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::·, iledactionele over·peinzingen. :indag 13 scpt3mber is het dan weer zover waarde lezers. de competitie 'UJ.- '65 gai,t dan weer van start voor ons amateurs, · );Jlelijk zullen dan, na 3 maanden welverdiende zomerrust, de 11 balhongeri\ ,',Lonsors zich op het bruine monster kunnen storten en velen van ons 

.

l en dat dan ook ongetwijfeld d<;en, Een aantal senioren echter (35) om • ies te zijn bleek nog niet zo n zin in voetballen te hebben, huri keu-. ')gs be wij zen zijn immers nog ste0ds nie-1;,bij do E C binnengokc,men, Een ge)l; daarvan is, dat met slechts 7 elftallen gestart kan ,10rdrn en dat Gen · /n};al mensen dus zal moeten wachten tot genoemde heren zic!1 hebton laten ·)il±en alvorens oen begin r.wt de nieuwe competitie te kunnen me.ken. Dat we i~-1 en ander bepaald niet leuk vinden., b0hoeft hier- ni<:Jt te r·0:rden cnder-•-~ept. ('•.e zeiden het verleden ja:ir ook al om dc,zolfde reden), ~ · po2en echter, dat allo senioren die n0g gekeurd moeten v1ord0n van da door 1 f!:C gGl:;odon golegonheid op 17 sop. a.s. gebruik zullen mak,m, zor.lat de ·~-,.l- _hun nalatigheid é(edupe:,rde clubgc,noten ook v1eer zo gauw mogelijk kun-,t" Sl_lelon. Hop0n we verder ook nog, dat we volgond jaar niet wéér ·met '..~~zelfde klacht moeten koer.en, we krijgen er langz9:merhand genoe.,• van • . i,;;ende week hopen via de komende competitie eens nader onder de loupe te i:ribn. Speciaal voor onze hoogste elftallen. '\'""' /t _________________________________ A.P. 
' OFFICIEEL.,_ ,:iwe leden: 

;·4;45 P. J .Huis 
,r·,36 L.F.v .Hulst 

·~ 
; .. ia. 

Hengel8laan 1045. -
V/ol weversgaarde 309. -

,:-;;ZoJt is zondag geblesseerd geraakt aan z'n knie. Voorlopig moet hij :·eJl:en rust houden. i,ij wensen hem van harte een spoedig herstel toe. 
# 

,, ,,\ v .d.Sfoen heeft zaterdag op een van de Lensvelden een Ronson gasaan-k;fr verloren. Indien deze gevonden is gaarne terugbezorgen bij Dhr. v.d. "!l, Fultonstraat 165 of in het clubgebouw. . . ,, 'i;i'.e heer F.LoriÓ, lid van Bpoorwijk, ontvingen wij 12 prachtige grons,~-'fi'ervlagg,m. Onze hartelijke dank voor deze sportieve attentie. ,·;~ ------ - ------------------J;l T . . . 1ft 11 ;,at_ ra1n1nP-" over1170 e a en. 1,rijdag L, september a, s. neGmt de training voor overige elftallen een 
- ,, 
i~fg om half acht. i)3z0 training gaat onder- alle omstandi;:;hcden door, 't.i 



In verband met de a,s, competitie rekenen v1e op een groto opkomst van onze Lens loden. 
Training selèctio gro~.E?..,_ 
-voor de led0n van de selectie groep vestigon wiJ er nogmà.'lls de . aandacht op, dat bij verhindering tijdig T:loet·worden afgeschr0von aan:·I:,hr. A.H.J.v.d,Bo,:,gaardt Jan Luykenlaan 65, tc,l. 323295 of aan de trainer, Dhr. C.B.Franke, Vledderstraat 132, tel. 660555, 
'{an de T.C. 
In verband met· dG jaarvergadering welke op v100nsdag 9 sept. a.s. gehouden wordt, is de aanvang van de traininè, van do selGctic groep om h,üf zeven. Willen de horen hiermede reken!i>ng houden. uit is do laatste oefenavond voor de aanvang van de cnmpetitie. Wij rekenen op Uw aller aanwezigheid. 

' 

j f'apporters gevraagd.,_ , 
l 

Op zondag 13 september a,s. neemt de competitie van ons le elftal een 1 a!lllvang met de wedstrijd Lens 1 ,- ESDO 1 aanvang 2 uur. ! 
l. 

Het bogin van een zware competitie), waarin wij van onze voortrekkers 1300de v0rwachtingen hebben. Lens aanhang steunt ons le elftal door. Uw aam:ezigheid. 

2e Klas J. 
l.DO 
Concordia 
;:;.H.C. 
!LD. V. 

9 
2 
7 
3 
3 
2 

1fill.ê. 
Oliv00 
lt,V.C. 6 
Vredenburch 4 
v.v.P. 3 

3o Klas 
4 

Rava 6 
de Adelaars 2 
,\DS 

·'SOA 
3 
2 

I. 

:Je f.las C 
Delfia 
Duno 
Lans 
Ooievaars 
P .D.K. 
Quicli: 
Rijswijk 
Spoorwijk 
Vrodenburch 
Vios 

Lens 7 
Paraat 5 
DVC 3 
DHL 6 

3e Klas D. ---- -i .:i Klas Q.,, 
3 Coleritas 6 \Vosterkwartier 3 D.V.C. 2 ,; es tlandi a 
4 DHBRK 2 Quick 
2 Den Hoorn 2 RKSVM 
4 Groao Wit '58 2 TEDO 
7 Lens 5 Kranenburg 5 R.v.c. - 7 2TC 
3 Te Werve 3 · ::Mr 
5 WesterkwartiGr 7 Lens 
5 

------------------------ .----le Competitie zondag, r,rogramma senioren voor zondag 13 september 1964, 2 uur Lens 1 - Esdo 1. 
Lens 2 vrij. 
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3 
6, 



-~:. ,..- --~-----

2.30 uur Z.A.P.1 - Lens 1 Terrein Anna Paulowna. 
1.- uur Z.A.P.2 - Lens 2 
2.45 uur Juvcntas A oemb. - Lens A o•mb. 

12,- uur Juv,mtas B oomb. - Lens B ccmb. 
DE OPSTELLINGEr: 

Terrein achter Hoornbrug rechts 
van de Rijksweg. 

Lens 1 c·,v. d.Beek,H.Haket ,G.Kemperman,H,Dietz ,J. ·.-. rl, Knaap,B.Hendriohs, W, Venderbos, 
W. Verheul ,Lv.Zilfhout,L.Riemen,G. Verhaa:·, 

Lens 2 R; de Waart ,J ,Meyer,H,Kemper,R.Blok, W,Stoovi&, (;,, Peeters ,G,Looyestein,Th. v. Kleef, 
J .v. Dijk,A, Linneweever,H,Jacobs. Res, L,. Ja?,sn,,1i. Leider: L. te Mey. 

Samenkoms-t;:Lens 1 en 2 om 9.30 uur Café Hfuerck Apeld:x,::1selaan, 
Lens A P.Gu.likers,N. de Gruyter, C. de Heer,M. v. HelV,,"1w;,,y.1.,B.Steyn, J .iUenen,F.Burghouwt, 
comb. J.de Heer,J,v.Kleef,M. Welling,N.Drabbe., Eec,1,lbndrichs,A,J(lein 3r·eteler. Lens B Th. Suykerbuyck,M.Heerschop, R. Schlüter ,M. Da,i;:,, L. i:~nssen, G. J "'hee, P ,Barghouwt, 
comb. J .Kuypers, J ,Jager,J. v. Bussel, W,Burghonwt. P.u, ,A, Kceler.ian,F. V,'ubben. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 6 SEPTEMBER 19~!!:_ 
12.- uur D.H.C.1 - Lens 1 Terrein B:-asserkv.de Delft. 
12.- uur D.H.C.2 - Lens 2 Terrein Bras2crkade Delfi;. 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 A.v. d. Leeuw ,H. v. Leur,D. v.d. Steen, Vl. Verlm;:.:":.1"8 ,L'fiesl:er,P"Schouten, G,Raaphorst, 

J ,Englebert ,c. v.Egmond,C. v,Baal ,J"LukassGa, Lcir'.er: Jh,:. A. •;.Gant3l, 
~ernst: 11.15 uur Veluweplein, 
Lens 2 J. de Waart, J .Groothuizen, J .Lieshout, C. Vo Bohe:cmff'!. 1 :·i· .. Ver:1~(1:::- ;Î·T~Kcot ~ R. Peters, 

R, Brandenburg, W. Eykelhof, J. Middel dorp, J. Hei.::,,. _R.?.!°'." F, v, tJ:te1·, ~' . St ,•:.t'thof, 
Samenkomst: 11, - uur Veluweplein. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 5 SEPTEl,IBER 1964 

3,45 uur Lens B 1 - D.H.C.B 1 G 1 L 5/3 V 1 
3,45 uur Lens B 2 - D,H.C.B 2 G 1 L 6/4 V 2 
3,45 uur D.H.C,o 1 - Lens C 1 ) 
2,30 uur D.H.C,C 2 - Lens C 2) Terrein Brasserkade Delft. 
2,30 uur D.H.C.C 3 - Lens C 3) 
2. 30 uur Lens C 4 - Lens C 5 G 2 L 6/5 V 1 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens B1R,Bruggemans ,M, v. Veen,H. Verheugd,Th,Bruin,i ,I, .. Rct:ikrans ,F. v.Boheerien, C. Verlmart, 

Th,Brochard,J ,Cobben,H,Brandenburg,D.BrandenlJ,:;_rg. Res. J. de Jongh.Leider: dhr.A, v,G. 
Le..'ls B2H.Crama,D,Gcotjes ,R. v. d,Bemt ,J. Welling, R. v,B;;,heemen,H,Suykerbi..yk,K, v. Velzen, 

J, Webbers ,A.Janssen,A.Kortekaas ;R.Eykélho:':. i'm~_,J ,li'uyen.T. !foerschop. · 
Leider;dhr.H.Dietz. 

Lens C1 W,Kouwenhoven,B.Kool,J ,Colpa, P. v. d.Aar,D, H.JF, P. de Jong.':t,A. E:ip,G, de Hoogd, 
E.Bakkers ,J .Fretz, W.Keetrian. Res. P. Murkes, L,, èd,:r: dhr. J .Bo:·"·'.Jocm, 

Samenkomst: 1. 30 uur bij de hoofdingang van A.D. 0 .. 
Lens C 2 R.v.Berlo ,H. Overbeek,C ,Grimbergen ,B.Lus:.l;.en'10m1ei,,J. Schouw ,!LBij• 'Ger·veld, 

B. Hoogeveen, R. Fortman, A. Hambrook, Th. Hoefnage! . ., A, ::lil der beek, J',·t'i., P.. Luseuere, 
Leider:dhr, L.Huis. Samenkomst:1,30 uur bij de ho'.)-i:din1:;..,__.,1> van A.D"O. 
Lens C 3 B.v.d.Lans,G.Bruinsma,G,Cror.iberge,L.de Jo;1g>,l~ .. v.Baggum,.?,de Vr:.es,L.Huis, 

A.Tinnenbroek, H,Eggers ,M. de Wit, L. v. d, Velde" Ree_.E, v. cl. S:.:,r.:mg, G., D,üvensteyn. 
Leider:dhr. v,Hulst. Samenkomst:1,30 uur bij de hoofclil'G'.l...'lg van ./l.D,O. 
Lens C 4 C.Groen,F. v. d.Berg,G, Kuipers ,A. v.Essen,P, v .Dij:,,n.-,.. Was,1e.n,•r. Janssen,J .Kar.n

dprp, J ,Demeyer,A, Jehee,G. Vervarrrt. Res. Th.Thomas:~en.. !~ei~_Et·'.' dh:,·. P,Epsl:amp. 
Lens C 5 E. v. d,Bro0k,P,Manders, C. Lamet ,H. v. Dcmburg, TI.B:igirich,!LK•:am1e:1,P,Klein Bre

teler,G. A. Hoek,J. Schutte,H.Rientjes ,R.Peterr,, Tie3~. P.F. de Faan,B. d.e Vries. --Leider, dhr. A;llogisëh,--~ - --- ·· 

PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1964 
1.45 uur Lens p 1 - V.V.P. P 1 G 1 L 5/3 V 1 
1.45 uur Lens p 2 - die Haghe P 1 G 1 L 6/4 V 2 
2.30 uur Lens p 3 - V.V.P,P 2 G 2 L 5/3 V 2 
1.45 uur Lens p 4 - die Haghe P 2 G 2 L 6/4 V 3 
2.30 uur Lens p 5 - V.V,P,P 4 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens P 1 P,de Haan,L.Egberts,l'l,N. ,P.Heerer.ia,C,Sch~:~1r•1r1 G,v.d.Velde,F.Disseldorp,T.Re

sodihn.rd~o:- 'B\Ccbben,J ,,Disseld.orp,E"Lie:---:'fer:.::i~;. Ü93"P. v~ Dcüv-e:r-an,T, Kuip" 
Leider:dhr. A"vlGastel. 
Lens P 2 W, Verheesen,Th.Booms,B.de Ha'ls ,A. Jungschlii,;;~r ,R .• 3cs, ïl.1:r,~J.cbert ,P.Hop,R.~ooke, 

C .Sta.pel :H.Rimmelzvrn.an,R. v.d. Horst-, R~Q.~ R .. ··1 (1 d~ St~1a·1,C. V0:t'8we:~n.!;,1 
Leider:dhr. L.Pinkse. 



Lc:r1s P :-S J~Kectm3.n,H" v.llerlo,R~h8e.-.1!i.1Gel, ,:.r"l1:hJs·'.:e::g:1,.>:J. v.d. Putten~F., de KJ.eyn,En Verschoor, -------- H" Vo D3.In,Po v "Dombi:.rg~P"HG~nun,C"G1•03:lo.Ro:-tR,, \r~rJ~esteijn, Go Vinka Leider: dhr. J. vd KNaé Lens P 4 H, Wouters, H, Schwab, C.Blom, P, Duym,lï,Prenen, R. de Vries,A,Flohr,B,Hoefnag,Jl, 
B. lüein fü•etele·.·,H.I'cchler ,F .Te;im.ssm0

• He?_• R. Wcuters,F. de Vcs.Leider:G.Kémperman L0,ns P ....5. woréft sw.engeste.ld ui t:T. v" d.Aal'.'dweg, J .Asselman,R.Asseln:n.n,L.Cazander,M, v,Dorp, P .Egber'.B, J .. v. d, E:ide, W. v.d. Ifo"-n,J. Ja;-m:iaat, T. Kui.p ,li, Overtoom • .!_les. 1'. Raaymakers. . .. 
fl:TT~~-~ JlJNIO!t!;N EN, PU?I~IF,U ! 

AFSCHRIJVINGK~:vrijdag . .J.vèmd tussen 6.30 en 7.30 .uur aan dhr.A.v.Gastel Tomatenstraat 166, ----···- tel. 339900. · 
IillURING: op woensdag 9 september is e~ weer voor een groot a3lltal junioren en pupillen keuI'ingsgelegenheid. \Vij vestigen er d.e D.and<tcht op, dat degenen die niet gekeurd wordwn n·:et aan cur;,e-~ i.tiewedst::-ijden k,=en deelnemen. Er zijn de vol

ge!lde pr ... ---ii,e:.1 va~ namenl:011st: 
6ó45 u.ur Her&;alo.larm hod: Loevensteinle.1:~,i ·;,.001:: 
R.Bos,E. v. a..iîro~k ,P. Comont,C:, Y,.D-:,Jlen,N.DijsseJ.bloem, R. Geurtsen,C.de Graaf, E,de Groo·b ,A,Hoek,E.Ja.-isEJe:10, F, !(J j nk,l,I.Koppenol,B. v.d. Lans,P .Manders, Il.Peters, 
L.v.d.Velde,G,Ver-vaart,G.VreJeveld,P,de Vries,H.v.Domburg,L,de Jongh,G.Vink, H.Jaru::nat, W. v.d. mi.m,A,Borst ,c. Visser,H. Woute:~s, G. v. Deelen, 1'. A,Booms,E,A.Booms, H,Pr,snen,A,F,.,,d,Lcy. 
L.-._2,2_ u-:.1r .:ii;]11:kar;1p de J.a~ ~vvreg :I,2or: 

J .H.NeyerJ, P.Blanken, R.Kraane;,, J ,Rientje:::, '.7. Schol tens ,M. de Wit ,H.Nadorp,P .Duym, Cc Stapel ,II" E..-1.mraolzwaon,C. v. d,Aardv1eg, R~ Wouter;;;,E: de Haas" . --~ B" kad . 1r ''1 t .L ~µy:c. _ 1.er e noe.. ·, ager.s ,:-aat: 
R. v, d:Ber,rt, ,L Du;;'lll,R., dG Jong ,C, ?.oodc1;y11, H. Suykerbuyk, R, Wilmot, J, Hokke, R. v. Berlo, 
J ,Blok,R. v.Boheemen,R. v.Broek:mize.,, ,j" JS Holt, J. de Jongh, J. v.d. Ley ,M. v. Veen. TR/J.I!HN~:Me'c ingang v;:m volgende weck komen ec twee trainingsgroepen C klassers bij.En 
wel: GROEP !; OP l.L\.li..1füAGAVOND nm 7.- ·0ot 8.30 uu~• op het veld. Deze groep be
staat uit: A, Bilderbeélk, Il.Bij sterveld, C, Grimberg,~n,A. Ha;nbrook, Th. Hoefnagel, 

~-- ..-I,' -· __ • __ B,,.Hooge1r.een"A ... .Jehee.,.J1.,. ... Luscuer.c..,13 •. Lustenhou.w$r7 H.: Overbeekf.I-~'Schc;uw o -__,,___,,_ -- .t 
Deze train::.•.11s gaat alleen doo::> als tet veld goec1- gekeurd is.Hiernaar kan zo nodig geinfo,•mecrd worden telefonisch( 33.99.oo)alleen tussen 6.- en 6.15 uur. Tot kwart vÓÓJ? zeven buiten tet veld ·rrach-ten. · 
GROEP 5 OP DINSDAGAVOND van 6.45 - 8. - uur op het veld.Deze groep bestaat uit: 
],, v. Baggum, G"EJ·uinsma,G" Cromber~c ,G"DJ..i vesteyn,H,,.Eggers, L" Huis ,L. de Jongh, Ro 
Peters ,B.v.d. Sprong,A. Tim1enbroek, '"· v.d. Velde ,G, Vervaart,M. de '1/i t, P. de Vries. Ook de3e t:r-ai.ninIT g2~t-voorJ.9pig--1).].,l~.).0n doe!'." 2.-ls het ~;~ld goedg2kéurd isc-Tèle- ·· foninch te infomeren op dinsdagwrond tussen 6. - uur en 6.15 uur ( 33.99.00) Tot hclf c.even bui ten het hek wc.ch·~e!i', 

De :'.ndeling van de Lam:- j.:u:icrmie:'.:êtallen welke op zondag· spelen. 
Le!!s 1 A.D.Q,2;Celeritas;D,!l.C. ;'1,!I.L, ;H.B,S;Kr'.l..'1.enburg;Laa!drnartièr;R. V,C;V.U.C;Vre

denbu:,:-g; Vicsterkwa:ctier, 
Lms 2 G.D.A 2;Quick Steps 2;G.D.S,2;föwa 2;Den i!oo:."'!'l 1;Velo 2;A,D.0,7;V,V.P.2;C,V/.P,1 · '.r~r.B) z·,,a1't Blauw 1;S.V.H,·J;Rava 4;Velo 4;Quick S·aeps 4;G.D,S,3;H,P,S,V,1;A,D.0.8; v.v.P,3;Wit Blau,1 RK 1. 
Lom; 8 Adelc.ars 1;A.D.0.,15;0.s.c.5;Juventm, 4;Gro0n Wit '58 1;Zwart Blauw 2;Vredenburgh 9 L.v.s.J.3;0.s.c.4, 

:C-e indeling vM de Lens junicren elftallen welke op zaterdag spe.len. Lens 5 Vrerlenturch 6;Soheveningen 6;Rava 5;Q.uick 6;D,E.L,7;Blauw Zw::,.rt 6;C,S,V,D,5; A.D.0,10;V,C.S 4, . 
Iens 6 17ilhe.lmus 6;Westerkwartier 6;V.V.P.8;V,U.C.8;G.D,S.5;Blauw Zwart 7;die Haghe 5; Gr, Willen Vac 5. 
_I,rn1S_l G,D,S,6,V.C.S,7;A,D.S,3;RK.S.V,M.2;Velo B;Maasdijk 4;ûe Postduiven 5;Verbilrch 5; Westlanrlia 7, 
!,r,•1s 10 A.D.0,17;D,H.C.8;G-.D.S"7;die Haghe 7;Laakkwartier 9;H,V.V.8;R.V,C.11;Vuc 10; Scheveningen 12, · ,. 
1~!8 .11 Celeritas ·J3;G,:C-.S.8;Gona 3;R.V.C.12;H.M.S,H-4;H,D.V,4;Dun:;> 5;Velo 10, f::sn.'.33 Velo 12;Westlondia 10;Westerkwartier 11,V.V.P.12;Vredenburch 14;R.V.C.14;Celeritas 15;Q.uick 14, 
Lens 13 G.D.S,10,Celeritas 17;Quick 15;Quick Steps 12;Ji{V.C,S, 10;R.V.C. 15;Duno 6;\\'esterkwa,c·tier 12;Devjo 6. 
!:.§'ns .1.4. De Arlelaa:..•s 2;Celeritas 18;DlIBRK 7;die Haghe 9;Duindorp SV 9;H.B,S,14;Juventas 8; G. D,A.12, 
f'ROGRAMMA yooR ZONDAG 13 SEFTEMBER 1964 
:Wens î "INC Ïi.L,3:·.1.s 2 "· f:.cD~o"7;J·8~S i) - RA.VA 4" 
"ROGRAM!1L\ VOOR ZA'"ERDN1- 12 f:EPTZI."EEP. J(J64 
Lens 5 - D.H.L,7;Lons 6 - GDS 5; GDS-~L3:;s 7;LenR 10 - RVC 11;Lons 11 - Duno 5; Lens 13 - Quick : 5 ;Lens 1,i -- .Tu•mntas 8. 
GDS P •i ·• Ler,s P 1;Le'1.s P 2 -· Verbu-ccJ P î; L.ie lhg.½.e P 2 •· L::ms :P 3; Gils P 3 - Lens P 4 LenD P 5 -· GDS P 4~ 

:::::..=::=:=- ==-··----=--==--=~;-;.:-_._•:;===:== 



2.30 uur Oliveo 2 - Lens 3. 
12 uur Lens 4 - Duno 3, 
12 uur R.v.c. J - Lens 5, 

Lfms 6 vrij. 
2 uur SOA 2 - Lens?. 

Van ·do EGO. 
Het is ons g,;lukt een dag af te spreken bij hot bureau voor de medische l sportkeuring en wel op 17 soptGmbar a.·s. Hot door het bureau vastgestel~ do tijdstip is kwart voor zes. De ondersteunde spelers dienen op boven-. - genoemde datum op hot vastgestelde uur aanv1ozig te zijn op de J3icrkade 1. 1 F,v,d.Iloek, H.B0yorsbergen v. Hen., tl.;Jl".lk, H,v.d.Boogaardt, A,Buys, G.v.I,ijnen, J.v.Dissel, Th.v,Domburg, J.Drost, A.v.Egmond, J,Groothuizen, L,Hanssen, M,Hardors, C.do Heer, J.de Heer,J.Helwig, J.Hoek, J.Holt, J.v. Kloef, A,Klein-Breteler, N.Osse, L,Riemen, i(.Roodbol, H.Rooduyn, R.SchlÜter, W.Sto0vé, L.Tor Meer, t.Thomas, w.Venderbos, G.Vorhaar, 1,.Verheul,M,l.olling, F,'imbben, M.v.Zilfhout, J ,Zoet. Donk erom! Een flesje ochtend urine moe broneen. 

Nog steeds ontbreken er foto's van de volgende spelers: F.v.d.Beek, H.v.d,Eopgaardt, G.v"Jijnon, Th.v.Domburg, J.Groothuizen, M.Hardors, A,Janson, C.Kras, C.v.d.Laan, J.Smit, L.Ter Meer, A,Thomas, A. Walison, E, Warmerdam, F. Wubbcm. 
Voor de zoveelste koor v1ordt er op gewezen, dat niet ~0speeld ·kan worden zonder le1:;itimatiokaart, waarvoor dus kouringsbowijs en foto's nodig zijn, Foto's inleveren bij 1hr. J .Linneweovor, Slijkeinda 21, =:en Haag. Onder Junioren afd: 
De nav~lgondo spelers zijn ov0rgoschrovcn naar àc afdaling senioren: A,v.d.Book, ,i.Egeers, C.v.Gold, f(.v.d,Wal, Th.Suykerbuyck. (Suykorbuyck voor a,s. zondag ·opgesteld in B-combinatie). 

Toto-nfouws. 
Voor a.s. zondag draait dus Toto no J alsmade goaltips no 1. Aan beide prijsvragen kan door U worden meegedaan. Om de 2 weken zal naast de normale toto dus, eon 11 goa;!.tips 11 toto worden gespoeld. hanneer U van mening bent, Gat dit een extra toto is moeten wij dit teg0nsproken. Het is namelijk zo, dat over hot gehele seizoen in totaal 52 toto's zullen worden gespeeld. Dit aantal is g0lij k aan vorig jaar, doch om de functionarissen, der betreffende v0ronigingen een rustpauze te geven, ligt het in de bodoeline de toto na afl~op van de normale competitie stop te zotten, hetgeen dus impliseert geen toto's moer met intortotowodstrijden of ander buitonlandse clubs. Indien de competitie zonder vertraging verloopt zal eind mei de laatste rondo worden v0rGpeold. Ton.einde toch aan hetzelfde aantel ronden to komen, werd boslotcin, or, dit op valer "'.Tcrzo..)k, de 11 goaltipn 11 toto d.iv\r1."'SG m.2.lcn ~~~ n,:.- nr. ..... ~ ,T-. +-- !. -



0:11ii;Cn, waardoor kv;;ns deze ook op competitiewedstrijden, afges.told :;flot Nedorlandseprogramma kan worden gespeeld. · qi_ vertrouwen er derhalve op, dnt U dus a-:tn a],le to verspelen toto's ~it seizoün zult deelner.wn. We wensen U ve0l sukses. De Totocommissie J.Jnger. 

ii::;,ido 1 - Lens 1 
:oh. 4-3. 

30 augustus 1964. 
3-2; Tonegido 2 - Lens 2 

i:312.t"on van de g0sp3olde wedstrijden. 

1-5; Tonogido 3 -Lens 

lis 1 tracht het, ondanks hot grote ovarwicht niet vo~der dan een ]! nederlaag. Verslag ontbreukt. 151 In oen uitstekend gespeelde wedstrijd hooft Lens 2 Tonogido ~j-1 vorsh'"gon. Vo0ral in do oorsto halft bleek het elftal, dat lz or.kolo invallers 11 vorzwakt 11 was, tot uitstekend spGl in staat to 
:j.. Cpvallond WAS hot sp0l ve.n Tim,3 v ,Zilfhout, die als teruzgotrok
ii.@ic.1.dcnvoor cpareordo en V!;.n invallor Gui.do HP..llcon, die beiden 2 ä.ipunton voor hun re koning nam0n. ä:t n'l. hot begin nam Lens hGt heft jn handen en na o,,n kwartier wor
iÏ!rlo vlooionde combinaties beloond docr eon doelpunt (Guido Halleon) . 
.lD l'.lter was hc,t 2-0, door oon 0ff8ctvnl afstandsschot van l'inus van 3ilh:out. Th3o van Kloef ma1kto er hierna mGt eon uitrekookt ballotje 
~v2.n. Toon p~s werd de gdedsluitenQc veroniging g0passGord. ~ 1'l!st werd Tonosido met behulp van de wind iots sterker. Hun aanüpol was echter to onsamenhang0nd om tot resultaten to komrrn. Hot 
;zrlan ook niat t2 verwondoron, dat Lans tot scoren kwam. Hot was ·,1e
:ïim Tinus van Zilfhout die een doorloopbal goed bonutte. Hot werd ê mg 5-1, tocm Guido !!alleen een weifeling in de Tonegido-achter'Slfu cl's trafte. 
,m, comb. leed evenals het eerste een kleine n0d0rlaag. 0nk hiot ont
iitli:t e;:,n verslag. Jos Witting scoorde alle 3 de doelpunten, wae.ruit 
1E.Iaatsto uit een penalty. 
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D E L E N S _R E V U E, 
v,eGkblad van de lLK.-V, V, "Lenig an SmJ111 

=========·-·===='=· J8e J a:irgang no 2 10 septcmb3:• 1964, =======-'"""-

9 sept: 
10 sept; 
11 sept: 
12 sept: 
13 sept: 

14 sept: 
15 sopt: 
16 sept; 
17 sept: 

LenB ' Zakagenq.s..:. 
3eniorentraininge Algemene ledan\Drgadering, Juniorentraining. 
SEIHORENTRAININGL ! \ ! l 
Junioren 5-6-7-lo-11-U-l.!,.. Pupillen l .t/r.i 7. 9 uur H,Mis in clubgebouw! i ! Senioren 1-3-4-5-7. Junioren 1-2-J, 
Clubavond. Junforentraining. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining. Pupillentraining, 
Juniorentraining. 

OFF IC IEû. • 

1 

\ 

1 

___ ] 

. Nieuw lid: 
_.,,. 437 A. Kleiwegt. 

In ballotage: 
No 9 A.J .M. ilarnhoorn 
llo 10 H .Schutte 
!Jo 11 L.J.-A.Jungschläger 
No 12 R.Fortman 
Nieuwe donateur: 

De Rade 36. 

4-10-1939 
22-7-1954 
14-9-1920 

7-9-1950 

No 310 Dhr • .-l .• v,Ball0gooyen' 

H.Mis in het clubgebouw. 

Otterrade 20 · 
De Gaarde 143 • 
Zwaardvegersgaarde 4; 
Oosterhesselenstraat J 

de Gcnestatlaan 55, 

Nu het compotitio-rad weer gaat draaiGn zal zondag 13 scpte!:lber een oude traditie in ere worden hersteld. Om 9 uur zal onze geestelijke i,dviseur do kapelaan F.Kompen in hot clubgebouv1 oen H.Mis opdragen voor alle Lensloden .• Wij hopen, dat velo s01:ioren, junioron on pupillon van deze ge:).egenheid gebruik zullen maken, Ol'l het seizoeu op zjnvoll0 wijzo to openen. Na afloop van de H,Mis volgt eon guzamon]ijk ontbijt aangeboden door het.bastuur. 

Reda:Jtion.-Jl..,, ove:rp.:-;~LU7-ingon .• Bij hGt ba§,in van dt.-! n:ieur,10 c0mr2ti tie it. L.0t. vo,);t. de. rc:lactio io ] ':!f'fJzam':;;rl".and ..,_~:. ... ~_t-:CG G.:Jv.101·:lc!·: 0:::.L.,.,-1.e vru'J:::d.c,n tt:::.:n ~:,t, r.':" .. i.Vit: -voe-i;Lo.lst.,..:'i.zca~1' te -,üjc1 ~î.•, C;c~·,:;;;z·,3 l:~ .. 3:- \·iiJ_:!_,::,~ "i.\.• :vrt Ge~è' o.i. t·;._icd9 f;r,;·v;c.::,:rG,.; rt-1.r"-~ L.~•t;-k·,-~ ,lr .... 11•~---:. _ .. ' <.··', . "T••··- ..... r,:~ .... ~-·,r·;c·1;·· ,..ll .~8 r-1r·•o a"'•·,.•1l' (·7 ,,..,"1-•l--D'if"'.•J' ,, 
\..,_, .,__...__._ ._.. .• 'I, , ,.._..,--J•.;"~-'-:.:'--'.&. (.:;•· _ ~-V v "·- u. '-'•··~ 1,c_ • .._ , ,\.., - ". -.~ I I.-::1~:: 1 . .f>.:J.lc> t..:.0 uJ.:-1.1.·r.~;~ii..~0 ·~:·~.8~1rcn _;~:1 l.c:-s r-,c_•i)):J,jJ:: :tr:"'.Jcr, v~· ~ .. --~,-r .n ·::--J hc·:.__~(,''1: :·.,~ .. ;_•-<:.1c.ï c:~:.; :,,,J~-. tt:: h.~-:::;t•t·,. ·:j .j"~·,,:1ïi.8:1 "t~ ;-'L'~ .. -: .... :1d_, h,/:; ·:,i:.· • .• •.:.:' .• (-.?.~ _j •~•-:'~~.,;•: ... !..~ ::..: ;.,.; ~,1 ."::'.re; t.·;(.I,,".~, :l:~c•• (\~[~:",-;'' (;;' ";,-,n•"-·' '..:-. ,,,.,,,.,. •• 
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trekkers, bepa::tld niet licht ingedo0ld, starten l'.l0t oen Zl"are opgave in de thuiswedstrijd tegGn ESDO. ,,,o doen hierbij nogma'lls oen beroep op onze trouwé sup~ortors onze jongens deze wedstrijd (én hc,t geh0lc seizoen trouwe~sJ de brioodnodigo 8teun te geven, hat zal de resultaten zeker ten goede· komen\ We voorspellen vord0r niets, sproken geen vorr~1achtingan uit, we zijn dçJ.arvan nl. c.l meed0re koron vqn ~.en koude kermis thuisgeko~en. Volstaan we met 0nz-:i voort~ekkcrs aj i.G sukscs toe te wensen, liefst gest;.,und door eon enthousiC1st 11 le-,.ioen11 ! 

· · Lens 2 dat verleden seizoen zo'n uitstekend debuut maakte, heeft z· dag vrijaf. We hopen,dat dit elftal het weer net zo ,;oed doet,als vri.O:. rig seiz0en. Sukses m~nnen! · · 'foor Lens l de zware opgave het vorig seizoen. verloren gegane terrein l;s hornveron. Lat zulks geen gemélkkelijke opgave is, weten we; desr:ndanks hopen v:e, dat het Lens :J zàl gEJlukken. 
\foor _êllG elftallen hr,pen we, <':at '64- '65 een bijzc>nder prot tic; en ~uksesvol seiz0en mag worden. Als G<>n ieder zich ten V'.Jllo inzet ("trc1 pkomcn, bez,..,t.1k3n van de traininf;!) d;:1.n zal dat zeker r1cl ga~n. 

A.Poels. · 

De start. 
l:u na v,at oefenwedstrijden do. echto grote strijd, èe cor.:ipetitievmd:- _, strijC:, een a9.nvan~ gaat nm~cn, k~n het wenselijk zijn· er nog waar oei do ac.nC:acht op to vestigen, dat het ~ood is als iedere voetballer en iedoro toeschom~er zich E)rvan bewust is, dat hij in elke tog,mspeler con sportvriend dient to zien, die het her.:i mogèlijk ma'l.kt zijn sport i bedrijven. En juist als onverhoopt een of ander zich in zijn g.:idraginc,rn vergist, zodat hat wèl eon tikkolj;jc moeilijk wordt toch nog tGgof over èoze de gevraagde sportieve en vriendsohappelijk0 stemr.:iing te har haven, juist dan is het van veel belang zich sterk te tonen en niet de ongewenste methode van leer om leer toe te passen. 
Wetend dat 71ij zelf van goede wil zijn, mog,:m ~lij dit zelfde oolc v~.n a &uren verond.;rstollon. J.,ezo houding is te büschouv;on als een eerste vo waerdo voor arm goed, norma'l.l verlciop van de wedstrijden, •"aar immor i derecn n3.ar verlangt en waarmcG iedereen is 11ediend. Als da grote Bond mot klem eist, dat de voetballer zich aan de regels van het spel en aan de regels van het goede fatsoen houdt, behoren wij ons als één man achter deze gGzonda idee te sche.ren. In do scheidsrechter mogan wij àe vertegonwoaràiger van da Bond zien. i heoft het recht voor het volle pond van elke voetballer volledige mede· Vïerking to verwachten. Laten wij hem de Verdiende v1a~rdcring door onze è.aden schenken. 

P.Juffcrmans. 
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. ::,::L::.é <'c:~ ,, .·;:,.~:.""-.t::: ZOlillAG ·13 SEl'TB)!i;Blfü 1964 

2-•- uur Lons 1 - E.S,D.O. Veld 1 Gob, 1 lck.6-4 
2.30 uur Olivuo 2 t Lor~g 3 Terrein 'Go Pijn~ckor. 

12.- uur Leens 4 - :!:hmo 3 Vu.Le 2 Gob.2 lok,5-3 
·12 .. - uur R"V.C.7 - Lens 5 Tcrrci!l Sportpr:.rk Ironc Rijsuijk. 
2. -· uur S,O.A. 2 - Lans 7 Terrein Sportpcrk Ockonburg. 

Jii; O?STELLIKGEN: 
:~S?1~1 Cf' v~J~ Bcok,H~iL~kct,GoKGmporm~;.n,H.:qictz,J eR~·~s ,LoHcndrichn, W. Vcn:.lcrbos, W. v.Eijclcn 

:•J" v "Zi.J.fh01.1t, W Q Vcrhuul 1G" Vcrh._._r'..r. B:;;s ._R.ll.C Yi2..c.rt,L.Ricmcn,J .v ~d.Kn:12..}J. 
L:o~_,~ G ·.) H:.llcun~ M. v ,. He:l v0st0ij n, H" Kcmpcr, J "RiGm.Gn, 133 Stoyn~ A :- Li1mm1ocvcr, H. Jacobs, 

G~Looij:Jstoin,-I'h. v.d.. Kloef, C "Poui;ors ,P .Eurg!louwt, Rcz.A. ir.c.l.Bcck, R. Gcl.:-..uff" 
Vorzur.iclon:1 ""30 uur Hollc..nrlsc Spoor"0vcrk~ppi!!g ll"j:ri 11 

;-...s.~.'.L.; P "Culik0rs~A" de Jong, C. Vclcli:ri_k,NI..Do.vis,N "c!o Gruyt:Jr, Jo Vcldink, P .Burghouut, 
J" Wi tting,L"Jansson, W"Burg·hou1."t, W .Drr:.bbo,IksoJ "Gro,:::movcld.,Th.Suykcrbuyk. 

.~(~~,2 A" Y crb2..rcnd.so ~F .Du.ym.,iá"Hcerschop,A" v. Wdurs ,R. v .. ,l. W2..1. ,F .v .Dijk,G.JuhGc,.J. v. 
Bus3cJ.,J :Kuypcrs,J .Jn.gor ,J ?B:rochard. Rcs.J "d0 Boor, P. Schul ten" 

T.:e7'.L?_ J "Frijtors ,J ,-.;t" V/csting,A"Krol,J :tBorn,A,Hopponbrou-,.rors, RaBocker,A. v.Luxemburg, 
R" t'lüstoi'eld ,A.Hoefnq~~cl ,II .N:.:~J..stopa.tl,ff. v. Wcstir,.s. Res "C .Kr,.,_s ,A4Blok. 

):'fDGRA!.\'EA SE!IIOREN ZONDAG 20 SEPTEMBER 1 <;64 
PDK, - Lens 1 ;G.D,.á.3 - Lens 2;Lcns 3 - Concordia. 2, 12.- uur;Spoorrr.i.jk3 -
Lens 4,12,- uur; Lens 5 - Vlesterlc10.rtj_or 7,14,- uur;B.M,T. 3 - Lcms 6,12,- uur 
Lens 7 - de Aclelo.o.rs 2, · 12, - uur.; 

t~?SCI@!_~VINGEN:v6ór zntarc-:.~g 7 uur ~:.~ Dhr" J .Linnm1ccvor,SlijkoindG 21, tel 63.90"90. 
HGrhaJ.ing:Dcnk [°.~"ffi rl0 kourings.:.1.voncl op clonclordag 17 september om 17 .45 uur" 
U clu.pG0rt bij niet opkomGn U zolf on :mdorcn. 

1 Volo 2pclors kunnon dozG ;iCck n-1.ot opgos_tolcl ,;;orden doórdn.t er gcGn kcuringsbo
v1ijzon vnn hen C,Q.n,;1czig zijn. -Het is dus tl&~rcloor dat or 011.igc uijzigingon in 
do c:pstollintscn zijn Qc,ngobro.cht. HoponJ.ijk is volg,mde ,wel, nQ de kaurings
~vo:id. ó.o si iu2:tio gunstiger . 

