pauze betrad oen herboren Lens het veld en v10rd Zwart Blauw behoorlijk onder druk gezet, eon Zwart Slauw back en A,v.Lux~mbur5 droeeen zorg dat Lens tot 5-4 kon inl"pan. 
'ndor kv:a::i het echtar niet mod~ doordat '"nkek vreemde, scheidsrochtcelij-ke baslissingen ons enkele scoringskansen .:1ntnam0n. ,,. 
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In oon pittige en oen in vlot tGmpo gcspeiilde wedstrijd heeft Lens 8 kans gezien het bep2.üd niet zwakke -Postalia 7 met 1-0 te verslaan. Ondanks de nogal gemiJlGorde C'pstelling word er van meat af aan flink aan getr~kken en kroeg de Postalia achterhoede ho3l wat rrerk op t0 knappon. Ook de rood·,0 itten toonden zich zeer actief: zodat wo een ge lij kopgaando strijd zagen met eon steeds wisselend spelbeeld. Halverwege d-, eerste helft k-:iam Lens ó.oor een fraai opgebouwde aanval "P 1-0, con stand, die tot dG rust gehandhaafd bleef, r,,Gde doordat keoper van Lieshout ·eon strafschop wist te stor pen. Na de rust e.,rnvank8lijk oonzGlfde spelb,nld met kansen voor beide partijon, el moet gezegd worden, dat Lens bij schoten tegen lat en paal v-rol ort; vo-il pech had. De laatste fase vras voor Postalj do uitstek0nd8 Lonsd~fansie hield echter stand on zo won Lens 8 deze bijzonder prottigo on sportieve strijd verdiend mot 1-0. P.S. Hot f0it, dat ZéJlfs Lens 5 knn struikelen, mogJ Gnkale LonsGlf to.llGn G.i0 n0g tog:n1 c':.it team aantrodcn v10or hoop gçven op een roàe lijk resultaat. 

Van het ~cdstrijgfr~nt 11 
Lens l gaat tegen -DSO vmor con bijzonder le.stieo wedstrijd tegam0Gt WE.i.C:.rbij de steun van ~un ,massale aanhang pertinent niet gemist· kan rmrc1un. V0nr kosteloos VGrv0cr nq3.r Zo0tor• acr ziG elders in de 10n rcvu0. ~·.c vor:·.:achton een iodor di0 !!laar cni~szins kqn in Zoo"tormeer 
o@ dar.tr hl)t ct:rsto · do broodnodi[:0 steun to goven; Dan ·zal het •waara tig v:cl goan ! , Het tweodo ontmoJt HVV 3 in oen wedstrijd, dfo niet veel mêi0r om ho· lijf heJft. ; o zion hier con kleine Lens zege in. : Lens 3 b·~zo.:;kt i;,:;s 2. ~:il dit toe.m nog oen klein kansj o maken, dan · dient toch boslist gcvionnon to wordon. 
Hot zosdo ontmoet NLS 2, oen lastige togonstandor. result(lt;;n van dit toam,-zien we in deze wedstrijd zosào. 

Gezien del slecht< 
ge_on brood voor 1 

Spoolt Lóns 8 v1'36r not zo als j .1. znndag, dèn n,s,g do wodstrijGl .tag( . Flaming0 s goon mooilij kheden oplcvoron. 1ünst · dus v.cnr I,ens 8. Op Ho1:1olvaartsdag gant Lens l nsar r:ippoldor, Hiervoor geldt dozÓlfè _rogolirig als togen DSO, ziG dus voor, dezc r0goling opnfouw "elders ir do Lonsrevu0. Iodcreon dus naru;- Dalft. .. . Lens 2 gaat nn:1r het hard spelend GSV 2, oen woGstrijd' ,\18:3.I'in we .alf ~st· wa::.rschijnlijk resulta'lt een g0lijkspolletj6 zien. · · ·. H8t áchtsto nnt • ~c:t opnieuv1 Postalia 7 . Het zal dit tea• n_iet· màk..1<:, lij.k vallen opnfou;-1 c,.:,n zego te bewerkstelligen. _Ec_n ptü:iterivGrdoliU[. misschien, horan? 
------
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Hot Donktoornooi voor Pu0ill:m. 
Met oen sterk Pupj_llonolftal ga2n v;e naar Gouda om het Donl:toer·
nooi te spel<rn, Do leoftijc'sg.cens voor pl,pHlen is da,:,.r v,at lagGr 
dan in DGn Haag, zodat niet àin~ volledige Fl kan dGolr:imen. P.E OPSTI]J!llill~ 

.P.A,de Haan, L.Egbc;:ts, C • .Schrc,vor, P.de VriGs, F.v.Baggum, G.·. ,d. 
Volde, H.v,Huls·;;, A,Ruüi, !I.Egborts, lv!.dc T,it, J.DisJoldorp, 
fü:~l F.DissoJ.é!.01-p. LGi_sg:i;_;_ d.lo.r.A.,Bogisch, Sairenkor.ist: 10"JQ uur op h8t Lcmstierrcin .. (v;e ge.an pGr auto) o 

Het programma_ valLllilcle A: 
J.2. - uw Donk - Lens ( veld 1) 
1.- uur Lens - DOCOS (vold 2) 

2.20 
3.40 

uur Graaf 11:illcm - Lens 
uur Lens - GDA ( veld 2) 

(vold 1) 
!, .(,0 UU!' Spart2an '20 ·· Lons ( veld 1) 
5 c - uur Vrinnar:..-r- Pcnlc A - -:. i.nna~r Paula B c:ri de 10 a:.;n 2e p::cJ.J s" 

Bn hUTJ!'1er: 2 Poule .à -- numi110r 2 Poule D out de 30 en lro prijs. A.-LS j0 g:ra<:.f:$ 00n cxtr2. woê:st.rijd spcolt~ mout jo Lur.: rüast::.ms op de 
2o plaats korr..en:~ In pc.,ulo B nom.en do vo~ gcn<lG verenigi1J.gon. deel: 
nonk 2, Bl.2.uw ZViétrt, Vrcdonburch, Goudc;, VVP, Leonldas" 
LG wed2trj j den è.u:c'3n 2:x: 7i ninu.ut, d0 f inalos ?x 10 mint"!. ten. 
31. g2lijk oindigGn '!Jeslis'S niet b.ot doolgtmidd~;ldo, r.:.a:;x wDrdGn 
1/"··ii.'scboppen g,,nomcm U st·..iks) .. Dit gebeurt ook bij oen gi::lijk spol in è.c finales" .AJ.A rm de finaloz hal0n, vmrd-t; hGt 1.vel_ haJ..f z,nvün! vc,or 
,:!,:1r.J ·we op h3t Lcristorroin terug zijn. Als WG hGt n;ct, zove::.."' brang~.n, 
s.J.i. het ongeveer 6 uur zijn" ta,2,rschuw dus jo rn;dors > à&t hot laat wo::-dt on nee• con st0vigG botorh2.c1 r.mo ~ 

--------------------------' Hot Fullspeod Pupillontoernooi. 
Eon combine.tio van P l on P 2 geqt naar Fullspo0d in Do}ft. Hot elftal ziet er als volgt uit: 

· B.v.d.:t.ans, ,L.do Jongh, ~=t.llogisch, R,Kraanen, G.Bruinsma, P.Ht,erema,t:. 
Ho:Jk, G.C+o!:"!.borg~, G,.Vr,:;:\ ... rvold, P.v.Do0vvron,L~v.d~Vclde. 
&.,2.,;_ F,Cobbon, G.Vcnaart. Lcidor: dhr.G.Kemperman. Samenkomst: 11.30 uw.. .. ingang Lont:tcrrcin( Ym ge.an p0r e.uto). · 
Le, wedstrijden duren 2x 10 minuten. Bij gelijk eindigen béslisrnn stra: :,choppen. ·,.G zijn ongeveer half zes op hot Lonsturrein terug. 
Het programma: 
12.50 Ullr Lens - Fullspeed. 
1.40 uur L0ns - RVC. 
2 .JO Ullr Dulfia - Lons, 
3-55 uur,G0na - Lans. 

Hot Hl,!SH-TOii:l.1-IOOI: 
~cns 2 on Lens 3 doon n.co 2,e;.n hot HNSH t~or!100i~ De cpstellin{;on zijn~· 

,, 
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~ Lens 2: Th.-Scykcrbu,vck~ A,Kocl~111an; F.f!ojci·, J .Helvtig, J "Verhaar: A,v.Egmond, H.Holt, H.Hoek, ï',.Eykalhor', J,Lukassen, ,'t.Petors. Res ~ L.KlEd.n--ErGtelcr" LcidG1 .. :. dhr ~ P .Epskamp .. L~f!E' 5 R-Bruggo~3.ns, F.v~Bohosmen, J~Groothuizcn) F.v.d.ErccP'ier, Th. Bruins, N.Kod, R.?.ykelhof, C.'Jervaart, !i.f,randenburg, J.J.iiddoldorp, L.Brandenbt1l'g. ~?...!. 8.Tet'ter,J, Loidcr: öh.r" C.v.d..Bae:k. H:it programma luidt als V(>lgt: ( voor lieic'!G elftallen) 11,10 uur Lens - Gona • 
. 12 .25 uur HMSH - Lens. 

1.15 .uur VI0S Lens 
2.05 uur Lens - SVGT 
3 ,20 uur Quick-Steps - Lans 

De wedstrijden dur,m 2x 10 minuten. 
Bij gGlijk einrligcn beslist het doo:..gemiddcldo. Het toernooi C:uurt tot 5 uur. 
Samonko$ voor beido o.lftallon: 10.45 uur ingang tll.lSH terrein (Vrod0-rustlaan1 

-----------------------------Van over zs0 

Port Dickson, 9-J-'64. 

Vanuit ;,;al,we. een sportgroot a!in c\s Lonsfa.milL,. 1iju ik ,·hier oGn jaar bon~ wil ik o-ns iets van me laton hor3n. Dank zij C:G LensrGvue blijf ik op de ho Jgto van hot wol en rme in 1',ns. Lsuk vond ik hot te vernonen, dat eon oud-mcdo-;:,lftallor uit mijn junioren tijd 'uitvorkor.en \'iaS om als voc:irzitt-;,r to fungc;r,m. Sterkte, Frans! Uit d0 wnsrevue haal ik hG0l v1at horinrn,ringen uit r:iijn eigen tijd van voor de oorlog. Do prettige manier waarop de hoer Juf-fermans dit op papier zGt, doet erg leuk aan, · Aan sport wordt hier niGt vee] gedaan in de Shellg;:,meenschap; maar men is doend0 een sportclub op to richten. 
He0l voel dank voor do r.3gelmatigo toezending van de Rovu0. Ann allo bekendon 0en sportgroet uit Ma,laysi<:l. 

' Piet Hoppenbrouwers. 
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D i L E N S R E V U E. 
;1;e0kblad v.d. n.K. V.V. "Lenig en Snol". 

37e Jaargang .no 36 7 mei 1964. 

Lens' ZakagGnda. 
Do: 7 moi Lens 1 naar \ippolder. 
Za: 9 mei JuniorGn 5-6-7-11-l"J. Pupillen 1-2-3-4-5-6-7-8. Zo: 10 mei Senioren 1-2-!,.-8. Juni0ren 1-2-8-9. 111Ja: 11 m.ei Clubavond. Juninrontraining. 
1, 0: 13 mei Seniorentrainin0 en Pupillen. 

De Meidagen. 
Na de barre dagen van mei 1940, g;volgd door vijf lange moeilijk0 je.ren van verned0ring en ellende, bGleefden wl.J c,-:, amGtionGlG dQ.gen van mai 1945. Ieder jaar herdcnkc,n wij de sm,irt 0n dG vreugde, de angst en de spanning. Tolkt,ns .Jron wij hen, cliè vielen. ü,k Lens bracht zijn ,:,ffer: aan h0t fr:int, in het ccncuntratieb1mp, in hGt werkkamp, op zee, in Indië. ï,lk jao.r is het aantal van lwn, die de oorl0g en de bezetting meomaaktan kleiner en is het getal groeiend van holjl1 die slechts van horen zeggen iGts v1eten. Het is goed d:i herinnc;ring aan de rauwe overval levendig te hcudon,. al he0ft àe haat ons hart verlaten; het is goed d0 herinrn,ring aan dG "mg0bmen vriornfon levendig te _ hn.?~-dcn, opdat wij niet zull~n verèJt0n. 

P.J. 

OFF IC IE ,~L • 
In ballntagc: 
No 82: M.B.H.v.Veon 6-4-1950 \;inkelstede 198. No 83: C .J. Visser 22-3-1955 .~1olwcvorsgaarde 383. No 84: M.J.'.'elling 4-11-1940 DrapGniersgaarde 72. Nri 85: P .,:t..M.".,:urkes 22-9-1950 I:rapcniersgaa: de 46. Nieuw3 leden: 
lfo 514: ,t.B .M. l··outers 25-7-1954 Cypresstraat 77. Nn 515: P.Verheesen 14-4-1954 De &.do 27. No 516: p.1 .. rn,Raaymak&rs 23-7-1954 tnlvmversgaardo 385. No 517: J .1\,J!ii.1·,elling 21-5-1949 Drapeniersg2ardo 72. No 518: A.C. A.Brirst ·27-3-1955 -,, 0lweversgaarde 353. 
Zondag i:,s. zal de heer L.Jansen het bostuur op hot veld vertegenwoordigen. 

E,Sar<1lea, secretaris; --------------Ui tslagcn vnn 2 mei: 
Junior:m: Lans 4 - DHC 3 4-1; Lans 9 -· Cc;l.oriks 1.3 1--1; Lens 10 - VGr-

.·' 
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----------- -------------burch 9-1; Verburch 6 - Lens 11 ,0-1; Lens 12 - 11a.va 1_3 1-0. PuQillen: RVC 1 - Lens 1 2-1; Lé_n'.s 2 - lfüiD 1 l;-ü; VVP 3 - Lens J --e-8; Lens 4 - Rijswijk 2 H!3Si 2 2-2; 

' 
- Lens 5 J-2; VVP 4 - L<,ns 6 1-J; Lens 7 - Or.Blauw 2 1-7; Lens 8 - G18 7 1-1; De 5 soni0renwodstrijd~n violon in het water. (0, sch ,ne l' . ') .. eJ.. - - -- - - - ..., .. l,at te ·,,ach-~en sta,-,_t. Op Hemelvaartsdag trekt Lens 1 naar ;;ippolder, waarbij r,nzG jongens aan de goGde kant van de wip mneten gaan zitten ,,m do rest van de competi ti3 inter:dssant t0 houd.on. Zondag k,mt Te liorve bij Lens 1 0p bezoek. Toen· wij nog aan de k,p stonden, kr0gen rre van de a.s. gasten· eon gevoelig pak slaag, ofschoon zij toon de, rode lante.arn droegen. Er is sindsdien ,;el een en ander veranderd, wat 0ns reden geeft tot optimisl'le. Het twewde ontmoet oJk al een club µit de onderste roginnen, nl. La,;,kkvmrtier ·4. Thuis werd het eon boneuwde overwinping. Ook nu zullen nnze reserves de punten niet cadeau krijgon, al zijn zij aan hun stand verplicht zó_ beiè,o naar huis mGe to nemen. · OniE>vaars 2 knmt biJ Lens 4 op bez<JGk. De stand doet een 'Werwinning voor de gasten vermoeden, m,atlr je kunt no')it watcn hÜc oen koe eun ·.: . .: · ~ha.as vangt. . Lens 8 trokt naar Fla'!lingo's 6. Bàiqcn hGbben zij 8 punten. Gezien de strjjdva0-rdieo ecost van de m~nQn van. Arn"ld Poels, g..::lovcn wij -~.L., bnn ovo1•~,,jnninr.. 

Samen 291 jaar LehSlid. In afrachting wat de ko!!londe wGkon ·misschicm n-_,g mo_er wJ.:-1,m te zien e;ovon, kumhm wij nu oen·s !:'ij zen "P eon prettige. bij zonderhcid, die ..,ns is opgcvallan naar aanleiding van het artikol van · Ap Hr.ppenbrouwcrs in WnsrGvuc no 34. Ap vertólt daar· in .:on statis~tickje ov;:ir hot zevende, het kampio,;ns_,lftal, hnov0cl jaren de .spe- • lers .lid van Lens zijn: van 16 tot JO j-aar •....... Jo zou kunnen __ g;c,g- _ ,;c..n: commGnta!:r overbodig! Maar h'Jezèor die cijfors niets a2n· duidolijJ,-.boid te r-ensen 0vc,rlaten en hun iJigen taal spreken, ik wil or t,,ch ov,,n- bij stil· sta.in en erop wij zen, h0c deze twaalf Lensvrien,'en hebben ver:';taan wat hc,t z0ggon i•i-1, dat " _ trou moet blij eken'! •. iJ;:; moesten heb ik als kleine jongen zien komen op do \.oenàdagmidd::g• club, :bij do zat0rdagse, later bij do z-,ndar,se juniorenwedstrijdon; nu brengen zo hun eigen kindorcn mee naar hot terrein, ·waarqp zo. • cvon do.rtol als waleer hun sportvreugd willen beloven in een vriend- · s\~hnp{-iolij kè gcost sc.mGn tegen ( o.f moet ik zGggen: r.ièt?) gelijkgcST,.,mde tegenstanders. Ik wans. hun - mot Oëln tikkeltje afgunst- n0g v .. ,1 jaren'diu zelfde vreugde np de velden ·toe. 

• 

~ . n:i.lve aan hot zovunèG kr:.n mon rOk' in èo 0pstelling vaq. téhê 1 on· :· .:.:-~ 



PROGRAMMA SENI0F.El~YIJR ZONDAG ·10 \P.I 196,1 

2r,:!: UUI' 10::iS 1 \.· Te \'lej:"fd 1 Veld 1 geb.1 lok.6/4 .. · 
12,- uur LaC.:kkwari;icr ,l - Le21S 2 
12.- UU'i:"" }"J(:,n• •!. - Qrdeï_raart:J ~ 
2 . .:. ·uur <~ila:'":li:ig6' s 6 - 1'ens n 

Terrein wordt dondèrdag bekend gemll,8,kt. 
Vald 2 geb.1 lok. 5/3 

DE OPSTELLINGEN.: 

Terrein Spr1rtparp Prinses Irene Schaapweg 
Rijswijk. 

. Lens 1 C.v ,d.Eee'.:,H.Heket ,J.v,d. lü1aap,H,Dietz, R,Roodbol ,J, Ras, W, Venderbos ,J, v.Dijk, 
H,Roodtwn, \V, v .Eyden,H,Jac•>bs ,Res.R.de Waart,A,Linneweever,G,Kempernian. 
Samenk:,mst: 12 uur t,h.v.dhr,C.Franke,Vledderstraat 132. 

Lens 2 R.de Vlaart,'i'b.v,Kleef,H,Kemper,M,v.Zilfhnut,W.Hansen,R.Bl~k,G,Looyestein,H,P,v,d. 
Spek,B.Hs.~d~ichs,J,v.1,Kleef,P.de Haas.Res.H.Nieuwenhoven,M.v,Helvensteyn. 
Leider:dh·?, 1 ·Ge Mev. · 

Lens 4 P.Gulikers ,L,1!1nsse;, J. Veldink,J .RiemenB.Steyn, C. Veldink,J ,Wi tting,M,Bruinsma, 
F. Burghc•uwt ,N, Drab be, W.Burghouwt. Res. F. Duym, P. Schulten.Terreindienst: L, Hanssen, 

.Lens 8 D.v, Liesc;,,11t ,E. Warfüerdam,A.Poels, W. v .d,Laan,F.Bierhof ,A.Buys ,C.Kras, H. v.Dijk, 
R, Gelr.utf, A. ,Tanssen, J. Grceneveld •. Res .H. Lüling. 

Afschrijvingen vóór ~aterdagavónd 7 uur aan dhr.J.Linneweever,Slijkeinde 21,Tel.639090, PR0\,RAMMA SENIORE:, VOJR MAANDAG 18 MEI 1964(2e PINKSTERDAG) 
Eventueel r."g vast te stellen wedstrijden voor 2e en 3e elftal. 
12e- UU2 1cr.~ 0 - D.H~C,;O 

PROGRAMMA JUNIOPési,j ,;ooR ZONDAG 10 ,.~I 1964 
12 ,- uu,. ;:~-~:.·, ·1 - Lens 1 Terrein Vlaalsdorperlaan 

Terrein te Leidschen~am 
Terrein Hengel~laan 

12. - um: F.l"..'1.VV 2 - Lens 2 
12 o - w.1r t"::n:,01"Wijk 3 - Lens 8 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 .A.v,d.Leeu,;,J,de Heer,C.v.Egmond,W,Verbarendse,H.Mesker,C.v,Baal,F,Vlubben,J.Engle

bert, W, Kc0ür.a:1, 1. Riemen, H, Zoet. Res .F. Mesker, H. v. Leur.Leider: dhr.A. v .Gastel. 
Samer'.lrnmst: 1 ~. !/) uur inga.'lg Esdo-terrein( tegenover ingang Renbaan Dv.indigt) Lens 2 Th. Suijker:,,_,.ij!i:,A,Koelema..,_, F .Meyer,H,Hoek,J. Verhaar,H.Hol t ,R.Schlüter, J .Ravesteyn, 
W .Ey1rnllioé:',;;, k.kassen,it. Poters, Res .A. v .Egmont, J. Helwig. Leider: dhr. L. Janssen. 
Same."lk:ms-;;: 1 1, 10 uur Vel.1wepleiÏÏ:-. •· 

Lens 8 A"de Vrie:i, ';. ,.-. d. Geld, Q. Ysebra.'lds ,F.Neecke, R.de Jong, R. Wilmot,.Th, Duys ,F .Herremans 
C.Roodtli':J .,,I.l.[ejan, R,Blok, .Res.J ,Jr.nker, C.de Jong.Leider:dhr.Herremans. 
Samenk·md;,, 1. 40 uur cp het-Lens-terrein. 

PROGRAMMA JUNIOä~:':-:;ociR ZATERDAG 9 MEI 1964 
3,<,5 uu~- ;:;,·,-;J.).,Altius 3a - Lens 5 Te~rein Hoornpark. 
3.45 uur Lrn.s 6 - Lens 7 G 1 1 6/5 V 1 

:•c,:s 9 speelt zondag in het D0NK-toern0ni. Zie aldaar. 
2.30 uur Vo2.·, 9 - Lens 11 Terrein te Wateringen. 
3.45 uur Len:s 13 - H,B,S.17 G 2 L 5/3 V 2 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 5 R,BruggemanJ,Th.Bruins,~.Gr~othuizen,F.v,d.Breemer,H.Rothkr~ns,N.Koot,R.Eykelhof 

Lens 6 

Lens 7 

Lens 9 
Lens 11 

Lens 13 

C. Vervaar.t, H.Brandenburg, ,ï.Middeldorp, D.Brandenburg. Res. J .Heins ,Leider: C. v. d.Beek, 
R.0vectoom,J,Lieshout,J.de Waart,R.Ravesteyn,F.v.Boheemen,H,Suykerbuyk,F.Straathof, 
M,Brt.eke ,R, v -B::oekhuizen ,s .Tettero ,A.de Br<.uwer. Res. J .Mulder. 
G,Cra.T.a,J, v, d, Zalm,A.Du.,vm, C. Eeabel ,A. v .Es, J ,Nuyen, R. de Groot, J. Janssen,H.Hassing, 
A, Clasaoon, J. Smeele. 
Zie D0NK-:t::G~"nooi op z0nc".ag. . 
C, Grimbergc:1, T. Heerschop, J"Hol t ,B.v.d. Sprong, H,Egberts, G. Stevens, H.Crama, J. de 
Jongh,B.E~oeveen,H.Bijsterveld,A.Luscuere.ResJ.Blok,A.v.Essen,Leider:C.Vervaart. 
Samenk0ms-t:1,50 uur ingang Lens-terrein. --
C.Gz·oen, P. ·,r, d, Berg, J .Kaandorp, P ,Bremmer, H. Verbarendse,P. v. Dijk, C .Blok, Th. Thomas
sen, J ,Sch:1t ;,., ,f', 1:elvem:tey,n, C,Lamot.Res.A.Eykmans ,R. v. Wassem. Leider:dhr,A,B.LOk, 

PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 9 MEI 1964 
1. 45 UUR Lens P1 - Virn P1 
2. 30 uur.· i.2ns P2 - die Haghe P1 
2,30 uur Lc..n~ P3 - D.H,1.~2 
1,45 uur S.,i!.S.H.P2 - Lens P4 Terrein Vrederustlaan. 
1 • 4 5 uur Lenc P5 - Juventas P3 
1,45 uu;: Lens P6 - V.C.S.P4 

1,45uur de Fla:ningo'sP2 t Lens P7 Terrein Schaapweg. 
2.30 uur' Lens P 8 -- R.v.c.(vriensch) 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens P1 P.A. à.e :!a,-i.:.'1,:,.Egberts, C.Sc;:n·over, W.Ifouwenhoven,F. v.Baggum, P. de Vries ,H, v.Hulst, 

J.BruinsS1a,H"Eggers,lJ,de Wit,G.v.d.Velde,Res.B.v.d.Lans,C.Stapel,C.Versseput. 
Leider: dh•:., J·.Bcrsboo.J. 
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Lens P 2 B. v .d,Lan~ ,l?,Disseldorp,R.Bogie,c:;h,R"K,,i,ane!1,C, Crrnnterge,·P.Heerema,A.Huis,.A.-Hoek, J .Disseldorp,P. v.D'levei-e:i, L.ë,,è.. Velde,[Jeider:ä.hr, F.Disseldorp Sr. Lens P 3 P.Mil tenburg,H.Donl:e::s, G, V:..•e,:eve~cd,l' ,BJ an.lrnn,L. de Jong ,C, v.Deelen,P ,H'.)p,T.Resodihardjo, F, Cob ben,G;·,e;:-va?,:0
-;., P., Pete:·G·!!~~" P, F. de Haa-.i. Leider; dhr. J, v.d. Knaap. Lens P 4 R.Bos 1G.Blokci ,11. SohnJ.é;ens ,J, Keet::na"'l ,H,v .3erlo, P ,Gormont ,R.Hoefa'tagel ,B,Klein Breteler;M .. -..'r~J..,HOl. .. st Î J "Rientjeo J !I..,L::e~·c:-inf;c Lei<lff .. ~:dhr.Lo Pinksè: · Samenkoms'è: 1,,-j,5 uur ingaug Lons--tar!'ej_n. 

Lens P 5 EJ.,v.d.Broek,B,de Vries,P.M1r.!d.ers,P .• ,îu.'1gsc.hlliger,A,Reewijk,C,de G::aaf,R.Geurtsen, J .Englebert, P.l\lein fü:etelor, F <1.e Kl.e;y-n, C,Groe11.Res. H.Pechler, Th.Booms. Leider:dhr, P,·de·Haár<; . --
Lens P 6 VI.Hesen,A."Flohr.,J., v.Beve::e11,R, Vi;~\esteJ'!l,H.Janssens, P.l!eynen, Tll,Mars,F. de Vos, F,Klink,J ,.Meysbergl1, B. v.Gorkum, Ros.P.Eg'!ler'.s ,J .Egberts.Leider, dhr. C.de Heer, Lens P 7 N,Hoefnagel ,H. v.Dam,é,Bloh,F. TheurÏü::se;1, l'!.·r ,.d.Er0e ,A. v ,d.Ley·,H.Rimmelzwaan,F,F. v. Aardweg, H" Schwab ,?l. Thellnis) R .. Kooke. Hes,, P" v" d. ... Steen, P. Duyn., R. Be.t>ckenkamp. Leider:ahr. G,Kemperman. Samenko:nr.t: 1:-~ëï uu:c l!engelolaan hÓek Loevesteinlaan. Lens P 8 P, v,Domburg,R. v.d. Steen, L •. R(,thl,rans ,M.Kop!)enol, J .Asselman,J ,Pellikaan,H.Jar.llllilat, E,Verscho0!',B,Hoefnagel;II.9vertoor:i.!le~,N.Dijsselbloen,M.v.Dorp.Leider:J.Witting. 

. ATTENTIE JJNIO:l'fü EN PU211LElJ! 
· AFSCHRIJVINGEN:vóór vrijdagavond ·7,30 uur. aan dh::,f\.v.,Ga~tel,Tomatenstraat 166,tel.339900 ( telefonisch ij,lléén vrijd~~avond tussen 6. 3C m; 7. 30 uur). R.Brandenburg :ty~rdt ,in vei·be.r,d met zijn houding op zondag 26 april, tot het bestuur een bèslissin[;' gc:1ü"lle~_ l1eeft;:;-iie·G mGer opgestelda 

HET D0:,K-TOEB.;JOO I 
""···--·-Zondag 10 mei neemt Lens 9 t1eel a:;i: b.'.lt t~e,:-;1ooi va'.'! DONK in Gouda, De opstelling is als v,·,lgt: 

P.dc Jongh,H" VZ:.."'}1G't.l3d, R, ...,,. d.Be!Il-G ,Roliicuwe:1huis 'IR" v.Bt:'heemen,J oFretz,A,Hr,p,A. Jans se E~Bakka~s 1 A,JK0::-tèk8.a'J, W. Keetma~1.,, ReJJ,. ·1• •. ~~c"r::•c~·"L1.,::ven~ · ' Samen.1<:omst:10.30 uur Pj) het Lens·-:-i~rrcin, Leiè.er:dhr.J.Borsboom, HET PROGR.AJ.ll.!A: · ~- · . veld 
12.20 uui· Blauw Zwart" ... Ler..~ ?, 

. · 1,/10 Lens Rava • ", . uur - ' '2,40 uur Dc,nk - Lens 2 
•, 3,20 ut,r G.D.A. - Lens 1 

4,40 uur Lens - Excelsfor '20 2 ,; --1 

Om 5 -uur spelen de nur.mers' 1 e!l 2 vf!:11 deze poule tegende nUlllllle:::s 1 en 2 van de andere poule •JID de 1. en 2e resp. 3e en 4e prijs. In de andere pcule zijn ingedeeld:' Donk, Docos, Spartaa.-.i' 20, VrEi1lenburch, V.V. P. en Ae-1lus. 
De wedstrijden duren 2 x 10 !'!i>1ute:1.,6.e finalewedstrijden 2 x 15 minuten, t Als we t0t de finales doordi·ingen, zv.l het wel 7 uur worden, 0roor dat we weer terul": zijn op het Lens-terrein. Waarschuw d,is je ::uders ,dat het laat wordt en neem een flinke boterham mee, ~- · · · 

--------------.------------~--------- ~ ~--· --------

------- -------·-------

. _.; 

,· -··------
---····--' ' 
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--------:----------------....::...i-..---------Lens 2 zien, dat besturen en juniorencommissies niet vergeéfs hebboh gewerkt. Op één na zijn allo spolèrs van het eerste en op twee na alle van het tweede elftal als Lensjunior hun voetballoopba11n begonnen. Nu mogen zij met gerechtvaardigde trots viij zon op de prachtige plaats van hun elftallen op de ranglijst. Ook zij plukken d,o vruchten van hun trouw, die vriendschap on saç1mhorighoid kweekt, eigenschappen die het ook aan de nieuwelingen, aan hen dus di,;; van elders kwa:n.Jn, ge:nakkelij k maakten zich in onzà kring thuis t0 zijn gaan voelen, Hot is bekend, hoc jong Lei;is al velo_je.ren heeft kunnen pr::,fitoron van de activiteit van de leiding: !fat is bepaald haxtvorwar:nond to mogen ervaren, dat niet tevergeefs wordt gearbeid. Dan geldt niet alleen de vermaning: Trou moet blijcken, maar dan blijkt dle trouw inderdaad.' 

P. Juffärmans • 

Zo h,nrt h0t., 
Trouw moot ook blijken ,in, do opkomst Vil.tl de spelers bij do, vmdstrijà.JU, Je buho0ft v1a2rlijk niet vergrijsd in de d,i0nst te zijn ~~ constant blijk van tro~w.to gevun, zoals afgÛlQpon zatoraag_ iê gabl0ken in het kamp v,2n' ons j,,nga volkje, , Terwijl bij vorschillondo verenigingen d0 tolov'isio-uitzending van do b.oroomd0 Eng0ls0 cup'.vedstrijd 00n grotere a::uitr-:akkingskracht bleQk to bezitten dnn de oigonwédstrijd, mochten wij van j"ng Lens hot tegendeel ·•opmerken: geen afschrijving.Jn on geen v~rzuimon. Hoeden al! ---- ---·-------30 doolpuntGn cadeau. , H0bt U het ,Jok golozon, dat S.H.S. volgens de trainer niet. minder dan 30 doelpunten zo m~ar,cadeau hooft gogeven. Hot klinkt niet leuk. En wellicht had or a!',n kunnen worden toegevoegd, dat de voorhoede - het andere komt op rekening van do verdediging - '30 doelpunten om zeep gebracht hooft. Als de S.H.S.-ers hu eens op minder gulle wijze Sintorklaasjo hadèon gospeold, Ik mag or niet a,rn donken. Stollen I?ij cns de plaats c,p do rangl{ist voor bij zo'n do0lpuntonvrotorij. Ik zie de lozer al rneos•uilon. En toch zit or wol iets in do opmerking van do S.H • .S.-trainer. 1',e mogen hcms wol aannemen, da! zijn mening op goede; grond berust. Hot past vnlkomon bij onz0 eigen bcv1oring van enige Lensr-:;vuos t.orug, dat Gr tG voel ontbreekt aan do nauwkourig-l10id in ons spel. Tallozo voetballers bezdmdigen. zich aan 00n stunteligo sl0rdighGid in het ontvangen on doorgeven van do bal. En dHt kost voor 'oig0n goal doelpunten on belet voor'hot dool van do tegenpartij hot : gewenste sc;:-:-ron. 

Hee hior v0rbet0ring in aa.n te brengen?· Voor sommige clubs z~l d0 pan..r1ingr:;cost0r ciisschion rao.d r.! 1-'et. schnf'fQ!l, Ma~r bij ons is hot 1~:·~k, dn.t iod'.:r8 spel:;,.. èrinr i:!?iu.~ --~-Ll:· '. D .-~-.•,c·. , ... •1:.~; _': :- - t1 - ,.. -~"' 7j ~ .J. 
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-+--. ·-------- ----------t0brtkomingon zo good m~gelijk gaat wegwerken. DM.r oefening wordt dG kunst vcrkreg0n, ook menige moc,ilijke kunst. Vootballon is nlet alleen maar zo" n beetje ballotja trappen. Er zit hcol wat moer aan vast, zo voel, df.t or om met succes aan hot spol àeel to nemen z0lfs voor eon uitnamende speler intensiovo annde.cht on gercg0lde oefening broodmdis is. En dnn is er nog do noodzaak van eon goode sfeer, die do spelers aut~n:atisch tot activiteit prikkelt. Ja, 'Jr staat voor lolding on spelers nc,g hoc:l W'lt to vuur. 

P.J. 

gog 00ns: de Keopcr! 
Bij keopon dcnk0n Wl.J op do eerste plnats aan de verdediging, waarvan de doelbcmakor hot hocfd is. Maar het kan goed zljn erop to wijzen, dat '3.c keopor tovenà C:eclnecmt :!an do aanval. De klasse-koepor h3-3ft or eon g,,i;d besof van,d3.t hij do q-:.rsto fase ven con aanval inleidt, wannr::Jr hij da baJ. met oen trap nf OGn v10rp naar cc.-n vrijstetr,r::L, pr.,rtij f,;cn0"t dirigeert. Het zal he• niet ste:;ds goluldrnn, nanr 00n intelligente doelman zal in volc gevallen 11Gl eon mannetje vind0n, vr)'·1r wio hij de bal bestemt. 11 Asje blief, k0r0l, doJ er v1at mcu 11 • 

Lu.ii:ra~.k weggetrapt z'.1.1 do bql vank onoiddellijk een prooi van C:o tegenpartij wordGn, die zol1àur aan ê.e pct to tikken or een dankbaar - t;cbruik v.111 cant maken. ::ij hebben hot meegemaakt, dat nauwolijks ,Jen s0condc later e.::tloolpunt v,crd. 11 Dank j c b0leefd, ko.zpcr-! 11 
Eun uittrap - van do grond of uit de, hand - mag niet moc:r tijd koston dan onvermijdelijk is. Daetrom is do vuurpijl, die het tussenvdo stcrron gaat zackon, ni0t te vcrki"Gzen. De volmaakte trap zal vvcl illusie blijven: oen moeilijk onderdeel van het keeporsbedrijfo. Maar -.,Je zi2n er genoeg, die wc eraag met eon ruime voldocndo ·waarderen. Stre,k, ver, niot hoog, on gericht! Keepers, doet da~.r oens wat aan. Je "igen g,,odo werk zal je ongetwijfeld doen stijgen in aanzien bij je kameraden, je" tegenstanders v1ordcm er wanhopig on:::0r, het spol wint aan schoonheid. 

P.J. -------------------

• 



:0. E;_ L E N S R E V U E .. 
·":eekble.d v.d, R.K.V.V,'1L2nig on Snel" 

37e Ja~~·g::i'lg nn J7 l!, r.wi 1964. 
·-"'-'-=-=''-'c-.c==------- .. --=- ===·--·---·-· ·- ~·-====""===-=-"--.=· =·-

Ma: i.G ;:i;1i Sen:t0ran 1-2-3--6---8. ,Junioro:i ~ .. 
r,1; 19 rr.ui L3n:; A-5-9--10 11RaJ'.' h:i.lJ. 13m ~= 
,n -~ 20 J\2·i Sor.i0r0.:l'~rair..ij.1g e~~ P1..:pil:en ~ 

Pj.nJ.?tersm-
.. Tie;1 c1.n.gcn wachtten zi.j in gr'Îte spar,n:i.n~ <ip da kom;;~ _vr,1:n de 

Tr~0wlier, ·de Leiliga Goes·~, Die hun dn0r du Ecor Ject:.s zolf ,pas belrlofd~ 
Het 1J1nran sp~~1l1ingvcllo dç!gan, n2.ar de boÖinè.iging VJ?..,~rvan l3 a.p-istelen 
w0t g'rori.::.· vt::n·l?-nf..:cn m00t.on ~lG bb0n uitgezien n ï::c ang:: t, c..:n dB !1'-dginç--}1m zich 
in afz0ndc.ci1ïg ve.n dG omringende wereld af ~o schelc1-3a, v?-~lcn in eGn sl,9,g 
van hen af, toon do Heilig0 Geest over hOn Y!as gekt"\[ron en •sij 1vcrden ve~•:
vuld van Zi.in kracht. Van t,i0n af gotuigd0n zij in w..,nrd on hP.nd0ling van 
hun Moes ter, de Hoor J esus. Hij had hun 0011 v,icorbeeld gege·ton. 
Onk wij in nnze zwakheid hobb,m élc kracht van G..,ds Hei Ugc C00st n')dig om 
iets gneds van ons leven to maken, 0m yn~r andoren iets te beteken0n, nm 
in wnnrd on da'l.d te gotuigen van nnz0 He3r Josus, nfot alle,m in do engo 
besl 0 tenheid van het eig0n vertrJuwd0 milieu, me.ar overal waar wo mensen 
ontmoeten~ 
Dagelijks vragen w1J do.H0ilige Geest om sterkt.:,, wijsheid, g<Jduld. 
i:ingcn np het k<1mondo Pinksterfeost de rijke gav0n v,in do Geest nvervloedig 
ons aller dool zijn. 

OFFICIEEL. 
Schnrsine.,_ 
I.v.m. zijn gedrag t.n.v. zijn leid0r·is R.Brandenburg 
vn0r tweo ma"ndon geschnrst. 

por 26april.1964 

In b.q] lotR«Cl: 
No 8:, C.J.Visser 
Hn 84 M.J.\elling 
No 85 P.R.M.lnurkos 
Nr, 86 H.J .M.Nadnrp 

De heer Stjefelhagen verz'lekt 
die hem n'>g ie'Gs verschuldigd 

22-.3-1955 
4-11-1940 
22-9-1950 
2.3-4-1952 

1\ 'llwoversga'élrdo .38.3 
Drapeniorsgaprdo 72 
Drapeniersgaarde 46 
Hoenderl<tan 11 

E.Snr0lea, secretaris .. 
i.v.m. z1Jn aanstaand vertrek aan dcgonon, 
zijn füt binnen 14 dagen aan ho'll te betalen. 
Hartel5.j k dank bij vnnrbaa t ! 
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Nog ovfilLen dan uitblazen. 
Sinds we de laatste revue scgreven, is er wel een en ander gebeurd, dnt ons bezig geh0uden heeft. Daar is allereerst de geslaagde versnollingsactie 0m de Lonsrevue n0e v0or Hemelv'l.artsda[; op de hnnderden adressen bez0rgd te krijgen. Verder was er oen originele gedachte nnt1d.kkeld 0m eon gr,rt aant,ü suppnrters naar l',ippolder te krijgen. Le pnst hc:;ft het geweten, dat Lens waakzaam was. Dat het geho,.,pte succes niet werd gebnekt, staat hier helemaal biuten, is niettemin wel te betreuren. ,:.ij werden d00r de 'i.ippnlders gewipt. En onk Te · .. erve, dat nog steeds voor zijn behoud mo"st strijden, moesten wij no6 een puntj" toestaan. In de Lensrevue is wel eens geschermutseld over het al of niet vmnselij k zijn van vroegtijdige kampi-Jensdromen, alth,rns het neerschrijven ervan. '.:ij hebben ons er niet aangewaagd, m'tar bij het v'lrderen van do c~mpatitie werd nu en dan toch wel quidclijk, dat or een kans in zat. Doch n,a, de enerverenda erv,a,ring van verleden jae.r m0est mem de verwezenlijking van een langzaam gr0eiende vorw<ichting bijna utopistisch n'lemcn. Het was eigenlijk te m0~i nm \vaar te zijn. D11t 0nzc vo0rtrakkors niettemin een alleszins verdiende en eorv"lle tweede plaats hebben bereikt, mag tnt tcvredonheid stemmen. D0 leiding en de spelers mogen weten, dat met waardering ~;ordt gosprnken nver de manier, waarop d0nr training en spel D'l'lr de t0p is gostre:,fd. Al kunnen wij o.chtGraf dit of dat betr(3Uron, al zal misschien iedore speler bereid zijn zijn tek"lrtk0 mingen tne to_ r;ev0n, in grnto lijn mag n'lar waarhoid W-"rden 1:;ostold, dat hot elftRl do k<ins op het kampincnschap niet lichtvaardig hoeft vergn°id. En natuurlijk v,illGn 1nij ann Spf)orwijk e;-1.arno c,nzo 0prochto· BGlukvmnson 'l<".nbiedon bij hun f·,rtuin, dat 0nzo nous vn°rbij eing. SP'"'rwijk hooft hot k'lmpi0 onsch0.p np eorlijkG wijze bcvnchton. ,ij wensen nnze spc,rtievo buren con e-:>ed succes in de d0rde klas. 

P.J. 
-----------Uifalaf,Gn van 7, 9 <an 10 moi. l96L 

S•ani"r"n l,ipp0ld0r 1 - Lens 1 ·1-0; GSV 2 - Lens. 2 3-0; Post:ilia 7 -Lans 8 Lans n.n.; Lans 1 - TG ·•,orvo 1 2-2; Laakkwnrtior 4 - Len~_ 2 4-:,; Lons 4 - Ooiavae.rs 2 3-4; Flamin,p 's 6 - Lens 8 0-.3. , Juni,.,ron :i:.sdo - L0ns 1 1-1; ,ll(A\'V 2. - Lens 2 4-1; Spn0rwij k :J - Lens 3 2-1; Sompcr f.l tius 3a - Lens 5 0-2; LGns 6 - Lens 7 0-4; Velo 9 -Lans 11 :,-0; Lons 1.3 - Hi3S 17 0-2. 
e.'unillGn Lens 1 - VIOS 1 1-0; Lens 2 ·- c1iG Hsehe 2-4; Lens :, - uliL 2 '•-2; Hlil5l! 2 - Lens 4 0-4; Lens 5 - Juvontas 3 4-0; Lens 6 - VG:, 4 '.-1; Lens 8 - ,i.VC. 0-5; 

v~n hc,t '11eilstriidfr•,.,nt l 
Jt ;erstg zt:e zijn lnntsts nng n2.nv:ezigo knmpiocnsr:tspir:i.tio in ronk 



HET H,M,S.H,-TOERNOOI. 
Lens P 1 en een pupillencombinatie spelen zaterdag in het H.H,S.H,-toernooi.Het 
programma is als volgt: 

veld 1 
1,40 uur Lens Pcomb.- HMSH P 2 
2,20 uur Quick Steps P1 - Lens P 1 
3,20 uur Vios P2 - Lens comb. 
4,- uur Lens P 1 - Gona P 1 

veld 2 
Lens P 1 - HMSH P 1 
Quick Steps P2 - Lens 
Vios P 1 - Lens P 1 
Lens P comb - Gona P 2 

P comb. 

De uedstrijden duren 2 x 7½ minuut.Bij gelijk eindigen beslissen strafschoppen door 5 verschillende spelers, 
D"i OPSTELLINGEN: 
];,_~s· P___l P,A.de Haan,C.Schrover,L.v ,d. Velde,H,Eggers, F,v. Baggum, P ,de Vries,H, v.Hulst,G.Bruins

Lens P 
c0mb. 

ma, l7,Kouwenhoven,G, v, d. Velde,H, de Wit.Reserve:L.Egberts.Leider:dhr. J,Borsboom. 
P .l,!il tenburg, F ,Disseldorp,R.Kraanen, P ,Heerema,L. de J ongh, P. v .Doeveren, T .Resodihardjo, 
A.Hoek,F.Cobben,C,v.Deelen,J,Disseldorp.Leider:dhr.A.Bogisch.Res.P,Hop, 
Samenkoms,1:voor beide elftallen 1,- uur ingang Lens-terrein, --

4 JUNIOREN.ELFTALLEN NAAR~/ILLEM II 
Met onze twee hoogste B-elftallcn en de wee hoogste C-elftallen gaan uo op 

dinsdag 19 mei naar Tilburg om een 11edstrijdscrie te spelen tégen do sterkste elf
tallen van Willem II uit dezelfde leeftijdsklasse. 

De büs vertrekt om 9 uur van het Lens-terrein.Wc zijn omstreeks 6,- uur weer 
terug.Maar als hot mooi 11ocr is,docn 110 op do terugweg nog even"Dc \'laranà.ë" in 
Oosterhout aan en dan uordt het ongeveer half acht.Zorg dus voor voldoondo mond
voorraad,uant or staat gccn diner op het programma. 
Wc spel= de volgende wedstrijden: 
11,30 uur Lens 9 - Willem II C 2 

Lens 10 - Willem II C 1 
12,20 uur Lens 4 - Willem II B 2 

Lens 5 - Willem II B 1 
1,20 uur 1/illem II C 1 - Lens 9 

V/illcm II 111 2 -
0

Lcns"10 
2. 15 uur Willem II B 1 - Lens 4 

Vlillcm II B 2 - Lens 5 
lJE OPSTELLINGEN: 

~"~ 
1 I oèls 10 .. , 

J.de Waart,H.v.Leur,D.v.d.Stecn,P.Schoutcn,H.Moskor,C.v.Egmond,G.Raaphorst,~.Cobbcn, · 
F.lilesker,Th.Brochard,J,Heins.Loider,dhr.A.v.Gastel. 
R.Bruggcmans, Th. Bruins, J. Groothuizen, F. v •. d.Brecmer, H.Rotl,lkraJ".B, N ,Koot,R,Eykelhof, 
C.Vervaart,H.Brandenburg,D.Brandenburg,Lcider;dhr.C,v,d.Beek. 
Ros.~', v. Bohocmen, S. Tettoro. 
P.dÖ Jongh,H,Verheugd,R.v.d.bt,R.Nieuucnhuis,R.v.Boheemen,J.Frotz,A.Hop,A.Janssen, 
E.Bakkers,A.Kortokaas,W.Kootman.Leidor:dhr, J,Borsboom. 
A,Vcrvaart,D.Gootjes,J.Colpa,G.de Hoogd,K.Schouw,P.v,d.Aar,Th.Hoefnagol,C.v.Volzen, 
J.Wobbers,B.Kool,D.Holt.Loider:dhr.E,Sarolca. Ros. W.Kourronhoven. · 

DE TRAINING 
Op dinsdag 19 mei is or i.v.m. onze trip naar WiUem II geen training. 

Verdor geldt het volgende, op donderdag 14 mei is er voor hot laatst training 
voor de A-klasse,Ook do B-klasse training is dan voor hot laatst. 

De C-klasse training op maandag is ook afgelopen, evenals de C~ltlasse 
training op dinsdag. , 

Voor de jongens uit deze tl1ee trainingsgroepen bestaat 11el do gclegonheid 
voortaan op dinsdagavond v"n 7,- tot 8,15 uur con onderling partijtje to spelen. 
Er kan op dinsdagavond tus;en 6.- en 6.30 uur telefonisch \lordoh geïnformeerd of 
het vold•goedgokeurd is. 

";lftalavond voor Lens 11 
Op dondordag-21 mei is er in ons clubgebom, olftalavond voor Lens 11. 

Ioidornbijoenkomst 
Bij het einde van de competitie \ril de juniorencommissie gaarnè een -informcle
bijeenkomst beleggen met do leiders van de ju.vdoron- en pupillenelftallon. Dit 
zal zijn op vrijdag 22 mei. Nadere g<,gevens volgen. 

Juco. 