_:l'ÀO'.:P.A~!MA ,TUNIOfilN VOOR ZONDAG 13 SEPTEnBI:R 1964 
12.,- uur Lans 1 - RoV,C.1· G 2 I, 6/4.1; 3 
1.45 t·ur Lens 2 - A.D,O,7 G 2 L 6/4 V 3 
3.- uur Lans 3 - RAVA 4 G 2 L 6/4 V 3 

r,:r-
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1 .t~i .1..i"...:.scuoro 1 j'.1.::t.Js"cc:-vo ,"-1..1 - l....;.:.0r cc-k. ;.es .H.Eg15·•2rs, F. 1r .Bo..cgum • Leider: 6hr" P Q li1.!.i.S" 
·-~n'" 1 'J' C ~,-,....,-n n. .J, ... ,. .. r, o-:- IT':-, Thom" .... .-. ,n " I·'"l .,.: .., Br -- ., , ;..~ ' J h R ''" 
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T --11'· ., ' ,;, ,. a' l:p, 0 k ,., ,, · ,• . " ,, I t H D ·, g p ~ d jf ,, l' J D ' 
::,: __ ..___:.=.. .... ::.t. .1-'lo/t ............ _,\., , ... e_i-,un"tl;ru,~,J ,~10 ·,- uV. om ... v..r, ,!1 .' 0 :.n.2.n,h. '..I'.:'.!.LU10n, • cmcyor,A. "o ,·~ T "r'I-•- ··t·• p 'u.· rw'···~~ R "oto-~ R • T ' J -· • 'I • L . • •. A B . h 

.... t,.~s· .. , .. ,.,. ,l,., \._., ..• -.:.,J . .,.1..1 1_,J .... .:., 11!.. ... ...,,,~ • ..u--.ao on6 n,~ .. hUJ.s. c1.ncr:a.nr. e ogisc_. ···,~c,,,•-, p·•p•···r·-·· l"'f -w--JJ"' 1" rr,pm~·"'E" .:':.!.~-!~":!_~,:_1l~i~: __ :_t.i __ :!:;.i..:;.~1·!~..:.~:..:..1:. .. ?.i ... ~-~;_;: .!ll• t:'.. ~),.!,_ ... ~ 
'!,:;-'15 ll~-~~ ','¼~J,S,i.~ 1 - Lcr.s P 1 :.'crrein Hoo.rdnog 1 .. ,1.);_. I'l~~-- 7 -r.Y.J:• p ,.., ,, 1 "', ... 'Y'1,,,.,, ........ },, p ... , :. "", L "/3 V" 1 "•T ~----',, • .J-C" V,._,_._,I,,\,.,\.._, • ._.._ 1. ,,/ 

1 '".() u1~,:- die Yi:1t;h•·.! ]: 2 - _TJ3ns P 3 ~1orr~i11 M2lis Stokolc:o.n . , 4c' " ~ r ., " P A - ' D S p ~ ' ,, L -;3 -\T 2 , • ,..1 t~:.t ..... ,~r.,., .. ,. u,, • • :J .z .... ::>.,. 
i.!;5 t1e"L" TJCl~.:J :2 ~ ·- f'reD.S.P 4 ;' 1 L 6/4 V 3 OI-f.111:IeJ.r I~'i WELK lCi.-~S:0LO~Ç.AAL JE Ji~O.ET ZIJr DE O?S'.I'.~~L."S::·ï:r.;f·/,_1:: 

I:on.s _ t-1 P ·r ",io.:.."i:c,:;~cn, L .. JI:;:~Gl't~, ~. v .Docvor0n, :i .I:L::~.::rcmc.., C. Schrovo:c, G. v.d. V cldo, F oDisscld.cr.p, T "Tic.:sodih~d.;jc ,}P r-C.)bbcn, J .Dioe.:üdorp,H.Li0ff0ring .Ros .P ".dn Ho.tm Lcj_d.cr-:cl~-:-1A .. ~r .. G~~-3t,:,l Vcrzumclcn:1. ;O uur Hong(..lol:;.:-.,,n hoek Lcy-;1og. -7.:C:"1'.1 P -~g_ Rr-l.los:, ·i!:'.~.i..~.).)Jl.3, ~:,_·r. G-or~;::u.'!!1A. JunGsch:~.,g,)r, G. Bloks, R.Kook.J., P. Hop, 17 .EnglGbcrt, C t1t:1:9e::i., H'l r..~-~!:O.l.Z'.i.::~::-:J.,H. v. ,1 .Horst,. ·t~s .B. do Han.s LcidGr ~ dhr c J .Borsbocm. • Lcr..s P 1 J .,J~~;Jtr..·r:n,ii. 7"Borlo ;? .. ,.Hoof.'::,~goi,F" ë.c Klcijn,E. Vcrschoor,H. v.Dam,P.Hcyncn,G. V::~1.s .. , '.i'::loA:·.:-::c~v:.J2_;, C.:BJ.cm, :3,.,I{l,:in Brc::olcr ,Re~ .• C. Gro-Jn,M. v. Dorp, T t,Kuip. Loi'J.;:Jr:d.!:.r-"l Jr;v .. (1.~Kn:::.c.n~ Vorzn.r.:tclc;i: 1 ,20 uur ing.::.ng Lens-terrein. t:':irg_E._ __ ,~ J-T-:. ~1r_.t~tû.î'E:: r -~ .Lc."..D.'.Ü3scn,L" C::-..zo....·,·u.lc~·, ~-• v f d o:End.c ,_\/. y .<.\ !H_Ç..l}l, P .Duym,F .dc=--Vos ,li.Scht1ub, ------~.....c-. ~ -------·· H~P0r;.hl<'t~,1:,'f{i:n.'td.~~f-l,-P .iE[~·bol'tn";ftcS,3..do Vri~s, J .Assclmr-..n, J .MijGbcrg~ i.,::7"d.: ... :è.~--!:',.!i .. l~2~i.1'CrT.!C..."'1- Vorz.-::..'1lclon: 1.10 '.J.ur Hcngolola::.n hook Lcy"ilCg',s .iJC:"1._~ __ }?_ .5 . .cl.. v ,..,l "Hc~~:" ~ L, y ~ è..- licur-, J ~ J;.;.1l.mn~-.t, I-I. Overtoom, B. Hocfnnf;cl, P. R~~--1.ymn.kcrs, P. v. da Stoon, ~:~ ~c.L,J:.üJ, C ~ Ti:-on~aolc:a~ Co V,:,rscput, R" Vinl:anstcin. Rcs .H" Prcncn,.R,Asnolmc..n,B. v. d" Putten Loi:!,:::.1:;sl'!?.'· J ,:=~,:ig}e;bor-r • 
,.,_1'7JJK2IB ,..;u1;·~0F_]~f 1~1I PUl·I1"LEN : ") .. p,., ~-,·-•°1 :--r;,.,. -... ,,..4·• ;· , .. .., ~ .,, .. ; ··• ,,. ~ .., 30 ., .-.~ d]h ' no t 1 m ,,~t•, .,.,.1. ,...,,.t. 

__ •·.~-~--:..-:..-J.'.::..:_ .. ";~~'-:_7;:•\··JO.;. V ... .:..vu·"'l.t:, ..... ,Cr.J. 1 " Ullr ,...,,..~n r,R..V.u-,.~s C ,~or.,,..., vll.;:,ur ....... ~u 166,tol.339900 tolei:'cr~~S~Ïl [1._l_li:15:!. vrijrlC'vf;:lVOnd tuGscn 6" 10 nur,:·(;Y! 7. -:.:o •1•:"!"'. ~. 
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Dl~ OPS~ELL~NG:=!N: 
Izc:rir..; 1 A"v. J.. Leeuw· ,H ... v .Leur,D.v"d.Stocn,P. Schoui;on,H.dJuskor, W ~ Vorbarcndsc,G.Rn.c.phors-t 

~T .En.gloè0rt 1 F wMoskcr, C. v.Egmónd., C. v .B>!....7.lc Rcs.J .Lnkn.sscn ( 2x)Lcidor:A.v, Go.stol. 
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-----------------------------------------------------------------------vro~ 50 .iaar.:. Een halvo C3UW oud is 11.ranrlijk dG moeite waard 0m gevierd te worden. Hot is deze ke:;r VIOS, dat Abraha:n heeft g0zien. Alleen de zoer ouden vmten zich to h0rinnoren, dc,t Lens ~n 'JIOS enige jaren aan de duinvoet bij Boer v.d.Made goede buren waron. Er is voor Lens alle reden C:e groc witten h'!rtelijk te f0licitoron on sukses in do kr,m;,nde jar;,n toe te wonsen. 

• 
De Jan Zµvèerwi.i k-cup. Hot toarnooi V!ln P.D.K., dat elk janr wordt gesp,3eld om c2e Jan Zllyderwijk-cup en r02ds onigG keron c'.o:)r L3ns "las g.:.wonn3n, is ook ditmg,al vvoor ons suksosvol verl0pen. Do cup is ·Jok nu in rins- bezit g0komo11, althans voor oen j'1.ar. 

Vrijcl0.;ravcnd-trainin;,;,;. Op vriJGag 4 soptoMber is de training begonnen voor de niet geselecteer· do spelers. i;0 opkomst op deze e.voU::l yias 1ï._:rk0lijk bedroevend: -Slechts 5 spelers Y1ar3n a'lnwc-zig. 11·!isschien is dG 2.ankondiging in cns clubblad niet f,<3lozen. ~:ij r;Jkonon è.:3.t vrij r:·.aE:: ,'l.s. oen t':rotar0 opkomst zal z_ijn. Sp0lars van L0ns, alléén mot tr?!.ininf~ zijn or resultaten t0 b2rcik0n. Dus r'dkcncn vJij orJ Uw medoworkintJ ·t:p a.s. vrijè.r-.g~:w-::md. r-.focht in de ko:.:endo vmkon bliJj:k3n, dat "'r tu weini,.; G.nimo is ~m te, komun trainen, dG.h zal zeer tot onzo spijt doza 00fonavond stopj;dziJt mo0tan worden . 

• i.'. Woensdagavond 1 sept. half zovon Lens 1 - Quick 1. In eon bijzonder snelle, aantrekkelijk;, en op hoog peil staG.nde strijd he.;ft Lens eon 2-1 overwinning weten to bewcrkstGllig<m op e.:,n vrijwel c,:,r.pleot 01ick, wr;nrdoor Tediro het m;,~st eervolle resultaat behE1alde (1-1) en daardoor in bezit kwar., van de door Lens uitgeloofde bokor in een rocks nodorlaa6wodstrijdon. E0rder reeds boekte onze voortrekkers con pr!lchtige overwinning op de 3e klasser ,:os ter kwartier (4-2). Iets over do wGdst:,ijd tog,m Quick. 
Lens b<?gon ovorromp~lend, iets v,at Quick zichtbaar verraste. Snelie open aanvallen, vaak over do uitstekend op dreef zijnde vlougelspelers, zette Quick onder zwaro druk, waardoor het eerste doelpunt niet Va.ng op zich kon l'!ten v;achten. 'Tinus (Ja U leest het goed), v1edar·",1 'Tinus Zilfhout dus; kreoc op do rand van hot strafschop gebied dd bal vrij en lJste een venijnig hard schot, dat onbereikbaar voor de verbouwereerde Quick doelman in d0 hoGk verdween 1-0 dus. 1:mgzaam worstelda Quick zich onder de druk vandaan, en kon zelfs tot gavaarlijke. togonactfos komon. Vlak voor rm,t gelukte hot een van de Quick voorwaartsen, zich door do hechto Lens dofens'k to wrins"n en keeper Ce,3s v.d.Beek gonadelo0s to passeren 1-1. !fa rust 00n sterker Quick, doch doelpunten bleven uit. ï;it was an::..èrs g,::)st-::üd mat Leus. Even voor tijd, 0ndornnm Gnr~rd Verh?..ar oen dribbol tr:;k (0 b'2Ü torn:-:.· ..-m:-rr .-:;<~ ,,,.,7;eo+ ......... ..:i' llî1.!----" /. 
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--------------- ----- ---------------------------------- 4 c:io loeiorhard inkogeldo 2-1. Quick probeerde hot nog v10l, ma.-1r ver der dan een prachtige omh<ial V:>.n Ten Hoopen ( net naast) kwa•en de g·,sten niet. 
D0 beker dus voor Todiro uit Rotte:-:dam. 
I' .S. Tinus Zilfhout pr&~'i.00:.:-clo hat als e,3rsi;o Lens lid ( zov0r bekend ~t.·Lhans red.) orn binnon 4 dagBn 6 do13lp'..l!1ten tc'\,scoron voor onze · h-J,)gste elftal lor:. 

• ----------------------
Z,A-P.-Votoranen op bezoek. :..:_:n geheel e.ndGre sfeer heersto ·er op do Lcnsvelden, to~n zaterde.g '21) augustus een veteranen olft:ü van z. ll,P. uit Anna Paulovms. op bezonk was. Geen Gotoldonkso biorprinsen manr Noord-Hollandse pilskon:tngen kwamen een wedstrijd spelen (met de d:1:ir1.w,n verbonc1on compli-. c•,tios) tegen onze kampioonen, het 7e c1us. De heren uit hot noorden clcden na can cnGrverando wedstrijd nnza kampioenan m:: t 4-1 èo das or' ".:inarna volgde een gezellig onderonsje, tcrwij 1 tGgcn· half negen è.8 tont vol becon to 1."Jpen, i0ts wat tot ongovGcr 10 uur duurde (t.:H.:n o.:~oa vol)~ Tioè.orom ho bbon do wegblijvers hat bij het varkoardc e · guhad" Zij vr3.g0n èe.t aan d0 aanvrczigon. Een grootsG avonà, die ml!! .•~··. ]f-,al v0rzorgd v10rd do0r qe alom boroe:nde 11 Gollar Jumpors" ( oprnorkeb: W?.S de snel gr,,oionde fanclub) 1.rn d;c, zangers van hot Z,A,P. clublied H,0.rtolijk dank aan con ieder, die ae.n dozo avond hun steentjes hebber b:1.jg.;dragen. iti0t nam0 aan Harry Dietz. 

F. v .Dij k. 

fots over do trip van Lens naRr· Z.A,P. in Anna Paul0wn-a.. ii::lf tien procies nam rJe v0rro reis· eon aanvang bij Hierck,. Na veel o zm,rvin6en :i,n Den Haag. (het vaantje was bij J ,Linnov,eevor in het kas bl.ijvGn liggen) Vl•3rd do groto weg boro:i.kt en kon do bus zonder ondcrb i;ingon in ijltempo naar Anna Paulovme. rijden. Na de hartelijkG ontvan, v:,n hot Z,A,P. bestuur kon èe eorsto wedstrijd. beginnen Z, fl_.P. 2 - La1 D-:J verrichtingen wp.,.rcn niet b,3s t, ondanks het mees polen va_n J .Linnawe( vor on G,Fre.nke. Het word dan ook een 3-0 noderlang. verdiend, mede d, . h~ti goedo sp3l var:i d0 gasthoron. 
L,,rw l dood het c,c,n hool stuk, beter. Prachtig spel ook van Z,A.P- zijc dr;:_;d oen i0der glulldcr~n van gcn'.'X~gGn. Het was ·dan ook een vmar GCnot. o;,1 I,0nz Zo te ~ion spolon. Twc~ sêhitterendc d0elpt'!.nte11 van Wil verhct t.1. r-t~ht Lons al Dpc-,cdih op ee:1 roy~_io voorspron6. Een pit'ac:1tig wc:..,k va1 t,., góed r.poL .. ~.1:_dG Loo P.,ie:ncn ~t.cl dB u•rinuS 1: in è.e gclércr,hoid er voor 
17'..:-_-. : .. 3··G van tu r.101 kon. Na .ru~;-~ v.1~3 Pc't, .::;pelboeld vn.r/ ::i inde:;.• gühal tJ, E!:·1.'.c-01:1:Jl do y1:;d.s·t,:;."]:jt1 h·.J L a~n~•ion ten volle v10.rnd bJ.aaf. L:AP iï.isi~ tot. 2 ::.:-1-11 toe h0t Le:-:~· è.-:::iol tv è.oe;:·bo1·cn~ z·vdat de ~i.rl1~,tt~~1C: ::>--2 ~ .. ::::~-1~!:a w::i, • gJ70J.l:i g· ;1,:- ~-c2.m. t-.;n ~ .. t'.:t ~0 : n.r:&3-:.: tor:.i.g:·0in nanv-:•.9_rll~ Hc.T··::e::ij ~ d ·1nl 8-:,·•L do h~~t,c!:_.. ~.:.~ .. ,1i'I', i.~0t. . ';,:1•-:r~ bracht0n. 2uslc-ir~; L~ni.:: i cJ1 2. 
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Vr: 
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Zo: 
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DE LENS REVUE. 
WeGkbladvan de R.K.V.V. 11 Lenig en $nel" 

17 sept: 
18 sept: 
19 sopt: 
20 sopt: 
21 sopt: 
22 sept: 
23 sept: 
24 sept: 
25 sept: 

5 okt: 

J8e Jaargang no 3 J,.7 september 1964. 

. bons' Zaka.,(mdg. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining. 
Junioren 5-6-7-10.-11-12-13 en 14. Pupillen 1 t/m 6. Sonioron 1 t/n 7. Junioren 1-:2-3 en 8. 
Clubavond. Juniorentraining. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining. 
KLAVERJ ASDRIITE. 

--------------------------OFFICIEEL. 

i>.liddenstedo 80. 
llielis· Stokolaan 534. 

·. 

Nieuwe donateurs(trices) 
No 311 Mej. D .Blommers. 
No 312 M0j. T.v.d.Kanp. 
No 313 Mej. L. Vorsluys. l.'.:ech~ lses traa t 16 Scheveningen. 
In do ledenvergadering van 9 september j.1.·werd do heer L. de Weert benoemd tot ere-lid van Lons. Dit besluit werd met algehele instemming vaw·de V<Jrgadoring genomen. Dit besluit word gonom(,n i.v.m. de velo on bel3.ngrijko v10rkzaamhoden, welke ,;loor hom worden verricht gedurande zij periode als bestuurslid. 

-------------------------Redactionele overpeinzingen. Do eerste competitie-zondag is dan al weer v·oarbij en wc buig,m ons aan de redactie-tafel over de resultaten van de nog zo prille competitie. Bepasild DIJ.der de indruk zijn we van de uitslagen bij de senioren niet g.:,komon, we zijn •integendeel van mening dat de eerste klap(pon) hier bo· paald gÓÓn daalder(;:;) W'',ard is (zijn) g0we0st, hotgcen v;c echt v;el betreuren. Want ofschoon wo hcc:t good woten dat gunstige boginrosultaten oó.k niot allos zoggon, geloven we toch dat zulke rosultat0n echt vml 001 rugg')steun botokonen voor ·qo olftamlon die zo behaalden. Deze ruggesto\ll (ik maak nu oen uitzondering voor Lens 3) is er nu niet voob Lens 1,4,5 en 7 on dat is toch wel jammer, want oen goede· start is veol waard t Hoe vaak is hot imme~s niet gebleken dat con team, dat in het begin van de cocipetitio door oGn zwak begin punten verspeelde, aan het eind van hE seizoen nót enkele punten (door die slechte start vergokt!) te kort kwan om eon gunstige positio tcJ bereiken. Al to pessimistisch willen we nu oc weer niet zijn, hot look ons alleen goed om onze elftallen eens aB.n hot· 
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toch wel grote belang van eon goed begin to herinneren aangezich zulkg nog steeds het halve werk pleegt te zijn. Hopen we dat a.s. , 0 zondag onze elftallen op de dwalingen huns weegs zullen terugkeren zodGt we een volgand mael opgewokter geluid.en kunnen laten hor.Jn •.. : 
Redactie A.Poels, ---------------------------Officieel vaststelling contributie. Op cfo op 9 september j .1. gehouden_ Algemeno Ledenvergadering is de contributie vastgesteld als volgt: 

voor leden van 18 jaar en ouder f 2.75 pei maand. voor leden van 12 t/m 17 jaar f 1.75 per maand. voor leden t/m 11 jaar f 1.50 per maand, De nieuwe contributie gaat in 1 juli 1964, -----------------------. ·-----. 
IQaverj asdrive. 

Op maandag 15 oktober organiseert de Contactcommissie voor alle kaartanthousiasten in de Lens-gelederen een eenmalige klaverjasa-voör.1. '.,o hop,m dat velen deze avond _met hun aanvmzigheid zullen op'"" sieron, er zijn prachtige prijzen te verdienen. Iedereen die in de , verste verte iets met. L,ms te makon hoeft is van harte welkom, leden Z.Jw0l als donateurs, alsook familieleden, Het•inschrijvingsgeld boQraa5t f 1,-. Aanvang 8.30 uur. 
De Contactcommissie. 

VARL\. 
'· --Dhr.Mo_jsman, Dibbotstraat 52 biedt oen vr:i,jwel nfouwe vo0tbaluitrusting aan in de Lens kleuren maat 39. Onder voetbaluitrusting wol to vorstaan: Shirt, bro0kje on kousen" Tel: 33 23 81. -------------------------Algemene Vergadering. Op de woensdag 9 ~eptember gehouden Algemene VO'rgadering warGn een zostigtal soniorloden a!illwezig. Een pover aantal, waarvan velen nog meenden de vergadering vroegtijdig te moeten verlaten. _ Lij de bestuursverkieziQg bleken dè heren Janssen en Linncweever niet tot hot vereiste stemmena/,ntal te komen, in hun plaats werden de h.,ron Boogae.rdt en Blok gekozen. Wel zal de heer Linneweever zijn_ frmc~ie · 'Van clftalsecrç_;taris blijven waarnemen, de overige .functios ~ullon·nog door het bestuur verdoold worden. Gebleken is dat het hui-' c'ige bostuu_r tot grote tevredenheid gewerkt heeft, aangezien de andere bostuursleden alle vrijwal met algemene st.:,mmen werden herkozen, m~t uitzondering van de 2e penningmeester de heer Kemperman, _die om stuclicredenGn moest bedank;m en in wiens _plaats áe hoer Ju!)gschläger l"!Grd gokozen:. Verdêre .belangrijke punten vormden de contributieverho-'. ,·ines, waarover 'zich aan -do hand van hot financieel overzicht een 'nef-



-----------------------------------------------------------------tige discussie '.lntv1ikkelde, die tenslotte resulteerde in oen compromis ; voorts de uitbreiding van de elftalcommissie tot 6 man, en hot bestuursvoorstel tot oprichting ve.n oen seniorenconvent om het contact mot de oudere garde te herstellen. 
Om half twee viel h0t çloJk ovar dozo algemon vorgad0ring, die gelukkig minder· schokkend verliep als vorig jaar, 

de Redactie. 

Lonsrevu0. 
Herhaaldelijk ber-,ikon ons klachten over het niet of te laat ontvangen van de Lonsre'vue. Iedere woensdagavond worden de Lensrevuos prompt doon onze vriend D.v.Lieshout naar hot hoofdpostkantoor g0bracht, Er zijn echter aan de hand van de leden-en donateurslijst nieuwe vor·zendlijsten samengesteld, waar mogelijk fouten zijn ingoslopon. Mocht U echter geen Lonsrevue ontvangen dan kunt U zich ton allo tijden in verbinding stellen mot de hoer G.v.Roonon, Vaalrivierstraat 52, tel: 33 63 92, daar deza do admfoistratie on verzending op zich heeft genomen. Het niet opkomen bij wedstrijden wagons hot niGt ontvangen vnn d0 Lensrovue wordt dus niet als excuus hiervoor geaccepteerd, 
I.v.m. vertrok van H.Nfouwcnhovon naar do K.M. A,. zoeken wij iemand die " de Lonsrovue wilt stencillon. Dit gebeurde tot heden op dinsda.rç1vond van plus minus 6 ,30 - 8 .- uur, wa.o.rna de hsicr v .R0cnen mot enige assistenten de Lènsrevuo verzond klaar maàkten. Wie is er bereid om het stencillen 'voor zijn rekening te nomen. en wie wil de ho0r v ,iîeenen daarna assisteren?· Ht,t gaat toch niet op dat wij bepaalde werkzaamheden waarbij wij allemaal belang hebben afschuiven op enkele en staeds dezelfde. p\Jrsonen, Hot moet toch mogelijk zijn dat zo'n grote vereniging' als Lens zelf de mónsen kan loveren om ons clubblad klaar te maken. Wij zpude·n ons diop m0oten schamen ook voor al onze voorgangers die vaak onder voel moeilijker omstandigheden hebben moeten w0rken, als onze Lensrevuo, waar velen steeds naar ui tzlon, zouden móeten degrader0n tot c,.:,n m0cfodelingon blaadje. Ik vertrouw er dan ook op da:t na dc,zo oproep er genoeg aanmeldingen komGn, zodat er zelfs moerde.re ploegen kunnen worden samengesteld. Willen hulpvaardigen even contact opnemen rrut ,de h0ar v,Reonon? 

1,do Weert oro-lid. 
Op bldz. 86 van çlè Lensrovuo, janrgang 194C-1941, lees ik onder het hoofd Nieuv1e Seniorledon: L.de Weert: 
En tijdens de jaarvergadering die op.8 september 1964 begon on eerst op 9 septe'mbor ·ct :a. v; oindigdo, word eon bestuursvoorstel 01:1 do heer Leo de V/eort tot erelid te benoom0n."met eon luid on hartillijk applaus begroot en aldus zonder bezwaar gaarne aan'-'.aard. 
Wie kennis nc.,omt van de f1,U1cties door dé hoar do Weert b_azot en van de wij zo, Waarop hij ze placht to vorvull,Jn zal do instn!'lming van do lodan-
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--------------------- -------------------vergadering ten volle onderstrepen. _ 
Op 18 juli 1947 onz0 nieuwe clubridder mGt do benoemimg, in do f:L-' / nanciëlo commissie. 

1·· 

Op 9 juli 1948 w0rd hij in hot bestuur opgenomen, eerst onder d9 ti:._ , : tol van commissaris, in 1954 VJerd hij 2o penningmeester 0n op 26 ju~~li 1957 kl~m hij naar hot le ponningmeasterschap, wat hij hancföaafde·:·--
tot zijn aftreden in 1963. 
Gedurende do jaren 1953 tot 1957 treffen wij hem aan als r0dactour van de Lensrevuo naast Dhr. A,v.Gastol en in hot laatste jaa~ ook met Dhr. G,Lam. 
Bovendien- horinneron wij ons zijn arbeid ciot Pater A.v .d.Boscli. en Dhr. ·· C .Halleon bij de opstelling van d0 statuten on hot Huishoudelij/t;';im...: glement. Aan al deze functios is door de heer de Weert de r,ieesJ.ë. zorg · · besteed. 
Geen wonder, dat Lans zich vorh.mgt om deze trouwe werkGr 

· geluk te wensen mot zijn bonooming tot Lé,ns' Erelid, 
P.J. ---------- -~--------

Uitslagen sonioron 13 

hart'al:ij k . 

- Lans 1 - ESDO 1 1-2; 
RVC 7 - Lens 5 0-4. 

september 1964. 
Oliveo 2 - Lens 3 4-5; Lens 4 - Duno 3 ·4-5; 

Junioren. 

' / 
! 

Lens 1 - RVC 1 4-0; Lens 2 ~ 
- DHL 7 5-0; Lens 6 - GDS 5 

ADO 7 6-0; Lens 3 - RAVA 3 4-0; Lans 5 · 
2-2; GDS 6 - Lens 7 1~1; Lens 10 -

· RVC 11 5-0; Lens 11 - Duno 5 
Juventas 8 1-0. 

7-0; Lens 13 - Quick 15 2-0; Lens 14-

Pupillen. 
GDS 1 - Lans 1 0-5; Lens 2 - Verburch 1 
0-3; Lens 4 - GDS 3 2-3; Lens 5 - GDS 4 

0-4; die Hagho 2 - Lens 3 
1-5,. 

Van het w0dstri.idfront. 
Lens 1 begon de competitie wel bijzonder slecht mot een 2-1 nederlaag in do thuiswedstrijd t0gen ESDO. Mot de 1ünd in de rug begon Lens zijn tegenstander onder druk te zetten, ·maar al spoedig bleek dat de ESDO verdediging eon onmeembare veste ·zou werden. 
Langzaam begonnen de gasten sterker te worden on konden zelfs ·tot 
uiterst gevaarlijke tegenacties komen, wat oen kwartier voor rust zalfs tot een prachtig doelpunt leidde. De ESDO middenvoor sprintte langs do traag ingrijpende Lens verdediging en schoot mGt do buit0nkant van de vo0t onhoudbaar langs de uitvallende Cees v .d.B0ck. lla rust bleef ESDO nog :fol aandringen. Zo word het spoedig al 2-0, toen de linksbuiten e0n onverwacht hard schot afvuurde, dat hoog in de hook vordv1een, Lens kwam nog terug, maar z<1als reeds gezegd ESJO had 
,r niet d0 minste moeite me0. Het tegendoelpunt moest dan ook noc ge-



Binnenkort gaan er nog twee C;klasse elftallen spelen.De spelers die nu nog niet staan opgesteld,komen dan ·ook :aan b,od, ( tmminste voor zover zij pasfoto's hebben ingele:verd!) 
PROGRAMMA PUPILLEN VÓOR ZATERDAG 19 .SEPTEMBER 1964 

1,45 uur Lens P 1 - A,D.O,P 1 _ G 1 L 5/3 V 1 
1,45 uur Westlandia P' 1 -: Lens P 2 Terrein te Naaldwijk 
1.45 uur-Lens P 3 - dä.è Haghe P 2 • G 2 L 5/3 V 2 . 
1,45 uur Lens P 4 - K.M:D;P 1 G 2 L 6/4 V 3 
1,45 uur Spoorwijk P 2 - ·Lens P 5 Terrein Hengelolmm 
1,45 uur Celeritas P 6 - Lens P 6 Terrein Ley,.veg, DE OPSTELLINGEN: 

Lens P 1 P.de Haan,L.Egberts,F,Cobben,P.Huerema,C.Schrover,G.v.d,Velde,F.Disseldorp, G,Bloks,T,Resodihardjo,J.Disseldorp,H.Lieffering.Leider:dhr.A.v,Gastel. Lens P 2 P. Verheesen,H. v •. Berlo,H. Rimmelzwaan,A.Jungschlo.ger,R,Hoefnagel, R;Kooke,P.-Hop, W,Englebert,B.v.d.Putten,B,Klein Breteler,R,v.Gorkum.Res,G.Vink,Leider:L,Pinkse. Samenkomst: 1.- uur ingang Lens-terrein, 
Lens P 3 R.Bos,Th.Booms,.J.Keetma.n,F.de Klein,E.Verschoor,H,v.Dam,P.Heynen,M.v,d.Horst, Th, v. d,Aardwag,C.Blom,C, Stapel. Res.M. v. Dorp. Leider:dhr. J. v.d. Knaap, Lens P 4 H,Wouters,F,Teunissen,L,Cazander,J.v,d.Ende,'il.v.Ham,P.v.Doeveren,F.de Vos,H, Schwab,H,Pechler,R.Wouters,B.de Haas.Res,J.Asselman.Leider:dhr,G,Kemperman. Lens P 5 R.v,d.Meer,L.v.d.Meer,J.Janmaat,H,Prenen,G,Trommelen,C,Verseput,P.v,d,Steen, B, Hoefnagel , H •. Overtoom, P'. Ràaymakers , M, Teunis. Res • P. Egbert s , R. V inkenst eyn,' Leider:dhr,J.Englebert,Samenkomst:1.20 i,ur bij ons clubgebouw. Lens P 6 wordt samengesteld uit:C.v.d,Aardweg,A,Borst,P,v.Domburg,P.-Lustenhouwer,C.Vis-· ser, R. de Vries ,G, v ,Deelen, P. Booms ,E .Booms, J .Meyers ,P ,Duyi;i, Res. R,Asselmàn.• Leider:dhr,C,Kras Samenkomst: 1,15 uur Leyweg hoek Hengelolaan. 

ATTENTIE,JUNIOREN EN PUPILLEN! 
AFSCHRIJVINGEN:v6ór vrijsagavond 7.30 uur aan dhr,A.v.Gastel,Tomatenstraat 166,tel. 33,99.oo(telçfonisch alléén vrijdagavond tussen 6,30 en 7,30 uur) NIET-OPKOMEN: 1e In verband mét bijzondere omstandigheden vervallen de reservebeurten • I . . • van P,d_e Haan eq P.v.d,Putten. · · 

2e wegens niet-_opkomen, in het afgelopen weekeinde worden R,Kraanen,H.Mejan P,Egberts en S.Tettero tweemaal aJ.s reserve opgesteld, 3e T.Kuip,J.Meysbergh1J.Lieshuot,en Rob Peters,worden wegens herharu.d nietopkomen niet mèer opgesteld in afwachting van de beslissing van het 
l;iestuur. MATERtAALUITGIFTE OP ZATERDAG 

In verband met het zoekraken van ballen in de tweo vorige weekends zaJ. de materian.J.uitgifte voortaan anders geregeld worden en·wel als volgt. 
Voor iedere wedstrijd kan.de elftnlleider(en alléén de elftalleider)tweo ballen in een net en twee grensrechtervlaggen afhalen bij degene die met de materiaaluit-· gifte is belast(dit v10rdt iedere week gepubliceerd onder de juniorencopy).Direct na de wedstrijd moet dit alles weer worden ingeleverd( zo nodig de ballen afgespoeld), De wedstrijdballen mogen dus niet worden gebruikt door jongens die nog een balletje willen trappen.(daarvoor kunnen trainingsballen worden gebruikt,ook weer alleen af te halen bij degene diode materiaaluitgifte verzorgt),Ook mogen de ballen eto,beslist niet ami een ander elftal worden doorgegeven. Wij vestigen er de aandacht op , dat iedere leider verDJ1twoordelijk is voor zijn eigen materiaal. 

Zaterdag a.s,wordt de nateriaaluitgifte yerzorgd door dhr. J.Borsboom(om 1,45 en 2,30 uur) en verderÇ dus ook het inleveren)door dhr. A.v.Gastel. 
Juco. PROGRAMMA VOOR 26 en ·27 SEPTEMBER 1964 

Vredenburch 1 - Lens 1 ·, Lens 2 -Quick Steps 2; Rava 5 - Lens 5; Lens 6 - die Haghe;. o.s.c.3 - Lens 8; Lens 10 - Laakkwartier 9;•1ens 11 - G~D~S.8; Quick 14 - Lens 12; Lens 13 - Celeritas 7; Lèns ·14 - V.V.P.12; v.c.s.P.1 - Lens P 1; Lens P 2 - Ooi_evaars P· 1; Vredenburch P 2 - Lens P.;; Celeri tas P 4 - · Lens P 4; Lens P 5 - Q~i_ck · Steps P 3. · 

DE RESULTATEN NA DE EERSTE RONDE gemiddelde R A klasse. 3- gesp 3 gew, o gelijk o verl. 6 pnt ·14 - 0 2 B klasse 3 
,, 

' '1 .• 2 ·o 4 pnt 9 - 3 1.33 C klasse 4 4 0 0 -- 8., pnt 15- 0 2 Pupillen 5 2 0 3. 4 pn-t 11 .. 12 0.80 
Een frf).a:j_ resultaat; onze junioren zijn rtcg ongeslagen!! .... - . . 
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PROGRlu'W.A SENIOREN ZONDAG 20 SEPTEMBER 1964 
2. -· uur. P.D.K.1 - Lens 1 

12.-· uur G.D.A.3 - Lens 2 
12.- uur Lens 3 - Concordia 2 
12.- uur Spoorwijk 3 - Lens 4 
2.- uur Lens 5 - Westerkwartier 

12.- uur B .• M.T.3 - Lens 6 
12.- uur Lens 7 - do Adelaars 2 

DE OPSTELLINGEN: 

Terrein-Duinlaan (einde Sportlaan) 
Terrein achter kerk aan de Haagweg(Lsd) 
Veld 1 Geb.1 Lok.6/4 
Terrein Hengelolaan( achter Lens) 

7 Veld 1-Geb,1 lok,5/3 
Terrein Hengelolaan(naast Lens) . 
Veld 2 Geb,2 lok,5/3 

Lens 1 c.v.d.Beek,H.Haket,G,Kemperman,H.Dietz,L.Hendrichs,J,Ras,W,Venderbos,W,v,Eyden M.v.Zilfhout,W.Verheul,G,Verhanr.Res,J.Rooduyn,L,Riemen,R.de Waart. Samenkomst 12 .• 30 uur • de Wildhoef" . · . · Lens 2 R. d·o \fanrt, ÏV,Hans01.1,H,Komper,R.Blok,J. v, d. K:naàp,J. v.Dïjk,G. Looyesteyn,J ,Roo~ duyn,B.Î:lendrichs,L,Riemen,H.Jacobs.Rès.F,Wubben,A.Wolling.Leider:dhr,L.te Mey: :Lens· 3 Th:Suykerlluyk,Ç.de Heer,A.Linneweever,J.de Heer,W.Stoové,C.Peeters,F.Burghouwt J. v.Kleef ,G;Hàlleen,Th. v.Kleef ,N,Drabbe.Ros. L.Marten·s.Leider: dhr. J ,Riemen. Sr. Lens t!. P.Gulikers,L,Hanssen,C,Veldink,J,Veldink,B,Steyn,N;de Gruyter,J,\7ittingjL; Janssen,R:Gèlauff ,J .Helvp.g, W,Burghouvrt. Res.J. v,Dissel ,Ji'. v. d, Beek. · Lens 5 A,Ver])arendse,F,Duym,M.Ij:e0rschop,A;v,Weers,F.v,Dijk,G,Jehäe,J,v,Bussel,J,Kuy-pers,J.Jq.ger,A.de Jong,J,Brochard.Res.M.Davis,W,Krapels: · · · . . , Lens 6 · A:v.E1,!llorid,A.koeleman, Th. v.J5omburg, J.Drost ,R. v. d, Wal ;A,·v.d.Beek ;J ,Groenevel\l, ' 'F;v.Bijnen, J .Groothuizen,J ,HoGk, J .Holt, il.es ,,W.-Eggers ;c o'V,d, Geld/ Lens 7 .T.Friji;ers,J,Bom,J,v.Westing,R,Becker,A.Hoppenbrouwérs,A.Poels,A.v.Luxemburg, . R.1'1üstefeld,C. Kras,H.pfaastepad,H, v. Westina,Res.E. \i'armerdam,J. de Boer. · !]'SCffRIJVINGEN:vó6r zaterdagavond 7 uur aan Dhr. J,;Linnenvreever,Siijkeinde 21 te,939090 . . PROGRAM11A SENIIDREN VOOR ZONDAG 27 SEPTEMBE!l. 1964~ . . -~---. .. • -" ~-- .. 2,- uur Lens 1 - Moordrecht 1; 12.- uur Lens· 2 é' Scheveningen 2;Lens 4 - Vios 5 2.- uur D.V,C.2 - Lens 5;Lens 6 - B.T.C.3_ 
Wegens niet opkömen wordt M.Davis 2 weken als resèrve opgesteld, 

PRQ(Hl.J).MMA ·JUNIOREN VOOR ZONDAG 20 SEPTEMBER 196,~ 
12.- uur La:J.kkwartier 1 - Lens 1 

.. :,.,: ··-1:·45uurVelo 2 Lens 2 
2.- · uur Lens 3 Quick Steps 4 

12.-. uur Lèns 8 L.V.S.J.3 
DE OPSTELLINGEN: 

Terrein Jansoniusstraat 
Terreiin te 1/ateringen 
G 2 L 6/4 V 3 
G 2 L 6/4 V 3 

Lens 1 A. v,d.Leem7, W. Verbarendse,D, v.d. Steen,P. Schouten,H,Mesker,c .• v.Baal ,G, Raaphorst, :· J .Englebert ,F,Mesker,C, v,Egmond, J. Luk6.sser1, Res: H,v, Leur.Leider: dhr.1)., v,Gastel. Samenkomst: 11. 40 uur op het Laakkwartiertemin. Lens 2 . J. de ',/aart, J .Groot1iuizen,R. v.Akker, C.v. Borieemen,J, Verhaar,N,Koot ,F,Straathof, · ·.:R.Brandenburg,W. Eijkelhof, J. Middeldorp, J ,Heins, Res. Th, B.ruins, S, Tettero. · 1eider:Br.Theoticus.Srunenkomst: 1.- uur Hengelolaan hoek Leyweg. Luns 3 _R.Overtoom,M,Broeke,G.Ysebrands,R,de Groot;E,Degerter,J,Jehee,F,Neeoke,P,Helven-. stein,G,Crama,J,Janssen,A.de Brouwer.R,~s.J.Wolling(2x) ,C, Vervaart(2e) . · · Leider: dhr. J. v, d, Wal -- . 
Lens 8 H,Egberts,(2x)J.Mulder(2x),A,Duym,J.v.d.Zalm,T,Heerschop(2x),H,Verbarendse, H.Hassing,H.Crama(2x) ,.J,de Jongh(2:i;;) ,~'.Hcrremnns,G;Stevens, 

PROGRAM!l!A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1964 . 
2.30 uur Leps 5 - Quick. 6 G 1 L 5/3 V 1 
3,45 uur Gr. Vl. II Vac 5 - Lens 6 Terrein Buurtweg 
3,45 uur Lens 7 - v.c.s.7 G.1 L 6/4.V 2. 
2,30 uur LEJns.10 -Vue 10 G 1 L 6/4 V 2 
2. 30 uur H. D.V. 4 - Lens 11 TEJrrein Zuiderpark 2e ge deel te. ·3.45- uur Lens 12 ~ Vredenburch 14 G 1 L 5/3 V 1 
3-45 uur Lens 13 - R. V.C.15 G 2 L 5/3 V 3 
2.30 uur Lens 14 - D.H.B.R.K.7 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: 
Leus 5 als vorige week Res.H,Mulder(2x) Leider dhr:C.v.d.Beek, .. . · · Lens 6 · H.Cra.-na(2x) ,D.Gootjos,J.Nuyen,H,Suykirbuyk,J,Welling(2x) ,R,v.Boheemen,Cil".v, Velzen,J .':lebbers,A, Janssen,A,Kortekaas, R.Eykelhof. Res.J. de Jongh( 2x) Leider:dhr.H.Dietz. Srunenkomst: 3, - uur Javabrug. 
Lens 7 A.Vorvae.rt,L,Jungschläger,J.Blok,J.v.d.Ley,H.Egberts(2x),R.Wilmot,B.Epskamp, C.Rooduyn, J,Hol t ,R. de Jong,R.Blok,Res.H,Mejan,T.Hoers.chop( 2x) Leider:A.Blok, Lens 10 als vorige week. Res,H.Eggors.Leider:dhr, J,Borsboom. Lens 11 als vorige 17eek.Res.R.v,'llassem,R.Kraanen. L0ider:dhr,P.Huis. Samenkomst:2,- ui:ir"ingang terrein Zuiderpark 2e ged,(achter A.D.O.) Lens 12 A,Tinnenbroek,G,Cromberge,G,Bruinsma,L.de Jongh,F.v.Baggum,P.de Vries,L.Huis, M. de Wit ,A.Ha.-nbrook, R.Peters,L, v.d. Velde.Hes, W.Kou.venhoven( 2e) Leider:J,. v,Hulst. Lens 13 C.Groen,G,Duyvenstein,Th,Thomassen,B,v.d.Sprong,A.v,Essen,B.de Vries,P,Klein Bretoler,J.Kaandorp,F.v.d,Berg,T,Janssen,G,Vervaart.Res,P.Blanken.Leider: dhr. P, Epskamp. 
Lens 14 E.v.d.Broek,P.Manders,C.Lamot,H,v,Domburg,P,.F,de

1
Haan,J.Demeyer,J,Schutte,H. Rientjes,A,Jehee,C.Blok,Res,H.Dankers,P,v.Dijk. Leider:dhr.A.Bogisch, 
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---------------------------------- •... ---------------------------------m:i.akt worden door een eigen speler., die do bäl' van richting vCa'randordo. Het enige go0de schot, dat we konden noteren kwam van de voet van ·rlil 1forheul, dat echtor juist over vlo::,g. ,_,:: · · · r,!ogon wij nog vermoldon, dat ons inziens beslist een sterker formatie op do grasmat gebracht. kan worden. 
Leas 3 dood het boter. U leest hot relaas v·an Cor i'aetors. In een zoor aardige wedstrijd heeft Lans 3 do eorsto belangrijke punten v0rgaard. Hot sc:,ro verloop was wol zeer vreemd. Na een kwai;:tier l,as hot al 2-0 vo~,r do onzen, beide mal0n een ren van ·Harry Jacobs. Maar 5 minuten voor rust· was do voorsprong verdwenen en de stand ,;1as 3-2 vonr Olive·, doc,r enige misverstanden in de verdediging, on goed doorzett1;;n van d~ Oliv00' a2nval. Ma~r nog V')')r rust was de stand door He.ns Roodtiyn weer in .:,vonviicht gëibracht. In de tweedo helft zag het or naar uit dat h0t aen g0lijk spul z,.,u wordJn, maar Frans Burghouwt dacht 3r anders ovor on schoot via oon boen van eon der achtorspolers p.ard in. 4-.î voar Lens dus.. •· Ëon good genoT,Gn corn0r deed do bal wodorom bij Frans Burghouwt b.3landen, dio onhoudbaar togen h0t not koptè. 5-3. In do allerlaatste miirnut word hot noc 5-4 C:osr uon d2.vur0n6. schot van do Oliveo rochtsbinnon., maar vord-:.r liot Lons h0t niet mcwr ko:nen. ,lost nois to vormddon, de.t ur 5 ope:cstoldo spekr::; afgoschrovon hadden on dat. allos op de eerste cc,mpctitio zondag, Een ve_,g tekcm .. ; •• 1 Lens 4 b0gon in du wedstrijd togen ~uno 3 mot oni6o aanvallen. Ondanks do togonv1ind konden we eon 1-0 voorspromg nomen. Het duurde och tor· niet lanu of het vms 2-1 voor Duno, met vmlke stand tevens d"' rust aanbrak. Na de pauze eon voortdur0nd aanvallend Duno, ,dat do stand tot 5-1 in haar vo•3rdool kon opvoarc,n, Da laatste 10 minuten kwam Lans pas in acti.:, .Jn kon d.:, 0indstand tot 5-4 torug bren6on, h<llaas n0t te weinig om 001J puntje, over to houden, DG doelpunten worden gosco:ird door L.Janssen (2x) Hnns· Veläink ;:,n A,d0 Jonr,;. Lens 5 Eon zoor onsamenhangend spulend Lons 5 heeft een verdiondo ne-. d;;;:laag ;:;blodon. tl.V .C. was v~n hot oorsto fluitsignaal af al diroct v.sal storker, wat ook al spoGc'.ig cJe dubbalblarikG stand deod wijzigen. Jos Jager, diu v-o,)r de vorandoring eens op de spilplaats op0r0ordo werd onrogl0mentair in de rug gedu~rj, waardoor zijn directe tegenstander ruim ba~.n krec:;; on· inschoot 1-0. 