PROG-RAf,r,'.A SENIOREN VOOR MAANDAG 18 MEI_ 19~4(2Ei P.INKSTE!RDAG) • 
2,30 uur D.S,Q.1 - Lens 1 

12,- uur Lens 2 - H,V.V,3 
Zaterdagmiddag 4,- uur A,D.S.2 - Lens 3 

2,- uur Lens 6 - N,L.S,2 
12.- uur Lens 8 - Flamingo's 6 

I>:i:J OP3'.J:'EIJ,HTGEN: 

Terrein Zoetermeer Reis per bus. 
Geb.1 lok;5/3 veld 1 
Terrein l.!onsterseweg, Loosduinen. 
Geb, 1 lok, 6/ 4 veld 1 
Geb.2 lok,5/3 veld 2 

1ens 1 C.v.d.IÎeek,VI • .Hansen,J,v,d.Knaap,H.Dietz,R.Roodbol,J.Ras,W.Veiiderbos,J,v.Dijk,H,Rooduyn, VI. v.Eyden, B,Hendriohs.Res,G.Halleen,J .l,!eyer,J. \7i tting, Lens 2 R,de Waart,Th.v.Kleef,H.Kemper,1!.v.Zilfhout,c,Peeters,L.neridriohs,G.Looyestein, l.i,v.Helvensteyn,H.P,v,d.Spek,N.Drabbe,P.de Haas,Res.L.Hanssen,P.Burghouwt. Leider:dhr. L.te Mey. Terreindienst: Th,v,KJ..eeL- . . . Lens 2.' P .Gulikers ,A. Thcmas-,J .Meyer,J .• Riemen,C. Peeters ,B.Steyn,J. Wi tting,J. v. !G.eef, G,Halleen · F .Burghouwt, H,Nieuvrenhoven,!(es,J ,Brussel, \J,Burghouwt. Lens 6 A,Verbarendse,F.Duym,E,Löwensteyn,H,Vroomans,J,Brochard,A.v.\îeers,J,v.Bussel,C, Kras,M.Bruinsma,L.Janssen,C.-Nieuwenhuizen.Res,M,Davis,P.Schulten. Terreindienst,E.Löwensteyn. -Lens 8 D.v.Lieshout,T.v.Domburg,A,Poels,E,Warmerdam,F,Bierhof,A,Buys,J,Groeneveld,J,Vinkesteyn,R.Gelauff,W,v,d,Laan,H.Luling,Res,A.Janssen,H.v,Dijk,Terreindienst:J.Vinkesteyn. Afschrijvingen v66r Vrijdagavond 9 uur aan de Heer H.A,v.d.Steen,Fultonstraat 165,Tel.632422 
PROG-RAM!lA JUNIOREN VOOR MAAllDAG 18 J!EI 19_1?_4 

12.- uur Lens 8 - D.H.L,5 G 2 1 6/4 V 3 DE OPSTELLING: 
Lens 8 A,dê Vries, V. v,d.Geld,G. Ysebrands ,F,Neecke,R. \lilmot,J ,Jonker, Th,Duys, F,Herremans, C ,Rooduyn,C ,de Jong,R,Blok.R.§!_~•H.Nejan,R.de Jong. Leider:dhr.Herremans, PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 16 MEI 1964 

1,45 uur Westerkwartier - Lens 4 
3,45 uur Lens 7 - Duindorp SV 3 

DE OPSTELLINGEl!: 

Terrein Duinlaan. 
G116/4V1 

Lens 4 J,à.èviaart,H. v.Leur,D, v.d.Steen, P. Schouten,H.Mèsker,C. v ,Egmond,G.Raaphorst,J ,Cobben, F.Mesker,Th.Brochard,J.Heins.Res,D,Brandenburg,H,Brandenburg,Leider:dhr,A,v,Gastel. Samenkomst:1,30 uur op het Vlesterkwartierterroin, Lens 7 als tegen Lens 6. Res,A.Duym. Leider:dhr.C.v.d,Beek. 
PROGRAMMA .. PUPIJ,LEN VOOR. ZATERDAG 16 JIT!:I J2§4 

1,45 uur 1,il,liÓk Steps P2 - Lens P3 Tei·rein Nijkerklaan. 
1.45 uur Duno P2 - Lens P4 Terrein Mgr.Nolenslaan. Zie ook onderste regel, 1,45 uur Lens P5 - Quick Steps ~3. G 1 L 6/4 V 2 
1.45 uur Lm1s P 6 - .Verburch P 3 G 2 1'6/4 V 5 
2.30 uur Lens P 7 - v.c.s.P 5 G 2 L 5/3 V 2 2,30 uur Lens P 3 - Celeritas P 6 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: 
-Lens-P-3 B. v ,d.-Lans, H,Dankers ,R.Bogisoh,P ,BlP.nlcen,G. Vervaart, G, Vredeveld,A.Huis,B, Klein--- Breteler, R,Geurtsen, P.F.de l!aan,R, Peters.;Ii':'~-G.Cromberge,R, Wouters,Leider:J. v,Knaap. Samenkomst: 1. 15 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. Lens P 4 R,Bos;G.Blolcs, H .Schol tcns ,J .Keetman,H. v.Bcrlo, P .Cormont,R,Hoefnagel ,P,Klein Breteler, M.v.d.Horst,J.Rientjes,H.Liefering.Res.P,Verhescn,A.Borst,W,v.d.Ham,Leider:L.Pinkse, Lens P 5 E.v.d.Brock,B.de Vries,P.J,!andcrs,A.Jungschläger,A.Roewijk,C,de Graaf,H,Pechler,J. · Englebert, Th.Booms, F.de !Qein,C .Groen.Res ,P ,Duym,C, Visser, P,Raaymakers, Leider:dhr, P. de Haas. --

Lens P 6 1~ ,Heson,A,Flohr,J ,Egberts ,n. Vinkestein,H,Janssens, P.Heynen, Tb.Mars, ~'.de Vos, F,Klink, P,Egberts,P.v.Gorkum.Res,G.v,Beveren,J.Meysbergh,G,Vink,Leider:cllir,P,Epska.mp. Lens P 7 N.Hoefnagel,H.v.Dam,c:1lTom,F,Teunissen,J,v,d.Ende,A.v.d.Ley,H,Rimmelzwaan,T.F,v.d. · Aardweg, H. Sohwab, lI.'Thounis, R. Kooke.Res: P, v. d, Steen,R.Berckenka.mp, , . Leider,dhr. G,Kemperman. - , Lens P 8 H.Dijsselbloem,C,Vorseput,L,Rothkrans,i:!.Koppenol,J.Asselman,J,Pellikaan,H.Janmaat, E, Verschoor ,B.Hoefnagel,M. v. Dorp,R,Asselman. R_~• H, Overtoom, P, v. Domburg. Leider:Br.Thcoticus. · 
NJ.-vl'ENTIE.,_ JUIIIOREN EN PUPILLEN ! AFSCHRIJVINGE_g:v6ór vrijdagavond 7,30 uur aan dhr.A,v.Gastel,Tomatenstra.c.t 166,tel,339900 (telefonisch alléén vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur) NIET-OPKOMEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen rreekeinde worden H,Mcjan,J.Dlok,R.de Jong,A,Koeloman en P v.Domburg t:memaal als reserve opgcsteld,1/egens nietopkomen op Hemelvaartsdag krijgt G.Cromberge twee reserve beurten,A.v,Egmond wordt wegens herhaald niet-opkomen 11io·c l'!eor opgesteld in af11aehting van de beslissing van het bestuur, 

Lens P 4 Sa.menk<,_mst:voor de wedstrijd togen Duno om 1.- uur Leyweg hoek Hengelolaan, 

l 
' 
·~ 

l 
·• f 

.. 



266 
---------------------------------------------opgaan donr togon degradatiekandidaat Te ,erve slechts met 2-2 gelijk to spelen. H.Jacobs gaf Lens na 10 min. con 1-0 v-~orspr0ng, pal hierna werd dezelfde speler wegens "eigen rechter spelen" uit het veld gestuurd, zodat met 10 man moest werden doorgespeeld. Ta \erve nam in die eerste speeltijd geleidelijk het initiatief en ver0verdo door twee treffers zelfs de leiding, die het tot do rust behield. Na de PA.Uze werd Lens toch wol beduidend sterker en g~lfè,e er aanval na e.anval op de, groenwitte voste af. Onzuiver schieten en stug verc:!Gdigen van Te \\erve v1as echter de honfdr.orza2.k dat Lens niet verdor kwam dan de door l(oos Ras gescoorde gelijkmaker. ,•iat een 2-2 stand kwam dus hot einde van dez0 beslist niet onaardige en in e:n sportieve sfeer gespe0lde wedstrijd. Lens 2 leed in een prettige en sportieve wedstrijd een .3-4 nederlaag tegen Laakkwartier. Do eerste helft was vrij gGlijkopgaand, al h'ld Lens toch -wol het boste van hot spel. Laakkwartiers a11.nvallon v,aren ook beslist niet ongcva?.rlijk, tweo ervan lev0rdan zelfs doelpunten pp, zodat d'J rust met een 2-0 v0nrspront~ V'Jr.-r da P-asthoren inging. Na do hervat~ing wèrd· do achtorstand middGls 08il c0rrect u c1nnr ,i.3lok benutte strufsch0p tot 2-1 gered.uce;:,rd, Lar.k'::wartior lfop k-:irt hierna weer t,:;t .3-1 uit. Lens gaf h:,t echter niet "P ::,n het ·,·as H.P.v.d.3pek, dio m;it oen schitterend dnolpunt do achterstand t-it 3-2 terugbracht. Lens gin~ door on uit con fraaie vo,;rzct van M.v.Zilf'h'lut kng0ldG P.do Ha,'ts d3 gelijkmaker in do t0uv.'an. Hot l2atsta wn0rd h~d 0cht0r L:1.3.kk1:vnrti3r, Gnkolo socnndon vonr tijd sconrè.on do rvodzwartgeblokton do winnende g0al, zndat do wedstrijd op hot lnatst0 nippertje VGrlar:m ging. Hot viürdo lood Gon onnodige .3-4 nederlaag to.zen do Ooievaars, vonral dnordnt do vnnrhoodo zeer n0nchalant m;it do cebndon kansen omspron~. Verdere gegovons ontbreken hola,9.'s. 

Lens 8 bohe.ald0 in ~0n verrassend gr,od gespo0lde wedstrijd een volkomen verdiende 0-3 zeg0 op Flamingn's 6. De start van onze j:>n!:;ens was overrompelend, mot snelle uit do ~chterhocdo npg0bouwdc aanvallen word de roodwitto dcfonsio onder druk ;;,;czet. Rob Gblauff on Lou Janssen wisten mot d0ol treffc,nde k0pstoton het Lens overwicht ook in goals uit te drukk8n. !fort v0or rust ,,erd hot na een fikse d"clworstoling zelfs 0-.3, zndat L~ns m0t eon veilige voorsprGng kon gQM rusten. Na do pauze tapten de Flamingn 's uit oGn andor ve. 0 tjo en kroo3 0nzo rustie inerijponde defensie hot nQdig_, we:rk op te; knappen, hotgcon h,v1r 0vcrigcns goed afging, zodat c1o r0cdwitto vonrh--i.::do niet t0t scoren k0n knmon. Ook onze v0t"rhriodo kwa~ niet mGor tot scoren, hiGr::i.e.n is ochtGr vooral de uitstokond0 Flp_mmn;5o 's lrnope,r c:obot, dio do vclG, dikc,ijls gnode sch0ton uit zijn kooi hiE:ld. //k,t ,,en 3-0 zoge kwar.i <lus hot einè.o V?.n dez0 bijz~ndcr prettig~ en sp0rtiov0 strijd, diG dcnr schoidsrochter BrommGr correct nerd galaid. 
-----------

\ 
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c •. J!'.LP.S,SEil.S J.N. GOUDA. 
Lcn3 9 was zondag j "1, bij Donk to [:ast. Hot v:orJ eon lanse, z11c..1 •1; 

rus.ar mooie tou:-nonic1ag, v1aar Lell-3 . .na veel t9gGnsl3.g r.iet c1o /ï-o .pi"i~j:::: 
nnt·.1 .. , ht1.i.c..: :;ing. Opmerkelijk wa.:.J, det -.-:.ij nlr~ eni13c van du 12 t~8J.--. 
110:110nc1_c vo:...,.:migingcn 0_'1g2slnr;c_n bleven. In n:L:c p,:,.1] c :re~-.:~ c1~,) ,.H-?r~·~·: 

wc -~s b .. "J-j d è_o'Jr Q.nc zelf vergokt, doo:c-~i.a·G ào von:•::..:1::Jd.è, c.);: Jta!1·::i in . 
.:i · .... ,.., • ~,t t t nn ..... ,... ,_ k i' r._o) ~·,:.i. ,~:-:.-,.; ,·1,.:-. c•._._.,"'1 .- ...... ,, l'.•.~ 2.-:::.nVt.":..1., ni.... -o ........ o ... ....,r., l'~on 0 • on. \ :..i ., _. ..... ,, t::.t.::- •. -·.;:; •.:.o.r;·'- .• . ..,,_. __ 

c,.-:..s· lat.or. nog. lolöjk op1::i:i'."ok0n! Tegen G:JA rroezt-::H1 .11iJ ûnk 1.:--.. ~j- 0-'J g~-
. po'.1gcn nc~Gn" I,e3 rrJ-;?1,igo vt:.:d::.trijë.cn y,;crdcn met ~"'3f,!)• l,.-0, 2---CI cr.1 
) 0 gGVJOnnon,- L3:1s hc..d 6.u:1 8 pvn·~en vorz~r.i.old, :ri~~?.."..' o.J:{ 'ftt1"V A: dat .i::-,I
~1..,,Jn van ons vor].orcn haG, stond op 08n totan.l var~ '1 :c=.~!l°GC)lw Da~r h,Jt 
0.oolgerniddoldo niot tolde, moczt3n wij Uri0 pG!1!J.l t,:i.cJ gann 11em1.~n, 
rm.o.rbij Lens roa!',.lloo:;f ten 01:d3r ging~ Do finale wodst;-ijd 0r.1 i.1c dorde 
'2n vicrè.e p:-cijs tegen_ Aroll.'5 cjndigdo mot 2-2, zodat,. ViGè.cn·q[il :::traf
fl(fr1oppon ·maost,)n b.)slisscn~ Na twc..0 ~cries m.n(rnton \ï:i"j wod0:.--nm ~hot 
locdj J l-;3[;::;0110 ~er.. 1i1.rn,ardQ vo.n dank vonr hel p1~ct;tigo en cf'o:Jrvnllo· 
tcornn~i, wo.c=:i..rbij wij op li!ll0n9.è.o en ean pak Gnuclse str-nopi.~af0ls por 
m:1h worden onth;,.ald, is boslj_st op zjjn pla1.ts. Ucflankt D.O,N.K. en 

. t;,t zions op ons toernoni! ' 
E~rtclij k 62.nk e.a.n alle vM.Grs vnn ~nzo spolcrs J aio afgelopen znndn;_; 
en Hemolva2Xtsc:'.a.g dG verschillende elftr-llcn, juniorGn an pups, n!lar 
dJ d.ivcrso toornooion vorvoerdon. 

J.Bnrsborm. 

Lcps in het SpÖ:ir•uij k-tnornnni 
;.~..,_/1 hc,t goed goorganis,nrdo on hot vlnt v0rl ~pen Spnnrwij k-tnerno'li 
hobbon onzo ocrsto A on B elftallen op Hemolvaartsdag deelgenomen. 
Hot is onze spolcrs niet golukt do ~.<isselbokor, die tvrco jaar goleden 
word gewonnon, nog eon jaar vo~r nnzo prijzonkast te bohouden. Het was 
ADO, de.t hforop boslag wist to loggen. 
Al in do oorsta wedstrijc1 ontmoetten onzo elftallen deze tegenstander. 
Ons !.-tee.m ging mot 3-L ten "nder, viat niet nrdig was 6oweost, de B
kb.ssors speolckm 0-0 golijk, al waron ze sterker. Daqrna werd Spnor-
1üj,, onèwo.:,-i:;: 2-1 vor,r Lens 4, 3-3 vor het eerste. 
llicrnc !cm,. :ion 0nzo olft"tllen pas gc-ed op dreef.· Lens 1 bookto twee 
cworwinninc;Bn: 2-0 togen die Haghe .en 3-0 tegen 11VC. Het vierdG ver
slaeg dozo tcgonstanders met 4-1 on 4-0. r.,ingozicn de punten uït beide 
0 .fc'E,lin'ëen worden samongovoegd, zag do eindstand or als volgt uit: 
1. · AfJO - 15 pun ton 
2. L@ns 12 punten 
) . Spoorwijk 6 punten 
L,. dio H.-,_gh::, 4 puntGn 
:: , ave 3 punton 



D E L E N S R E V U E • 
. r1eokblad v.d.•ii.LV.V,"fonig en Snel" 

.. 37e Jaa:.:-gang no '.J8 21 m,ü 1964, 
- •• oc-.. ========= -·-------

Dn: 21 
Vr: 22 
ZF.L: 2.3 
Zr,: 24 

Ma: 25 
Di: 26 
l,o: 27 
Ma: 1 

mei 
tn8,Î 

mei 
mei 

mei 
mei 
mei 

juni 

LeQ.S ZA.k~~Qn9a.. 
Elft,üav 0 nd Lens 11 
Juco vergadert mot leiders van janioren en pupillen. -
Lens U- Onderling C-Klaase tr-ernoni 9-J.0··11-12, 
Soni0ren 5-8. A,.D ,,'3. Vete:ran0n tneornnoi. ,Juninr;cm L:ms 8. 
Le.nstnernoni A-Klasse. 
Clubavond. 
Oefcingolegonhoid C-Klasse 
Oefcmgelogonheid C-Klasso on P1nillon. 
Rentebetaling en aflnssing nbligatieloning. 

D.;,. S. Knmoi'len van Nederland, · 
VanzGlfsprokend wens0n wij D.' .S, geluk met hot behaalde kampinonschap. 
Er is heel wat· inspanning vnn de spelers v~r,r n·1dig go,1r.rocst. De spelers 
hebben zich niot gespaard: zij blekon ;~"r iilskracht 2terk .. Een ~nmpli
montj o v1aard. 

Het ga U gned ! 
Onze kantinebeheerder de heor Stiefel.hagen gaat 0ns por oinde mei verlate9. 
hij zullen zijn natuurlijke vriendelijkheid en ge'll()Càolij kh,eid wel even 
missen. In oe knrto tijd, dgt hij zijn ·1;ork v,,rr -ons gedae.n heeft, hooft 
hij zich ·dno·n kennen als a,:m gned Mens on zulke monson zie ja niet gra 0.g 
gag_n. \'.ij wensen hom het allerboste on danken hom, zijn vrcmw en ook zijn 
kinderen v00r het werk vn,r onze·voreniging·gedaan. 

Hartelijk de.nk, Mijnheer Stiofolhagen! ! ! 
. E.S. 

---------------
OFFICIEEL. 

In bnll"~: 
N(1 86 H.J.111. Nadorp 23-4-1952 Hl"\rmd0r lolaqn 11 
Nn 87 R.G.J.M.van Borlr 9-11-1950 Hortonrade 195 
Nr. 88 B .1'11.de Haas 12-6'-1954 . Bussumsestraat 81 
lh 89 H. v. Dnmburg 15-1-1952 · ;,1clis Strikola'ln 2162 
Nieu,,o led on: 

llêcn N, 519 J.D.H. van 6-4-1950 \ inke ls teé! 3 198 
No 520 P .R .!o:l .l1lurkes 22-9-1950 Lrap0niersgaardG 46 
l'h 521 C.J.Vissor 22-3-1955 ~ .nltrJcvorsgnatde 383 
Nn 522 . f J ' . . 4-11-1940 Dra.pcni·Grsg?,nrdc 72 J/,. • ,ellin6 
N.'.) 52) J.C.P.P.c'e Hr.er 18-2-1940 Kritzinge1strant 252 
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:Nieuwe clo_n,n. teU!:§ 
l,o 379 P •. ,oershoek 
No 380 G.dc Haan 
Nn 381 H • .:~~J .van Veon 

c/o Leine Knpporvagen 25 III Kallhall Sverige. 
Groene Zijde 55 
lünkelstede 198 

-----------------
Betaling rente en aflossing van de 5% obligatielening 

1959. 
Por 1 irnü 3.s. wordt cnup0n no 5 betaalbaar gesteld on zal tevens 
hetn)g uitstaande gedeelte van de obligatielening worden afgelost. Uit
betalin0 vindt plaats in het clubgebouw op maandagavond 1 juni 1964 
v~n 20.00 tot 22.00 uur. De obligaties dienen te worden aangeboden met 
het bijbohnronde coupnnblad, v1aara'1ll do cnup0ns per 1 juni ·1965 on vol
gende (n° 6 e.v.) nog aanvrezig zijn. De verzilverbare cnupons dienen 
uit:_;eknipt to vmrc1en ingeleverd. Cnuonn nr, óón ( vorvaldatum l juni 1960) 
vorje.2rt por 1 juni 1964. 

C.M.Voldink, pennirrgmocstor . 

.'óoni,ron: D.S.O. 1- Lens 1 3-0; Lens 2 - H.V.V. 3 2-3; L.D.S. 2 -
Lons 3 2-5; Lens 6 - N .L.S. 2 3-3; Lens 8 - Flamingo's 2-1. 

• Jun:'.•:iron:\fostarkr1artfor - Lens 4 2-3; Lens. 7 - Duindqrp s. V. 7-0; 
i.Gns 8 - I,.H.L. 5 2-J.. 
Pu,::)J.lün:Quick-Stops 2 - Lens 3 1-0; Duno 2 - Lens 4 2-4; Lens 5 -

~ Quick-Stcps 3 Q.St .• n.o.; Lens 6 - Verburch 3 0-3; L,ms 7 - V.C .s. 5 
~-2; Lens 8 -· Coloritas 6 0-7. 

,".rtOCdU/1•,I, ':>ENIO&N VOOR ZONllAG 24 MEI 1964. 
12 uur Lens 5 - .Postalia 4. 
12 ü:c~r Lens 8 - D.H.C. 10. 
-':_:: Of-:;T· 2\4:!,II\GEN 
j;,.ons 2. A.Vorbarendse, F.Duym, M.Heerschop, C.Niouwenhuizen, F.v.Dijk, A. 

v:,T.:i.:irs, P.Eurghouwt, J.Kuypers, J.Jager, P.Schulten, G.Jehee. 
· Rcs: J .Hi'Gting. · 

~•'Jl.l,~.Ji D. v .LiGshout, T .v .Domburg, A.Poels, E.'iiarIT,ordam, F .Bierhof, A. 
Duys, J.Groénevcld, J.Vinkesteyn, R.Gclauff, \'i.v.d.Laan, H.LÜ
ling, Ros: A.Janssen, H.v.Dijk. 

: •• S Zond2.g neemt een Lensvcteranon elftal de0l .. a,n het A.D.S. votera
a011t:>Grnooi. Spelers ontvangen een aanschrijving. Mochten er óud-spe-· - · .·· 
lors zijn, die interesse hebben aan dit toern0oi deel te· nomen; dan wor
:1:m zij vérzricht zich bij het ECO secretaria:a.t op te /,;even. Aanv·ang van 
hot tc:>crno•oi 11.30 uur. · 
::.colncmenc1e.·verenigingon zijn: f.rchip~l, ïiassenaar, Tonegido, Lens ·en 
' ...., .- . 

~- .. l..' .. ...). 

i.fsc:;rijvingen vóór vrijd~.gav:md 9 uur ann J.Linneweovor, Slijkcinde 21, 
. , ' · s:, 90 90. 
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PROGRA/fü!A JUNIOREN VOOR ZONDAG 24_!1JI;I 196l ... 
12 uur Bla:w1-Z,;art 5 - L,ms 8 Torr: te \,assonaar. 
LE OPSTFJ,LIHG. 
1ê~ J.Jicinz, F.Hez·remans, Th"i1vy~, Hsdo J:"!ng, FtÎ'ÎGecke, Gûv"d"Gcld, 

R,1,ilmnt, J.Jonker, G,Yrnbruide, C.Roodvyn, C.Bl~t.. RG:U. Lde Vries, 
H J·,!ej an, ~-:f:..t9~I:. dhr J-ferremans. &not;r,,komst: 11 uur J av3brug" 

fROGRATuil,lA JUNIOR!:N VOO::l ä@.'.BJ:Q..iQ..2}_/!.~_I. _l,2U;. 
3 ,45 uur Dtij_n00rd 4 - Lens 13 To,·1·: Hnekwaterstrnc':t;. 
DE OPSTE,k½.,I]1.Q •. 
Lens J.J C"G!'-'Oen, P.v.d,Brccr.1or, F.do Hoor, M.v.d.Ley, H.Verb"r'e"ndso, J. 

DemGyer, C .Bl îk: Th~ T:10mnneon, J cSahu'Gte, Lt·Eyktw.r..~, C .L~riot,, 
Res: F .Holvonstoyn, P .Jrom:uer. Loider:dhr. L.Bl ~k. · 
Samq,nknmst:3 .- uur vorir de ingang van het ADO terrcir:~ 

fü3T LEHS t.-KL/l.SSB TOERNOOI. 
Zondag v;ordt als cGrst0 Ler..otocrnooi het b..-Klasse toornn-î.i. gcho_1.~den, 

b h 1 d L 1 dt ' 1 d ' 1 ~.","c~Js,·or '20, waaraan o 3. vo oor ens wor aea genomen c~:r -rt.."':O ~w, , .. ~ _ 
~uick-Stops on Sp0or,üj k. 
HET PROGR!J,ITM, IS bl.S VOLGT: vo ld 
12 .- uur Spo,,rwijk - i>xcelsior . '20 1 
12.- uur Quick-Steps - ,';rnlus 2 
.12 .50 uur Lons - SpnArwijk ·2 
12,50 uur Excelsior '20 - Quick-Stops L 
13.40 uur Arolus - Lens 1 
14. 15 uur Sp0 Arwij k - Quick-S_te_ps_ 1 

. l4.55 uur Excolsior '20 - Arolus l· 
15. 05 uur Quick-Stcps -· Lens 2 
15.50 uur Excelsior '20 - Lens 1 
15.50 uur hrolus - Sporrwijk 2 
De.wedstrijden duren 2x 15 minutsn zonder rust. Er wordt'nmet gotósst; 
hot eerst vermelde elftal vordodigt in do eerste helft het dóol aan de 
zijde V'ln hot kloedgob0uw, het nndere elftal trapt af. 
~ij gGlij k eindigen beslist I:ot doelgoraiddslde. Is 00k dit golij k, d•:m 
bosliss-3n 3 strafs'choppen. Er zijn twee prijzen. 
DE OPSTELLING: l..,x.d,LeGuw, C.dc Hoer, C.v.Egm,md, ;,1.Vor'barunèso, H,L!Gs-

- ker, C .v ~·Ganl, F ;;,ubbcn,, J .~nglebert, J aKeetmo.n, L~lti0men, 
H.Z,,ot. Ros: J.Lµke.sson, Leider: dhr. A.v.Gc.stol. Sr,m2n= 
k~-mst 12 .:,o uur np het terrein. Gobcmw 2 loka,tl 3. · 

HET ONDERLING C-KLASSE TOERNOOI. 
Zaterdr:.g \70ràt hot onderling C-Lilasso tl'ori:10:1i coh"."ud.,:m, wa.:1.r:11.n, c • dat 
lons 1.3 nng eon ce>mpetitio v,odstrijd moot spel.on, alleen Lono 9 t/"' 12 
deelnemen. Da- -wodstr.i,jden duren 2x 1.5 • inuh.1n~ Er ·i;:r1rdt niet g,::rt:,.:;sst" 
Do op hot prJgramriui ·àls Go_r,:., t,.J. vor:noldo 1;lftallou vcrc~odiGoh ~ n do oGrsto 
helft hot dnol anh è.u zijrle va:1 he Ju kl.codgoh0uw;. 6.o ~ndcrJ trappcc af-= 
.wo~>. 01.f'Gnl_. G.o.i tr>.-:•01 :),)!' ~i.1cch· G]ftal Gfcc: -~- ::o~~ir,.ó c1G ',•,c;:d..:c~~ijcl. mGt 
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voorsprong on vrcl als volgt: 
Lens 9 - Lens 10 0-1 
Lens 9 - Lens · 11 0-2 
Lens 9 - Lens 12 0-3 
Eij gelijk oinëigcn bos lissen 
11 spelers. 
HET PROGRA.dfv1L: 
1.45 uur Lens 12 
2.15 uur Lens 9 
2.50 uur Lens 9 
3.20 uur Lens 10 
3-55 uur Lens 11 
4.25 uur Lens 10 
DE 0P5TELLINC,;:;r 

- Lons 10 
- Lens 11 
- Lens 12 

Luns 11 
L.:ins 12 

- Lens· 9 

Lens 10 -Lens 11 
Lens 10 -Lens 12 
Lèns 11 -Lens 12 

strafschoppen, genomen 

Lr:ns 9 ( 0ranj e shirt, g~; bouw 1 lok2al 3 ) 

0-1 
0-2 
0-1 
doe>r allG 

P .. ,;e J".'ngh, H.Vurheugd, J.i..v.t.ê0;~1t, rt.N:î.ouv.renhuis, B..v.B.-:,hccmon, J. 
Frotz, ii..HopJ ~4.Jo.nsscn, ~.Bè.lc:c0rs, A.K0rteka:1s, ~;.K0ott,1an. 
L~ider: dhr. J.B0rsboom. 
1'ms 10 (rede shirts gebouw 1 lokaal 4) 
;,..Verva'll't, L,G,:,:,tjcs, J.G:ilp2., P.v.d.i.ar, K • .Sch0uv1, G.do dr,.-,gd, Th. 
Hoofnag2l, K.v .• Vclzon, J- •. ---b~ors, B.K:)nl; L.Hnlt. 

_LoidGr dhr. B.Sar0loa. 
Lens 11 (golo shirts, g0b0uw 1 lokad 5) 
C.Grimbergcn, F.Hoorsch,')p, J.Hnlt, 5.v.d.Sprnng, H.Egbcrts, G.Stovens, 

-H .Crs.ma, J .• à.e J cn~:;h, :; .:-:0.:-;G,:.-v..::~n, H. Lij sterveld, J._.Luscuorc. 
Leider: dhr. v~:rv~~rt. 
L0ns 12 A..Tinnonbr'h.ok, ,:,.;uiv;:;st.Jin, L.Jungschfiger, B.Epskamp, t..v. 
i!:sson, lj.Lust:.:nl1:,uwcr, P.!1.J0·tlsk~rk, Th.Janssen,· A.Harnbrnok, : .... Johec, 
H.0vorbéok. L0idQ!'.: dhr. P.:~pskarnp • 
• i:Jservas: J.KaE:ndorp, J.;;1-k, l1.v.d.Bcrg, a.Guit, P.v.Dijk. 
;,.TT~N'rIE JUNIO:tLN EN PüPILL~N! 
hfschrijving0n vrijdagavond tussen 6.30 uur en 7.J0 uur aan de hoer 
;,..v.Gastcl, Tom'"tanstra<ct 166, tel. 33 99 00. 

V1.t1 hot H.1d.&.H.-t0crnn()i. 
Zë.t'.:irdag j .1. '.Joha~,ldcn bJicJc pu;iillenelftallon .C'.!)g0slagen do eerste ·· 
prijs np h..:)t H.;.1.s.H.--G:->ornc-:Ji. G'.""'cd z:::, j"ne:ens! ! ! 

V.an hc,t ;";:,rlstri idfrnnt 
· ,, ~ gowadst is ... , .... ... . 
~~. ~ eerste v,;..;rlo1r m:... t 3-0 vc•.n het in 0rnstig d0gr:J.datiogovaar v0rko-

· l3· D.S.O. Zu.lk.J: voc.tb.:tl:..;ro.ppcn bwLJvcn rJij wol vn.kur. Loe·s tl0 krn.n...:. 
·1 0r slechts o~ n:.2. 1-.io.-~.r 2.l 1:.r.::t~m wij, è.'"'.t ,con kat in het n'1UW ra

~pr."nscn lc:n 1,1::_k(,.n, ·;:ij vinr.~_ün het t,)ch niet µrotti;; nr zelf het 

\ 
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slachtoffer van te wordèn. Overigens that 's all in th0 gam0, 
Het tweede stelt al e0n paar wedstrijd0n 0en beetjc telcur. Nu, tegen 
H.V.V. 3, wederom een nederlaag, weliswaar slechts mot 2-3, maar toch 
een nederlaag, de derde in successfo. Hot is moeilijk zoiets 0en be
wijs van sterkte te noem0n. Gelukkig .is de positie op d0 ranglijst· 
reeds lang meer dan voilig. . 
Hot dorde zorgde voor eon aangename verrassing donr met 5-2 de uit
wedstrijd togen A.D.S. 2 to winnen. Er kunnen zich nu nog interessante 
verwikk0lingen voordoen. De wedstrijd Naaldwijk - Sponrwijk is inder
tijd na 20 minuten gestaakt uit medoleven met eon plotseling sterfge
val. De uitslag van deze v1odstrijd, dfo nog mo0t worden gespeeld, is ' 
belangrijk voor c,en eventuele beslissingswedstrijd tussen Naaldwijk 2 
en Lens 3. 
Het E!Sde wilde een stunt uithalen tegen N.L.S, en kwam met con twaalf
tal binnen de lijnen. Scheidsrechter T--,n van Luxemburg, die de spijbelende 
arbiter verving, vnnd zulks onaanvaardbaar: 11 tegen 11 is leuker. 
En tGrwijl zijn mooder- np van de zenuwen over de kampio,,nskansen van 
D.l,.S,, dat nog steeds con warm plaatsje in haar hart heeft - in top
spanning aan de radio zat, blies Ton een zuiver partijtje muziek uit 
ogn welwillend tor beschikking gesteld fluitje. Hij smaakte het ge
noegen 22 spelers tevreden te !runnen stellen. De uitslag 3-3 bracht 
beide clubs een puntje. · 
Als ik nu even iets over Lens 8 - Flamingo, s 6 wil vcrte.l.len, dan is 
het om dè keeper van do Flarningo's'èen levensgrote pluim op de hoed 
to steken, Hij wist ónze "'-anvallcrs blijkbaar dermate te hypnotiseren, 
dat zij in alle standen de bal juist daarheon richtten, w~.àr hij zich 
had opgesteld. Zevon meter tweeëndertig is het deel breed. Voor hem 
echter slechts tweeëndertig centimeter. De resterende zeven meter 
gold als onaantastbaar gevaarlijk terrein. ,Vonr geen goudgeld wilden 
onze jongens daar do bal hc,m dirigeren_: het zou con mammneth-zcgc 
ge,1ordcn zijn. Nu werd het bij na een n0derla.ag. Maar neen, geen 12, 
doch tenminste wel 2x11 vcirgisto" zich onze aanvnlsJ.cider, R,,o Gdauff • 
Hij zocht het toch in dG zeven meter en d:,.t betekende een 2'-1 over-
winning. 

Peter Kemper, die niet oons Russisch la.ort, gaat np h0t eind van dozo 
maand op uitnodiging met oen aantal jonge voetballers naar Kiev, Le-. 
ningrad en Moskou. 
Arnold Pools, dfo wol Russisch leert, .mnct thuisblijven. Het is me je 
wcr,üdjc wel, Arn0ld. 

H<,t, schot. 
Niet altijd heb je do kans om do bal in hot doel te koppen of handig 
over de kocpGr hoon to lepGlcn of over c1c lj.jn to rollen of hem ;:,rin 

• 
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to 11 blazon11 • Neen, vaak moet getracht worden met een flinke trap 
tot scoren te komen. Al weer zo'n moeilijke opgavo, die het vaat~ 
balspel zijn beoefonaars stolt, ,Je moet ook oh juist dan de b.al 

· vaart en richting geven. Het b•3hoeft geen betoog, d,,t.•hior aan-
dacht en oefening voor nodig j,s" Factoren van doorsl!lggovende ~-- . tekenis zijn de stand van het :;i,ounbeen, de plaats waar hot 'schiot
boon do bal raakt, de houding van hot lichaam on •..... , .hot öog. 
r:::i.ar vooral veel doen. Tijdens de oefoningen dceri, te1kons doon, na 
icd0ro mislukking opninuv! doen" En dan toopass3n tijdcnR à.e wedstrij
den" Een en ander gaat n[!:Luurlijk mot ,v~llvn en 0pstae .. a. En 8èrlijk 
jo eigen f:llon orkcnr.on cm afkeuren, Bij een vrij0 trap do bal oen 
mater of vijf boven of naast het doel laton komen, lijkt nergens 
na1c.r en bowijst do stunteligheid van de schutter, di0 dan indordae,d 
schuttert" 
Vo~ral do vocrhoedospelers behoort in staat te zijn na een snello ren 
do b!ll ineens zuiver en hard te trappen. Zelfs eng8hindord slaagt rnonigeon hier niet in. Menigeen hoeft or nog nooit een punt ter oefe
ning van gorna'l.kt, waam1i.js als menige voetballer is. Dat is jammer, 
vmnt eon beter kur,nen verhoogt je sportvreugde, animeert je olftal
,:,.noton tot moot activiteit on wij, stuurlui aan do wal, goniot8n (!r-: 
Vc.Jlt1 

'n Tip (1941) 
Lo)p niet onnodig mot de bal! 
.:ant vroeg of lrmt zal men U 
van hot vold moeten dr~gunl 

'n Tip (1941) 
Bostood aandacht aan je spol! 
Dat verhoogt jo eigen genot 
ln dat van je medespelers. 

H. 

Uit do ADO p0st van 1941-

P.J. 

H. 

_;cn do•.)r training gevormde speler is als o,~n kurk in eon emmer water: 
l!cn kan in oen wodstrij C trachten hom ,:,nder to drukken, hij k:,mt tCJch 
c:ütijcl v1oer b~von. 

Ook iets voor nu! 
Voor mij, als n.ctivf voctballor, is het evn gonooe0n nd e.cn zvtaro 'uit 
hot vuur 6Gskopta wedstrijd te kunnen zcggJn,' dat n0k ik or' nl mijn 
:a-achten aan heb gueevon on dat ik niet andoren do kastanjes uit hot 
vuur liGt halE:m. (Optimist. ·1941) 
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D E L E N S R. E V U E, 
l'rnokblad v.d. R.K.V.V, 11 Lenig En Snel". 

J7o Ja-:rgang no 39 28 mei 1964. 

Lons' Zakggonda. 
mei Dondordagmiddagclub voor C-Klassers 9-1O-11-12-lJ. 
mei Lens 12. Polio-toernooi. Lenspups 7-8-9, 
mei Lensseniorc,n 8. 3isschopbük..:rtoernooi. Dunr.-toerno<ci juni0ron 9 

en pups 1. 
j~ni Clubavond. ~ontebetaling en ~flossing obligatielening. 

Geen trC1inin3. 
juni JuniorentrC1ining. 
juni Seniorentraining on pupillontraini~g. 

~ OFFICIEJ:L. 
In ballotage~ 
No 87 R..G.J .M.v .Dorlo 
No 88 .• B.M.de Haas 
No 89 H.v.Domburg 

9-11-1950 
12-6-1954 
15-1-1952 

Hortonrado 195 
Bussumsostraat 81 " 
,lolis Stnkolaan 2162. 

---------------
Dij mijn afscheid. 

Daar hot mij onmog0lijk is0m v,in ieder persoonlijk afscheid te 
nGmen, wil ik gaarm van do mij geb'.lden gologonhoid gebruik ID'lken '.1ID do'.1r 
middel van do Lonsrovuo U allen h'.?.I'tolijk dank to zeggen v,or do buiton
gcv1C"'0n prottigu sri.menv,orking, alsm0do v'Jnr hot gonriton ve;rtrouwon, het
welk ik het afg~l0pon half ja2.r V':11 U r.ncht ontve.nr;cn. 
Vo"'r~l een w00rd v~n dc_nk aan do lod,..;n v;:,n h0t c~agolijks bGstuur, v1anrbij 
ik noc">i t tevGrge..,fs nanklopte, v,anneer or m,Gilijkhodon op te bssen 
waren. . . 
Ook n'lmGns mijn vrouv1 en kinderen z0g ik U hartolijk dank vo,r do sponta
ne wijzo, waarop zij in lJw midden npgon0m0n zijn gowoost • 
. eest U or van overtuigd, dat wij v0_ore.l in do klmGnde weken nog dikwijls 

mot onzll g-.Jdachton bij U in hot clubgo bouw aanwezig zullen zijn. 
Mot de allerbest:, wensen V0'r nu on in do tookomst vurblijf ik, 

UitslaP,on van 2J on 24 ~oi. 
Senioren: Lens 5 - Post2lia 4 
Junbren: Bh.uw Zw:irt 5 - Lens 

hocgach t"nd, 
L.J.G. Stiofolhagon. 

gost. bij st.~nd 4-0; LGns 8 - D.H,C.1O 3-2; 
8 14-0; Duinoord 4 - Ldns 13 1-1. 

Tok-ni1uw.ê..,_ 
r,~tn 39 bracht een onzer het zn zoJr gcv.'onsto succvs; de ho..)r D. b0h2.:::.ldo 
12 puntiJn en è.o,:üt z0do0nc1.o in de twoJè:0 prijs r,100, h0tgGcn con Z:)Gt s·:ir:.
:n1.3tj 0 v3n ± f. 6200. - brut:"\ botok:mt. i: ~t nu -.3ll ct:.n 1:ij u )·"' "'lors 11 di0 vi~-.. 
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~UZG vc:-cn:i.ging dcelnomcn, prij zen Vtl'll9n, za.l vo::::.1· U ,:;;;!: e,·1:,.i~.::-i..:.l.:n;:"! zijn ·to bcdenkG!1, d!l"G .su·_\cer3 ·ook Uw deel kan z1:.:n. C:j_rcc. modio jt:ni L..Ullon ü do nie.:tv!c ro~istru.tio'...cc.r.:.:;:-7/-·:i wu.c(l-::I t~·.--;_~,~-zonden. Al onze in!(rve.~ing~ad.:-esGc~ 1':)3chi1 ken r:;~-:";..: uM,,n• v,:...1.c:o,:':,..'. . .J kL..ar-tcn, zodat indien U ·dit wDn:d:,s U ~Ü•::!.'1 n:.1 2,.l. voor ! .... ::t l;_G:tt·r(!.,1 ccd.-zor;'.1 ku;1t laton inschrijve'.1. 

L'e lao.tste loodjos 1'J3gon lwt zwaar:rt, en d .. ~t 1~,:iint ook l:..iGr g(:ed -~~n.a po.s., we.nt hoewel do Nede;-landse compot~ tie voorbij is:, vort-"·vur,~.'1 iJij erop, dat· U aan do ros terende rolld.:m van do toto; gcta~ocrd op bui tanl!èndso wodstrijdon, zult blijven dedlnemen. 
Toto-secrataris. 

V!dIA. 
}I;it is d0 vierde keer in dG Lenshis.torie, dat· wij er melding van mogen naken, dat eon uit onze oud-junioren v10rdt · toog·elaten tot de HGilige_ PriostGrwijding. Achtoreenvolgans waren h0t·Harry Duy1:1cl, Jan v.Tilburg, Y,il'"l.y v ,Burg en th:1ns is hot Loo Cloosterman. Op 5 jun.i wnrdt Leo in Brazilië gewijd tot Priostor van het Heilig .He.rt. :C.orst in nov,amber ko,nt hij nqar Den Haag. Roods nu wensen wij Leo en zijn familie van harte geluk. 

· .tudi 1•,Üstofold die in hGt ziekenhuis word opgenomen, is inmiddels m::,t [·,1ocl gevolg f;V,....pGra0rd. Namens alle Le·nsers- ,speciaal h,3t zGvendc - w0n-SGn wij Hu oon v,:,orspoedig hors tol. · ;,ij ontving"n zojuist hot bJricht, dtit na oen kortstcndiao zioktG op -44 jarig~. looftijd is overleden eon· onzer vaste mcdcvvcrk;,;rs, de ho2r ;,r "H::i.rdnnk, bij .da moesten onzer niet of nnuwclijks b.1kond, di0 ochtor np het T,,to-vlak oen dor belangrijkste steunpilaren van onze V0rdnieing is gowo..;st. l.ij betuigen do familie vnn do ovorledeno onzo oprechte dooln0-ïrdn~. Hij ruste in v:r;3d0. 
Op 18 mGi verloofden zich Lucy ï:illemson en 3.udy Blok, waarmeo wij hen Vr>n harte gelukv1enson. 

Van hot wedstrijdfront. LG!!ê.._2_ on Po.stal;i.a hGbbon op dez0 qua temperatuur wo1.n1.g voor voetbal ge:o,;;1ikto zondagmiddag slGchts 20 minuten op h0t veld doorgebracht. Toen n·.,.,...,iijk mo,,nde eon der PostnJ:iaspol0rs ( d0 PT r mensen waron toch ma-,r LI 8 m;in) maar alvast naar huis to maeten vertrGkkcn, waardoor verdor s:·ücn geen zin meer had. L.Jns had inmiddels èjin 4..:0 voorsprong genom,m. ·, ..... "!"'doro gegevens ontbroken. 
;è;,:,s 8, gohnndicg,pt door de bijzond0r velo afschrijvingen, verrast" door .,~-:; sturko_D.H.C.10 met 3-2 to vorslaan. Ook hior ontbreken verdere goge,;~~1s. 

· '.', komèn gaat: 
r Lans 3 wordt dit 00n belangrijke dag, want Nanldv1ijk 2 Gn Spocrwijk 2 
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PROGRAMMA. JUNIOREN ZATERD:'.,G ;10 !f.rU ; 964 

... .. , Lens 4 zie polio-toernooi. 
, ,.i: ,,-'.·' .. ,' · . ·Len<: 9 speelt 0p :,,.:indag. 

15.45 uur Quiok Steps 12. - Lm1s -12 Te::-rein Irijkerklaan. 
·, Lens P 1 speelt op zondag • 

. ' ·1.45_ uur Lens P 7 - Lens P 8 G 1 L 6-5 V 1 
·2,30 ·uur Le..-ris.P 7 - Lens P 9 G 1 L 6-4 V 1 
·3.15 uur Lens P 8 - Lens P 9 zie boven v·J 

• DE. OPSTELLINGEN: 
Lens 12 Th, Jmw se!l, G, Dui ves·bein, L. Jungschl äge!', A. Tinnen broek, A.v. Essen, A. Hambrook, P. Heems

kerk, B.Epskamp ,B. Lustenhouwer, A. J ehee, A,Bilderbeek. Res. H. <r-rerbeek. Leider: dhr.P. 
Epskamp. S:i.menkc,mst: 15 .15 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. 

Le-ris P 7 wordt samengesteld uit tle volgende spelers: 
A.F~_ohr,B,Hgefnagel ,M.Koppenel ,H.Pcchler,E. Verschoor ,P.Heynen,P.Duym, R,K0oke, C, 

'Blom, P. Klein·•Bretele;.•, H,Rimmelzwaa.n, J.,1'.,Asselman,R, Wouters. Leider: dgr, G. Kemperman. Lens P 8 wordt samengesteld uit de volgende sp(èlers: 
E,de Groot,N.Hoefnagel,H,Overtoom,H.Sohwab,T.Teunissen,W,v.d.Horst,c.verseput, 
B,Klein Breteler,T.F.v,d.Aardweg,A.v.d.Ley,A.Borst,F.de Vcs,R,Vinkesteyn, 

. Leider: dh1:,.J, Wittine;, 
Lens P 9 wordt same.,geste1,1. · ,,.:t·b è.e volgende ::ipelers: 

H,Janssens., Tb.Mars ,B, de Vr:i.es,G, Vink,J. v. d,Ende,Ch. Stapel ,H,v.Dam,H.Janmaat ,R.A. 
Asselman,W,v.d.Ham,?..VerhesPn,C.Visser,R.Raaymakers.Leider:Br.Theotious. 

AFSCHRIJVINGEN:dezo week alleen bij cl.hr.P.Epskamp,Het Oord 32,Tel.672270(telefonisch tussen 
6"30 ~ 7 .30 uur) Du,1 ni.et bij 0·:1:;:-, A,·,, Castel. 

HET POLIO±Tül':;l.!:08:ë OP ZN,'EiillAG .2Q__l!E:J: ·;964 
Lens 4 neec11t w:\er.èag ·c,.s. (aJ.s be.v.:er.:1~ude.:·)aan het Folie-toernooi deel. 
De wedstdjden wo~·dcn op ho·~ R. V .c. v2ld, Schaapweg, Rijstijk gespeeld( Sportpark 
Het prog:rnmma luic1.t: ( veld 3) 

. 1 e Oranje ~J.au;7 - Lens 
3e Vios - Lens 
De ee:mte weds·trijd begint om .. 

DE OPS-TELLING: 

2c Lens 
4e Lens 

14,- uur. 

... Ade].aars , 
' - J,aakkwartier. 

Irene) 

•.J .de Waarl ,E,•r.Leur,D. v, d, Steen, P, Schouten ,H.,Mesker,C. v.Egmond,G. Raaphorst ,J .Gebben, 
FoMesker:Th;i_E:ç-qchard, J oHoins. RGs.H ... Ro-~h?.r.J.ns~ Leido::: dhr" J .Borsboom. 
Samenkomst, ·ï.30 uu=· in;;m1g R.v:c.torrcin. , 

AFSCHRIJVINGEN,bij dllr-,::',F.pskamp,Het Oord 32,TeL672270(tussen r;,30 •· 7.30 uur vp vrrujdag

Lens 9 
Lens P 1 

avond)Dus g_:i.et bij dh::•, v. Gastel! 
speelt op zondag~ 
speelt op zr;ndag. 

HET lJlJi{O-TOERNOOI O!' Z0~1JA~ 31 MEI 1964 
Zondag a.s. neemt L0::1s 9 en Lens P 1 aan he-G Duno-toe~"Ilooi deel. 
De wedstrijden duren voor Lens 9 2 x 10 minuten;voor. P 1 2 x 7½ minuut(zonder rust) 
Er wordt gespeeld voor een verenig;.ngsprijs ;dus de punten van beide elftallen 
werden bij elkaar oy,geteld, Indien twee of meer verenigingen gelijk eindigen, worden 
er 3 strafschoppen gene-men door vorsoh: l.lendc C-1.r . .lasse spelers. 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 9 P, de Jongh, R,v.BohGemen,R. v.d.Bemt,n.N].euwenhuis ,H. Verheugd, J ,Fretz, T.Hop,E.Ball:

kers ,A,Janosen,A .. !,o::tekaas, V/,Keetmm1. _!leê_, C. v. Velzen. Leider: dhr. J,Borsboom. Lens P 1 P.A. de Haan,C~Schrover,L,,,d. Velde,W,Kouwen11oven,Th.v.Baggum,P.de Vries,H,v.Hulst, 
G,Bruinsma,H.Eggers ,G. v .,d. Velde ,1!. de 1'/i t. Res ,F .Rssodihardjo.Leider: dhr.A.Bogisch, 
Sa.menkcmst voor beide elft.allen:12,- uw: Le:ywsg hoek Haagweg, 

AFSCHRIJVINGEN ui tsluHend bij d..'lr, P .Epskamp, Het oord :;2, Tel. 672270 ( vrijdegavond tussen · 6,30 - 7. 30 uur )Dus niet bij dhr, v. Gastel. 
Het progr8.mma luidt: 

12.45 uur Lens 9 - C.W,P. V ·j 
13,25 uur Westerkw.-LG11.s 9 V 1 
14.05 uur Voorburg •· Lens9 V 1 
14.45 uur Dunc, - Lens 9 V 2 

13.05 uur Lc".ls P 1 - c.w.P. v 1 
13,45uur Weste:;:-kw, - Lens P 1V 1 

14,25 uur V~orburg - Lens P 1 V 1 
15.05 uur Thm" - Lens P 1 V 2 



.. , 
HET BISSCEOPSBEKERTOERNOOI OP ZONDAG 3l MEI 1964 
Zondag a,s, wor~t op onze velden de voorronden van het Bisschopstoernooi(poule B en C) gespeeld, In p:oule B is Lens jun. 1 ingedeel~-• · De wedstrijden duren 2 x 10 minuten, Er wordt in poule B g_een halve competitie gespeeld,Alle verenigingen spelen vier wedstrijden, Bij gelijk eindigen beslist het doelgemiddèlde,volgens de Olympische telling.Is ook dit gelijk,dan volgt de beslissing door middel vàn-3 strafschoppen,door 3 verschillende spelers te nemen, Ir.dien een elftal op de vastgestelde tijd niet aanwezig is ,heeft het de betreffende wedstrijd met 5-0 verloren. 
Ht>t prog,.-amma luidt: 

. P•,tü.e B veld 1 Poule C veld 2 
12.- uur G.D.A. - Verburch 

12.- uur• D,\'/,0. - v.v.P 
12,25 uur Valkeniers - Lens 
12,50 uur 'RKAVV - D.H.L. 
13.15 uur D,W,O. - Valkeniers 
13.35 uur· Lens - D,H,L. 

12,25 uur Westlandia - D.H.B,R.K •. 
12,55 uur Juventas - G.D.A. 
13,20 uur \rerburch - 'i/estlandia 
13,45 uur D.H.B,R,K. - Juventas 

~"'!:-~,r-:r_,-.. .. 1, 

14,- uur v.v.P. - R.K.A.v.v. 
14,25 uur D.H.L, - Valke~iers 
14,50 1mr D.w.o, - Lens 
15" 10 uur R"K"Ao V.V. - 'Valkeniers 
15.35 uur Lens -· V, V.P. 
. 16.- uur D.rl,O. - R.K.A.V,V. 
16,25 UU).' v.v.P. - D,H.L. 

Jg_qeling kleedlokalen: 
Gebcuw 1 

1-:ikaa.l 3 D. VI. 0, en R.K,A, V, V. 
Lokaal 4 V.V,P.en VaJ!kenie!'s 
Lokaal 5 D.H.L. 

14, 10 uur G,D.A~ - Westalndia 
14,35 uur Juventas - Verburch 
15,05 uur D,H.B,R,K, - G,D.A, 
15.30 uur Vlestlandia - Juventas 
16.- uur Verburch - D,H,B.R,K • 

Gebouw 2 
Lokkal 3 Vlestlandia en Verburoh 
Lokaal 4 G. D,A. 
Lokaal 5 D.H,B.R.K, Lokaal 6 Lens 

H.H. scheidsrechters 
DE 1PSTELLING, 

Lokaal 6 Juventas, 
ge1Jouw 2•lokaal 1 en 2 

, . 

\3n;,-1 A.v. c1 •• Leeuw, R,Schlüter, J. Verhaar,J ,Lukassen, W. Verbarendse ,c.v.Baal ,F~ Wubben,J. Englebert,J Keetman,L.Riemen,H.Zoet. Res,C. de Heer, Leider·: dhr. C.v.d.Beek, - . . ~ - ---· f.a·t:GiiRIJVINGEN: uitsluitend bij dhr. P.Epskamp,Het oox·d 32,Tel,672270(vrijdagavond tussen . 6.30 en 7 ,30 uur) Dus niet bij dhr, v,Gastel. · .. ·. " __ 
~ .. ~ ----------~~-

' 

1 
i 
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l"·.--:i"'• .,.,7.,-:.,, ,.,,.-:. r,l,.., .,,..,~-,· OD !-i,... ... ,.-,l 'n Jr'"<'] ,..,~ rl fl- .,,"'J~--··1. 
~ ..... .; •. :. ,.;..., ____ ..,l_ ~-'-' ...... ,., u~r,... 1 ... ,,..l~A., i u .. • • • - ". ~.•;..1.,, L, • .Jn.a.g i1['3.1' ll.i'.1·-...!, ,l-'-!-"'-1~:-.1 dozo lY1la:.~gr i.j kc ;-,rc:::1u-t.rij c1 bij ·t.:i ,'o~.on-21:i..J :.~vd~ k 8 k:,mt zor..d.::c nr:.::.:;." è.o Ha:1c;0J.o:uG.n ocr don~• OG.:1 };3go 00 Lrms_Ska:nr,ioon te wo:-:-dcn .. \:o vorr:r2.cht'3n ed1to!'i dc.t c:..;n irmo:r· i~ !1~:.2.r no:. .. r.,ala sa:T.G.!'!Si....Jlli!lc; spelo!1d acht:::to hiv::." zijn sporti-Jvo plicht zal vervullan en de Rijs,;1jjkcrs tot hrJt ln.atsto too goocl pn.r~ij znl gcvon .. ~:ic weet gaan do grocn-zwe.rt,:,n net als D. H ,C. 10 j L zonda;:; mot logi:, handen huiswa "U'ts. 

Do warmte was voor de spobrs ve1n junioren 9-10-11 on 12 zaterdag goe11 boletsol voor f_risse partijtj0s voctbd tG zorgon in hun cnderling toernooi, \'Jaarin iodor clft3.l drie vrudstrijden van twoe;r,1aal oon kwarti0r , ,speelden. Er vm.r.;:;n niGt veel tocschnurmrs, maar de weinige spr~kcn met, recht waarderend 0vor hot vortr,,.,ndo spol. Dozo stand vrord boroikt: 
Lens 9 3 2 0 1 
LGns 11 .3 2 O 1 
Lens 12 3 1 1 1 
Lans 10 3 Q 1 2 
Elfm0tcrschoppèn moesten 
en Grirngergen cfodc:n hoel 
juist even beter dan die 

4 
4 
3 
1 

11-7 
5-11 
8-5 
6-7 

do baslissing 
goad werk; de 
van Lans ll. 

brengGn. De keepers do Jongh 
schuttors van Lens 9 doden het 

Lens nae.r ·. illem II Op deze 19e moi trol!: Lens mGt 4 elftallen nne.r Tilburg. Om 9 uur vortrokken WG mot do bus vanaf do Hongelolaan. Na oen voorspoedige reis met vG0l geschreeuw kwamen wij om ± half twaalf in Tilburg a:tn. Eorst kwamen de C-Klass0rs aan de beurt, Wa?.rbij ons 9o tcgon CII en ons lOo togen CI van ;,illem II uitkwar,on. Len ovorwinning van ons 90 en con nederlaag van ons lüo. 
Daarri-a de B-;aassGrs, die beide wodstrijdon vorl~ron. Na deze, vrij trage wedstrijden waer do C-lU.nsscrs. o,::;r wen overwinning v0rr ons 9o on CGn nedzrlaag vnor ons lOo. 
51 on D2 spaoldon verv9lgens hun 2o wodstrijdon tegen Bl an B2 v2n dllcm II. B 1 v1on op rnuinonto wij zo mot 3-1 en 3 2 v~rl0or :;iet 2-1. t.,1ngazion l~ill0m II 4 punt0n moor hn.à dun Lons, gin~3 de beker na.ar de 1asthoren. 
illom II stolde voor hot olftal, dat de bosto ro~ultaton had geboekt, Ll · illom II spoldj0s boschikboar. Lens 9 eins hior tr~ts moe naar huis. )u.ar het weer schittOrond was on nij vïTistrooks half vier klnnr vm.ron," ~ijn v.ro n:10.:-- iJon,_;.;::n gct:-i.-_:cn oCJ. d:l1.r wa.t to z·;:·o• mcn~ On 6 uur kGcrd0n 
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vlij huiswaarts en 
om± 8 uur thuis. 
Vorder danken wij 
do grandioze dag. 

--------------
na onderwag nog·wat gedronken to hebben waren wij 

de horen leiders voor hun prettige leiding on voor 
C.v.B. 

--------- -----------------------
Jong Lens houdt Lens ~ong~ 

::ot trots bokijkt con i:ochtgcaard clublid do standenlijst van zijn 
oJrsto on ook van do andere elftallen, als zijn club hoog geplaatst 
stÁat. Dra~gt het elftal van zijn fav0ri0ten de rode l~ntaarn, dan is 
de zorg om d0 droigondo degrn.datiG hora hg,ast to zwaar. Het is gezond 
als allo leden echt mot de hogere elftallen meeleven. Hun prestaties 
bepalen voor ;:,0n ruim do.;l do b0tek:Jnis van dJ vor,miging. 
i'.aar juist daarom is het goed dogolijko aande.cht to bostedon aan hot 
j:ingu volkje, de juniorc,n, on op wat muer speelse wijze, aan de pupil~ 
lon, want zij zullen eenmaal onze hogcro elftallen oov.olkcn. In de 
vo~tbalworcld gaan èo ja~en sneller dan in do maatschappij. Het go~ 
va~r is dan ook groot, dat men to laat komt, als opengevallen plaatsen 
mcc:tc,n worè.en bezet, t3nzij ••..•.••• 
J 2.', t(mzij or leidcr_s gevonden worden om j ongo gegadigden to vormen tot 
t:i. .. ')UWO clubled ..... n en knappe vootballcrs. Eetl st0rko jeugd, aen v0iligG 
t. ckomst. 
:,a.1r koken wij al t.;,gonaan in 1926. Do ann2lon vart0llon, d(lt toon Lens 
c.:rste juniore00lftal ir. hot veld kwem onder do naam Lenig on Snol IV, 
ddus aansluitend bij d0 drio bestaande sonioronclftallen. Eerst later 
qin~~ w0n over tot de alfabetisch,) b0n9.min,o- >Jn nu word.an o.llo elftallen ' ~ v 
mdt. cijfers aangaduid. 
1-i<,t idoe om eon junioronafdcling op tG richten was 0igenlijk ven Koos 
v.)..Kl0y, die or zijn corsto VrJ-:irzitt0rscháp mo0 bo5on. Ik had vminig 
"1cfoitci Jr vmrm voor to gaan l ,pon 0n eigenlijk bon ik er nooit moor 
h0L,maal van los gokomon. Hot is ind.Jrdaad on mooie gedachte: iets 
1;00ds, iets nuttigs, iets pleziorigs aan do jeugd bieden, ze thuisbron
§,::n in oen goede voroniging, do j,:>ng0lui d0 gelugonheid scheppen eon 
spdl t0 bcocfcnon, dat V•"JDr iodor1;cn Gh voor alla tijdun on voor allo 
pl~atson bestemd schijnt to zijn. De sport kan zijn bcoofonaar vo~r 
v~;:,l lmaads khoodon on vool bijdragen tot oen p0siticf gerichte vor
,nin'~ ve.n lich.::.am, eoJst on wil. 
B,·;r...:iGhuid tot g0vcn is m.i. vml uon oorst0 voorwaarde ons jnron lnng 
,-:,.ls leider in hGt juniorankamp to funr;,.;rcn. D8 egoïst à.i-J op eigen c-.;r 
uit is, houdt h~t nic,t vol. Do onvermijdelijke tol;:,urstollingon worden 
h0,.1 ondragelijk . 

. •J~un jnc.r op Eo.ar schuiv0n d0 junior0n naar ,30n oudere leeftijdsgroep .. 
:~von vbttond is in velu voroni,:;ingon hot cnrps juniorloidc,rs. Bij sam-
1:ii~;u echter, ook in Lons,knn m0n vdjzonop leiders mGt t,11 v:1n dionstjc..
r,;.~·;, W1:!.•'lrann b0vJndion so• s slechts huns 0nd"1nks aon .::indo kwam. 

( wordt vc,rvc-lt::d) 



DE LENS REVUE. 
V:eekblad v.d. R.K.V.V."Lonig en Snel 11 

===========-3•1 J 6 ,e aargang nn 40 4 juni 19 L. ,j,c,·-======-=- ·- -·=====·==== 
L , ' ens ZaKagenda. 

Do: 4 juni Donderdagmiddagcillb·: 
Za: 6 juqi Lenspupillentoernoof; 2,; ronde, poliotcernooi,. Z9: 7 juni Lens tl-Klasse ·Loerr:oc,i. 
Ma~ ö j",,!!1i clt1havchd. 
Di: 9 juni tra5.ning C-KJ.us~e ~ 
Wo-: 10 juni S-:::n: .. :i:r:..n Lens 1· -- P.~~K~ 1. Füpill::n" ---------· _______ , _____________ _ 
In billotage :_ 
No 90 L. Ca:mnû.0 r 
No 91 M.Tromm,,len 
No 92 F ,lè ,/Ll:'.,,i;s 
NÎ31.lVJG 1Gd'9n: 
Nc 521, G. Kuipers 
No 525 G.M,V0rhaar • No 526W.J.Vorheul 

OFYIGJ:..:.èL. --------
19-5-1954 
15-l-·J955 
25--l.2--lt;5J 

21-3-1950 
25--1--1938 
17-2-1943 

Uitslagen van 30 en 31 mei._ 
S0niorog: Lens 8 - Rijswijk 8 4-4, 

E1sstrê:at 74~ 
i:,;,:.ia Stckihar. 2/,68 
Loosdnir .seweg 295 

Beres"teî.nl.g_an 509 
Goudilblcenlaan 24 
Rnbar'cerstraat 118 

· Junioren: Quick Steps 12 - Lens 12 3-:;_; Q.St. kampiüe11. FROGR/J,IMA SE.NIOfu!."N WOE;N&DAG 10 ,TUNI 196/., 7 uur Lens 1 - P.D.K. 1. - Veld 1 G'eb. 1 Lo·k. 6/4. OPSTELLING. 
C.v.d.Beek, J.ims", G.Ke•perman, ·H.Dietz, R.Hoodbol, J.de Heer, W.Venderbos, H.Roc,duyn, H.Hakat, f.,\'erheul, G.Verhaar. Res: J.v.d.Knaap, Iî.de .Viaart, ·a.Looyeste:i.n. -----------------·----

Sporttoto. 
Tot en mot 3 juli organisoGrt de Nationale Sporttotalisator naast dG beleende ,mdstrijdtips 5 grote jubiloum prijsvragen, da z ,g. goaltj_ps. Verdere bijzonderheden omtrent deze goaltips vindt U in het foldertje dat U mot totoformulier 42 zal worden uitgereikt. In ieder geval weer m::,er kans om in de prij zen to vallen; dus grijpt Uv1 kans l 

'fötosecretaris. 

ZondaiLJ .. Juni Internationale veteranenwedstrijd. Zoals de bezoGkers van de afgelopon clubavonG r0eds op een levensgroot aanplakbiljet hehbon kun.'1on lozen, gaat hot zevende elftal a,s. zondag naar ~:ilrijk bij Antwerpen voer h3 ~ spelen v&n ()Gn v1:ionds'C'h~ppoli,!k~: 
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----------------------------- -------------------------wedstrijd. Deze wodstrijd wordt gespoeld in hot kader van de vioring van het kampioenschap van bovengonoemd elftal. 

Onze Belgische vriend Richard Mahieu heeft dezo V1edstrijd georgani
seerd en rond deze wedstrijd een dagvullend programma in elkaar gezet. Dit programma luidt als volgt: 
6.30 uur H.Mis in de noodkerk Fluwelen Burgwal. 
7 .- uur Vertrok bus vanaf Fluw0len Burv1al. 
8.45 uur Ontvangst aan de Belgische grens, bij ¼Üstwezel, door onze vriend Richard Uahieu. 
10. - uur Rondvaart door de haven van Antwerpen ( duur + 3 uur) 2.30 uur Aanvang van de wedstrijd. 
4.30 uur Ontvangst door het gemeente bestuur van Wilrijk. 5.30 uur Diner in h·at clubgebouw van de F,C,V/ilrijk. 
7.JO uur Bezoek aan de grote Antwerpse kermis. 
???????? Terugtocht naar Den Haag. 
Voor do deeln0monde spelers het volgende: 
vóór do wedstrijd zal aan do spelers van de F.C.Wilrijk een s0uvenir.lep0ltje van Den Haag word0n ·aangeboden. DG kosten hiervan komen voor" r0kening van de deelnemers. 
,·:et de k0st-:m van de rondvaart door de havens on het dinar, welke te--samen± Fl. 12.- bedragen, zal dus door iedore deelnemer ongeveer • !'l. 15, - moet.:in worden bij betaald, 
Wij geloven wel namens alle deelnemers te spreken, als v1ij nu reeds .,ichard Mahieu dank zeggen voor zijn bemiddeling en voorbereiding vari ::leze dag. 
Richard en F.C.Wilrijk, bij v·oorbaat dank!!!!\!!\!! 

Eon stem vanaf hot ziokbed, 
Hierbij v1il ik alle spelers van Lans 7 en ook andare heren hartelijk dank zeggen voor het prachtige booll:, dat ik heb gekregen. Ik zal er met ve.:sl plozier in kzen. Vo0r a.s. zondag in België V1ens· ik jullie allèrnaal hucl vvOl.pl~zicr. 
lieren, drinkt niot t-cvoel, want Herman v .Westing heeft een zeer hardo "1and ( als U begrijpt, wat ik bed0ol) . · 
:fogmaals mijn hartGlijke dank en mot sportgrC1eten 

Ruud v;üs tefeld .. 
(tijdelijk kamor 52 ,\"estoindél ziëkenhuis) 

_ Vannhct wedstriidfront . 
. ;oordat Na'lldV1ijk 2 de dastijds g0staakte vmdtrijd t0gen do :raserves ·an Spoorwijk in een J--1 zege l"Jmzetto is hot vonnis over Lens J vnltrok-~cn. V)o rekenen cchtor op terugkGer volg,3ndo seiz0en! 
c}J,S S besloot het siGzoon mat oen verdienstolij k 4-4 gelijkspel togen 
lj 1--1wi,j kj C:o k.::i:;.•sv.3:-,:-31; a:L'dolingskcmpi~1.3n. 0'1è~nks èo ,_-la:-rnt::i ::.s hot con 



Het Lens-Pupillentoernooi. 
Zaterdag wordt op onze velden het Lens-pupillentoernooi gehouden,waaraan Lens P l,P 2 en P 3 deolnenen. 

· Het prograrma ziet er,voor wat Lens betreft,als vblgt uit; 
Veldl. Afd.l Veld· 2 . Afd. 2 • 
1.5() u. Lens P.l - Quick-!lteps. 1.30 u. Lens.P.2 - de Pistduiven. 2.35 u. Geleritas - Lens P.l. 2.15 u. A.D.S. - Lens.P.2. i.2n u. Quick -
4.00 u. Lens P.l 

Lens P.l. 3.20 u. Lens .P .2 
- Vios. i;.25 u. R.V.C. 

Veld 3. Afd. 3 
2.15 u. Lens P 3. - Celeritas. 
2.55 u. _Quick - Lens P J• 

-

4-"0 u • . Ba -Poètdt:.iven - Lens P ij 
4.50 u. Lens P 3 - R.v.c. 

De wed·strijden duren 2 x 10 nin, zûnder rust. 

- Celeri tas. 
Lens.P.2 

Er wordt niet getosst.De elftallBn die als eerste verneld staan,verdedigen in de eerste helft het doiil aan de kant van de kleedlokalen,de andere trappen af. ' e 
Er zijn in iedere afdeling 2 prijzen. 
Bij gelijk eindigen beslist het doelgeniddelde;Is ook dit gelijk,dan beslissen 3 strafsch-~ppen. 

1 1 DE SPELERS MOETEN 15 MINUTEN V~_OR J!UN EERSTE WEDSTRIJD AAIIWEZIG ZIJN• De 0uEtellingen. · · 
Lens P 1. P.A.de Haan - C.Schrover - L.v/d Velde.- W.Kouwenhnven - F.van Baggun P.de Vries •· H.van Hulst - G.Rruinsna - H.Eggers - G.v/d Velde M.de Wit. Leider,dhr. J .Boo,sh0on·. 
Lens P 2. L.Egberst - F.Disseldorp R.Bcgisch - R.Kraanen - L.de Jong . G.Vredevelq - G.Gronberge - F.Resodihardj0 - P.Heerena - P.v.Doeveren J.Disseldorp; Leider,dhr.L.Pinkse. 
Lens P 3. P.Miltenburg - H.D~nkers. - P.F.de Haan - P.Blanken - G.Vervaart C.van Deelen - A.Huis - A.Hcek - F.Cobben - J.Rientjes - R.Peters. 

Leider:dhr.J v/d Knaap. 

Het Lens B-Klasse - Toernooi. 
Zondag vindt het Lens B-klasse-t~erno0i plaats. 
Het prograrma luidt als volgt, 
Veld 1. Afd.l. 
12.00 u. R.V.C. - Westerkwartier. 
12.30 u. de Mussen 1 - Dnnk. 
13.05 u. Lens 1 - R.v.c. 
13.35 u. de Mussen 1 - Westerkwartie:f:. 
14.10 u. Donk - Lens 1. 
14.411 u. R. V;C. - de Mussen 1. 
15.15 u. Westerkwartier - Drnk. 
15.45 u. Lens 1 - de Mussen 1. 
16.20 u. Ilonk - R.V.C. 
16 .55 u. Westerkwartier -- Lens 1. 

Veld 2. Afd.2. 
Lens 2 - Docos 1. 
Spcnrwijk 1 - Aeolus. 
Duno 1 - Lens 2. 
Docos 1 - Spoorwijk 1. 
Aeolus - Duno 1. 
Lens 2 - Spoorwijk 1. 
Docos 1 - Aeolus. 
Spoorwijk - Duno 1. 
Aeolus - Lens 2. 
Duno 1 - Docos 1. 

Veld 3. Afd. 3. 
12.00 u.Docos 2 - Duno 2. 
12.30 u. Lens 3 - de Mussen 2. 
13.05 u. Spnorwijk 2 .- Docos 2 
13.~5 u. Dunn 2 - Lens 3. 
14"mo u. do Mussen 2 - Spoorwijk 2. 
14.40 u. Dncns 2 - Lens 3. 
15.15 u. Duno 2 - de Mussen 2. 
15.45 u. Lens 3 - Sp0orwijk 2. 
16.20 u. de Mussen 2 - Doc,..s 2. 
16.55 u. s~~orwijk 2 - Duno 2. 

·- Do wedstrijden duren 2 x 15 nin. z,-nder rust. 
- Er wordt niet getosst.De elftallen die als üerste verneld staan,verdedigen in de üOI'ste speelhelft het d<'el aan de kant van de kleedlokalen,de anderen trappen af. 
- Er zijn in iedere afdeling 2 prijzen. 
- Bij gelijk eindigen beslist het dnelgeniddelde.Is ook dit gelijk dan beslissen 3 strafsch<'ppen. 

11 - DE SPELERS MOETEN 15 l-!INUTEN VOOR HUN EERSTE WEDSTRIJD AANWEZIG ZIJN. 



.D0.0Pstellingen. 
Lens B 1. J. de Waart 

C • vans Egrmnd 
J.Heins. 

H.van Leur - D.v/d Steen P.Schouten - H.Mesker. 
- G.Raaphorst - J.Cobben - F.Mesker - Th.Brochard 

Leider:dhr.A.van Gastel. 

Len~ B 2 •. R,Bruggenans - Th.Bruins - J.Groothuizen·- F,v/d Breener -
H.E.othkrans - N .Koot - R.Eykelhef - C. Vervaart· :- H.Brandenburg 

.. J ._M:i.ddeldorp - D.Brandenburg. . 
Leidér.dhr.c.v/d Beek. 

Lens B 2· R.Overtoon - J.Lies.hout - E.v/d Acker· - R.Ravesteyn - ]'.van 
Boheenen. - H .Suylrnrbuylè - F .Straathof - W ,Broeke - R,Broekhuizen 
S.Tettero - A.de .Brouw0r. Leider:dhr.C.Nieuwenhuizen. 

HET POLIOTOJJRNOOI 2 de RONDE, =======---=======-=========== ' 
Zat0rdag vindt de 2 de ronde plaats van het poliot~ernol'li,waaraan Lens, 
als poulewinnaar uit de eerste ri,nde,deeln0cmt. 
JJe wedstrijden wl'lrden ges~eeld op het terrein van Rijswijk aan de Schaapweg:. 
(Sportpark Prinses Irène.) . 
De wedstrijden duren 2 x 71 ninuut. 
Lens is ingedeeld net Zwart Blau, ,D.H.L.,C.S.V,D,cn de winnaar van poule 5 
(onbekend) • · · 1' 

Er zijn in de tweede ronde 3 poules.De poulewinnaars spelen vervolgens 
. weer een halve conpeti tie. · 

De c,pstellin1;. als zondag Lens B 1. Reserve: H.Brandenburg. 
Leider:dhr.A.van Gastel, 
Sanenkonst. · 1. 30 uur ingang Rijswijkterr. 

0 

.. 

---- - --~---- -~- -- -
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I 
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-------------------------------------------------------------------bijzonder levendige en booiGnde.wodstrijd geworden, waarin beiqe teams zich volledig hebben ingezet. De groenzwarten begonnen overdonderend en zettenndircct na aftrap het Lonsdo0l onder zware druk, hetg0en na + 10 minuten resulteerde in oen vordiend doch wel fortuinlijk àoelpunt.-Na deze treffer horstolde zich langzaam het evenwicht en kwam L0iis meer in de aanval en zowaar werd het kort voor rust gelijk: 1-1. Na de thee sloeg Rijswijk weer snel toe en keken we opnieuw togen een achtorst9.nd aan, het antwoord bloef niet lang uit, want R.Golauff scoorde bijzonder fraai 2-2, Dit was do kampioenen te bar en (met·oon 

L grote dosis geluk ovorigdns) liopon zij tot 4-2 uit, Lans lÓÓk verloren, maar Rob dacht er anders over want uit twee fraai opgezette aanvallen sc?orda hij evonzovole keren, terwijl hij bij eon prachtige omhaal do lat op zijn weg vond. Zo eindigde deze pittige strijd dus in een 4-4 stand, volkomen volgens de verhouding. 
Rest ons nog Rijswijk van harte to feliciteren met hot behaalde kampioenschap, dat we de sympatieka gro:mzwarten VIJ.n harto gunnen, gezion ~et feit dat zij inderdaad do juiste kampioensploeg bleken te bezitten, 

Het Polio-toernooi, 
bm een steentje bij te dragon in do strijd tegen do kindorvorlammimg -org,miseordo do K,N.'l .B, in eon 1962 oen vootbaltoernooi voor junioren uit do B-Klasso. Onder de 70 deolnamoóde vercmigingen was ook Lens, dat zich graag meldde onder het motto: dG gezonde doet wat voor de zioke, Het was leuk - ofschoon bijzaak - dat onzo jongens niet alleen in de voorronde, maar zelfs in de e~ndstrijd, do sterksten bleken en met de beker naar huis. gingen. Dit herhaalde zich in 1963. En nu wisten zaterdB.g 1.1. de Lensmannen in het Prinses Irono park in c'.e vaorronde wedor-. om .. de vfar tegenstanders onder do duim to houden, z'.)dat zij in èe eindstrijd zijn geraakt. Achtoroenvolgons werden Oranj o Blauw met 2-0, Adolaars mot .3-0 en Vios mot 1-0 ·geklopt. Togen Laakkwartier zou e'on gelijkspel al voldoende zijn, want al had dit elftal ook driema'll gewonnen, in tegenstelling mot cnzo volgens Joop v.Wassem van allo Lonselftallen de minst gopasseerdo achterhoodo hadden do roodzwarten aan Oran-je Blauw eenmaal aan goal moetan toolaten, Het word achter geen gelijkspel d:nrdat op listige manior Raaphorst erin slaagde 1-0 te doon noteren. ' Lens spooldo zo; 4 4 0 0 8 7-0, 
Woot U wat ik nu ho1p? Dat in do eindstrijd 0von sportief gospo-.,ld wordt als in do v0orrondo. En dat in plaats van hot handje vol Lons0rs, zoals nu was moogekomon, er drommen zullon VGrschijnen. Het polio-toernooi - gezonden doen wat voor d0 ziokon - is ons aller bolangstolling waard. En ja krij,5t kuk voetbal tG zion, P.J. 

( mot vriondolijkê, groeten ~an 'cto sublaidor) --------------

•·· 
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Het Bisschopstoornooi. 
Zoals alk fjaar orgP...nisoorè.e de NKS afà. Do,1 Ha:ig v,01,r hot bissch~psto0rnooi voor A-Klassers. De opzet was. dit jaa_r enders. Vr0og3r m')ch
tcn alleen do kamp1oonen van ,lc afdelingen meedoen; dit jaaz: was de inschrijving vrij. Poulo l speolde e,i.ch af op dG volde::i v,,.n Yr·erfonbur'cr llior word wini10.al· Quich Stc,p3. 
Pculo 2 en J werdon op onzo volden ver,mcht. Lens wae ingodoel.d in Poi.;1 2 met D .. \~.O. ZoctGrn:eor·: D.H"L. Dclf·G, \TT,!P, VaJ.kenie1~d en .:.i.KAVV Loidöcr G..~m~ Zo op hGt eorcto gezicht 00n niet bijstGr zware nfdcling. Dat di_t ccht1,.,r; golu.kk~.e; nioL fat~al .. nndors zou ultpnkk)n; had nio:n:1nd ver-· 
wr.:.cht. De e0rzto 1.mdstrijd ging tegen Ve.lk•3t1"ie-rs ~ N'."',.. een :::-u.atstarid V!ln ~.-O(J ,Englobort) kv1::.1:1 è.G 0indstand mc,t 2-0 d:ior e0r1 pi:'a1:!htig sch-it. va.r. I~. Koe tm9.!'l. 
Dn 2"8 ·vJedstrij.d Vi&.3 nl i0ts moeilijlcor. LHL Vi,e,S c1e tvgonst::1~1dGr. Hoownl :~e.1s noor in do 1-:..anval was; kou •~r !'!iet 8odoo!.punt v;c,~ddns ~otdat H.Zoo 11:"l,i oen ongc1J,:.,ë.t1:l~jk0 sltuatio g"ed d00!."~~ett1e en mc'i::, een l<m.:rig se.hot. 1-0 liot e~antekcncn. Jüi", tlat lii.::H:~cnt haû LGns dG h ... ::·+.e papic-:cn. DG o.~111.0 _,-·G ~:)genst'?.ndo:tc !1addon al enigo stoken lat::in ·✓ allon~ Dö ]:"; v:eèsti:·1.j!J :_:3gcn Di:iJO ging h1.YG m0oil i.j kst. F:1:ewol L1as ove:-we~enL sterker was, gi:ig (:i:1 de ze11uv;~n p.·•.rt0n spclenG Do 0inds~:and was 0-0. Voor de làr,tste· v;ecl....;,;rijà van Lens tegen VVP was hut aantal punten 1en3 5, VVP .3 met nog_ ;;;. -wedstrijden. Aange3ien Lens een beter doelgemiddeldo had, was eun ge
l ij kspol voldoende. füJt werd oGn viedstrij à vol sensatie. Do spoel.ti.jà ;~x 10 minut0n was reeds verstreken. Do schoidsrecht0r liet echter ·J min 1 

• • 
> ~~..1ngcr sf)alen i.·J.m. bl0ssures. Uit oen. ni0t geva,'lrlijko aitu-9.tie v0,....r hèt Lünsdool, vmrà do bal niet goed vJOggewerkt on V'JP was attont en i,ens 5 st'.Jnd acht:Jr mot 1-0. Direct na do aftrap ging Lans na9.r v,,rori", iu·ecg op r.o rMd van het strafsch~psgcbiGd een vrijo trap to nemen. De bal wcrà slacht easchoton, maar do felle daarbij ter J .Lukass~n ha'.l.lèc d0 bal keurig voor hot d0ol over ào keeper hoon ·on H.Zcet k-ipto ~è bal prachtig 1-L TGvens v;as do eorsto plaats voilig 6,3stolà. M.:at Quick Ste1 on Juvcntas zal Lans afd. Den Ha?.g vortegnwoordigon in de finales, die É clpoold zullen worden op zondag 14 juni np de tarroi.non v,in S.V.L.V. te T/ nnrschoton. 

/ 
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DE L l NS R'E•v U E. 
Weekblad v.d. R.K.V .v·:11 L0nig en Snel" 

370 Jaargang no .41 .· 11 juni 1964. 

. Lons ' · Zakagenda, 
juni DonderdagmiddagclU:b. L0nsjunioren 4 vri0ndschappel:ijk. 

Elftnlavond Lens 4 junioren. · ·1 

juni Onderling pupillentoernooi P 6-7-8-9-10, 
Lonsjunioren 5 en 7 vriondschappolijk. _ 

juni rlisschopstoernooi. Lens C-Klasse t~ornooi J. 9-lq-11. · 
Blauw Zwart ptipillGntoornooi P 1-2-3-4, ·, :~ . 

juni Clubavond. __ ,. ,, 
juni S0niorentraining 0n Pupillen. 
juni Conc'.lrdia S. V .D, uit 's-Hert0genbosch komt '?.P.-bezöek.' .. 

Aan de oevers van de·Moskwa 
Tuss0n Krim én Witte Zee 
Vç,~tpaldçi zaterdag Oranj0 
.En .Poter K0mper speelde mGe, 

·. Kroestj efs zonen hadden .tw0cmaal 
Zich reeds in hun kracht vergist 
En ondanks alle ijv 'rig pogen · 
Ret zoet der oVerviinhingen gemist: 

· In Moskou ging Oran:j 0 .onder . 
· Het pleit werd daar 1J.l gauw beslecht: 

De bal kwam ·er in weinii:;; tellen · 
Al tweem9.al in ons doel terecht. 

; 

~; 

"'·-;;,..i.· 
• 'i •. •' ·t-. ~-· 
:".. .... -.. ·· 

1. 

- .;__ . .;'_. ___ .- . ~,- :. .... 
~:: ; '. ,_ , . 

• 

To·ê:h werd O:ranje 's eer verdedigd, 
Toe·n P0ter Kcmpér onverveerd 

-· .... 
Bij zijn daverende dreun juichte: 
"Ze;,,· Iwán, heb ik hot in Lens geleerd!" . . . . P.J. 

-------------·-------------
'1~ ballotage l . . 
No,90 L.Cazander 
No 91·0.M.Trilmmelcn 
No 93 H.M.Woutors 

.... Nicuwci leden: 
No 527 H,S.M.Nadorp 

OFFICIEEL. 

19-5~1954 
15-1-1955 
27-9-1952 

23:..11:-1952 
No 528 R,G.J.1.1.v.Berlo 9-11-1950 

Elsstraat 74 ., 
Melis Stokelaan 2468 
Mosvoon 79 

Hoondorlaan 11 
Hcrtonrade 195 
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No 529 B,M,de Haas 
No 530 H,v.Domburg 

VCOR JONG EN OUD. 

12-6-195~ 
12-1-1952 

Bussumsestraat 81 
Melis Stokelaan 1952 

hij kunnen U nu vast mo::1Gdolen, ·dat"orop Zl;lterdag 27 juni in hot 
L0nsclubgobouw oon feestavond zal wordoh gaorganiseord. Hout~t U do
Z'3 avond vrij? Volgende w0ok komen wij nog nader op deze avond teru 

De Contactcommissie. 
------~-----

Hdt liegt er niot om. 
Daschoidenheid kan mem ook te v0r voeren, Herhalend wat ik con v,èri 
koer schrÓef, n.l. dat deeln0men aan een toernooi belangrijker is d 
d0 prijs behalen - wat nog meer klemt bij wedstrijden om "het gaede 
d00111 -, mag er nu ·toch wel een' waarderend vmordjo in· onze oigon Le 
revue voor hot feit; dat de Lensjeugd in drie opccnvol~ende·jaron m 
do erc,palm ging strijken en zo de Polio-baker tot Lens eig.:;ndom•wi 
t.o maken. Deze drievoudig!) prestatie verdient. con drievoudig "Bravo 

Bravo voor de jongens van de daád!. 
Bravo voor do leiding van het elftal! 
Bravo voor de K,_N.V ,B •. , die het initiatief nam om de gozonden 
staat te stellen iets voor do zieken te doen! Do bond hooft e 
eon veredelende factor moe in hot voetbalspel gebracht. 

-Le uitslagen van da Lenswedstrijden in poule A waren: 
Zwart Blauw - Lens _ 0-2; Lens - Da Postduiven 1-1; Lens - DHL l"-C 
Lens - c.s.v.D. o-o. 
In de eindstrijd ging het zo: Lens - Duindorp S,V. 1-0; Lens - Hoc 
Boys 0-0. . 
In totaal 10 wedstrijden won Lens 7 maal en spoelden wij 3 keer gel 
Doelcijfers lJ-1. P.J. 

--------- ----------------
Attentie spelers van LENS 8!!! 

Zaterdagavond 20 juni om+ 8 uurs avonds zal er voor de spolors vi 
achtste, vergezeld van vrou\icin, verloofden on moisj es, golGgonheid 
om gezellig onder elkaar wat na· te praten over de afgelopon compot: 
en over andero belangrijke of onbelangrijke zaken._ Deze gozolligo , 
zal g;,houden wordon ton huizo van A,.Beys, Copornicusstraat 187 alh 
,,m :!: 8 uur;' s .avonds aanvángon. Do kosten van deze aJrnnd zijn uite: 
voor gezamenlijke rekening. 
Willen degenen, die '.'lp deze avond komen, .. dit even doorbellen aan A 
tel. 39658.3, bij VO'.'lrkeur op donderdag- af vrijdagavond, eventueel 
zaterdagochtend, on daarbij vermoïè!èn of ziJj. me~ vrouw, verloofde 
ju komen.-

A,Poels. 

' 
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Hot pupillento0rnooi van 6 juni. 
Stro.land zomorwoor, spanrn,nde wodstrijc~on, blijdo jongensgezichten: 

èrio elomonton, die do zosdo juni kenmerkten. Do.hoogste drio pupil

lencJlftallen kwamen in hot krijt togen Celoritas, Quick, Quick ~tops, 

VICS, A.D.S., Postduivon, ä.V,C. Voor all0 jongons"is hot lcukc mid

dag gewordon. · 
In poule 1 kwamen Lens on Quick met 6 punten gelijk, ·zodat strafscho1 

pon mocston bcslisson. Lens won, waarmoc oen r·0pris0 word gogovon var 

c'.o s.ituatio fun 1962. In poule 2 word R,V .c, de winnaar mot 7 punten. 

Lens P3 ging met 7 punten in poule 3 over d_o eindstreep, 

Het Lensvetoranonolftal mot supporters naar België. 

Zondag j.l. vond de trip van ons veteranenolftal naar België plaats. 

Toen wij ·ons 's morgens, in allo vroegto, uit de voren verhieven en 

uit het raam •staarden, konden wij voorlopig in do viaan loven, dat )'li, 

,deze dag in iodor ;;aval over het weer niet te klagen zouden hebben. 

Gewapend met oen goed humeur on eon tas met proviand begaven wij ons 

. om 6,30 uur naar do no:Jdkork aan do Fluwelen BurgwaL . 

Na de H,Mis stapton wij in do bus en zo kon om ? .10 uur het vertrek

sein worden gegeven. Onderweg v1Grd nog oen k9er gestopt om een kop 

koff.ic t0 drinken, In do bus werd menig lustig liedje gezongen, waar 

bij mevrouw Greet Janssen als altijd weer excelleerde. 

Inmiddels was d;:, zon achter do wolken verdwenen on had plaats gemaak 

vo)r oen malse vo~rjaarsbui, Dit mocht ochtor do feestvreugde nio~ b 

derven en luid zin,:;ondo kwamen wij rond 9 uur bij de Belgische grons 

aan .. -
Hi::r ·:·as cnzo vriend Richard Mclüeu ter begroeting aanwezig on nadat 

de diverse handen warGn gedrukt, word de tocht voortgezet in c'e ricb 

ting van de haven van Antwerpen. In deze haven worden wij om 10 uur 

ingescheept on begon oen randvaart door do navens. Hot weer liet tij 

dons dozo rondvaart helemaal verstok gaan.on hot water viol met emmE 

togolijk uit do lucht. Mot kaartspelers w0rden toen do divorsè lief

hebbers uitgerust on toon vond de eerste Lonsklaverjasdrivo op open 

water plaats. Na do rondvaart bogavob wij ons naar hot, voetbalveld 

van do K.F.C •. Wilrijk. Hier blook ook Pluvius zijn work to hebben ge 

dc,'ln,. want hot veld vias herschapen in oen zwombassin. Maar aangezie1 

hot eon bepaling is, dat internationale wedstrijden onder o.ililo weori 

omstandigheden doorgaan, traden wij om 2.JO aan . 
Nadat de aanvoerders vacmtjes haddan gewisseld on wij de spelers 001 

souvenir van Don Hno.g hadden aangoh)den, ken hut W.'.!terballet b0ginn, 

Nu blook c1at do BGlgen over betere zwemmers boschikten dan wij. 

'ilGl konden wij • ot vool kunst en vliegv1crk tet de rust do stand dub 

bol blank houden, doch na hot bronwater moeston wij voor de betere 

,.,Jolgon capitu1 or;,n. Cnzo vriend Richard Mcllieu, di; bij ons als gas 

., 
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kocpGJ'.'. optrad, hoè:t't ook. ·nu woGr wonderen verricht, maar kon niet 
verhinderen .dat de Belgen na ± 15 min, in do twoodG helft, do leidi 
namen, Bij een van do volgendè aanvallen word Richard goblossoord 
on verliet hinkende het vo1d; Zijn plaats word ingenomen door Jos J 
gor. Do Bolgen wi~tE;n de stand tot 3-0 op te vooron- wat tevons eind 
stand werd.· 

, In do kleedkamer wi:,rd 11a afloop van de wedstrijd door het bestuur v 
Vîilrijk..oen 11 consuinclt;i.o 11 aangèbodon on nadat deze was genuttigd, ro 
wij in d.o richting van het eethuis. Dit vmrd vooral door de aanwezi 'ciämes "z9or op ·prijs gestold, aangezien hun magen onrustbarend begon 
nen te knorren. In hot lokaa:J: moesten deze hongerige wolvmnnen toch 
nog even wachtGn aangezien de schepenen van Wilrijk on do voorzitte: 
van beide veronigingGn elkaar nog divGrse vriondolijke ·woorden Wild, 
toev0ogon. Nadat dit was gebeurd, konden wij aan tiifel gaan. Hot v.u: 
muisstil in hot lokaal en een iodGr liet zich het gesorvoorde eten 
goed sr,iaken. 

·Toen wij na afloop van het dinèr naar buiten gingen, beëindigde jui1 
de pla//.tsGlijkG harmonia aen r,1ndgang door de stad·. Dit, was voor Mm 
v.Rij.ö vorv1ezonlijki:ig ·van oo.n jai'enlange droor.i, Zij krGeg lll} namal: 
d~ gelogonheid do tuba-ist te vragen-ook oens oen koer op 20 n grote 
toètGr te l;i~flzen, MGt BGlgischo ge:noeè.olijkhoid 1•1ord n.an haar verzm 
govQlg-gegevon, zodat weinige ogebblikken later do Lonsschare door 
Wilrijk marcheerde. met vcor0p me.vr. ·v.Rijn compleet met tuba, 
Ná dit vralijke· _intermezzo namen w1j afscheid van Richard Mahieu, 

.. waarna w;i,j nog oen vrolijk stàmmineeke _opzochten, wa,ir wij nog wat é 
" · •. ten en~dronlron, Orn + 10.JO uur word de terugtoclit ·aanvaard. . . ·" 

Richard Mahiou Gn K":F .c ,Wilrijk, hartelijk dank voor dezG grandiooo 
Tot wGderzions. 

.J .LinnowGover. 

'~"'":, =~ ;.,. ... 

.'J; 

; . 
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Lens Zakagenda. 
Do: 18 juni DoridGrdagraiddagclub ." 
Za: 20 juni OndGrling pupillGntoornooi P 1-2-3-4-5-
Zo: 21 juni Lens 5 teg,m Lens 2 om èe Ut0pfa-bokor. Aanvang 12 uur. 

o.s.c. toernooi en Blauw Zwart toernz,i. · 
Ma: 22 juni Clubavond. 
Di: 23 juni C-Klasse training. 
'i/o: 24 juni Lens - D.H.B.R.K. en pupillen traininfs. 
Do: 25 juni Gecombineerde vergadering, 
Za: 27 juni Concordia S.V.D. uit uen Bosch to gast. MGt Lens Feestavond 

in OETELDONKSE SFEER. 

Nieuwe loden: 
531 L,Cazander 
532 C .M,Trommelen 

---------------------
OFFICIEEL. 

19-5-1954 
15-1-1955 

Elsstra,at 74 .,. 
Melis Stokolaan 2468 

Concordia S.V.D. uit 's-Hortogonbosch op bozook. 
Zaterdag 27 juni a.s. krijgvn wij bezoek uit Den B-'.)sch. Hot ·elftal zal 
bestaan uit onkole zoor prominente spelers. De togens;tanders van Concor
dia, ditmaal niot Lens 1, maar eon gohool alcoholonthoud_end elftal. 
U raad h0t al, Lèns 5 aangevuld ,mot andor0 "sterr1Jn" .. · 
Da b0doeling is c\us U eon bijzonder aantr0kkolijke .wedstrijd v:,or to scho· 
telen. Daarna voor spélers en dames eon gezellig onde_rollSje •. En •.•.•...•. 
als klap op de vuurpijl een grandioze Lens contactayi;,né!_ in "Bossche" sfeo: 
Deze coptactavond is dus bestemd voor allo LÓns_senio:rlodan, donateurs, 

' vrienden an bekenden. Dat c1ez0 ·av,nd grandioos gaat word::n, sta'-'t als een 
paal boven het Oi!:TELDONK,SE wator. Leze av,:,nd is raeds maapdon in voorbe
reiding en b0gint nu reoc'.s vruchten af to wc,rp3n. . . .. .. . .. . . 
Wij rokonon ë:an aak ,p e0n vollo bak ( vmarvoor allo V"Orzienin;;on al zijn 
getr.Jffen), ;oodat we onz<l OETELDONKSE gasten niat teleur _hcoven to stel- , 
lon 'in hun.uitbundige feestvreugde, 
CFFICilliL: , 
Zaterdag ·27 juni: 4 uur Lens - Concordia S,V .D. 
Zaterdàg 2f juni: ~8 uur Lens foostavond mot als grote verrassing è.u band 
11 X11 en do spoèialo OE'l'ELDONJ(SE sfeur • . - . - . ' . - . 

' 

A.S. zonèag (21 juni dus) speült Lens 5 e,m Utopia wedstrijd, togen Lans· 
U ziet db Utopia is ni0t dood, hij 10-,ft nog': · 

· Aánv ang 12 uur Lens 5 - Lens '2 . ., 
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OPSTELLINGEN · 
Lens 5 V/.Verbarendse, M.Heerschop, M.Davis, A.v.Weers, F.v.Dijk, 

. W.Burghouwt, C.Nieuwenhuizon, ·G.Jeheo,· J .Jager, F,Burghouwt, 
P ,Burghouv1t. . _. , . _ .. __ 

Lens 2 R.de Waart, G.Kemperman, VI .Hansen, M,v,Zilfhout, J .v,Dijk, 
H.Kempor, A,Linneweever, G.Looyesteyn, T.v .• Kl8of, füBlok, 
H,Brussol. 

föserves V'10r Lens 2 Gn Lens 5: P,.Gu:l.ikers, J.v.KlGef, ·B.St'-'Yw,. ' -. F.Duym, C.Kras, H.Kuyper. 
Afschrijving.;n voor VrijclagavcnS. 9 uu.~, aan dhr .. J ,.Lir.n0w0over, Slijk+-·· 
o l.nde 21, tel. 63 90 90. 
V,5.J hopen en vcrwc..chtcn op iodors r.mdewvrking, 2'.Jdat. do Ut'lpia con. 
cotvoJ.lc OVè!'winna~r ':5al krijgGn" Deze vvodstrijd ::.al het áahzion tón·;; 
t·o~le v:a-arc1 zijn en aangezien LG:ri.s 5 v~n plan .i:;::; do. Utopi:.1 au~n~ 'C,0 
V•.Jikopen" ' 
f.:.l!lNT IE SPJ:~!~ERS LENS 5 .. _ . . , ~ . 
".10 zaterda~ 27 juni vorhj_nderd is gGliov.e dit voor zaterdagavond.;J,_Ç_. 
uur (2ljuniJ medG te·delen a:in dhl·. l!'.v.Dijk jr. Harderwijkstraatr5 •. , . 
Schrift9lij k! 
PS, Integenstelling 
WJdstrijdc1n van .L(!ni, 

met de geruchten zullen de entreeprijzen vo0r do 
5 ll_~'? t_ werpen )'._QrhooJJ.d •. 

F.v.Dijk. 
", ------ ~ ----:------------ .. ----------

·.Lens 1 - P.D.K. 1 
J.0 ZCJU goz0gd hebben, dat 'Gr. levensgrote bolangen op hot spel stonden, 
z<.vüs .in bövongenoemdo vriendschappelijke wodst:üjd do zak0n v10ré'.on 
rnrngep3.kt •. Van JJ\0ot '.a:G stevenden onze gas ton in eon dermate strak tem-: 
p0 op onz,:i' v0sting af, dat het er de schijn van had, of zij in 0én ruk·: 
moteen.het afdelingskampióenschap wilden behalen nog vóór do competitie 
bogonnen i.s. H<>t dood wêl fris aan, misschien mag ik echter zeggen: eon 
beetje-.primitief. Niettemin word Lens eerst met oen prachtig doelpunt 
en later nog eens op minder daverende wijze 0p 00n 0-2 achterstand go- . 
drukt •. Toèh r.x;ondo ik toon reeds tG nogen voorspellGn., dat de kansen · 
z .uè.on· koran, Inderdaad kwam olizo aigen v0orhqedc in d0 tweede holf~ ; 
;;x,d los en wel z,.,, dat het publiek or kennelijk pl<!lzier in had. :Het.· 
w1rd· 4-2 deor vier deels van c,pzet, deels van afwerkmng fraaie c'.oolpun
t,rn en do")rdat onzci verd..,diging b;i.jz,mdor nuttig werk deed, Keeper Cees 
wvrd de held van de· jeugè, to0n hij een strafschop vlist te karen. In mo
nigv·huiskamor ,w0rd 's avonds laat dit waponfcit vort.eld .. 

Bisschopstoornooi 196',. . '". 
Afgelop0n zondag heeft ons A I me·og0daan aan do 2.:, rc,nde van hot 'Eis
schopstoernooi te Voorschot,m. 
r:.,c winnari.r vr:in c1A'7.o 1r,,..,..,,.,.,.. 1-, .... .i. ___ ,_.i. 
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7 .- uur Lens 1 ---D,H.B,R.K, _ 
; OFSTEL_!,JNG: C, v.d,Beek, H, H

0
ket G, Ke!:lperman, H. Dietz, R. Roodbol, K, Ras, ll. Venderbos, H,RoÓduyn, 

,.,.., Eydlä.P-1 ,W,Verheul,G.Verhaar. Res.J,v,d.Knaap,G.Looyesteyn,J.de Heer, 

l.OGRAï.~·.11\. PUPIL_~lL Z.i\.~_@A.G: _29 _ _j_u,._:i. __ 1_964 .. _ . 
liet onderlinge Pupillent.oernooi voor P 1 t/n P 5, De duur van_de_wedstrijden is 
2 x 7-} minuut zonder rust, Het programma luidt als vole;t: 

14 uur P 1 - P 2 veld 1 · · 
O - KT.E~n;oKALEU ~ 

14,- uur P 3 - P 4 veld 2 -~----~ 
14,30 uur P 1 - P 5 veld 1 P 1 Geb. 1 lok,3 
14. 30 uur P 2 - P 3 veld 2 P 2 Geb. 1 lok,4 
15,- uur P 4 P 5 veld 1 P- 3 Ge_b.1 lok,5 · 
15.15 uur P ·1 - P 3 veld 1 P 4 Geb.1 lok,6 
15,30 uur P 2 P 4 · veld 1 P 5 Geb,2 lok,3 
15,45 uur P 3 - P 5 veld 1 
16,- ··uur P 1 P 4 veld 1 
16, 15 uur P 5 ~ P 2 veld 1 

Verder geldt; Als een lager elftal Vp_n. een hoger elftal wint krijgt dit winnende · 
elftal 4 punten;speelt het gelijk,dan krijgt hot laagste elftal 2 punten en het 
hoogste elftal 1 punt, V/L1t een hoger elftal van een lager elftal dan krijgt het 
winnende elftal 2.punton. 
Indien een elftal' all<, wedstrijden hoeft gewonnen, dan is dit elftal winnaar.van 
het toernooi, ook al heeft een. ander .. elftal meer punten behaald.Het doeigèmiddel
de telt niet,· Bij gelijk eindigen worden elf strafschoppen genomen, (door alle 
spelers 6én) 

~ OPSTELLINGEN: 
lE.!..1_ P.A.de He.an,G,Bruinsma,C,Schrover, '17, Kom1enhoven, F, v,Baggum,P.de Vries,H, v .Hulst, 

H,Eggers,M.do '.ii t,G, v. d, Velde,L. v.d. Velde, Loider:dhr, J .Borsboom. 
:11'.,1 B.v .d.Lans, L.Egborts,R,l3ogiseh,R. I:raanen,L. de Jongh,G, Vredeveld,~'.Disseldorp, 

T.Resodihardjo,P.Heeroma,J,Disseldorp,P.v,Doeveren. Loideridhr, A.Bogisch, 
Àp, 3 P ,!.lil tenburg,H,Dankers, P.F,de Haan,G,Crombergc,G. Vervaart,C. v. Deolen,A.Huis, 

F,Cobben,J ,Rielitjès;-B. v .Gm;kum,H,Licf:i'ering,, Lcider:dhr. J. v,d,Knaap. 
Àp,4 R.l3os, P,i\landers-, W .llChol tcns, G,Bloks, l'.Cormont, H. v.Borlo, P .Hop,R.Hoofnagol,·P. Klein-

. Ilrotclor, '.I ,Englebert,J. Küetman. Leider: dhr, L. Pinlrne,. . 
~5.. P. Vorhoson,B.de Haas, H. '.'/outers,Il.Gourtsen, Th.J,lars,B. Verschoor,1l.Jungschlger; il, 

Rimm<:,'.l:maan,C .Stapel,B.Kloin Brotelor,A. v,d.Loy. Leider: dhr. G.Kemporman. 
Rcscrvos voor alle elftallen: G, Trommolon, P ,BlarJcen,A. Hoek, R. Kooko on H. v. Dam, 

?SCJffiIJ1(IEGEN,e.an dhr. ,l,v,Gastel,Tomatcnst1•aat 16G,te_l.339900(tel,tusscn 6.30 en 7,30 uur) 

WGRJ\1,il<!A JfüiIOREN VQ_Oil ZONDAG 21__J_ll_NI 1964 
HET O, S, C. TOER!!OOL 

Zondag a, s. nemen tv100 juniorenelft~_llen aan hc·t ó. S. C, toernooi deel. 
Het programma voor onze elftallen luidt: 

Poule B veld 2 .Poule ~' veld 4 
3,- uur Lo..".1S comb. - S.J ,U. '12,~ uur Lans 9----dên Hoorn 
4,- uur RKDEO - Lens eomb. 13,- uur O.S.C. - Lens 9 
5,30 uur O.S,C, - Lens comb. 14,30 uur Lens 9 .- R,K,A,V,V,' 
5. 30 uur Lens comb. - Animo. 16. - uur Spartaan' 20 - Lc;ns 9 

Do duur van de v1odstrijden is 2 x 12 minuten zonder rust.Do elftallen,dio als 
eerste staan vermeld,vordedigen in de eerste spdolhelft het dool ar,n do zijde 
van dei klLcdlolmlon, terwijl de andere elftallen i:.1trappcn. In ellm poule zijn 
2 prijzen beschikbécar. Indien 2_ Qf meer olftallel'l gelijk eintligon, telt niet hot 
doolgcmiddeldo maar het' elftal mot "de minste tegcngoals is dan winn,1ar, 

, OPSTELLINGEN:. . . -- ' ' . 
·)ns" comb"A'~v" d"Leeuir, P "Schouten, W. V crbarendsó, II. Jrios~ccr, C "v" I3g.el, .r·. Kcctman, C. v "Egmond, 

G.Raaphorst,J .Englebert, F.Mcskcr,J .)>-kassèn. Rcs.J, Verhaar. Leidcr:dhr.A. v,Gastcl 
Samonkomst:12.15 uur ingang to1·rcin Hock,7atcrstr:,c1t. · · · 

:ms J_ P.do JongP,,R.v"Bohoumen,R"V.d"Bomt;-It.Niou~,:cnhufs,H" Vorheugd,J .Frotz,A.Hop,A. 
Janssen, ~.Bo.kl.:crs ,A" r:ortokaas, 1f .Koetmano Ros" C "v" Volzon"Loidcr:dhr. J .Borsboom" 
_samonkoms~, 11 .- uur Vo).U\ICplcin. 