Vlak vo0r rust vmrd het ;,.l 2-0 door .Jon onhoudbaar schot. Mocht L.:ins vo,'.!r rust nog tot tegenacties kom;:;n, .na rust was de fut or helemaal uit. A{Woors on M.Hc,.;rschop .lociorden he.rà in vigon tcuwGn, waardoor R"V .c. noi3al GO~dkoop aan 00n royala uindstanè. kwam. Mot oun·homogoner elftal zal hot do komende comp"titia stellig botar g:1an. C) .1 
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--- ---------------------· .-------------------------------------Van het w0dstri.idfront. V/at komen ga_at: . 

Lens 1 wacht na do teleurstollonde nedorlaag tegen ESDO opnieuw eon zeor zwaro opcavo en wol togen PDi( aan do Duinlaan. PDK is nooit eei gom'lkkolijko tegenstander voor Lens 1 geweast, 110 varw2.chten ook di1 keer zwara tog,mstand. Slechts door all0s to govon · kl.n Lons '! zogev ior<Jnd uit dit troffen komen, wo hopen dat dit dan· ook zal gaoourGr Suksos mannen en zot 'mop! 
Het tweede start hot nieuwe seizo:in met 0en uitwedstrijd tGg,in het ~ tijd moeilijkG GDA. Vlo hopen dat Lens 2 00k dit seizoen weer ovGn fc van zich af zal bij ten als hot voorgaand:;, dan zion wo c:1.o komende strijd mot vertrouwen tocemoet. 
bons 3 go~d ,:;estG.rt, ontmoet Concordia 2 op eigen grond. W,;, goven LG J in dit dw,l wol de, roste kansen, vooral als do defensie boter slui dan j.l. zondac. ' Hot vierde gaat naar Spo~rwijk 3 on zal da&r bepaald goon 1~emaklmlij midda~ h.:;bbon. Toch Gcl'won wcJ dat hot. vierde in staat moet worden g ''\cht GGn puntje aan deze wodstriJ.d ovor to houden. . 

. Lens 5 speelt thuis tegen v;estorkwartier 7, eon tegnstandor die Lans vaak· voor r.io0ilijkhoden plaatst. Hopelijk herstelt ons vijfde zich van de j .1. zondag golod;1n n,:,c{orlaag on l'lat het zien waartoe Lens 5 in staat is. ' · Het zesde gaat"naar B!'!r 3 en zal daaraan de handen echt wol vol hebbc Het zalons meevallen als er één puntje uit kan worden eesleopt. Len.!LZ tenslotte speelt thuis tc,gon Adelaars 2. We verwachten dat om kampioensteam van verleden seizoen zich heus wel zal herstellen en wi weet lukt dat a.s. zondag al. 
---------------Topscorersli,i st·. · .• , .• ' Het ligt in de budoeling van de redactie, het komende seizoen een lij van topscores aan tq.,leggen,. In de trant·van·de'lijsten die 's m'llinda .in diverse kranten te a2.nschouwen zijn. Zo kunnen Wij U op de hoogte h•mden van Lens 'scherpschutters.· 

Wij hopen 0p de meodewerking ván de aanvoerders van alle seniorelftnl Hieronder volgt dan het resultaat van.de eerste competitie zondag. Voor do uiteindelijk.:; winnaar(s) zal eon nog nader vast te stellen pr beschikbaar worden gesteld. . , F.Burghouwt.2 doelpunten; L.Janssen 2 do8lpunten; H.Jacobs 2 doelpunt; H.RJoduyn 1 doelpunt; H.Veldink 1 doelpunt; A.de Jong 1 doelpunt. 



DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R. K. V.V. 11 Lenig en Snel" 
ündor rad~ctie van P.Burghouwt, F.v.Dijk, A.Poels. 

38e Jaargang no 4 24 september 1964. 
. , . 

Lens Zakagenda. 
Do: 24 sept: 
Vr: 25 sept: 
Ma: 28 sej:)t: 
Di: 29 sept: 
Wo: 30 sept: 
Do: 1 okt: · 
Ma: 5 okt: 

Juniorentraining. 
Seniorentraining. 
Clubavond; 
Juniorentraining, 
Senioren training. 
Juniorentraining. 
KLAV-.i!RT ASD.tiIV i:. 

--------------------- ·---

Nieuwe donatrice: 
No 314 Mej • E. Koene 
,J;n bi,!llotage: 
No lJ R.V.Meershoek 
No 14 T.J.v.d,Kley 
No J.(i J.T.M.Keetman 
No 16 N,Brand 
Nieuwe leden: 

OFFICIEEL, 

Hertenrade 183. 

28-4-1954. 
12-2-1951. 

9-5-1955 
21-1-1920 

• 
Groene Zijde 5 
Schipborgstraat 79 
Weimarstraat 47a. 
Berenrade 22 

,,. No 438 L.J. A,Jungschläger 14-9-1_920 Zwaardvegersgaarde 4 

.,, No 439 H..J .Fortman 7-9-1950 Oosterhesselenstraat 181 

Bestuurssamenstelling:: .. 
In d~ ~p woensdag 16 s~ptember 1964 gehouden bestuursvergadering zijn

naast de door de algemene., le_denvergadering gekozen voorzitter, dhr. F. 

Mesker,- de functies als volgt verdeela:·E,J,M.Sarolea, le secrete:ris, 

P .J .J ,J .l,leershoek 2e secretaris, C. Veldink le penningmeester, L.J. A, 

Jungschläger 2e penningmeester, C,A.M.v,d,Beek, materialen commissie, 

A.H.J.v.d.Boogaardt technische commissie, A;v.Gastel junioren commissie, 

R,Blok. 
-------------------

Ere-lidmaatschap. 
Met genoegen voldoen wij aan het verzoek van dhr. L.de Weert 

z1Jn oprechte dank over te brengen aan het bestuur voor het initiatief 

tot het verlenen van het ere-lidmaatschap en· aan de algemene vergade-
ring van de benoeming als zodanig.· · · ·· 

Redactiomele overpeinzingen. 
Na de minder optimistische geluiden over de seniorenresultaten van· ci.e 

vorige week, kunnen wij deze ,vJeak ean weinig opwekkender geluid latan 

horon. Alle alftallon moesten het onderspit delven, alleen het vierde 

wist een overwinning te boeken· en het vijfde behaalde eon gelijkspel. 
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------------- --~----~ ----

Over de oorzaken van deze slechte resultaten kunnen we kört•zijn, 
Afgelopen zondag waren er liefst,9 afschrijvingen en kwamen boven
dien 5 spelers zonder bericht van verhindering niet opdagen, Dit 
had tot gevolg dat diverse elftallen sterk gewijzigd binnen de lij
nen moesten verschijnen, het zesde met 9 man ·!'iantrad·en verschillen
de spelers twëe wedstrijden moesten spelen, zoals de heren Brochard 
Jager en Witting. Deze spelers verdienen een extra pluim voör hun 
bereidwilligheid. Wat de wijzigingen in de elftallen aangaat, viel 
ons speciaal op dat van het derde elftal, dat de vorige week een'5-4 
overwinning wist te bevechten, nog maar 3 spelers over waren. Het•is 
dus zaak om niet te gauw af te schrijven en zeker· niet zonder reden· 
weg te blijven, Dan moeten de suksessen vanzelf komen, 

de Redactie. 

De sporttoto. 
Dit keer weer goed nieuws van de Toto-secretaris, hij dealde ons n.l. 
glunderend moe dat ar weer enkele prijswinnaars in onze gelederen, te 
note·ren zijn, zowel bij de goaltips als bij Toto no 5, Een reden te 
meer om zondag allemaal weer mee te doen in toto 6, want het· geluk 
ken ook .!1 gunstig gezind zijn. ~ 

--------------
Uitslagen 19 en 20 seotamb3r 19~. 
Senioren: PDK 1 - Lens 1 3-1; GDA 3 - Lens 2 2-0; Lens 3 - Concor
dia 2 6--8; Spoorwijk 3 - Lens 4 2-3; Lans 5 - Wcstorkwartièr 7 .3-3; 
BMT.3 - Lans 6 13-0!!!; Lens 7 - Adelaars 2 1-3 • 
. ·Junioren: .Lens· 1 -: HBS 1 1-2; Velo 2 - Lens 2 0-2; Lens 3 - : Quick
Steps ·4 4:..1; Lens 5 - Quick 6 1-1; Gr,Willem II Vac 5 - Lans 6 1-7; 
Léns 7 - VOS 7 0-8; Lens 8 - LVSJ 3 4-1; Lens 10 - VUC 10 5-0; 
HDV 4 - Lens 11 0-7; Lens 12,-.Vredenburch 14 5-0; Lens'l.3 - dVC 15 
3-1; Lens 14 - DHBRK 7 2-3, 
Pupillen:Lens 1 - ADO 1 2-1; Westlandia 1 - Lens 2 4-1; Lens 3 -
Die Haghe 2 2-0; Lens 4 - KMD 1 1-0; Spoorwijk 2 - Lens 5 2~3; Ce
leritas 6 - Lens 6 2-l(vr.) 

--------------------
Van het wedstri.jdfront I 

Lensl heeft wederom teleurgesteld, We zullen U verdere gegevens ont
houden. 
Lens 2 is evenals onze voortrekkers slecht gestart. In het begin zag 
het er echter nog niet. zo. somber uit, GDA was sterker, inderdaad, maar 
de Lensverdediging wist het hoofd koel te houden, hoewel Vrouwe Fortu
na nu en dan zoetjes glimlachte. Na rdst scheen Lens een dieptepunt be
reikt te hebben. 2 Prachtige goals van GDA en het lot was beslist. Ver
meldenswaard is nog, dat Rob de Waart (in schitterende vorm) een pe

nalty wist te keren. 



PROGRAMl'{JA SENIOREN VOOR ZONDAG 27 SEPTEMBER 1964, 

2.- uur 
12.- uur 
2.- uur 
2.- uur 

12.- uur 

- Moordrecht 1 
- Scheveningen 2 
- VIOS 5 - -
- Lens 5 
- B.T.C, 3 

' 'Veld 1 Geb. 1 Lok.6 - 4 
Veld 1 Geb. 1 Lok,5 - 3 
Vei-à: .2 Geb. 2 Lok. 5 - 3 
GemSportpark Brasserskade 
Veld 2 Geb. 2 Lok. 5 - ··Y-

Lens 1 
LenS 2 
LenS 4 
D.V.C. 2 
Lens 6 
Lens 3 en Lens 7 vrij. 

DE OPSTELLINGEN: 
'· 

Lens 1: C.v.d.Beek, H.Haket, G,Kemperman, H.Rooduyn, L.Hendrichs, W.v. 
Eyden, L.Riemen, G, Verhaar. Res.: H.Dietz, R.de Waart, M.Zilf-
hout. Samenkomst: 1.- uur Clubgebouw. . . 

Lens 2: R. de VI aart, R.Blok, H.Kemper, J. v ,Dijk, W ,Hans en, J ;v. d.Knaap, 
W.Stoové, M.Zilfhout, Th.v.Kleef, B.Hendrichs, H.Jacobs, 
Res.: F.Burghouwt, B.Steyn, Leider: dhr. L; ·te Mey. Grensrech-
ter: B. Steyn. · . · '-

Lens 4:_P.Gulikers, L.Hanssen, C.Veldink, A.v.d,Beek, J.v.Dissel, Nde 
,, · Gruyter';P,Burghouwt, J,Helwig, J.Witti:ng, J:Veldink, W.Burg

houwt. Res.: A.Welling, C.de Heer, L.llrartens. Grensrechter:. 
L. Mart em. · - · 

Lens 5: A.Verbarendse, F.Duym, M.Heerschop, A,v,Weers, F.v.Dijk, G.Je
hee, J.v,Bussel, R,Schlüter, J.Jager, A,de Jong, J.Brochard. 
Res.: W,Eggers, C v.d.Geld, E.Warmerdam, Grensrechter: E.Vlar
merdam. 

Lens 6: M,Suykerbuyk, Th.v.Domburg, F.v.Bijnen, A.v.Egmond, F.v.d.Beek, 
F.Veelbehr, R,Gelauff, F.Wubben, J.de Boer, H.Blanken. 
Res,: J,Hoek, J.Holt, W.Krapels, R.v.d.Wal. Grensrechter: 
W ,Krapels. . 

AFSCHRIJVINGEN vóór vrijdagavond 9 uur aan de Heer J.Linneweever, 
Slijkeinde 21, tel. 639090, 

WEGENS NIET-OPKOMEN worden E.Warmerdam, R.v.d.Wal, W,Krapels en L,Mar
tens voor twee wedstrijden als reserve opgesteld. 
De reservebeurten van M.Davis zijn 9busievelijk opgelegd en 
komen dus te vervallen. • ECO. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 27 SEPTEMBER. 
1.15 uur Vredenburch 1 Lens 1 Terrein v.Vredenburchweg 
1.45 uur Lens 2 - Quick Steps 2 G 2 L 6/4 V 3 
3.-- uur O.S.C, 3 - Lens 8 Terrein Hoekwaterstraat 
DE OPSTELLINGEN: ', 

Lens 1: als vorige week Res.: H.v.Leur, J.Verhaar. Leider: dhr. A.v. 
Gastel. Samenkoms~1.- uur op het Vredenburchterrein. 

Lens 2: J.de Waart, J.Groothuizen, R.v.Acker, C.v.Boheemen, H,Rothkrans 
(2 x), N.Koot, F.Straathof, R.de Groot, W.Eijkelhof, J.Middeldorp, · 
J.Heins. Res.: R,Brandenburg, S.Tettero. Leider: Br. Theoticus. 

Lens 8: H.Crama, L.Jungschläger, A.Duijm, J,v.d.Zalm, T,Heerschop, H,Ver
. · barendse, H,Hassing, C.Rooduijn, J.de Jongh, F,Herremans, G.Ste

vens. Res.: J,Mejan, J.lVIulder. Samenkomst: 2.15 uur Véluweplein 
voor de school. 

_._PROGRÄiviMA JUNIOREN VÓOR -ZATERDAG 26 SEPTEMBER. 

3.45 uur Ra.va 5 
3,45uur Lens 6 
2.30 uur-Lens 10 

"3 ;45 uur 'Lens 11 -· 
2,30 uur Quick 14 
2.30 uur Lens 13 
3,45 uur Lens 14 
2.30 uur Lens 15 
DE OPSTELLINGEN: 

- Lens 5 Terrein Zuiderpark 
die Haghe 5 G 1 L 5/3 V.1 

- Laakkwartier 9 G 1 L 6/4 V 1 
G.D.S. 8 · G- 1 L 6/4 V 2 

- Lens 12 Terrein de Savornin Lohmanlaan 
- Celeritas 7 G 2 L 5/3 V 2 
- V.V.P. 12 G 2 L 6/4 V 3 
- Lens 16 G 2 L 6/5 V 3 

Lens 5: als vorige week. Res.: J,lV!ulder. Leider: dhr. C.v.d.Beek. 
Samenkomst: 3.30 uur op het Rava - VVP - terrein. 

Lens 6: als vorige week met H.Egberts i.p.v. H.Crama. Res.: J.Blok. 
Leider: dhr. H.Dietz. --

Lens 10:W.Kouwe:nhoven, B.Kool (2 x), J.Colpa, P.Murkes, D.Holt, P.de 
Jongh; A.Hop, .G.de Hoogd, E.Bakkers, J.Fretz, W.Keetman. 
Res.; R.v.Berlo (2 x). Leider: dhr. J.Borsboom. 

Lens 11:R.v.Berlo (2 x), J,Schouw, C.Grimbergen, B.Luste:nhouwer, H.Over
-· beek, B.v.d.Sprong, B.Hoogeveen, Th,Hoefnagel, ·A.Luscuere, 

H.Bijstervelct, A.Bilderbeek. Res.: 'B.Kool (2 x). Leider: dhr. 
P,Huis. 



Lens 12: A. Tinne broek, G·;Crombèrge·, G~·Bruinsma·; ·L, de ·Jongh·;-· F. v·; Bag
gum, P,de Vries, L'.Huis, M.de Wit, H.Eggers, R,Peters, 
L.v.d.Velde. Res,: A.Hambrook. Leider: dhr. L,v.Hulst. 
Samenkomst: 1.50 uur Leyweg hoek Hengelolaa.n,. 

Lens 13: C.Groen, G.Duivesteijn, A.Jehee, P,KleinBreteler, A.v.Es
sen, · B,de Vries, G,Vervaart, R.v.Wassem, F.v.d.Berg, 
T. Janssen, J .Kaandorp. Res.: R.Kraanen. Leider: dhr. P. 
Epskamp. - • 

Lens 14: E.v.d.Broek, P.Manders, C.Lamot, H.v.Domburg, P;-v,Di-jk,···· 
P.de Haan, J.Demeijer, J.Schutte, H.Rientjes, J.Hokke, 
C.Blok. Leider: dhr. A.Bogisch •. · . 

Lens 15: P.Miltenburg, P.Blanken, P.Bremmer, R.Geur,t.sen, F.de Heer, 
C,de Graaf, F.Klink, A.Hoek, M.Koppenöl, C.,v.Deelen, E.de 
Groot. Leider: dhr. C.Kras. · · · · 

Lens 16: N,Hoefnagel, H.Dankers, A.v.d.Ley, H.Nadorp, W.Scho_ltens, 
Th.Thomassen, G.Kuijpers, N.Dijsselbloem, R,Hoefnagel, 
B.v.d.Putten, J .Poels. · · 

PROGRAMMJr'-PUP,lLLEN . VOOR ZATERDAG 2 6 SEPTEMBER. 
1.45 uur v.c.s. P 1 - Lens P 1 Terrein Dedemsvaartweg 
1 • 45 uur Lens P 2 - Ooievaars P 2 ·· G 1 L 5/3 V 1 
1.45 uur Vredenburch P2 - Lens P 3 Terrein van Vredenburchweg 
1,45 uur Lens P 4 ·· - Quick Steps P 3 G 2 L 6/4 V 3 •· 
1.45 uur Lens P 5 - Lens P 6 G 1 L 6/5 V 2 
DE OPSTELLINGEN: 
Lens P • f: als vorige week. Leider: dhr. A,v.G/:l,stel. Samenkomst: 

1.20 uur bij ons·cltibgebouw.· 
Lens P 2: P,Verheesen, H.v.Berlo, H.Rimmelzwaan, A.Jungschläger, 

R,Hoefnagel, R.Kooke, P.Hop, W.Englebert, B.v.d.Putten, 
B,KleinBreteler, P.v.Doeveren, Res,: J.Meijers. 
Leider: dhr. L.Pinkse. --

Lens P 3: R,Bos, Th.Booms,'"J,Ke,etman, F.de Kleijn, E.Verschoor, 
H.v.Dam, P,Heijnen, R.v.d,Horst, G.Trommelen, C,Blom, 
C,Stapel. Res.: Th.v.d.Aardweg. Leider: dhr. J.v.d.Knaap. 
Samenkomst: 1,10 uur bij de hoofdingang van het ADO-veld. 

Lens P 4: H.Wouters, F.Teunissen, B.v.Gorkum, .J.v.d.Ende, W.v.d.Ham, 
G.Vink, F,de Vos, H,óchwah, H.Pechler, R.Wouters, B.de 
Haas. Res.: C.Visser. Leider: dhr. G,Kemperman. 

Lens P 5: R.v.d,Meer, H.Janmaat, C.Versseput, P.v d.Steen, B.Hoef
nagel, P.Raaymak~rs, .M.Teunis, R.Vinkesteijn, J.Asselman, 
L.v.d.Meer, M.v.Dorp. Res.: P.Egberts. Leider: dhr. J .• Eng-
lebert. --

LenS P 6: P.v.Domburg, E.Booms, R.de Vries', A.Borst, R.Asselman,· · 
H.Overtoom, H,Prenen, P.Booms, C.v.d.Aardweg, G v.Deelen, 
L.Cazander, 

ATTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN! 
AFSCHRIJVINGEN: v66r vrijdagavond 7,30 uur aan dhr. A.v.Gastel, 

Tomatenstraat 166, tel. 33 99 QO (telefonisch al
le en ·vri j"dagavond tussen 6. 30 en 7. 30· uur) • 

Wegens het maken van opmerkingen tegen de scheidsrechter wordt 
J. Verhaar deze week als reserve opgesteld.· 

TRAINING A-KLASSERS: de training van Lens 1 en 2 op donderdag be
gint voortaan om 8.15 uur (keepers om 7,30 uur). 
Als het veld afgekeurd is (informeren tussen 6.
en 6.30 uur onder nummer 33 99 00) is er training 
in de zaal Herschelstraat en wel: 
voor Lens 1 van 8,15 -·9,45 uur 
voor Lens 2 van 7,- - 8.15 uur. 

MATERIAALUITGIFTE deze week door dhr. J.Borsboom om 1.45 uur, door 
Br. The oticus om 2. 30 uur ( ook het inleveren van· ·de··· 
pupillenballen) en verder door dhr. A.v.Gastel. 

DE RESULTATEN NA DE TWEEDE ROJ\TDE 

A-klasse 
B-klasse 
C-klasse 
Pupillen 

Totaal 

Gesp. Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen 
6 5 0 1 10 21- 3 
3 3 3 1 9 20-14 
9 8 0. 1 16 37- 4 

10 6 0 4 12 20-19 

32 22 _, ,3 7 47 ·. 98-40 

Gemid, · 
1. 67 
1;29 
1.78 
1. 20 

1.47 
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Lens 3 speelde een goede en voor deze klasse zeer snelle wedstrijd tegen 

Concordia 2, waarbij het onplezierige feit zich voordeed, dat iedere bal 

die in de buurt vàn ons strafschopgebied kwam, een doelpunt voor de tegen

standers opleverde. Lens was de gehele wedstrijd in de aanval en de uit

stekend spelende voorhoede drukte dit overwicht uit in zes gave treffers. 

Een stuk of tien uitvallen van Concordia leverden echter maar liefst acht 

doelpunten op, zodat deze wedstrijd toch nog voor Lens verloren ging. Op

vallend was de g0ade mentaliteit van Lens, want bij de na. rust opgelopen 

8-.3 achterstand, bleef het hele elftal enthousiast. voor een beter resul ta'lt 

strijden, iets wat we bij Lens niet zo gewand zijn. Onze doelpunten werden 

gescoord door Th.v.Kleaf (3x), H.lîelling (2x), en G.Halleen. 

Lens 4 Nauwelijks was Lens 4 de wedstrijd tegen Spoorwijk 3 begonnen of 

J.Witting gaf ons met een schot de leiding. Binnen 5 min •. verraste W. 

Burghouwt de Spoorwijk keeper en werd de stand 2-0. Ondanks en~ge hache

lijke momentan voor het Lens doel werd dit ook de rust stand. Na de'"rust 

een verwoed aanvallend Spoorwijk, dat 2x kon scoren. In de laats~e 10 min. 

nadat _de keeper P.Gulikers nog een penalty had gestopt, kwam Lens terµg. 

Door J. Witting werd de eindst'and 3-2 in ons voordeel. De eerste overl!in

ning was binnen. 
I:fills 5 In een aardige wedstrijd heoft Lens op het laatste nippertje nog 

een punt moeton afstaan aan Wasterkwartier, Lans begon met de wind in. de 

rug aan een stevig offonsief, dat echter op niets uitliep. V10sterk\•1artier 

ontworstolde zich langzaam ennkv1am zelfs tot aardige tegenaanvallen, die 

echter allemaa.l strandden op de dit keer uitstekende sluit,mde dofensie. 

Toch mocht Lens eenmaal van geluk·spreken, toen een schot van de Wester

kwartier links buiten door Frans v. Dijk op de doellijn kon worden wegge

werkt en nogmaals ingeschoten door de paal werd gekeerd·. Lims schrok zicht

baar en drukte do gasten totaal in de verdediging, waar zij dan ook tot do 

rust niot meer onder vandaan kwamen. J .Jager strafte een fout in de Wester

kwartier achterhoede onberispelijk af en het was 1-0 en tevens rust. N'a. 

rust kwamen de gasten dabig opzetten, mede door de sterke wind. Keeper v. 

Egmond liet de bal los na een corner en het was 1-1. Lens dacht, omdanks 

blessures niet aan een nederlaag en kwam terug. Een uitstekend overstapje 

van Jos Jagor stelde Gerard Jeheo in de gelgenheid er met een hard schot 

2-1 van te maken. Even later werd het zelfs 3-1, toen Frans v.Dijk een 

rush ondernam ·en e0n prachtig0 pass gaf, die Jos Witting even prachtig 

wist te benutten. Helaas moest het hardwerkende Lens elftal de zege toch 

nog uit handen goven, door 2 magistrale blunders van de keeper. Jammer, 

· want eon overwirming was zeer zeker verdiend geweest. " 

Lens 6 stak da loof af deze trfoste voetbalzondag. Roemloos gingen zij met 

vmlliofst 13-0 ton onder. Verdere gegevens ontbreken. Wegblijvers worden 

bedankt voor hun 11 sporti1iliteit11 l l l 

Lens 7 heeft zijn 2e nederlaag te pakken. Ditmaal echter een beslist eer

volle., want het was beslist ge0n schande van het goed àpelende Adelaars 2 
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m0t 1-3 .. te vcrliozcn, Verdi_end was de Adelaars zeg0 zeer zeker, met 
sn0lle en goed opgebouwde aanvallen besto0kten zij onophoudelijk onze 
defensie die echter redelijk goed stand hi0ld. Kort na het begin na-
men Adelaars al de leiding door een schitterend doelpunt van hun rechts 
buitenen vlak voor rust vergrootten zij deze voorsprong door een (o.i.) 
offside doelpunt. Na de pauze trachtte Lens nog wel terug te komen, maar 
de Adelaars defensie gaf niet thuis, een niGuw buitenspel doelpunt-,. 
bracht de stand op 0-3, Nadat H.Naastepad een vrije schop nét ovor had 
geschoten was het tenslotte H. v. W0sting die de Lens eer volkomen redde. 

Van het wedstri.idfront II 
Wat komen gaat: 
Hot e0rste, nog steeds puntloos, ontvangt Moordrecht en zal er in deze_ 
V1edilltrij d toch voor moeten gaan zorgen .dat de eerste winstpunten bin-
nenkomen, Het is toch te gek dat een elftal met 11 op zich toch goede 
voetballers zo'n slechte positie op de ranglijst inneemt, aan deze 
vreemde toestand di_ent een einde :be komen en daarvoor -is een zege op 
Moordrecht noodzakelijk. We rekenen daar dan ook op en hopen maar aat 
onze jongans v0rv1achtingen dienaangaande niet zullen teleurstellen. 
Lens 2 ook nogal teleurstellend ge_start, ontvanet Scheveningen 2 eq_ zal 
het daartegen bepaald niet gemakk0lijk krijgen. Hop0lijk hersteld het 
tweede zich en haalt het zondag beide winstpunten binnen, dat zijn we 
·van hat twe0de immers zo gevmnd! 
ïfot vi.ifde, tot nu toe nie,t imponerend, gaat na'.l.r DVC 2 in Delft. We 
hopen dat Lens 5 spo0dig weer zijn oude vorm zal hervinden en misschien 

· 'GDbeurt dat a.s. zondagal, waardoor weer één ( of misschien twee) punt 
(en) ·aan h0t nog 'schamele totaal wordt to0gevoegd. . 

· Lens 6 dat·zondag zo'n verpletterende nederlaag leed, ontvangt BTC 3 -
al w0ar-eon zware tegenstander. Hcipelijk komt er ditmaal een sterk0re 
formatie. in het. veld,. zodat er nu beter tegenstand geboden kan worden. 

-------------------
BeLüë - Nede.rland. 
D0ze wedstrijd wordt voor het eerst op wo0nsdag 30 s~pt. door de N.T.S. 
uitgazonden. De aanvang van de training is voor deze keer om half zeven. 
Om ! 8 uur kunt U dan de wedstrijd zien in ·ons clubg0bouw. 

Voor de -gang van zak0n tijd0ns de training op woensdagavond brengen wiJ 
de geselecteerde spelers onder d0 aandacht dat het aanvangsuur nog al
tijd is gesteld op hqlf acht. Te laat komen bevordert de training niet 
0n is ook niet plezierig voor hen die wel op tijd aanwezig zijn. 

Topscores: Th.v.Kleef 3x; J,Witting Jx:j F.Burghouwt 2x; L,JMssen 2x; 
H.Jacobs.2x; H.l'lelling 2x •. 

-----------------



D E L E N S R E V U E. 
Weekblad van de R.K.1f.V, 11 Lenif, en Snel" 
Onder redactie van P.Eurghouwt, F.v.Lijk, A.Poels. 

38e Jaar;anG no 5 1 oktober 1964. 

Lens Zakagenda. 
Do: 1 okt: Juniorentraining. 
Vr: 2 okt: Senicrentraininr;, 
Za: 3 okt: Junioren 5-7-10-11-12-13-14- Pupillen 1-2-3-4-5, 
Zo: 4 okt: Senioren 1-2-3-4-6-7~8. Junioren 1-2-3-8. 
Ma: 5 okt: Clubavond. KLAVERJ ASDRIVE. Juniorentraining. 
Di: 6 okt: Juniorentraining. 
Wo: 7 okt: Seniorentraining. Pupillentraining. 
Do: 8 okt: Juniorentraininf• 

MAANDAG 5 OKTOBER KLAVEHJASDRIVE. 

In ballotage : 
No 13 Ji, V .Meershoek 
No 14 T.J.v.d.~lcy 
No 15 J .T .M.Keetman 
No 16 N .Brand 

OFF IC lliEL. 

28-4-1954 
12-2-1951 

9-5-1955 
21-1-1920 

Groene Zijde 5 
Schipborgstraat 79 
V,eimarstraat 47a 
Berenrade 22 

In de 5e Klasse Ris nu ook een achtste elftal ingedeeld en wel samen 
mot: DHB 3; GDS 7; Kranenburg 9; NLS 6; Steeds Vo0rwaarts 5; Texas 7;
Tonegido 7; Triomph 6. 

De samenstelling van de commissies na de Algemene Ledenvergadering 
luidt: 
Elftalcommissie: 
J.Linneweever, H.v.d.Steen, G.v.d.Velde, H.v.Brussel, C.Peeters. 
Redactiecommissie: 
A.Poels, F.v.Dijk, P.Burghouwt. 
Juniorencommissie: 
H.Borsboom, A.v.Gastel, Br.'.Cheoticus; P.Epskamp, G.Kemperman. 
Contactcommissie: · 
H.Dietz; J .Veldink, P.Burghouwt, C.Kras, Vi.Verheul. 
Materialen en terreincommissie: 
C.v.d.Beek, H.v.d.Steen, H;zoet, J.v.d,Knaap, J.Bom, C,Peeters, L.te Mey. 
Technischecommissie: 
H.v.d.Boogaardt, A.v.Gastel, H.v.Brussel. 
Kas commissie : 
l\l,Heerschop, F.Burghouwt, J.Bom, ras. W.Burghouwt. 
Ballotagecommissie: 
Voor senioren 3 leden van de elftalcommissie. Voor junioren 3 leden 
van de Juco. Coen bestuursleden. 
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nJ .ionsen al daze commissies alle mogelijke sukses en ver~mchten van 
alle Lensleden het vert:r:ouwen in dezen en hopen op Uw aller medewerking • 

.tledactio. 
---------------

In memoriam Piot Pellekoorn. 
N,:,. eon langdurig, r;eduldig gedragen lijden is op 18 september Petrus 
Me.rinus Johannes Pollekoorn op 6O-jarige leeftijd overleden. 

/ Voor de meest3 leden is hij een onbekende. Inderdaad moeten wij ver te
ru:;gae.n in de Lensgeschiedenis om ons de activiteiten van Piot Pellekoorn 
te herinneren. Hij was destijds keeper in het eerste elftal, zoals o.a. 
blijkt uit een foto van 1922, opgenomen in Lens' zilveren boek. In zijn 
spel toonde hij een stoicijnse kalmte, in zijn omgang eenvoud en vrien
dolijkhoid. Nu zijn vrouw en kinderen zijn heengaan betreuren, betuigen 
wij hun onze deelneming in hun verlies. Hij· ruste in vrede. 

KLAVER.JASDrtIVE. 
A.S. maandag 5 oktober 8,JQ.uur is hat dan zover. Dan zal namelijk in de 
clubtent oen gezellige klaverjasavond worden georganiseerd ten bate van 
•••••• Uzelf. Het inschrijvingsgeld wordt n.l. in zijn geheel aan prijzen 
besto.èd. Door Uw komst vergroot U dus de te winnen prij zen. 

TOT ZIENS OP DE 5e OKTOBEii. 
De contactcommissie. 

HOE IS JLS•r i~OGELIJK •••.••• 
dat een technisch beslist goed elftal niet in staat is ·over

winningen te boeken. 
Doz~ vraag hebben vele supporters van ons eerste elftal, zich in de af
gelopen weken, beslist meerdere malen gesteld. En vanzelfsprekend worden 
v10rcl::Jn dan allerlei oorzaken genoemd. Indien men het verloop van de wed
strijd anndachtig volgt, zal toch wel duidelijk geworden zijn, dat het 
spel van onze voortrekkers beslist •(tompoloos" is. Zeker er wordt door 
meerdere spelers bepaald har.tl .gewerkt en veel gelopen, maar daardoor 
wordt nog geen "speltempo" verkregen. Dit laatste verkrijgt men alleen,· 
door de bal snel van speler naar speler te verplaatsen. Dat kan natuur~ 
lijk op verschillende manieren gebeuren; met als uitersten "kort spel" 
en "kick and rush". Er zijn evenwel ook tussenvormen. Een· daarvan is het 
gebruik van de ~i.je ruimte. In de gehele wereld 110rden milliarden uit~· 
gegeven voor hot onderzoek van.de.ruimte. Het is daarom onbegrijpelijk 
dat do spelers van het eerste elftal constant .weigeren om de bal in de 
11 ruimte" dus vóór de eigen speler te plaatsen. ·Daardoor· zou de· spelèr · 
gedwongen worden reeds' vroegtijdig te starten en de bal ·-op snelheid te 
bereiken. Nu ontvangt de Lensspeler de bal recht op zijn voeten. Hij moet 
dan do bal afstoppen en proberen zijn directe tegenstander te passeren, · 
het,:;eon dus pro.ktisch stilstaand zal gebeuren.· Indien de tégeristander dan 
eon· goede 11 man11 dek;king to0past, is het passeren geen eenvoudige zaak. 
i.aar ook de medespelers zullen stnstaand moeten afwachten wnt er met. 



PROGRAM!.!A SENIOREN VOOR ZONDAG 4 OKTOBER 1964 
2,- uur Lens 1 - Olivou 1 Veld 1 Geb,1 lok, 6/4 

12,- uur Lens 2 - H.B,3,3 Veld 1 Geb, 1 luk, 5/3 
3,- uur Lens 3 - V;V.P,3 Veld 2 lleb,1 luk. 5/3. 
2,- uur P,D,K,4 - Lens 4 Terrein Duinlctan (einde Spurtlaan) 
1, 15 uur Lens 6 - Kranenburg 4V old 2 · Geb, 2 luk, 5/3 

12,- uur Paraat 5 - Lens 7 Terrein v,Brienenl1.an (einde Wase.weg) 
2, - Kranenburg 9 - Lens 8 Terrein Kijkduinsela:m 

DE OPSTELLINGEN: , " 
Lens 1. e.v. d.Beok ,H.Diei;z ,G.Kemperm:m, H,Haket, L.Hendrièhs ,H.R~oduyn, W. Vénderbos, W. Ver

heul, \V,v.Eijden,J, füi.s, G. Ver)par. Res ,R, de Wa,,rt ,H,Jacobs, W. !lansen, 
Saménkumst: 1,- uur clubgobuuw. -- · · · 

Lens 2 R,de Waart, \V,Hansen,H,Kemper,J, v, Di'jk, J. v.d. Kn?.:.:p,A. Linneweever, \V, Stoové,M, v. 
Zilfhuut,Th,v.Kléef,L,Riemen,H,Jacubs, Res,R,Blok,L.Me.rtons,Loidor:I,.te Mey, 

Lens 3 G.Halleen,L,Hanssen,C,P0eters,J,de Heer,B,Hendrichs,B.Steyn,F.Burghouwt,J,v, 
Kleef ,G.Luoijesteijn,N, Dr.abbe, H. Zoet. Res, L, Janssen;c. de Iio0r, Leider: J. Riemen Sr. 

Lens 4·_ P, Gulikc,rs ,R, Schlüter, C. Veldink,A. v, d.Beer,J .v .. Orssel",N", de Gruijter,P, BurghJuwt, 
J ,Brussel, J. •1i tting,M, Welling, W,Burghuuwt, Ros. J, Voldink,J. Hel wig, 

Lens 6 M.Suijkorbuijk,Th,v.Dumburg,J.Hoek,F,v,d,Beek,A.v.Egmond,J,de. Boer,F.Voolbehr, 
R, Gelauff, F, Wubbon,J .Groenenveld,H.Bl'!.nken."Ros, F, v.Bijnen,A,Klein Bretoler, · 

Lens 7 J, Frijtors, J, v. ïlesting,A.Krol ,R. Becker,"A.Hoppenbruu.1ers ,E. Löwenstoin,A,v, Luxen
burg,R, Wüstef.eld, J ,Jager, H,fü1astepad,H, v. \lesting, Res.A, Bluk, 

Lens 8 D.v.Lieshout,Á,Puels,J,Drust,W,v.d,L'l.an,F,Bierhof;H,Lüling,A.Vinkesteijn,J,llolt, 
· ·C. Kras, WoEggers,H,Lau,Res.J. Smit ,E. Wa.rmerdar.i,C. v.d. Geld. 