• 



12.35 
13.45 
14,55 
16.05 

HET BLAUVI ZUJ\RT TOERNOOI. --··---Zondag a.:;;. nemen trree B-klasse comb.aan het Blaum Z11art toernooi deel.· Het programma voor onze elftallen luidt: 
·Poule P, Veld A 

uur Lens comb .A _· Lissc 1 
uur DOCOS 1 - Lens comb,A 
uur Lens comb.A - Blauw Zs1art 1 
uur Quick _Steps 1 - Lens comb ,;, • 

Poule B veld B 
12.- uur Lens ·coib~B - Quick Steps 2 
13.10 uur DOCOS 2 ~ Lens comc.B 
14,55 uur Lisse 2 - Lens ·comb. B 
16,40 uur Lens coub.B - Blam1 Zvart 2 · De duur van de wedstrijden is 2 x 15 minuten zonder rust. In elke poule zijn 2 prijzen beschikbaar. 

DE OPSTELLIUGEN: 
Lens comb.A J .-de Waart,H, v,Leur, D. v. d.Steen, Tq.Bruins ,H.Rothkrans,J. Groothuizcn,R,Eykelhof,. H.Brandenburg,J ,'Gebben, D,Brandenburg,J ,Heins. Leider:dhr. ·c. v. d.Beek Samenlmmst: 10,45 uur Java.brug. , Lens corab.B R.Brug,:;emans,R. v.Acker,J .1-üddeldorp, F. v.d.Breeiner,F. v.Boheomen,N .Koot,J .Lies- . hout,c. Vervaart, F, Straathof ,M.Broeke,A,de fü·ou.rer •. f{es.J .navestein,J ,9meele,A. v ,Es. Samenlmmst: 10,45 uur Javabrug. ' AFSCHRIJVIWGEN:uiterlijlc ·vrijdagavond aan dhr. A.v.Gastel Tomatenstr,1at 166,tel.339900 .. (tel.tussen 6. 30 en 7, 30 uur) 

BETALING KA!,!PGÈLDEN . 
Wij vestigen -er-Î1Ógmaals de aandacht op,de.t de kampgelden(F,32.- + eventueel E.2,50 voor de huur van een luchtbed)vóór 1 juli moeten 11orden voldaan door bijschrijving op postrekening no,108232 t.n.v.dhr.A,v.Gastel,dus niet op de postrekening v2.11 de verc..'riging. 

Kampcommissie • 

. . · LEiJS PUPIL.l'.,EN NàAR BLi1Uil-Z'.'!11RT. ---· - . -~- ---~·· !tfgelop,m zondag namen ·de vier hoogste pupilîenelftallen ?,Cel a,m het Blaur,z,wrt toernooi. Dank ·zij de goede orgmûsatie,dc felle maar sportieve strijd en het mooie 11eer is het wn geslaagde, dag gm10rdeq, Roodenburg 1 5-8 Lens 1 stdde wat teleur. De eerste nedstrijd tegen O.S.C. V/ussenaar 1 5-5 eindigde gelijk, Van ,rassenanr werd met. 1-0 gewonnen en te-Bl. Zmirt · 1' 5-5 gen ·Roodenburg werd •het vreer gelijk.DGl twuc la2.tste .11edstrij-Lens 1 5-4 den nerdcn om1odig"vcrlorcn;zodat Lens danlc zij een boter · · o.:,.c.1 5-4 •. doelgemiddelde met devierde plaats.genoegen moest nemen. Docos 1 5~4 
------l'iassen::.ilr 2 · · :5-8, 

Roodenburg 2 5-7 
El.Zwart 2 5-6 
Docos 2 5-4 
o.s.c.2 5-3 
Lens 2 5-2 

Lens 3 5-8 
Roodenburg 3 5-6 
flassenaar 3 5-6 
o.s.c.3 5-5 
Docos 3 5-3 
Bl.Zuart 3 5-2. 

t . ------- ---·--· . , · Lens 2 startte met 2 maal 0-0 tegen'Blauu Zm,rt en o.s;-c. De andere 3 11edstrijden 11orden ovenzovclo nederL1gen,zodat de laatste plaats ons deel ·,mrd, 

Lens 3 deed het ui tstckend",Eers·t nerd Bl. Z,mrt mot 2-0 verslagen. Vervolgens O.G.C,.met 1~0.Tegen Vlussenaar nerd hot 1-1 Docos krç,eg met 1-0 klop, en tÖgen Roodenburg ucrd het 0-0 Door deze resultaten kon· onze_ r1.anvoerder 9-cQ eerste prijs plus elf vaantjes voor de spelers in ontvangst ::iemen, . Roodenburg bezette na strafschoppe1, genooeii te hebben de 2c plnats. 

Ook Lens 4 behaal<).e in haar poule do ccrst,i prijs.Hela[IS ontbrcel,t mij de volle~. dige stand.Lens startte mot oen 1~0 nederlaag tegen Docos.De vier andere wedstrijden eindigden echter alle in een over,.d.nning,uil.arvan die tegen 1/assennar zelfs met 5-0 ( ! ) Dank zij een bqt.er. doclgenu.d-:lclde ,mm'· het ook met 8 punten eindigen-de DOCOS n;,,.-w de tweode :pL.10:ts verwezen. Direct na de'prijseitreiking uerd'de "·· · lange fietstIÏ>cht uç,er onderno;,ien en ol!lstrceks 7, - uur ·,,as iedereen moe maar te-vreden ,mor thuis, · 

G. Kempèrmru1. 

' 

• 

1 
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' . la op 5 juli ta {)ïthoorn. ., .. · .. . _ . .. Hot begin was piot hoopvol vo1)I\onzç, j9ngons. S.V .L.V. was vool sterker in hot begin op mot de wind: tog9n· ... st,,nd Lans na.± 5 minuten al mot 0-2_ achtor. L0ps raakt0 mo0r inr;ospiFl,ld en nam toon ook. zelf initi;it~of Nadat S.V.L.V ._indo 2c helft do ~tpnçi op. 0-3 had gçibracht, sla'lgdo fr. ViubbGn erin via eGn li;:opb:il en con kapotte~ vmnkbraUY{ 1-3 to ccorcn. McGr zat or 0cht niot in, D0 2o v10dstrijè, t:;irig al vool b0t0r. Lisse was do tegenstander. Lens was voortdu1·end VO"r hot doG;t van LiGr,e to vind,m, man.r doelpunten kwamen er 11ic"G" V(Yr do ls ~c pIµ:2.ts··. vu.1r;~p, .äc onzen ,p.l voor 80% llitg0ochak0ldo Hot leek v,;al, d.s.t àj"G fç,it con d~u-!: wqGnam~ . In do derde wcèsti,ijd nl ~ tGgê:n R.C (/D ., uit, DordtC~!lît lu~:to_· d\lcç ~H'3ür +-. ' __ · V" K K '· C "' - n·' n r~ns m"t - 0 ï~ 'o ·•· •'•·'ri··••' t~,.;on . 
..,;,.a ... ee vman on "v ".L..1g1 .• o ..... wo .1. J..... 10,v r.::- ., _17 : 'l· \ 0...t.__.., . ~ -- .., 5 • . Unio ( Oud0wa:'::..Gr) wao zogczogd c:;n m9.kk~\G ~ Lt-0 i_;_r~s' du ('~.nd~t.-::.nd ~ Dool_._. pu.nt0!1.r.1D.kc~rs- waren ;{._Ke:0t.'1an;;1L,Zoetj J o~n.gclhJ_:-t on: J .L.1kk_v:;sen~ Viinnaar·.in ·onze .poulo werd S,V.L,V. Ip de anè.;,,i•o po\llc:''wvi~ het, Q,liöl: · Ste~s ·~ De fiae;_:i_e~ b!·ach t. 0011 :-:,ooio o,'1· si)arînoudc :'!o&strij~_--., _I 'G Vë1"'.woêld.heid giQg sproken· on mooiQ ks.n[:;en !f,'arü niot bo1rn.t,'.'. De bêsl:.ssing_. v5~ul_ · _ via pep.-~l tias ~ Quick Steps b81:utto-.. Z.o hot ·to·st". on zal d:t'!.s· het bisdom · -· · Rotterdain v,ertcgenwooré'.igGn in Uithoorn. Wij wensen zà heel vooi · suk-sos in ~o~e zvi.am. wods trij don, . . · · · ·· · · · ·· 

S.V.L.v;-LensJ-1 . Eindst!lnd. S,V,L,V. 4-7 Lisse - L3ns 0-0 · Lans 4-5 
• 

Lens - R,O .D. 2-0 Lisse 4-4 Lens -:- Unio 4-0. · R,C .D. 4-2 
Unio 4-2 

. Hot Lens C-Klasse toernooi. 
Het Lens 0-Klasse toernooi woré' b0GU11stigd door voortroffelijk teerno.oi woor on _i~ z~or goed verlopen. · Ons dor:1e, elftal woordo zich. het bost. Hot begon mot driG overwinning9n,. waarvan con mat maar li-:ifst 9-0. In de laatste wodstrijd teGon Zwaluwen. Vooruit uit Utrecht haddon onze jongens aan hot 0-0 galijk spol genoeg voor do oerstt'l plaat;:;. Do Zwaluwen worden tweoclo,. 
Ons twoodo elftal m-,est nogal verzwakt uitkomon." Hot loed twoo · nodor:.. lagen, waar.onder 6-2 togon D .H .o, en· spoolé'o: tweemaal gelijk. Meor <làn do vporlaatst,e ·plaats zat er niGt aan. D .H•.o·, word hier winn,aar on_ · Laakkwartior word t,,oodc. . . . , . Een nederlaa~ t0gen D.H.C. was hot niet zo bomoedigenè.e begin van ons C l elftal. 1!.r volgc,on 0chter overwinningen op Zwiuuwon V0oruit on · R. V .C., zodat é:e laatste v1odstrijd togen hot Rott0rdamse Sparta.an '20 do beslissing moest brengen, Hoewel Lens dicht bij do ovorwinning is geweest, bloof hot 0en 1-1 golijk spel, waardoor Spartaan i30rsto 0n Lens twaode werd. 

De standen: ··--~·- -·-
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Afd. 1 
1. Spertaan '20 ·1 
2. Lens 1 
J. Zwal. Vooruit 1 
4. D.H.O. 1 
5. R.V.O. 

Afd. 3 
1. Luns J 
2. Zwaluwen Vooruit 
J. Spartaan '20 J 
4. Laakkwartior 2 
5. o.s.c. 2 

6 
5 
5 
4 
0 

pt. 
pt. 
pt. 
pt. 
pt. 

7 pt. 
6 pt. 
5 pt. 
4 pt. 
0 pt. 

'", 

-------------------------------
,Afd. 2 
1. D.H.O. 2 8 pt. 
2. Laakkwartier 1 6 pt. 
J. Spartaan '20 2 J pt. 

. 4. Lens 2 2 pt. 
5. n n n 

l..i • .:>.v. 1 1 pt. 

Hot Lonspupillento;:irnooi, dat op zaterdag werd geh.:,ud0n, had alles 

,iat wij or allemaal van hadden gehoopt. Het weer, de wedstrijden zc,l 

Gn zeker ook de spanning aan het eind. De eindstand bracht hot 80 o~ 

het erepodium, govold door 7,6,10 en 9. Om do 2o en Jo plaats on oo~ 

c'.o 4o on 5o plaats to bovochton viaron strafschopp(rn nodig, zodat ió

_doroon de adem 22 keor hoeft ingehouden. Het was eon echt schutters

foost, v1aaraan · geeri smetten kloofden. Zelfs de regenbui was zo vricr 

,.'.olijk niet to storen on kwam eerst na aflopp. -

---·----------
·,1ist U ••••..•.•. 

dat Koos Grimborgon zondag 1.1. togen Spartaan '20, Laakkwartië 

C1 oS.C. on Zwaluwen Vooruit go0n fout maakt-, en zijn dool 2 uur lang 

schoon hiclè.? · . . . . 
dat angst voor de houten ham.or hier waarschijnlijk niet vreemd 

aan is? 
dat hot derhalve aanbeveling kan verdienen onigo dozijnen houte 

hamorir aan to schaffen om or ·doolwachtorbowakors mee to wapenen· ende 

!1Gt motto: zoveel hamers zoveel nullen? 
dat anderen liever boweron, dat d0 aanwezighaid en onmiddellijl 

,nbijhoid van vader, moeder, 'broë>rtje on 1iev0 zusjes Ke0s tot grote 

,hden inspireerde? · · 
. dat het dorhal v·o aanbeveling verdient alle vad.:irs, mocdars, 

';.:roertjes ·on lieve zusjes uit to n~digen hun zoon - of broer voetbal 
L3r è.oor hun aanwozigh.oid aan te m0e.dig°on? . 

r 

• • l "i . 

-·-'' 

.. ; 



DE LENSREVUE. \ieekblad v.d. R.K.V.V. 11Lenig en Snel" 

37e Jaargang no 43 25 juni 1964. 

..bills' Zakagenda. Do: 25 juni Dànderdagmiddagclub. Gecombineerde vergadering. Za: 27 juni Concordia S.V. uit Den Bosch. Feestavond. Zie elders in deze 
ravue. Zo: 28 juni Lens B-Klasse toernooi. Ma: 29 juni Clubavond. 

Di: 30 juni C-Klasse training. v;o: 1 juli Pupillentraining. Do: 2 juli Geen donderdagmiddagclub. 
----------LENS grandioze kontactavond in Bosche .(oeteldonksoO sfeer. M.M.V. de onovertroffen CJllar Jumpers. ------------------In memoriam Herman Lukas·. Ofschoon goen lid van Lenig en Snel, hebben vele leiders on leden van onze ver-,niging in de lange reeks .van jaren, dat de hoer Herman Lukas ' s@n rel in do voetbalwereld speelde, een of ander contact met hem gehad. Altijd was dit 'contact van hoogst aangename aard. Dit vloeide vanzelfsprekend voort uit zijn prettig karakter, zijn eDnstige plichtsopv,atting, ~ijn jovialiteit, zijn traffendo eerlijkheid. N'u hij van do. zijnen moest heangciari - ,onverwacht, op de dag van zijn jubilaum - brengen wij hem in waardering voor.zijn persoon oprecht onze 1ulde. . 

. {ij ruste in vredo. En mogen zijn kinderen zich gatroost weten door de 1erinnaring aan zijn voorbaoldig leven. 
P.J. 

Het vertrek van Cor Nieuwenhuizen ••••• lei tranen · in de ogon moeten wij U m.::dedelen, dat Cor Nieuwenhuizen ons •oor onbapaêlde tijd gaat verlaten. Cor heoft een aanb'ld gekregen uit ,et verro Amerika, welk aanbod hij, ondanks zijn bijzondere ·clubliefc1e, ciet in de wind kon slaan. ·ne club wilde hij niet belend maken, aange-' ion nog andere rijkG clubs op hom loeren. Zo vertrekt dus oen van de teunpilareri van het vijfde. . . or speelt nog oen afschaidswadstrijd en wel zaterdagmiddag a.s. tegen oncordia uit D:;,n Bosch. Uw laatste kans dus om hem te bawonderen. or namens alle Lensers wensen wij je heel veel sukses in Amerika. 3 zult gemist w~rden, vo~ral v~or je glansrollen op de linksbuitenplaats, ir nogm9.als h0t allerbeste én houdt de eer van LenS ·hoog. 
G0od Luck. 



r 

J.fj, 
-------------------

OF~"ICIEEL. 
Da bestuursleden, leG0n vah de verschillond~-- c~m~issies en dB loi
d6rs van de 0lftallen w-.rèen bij dazen he:rinncrd aon è.~ gcc,:,mbd:nccr
do var,;adering in ons· clubgebouw '.1p donderdag 25, juni, aanvang 8 uur 

s avonds. 
In ballotage: 
No 93 H .fv!. i'.?utors 
N'.1 94 rt.S-.P.Straath,f, 
No 9'.\-V.St0yger 

N~ 96 A.F.G.v.d.MGor 
No 97 R.C.J.v.d.cla0r -· 
Ni0uw0 clcn3.t,3ur·~ 
N~ J36 Ç.M.v.Doolon 

'27-9-1952 
Jè:-12-1942 
2- 2..,1943 

llc-9-1953 
20-3-1952 

i~0sv mrn 79 
· ·Pc,pulierstraat 83 

r,ilholmit).astr'aat 11 
f3~rond.roch t. 

rts,aphorstlaan 202 
.a.~-..c.ph :rstlËl.an 202 

Prihsos· ·l,largrietsingel 114 rtijflwijk. 

Conc~rdia S.V.L. uit Den Bnsch op bezoek. 
Znals re.;ds diverse m:üen bJkend is g:,mnakt, ·speelt Lons 5 zatGrc~ag
middag a.s. 27 jur,.i c'us oan wedstrijd tegen C,,nc0rdia uit Don Bosch. 
De ru:.nvang is gestold 0m 4 uur, m3.a-r wij verzoekori U dringend tijdig 
~3.n:Nezig to zijn; -dit vanwe:sc de an'1rma belangstelling. Hot 5o elf
tal .is (zèals·U-~it èe opst0lling kunt ~pm~kon} ?.angovuld mot onkelo 
zoef pr,min-0nte spEilèrs, hnGwul wïj twijfclGn '.l?.O hun glansrollen irÎ 
àit wundertl)am~ Dit a·lles is dus. a.s. zg,t0rC::2g ta b:::LJvcn cp d0 .. Ron
gcl0laan·. Aanvane:' 4 unr. Lens 5 rck"nt ditmaal op allp suppnr'ters V?.ti 

h0t 00rste, ... ,m mot die stt1un c10 e0r .v2n de club h0_~g_ te hr-iud0n. · 
L,us .-'<:k 0p <l0 juni'.1ronaanhang........ · . ' 

)!3. afl:,;np V"J.n C::a· -w~dstrijd, trakkon SpGlers m0t hun C..:!!!lGS zich t0rug 

nm \"'nd0r het GVn~t v3n con bakje k'Jffi,z rustig n.-:>. ty hJm.an.: 
Sn d.1.n als "klap~ap de vt;1urpeil ,30n granc1îoz.3 ~enS·kiln~3.kto.v'.'1nt:, di~•
w.,rdt bijg,JWoond G'Or onze I,rabëintsG gast0n. De Oi!.n,L;;C,NKE;RS hobbcn 
~ns raGds tn0g0z0gG: ·000 spGciala v_orra~sing m0e te .brence::n. De in
houd willen wij U zc,lf laten bolGvon. Hpt belo<ift Gen enr,rm spektak.:Jl 
ta w'.1rd0n. A:,nvang -v-.:,n .. ,dit· alles··ç,m h~.1t· negë'rï: Koi:it"U v2,,ral. op tij<l 
~ndat vJij n.ie,mand :telGur h-:)GVen ta stell0n . . _·' .: 
Do tnizika.10. bijdrage w0rdt~·vr;;rzo.rgd ·è::~ ... •r c~e biiznndorJJ. _pripulaircr 
Çellar JU.'IlpGr·s • -I:aar" h-:cft V. è.us "nia't .îV_Gr in to zi tt0n •• e •• • ••• 

Tr0uwens., .wa~r mne:t. U wel ~vc:r in zitten??????°, · · 
Lntw,,..•nrd ... ...... no!"gens ! · · 
rot zatenfo.gavond dus ...•. en vorgo.:;t µ v ',r~l ,d.a neèstrij él nfot! 
Opstalling Ldns 5. 
A.Verbar0ndse, f--1.Lavis, Ni.Hûarsch,p, À. .. v.v:aers, F.v.Lij;k, C'.Fr.e..nke, 
P.Burgh,uwt, L.J2nss0n, C.Kras, G.Jeh00, C.Niouwonhuizcm. 
·..1.tJs: H. Kuyp8rs, F .burghouwt. -
Opstelling Cnnc'r::li" S.V .b. · 

.. - ~-. 



.Jol ---------------------
v.d.~j.el, Zo~uwo, v.d.Hcydo., v ... Zon_·r Gl-:indemans, ·A:irts, v._tuul,~ LnG!lhout, 
th~yer·, Schravar·, Sch~n~. 
Tot zatGI'C''l.@: C:us •.•• , , ••• , , •• , , ; , . . • 

Kontaktkhmmissfo ,'. v;D:i;j k; 
-------~---------------

Het Blnuw 4wart · t~ern~·<i •. 
Het Blauw Zwartt"ern'.Jc'i was het 0nigG,- dat niet in ·verband mc.t .c~.c over
vlnoèigc rdgo'n werif afgelast. En dit onibG t,,ern,î:,.Î:- is _v 1y1r Len.s nr,gal 
t01':,urs·t0lL,nd varlopon •. 
V g_n ctG tw-3G clft'nllen ")ntbraken mae.r liefst 9 spelers "P hot appèl. IGts 
we.t wij bij onze .juni'!r0naf<l,clin5 nivt moor· Vn.,..,r m0gelijk haèècn g0houd0n. 
Opvg_llond was, Gnt do wogblijvcrs vr,nral •ïOÛ8r do invallers uit de lagere 
B-olftallen t0 vinden warvn. Blij kbq~r ·zullGn wij "hS mi:)t dG" .t1orn0r;-iien 
nog meer. t:-,t uitsluitunG Ce h0ngstG 2:lftn.ll0n ïa0Ct3n bep0rken. 
H0t 013rsta elftal dJ0d h..;t ('\ .... k bij (\J v.10dstrijè..3n n "'b hut bust:; .. Pe eerste 
driG v1..::dstrijd0n öinDiGc'.0n, ·:'ndanks_ het stodès ~-1.nwczig veldoverwicht, z~.a.: 
zo àag0nncn war3n. ,:,'l.S i_n 4o lqatste woé:strijd, tegen Quick Steps, wist 
LGns de wo:i na<.:.r het: d'ieï fa ·vinc'en. Hot v1ard tc·en J-C·. Do aldus vergaarde 
5 punten blo kon V"'l::hondo v~ ~r èo twac,de pl "ats. 
H0t tlVaoc1o. bracht er niet vtJel van turecht. In do ..::Grst3 wad.strijd werd or 
ho~l buhn~rlijk g0.spe<::lL (1-1), m1.;;r c12.'l.rnn werc1 het een slappe v0rtnnil',\g, 

~ mot O i)"Untèn als rDsultnat. · 
Lo 0inG.stn.nàon: 
p,-,ule A pt. F0 ule .J 
1. DCiCOS 6 1. l;CCOS 
2. Lens 5 2. Lis_e 
J. èilauw ZwJ.rt 4 J. •;:.Uick St0ps 
4. Lisse 3 4. Blê1UW Zwart 
5. Quick St3ps 2 5. L0ns 

~----------
Lens B-Klas se t".>Grno,ü. 

Z~nd2g a.s. 28 juni w:Jrdt hot juninr0n i; t:ern"1;i gespeeld, dat 
niet is d-~•;rgognan. Lens Uc.Jemt hiot. m0t J E, elftallen aan d0ol. 
Het prnt;ram0a voor c,nze elftallen luidt: 
p,,uL:, 1 Poulu 2 

pt. 
8 
5 

·3 
3 
1 

7 juni 

lJ.O5 uur LGns 1 - RVC 1 12.- uur Lens 2 - DOCOS 1 -
14,10 uur DON'!( 1 LGns 1 
15.45 uur Lens 1 - HVV 1 
16.55 uur , asterkw9.rtier 1 - L8nS l 
Pciulu J 
12.30 uur L0ns 3 - HVV 2 
13 ,35 uur l.est::,rkwartior J - Lans 3 
14.40 uur DOCOS 2 - L0ns 3 
15 .45 uur L011s 3 - Sp-:,c.rv1ij k 2 

13 .05 uur ivest0rkwartier 2 - Lélns 
14.40 uur Lons 2 - Sp~êrwijk 1 
16.20 uur Ar,'lus 1 - Lens 2 



_ _,, 

DE OPSTELLINGEN. 
B 1: J,de 1/ïaar_t, H.v.Leur, D,v.d,Steen, P.Schouten, H,Mesker, e.v. Egmond, G.Raaphorst, J.Cobben, F.Mosker, Th.Brochard, D.Brandenburg. Leider: dhr. A,v.Gastal. 
~ R.Bruggemans, Th.Bruins, J.Groothuizen, F.v.d.Breemer, H.Rothkrans, N.Koot, R.Eykolhof, C.Vervaart, H,Brandenburg, A,Kortokaas, J.Middeldorp. Leider: dhr. C.v.d,.3oek. B 3: R.Overtoom, G.Ysebrands, R. v .Acker·, H .suykerbuyk, F. v .Boheemen, R.Brandenburg, R. v .Broeknuizen, S. Tet.tero, F .Straathof, M.Broeke, A.Janssen. Res: J,Heins, R.Ravesteyn, H,Varheugd. 

De si,olers dienen een kwartier vóór hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn. 
Ingeval van twijfelachtigG woersnmstandigheden kan tussen 10.- on 10.30 uur telefonisch word0n goinformeord of het toernooi doorgaat onder nummer 33 99 CO of b.g.g. 66 13 14, 

Abe Lenstra als voetb1üleraar. . Als uitgave van de N.V. De Arbeiderspers verscheen in 1961 een boekje, waarin Abc LGnstra, grnotmeest0r van de voetbalsp:irt, zoveel ov0r voetbal vertelt en door middel van foto's laat zien, dat een doodga-. W?'ln v0etballer dia nog niet alles in zijn v::>etbalmars heeft, or echt · niet dom aan doet, als hij prnbe-,rt het boekje op eon eerlijke manier in zijn bezit te krijgen.. Een m0oi cadeautje • 
. P.J. 



R._~ LENS REVUE. 
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Lcr.~. 

1 

ZakA.J!:2!!.~.ê.!. 
a: /0 juli Pupillo11tcern0d. P J.-2-3-1,.-5. 
-:: 5 juli O.S"C ~--t8Grllo-Ji. I;-Jnk-t!.10rn0oi. 
ar 6 juli Clullavor.d. 

n ball,t2.:ie: 
;:, 94 R,S,P.Straathof 
'.) 95 V.Stcyg0r 
o 96 A,F"G,v.d,Mcor 
0 97 R,C,J .v,d.Mecr 
"98 G,Vi.v,.Declen 
'l 99 J .C ,Hc.,k.l{e 

ARIA.:. 

OFfJC IE_g;L__c .. 
30-12-1942 
2- 2-1943 

11- 9--1953 
20- 3-1952 
/,·· 6-1954 

10-11-1950 

P0pulier1:traat 83 
Vvilhs]_r.Jna;1t~aat :)_ fr:~rcndre.cht. 
fümph~l'stlaan 202. 
Raep}-1r :..•r, ·t.laan 202. 
Pr0Mrrt3r~·v-:islng0l J.14 Ri~swi.ik~ 
MappJl·v1og 940 a. 

Cp 26 ju:ü herdachten èe hoGr Gn mevr0uv1 H "f a:,flóGn--1ian 1-;0 .'.\S".'t do 'J.gJ "waar0p ziJ 35 jaar geledt..n in de huw0lljksb~ot ~•t3.~:( r- 1L, \l i,j w~:nsen Jt Gchtpa3.r en de kinè.ercn en -do kleinlclcè.or-cn ga'.'.:.:.::11u V':..7". }.1:.:.··· Ge gol ilt. 1g '{_Ol0, v0lc, gez,:;nd0 j ar·en. 
Onze vriend Rob -van Broekhu.iz00 1 Hcngelole.:ill ~)JO, haà ?,"lnd.r;.g 1.1, ijdens het B-klesso t ... 1Grn·T1i het '.ingeluk een enkJJ cip tv:-:-o plaatoon to r-cken~ Jar:.mar~ De d-;ktors v;nten er wul i"aad op, w,1a:t do arme jc-ngcn .:is r eon poosje mor;i mee. Hnud je g0ed, korol ~ 

Mijn vrien,:.ön van C0ncorè.ia Se V.D. hubben mij ve1·~~(::ch7, han dank over ; brengen 9.an bestuur en led0n van Lenig 0n Snel voor de grcOtso ~nt-1ngst, welke wij het afgelopen wook-enà hebben or·taron. De buitongowc0n prettig0 wedstrijd, de gezelligo kcffiGtnfcl en helt geildige av-~ndfostijn; over dit .alles zal in Den BcJch nog lang worden 3 s prokJn. 
i'iij ;;ullen hot zeGr op prijs stellen, als wij binnerJCClrt ds gastheren ,or LGnig on Snel mogen fungeron. . 

Koos v[ln Zon. 

Het bez')ek var. Conc,c,rdia S .V ,D. uit 's-Hortogenb·Jsch • . ndelijk was het dan z,Jver. 
,t was half vier zaterdagmiddag, toen er een aantal auto's stopten op Hengelolaan en de OETELDONKEil.S ui tstaptc,n. nodige Lcnsers. waren al aanwezig vo'.lr do ontvangst. ~n het clubgebr,uw ,rdon do gast0n offic:j..001 ontvangen a~>cr da v-:-inrzitter en spelers van 
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do Lons c0mbinatie. 
Do wodstrijd werd g,-:ied vor,rbereid d00r C,ncrrdia, want 0né:or het 
gl1nGt van oen k')pjo k'"lffic w0rd C:o taktiGk besproken, di:i na later 
bl·Jck, de juiste was. Voc•r de aänvnng van de wedstrijè. v.:ardon er 
è.·c•.~r de da.r:10s vrtn Conc~rdi~ Bnsscho k0ekon a!lne;u t'Jèon, iets vw.t bij 
dn spelers van Lens bijzrjndcr in dG sma~k viol. (Hot is nu m:ianC::.ag-=
a" ,nc1 en er wordt n~g steeds geknabbeld). 
lfa. hot gebruikolij ko kiekj 3, kknk h;,t bei:;insign'.lal van do uitstek.:rn
dn :~pororondn Hans borsbnr.m. C::nc .... rt':ia trqptG e..f un ~ing direct ir 
d,:::; r.i.r!nval. Lens werd verrast clt;."'r het sublieme sp1;;l van Ccincnrdin. -
S,V .D. Dil 1'.Chtc,rhaede kiiam rnder zwaro druk to st:nn on hat ·,1as den 
""k nl spec;dig 1-,-0, t2an uit eon c-rner d,1 bal prc.chtig werd inge
kc-pt. Lons sl0tJe direct terue rl:--'1r C'.'."r Nicuwonhuizcn 1-1. We0r was het 
G 1 uc,...rdia, die äe sc0rc •:Jpv:ierèe, m1.ar ·3nkGll3 minuten later was het 
wc,:;r g~lijk door con kopb.'11 van L,ïU Jn.nssen. Vlak v::inr rust raaakton, d.c 
;:r.ston 0r nng cventj as 3-2 van. 
ri~t do thco oen fGl a-1.nvallend Cc:ncorc"!ia. Geheel volEJns het spe.11.ieold 
w,lrd de sc"re regelm:,tig cpgc>v0crd naar 6-2, alv"rons Lens k~n torug
sl'.l".n. K00s Krns sch )ot r1,t'.lk, Gorarc: J.:ahoo mikte, vanaf da 11 motor 
~-L±p iets to h0-:)g. C5.s Franke rn::i.~kte Ge oindstand bekond r!oor h:-~g en 
'1°,rd in dêi h">vonhnek te schieten 4-6. 
D,; k:,ffiet 0..fol vmrd e,1n r,nèer~nsj o v,~::ir Cr,nc(,rdi'.l en do Lenscnmbinatic 
er werd nagë>bom,td en ('.e zom1erlingo t'.lktiok v1Crd dr:i~r Concordia prijs-

·gef'av,,n. Tegen h9.lf negen stro:mdo het Lans clubg0b'.)UW vol. • 
Do fantastische band werd wreed vorskC'rd d'1,-r de hoempa van do CETEL
DONKERS. Pol ,na.isc '1ver hot veld met C~e h00r:1pa v:-orop. Do avonè. word
gr.-:"ots •. ' 
Ce llar Jumpers en OETELDC'N!IBRS wisselden 0lke.ar af. H '18 lanr.cr h:1a 

harder. De 20 v,3d.strijà ( bioroste.fcttu) werd wed.erom oen gra.ndiozo o
verwinning voor Concordia, Hot was l'tat, hGÓl laat, toon hGt laatste 
fluitsignaal kl'1nk. 
De r.ivond was ten einde, helaas . ...... . 
\'iwiblijv0rs gingen zwaar v0nr schut. Een iodor, die voor ,lc t0tstanè.
k,,.iini; van dit grq,nêi?zo fostijn zijn stGontje heeft bij goëragen w?r-
6:l'l h0el hartelijk be-:ankt on ........ nn··it vor,;;oton. 

F.v .Dijk. 

Ot) G.,,nderè:-1.½ 25 juni hielden btJstuur en commissies e1.·n gecombinoerG,e 
·.:i::rt_f1dorinc om èo fei tGlijkhGdun van hot 0gcnblik r.iot clk.9.~r to :,vor
z..io!l 0n te bosprokon. Er waren 24 m:inson a!3.Ilwa~it:.;, dia dools o-:in nut
ti::; r;ebruik ma•:i.kten vp..n de gul gob~·dvn k:1ns ,jfJ mot op- 0n a--:.nmerkingon 
vr··:e:en, mededelingen 0:f klachten aun de bij ocnkomst 00n kl;_;;urrijk ns-

,cii te g0vcn. En de V\)')rzitt0r maar e.ntwoorc~en, oerlijk, rustig, ge
· .. :ig, z~1als vaq voorzitters vor·it1ncht WDrdte Mot klera word C1ocr c;es-
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.Jlo.opstelli_ng is aJ.s volr,;t: .J •. de 'ilaart,H'.v,Leur,D.v,d;Steen,P· •. Schoutên,H.Mesk~r; · 
. d :v ;"Ji;gm,:,nd,G.Raaphotst,J ;·c'.Jbt,,n;F ,1!èskër;Th,Brochard, J ,Heins; Re~. D.Brandenburg, 

--------·------··-------------. . . 
. Het' ·f,È~1S B klasse toernooi. 

Ons 2e B-elfta.1 le"-1èrll.c ;:z,nà.ag dr., hesté prestatie, door in onf! eigen toernooi -
de em:ste p11±js t6' behalen, Door de· eerste drie wedstrijden te winnen (met 3'-.:ó; 
2-0; 2-0), vmá de· laats-;;e ··wedstrijd, tégen· de enige c:oncurent Aeolus(dat al èen 
6--1 neder·laag iiäà. gétncasseerd)eGn fcrmaliteit,Aeo;I.us WC'n met 2-1,maar Lens· 
was kampioe1i. De stnnd j n po;.ile 2: 

1 Lons 6 nn~ 8-2 
2 Aeolus 6 pnt 7-7 
3 Spoorwijk 4 rnt 

,,. . 4 boéos " . 5-; pil:;; 
, :_, .. _, . 5 ·westcrlm. 1' 'prit. _ . 

· B 1 bÖgori g'oèd 'togen R.v.c;(1.i.0J'maar gaf het tegen DONK oadèau,door momenten 

, ·'Î. 

van te geringe aotivite::.t(0-1).In de wedstrijd_tègen H.O.V.werddat weer goed 
gemaakt·~Het resul teat was eèfl vuurwerk voor hët fötterdamse doel, dat 3 doel
punten Óplëv.erdc. Van Westerkwartier,dat irnniddelà 5 punten had verzameld,moest 
çlus in ·fül .laatste wedstrijd gëwonrïén wàrden,maar dat lukte niet; want r,ndanks het 
veldoverwicht viel er geen doelpunt. De eindstand was: 

· 1, \llest·erlcwart~.er 6 :pnt _ 
· , 2 Léls' -""5 pnt~ · 4:.1 ,' .' .... ~,~- __ ; ..... , ~ .. 

3 ·,•R. V., C.·' 5 ·pnt · 4-2 ' · ·-"·. '· '· -· ',. -. ...,,., ........ ~.... _ 
4 DONK -· - "4 - t ' .... ,-, · ... ., .. ~r..~:; . . ~ .. . ; ,-pn. . ·.- -~• " ..... · : ... ,,, ,.::,..~~/'' ·•, 
5H"ü"Y. aOpnt ·-•·N·,1,M,.,d~ --·--:•"'"~,-

' _ Het.,derde begon mét een onfcrtuinl;i.jke nederlaag met 1-0 tegen H.O. V ,' Tegen -•;., .• ,.~, 
ïl,sterkwartier werd: het 0-0 en· Yan het stlëlrke OOCOS werd met 2-0 verloren.Pas 

. , ,de L:w.tste. w,::,9-st;r-i,jd ·tegèn.'Spöorwijk le:verde' d'e volle winst op. De eindstand: 
1 OOCOS · · 7- ·pnt: 10-1 · 

--2 H.O.V,. , -- - · 7· pnt 6-2 
" .. 3 Lens • 3 pnt 

4 Westerl:w, ·2 pnt 
.; 5 Spoorwij!,· .' · 1 pnt 

KftlvIFN nmws ·- - .. · · 
Elderfj,•in de-Le"ls·reYU; st.aat .;;; lez:m:,dat Rcb v.Br~ekhuizen znndag j._l.zijn 
enkel heeft gebroken. Daardoor kon' deze 'pechvogel ··niet mee op kamp. Er is dus 
nu een plaats vrij geknmen in de B klasse groep, Is .er neg een liefhebber? 
Ook in de C-klasse groep is n~g één plaats vrij. 
BETALING KAMPGELD Voor sommige kampdcelnemers is het kampga\,'d nog niet voldaan. 
Dit moet nu deze week gegi2eerd worden op het gironr.108232 t.n •. v.dhr. A:A.v. 
Gastel, Ook kan het k11.mpge;J.d :zat·erdagmiddag a.s. op het Lens-terrein contant 
betaald- worden. , :- · · 

Kampoommü,sie. 

' 
. ,-.· --~ .,_ · .. ·z E E j BELANGRIJK -- ---

De,.n;:iyolgende, spel!!!rs ·dienen zo spoedig rnogèlijk 2 pasfoto's bij dhr.A,v.Gastel 
Tcmaten~i;raat.166,in te -leveren: .. , · 

....... 

F. v,Baggwn, P.Blanken, R.Bos-, li:, v.d. :lrc,ek, P .Cormont, G.Cromberge,H. v. Domburg, C. v. 
Deelen,N,Dijsselbloem,H,Eggers,R.Geurtsen,C.de Graaf,E,de Groot,P.F.de Haan,N. 
Hoefnagel,A,Hoek,H,v.Hulst,H,Janssérts,L.de Jong,P,Klein Breteler,F.Klink,M.Kop
penol, R.Kraanen,B,v.d, Lans,A.v •. d. Ley.,P.Manders, Tb.Mars ,H.Nadorp, R.Peters, 
A,Heewij½:,J .~ent jes, W.ScJ.:iol ten,L. v.d. Velde,G, Vervaart .. ,G. Vredeveld;B. de Vries, 
P.'ä.e Vriès; ·,M. de Wit, F, ·r. B'..lhèemen, R,Bruggemans.,G.Cramà,A, Duym,Hó'Mejan; F .Mesker, 
F. Meyer, ,î .Nuyen, H. Suykerbuyk, · 

' . 
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.,,i!.u;,:::.cJ,\!fA :C'U;>;.1:JiN ZA'l'ERDAG- 4 JULr•i 964 
Het onderlingè pupillent0e1'I1ooi v"or P 1 t/m P 5. De duur van de wedstrijden is 2 x 7½ minuut z::,nder rust. Het programma luidt cls volgt: 

14.- uur P 1 - P 2 • veld 2 
14,- uur P 3 -·p 4 · veld 3 
14,30 uur P 1 - P 5 veld 2 
14.30 uur P 2 - P 3 veld 3 
15,- uur P 4.- P 5 veld 2 
15,,15 uur P 1 P 3 " 
15.30 UUl.' p 2 - p 4 " 
15. 45 uur P 3 - P 5 " 
16 .. - uur P 1 - P 4 11 

16, 15 uur P 5 - P 2 " 

KtEEDLOKALEN 
P 1. geb.1 lok.3 
P 2 geb.~ l,:,k,4 
P 3 gob, 1 lnk,5 
P 4 gcb.1 lok.6 
P 5 geb.2 lok.3 

Verdor geldt: als con lager elftal van eon.hoger clftal'w.i.nt krijgt dit winnende elftal 4 punten; spoelt hot gclijk,dari krijgt hot laagste elftal 2 punten on hot hoogs~e elftal 1 punt, Wint con hoger elftal van oen lager.elftal dan krijgt ho~ winnende elftal 2 punten. 
Indien.con elftal allo wedstrijden hoeft gewonnen, dan is dit elftal winnaar van · het toernooi, ook al.hooft corr ander elftal moor punten behaald.Hot doelgemiddelde t9It :niet. Bij gelijk eindigen worden elf strafnchoppon gonomcn.(door allo spelers ~ één) ' 

DE OPSTELLINGEN. 
Pup,1 P.A.de Haan,G.Bruinsma,C.Schr-0ver,W.Kouwonh~von,F.v.Baggum,P.de Vrios,H.v.Hulst' H.Eggors,M,do Wit,G.v.d.Voldo,L.v.d.Veldo, Loider:dhr. J.Borsboom, Pup. 2 L.Egborts, F. Dissoldorp, R.Bogisch, R.Kraanen, L. de Jongh, G. Vrodoveld,A.Hoek ,T .Rosodihardjo, P, Hcorcma, J. Disscldorp, P. v. Dccvercn, Leider: dhr.A.Bogisch. ?u~.3 . P,Miltcnburg,H,Dankors,P.F.de Haan,G.Cromborgc,G.Vervaàrt,C.v.Doelen,A,Huis, B'. Cobbon, J ;Rientjcs,B. v. Gorkum,H,Liefforing. Lcider:dhr, J. v. d, Knaap. Pu:J2!.:J: ·R,Bos,P.},!ando;:-s,17.Scholtcns,G.Bloks,P.Ccrmont,H.v,Bcrlo,P.Hop,R.Hocfnagol,P.KloinBretolor,W.Englobort,J.Koetman. Leider:dhr,L.Pihkso • .!:'!P• 5 P. Vorhosen,B. de Haas ,H. Wouters ,R.Gcurtsen, Th.Mars,E. Verschoor ,A.Jungschlägor,1,1, Rimmolzwaan,C.Stapel,B,Klcin Brotcler,A.v.d.Ley: Lcider:dhr. G.Kempcrman. · Reserves voor alle clftallen:G.TrollJl!Jolen,'f'.Blanken,R.Kooke,H.v.Dam on A.Reeuwijk. · AFSGHRIJVINGEN:mm dhr.A.v.Gastel,Tomatcmstraat 166,tel.339900(tol.tusscn 6.30 on 7.30 uur) ' 

HET a.s. C. tl'ern..,oi voor A-klasscrs 
-~--- ---- Zcmdag 5 juli nmmcn wij '1l!Ct' nen'A.:.-olftal -:deGl à.àn het O. S. C :toernooi~-- · .!fot progr=a 'luidt _als volgt: ' • 

1.,- uur Lens - s;J.C. 
2.- uu~ Blauw Zwart - Lens 
3.30 uur O.S.C. - Lens 
4. 30 uur Lens •· Animo· H. 
De wedstrijden duren 2 x 12½ minuut.I!e olftallen,die op het programma als eerste vermeld staan, verdedigen in do oersto speelhelft het d•iol aan de kant van do kleedlokalen, de andere trappen af. . 
Bij gelijk eindigen beslist hot aantal tegendoelpunten.Bij twijfelachtige 11eersc,mstandigheden kan tussen 9.30 on 10.- uur goinformoerd worden of hot toernooi doorgaat onder no. 339900. . . DE OPSTELLING:A.v.d.Leeuw,C.de Hoor,R.Schlütor,L,Riomen,W.Verbarendsc,C.v,Baal,F.Wubbcn, · · J .Englebort, J,Kootman ,J. Lukasscn ,H.,Zcet.Res .J .Verhcw.r,F.Meyer, Leider: dJ1r. ".e.v. d.Beek. Samenkomst: 12.15 uur ingang o.s.C.terrein(Hoekwatorstraat te Vorrburg) 

HET DONK TOERNOOI VOOR B-KLASSERS 
• Ons.'. eerste· ]-elftal knmt zondag uit _in het toernooi van DONK in Gouda, Het pro-gramma in pr.ulo B luidt als volgt: · 

Tijd Wedstrijd Veld 
12.- uur Lens - Spartaan'20 2 

1 "2.0 uur Lens - D~nk 2 1 
2.- uur G,D,A, - Lens 2 
3,20 uur Lens - Vredonburch 1 
4,- uur Aeolus - Lens 2 
5,- ~ur nr 1 poule A - nr 1 poule B 1 
5-- uur nr 2 poule A •· nr 2 poule B 2 
In poule A spclon:Donk 1;Blauw Zwart,Westlandia,Excclcior '20,V.V.P.;Lennidas. De wedstrijden duren 2 x 10 minuten. De finalewedstrijden 2 x 15 minuten.Bij gelijk eindigen bcdisson 3 strafschoppen. Sa.menkumst 10,30 uur Lenstorroin. De i•oj_s w,,rdt gema'1kt por auto. z.o.z. 

'/ 
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-------------------------------------------------------------------
botroffen:le functionn.risson b~1t0nc-:~, h0c brrndn:idig hot is 0'.Jll a.'l.ntal 
tc,~go1aijd3 ht;lpors ~--:in to tr13kken nm (c T.:,tn commissie: en ,;c Junioron
c:>mraissie in sta11t te, stellen hun vmrk e1et vrucht vc)0rt to zetten. l1!ct 
yeel begrip 1:erd nnar hun uiteGnzattin,; geluistorè on bij dezen voldr,e 
ik gr 0 .ag aqn hot v,3rz:iek V'3.n de vorgqèoring hfor een :,;.,wekking te pla9.t
s0n t,Jt ierlor, ,:iCJ mot hart vn~r do 5üG'le zaa.k -dio Lons neg a_ltij d is -
in staat rr.ag worden gon.cht è.o helpende h:1nd te bioC:,zn. 

P.J. 

Lens 1 - D.l-I.B.rl..K. 1. 1-J. 
v::liswaar was de wedstrijd niut pril, t 0 cn Lens 30n d'lolpunt maakte, 
z"."lc'.at velen wollicht .-:i-1.n 00n overwinning cinson Gcnkon, G!aar r.~c be
zoek~rs slr:i.neè . .:m erin onze st0rmlinie, die ovcri::_:ans è.eze zr;raeravcnd 
weinig stJr:n!':;.chtigS vort0onC:.e, G.ü v-::1ot è.1!:ars to zottGn, wae.rbij vo·)ral 
hot onorgieko ingrijp::m v~n du ko::,psr ,1pviol. E:"3n g00è gemikte vrije 
trap lr?.cht D.H .B. do gt]lijkm:1k0r on in ue ti'l.-eEJào ht;lft slan5d:.; beid0 
kor1n_ eoczclfè0 ~poler 0rin onze Cees tweemaal to passoren. Geen v10n
d2r, è.o.t do jongQ Cckonburtf::rs m-.;t 00n blij gczi_cht huisvm8.rts gingen. 

----·--------------------------------
TrA.ining Juniorian ~n Iupillen. 

" D.J {JinSc:10.~nv,Jnd training wor~t mot in~"'J:lJ v:i.n 7 juli st,-.,pgozat. (Dus 
deze woek w~s du la~ttsto koor). 
Do woonsL~r-·middat-~cluh v00r d8 ruril len is nok c"ozc vmck V'""Or hot lau~:mt 
geweest. 
Do ,),,nderc~n.;::midd.q;;:::.:üub vo0r c'.e C-klasscrs is vGrlüdcn weuk vo0r het 
la'1tst gow,;<Jst. Dus op 2 .iuli is or ['.5!.Q!l eolopnhcid moer. 