Afschrijvingun v66r vrijdagavond 9,- uur .1?.n.dhr. J,Linneweever,Slijkeinde 21,tel: 

PROGRA!fä,A. -SE!HOREN" VOOR ZONDAG 11 OKTOBEH 1964 63.90.90 

2,30 uur H.l,i.S.H.1-Lems 1;RD.va 2-Lens 2;2.- uur Lens 3-D.H.C,7;12.- uur ,tuick 7 -
Lens 4;12.- uur Lens 5 - D.H.B,"LK.2;12,- uur Westerkwartier A-Lens G;Lens 7-IlMT 4; 
12. - uur Lens 8-TriurJph 6. ·· 

Wegens niet-opkomen 1vordt J,llclwig "2 wedstrijden als reserve 0pgestcld, Wegens herhaald 
nict-opkumen wordt R,v,d. ',1al dit seizoen niet meer upgesteld. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 4 OKTOBEJ 1964 
12.- uur Lens 1 - v.u.c.1 

1",45 uur Lens 2~- G.D.S.2 
3,- uur Lens 3 - Velo 4 

12.- uur Lens 8 - Velo 5 
DE OPSTELLINGEN: 

G 2 L 6/4 -V 3 
G 2 L 6/4 V 3 
G 2 L 6/4 V 3 
G 2 L 5/3 V 2 

Lens 1 A.v. d. Leeuw, W, Verbn.r,mdsc,D, v.d. Steen, P.Schouten,H,Mesker, C. v,Egmcnd,G. R'l.'l.phorst, 
. J ,Englebert, F,Mesker,C, v.R1al ,J ,Lukassen.Res. ll. v. Leur,J ,Groothuizen( 2x) 
Leider:dhr,A,v,Gastel, · --

Lens 2 J, de WD.art ,J ,Groothuizen( 2e) ,F. Str.1athof ,c. v.Boheenen,J. Verh<iar,N ,Koot, R, v,Aoker, 
R, de Groot, \11,Eykelhof, R,Brandenburg, J ,l:iddeldorp, tles. J. Lieshout. Leider: Br,Theoticus 

Lons 3 R.Overtoom,M.Broeko,G,IJsebrands,J,JehGe,E,Degener,J.v,Disscl,F,Neecke,S.Tettero, 
G,Cram'1,J,J1111sscn,A,de Brouwer.Res.P.Helvenstein. Leider:dhr,Neocke. 

Lens 8 H,!Jrama( 2x) , L,Jungschl:,.gor,A. Duym, J_, v.d. Z?.lm ,T,Hecrschop,H. Verbarendse ,H,Haosing, 
J ,Muldor,J. de Jongh,F ,Herrcmans, C, Rooduyn. Res, R, Ylilmot Leider: dhr. P,Epskamp. 

--- ----------.------
PROGRA!'.l.!A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 3 OKTOBER 1964 

3,45 uur Lens 5 - A.D.C.10 G 1 L 5/3 V 1 
3,45 uur Lens 7 - M'1:,sdijk 4 G 1 L 6/4 V 2 
3, 45 uur G. D. S. 7 - Lens 10 Terrein Noordweg • 
2.30 uur H.M.S.H,4 - Lens 11 Terrein Vroderustlaan -
3,45 uur Lens 12-Westerkwart.11G 2 L 6/4 V 3 
2,30 uur Lens 13 - lfosterkw, 12 G 2 L 6/4 V 3 
2,30 µu_r Lens 14 -. H.B.S,1:l .. · G 2 L 5/3 V 2 

DE OPSTELLDJGEN: 
ten:, 5 Als bekend, Res.D.Gootjes,R.v.Boheemen. Loider:dhr C.v.d.Beek, 
Lens 7 A, Verv-:art, F. de Winter, J .Blok,J. v.~. Ley, J ,Holt ,H, Crama,B,Epskamp,H.Mejan,G, Stevens 

R,de Jong,R,Blok. Leider:dhr, A,Blok. 
Lens10 Als vorige week met B,Kool, Res,P.v,d,A'.U', Leider'dhr. J.Borsboom. 

Samenkomst: 3, - uur Leyweg hoek Hengelol ---.·m. 
Lens 11 Als vorige weck, Res,G.Cromborgo, Leidcr:dhr: P,Huis, 

Samcnkonst: in{;ang Lens-terrein om 2.- uur. 
Lens 12 B.v. d, Lans ,A.Tinnebroek,G.Bruinsm,1, L, de Jongh,F. v. Ba:;,-;um,B.de Vries ,L. Huis ,M. de 

Wit,H.Eggers,R.Peters,L.v,d.Velde. Res.A,v,d,Loy. Loider:dhr, L,v.Hulst. 
Lems 13 Als vorige wook mot A,Hambrook. Res, F.v.d.Berg,i-1.Scholtcns. Loidor:dhr.Schouw. 
Lens 14 E,v,d.Broek,R.Kraanen,C,Lqmot,P,Bl,mken,P,v.Dijk,P.de Hèm,H,v.Donburg,J,Schi.!.lte, 

H.Rientjes,J.Hokke,C.Blok,Res.J,Demeijer,G.Kuypers,P.Manders. Loider:dhr, A. 
Bogisch. 



PROGRAl,!kA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 3 OKTOBEi:l. 196,i 
1, 4 5 uur Lens P 1 - Velo P 1 G 1 L 6/ 4 V 1 
1,45 uur Vrcdenburgh P1-LcnsP2 Terrein v.Vredenburghweg 
1, 4 5 uur Lens P 3 - R. V, C. F 3 G 2 L 5/3 V 2 
1,45 uur Lens P 4 - V.V.P.F.3 G 2 L 6/4 V 3 
1,45 uur V.C.S.P 3 - Lens P 5 Terrein Dedemsvaartweg, 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens P 1 Als vorige week, Res.B.v~d.Futten. Leider:dhr:A.v,Gastel, 
Lens P 2 R,Bns,H, v. Berlo ,H,Rimmelzvr im,A.Jungschläi;er,R, lj•efn3.ésel, R,Kooke, P. Hop, W. Englc

bert ,B. Klein Breteler, R. v. d, Horst, P, v. Doeveren. ,les ,E. Verschoor,M. v.Dorp, 
Leider: dhr. L. Pinkse·. Samenkomst: 1, - uur voor de hoofdingang ADO tç,rrein, 

Lens P 3 Th,Booms,J.Keetman,J,v.d,Ende,H;~cuters;F,de Kleyn,H.v:Dam,P,Heynen,P.Verheesen, 
G,Trommele ,C,Blom,C.Stapel.Res. R. '.7outers ,c. Visser, Leider: dhr. J, v.d. Knaap, 

Lens P 4 R.v.d.Meer,F,Tcunissen,B.v,Górkui:i,R,dè Vrics,'il,v:,i.Ham,Th.v,d.Aardweg,F,de Vos, 
H, Sohwab ,H.Peohler, J ,!foyers ,B, de Ha ',S, Rcs,E,Booras ,P.Booms, Leider:G,Keraperman, 

Lens P 5 P. v, Dmoburg,C. Ver~eput ,H. Janrarèat, P,Raaymakers ,B,Hoefnagel,R. Vinkesteyn, P.Eg-
. bo·rts,H,Prenon, J ,Assclm'J.n,L,v, d,Moer,P. v, d. Steen. Res .M. Teunis.Leider: dhr. J. 
Englebert.Samenkomst: 1,20 uur clubgebouw Lens, --. · · 

ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN! . 
Afsohrijvingen:v66r vrijd(¾:avond 7,30 uur ag,n dhr:A.v.Gastel,Tomatenstraat 166,tel, 

33.99.oo(tolefonisch allJén vrijd~1avond tussen 6.30 en 7,30 uur) 
Niet-opkomen: wagens niet op-komen in het afgelopen weekeind,e wordt G;Crombergo twee

maal als reserve opges~eld.J,Lieshout krijgt wegens niet opkomen even
eens twee reservebeurten. 

Reserve-programma:Nu het zaterdag regende, w~rd er van vele kanten gevr:ngd:"is er dit 
jr~ar geen reserve programma?"Wees g0rust: ook dit j3...:..r kont er weer het 
wekelijkse reservaprogra.mma. Ma,,r dat k= nog een p.'lar weken duren.En 
laten we hopen, dat we het voorlopig niet nodig hebben! 

Materiaaluitgifte:Uitgifte om 1,45 en 2,30 uur door dhr. J,Borsboom. Verder(ook het in
- leveren van de pupi'llenballen) dhr. A.v. Gastel.. -

Eigen ballen: De 1 .atste tijd komen er regelmatig jongens met een Gigcn bal op het 
veld. Dit heeft enkele malen aanleiding gegeven tot vernarring bij de 
controle van het spelmateriatl.Bovendien houdt onze terreinmeester bij de 
uitgang vm het lmlc veld eon ·,m ,kz 1am oogje in het zeil of er niemand met 
ballen er van door ga~t. En dat kan natuurlijk niet als er jongens met 
een eigen bal rondlopen, Het meebrengen van een eigen bal is dus verder 
verboden. .,, 

PROGillil!i!2A JUNIOREN on PUPILLEN voor 10 en 11 OKTOBER 1964 
Lens 1 - D,ll,L,;G,D,A.2-Lens 2;Lens 3-V.V,P.3;Lens A-Adelaars 13 
Bl:mw Zwart 6-Lcns 5;Wi. helmus 6-Lens 6;Lens 7-Hestlandia 7;H.V,V.8 - Lens 10; 
Lens 11-Celeritas 13;il.,V.C.14-Lens 12;Duindorp SV 9-Lens 14;Vios 8-Lens 15; 
Voorburg 3-Lens16. 
L·,-:.kkwartier P1-Lens P1 ;Lens P2-Rijswijk P1 ;Flamingo's 2-Lens P3;Lens P5-
Spoor1üjk 2 

STAND NA DE 3è R©NDE 
A klasse 8 6 0 2 12 25-5 1.50 
B - klasse 9-5-3- 1 1.3 27-15 1.44 
C - klasse 14-13-0 - 1 26 69-10 1.86 
Pupillen 13 - 8 - 1 - 4 17 28-20 1.23 

Totaal 44 -32 - 4 - 8 - 68 149-50 1.54 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

.,., 

--,,., 
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Van het w8dstri.idfront.· · 
Lens 1 heeft ook zijn Je competitiewedstrijd verloren. Ondanks een 
teqhnisch overwicht van Lens was Hoordrecht van meet af aan veel ge
gevaarlijker. Wat onze j ongen·s ook probeerde, het duurde veel te lang 
en de afwerking liet alles te wensen over. Een uitval van Moordrecht 
en het aas 0-1, met v1elke stand tevèns de rust aanbrak. Na rust een
zelfde spelbeeld. Moordrecht ;,ist er zelfs 3-0 van te maken eer Koos 
Ras kon doorzetten en een tegenpunt kon laten aantekenen. Maar l,!oor
drecht had zijn an tv,oord klaar 1-4. V/il v .Eydon kon in eon fol offen
sief, (dat veel te laat kwam) de stand een iets rndelijk aanzien geven, 
maar· Lens bleef zonder punten. · 
Lens 2 bleef ook zonder punten. In het begin zag het daar echter geheel 
niet naar uit. Lens speelde in die periode enthousiast en bij vlagen 
goed voetbal. De voorhoede kreeg legio kansen, die echter allen vak
kundig om zeep werden gebracht. Toen nam Scheveningen onverwachts de 
leiding, wa~.rmee men tevens thee kon gaan drinken. Na rust 11 brak11 

Lens (een echt afknappertje) en kon Scheveningen achter elkaar prijs 
schieten. Dij do stand. 5-0 wist Lens eindelijk tegen te scoren. Hans 
v.Dijk brak handig door en schoot onhoudbaar tegen hot net 5-1 dus 
de eindstand. 
Lens 3 had een vrije middag. 
Lens L, heeft in zijn 2e wedsiilrijd de volle winst weten te behalen op 
VIOS 5. Het begin was nogal ongelukkig voor de VIOS keeper, deze ]mam 
n.l. in botsing met een van onze voorwaartsen en moest het veld verla
ten. In de eerste helft doelpunten wc.allebei 2x, zodat na de rust met 
gelijke kansen kon ~orden begonnen, In de tweede helft was Lens over
wegend in de meerderheid. Van d0 vele kansen werden er slechts 2 benut, 
zodat de eindstand 4-2 werd. De scherpschutters waren deze keer: W. 

Burghouwt (2x), M.V:elling en J .<iitting. . · 
Lens 5 heeft de vorm van vorig jaar nog altijd niet te pakken. In Delft 
moesten zij zelfs mot een fikse nederlaag genoegen nemen. De eerste 
helft gaf een vrij eenzijdig spelbeeld te zien. ~VC speelde beter en 
kon rustig een royale voorspron~ nemen, mede door enmge fouten in de 
verdediging. ,;Jet de rust keek Lens al, tegen eon 5-0 achterstand aan. 
Het pleit voor de instelling, dat DVC er na rust bijna niet meer aan te 
pas lCT1am. lll spoedig was het 5-1 toen Jos Jager bijzonder verrassend 
inschoot. Een prachtig schot van Aad de Jong kon de Delftse keeper 
ternauwernood uit zijn kooi ranselen. Lens bleef in de 2e helft ster
ker, maar enig ploe5-verband was zoek. Zelfs gelukte het de bijzonder 
bevroeglijke DVC midvoor nog er 6-1 van te maken, voor de uitstekende 
scheidsrechter het einde blies aan deze zeer sportieve strijd, waar 
DVC een verdiende maar stellig geflatteerde overwinning aan over hield. 
Stand topscore~: 
J .Witting 4x; V/.Burghouwt Jx; M.Welling Jx; Th.v.Kleef Jx; F.Burghouv1t 
2x; L.Janssen 2x;· H.Jacobs 2x. 
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Qe bal gaat gebeuren, Hij kan töch verwachten, dat hij de bal voor zijn 
voeten zal ontvangen, Om het 11 speltempo 11 op te voeren zullen op de eor
sto plaats de beide binnenspelers en de kanthalfs de 11 diepto 11 on cross
pass moeten gaan toepassen. 
Zonc,ar, j ,1, is toch wel duidelijk gebleken, dat de gevaarlijke momenten 
ontstonden, wanneer onze voorwaartsen op snelheid ontvingen. Dan ook kwa
m,m er voor d0 buitensp0lers goode voorzetten, waarvan enkole, bij een 
beetje meer geluk, met een mooi doelpunt zouden zijn bekroond. Of alle 
spelers, die thans zijn opgesteld, in staat zijn het "speltempo" op te 
voeren is een vraag die do elftalcommissie de nodige hoofdbrekens zal 
kosten. Natuurlijk is hot mogelijk to blijven volhouden in kort en mooi 
voetbalspel. Ook daarmede zijn suksossen te behalen. Dan zal de bal ech
ter zeker 4x zo snel, als tot nu toe, van voet tot voet moeten gaan. 
Dan kan men bereiken dat de tegenstender van het "kastje naar do muur" 
ie.at lopen. Maar dat vereist oneindig veei oefening, en van alle spelers, 
bijzonder technische gaven. Gezien het speltype van onze tegenstanders 
kan het voor obs eerste dan wel eens eon heel moeilijk seizoen worden. 

"Betweter". 

Stencilclub ••..•.••. 
Gnè2.nks da vele publicaties over hulp bij de.stencilclub hebben wij nog 
geen enkele vrijwilliger bereid gevonden, om op de dinsdagavond l½ uur 
voor zijn of haar club over te hebben. En als U weet, dat onze vereni
[;in0: een dikke 4CO leden en 300 donateurs bezit vraag ik U evenals de 
11:~0t11eter11 Hoe is het mogelijk ••••••.••• 

F.v.Dijk. 
P.é,. Mocht U bereid zijn een uurtje vrij te maken voor Lens op dinsdag
avond (toch een slecht T.V. programma), schrijft U dan even een briefje 
aan een van onze bestuursleden. 

. · Bij voorbaat dank. · 
fiij hebben de broeders (met name Br.Bernardo ) bereid gevonden 1 of 2 
keer het stencilwerk te verrichten. Is dit niet het mooiste voorbeeld, 
dat U maar kunt hebben??"?? · 
Broeders heel, héél hartelijk dank. 

Uitslagen van zondag 27 september 1964, 
S.::nioran:Lens 1 - Moordrecht 1 2-4; Lens 2 - Scheveningen 2 1-5; Lens 
4 - VIOS 5 4-2; DVC 2 - Lens 5 6-1; Lens 6 - BTC 2 2-5, 
Junioren: Vredenburch 1 - Lens 1 C-4; Lens 2 - Quick Steps 2 0-2; RAVA 
5 - Lens 5 afg.; Lens 6 - die Haghe 5 4-1; OSC 3 - Lens 8 0-3; Lens 
10 - Laakkwartier 9 3-2; Lens 11 - GDS 8 11-0; Quick 14 - Lens 12 1-5; 
Lens 13 - Celeritas 7 B-0; Lens 14 - VVP 12 5-3, 
Pupillen:VCS 1 - Lens 1 1-1; Lens 2 - Ooievaars 1 :,-o; Vredenb. 2 -
Lens 3 0-4; Lens 4 - Quick Steps 3 Quic~ Stops niet opgekomen, 
Lens 5 - Lens 6 0--1. 

------------------



D E L E N S R E V U E, 
1'.eekblad van de H.K.V.V •11 Lenig en Snel" 
_.cnde:r: redactie van P.Burghouwt, F .v ,Dijk, A.Poels. 

38e Jaargang no 6 8 oktober 1964, 

Lens' Zakagenda. 
Do; 8 okt; Juniorentraining. 
Vr: 9 okt: Seniorentraining. 
Za: 10 okt: Junioren 5-6-7-10-ll-12-14-15-16. Pupillen 1-2-3-5, 
Zo: 11 okt: Senioren 1 t/m 8. Junioren 1-2-3-8, 
Ma: 12 okt: Clu6avond. Juniorentraining. 
Di: 13 okt: Juniorentraining. · 
Wç,: 14 okt: Seniorentraining. Pupillentraining. 
Lo: 15 okt: Juniorentraining, 
Vr: 16 okt: Seniorentraining, 

In ballotage: 
No l'.7 A,G.r,r. V .Schie 
No 13 Verspaandonk 
Nieuwe leden: 

OFFICIEEL. 

17-12-1944 
23- 8-1954 

Groenesteinstraat 16 
Valkenboschkade 601, 

'No 436 L,F,v.Hulst 
, No '437 P .J .Huls · 
.,,. No 438 R,J .Fortman 
-No 439 A,Kleywegt 

9-3-1923 
7-9-1950 

28- 9-1956 
14-9-1920 
. 9- 5-1955 
20-3-1952 

668699 v:olweversgaarde 369 
Hengelolaan 1045 
Oosterhesselenstraat 181 
De Rade 36 

_No 440 L.J ,A.Jungschläger 
~ No 441 J .Th.1,1.Keetman 
, No 442 R,C .J • v ;d.Meer 
-,,No 443 A.F.G.v.d;Meer 
, No 444 H.Schutte 

No 445 R.v ,Meershoek 
No 446 Th,J.v.d.Kley 
No 447 A.J .M.Barnhoorn 
Nieuwe donateurs: 
No 308 J.Sinjorgo 
No 309 Mej: H.M.Otto 
No 310 R.v.Ballegooyen 
No 3ll Mej. D.Blommèrs 
No 312 Mej. T,v.d,Kamp 
No 313 Mej, ·L.Versleys 
No 314 Mej. E.Koene 

Zwàardvegersgaarde 4 · 666737 
Weimarstraat 47a- 333229 
R.aaphorstlaan 202 393139 

9-11-1953 
22-7-1954 
28-4-1954 
12- 2-1951 
4-10-1939 

Haaphórstlaan 202 
De Gaarde 143 
Groene Zijde 5 
Schipborgstraat 79 
Otterrade 20 

Melis Stokelaan 2448 
Mackaystraat 2b 
de Genestetlaan 55 
Middenstede 80 

· Melis Stokelaan 534 
Mechelsestraat 16 
Hertonrade 183 

669778 
361058 

676854 

Redactionele overpainzingeJl.!_ . 
Eindelijk kunnen we een wat optimistischer geluid laten horen aangaan
de de prestaties van onze seniorelftallen. Het eerste viist eindelijk 
het zoet der overwinning te smakem., in een goed gespeelde wedstrijd 
die alle reden izeeft tot optimistische toekomstverwachtingen. 
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Cok het derde en het vierde elftal wistem overwinningen to boeken, waar
door beid0 elftallen naar d0 bovenste helft van de ranglijst zijn gescho· 
ven. P.lleen met het tweede wil het nog maar niet vlotten. Nu weer een 
3-0 nederlaag tegen HBS. De uitstekende resultaten van verleden jaar wil
len nog niet komen. Hopelijk gaat ook daar in de komend0 weken veranderin( 
in komen. Wellicht kan het sukses van het eerste althans voor een deel 
op naam geschreven worden van een systeemwijziging, waardoor de voorhoe
de wat meer ruimte kreeg om zijn spel to ontplooien. Het is dus afgelopen 
zondag wel gebleken dat het open gooien van het spel tenminste in de 4e 
klasse meer oplevert dan het ongetwijfeld technisch mooiere tik-tak spel. 
'i,anneer men op deze wij ze doorgaat, moet Lens nog hoge ogen gaan gooien 
in deze nog zo prille competitie, waarin nu al uit de uitslagen blijkt 

· dat bijna alle clubs aan elkaar gev1~agd zijn, zodat de opgelopen achter
stand zeker nog niet onoverbrugbaar genoemd hoeft te worden. 

Redactie 

Training Selectie-groep. 
Vanaf 1 oktober is de volgende regeling·van kracht. Indi0n door weersom
standigheden de training op ons veld geen doorgang kan vinden.dan gaat 
deze door in het gymnastiek lokaal àan de school Herschelstraat. Inlich
tingan waar de training plaats vind kunt U krijgen bij de heer P •• H.J .v.d. 
Bo9gaardt tal. 32.52.95. en de heer C.Franke tel. 66.05.55, 
till0n de spelers er aan denken dat de aanvqng van de training om 7.30 
uur is. 
Trainin" vrijdagavond groep. 
Nogmaals v0stigen wij U er de aandacht op, dat de vrijdagavondtraining 
voor alle senior leden toegankelijk is e_n blijft. Leze training gaat onder 
alle omstandigheden door. En dit alles wat betreft •.•••• de conditiG. 
Verdere g0g0vens omtr0nt d0 trainingsavondGn te verkrijgen bij bovenge
noamde horen. 

Goed nieuws: 
Uit het jaarverslag van de K;N.V.B. 'ara. Den Haag blijkt, dat L0ns, wat 
zijn afdelingselftallen aangaat het:afgelopen s0izoen geen slecht figuur 
heeft geslagen. Naast HBS, Westlandia en enkele kleine verenigingen heeft 
LGns een blanco straflijst. Lat hier een oprecht complimant gemaakt mag 
worden aan onze afdelings spelers, spreekt voor zich. 
Tevens blijkt uit dat jaarverslag.dat Lens met zijn toto weer fantastisch 
gGdraaid heeft. Dit jaar hebben± 160 verenigingen meegedaan. Een bijzon
der eervolle plaats bezet Lens in doze stand. Een 9e plaats met een to
taal aantal geplakte zegels van 88066. Een vooruitgang van 6956. Van de 
verenigingen die boven Lens staan, (PJJS bovenaan) zijn alleen /iDO, RVC 
en H.Sport wat vooruitgegaan. Ook hier is een bijzonder woord van dank 
aan de Totocommissie op-zijn plaats. 



PROGR.Mf A SENIOREN V"OCR ZO:IDAG 11 OKîQ.BJ:R 1964 
2.30 u1.1r H. 1:.S.H.1 - Lens 1 Te:cre:in V"rederustlaan 

12.- uur 
2.- uur 

Rava 2 - Lens 2 Terre:in Zuiderpark 
Lens 3 - D,H.C.7 Veld 1 Geb. 1 lol;:, -6/4 

12.- uur 
12.- uur 

Qu.ick 7 - Lens 4 Terre:in Sav. Lohmanlaan. 
Lens 5.-.D.H.3.'fl..K.2Veld 1 Geb.1 lolc. 5/3 

12.-- uur Westerkvmrt .8-Leris6 Terre:in Du:inlaan·E:inde -Sportlaan. 
- 2,30 uur 
12,- uur 

DE OPSTELT,IlJG:sl\T: 

Lens 7 - B.ri,T,4 Veld 2 Geb,2 lok,5/3 
Lens 8 - Triomph 6 Veld 2 Geb.1 Lok. 6/4 

Lens 1 C .v.d. Beek,H ,Dietz ,G ,.;,emperman,H .HaJrnt, L.Hendrichs ,H. v, Zilfhout, 

Lens 2 

Lens 3. 

Lens 4 

Lens 5 

Lens 6 

Lens 7 

Lens 8 

H,Rooduyn ,W, Yerheul ;H. v ,E-ijd·en,J .Ras ,G. Verhaar ,Res. G .Halle en en 
Th.v.Kleef. Sanenkomst: 1,- uur clubgebouw. 
G,Hallcen, W.Hansen,H.Kemper,J ,v. Dijk,J, v. d, K1w.ap,A,Linnè,,e'EiTer,Th, v. Kleef, 
R.Blok,H.Jacobs,L,Riemen,J,v,Kleef, Res.W.Stoové.Leider:dhr. L,-\;e Mey. 
Grensrechter: iî,Stoové. - - · 
P ,Gulikers ,L. Hansscn,c·.Foeters ,J. de lfocr;B, Hendrichs,B.Steyn,,F ,Burgh0mv-t; G,, ; · 
Looijestein,J, rli tting,1i, Drab be ,H. Zc,et.Res. A, v. Wocrs, ( zie t.ek Lons 5; C, de 
!leer. Grensrechter, C. de Heer. 
A,Verb11.rcnds0,R,Schlüter,C.Veldink,J,Voldink,J,v.Dissel,N.de Gruytcr,P.Burg
houwt ,J ,Brussel, L. Jnnssen,M, ,elling, 'il.Burghouwt. Res.A. v. d,Beek, 
Th,Suykerbuyk,F,Duym,JJ.Ho0rschop,A,v,Wcers,F.v,Dijk,G,Jehee,J.v.Bussel,R,Ge
Gelauff,J,J,1.r;er,J,Kuypers,J,Brochard,Res,P,Schulten. 
M,Suykerbuyk,Th, v. Domburg,J ,Ho k,F ,.v, d,Beek,A. v.r~gnond, J .de Boer,F. Vchlbehr, 
C,v.Gein,F.Wubbcn,J.Groencvcld,H,Blmiken, Res,F.v.Bijnen, 
J.~Frijters ,J ,Bu-.,A, Krol, J. v. Westing;R,Bocker,E,Löwcnsteyn,A, v,Luxcrabure, R, 
Vlustefeld,A.fü,ppenbrouwers,H,Nn.astepad,H.v, Westing, Ros, A,BlC'\c, 
D, v. Lieshout, F,Bierhof ,H. L:m,A, Peels, ·,7, v. d, L'.l.r.m,A,Buys ,C,Kras ,c,v.d, Geld, 
J,Holt,W,Eggers,J,Drost,Res,H,LÜling,J,Smit, Grensrechter:H,LÜling, 

AFSCHRIJVI1:GEN:v66r vrijda.e;avr,nd 9 w '.l.ll.n de hoor J,Linnew_;evcr,Slijkoinder 21, 
tel.63,90,90 

PROGRA!.'HA SENIOREN VOOR ZONDAG 18 OKTOBER 1964 
2.- uur Lens 1 - S,M,V,1;12,- uua:- Lrns 2 - Archipel 3;12,- uur H.D,V,3 -
Lens 3;12.- uur L0ns 4 - Rijswijk 5;2.-- uur lens 5 - Te Worve 3;12.- uur 
Tedo 3 - Lens 6;2.- uur D.H.L,6 - Lens 7; 12,- uur D,H,B,3 - Léms 8 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 11 OKTOBER 1964 
12.- uur Lens 1 - D.H,L,1 G 2 lok, 5/3 veld 3, 
1,45 uur G.D,A.2 - Lens 2 Terrein Emmastra,1t 
3,- uur Lens 3 - V. V.P,3 G' 2 ·1 6/4 V 3 
1,45 uur Lens 8 - de Adel·,ars1 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTEl LINGEN: 
Lens 1 A.v. d. Leeuw, 'N, Vc:'.'barendsll,D,v, d, Stecn,P, Schouten, H.Mesker,C. v,Baal ,G,Raap-

horst,J .Englebort ,F .lfosker,C, v,En;mond, J ,Luk'lssen, Res.Th.Brochn.rd. 

Lens 2 

Lens 3 

Lens 8 

LEJider:dhr. A.v,Gastcl. 
J .de \hart ,H.v. Leur,J ,Groothuizcn,C .v.Bohçoacn,J, Verha.ar,N,Koot, R,v,Acker, 
R. de Groot; ,!.Bykelhof ,R,Brandonburg,J ,Middeldorp, Res. J ,Lieshout ,J .J,;xmcn, 
Leider: Er, Thooticus.Samenkomst: 1.30 uur ingane sportpark Ockonburgh, 
R.Ov0rtoOm,M.Brookc, J. v. Dissel, J .Joheo,E.Deguner,P. Holvenstein,FoN·JüCkc, 
G. Ysebr'.l,Ilds ,G,Crmnp.F,Straathof ,A, do Brouwer, Leider: dhr. Neccke, 
H,Cr'.l.ma,J,11iulder,A,Duym,L.Jungschl'~ger,T.Heélrschop(2x)J.v,d,Zala,J.Blok, 
F ,Horrcm:ms ,H,Ha.ssinr.;( 2x) J. de Jongh( 2x) ,R, '17ilmot.Ros, J ,Holt( 2x) Leider: 
dhr. P,Epskamp. -

PROGRAM!.!A JUNIOREN VOOR ZATERDAG 10 OKTOBER 1964 
. 3 •. ;5 uur, Bl. Zm1rt 6 - Lens 5 Terrein dr .• Mnnsveldk'-1.dc -Wassenaar,. , , . 

3,45 uur i7ilhclmus 6 - Lens 6 Terrein Oostcinde Voorburg, 
3,45 uur Lens 7 - Loosduinen ,; G 1 L 6/4 V 1 
3,,15 uur H.V,V,8 - Lens 10 Terrein v, llogenhouckl"-an 
2,30 uur LGns 11 - Colcritàs 13 G 1 L 5/3 V 1 
2,30 uur R.V,C,1,\ - Lens 12 Terrein Sch>'lpweg Rijswijk 
2,30 uur Lens 14 - Duindorp SV 9 G 2 L 5/3 V 2 
2,30 uur L:1:i.kkwartior 11 -Lens15 Terrein J=soniusstra.'lt 
2,30 uur Voorburg 3 - Lens 16 Terrein Pr. Bernhardlann Voorburg. 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 5 als voriec w-,ek,Res,H.Hassing(2x)Leider:dhr, C,v,d.Beek 

S"1:!enkomst 2,45 uur ingx.g Lenstorroin, 
Lens 6 H,Egberts ,D. Gootjes ,J ,Nuyon,H, Suykerbuyk, J. Welling,R, v. Boheomen,K. v. Velzen, 

A,Korteka·is ,A. Janssen, J. -!ebbers ,R.Eikelhof ,Ros, J .de Jongh( 2x) Leider: dhr. 
H, Dietz, Stm1onkomst: 3, - uur V clmrcplein. 

, 



Lens 7 

Lens 10 
Lens 11 

Lens 12 

Lens 1 ' •t 

Lens 15 

Lens 16 

A, Verv,:,,art, F. do Viintor,H,Cr=a( :<>x), J. v.d. Loy, J .Hol t(2x) H. Vorbs;rvndso, 
T,Hi.JGrschop( 2x) ,H,lfojan,G, St'"vens ,R, de Jong, R,Bl0k.Res,B.Bpskamp. 
Leider:dhr, A,Blok, 
aJ.s vorige woek met P,v,d.An.r, Res.J,Fretz. Leider:dhr, J,Borsboori. 
R, v,Berlt.,, J ,Schouw ,c ,Griribergon,B, Lustenhouwor,H.Ovorbciek,3. v. 1fasseri,B,Hoo
get:een,Th,Hoofnarrel ,A, Luscuera,H,Bijstervold,A,Bilderbeek, Res, G,Duivesteyn, 
B,v,d,Sprong, Leider:dhr,P,Huis, 
els vorieu wcokoRes.G,Vorvar.rt. Loider:dhr. J,Schuuw. 
S=enkorist: 1, 50 uiîr Hcn;;,.üol '1.,'1.n hoek Loevostcinlann, 
E.v. d,}lroek,R, Kr::v1non, C.Lamot ,H. v,Doriburg,R,Bogisch, P. do H'.\nn 1 F, de Hcer,A. 
Hook,G,Vrodoveld,C,v,De0lon,C,Blok, Ros.J,Kanndorp.Leider:dhr,G.Koripeman. 
P,1iiltenburg,P,Blanken,H,D'1nkers,P,Mnndors,d,Schultons,P.v.Dijk,G,Kuipers, 
J,Domeijor,F,Klink,J,Schutte,H,Nadorp. RJs,H,Rientjos,B.de Vries.Leider, 
dhr. p,Kr;:i,s. fü~onkorist: 1,50 uur voo.r do hoofdingmig. van ADO, 
1'(,Hoofn.~le,H,llukb.J,A, v.d. Ley ,C, do Gr,;;\f ,P. Breririer,E,do Groot ,Th.ThomD.ssen, 
M,KoppGnol,R,Gourtson,N,Dijssolbloem,H,Jnnssens, Rcs.F.v.d,Berg,Th,Janssen, 
Loid_or: dhr,J, ·,7itting, S:.monku11st:. 1,45 uur v0or de hoofding,mg van ADO, 

PROGlillfüA PUPILLEi! VOOR ZATERJAG 10 OKTOBER 196,\ 
1 Il •~5 uur 
1.45 uur 
1,:,5 uur 
1.45 uur 

L ,.'.:kkwartior P 1 - Lens P 1 
Lens P 2 - Rijsvlijk P 1 
do Ylariingo's P 2 - Lens P 3 
Lens P /f - L,ons P 6 

Torroin JanstJniusstru.?..t 
G 1 L 6/4 V 1 
Terrein Sch~"-pwec Rijswijk 
G 2 L 6/4 V 3 

1 ./,5 uur 
DE OPSTELLINGEN: 

Lans P 5 - Spoorwijk P 2 G 2 L 5/3 V 2 

Lens P 1 :lls, v_orige weck mot P. Hop i.p.v.~'.Disseldorp. Ros. B.v.d.Puttcm Leider: 

Lans P 2 
Lens P,3 

Lens P 4 

Lens P 5 

dhr. A.v.Gastel. Sa.menkopst 1, 10 uur ing mg -~DO-torrcin. 
als vorige 170c,km0t F.Disseld.orp i.p.v,P.Hop. Res.M,v.Durp.Loider:dhr.L.Pinkso 
als vorige. ,mok,. Ros •. "'13,Hoofnagol. LeidoNdhr.J.v,d.Kn:.:,,p, - -
Sn.monkorist: .1 , - uur Ifongelol1. 'èil h0ok Loevesteinla:m, 
Ro Vo daidcur,F oTounisson,B" v. G<1rkum, R.17uuters, W. v. d"Ham, Th. V11 d"A!)..rdwcg,F. de 
Vos, H. Sch1vab ,H, Pechlcr, E, Verschoor ,c. Visser, Leider: dhr. G. Kcripeman. 
P,Domburg,l.l,Tounis,H.Jnnm1.at,c.yorsscput,B.do H:11.s,R.Vinkostoyn,F.Egberts, 
J.AssGlm~ntHoFrcnen,L.v.d"MdJt,P.vod"Steon.Rcs.P.R~~ym.?.kcrs. Loid0r~ dhr" 
J ,Englcbcrt. 

Lens P 6 wordt sruacmg0steld uit:R,A solman,A.Borst,L,C'1.zander,C.Groon,H.Overtoom, 
R.dc Vries ,G11 Vo D.J,_;len, P.Booms ,E.Bc:t.ns, J .t:eYcrs ,GJ" v: d"Aardvicg" Luider: dhr. 
C. v. E:3Jnond" 

ATTENTIE, JUlHOREN EN PUPILL,C:I! 
AFSCHRIJVING!!!U: voor vrijd1.gavond 7. 30• uur ,'1.".0. dhr. A. v, Ga.stol, Tom'.Lt,mstr:11.t 166, td. 

33,99.oo(telufonisch cübcm' vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur). 
NIET+OPKOMEN: 17eg0ns niot-opkomm in hot 1.f ;0lopen weekeinde wordt B,Epsk:\illp twee-

rn "'.Ll D.ls ri:lsJrve opgesteld, Wegens tw:.,011'1.d niet-opkomen word,m S. Tett-,ro 
en G. Croriborgo vorder niet rica0r opgesteld. 

11EDSTRIJDE1T JUNIOREN EN PUPILLEN. 17 Eis/ 18 OKTOBER 196,; 

L.D.kkwD.rtier 1 - Lcms 1 Lens 10 -A.D,0.17 Lens P 1 - N.2.ldwijk P 1 
Lens 2 - Hav:i 2 Velo 10 - Lons 11 Ra.va P 1 - Lens P 2 
Lons 3 - H,f.S,V,1 Lens 12 - Colerit,;1s 15 LGns P 3 - Celerit:is P 3 
Lens 8 - O.S.G.4 G.D.S.10 - Lens 13 Lens P 4 - die Haghe P 3 
L()lls 5 Vredonburgh 6 Lens 14 Celori tas 18 Hava P 4 t Lens P 5 
Lens 6 - V. V,P,8 Lens 15 - ll,D,0.22 
Vorburch 5 - L0ns 7 

STAND NA DE ;e RONDE, 

A klasse -· 11 ·.:.· 9:'0-2 , ., ... 
18 32~ '" 7" 1 ; 6;i -• -- - r ,., ··~ ... ,,.. .... ,. . ., - '· 

B klasse 12 - 7 - 3 - 2 17 - 36- 23 1 •• '.~2 
C klasse 20 - 15 - 0 - 5 30 - 82 -21 1.50 
Pupiilon 18 - 10 - 2 - 6 22 - 35- 28 1.22 

Tota:il 61 - ,J 1 - 5 -15 87 -185- 79 1.43 

--=•-·=---=======-========:..=-== -
Materiaal uitgifte op z'.ltGrd1.gmidé\:ig- 10 oktober ilr. Thooticus. 

:....~·--·:;...====:-==----- -___ :.;: ______ _ 

, 
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Sporttoto. 
Yiij maken U' erop attent dat met ingang van heden de Heer C.v.d.Drink 
. van Sigarenmagazijn 11 Corona11 Laan van /\leerdervoort 299 bereid is gevon
den voor onze vereniging toto-formulieren in te nemen. Nij vertrouwen, 
dat U hiervan een gretig gebruik zult maken. Voor a.s. zondag zijn we 
alweer beland aan Toto Rond0 no 8. Iioet U allen mee, misschien bent ]! 
nu een van de gelukkige prijswinnaars. Veel sukses. 

Toto-secretariaat. 

Uitslagen van zondag 4 oktober 1964. 
Senioren: Lens 1 - C-liveo 1 4-2; Lans 2 - HBS 3 0-3; Lens .3 - WP 3 
4-0; PDK 4 - Lens 4 2-3; Lens 6 - Kranenburg 4 2-.3; Paraat 5 - Lens 7 
4-4; Kranenburg 9 - Lens 8 3-2. 
Junioren: Lens 1 - VUC 1 2-1; Lens 2 - GLS 2 2-1; Lens 3 - Velo 4 
3~0; Lens 5 - ADO 10 5-2; Lens 7 - Maasdijk 4 3-2; Lens 8 - Velo 5 
1-4; GDS 7 - Lens 10 0-1; HMSH 4 - Lens 11 2-0; Lens 12 - ï,esterkw. 
11 3-4; Lens 13 - 1,,esterkw. 12 7-ê; Lens 14 - HBS 14 1-2; VIOS 8 -
Lens 15 3-1; 
Pupillen: Lens 1 - Velo 1 
RYC 3 1-0; Lens 4 - WP 3 

5-1; Vredenburch 1 - Lens 2 
0-1; VOS" 3 - Lens 5 5-0. 

Van het wsc1striidfront. 