Jonr L0ns houdt Lans .Î'Jn<.(. (verv~üi.d 
In dG prille npzet vn.n do jaugdqfc:ulinc W"l.S h,.:;t J ahan n;mburger, di0 
sponta2n aanbocd do jcne-0ns te '.Jdf0non. H3t w.'1.S in è.o è.!:gcn dnt VB.n 
opzott0lijko traininE; n'l[; r:1cn of nauwelijks sprnko was. Not! bij Van 
clt:1r MRdo, nl. in 1929, boekten wij con ::av;;ren:!. succ&s door het behalen 
v.-m hot districtskr!.mpio,.:;nsch-:1p d'Jcr oc.~ du c.f,!olingskampioenen G.D.A., 
VAC on Graaf Fi:oris v tu kbppen. Hot v19.s hot 0lftnl met de driG De 

' -
Cd)1V!0 s, C:at C:oelpunton ann do l·0 pen~.e band m'lakte. Kort na hun over-
eo.né( na.!lr C!c soniaren vcrJwcncn Z:i.j uit onze gelederen, eGn verschijn
sel waarmee wij meermalen zijn goconfronteord. ( Andoren ook? ) 
Dat qc vrije woonsdagmid.fag uitstekend k')n wc·rdon bunut, hooft menie
een ervaren. ~;at0rlno, Cck0nbur~h, Zuiclerpr:!.rk en v,oecr Ockenburgh heb
bon gedaverd vnn vo0tb•:üvrougc:e r.w:io~ hot mDttc: wie k:.imt is welkom! 
Dit l!:Jf1~tstc principe h;::;bbcn da huidigu leiders v~rlcton, maar O:)k nu 
biodt Lens ruir:1 geleconhei-", d0s v;-"'ons•.>tgmic';êags hot spel te komen 1.Jo
oofonon, alth~uis aan con [!roto gr00p pupillen. 
Iür":er olftnl v~n juni0rcn hc3ft oen ~JJi~or. D/':..t is G:Gn g13zcind v0nr-
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schrift. lfanr cloor do tijden hoon waren er altijd dia m00r d0den ,:al'. nlleeri hun elftal leiding geven. Zij verzorgden de helG orgarcisatia. Zo Anton v.cl.Kley en Jan_en Ant0n ilunderksrnp, lator An
rlré Vê1,.'1 Huffol, die naar Za!lndam VtJrhuisdc, waarmu:o tacn V .V "Zo 
bn W'"lrdon 6elukgovmn• t, Frits Bohr, Kaos Biorhuizon, Leo v ,d.M,ior, EugÈ;ne Sar~lea. f,l dezen hebbon,gedrevon d0or oen levende belang
stelling voor de voetballende jot:.gd on voer do vorGniging en go:;tcund door een· heel loge:- geestdriftige leiders de junioron9fdc
ling dermate 6ec1ragon, dat voor tal van j ongans hot konen nanr on vo1·blijven op de terreinen e"n grote vreucde was. Dat c:it nog zo 
:_s, c'anken wij aan de anwrrarschijnlij k 1;rot0 werkkracht vr.n do 
leiding nu. Dat nu is noeal rekbaar, want al vele jaren troffen wij èae.r !llb5.n v .Gastel a'l.n met Hans Borsboom met zijn pu;Jillon in hot ldolzog van do ,Tuc,,, terwijl de altijd bescheiden broeder ~heoticus 'angzamerhsnè' ook niet ir.eer is wes to donken uit· Lens' jeugdzorg
bJokj e. 

1~1ilt ~ activiteiten van è.e Juco? Lant ik or voor de vuist eon panr opnoemen. De-vmkolijks0 v,adstrijden op zaterdag on' z:md2.g, do t:!:ai!':ing ::,,p è.e voldeiJ of in d3 zaal, de w~kelijkse V8l'gadurinscn, hot ~"')'.Jrtkamp, de nnderlin.g,3 tnornooien en do t0ern0r-ien v:.1n.ar do Lons
_-;nugd als gf!.st of als gast.heer optreedt, do jaarlijkse spnrtdag, 
L i t elger.. kre.ntj e Jong Lo11J hoü.dt _Lans jon,:;.. Dit allos en nors !:-ndo1•0 
~~ Ja.Hl eist c.;n vo0rt~u1:en.d0 beroidh3id t()t zelf h:1.ndGJ.on ~ Dat die in L._ns aanwozie is, getuigt h"t gï•oto aantal junioren, de.t door hun 
'·"~·schijnen on hun c,ptrcdon ap do vcldon do naam van hun club oor aan
dnBn. 
r;ij verhour,on nns over c:.) mooio rosul tatcn, dio 11 onze uigen lcwe~k:1 
t:iqns in c'.o hoogs to elftallen V1eton to behP.len. 
Wij koestor8n nns in eon gerochtvaartliede verwachting, d:it de joü.gd \·,,n nu in koaondc jaren in toonemondo mato zich beroid en bokwa('.lll zal -1-,,:,n,:.n LGns vorder te' brongen', Lens beter 0n mooier to enken. 
r 1:-!ie aml G.e weg timmert, h90ft veol bekijks 11 • De j0ugè.lciding moot wel n 1.n do wo&: timmeren on mGniceen kan het c;etimr.iertCl zien, bowondorcnè r:n ,100fdschuddond. Maar dat or niet r,etimm0rd v10rc1t, zal wol niemand h:,wer,m. En als luiheid schande is, dan zal activiteit oen oer mogen heten. Zo is het toevallig ook nog eens een keertje. 

P.Jufformans, ----------------·------------

. ' 



D E LE N S RE V U E. 
Weekblad v.d. R.K.V.V. 11 Lonig en Snol". 

37a JaEtrgang no 45 9 juli.1964. 

_ Lens' Zakar;enda. 
Zo: 12 juli Lonsjunioronsportdag. 
Ma: 13 juli Clubavoncè. 
Do: 16 juli Bestuursvergadering. 

In ballotage: 
No 98 G·.i..v.Da,üen 
No 99 J.C,Kokke 

CFFICIEEL, 

4-6-1954 
10-ll-195C 

Pr.Margrfotsingel 114 ~ijswijli:. 
Meppelweg 940 a, ------------------

VARIA. 
Nadat wa ons verheugd_ hnrlc'on ever het weerzien vri.n de heer Sarol0a, die 
wegens eon hinc1erlijko koalontstokin: oni,;o tijè het bec', had moatan h0u
dGn, vernemen wij nu c1:.t c1e vor0nit.=:inr;ssecr0t:i.ris opnieuv, in èG lappen
m,,.nc1 is m'.)cten duiken en voorlopic een pau- weken c'iëet en rust mG0t hou
den. \,ij v1ensen c'.e hear Sar:ilea uit aller nn"m een voorspoedi(; herstel. ----------

Sprirtkourin" - Le:·i timntiobowi.i zen Seni0rGfu. 
Ne.drukkelijk W'lrdt er op ;:;ewezen, dat niet aan èe c'1mp• titiewedstrijden 
m!lg w0rden è.eelgenomcn, inc3.icn d0 sp0lers cecn lecitimn.tiebowij zen hebbon. Deze legitimaties w,:,rc'en alleen verstrekt, inc'.ien er 00n bewijs vari de 
m0di:,chc spnrtkourin,, nanwezig is. füit :;av~l:: is dus: 11 Geen kourin;;, niet 
spelen." Dit is uitdrukkelijk (;estalc: c:~or c".e K.N.V .B. Cp het 'nieuwe lo
citimatieoowijs wordt èe keuring ,:unget0kend. Alle senioron dienen een · 
nieuwe pasfoto in te leveren. 
D.:, navokonc',e senioran dienen zich zo spoeC:i[; mogelijk te lnten kauron 
bij hot mcc',isch sportkeuringsburaau, Bier kade 1 ( bij de è:Hgenbrug). 
1.fon ::'.ient er wel rekening mee te h:;mc:en, dat van te voren een afspraak 
dient te vl'Jrden gema;ikt bij hot kouringsburGau. · 
H.B0y:ersb0r~en v.Henesouwen, tl.Blok, A.Juys, F.v.è.Beek, F.v.Bijnen, H. 
Blanken, J.v.Dissol, Th.v.Domburc, J.Drnst, A,v.t5m0nd, J.Grnothuizen, 
L.Hrmssen, C.èe Heer,.J.ç!e Heor, J.Helv1i6 , J.Hoek, J.Hr.,lt, i:I.H:irc1ers, 
J .v .Kleef, A.Klein-Breteler, J,.,Koelemnn, N.Osse, ?.Poil10t, L".J.iemen, R. ~09db'.)l, H.R0oé'.uyn, tt.SchlÜter, LSt.oovÓ, L.ter Meer, A.Thomas, 1'i.Ver-
1eul, G.Vorhaar,. '•.Vondorbes, F.Yubben, H.i,0llin.;, l,i,v.Zilfhout, H.Zo0t • 

• : c.s.c.-toerno,,i. 
ie A-Klassers hebben op het G.S.C. torroin c'.averende C:in[;en laten zisn. 
:nder de tegenstnntors waron S.J .C. on Animo niauw v.~or onze jongens. Dat 
ms leuk.· Jan Lukassen z:ire::de vorir 1-0 tagen S.J .C. Vijf drielpuntcn nl. 

' 



3C7 
-------------------------------------

•v~n 11'.ubbcn, Kcotman en z--,r1t loverJ.o. (c v1cèstrijd te~,;µ 
•.)p. Afot 4-0 moest (1 .5.C. hèt nntGcld~:m, wa:-i.rVoör· Z_o.~t, 
Lukassen aanspre_k0lijk starrn. r,laar &nim'1 uit H001,;vliet 
d-3n g0lijkspel t::,e, nl. 1-1. Lo str.nG. ·werd te'nslott,e:_. 
Lens 4 3 1 0 7 11-1 
Animo 
i:31.Zwart 
S.J.C. 
r.s.c. 

4 2 1 1 5- 3-2 
4 2 1 1 5 ~6 
4 1 1 2 3 ~5 
4 C C 4 C 2~G 

·, 0 na.men dë>rhalve è0 le prijs-beker moe na.ar huis. 
·--------------' ----=·.a.:·· 

Het DCNK-t0ernn c.i. 

Bie.uw Zwart 
Keetm'.lll en 
st0nd slechts 

C'ns B 1 elftal belè'efC:e zonè.ag veel plezier aan het DCNK-t,-,ernoDi, in 
G:~u~~a, è3.t, z:,als Yfi3 è.:1:1..r gewend zijn, w0er bijz,•:;nè_cr 1~ooè verliep" 
In è.o eorsto ~,aGstrijè_ 0ntmv0tten wo è.c st0rksto togenst:1.n.:-:er, Sp2r-: ~--· 
t'lan '20. Op het nippertje weré'. in c:o laatste minuut een 2-1 ,;vorwin
nin,; beh,l'1lc'_. DGHK 2 levercie minC::er moeilijkhoc:en op: 5-C. - · 
G:.A en •Vroèenburch werdên vcrvr-lG..1ns bair:~e met 1-C versl~fen, Z':c~.2t 
eon 30lijkspel in de l9.3.tst0 wcc1Strijc1, t-3[:on /1rnlus, v:Jlèoonrle zou: 

- zijn. Horha:,.lc'elijk kwam r,nze achtorh'Jerlo in mneil:j.jkhec'en,_ maar ic 
Lkken r:;clukki,::; niet on'Jplosbas.r on het bleef c-c;. 
In ·é'e finale toi]en èe -:,,nC:ore prule winna'.lr, DONK 1, d".t ons op h0t 

-' Lons-toerno-'.Ji 00n ncc:erl:!3.ng ht!c1: taécabraGht, black~ äl !t2.üi1; d0.t L0ns 
sti.Jrkor w,~s-. Ma~t de "G;;udse ·~oèlmrtû wist tal v;.n sch::>t2n t0 keren en 
l~Gk anpo.SsGörb:i.~:z: .. In de tw3eC:o helft echter hc.G Jo ::-.p c~,bbe_n uinèclijk 
succGs. No zal .f;Glukkig. kwamen wc .o.a.n ons twee!.~e doelpunt, v1a ..... rno. Th00 
'Jrnch2.rè. n<ng ·op schit ~Gronde wij ze clc s ta;n,:; 0p 3-0 bracht. 1 

~.3~ cors•te prijs W'?..S v.0r0ien.d en zo was dit tocrnnoi Voor Len:l 4 een 
l?2a.r<::;i['.'B n:fsluitinl:. v· n· 1;Cn çoeJ seizoen.. · 

- ·-· ------------------------
Het toernooi VGn de pupillon. 

:Sen feGst is·hot .n.ltijJ-weor, als in-.ean toern.Joi jeugC:ige vo0tballers 
,'Jlkas.rs kracht0n :neten. :Een èubbel feest vinè. ik elk jGar opnieuw het 
"nderlihg trernooi v,,n c'e pupillen. · · 

- Z:1terdag !+ juli za;:;en we r )_,. ? 2, . P 3, P 4 e·n P 5 in het vele' Ja(l.t è.ien 
vnrSt-J.nc"!.-e, Gnt ieêler· elftal .tegon. olk anc1nr ·aen ,reë.str·îJê.' van 2x 7½_ rai
nuut moesten spelen: Het .werd eon h0uSBlijk _festijn mGt v1apperené'.e vlag-· 
gen, nu en Gi:11 èon · war;n zonnotje Qill c.~e frisse~ wih~ ~;,.t ruil-:1.er te stcClwón, 
eon hele.as een klein c.c.nt~l vaders, -moeders en" zusjes,· sps1nning bij de 
W3dstrijden, an als sl-,t 4 maal 11-strafscha\'.lpen, waarbij vooral c'.0 kee
j:.>urs ·ho,gtij vierden. 'r,ie knapen stonden· dar:crbij onder de h.t mot eon 
z~lfverzekerd air of zij zeggen wilden:. 11 Brani, Kom ·ms.;:;r, ik lust jo! 11 

~n dat te6en schutters diG Qarstensvol plannen 'elkéw.r stohèan op te 
hitsen· om' bal noch keeper te. sparen. Helaas sparrden zij oc,k lat en 

•1;_ , ' • 



DE SPOF'l'DA~. ., 
' Zç,ndag a.s,w<:>rrlt,als geb:.. .. uilrnlijke afslui.ting van het ·,-:,etba:'..jaar,de Len.<Jsp,,:,:,t

d::!.§: gehc~en, Deelname hieraan staat epen v:,0:..' alle jtL'1i•· ;)en en pnr,illen, 
Sen~oren, donateurs, ouders en andere belaIJgs·Je:'.J.e..,den zijn van héJ.1•te welk,•m. 
De árn:llnemers zijn ingedeeld in de volgende G::';;epEr.: 

Groqp,f!:~ ~ens 1-2-3 Loider:dh1•, C.F:,_•anke on db.J:, J,v.cLV/al" 
Grnep B: Lens 4 en 5 Leider:dh:;.•,.[,v,Gastel. 
Q!.::~E:j?.~= Lens 6-7-8 _ Leider:Br ... The~;t5.l~us en dh1,\',H,:n·:."tilD-I1S;, 

G-:r.:op D: Lens 9 en 10 Leider:dlu:'.C,v,d.Beok en dhi·. P.Epska.mp. 
f;;Öe-p E: Lens 11-12-13 Leider:dh:i:,C, Ve:·vaa:..~~ en d:,:c.,A.B3.c:S:. 
G;,,e-p F: P 1 en P 2 Leider: dhr. A"B·ogiech, 
Q.~ëp G; P 3 en P 4 Leider.·:dhc. J,v,d.l'naap.; 
~~:~p-~: P 5 en PG Leider:dhr. C,Kras. 
s;,~~~_!: (le volgende pupillen:T.F 0 Aai:dweg,C,BJ -:;n,1'i,-r,D:>mrm~J,H,·, .Dnm,N,Dijsselbl•:,em,, 

R.Kooke ,]}. Hoefnagel, N. Hoefnagel ,B. de Haas ,A. v ,d.Le;", H, W--mmelm•,:1an,H,Sohl"ab, 
C.Stapel ,P. v. d, Steen,E. Vm~schoor,P, Vcrb.esen,iL de "fries, G,Tr~,nmelen,L" v ,d,Meer., 
R"v. d.Meer~F.Thcunisscn: !,cider: dhr. GcKo:np~:~mn,:lc. 

_Ç':_~'e-;i_i: de volgende pupillen, J .Asselnan, RoAsselD 0 .:l,,C. ·:. a..Aar·clweg, R,Be:!L\ka .. ~a:~:~ ,A,:3orst, ' 
LoCazander' G. V. Deelen'] p ~ y ~ D"·mbu:rg ,M" V tl Dal.':P ... p,, ~11~. J1' JO 1,- ... ei .. End8' Hu 1iar1maat.' Wo V ~ do 
Hn.m 1 H0Nadr,tp 1 Ho0vcr-tc.1.-,:n:,G" Pellikaa.ll:M.,}.1om1.i.8~-G~ VirL1ts C~ Verseput :C r. V:.s~e!'~ R~ Wou•~ 
tet"'S, H"Mo \1lcuters, P. RnnJ7l1lake1•s" Leidè ~: ë.bt~) .P" j uffe::':'Tio.ns o 

De jongens die niet staan ve:..meld, w.iai,:mder erucr,le niemveJ.inge..'1,:öt'..1.lP..n in oen h1m 
i;assende greep worden •)ndergeài·acl/;" 

De~ om het v~lgende: 
De wedstrijden beginnen -~m tvmru.f uur. 
De inschrijving sluit vc,r,:;, de jnnioren om kwart -,.~r:r. "i:,:,,aaJ.f;vc0l:' de p2pillm, :;m 
half twn.alfe Wie daarna komt is 1jesli::r~ ·~c :~aat" De ins·~.h:...-ijY.Lng Wi'.'i'Xl-t ver;:.orgd 
dnor de leider van je groep.Meld. je dus ·GijC.ig bi,j hOTI!. 
Li-1 vcr,Jruid met het vorens·t.aande wr1:;.."dt de Heren Leitlei"'n ,_re1.·z--::ch·t 0m kw2.l.'t oV'ei~ elf 
uiterlijk aanwezig te zijn en ~inh àij a.t;.nk7msi n.J.7.e:?:G(ff's·h bij he~ sea::etariaat 
te vei ..... roegen" 
De d.äelnemers hebben behalve v0etbaluitrusi,ing ,,olc g7IllrnJ,.--,men !!Odigo 
Om de tijd te korten tussen de ·afl,,,iu Yan de v;eàs t:r:.jden en de :;:,riie!Ü ':;:-eiking 
-nodig ,;,~or het rekenwerk b:i,.j het ... se;•:-et~}:-5.an.<:ï• .. :.;P..J. een v.;-.lleybal.wedntrijd worden 
gespeeld tussen een team A-klassers en een B··'·'J::ibinatie. 
Onth·,ud zyilf het kleedlokaal w_aar je zijn m'..:et, 

G.r-1ep A G 2 1 1 en 2 
- ... •·1-.cro.-,,.,.. ~-· -.cc...c;_;.-==-= 
1 Verspringen 
2 Se:a:·fos 100 m 
3 D·:,elschieten 
ll BnJ.dJ~bbelen 
5 Hinkstapsp:x,ng 
6aalve finale 100 
7 Hcogspringen 
J I.nwer:pen 
9 Kogelst--iten 

10 Finale 100 m. 
1 'i 8•JO m. 

9-I-2~ E G 2 L 6 

1 Balclribbclen 
2 Inw0rpen 
3 8e}:-:i.cs 60 m. 
4 Doelirnppen 
) 2CO rJ, 

6 Sohi.jfschieten 
7 D<:els:ihieten 
.', Verspringen 

m. 

9 Halve finale 60 m. 
·/:) Paalschieten 
11 Hoogspringen 
12 Fj_noJ.es 60 m. 

HElT PROGRAMMA 
Groei.} B(i:-~-.L·?--:- G:::;'e~, G G :! i, 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
ï 
8 
9 

10 
11 

........ _, __ .,. __ _. -----·--· --·-··-~ 
Seri.en co m. 
Verspriagen _ 
Doelsc,hioten 
Bru.dr~.bbe,~en 
Kogels-'voten 
Ha]re finale iOO 
Hoogspringen 
Imverpen 
Hinks:(:apspi·ong 
Halve f~nale &') 

Doelk,,ppen 

1 D:'.;els:..~ti;i4c·Cen 

" Baldx·H,belen 
3 Sff_"'j es eo m" 
4 K·~ geJ.s,.:;-,-~en 

J Ve:-·sp~4~.ngon , 
m. 6 fuwei·pen 

7 Halve :,'.ïnales 
' ., Dr:eJ.sohieten ,· 
J Finale Bii m~ 

m ·Jo 4CO n: 
11 H;;.c;-gs:u:c:i.nge1J 

80 

12 600 m. · ·j .':: Eir;ksta;~pr,·mg. 

Grc-e·,, F G 1 L 3 --,'=--.. -_ .. ........,.._., .. , ~-

1 

3 
4 
5 
6 
7 
() 

9 

H"':gspr.i.ngell 
S4-31:-i.es r:1.'l m, 
Paa.lr,ch:èe'ten 
Inwerpen, 
50 mc,k'Jprol 
Verspringen 
Halve :fjn,6o m. 
Deel sohie-ten 
BaldJ:ibbelen 

10 Dc9lk•,:,;:,e:i 
11 Fina2.e.;; 60 m .. -
12 Afä:t,,;:,dz.:,:ri-eten 

G1."Je1J G G 1 1 4 ---:--~--------
·ï S3-r.:•5.c:s Co r.1 
0 50 1:1 . ., kopJ.~u,l 
3 Faals:;l!~eten 
4 n~~-og:::;p:i~::.ngen 
5 V ersp.1·:L11gen 
6 Halvé :t'in,,6o m. 
'l Sc1::.ljfso=1ieten 
A Afstandse,tieben 
:.) Bald1. .. ..;_bbelen .. 

10 D:~'s-.s ... b:L~-:e:J. 
î 1 F-ina.le 60 m, 
12. I~;.WO.:'.. :'.: cri 

m 

G1•r-e-;,,_ n .. G. ~ U 
·1 D:,eJ.l::.lppen 
2 Series 80 m. 
3 Vers,ri.ngen 
4 Dce,.Bt>hieten 
5 Ealdr..i.bbclen 
(-. PanJ.sGhieteu 
1 Hal v0 fin.80 m 

·. i' Hoogspringen 
9 :L-riwe1. .. pon~ 

10 H{nlcntapsp::•vng 
11 Finale 80 m" 
•j 2 400 illo 

G:,:,::,0:2, _H G 1 L 5 

1 50 n,. k, ;prol 
• 

1 Hoï•t;rsp.~·ingcn 
3 Imve:.:pen 
4 Series 6o m. 
5 Paa.i..scbieter. 
6Afstandsc..hieten, 
7 Hul ·ie fj n, 60 m. 
8 Ba.ldriobclen. 
9 S:,.h::.;jfs .,hieten 

•io Vers;,:.·inge::i. 
î 1 Fi1,a.Lc:s 60 m 
l2 Dceloo,lietn1 



2 Sctijfsch~en 
3 :'0 :inl:cI':,~oJ. 
..J. 2-c.,::;i e:i (iÇI J:1" 

5 H•:>ogd~1_;'"'ir:gc.1 
G J~na:LE!chieten 

7 Halve fin:,60 m1: 
é3 Dcelschieten 
9 ·J.fstandsc1.1iê,Geh 

10 f'innles &::; It, -. 

11 Ealdribbé.'..G11 
·12 Ve:.:spr·ingen • 

,·,, -Gr:·e:() cd , ,G_-1,. L _3 en 11 
,.( ... 

1 · Af::4ta:i:.dscl:d.e:i" c:n 
2. Hoogs,!~in.g(m. 
3 S8:-·i_2s 60 :n.., 
4- Pa.Jl:.:.;h:~eic?1 .. 
5 12:worpoi~ . .. . 
6 50 _ m.k-:)?-'< i 

7 V e >:'sp7.'ingen 
3 >:0.h·e :f:.n"60 m, 
9 uoelschi.eten 

10 "Balclr:.b]Jelen 
i 1 . F:rnalos 60 m" 
12 Schijfschieten. 

. MEDEDELING~_Jl 
. De He.l:'cn leiders. kunnen van de volgo:xlo. b.j_e:r:"i;0 .. /En LaE!ngcgovf.;n afwijke:1., indien 

· ect1. bCJ.Jaald nu.i""Jmor' 1·eeèls beze·~- isc Bij hcogs11::ningcn ·mag '.te1kG::1s óén fcu<jsp~ong worden 
0':er-gE's:ï_:rn:ngenri Bij~ voi-ap:r;ingén P..P hir.Jtstn.psp1~;,r.g wa:r:'diî d:!.'icmeal giJoprong-on(; De beste 

· GJ:.'OY!.5 telt. Foutspror..gen tellen als O. Wie· alle ä7.'ie de sp:,:,ongcn fo-u:b hcc:i't, mag nog 
oonaan.l_ oversp:•ingen. 

Bij imve:'))0:1 en kogelstoten l-..rijgt r.ien d::ie bou1•·i;e,1, ,vaar.van d,:, l.este ·l;olt. 
:''Q,,tie,,e worp of s·i;oot mag eenmaal worden overgedaaP.., -

Een 

Bc.ldribbelen gebeurt Om 5 ·paal tjeS op ende:'linge. afstand -:tan 

twee bcuMen waa.1:-v11n c1e Sii'.elste ."Gei·;:;. Het ·ove1·sln.an vn..t-i een pa2,l·b~je 
· i-'a~1den op" 

eo:: ~oter.lfon krijgt, 
levert 5 stmfse-

Bi~ è.cel--, paal-, en schijfschieten en bij 
totale aantal punten is telkens beslissend. 

dc:elko·op!',n k:d.jgt 
r 10 ! i; ,. ·to! - ·-·--""'---· ·--

men d:rie beur-i;;en" Het 

Het doe~. is _verdeeld in vakken, zoals hic!'-. ! 13 !3 ! 8! 
j_:fl.3nt is · aangegevGn" ï "2Tï.T2T 

:'2_oelschi.e.~1'.! gebeurt vanaf de penaltystip. 
31.j dcelkoppen mag men zel.f de bal opgo9ie11.., M,m. n:::i()t echt<J:-: acM;c:r- een evenwijdig 

2-a:. h:)·G· ·doeJ g0spnnnen lijn bliJven -en mag de.se· niet 2.an::a~:€:i, co:;: r:-.n-:; i1G. cle l~opstoo·~o 
re bnJ. rr.oe~; worden cpgèworpon en mag dus niet 1d.·G ê.e ~ar/ten -ç;o::-den gestoten~ 

Paals11hj_e..,Gon~ 5 pn;il tjes nanst: eL~aa:-: oi,, onde:."l~.r.ce af2"tia:!d v:~n :50 e:11~ Er. wordt 
ge_:;chot():l~Tl11':.- äCn.të:~· een lijn op 1 ~- metsr afirtn.1:.c~_., liet ::·c .. k:;::µ· van h~•~ m.:.G.de:~~rte po.al tjJ-? t 
1e-...--0x·-t 5 ]?:rt~ 0-p.,, Gaat de bal· dÇ)o~~ de =u,.i.m·Gc 

1 
~- J 

3 1 tncCE,1 hc-i; middelste paa:ctje en een ,a.:~ clé , ,;, ·: 
4 4 1 

?. l 
pa~ltjos a~n wee:.•ska~ten hier-.ra11;da't'J, kz·ijgt 

1 1 
t ? r 

ncn t1r p~1i," Het, :. .. aJ~en van de tv.-ee Voig0ndc ~r )00m.:.
0 

5-00m; 
.,;Jt'".2 :J :-.::n 

~îri.:1:; . .-~j0rJ g-eof·~; :; _p:1·~-l :.è9 .::1..i.t::i.-;;0 -t-c.1:tsen deze·~. 
C'.- c·?. 1-t:~·tn.cst3 j?D.3.ltjes geeft 2 ~?1"~.en de buitens-~e ::;n.al+.jes ,:;elf leveren 1 pnt opo 
G-o.lj,·tr.· d1

l àD:J. tussen 2 p~n.l t.jes door en r-n.nki:: lii5·;c1.-a::-.:-l)ij een ?D ... 11 t,JE:- ~·d~r" kI•ijg~ roer.. het 
h.apgtf!:o nantal p' . .:m·\en .... 

· ll,fpt'1nciscl-Jictcm:Tussen 2 lijnen 
·15 r:ie+ie-.: cr~ef.,; 10 :çintn 14 meter geeft 9 
e)'.l :1i:1d,,~• 0 :;,nt" 

meet de ba/ geschc.tan îi·crden"en ~1el 1:) :netero 
pnt enzr.er,.Z"t<Y~ 6 mctc1~ rioe.f·G oen p:.u:·Go5 meter 

,'!~hijfschie~;en:De schijf is op het veld aang8èracht met kaJ.::J.ijnen~E;: wordt ge-~ 
.,,:~:.obon ... -anaf ean 1±,jn op 1·1rnoa:fstn.nd van de roos"13li,if.t de bal o~?_de ::_,oos lig~c-n,d~-i 

· Jt::~::_jf;-;; men :j pnii"Cm de roos heen ?.ijn 4 ci.1"kels é-et,:,ckktJ11,wel1.ëe ·;•an °!)i?J:J.e:1 na:ar buiten 
· '1,3 ,2 - on ·, pnt.o:;,leve::en, indien de bal d m::-in blijf·~ liggen, De, l:;_~r.cn :eho:·en bij het 
li_aog:j·~e Ve.ko 

~(2._l'_!~t~_E_),sc:p:r:-çl: De deelP..erne:-:-s lopen o:,:, een 
e:i"Lo,:;?n r1-~et wcirdcn, Bij vlaggon o;:, 10 en 20 metor 
ec:i. :!i:op~•-:,J_ ,10ri'.en gemaakt, ( dus 4 x) 

25 meier ~Je.ai~ 7cE.e het."':.i en terng 
-~-a.·1 clc sta:.:-t moG"lr 3:::,wcl heen als terug 

W·i,j wen:Jen o.lle deelnemers veel plezier e:1 ze ::..ug-Jlijk "tGeJ. 8U.ksesl" 

JUKO, 

KAMPNIEU\IS 

· In ao vierde kampgroep kan Ben cJ.e Vries niet mee c,:, kamp. A.1-s er· oen gegaè.igde 
• • 1 • • . • • •• ._ • L ] 0, ~ • •• 66 t 1,••9900 \-:-'Je:.~ z.1...·121 J>-.aa"!,;:J 1s }kan h1.J zich opgoven b:tJ ctl).r,...'\." v ~· Gas·..,o .. 

7 
·.1.0:m.tena ..,ra.u. ,· 1 ~ c ;.J) ., 

Y2,-j.jdtp~1_Q_;j_1:._~i om 7, - uu:: worden_ 011 nns -rc"_tè. scleciïillffT').l.lc,r?a"!.wcd'.ii:::ijd.cn {s8-· 
spenlrl v~c1· äc éé:~3-te kampgroep'°' Bij sle;:;h·t weer( rogo':l cf v-eel v::i.!;.dJ gaa::1 ~.vn :ac:.:i::... ce~.!. 
..... ,..,,,.,..,...,..,1 r~- 1 ,., 6 6 30. ··...., k" h.: .: .• t~i ,"' .,.,-·~· ~ ~,'l" . 1·•.:i f'J',':\1·-,~-·o,.....,. ... .-:.•;~..:i<;:;-;;:;9c,oo) E;,,._llhl . .i,c.,.,èJ.:t.SSC... ~OM en " l.tJ_ - c .. n .L.9.u G •• 8-C ..... loC.ll .·,w..c"r \i(.,.L•.en :.:.•·1 , .• ~ . ..u.C ,_,Ll.\.~...- 7 

lfa .:floop van de 'TOlleybalweds·o:•ijden worà.t de· g;:-b~;•ükelijke ka:np:iosp,:aking geh0ude,1« 
Do :~tE,9de k~.r.:ipgro~ heeft selci:tiewedsia'.ijd;,;n en· kmnpteoprek:i.1.1{; c:9· uoer..cdag 15 

J-.zlj_ ~.,:r:i 7 o"' uurr. Ook hier geldt, det wc ~1ij slecht -ucnr uit-;;ljker. ;"an.c.:c 00:..1 ·m,rmzaalo 
3·.,·~m.cor..a to.le::'onisch inforITleren tussen 6.-· en 6.;:0 u.,u.•., ~"3ij ,re.:·h~_nd.e:-.h1g':·~iJdig be:~·ichto 
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palen niet evenmin als de ruimte boven en naast het doel. Zou het dan 
toch raoeilijk zijn, een strafschop rnmcn??? 
Vt il è.e lezer de eindstand weten? 
P 1 4- 3-1-0 7 9'-0 
P 4 4 1-2-1 7 3-3 
P 2 4. 3-0-1 6 . 5:.3 
P 5 4 1-1-2 6 3-7 
P 3 4 . 0-0-4 0 1-8. 

Lo Lensrevua. 
Er is een Lansvriend, è.ie l.,etèl'_ dan wie 08k bes,3ft, dat 11 trcu m00t 
blijck0n11 en er n,iar handelt, zonc1cr'pr0tenties overic;ons, zonder de 
zelfbew ·uste houc:in,; van de Fariz000r dfo van zichzelf getuigt hr,0 edel 
zijn manieren ,ml zijn. Stil 0n b0scheiècn m,:,;,kt hij zich iedere weck 
op cm bij alle L0nscrs 0p bezoek te faan, ook daar bes~heiè.en zich 
schikkenc, na'lr de huiselijke orde. 
Die vriend is è.e Lensrevue. Hij vervult zijn t~'l.k al sedert november 
1922. Z:i lc.ng reeds - zij het niet altijd even regelmatig on ook niet 
ste0ds in c1ozelfcl3 é:eè.aante - komt de Lens,0vue in onze brievenbussen 

,om in de huizen van de Lensled0n eenboJè.schap te J;rengen. 
Hoe w0lkom ook vroeger -:ins cluborga'ln was, moge de vol,:;ende schots 
wa".rm<>,ken. De vrouw van de heer Visser, eertijds een onzer juniorleiders, 
fla.d opg3IIlerkt, hèc hanr ma.n 's woensè.9.gs na zijn werk -thtÎisgeko::icn o.1- ~ 
tijd hot eerst n'.C'lr de Lensrovu0 greep. Gp zekere dag ;J.ag hij niet op 
de go'wono plnats, zoèat de heor Visser op zoak ging. Zijn vrouw had er 
schik in en kon niet nalaten to pla,;en:"J,, hoor, jo Lensje is er wol. 11 

Soortc;,slijk is de verhouding tussen Lens:r;evuo en lezer ook elc1iéirs. 
Van de Lensrevue is in do loop ~er tijden vool·goeds vertelt. Adviseur 
J.v.a:.,èrgh noemèci dc, uitgave van het maandblad (zo werd de Lensrevue 

- opgezet) een verblijt,ond teken van vooruitgan;; •. 
Later lGz<rn wij over è.e Lonsrevile als over pns troetelkind. En als de 
Lensrevue er in september 1937 een zusje bijkrijgt in 11 Het \,eekbericht 11 , 

ook al een uitgave onder hot motto: 11 Docr en voor Lens 11 • dan mr.ig cle lof
~de op· het zusje ook voor de Lensr.:ivue van allo tijden gélden: 11 ••••••• 

veelzijdig in betekenis. Het il. de tamtam diG de strijders oproept! 
Het· is ,do dokter, die vi te.mincn toevoert voor vorsterkin:; ·van hcat bind
weefsel! Het is het Geschrift, wa"!rin onze profeat-secretaris zijn wis
sels trekt op. de toekomst. Het is meer! Het is een strafro~ister, een 
openl,_are aanklacer ! Hot is de Staatcourant vap. Lens! ( A. i';.) 
Over c'e Lensrevue in de vorm zoals die in de gloriejaren verscheen, 
oordoe"ide De Sportkroniek als volgt: 11 ••••• ean uitstekend verzorgd en 
typor;ro.fisch buiteng0woon netjes uitgevoerc1 bo0kje van Lenig en Sn"l. 
Het bavat zeer wetens - en lezensw:1t:rrli[.o bijc'ragen en als het blad een 
weerspicJeling is van hetgeen er in dd club omgaat,. dan m0gcn we ze56en, 
C::e.t Lenig en Snal er best voorstaat en nog vo0l vrrn zich zal doen spre- , 
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Hot Collcge van Gevolmachtigden zorgde in september 1941 voor een 
tijC::olijke onderbreking VP.I'; de uitgave. Vie lezen hierover: 

Grafschrift. 
HiGr rust de Lens revue ••.•• , ...• 
Komt, sporters, en legt dan nu 
Uw krans op het vers ·gedolven téraf. 
De dode, die niets dan vreugde.gaf, 
Heeft Uwe dank toch wol verworven. 
Hij heeft moeizaam rondgezworven 
Langs de eindeloze dreven 
Van het onstuimig voetballeven. 
Hij wilde wal niGt Good, maar moest! 
Hij kroop bedeesd in het eraf en is nu 
En stierf bij manke aan papier. 
Hij hacl het land· toen als een stier. 

St~m uit het ~raf: . 
Ay, dro')gt Uw tranen, 
Eens zult 'ee mij weer 

brnve vrienc1.en, 
in loven vinden. 

Troubadour. 

koest.· 

Dat·; eens;; V1erd 1945. Sindsdien is· er nauwelijks eon week v,orbij cc-
.. c~12n zon::1or Lcn·srevue. 

1:oc~c Co.n vocrtiJ jO:ron slaagdG het. bestuur crin mensen te vinden, die 
zich bereid toonc'en d0 tiit,:;ave moGelijk to maken. Er m')ost tekst 130-
,,,n.::ct worden. :üdc:els hectogràaf of schrijfmachine met stencilmnchine 
moest èio tekst worden vermcnigvulC::i[jG.; dan was or altijd do naod~aak · 
V.:'.n vcur10n, ~drcsseron en· ~er ·po-?tctij a.:.nbiedon" Al c1cz0 ko.rwoitjcs 
- êoor en voor do leden scd~an - hebben hun aangeneme zijde, ·maar op 
de lnn(;o è,uur komt de_ bekor"ing op j0 aangesl0pen om er mee op te hou
clan, vooral 'ci.lS Gi- een. twijfel _ma,3 (SGp::w.rd Gaat of e.l die andere lcc~e.tl 
- \Juit<:>n de zwoegers om - werkelijk zo druk bJzet zijn, dat zij onmo- · 
,:olij!~ Lits voor d0 veronit;ing kunnen doen. Doch do Lensrovue heoft 
v:o:;-l(ors nodit:;, ·geen ·piekeraars. · 
Eoos 1-/a,_;eraats, do 'man die Lens -zijn naam gaf, ZV/aaido het eerste de 
re,'c,ctiestaf. Hij vcrwnchttc vnn · hot blad oen verdieping van het club
luvGn, vormoerderinc ·van de clubliefde en verbetcrin,:; van de clubgeest. 
Toon hij naar Londi:m vertrok, waar hij later is overleden, volcc:o ondor
~ctakonèe hom op. Sinds dien heeft deze zich veel.met do Lensrevue ro
zig ,:;uhouden, in allera;ngenaamsto samenwerking met meé!erodacteuren en 
O.fö .. ~Gro mod.evmI'kors, in sommige perioden meer op do 3.chter~rond. Koos 
v.d. }iloy, Cas Halloon, Jrui v .Venrooy, Leo de ,,eert, Albin van Gastel, 
GDr,'.'.rè,_ Jeheo c.s. en mamonteol Arnoilid reels on Frans van Dijk zijn namen 
m1.1t tuic~Jlij ke associaties ann de L1.1nsrevua. 

( wordt vorv'Jlgd) 



Do: 16 
Za: 18 
Zo: 19 
Ma: 20 
Za: 25 
Zo: 26 
Vr: 31 
Di: 4 

D E L E N S R E V U E. 
Weekblad v.d. R.K.V .V. 11Lenig en Snel". 

37e Jaargang no 46 16 juli 1964, 

Lens' Zakagenda, 
juli BestuursvergaderinG, 
juli Bagage inleveren door kampgr·oep I. ( 2 - 2 .J Ouur) juli Vertrok eerste kampgroep naar Zundert. 
juli Clubavond (zonder Tinus, helaas!) 
juli Baçage inleveren door kampgroep II. 
juli 1iertrak van kampgroop II naar Zundert. 
juli Bespreking kampgroep III. 
aug. Bespreking kamperoep IV. 

-----------------------Uit onze briovenbus. 
Bolgicgangors. 

Daar ik de nodige weken in het ziekenhuis hab gelee;en, hoeft het even geduurd eer ik U allen kon bedanken voor hot prachtige cadeau . (Ligbed en blo(lmen) wat bij mijn thuiskomst word aang0boden, Ik werd hier zeer aangenaam door verrast on bon U allen dan ook heel erg dankbaar. Ik vind het fantastisch. Natuurlijk had ik het liefst zelf ook van de partij willen zijn, maar dat ging nu eenmaal niet. Naar de v0rhalen die ik over de trip heb gehoord, moot het bij zonder leuk zijn gev1eost en hot lijk mo wel pr0ttig om dit het volgend jaar weer eens over te doen, Laten wo dan proberen om hot a.s. seizoen weer kampioen to worden en ger;arandeord dt:!t we eGn uitnodiging krijgen van Bonfica, Nogmaals mijn hartolijke dank on tot ziens. 
R. V/Üs tefeld. ----------------------VARIA, 

De heer en mevrouw P.McGrshoek-rkkonon berichtten ons dl.l geboorte van hun dochtor Marjatto. Anuschka, Onze gelukwensen vliegen naar Zweden om de gGlukkigo ouders to feliciteren: Kalhäll, Kopporvägon 25 c/o Leino, Rob Broekhuizen moest nog eens in het<ziokenhuis terugkeren voor eon noodzakelijke rectificatie van het beenzetscl, ligt nu weer thuis en teert op de prima verzorcin6 on op onze coede wonsen. --------------------SENIOREN! 
Leest nog eons de oproep in do vorigo Lensrevue geplaatst over io sportkeuring en de legitimatiebewijzen, 
Alle senioren mooton eon nieuwo pasfoto inloveren. Achtendertig senioren moeten zich bovendion laten keuren: 

BIERKADE. 1 
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JJ.:~i·'I. T .. - - L1;n~ word op è.in2c'.nsavond 7 juli g..:spJold bij stn:r;:1:1cht.:i.g 
koud w0~1r. iio.s è.3 vorstanè.houdine pr..)ttig, de vmd:Jtrijd vm.5 r.:Lot be
p2.:..ld groots. Ctn on om worden è-a C:oalpunton gcma2~kt, zeven stuks:: 
v-12. -:-.r1.•2.n _ •. :.1. 11• het groc,tsto do0l vo0r zijn rokor.in:;: nat12 Cr.1.~_~e c~riG 
l:i . .-,.~lpunton w2,ron vo.n i;11 Vvnè.orbo~, r,iili VvrhGul on nog 0or..s Vcrhcul 
èoor ucn str":..fschop" 

ArT::.NTE JUJHCR.;::N ~N FUPIIUnt, 
ZEc;:l 3:C,L/,HGrtIJK, 

V.,::lliJll c--:~ nav.:,lconè.o spcl0rs p,3r om;;aarÏè.o 2 panf'J"Co 's inlov,:ir;..:n: 
F,vr.Dc..:;Gu:1, P.Bla...r:1kcn, E.v"d.Broak, P~Corm0nt, G.Crr.mbo~go, H"v.Dor::i
b1n·c=;, C "v .:Soolon, H .Eggors, rt.G,3u=tsan; C .d. GJ..".:laf, E.De G:::·cot, P .F" 
c~.Haan, f1.11Hock, H"v.Hulst, H.Jnnasens, F.Klink, R.1(raanen; I3.v"d. 
Lc.ns, !...v.d, .. Loy, P.h~;:i_ndors, Th.ii.Tars, H.Nadc:t·p, A"Rocuwijk, J~.i:1.ior.r~-
j...,s,·r.,;-:.ch;)ltcns, G"Verva.'lrt, G.Vrcdevolè., d.<l.t.it, .1{.Brug~0~s.Pe, G. 
CrG.ra::i., 7.dosk0r, F.1.~oy;3r, H.3uykorbuyk. 

~ot J·v.cosocr9t_s.ri..:.1..E::~. is van 19 t/m Jl juli in ve:::-banè met het kamp 
[\;~lot.,:;n. Voor inlich".;iL20n, modoC:,;;linccn etc. de Junior8t1.comrnicsio 
:J0t:c8ff...,l1t\J - t1us niet over het kamp - wende me:n zich tot do hoor P. 
!~~Jsk2.1Jp, w-.,,ut Ocr.d 32, t0l. 07 22 70 • 

.Q.~oop 1 vortrokt zondag a. .. s. na.~ Zundert. 1e deelne:nGr.3 worè_cn ver
y;a,cht in d.0 H.~iis van 7.JG uur in do b:1:k aan de Oost,3rhessel~n:-1t:i. .. 0.o.t 
ho;:,k L0yv1or;, bij V<ill. 
Hot bar;c.~G i!llovcr0n in op zat0rd2.i:; trwoen 2 .30 en J .- u.1.:r op h:?t 
vcilàr Ni0t lr.ttcr, want om J .- uur v0rtrakt, dG auto~ Neem ~atE r-ds.g j :; 
317em.vorkl2.ring ri100, a..'1.de!'s V.rorè.t het c1isschien vert~~tcnl 
Voof_ inlichti.nr:on over het kamp wande men zich in de pariodc van 19 
tTm :n juli uitsluitonè tot do heer !l-Hoerschop, Koppl0rstraat lJi,, 
t3l. 6.3 6C 88. · 
Voo1· ~~roop III~ die vazi 2 - 8 augustus nao.r Tilbu:"'g -::;ae.t, iG de k~'.::p
bcisprckin:-! op v:cijdac; 31 juli" DD botrokkonen krljgdn nng oo!l opro:;:p. 
J:~: lijst van kampbonodi:;dh8dGn worG.t toog0st:rJ.rd" 
Voor P,ro...9]? __ :[{. is do k-:.mpbijeonko:l,c,t op dinsrlog 4 au;31..:str: .• 1" Ool: bier 
ko;~it nog oen oproep. De lijst· van bo11oc.1i.~èheden v:cr-è.t op de kaïr.pbi.j
ecnkoi.1st l.1.ite0reil:::t. 

-·-·---·-·---------
I.)g J___&l]!~.t}::·: 'Y!"C">,i.SPCrt~QE o 

Op bl~z. t~G van I!ct G2ê!.0nkbooL d.3.t z i..lwJoru~1 !..tJr.c.. ::n lS' ~) 
in hGt. ljcht, ga.L, loos ik het volgen.de: 1:tót r.-,ag als ~en r:1cr~r:w:J.:.rJ:,eM
hcicl y,rortun e•~Z.Jfd, è:t ... ·t nrin alle ~pe:~tè~~~:;n (tc~1.0_0J.c: V! .. ,:r-,:c~1 Li.o "t~~n 
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D E L E N S R E VU E. 
Weekblad v.d. R.K.V.V. 1110nig en Snel". 

37e Jaargang no 46 16 juli 1964. 
, 

Lens Zaka0cnd?,.. 
Do: 16 juli Bestuursvergadering. 
Za: 18 juli Bagage inleveron door kampgroop I. ( 2 - 2 .. 30uur) Zo: 19 juli V0rtrok eerste kampgroep naar Zundert, 
Ma: 20 juli Clubavond ( zond0r Tinus, helr,as ! ) 
Za: 25 juli Baçage inlovoron door kampgro0p II. 
Zo: 26 juli Vertrek van kampgroep II no.ar Zundert. 
Vr: 31 juli Bespreking kampgroep III. 
Di: 4 aug. Desprekin~ kampgro'op IV. 

Uit onzo brievenbus. 
Bolgiëgangers. 

Daar ik d0 nodige wek0n in het ziekonhuis heb geleben, hooft het even geduurd eer ik U all0n kon bedanken voor hot prachtige cadeau (Ligbed en bloemon) wat bij mijn thuiskomst word aangeboden. ' Ik werd hier zeor aangonaam door verrast on ben U allon dnn ook hoel erg dankbaar, Ik vind het fantastisch. Natuurlijk had ik het liefst zelf ook van de partij willen zijn, maar dat ging nu eenmaal niet. Naar do verhalen die ik over de trip hob gehoord, moot hot bijzonder leuk zijn geweest en het lijk mo wel prettig om cl.it hot volgend jaar weer eens over te doon. Laton we dan proberen om het a,s. seizoen weor kampioon te worden en gegarandeerd dat we een uitnodiging krijgen van Bonfica, Nogmaals mijn hartelijko dank on tot ziens, ' 
R. WÜstofGld. ---------------------VARIA. 

Le heer en mevrouw P.Moc,rshoek-Ckkonen berichtten ons d0 geboorte van hun dochter Marjattn Anuschka. Onzo 15olukwonson vliegon nanr Zwodon om do galukkigo ouders to feliciteren: Kalhäll, Koppervägen 25 c/o Leinq. Rob Broekhuizen moost nop, oons in het, ziekenhuis terugkeren voor con noodzakolijko roctificatio van het boenzetsol, ligt nu woer thuis on teert op do prima v0rzor[;inf~ on op onzo goudo wensen. ----------
SENIOREN! 

Leest nog ouns do oproep in do vorige Lonsrevue geplaatst ovor de sportkeuring en do legitimatiebewijzen. 
Alle soni0ron anoton 00n nieuwe pasfoto inleveren. 
Achtendertig senioren moeten zich bovendion laten keuren: 

BIERKADE 1 

' 

• 
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!3-'.:.-:l 0 T,. - I1_0_r~. v;ord op èinsd~savc:1d 7 juli g ... :spocl? bij Htor• ":..cht;.g 
kc1ud w..::~r .. ~:a.z è.0 vcrs"tanGliouding prDt.tig, de wcdotrijd wo.f; nj_ct be
pc,.?.ld sroots. Cm on om wordan è.0 èoolpuntcn goma2..kt, 7,cvon st:1k.;; 
w2..:.:r-vnn _ .. ·1-1'. het groatn~o dce:l vor-r zijn rokonin:; nat1. C'tJ.3€! cil"·io 
t.:~, 0lpuntc:n wc.ren v2.n \;il Vonderbo~1 ! V,iil! Vorhct!l en n~g e, 0 n:; Vo:-.·hou.l 
C:oor iJOh str~fsc:1opu 

ArT::.NTTu. JUlHC?.;::N !!;N PTTPI!![/j'.1_i :. 
ZEil. ;:,,,L!J!GRIJK, _,__ . ------ , 

:'"i:lon è.w navolconè.o spclvrs ·per ombac.ndo 2 pnsf')to s inlovor.--.m~ 
i,v"D2.~:3t1-:1, P.Blo.nkcn, E.V.d~Brozk, P"Cormo:it, G.Crnmborgo, iL.v.Dow.
Otu·~ç, C"v.Joolon, H"Egg0rs, 1{ .. G0t1.rtnan, C.d~Gr.:1af, E.De Groot, f.F" 
c.~.,-~Iao.11, 11"Hock, a.v.Hulst, H.Jo.nst:0ns, F.Klink, R~Era3.no::1, B.v"è.. 
Lejls, !..v.CL.Lcy, P.Hc.ndcrs, Th.i·.Iarc, HoN-2.dorp, A • .ct.oGnwijk, J •. i.1.ivnt
j.:.:.s/,-.ûcholtcns, G~Vervn.'3.rt, G.""Jrcdevclè., d.G..tit, .it.Drur:~~Om(J.n.J, G" 
C!'2.ra2, .î,.7 .,. .ot:k0r, F .l'~cyJr, H .2uykctbuyk. 

_j ~9i JucosGcret!l.ri-:i.at is van 19 t/m 31 jnli in VG:i.."'bnnd mGt het fr.a;rp 
G.JSlct-.:n. Voor inlichtj.1ig0n, ïnedGC:çliD.[;cn otc. de Jnnior3ncom:nizsie 

1 1J . ..:t;1,:,;f.,: ~nc\J - c.~us niet over het kamp - wenè.e • _en zich tot da hoor P. 
u ~~Jskc.Ll:), _,.et Dc.,rc.1 32, tul. 67 2·2 70. 