1-1; Lens 3 -

s• 
Lens 1 heeft de eerste punten binnen!!! l Kat we al zo lang gehoopt hàd-
den is zondag waarheid geworden in een levendig en aantrekkelijk duel 
tegen Oliveo uit Pynacker. In de eerste helft was Lens veruit superieur. 
Mot tochnisch en gelukkig ook tactisch spel werd Cliveo ver teruggedron
gen. Het duurde dan ook niet lang of Lens had een 2-0 voorsprong door 
Wil v.Eyden en i'il Vorheul. Na rust scheen Lens het even te gaan "gelo
ven", wat Oliveo direct v1ist uit te buiten. \';el moest daar een straf
schop aan te pas komen. Lens schrok op en het was 3-1 door wederom 
v:il v .Eyden. Oli voo wist nog op 3-2 te komen door een slippertje van de 
overigens uitstekende keepende Cees v .d.Beek. '1,il Verheul tenslotte 
maakte aan alle onzekerheid een einde door, van grote afstand, hard in 
te kogelen. Viil Venderbos, die oen van zijn beste wedstrijden speelde, 
hield aan deze sportieve strijd een 'pijnlijke blessure over. Wil van 
harte beterschap,' (,\ed.) · · 
Lens 2 bleef puntloos. Hot is v1ederom een verdiende nederlaag geworden; 
in een sfeerloze wed.strijd met een fantasieloos spelend Lens. 
LenLl heeft VVP 3 een behoorlijke nederlaag toegebracht. Het is een 
vrij snelle wedstrijd geweest. Met Lens al gelijk zeer gevanrlijk wat 
dan ook binnen 15 min. werd uitgedrukt in een 2-0 voorsprong. Frans 
Burghouwt was de maker van het eerste doelpunt en het tweede was een 
presentje van de VVP verdediging waarbij dient vermeld, dat bij niet 
aanrakcm van de WP back het toch een doelpunt was geweest. Deze stand 
bleef tot aan de rust. Na de thee eenzelfde beeld een iets beter slui-
tend Lens met als uitblinker J.de Heer op h~t middenveld. Hans Zoet 
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bracht de stand op 3-0 na oen zeer mooie aanval van de gehele voorhoede. 
5 Min. voor· tijd wist J .de Heer er zelfs 4-0 van te maken door een corner 
af te ronden. Er is leuk gespeeld, maar dat gaat dan ook gemakkelijk bij 
een stand verloop zoals in deze wedstrijd is geweest. 
Lens 4 had in de wedstrijd tègen PDK 4 een goede start. Er werden goede 
aanvallen opgebouro en uit één daarvan kon Hans Brussel met een goede kop
bal scoren. Hierna kreeg PDK een overwicht. Door een penalty werd de 
stand 1-1. Na rust een steeds aanvallend PDK. De verdediging slaat echter 
goed, maar toch kon niet verhinderd worden, dat PDK een 2-1 voorsprong 
nam. Lens kwam echter terug. Met snelle aanvallen over de vleugels namen 
we door V,.Burghou~rt on M.\folling weer oen voorsprong, welke ditmaal ·be
houden bleef. De derde overwinning was binnen. 
Lens 6 In een prettige wedstrijd is Lens 6 er wederom niet ingeslaagd de 
eerste punten binnen te halen, hoe·wel dit er zeer zeker in gezeten heeft. 
Loor oen onfortuinlijke penalty werd het reeds na 5 min. 0-1, waarna Lens 
fel ton aanval trok, hetgeen een gaaf doelpunt van F .Wubben en een "maz
zel" doelpunt van F.v.Bijnen opleverde. Kranénburg wist echter voor de 
rust nog gelijk te maken. Na de rust speelde Lens veel sterker, doch de 
talloze kansen werden alle om zeep geholpen. Kranenburg scoorde èchter .· 
wol, zodat deze wedstrijd onverdiend on onnodig mot J-2 verloren ging. 
Lens 7 Het is dan toch gelukt om weer iets van onze oude vorm térug to 
vinden. Hetgeen tot uitdrukking kwam in het zwaar bevochten gelijkspel 
teg,m Paraat.Hot was H.v.\êosting dïe· na± 25 min. de score opende uit een 
pass van H.Naastepad. De aanvallen van Paraat waren niet zonder gevaar, 
goed opgezet maar de afwerking was '-'.oor ons gelukkig ver te zoeken. Ook 
dé achterhoede in zijn oude opstelling was weer enorm in vorm. H. v. 7,es
ting kreeg zijri kans om weer een van zijn bekende kogels to lossen, dfo 
dan ook in eon doelpunt veranderde. Al onze moeite om de voorsprong nog
maals te vergroten kreeg eon deuk door het doelpunt kort voor rust van 
Paraat. Na rust kwam Paraat fel opzetten en na 2 min. was de stand gelijk 
2-2. Nu was· de krachtsverhouding de gehele 2e helft aan elkaar geli;jk wat 
ook te zien was aan de doelpunten die na de gelijkmaker aan weerszijde 
vielen. H •v. Vies ting en H .Naaste pad scoorden beiden nog eenmaal maar daar -
tegenover ~tonden evenzoveel doelpunten van Paraat. Het wa~ een prettige 
wedstrijd waarbij beide partijen kregen wat ze toekwamen. Wij echter ons 
eerste puntje. " -
Lens 8 Als de wedstrijd nog 5 min. langer had geduurd, zou Lens 8 er mis
schien nog een winstpunt aan hebben overgehouden; Nu leden 9 Lensers een 
eervolle 3-2 nederlaag, die mot eir spelers beslist nooit zou zijn gele
den. 
Topscores De stand na 4 weken luidt: 
Vi.Burghouwt 4x; M.Welling 4x; J.Witting 4x; F.Burghouwt 3x; Th.v.Kj.eef 
3x; Vi. v .Eyden 3x 
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Lens' Zakagenda, 

Juniorentraining. . no: 15 
.V.r: 16 
Ma: .19 
Di: · 20 
Wo: 21 
Do: 22 
Vr: 23 

okt: 
okt: 
okt: 
okt: 
okt: 
okt: 
okt: 

Seniorentraining. 

J
Clu9avond. JuDio_·rentraining. 
un1orentra1n1n.o-. 

Seniorentraining. fupillentraining 
Juniorentraining. ~· 

-Seniorentr'ainin,ç;. · 

Nieuwe leden: 
No 448 P.G.He~mskerk 
In bal;Lo.~age: · 
Nc 17 A.G.M.v.Schie 
No 18 Verspaandonk 
Nieuwe donateurs: 

19-6-1952 

17-12-1944 
23-8-1954 

Landzijde 79 

Groenesteinstraat 1 -
Valkenboskade 601 

No 315 Br. ()verste Noorderbeekdwarsstraat 202 

No 316 A.v.Berlo Hertenrade 195. 

Cerrectie: ~et in de vorige Lensrevue gepublicearde telefoon

nummer van Dhr.v.d.Booga--rdt is niet 325295, maar 323295. · 

Dit dus in verband met inlichtingen omtrent zaken aangae.n-

d~ de training. · · 
VARIA. Wil Venderbos, speler van ons hoogste elftal, die in 

de wedstrijd tegen Oliveo een pijnlijke blessure opliep, ver

zoekt ons het volgende over te brengen: Hierbij wil ik van 

de gelegenheid gebruik maken om U allen, bestuur en spelers 

van Lens 1, hartelijk te bedanken voor de blijken van qe

langstelling en de grote fruitmand, die _mij vorige we,3k werd 

overhandigd. 

De K.N.V.B., afdeling 's-Gravenhage, heeft het bestuur een 

diploma c;verhandigd i.v.m. het behalen van het kampioenschap 

van cns veteranen elftal (het 7e dus) afgelopen competitie 

in de 4e klas H, 

Cor Nieuwenhuizen heeft ook een geluidje laten horen. Uit 

het verre Tenesse in Amerika laat hij mij U de hartelijke 

groeten overbrengen, Cor overigens mae.kt het uitstekend en 

geniet van de omgeving van Bonanza. 

De sporttoto laat ons weten, dat het voorstel is opgeworpen 

om i.p·.v. 20t, 24; van de gelden voord<? vere1:3-igingen be

schikbaar te stellen of 50 cent per reg1strat1ekaart. 

Een bijzonder gunstig geluid op het financiële vlak dus. 
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N;;-;.;~--ihedède1ih',<,;", vin' i;te· i-f. if::w; 1b.1lièh--ë~n- sp!Jlêr in er: 
een wedstrijd scherpe kritiek, aanmerkingen of and~re 
ongewern,.te . .gel:r.i;lrlen. OAl'.l- .ho.t-gd:r.e.;:; van de· scheidsrechter 
stu'.lrt, 'loopt die spel:,r de grote kR.ns mihi..maal. 2 we-
ken. geschorst te 111oraen. · · · · · · 
Deze straf was voordien minimaal.2 weken vcorwaárdelijk. 
ien waarschuwing· dus voot alle .spe_lers om.· zich in het 
veld van commentaar .te onthouden, · 
De H. V.B. st~lt verder voor het Ke:i;-stvieekend en het ;·ï_-;,,,,. -

Nieir..rjaarsweelrnnd dè voetbal te laten ruzte.m. 
In behandelhig is nog, het voorstel van. "velen 11

, C"(ll van 
de gehele ma'.l.nden :::Jecomber en Januari aen voetballc.ze 
rustperiode te maken. Hier stuitte men· echter op moei
lijkheden, omdat die verenigingen d-an "knoop" zouden ko-
~eJ zitten. in verband met hun zomer~porte~. 

---------------------- . . . 
V'.l.n h.et wed·strijdfront. 

Lens 1 ·ontvangt 3.M.V. 1, een tegenstand-er, die gerust 
onder de zwakke broeders a;.,,ngekondigd kan worden. 
Len;3, herstelt van d0 reeks nedcarlagen, zal di0 tegen
starid"er dus onder de duim beho"ren te houden. \-/ij .verwach 
'ten van de supporters alle- steun eh medewerking. Kelen 
open dus. . 
L_ens 2 moet het c~nemen tegen Archipel 3. Het é_p papier 
15ijzonder sterke 2e z.:i.l moeten winnen, wil het nog een 
rol ga'.l.n spelen.· 
Lens 3 wisseil.vallig trGkt naar h,1t 2e gedeel;te van het 
Zuiderpark om il.::). V. 3 een illusie ronder te maken. 
Eerr·overwinning dus voor Lens 3, 
Lens 4de tot nog toe meest suks0svolle elftal speelt 
thuis tegen .Ri.jawijk.. We verw.c'3._chten een serie doelpun
ten, waardoo~ diverse spelers een aanval kunnen doen cp 

· de ·topsèore. · 
Lens 5 slechts .één punt uit drie wedstrijde,n ontvangt · 
Te Werve, een vrij lastige tegenstander. Een puntverde
ling, yan het nog stroef draaiende 5_e, ligt het meest 
,-oor de hand. · 
Lens 5 •gaat naar T··rno. Lens 5 is een hard werkend~- ploeg 
_als.het elf~al volledig kan verschijnen, is sukses be-
slist niet uitgesloten. - · 
Lens 7 bezoek'& D:-ft in Delft. Lens 7 heeft zijn cude vorm 
nog•niet te pakken, ffia~r volgens ingewijde duurt_dat 
echt niet zo lang meer. Afwachten, .•••• 
Lens 8 een kersvers elftal, dat het vorige"sèizoert.be~ 
slist niet onverdienstelijkheeft gedaan. Het achtste 
izaat naar ile B1mrtwe,:,-. ~m het :a.lnnile DHîl mF>t F>An r.F>?:rek 

• 



' PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 18 OKTOBER 1964 

2.-
12. -
12. -
12, -
2,-

12,
. 2,'-
12. -

uur Lens 1 - S.M, V. Veld 1 Geb. 1 Loka:ü 6/ !; 
uur Lens 2 ,- Archipel 3 Veld 1 Geb, 1 Lokr.'.l.l 5/3 
uur H.D.V,3 - Lens 3 Terrein luiderpark 2e gedeelte, 
uur Lens 4 :-· Rijswijk 5 Veld 2 Geb. 2 k·k,d 5/3 . 
uur Lens 5 - Te •ierve 3 Veld 2 Bèb,2 Lokaal 5/3 
uur - .Tedo 3-Lens 6 ·Terrein Vredenburchweg naast Overvc::,rde 
uur D,H,L.6 Lens 7 Terrein Brr.sserkade 
uur D.H.B.'3 - Lens 8 Terrein Buurtweg 

DE OPSTELLE:GEfü 
Lens 1 · C. v. d.Beek,H.Dietz,G.Kemperman,H,HDtet, L.Hendrichs ,M, v, Zilfhout ,H. Roo

duyn, W, Verheµl, ri, v ,Byden, J .iias·,G. Verhar.r. iies. ·}, Hall een en Th,.v. Kleef. 
Sar:enk0mst: 1.- uur. cl.ubzebouv,. --

Lens 2 G,fütllèen, W. Hmisen ,H,Ke1:1per, J. v,Dijk, J. v. d, Knaap,R,tloodbol ,Th, v,Kleef, 
R,Blok,H,Jr.ccbs,L,Riemen,J,v,Kleef, Res.W.Stoové,J,Meijer, 
Leider:dhr, L.te Mey, Grensrechter: 1 .Stoové. 

Lens 3 P.Gulikers ,L.Ihnssen, c.reeters ,J. de Heer,B.Hendrichs ,B. Steyn,F .BurghoU\vt 
G,Looijestein,J,Wittinr;,M,Drabbe,H.Zoet.Res,A,v.Weers(zie ook Lens 5), 
C,de Heer.Grensrecheer:C,de Heer. 

Lens 4 A.Verbarendse,R.Schlüter,C.Veldink,J,Veldink,J.v.Dissel,N,de Gruyter,P. 
Bur[;h0uv,t, J ,Brussel, L. Janssen,M, Welling,;/, Bur,)louwt. Res, A, v, d. Beek. 

Lens 5 Th, Suykerbuyk, F.Duym,M,Heer.schop·,11.. v. 'deers,F. v. Dijk,G,Jehee, J .v. Bussel, 
R. Gel11uff,J ,Jager, J,Kuypers,J .Srochard. Res, P. Schul ten; · · 

Lens 6 M, Suykerbuyk,J ,Holt, J .Hc,ek,F. v.d. Beek,A, v,Eguond,J. de Bóer,F. Veelbehr, 
C. v, Gein,F, Wu ,be,;;J, Groeneveld,:H.Bl~.nken. Res, F, v,Bijnen, 

Lens 7 J .Frijters, J .Boct,A, Kr_ol ,J .v. \iesting; R,Becker,E,Löewensteyn,A. v. Luxemburg 
R. Wüstefeld, ;c, Hoppen brouwers, H,ih'l.stepad, H. v. Westing, Rea, A,Blok. 

Lens 8 D, v. Lieshout ,F. Bierhof ,H,Lau,A. Po els, W, v,·d, Lo.e.n,A,Buys,C,Krr,s ,c .v. d,Geld 
H. Lüling, W,Eg,,erE, ,J .Drost. Res. J. Smit. 

AFilCHRIJVIIIGE'il: vu6r vrijd,v~ayond 9-:-=-uur .,?.n dhr. J, Linneweever, Sli;ikeinde 21, 
tel.63.90.90, , 

PROGRAlf.':A JUilIOREN VOOR ZONDAG 1 R Ol\'TOBER 1964 
12,- uur 1,"1<kwartier 1 - Lens 1 Terrein Jansoniusstra'l.t. 
12.- uur Lens 2 R'élva 2 G 2 1 6/4 V 3 
1,45 uur'Lens 3 - HP:;V 1 G 216/4 V 3 
'3,-·, uur 'Lens 8 - o.s.c.4 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 A.v. d. Leeuw, W. Verb'l.rendse ,D. v. d, Steen, P. Schouten, H,liiesker, ll. v.Baal, G, Ra?.p-

. horst ,J .Englebert ,F .Ilesker,.'J, v, ;,;911ond,J ,Lukassen. iles, Th, Brochard( 2x) 
Leider: dhr. A.v. G"l.stel. S:illlenkomst: 11, 40 uur ophet Lacl<kwartierterrein, 

Lens 2 J,de W2. 0.rt ,H. v,Leur,J, Groothuizen,C, v,Boheemen,J. Verh'1"-r,N. Kool ,R. v,Acker 
R. de Groot( 2x) , rl.Eykelhof, R,Bre.ndenburg,J ,l,1iddeldorp. Res. J .Lieshout en 
J,Jqnssen, Leider:Br. Theoticus. . 

Lens 3 R, Overtoom,M.Broeke, J. v. Dissel, J, Jehee,E,ll'eá;ener, P.Hel venstein, F ,Neecke, 
G. Ysebrands ,G. Cr'.l.r.la,F. Str.,,,:,thof ,A. de Brouwer. Res, R. de Groot( 2x) 
Leider:dhr. Neecke. 

Lens 8 H,Crru:ia( 2x) ,J .Mulder,A, Duym, L. Juni;schläger, T, Heerschop,J. v., d, Zalm, J ,Blok, 
F,Herremqns ,H.Hac1sin0 , J. de Jon,,;h( 2x! ,R;üilnlC't, Res, J ,Holt( 2,.) 
Leider: dhr. P,Epskru;1p, --

PROGRAMKA JUNIOREN VOOR ZATJfüDAG 17 OKTOBER 1964 
_____ .. 3,45 uur Lens 5 - Vredenburch 6 G 1 L 5/3 V 1 

3;45 uur Lens 6 - V.V.P.8 G 2 L 5/3 V 2 
· 3;45·uur Verburch 5 t Lens 7 Terrein te Poeldijk 

2,30 uur Lens 1.0.- A_.D.0,17 G 1 L 6/4 V 1 
· 2. 30 uur Velo 10 - Lens 11 Terrein te Vlateringen 
2.30 uur Lens 12 - Celeritas 15 G 2 1 5/3 V 2 
2, 30 uur G, D, S, 10 - Lens 13 Terrein Noordweg 
2,3!) uur Lens 14 - Celerit:1s 18 G 2 L 6/4 V 3 
3,45 uur Lens 15 - A,D,0,22 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGZ!J: 

Lens 5 -

Lens 6 

Lens 7 

Lens 10 

R,Bru,,o;gem,ms,M. v. Veen,H, Verheugd, Th. Bruins ,H. Rothkrans,F. v. Boheemen,C. 
Vervc.'l.rt, Th, Brochard( 2x) ,J. Cobben,H,Brnndenburg,D,Br'.llldenburg, Leider:C. vd Beek 
H,Egberts ,D,Gootjes, J ,Nuyen,H. Suykerbuyk, J, ,ielling, R. v,Boheemen,K. v. Velzen, 
A,Kortek1.as(?),A.Janssen,J.Webbers,H.Eikelhof.Res.J,de Jon5h(2xi 
Leider:dhr. H,Dietz. 
A. Verv't,irt ,F. de Winter, H.Cramd 2x) ,J. v. d, Ley, J .Holt( 2x) H. Verbarendse, 
T,Heerschop( 2x), ;r,i:ej'.ll1,G, Stevens ,R,de Jene, R,Blok. Res. B,Epskru:tp. 
Leider:dhr. A,Blok, Samenkomst: 3,- uur ing,.ng Lensterrein, 
W,Kouwenhoven,P,v,d,Aar,J.Colp<i,P,Murkes,D.Holt,P,de Jongh,A.Hop,G,de 
Hoo1sd,E,Bakkers,J,Fretz,?1.Keet1:1an.Res,B.Kool.Leider:dhr, J,Borsboom. 

" ' 



Lens 11 R. v. Berlo, J, Schouw ,C. Grimbergen,B. LusterÎhomrer,B, v. d, Sprong,H. Over
beek,B. Hoogeveen, Th. Hoefn11gel ,A. Luscuere ,H.Bijsterveld,A,Bilderbeek, 
Res,P,v,Dijk. Leider:dhr. P.Huis,S[illlenkomst:1,50 uur ingo.ng Lensterrein. 

Lens 12 B, v.d. L,~ns ,A, Tinnebroek,G, Bruinsm1.,L. de Jcngh,F, v .13:q ;em, P, de Vries ,L,Huis, 
1!, de ,ïit ,H. Eg ;ers, R,i,eters, L. v.d. Veld~. Res. P,Mil tenburg( 2x) Leider: L, v.Hulst. 

Lens 13 C,Groen,G.Duivesteyn,B,de Vries,P.Klein,Breteler,A,v.Essen,A.fö.rnbrook, 
T. Jmssen, J ,K-,, ,ndorp,R. v. V/1,,ssem, F. v. d, Berg, G. Verva:,,rt, Res, H,Rientjes, 
A. Jehee. Leiden dhr. J, Schouw. s.,.menkomst: 1. 50 uur Leyv;eg huek, Hengelola:>.n. 

Lens 14 E, v. d,Broek,R,Kro.a.nen, C .k.mot ,H.v. Domburg,R.Bogisch, P. de Ha'l.ll,F. de Heer,' 
A,Hoek,G,Vredeveld,C.v.Deelen,C,Blok,Res.P.Blanken(2x)Leider:dhr.A,Bogisch, 

Lens 15 P.Milte.nburg(2x) P .Bl '1.nken( 2x) H.D1nkers ,P .l,b.nders, ii~ Schol t ms ,F. Klink,Th, 
Thomassen, J, Demeyer, G. kuipers, J. Schutte,H.lladorp. iles.M,Kuppenul. 
Leider: dhr. C,Kras. · · · --

PROGiW,IMA PUPILL~li VOOR ZATERDAG 17 OKTQBElt 196:J: 
1,45 uur Lens P 1 - N·,:,,ldwijk P 1 G 1-1 'J/3 V 1 
1.45 uur Ra.va P 1 - Lens P 2 Terrein Zuiderprrrk 
1,,,5 uur Lens, P 3 - Celerit,,s P 3 G 2 L 5/3 V 2 
1 , 4 5 uur Lens P 4 - . die Ho.ghe l' 3 - G 2 1 6/ 4 V ;3 , 
1, 45 uur Rav,i P 4 - Lens P 5 Terrein Euiderpark, 

DE OPSTE-LLINGiN: 
Lens P 1 P,dé-,H,,,ui L.E2;berts,G,Blvks,P,Heerenn,C,Schrover,G;v,d, Velde,P.Hop,T,Re

s<.,dih?.rd;jo, F,Cubben, J ,Disseldorp,H. Lieffering, Leider: dhr. A, v.Gastel.. 
Lens P2 R,Et.,s,H, v. Berlu ,H.Rir.omelzw "'n,A, Jungschlii:_;er, R. Hoefnagel ,J:J., Kooke ,F, Dissel

dorp, W.Englebert,B,Klein Breteler,R.v.d.Horst,P.v.Doevei;èn,Res.B,v.d. 
Putten,ll~ v; Dorp. Leider: dhr. 1, Pinkse. S'.'lmertkorrnt: 1. 20 ·uur HengeloL,a.n hoek 

_ Lt:9\!:9_S.~einla~.-=---·-_,.....,_ .-. -4..=•-·-~-- -r·+--~----;-··--•..,,.=-- ··.c··--,e _ .: . . ______ .. _ _._ •• ~ --~·.c-.· ten~ P3 Th, Booms,J .Keetman, J. v.d. Ende, H, :uuters, F. de Kleyn,H, v, D'.\l!l, P,Heynen, P. Ver
heeseJa, G, Trcmmelen, C. Bl0m, C. Stapel, Reei ,B, Hoefn:,gel, C. Groen._Leider: J, vd Knaap 

Lens P4 !·.-r.. . 1··.~ • :-. •• x . .__.- .1.,1, · 'll'.. ·"L: _•·•-1.t. - Q
1 

·IJ-:-;. : •. • • 

R. v. d..J,Ieer, F, Teunissen,B, v ,"Gorkuu, R, V7uuters, \1, v. d, Hain, Th. v. d, A:irdweg, F, de 
Voe,H.Schwg,H,Pechler,E.Verschoor,C.Visser.Res.R,de Vries,G,;;-,Deelen. 
Leider:dhr, G,Kemperman, 

Lens P5 P. v. Dor:bur[s,M. Teunis ,H. Janrw,at ,C. Veraseput ,B. de H:10'.s ,R, Vinkesteyn,P. Egberts, 
J ,AssellTilm,H,Prenen, L. v. d,.Meer, P. v, ii. Steen. Res. P. Raaymcl{ers,R,Asselmn.n, 
Leider: dhr. J, Englebert, S,<tmertk~iost: 1 • 20 uur Hengelol '.'la.n hoek Loevesteinlaan. 

ATTENTIE,JUHIOREC! EN PUPILLe:N 
AFSCHRIJVINGEH: v66r vrijd:,;;,w0nd 7, 30 uur ·1'0.n dhr. v,Gastel, Tomatenstra .t 166, 

.. tel.33,QS',OO(t,,lefqnisch allééi, vrijdag'.'?.v0nd:tussen 6,30 en 7,30 uur) 
PUPILLENTRAINIHG:als up ·,voensd:1.gmidd:.c; 'het vdd aft:sekeurd is,is -er vöort,i,m zaal

training,uok- vo0r groep 2, in de z1.al Marte,Fr.,,de· 14, 
Groep 1 .begint dan 0L1 2, - uur. Je moet er dus cl wat vroeger zijn! 
Deze tr:i.ining duurt tet hclf vier, 
Groep 2 meet 0m half vier•a,nwezig·zijn en traint tot vijf uur, 

Als het _veld goed5ekeurd is,.,crdt er, '-'P het veld getraind v:m h.'.lf drie 
t0t c.1geveer hûf vijf. Om te .,vragen of het veld goedgekeurd is ,kun je 
alleen c.,pbellen n-, ,r Mevr. Epsk&1p, tussen 1. - uur en· half twee, Tel. 672270 
Noteer qit telefoonnumme·r! Dus n'1ar dhr. v,G,i,stel alleen be11en voor 
eventuele afschrijvingen. 

PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 24 OKTO:lER 1964 
V,V,P,6 - Lens 6;Lens 7 - Verburch 5; LeDs 10 - HVV 8; Lens 11 -R.V.C,12; Lens 12 
- Quick Steps 11; Lens 13 ·- '.1,Uick Steps 12; ·Lens 1,\ - s-.V.G.W.2; Quick- 16 - Lens 15 
R,K,A.V.V.9 - Lens 16. 
R.V.C.P 1 - Lens P 1; Lens P 2 - R-wa P 1; R.V.C,P-3 - Lens P 3; Lens -P 4 - Re.va P 3 
Lens P 5 - v.v.P. P 6. 

' ~; ., ' . 

• 



--------------------------
Topsc?rèlijs~: Nu er ruimte beschikbaar is, zullen wij U een 

wat uitgebreidere stan1 laten zien. Op de eer~te gedeelde 
plaats staan: . ' 

W.Burgh_ouwt, M.Welling, H,v,Westing, J.'~itting ieder met 4 

punten. 
Op de gedeelde 2e p3..aats. F.Burghouwt, Th.v.Kleef en Wil v.a 

Eyden ieder met drie punten. : 

En tenslotte ~p de gedeelde 3e plaats. L.Janssen, H.Jaccbs, 

J .Jager en •w. Verheul ieder met 2 punten.-
Dan zijn er nog 18 spelers ieder met 1 doelpunt. 

Wij zullen U verder iedere week op de hoogte houden met de 

hoogst geklasseèrden op de topscorelijst v~n de Lens' Se-

niorenel;ftallen. · F D · "k 
. -.V. lJ • 

-·' ' , ... ~ - -· ._.._ .. _,._ _________ _ 
F.e.estagenda. 

A:lle Lensleden en andere belangste_llenden worden e.r nu re·eds 

op attent gemaakt· dat er op zaterdag 28 november ~n onze 

clubtent "een. elfde van de elfde avond" georganiseerd wordt. 

We hebben Prins Carnaval 1964 van Den Bosch bereid gevonden 

d-eze· avond met zijn aanwezigheid op te sieren. Dat de datum 

enigszins verschoven is, komt doordat de irins op 11 novem

ber de honneurs in eigen stad moet waarnemen. De ~rins zal 

vérgezeld z"ijn, van een eigen band die al twee maanden in . 

training is om voor een onvergetelijJrn avond te zorgen .. 

Lensers, houdt nu reeds deze avond· vrij, het beloofd gran

d•ious te· worden·. Voorts zijn er .plaDJ1en in voorberèiding 

voor de viering van .het jaarfeest op 13' de·cember. Daarover 

hoort U binnenkort meer. De Contactcommissie. 

Klaverjasdrive. 

De op maanda:g 5 oktober verspeelde .driv~ mocht zich mn een 

behoorlijke belangstelling verheugen. 14 Deelnemende paren 

bonden de st"rijd aan, er werd in een sporti•eve Oly:mpische 

geest gestrede'n, De gouden medaille was voor he-t echtpaar 

Kras, terwijl het zi~ver en het brons ~aar Peeters-v,d. 

Kleef en de heer -e~ mevrouw Bûrghouwt gingen. De-troostprij~ 

was voor de 'heren Jungschläger en Drost. We hopen dat alle 

deelnemers van de vorige week en nog vele anderen zich zul

len melden voor de komende Kerstdrive. Deze avonden zullen 

verspeeld wor.d.e.IJ. o,p de mae.ndagen ·30 novei:ibe:, 7, 14 en ·21 

december. We rekenen op ~w komst, de priJswinnaars staan 

bij zonder aangename Kerstdagen te ·wachten. • · 
,De Contactcommissie. 
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38e Jaargang no 8 22 oktober 1964-. 

Lens' Zakagenda. 
Do: 22 okt: Juniorentraining. 
Vr: 23 okt: Seniorentraining. 
Za: 24 okt: Junioren 4-5-6-7~10-ll-12-13-14-15-16. Pupillen 1-2-3-4-5. 
Zo: 25 Okt: Senioren 1-2-3-4~5-6-7-8. Junioren 1-2-3-8, Albanië-Nederland. 
Ma: 26 okt: Clubavond. Juniorentraining. 
Di: 27 okt: Juniorentraining". 
Wo: 28 okt·: Seniorentraining. Pupillentraining. 
Do: 29 okt: Juniorentraining. 
Vr: 30 okt: Seniorentraining. 
Za: 28 NOV: lle VAN DE lle AVOND. Prins Carnaval uit Den Bosch bezoekt 

Lens. . 

In ballotage: 
No 19 C.Lustenhouwer 
No 20 P.S.R.Bruin 
No 21 A,H,M.Bouchior 
Nieuwe leden: 

~ No 449 A.G.M.v.Schic 

OFFICIEEL, 

1-8-1955 
12-6-1950 
23-2-1952 

17-12-1944 

Hertenrado 155 
v.Slingerlandtstraat 54 
Vrederustlaan 135 

Grocnesteinstraat 16 

Redactionele overpeinzinr,en. 
Sport, sport en nog eens sport .. ............ . :. 
Deze weken leeft eén ieder, in de gehele wereld, als het ware in de ban 
van de Olympische Spelen in Tokio. U hooft 's avonds om kwart over zes 
of om half elf de knop van Uw T.V. maar om te draaien en U kunt genieten 
van dit fenomenale sportgebeuren-. · 
Dat we dit allemaal zo perfect kunnen volgen, danken wij aan het tech
nisch kunnen van de mensheid op dit ogenblik, waar wij, Hollanders, vrij 
nuchter tegenover staan. Vlat ons vml aangrijpt, 0n ons uren, dagen, we
ken bezighpudt·is het spórtkunnen van 0ngev0er 5000, meest jong0 sport
mensen uit alle. delen van de v1orelà, Gecultiveerd of ongecultiveerd. 
Records aan records sneuv<.alen. ZVJemmers, ,zwemsters,· atleten, atletes of 
meent U maar op, bereiken hun hoogtepunt tijdens deze Olympiade. 
Juist op hot ogenblik, wanneer het móot! ! ! 
Het moment, waar jaren lange voorbereidingen afgesloten worden met 0en 
lichamelijk, gcest0lijk en mentaal hoogtepunt, waardoor velen en velen 
records gebroken worden. Ovor vier jaar in Moxico City, gaan we precies 
hetzelfde beloven. Hoogtepunten in sportlevens; die wereldrecords doen 
verbeteren. Gaan we ( in feite onmogelijk) vergelijking trekken ••••..• 
Voetballers, week in week uit trainend. Vroeg naar bod, niet roken, niet 
drinken ctè, otc, komen uiterst geconcentreerd zondags op -het veld op. 
om 2x drie kwartier allos te geven; wat M lichamelijk, gcestelijk.,m 



44 ---.- . - . ---------------------------
mentaàl ·o;) kunnc:iii ·bretig'ö-if;-En wat ·blijkt •••.• Geen records;••een, neder
laag misschien, maar voor sommigen een voldoening voor hun persoonlijka 
prG stati~r. · · · .... ,.,.:'""'.· 

_ F.v,Dijk. 

VJIRIA.Zatorda~ a.s. 24 oktober zal in de clubtent van het tennispark Berg 
on i.lal ·>.an· éló J.Jaal en BeJ:gschelaan een gazellige dansavond worden geor
ganis00rcHn.i1. v. de· eLactrische gitar;;,n-band 11The Beatniks". De ·organi~ 
satie boi·t'.st bij h0tz0lfde impressariaat dat in vroe.ger jaren de fe0sten 
aan è.o ti"nt op touw zette. Vanzelfsprekend zij Ji belangstellend.e Lensers 
weor van harto wolkam. Ingang tegenover Daal en Bergschelaan 78, toegang 
gratis. Ae.nvang 8.30 uur. Liefst vrouwen meebrengen, 

Namcms het impressariaat, P.Hurghouwt. 

Bestuursbesluit. 
Het b~stuur hooft wsloten aan de hoer A,Loykens, in verband met ziJn 

/ viangodrag na de wedstrijd Lens - S.M,V ., de, ~oegang tot onze velden voor
good to ontzog~un. 
Naar ae.nluidin,:i van o.a. het bovenstaande zullen er volgende wèek bèpàal
do maatregolcn·worden gepubliceerd om een ·en ander in de toekomst.te .voor
komen, 

--------------
Van het wedstr:i.jdfront. 

Lons 1 - ~.il.V. 1 .... ~· .. 1-1. 
• Lens startte als vanouds overromµ,lend .. Met goed. open spol trok Lens ten 

aanve.l, maar dles ten spijt,··Vcrwoed, trachtten onze jongens een openinL; 
te vinden. .::s:,rst na oen half uur spelen bracht een prachtige 11 opan11 pass 
Hans llooduyn in zijn bekende positio. Bij zonder handig stuurde hij een 
paar achterhoede spelers d0 verkeerd,:, kant op, passeerde de S,H.V'. kee
per en schoot d0 bal b0heerst in de touwen. Een paar. minuten later och
tor was de stE>.nd alweer gelijk. Een aanvechtbare overtreding ·van V-,ïm 
Hansen (volg0ns de scheidsrechter) in hèt strafschopgebied, leverden de 
gaston·oen penalty op, die onhoudbaar werd ingekogeld. Lens probeerde. 
nog terug te komen, maar do S,M, i. verdediging hield stand. lfo mochten 
zelfs •van g,üuk spraken, toen een flitsende uitval V5.D. S,M,V. door de 
paal tot stilste.nd werd g;,bracht, waarmee tevcms de rust aanbrak. 
Na do thoc oonz:Jlfdo beeld. Lens stevig in de aanval, maar met een sterk 
v0rd.idi:;0nd :,.Jc;.'J. voor zich. Meest vreemde beslissingen van de arbiter, 
dio zijn fluit royaal hanteerde, eo kwistig vrije trappen uitde0lde, eer
lijk verdoold in beide kampen, maakte de wodstrijd niet fraaier.' Vlak. 
voor het einde gelukte het Lens toch nog het doel te vinden, Wil Verheul 
brak 11 door 11 , trok de bal prachtig voor doel en de aanstormende Koos !las 
kopt0 de bal genadeloos hard in de touwen. Maar wat gebeurde er.????? 
De laiding dacht er anders over en ••••• floot. Waarvoor???? Ik kan het U 
niet vertellen. V,as het buitenspel? Was er geduwd? Volgens "vriand en· 
vije.nd11 boic1on niet!. Lens probeerde hot .hierna nog wol, maar; begrijpe-



PROGRAMt<A SENIOREN VOOR ZONDAG ·· · 25 OKTOBER 1964 

2,30 uur H.M.S;H,1 - Lens 1 Terrein Vrederustlaan 
12, - uur Rava 2 ' - 'Lens 2 Terrein Zuider;park . 
2,- uur Lens·3 - D.H.C,'7 Veld 1 Geb,_1. Lok1,ü 6/4 

12.- uur ~'uick 7 ·- Lens,, Terrein Sav.Lohm,mlam 
12.~ uur Lens 5 - D.H,B.R.K.2 Veld 2 Geb.1 Lok:al 5/3 
12. - , .uur V/esterkwart. 8 - Lens 6 · Terrein Duinla.= 

., 

2,30: uur Lens 7 B,M,T,4 Veld 2 Ge15, 1 L0kaal 5/3 
12.- uu:r; Lens 6 - Triomph 6 Veld 3 Geb. 1 ·Lok'>al 6/4 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 C. v .• d,'Beek,H,Die.tz.,G, Kemperman,H,Haket, W, Hansen,L.Hendrichs, H, Rooduyn, 

W, VerheuHl;v.Eyden, J, Ras, G, Verha:1r. Res.G,Halleen,M. Zilfhout en W, Vebderbr,3, 
$amenkomst 1,.- uur olubgebwmr -

, .. :L~ns 2 .G,Halleen, VI, Stoové ,H,Kemper, J, v, Dijk,J. v. d, Kn-icp, R. Ruodbol, Th, v, Kleef ,R,Blok 
H.Jacob_s_iL, Riemen,J, v, Kleef, Res, J ,Meijer. Leider: dhr, L. te Mey. 
Grensrechter: J. r:eijer, 

Lens 3 P,Gulikers,L,Hmssen,C,Peeters,J,de Hner,B,Hendrichs,B,Steyn,F,Burghouwt, 
G.Looijestein,J,ilitting,M,Drabbe,H,2Jet,Res,A.v,'llee??s(zie ook Lens 5),C,de 
Heer. Grensrechter: C. de Heer.. . . --

Lens 4· · A, Verbarendse,R,Schlüte~,C.V~J:dink,J,Veldink,J,v,Dissel,N,de Gruyter,P, 
Bur,;houvrt, J, Brussel, 1,;Janssen-;.lil,;/elling, ll. Burghuuvrt, Hes, A, v.d. 3eek. 

Lens 5 Th, Suykerbuyk,F, Duym,M,.Heersc/;lë>P,A; v. Ws,i,rs, F. v. Dijk, G, Jehee, J, v.Bussel, 
R,Gelauff,J,Jager,J,Kuypers,J,Brochard,nes,P,Schulten, 

Lens 6 M, Suykerbuyk, J ,Holt ,J,!,!oek, F, v. d,Beek,A. v ,Egmond, J, de Buer,F, Veelbehr,C. v. 
Gein,F,Wubben,J,Groeneveld,H,Blanken,Res.F.v.Bijnen,A,v.Schie, 

Lens 7 J,Frijters,J,Bom,A;Krol,J,v,Westine;,R.Becker,E,Löwensteyn,A.v.Luxemburg, 
R. Wüstefeld,A, Hoppen brouwers ,H. N·,,stepad,H, v. Westinr,, Res. A, Bl,,k.. : ... -~ 

Lens 8 D,v. Lieshout ,:F\ Bi_erhof';H. Lau,A, Po els, W. v.d. Laan,A,Buys,C. Kras ,c. v. d,.Geld, 
H. Lüling, '.·i.E';;gers ,J, Dr,ist. aes. J ;smi t; " 

AFSCHRIJVINGEN v66r vr.i,jda)savond 9.- uur 0.flll Dhr. J,Linneweever,Slijkeinde 21, 
tele:foon,63.90.90, . 

PROGRAl.ll~ SENIORi;N VOOR .ZONDAG 1 NOVE:·:BER f964 
Wippolder 1 - Lens 1 ;Kranenburg 2 - ·:Lens 2;Lens 3 vrij;J/elfia ·3 - Lens 4; · 
2.- uur Den Hoorn 2 - Lens 5;12.- ·1.11.ir Lens 6 - ·;);uick 8;2,- uur Leris"f ~-,.-
A, D, S,3; 12,.: uur Lens 8 - N L.S. 6 . 

---------~~---- ~-------------
PROGR/1.MMA JUNIOREN VOOR VOOR ZONDAG 25 OKTOBER 196,; . , \ 

. ·12.- uur Lens 1 - D,H.L.1 ,G ;2 L 5/3 V 1 
13,45 uur G.D.A,2 - Lens 2 Terrein Emnastrao.t Lsd. 
15,- uur Lens 3 - V.V.1,3 G 2 L 5/3 V 3 

. 13.,;5 uur Lens 8 - de Adelaars 1 G 2 L 6/4 V 3 
DE OPSTELLINGEN: 

• - • 1 

Lens 1 A.v. d, Leeuw, \1, Ve•rbarendse, D, v. d, Steen,P, Schouten,H.Mesker, C, v. Es.al, G, RaaF
hor.st, J, Englebert, i<',l:esker,C, v, E,,nond, H,N.Res. J, Lukassen,,Th,Brochard, 
Leider:dhr, A.v.Gastel. . - . •, \. 

· Lens 2 J. de "ia .rt ;n. v. Leur, J, Groothuizen, C, v. Boheernen, J. Verh:v,r,N ,·Koo't, R, v,Acker, 
il. de Groot, •.i. Eykelhof, R, Br~..ndenburg, J. Heins. Res. J, Lieshout. LeiderJBr, Theoticus 
Samenkomst 1, 30 uur ingang G, D, .• terrein. 

Lens 3 · R,Overtoom,M. Br,oeke,J ,v,Dissel, J. Lieshout, E,De ;ener,, P,Hel vensteyn, F. Neecke, 
G. Ysebrands, G.Crrun"-,F, $tr,wtho':t ,A. de Brouwer, Res, F. v. Boheemen. Leider: dhr. 
Neeck'e,, · ·: '· · · · · ·. --

Lens 8 H. Creirra( 2x) ,J' ,lvlill;de:..·,A, Dµym,I, Jungschl'iger, T,Heerschop( 2x), J; v, d, Zalm, J ,Blok, 
F. Her,.·emans, ll. His-sin'i,, J. de Joneh,tl, "lilmot. Res, J,Holt( 2x) Leider: dhr.P.Epak=p, 

PROGRAMMA JUNTOfü:N 'voi:rn ZATË:lliAG ·24 OKTO l3rt 1964 · - .. . · 
3,45 uur V.V.P.8,.: Lens '6, ·rerr;in Zuiderp:i.rk · • ' 
3,45 uur Lens 7 ~ Verburch 5 G 1 L-6/4 V 2 · 
3,45 uur Lens 10.~~H.V,V.8 G 1 L 5/3 v·1 · 
2. 30 uur Lens 11 - R. V, G, 12 G 1 L 5/3 V 1 
2, 30 uur Quick Steps 11 - Lens12 Terrein Nijkerkl,1-tn 

·.;;:; 3,45 uur Lens 13 - -;,uick Steps12 G 2 L 6/4 V 3 
2,30 uur Lens 14 - S,V,G,V/,2 G 2 L 5/3 V 2 

/':",., , 2,30 uur Quick 16 - Le·s 15 Terrein de Savornin Lohmanlaan 
2,30 uur !lK.A.V,:\l.9 - Lens 16 Terrein HuysdP.elk•ide Leidschendam, 

DE OPSTELLffGEN: 
Lens 6 H. Egberts ,N, N,, J.Nuyen,H, Suykerbuyk, J. \lelling, R. v.Boheemen,K, v, Velzen,A, 

Korteka 0.s ,A, Jmssen, J, -•iebbers, R. Eykelhof, éles.D. Gootjes ,1!, v. Veen. Leider: dhr 
H, Dietz, Srunen,rnr:st: 3, 30 uur ing:m;; R•w-:-7 IP terrein. 

Lens 7 A. Verv:o.,:srt ,E. de üinter,H,Cr:;ma( 2x) ,J. v. d, L,y J ,Holt( 2x) ,H, Verbarendse, T. Heer
schop, ( 2R) ,H.Mejrui, G. Stevens, R. de Jong,R,Blok.Res.B,EpskP..mp.Leider:dhr.A,Blok. 