K: . .Pl-1I ... -~-.-~ .. 
.Q.1.:_000 1· vertrekt zondag a.s. na.9.r Zundort,.. De deelne:ne:r:3 wo:rè.cn vcr
r1aeht in de H.; .. iis van 7 ... JC uur in do kerk aan de Oost~rhessel0n~tz·e.o.t 
ho-k L0:p10L, bij Vi,D. 
H0t ba[;'o.t}J inlcvcr0!1 is op zate;rd2.r:; tu.3san 2 "JO en .3 .. - vur op h-Jt 
veld" Ni0t l~ter, wnnt om 3 .- uur vcrtr0kt de au.to" N,;;0• zate:-d::i.g j:: 
Zl7Ginvorkl~inJ ruee, a..r1dvrs worè.t hot r.dsscld.cn verc;0tcn! 
Voor inlichtinhen over het kamp" W'3ndo mGn zich in dG pariodc van 19 
1/m 31 juli uitsluitor.d tot de heer ;J.He"r.;chop, Koppl.:irstraat 1.31,, 
t.01. 63 6C 88. 
Vo01· i~'1_<ä~ III, die v2n 2 -: 8 augustu3 9ac-:.r Tilbu!'g E;RE'.t, is de !r~t!,p
bJsp:rokin:~ op vrj.jdag 31 juli.- Do b~trokkoneu krijgGn !lng een op!'0cp~ 
-Z.1~-: lijst van k~.~:1pbonodir;è.h8den worG.t toogerd:,1.rJ:::-d" 
Vaar GrQ9J2_J"f is de kn.mpbijet1n]rorr.3t op di:;~ir.:~ 4 au;_;tu;t-;1c !' Ook h::..t1:;."" 
k0;i1t no[s' 00n oproep. Do lijst· van benodigèheden v.o:-dt op de k11Jrbjj-
G:nlw;;~st t!.itï;ercikt.. · 

K:iitpcoti:~issi:::. 
-·------------
['..9 _JJtfffit.~Y-, ;.:n"c:·1~uor_t? tir-:, 

üp blJs. i.-8 van Hot GGèo:1kbo0n: d,:1.t; zilv.::ru.:.1 L-3n~~- .::..ü :L:~+:: 
in heli lich~ gaf, lees ik tet; 'tolger.dc.: 11 E-:it r.~~:-s a:.s S(:i1 :.1,.::;:,~·,,,i:~:;-·i.~Jic~
:~.,j_d w0r,~011· gGzor:d, Ga~ö a(u1 al'.!..e fipcrtd3,gct1. (l--e_:00lc~ ~-jcr1:2•1 ._~i-=.-: v.-.. :1 
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191:,1 t/r:1 194!:.), oft:choon in dG r:~i.dzor:.e-1..' v;;.,3t3cs'Gold, b.l:, voorro:!ht van 
Mooi G;1 Rtraler..è:. zcmorvvecr bl0af ontf1oudcn. 
En nu zon~,_ag ] .1., 12 juJ.i 1964? En ver] Aden ja2.J·? ~:;eet U nvg, boG v,j_j 
toon in de pla.ss0n è.:;.•aa.fdon? ZondJ.g i~? h0t z::r.ré::.' riict [okc:.1c1H :Oc :;_,;:L-
di~1e; heeft het ra.adzaar: ccvcnd0n, do ti!cQ~~:::~.:;è.on af °CD e0L: .• :it.0h, -v10.ari.:::'3 zj.j vo.;:.zelfspro::~J!G wGl \.vat ·~ol0il:i."c-:e1J.~.n~ l:.02:f"!:, bG"{;~kt :- r:~.:..o.:!' a:.d0::·::·~.jà.s 
11::arè.oring z2.l hobt:en g0oa[:/•t" :3:cl:'.t sport,do.t;W:)G'.:.-,;iicun. da~ Yi'O.-~ !1

;~ L·Le:.·" ,. t "IT•~- 1-~t v~ k ni·nt i·n ;J-_ l.!c l -r•l r,/)('"-, • --~· '!:)<"'.> ·'" ,ï1...::, '•-~ 1 ·--·J·' ~.a ,lü\J i~~ c;.Q ~ , - '"'"'· .1,~._.c,c_ a._ ..... 1_, Z01ûC.L,_ •• ':1.o:.;;[;O •• , \ .• lU;• -»•-··j .w ·J ho bbon h:1t nllor.:te.al mac '1:,an cloor:::t :-~an,, ,T a, s0r..s De·~ cor~ hcE'::lijhJ '.;vm::· ~- ·· dag, waarop sor.imïgen da!1 d.e J:c•Dze bopr.a2-dcn op ......... há t. D t.-:~::...tl:": ~ L.~ \"ê°dC1' niet go0d. 
----------·------------·••-,------· 

Vakqn+,je. 
i;;o waa:Le: .. 0n ·vrccr u:tt over hGt 1:clo land, over Europa: wij saan m3t vakantiG. Hier on è~a~l' blijft iom~ncl thuJr:i, da b.ele zo:n.Jr lrrng: t1no.r 30 iamo.n::~ moet viel con zÖnd.erlji:g muns z"ijn" Stel je voor, "t.-!:::dF blijvc.1; :1ls do w~1::1:-s ter näà:t' J oogc-Slaviö is geweest" de g::-·00n~Goboori naar de CoE;-

lr2. Brava trekt en do sctoorBteenveger een reisje 1'1.iî.g.s da ll"G'J~'.'CG fjorden nac.kta Vlij gaan dus ook op sté:..p, p2r fict.J, per Si.!Ov'i.:(J:~•., ·per a1.1to, trçin \' ?f bus, r.tisschion wel docr c1e ··1ucht. · 
• Tempora riiutP..ndur. Do rJan di0 50 ja:u- geleden op :ceir.. r;ing, was 
}8h bezicnsv.rri~rdit_;helè .• l'efon sro.k over hem l!.1s over GGO gott Lcl!ti.g man. lij w:i.c~ avonturen te, vertGllc,n, Hij schroef rcisvorh,-,_l;;:1. Nu gaat icdm: · ion ovcr2l hGcn: hGt zij met een tikkGltjc _ovcrtri~vi;1;; ge:33gcL 

Ook Lens gaat op :tciz, somï.Üben ver oveJ~ C:0 grens en ollcr nor teer grenzen~· Lens raat ook op fietstocht, na.er ZP.~.rlort, l.1c.:.,...:.:r Tilburg, ·,a:1r het. zo:nerspo:rtk~mp van de N "l~.S. Hearlijk! V2::::art:.cd La't:Gn y;:Lj vol-· p gcnic/ij0n van de zon, è:o ree;an, het buiten zi.j.c; het vrij zijn; de rccrr.c1G ome;eving. De raè.o.ctic guffii het Bolle Lcn:~::.~--:: vc.n hc.rte. Goede 
·:du! Prettige vaka.nti0 ! Tot ziens! 

Je Lonsrevue. ( v0rvolc) 
J._lvor~!'!s het r.Jln-~s ovoT Do Lcnsrovr:.o toa vor.,·01[:,Gn, meen ik 

:t.' goe?d aan te doen al t.:-12.n:.:: éón onvolkoma~hJid in l~.s G vorh l· .-~. te hers telen" Jn da J.2.0.t~~t; zin op hJ ~~ 311 maG z:3!{er è0 !'".:1-"lm Gora.~'·:'.. L-~~ nieJ:j·, c:!.t-
1:'G~.:on= Vl1?.t'G vnn de n.-i.:--c;-1 L(}nd2.ssvll.8b t-z vcrdlot:::.~ - G:3t allG ::espcct verigenc T.;oor het go~r~o dat cK~n j;1 1::o.t't verbnnd !i.:,:10 ~t'::!ll0n -- h8::ft hij ir;h lang,3 tijc~ c~o:n ;30lè.c:.c t:1d.cr2n blu-;3.r. nnonirnï: of vcr3,:.:1ol011 z.ic'ri !htor een ps;.Yu.d.on.lem: C.p2.t1:.-:l-:;r; 2;_01, J.orc~ S·::th::.i::iic'.':.··1.-.:""\pf!Jl tvt Zwingel·
/?.? l~ .• V Btç,7 2_(~::., J C-.!l K;:. ..... ': 1 s,~::-.-.-... :-, l ['.8,1.", ·y· }.'C'; :•:. ~ I1

\; :::"Î.:.-1,J,) 71. 0-:J.bc..--1.0<1:c, J c::;~1 

~~r~~~~i{~·:î.j ~:~ t ~·~l~_I_{]~!~ i~ r-;~,-,;t·}:!.•~-~~~; ~;·:~-: ~~;~:1 ~~! ( ;(~~,/~~~~:.f ~~~:~;~;~{) 
·,or·t ~en ~i:.~ r:;:·:l~}I·· i~ ra~:- .. : K·.-;.i..:,.;,r:: .. 

,. C l.J , - -· ~-t! V ... !1 
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herinnering brengen van de tochnische moeilijkheden aan hot tikken, 
afdrukken on vorspr:,idon verbonden, Hoeveel uren Viim van Bohoomen, 
Koos v ,:i,Kley, Robert lfohieu, Gerda Groothuizen, Locs Linnoweever 
nc;,t0r hun machines hebben gezeten on hoeveel avonden Bep Starron
l'urg, Jan Boonc, Jan van Liompt, Chris Miltonburg, lluug Haukes, ,iim 
Verhoggen, Jan Linnevmovor clo stencils hebben afgedrukt on do bladen 

' hebben gevouwen, is niet mo0r te tollen. Astronomisch groot is hot 
getal, dat aangeeft hoeveel adrossen do heer J,v.Luxemburg Sr. heeft 
{!eschroven. 
En nog wordt or geschreven, gedrukt, gevouwen, verzonden, Evenals 
vroeger staan or weck in, week uit mensen klaar, die tussen neus on 
lippon nog wat tijd vinden cm iets voor Lens to doen. En do Lcnsre
vue kan weck in vieck uit tijdig op de post. Als U deze Lonsrevue 
hebt gelezen, dGnki; U or dan ook eon tolletje aan, viat hot zeggen 
wil: 42 jaren Lcnsr0vue ! !fot mag heus wel. 
Zo is hot toevallig ook nog wcor eens oen keortj o, 

P.J. 

Snelheid, bewooglijkhoid, behendigheid, balvaardigheid, tactisch in
zicht, durf, eerlijkheid, onvormoeidbaarh,lid, hot zijn allümaal ei-
gonsohapp:,n, die con voetballer uitstekend to pas ko• on. v:io zijn 
sport goed VIil booefenon, pikt uit bovenstaand rijtje wat uit, doet 
or uit oigen arsenaal nog wat bij en hoeft dan eon mooie kans om 
00n voetballer van betekenis to vierden, Kennis nomen van eigen tekor
ten is do basis tot vorbotoring, bij constante training doe je aan 
opbouwwerk, onontbeerlijk om in vootballaria onder de pannen te ko
men, Kri tiok op andoren is vrij wel waardeloos, ofschoon oen zoor al
gomo&n verspreid verschijnsel, Eigen verrichtingen kritisch bekijken 
is even waardovol on hooft helemaal niet tu loid0n tot zelfondorschat
-ting, die initiatief doodt, 

-----------------
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191:.l t/m. 19l;,l:-), oîcchoon in do miè.zo!:113;.: vas"'.:'gostcld, hcJ.ï voor1"ccht von 
mooi en =tr~lend ~om~rweor bl00f onttoudo~. 
En nu zondag 1.1., 12 jnJ.i 1-9:S!,,,? En -✓ n!:1.8don. ja~.1~? 'fe~t U neg} Loc w:~.j 
toen in de plussen rl:rani'c1e:1? Zcnè.::.g ü., h.11. :~•}7eï.' niet cckcm.'3:1" D0 lei
ding heeft h0t raad zaan ccvcr:do!'l, de v:.:id: J.:.rij~on af to [_;l.3J.o.zt.0~1., ·;ma;::n.:G 
zij van.zelfspre!-::enG ·w0l v1at 'i~9lour.::t'JlJ.inr::: h23ft f;Gw~kt" 1r.aar 2.nd.0r~ijG.s 
VJ~arè.ei·in.g ze.l ho blJen [:;Googst. Z-:::t spo:c·~do.[;wn,3:· ! r,Gor.., dat wu:~ !·.ei, !.:.io"':- .. 
Dat wa3 hot vaak niet, in de Nec1et"Jar.ds~ 7,om~:;:;. iioger.:.., v~.1;1d, l:-,:,;,1_., vi1l.i 
hobbon L.0t allome.al mocton è.oorst,-~.a.n .. ,Tt'..; s-..:,r,n oc~: eet. h0c:.:-lijh~ ~,0m:c'
dag, waarop somt1i[sen da!! de kmize bopt-.;.2.lde!l op .. ~.~. L.ho·:j ~:.!'o..r.:'.,, Ll w~'Jl' 
ni.Gt go0d, 

Vnk2.n+in \ 
î;c waaier0n weor uit ove::- h3t hole lr-.nc1.:. over Europa: wij ge.an 

m3t vak2J1tiG ~ Hier on dae.r blijft icm2.n.~ thuis~ è.3 hqJ.e z0~.3r lr.ng:: ma:ir 
zo iom[!.nc~ moet WE:l 0en zonderling mens zij!""i. Stel jo voor, t:.:uic blijvci1,~ 1 
nls do werkster na~r Jocgo-S1aviö ia r;cwoe~·G, Ge groGrn;obocr naa::- de Co:·-
ta E1·ava t~ckt 011 de schoorsteen.veger G'sn reisje ~.n.:-:,gs da 1IoJ~Go fjorden 
maakt. YJij gaan das ook op stap, p?r fictD; per .;;00,.Jt'J':";, fJ,"3:'.:" aut.0 1 trein .. -\, 
of bus, misschien w0l door c10 lucht. 

Tempora mu_tandur. D0 • an die 50 ja3l' g0lGdcn op -0 ei~ 6ing, was 
een bezienswo.,~rdigheid. Men srnk over hem e.ls over O3n eov. :chtig man" 
Hij vdst avonturen t0 vertel10n. Hij schreef roisvor!-aLn:. Nu gaat ied0r-
02n overal. heen, het zij met Gen tikkeltje over-d.r7 :v:·u~.3 ge::3gd" 

Ook Lens gaat op reis, sommigen ver over L.0 gTens G~! over no~ 
·1:1e0r grenzen. Lens f;aat ook op fietstocht, n~r Zu•:dc,1 t, J,c,c·r Tilburg, 
na~r het zomersportk2..mp van de N.~:.S~ Hccrlijki V;;:;::::.r::'L-let Lat311 v1"!.j vol
op goniot0n van de zon, c"'.e rocon, het buit0n z:;.jr::.; h.J, v1·l.i z:i.jnj de 
vro .:::md3 omgeving. De rGd.o.ctic gunt he·G alle Lcri5er,J vc.n l":.B.rtG. Goede 
r3ir-J i frettiGG vaknntiu l Tot zien::. t 

E,e Lensrevue. ( v0rvalc;) 
J..lvor~ns het r..Jlaas over Da L0ns:r-ovuo 'i.,~3 ver,;:cl:':;on) meen ik 

Gl" goed aan to doen althanB éón onvolkomcnhJ:id it. !'J3-t vo:cha.· -~- te herstel
len~ In G.e lac.tst.o zin op blz.,. 311 mag z8ker c'.G r.n.am Gorar,~ L::m :r:iet; cr:i.t
b3'..·el.:::-3nu Vor-::e van dr1 112Ctm EJnd~r;svlicg t.:1 vordionc.11 - cat a}.le !"'er;pe~t 
overigens voor het go.Jc:a dat mon ia kor·t verb~nC: K:..n stoll{:l'J -- i!ecft t.J j 
z:i.1:h lo.n[;-a tijè. c1.0'J;l GGldc:!e J;~dc.r-~~n blovcri. atia1:it;1;1 of v0..cs('!101G!: zj r;h. 
~d!t.-·;;:.~ 00~1 p:m1è.0,nicm~ Cprr!:-1rkcr, S110], Lol·c: S-:.:rl;.11i~-tc:;"'!-:,Jppol t.Jt 7.1iáti[;8_l
~~.:.t.~n, .. Vt:'":.:ra!"'.::., J~,.n K"ll~; SD/.::.· . .::lr:.a:.:.·, "\!rcl1'1;,'•J Fc~·i.!:,1__. r_r_ ..... --,...-..hQ;,.~-:)O:i.·.:- /00:::, 
"n11 r.-r;..:,.,.;.:~r ,•,~---~~-~,-n p..:.,,.;h,;,h"l··•o --:-:, .. :::::. er..., o·, ,.,., .r>!ç~-1~1 p,,,_:.,.,._., •_c.:. ~-- •·.J..:>li~._:.l .. , .t,-.1.~;t;_::._•..;_•) ... .,1.., ·.:::_· J. •• :.. , __ .-.t:: ·--J.. - .. ,._,, ... ; __ ..._,_,,_,_._,_ ,..,._··.,,__ ~j '"'J··r,..+or "'";.-- 7 ...... T·- r- '1•·1·-·.., "'•c·1 "l'J. ,...l""J,.. •.. ,..7:1 1 Kr--'"' V n --...,.,.-,'1 .. ,..-. .... ,.,...1.lw · .l ;.-<-_._ ,.~•.t., ._.._ • .,__;..t.-J .,J.-,.,- 0 ... ...,., -'· ,., .L ,~~!~.c. .... \ ... -._l ,~ ~ ..... 0 •• :;.,...~ • ._. .; 

Jo.:·~- ·l_j ;:.;i::;;r.:. u ~-~~ ,::-:-az.ili2, iGctH-' I~:-:.cG;.•: ... 
l,..., ·. ·-. ... . . ., ....... ,. 
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herinnering brengen van do technische moeilijkheden aan het tikken, 
afdrukken en vorsprGidon verbonden. Hoeveel uron Viim van Boheemen, 
Koos ·,.d.Kley, Robert ffohieu, Gerda Groothuizen, Loos Linnow:iov0r 
:1.c,ü0r hun machines hebben gezeten an hoevec,l avonden i3op Starron
burg, Jan Boono, Jan van Liompt, Chris Miltonburg, l!uug Houkos, Wim 
VGrhoggen, Jan Linnovmovor do stencils hebben afgedrukt en do bladen 
bobben gevouwen, is niot meur te tollen. Astronomisch groot is hot 
['Gtal, dat aangeeft hoovool adressen de hoor J .v.Luxomburg Sr. heeft 
ucschroven. 
En nog wordt or goschrovon, gedrukt, gevouwen, verzonden. Evenals 
vroeger staan er wook in, week uit mensen klaar, die tussen neus on 
lippen nog wat tijd vind0n om iets voor L,ms te doen. En do Lensro
vuo kan ~~ok in week uit tijdig op do post. Als U deze Lonsrovuo 
hebt gelezen, donkt U er dan ook eon tolletje aan, wat het zeggen 
wil: 42 jaren Lonsrevuo! Hot mag heus wol. 
Zo is hot toevallig ook nog woor eens eon koertje. 

P.J. 

S11olhoid, bowooglijkhoid, behendigheid, balvaardigheid, tactisch in-
,,_ "zicht, durf, eorlij kheid, onvormoeidbaarhoid, het zijn allomaal oi·

genschappon, dio 0011 voetballer uitstekend te pas kor.ion. v:io zijn 
sport goed wil booefenon, pikt uit bcvenst'land rij tja wat uit, doet 
0r uit eigen ars0naal nog wat bij en he0ft dan oen mooie kans om 
een voetballer van betekenis to worden. Kennis nemen van oigon tekor
ten is de basis tot verbetering, bij constante training doe je aan 
opbouv~10rk, onontbeerlijk om in vootballaria onder de pannen te ko
men. Kritiek op anderen is vrijwel waardeloos, ofschoon oen zeer al
g0m0Gn verspreid VGrschijnsel. Eigen verrichtingen kritisch bekijken 
is oven waardevol on hooft helemaal niet to l0idon tot zelfondorschat
ting, die initiatief doodt. 

------------------
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DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R.K.V ,V , 111enig en Sneltr. 
Onder redactie van F.v.Dijk, P.Juffermans, A,Poels. 

37e Jaargang no 47 2Jjuli 1964, 

Lens' Zakagenda, 
Za: 25 juli Bagage inleveren door kampgroep II 
Zo: 26 juli Vertrek van karapgroep II naar Zundert. 
Ma: 27 juli Clubavond ( weer met Tinus?) 
Vr: 31 juli Bespreking kampgroep III. 
Za: 1 aug. Bagage inleveren door groep III 
Zo: 2 aug. Vertrek van kampgroep III naar Tilburg. 
Di: 4 aug. Bespreking kampgroep IV 

- Komkoraraerti,id. 
Waarom do slappe tijd in bedrijf en in sport nu bepaald komkommertijd moet worden genoemd is niet helemaal duidelijk. Voor de kweker is de komkommertijd helemaal geon periode van rus.tig aan doen. Hij 

moot juist als voor do andere gewassen op zijn haede zijn, Ze groeien 
zo snol, dat je er bijna op kan wachten. 

En nu noemen we do maanden we.ar we thans in zitten, voor de · voetballerij ook al komkommertijd, en wel omdat de voetbal rust en al
ûm over de verenigingen en de spelers eon niet te miskennen on volkomen te begrijpen mathoid gokomen is. Er werd zelfs de idee geopperd om 
fo dozG wekon de Lensrevue niet _to laten verschijnen. Maar al zou zulks • voor een groepje mensen een paar rustige uurtjes betekenen, de traditie wil nu eenraaal, dat de Lensrevue slechts in noodgavallen er niet op uit trekt, om do vrienden en vriendinnen ten minste. even eon vriendelijke 
groet to brengen ton teken, dat de club nog leeft, Zo gaat dus ook nu ons clubblad do wereld rond. 

De lezer zal vanzelfsprek,fad niet al te hoge verwachtingen 
mogen koesteran ov0r de inhoud, Veel meer dan een goed b0doeld praatje (wauwelpraatje, hoor ik hier en daar zeggen) wordt hot misschien niet. 

Toch is er wel iets van betekenis. Daar heb je op de eerste plaats oon niouv1tjo voor Varia, Joop da Heer, die onlangs weer in onze 
goladeran is toruggekeord, heeft grote plannon. Op 24 juli trouwt hij_ namelijk mat Yvonne Rutgrink in da kerk van Antonius en Lodewijk aan de Loywag. De heilige mis is om kwart voor tian en van twee tot vior uur 's middags rocipioort het jonge paar aan het adres Stoenwijllaan 302. 
Dit belangrijk gebeuren is -voor ons aanleiding om bruid en bruidegom van harte geluk to wonsen. 

Er is echter nog meer, nl. kampnieuws. U weet toch wel, dat 
VIJ.J in de kampeartijd loven. Vraagt U eons aan de leiders of dit een soort komkommertijd is! Sommiga jongens hebben or nel eens een frambo-

" 
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zentijd van gemaakt. Het was in dG dagen dat· do veilingmoastor in 

'.;) Zundert en Breda niet begreep, dat do aanvaar zo ontstellend go-
1·:ing was. Do huis• oeders in. Don H9.ag vroegen zich af wat tlo oor
zaak van do hoge prijzen was. 

Hoe het zij, de frambozenjagers hebben ook ~ul ondervonden, 
dat do druiven zuur waren. En toch gaan ze ieder jaar opnieuw op 
karip. Leest U r.iaar het volgende 11 Kampnieuws. 11 

---------------------
Kampnieuws. , 

Zondag a.s. vortrGkt groep II naar Zundert. s Morgens 
~r,. 7 .JO uur dienen do deelnemers present to zijn bij do kerk Oos
terhesselonstra<tt hoek Leyweg. Zatorde1g tussen 2 .JO uur en :J .00 
nn:::- ba.gage inlevuron op ons veld" Ook zvwm--,crklaringcn! 

Kar.-.pco:rwiissio. 
------- -----·-------------

§,.t2pc~~al voor de senioren. wier namen hieronder staan, moge hier wc
dorot1 eon aansporing volgen om met bekwame spoed to zorgen voor d0 
keuring, voor foto's·of voor beide. Wie geneigd is dorgelijlm zaken 
Of do lange baan te schuiven, remt oen· vlotte afwerking van è.o s_port
on verenigingszaken af. Hij maakt het onze functionarissen cnnodig 

-mo:dlijk en riskeert dat hij in septo• bor niet kan meespelen met allo 
r!, righe-id voor zichzelf on voor anderan daaraan verbonden, 
Inl.everingsadres: do heer J .Linnov1oever, Slij keinde 21. 

"De navolgonde spelers dienen gekeurd· te worden: 
~.v.d.Boek. L.Hanssen. R.SchlÜter. 
Ii .Beyorsbergeh v .Hen, M.Hardors. W .Stoové, 
H,Blanken. O.dc Heer. L.Tcr Meer. 
R,-Blok. J .do Hoer. A.Thomas. 
H .v .d.Boogaart, J .Hel wig. W .Vondorbos. 
A.Buys. J.Hoek. G,Vorhaar, 
G, v .Bij non, J .Holt. W. Verheul. 
J.v.Dissol. J.v.Kleof. H.V/olling. 
Th .v .Dor.iburg. A,Klein-Bretelor. F. Vfubben. 
J .Drost. 1,Rior.ien. M.v.Zilfhout. · 
A.v ,Egmond. R,Roodbol. J .Zoet. 
J Groothuizen. H.Rooduyn. 
D0 navolgende spelers dionon oo·n foto in to lovorón: 
F v.d.Boek. G.v.Bijnen. 
H .Blanken. H .Dietz. 
A,Bl-:,k. 
R,Blok, 
li v.d.Boogaart. 
J Brussel. 

\'J.rghouwt .. 

Th.v.Domburg, 
J.Drost. 

· A,v ,Egmond. 
J.Groothuizon. 
N. do Gruytèr. 

L.Hanssen. 
M.Hardors. 
C.de Hoor. 
J.de Heur" 

. J .Holwig. 
B,Hondrichs, 
J .Hook. 

• 

• 
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J.Holt. 
J,Jagor, 
A.Jansen. 
H.Kempcr. 
A,Kloin-Broteler. 
C .• Kras. 
C.v.d.Laan. 

1,Martons. 
J.Ras. 
L.Rier:ion. 
R.SchlÜtor, 
J .Smit, 
·1.Tor Moor. 
A.Thomas. 

G,Verhaar. 
A,Vialison. 
E. \farmer dam. 
A,v. V/eors. 
H,Welling. 
H. v. Westing. 
F,Wubbon. 

J ,Zoet. 

F.:,,n zelfde verhaal kan ;10rdon geschreven over de noodzaak van keuring 

en pasfoto sin hot juniorenkamp. Ik kan me van vroeger nog wol herin

neren, hoc sommigen zich liever tienmaal lieten manen dan vlot gevolg 

goven aan de dringendo oproop. Gelukkig is bij ons jonge volkje hierin 

een e.angenarao vore.nd"ring gekomen, zodat wc mogen verwachten. bi,j_ de aan

vang ve.n do volgende compotitio geon tolourgostcldo gezichton to ontmoe

ten, Hier volgen de namen en nadere aanduidingen: 
KEURING, Do volgendo pupi.llon moeten dinsdag 28 juli gokGurd viorden: 

F.v.Baggum. E.de Groot. P,Mandors. 1,do Jongh. 

R.Bos. ï-'.1''.de Haan. R.Peters. 
E. v .tl.Broek, A,Hoek. A.Ro:,uwij k. 
P.Cormont. A,Huis. 1,v.d.Voldo, 
C.v.Doolon. H,v,Hulst. G.Vorvaart. 

0 N,Dijssolbloom. H.Janssons. G,Vrodoveld. 
H.Eggers, F.Klink. B.de Vries, 
R.Gourtson. l,!.Kopponol. P. do Vries. 

•c .do Graaf. D.v .tl.Lans. H.v .Domburg. 
Punt van samenkomst 6.45 uur Heur,ololaon hook Loovestoinlaan, 

En: 
F,Blankon. Th.Mars. 
G.Cromborgo. J,Rientjes. 
N .Hoefnagol. W .Schol tens. 
R.Krac1.11on. M.de \'/it. 

B.Kloin-Brotolor. 
P. Iüein-Bre teler. 
H,Nadorp, 

Samenkomst 7,- uur Lijnkamp de la Ro,y,ueg.Meobrongon: F. 2,50 en een 

flosjo ochtendurine. 
D_o a,ndore pupillen, die gekourd moeten worden, worden niet vergeten; 

binnenkort krijgen zij ook oen opraap. 
In geval vnn verhincl;iring dient daarvan bericht te worden gegeven uit

sluitend aan: do hoer P.Epskamp Hot Oord 32 tel. 67 22 70. 
ATTENTIE: Jongens, cl.enkt nog eGns aan do pasfoto's, dio nog ingoloverd 

moeten worden. Doe hot zo vlug mogelijk!! l Juco. 

---------------------------
Willen vm om do komkommertijd goed door to komen 011s eens aan con puz

zeltjo wagon? Maak dan van onderstaande achttallen dooroong0hutsolde 

letters oen sorie van acht Nederlandse woorden. De twaalf beginlottors 

ervan vormen oen woord, dat betrekking heoi't op de vreugde, dia de sport 
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1. T N u s s 0 N E 
2. G N L I p E N A '7 0 0 0 D K V R N ' . J. R K N E V T A 0 8. L z E 0 s R E 0 4, M R G I R 0 '11 N 9. E .E T I R u V J 5, u L R u E R T u lC, R G K A ~ w L E 6. K A E T A R Vi V 11. N D E T R A I A 

12. R z E V IJ E R w 
Voor do winnaar ligt in do Amandolstraat no 51 eon mooi bookjo van Abo Lonstra to wachten, ' 
En hi.::Jrmeo eindigen wij do komkommerlensrovuo. Mocht or nog con lo-
go plek zijn, bedenk dan oons wat daar zou hebben kunnen staen, als or in voetballand geen komkommertijd was. 

Kam)2nieuws uit Zundert. 
Na oen winderige tocht, waarop do spor(m van do storm duidelijk te zien waren in d0 vorm van ontwortelde bomen en afgerukte takken, bereikte groep I al vroeg hot vanouds bekende kamp Zundert, waar inmiddels de omgewaaide tomten woor waren opgezet. Do gebruikelijke kampopening en hot traditionele bozoek aan Marianne waren de enige pro
gramma punten van do zondagavond on al vóór half twaalf waren do :.ons ers al in diepe rust. · · 
:s Maandags was or oen vol sportprogramma mot voetbal, volleybal, vijfkamp on verschillende bezoeken aan hot zwembad, we.nt hot was 
prachtig weer. 
J:linsdag 1'!as hot minder druk. 's Morgens oen vootb:üwodstrij d on 1vat volleybal mot 's middags - na een kort om;oor mat een enorme stort
bui, die ons geen waterschade opleverde - oen uitgebreid bezoek aan het zvmmbacl en de 11 Flipporkast11 van het sportpark, waar Danny van· do Stoeil houder van het 11 Fliprecord11 werd. Zoals hot_ hoort, zijn de Lens-teams nog ongeslagen. 
De organisatie van hot kamp ·is goed, do stommirag ovonoons on als het weer· mooi blijft, zal ook deze kamp11oek weer best lukken. 

A.v.Gastel. -------------

• 
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.. 1ons Ze? kc.1.genè.a" 
Vr: 31 juli Bespreking kampgroop III 
Za: 1 aug, Bagage inlovoI·en door kampgroop III 
zo.i 2 aug. Vertrek van kampgroop III naar Tilburg. 
Ma: 3 at!g' CJ.ubavond, 
Di: 4 aug. Bespreking kampgrcep IV 
Za: 8 aug. Bagage inleveren door kampgroep IV 
Zo: 0 aug.: Vertrok van kampgroep IV naar Tilburg. , 

Nog meer komkotnm0rs~ 
"Het viel nog al moe mot hot kor.iko•mortijàlonsrevuetje van do vorige week," zo vond eon trou•m lozer on hij dacht or 1:;00(). aan te doen ZIJn mening oven bekend to maken, 

• In feite was er slechts con klein plokje blanco gebleven, wat op rekening komt van oen telefoontje uit Zundert mot berichten over het kamp, geode berichten allomf!al ~"'t con paar voor outsido,;-s duistere tcr-• 
. men als Marianne, Flipperkast on F'liprocord. Leuk ook voor de jong,rns · dit to lozen on zich te h.:arinnoron, nu zo vmer thuis zijn. En vooral ook zijn zulke verhalen prettig to lozen na tien, twintig of dertig of zeventig jaar, Dan torugduikond in da herinnorinb zou je bladerend in de vergeelde Lensrovuos ,:,lkaar kunnen vragen! weot je nog wol, oudje? Maar •••••••• de Lensrevuo verdwijnt bij de mees ton voortijdig in de vuilnisemmer, alsof hij daar thuis hoort. Als iGdoroon zo ijverig voor verassing van ons clubblad zcrgt, zal do kronieker van heden althans voor hot nageslacht tevergeefs de pen hebben gehanteerd,. 

In do loop van de vorige weck mocht do redactie op één dag tweemaal een complimentje ontvangen over de Lonsrevue, juist ook naar aanleiding van do verhandolingon over vorschillonde functies, waarbij na een duik in hot verloden hot verhaal van het rijke Lonsleven word doorgotrokkon nao.r het heden. Do eerste keer was het oen bekend oud-lid van Graaf Willem II, die bij zijn sigarenwinkolior de Lensrovue niet alleen aantreft, maar ook elke weck leest. De ander was onze groto Lensvriend Brooder Germano, die zich ovonoons in waarderende tèrmen over do Lensrevue uitte, tevens informeerde naar de gang van zaken en bij dezen alle vrienden van weleer hartelijk laat groeten. 
Tot zulke praatjes kom je in de komkommertijd. Henny Hassing, evenals ondergotekcndo een eerzaam bewoner van de deftige Amandelstraat, is ook dol op komkommers. Hij heeft or deze week eon paar moegery.omen" naar hot kamp in Zundert om zo te mixen mot oen handje f;vambozen.'Maar 
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----------------------- ----------------------------------e::,rst kwam hij de puzzel inleveren, nog wel mot de juiste uitslag 

on mot do bemerking dat in de regels 11 en 12 een fout geslopon 1r.:,est zijn. Henny' s intelligüntie levert hom de ui tgoloofdo prijs 
op. Proficiat! Via snotneus, paling_,n, overkant, ringworn, turo-· 
:ï.uu.r, vaatwerk, roodvonk, ezelsoor, uivertje, glaswerk, drietand, everzwijn kwam Henny tot sportvreugde, wat wa ho::i en anderon gaar~,o toewensen. 
Do kampcommisniG vroeg opname voor hot volgondo kampnfonws. 

Kampnieuws< 
D: dorde kampgroep, de oudste C-klassers, vertrekken zondag in allo •1roegtc nnar Tilburg. Om 7.- uur wordt voor de deelnemers· in ons clubgobouw de H,Mis opgedragen. Na afloop wordt direct gastart, 
V,:uizclfsprekcnd zijn de .Juders bij de H.Mis van hartG v1Glkono Hot is <ie bedoolin[l dat de kampdeolnomors thuis ontbijten, Voor do 011.ders bestaat wol de moeelijkhcid tot communiceren. 
BagagG inleveren op zaterdag tussen 2 .JO uur en 3 .- uur op ons vold. Vrijdag 31 juli is 's avonds de kampbespreking in ons clubgGbouw ,om 7,- uur (zwemverklaring meebrengen), . 
Voor de viGrdo kampgr:iep is dit op dinsdag 4 augustus om 6.45 uur. Deze j ongans moeten dan tevens sportkleding moe brengen voor de se

<i.ectiGw~dstrijden ( en de zwemverklaring). 
Kampcommissie. 

De eerste kampweèk. 
Zondag,19 juli, vertrokkon wij na de hoilige mis om half noson naar Zundert met 14 man, Bij il.otterdam hielp Mobylette-specialist, Cees. van Egmond, een meisje, wier brommer dc,fect was. Om 12 uur werd or geluncht bij do Moerdijk. De hele weg zagen wc de gevolgen van het i.oodweer van Zaterdagavond. o.a. een ingestort0 opslagplaats van lc-vensmiddolen on verder ontworteld0 bor.:on. Om ca, .3 uur bcreikton we ZD.ndcrt. Enkele j cngcns gingen zw3mmcn1 terwij 1 do anderen c~G tent -i_n;:rtalleordeno Zondagavrnd w01·d. de- konnisr.1'.'lkir.g mot 11 1'/!arianr..c 11 voi-·
.11i.euv1d. Alzof m niet weg gc\':eost wa:i. ... c:-:i., zo v;erd ei" -;;;ue:?.' gGbunI:o:;:-d. 
en gedronken, ::ia&r toch gingen wo deze eorst~1 avci.1d · niet to ln.at- naEi:..., had, daar we con dr.1kkc weck voor do bCBg hadden~ · · Maand~gm0rgen vond~n de eerste voctba.l\iOdstrj_jden pla9.tE:;; 's l!liddags ward de vi,jfkamp afgov;ci·kt 0n later op de dag volleybal gG'.lpoold, 
'~ Avonds. nae.r het dorp, :üoals gewoo~1lijk" De volgende dagen werden de S}:.>ortwedstrijd.on voortgcz0t, vmarbij one T-1octbultco.rn. c.ngosl:1.ge11 b::.3ef met do doolclji'ers 18 ·-."oo:r- O tegen~ Bovendien ;,•:ord c:::n wc.è.ctri,i.è. ;;.;spe old tegen Sti· -Yli,llj b1"ord; k~•.:r.Jr,loon van- i:9or:l-lh·ah:.nt, on uitk(r·,;::~de in è.c intûr;•~c;ionalo c:..;r::_Jctit'!..c" 0c1:. d~zo ws:~0'1trijJ. vn1·0_ gowor.-·.ï:"!n en 1.vel mc.t .?-l~ fö.Jsul·i·a+·,0n v~:i. Ce n.t:~~-.-:-,"' :1-.•0:r*·,,..:-T~,~~r:_:.n.nn+,on wul~J:1:: 

• 
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-----------------------------------------------------------dorde plaats bij volleybal on viordo plaats bij do vijfkamp. Na de prl.Jsuitreiking vrijdagavond w0rd in onze tont een afscheidsavond gevierd. De hele wook hadé!on wij prachtig weer, het eten was veel beter dan voorgaande jar0n on elke dag v,erdon er wel de nodige kannen :nolk, schalón vla enz. 11 versierc'Y, zodat wij zeker niets tekort kwamen, Zatordagmorgon om tien minuten over tien word do terugtocht aanvaa-rdo Behoudens oen onkolo lekke band kv•amon we 01:1 ca. 4 uur in Don Haag a?.n, In do van Baerlost1·aat werdon v;0 voor do lae:tsto maal gotracteerd on ieder koerde tovrodon huiswaarts, Hot waz echt oen goslnagdo week, Hertelij k dank aan de kampleiding en speciaal aan onze leiders, Albin en Co..-,s, 

D,v.d.St0e:1, 

1-l.edaktionele overp0inzingon. Nu or nog helemaal niet aan vootbal gedacht v1:Jrd'.;; zijn or toch al sporGn van do komend..-, competitie. Zo is de indeling al bekc:-21 gemaakt voor hot oorsto on twoodo olftal, dia wij hioronde:c publicoren, L0hs 1 is ingedoolè in do 4o klas D. I,oq§_.2 in c,o roservo 3e klas D. ~0samon m;.;t: Tosamon mot: Domas Olivco Archipel 3 Donk Postnlia Cromvliot 2 tsdo P ,D,K, GDA 3 
ffidSH .'l .M. V, HBS 3 L0ns Wippoldor H.V .V, 3 

Laakkwartier 4 
L0ns 2 
Quick 4 
RWA 2 
S.H.S. 4 1.ioorc'rocht Kranenburg 2 Als wo nu é'.e atdolin; van ons eE:rste (4e kl, D dus) 00rs nader onder do loui:o nomen, ontd0kkon v10 

1enkel0 bekonden van het vo:dge Goizoen. To vmton: Moordrecht, Oliveo on van hot groto struikelblok van het vorige soizoon Wippolder. 
U hel'innort zich ongotwijfeld het spr.,ktakol in Delft, viaar Lens z1.Jn ke.opioonsaspiraties op de verschccoeide grasmat achter moed laten. Een ware zwarte dag uit hot afgelopen zcnuwslopGndo voottalsoizèon. And;:;::(·o bekenden zi0ll wij in Donk, ESDO, HMSH or.i P~D.IL -~ rr.13.r van welke " °' .... wij de stGrkto och ter geheel niet kennen voor 12;:s to l;o a i·,Ato komt te sta2.n r.io·G l:ov.cngonoemè.o clubs. M•::?t P ~:C .K" kurJ110~1 de la·ac:lton al spoedig gcr:cton wordo!l in hu1·1 kor.iecdo toe1~nooi, vJa3.1:in Lens wa:.:.rac..:1 '.:i.g geoï:1 on-bokc1:,.do is" Vorig j o.ar ir,'lï.lors wej_-d de Cup daar door on2;0 jongens hartvcrv.12.rmc!1d wcggehaf:l.ld,, Weet U het nog???? Do ovcrir;e!:?. koman nnG onbo·korn.: voor, /~r:,,.n voorüpol1ingcn WA.Gen wij r~~!ls daarcri gçhecl niet, goz.i~;;1 :lo Ol~-Varinr;er. nnG.oro jar Jn mot vom."beschou;-,._~ 11.gen opgGda&n,., _________ , ___ _ 
Jok è_c;;o:u (•,l:i.bE!."1Jo!1d w,: .. ,:: 1.rcdcro"l m.0 G Tir::•.~...; .. fü"da-.~0 LGn:::;l3d2n r:rilrG".l er;!'!t10r ~p é Sn h~i,d t,o i_,r;J.'.;..on. cu 1?ij ,_,t U hoc~v..::rJl le~~cn 1-·;o 1·j.jk zij;_..,. . . ~, 'l 
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-

wo;.'dcn. 
f{J.3::S:NTIE SENIOREN: Denkt U aan keuringsbowijzon on pasfoto's. 
,ll.T'rENTIE JUNIORElq: Donken jullie aan cle pasfoto's. 

--------------------
Spn lers bons 5: Voor zover voorlopig ba kond is, zal hot 5o eind 
augustus (29 en 30 aug.) een trip maken naar Concordia in Don Bosch. 
Houdt U dus nu reeds dit woek-and vrij. 

< • 
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No 
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J7e Jaargang no 49 7 augustus 1964, 
, 

L,<, .JS Zaj{agenda. 
8 aug, 
9 aug. 

10 

Bagage inleveren door kampgroep rv 
Vertrek van kampgroep ri naar Tilburg. 

aug., Clubavond. 
14 
16 
29 

au6 • Lens 1 - Vlesto,rh."Vm.rtier. 
aug. Lens mot 3 elftallen naar P,D.K. 
aug_. Lens kontaktavond. ___________ , __ _ 

OFFICIEEL. 
ballotage: 
1 A,KL:;iwegt. 28-9-1956 De Rade 36 

· No 2 P,A,J .M.Booms 5-3'--1955 Drapeniersgaarde No 3 :ri:.A.J,M.booms , 5-3-1955 Drapeniersgaarde No 4 P.G.Heer.1skerk 19-6-1952 Landzijde 79 

Heg steeds komkommers. 

• 
21 
21 

Weer ZJ.Jn we een week verder. Nog drie afleveringen en de lÖpenàe jaargang Vé'Jl ons lijfblad is volgeschreven. De voetbal ligt nog in de watten en de, schoenen 'staan in het vet. Voetbàlvelden liggen leeg en verlaten. ,Het gras benut dolgraag deze dot van een kans om ongestoord te streven naar de weg omhoog en slaagt hierin v!Onderwel door eigen groeidrift en de v1elwillende medewerking van zon en regen. Ook de Hengelolaan staat erbij als eon belofte.· Als een bruid getooid met madeliefjes en witte 'klavcir r,acht de grasmat op het komende festijn. En het staat to · gebeuren, dat dartele fe~st van kracht en behendigheid, van list en snel-, heid,. h0t st,31 V•an de jeugd. · · · · Haar nu is hot nog steeds komkommertij"d, Ni:3:nand heeft zorgen voor de- _ voetbal, Alleen do redacties- izan de clubbladen v1oèleh hun vingers in het haar,. zich pijnigend :net de vreag: hoeveel vierkant,e centimeter blanco deze week?- ilet lijkt alles dood nu.• Misschfön echter wordt toch· hier en daar oen schuchtere poging gewaagd om door te·dringen tot de problemen voor de kor.10ndo jaarv0rgadoring, als er gesproken gaat wordon over hot voorbije jaar en .over wat de toekomst vergt, Voor wie daartoe is gekomen, is de komkommertijd al op de terugtocht. Die komt tijdig en welbeslagen ton ijs, die treedt goed geharnast äe arena binnen, die komt mot positieve bij dragen aandraven. 
Zover och tor is het nog niet. Nog smullen v1ij van de heerlijke sappige komkommers • ' 

' 



327 

--------------------------------------------- -----------------
:{A.·U4.,_ 
·· ,Gstuurslid 
,. fordaagse. 
leven, 

;LAN_ 1E EGO. 

Ton v'.d.Eooga3.rd is fit eri wol 
Lopend van de natuur genfoton, 

thuisgekomen van zijn l ?o 
dat is zijn lust en zijn 

Tor voorbereiding van het seizoen 1964-1965 ziJn door do elftalkom-
11issio de volgende wedstrijden georganiseerd. 
Vrijdag 14 au1;ustus Lens 1 - Westerkwartier 1 
Zondag 16 , , Lens 1-2-3 naar het P.D.K. toernooi. 
Zondag 23 , , Lens 1-2 thuis tegen Tediro. 

Zatürdag 29 

Zondag 30 

" 
· Lens comb. A,B,G •. uit tegen G.D.S. 
Lens veteranen - Z,A,P. uit Anna Paulowna, 

's-Avonds met deze veteranen feestavond ~n het 
clubgebouw. 

, , Lens 1-2 on Je klas co·mb. naar Tonegidp. 
, ',100nGdag 2 september Lens l - Quick 1. 

Lens 1 ·en 2 naar Z,A,P, in Anna Paulowna. 
Westerkwartier· le - Je klas - Lans idem, 

::ogen.wij in verband met dit programma de·vacantiegangers onder U 
v-rzookon de EGO tijdig in kennis.te stellen met de data waarop zij 

/iondag 6 
' ' 

nfwezig zijn. 

Aan do senioren,. die nog gekeurd moeten worden, kunnen we mededelen, 
dat. wij bij het keuringsbureau eGn keurings.,,vond hebben besproken. 
~oc1ra hieromtrent iets nader bekend is, zullen wij het via de Lensre

.vue madedelen.· Niet gekeurde spelers worden dus -verzocht, geen kon'
tc:1kt meer mot het keuringsbureau· .op. te nemen, 
:,'lel dienen de volgende spelers zorg te dragen, dat wij zo gauw mogè
lijk in het bezit komen van oen recente pasfoto. 
F.v.d.Beek, d,Bl~k, A.Elok, H.v.d.Boogaardt, ,W.Burghouwt, A,Buys, G,v. 
!lijnen, Th.v.Domburg, ·J,Drost, A,v.Egmond, J .Groothuizen, N.de Gruytor 
L,Eanss·en,. i.;,Harders, J .de••Heer·, · J .Helwig,_ J .Hoek, J ,Halt, J .Jager, 
LJansen, A.Klein-Bratelor, C.Kras, C.v.d.Laap, L,Martens, J,Ras, L. 
Riemen, R.SchlÜter, J .Smit, L,Ter ülaer, /,,Thomas, A.Walison, E.Vlarmer
dam, A,v.Weers,.H.v.,~esting, F.Wubben. 
Wij hopen, dat bovengenoemde personen nu zo spcodigmogelijk aan deze 
meermalen herhaalde optoep gevolg zullen geven; zodat wij bij de aan~ 
vang van het nieuwe seizoen deze zaak rond hebben; 
Hie echter -15 augustus nog geen foto heeft .ingeleverd, zal op 13 sep
.temb0r, wanneer de competitie _begint, niet.aan wedstrijden kunnen deel
nemen. 

J,!,inncweever, Secretaris. 
, -------------
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------------ ------------------------
fROGRJ\MMA SENIOREN VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1964, 
6,30 uur Lens 1 - Westerkwartier 1, 
OPSTELLING, 
C.v.d,Beek, H,Dietz, G.Kemperman, H.Rooduyn, R.RoodboJ., J,Ras, W.Vender
bos, W,Verheul, B.Hendrichs, h.v,Eyden, G,Verhaar. 
_Ees: G,Looycstein, I:!,v .Zilfhout, R.de Waart. 

fRC-GRAMMA SENIOREN ZONDAG 16 AUGUSTUS 1964, 
12 uur P.D.K. 3 - Lens 3 Terr: Duinlaan einde Sportlaan, 
1,15 uur P,D,K. 2 - Lens 2 
2,30 uur P.D.K. 1 - Lens 1 
OPSTELLINGEN, 
Lens_l c:vIBeek, H.Dietz, R,Roodbol, J,Rss, G.Kemperman, H,Rooduyn, 

il,Hendrichs, W.Venderbos, l'I.Verheul, W.v,Eydon, G.Verhaar, 
,Ees: Aan te wijzen uit het 2e elftal, 

Lens 2 R,dc Waart, H,Nieuwenhoven,, J,v.d,Knaap, H.v.Dijk, V/,Hansen, M.v. 
Zilfhout, R,Bl0k, G.Lo0yestein, J .de Heer, L,Hendrichs, H,Jacobs. 
,Ees: ;,an te wijzen uit het 3e elftal, 

Lens 3 G.Halleon, J .Ivleyer, H,Komper, C.de Heer, Th.v.Kloef, Il.Welling_, 
J,v,Kleof, F.Burghouwt, N,Drabbe, L.Riemen, Il.Zoet. 
Res1 ill,Holvensteyn, J ,Riemen, P.Gulikers. 

Afschrijvingen do Heer C.Franke Vleddorstraat 132 tel: 66 05 55, Liafst 
zo vroeg mogolijk. 

---------~·~--------------
Attentie spolcrs Lens 5 en aanhang, 

Ter korrektie van do publikatio over de trip van Lens 5 met supporters 
naar Don Dosch, kunnen wij U nu mededelen, dat deze trip verschoven is 
naar het eerste weck-end in soptember. Zaterdag 5 on zondag 6 september, 
Deze dat~ zijn nu Qfficieel. 
Het ligt in de bedoeling s zaterdagsmiddags por trein te vertrekken 
( cvehtuoel por auto's). en 's zondagsavonds teruj". i):,gcncn, die eerst 
's avonds. weg kunnen (i.v.m. werkzaamheden enz. gelieve dit zo spoe
dig mogelijk door te gcvon, zodat voor die personen een regeling getrof
fen kan VJorden. In Den Bosch wacht ons 's za.terdagsavonds een groots 
spektakel en 's zondags de wedstrijd togen Concordia S.V.D. 
Melden wij nog, dat in Don Bosch voor overnachting wordt gezorgd. Wij 
verzoeken U dringend Uv1 deelname zo spoedig mogelijk te laten 1•1eten aan 
onderstaand adres. F,v,D. 
Dhr. F._v._Dijk,. Harderwijkstraat 5. 

Attentie junioren en pupillen! 
Ondanks herhaalde oproepen ontvingen wij nog steeds geen pasfoto's van: 
P.Blanken, E.v.d.BroGk, 11.Eggers, R.Geurtsen, A.Hock, H.v.Hulst, H,Jans
sens, F,Klink, J:l,Kraanen, A,v.d,Ley, P.Manders, Th.Mars, H.Nadorp, A, 
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Reeuwijk, H.Rientjes, W.Scholtens, G.Vervaart, G.Vredeveld, M.de 
Wit, G.Crama, F.Mesker, F.Meyer. 
Het is niet onze bedoelfung hierom te blijven vragen. Dit dient dan 
ook als laatste waarschuwing te worden beschouwd: geen pasfoto's, 
geen competitiekaart. Zonder competitiekaart geen competitiewedstrijde 
En wie niet kan meedoen aan competitiewedstrijden, wordt niet meege
teld bij de berekening van het aantal elftallen en zal dus moeten 
wachten op eventueel vrijkomende plaatsen. Onnodig to zeggen, dat de 
jongens die geen foto's inleveren.ook niet moeten rekenen op deel
name aan oefenwedstrijden of toernooien. Uiterste termijn voor in
leveren van pasfotos (2stûks) is 15 augustus. Wie later is, loopt hot 
risico maandenlang niet te kunnen voetballen. 

Juco. 
--------------------------

Het Kaukenhoftoernooi en het HBC toernooi vinden plaats op zondag 16 
augustus. Voor deze toernooien komen de volgende spelers in aanmer
king: 
C.v.d.Baal, F.v.Boheemon, D.Brandonburg, H.Brandenburg, R.Brandonburg 
F.v.d.Breemer, Th.Brochard, R,Bruggemans, Th.Bruins, J.Cobbon, e.v. 

-- Egmond,' J.Englebort, C.de Heer, J.Keetman, A.v.d.Leouw, H.v.Leur, J, 
Lukassen, F.Mesker, H.Mesker, G.Raaphorst, L.Riemon, H.Rcthkrans, P. 
Schouten, D.v.d.Steen, M.v.Veon, VI.Verbarendse, H.Verheur;d. 
Dozo spelers wordt verzocht, voo~ zover zij niet met vakantie zijn, 
vrijdagavond a.s. tussen 6.JO uur en 7.- uur te laten weten of zij 
op 16 augustus beschikbaar zijn ( tol. 33 99 00). 
Het programma en do opstellingen voor deze zeor aantrekkelijke to~r
nooien worden in do volgende Lensrevuo gepubliceerd. 
KJJfil>NIEUWS. 
Do laatste kampgroep vertrekt zondàg naar Tilburg. Om 7 .- uur worden 
de deelnemers verwacht in ons clubgebouw, waar do H.Mis wordt· opge
dragen. Do ouders zijn hierbij van harte welkom. 
Zaterdag tussen 1.30 én 2.- uur moet do bagage worden ingelGvord, 
eveneens in ons clubgebouw. Denk om de zwomverklaringen! 
Do derde kampgroep komt zaterdag weer terug. Do ouders krijgen om
streeks eon uur tevoren bericht omtront hot tijdstip van aankomst 
bij ons clubgebouw. : 

KrunpkommissiG. 

Twee weken Zundert. 
De eerste twee kampwokon Zl.Jn achter de rug. Onze oudste kampdoolno
mers 'hebben weer een week, vorschillendon zelfs 14 dagen, in het van
ouds bekende kamp Zundert doorgebracht. In de vorige on elders mn de
ze Lensrovuo staat er al eon on ander over te lozen, 
Het zijn twee heel prettige weken geweest, ook voor do leiders. De 
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· eerste week kwamen we uit· mot oen sterke ploeg, die fraaie resultaten 
bo0kte. In do twoode weck was onze kampgroop minder sterk. Datzol;l;de 
gold echto'r voor do andoro aan de. twoJdo kampv10Gk dcelnem,rndc vorani
gingGn. ZodoGndo kwamen onze jongons toch tet goodo rosultaton: 2o plaats 

. met vootbal on volleybal in do poule, le prijs vijfkamp. 
Niet alleen op sportief gebied waren d:; vercmigingon in do tvmodo wook van 
m'indor r;ohalto dan in do oorste, Bij verschillende liet de leiding vrij wol alles to wensen ovor; g._,volg: puinhoop, Het wordt hoogtijd, dat do 
NKS op dit punt 00n fikse soloctio gaat toopasscm. 
Wat onzo twee kampgroopon betreft, wo kunnen beslist niet zeggen welke 
do prottigsto vms. Bij goon van boido c;eod zich ook maar oen enkele 
moeilijkheid voor. Kortom: hot was af. Op dezo manier is het een ge
noegen af en toa eens orgons iets to rogelon of te vorsioron, want het valt altijd goed uit. 

Kampcommissic •. 

Verslag Sportkamp Zundert 26 juli - 1 aimustus. 
Na do H.Mis v-,rtrokken wo zondag 26 juli om half negen met een leider 
on zovon jongens op do fiots naar Zundert. Hot vmor was goed on om kwa-rt ·, 
voor drie kwamen wo eraan. 
Er is in die kampwook veel gebGurd, maar ik zal slechts vortellon wat 
or woensdagmiddag gebeurd is• 's Middags na het aten vertró,kken w0 mot 
do bus nae.r Breda on vandaar m0t eon bus naar hot dorp Ho0ven. We mooston nog 4 km lopon naar Bosbad Ho0von. Daar het warm was, doken wo pardoos hot zwembad in. Ook konden wo ér rooien, ja zelfs van de watorfiets 
gebruik ,aakon. Togen otonstijd gingen wo terug naar BNda met oGn auto 
en daar kragen wc patat. 's Avonds zoud0n i;'e naar do film gaan. Dozo 
begon niot om 13 uur ma:ir om 9 uur. I:aar hot later was g0wordon dan op het programma stond, roden or geen buss0n moor. Goon paniek! Twe0 nieuwe 
chovrolots (14 dagen oud) stonden klaar om ons naar het kamp terug to 
brengen. ::ie andere kanpgonoten kok0ri hun ogen uit: daar komt Lans l ! l l 
Daarna vlug eten on naar bod! 

H.Hossing. -----------------------------Uit do oude doos. 
Ik bon niet oud gonocg om uit eigen orvaring te gewagen van de oersto 
jaren voetbal in N.Jderland. friaar mijn herinnering gaat wel zover, dat ik nog goed woàt hoo oon aantal jongens, van wie ik do jongste was on 
als toeschouwer word toegelaten, op zondagmiddag in do richting van do 
Boschjos van Poot (toon moesten wo nog schrijven Boschjes van Poot) op wog ging. \./ij hadden- Gen terrointje öntdokt - on verklaarden dit tot 
ons oigon torroin - in de onmiddellijko nabijheid van do tegenwoordige Nachto&;aallaan. Ons olftal met Herman Stil, Gorard Kemporman, Dirk l'ia
gon, Jo0p van Vol zen, André Nijland, Kobus Stouthamor, Nelis Kwint en 
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nog andoren hGette Fortuna on bond nu en dan do strijd aan teg,m 

. soortgelijke op avóntuur bc::luste jongonst0ams o.a. Hollandia m8t. 
'liim do Golder oh Cas Bontje. Donk nu niet dat petten en jasson tot 
goalpalen werdon goimprovisoerd of op elkaar gestapolde stenen. ])ie 
;:ioriode was al voorbij voor Fortun2 .. Neon, ivo hadden onze eigen 
doelpalen en hoekvlageen. Op de Valkonboskado hadden. wij een v1inke
lierster ontdekt, die tor wille van de klandizie en misschien ook-., 
·;ml omdat zij ons sportief godoo wel l(àÜk vond, zich boroid ver
klaarde ons paalv;erk de hole ·we..,k onderèak to geven. E:n zo zie ik 
nijn vrienden en mez8J:f sjouwen me't hout, touw, vlaggen en· b:ûlen, 
811 daarbij nog de voetbalschoenen. Derik nu· niet te mil) over de wed
strijden: de vonken vl'lgen eraf. En Je had je .maar te _qnderwerpo.n · 
a'-ln de beslissingen ve.n de scheidsrechter Harry Kwint. Na afloop, 
was er me;;stal een poosje ruzio over f;epingol ·en het missen van een 
kans on een fout van de ke8por, maar toch namen wij woer alles be
halve het veld op onze schouè.ers. En de juffrouw van è.e koek - en 
snoepwinkel ( 's zondag;:i -~pên) had· er een goed plaatsje voor. Wij had-

, den een goed plaatsje vo0r haar artikelen,' als vle áltlians nog. ee,n m:ar 
centen zakgeld over hadden. · 
Ik denk dat bovenstae.nd 50 jaar 'i;eleden is. Soms denk ik nog wel eet1l3 aan dat sportief getob, o.a. om een vergelijking te trekken met de gi3-
r.1akken, waarmöe de hedendaagse· jeugd wordt verwend. Ik vint de zore 
waarmeG de jeugd· wordt· omringd wel goed,· maar ze moet ook de kans 
krijgen er· zelfs iets voor 'to doen. . . 

P.J. ---------~------- ----
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Yr~ •1 •• 
''-/ 

Za: 15 
Zo: 16 
Ma: 17 
Za: 29 
Wc: 9 

augo: 
n.ug, 
augo 
aug. 
aug, 
sep, 

Lens ' Za...ko.gonda 
Lans 1 - 'lie8-:erk~1a1..:._,ic:;:, î 
'l'huiskcrr:ot gr,:.e}.J 4 u i't :rill.Ju . .:-g, 
Len::; ·i-2 en 3 naar P.D~Kotoernocia 
Ciuba.vcnda 
Ccntactavond, 
Algemene Ledenvergadering, 

OFFICIEEL 

Juniore::.. na:1r Heemstede 
en Lisse. 

In ballotage: 
Ne 1 Kloywegt A. 28·- 9-56 de Rade 36 N-: 2 Bc::cms P, 5- 3-55 Drapeniersgaa~de 21 Nc· 3 B·;ooms E. 5- 3-55 Drapenierogaayde 21 No 4 Heemskerk P, 19"- 6-52 Land:üjdo 79 Nc 5 Prenen H, 27- 7-55 Draponiersgaarde 20 Nc, 6 !foyers J. 11- 2-54 Weiraarstraat 91 .. . ------------------------------

Korr.koll1~ortijd exit 
Do activiteit op allerlei frcnten begint dermate hevig te werden, dat er geen twijfel aan heeft te bestaan: de kemkcmmertijd is cp cim oor na gevild. Het· r ,:a.kt geda.:n met de rust, Neg· even en half Nederland is 1rner cnder de ban geraakt van Koning Voetbal. Dat be-, tekent drie dagen fantaseren ever de komende weds.trijd, een dag om hmn ta_ spelen en .n~g eens drie dagen cm orcver te filoseferen, en do week is veorbij. Neen, zo del malrnn_ we het niet, maar nu wij eenmaal in ·vclle vrijheid ·het vc,etballen · als cnzo spert hebben gekozen, is het 'redelijk -b:J gao.n veldcen aan de eisen, die aan de de,ünemers mogen werden ges-1:Gld. Vcoral omdat voetbal' een tearnspcril is. \Ie spelen hot . met anderen, die er allemaal recht o;i hebben te verlangen ten te ver. wachten, dat wij ens al t::i.jd to'> het ui t-,rste zullen, inspannen cm het · beoogde deel .-be bereiken. Eigenlijk geldt het zelfs veer de individuele sporten· en spelen; 1/elke bokser, kanöer,dammor, schaker, worstelaar· kan er een spcrtief genoegen ~an beleven, indien zijn tegonstr..nder g'een p,rtij geef~? Bij spel en sport in ploegverband bederft ech-ter dè' slappeli-ng eok· neg het genoegen van zijn maats. Dat mag immers niet voorkernen. Stcn:ming kweken, goede sfoor scheppen, o.:tthans er 



serieus nan.r streven, ziedaar een e-::rste voorwaarde, een ,aap
locpje, een basis. Dat er nog al wat voor komt kijken, kan 
ie112ero0n wet on, die in Voetbal.lonië gecm vreemdeling is, Ic- -
der zal e--: neg al wat vooi· moeten dócn, Ma:i,;_• dit mag geen 
bezwaar zijn, nu de koJjkomr.:ertijd voorbij is. · 

P.J. 
VARIA 
Daaf Lieshout berichtte ons het cvorlijden van zijn vader, 
Do hoer Lieshout was 67 jaar. Wij betuigen bij dozen Daaf, 
zijn moeder on de verdere fami Uo onzo do,ün.,ming. Hij rusto 
in vrede, 
Zondag L 1, , dus Oll 9 augustus vierden twee jonge monson ver v2.n huis oen knus f0estje~ Frans van Dijk, cnze mede-:ecdo.c
tour verloofde zich mot Mej. Laura Vorsluys nit GapingG in Zeeland. Ver van Huis, schreven we; hot was namelijk to Rabac in Joego-Slavië, Laura on Frans, proficiat, van harte.proficiat! 
Langzaam maar zeker begint do zio~~o van do heer Sarolea to wijken. Hij behoeft niet moer do hele dag het bGd te houden on misschien komt iemand hem dozo vrc;ek al als rustige wandelaar in de Vcgelwijk tegen.ZC' doorgaan! 

PRGRAMMA SENIOREN VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1964 
6,30 uur Lens 1 - Westerk'imrtier 1 
OPSTELLING. 
R,de Waart, H.Dietz,G,Kemporman, H.Rcoduyn, J,v.d,Knaap, J,Ras, W,Vonderbos, 'll,Vorheul, B,Hendrichs,W.v.Eydon, G,Ver-·_ 
h,ar. Ros.G.Looyestoin, 1!,v.Zilfhout,G.Halleon. 
PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 16 AUGUSTUS 1964 
12.- uur P. ),,K,3 Lens ·3 

1 15 uu~ p D K 2 Lens; 2 Terrein Duinlaan,. - • - • • • einde Spcrtlaan. · 2.30 uur P.D.K.1 Lens 1 ' " 
OPSTELLINGEN: . ·, 
Lens 1, C.v.d,Beek, H,Diotz, G,Kompe~:;n, H;Rcoduyn 1 N .• N .• 

' : 

·1.: 

J,Ras, W. Vonderbos, W.Verhoul, B,H<,ndrichs, iW.v, 
2 

_ Eyden, G.Verhaar, - - ' , , ' _ ·· _. __ _ 

") .l 

. -. ~ . "..o 'i ' • .: - ·Lens 2. R. do \'!aart, H,Nieuwonhovcm, J,v.d.Knaap,H.v.1\:lJk, -
Vl,Hansen, M.v.Zilfhout, .. ?.B_;I.ok, G.Looyestein,}:<:le - • 
Hoor,L,Hendrichs,H.Jacobs. ,!les.uit hc,t 3e··elft:û, - ' - -, 

) . ' .î ' ;. 



Lens 3. G,Halloen, J.lfoyor, H,Kempor, C,Veldink, Th.v,d,Kleof, Il, 
Welling, J.v.Kleof, F,Burghouvrt, N,Drttbbe, L,Riemen, H.Zoet. 
Reso 1L,Helvcnstoyn: P1,Gulik0rs, LcJanssen~ a.Jehce,J ... Witting 

' Afschri,ivin~: indic.m nodig, ze vroeg l'.logclijk bij dhr, C, Fr,::nko, 
Vlodd.erstraat 132, Tel. 660555 

ATTE~l'l'IE, JUNIOREN EN PUPILLEN l 

DE VOETBAL ROLT WEER. 

, Hoewel voor sor.1migen het " gesloten seizoen" n,g maar :teel erg ko~ 
geduurd heeft, wo1·dt zondag ei.~. een -voorlopig- begin ge!'laakt met 
hè'tnieuTie vcetbal,jaar, Juist or.1dat verschillende speleI·3, bij· voor
beeld de jcngens die mGG op k::.unp zijn gew00Gt, mC!1r heel v7einig voet
bal rust hebben g.chnd, zullen we met cefenwedst:-ijden ·;n ieder gcvcil 
wachten tot 29 ciugustus. Mac1r tvrce tciernqoiui tnodigingcn voor 16 au
gustus hebben we niet willen afslaM, cr.1dat di.t bijzonder aMtrekko

·lijke toernooien zijn. Op de eerste plaats is dat 
. HET KEUKENHOFTOERl'iOOI 

Zondag· a, s gae.n ,1e na 0 .r Lisse voor een A-klasse toernooi. Lens is 
ingeddeld in poule B mot D.C .G. (Amsterdar::) ,D.H.L, ,D,E ,M, (Boverwijk) 

. \farmunda(?larmcnd) on Blauw Zwart, 
Het programma: 

12.30 uur Lens - Blauw Zwart veld .A 
1, 30 uur Vl.:.rmunda - Lens · veld. C 
2,30 uur Lens - D.C.G. veld B 
3.30 uur D.E.M, - Lens veld A 
4, 30 uur Lüns - D, H, L, veld C 

· De wedstrijden duren 2 x 12½ minuut. Bij gelijk eindigen beslist het 
doelgemiddelde, Om 5,05 uur speolt de winnaar van poule B tegGn de 
winnaar van poule A, waarin zijn ingedeeld: Excelsior( Schiefüun) Onze 

· L Gezellen(H-:-.arler.1), RKAVV, Velsen, Lisse en DOCOS(Leidcn) 
,,_. Aän het. tcerncoi wordt declgencmen door A elftallen van vorig ja'll'. 

Er. '!Îtaan onze spelers dus zware, naar leerzame wedstrijden te wachten, 
, n·e volgende spelers worden cm 10,30 uur verwacht bij het Lensterrein: 
. C,v.B'.ál, C,v.Egmcnd, J,Englebert, J,K,,etman, A.v.d,Lceuw, H,v,Leur, 

:.·,J .Lukassen, F,Mesker, H,Mesker, G. Raaphorst ,P ,Schouten, D, v, d,Stecn. 
· L.eide'r: dhr A, v. Gastel, 
) Hoewel vre de finale vast niet zullen halen, kan het toch wel 7, - uur 
worde.~, voordat we terug zijn. De vereriging Lisse verstrekt lunch
paketten, 
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Ock gaan we zondag naar Heemstede vcor 
HET H.B,C,-TOERNOOI 

Hieraan neemt een B elftal deeL _ De vclge:ide spel<crs worden hiervoor cm 10 "15 uur Yerwach"~ c:p he·G Lcnstorrein.,: F"voBoheûilen, D.:Brandunburg 1 Th~E:-ocharè. 1 !l~B:;:uggP!.'lX..-:..;;i '=111" :Bru'ln• ~ J :Cobbc.r.1.:,, H~B.ott!~~:J..n:; 1 M,;v~ Veen~ H" Vcz·hcugd.~!1.~Kor•tGk:ias, Reykclhof, Ar,,Ja:i.sson~ Leider: ü:.:;r" J 'JBorsè,::.rJz.:" Lens is ingedeeld in pculc A raet Tcnge}re(houjer VDr.L de v;isselbeker)uit Eindhoven, DOCOS uit Leide:, en R.C.H.;Ll.~ H:in.rlemo 
De wedstrijden duren 2 x 15 mii.'1ute:n, Bij gelijk einj/_gen beslist het doelgemiddelde. 
HET PROGRAMMA: 

12.- uur DOCOS- Lens 
1,45 uur R.C.H. - Lens 
2,55 uur Tcngelre - Lens 

Veld II 
Veld I 

" II 
3.30 uur Nummer 2 poule A - Numr:er 2 pcule B veld II 3. 40 uur Nummer 1 poule A - Nummei' 1 poule B veld I 

In poule B zijn ingoiieeld V.D,O.(uithoorn) ,E.T,O.(Hcofddorp) v.v.z.(Z~ndam), en H.E.c. 
Do vere:iiging H,B,C, verstrekt lunchpakketten. 

, KAMPNIEUWS 
De la~tste kampgroop komt zaterdagavcnd om 7,- uur n,~n op het-Lens-terrein, 

ATTENTIE: Al;berlaatste èproep veer foto's ! ! ! 

:xxxxxxxxxxxxxxx 

' 



ll E L E N S R E V U E. Weekblad· van de R. K. V, V. "Lenig en Snel", Onder redactie van F.v,Di,ik,P,Juffermans,A,Poels, --====-==----===--===-==-==-=======~================================ 37e Jaargang nc 51 21 augustus 196,i ==-======-==========================~===~===========================~ Lens' Zakagenda, 
Zo: 23 aug. Lens 1 en 2 tegen Tediro. 4 Elftallen naar G.D.S, Ma: 24 augo Clubavond. 
Wo: 26 aug. Seniorentraining. Vr: 2!3 aug. Bestuursvergadering, 2:a: 29 aug. Contactavond. 

-----------------OFFICIEEL 
In ballotage: 
No 5 Prenen H, 27- 7-55 Drapeniersgaarde 20 No 6 Meyers J. 11- 2-54 Weimarstraat 91 No 7 Fortman R, 7- 9-50 Oosterhesselenstraat 181 H.H.Secretarissen van de diverse commissies, gelieve Uw verslagen van het afgelcpen seizoen ze spoedig mogelijk in te leveren bij C.v,d,Beek, Thorbeckelaan 185 alhier, 

Groot nieuws! 
Reeds vroeg in het seizoen kloppen wij al weer aan de feestdeuren. Op zaterdag 29 augustus krijgen v1ij bezcek van een oude bekende n.lo Z,A.P,uit Anna Paulumia.'s Middags treden zij aan voer een wedstrijd tegen ons cnverslaanbare veteranenelftal. Dd.t het een spannende wedstrijd gaat worden st!lat nu reeds vast •. Het aanvangsÜur van deze grote strijd wordt neg nader bekend gemaakt, De k'l.arten hiervoor zi~n nu reeds verkrijgbaar, In aansluiting hierop is er 's avonds se contactavond, Het belooft weer wat nu weer van harte welkom, Houdt U dus om ook Uw steentje bij te dragen voor ie zaal gaat epen cm 8 uur. 

in de clubtent weer een grootte werden, Een ieder is ook de 29e augustus al ~ast vriJ, het welslagen van deze avond, 
Contactccllll'.lissie, 

Jank aan ome "Lou" voor het vlaggen bij P.D.K, W::rktijden 12,00-17,00 mr. ( 3 wedstrijden). 

.. - -~----~--- ,,...,~. 
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PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 23 augustus 1964 
t 12,00 uur Lens 2 - Tediro 2 . 2,- uur Lens 1 - Tediro 1 

12.00 uur G.D,S.} -Lens C combinatie Terrein G, D.S. 12.- uur G.D,S,4 - Lens D corabinntie Noordweg Wateringen. 14,- uur G,D,S,1 - Lens A combinatie 
1 14.- uur G.D.S,2 - Lens B combinatie 

DE OPSTELLINGEN 

' 
Lè:ns 1 C,v.d.Beek,H.Haket,G,Kempermen,H,Diets,J.v.d.Knaap, J.Ras,W,Vanderbos,B.Hendrichs,W,Verheul,W.v.Eyden, -G, Verhaar, Res,R.de lfaart,H,Nieuwenhoven,L.Hendrichs, • Lens 2 R,de Waa.rt,J.Meyer,H,Nieuwenhove1J.,R,Blok,W,Hansen, · M,v.Zilfhout,G.Looyestein,J,de Heer,H.v.Dijk,L,Hendrichs, , H.Jacobs. :Res.M,Bruinsma. -- 1 - - . L,ms A G,Hë.l.leen,c. Veldink,H,Ket1per,M,v.Helvensteyn,Th.v,Klee_f, co.mb. C,Peeters,F,Burghouwt ,J ,v. Kleef ,J. Witting,M, ,'/elling, , H,Zoet • .l!ep,N. Drabbe 1 F,J .M. Wubben. 
Lens B P.Gulikel'll,L,Hanssen,R.Polman,W,Stóová,G.de Zwijger, ;, oomb. M1Davis,J.v,Bussel,L,Riemen,L.Janssen,J.Rienen,L, Martens. l!es,C.v.Gcin,J.J,Groothuizen. Lens C A,Verbarendse,F,Duym,M,Heerschop,J.Veldink,F,v.Dijk, corab. P,Schulten,P.Burehouwt,A.v.Luxemburg,J,Jager,G,Jehee, <. ; A,de Jong. Res,R/Gelauff,P,Schulten,Th,v,Domburg, Lens D D.v.Liesb.out,E,W1i.rmerdam,A,Pods,E,Löwenstein,A.Krol, , 11omb. F. Bierhof,JoBrochard,H. v.Dijk, W. v.d. L,,.o.n,A, Vinkensteyn; . ,_J J,Groene"1d, Res.A.Buys,H.Lilling,G, v.Bijnen_,A. '//. v.,1cets. 
AF~CHRIJVL~GEN uitsluitend bij H.A.v.d,Steen,Fultonstraat 165; tel. 63,24,22 v6dr vrijdagavond•9.uur, 

--------------------------. . . ;. KAMPVERSLAG 3e '//EEK ' 
Zoridilg'2 augustus j.l,vertrokken 2 elftallen C klassers n~ar Tilburg. Lekke bmden en kapotte kettingen waren schering en 'ïnslag, doch gesteund door de stevige wind in de rug bereikten' we àl vroeg het 'lilburgse kamp.Het bleek een mooi kamp te zijn· met:een schitte%1!llde sportaccommodatie en.prima eten. Toch , misten onze jcn&'lfflS iets; n,l, een eigen zwembad, zoals Zundert dit.heeft, Bij het voetballen werd ons B-team ongeslagen kam-.' pioen, terwijl ons A-tea:m na acht gewennen wedstrijden in de • laa~ste cntmoet:U!g tegen het eveneens ongeslagen Margriet uit ; Oss _het loodje JIQest leggen(1-2) Geen Lens finale dus, maar wel een tweede prijs voor het B-team en· een eervolle 2e plaats iu · ~ de P.cule voor het A.team,· ·· · 



• 

.. 

Bij het volleyballen bleek Lens eveneeAs zeer sterk voor de dug te komen, In alle vier de poules hàd Lens een team. Lens. A werd tweede achter S,H,S, Alle anderè Lens-teams werden kampioen, In de finale bleek dit S,H,S,ook voor onze andere teams te sterk, zodat Lens'l!liet een tweede prijs en een derde en vierdè _ plaats genoegen moest nemen. Bij 36 deJlnemende teams wr,.arlijk · · een fraai resultaat!! l 
Bij de vijfkamp had Lens veel finalisten, maar prijzen konden net niet behaald worden, Ondanks h"et door à.e jonge kampstaf overladen progrrunria was het een schitterende kampweek met n:ooi weer, Al hadden jongens en leiders eigenlijk wef wat meer vrije tijd willen hebben, 

J .Borsboom. 
KAMPVERSLAL -4e WEEK j 

Na een voorspoedigEs fietstocht kwam onie jongste groep om kwart voor vijf in Tilburg aan. Deste=ing mis opperbest. Bij Lex Huis zelfs zo best, dat hij uit puur enthouslasme tegen het· volleybal-·net liep en op zijn "bolletje" viel. Na'. iien korte observatie in het ziekenhuis mocht hij weer naar het kamp terug en voetbalde Woensdagochtend weer, alsof er niets wa13 gebeurd. Het voetballen ging bij ons A-tea.m zeer goed. Ongeslag~n wisten de"Lens-lilliputters" de eerste prijs te behalen. He:j; B-teà.J:l moest echter met de onderste plaats genoegen nemen, A.l.ngezien onze jongens gemiddeld een tot twee jaar jonger waren, dan de andere kampbewoners is deze. laatste plaats beslist niet erg en de eerste prijs bijzonder eervol. · ·' Ook bij het volleyballen kv,am Lens weer dn de finale, zij het deze week slechts met een team.De tweede prijs kwam uiteindelijk in ons bezit. Bij de vijfkamp hadden wij weer een heel stel finalisten en warempel, deze week was het r&ak,'Kees GrimbE,rgen bleek . 0,06 sec, sneller dan zijn naaste concurent te zijn en kreeg een mooie medaille, 's Middags zat. de Lens-familie roomsoezen te eten. Een en ander op Kees zijn succes en verzoek; Bij het hoogspringen kwam Hans van Hulst ongelukkig op zijn vbet terecht en n:oest na behandeld te zijn met een verstuikte enkbl vroegtijdig het ouderlijk huis in Den Haag gaan opzoeken, Jam.ter veer Hans; maar velgend jaar beter heeft hij al gezegd, want het gaat nu al weer veel beter met '"t pootje". Donderdagavoiid waren de volksspelen, In tegenstelling met de week daarvoor. werd het nu een succes. iva afloop werden· de nieuwelingen gedoopt in'de kunstmatig anngelegde . vijver, Na de nieuwelingen kwamen de leiders aan de beurt. Onder-. . getekende wist zich droog te houden, maar de volgende ochtend brak hGin dat bitter(lees nat) op, 



Dhr v,Ga,stel has n.l. niet stil gezwten en ondertussen de meeste kampbewoners omgekocht, Voor ijs doen jongens nu eenmD.al veel en nr1 een korte strijd belandde er iemand in de wasbak, 's Middags zr1gen wij Dhr. v.Gr1stel met een lege portcnonnr1ie en 140 grote blokken ijs het kampterrein op ko-••i• JJen rijden, alwaar hij enige tijd Sinterklr1ss heeft gespeeld. Het was een zeer geslaagde kampweek, ondanks biet niet al te I:locie weer. Deze karnpgroep vond het kél.I:lp Tilburg beter en leuker dan Zundert. Het programma was deze week niet zo overl:1den als de vorige wJek, hetgeen natuurlijk veel uitrnakt. 
J,Borsboom. 

HET H,B.C. TOERNOOI. 
Zondag j. 1. was een Lcms B-klasse coJJbin,;tie bij H,B. C. te gast, oJJ voor het e~rst deel te nemen :1an het Jan Warraerdél.I:l toernooi. Lens was ing.deeld in poule A on wen zijn eerste wedstrijd met 1-0 van D.O,C.O.S. Na de lunch werd R,C.H.met 2-1 verslagen. In de derde wedstrijd I:loest Lens ae.ntreden voor de beslissende wedstrijd tegen Tongelre, de bekerhouder V'.lll verleden jaar, en verloor kansloos met 2-0. In de finale poule was v.v.z. Zaandél.I:l onze tegenstander. Lens won met 1-0 en behaalde d .ardoor de derde prijs, Eerste werd wedercl:l Tengel.re; tweede H,B.C. 

Prettig was het weer; prettig ook de sfeer waarin dit goed georganiseerde toernooi werd gespeeld, Bij de prijsuitreiking bleek dat Lens in alle opzichten OGn goede indruk had gemaakt, w:mt H.B,C.'s voorzitter gaf bij de prijsuitreiking Lens de verzekering, dat er volgend jaar wederom een uitnodiging zou kor.>.en. 

. J.B .. .-



DE L.'illlSRl!,'VUE ! 
Wcokblad van de R,K.v.v •. Lonig on Snel .... • •c.,, • 0ndor rod,,ctio va.n F,v.Dijk, A.Pools, P.Jufferr.i,ms · . -----------------,. -----------------=--=-----=-==-==-----=------=;_,. ________________ _ 370 jaa:qp,ng noo 52 2 7 a.ugus tus 196.4, --------------------------------·-----------===::-·==:..===========-==::;========:========== 

Vr, 28 aug. Bostuursv-Jrgadoring bij dhr .. J. Linnowec,ver, Slijkoind.o 21 Za, 29 aug. Pupillonoor.ib,. naur Cclcri tastoornooi. 
v.c.s~-junioron c-klaseo 
pupillen- V ,C .S, 
Lens ( vctcran0n )-Z.-.A..- p,.. (veteranen) 
Coni;u.ctayond mot d;__.: Cclla.r Junpors·! ! ! t 

Zcr- 30 aug~ 
-r.ra ... 31 aug" 

Di, 1 sopt" 
.no. 2 -sor,t, 

Tio" ' se:pt" _, 

Lens -1 ,2 an conb. naar Tonogido 
Clubavond 
Training C "KlaG8e 

TrG.ining n Kl.'.l.SSO 
Le 11s I - Q,uicl: I 
fJ'l..l)ilJ.o::atraining 
1J.1:rai.11i:1.g A l\.lasso 

------------------
0FWICIEEL 

-}Tim.n-re }...;od\:n ~ 
t26,. \:'c~.in v~(l,. G,i.1.0 
42·-r~ "'V .. ~yclcn Zn:é?. .. '-::c!lildü"!:Sga3,rdo 

~)'2 }lo~.\.,._"GC'1 '/) 

64 
:~28., --\L::•utors 1:~n~ 2':' 9 

V.:1 To,;__,11.~~."l G~ ·_.f" 4 6 :_;;i. P.:rir,.s0~~ !1argriofa:;in{~:vl }"t29 .. 
4::,0; · 

-431, 
lt/j;::G J~c" 10 1: JO ï,1epr;olïT0g. 940 ('., 6rr1216 1:obr.1s p .. _~..... 5 3 55 Drc..•!;cnii...:r_G2':1a.rdo 2î 663·: 81 

432. 
1,33. 
434 • 

:B0oms E"A:. :i_clon 
P.rnono }I,, 2 
J.IÓycrs J ~ lL 

1 55 
n 2 

Dr::1:i:•1..,nio2~;.~c;aa,rdG 
54. W.:.-iir.1arstro..2.t 

. Niouwo Donateurs: 
308. Sinjorgo J. Uolis Stokolaan 2.tf,8 

20 
91 

G6903Y 
33'<45':i 

309. 0tto Mej. U.1{, J,\aclmystraat 2b -·-------------

~,. :,c,rijk 980226 



' 

·~ 
:)funIGJJfo' (art. 61 H,R.) tot het bijwonen van do algcmono vergadering :,~._'S R,JC.-,r,v. Lenig on Snul, to houden op WoonsC::.ag 9 scptoraber 1964 
~,.~ 

. ::~.avonds ora 8.30 uur in hot clibgobouw Hongolole.a:o. 600. V Agenda Oponing 
... VG.ntstolling notulen va..11 do ;J.lgcuono vcrgad.0.1..~ing g0houdcn op 4 soptonbor 1963 on op 31 ok',obor 1963, ; InedcorJcn c;tukk.on en f.1(.;clodclingonl' ~. Beha ... "'ld;:)ling jo..} .. rversla:...icn van ~lgcr.1ot..n sacrutC!.riG, olfta.\cour:.isoic jm1iorvncor.1r.:iis.Jio, tochnicchç cor.1ü1i:.:;si0 ,_oontactcor.1.:iissi~ en 1cas-, o?rtrêlc-coa.ir,,isaio. 

· !:c:handoling fin:mciool overzicht over hot vo:rcnigi..'1gsjaar 63. 64 ,. lloh:mdcling begroting voor hot vorcnieingsjn.c~r 64.65 ~- V~1.stGlling Co1ïtributios on clona.tios 30,;i)rc:kine bo::;t·,mrsbcloid 
• -iloJ.ki-.2zing bsntuur · 

:::Jo 2o ponnine;r.100::itor Dhr. G, Kce:,1perrnm stolt zich niGt horkiosbe.ar. :Je> ·.oordracht ve,n hot bestuur zal tor vc.rgadorine wordon bokond- . ·goc:a".kt. 
Vorldozing Elftalcor.misoio 

, Vo:dciczing kau. contrêlo cor.L.1isuio 3uno ct:ting bo.llo tago-cor.rr.aiösio 5 conto.c t-CO!Jminsio, cor.1nissio voor terreinen on r.a tcrialon 1 jtu1iorcnconri1issie, rodacd:;iecomDi0sic, tGchnêtocho coi·.1t1isi~io:, bibliothocarise "<,',,•el), tfel o v:oo rs tollen 
E.:nclvraag 
Sluiting. 

• 

, : do verkiozi..'1g van bestuur, elftalcormissio on ke.s?"Controlo octmis- ""-., ... kunnon tot staando do vergadering candidaton worden ingediend, Ten ,_:., oen vlotto gang van zalrnn tG bovordoron zu.l het bestuur hot ton --stu op prijs stellen als ·de nauen vu.n ovontuolc oandidaton voor ~ptonbor a.s. nij do ho0r van Gastel To:;w,tonstra1t 166 wordon in~ ~d. 
'-'ûn op hot vastgestelde aanvangsuur het volgens .irt.64 H,R. vereiste ..:'uJ. stor.igerochtigdo lod.:,n niot aë'.mrozig is, wordt op 1-roonsdag,·9 Sept ""'\ :. düS n.vcnda ou. 9 uur de volgens guncld art* voorgoochr0von niouwo "aderin;:: gehouden, w::icl.rbij dezelfde agcmda in-behandeling wordt ~1eno 
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PH.OGR.1!.Jl!MA SENIOREN : 
· ·,:;c;t~rclag 29 aug: Lons V<.ltoranon- Z.A. P. voto:i-::non Lok, 4,, 6 gob.1 veld 1 a~nvang: 16.00 uur6 
' Zondag .30 "-ug.- 2.00 uur Tonogido I- Lens I 

12. 66 uur Tonmgido 2-Lons 2 Tori·, Rodoluan Voorburg. 12. 00 uur Tonogiè.o cor,1b. - Lens cor;1b, Woonsdag 2 sopt, 6 • .30 uur Lcins I- Quick L 

_çJpstollingen 
Zondag. Lons IC. v.d.Book, H.Hn.lcct, G,K,mporrnm, H. :Diotz, J,v.d.!Cnaap, J,Ras ,""; W. VondQrbos, B, Hendrichs, H. Zoet, W. Va:d1oul, G. Verhaar !~ Res. G. Hn.lloon, J ::.lo Huor 

Lens 2 R. de Waart, J, !1oyori W,=StoovS R, Blok. W. Hanson. A. LinnGWGevor, 1, Hondrichs, '.rh. v. kloof, l-!i. v. Zilfhout, L, Rior.ion, Il, Jacobs Ros: H, Ker.1por G. Looyonstcin. 
Lons co• b, P, Gulikors, L. Hansson, C. Voldink, li. Javis, Fr. v. Dijk G. Joh._,c;, P,·Burghouwt, B, Stoyn, J Witting, Fr. Burghouwt, W, Burghouwt ros. ·Grocnuvold, J, Büssol. Zatordud Votoranon: J, Jagar, J. v. Wcsting,A,Krol? J, ]Jou, A. Hoppenbrouwcrs, R. B8ckor, L Janssen, c. Fr=ko, R Wuotonfold, J Brochurd, H. v. Wosting Hos. A. Blok. Hoonädn.g Lens I wordt nn.dor bekend gor.rn,~t-~ 

P:l.OGRA!!MA JUNIOREN El:J PllfPILLEl'r: 
Het Calori tus-pupillontoornooi. Z«.t0rdn.g nor.10n wo di:h.,1 o,Q..n het pupillontoornooi va!l Coli..;ritn.s. Hot prograJ:1L1n.. is: 1 "00 uur Lcms-V-U,C, veld 1 de wcclstrijdcn duran 2x 7172 rJin, , ·! .40 uur Lans,- V .c. J. vold .3 bij gelijk oindigon bJsliàson .3 strupsch, 2.20 uur Lons- Naaldwijk veld 2 or zijn .3 prijzon · _,, 00 uur Wost0rkwar:tior- Lens veld 1 

.3,~0 uur Lons~ R,V,C, veld .3 
opstelling als volgt: P. de :mwn. 1, Egborts. P._ v.Doovoron, ;p. Hcor,ma, C. Schrovor G. v.d.Voldo, F,Dissoldorp, T. Hosodiharàjo, F, Cobbon, J. ])i~soldorp, H.Liofforing Ros .. G. Bloks, B.v.Gorkum Sam,nkousii 12,.30 uur Lcywog hook HcnguloU.nn WEDUTRIJDPROGilAMiiA JUlUOREtl EN YLJPILLEN VGOR Z.i\.TfälliAG 29 AUGUSTUS '1 .45 uur Lons P. corab. a - V.C.S.' G. ~ ,15/.3 v. 1. 1,,}5 uur Lens P. oorab. b - v.c.s, G.1,L6/4 V.2. 2,30 uur v.c.s. - L,ms C.1 
2,30 uur v.c.s. - Lons C.corab, torr" v-c.s. 

' 
opstellingen: 
J,ons CL W, Kouwonhov0n, 13, Kool, J. Colpa, P. ~:urkcs, ]). HoJ.t, P,do Jongh1 A. Hop G.d.o Hoogd., E. Bakk:ors, J. Frotz, W. IC0ut1~u:i11. Ros: P.v.d . .Aa.r, 13.v.dLcms. _Su:.:onk:or.rnt 2 uur or, hot Lcnstorroin 
__):,0:1s C, coub. R.v.Borlo, H. Ovcrbo0k, C,Grir.iborgon, B, Lustonhouwor• J. Schouw, H. Bijstorv,1ld, B, Hoogovoc,n, Th. Hoofnagol, A, Jfor.1brook, A. Luscuèro, A. Bildorbcok. Ros. P" d.c Vrieo, G. Bruinsan. sn.r.10:nk:or:1::t 2 uur op hot Lcnstorroin. 1·0113 pup. corab, A w" Verhcusen, Th. :SoorJs, B~ du Haas, A. Jungschltlg0r, R. :Bos, 1!, Englobort. P. Hop, R. Kooko, C, StapGl, H. Rirx1c,lzwuan. R.v.d,Horst. Ros: :B. Hoefn:,,gcl, ll. Kloinllrotolor, A. Flohr, 
!Jms Pup, corJb. B, J, Koot,Jan, H. v. Borlo, R. Hoofnagol, J. !lloysborgh, B,v.d.Putton, F ... do Kloyn, E. Verschoor, H. v. Dar.1, P. v. :Dm.iburg, P~ Hoynon. c. Groen" Ros: EL IJochler, H" Sch1-nib, F. '11ou..viisson"! 
Af;1chrijvingen ui tsluHend bij do hoor A, v. Gas tol Tor.mtcnstrna t 166 tol: .3.3 99 00 ·,cl: ui tslui tand vrijdagavond tussen 6, .30 on 7 • .30 uur, 

Do Junioron training Volg·ondo wuuk beginnen wij r.:ot c:e training voor do Yersohillondo junior0n groe:pon. V00:rlopig koraon do volgend.<.! s:pulcrs in :in.n1.1orkthng: IL klassol'l:: op dondcrdag,wond van 8 • .30 •·· 10.00 uur to:-uint groep I Dczo groep bestaat uit: c.v?.Bnal, C.v.Bohv~ncn, R. Br::1.ndonburg, C. v.Eg1;1ong, J. Englobert, W. E;ykelhof, J. Groothuizen, J. Huins, J, l{e0tL1a11, U. Koot, A. v.d..Loouw, H.v.Lour, J. Lukn.ssen, H. ,:. lfoskor, 
1
(/i_, 11iddcndó,_rp, G, Raciphorst, P, ,:chouter., ]),v.d.Stoon, Th. Suykorbuyk, T;/ 111 Vcrbarond'so, J. VcrhaC!-r, J" de Waart4 --· De eerste t,~::1.ining':1::1.vond voor dcza groep is donè.orc1.,g 3 sopt,,r.1bcr. Op duzc corstu ayond word~ do spelers verwacht 01J 7,45 uur in hot clubgebouw, ook bij slecht weer! lichal vc io'l.'i>ne voctbnlui trusting ook gyr.ischoc.110n 1:ruobrengon. In Lans 1 on 2 worden v.i tslui -t'önd trainende spelers O]!gos·Gold, 

/i 
IJ 
i ; ·.,· 

V
:t .if''''\t) 

V 

s.o.z;,. 
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13- klasso: op dinsdo.gavond. vn.:.-1 8"00 -9"2-'\ ·C:.'::..:_:;.·~ i" .• ::.·001J II Dozu bustC.i:l.t 1.l.i1i; R.v.d:Boot, F.v.Bohom.mn, R.v.Boll0ocacn 1. ::. :.3rand.c,nburg, H, Brandonburg ,Th. "Broch R. Bruggot1ans, Th, Bruins, J. Cobbon, H. CrarJa, R, Eylrnlhof, D. Gootjos, p... Jnns A. Kortokaas, H. Ro.thkrans, H, Suykorhof, ~1. v. 'iu0n, IC, v. Velzon, H. Vorhougd, C, Vorvaart, J, Webberp,-.J .•.. 1folling,, ::, Do eerste traillingsavond·•voor deze groop is op dinsdag 1 soptcr,ibor, iOp deze oors avond wordon do jongons vorw~ï;·co\r 7. 30 uu:lJ. Bohalvo do nornalo voetbalui trusting ook gymschoonon noobrt,ngon. Do,io · training g:1::.t ook bij slecht woor door, In BI en B2 worden uitsluitend trainende sp"lur3 opgesteld, ., 
J 

C, Klasse: op naandagavond vo.n 7.00 - 8,38 uur traint groop III. Dozo bestaat c uit: P.v,d. Aar, E, Bakkors, J. ,Colpa, J. Frotz, D. Holt, G. do Hoogd, A. Hop, Rl P. do Jongh, H ke"trann, B. Kool, W, Kouw0:1hovon, P. l.!urlcos, 1' Doze training g11c1t ook bij slocht weer door, Er Kordt bogonnon op raaall!da.g 31 augustus. B0hal1110 do gewone voctbalui trusting ook gyr.ischoenen r.100brongon, 1 Er kor.ion nog r:ioor trainingst;roopon in do C-· klassoo 1 

AFSCHRIJVI!fü VUOR DE TllAIKIHG! ! ! ! ! ! ! ! 

; UITSLUITEND OP DE TilAININGSAVOND tussen 6.,oo on 6.30 uur. Afschrijvingen buiten è: d0zo tijd wordon - ti;j- tenzij daarvoor oen dringund.o 'radon bostaa t- als niot ontvangen beschouwd, 
T( 

Pupillen training, 
Op woensdag 2 augustus, begint do pupillen training , Wo bogilmon raot 2 groopen 
Groep I: G. Bloks, F. Cobbon, F. Disl3oldorp, J. :Oüisoldorp, P.v,Doeveren, L. Egborts, B.v. GorkuJ:i, P. d0Haa.".l, P. Hoorura:1, H,Lioffering, T; Resd>dihardjoo C, Schrover. G.v.d.Veldo, 

!( 

'. '" ' 

Groep 2: Th, Booos, R, Bos, R. J<Jnglobort, B,deHaas, Jungsohltlger , R. Kooke, H. RiL111elzwc.a.".l.,, C, Stc.pGl, J, Kcotrnan, H.v.Borlo. 

P, Hop, R,v.dRorst, A. 
W. ·vorhoozcn, B.v. d,Putton, J''.' 

.i:' 
Dezo jongens worden oo 2,15. verwacht bij 'do ingang v= hot Lenstorrein, Deze -l;r , training gao.t o.lloen door als hr;t veld irJ goodgokeurd. Tussen 1.00 on 1. 30 uur kan hierna zonodig goinforraeom.d worden onder nura1aor 33 99 00 Bij vorhi1ldering . dan ook afbollen, ' • ;;§; Zo i:iogelijk komt er nog eon train:mgsgroop bij. "·' 

\ 
\ 

' . 
\ 
i 
' 

:1 



Art. 62 van het H.R. bopaalt, dat alle werkende loden va.~ 18 
verplicht zijn de alg(JrJono vergadering bij co wonon of b' · .... .-1111!!' 
do socrotaris voor hot uur van a~.nvang daarvp.n in 
niet voldoon. wor~t OVGr00~o;;istig art: ~6 H.R.: oond;:oet::i opgelegd v, ,· I, V.M. afwoz1gho1d van boido s::icrotarisscn .3 áll verzocht nai1on an candidaton in te di0non bij of bericht van· verhindering• to goven aan dhr. A.v.Gastel Tora2.tonstraat 166 tol: 33.99.00 
Jp do algc;0on vorg-<1d.ering zijn ook bolahgBtollondo endorstounondo loden ·,an harte wolkora 
fot f:i.nanciool ovorzicht 63. 64 en do bogroti.~g 6,}-65 zullen op do club~vond van mw.ndag 7 soptorJbor voor bolunc;stolh:ndo lcd.on tor inzage lig1,O1 
.JO jn.arvorslu.e,on woI·don voor cl.:; 3.J.goncnc vorga,.dvri..vig a~m do lcd.en too-.~ozondcn., ---------------------

.:/ffiIA 
'fg0lopc1:1 Zondag W,:1S hot groot fu;__':St bij du f'2...r.J Houl~~s" lJo Tiocr on ,vr. Houkoo vioI·don hun 25 jarig huwoltijlrnfoGst, Lans f0lici toert 
_.Jn hi0rr.1cdu van ha.rto c.n wonst zo nog voül jc.:ren in goluk en voorspoed .. 
!at nieuw" lid. fül.1113 Hokko Moppdwog 9t,Oa tol 671216 bic: ld! ter ovornano .an aan pa:cr vootbrüschoonon wnt 39 in gooû.c st2.~.t on vraagt tor 'Vorllano vootb2.lschoonun rJn.o. t 43. 
--- 1 

nzo sccrotaris dhr. Sarolca is vortroldcon na.:.r hot Wa!:'nc zuidvn ou. )ra.chtGn op to doon na zijn l['..ngo ziek zijn. Wij wonson hen racioi neer. 
·.r zijn l'log con pa:11.· voutbe..lscho(.:non t,1 koop on wol 1 pen.r prachtige ~,iiclc schoonon mot spannc;rs r.mct 8 Vra~:gprijs F 25 ,-- t0 bozichtigon .n do cc.n.tinc. 

,·e10 Lans ers hcbbÛn snn..vincndv dagen achter dD rug voor zij de ui tsln.g ~Oorden van diverse s~ortcn cxn.nons. Allo goslo.e..gdan van haI'tc gvluk
:-:;wGns t-. _ ..--
lst U dat: Pc::tor Korapor oc;n dankbao,r ondorworp is geworden van velo 

sportredacteurs. 
Hot Binnenhof Lens in do kouondo c,pr,;poti tio hogo ogen laat 
gooien en ze veol sukscs voorspelt. 

----------------------
. I' U.ATSTE lHEUWS 

l -t betrouwbare bronnen vornor.1on' wij, dat onze gasten uit Anna Paul01ma ich in o~;n tra:i.ningsl,a,r.1p hebben tcruggotrokkon t,..:.ncin.do togun ons 
0 olft11-l ( do oudo garde dus) o"n zo'n goed no gelijk rosul taat to 0roilrnn, Hot belooft dus a.s. Zatordag o~m spoktak:olstuk to worden. 



• 
" ,, 

wedstrijd. vangt aan 16.OOa::m do hong..:lolaan. Wij t ac,ntal supportors or1 onze veteranen do nodige 
vcrwil,Ehten. een 
steun te geven --; ···:twijfeld zwarö strijd. 

'fjf,r -----~ ~ ,1 dari. n:u ·ao té~~.Pt"l"Q ! ! ! ! ! ! ·, ! !' ! ! ! 1.Jon.ls roods in do vorig,._, ...JünGrr:.:vuos vorncld, uordt or a" s" 'ttir cro va.__YJ. onze g.:1stcm uit anna _paulow!1a woor oon v..:m die 
Za ioJ:•dag 
grootse L>2U8U.Voncl.on gûhoudonc 

JJ::it hot con slaagd. foost zal do,ar,>,J vooral nïot i-rog, want 
worden sto.a.t roods nu r..l vast. :Blijf dat zou uw g,footsto fout van hot jctCcr ï:rord.on-.. 

don t0 1:ioo:r.· vrougclc ! ! ! ! ! ! 
Des to neer 
Dr:: w1,1_zjji::al n 

ziofun, 
loicling is wcdorou in lw.ndGn v.1.11 do 

The CBLïJiR JlJMP1.EB.S c. 1. v. 
2~llor.1 bckond.u 

T1:.:,t deze jong0ns 
o.::.: o d.it nog r..;i.ot 
::t.0b tor. k.o tJ.On e 

G-1.us \i3ll ur it.:ts vc..n }:unnnon is r.io11igcun bokcnd" •·rctGn:; kunnen 01: 0..001.· a:1r..woz:Lg to zijn, 

Eooycn 
:Dog0no:I~ 
::i.ls~10g 

... F '7iot, het boloof't Wo.'.)r iets e.:r'•Tüldigs tG wordm.1c 

. -
T·· .. ~ ~( ~; .. Za.:bordag dus" 29 .AFGUS11usè' VJ.J.1.GEiJS..1 u 1l:-T VOOTI.}l-11JIEI1 

0 p '2'[ Aur,, do dag chJS ~ wc.a.:cu1l a.o Lena :::-cr;ru.o :-~_r:- C ,._ i,2 :-4,::-! Ju.npcrG voo:r TI.a<l.io Vcrci.n ·Lea e,n ·:;ldl ~- ~ j zullen 1 rnu.11:10:r sp0l1_:n .. 

in u~; bus glijd.t, 1;;:o~.>.o:-i 
-tiu.:!~""'cn ha.lf ·3 er.. 4 u:..rU 

~-: :·~ bostGn on C..(}r de clccl::11..,-;_1,y_~_·~~ kor.1.cn cu1:.. :~·vr, .!.o y,..;:r. _1 or .. 1~'l:1d • tuuncr.., doc:r :r-un u:•,,r c·t~rJ "L",o gu-von.· 
0ok U hm"'.; 

·J :::.w.-i:;j ilit. Ll.0cn éi.co.r to H0:::.::.ijvcn n.9,ar:: 

<L1.nkon U 

. , 

Il.:idio Yc~co;.11ca. 
Po_...;ttus 2)8 
Hil vcr~uu..,. 

bij vocrb::i..:it, 

r 

, 



~ 

' \\',. 