Lens 10 ·,1.Ko~wenhoven, P. v. d.Aar, J. Colpa,P .Jiurkes( 2;,)D.Hol -1: ,P: de Jo~g!;t,A/Hup,G de 
HL,or,d, 8,Ba.kkers, J. Fret~, W. Ke'1tman. Res,B,Kool( 2x) Leider' dhr. J ,Borsboom. 

Lens 11 R. v .Berlo ,J ,Schomv ,c. Grimbergen,B.Lustenhouwer,B. Kool( 2x) ,H.Overbeek ,B. . 
Hoogeveen ,H. Hoefm'-itel, A. Lusèue;ee, H. Bijsterveld, A. Bilderbeek. Res. P .Murkes ( 2x,1 
Leider:dhr, P.Huis, 

L\ms 12 B.v.d.fo.ns,A.Tinnenbroek,N,N. ,L.de Jonr-)1,F.y.Ih,;gura,P.de Vries,L.Huis,M.de 
'lii t ,H.Egj:ers, R. Peters ,L. v:·d. Velde. Res. G. Bruins1:1a, B.v.d. Sprong, Leider: 
dhr. L, v. d,Hulst. Sar.ienkomst: 2, 15 uur ing mG ~ui·ck Steps terrein. 

Lens 13 C, Groen,G, Duivesteyn,B. de Vries ,P. Klein Breteier ,,,.v. Essen, A. Hët1:1bro0k, T • 
Janssen, ( 2x) J. K ,wdorp, R. v. W.1.sse1:1,F. v.d. Berc:,;,G. Verv· .. ,rt, nes. A, Jehee( 2x) 
Leider:,dhr. J • .i.chouw, 

Lens ·14 . E.~. d,Broek ,R, Kre,men ,c. Léll'.lot ,H. v, Donburr;, R. Boa;isch ,P, de Haan ;A. Jehee( 2x) 
A.H0ek,G,Vredeveld,C.v,Deelen,C.Blok, Res:T.J:mssen(2x)Leider:dhr, A,Bogisch, 

Lens 15 r .~liltenbur,;,P. Blc.nken,H. D·cnkers ,Po:M·;nders, ·,i, 3chol tei:is ,H. R:i;ent_jes, Th, Tho
massen,J. :!le1:1eijer,G,Kuipers ,J. Schutte ,H,Nadorp. Res. F. de Heer. Leider: dhr. 
C,Krac,S=enkomst:1,50 uur Leyweg h(ek H'1.a,v1eg(op de Leywes) 

Lens 16 N,Hçiefm'._;el, P ,BremEer;A, v.d. Ley ,H, Ht,kke ,P. v. Dijk, R. Geurt sen, C, de Graaf, J, 
Janssens ,M,Knppem,l ,N. Dijsselbloem, E.de Groot. Hes. F_,KJ.ink,Leider: dhr. J, 
Witting, Srunenkomst: 1,30 uur ing ;n,:s A,D.O.-terrein, 

PROGRJ\1115.A PUPILLEN VOOR ZATEl1DAG 2,\ 0KTCBER 1964 
1 • 4 5 uur R. V. C. 1 - Lens P 1 Terrein Sch e.apweg. 
1,45 uur Lens P 2 - RP.va 1 G 1 L 5/3 V 1· 
1.45 uur J..V.c.3 - Lens P 3 Te:·re:i.n Scha.apweg 
1 • 4 5 uur Lens P -4 - RP.va 3 · G 2 L 5/3 V ·2 · 
1 • 4 5 uur Lens P 5 - V.V. P. 6 G 2 1 6/4 V 3 • 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens P 1 P. de Haan, L.·Egberts, G.Bl"c.,ks, P.Heerem:a, C. Schrover,G. v .• d, Velde, P.Hop, T, Resodi

h:srdjo,F·. Cobben·, J. Disseldorp·,H. Lieffering. Leider: dhr. A, v. Gastel. 
Samenko1:1st: 13. 10 uur llengelol.'1an hoek Loevesteinla'Ul, - ---Lenir p·z !r.Ec·s,lf.\i, Bè-rlo-,H,füfumelzw ·,m,A. Jungschl:j,ger,R.Hoefn 1,el ,R,Kooke, F,1lissel
dorp, W ,Englebert ,B. Klein Breteler,R.v,d,Horst,P.v.Doeveren.Res.B.v.d.Putten 
M.v.Dorp, Leider:dhr.L.Pinkse. 

Lens P 3 Th. Booms,J. Keetman, J. v, d, Ende ,H • .Joute1·s ,F, de Kleyn,H, v. D:un,P. Heynen, P. Ver
hesen, G. Trnmmelen,G ,Blom,C. St:,pel. Hes.B.Hoefnagel, C. Groen. Leider: dflr. J, v. d 
Knu,ap. S:un nkomst 13, 10 uur HengeJ,ole.nn, hoek Loevesteinl"'~.n, 

Lens P 4 R. v. d,Meer,F. Theunissen,B, v. Gorkum, R,. i7outers, IV. v. d.Ham, Th.v, d. _,ardweg, F,de 
Vos ,H. Schw:ib ,H, Pechler,E, Verschoor,C, Visser. Res.R. de Vries, G. v,Deelen. 
Leider:dhr, G,Kemper1:1an, -.-

Lens P 5 P.v.Domburg,M.Theunis,H.Janm•,at,C. Verseput,B,de Has.s,R, Vinkensteyn,P,E;;berts, 
J. Asselman,H. Prenen, L.v. d,Meer, P. v. d, Steen, Res,P, R.'l. 71:12.kers, iLAsselman. 
Leider:dhr.J.Englebert. --

ATTENTIE JUNIOREN EJII PUPILLEN! 
AFSCHRIJVINGEN:vóór vrijfl.acu,vond 7, 30 uur a 0.n dhr. A, v. G:istel, Tm:ntenstraat 166, tel. 
·· · 33,99,l'O(telefonisch alléén vrijdc.,,avond tussen 6.30 en 7.30 uur) 

PUPILLEN,-TRAINING: met ing ;ng V°.11 vroensd?.f\' 28 okt0l:Jer kunnen de volgende pupillen op 
woensda;;middag op ons veld terecht voor het spelen v,m een oefen
wedstrijdje ;Th, v. d,AardTTeg,C,Blon,H. v. ,lrun,P, v. Donburg, J. v.d. Ende, 
W, v. d, füu:i, P,l!eynen,B,l!oefn ·.,,el,}', de Kleyn,I!. Pechle.c, H. Sc,nvab ,F. 
Teunissen,G,Tromr.1elen,E.Verschoor,C.Visser,P,de Vos,R,Ivouters,H. 
·.io·.1ters, P. Boo1:1s, E. Jooms, J ,l\Îeyers, A. KleY"regt, J acquesKeet1:1an, A, v.d. 
maer,H, Schutte, R. v,J!.aershoek,H, Prenen,G. v .Deelen. 

Deze jongens ,,orden verwacht 0m 3 .15 uur. Tot kwart over drie bui ten het hek 
vrachten.Er wordt 1oespeeld van hnJ.f vier toà half vijf. Bij verhindering af
schrijven .m dhr. A,v.Gastel,T0m1tenstra 0 t 166,tel 33.99.00. 
Inform_eren of het veld goedgekeurd is tussen 1,- en 1.30 uur en alleen bij dhr. ,Epskamp.tei.67,22. 70. · " · ·• - · • -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 



47 
--------.-----. --~- ---------------------
ijk, .de fut was er uit 0n do tijd t0 kort. Zo kwam het eind aan deze 

,eer sportieve wedstrijd, gespoeld op een zwaar veld, waar een schoids

·echter zijn dag bepaald niet had. 
ie overige wedstrijden werden door Pluvius wr00d verstoord 0n konden dus 

:een doorgang vinden. ~ .. 
'opscorerslijst: Aan de kop uiteraard geen wijzigingen. Hans Rooduyn 

lracht met zijn schitternnde goal zijn totaal op 2. 

------------------
Een slag in hot gezicht. 

la de zondag 1.1. gespeelde wedstrijd nan Lens 1 - S.M.V. 1 is iemand, 

tie al enig0 jar0n in allo rust de wedstrijden van Lomf langs de lij"n 

,olgt en naar ik stellig moen te w0ten é!c regels van het goede fatsoen •:" 

en ·de versta verte nooit overschreed on tegon wiGns aanwezigh0id tot nu·<.' 

;oe geen enkele vereniging bezwáar zou hebben, plotseling op het hoogst 

infatsoenlijke idee gekomen de scheidsrechter een slag toe te dienen: · 

lnbegrijpelijk! .onthutst ·.0n verontwaardigd kunn0n wij het feit slechts 

ievestigen en in hevige mate betreuren, 
)at de scheidsrechter er meermalen vierkant naast was 0n een vreemde be

llissing tegen het einde ons de overwinning kostte, mag in geen· enkel 

ipzicht als excuus voor bovengenoemde we.ndaad gelden. Ieder vari ons moet 

iok de zwakke arbiter of de sterke arbiter met een of meer zwakke mo

nen:l:on ten volle accepteren. We zeiden het als eens meer: de scheids

rechters komon niet naar de terreinen om oen club opzettelijk tG be.na

iGlen of om hun zwakheden to etaleren. Evenals onz0 tegenstanders in het 

5evecht om de bal en om de puntjes behoren wij ook de scheidsrechters 

to erkennen als onz0 vrienden in de sport. Er wordt niet gevraagd blind 

te zijn voor hun tekorten. Zij timmeren nu eenmaal aan de weg en staan 

ius evenals de spelers aan critiek bloot. Deze critiek op luide on min

~chtende wijze uiten is echter onfatsoenlijk en mag onder ons niet voor

komen. 
Lensers, wij hebben allen een slag in het gezfucht gekregen! Onze eigen 

ver0niging hoeft oen slag in het gezicht gekregen! H0t is droevig! 

~r viel ook iets prettigs te constateren: de spelers van onze gasten 

S.M.V. en ook onze,eigen sp0l0rs treft geen blaam, zij hebben een eer

lijke. strijd geleverd. En hot bedroevende incident is gelukkig niet tot 

een algemene rol uitgedijd. Tegenover de beledigde scheidsrechter past 

een oprecht woord van verontschuldiging. 
I P.Juffermans. 

Ik speel voo:1- mi.in plezier, 
is een opmerking welke ·door. voetballers nog wel eens gemaakt wordt. En 

vanzelfsprekend volkomen terecht. Want welke spelGr wordt er nu lid van 

oen voetbalvereniging als hij geen plezier in zijn sport heeft. Nu zijn 

er vele manieren om plezier te hebben. Zo zal eon voetballer, hij be

oefent toch een temposport, rekening dienen te houden met het plezier 

van zijn ~iging, zijn elftal en zijn eigen plezier. Afgezien van de 

/ 



taalkundige vraag of een vereniging plezier kan hebben, zal de lezer toe 
wel begrijpen wat betweter bedoelt, als hij st,3lt, dàt het voor de verer 
eing bijzonder plezierig is om te kunnen wijzen op goede technische prei 
taties van haar elftallen, en te kijken naar competitiestanden waarbij è 
naar.i van de eigen v0reniging in de kopgroep prijkt.. Ook het plezier van 
hot cl:i'tul is hierbij nauw betrokken. Vlarineer word0n de meeste schoûder
klopjcs uitgedeeld? Bij" een ovorwinning of bij nederlaag? En waar is de 
sfeer beter, dus het plezier groter~ bij ·een elftal dat tot de kanspaaré 
gerekend kan y,orden of bij" de. dragers . van .de rede lantaarn? 
En is _ook het eigen: plezier niet gebaat bij een technisch goode vorming. 
Elke speler zal zijn spel zo goed mogelijk willen spelen, en groot ple
ziGr aan zijn vorderingen beleven_. Ja, U hebt het goed begropcm, dat bet 
weter hier de stelline; wil poneren, dat training niet alleen bevordelijk 
is voord~ lichamelijke conditie, maar tevens een krachtige pil voor het 
vergroten van_ het eige~-on het plezier van anderen. 
O, wat zou er over training veel te vertellen zijn! Kan de ·red9.ctie "hier 
voor in de komende tijd enige ruimte ter beschikking stellen, van .••••• 

: ·' Betweter. 
;·:et plezier zullen wij in do komende edities van de Lensrevue de nodige 
ruimte beschikbaar st-ellcn om het one;etwijfold deskundige oordeel van 
B0twotor_ over hot begrip II training" t0 vernemen. 

De Rodactfo. 

Het Senioronconvont. 
Nadat op de Algemene Lod0nvergafü,ring het voorstel om t0 komen tot dè op 
richting van oen Senior0nconvcnt w0rd to0gojuicht,,is door het bestuur 
aan een aantal person0n die hun mening, door-hun· ervaring in het v0reni
ginr;slovon on i;etoonde bolan1:;steHinr: voor Lens in de afgelnp0n Jaron 
on eon daadwerk0lijk0 steun voor het bostuur zoud011 kunnen zijn, een uit· 
nodiginG gestuurd om te komen tot 0Gn informele bospr0kin1:;. 
Van de 13 uitgenodigden is van tw..;o van h0n eGn negatief antwoord ontvan· 
g0n. Varr oen dorde is niets vcrnom0n. De overige 10 uitgenodigden wro-0n 
of aanwezig of hadden bericht van vorhindoring gezonden, waarbij zij ziel 
tovons in principe bereid verklaarden zitting te nem0n. Van deze eerste • 
bijoonkomst kan gezegd word0n, dat hij volkomen aan -zijn doel heéft be-

antwoo1·è. Do sfeer vias ze0r prettie; -te no0men on de bestuursafgovaardi~
don lcondon uit de gesprekken, .die -over v0rschillende ond0rwerpen waren 
sevoerc1 cêe nodigo· wenken not0ren. Bcsl0ten w0rd o.a. d0zo bijeenkomst eer 
por drie maanden te houdon, waii.rbij dah wed0rom van gedachten ztl worden 
gowisselcl over divorsc- ·vraagstukkon,. die dan .aan.de orde zijn • 
.1'.llo ·aanv1ozigen waren er van overtuigd, dat deze bijeenkomsten vruchtbaat 
0n ve.n groot profijt voor LcmS_ zouden zijn. 



D E L E N S R E V U E, 
,ieekblad van de R,K. V.V. "Lenig en Snel" 

38e Jaargan6 no 9 29 oktober 1964, · 

Lens' Zakagenda. 
Do: 29 okt: Juniorentraining. 
Vr: 30 okt: Seniorentraining. 
Za: 31 okt: Junior0n 5-6-10-11-12~13-14-15-16, Pupillen 1~2-3-4-5. 
Zo: 1. nov: Senioren lt/m8. Junioren 1-2-3-8. 
Ma: 2 nov: Clubavond. Juniorentraining. 
Di: 3 nov: J uniorentre.ining. 
V,o: 4 nov: Seniorentraining. Pupillentraining. 
Do: 5 nov: Juniorentra±ning, 
Za: 28 nov: Grandioze llovan de lle avond m0t 

Prins Carnaval, 

In ballotage: 
No 19 C.Lustenhouwer 
No 20 P.S.R.Bruin 
No 21 A,H.M.Bouchier 
Nieuwe leden: 
No 450 L,Vurspaandonk 

OFFICIEEL. 

1-8-1955 
12-6-1950 
23-2-1952 

24-6-1954 

Bekèndmakin,;. 

bezoek uit Den Bosch van 

Hertenrado 155 
v .Slingerl.andtstraat 54 
Vroderustlaan 135 

Valkonboschkad« 601. 

Alle bezoolfors van onze terreinen, speciaal de supporters van ons eerste 
elftal, worden verzocht goede nota te nemen van het volg0ndo. 
Moor en moer maken enk0len er oen gewoonte van op- on aanmerkingen aan 
h0t adres van de sch0idsrecht0r to plaatsen, Dit kan sl0chts leiden tot 
een onaangename sfeer in on rond het veld. Wij doen een beroep op U in. 
deze het fatsoen en de sportiviteit in acht to nemen en zal niet nalaten 
zonodig maatregelen to treffen tegen degenen die zich hier niet aanhou
den. 
Iedereen, die geen speciale taak op of bij het veld heeft, dient buiten 
de afrastering to blijven. Zoor speciaal geldt;dit yoor do jongens achter 
het doel. Ook wanneer ons z,lftal eep doelpunt maakt, blijft iedereen bui
ten het veld. Ovortreèdrs v,in dezo bepalin;; zullen zonder moer van onzo 
tarr0inen. verwijderd worden. Speciaal voor de jongens achter het dool 
geldt, dat zij zich volstrekt hebben te onthoudon van commentaar, ook op 
de spelers van de tegenpartij, fluitconcerten en dergelijke. Aanmoedi
gingen zijn natuurlijk. nog steeds vielkom. 
Met deze maatregelen, waarmee wij Ïn de 0ersto instantie menen te kunnen 
verstaan an op do naleving waarvan stren(s zal worden toegozion, hepen wij 
onaangenaamheden in den vervolge te·'voorkomen. 

Hot Be~tuur. 
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Tot onze spijt h7lnnen we de Lensrevue deze week niet in de beken
de omslag laten verschijnen. Door wij zigin5en in de taakverdeling 
van de elftalcommissie en adminis·tratie van de Lensrevua heeft 
het bestuur nóg bijtijds de nieuwe drukorder kunnen annuleren om 
zodoende te voorkomen dat een jaar lang verkeerde adrossen en te
lefoonnummers op de omslag zouden worden gedrukt. Wij hopen echter 
op korte termijn deze-problemen op te lossen, zodat de Lensrevue 
de volgende week weer in zijn blauw-witte jasje kan uitkomen. 

Wij ontvingen het droevige bericht van- het overlijden van onze 
donatrice Mevr. C.ViBk-v.Venrooy. \'lij wensen de familie sterkte 
bij dit verlies. Zij ruste in vrede. ,· 

Het nieuwe adres van Kapelaan F.Kempen is Oude Delft 73 Delft. 
Tel: 01730:- 23933. 

Redactionele overpeinzingeg~ 
"Triomf der tactiek" zo las ik in een onzer bekende ochtendbladen 
als karakterisering van Albanië-Nederland, een karakterisering die 
m.i. de spijker wel heel precies op de kop slaat. 
Onder immers wel bijzonder moeilijke omstandigheden: een uiterst 
moeili[k veld, een behoorlijk verschil in luchtdruk en läst but 
not least een bijzonder ongemakkelijke en danig op revanche belus
te tege!]stander, wist een koelbloedig en volgems een uitgestippelde 
tactiek spelend Oranje do Albanezen niet alleen te weerstaan maar 
zelfs nog te verslaan, wat meer was dan menigeen durfde verwachten. 
Reeds.nu al, na amper 2 wedstrijden, doet zich bij het Nederlands 
elftal de uiterst bekwame hand van coach Neville voelen, een man 
die drommels goed v1eet dat men er met een behoorlijke portie tech
niek, vechtlust en conditie toch nog niet is. Man moet op de eerste 
plaats een tegenstander weten aan te pakken en wel op de juiste 
wijze, een wijze die elke wedstrijd weer een ander kan zijn. Het is 
aan coach én speler do tegenstander niet domweg en zonder meer te 
lijf ta gaan, maar om (dit zeer zeker bij reeds bekende tegenstan
ders) via een uitgestippelde tactiek te gaan spelen. Bij taaills die 
volslagen onpokend zijn ligt het iots moeilijker, ook dan moot het 
echter mogelijk zijn om de juiste wij ze van aaripakl:en binneu !r.orte 
tijd te; ontdekken en daarnaar ook te handelon. Profiteren van de 
fouten van d,:, tegenstander is bi,j voetbal uiterst belangrijk, met 
een goede tactiek treft men de tegenstandàr in zijn achillespees. 
Daarom is het devies: speel alleen met je benen maar ge~ruik ook 
je hersens, pas dan is er kans op sukses. 

Redactie. 



PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 1 NOVEMBER 1964 

2,30 uur Wippolder 1 - Lens 1 Terrein Delft Zuidplantsoen 
12,- uur Krane~bi+rg 2 - Lens 2 Terrein ·Kijkduinsestraat 
1·2,'.: · uur Delfia .3 - Lens 4, ,era:ein Buiilenwatersl,,vt te Delft 

2, ,- uur Den Huorn 2 - Lens 5 Terrein Woudseweg Den H,1orn 
12,- uur Lens 6 - Quick 8 Veld 1 Geb,1 L,,kaal 6/4 
2,- uur Lens 7 - A,D,S,3 Veld 1 Geb,1 Lukkal 5/3 

. 12,- uur Lens 8 - N.L.S,6 Veld 2 Geb,2 LL•kaal 5/3 
DE O.PSTELLINGEN: . . . 
Lens 1 C, v,,d,Beek,H, Dietz,G, Kemperman,H, Haket, W. Hansen,L.Hend,t'i_chs, H. Rooduyn, J ,Ras; 

W.v,Eijden,W,Verheul,G,Verhaar, Res,R,de Waart,W.Venderbus,J,de Heer, 1 

Lens 2 

Lens 4 

Lens 5 

Lens 6 

Lens 7 

Lens 8 

Samenkumst: 1,- uur café Hierck Apelduornselaan. Er .zijn enige plaatsen 
c.ver in de bus vo0r s,upporters, . . 
G,.Halleen,J. v, d, Knaap, H. Kemper, W. Stu~vé ,R. Roodbol, J, v. Dijk, Th, v,Kleef, R,Blok, 
H,Jacobs,L,Riemen,J,v,Kleef.Res,H,Zoet,P,Gulikexs,Leider:L.~e Mey, 
A.Verbarendse,L,Hanssen,A,v,d,Beek,F,v.d.Beek,B,Steyn,H.Nieuwenhoven,P,Burg
,huuwt, J ,Brussel ,J, Wi tting, L. Janssen, W ,Burghouwt. Res ,C. Veldink,N. de Gruyter, 
M, Vlelling, 
Th,Suykerbuyk,F,Duym,M,Heerschop,A.v.Weers,F,v,Dijk,G,Jehee,J,v.Bussel,R,Ge
lauff,J,Jager,J.Kuyper,J,Bruchard.Res,J.Veldink,J.v.Dissel. 
M,Suijkerbuijk,J,Hdt,F,v,Bijnen,A.v.Schie,A.v.Egmolld,J,de Boer,F~Veëlbehr, 
C.v.Gein,F,Wubben,J,Grueneveld,H,Blanken,Res.J,v.d.Hoek,R,Schlüter, 
J,Frijters,J,Bom,A,Krul,J,v,Westing,R,Becker,E.Löwensteijn,A,v,Luxemburg, 
R,WÜstefeld,A.Hoppenbrouwers,H.NaaGtepad,H,v.Westing,Res.A.Bl"k, 
D, v, Lieshout,F, Bierhof ,H. Lau,A,Poels, Vl. v.d. Laan,A, Buys, G, Kras, G, v. d, Geld, 
H. Lüling, W.Egg·ers, J. Drost.Bes, J ,Smit, 

· BELANGRIJK In. verband met -het wijzigen der taakverdeling in de elftalcorrunissie,is vanaf 
heden het afschrijvingsadres voorlupig gewijzigd in:dhr, G,v,d,Velde, 
Hertenrade 161,-l;;f')lefoon 361433, ' 

Wegens niet-upkumen worden de volgende spelers 2x als reserve :ipgesteld: 
R,Sc9-lüter,C.Veldink,J.Veldink,J,v,Dissel,N,de Gruyter en M,Welling. 

PROGRA!.ill!A VOOR ZONDAG 8 NOVEMBER 1964 
2.- uur Lens 1 - Donk 1 

• 
12.-
3, -

uur Lens 5 - Grc,en \'/i.t .' 58 2 
uur Westlandia 5 - Lens 6 

Len5 7 vrij, 
12, - uur Le1w 2 - Cromvliet 2 
12. - uur Vrerlenbr:rgh 4 ~ Iens 3 

2, - uur Leni; 4 - Vredenburg,; 5 1.15 uur G,D,S.-7 Lens 8 

PROGRAMMA. JUNIOREN VOOR ZONDAG 1 NOV.&!.IBER 1964 
12,- uur H,B,S.1 - Len~ 1 Terrein Houtrust 
12.- uur Lens 2 - de Ooievaars 1 G 2 L 6/4 V 3 
1.45 uur Lens 3 - VI.Blauw RK 1 G 2 L 5/3 V 2 
1, 15 uur Lens 8 Gr, Wit' 58 1 G 2 L 6/ 4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: , 
Lens 1 A.v. d, Leeuw, W, Verbarendse, D;v,d, Steen,P. Schcuten,H.ll(esker, C. v.Baal ,G,Raap

horst, J ,Englebert ,F.Mesker, C. v, EGffiond,I•I .M. Res ,J ,Lukas_sen, Th,Brochard( 2x) 
Leider:dhr,A,v-,Gastul.Samenkomst 11,45 uur op het Il,B.S,terrein; 

Lens 2 J. de liaart,H, v, Leur, J .Groothuizen, G. v, Bc,ileemen, J. Verhaar,N. Koot, R. v. Acker, 
R,de Groot,G.Crama,F.Straathof(2x),J,Heins,Res.R.Brandenburg(2x) 
Leider:Br. Theuticus. --

Lens 3 R. Ovortocm,M. Broeke, J, v. Dissel, P.Helvensteyn,E,I'egener,J. Lieshout, F,'Neecke, 
G, Ysebrands, W ,Eykelhof, R,Brandenburg( 2x) ,A,de Brouwer, Hes. F ,Straathof( 2x) 
Leider:dhr.Neecke. - - -- · 

Lens 8 H, Grama,J.Mulder,A-, Duym, L, Jungschläger, T,H:,erschop( 2x) , J. v.d. Zalm, J .Blok, 
F.Herr-emans,H.Hassing,J,de Jongh(2x),R.Wilm0t.Res.J.Holt,H.Verbarendse • 

. Leider:dgr. P.Ep8kamp, 

------· -------------- -
PROGRA!,,llf.A JUNIOREN VOOR ZATERDAG X$ 31 OKTOBER 1964 

3,45 uur Lens 5 - C • .S.V,D,5 G 1 L 5/3 V 1 
3,45 uur Lens 6 - El.Zwart 7 G 1 L 6/4 V 2 
2,30 uur D.H.C.8 - .Lens 10 Terrein Brasserkàde Delft 
2,30 uur G,D.S,8 - Lens 11 Terrein lloordweg iî~teringon 
3,45 uur V.V,P.13 - Lens 12 Te1-rein Zuiderpark 
2.30 uur Lens 13 - Duno 6 G 1 L 6/4 V 1 
2,30 uur Lens 14 - die Haghe 9 G 2 L 5/3 V 2 
2.30 uur Lens 15 - V.C.S.11 G 2 L 6/4 V 3 
3,45 uur Lens 16 - Vies 9 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 5 . N .N, ,M. v. Vaen,H. Verheugd, Th

1
.Bruiios, H. Rothkrans, F. v. Boheemen, C. Verv2.art, Th. 

Brochard(2x),J,Cobben,H,Bra.ndenburg,D,Brandenburg.Res,R.Bruggemans,J,de 
Jongh,T.Heerschop. Leider:dhr,C.v,d.Beek, 

Lens 6 H,Egberts ,1, .N. , J, Nuyen,N,N. ,J. ',7elling,R, v. Bohil~men, K. v. Velzen, N.N. ,A.Janssenj 
J,Webbers,R,Eykelhof,Res,D,Gootjes,H,Seykerbuyk,A.Kortekaas.Leider:dhr. 
HoDietzo 



Lens 10 

Lens 11 

Lens 12 

Lens 13 

Lens 14 

Lens 15 

Lens 16 

als bekend. Res, B. Kool. Leides.': dhr. J ,Borsboom, Samenkomst 1, 30 uur ingn.ng 
Lensterrein, · . 

· R, v, Be rit, ,S, Schouw ,C. Grmmbergen, B, Lustenhouwer,H, Overbe'ek,B, v:a.: Sprong,B. 
Hoogeveen,Th,Hoefnagel,A,Luscuere,H,Bijsterveld,A;Bilderbeek,Res.A.Jehee, 
Leider:· dhr. P, Huis. ~amenkomst: 2. - uur Leyweg huek Hengelolaan. 
B.v,d,Lims,A,Tinnenbroek,G,Bruinsma,L.de Jongh,F,v.Baggum,P.de Vries,L,Huis, 
M. de '.Vit, H.Eggers, R. Peters ,L. v. d, Velde, Res.G, Vr0develd.Leider: dhr.L, v. Hulst 
Samenkvmst: 3. 25 uur ing:mg Rava-V'lP terrein. 
C.Groen,G,Duivesteyn,B.de Vries,P,Klein Breteler,A.v,Essen,A.Harnbrook,T. 
Janssen,J .Kaandcirp, R, v.•ciassem, F. v. d,Berg,G. Verv(lart. Res.A, v. d.Ley( 2x) 
Leider:dhr,J,Schouw, 
E.v,d,Bróek,(2x)R,Kraanen,C,Lamot,H.v,Dvmburg,R.Bogisch,P,de Haan,Th,Thomas
sen,A,Hoek,J,Schutte,C,v.Deelen,C,Blok,Res,P.v.Dijk(2x)Leider:dhr.A.Bogisch 
P .Miltenburg, (-2x) , P,Blanken,H, Dankers, P.Manders, VI, Schul tens ,H, Rientjes,F, de 

. Heer,J •. Derneyer, G,Kuipers 1F, Klink,H,Nadorp.Res.M,Kuppenol( 2x) Leider: dhr.C, Kras, 
N, Hoefnagel, P.Brernmer,A, v, d, Ley( 2x).,H.Rukke, P. v.Dijk( 2x) , R,Geurtsen,C. de 
.Graaf,J.JansSE)ns,M.Koppenol(2x) ,N,Dijsselbloem,E,de Groot,Res,P,Miltenburg(2x) 
E.v.d.Broek(2x),Leider:dhr,J,\7itting, -

PROGRAM!.iA PUPILL~N VOOR ZATEilllAG 31 OKTOBER 1964 
1. 45 uur Lens P 1 - V. C. S. · P 1 G 1 L 5/3 V 1 
1,45 uur Rijswijk P 1 - Lens P 2 Terrein Schaapweg. 
t,45 uur Lens P 3 - de·Flamino's G 2 L 5/3 V 2 
1,45 uur Lens P 4 - Duindorp SV G 2 L 6/4 V 3 
1. 45 uur .Quick Steps P4 - Lens P 5 Terrein Nijkerklaan 

DE OPSTELLINGiN: 
Lens P 1 P ,de Ha,m,L,Egberts,G,Bloks, P. Haerema,C, Schrover,G. v.d. Velde 1 P. Hop,T,Resodi-

hardjo ,.F, Cobben, J .Disseldotp,H;,Lieffêrihg; Leider: dhr. A. v, Gastel. . 
Lens P 2 R,Bos,H.v.Berlo,H,Rirnmelzwo.an,A,Jungschläger,R,Hoefnagel,R,Kooke,F,ll'isseldorp 

W,Englebert,B,Klein Breteler,R.v,d,Horst,P,v,Dueveren.Res.B.v,d.Putten,M.v, 
Dorp,Leider:dhr. L,Pinkse.Samenkomst:1,10 uur Hengelola:m hwek Loevesteinlaan 

Lens P 3 Th,Buoms,J, Keetrnan, J, v. d, Ende,H, \louters,F, de Kleyn,H. v. Dam,P,Heynen, P, Ver
heesen,G,'Trommelen,C,Blorn,C, Stapel. Res,B.Hoefnr.gel. Leider: dhr. J. v. d,Knaap, 

Lens P 4 R,v,d,Meer,F.Teunissen,B,v,Gorkum,R.W•uters,W.v,d.Ham,Th.v.d.Aardweg,F,de 
Vos,H.Schwab,H,Pechler-,E,Verschoor,C.Visser.Res.R,de Vries,G,v.Deelen. 
Leider:dhr, G.Kemperrnan. 

Lens P 5 P.v.Donburg,M,Teunis,H"Tanmaat,C, Verseput,B.de Haas,R.Vinkesteyn,P,Egberts, 
J,Asselman,H,Prenen,L.v,d.Meer,P.v,d.St0en,Res:P.Raayrnakers,R,Asselman, 
Leider:dhr, J,Englebert. · 

Materiaaluitgifte:dhr, A.v,Gastel 
RESERVE_PROGRtill!MA: Als zaterdag onze velden afgekeurd ziJn,is er het volgende reserve

prgramrna: In de zaal Marterrade 14, leider dhr. A.v.G9,stel: 
om 1,45 uur Lens P 1 en F.Disseldorp , 
om 3.30 uur Lens 11 en G.Duivesteyn 0n A.Jehee. 

In de ·zaal Herschelstraat, leider dhr. H.Dietz· 
om 2,- ·uur:Lèns 13(behalve G.Duivesteyn)en E.v.d,Br~ek,R,Kraanen,C.Lamot,R.Bogisch, 

C,v,Deelen,P.de Haan,H,v.Dor;burg,Th.Thomassen,A.Hoek, 
om 3.30 uur: Lens 6 en reserves en A.Duym,T,lleerschop,J.de Jongh,J.v.d,Zalm,H,Has

sing,L,Jungschl,:iger,J,BlJk, 
Bij alle groepen mee-ten de jongens 10 minuten tevoren aanwezig zijn, Gymschoenen 
(gèenzwarte) meebrengen. · 

ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN 
AFSCHRIJVINGEN: v66r vrijdagavond 7,30 uur aan dhr. A.v.Gastel,Tomatens~raat 166,tel 

33.99,00(telefonisch alléén vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 uur) ·· 
PROGRAMJ.iA JUNIOREN EN PUPILLEN 7 EN 8 NOV';;MBER 1964 .• , . 

Lens 1 - Celeritas 1 12,- uur Lens 13 - Laakkwartier 11 13,45 uur 
Lens 2 - Den Hoorn 1 13,45 uur Lens 15 - Triomph 3 
G.D.S,3 - Lens 3 14,30 uur Voorbure 3 - Lens 16 14,30 uur 

Lens 8 - Juventas 4 15,- uur Velo P 1 - Lens P 1 
A,D,0,10 - Lens 5 15,45 uu,.· Lens P 2 - Vredenburgh 1 
Lens 7 - Postduiven 5 15,45 uur Lens P 3 - Duno P 2 
Lens 10 Scheveningen 12 15,45 uur Lens P 4 die He.p-,he P 3 
Lens 11 - H.M.S,H,4 14,30 uur Quick Steps P 3 - Lens· P 5 
Lens 12 - R,V,C.14 14,30 uur 

xx:xxxxx:xx:xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

.. 
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Uitslagen: 
Zaterdag 24 oktober: alle junioren en pupillon wedstrijden afgelast. 
Zondag 25 oktober: Senioren: HMSH 1 - Lens 1 1-2 

Quick 7 - Lens 4 4-3 
Junioren: alle wedstrijden afgelast. 

-----------------------------
Van het wedstrijdfront. 

HMSH 1 - Lons 1 1-2. 
Lens heeft kans gezien de belangrijke strijd tegen HMSH in een overwinning 
We herinneren ons nog de 11 slijtage s:J,ag11 in 1962, toon Lens eveneens met 
2-1 zegevierde. In het begin zag het er niet naar uit, dat Lens dit zou 
kunnen herhalen. HMSH openende namelijk al speedig de scoro. Een misver
stand in de achterhoede, waar oen HMSH gretig gebruik van maakte 1-0. 
Hierna v1as alles Lens wat de klok sloeg. Snelle combinaties bracht de 
achterhoede van do gastheren veelvuldig in paniek en de gelijkmaker kon 
niet lang uitblijven. Uitstekend sam~nspel bracht Wil v .d.Eyden in schiet
positie, die deze kans niet onbenut liet. 
Een schittorend diagonaal schot van buiten het strafschopgebied en de ge-
lijkmaker lag in de touwen. . . . 
Lens ging door. Eon kwartier voor rust weer zo'n prachtige aanval over 
links. ·Gerard Verhaar ondernam een rush zette scherp voor en de toestor
mende Wil v:d.Eyden kopte keihard on onhoudbaar in, Een schittèrond doel
punt. (Bij dit doelpunt dachten we even aan het afgekeurde doelpunt van 
de vorige WOfik, precies zo'n zelfde 'situatie). 
Na do thoo trachtte HMSH oen doelpunt to forceren, maar ze vonden oen uit
stekend op dreef zijnde Lens'achterhoede tegenover zich. 
Debutant keeper Ab de Leeuw weerde zich als zijn naam aangeeft. 
\7im Hansen bleef onder dit alles sto)i:tijns kalm. Lens kwam zelfs nog heel . 
dicht bij zijn dorde treffer. Eon flitscndo combinatie bracht Hans Roo
duyn alleen voor dool. Hans lepelde de bal ovor de koeper, maar voor ons 
helaas ook over do lat. 
HMSH voelde zich verloren en ging zich hiermee langzaam verenigen. 
Grote vreugde aan Lonszijde toen do goed leidende scheidsrechter voor het 
einde blies. Het eindo van con sportieve, snello en spannende wedstrijd, 
dio do koude deed vergeten. 
Mogen wij dit do boste wedst::-ijd van Lens in dit seizoen noomon? 

D001•dat r,:aar ~:iefst 6 ir.ooiweorvootballors van Lens 4 zalf hadden uitge
maa!:t dat hot rml afgekeurd zou ziin,stonden wij om 12 uur mot 6 spelers 
op hot veld. Nadat middels do telefoon nog 4 spelers waren opgetrommeld 
kon do wedstrijd om half con toch nóg beginnen, zij het met 10 man, 
Vanaf het begin voetbalde Lens zeer·enthousiast on or werd hard gewerkt 
en ook leuk gecombineerd, Uit oen van dia combinaties schoot Hans Brussel 



'.:>4 

na 10 minuten hot eerste deelpunt in de touwen. 
Evon later maakte Jos \ütting er uit eon penalty, die toec;ekond ward 
omdat de Quick back alleen met zijn handen nog oen doelpunt kon voor
komen or 2-0 v;,.n· en dezelfde speler zcrgdc.·ook voor J-0. 
Vlak voor rust wist do linkshalf van Quick or mot oen hard schot in 
de hoek 3-1 van te me.ken. 
De tweede holft gaf een gehGel ander spelbeold to zfon. De Quick-vGte· 
rancn -moost oud Gers to elftal spelers - lioton .zien, dat ze hot nog 
niet verleerd waren. Er word zo0r goed samengespeeld on de Lonsbrs 
liepen dan ook dikwijls van het kastje naar de muur. Keeper Verbarend· 
so ·sper,ldo een uitstekende wedstrijd, w.ist vele moeilijke schoten te 
stoppen, m. '·'"r v10rd '!;och .nog 3 maal gopasseerd, waardoor do wedstrijd 
met 4-J in hót voordeel ~an Quick werd baslist. 
Cprccht dank aan de spelers Gijs v.d.Beek, Frans v.d.Bcok on N.Vcrba
rGndso·dio ons elftal in staat stelde toch nog to voetballen en do 
wegblijvers zeer goed vervingen. · 

Topscorerslijst. 
Ondanks hot feit·dat slechts 2 sonioronolftallon binnen de lijnen 
kv;amen, onderising de topscer0rslijst toch ·nor; onii:;e belangrijke wij-

. zü.::i.ngon. Jos Witting nestelde zich aan àe kop met 6 treffers. 
•,ül v. d .Eyden 11ist met twoG fráaio treffers zijn totaal op 5 te bren
gen 0n een van de erote kanspaarden. 
Op do voet volgen: M. Welling, Vi.Éurghouwt en H. v. \'iGstinc. 
De verde~e stand onderging geGri wijziging, alleen Hans Brussel wist 
tot zijn twoodo troffer te komen. 
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D E . L E N S a!E V U .E. 

Weekblad van de R. K, V, V. 11IIenig en Snel" 
·onder redactie van :P,Burghouwt,'F;v,Dijk en A,Poels 

==- - -'=======--========= .. ================,.============== 

3Be Jaargang no 10 5- november 1964 

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

Do: 5 nov: 
Vr: 6 nov: 
Za> 7 nov: 
Zo: 8 nov: 
Ma: 'f nov: 
Di: 10 nov: 
\Yo: 11 nov: 
Do: 12 nov: 
Za: 28 nov: 

Lens' Zakagenda. 
Juniorentraining, 
Seniorentraining. • , 
Junioren 5-6-7-10-11-12-13~15-16.Pupillen 1 t/m 5 
Senioren 1 t/m 6 en 8 Junioren 1-2-3 en 8, 
Clubavond. Juniorentraining. 
Junioi;:entraing. 
Seniorentraining.Pupillentraining, 
Juniorentraining. 
Lens' carnavalsavond met als gasten Prins Carnaval uit 
Den Bosoh en zijn gevolg. 

In Ballotage: 
OFFICIEEL 

26- 7-5) No 22 C. G. Bik v.Slingelandstraat 115' 

Redactionele overpeinzing. 
U heeft het·zelf kunnen lezen: Er zijn weer de nodige veldslagen ge
weest op de Nederlandse voetbalvelden, Als we de krant openslaan en 
bmj de sportpagina belanden lezen we dá.l:r meer "sensaties" dan op de 
voorpagina. We citeren enige koppen uit .de dagbladen van vandaag(2/11) 

~e Gummiknuppel vormde hard slot bij ••••• 
2e Strafschop sein voor belhamels. 
3e Veldslag met als resultaat één slachtoffer. 
4e Gwnmiknuppelà dekten aftocht. 
5e Voe¾balfanatici konden het niet verkroppen. 
6e Elkaar het leven zuur maken •••• i ••• en zo kunnen we doorgaan • 

• 
Dit alles beboorde1:bij voetbalwedstrtjden. Toeschouwers, die des 
zondagsmiddags hun hart komen uitstorten en er coûte que coûte een 
rommeltje van willen schoppen, Spelers,die niet meer voor hun plezier 
spelen,maar hun karakters ten toon kûmen spreiden,voor een ieder die 
het maar zien wil, En de goeden lija~n er onder, Sportmensen die hun 
sport willen beoefenen of er naar wiilen kijken.Zij zijn de dupe van 
deze vandalen,sadisten of hoe U het maar noemen wilt, 
L,1at een ieder voorop stellen: Voetbil.l is een sport,die mooi,héél mooi 
kan zijn,indien het·gespeeld-wordt,zpals het entworpen is. Elkaar 
sportief en mannelijk bestrijden met)eeri overwinning in het vooruit 
zicht, Laat de toeschouwer zièh hiervan bewust zijn en laat hij er van 

. ! 
·.ir 



genieten, Voor dit laatste trekken we erte::islotte 2 uurtjes in de 
week tussenuit. Heel belangrijl,<c. is ook de leiding. Slechte leiding 
kan vaak 2 uu~jes geplande_ s;:iortv:reugd vreselijk vergallen! é 

F.v.D. 

HET ELFTALSECRETARIAAT 
Enige weken geleden heeft dhr • ."r.Linneweever het bestuur medegedeeld 
na 1 november niet meer het elftalsecretariaat te kunnen waarnemen. 
Dit.o.a. in verband met zijn werkzaamheden. pat de functie van elf
t·,lsecretaris een v_an de moeilijkste_ in een voetbalverenig:.ng is be
hoef ik U eigenlijk niet te vertellen.·Dit is _onder meer gebleken OF 
de jaarvergaderingen van de afgelopen jaren. Ondanks het feit dat de 
leden niet altijd vlot meewerken en er dikwijls onder moeilijke om
standigheden m0et worden gewerkt,krijgt deze funtionaris altijd de 
nodige kritiek te horen.Het is-inderdaad moeilijk het iedereen naar 
de zin te naken •. Dat dhr.Linneweever zbh op de jaarvergadering toch 
nog tijdelijk besói:iikbaar heeft willen· ~tellen;kunnen we ·nJ.leen maar 
waarderen. Wij willen van deze ·gelegenheid gebruik maken "Jan" har-·_ 
telijk dank te zegg0n vooi· al hetgee;, hij in de afgelopen jaren Yoor 
Lenig en Snel heeft gedaan. Wij zouden tekort sch:ide..~ als wij in dit 
dankw9ord niet Mevrouw Linneweever zouden betrekken. Na~st het typen 
van de stencils heeft zij ook geruime tijd het stencil werk·. zelf en 
de stencilclub in huis gehad on menig telefoontje betreffende af
schri.jvingen e.d. moeten aannemen. Aan beiden nogmaals onze harte
lijke dank. Het bestuur had echter do taak oen vervanger te vinden, 
daar de overige elftalcommissi~leden niet in de ·gelegenheid waren 
zelf deze ta~ over te nemen. Na hierover verschillende leden ge
polst te hebben,bleek dhr. L.de Boer bereid te zijn de taak van elf
talsecretaris op zich te nemen. De heer de Boer heeft al eerder zit
ting in de elftal~ommissie gehad on is voor velen geen onbekende. 
Wij vertrouwen er op,dat U dez'a' nieuwe elftalsecretaris alle mede
werking zult willen geven,zodat hij zijn zware taak naar bQhoren zal 
kunnen verrichten. Het.adres van onze nieuwe elftalsecretaris is: 
L.de Boer,No_orderzijde 53 tel.668669. In tegenstelling met het be- · 
richt in de vorige Lensrevue. moet vanaf heden aan dit adres worden 
afgeschi;even. _Vanaf volgende _week zal.,diens naJm ook op de omslag 
van.de Lensrevue prijken. Helaas was voor de drukker de tijd tekort 
om, zoals wij gehoopt hadden, de·omslagen nog v66r _deze week klaar 
te krijgen. 

--------------------------VARIA ---
Met diep l0edwezen hebben wij melding gekregen van het .overlijden 
van. dhr. Overtoom, vader van 2 Lensjunioren.Wij.wensen de fam.Over
toom sterkte in deze z17are dagen.Hij ru·ste in vrede. 



Houdt U de datum vriJ voor de Lens'Carnavalsavond.Met Den Bosch op zijn 

best ••••• ; ••••• Zaterdag 28 november dus •••••••••• Ook voor U !!!!! 

Het adres van de Penningmeester van het oudercomité School Hershelstraat 

is als volgt: Penningmeester Oudercomité,Hulshorststraat 139, giro 

18.21.54. 

Bij een jubileum 

Zoals U in het Binnenhof hebt kunnen lezen viert ons erelid dhr. P.Juf

fermans op 18 november a. !3• zijn 40 jarig jubJleum bij het ond!ê!I"rijs. 

Ik schreef reeds "erelid",zodat iedereen kan begrijpen dat dhr.Juffer

mans ook "iets"voor Lens heeft betekend en .nog betekent.Over dat "iets" 

zou wel ·e<3n boek te schrijven zijn als men weet -en de ouderen weten 

dit zeker.,- dat dhr Juffermans zijn 40 jarig jubileum als lid van Lens 

reeds enkele jaren is gepasseerd. Hij is n.l.even na de oprichting bij 

de vereniging gekomen en heeft sindsdien alle functies,van juniorleider 

tot en met voorzitter,bekleed. Pas bij de· aanvang van dit seizoen heeft 

hij zijn functie bij de redactiecommissie aan een jongere overgedragen. 

Zoal's hij mij heeft verzekerd, betekende dit niet dat hiemede alle acti

viteit was afgelopen. Toen nog onlangs een beroep op hem werd gedaan 

on plaats te nemen in het te vormen Seniorenconvent,klopte me~ weer 

niet tevergeefs aan zijn deur. 
Met deze ridder van Lenig en Snel kwam ik voor het eerst in contact bij 

mijn ,c.allP.lelding als lid op 10 jarige leeftijd en ik k_an dus zE;ker ook 

nu op oudere leeftijd begrijpen wat hij voor de jeugd in het algemeen 

en die voor die van Lens in het bijzonder heeft betekend en heeft gedaan. 
1//ij kunnen zonder meer stellen dat hij een der genen is geweest die 

Lens hebben groot geraaakt,als U weet dat gedurende een groot aantal ja

ren va.n het bestaan van Lens,de meeste leden via de school aan de Wei

marstraat of uit de naaste omgeving hiervan,bij Lens kwamen. Uit het 

vooraf gaande zal het U duidelijk zijndat,Lenig en Snel voor dhr.Juffer

mans een deel v 0 n zijn leven is geworden en dhr.Juffemans een deel van 

Lenig en Snel.Ik wil niet nalaten te vermelden dat de afgelopen maand 

ook Mev.rouw Juffermans een jubileum vierde.Namelijk 25 jaar donatrice 

van onze vereniging.Dat ook zij de noodzaak begreep van een goede op-• 

vang van de jeugd is duidelijken wij danken haar voor de steun die zij 

al die tijd aan .onze vereniging heeft gegeven. 
Juist ik ben bijzonder blijhet vorenstaande te hebben mogen schrijven 

en wil v,:n deze gelegenheid gebruik maken hem tevens te danken voor de 

steun welke ik als "jong voorzi tter"van hem in het afgelopen jaar heb 

mogen ontvangen, Naast de dank wens ik dhr.Juffermans namens heel Lens 

nog zeer veel gelukkige jaren en ik ben er van overtuigd dat vele Len

sers op de receptie 18 november a,s.in de zaal aan de Herschelstraat 

met een veelzeggende handdruk hun instemming met het vorenstaande zul

len bekrachtigen. 
F,Mesker voorz. 



Uitslagen van 31 okt. en 1 
Wi ppold.er 1 - Lens 1 1-1 
Kranenburg 2 - Lens 2 2-1 
Delfia 3 - Lens 4 3-3 
Den Hoorn 2 ·- Lens 5 5-1 
Lens 6 - 'Quiok 8 1-7 
Lens 7 - A.D.s.3 0-7 
Lens 8 - N.L,S,6 3-2 
~ 
Lens 1 - v.c.s.1 3-0 • 
Rijswijk 1 - Lens 2 0-3 
Lens· 3 - Fla.mineo's 5-0 
Lens 4 - Duindorp SV3 3-0 
Quick Steps 4 - Lens ·5· 6-0 

nov.1964 
jun. H.B.S.1 - Lens 1 
-- Lens·2 - Ooievaars 1 

Lens 3 - Wit.Blauw RK1 
Lens 5 - C,S,V,D,5 
Lens 6 - El.Zwart 7 
Lens 8 - Gr. Wit '58 
D.H.C.8 - Lens 10 
G.D.S.8 - Lens J1 
v.v.P.13 - Lens 12 
Lens 13 - Duno 6 
Lens 14 - die Haghe 9 
Lens 15 - V.C.S 11 
Lens 16 - Vios 9 

2-0 
2-1 
0-5 
7-1 
6-1 
2-5 
2-4 
0-5 
1-7 
5-0 
0-3 
9-1 
2-0 

Van het wedstrijdfront •. 
De buit van de "fgelopen COJ)lpetitiezondag mag weèr schamel genoemd 
worden.Onze voortrekkers deden het in de Wippolder lang niet gek .• Op 
het grote struikelblok van vorig jaar werd eert· verdiend gelijk spel 
bevochten. Het tweede hèeft nog steeds geen punt.Ook Kranenburg· . 
bleek een te groot opstakel,Lens 4 lièt ·eeri punt in Delfi en wel ·aan 
Delfia; Lens 5,6 en 7 waren zondag de grote slaÓhtoffers.Voor alle 
3 elftallen een zware nederlaag.Alleen Lens 8 zorgde voor een ecla -& ' 

~ tant succes door N.L.S. met 3-2 de das om te doen. 
Lens 1 heeft in een uitstekende wedstrijd Wippolder wwerstaan.Of an
ders Wippolder heeft Lens weèrstaan. Onze voortrekkers lagen voort
durend voor de goal van de gastheren,doch zonder suukses.Schoten van 
\'/il Verheul en Harry Haket misten net de roos.Uitvallen van Wippol
der werden uitstekend opgevangen door de goedsluitende Lensdefensie. 
Rust dubbelblank. Na de thee een· zelfde spelbeeld.10 Minuten voor 
tijd ·groot gejuich bij de Lensaanhang. Wil Vorheul wist met een prach
tig· schot de score te ·openen.Juist toen Lens aan een overwinning 
dac.ht, bracht Wippolder de stand weer op gelijke voet.Lens kwam nog 
heel dicht.bij een doelpunt,toen Hans Rooduyn tegen de paal schoot. 
Dit was tevens de laatste stuiptrekking van deze levendige en spor
ti-eve wedstrijd. · 
Lens 2 moest beide winstpunten bij Kranenburg.Laten in een door de 
gastheren veel te hard gespeelde wedstrijd, Ook de scheidsrechter 
had geen beste zondag.thee v,Kleef redde voor Lens de verdiende eer. 
Lens 4 Evenals vorige week starte Lens ove=mnpelend en reeds na 2 
minuten was het 1-0 toen \V.Burghouwt een dieptepass van C.Peeters be
nutte.Kort hierop'wist Jos Witting er zelfs 2-0 van te maken. Dit was 
gezièri hetveldspel wel tegen de verhouding ih want de spelers van 
Delfia belegerden vaak ons doel m ·,ar echt gevearlijke momenten waren · 



er ,toch niet·.Jos Witting wist zelfs uit eon van onze.'Schaarse ui"\;vallen 

er nog 3-0 VCUl te maken alvorens de Delfte;n.aren to.t .eE>n tegendoeTpürit -. 

konden komen. Na de thee moest onze goede :achter,hoede:· nog tweemaal,. zwich

ten. Lens zou toch nog hebben gewonnen als de scheidsrechter 2 seconden 

later had afgefloten.Jos V/itting stevende n.1.helemaal alleen op de kee

per af toen juist het eindsignaal klonk.Jammer was .het dat er geen reser

ve aanwezig was om de reeds na 5 minuten uitgevallen P.B-qrghouwt te :ver
vangen.Lens speelde wederom met.1O man. 
Lens 5.Hiermver weinig goeds. Enkele spelers van Lens 5 konden een neder

laag niet verkroppen en meenden dit af te moeten reageren op de _scheids

rechter, die hiertegen te lankmoedig optrad.Er waren ook nog spelers die 

wèl probeerden te voetballen.Een ervan was Hans Veldink,die in zijn een

tje de eerde reddè en er zo dus 5-1 van maakte. 

PROGRAMMA VOOR ZONDAG 8 NOVEMBER 1964 

2.~ .uur Lens 1' - Donk .1. Veld 1 Geb.1 lokq~ 6/4 
12.- uur Lens 2 ~ Cromvliet 2 Veld 1 Geb.1 lokaal 5/3 
12.- uur Vredenburch 4-Lens 3 Terrein Vredenqurchweg 
2.- uur Lens.4 - Vredenburch5Veld 2 Geb.2 lokaal 5/3 

12.- UUF Lens 5 - Gr.vlit'58 2 Veld 2 Geb.2 lokaal 5/3. _ 
3.- .uur Westland.5 - Lens 6 Terrein Lange ~roekweg N,aldwijk 

Lens 7 vrij. 
, 1.15 uur G.D. S. 7 - Lens 8 Terrein Noord.weg V/ateringeP. 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 

Lens 2 

Lens 3 

Lens 4 

Lens 5 

~ens 6 

C.v.Beek,H.Dietz,G.Kemperman,H.Hall:et;W,HIJ.Ilsen,L.He~dr:j.chs,VI.Ven
derbos,H.Roodu.y1jL, W. v.Eyden, W. Verheul ,G. Vèrh·,.ar. Re~. J. Ras,R. de \hart 
Verzamelen: 1.- uur clubgebouw. 
R.de Waart,W.Stoové,H.Kemper,H.v.Dijk,J.v.d.Knaap,J.Ras,J.v.Kleef, 
T.Zilfhout,H.Jacobs,Th.v.Kleef,H.Zoet.Res.H.Nieuwenhoven(2x) 
Leider:dhr.L.te Mey. - · 
G.Halleen,R.Blok,B.Steyn,J.de 'Heer,C.Pèeters,B.Hendrichs,J.Witting 
F.Burghouwt,G.Looyestein,L.Riemen,N.Drabbe.Res.R.Schlüter,J.Vel-
dink. Leider:dhr.Riemen Sr. · -
P.Gulikers,C, de Heer,F. Wubben,'F. v. d.Beek,L.Hanssen,A.v. d.Beek,L. 
Janssen,J.Brussel,H.Nieuwenhoven(2x)A.v.Weers,W.Burghouwt;Res. 
C.Veldink. 
A.Verbarendse,F.Duym,M,Heerschop,F.v.Dijk,L,Martens,P.Schulten, 
J.v.Bussel,J.Kuypers,J.Jager,G.Jehee,J.Brochard.Res.Th.v.Domburg 
Klein Breteler. · · 
Th.Suykerbuyk,J.Holt,F.v.Bijnen,A.v.Schie,E.v.Egmond,J.de Boer,F. 
Veelbehr,C. v.Gein,R.Gelauf ,J .Groeneveld',J .v:Hoek.Res. H.Blanken 

'N.Suykerbuyk, 
A,Blök, F.Bierhof ,A.Poels, D, v. Lieshout ,H.Le.u~A·.Buys, C. Kras, VI• Eggers 

W,v; d. Le.an, C. v, d. Geld,A.~B~rnhoo~. Res~, H•,+>!il~ng •. 



AFSCHRIJVINGEN:vó6r vrijdagavond 9 uur aan de nieuwe elftalsecretaris 
dhr.L.de Boer,Noorderzijde 53,tel.668.669. 

Programma zondag 15 november: 
2,30 uur Postalia 1- Lens 1 
2.- uur Quick 4 - Lens 2 
2.- uur Lens 3 - R.V.C.6 
2,- uur Ooievaars 2 t Lens 4 

12.-
12.-
12.-
12.-

uur Celeritas 6 - Lens 5 
uur Lens 6 - R.K.S.V.M.2 
uur D,v.c.3 - Lens 7 
uur Lens 8 - G.D.s.7 

------------- ----------------
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 8 NOVEMBER 1964 

12.- uur Lens 1 - Kranenburg 1 Geb.2 L 6/4 V 3 
1,45 uur Lens 2 - Den Hoorn 1 Geb.2 L 6/4 V 3 
2,30 uur G.D.S,3 - Lens 3 Terrein Noordweg 
3,- uur Lens 8 - Juventas 4 Geb,2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 A,v.d.Leeuw,W.Verbarendse,D.v.d.Steen,P.Schouten,H.Mesker, 

C,v.Baal,G.Raaphorst,J.Englebert,F.Mesker,C.v.Egmond,J.Heins. 
Res.J.Lukassen(2x)Leider:dhr. A.v.Gastel. 

Lens 2 J ,de \7aart,H. v,Leur,J. Groothuizen,.C. v.Boheemen,J •. Verhaar,N. 
Koot, R. v.i\kker,F .Str,w.thof ,G. Crama,N,N., J .Lukassen. 
-Res.J.Heins(2x),J.Lieshout. Leider:Br,Theoticus., 

Lens 3 R.Overtoom,M.Broeke,J.v.Dissel,J.Janssen,E.Degener,P.Helven
steyn,F.Neecke,G.Ysebrands,W.Eykelhbf,J,Jchee,A.de Brouwer 

·Res.R.Brandenburg. . 
Lens 8 H.Egberts( 2x), J ,l.!ulder,A.Duym,L. Jungschläger, T. Heerschop( 2x) 

J.v.d.Zalm(2x),J.Blok,J.Holt,H.Hassing,J.de.Jongh,R.Wilmot. 
Res.H,Crama. Leider:dhr.P.Epskamp. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 7 NOVEMBER 1964 
3,45 uur A.n.0;10 - Lens 5 Terrein Zuiderpark 
2.45 uur C. W:P.2 - Lens6( vr. sch)Terrein Duinlaan 
3,45 uur Lens 7 - Postduiven 5 G 2 L 6/4 V 3 
3,45 uut Lens 10 ~ Scheveningen 12 G 1 L 5/3 V 1 
2.30 uur Lens 11° - H.1.1.S.H,4 G 1 L 6/4 V 1 
2,30 uur Lens 12 - R.V.C,14 G 2 L 5/3 V 2 

3,452:.:~ uur Lens 13 -'Laakkwartier 11 G 2 L 5/3 V 2 
· 2.30 uur Lens 15 - Triomph 3 G 2 L 6/4 V 3 

2,30 uur Voorburg 3 - Lens 16 Terrein Prins Bernhard.laan. 
DE OPSTELLINGEN: 
Lens 5 R,Brui,gemans,M,v, Veen,H. Verheugd,Th.Bruins,H.Rothkrans,F. v. 

Boheemen,C.Verva?.rt,Th,Brochard,J.Cobben,D.Brandenburg,H. 
'Brandenburg.Res.T,Hecrschop(2x)Leider:dhr, C.v.d.Beek. 
· .. Samenkomst:3,25 uur ingtmg ADO-terrein. 

Lens 6 H.Egberts,D.Gootjes,J.Nuyen,H,Suykerbuyk,ff.Welling,R~v.Bo
heeinen,K,v.Velzen,A,Kortekaas,A,Janssen,J.Webbers,R.Eyke:i.hof. 
Leider:dhr.H.Bietz.Verzamelen:2,10•uur Thorbeckelaan hoekLvM 



Lens 7 A, Vervaart ,F ,de Win;\ler,J .v.d. Ley ,H. Verbarendse,J .v.d. Zalm,H. 
~!ejari, R. v.Broekhuyzen,R. de Jdng,G,Stevens,C,Roodu:yn,R.Blok. 
Res,B,Epskamp,Leider:dhr.A,Blok. 

Lens ·10 W,Kouwenhoven,P.v.d.Aar,J,Colpa,B,Kool(2x)D,Holt,P.de Jongh,A. 
Hop,G,de Hoogd,E.Bakkers,J.Fretz,l'I.Kuetman.Res.P.Murkes(2x) 
Leider:dhr.J.Borsboom. --

Lens 11 R. v.Berlo, J,Sohouw ,c .Grimbergen,B.Lustenb.ouwer,H. Overbeek, P. 
l.!urkes( 2x) B. Hoogeveen, Tli. Hoefn 0 gel ,A. Luscuere ,H. Bijsterveld, A. 
Bilderbeek.Res.B,KooL Leider: dhr. P.Huis. 

Lens 12 B.v.d.Lans,A.Tinnenbroek,G.Bruinsma,L.de Jongh,F.v.Baggum,P.de 
Vries,L.Huis,M,de ·,vi t,H,Eggers,R.Peters,L. v.d. Velde. Res.G. Ver-
vaart(2x) Leider:dhr.L.Hulst. -

Lens 13 C,Groen,G,Duivesteyn,B,de Vries,P.Klein Breteler,A.v.Essen,B. 
v.d;·sprong, Th,Janssen,A.Hambrook,R, v. Wassera,F. v. d.Berg,G. Ver
vaart( 2x) Res.J ,Kaandorp. Leider:dhr.J.Schouw. 

Lens 15 P.Mil t,.mburg,P,Blè:nkon,H.,Ds.nkers ,P .Manders, W. Schol tens,H, Rientj~s 
Th.Thomassen;J.Demèyer,G.Kuypers,J:Schutte,A,Jehee,Res,R,Kr"!a-
nen,P.de Haan. Leider:dhr.C,Kras, --

Lens 16 N.Iloefnag0l,F.Br;mer,A,v,d.1ey,H.Hokke,P.v,Dijk,F.Klink,C,de 
Graaf ,:r. Jc.nssens,M.Koppenol,N. Dijssëlöloem, E. de Groot. Res. R, 
Ge~~sen,H.Nadorp. Leider:dhr.J.Witting: -- --

PROGRAMMA. PUPILLEN VOOR ZATERDAG 7 NOVEMBER 1964· 
1,45 uur Velo P 1 - Lens P 1 Terrein te Watêringen 
1,45 uur Lens P 2 - Vredenburch P 1 _G 1 L 5/3 V 1 
1,45 uur L~ns P 3 - Dtmo P 2 G 2 L 5/3 V,2 
1,45 uur Quick Steps P 3 - Lens P 4 Terrein Nijkerklaan 

1,45 uur Lens P 5 - die Haghe P 3 G 2 L 6/4 V 3 · · 
DE OPSTELLINGEN: -
Lens P 1 P,de Harui,L,Egberts,G.Bloks\P,Heerema,C.Schrover,G.v.d. Velde, 

P.Hop,F.Cobben,T.Resodihardjo,J.Disseldorp,H.Lieffering.Res, 
F ,Disseldorp,M. v.Dorp. Leider: dhr,A, v. Gastel. 

Lens P 2 R,Bos,H.v.Berlo,H,Rimmelzwaan,A.Jungschläger,R.Hoefnai.,'81,R. 
Kooke,N.N., W. Englebert ,B.Klein Bretelor, R •. v.d.Horst ,P. v.Doeve
ren,Leidor: dhr, L,Pinkse. 

Lens P 3 Th,Booms,J .Koetman,J. v. d, Ende,H, Wouters, F. de .. Kleyn,H. v. Dam,P. 
Heynen,P,Verheesen,G,Trommelen,C.Blom,C,Stapel.Res.L.Caza.nder 
C,Groen. Leider:dhr,J,v.d.Knaap. 

Lens P 4 R. v. d.Meer,F. Teunissen,B. v. GorkuJ!l,R. Wouters, W. v.d.Ham, 'llh, v.d. 
Aardweg,F,de Vos,H,Schwab,H.Pechler,C.Visser,E.Verschoor,Res. 
J.Meijers,R.de Vries,Leider:dhr,G.Kemperman.Samenkomst: 
1,10 uur Hoofdingang ADO-terrein. 

Lens P 1 Samenkomst: 1, 10 uur Leyweghoek Hengelolaan 



Lens P 5 P.v.Domburg,Jl,de Haas,C, Versseput·;H,Janmaat,J ,Asselman,M, 
Teunis, R,Asselman,Ii., Vinkesteyn,H,Prënen,L. v. d,Meer,P, v.d.' 
Steen.Res,B.Hoefnagel,G.v.Deelen,P,Booms.Leider:dhr,J,Engl 
bert, - .. 

ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN! 
AFSCHRIJVINGEN:v66r vrijdagavond 7.30 ·uur aan dhr,A.v.Gastel,Tomate: 

straat 166;te1.33.99.oo(telefonisch alléén•vrijdag
avond tussen 6;,30 en 7.30 uur) 

NIET-OPKOMEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen weekeinde wor
den H.Nadorp en H,Crama tweemaal als reserve opge
steld, P,Egberts en B.v.d.Putten worden wegens her
haald niet-opkomen verder niet meer opgesteld. · 

RESERVE-PROGRAMMA: als zaterdag onze velden afgekeurd zijn, is er , 
het volgende reserve-prograrnma:In de zaal Marterrade 14: 

om 1,45 uu~:Lens P 1 en F,Disseldorp en H.v.Berlo, 
om 3,30 uur:Lens 11 en G.Duivesteyn en A,Jehee, 
In de zaal Herschelstraat: . 
om 2,- uur:Lens 13(behalve G,Duivesteyn en A,Jehee)en E.v.d.Broek; 

R/Kr·o.anen,C,Lamot ,R.Bogisch,C, v.Deelen, P,de Hami,H. v. :. 
Domburg,Th,Thomassen,A,Hoek, 

om 3,3Ö uur:Lens 6 en T.Heerschop,J,de Jongh,J.v,d.Zalm\H.Hassing'"· 
A,Duym,L,Jungschläger. ·-

De.Pk er om 10 minuten voor tijd aanwezig zijn. ,. 
PROGRAMMA JUNIOREN EN PUPILLEN 14 EN 15 NOVEMBER 1964 
D.H.L.1-Lens 1;Rava 2-Lens 2;Lens 3 - H.P.S.V.1;Vredenburch 9 - Len: 
8;Vredenbo.rch 6-Lens 5;Lens 6-V.V.P.S;Verburch 5-Lens 7;Lens 10 -
ADO 17;Velo 10-Lens 11;Lens 12~Celeritas 15;Lens 13-Quick Steps 12; 
Lens 14-Celeritas 1B;Lens 15-Quick 16;Lens 16 vrij. 
Lens P 1-Laakkwartier 1;Valkeniers-Lens P 2;G.D,S.-Lens P 3;Lens P, 
-A,D.S;Lens P 5-Rava 5. _____________________ _ 

STAND NA DE 5e RONDE. 
A,klasse 14- 10- 0- 4 20 34-15 1.43 

1.43 
1,58 
1.30 

B,klasse 
C,klasse 
Pupillen 

14- 9- 2- 3 20 50-29 
24- 19- 0- 5 38 100-25 
23- 14~ 2- 7 30 49-34 

71- 52~ 4-19 108 233-103 1.52 

++++++++++++++++++++++++++++ 
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V,eekblad van de R.K.V.V. 11 Lenig cm Snel" 

·. 38e Jaargang no 11 · · 12 november 1964, 

Do: 12 
Vr: 13 

nov: 
nov: 

Lens Zakagenda. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining. 

Za: 14 
Zo: 15 

nov: 
nov: 

Junioren 5-6-7-10-11-12-13-14~15. Pupillen 1-2-3-4-5. · 
Senioren 1-2-3-4-5-6-7-8. Junioren 1-2-3-8, 

Ma: 16 nov: Clubavond. Juniorentraining. 
Di: 17 nov: Juniorentraining. 
Wo: 18 nov: Soniorentrainiög. 
Do: 19 nov: Juniorentraining. 
Vr: 20 nov: Seniorentraining; 
Za: 28 nov: FEESTAVOND!!!!! n \ ! 
Mai 30 nov: KLAVE?.JASDRIVE!\!I 

Nieuwe ·leden: 
No 451 P,S,R.Bruin 
No 452 C.Lustenhouwer 
No 453 A.H.M.Bouchier 

.In ballcitag~: 
No 23 T .L;;J.Keet 
Nieuwe donateur: 

•O.Helmond 

OFFICIEEL. 

12-6-1950 
. 1-8-1955 
23-2-1952 

29-10-1941 

Beeklaan.241 

v.Slingelandtstraat 54 
Hertenrade 155 
Vrederustlaan 135 

Chasséstraat 23 

I.v.m. hun gedrag van afgel~pen zondag bij de wedstrijd van Lens 1 mogen 

C.Groen; E.de Groot en B.de Vries gedurende een maand .zondags nie·t 'op 

ons veld komen en worden ook bij de uitwedstrijden van Lens 1 gedurende 

die tijd niet verwacht. 
. Het Bes.tuur. 

Van onze Amerikaanse corres ondent ••••••••••• 

Per luchtpost ontving ik hedenmorgen (9-11 2 brieven, vol6eschreven 

met nieuws en wetenswaardigheden van een onzer grootste Lensvrienden, 

namelijk van,niemand anders dan Cor Nieuwenhuizen, zich op het ogenblik 

bevindend in Tennessee, Amerika. 
Cor heeft weer het nodige beleefd. • • • • • • Van een van zijn belevenissen 

heeft hij speciaal voor de Lensrevue .. een uitvoerige reportage gemaakt. 

Hij neemt U nu mee naar het jaarlijks grootste sportfestijn van Tennes

see en omliggende staten: 
Gatlinburg 5-11-1964, 

En U dacht dat Lens - Spoorwij k of Feyenoord - Benfica zo'n sensatie was? 
Het verhaal gaat, dat in de Ver. Staten alles groter en beter is. Hoe

wel Uw raiz,Jnd, varslag,;eve;r het daarmee niet helemaal eens is, vond hij 

r 

l 



dit beslist bevestigd in de sfeer en voetbalwedstrijd zelf, op zaterdag
avond 31 oktober. 
In llaton Rouge, Louisiana, vond op die avond de jaarlijkse veldslag plaats 
tussen het team van Louisiana State Univèrsity,, ofwel de Tigers en de "Re
bels" het team van Ole Miss, de Universiteit van Mississippi. Baton Rouge 
is algemeen bekend als Tiger-City, vandaar de naam 11 Tigers 11 • _ 

Hier ook is de grootste raffinaderij. van Esso, U weet we1-, van 11 $top oen 
tijger in Uw tank". De naam "Rebels" voert terug· naar. de burgeroorlog 
waarin Mississippi een van de rebellerende staten waB-. . 
''Football" heeft geen enkele overeenkomst met .ons voetbal. Op het eerste. 
gezicht lijkt hot er veel op alsof iedereen er. op uit is, zo .enel mogelijk 
zijn tegenstander het Universiteitsziekenhuis in te werken. Hetgeen dan : 
ook nog al eens gebeurt. Er hëerst een enorme. ri:vali.toit tussen deze beipe 
teams en ieder jaar wordt de wedstrijq aangekondigd door studentenrelletjes 
dagen van to voren. Zo ook nu. • • • Tegen de• dag van de wedstrijd is de hele 
staat, en speciaal Tijg0r-stad zelf, in sxPase. 
Gaande naar het stadion zag Uw verslaggever honderden tijgerstaarten. Niet 
alleen uit de benzine tanks -van de auto's, waar ze behoren, manr o:veral. 
Opgehangen aan straatlantaarns, aan stoplichten, voor de ramen, ge,bruikt 
als stropdas, enfin •..•• noemt U maar op. 
J:Le kroon werd echter gespannen door een in tijgerkleuren gesch.ilderd, 
met hangend aan een lange tijgerstaart, de reclame sleep: Put a t_ig_cr in · ' 
your tank. 

Vervolg in de volgende Lensrevue. Utopia. 

Training op 18 november a.s. , 
In verband met de T.V. uitzending van de wedstrijd Sky OG Lyn - D.,i:.s. 
vangt de training voor de selectie groep aan· om kwart voor negen. 
Zoals gewoonlijk kunnen wij in ons clubgebouw bovengenoemde wedstrijd, 
die om 7 uur beg-int, bekijken. De T.C. rekent erop dat de deelnemers aan 
deze training om 7 uur aanwezig zijn, 

T.C. 

Mogen wij U nog even herinneren aan de receptie, o·p woensdag 18 november 
in de Herschelstraat, ter gelegenheid van het jubileum van dhr. P.Juffer
mans! Receptietijd half acht tot negen uur. 

De Lens revue. 
Vlij kunnen gelukkig weer een prettig geluid la.ten horen over de Lensre
vue. De nieuwe omslag heeft U natuurlijk al gezien. \\'ij hebben erzhter ook 
onderdak gevonden voor de·Stencilclub en wel bij de Fam.Schouw in de 
Sleedoornstraat 24, waar nu'ook de Stencilmachine is geplaatst en waar 
sedert vorige week onze trouwe Lensrevue kant en klaar wordt gemMkt. 
Bovendien heort Mevrouw de Jager zich bereid verklaard een gedeelte van 
~ei. ;Len_s;I"evue te typen, zodat dit ook v1eer een v1okelijkse zorg minder is. 
i,iJ ziJn natuurlijk erg blij met dit aanbod, doch. moeten helaas const,,j... 



;eren, dat we steeds wec>r bij dezelfde mensen moeten aankloppen. l1levr. 

le Jager neemt tijdens de afviezigheid van haar man al het Totosecreta

:iaat wae.r. Dhr. Schouw offert ~ijn zatGrdagmiddag al op als juniorlei

!er. Wij hadden i[j. de bekende kring zo graag oons nieuwe gezichten ge

iiGn, die wat voor hun eigen vereniging over hebban. Zou or nu bij onze 

:uim 400 leden niet iemand zijn die op dinsdagavond bij de Fam. Schouw 

ien U'~rtjo de stoncilmachine wil bedienen? Dit wordt op het ogenblik 

;ijdelijk wa<>.rgenomen door onze secretaris die toch al ov0rbelast is. 

',ij zijn benieuwd on zullen U volgende week van de 11 a?.nmeldingen" op 

le hoogte houden. 
de Voorzitter. 

0eteldonk, 11-11-1964. 

Hoewel bovenstaande datum do carnavalstijd_dient.in to 

Luiden, zullen èo Lensers nog twee weken geduld moeten hebben. Gp 28 

10vomber echter wordt c;e gehele Lensfamilie in het clubhuis verwacht, 

ter viering van een gre.nc;ioze elf elf avond. Do contactcommissie heeft 

roods weken h.'lnden vol werk mot de voorbereidingen. Mijn verzoek is nu; 

Laat zo niet in het, hemd staan, noteer het n~, 28 november komt Lens in 

:lrommon n'éiar de Hene;ololaan, liefst met foastneus. Iedareen kan er in, 

foo meer mensen, hoo meer warmte en leut. 
,en ovorvolle bak is de vurigste viens van mijn hofkapel, hofdames, raad 

~an elf, adjudant en verd0re hofhouding, alsmede van ondergatekènde, · 
W.G. 

Z.K.H. Biarlantijn II 
Carnavalsprins van Lenig en Snel. 

------------
Yrijwilligers gevraagd. 

Hierbij doet de contactcommissie een beroep op alle ruimbehuisde en be-. 

hulpzame Lensers, diG in de nacht van·28 op 29 november aan één of meer 

Gosscha Carnavalsvierders onderdak kunnen verlenen. 
Men geliov0 zich hiervoor zo spoedig mogelijk aaa te molden bij eon der 

navolgende adressen. 
C.J .Kras Escamplaan 12 
H.DiGtz Hazelaerstraat 67 Tol: 630031 
P .Bur[ihouwt 0kkernoc,tstraat 236 Tel: 390872 
Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw m0dewerking. 

De Contactcommissie. 

St. Nicolaasfeost pupillen. 
Zaterdagmiddag 28 november zal om+ 4·uur een St. Nicolaasmiddag met 

speciale attractie worden gobodon voor allG pupillGn van Lenig en Snel. 

OM NIET Tis VERGETEN • •••••••• ! ! ! 
DE KlJ,VERJ ASD.tl.rJE OP 30 NOVEMBER. 

De Contactcor.imissie. 



Booms, G';Trornrnelen en H;Prenen tweemaal als reserve op
gesteld. 

WEGENS OPMEP.KINGET tegen de scheidsrechter wordt F.v.d. Berg tweemaal als 
reserve opgesteld. 

RESERVE-PROGRA!IIMA: als zaterdag onze volden zijn afgekeurd, is or het vol.:. 
gende reserveprogramma, 

In de zaal Marterrade 14 (leider dhr.A.v.Gastcl). 
om 1 .45 uur: Lens P 1 en F.Disseldorp on H.v,Berlo. 
om 3.30 uur: Lens 12 en G.Duivesteyn on G,Vorvaart. 
In de Zaal Hersohelstraat leider dhr. H.~ietz : · 
om 2.-- uur, Lens 13 behalve G.Duyvesteyn en G.Vcrvaart) on E,v.d,Broek, 

R.Kraanen, C.Lamot, R.Bogisch, C.v.Doclon. P,de Haan, H.v. 
Domburg, Th.Thomassen, A.Hoek. 

om 3.30 uur: Lens 6 en T,Heerschop, J.de Jongh, J,v.d,Zalm, H.Hassing, 
A.Duym, L,Jungschläger. 
Iedereen moet 10 minuten vóór het aanvangsuur aanwezig zijn. 

- Gymscho<ánen (geen zwarte) meebrengen, 

De Woensdagmiddagclub: 

Blijkbaar is het niet tot alle-pupillen doorgedrongen, dat de woensdagmid
dagclub is uitgebreid. Daarom herhalen wij hier nog even de namen van do 
jongens, die voortaan op woensdagmiddag om 3,15 uur op ons veld terecht 
kunnen voor een ocfenpartijtje: 

Th. v.d. Aardweg, C,Blom, H,v,Dam, P,v,Domburg, J.v.d,Ende, w.v.d,Harn, 
P. Heynen, 13.Hoofnagel, F. de Kleyn. H,Pechlor. H. Schwab, F,Teunissen, 
G,Trommelen, E.Verschoor, C,Visser, li', d0 Vos, M,Teunis, A,Borst. R.Wou
t0rs, H,Wouters, P,Booms, E,Booms, J.!foyers, A, Kleywegt, J,Keetman, · 
A.v.d. Meer, H,Schutte, R,v. Meersho0k. H.Preenen, G.v.Deel0n, R.v.d.Meer, 
L.v.d. Meer, C.Lustenhouwer, C,Versscput. 

STAND NA DE Ge RO':r:DE, 

A.klasse: 17 - 11 1 - 5 23 43 - 26 1.35 
~.~l~o~~a 17 _ 1n _ ~ _ A ,,, é::., -· ' , I') 

< '" 



totaal: 92 - 61 - 9 - 22 131 280 - 126 1.42 



---------
Uitslagen van zatGrdag en zondag 7 en 8 november 1964, 
Senioren: Pupillen: 
Lens 1 - Donk 1 2-0 Velo 1 - Lens 1 1-4 
Lens 2 - Cromvliet 2 4-3 Lens 2 - Vrodenburch 1 1-0 
Vredenburch 4 - Lens 3 2-3 Lans 3 - Duno 2 7-0 
Lens 4 - Vrodonburch 5 3-1 Quick-Steps 3 - Lens, 4 1-1 
Lens 5 - Groen-f;it 58/2 2-5 Lens 5 - die llaghe 3 1-2 
;,'estlandia 6 - Lens 6 9-1 
GDS 7 - Lens 8 1-1 
Junioren: 
Lens 1 - Celeritas 1 3-7 Lens 11 - HMSH 4 2-1 
Lens 2 - Den Hoorn 1 3-3 Lons 12 - RVC 14 11-0 
GDS 3 - Lens ,3 1-3 Lons 1.3 - LaakkViartiorll 2-2 
AD0 10 - Lens 5 0-0 Lens 15 - Triomph 3 2-0 
Lens 7 - Postduiven 5 1-0 Voorburg 3 - Lens 16 2-2 
Lens 8 - Juvontas 4 0-3 C,W.P. 2 - Lens 6 1-1 
Lons 10 - Schovoningen 12 4-0 

Van het wedstriidfront. 
Lens 1 hoeft kans gozien de moeilijke wedstrijd tegen Donk in eon 

-overwinning om to zetten. 

( vrsch. 

Lens had het beste van het spel. Voor rust oen aantrekkelijke wedstrijd, 
maar beide voorhoedes konden niet gevaarlijk worden, daar de goed spe-

-lende defensies heer on meester bleven. 
Na rust een geheel ander beeld. Lens ging over op eon hogere versnel
ling en dit bleek Donk to veel. Na ongeveer een kwartier spelen wist 
"il Verheul, na eon hogo voorzet van Wml Vonderbos, schitterend in de 
hoek te koppen. 1-0. 
Lens ging door on het was wederom V.il Verheul, die zich prachtig vrij 
liep en beheerst inschoot 0-2. Wil kwam bijna tot een hattrick, doch 
alleen voor do keeper, joeg hij do bal juist over do lat. 
Hot beloofde toch nog oen sensationeel slot to worden, toen de scheids
rechter de gasten een strafschop cadeau gaf. De bal werd echter ver 
naast geschoten, v1at tevens het laatste wapenfeit was in deze aantrek
kelijke en aan Lenszijdo uitstekende gespealdo wedstrijd, mot als 
grote uitblinkers l'iim Hansen on keeper Cees v.d.Beek, zonder de ove
rigen te kort te willen doen. 
Lens 2 heeft in oen sportieve wedstrijd do eerste twee punten binnen
gehaald. Na eon kviartier spelen kroeg H.Jacobs do bal goed toe ge
spplüd on maakte daar gretig gebruik van 1-0. Voor de rust wist Crom
vliot gelijk to maken mot medewerking van onze achterhoede. 
Na rust bracht een verandering in voorhoede meer gang in de aanval. 
J .v.Kleef lanceerde Hans Zoet, die de bal ineens achter de Cromvliet
keeper knalde 2-1. Cromvliet kwam terug en wist wederom galijk to makan. 
Een goed genomen cnrnor belandde precies op het hoofd van (hoe kan 
hot and,ors) Koos rlas en hot .3-2 word. Bij oen scrimmage voor hot Lens
doel wi,st Cromvliot de bal achter do doellijn te werken en weer was het 



• 

Lens 3 R,Overtoom, M,Broeke, J.v.Dissel, J,Janssen, E.Degener, P,Hel

venstein, F,1feecke, G.Ysebrands, W,Eykelhof, J,Jehee. A.dc Brou

wer. Ros,: R,Brandenburg. Leider: Dhr. M,Neecke. 