.-:----=---~----~--------~·\ 
Goed Chemisch Reinigen 

PLTBORA 
Droog Krimpvrij 

Dierenselaan 137, Tel. 390094 
Loosduinseweg 853, Tel. 398936 

Heeswijkplein 132, Tel. 325645 

.e I e k t rot e c h n i e k : 
j. w. blok jr 

" licht 'f radio 

• kracht 

'f zwakstroom
installatie 

Jf televisie 

'1- elektrische 
apparaten 

loosduinsekade 26" den heag- tel. 070-395198 

.Kruk's 
Sinas, 

Ananas en 

Cassis 

zuiver van smaak en kwaliteit 

SPORTHUIS 

Ook voor Lenig 
en Snel hef beste 
adres 

• • 

NorgstraBt 191, Tel. 662102, Den Haag • 
In de Bogaard, Tel. 900882, Rijswijk 

L an S loden 5 pCt 
korting 

N.V. G. C. VROEGH'S 
WIJNH~NDEL 

r 
.F[._ C)/ .. " 

~.e ,r\/toón. ,, 
' 

U belt en wij bezorgen 

Weimarstraat 198-204, Tel. 334223 
Houlzagerssingel 85, Tel. 330075 

Drukwerk? 

DRUKKERIJ 

Rooduyn 
v/h Hijlkema n.v, 

- ·) . ' '" n.v. 
,\._:· 

Prins<lJracht 170 - Telefoon 334-121 

Specialiteit 'in 
Geboortew Verlovings- en 
Huwelijkskaarten 

Z.H.B. BIEREN 
BIER OM IN TE BIJTEN 

Gebr. L. & J. van der Kruk 
MONSTER - TELEFOON 017 49 - 3229 

,.._ ____________________________ __J 
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GLASHANDEL EN GLASINDUSTRIE 

H. L. ZALDE N. I". 
Uitsluitend .ndres 

• Prinsesfr.saf 94, Telefoon 604800, Den Haag 

. . 
• Glas' voor diverse doeleinden. Glas in lood. 

Glasreklnme, Geslepen Glas, Glazen naam-

19 platen, Glasverzekering 

. 

. 
Drogiste;ij • Parfumerie 

Th. P. Luyckx 
Ambachtsgaarde 24 - Tel. 664774 

Gespecialiseerd 
in 
Binnen- en 

• Buitenlandse 
Genees
middelen .'if 

... 
-..... . ' 

Uitgebreide 
collectie 
cosmetica 

Alle bestellingen (ook telefonisch) 

voor 2 uur opgegeven, 

gratis thuisl>ezorgd 

• 

RADIO - TELEVISIE 

OUIJVESTEIN 
Den Haag, Weimarstraat 163, Tel. 337750 

Galileistraat 64, Tel. 335953 

Edisonstraat 1 
Rijswijk. Herenstraat 38, Tel. 118195 

Fa. J. L. Mcys & Zoon 
HOFLEVERANCIERS

Plein 19 - Tel. 63.99.40 

• 
Groot assortiment comestibles. 

Wij verzorgen Uw pakketten naar het buitenland 

in aUc prijsklassen. ,,. 
''< ~ ~ • 

Banketbakkerij 

Weimarstraat 284; - Den Haag 
Telefoon 320221 

SPEC. IN HAZELNOOTTAARTEN 

' 

G. C. Goemans 
Voor al 

Uw 
verzekeringen 

Weimarstraat 397 ~ Tel, 395640 
1 

( 

' 
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R~ K. V. V.. n L E N I G EN S N E L. 11 

--~-------------------~-------------------
JAARVERSLAGEN 

over he.l; -vereni·gingsjaar 1963-.1964 van: 

Bestuur 

Elftalcommissie 

Juniorencommissie 
1 

Technische commissie 

Contact commissie 

Toto commissie 

î 
============--=====----= 

. ~ •, 

1s-GRAVENHAGE. 
==================-
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JAARVERSLAG 1963 / 1964. 

' 
ALGEMEEN.:; 

,· 

In de slotbeschouwing" van het jàarv:erslág··1962/1.963 gaf de 
: _· Heer .. H • .,:Holi.k~s als '.Zijn mening. të kennen-,··dat nog steeds te veeJ. 

onrust· h_eerste in ;de· _vereniging. Het Wóór'd ölirtist Wás ·ook .type
-' :r:ehd _vgor _de sfeer, '..diéi bij de· aan:vàng .van. liet ."afgelopen vereni

. g~gsjaai';in de_,verêlliging heérstê. 0rir11s_t •èri onzekerheid Ieef-
- ._d_e!l J>,ij cl,! mense_1f-clie inet. de~ leiding vär:Ldê :vereniging öeiàst 

waren. Velen v§lri _de J.e.dën, ··.vooral van dè: àëtiêvë J.eden,:• waren 
in deze sfeer betrokkèn. 

De algemene J.edenvergadering van 4 september j963 kon:"aan 
deze onzekere toestand geen einde maken. Niet alleen kon dever
gàdëri_ng ·:vanzelfsprekend. tîiët-vóorziên. in :él.e velë -vacatures in 
g~:t ·. b_ést11\\r, Óµt_s:ta_an doórd.at · de.':meérderliéid ei.er .bestuursleden 

. ·· ,..; - .w_aaro!J.cl_er,hët · gë!J.el_,, dagëliJks · öestuûr __ ;.,• zich niet meer hér
., : .·kiesb~§ir i;j;eJ.cl!!, · cle ;v,ei'géldéring wilde:dit: ook· niet, .omdát men 
• wilde··.traèhten éen ·deel vàn de áftrèdëilde .bêsttiurslëdéli én zek:er 

d; -~~Eli: ~()~~E!_S op, :eli;igét,Îei ilijz'e te behèudén. c; . ' . 

1 
· Eve.nals een ja,ar eerder ~rerd eé·n :cominissîe-:-in het· leven 

•. ;geróépèn: Tl;@s gêen, ê:ommi.s,sie van góede dièiisteri',: die tot .taák 
-- ·:t;a.d• d~, pä;:tije1;1 of, 11 stro111ingen'' tot elkaar· .. t.e öreng'èn,, doclï'een 
. · fqr111~t:i,e.c_qmiitj;§§:i:e, •'cl:i;e ,dé opdrélcht · kreeg eén-·bestuürävoordra.cht 
· op' t·e ·stellen._ 

. . . De . f~r;;tiecommissie, bestaande uit de Her en'° A;_v .·a. .-Beék, 
:H,,v,d._Bqqg'!,?c!t, L.JanêÉ}en;; P.M.eershoek;- H.v;d.Stêên;' heeft zeer 
veel_ en: _:ze."r moeiJJ;i]!: werk: ye·rzêt ;:. Uiteindelijk. zijn deze Heren er 
echter_ :i,n gesla.àgd _eep. be5:tuur'Elformatie te. .brengen,: dié, ·ha 

, J.'/,Ilgclur:j,ge;Ai~qge;EliE!_l3, d_o.o_r ·. dé J.e_d_èrrv,ergaclering vän 31 .. '_oktèber 
werd aanvaard. . 

BESTUUR. 

Dit bestuur was als volgt sameng!3steîd:, 
F ~; Me~ker (voorzittér) ;: ·E. Sarol,ea (sec:z-e,ta,ris); C.- Vel~:j,lllf 

. (pell~illgJ!1eest~r h. Li Janssen. ( vi.c~-voor.z:j,j;_ter) ,, C. v,., d. ,Beek 
(?e. secretaris~,, G, K!3mp~rm_a,n (2_e p_e1;1n:ingmee_st!"r), J, •. Li.n.n.ewee
v<;>r (elfta,lcommissie). f A~ · v •. qastel . (j1.g_1:Lo:r:-~ncol)lllliê,~!") .en P,. 
!1!3e_rshoek (techn:Ls'che collllllisëie),. . · 

Van2:~l:fspr~k!è!_nd ~a,_cl 4!3t be:,t1111r ,: waa:r:in stechtê twee .leden 
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zitting hadden die ook -in het- voor.afgaande jaar van het bestuurs
college hadden deel uitgemaakt, tijd nodig om zich in te werken. 
Een groot aantal bestuursvergaderingen was noodzakéliJk" (17 in een 
tijdsbestek van 10 maanden). Naast beleidskwesties kwam een groot 

·· aantàl punten vän praktische aard aàn dé_ orde. · 
· , In vele vacatures moest· worden voorzien,' Behalve voor :het 

aanvullen van de diverse commissies waren .er .ook mensen nodig 
voor vele w·erkzaàmheden die niet rechtst:,eeks · onder eén · der com
missies ressorteren. Hét heeft zeer· veel moeite gekost··van 'week 
tot week alle werkzaamhedeiï 'verricht te krijgen~ .Sommige functio
narii,;sen i;;ijn onmiskenbaar overbelast geweest.-. 

LEDENTAL. 

· ·_In _vergelijking met de .toèstànd~per, 1 juli1963 (434-1.eden) 
vertoont het ledental een geringe· te:i".uggang (426 per :1 juli 1964). 
De voornaamste oorzaak_is,te vinden in het feit, dàt ïil.het ver
leden steeds v_ele namen· op de• ledenlijst prijkten ·van 'leden die hun 
lidmaátschaps niet \vensten té ·cóntinueren, maar· dié niet·, de; mÖei
té hadden genomen hiervan schriftelijk mededeling te doen. 

- De teruggang kan dan ook gevoeglijk een papieren teruggang wor\len 
-genoemd.- Bovendien bevond _zich ortder·degenen die hun lidmaatschap 
beëind:i,gden een aantal junioren ·en pupillen, aan wie in:. verband 
met het· ontbreken van alle animo ·of geschiktheid voor de voetbal
sport het advies was gegeven een andere vorm van vrijetijdsbestedin 
te lµ.ezen. ,.. · 

·.·De; tqevloed -van nieuwe leden °.(99) liet niets .te· wensen over. 
Evenals· het vórig·jaar·daalde het aantal donateurs.' · 

Hun aa:nt</,l bedraagt thans·307·(vórig jaar 368), de teruggang van 
dit jaa,p 61 _(vorig jaar 63).~ Een wervingsactiè' staàt op het pro-
·gramlna. 'r 

SENIOREN. 

De elftalcómmissie had te kämpên met haar eigen onderbezet
ting, een bezwaar dat vÓor hej; ·volgend jaar 'kan- worden -ond_ervan
gen, en ·met een vaak groot gebrek aail;medewerkilig van de zijde van 

. (één deel van) de spelers. Dit laatste zal volgend j'aar zeer ster!! 
,de aandacht hebben van het bestUui'. Met·volle instemming van de 
elftalcommissie zijn hiervoor_al geruime tijd-geleden plannen opge-
steld, doch het leek beter: de uitvoering daarvàri te laten wachten 
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.op _de ,nieuwe competitie, wa~:ï,n,·derha].ve een nieuwe- koers 
:z;al. worden gev~en; ;· .. · _--· · "· ... · . .. _ ,. 

.. ..- ··_verheugend ware"n."-_de go'e_dé;p;r.estati_9s van LenS,,1 en·:2. 
Het tw'eede· sJ.oeg in de n:i,euw,( omgeving. een: -zeer góed f:Ï:guur. 
Lens '1 heeft zich van degradatieka.rididä'at opgewerkt. tot ., 
,titeJ.gegadigde. Dat, tensJ.otte .. hej;. kamp:i.oenschap niet wèrd 
behaaJ.d,' heeft· vanzeJ.fsprekend îedereen. t'e],eurgesteJ.d,.-.:1vant 
de positie was na de winst op Spoorwijk zeer fraai. ·· .. · 
De geboekte vooruitgang - in resuJ.taten maar ook :i,n d.e•;wijze 
van inzet van de speJ.ers - is echter verheugend: ··waniîeer·• 

_ ._ ,. d_eze ,J.ijn wor4,t doorgetrokke_11, zal op ,_den d.uur ·het resultaat 
: .. ··.:'óok:in promotie tot uitdrükking k:omen! • , ,,;_. ; .. .'·,. '" , 
... -; ·,, :: . _· De. degradatie yari Lens· J _isCzéer te· _ïie(réu'rén. Aan de 

',· · : spélers·' de . t!!-ak- oriL - ook 'door mi_d,deL van tr.àining ·-- te wer
. . ken 'aan'. herstel van. de' ve.rloren' 'pè'sitie •. - ·_. . ." , . ·> , .... , 

·• :>:·:·c. · Léns· 7 behaalde. aJ.s· enig. L~n$7elftai. het,:_~pioei;ischap, 
·á.a.arinede bewijzend,. dat de .''.ouqj,fs 11 _h_ct ·nog (zeer_) ,goecf doen. 
Het kampioenschap werd gevierd met ·e,m'' :..' 'ondanks liet weër -
zeer geslaagde trip naar Antwerpen • 

. . Voor het overige verwijzen wij naar het verslag·van··dë 
.elftalcommissie,• 

1 . 1 -•' . • ~ i . • . '. • 

. -·-~ _ ........ :, ' . 
C. 'JUNIOREN. 

-.l -• 

.-·- ,'.i:-',,' • '·-. ~ -~ ., . :·: ... ·:·•·J:·· 
De ,juniorenactiviteitell. breidden zich.nog.st.eeds uit. 

'Niet echter het kader. En dat is.' noódzakelijk~ :Het "gaat ',ll·:i.et 
alleen om .elftalleiders en· tra1ners I màar- ook - en ·voórai -

.. '. oni :mensen_. die :wat",administr,,..tief ·,verk;- .typewerll', redactie-
' nèèl ;w'lrk· (Jong. Lens)', organisatorisch ,werk (contactàvcinden 

;_ . ' ·b-.v. )'kunnen 'delen." Iets voor tf ?. U weet· ~aaz:_ U ter~cht_)éiint. 

Het versJ.ag van de juniorencommissie verschaft verder 
de nodige gegevens.. -'.~:-~:-'_:: .. "" ,, __ _._, .. ·"·· .. : .... 

•TRAINING~ ' -· ' · .- .. ·,._ t . :· :- ~ •::·.;• '' ":'. 
? ~ .. • .. 

. . • ·He~--t~ai,rii DgsbezóË>k; van :d~ ~sèn:i~r-êll" blijf.i: in o~gäaîiii.e 
'J.ijn·;.doèh . .J,.aat.·nog te 'wènsen ovè·r.' iDë Heer '.C.)i'rà.nke·'.verzèrg

·. :de dezè. training op .bèkwame vn;jzè, :wàárbij hij te·veris èen .. ;: 
prettige sfeer wist te scheppen·:··· ,.· ; .. c. i :: :;.,, 

,De.: ,t'ec.hniscliè comm:i.ssiè .volgdè .. dé ,gang vàn' záken'. nauwlettend. 
... : ..... >: ', . . ·--
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Samenspel tussen T.C. ,: ECO., ·bestuur èn de spelers moet er 
volgend jaar borg voor_ zijn, dat zowel voor ons eerste ·als twee
de elftal het train:i.ngsbezoek aan alle eisen gaat voldoen. 
· Het verslag van d·e technische commissie spreekt overigens 
voor' zichzelf~ · · • 

De juniorentraining· .draaide weer op vo.lle toêren (z:i.e 
Juco-verslag). · ·. ·. 

LENSREVUÈ. 

· De redactie van ons clubblad berustte bij de Heren P.Juf
fermans, F.v.Dijk en A.Poels. Eerstgenoemde vergunde de lezers 
meermalen een blik in het rijke verleden van onze vereniging. 

· De: technische verzorging van ons weekorgaan heeft veel 
hoofdbrekens gekost. De diverse typisten,. de stencilploeg, de 
adressenschrijvers, de vouwers 'en.de man van het transport zijn 
wij wéer veel dank verschuldigd. ·• 

CLUBGEBOUW. 

De familie van Deursen werd opgevolgd· door de Heer en 
Mevrouw Stiefelhagen als cantinebeheerders. Sl~chts·enkele 
maanden hebben dezen achter de bar gestaan. De ·beciiening is 
thans in handen van de.Heer Plarina c.s. 

Het ciubgebouw is ove_rdag nog steeds in gebr.uik bij de 
Julianakinderdagverbiijven, . · .. ·· 

De verfraaiing en het noodz.akelijk onderhoud van ons club
huis zijn inmiddels ter. hand genomen. De .eerste fase, de bouw 
van een nieuwe ·bar, is inmiddels afgesloten. ·Er zullen er nog 
meerdere volgen. 

TERREIN EN MATERIALEN. 

Het woord commissie achfer d:i.t hoofdstukje is dit jàar 
niet per ongeluk weggelaten. ·Er was geen materiaal-commissie._ 

·· 'Gel:>rek aan bereidvaardige lieden. De. uitgifte van het materiaal 
~.op .z.ondag werd verzorgd door de Eco of aanwezige best_uti.rsleden 

de uii;gifte op zaterdag .en het o_nderhqud van .het. ballenmate-
riaal gebeurde door de Juco. ·· · · 

In alle kleed-lokalen zijn· thans w_ar~e <iouches··:geinst~lleerd 
zodat n:i.et langer uitsluitend het eerste elftal hie~van kan 
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gebruikmaken. 
. · Er verschenen 

(Meli ïs bezig)·.·: 
.vlaggemasten en er moet_ nog veel gebeu:r,-_en 

CONTACT COMMISSIE. . .. : .· 

Deze co'!llllissie heeft niet geheel tot tevredenheid ge
furictioneerd'; Het 1'ierk is teveel op enkele leden neergekomen._ 

Hoogtepunt was ongetwijfeld het bezoek van Concordia SVD 
uit Den Bosch. Het was een feestavond om nog lang over te 
spreken •. 

d 

BALLOTAGE COMMISSIE. 

Bijna 100 nieuwe leden (v:ffjwél- à.ll~n-:z~'er:·;jozig) passeer-, 
den de ballotagecommissie. Steeds weer blijkt deze wijze van 

" kênnismaking:.mët' dé:, ÓÜdèrs zeer. g0wàärdèerd.·-te '.\vordèm . .. --: . . . "" . 

;~ _:.;I-;ANèÎEN. ~ '. ' : .. : .. . .· - .. :: ... : .. ·• ~ '· _ •. ,~ 
,, • • :,: "•Q _.,, ,.~ ;.\,.:.-: :.,1 :· -.~ .. --, -~- . ~ •~ ~-;;:....._ . •:..~.:..-":.! -v'/:,:,. 

•... Finänc.iëe_i stàät .,Len_S er goed voor, Dat dit. zo, is·, _dan
kèn wij aan--de 'liedelÏ, die óns veel geld. besp"aren (b:v; de' 
ver:iraardige):'_s.·. v~·. d:e::,L•é_n.Srevüe) ·èn~áàn'. cl,~ nierisen, "à.ie~ veel 
geld,in,het .laatje brengen, wàarmee we niet-alleen de"incas

-'sè~rders 'bedoelen; 'lllaar ·ook èie 'poolcommiis:ie; Wat in deze . 
commissie zo bij~ö1.1,;J.ë/ .. gèwa.à.rde·erd) kan.;wórden,. is '-cÜ,t 'zij . 
steeds geheel zelf zorgt dat de zaken voor elkaar komen. 
Het bestuur behoeft er nooit naar om te z:i,en; het loopt. 
En:.hoiJ·:.; ,. ~ ·' ' . ' -:: 

'SLOTÊÊsëiiêniwÎNcf. .,.. __ , . . , 

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

a .~ •-• ~ • ~ ,• - •· •• 0 •• • j,..~ '-'\ ~ 4'.,,.• ••••· •,:.'-:': ,.,•• •::--- •·' 

', .·Het jaàr·.1963/64 i,s voor_hetvrijwel:geheel nieuwe be.-, 
stuur een kràchtproer geweest.·- De'.'móeilijkheden ·die_ ciirêrwoi:i'nen 
moesten. worden/ waren zeer talrijk'_-_ De meest· onverwachte pro-

, 'blemen deden zich. voor;' . - . . • . _ - . .. . -~ • ' 
• _ Niet 'altijd -_~ón alle_s direct geheel naar wens. geré~e.l_d~ 

wordén-.: · ·-~--.:~,;;~,-+ "~· ~,:-~-- . , .. :~--" • - ,"' - - • 
·.' " Dat er enkele fouten. gemaakt zijn, is hel bestüur ·zich' 
zelf bewust. Echter ook, dat dit niet anders verwacht mocht 
worden. 
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Het stemt tot tevredenheid, dat over het'algemeen het 
verenigingsapparaat na de ingrijpende wijzigingen in de 1top1 

zonder al te grote haperingen draaiende is gebleven. 
Wlj hopen, dat in het komende jaar de machine weer soepel 
zal lopen. 

• 
c.v.d.Beek,. 2e secr. 

JAARVERSLAG ELFTALCOMMISSIE. -. - , ___ ---------------- -----. 
De. elftalcommîssie, bei;;faa,n,de uit de· Heren H. A. van der 

Steen en J.Linneweever, respectievelijk voorzitter en wedstrijd

secretaris, geeft U hieronder een beknopt overzicht van de 
• ' - ... A •' Ó C "' ~ .... 

verrichtingen van de 8 elftallen in het afgelopen seizoen. 

· Tijdens de competitie, waren de Heren, v •. d.Velde .en c. 

Peeters bereid toe te treden- tot _de~ ECC, teri-,ijl momentèel _ook 

de Heer J.Brussel bereid is tót _toetreding._ 

Lens 8 - ingedeeld in de 5e klasse N. van de Afd. 1s-Gravenhage 

Gestart in de vierde klasse, werd na korte tijd verzocht dit 
elftal in de 5e klasse te willen indelen, zonder recht van, 
promotie. Dit laatste had er echt.niet ,bijgevoegd behoeven te 

.,worden,, aangezien het. begin ih de 5è klasse zeer slecht ging. 
·Ook de ópkomst ·van de spelers was' niet daverend te noemen ' 
tot ongeveer de helft van de competitie, toen dit _steeds lieter 
werd en er een praktisch constant elftal in het veld kwam.· -
Dit-kwam-oÓk tot uiting in de uitslagen. Overwi:nnîii.gen, zelfs 
op de koploper, deden ons Be elftal in de middenmoot eindigen. 

,, 
,. ... ·- ' 



LenS. 7· -'· iµgedeeld in de 4e- klasse .H van de afdeling. '-
:-,,•-,.----~ - • ;' ,,., - •• ,_. - • ...... -· .... # ... ~·· .... ' ·-

. Hulde aan .dit prachtige. senioren-elftal~ ·Kamp;i.oe; na. e.en pri~a 
, ·:·s:eizoen. 'Geen, gemopper;. gèen aanmerk:i:ngen,. · steeds' compleet, 
~:·z'onder me.er hêt elftal· wát' de min<1te,-zorgen voor. de,.~lftal-' 
. commissie. bezorgde:: HartelijK dank 'à.an deze''sport"iève oud,- .. 

gedie.nden ·:en~·:.;;'~- komend' jaar 'in. dé' 3e :klasse;,. ' ... ·. ;--·' .. 
·' ....... - ' ... · .;., ... -~; :.... ~·-·,.,·_. ·"-· ' -~ .... _,:__. -:-.. ...... - "" - . ~ . '. ... ,. .. , .. ,• ·•·. .. . . ~ } ; ... . . . ~- ~ . -- . 

Lens 6 - ingedeeld· in dEl 3è"kÎassé k'-van' ·dè"afd·eling. 

, 

G~ed~ wedstrijd~fi:,we'fden:·afg~\visserl mët slfélitf"en. :·o~k~d~ · .,:':_ 
, .. stand· in, d<, .middenmoot is, hiervan het gevolg •..• 
. :, :- ,, ·,,. .·• .,, . ·.-- . -- .. ~--·'"'' ..; ·- ..... _ _.___ - - .~:•· - -- ;:~ 

, .. -:--• r- .. ~· ' -- -•· ••... ~ -,""· ·,. , . ..,. ... t-•"'·.. .-.- ,. 

';:Lens 5:.:. ingedeeld in. d~'3é'klasse'.G yan'de•.àfdeling • 
• ,\,., ,o ••,,! _,, •• -•.-1 ,,••,-'• . - •., ... ••• T O •·• • • ;•-:.- •,•, .,✓, ',,• 0 ~ 

Ons z.g. l'bierel_ft~l". ·De::stài·t·.wa~; nift::de~ëiü::éÏüi~ In.de loop 
-;,: .. vil.!l;_cle: c.ö}j1p_e_t;i.tie•.,v~r~. het_.eéu có~st~t èlftal~ _Tró~we '.op)!:omst, 

.· 'Vl!l!!. glaJen' b:j,e;r; en: betéfê resultáten~: ._D,Lène: nà ."de, à.ndèr.e: ·.· 
wedstrijd werd gewonnen. Was er vän het bêgin af' zo::gespeeld;, 
dan waren er nog hoge ogen gegooid voor de· eerste· plaats;·· 

(Jäillro'êr, génOe·g: werg.:' d8:'·cóinpèt;i.tiè ~v;oó'r:. '(l.é, '. 11Ut9J,iàb.ëker 1.' niet 
uitgêspeeld,· maiár · lai;'en wij hopen,·'.dá.t':e:t'",het: kom·e·ndé; áé:i,zcfän:1 

, '\Wé-1. wat:vá1f kqmt;. • :;..·· • . . .. . . · . > ·• -~ 
•. ·- ,,._-.,. JI-.,_.. ~ ...... ,.....,• ·, ...... , ~ , 

.J' .·- ... ,_ ~ -.: - . .• ., . -·~ - . , ....... , . .. . .1.. • • • • ~- - -~ 

Lens 4 - ingedeeld in de 3e klasse C van· d"e. àfdeling. · ··. · • · ·· 
•:,:•,~·,: AÖ ,,_ •"" • • , .. "• :. • ·•, .. , • • ,.~.._ 

: - Gö.ede· wedstrijden én zeer, slechte. In d"ia onderste· re·gionen ge-
- :: ëii:idigd','maar voor het. p.ieuwe seizó.en. verwachten wij zeker weer 

.. , .betere resultaten. . ,. ·· . . 
I •· ·i ~ . 

.,·. r;;~S 3. -.:.· ingedeeld in .de' 1e klasse:'°i vari de afdeling •... 
. " ,_.. . ' . . - . . .. ~ _, . . -
. Ons: '!9nge_lüli:s;.elftal11 ·;- Sp,i'eldé .dikwijls zeer "goëde,:wedstrijdéh~ 
maar '.desondanks gedegradeerd;· Dikwijls: dominér,ehd 'i.n het' v.erd· 

.kwam:·h'e.t··.er ... tóch niet uit.: Enkele [wedstrijden, vooral tegën' . 
. ,:hooggepla.at·ste. club·s·,, wèrden;uitsteken:d: gespeeld. Winst zou: 

zeker verdiend zijn geweest, maar vcrscih,eiden'e 'malen. li·et. Vrouwe· 
-::. Forturia · ons' volledig in de ste'ek, -:wàardoor'-de wedstrijden. toch 

.: vérloreri. gïngeri• _De ,niogelijkl!eid om het .komende. s·eizóen terug 
':: · te :komen is: .. zeer: zekér: aánwezig, waa.rbij;wij vè,rtr'ouwên op dé ·: 

'.:"t·otale' inz'ét vàn '.de .spelers~. · · · 
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Lens 2' - ingedeeld in de reserve 3e' klasse van ·de· K;N.~V:-~B. · 

Dit eerste' jaar -irÏ ·de K.N. V.B. -is .zeer. goed geweest·. Zelfs waren 
er- lange tijd nog kampioensk~sen. Een '}l'.orte periode-van inzin
king bracht ons teveel achterop· om nog een kans te maken·, maar 
een·vierde plaats aan het eind van de competitie is zeêr·zeker 
een felicitatie waard. Komend seizoen uit·slüît-ei:id Haagse ploe-
gen en dan maar proberen of het nu wel lukt! , 

-
Lens 1· ingedeeld· in de: l+e klasse van. de K.N. V.B._. .· 
Iedereen is bekend hoe het dit"jaar is gega~. Een p;iina ;lftal 
met zeer goede mentaliteit op enkele wedstrijden n~, welke dan 
ook vierden verloren en ·wat· ons het kampioenschap· Iieef.t.. -gekost,. 
o.a. de wedstrijden tegen Te Werve en puindorp. ·.-.... -.. ,, .• ·-'-. . 
Jammer d'at' h_et dit' jaar niet g~lukt is, maar _wj{heq,be{i: alÜ, hoop 
voor het komende seizpen. De' mentaliteit is-er, de wil ook, nu 

_.nog het resultaat! 
~ •• n,-, -~ .•;~: ~ 

De. training 'werd het· afgelopen,_ seizoen zeer .;goed .. be_2<óqlit en 
vandaar ook de resultaten van het. eerste en tweede' :elftal. ' 
Jammergenoeg moe~t de vrijd'agavondtraining yë_~iaiJ,~n i.n_ vè;1àpd, 
met het weer weinige animo. Wij vertrouwen, dat dit het komende 
seizoen beter zal zijn. . 

Di.kwijls zijn er moeilijkheden geweest door het nie't ·tijdig of 
helëmaal niet ·afschrijven van spelers. Nadrukkelijk wordt er.9p ge
we.zen, dat het komende seizoen streng de hànd zal" worde·n· gehou
den aan extra reserve-beurten bij niet-opkomen van'spelers. Men 
dient te begrijpen, dat men in een elftal speelt en ni~t indivi
dueel. Van alle spelers wordt medewerking èn begrip'ge.vraagd. 

_ Ook de m,ensen _van de ECO zouden_ wel. e!'ns, graag,, z,;Len, dat alles 
· soepel marcheerde en. voor· ieder is he't een kl.eine. m·o.eite . om 

h.i.,:,raan· medewerking te ,verlènej:,. 9ijn er_.ll10ei1Jjkhede~,. deel het 
dan::mede aan de ECO, · maar kweek_ geen stemming d9gr tegen mede-

;:spelers grieven te uiten·, ... 
Gelukkig zijn_ de meesten )'lelwillend geweest en· ci_e .dank van d·e ECO 
is hiervoor dan_· ook w,el gemêen,d._ Wij vertrouwen· v9:Ör,, het ·koJ!lende 
seizo.en ·op een' :prettige samenwerking tussen:speier.s· en :\>CP. Er 
zullen meer mensen· in · de ECO kÓmen, . waardoor. qok :me<.Îr; ·;,_and_~cht 
aan de lagere elftallen zal kuni°ien worden besteed.: Wi{we~sen 
alle elftallen zeer veel succes! 

J.Linneweever, secr. 



JAARVERSLAG- JUNIORENCOMMISSIE •. ,. , · 
. -~-":"."-~----------.--~----··----~--:~ ~ .. - ., 

.. " . -.: .. ~ .. 
: .. - > •··- ;.;- "-· .. ..... ..:. 

;:.:ook in h<if a.fgelope"n. ,;éref\ig:i;iigsja~!' heéft' de· Juti~óren.:., 
.è:oll!Jl\Î_sSie \'.feer:. niet in cónstan_tè. samenstelling Jnogen voortgaan. 
De ietkiE1zini ván .. de Hèer, ;F.,t!esker .tot ·vóorzitter tijdens de . 
laatste ledenvergadering betekende vanzelfsprekend zijn-µittreden 

. ,uit· g.e; Juco / 'zijn'. opvólger was dè I;eèr _:ij;Keetman'~--Hélaas hebben 
. wij Nrui. .. zijn ·medewerking :filechts kort. kunnen. profiteren. Nà een 
periode van ziekte, jui,;;t terÛggekeèrd uit" het :ziekenhuis en op 

. · · hej; 'mément_,: dat wij. ]:\em ·op_ korte ·termijr., ... v,iee_r' i,h. onSecmidden ver-' 
.. ·,wach:t.ten, werd" ]:pj. ge he.el onverviäQl:\t .• van :;zijn· gezin. ·en va,ri. oris- weg

genomen, Wij missen in hem een toegewijd el{talleider eni:j.n d,e. Juco 
zijn onafhankelijk oordeel. . , .. , . -, 

, Als zijn opvolger werd benoemd de Heer P.Epskamp...: Voorts·: , 
.hadden zitting dè Héer J.Borsboóin" (,v-6.orzitter):·:ii,r.oeder Theoticus 

, : ·en ondèrge.tekéncj.e (sécretáris) •. Doei;-. stüdie kón hE1t- vijfde lid, 
· :ae:Heer M,Heerschop,-.slechts .eiik:ele .inalei:!. àanivê"zig .zijn. 

· ' coi1PETITIE~ · ·, , • ' ------=---,--- . . . _. .,. . . ., . ~ ~ ·• ~. 
- . , . Jarenlang .he_eft'. net ··bestuur van 'Lenig en Snel - geruime tijd 

v:r;_ijwe1.: gE,heel ~lle~n; .~lät~r mèt_ steuri :vàn· enkele an_àere ye:e~i- · 
•gingen - geijverd."voor -opheffing Véµl .de afzonderlijke competities 

. 'vo.àr: de, R .K.· j·uniorenèlftaflen, .Eind Ell.ijk is: dit anachronisme-· op-
- ,géruimd. Voor het eèrst·konden•wij op legale wijze contacten leggen 
. mét ·-dé niet-R~K.:..terèn:ig:ingen en,_werden de competities vermengd, 

. Onze e_rv'aringen.'li:i;erniedè :zijn onvèrdeeJ:d gunstig. . . 
Eindelijk vonden onzé·"èl'ftalien over· de gehele linie. gelijkwaardige 
tegenstanders. Onze elftallen werden.door .de KNVB kennelijk hàog 
aangeslagen: geè11 enkele ánaere R.K. vereniging werd evenzeer als 
Lens in àlleleeftijdsklasseriïn de hoogste.afdelingen geplaatst. 

Dat er dit jaar geen kampioenschappen te vierën waren, be-· 
treuren wij dan ook niet. Onze elftallen gaven ervan. blijk z_ich te 
kunnen. meten-- met die van g.e, semiprof clubs en de gróóts'té Háagse 
ainateürve.reJ'.!igingen· - doorgaans. èerste en tweede' klassers. 

I!et· aá:ntal elftallen, waarmee-wij aan· de· competitie deelnamen 
onderging weer een stijging: 3 A-klasse-, 1 5 B-klasse-, 5 C-klasse-
en 8 pupillen-elftallen.· · 

·Reeds-nu staat vast, .dat deze stijging in het volg~nd' jaar 
doorzet. Er inag· dan·ç,ok' ván een alleszins gezonde•.groei gesproken 
worden. Nauw contact mèt ·enkele scholen is' hieraan: niet' V:feèmd,.s 



i 
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TRAINING. 
Veel aandacht werd ook -dit•· jàar .. be;;t~e·a. -~~ de· trrini:ri~; 

Naar wij aannemen voor het eerst in de LenShistorie was er dit 
jagr gi:,ruim_e t_ijd iedere· dag· van d_e week· training: ·mi:land§'.g tot 
en· met .vrijdag, ·op' d_e·:meeste :clagen _met• tweè of'.. drie grbe:pen·:e!l 
voor _de ·meeste· groepe_n _met een_ u,;ï,twij]qn()gelij19ieid ·naa, èen; · 
gymzaal. . . -. . •• ; :. '' 

· ··.~et bezoek ·aan ·a:e training ·en de ·ijirl3r dààrbij_v,a:l:'en :c1oor
gs,ans · z·13er ;goed,•·,Bij ep.kele van _de la;gère e_l_ftallen •Wal? zow,il,_ 
het :e·en als liet.:and!lr echj;_er minder.-_ ··- · · • · :·-,: ·.,., 

Op z;;:,.terdag d_ra,aicle vele ·weken in -!;wee of drie' g'yinnastïek 
zalen het _reserveprograrru,na, ·een niet m_i:,er weg te _d13~eli ;ac:t4:"." 

· viteij;. • - · · ,· . .-

TOERNOOIEN 
. ' .. 
De L~nSt9er_nooieJ1, vo;r:ig ·jaar op het laatste :!Jiómen-t; ·ge>'· 

t·orpllcleerd door·_de gemeente, konden _tl:iàns alle worden gehouden. 
Het :S.:klasse to13rnooi_ moest· weg13I!_S_ Ae. weersgesteldheid_ -~ordè!_l 
afgelast, doch kon op een later·e datum alsnog doorgang vind~n. 

Het aantal toernooien waarvoor LenS-elftalleri. werden-uit.,; 
· genodigd, was weer bijzonder groot •. -Voor enkele eÎfta;Llen was 
het programmà misschien wat erg druk bezet. Toch is hèt rii~t 
mogeliJ"k ook de lagere elftalllln aan bod te +aten-komen;·Yf,µi:t 
de organiserende verenigingen verlangen deelname met de'sterk
ste teams. In de enkele gevallen, waarin wij. toch een ·1agèr,élf
tal inschakelden, constateerden wij meerdere· niet-opkomers en 
een vrij algemeen gebrek aan activiteit, zodat wij hiervan, weer 
zijn teruggekomen~ .' .: · · '· 

Het Polio-toernooi werd traditiegetrouw door t·~nS °fieiof:1-
nen, waardoor de wisselbeker thans definitief LenS-trofe.e·Ïs ..... _. ; 

geworden; 

SPORTDAG. ' : . 

De sportdag, die de laatste jaren _yeel van Pluvius'p'.Ûkken 
heeft te verduren·, moest· ook in deze fràaie -zomer worden afge
last. 

Het jaar 1963 was een moèilijk ka.mpjaar. De oudste· groepen 
, .• waren 'verdreven uit• het vaste kamp Zundert,dat uitsTU:ite)?,d nóg 

,:_.., .• voor de jongeren bestemd werd, · · 
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Onze eerste kampgroep ,kwam -ter-e_cht .in· ·vught ,' pr_oeve 'Van 
onbekwaamheid van de N ,K.S·,-.:or-gan:tsatoren. In plaats van een 
enorme sof werd het door. de .;t:'.antastfsche· mentale instelling van 
onze jongens een groots· 'sué:"c'.(\.S.' 

Het kamp Eer.gen· wa,;; vàn"ï:ieter gehalte" Evenals met de beide 
jongste groepen· in het" beproefde Zundert, werd ook deze Limburg
se kampweek een zeer geslaagde. . - ~~ .. '\. - . 
ALGEMEEN. , 

• .,r ~-. .. ' 
.· . ,_ .. - . ,. ' ; . ... '' . . •' .,. . . . ,,,. •·•·· ~ ,.. . ·- .. 

· Verheugena:· yerschijnsèl was. het• dat _steeds v1anneer op de 
'-junioren; een ,béröeJÏ werd- gedaan voor het ·v.êrr:i.Óhten van: in de 

•· vereniging nÖodüik:élijke· werkzaiµnheden;, eèn groot. aantal' Jón.gens 
:·zich daarto·e direét: bereid; verklaarde.' Het. inne.n van. coritr-ibuties 

en donaties en het schrijven· van LenSreyuè-aà.ressen kon .zo, .. ;yorden 
. . ,. . . - ·' .. , - -~ 

geregeld. Ook_als pupillenleider. etj- bij de pupil:len-training en 
;-.·-'-als· scheidsrechter maakten enkele zich verdienstelijk. '· 

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

. De uitga,ye- van· Jong-Lens blegf beperkt:tot_ een enkel nummer 
yrngens tijdgeb.rek •. Wie neemt_ dit op zich?. · . -

.. . - . ., .: 
, Aan ·h_et _eind_ van .het se;zoen·_yterd bij •wijze . .., van, p_:;oe( ,J:,egonnen 

-.met elftalavonden •. Dit is voor- berhalïrig .vatbaar· gebleken ·en zal 
fÓlgend jaar worden voortge'!-ét·~ . '" . .. - ,. -- . . ,-. . 

,-• •."' , ~ l: ,".. •. . o.. '"' .'; - • • , • ' 

Voor ·enkele'. trainingsgroepen is ons· al assistentie toe ge-· 
. • :zegd. Maar voor. het soort activiteiten· afs Jong· Lens, contact-' 

avonden én._wat ·er·méer op dit gebied te ·bedenken· vait, hébben wij 
,enkele .helpers· hard nodig! ,Want anders· blijft, dit ,werk onherroepe-"' . . . , - •- -- _.... -, ~~- -· •· ' ... ~ ... , .. -· -- -~ ' . 
lijk liggen, .,, ... ·. -•.. • · . ~r• · . .., . , .• '" ,. •· . ~ .• . 

' . ,.;.. , 1 . ' ,. . • ~ • + -~ • ..... .... - • ' ~ •• ~ -

0.' .- • • - • . , • C •, _. ,.,. ~- ' ·~- •' ,_,,.• -••-••..-••• "• • 

· 'Ook'.uitbreiding van het leidérscorps is nodig. ,Bovendien is 
het met het grote aantal elftall'en beslist noodzakelijk enkeie 
"resèrveleiders" ter beschikking te hebben.·•-·• - • 

•• •• ., ,., - -.• <:;- " M •• • ••• ' '-'""" '••• "• " 

' .'_ . .... -~ . ~ ' - ' . ' . -•• ·--. . -
Als deze wensen ,'veriruld worden, d,;,.n zal hét komend· seizoen, 

met mèdewerk:µlg_._van; onze leidEers. ~n ·van·· <ie j;mgens - ,waar we 
vast op durven rekenen-~ en met de steun van het bestuur, weer 
een goed en prettig- seizoen"worden. 

'-• • v· > __ ,.,._ • 

A. van Gastel, secr. 
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE. 
·-------------- ------ --------------

_ Samen.stelli11:g: Dhr~ 
Dhr. 
,Dhr.
Dhr. 

P.Meershoek 
J.Brussel 
A.v.d.Boogaardt 
C.Franke, oefenmeester.-

" ,• ~ 

Het seizoen 1963 - 1964 vierd gestart met 2 oefenavonden, 
n.l. woensdag- en vrijdagavond van 19.30 - 21.30 uur~.· .. -
De woensdagavond was bestemd. voor de selectiegroep, · bi,éit"aáiide 
uit spelers van het 1 e èri 2e elftal. Over de opkomst· v~ d~ze 
groep is ·niets anders dan lof. Vooral· de spelers van·· het eerste 
elftal verdienen een compliment, zelden ontbrák er· ·een speier 
op deze oefenavonden. .,. · · .. · ·- --. '- ,.· _ ; ··- ·. · _-· ·. 
· " De opkomst van de overige spel.ers kan· bevrèdigertd'-genoemd 
worden:-. ,· ·-• · , · _,,·, -- -- -. .., • , : ·· · :·! · .. ·:. ,.-, 

Dat op deze ·wijze gunstige r'esultatèn ber.eikt 'moesto~- wor-
den/ ionen de eindstanden in de ·competit:i'.e ·àan. · · ·· 

De vrijdagavondtraining; welk,; ~ het ~eg.in g~~i bezocht 
:Werd, moest in de maand nóvembèr gestopt ·worden ·wegens gebrek 
'à.an- belangstelling, .mët liet gevolg dat het: 3è el_ftal "in ·hot. af 
afgelopen seizoen moest degraderen; .. .. . 

.. • Was er meer belangstelling .ge'weest voor de vrijdagavondtraining 
dan zouden de prestaties· van· de ·overige elftallen 'in de afge-

. lopen c·ompetitie ook evenrédig daaraan ge\veèst zijn. '.- ·. · ··-· 
-- _, . ~ ·-····- . . ,. ' .. ~-· ' _, . . .. ·- .-. 

,,_. De oefenavonden in het nieuwe''.seizöen zijnweêr'begdnnen, 
· voorlopig op de woensdagavond. Ook zal weer getr:9-cht .worden 

de vrijdagavondtraining op gang te brengen. De T.C. rekent op 
uw ALLER medewerking. • • :_ _ •. ·: · •: ~ 

Wil men resultà.ten bereiken 'iri de· sport, ~-aan Î~: traine~ 
en nog eens trainen een noo_dzaak. 

S:pelers ,van·_ Lens ,-wij i-ekenèri Óp .Uw ·vol_le: meä.ewèrki.ng! 

A.v.d.Boogaardt. 



.,.,_ 13 

JAARVERSLAG CONTACT-COMMI$SIE ~ 963/64:: · · ----- .-----------------------------· -- -

·Het äfgèlopéîr: jaar werd gèkêrimérkt doOr gróte inactiviteit 
van ·:enige leden der commissie. Desondanks· ·zijn er t·ocn nog wel 
enige festiviteiten geweèst ~ ' --: 

Het tlaarfeest werd dit jaar in de Lenstént gehoud'?n• 
Volgens velen was het niet-zo geslaagd ·als àndere jaren, toen 
het feest buitenshuis werd,gehouden; Het ligt daarom in.de be

,doeling dit het komende jaár·weer tè'vieren, zoals in het verle-
. d,eh gebruikelijk w~. · · ' · · · · ' · .. · · 

. ' 
'Door een te late publikatiè in de LenSrevue Vfe;d ons jaar

lijkse karnavalsfeest een niet in alle opzichten· ges~aagd gebeuren-

. ,· Ook dit jaar werd zoals gebruikelijk de· klaverjas-drive ge
houden. De :mensen, die aanwezig waren (en.dat warén er· niet veel) 

. kunnen,,beámen, 'dat het gezellige avónden' waren-.,. , ·· . 
- ·, Op "zaterdàg 25· juni hadden wij de eer de vereniging Concordia 

·uit Den Bosch te ontvangen~· 's Middags· wàs er een voetbalwedstr1jd 
tegen. ons ,vijfde elftal, welke eindigde in een overwinning voor 
de gasten.· 1 s Avonds. was er feest •. Dst dezé Oeteldonkse avond 
nèt feest·van het jaar was, valt'nic,t tè ontkennen. Zond;.,gmorgên 
keerden onze gastén terug naar· Den Bosch. Het was voor velen het, 
eind_e van '<en groots festijn. Dank aan degenen, die zo bereidwil
lig war.eà,, ~én of. meer 'Bossche.naren onderdak te verschaf f'en. 

. ~ •, ... . ~ ' .. . . ' , . 
Resumerend kunnen we zeggen, dat het·afgélope11 jaar toch 

niet 'geheel aan de verwachtingen heeft v.oldaan •. We hopen, dan ook 
volgend jaar bètère 're~ultàtén. te ,bereiken~ enerzijds d~or hech
tere s'amenwerk:i.ng tU:sseri'de commissîeieden,,anderzijds door een 
groeiende belangstelling van de kant van de leden, 

y ~ •• - ' • ', 

. Namens de Contactcommissie:, ff.J .Dietz. 
' - . . ....... - , ' ' - .. -

•• ;..-.•• .... ,,,-
J;. ---• .,.. .. ,., 

.. 
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JAARVERSLAG SPORTTO~o: --------------------,,. . ...... . 

. De pers g~eft het du_idelijk weer, On,rn ?iation.al9 sport
toto · heeft vorig 1;1eizoen daµ wel· een:•:f 1,000.000.~.':'- _ (lOgere 
omzet geboekt, doch hiervoor pwesten 10 totp"-prij?vragetj. meer 
worden verwerkt. Een kleine berekening toont dus duidelijk 
aan,. dat de. belangstelling teru~loopt. Naar onzè mehing is 

- dit hoofdzakelijk te ,wijten àan de Duitse Lott'o. Wanneer: ,dnde 
van het jaar de eerste prijs tot·f 100.000,--• bruto za1·•worder 

, opgetrolÏ:kèn, zat· er hopelijk weer, enige verbetering intr-è:den. 
. ' ;_ ... 

Al met al mogen wij zeer tevreden zijn. Nieuwe toto-rekoré 
werden behaald;•• . . .· 

· pen· 
Omzet· seizo.eh 1962-1963 

·seizoen 176.412; · 
bedroeg_ 162.260 kolo~eU:;,. af gele 

_,,. 

Ook het _aánt_ll-_1 formuiieren;· .dat 
.dan in het vorige seizoenlen bedroeg 
'(ruim'4300 meer dan ih 1962-1963). -

, ·• . . .... 

we~d- .verwerkt/ ;~~-jioger 
in totaal 36.284 stuks .. -, . ' - .- . ' 

•. . • ' • ' ,.., . . . . 1 -~ • : . 

·_,,, •·- Het aantal inleveringsadressen ia bijna ongewijzïgd · geble-
ven.' Een enkele hebben wij laten vallen_, térwijl oÓk vi~,er.-enige 
nieuwe sigarenzaken (o.a. in de Bogaard, Rijswijk)-'konden worde 
aangetrokken. - . 

, _ · Wij v:esli~~n er n~drukkelijk Û"! ~an dacht_ ~p,. ~at wij,_hët Vé 

deze adressen· moeten hebben en doordat wij over kompetente 
koriirnissièleden beschikken, kon de samenwerking-met-onze inle-

-· ·. verihgsà.dressèn belangrijk worden· verstev:lgd. __ 
. - . . \ '' ~ . !-•; ... 

. Dat wij als bijna enige vereniging, ~en vo9r ori,; 'p.iel!-w .. totc 
rekord hebben kunne~ vestigen, is të da!1-~e~- af1\· 1~-:enorwe, 
werklust van onze medewerkers, de heren · · · 

H. Janssen, A. ·van Lu'x:embur-g; A~-- Hbp:penbrÖÜwers,. 
G. van Reenen, J. Brochard en J. van \Vesting. 

Zij allen hebben vaak onder zeer moeilijke weersomstandigheden 
de door hen op zich genomen taak waargemaakt en dit week in 
week uit. Het resultaat is ernaar en daar mogen ze beslist 
trots op zijn. Helaas moest de heer J. van Vlesting wc,gens werl< 
zaamheden zijn taak neerleggen. De heer van der Steen werd be
reid gevonden met het nieuwe seizoen deze over te nemen. 
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Aan deze omzet hebben n_og enige in Lens welbekende heren 
hun medewerking verleend, doch op verzoek van hen zullen wij de 
namen laten voor wat ze zijn. : _ 

In ieder geval onze hartelijke dank, heren!!! 

Ook nu weer werden deze voornoemde heren na hun ronde op 
vrijdagavond goed verzorgd door een drietal donatrices, hetgeen 
door hen zeer geapprecieerd werd. 

Gezien de huidige gang van zaken geloven wij niet volgend 
jaar een hogere score te kunnen behalen, maar weest U ervan 
overtuigd, dat niets zal worden nagelaten om te trachten in 
ieder geval ongeveer dezelfde omzet te behalen. 

Toto-Sekretariaat, 

J,J.M. Jager 

r 
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