Lens 8 : H, Egberts (2x), J. Mulder, A.Duym, L.Jungschläger (2x), J.Holt, 

J.v.d. Zalm, R,v,Broekhuizen, H.Hassing, T,Heerschóp, J.de Jongh 

(2x), F,Herremans. Res.1 H.Crama, R,Wilmot. 

Leider': Dhr. P.Epskamp. Samenkomst: 1.oo uur Veluweplein. 

PROGRAMMA JUNIOR:m VOOR ZATERDAG 14 NOVEMBER 1964 

2,30 uur _vredenburch 6 - Lens 5 Terrein v,Vredenburohweg. 

3,45 uur Lens 6 - VVP 8 Geb.1 L 6/4 V 1 

3.45 uur Vcirburch 5 Lens 7 Terrein te Poeldijk, Wateringeeweg, 

3,45 uur Lens 10 - die Haghe 7 Geb,1 L 5/3 V 2 

3 • 45 uur Velo 10 - Lens 11 Terrein te Wateringen, Harry Hoekstr. 

2 ,_30 uur Lens 1 2 Celeri tas 1 5 Geb. 1 L 6 / 4 V 1 

3,45 uur Lens 13 - Quick Steps 12 G.2 L 6/4 V 3 

2,30 uur Lens 14 - Celoritas 18 Geb.2 L 5/3 V 2 

2,30 uur-Lens 1-5 Quick 16 Geb.2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: 

Lens 5 

Lens 6 

Lens 7 

Lens 10 
Lens 11 

Lens 12 
Lens 13 

Lens 14 

Lens 15 

als bekend, Res.: J,de Jongh -(2x). Leider: Dhr. C,v.d. Beek, 

Samenkomst: 1 ,50 uur Volmreplein, 

H.Egborts (2x), D.Gootjes, J.Nuyen, H.Suykerbuyk, J,Welling, 

R.v.Boheemen, K.v.Velzen, A,Kortekaas, A,Janssen, J,Webbers, 

R.Eykelhof. Leider: Dhr. H,Dietz. 
A,Vervaart, F,de Winter, J.v.d. Ley, F,Herremans, 

kamp, R,Blok, R,de Jong, G.Stevens, C,Rooduyn, H, 

Res,: L.Jungschläger (2x), H.Verbarendse. Leider: 

Samenkomst: 3.-- uur ingang Lens-terrein. 

J ,Blok, ·B.Eps
Mojan. 
Dhr,A,Blok, 

als vorige week. Ros., P,de Vries (2x), Leider: Dhr,J,Borsboom. 

R.v.Berlo, J,Schouw, C,Grimbergon, B,Lustenhouwer, H.Overbeek, P, 

Murkes, B,Hoogevoen, Th.Hoefnagel, A,Lusouere, !I,Bijsterveld, A, 

Bilderbeok,Res.: J ,Kaand.orp, Leid.er: Dhr.P,Huis. 

Samenkomst:~- uur ingang Lens-terrein. 

als vorige ,mek. Res,: G.Duivesteyn (2x). Leid.er: Dhr,L.v.Hulst. 

C,Groen, G.Duivesteyn (2~), B:de Vries, P,Klein Breteler, A,v. 

Essen, B.v,d,Sprong, 'I'h.Jansson, A.Hambrook, R,v,Wassem, A,Jehee, 

G,Vervaart. Ros.: F.v.d,Berg. Leider, Dhr. J.Schouw. 

c.v.d.Broek, R.Kraanen, "C,Lambt, H.v.Domburg, R,Bogisch, P.de 

Haan. Th.Thomassen. T.Hoek, J.Schutte, G.Vredeveld, C.Blok.· 

· · Res.: R,Gourtson. Leider: Dhr,A.Bogisch. 

P.Miltenburg, F.Hokke, H.Dankers, P,Manders, W.Scholtens, H.Rient

jes, P.Blanken, J.Demeycr, G.Kuypers, F,Klink, c.v.Deelen, 

Ros.: ï,!,Koppcnol, P,v.Dijk, Leid.er, Dhr.C.Kras. 

PROGRAM!JJA PUPILLEN VOOil. ZATERDAG 7 NOVE!-IBER 1964 

1.45 uur Lens P 1 - Laakkwartier P 1 Geb,1 L 5/3 V.1 • 

1 ,45 uur de Valkeniers P 1 - Lens P 2 ·Terrein Rotterda.mseweg 

1 .45 uur GDS P 3 - Lens P 3 Terrein Noordweg,Wateringen, 

1.45 uur Lens P 4 - ADS P 2 Geb.2 L 5/3 V 2, 

1.45 uur Lens P 5 - Rava P 5 Geb.2 L 6/4 V 3. 

DE OPSTELLING:EN: 
Lens P 1: als vorige week. Leider: Dhr. A.v.Gastol. 

·.-----Lens P 2: .R,:Bos, H.v.:Berlo., H,Rimmelzwaan, A,Jungschl.ä.gex, R,Hoofnagel, R. 

Kooko, F.Disseldorp, W.Englebort, B,Klein Breteler, R,v.d,Horst, 

P.v._Doeveren, Ros, :M.v.Dorp, L,Cazander. Leider: Dhr.L,Pinkse 

• ... Samenkomst: 1 .=ïîur hoofd.ingang ADO-terrein. 

Lens P ·:,: Th,Booms, J.Keetman, J.v.d.Ende, H,Wouters, F.de Kleyn, R.v.!faers

hoek, P.Heynen, P.Verhesen, H,v.Da.m, C.Blom, c.stapel. Ros.: 

G,Trommelen, P.Booms. Leider: Dhr.J.v,d. Knaap. Samenkomst: 1,10 

uur Leyweg hoek Hengelolaan. 
Lens P 4: R.v.d,Moer, F.Teunissen, ].v.Gorkum, R.Wouters, W.v.d.Ha.m, Th,v.d. 

Aard.weg, F,de Vos, H.Schwab, H,Poohler, C,Visser, E.Verschoor. 

Res,: H,Prcnen, A.Borst. Leid.er: Dhr.G.Kemporman. 

Lens P 5: P,v.Domburg, B.de Haas, C,Verseput, H.Janmaat, J,Asselman, M. 

Teunis; R,Asselman, R.Vinkesteyn, B,Hoefnagel, R.v.d, Meer, P,v,d. 

Steen. Ros.: P.,Raaymakors. Leid.er: Dhr.J,Englebert, 

ATTENTIE JillTIOREl'Tlillf°PUPILLEN ! 

AFSCHRIJVING~ï: vóór vrijdagavond 7.30 uur aan dhr. A.v.Gastol, Tomaten

straat 166, tel,33,99,00 (telefonisch alléén yrijd.agavond 

t.us sen 6. 30 en 7. 30). 
}TIET-OPKOMEN, wegens niet-opkomen in het afgelopen weekeinde worden P. 



PROGRAMMA VOOR ZONDAG 15 NOVEI•IB3R 1964 
Postalia 
Quick 4 
Lens 3 

1 - Lens 1 
- Lens 2 
- R.V,C,6 

Verl.Waalsd,laan t/o "Archipel". 
De Sav.Lohmanlaan. 
Veld 1 Geb.1 lokaal 6/4. 

4 Zuiderpark 2e gedeelte. 

14.30 uur 
14.00 uur 
14.00 uur 
15.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 

de Ooievaars 2 - Lens 
Celeritas 6 - Lens 5 
Lens 6 - RKSVM 2 : 
D.V.C,3 - Lens ·7·· 

Leyweg hoek Noordweg (Wateringen). 
Veld 1 Geb.1 lokaal 5/3. 
B·rasserskade ·:_ Delft •. - --

Lens 8 G.D.S,7 Veld 2 Geb.2 lokaal 5/3. 
DE OPSTELLINGfäT: 
Lens 1 : e.v,d.Beek, H.Dietz, G.Kemperman, H,Haket, W.Hansen, L.Hendrichs, W.Venderbos, H,Rooduyn, w.v,J<:zy-den, 1-f.Verheul, G.Verhaar:· Res.: B. Hendrichs, A,Verbarendse (2x). Verzamelen: 13.15 uur Restaurant Hierck, Apeldoornselaan, 
Lens 2 R. de Waart. W,Stoové, H,Kemper, J.v.Dijk, J.v.d.Knaap, J.Ras, J.v. Kleef, M.v. Zilfhout, H, Jacobs, Th,v. Kleef, J.Zoet. Res.; J. Jager (2x). Leider: Hr. L, te !,!ey. · · · 
Lens 3 G. Halleen, R. Blok, B.Steyn, J. de.Heer, R,Roodbol, e.Peeters, J. Witting, F,Burghouwt, G. Looyestein, L.Riemen, N. Drabbe. Res.: J. Brussel, Leider: Hr. J,Riemen Sr. 
Lens 4 P. Gulikers, L,Hanssen, C.Veldink, F.v.d. Beek, C.de Heer, R.Schlüter, L.Janssen, A,v.d,Beek, H.}fieuwenhoven, J. Veld_ink, W.Burghouwt. Res.: A.v. Weers, · · 
Lens 5 A. Verbarendse (2x), F.Duym, 1'1,Heerschop. F.v. Dijk, Th.v.Domburg; P,Scht\l"ten, ·.r.v.Bussêli J.v;Dissel, J.Jager (2x), G.Jehee, J ,Brochard. Res, : L, Martens. 
Lens 6 Th. Suykerbuyk. J,Holt, F.v. Bijnen, J.Hoek, A.v,Egmond, J,de Boer, F,Veelbehr, J.Groeneveld, F,Wubben, A,v.Sohie, R.Gelauff. Reo.: M.Suykerbuyk, H,Blanken, 
Lens 7 J.Frijters, J.:3om, A.._.Krol, J.v.westing, R.Becker, E.Löwensteyn, A.v.Luxemburg, R.Wüstefeld, A.Hoppenbrouwers, H.Naastepad, H.v. lfosting, ~: e.v. Gein. 
Lens 8 D.v. Lieshout, F,Bierhof.'A,Poels, 1-/.v.d. Laan, H.Lau, A.Buys, A.Barnhoorn, e.Kras, A.Blok, e.v.Gcild, J.Drost. Rcis.: J. Eggers, H.Lüling. 
ATTENTIE: AFSeHRIJVIKJEN' v66r VRIJDAGAVOND 9,00 uur aan Dhr. L.de Boer, Noor,lerzijdo 53, tel. '66,86.69. 

In vorband met het drukko programma wordt dringend verzocht slcichts bij uiterstG noodzaak tijdig af te schrijven. . . , ' . . . . . . ,,. . .... Wegens niet opkomcin word.en de navolg,mde spelcirs 2x als reserve opgesteld: L.Martens, e.v. Gein, M,Suykerbuyk. Wcigens te laat afschrijvcin krijgen con rciservebeurt toegciwezen, H. Blanken, J.Kuypers. 

PROGRAMMA JUNIOREH VOOR ZOlTDAG 15 NOVEMBER 1 964 
12.00 uur D.H,L.1 - Lens 1 "Terrein Brasserskade, Delft. 1.45 uur Rava 2 - Lens 2 Terrciin Zuidorpark. 12.00 uur Lens 3 -H'PSV 1 Geb.2 L 6/4 V 3 1.45 uur Vredenburch 9 - Lens 8 Terrein v. Vredenburchweg. 

DE OPSTELLHTGEN, 
Lcins 1 : 

Lons 2 

als vorige week 
Rcis., Th. Brochard. 
'saincänkomst: 11.15 uur 

Leider: Dhr. A.v.Gastel, 
Veluwoplein. 

J.do lfaart, H.v.Leur, J. Groothuizen, e.v.Boheemen, J,Verhaar, N.Koot. R,v.Akker, F.Straathof, G.erama. R.de Groot, J.Lukassen. Ros., H, Rothkrans. J. Licishout, Leider, Br.Theoticus. SaiiÏenkomst: 1 .30 ~ur ingang Rava - VVP-terrein, 

z.o.z. 
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gelijk 3-3. Lens trok weer ton·aanval. Een gave pass van opnieuw 
J.v.IUoof bracht do bal bij Hans Zoet en dat betekende weer een voor
sprong. Vlok voor tijd kreeg Cromvliet nog oen strafschop te nemen, 
maar de balwerd ver naast geschci>ten, tot grote vreugde van alles 
wat Lens was. Hulde àan een goed en enthousiast spelend tweede. 
Lans 3 behaalde een gelukkige zege• op Vredenburch. Hulde aan Guido 
Halleen, dia bewees een grote dosis clubliefde te bezitten. 
Gerard Looyestein opende de score, met welke stand d0 rust aanbrak. 
Na do thee een fel aanvallend Lens, doch het duurde ruim 20 min., 
voordat Nico Drabbe er 0-2 van kon maken. Vredenburch kwam terug, 
door een misverstand in de achterhoede. 
Toch zag wodcrom Gerard Looyestein kans er na een snelle rush 1-3 
van te maken. Dat de gastheren er 1 min. voor tijd nog 2-3 van 
maakte, deed ·aan de verdiende·ovorv1inning niets af. 
Lens 4 wist wederom 2 punten in do wacht te slepen. Grote matchwin
naar Harry Niouwenhoven met 3 mooie doelpunten. 
Lens 5 moest wederom een grote nederlaag incasseren. Toch was het 
vertoonde spel veel beter, dan in do afgobpoh wedstrijden. Jos Ja
ger en Paul Schulten waren do makers van de Lensdoolpunton. 
Gezegd mag worden, dat Groen-bit '58 wel heel goedkoop aan zijn 5 
doelpunten gekomen is. 
Lens 6 kreeg de grote klap deze zondag. Welliefst 9 doélpuntGn velde 
oen met 9 man spelend zosd~. Hulde aan Paul Schulten, die in Naald
-Wijk zijn 2o wedstrijd speelde. H.Naastepad redde do oer. 
Lens 8 hield 1 puntje over uit do kleiwadstrijd. De voorhoede wist 
ondanks een hevig offensief slechts 1 maal to scoren. Hot -tegenpunt 
viel uit een strafschop. 
De topscorerslijst: De stand luidt na U een weck in het ongewisse te 
hebben gelaten Jos V?itting 8x; W.Vcrhcul 5x; Vi.Burghouwt 5x; W.v.d. 
Eyden 5x. 

---- ----------
De volgende brief ontvingen we van Oud-Lenslid, thans Oranje speler, 
Poter Kamper. 

Eindhoven 30 oktober 1964. 

Beste sportvrienden, 

Hierbij bedank ik de hele Lenig en Snel 
familie voor het bijzonder hartelijke telegram, dat ik naar aan
leiding van mijn debuµt in het Nederlands elftal mocht ontvangen. 

Het deed mij echt goed te vernemen, dat 
hot 11 good old" Lenig en ·snel zo met me meeleeft. Soms schaam ik me 
wol eens, dat ik zo weinig van me la~t horen, maar studie on voet
bal brengen oen overbezette ~~ek met zich mee. Hopelijk dat ik aan 
het eind van dit seizoen, wanneer ik weer eens een week-end vrij bon, 

' 



-- ---------------
een kampioc,nswodstrij d of - fo0st kan meemaken!!! 

Laten we het daar op houden. 

Met vriendelijk sportgroeten, 
Peter Kemper. 

Dingen van zondag. 
Enkele opmerkelijke dingen trokken do afgelopen ~ondag de aandacht.· 
Feiten van clubli0fdo on van wanbegrip. 
Clubliefde: con speler van het derde elftal kon helans niet over zijn 
legitimatiebewijs boschikken. Hem wend uiteraard het medespelen door do 
arbiter ontzegd. Zijn team kwam.mot tien spelers to staan. Hij pakte zij 

brommer en reed van de Vrodenburchweg naar de Amandelstraat v.v. om zich 
alsnog een dergelijk bewijs te verschaffen. Ondanks de koude was hij bin 
een half uur terug op het veld om verkleumd zijn taak onder·de lat waar 
maken •. Niettegenstaande de tegenslag, dat de aanvoerder in de .tw.eede hel 
moest uitvallen wegens een blessure, werd er gewonnen. Hulde! 
Eon speler van het 5e elftal, die tot twee uur was uitgekomen in een thu 
wedstrijd, werd op eerste aanvraag bereid gevonden om naar Naaldwijk te 
gaan teneinde, als dat nodig mocht blijken, hot 6e te completeren. 
Alweer HULDE! Hij werd met open armen ontvangen; het bowuste elftal wes 
tot op hot moment van zijn komst, eon kwartier na de aanvang, con acht-

' tal. Bij deze acht spelers was aen veteraan, die in feite 0•3n voetbal- · 
vrijezondat; had. Hij stelde zich beschikbaar toen hem de dag tevoren -ter 

< ccmpleterint:; cm medowGrking werd verzo<::ht. Eon aantal tijdige afschrij
vingen maakte deze voorztening noodzakelijk. 
1/ederom HULD~! Tell)eer omdat dezo oudoro speler in de. dubbele betekenis 
van het·woord de oer van zijn team reddo. Hij scoorde het enige doelpunt 
en zijn aanwezigheid voorkwam, dat 18 spelers en scheidsrechter onver
richter.zake moeston terugkeren. Ondanks de 9-1 nederlaag •••••• 

liANBEGllIP; Wat te zeggen van de wegbliJvors zonder bericht? Vias Naald
wijk te ver afgelegen of was hot te koud? Deze absenten kunnon óp een ge 
resu¾taat terugzien ••.• van de tegenpartij. Zij worden bedankt. Bedankt 
voor hot inzicht dat werd verkregen ten aanzien van hun sportieve instel 
ling. )lij lieten hun sportkameraden "in de kou staan" en .benadeeldàn hur 
vereniging. Dezulken kunnon worden gemist •• als kiespijn. Zij horon niet 
de teamsport thuis en doen er boter aan te gaan kienen of tafolvoetballE 
Uet hen valt niots te winnen, w&l te verliezen. Twee spelers uit het 5e 
elftal belden zondagmorgen 11.35. uur op dat zij wegens eon blosseure die 
h<:>nd(;l vori"e dag:.al bekend was resp. wegens ziekte, niet kunnen uitkomer 
Als de geodwillenéi.e Lensers zouden willen .beleven dat hun club zaL zijn 
bdland op die plaats in de amateurvoetballorij, die zij haar zo gaarde t 
donken, zullen toch eerst sluimerende energieën dienen te worden stukgef 
gon en etterende gezwellen te worden uitgebrand. Dat zal betekenen: verl 
"'?'?r hen die geen begrip .schijnen to kunnenopbrengen welke verplichtinge 
ziJ op zich fam~n door hun Jidma~tschap; winst voor degenen die ondanks 

";e_i:slagen doÓrgaan en na de schoidin·g van hot .kaf en het koren uiteind, 
,-.. ______ ,____ , 
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Lens 
, 

Zakagenda •. 
Do: 19 nov: Juniorentraining. ,,, 
Vr: 20 nov: Seniorentraining. 
Za: 21 nov: Junir::ren 6-7-lC-11-12-13-14-15-16.l'u;.,illon 2-3-4-5-
Zo: 22 nov: Senioren 1-2-4-6-7. Junioren 1-2-3-8. 
Ma: 23 nov: Clubavond en ·juniorentraining. 
Di: 24 nov: Juniorentraining •. 
\-\ !Î: 25 nov: Seniorentraining, Pupi1lentrai!iin,;. 
to: 26 nov: Juniorentraininz. 
Vr: 27 nov: Seniorentraining. 
Za: 28 nov: LENS ' G JJJ.~ AV ALS FEEST ! ! ! ! ! ! 
Ma: 30 nov: KL ;NE1iJ ASL rtIVE ! l ! ! ! ! ! ! 

--------------
OFFICIEEL. 

In ballotage: 
No 23 T.L,M.Keot 
No 24 J.E.Slevens 
U~tslagen seninren: 
Zat0rdag junioren 

29-10-1941 
2-6-1951 

Quick 4 - Lens 2 3-2. 
Verburch 5 - Lens .1. 1~2 •. 

Chasséstraat 23 
Drapeniersgaarde 91 

.\ Van onze An)Grikaanse correspondent. ( vervolg) . 

Onze ri3izende verslaggever beleefde in Tennessee iets sensationeels.~ 

Zoals U in de ··vorige Lensrevue heef;t kunnen lezen, was onze reporter 

op weg naar het• stacüon "Baton Rouge" in Louisiana, om de jaarlijkse 

veldslag bij te wonen tussen de 11 T~gers 11 en de 11 riebels 11 • 

De tij gerstad (Esso: "put a tiger in your tank11 ) is in ext9.s0 ••••••• 
. 

, 

De kroon werd echter gespannen door. een in tijgerkleuren goschilderd 

vliegtuig, met hangend aan een lange tijgerstaart, de reclame sleep: 
"Put a ti6er in yoUÏl tankTI_. Vanuit het vlie;;tuig brulde een luidspre

ker, U raadt het al, de Tiger-rag. 
'Verschillende spandoeken hingen achter de ramen met een slagzin, die 

Uw verslaggever niet helemaal kan waarderen, maar die de sfeer wel 
typeert: 11 Go to hell Ole Miss, go to hell". Hoewel de V1edstrijd pas 
om 8 uur zou beginnen, was het al druk rondom het stadion omstreeks 
5 uur. tit betonnen stadion biedt 68.000 zitplaatsen voor prijzen tus
sen 3. 50 en 5. 50 dollar.: De zwarte handel tierde welig en er gaan ver

halen, dat de prijzen tot 75 dollar per plaats opliepen. (Als U de 
koers Vleet •••. !!! red.) Als speciaaJ.. verslaggever voor de Lensrevue 
had Uw reporter een kaartje to0gev1azen gekregen; zonder enige moeite! 
Het stadion is interessant, omdat onder de tribunes de slaapgelegen
heden zijn gevestigd voorde mannelijke studenten van deze universi-

\ 



70 
----------------------------------

toit. Eon van de slagzinqen rondom het stadion: 11 t;elcome to tigerland, 
football capita! of the world". Deze mensen hebben kennelijk nog nooit 
v,:,n c'.o 11 Hengelolaan11 cehoord. Aller!Gi so~rten souveniers waren 0r to 
koop, in tijgerkleuren natuurlijk •..•• Eon opmerkelijk feit bij het vol-' 
stro'.llon van het stadion bleek, ·dat men zich werkelijk op zijn Paas-best 
kleedt om een sportv,edstrijd te zien. Aangezien Uw verslag,0ever een 
liefhebber is van natuurschoon gaf hij zijn ogen goed de kost, oen in
spannin,;, die zeer de moeite waard bleek. Padvinders wezen oon ieder: 
zijn plaats en werden hiervonr zelf beloond met gratis entree. Tijdens 
en speciaal na d0 hfor gebruikelijke pre-show begonnen é'.e fans zich te 
roeren mot .hun variatio van 11 Hanè. in hand .•• 11 nl. 1rGo to hell, Ole Miss 
:.la to holl". In een heerlijke tempore.tuur ,draaide de klok langzamerhand 
na,cr 8 uur. Om half acht kwamen beide teams zich even opwarmen. Cm 
kwart voar p_cht speelde de L.S.U. band, ja natuurlijk de tiger-rag en 
:1aP.rhG. •.•. ja, daar was-ie-dan: Mike de .tijg~rt 
In oc.n kooi, op wielen, getrokken door een person,mauto kwam l.like hot 
stadion in. Een levonsechte Bengaalse tijger. Het verhaal gaat, dat als 
,liike brult, èe wedstrijd spannend wordt. En brullen deed-iel En toen 
de ·wedstrijd! i ~ t 
Vervolg in de Lensrcvue van volgende week. Utopia, 

Hodaction0ló overpeinzingen. t.."!: 

Uvor nativiteit gespr,,kon •.•..•.... 
~.ïst U, c:qt or zich nog steeds ,,eeg liefhobl:ier voor het bedienen van c',e 
st<ancilms.chin0 hoeft gemeld? Lat dhr. te l.ley j·;i. zaterdaf, maar /\LLE~, 
is go.•onn<.m met schilderen van het ple.fond (100 m2) van GNZE kantine? 
.dj h.::U:on ·verlGden week al moeten constateren, dat de activiteit van 
sommig0 lec';en binnen de .witte lijnen weel te v;ensen ,wer laat, lietgoen 
tot uitc,rukkin,; ·komt in het zonder moer wecblijven van wedstrijden of, 
in hèit c:unstigste geval, een voelvuldig afschrijven. Buiten de witte 
lijnen is het al evenmin juichen over een enorme activitäit van dele~ 
den, getuige bovenstaande voorbeelden. We kunnen niet anders doen dan 
hierover onze vervmnderinG uit te spreken. 
l:e.arom moeten het altijd dezelfde mensen zijn, die zich voor Lens in
zetten, terwijl er in oen vereniging als de onze toch echt wel mensen 
MOETEN zitten, diG wat v,an hun vrije'· tijd voor Lens beschikbaar zou
den kunnen stellen? Viaarom heerst er in onze vereniging bij zó ontzet
tend voel leden een dermate onverschillig gevoel t.o.v. de activitei
ten buit,m het veld, dat zij niet tot medewerking te bewegen zijn? 
\io v1etun hot niet, maar kunnen slechts hopen, dat bovenstaand stukje 
oindolijk eens oen paar (ja, want daarmee zouden we al heel tevreden 
zijn!) monsen wákker schudt en in 2.ctieve medewerkers verandert! 

A,P •. 

m~ A!,i'/Di,CUr VOOR ••••••• LENS, GRANDIOOS CARNAV tLSFEEST GEOR.Gt,.NISEERD 
LlOC'R U'. lCONT t..K'fKOJ\llJ\U ' . 
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Zaterdagavond 28 november a.s. zal Z.K.H. Bierlantijn II, Lens met een 
bezoek vereren. Zijn hofkapel, hofdames, raad van elf, adjudant on ver
dere hofhouding zijn druk doende mat voorbereidingen om Lens de 11 gepaste11 

Oeteldonkse sfeer te laten proeven. De Bossche Carnavalsgasten hopen om 
onr;eveer half negen hun feestneuzen in Lens' 11 zaken" te kunnen steken: 
l'iij verzoeken U derhalve dringend tijdig aanwezig te zijn, zodat de he
le Lensfamilie vanaf half negen getuige kan zifn van •••••••..•••• 
Lens' "elfde van do elfde" Carnavalsfeest. 

lled. 
Wij doen we do rom een dringend beroop op hen, die no5 een ( of méér ) 
slaapplaats(en) vacant hebben, aangezien nog;niet alle Oeteldonkers van 
pleegouders voorzien zijn. Lit geldt dus voor de nacht van zaterdag op 
zondag 28-29 novembor. Wij verzoeken U beleefd, doch dringend, indien· 
mogelijk M.n to melden bij oen èor onderstaande adressGn: 
C.J.Kras, Bscamplaan 12; H;Dietz, Hazelaerstraat 67 tel: 630031; 
?.Burzhouwt, Okkernootstraat 236 tel: 390872. 
r:ij danken U bij voorbaat, voor uv, medewerking. 

Maandagavond 23 novomber a.s. bijoenkomst van de raad van elf. l,anvang 
10 uur. \.ij verzm,ken de raadsleden, zo mogolijk, tijdig aanwezig te zijn. 

VAii:IA, Tot ons loeèwezen vernamen wij., dat op 10 november j .1. is over,.,
leden l\laria Louise Hoefnagel, do moeder van kad en Nico en de grootmoeder 
van varschoidene van onze juniores. î;ij wonsen de familie veel sterkte 
biphet drag,rn v,m dit verlies. Zij .ruste in vrede. 
Feestavond 21 november. Op v~ler verzoek zal a.s. zaterdag het·electri
scho gitarenfeest, zoals dit op 24 oktobor j .1. g0houd0n werd, e:oprolon
gee• rd worden. Plruits van hande• lin,c: Tonnispark Berg cm Lal, tegenover 
:Ua1!l on Bergschelaan 78. Goint~ressoerden zijn van harte welkom. Toe
gans gratis. Aanvang 8.30 uur. 

Van het W3dstrijdfront. 
~'uick 4 - Lens 2. In oen goede wodstrijd heeft Lens op eon uitstekend 
bospoolbaar veld boièe punten aan de Haantjes moeten laten. ~l speodig 
wist Lons zich enigo k,,nsen te schoppen; het c.uurdo ouhtor stcwds even 
te b.ng. N~. 20 min. spelen krc,eg Quick een corner te nomen, waaruit do 
middenvoor, door misgrijpon van rtob de haart, rustig kon inkoppen. Niet 
land daarna wist dezelfde speler ovoneens door Gun kopbal van korte af
stand te scoren; Bij dit doelpunt 0ing onze keeper helaas wedorom niet· 
vrijuit. Voor rust moest hela<1s, na eon ongelukkig0 botsing, Joop van 
Kl0ef het veld ruimen. Later bleek, dat do klap nogal hard was aangeko
men; m3t con lichte hersenschudding li[t hij nu op bed. Na rust ging ·, 
Lens veal beter draaien, ·wat r0sult0orè.o in een groot veldoverwicht. ~n 
,;;;en wat rommolig13 situatie dook Koos ·1it:.s ineans naar voren om ligcend 
de bal in dool to drukken 2-1. Even daarna bracht Theo van Kleef, uit 
eon vrije trap, mot oen prachtig lopelballatje Koos iias vrij voor doel, 
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wat de golijkrnakor betekende. Uit eeri vrJ.Je trap wist Quick wederom met 
een kopbal ve.n korte afstand, èe volle v1inst te grijpen. 3..:2. 
Vorder vordiünt verr.JGld te wordon een prachtiG "quasi" nonchalant schot 
ve.n Tinus van Zilfhout, welke de keeper maar net corner kon tippen en 
hot goede spel van de zich gemakkelijk aanpasàendo Jos Ja[;er. Door de 
afwezigheid van J.v.d.Knao.p, bezette Hans van Dijk do spilplaats, op 
welk vertrouwd terrein, hij het weer als vanouds deed. Do leidinG ten-
slotte was in bok'ilame h?.ndon. · ' 
Vanaf deze plnc.ts wensen wij Joop van Kleef van harte beterschap en ho
pon hom weer spoedig binnen ie lijnen te zien. 
Do overise ,;edstrijden werden door 11 wwergod11 Pluvius n-eed VGrstoord en 
naar nndcro d3.t[l. varschoven. · 

Het is bruin on gepikkeld ...••.•••• 
vo wensdrocm v,,n oen vootbe.llar ( telegraaf 2-11-1964.) 
:C-e roeràolcn vc.n oen menselijke ziel zijn dikwijls ondoorgrondelijk. Wie 
zou, wannocr niJ de P&V-er (ox Lenser red.) on nieuwbakken internatinal 
Pot0r Kom;J0r 0;1 h:,t vcetbalvold aan het werk ziet, kunnen denken, dat 
deze rustic;-J sympc.thieko linksback, vmnneer hij niet- toevallig - als 

jongantjo van tien jaA.r was Go.an voetballen, ''omdat alle vriendjes liet 
de(',~n, ging ik ook maar mee" - nu vraarschijnlijk ....... gewichtheffer • 
zou zijn gewe::st. lmnt in het diepst van zijn ziel heeft Peter Kempor 
zijn hP.rt verp2.nd aan de krachtsport. Misschien omdat in zijn geboorte
stad. (Iion Han,;) do bekGnde gewichtheffer Jan Nolton woont? l'de zal hot, 
zeggen ••••••.• In do trainingsruimte van J ari Nol ten, die een pa:,.r kilo 
van Tokio ble~f - hij haalde op eon paar duizend grammen het Olympische 
limiet niet - maakten wij Poter Komper 's wensdroom ·v1anr. 
Het bleek niot zo gomakkelijk te zijn, als do blonde PSV-or gedacht had. 
Maar mot hulp VQ.ll Jan Nolten kreeg hij toch de halter, waP.rmoo LKV-er 
Nolten spoelt, omho0g. De spieren zwollen. Peters gezicht v1erd gelijk 
oen pioenroos. Grote zweetdruppels 1:iàrelden op het vorirhoofd van de PSV 
en Oro.nj c-v,.~rc~.odiGer, die n!:l.dnt hij met een zucht het zware ij zar- we
derom ;;;oholp,.in door Jnn Nolten - op do grond had geleed, verzuchtte: 
"Eon vo0ttnlno,,strijcl. sp0lon is niet zo zwnar, zelfs niet tecon Albane-
zen •.... • 11 

PHOGltAMl.lA SEIUOREN voo.a. ZONLJAG 22NOV-.t51,IB.2.R 1964, 
14,00 uur Lens 1 - Domos 1 Veld 1 Geb. 1 Lok. 6-4 
12.00 uur Lons 2 - Laakkwartior 4 Veld 1 Geb. 1 Lok. 5-3 
l.4.00 uur Lens 4 - P.D.K. 4 Veld 2 Geb. 1 Lok, 5-3 
12.00 uur Krenenburg 4 - Lens 6 Kijkduinsestraat, Kijkduin 
12,00 uur Lens 7 - Paraat 5 ,.Veld 2 Geb. 2 Lok. 5-3 
DE OPSTELLING:..N. 
Lens 1 O.v.d.Dcok, H,liietz, G.Kemperman, H,Haket, h,Hansen, L.Hendrichs, 

,.,.l.Venc.~ortos, H.1\ooduyn, 1;1.v.Ey_den, V,.Verheul, G .. Vorhaar. 
1\ün: G .tI~llccn. C .Peeters. 
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~0ns 2 R..c10 Kaart, i;;,Stoové, H,Kempar, J.v.d.Knaap, J.v.Dijk, J,Ras, 

G.Losyestein, 1',i.v,Zilfhout, Th.v.Kleef, B.Hendrichs, J ,Zoet. 

tles: J.V:itting, H,Jacobs. Leider: dhr. te Mey. 

Lens 4 P.Gulikers, L.Hanssen, C.Veldink, F.v.d.Beek, C.de Heer, tl, 

SchlÜter, L.J anssen, A. v .tl.Beek, H.Nieuwenhoven, J. V0ldink, 

P.Burghouwt. 11.es: J .Brussel, W,Burghouwt. 

Lens 6 Th,Suykerbuyk, J.Holt, F.v.Bijnen, J.Hoek, A.v.Egmond, J.de 

Boer, F.Veelbehr, J .Groeneveld, F;,iubben, A,v.Schie, R.Gelauff. 

ite.ê..!_ M.Suykarbuyk, H.Blanken. 
Lens 7 J .Frijters, J .Bom, A,Krol, J ,Linneweever, R,Beckar, E,LÖv10n

stein, /..v .Luxemburg, .i. \,Üstefeld, A.Hoppenbrouwers, H .Naaste

pad, H.v.'liesting. Res: C.v.Gein, J .Drost. 

J,FSCH,UJVINGEN VÓÓ,t VRIJJJAGAVONJ 9 UUi1 AiiN iJHR_; L,D" BCEB., NOOhl.iEH

ZIJDE 53, TEL. 668669, 
ATTENTIE: Maandag j.L werden een 107 tal indentitei.itskaarten ter 

plastificering aan de K.N.V.B.; afà. 's-Gravenhage aangeboden. 

De bewerking van de·ze kaarten zal enige weken in beslag nemen, Voor 

de opges·telde - en reserve spelers vnn het Je t/m Be elftal is het 

tot nader bericht NOODZAKELIJK, dat zij bij de aanvang van de wedstrijd 

waar zij aan zullen de0lnemen in het bezit zijn wrn een van hun foto 

voorzfon legitimatiebeviijs. Daartoe kunnen dien0n: rijoowijs, pas

po.-,it, postid,:,-ntiteitskaart e.d. 
l,ls geen zodanige legitimatie voor de b0trcffehde wedstrijd aan de 

betr!)l<.ken scheidsrechter kan worden getoond, is men v2.n deelneming' · 

aan de wedstrijd uitgosloten. ~ 

Voorlopi,;; pro;;(rammct senioren 29 
Lens 1 vrij • · 
12.- uur Lens 2 - HVV 3 
14,- uur Lens 3 - LHC 7 

Lens 4 vrij 

EGO. 

november 196,4.. 
15 . .:. uur Lens 5 - DHBR.K 2 

· 15 .- uur V,esterkwartier 8 - Lens 6 
12 • .:.. uur Lens 7 BMT 4 
13,t5 uur Lens 8. - Triomph 8 

Pi10G1l:.MML JUHIO.dEN vooa ZONDAG 22 NOVEMBEB. 196,4., 

12 .- uur Lens 1 - Kranenburg 1 G 2 L 6/ 4 v· 3 

1.45 uur Lens 2 - GDL 2 G 2 L 6/4 V 3 

1.45 uur ADO 8 ~ Lens 3 Terrein Zuiderpark 

3,- uur Lens 8 - O.S.C. 3 G 2 · L 6/4 V 3 

DE OPSTi,LLINGEN: . 
Lens 1 Als bekend. Ros: J.Lukassen 2x Leider: dhr. A,v.Gastol. 

( Zie training) 
Lens 2 J .de Viaart, H,v.Leur, J,Groothuizen, C.v.Boheemen, J ,Verhaar, 

N.Koot, ,l.v.J\kker, F.Straathof, G,Craina, tl.de Groot, J.Lukas

son (2x) Ros: J.Heins (2x) Leider: Br.Theoticus. (Zie tramning) 

Lens 3 a.Overtoom, M.Broek0, J .v.Dissel, J .Janssen, E,Degener, ?. 

-- Helvenstoin, F.Neecke, G,Ysebrands, w.Eykelhof, J .Jchee, A,de 
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Brouvmr. Ros: J.Lieshout, R.Brandenburg. Loid0r: c'.hr. M.Neeake. 
Samenkomst: 1.20 uur Hoofdingang t.ï}O terrein. (Zie training) 
Lens 8 ],.Vervaart (2x), J .Mulder, A.Duy:n, L.Jungschläger, J .Hoit (2x) 

J.v.d.Zalm, H.v.Broeldmizen, H.Hassing, :b'.Heorscgop, J.de Jongh, 
H.M0jan (2x) Rcs: H."Crama, a.Wilmot. Loider: dhr. ?.Epskamp. 

PllCiG!l.MilitlA JUNIC!l.E:N VOOR ZATEiüJ~.G 21 NOVEMBER 1964. 
3 .:,o uur VVP 8 - Lens 6 Terr0in Zuiderpark 
.3 • .30 uur Lens 7 - Verburch 5 G 2 L 6/ 4 V 3 
.3 :.30 uur Lens 10 - .HVV 8 G 1 L 5/.3 V 1 
3.30 uur Lens 11 - ave 12 G l L 6/4 V 2 
2.15 uur Lens 12 - Quick Stops 11, G 1 L 6/4 V 1 
2.15 uur Lens 13 - VCS 10 G 2 L 5/3 V 2 
.3 .30 uur GA, 12 - Lens i4 Terrein Emmastraat Lo~sduinen 
2 .15 uur (~uick 16 - Lens 15 Terrein de Savornin LohmanJ:aan 
2,15 uur Lens 16 - Quick 17 G 2 L 6/4 VJ 
DE OPSTELLil!Gilll. 
Lens 6 H.Ecbcrts, M.v.Veen, J .Nuyen," H.Suykerbuyk, J .v:cll.ing, R.v.Bo

heémcn, K.v.Velzeri, /..Korteke.as, ,".,Janssen, J .Webbers, l:t.Ey
kelhof. Hes: D.Gootjes. Leider: dhr. H.Dietz. Samenkomst _3.10 
uur ingaÖt~ .dava - VVP terrein. ··. 

Lens 7 A,Vervaart (2x), F.de Y,inter, J .v.d.Ley, H.Verbarendse, J .Holt 
~ (2:), B.Kpskamp'. R,Blok, !·~er~emans, ?-il.o?duyn, G.Stevens, H. 

r,!eJan (2xJ. Re!:!.!_ J .Bl0k, ,,.Go v ong. Loider. dhr. /l.Bl'.lk. 
Lens 10 .. Aç1tr::~n:l0v:.:n, P.v.:.:~./:--;r, J.Galp~~, P.0a J0n:;t1, iJ.Holt, ::.Ksial, 

l1.áop, G.ëo Hoc-:~'~, _;..~21è.-:crs, J .Fretz, 1-'i-.Keetman. Hes: L.v;O.. 
Velde (2x). Leider: dhr. J.Borsboom. 

Lans 11 .d..v.Berlo (2x), J .Schouw, C.Grimberg,m, B.Lustenhouv;er, H.Over
boek, P.Meorkes, B.Hoogoveen, Th.HoefnagGl, A,Luscuere, H.Bijsterveld, 

A,Bilderbeek (2x), ,ros: .d..v."iassem (2x) Leider: dhr. P.Huis. 
Lons 12 B.v.d.Lans, A.Tinn;;nb:;:oek, G.Bruinsma, L.de Jongh, i.v.Bagcum, 

?.de Vrios, L.Huis, 1.4,de V.it, H.Eggers, ,t.Peters, L.v.d.Veldo 
(2x). 1{es: .,.Borlo.(2x) Leidor: dhr. L.v.Hulst. 

L0ns 13 C.Groen, G.Duivosteyn, B.d0 Vries, P.Klein-Breteler, t..v.Es
sen, B.v.d.Sprong, Th.Jansl!en, A.Hambrook, ,,.v.Viassem (2x), 
A.Jehee, G.Vervaart. ües: A.l3ilderbëek (2x) Leider: dhr.J. 
Schouw. --

Lens 14 E.v.d.Broek, A.Kraanen, C,Lamot, H.v.Domburg, H.Bogisch, P.de 
Haan, Th.Thomassen, T.Hoek, J.Kaandorp, G.Vredeveld, C.~lok. 
rte~ F.v.d.Borg. Leider: dhr. A,Bogisch. Samenkomst: 2.15 uur 
Leyw0g hoek Hengelo laan. 

Lens 15 P.Miltenburg, H.Hökke, H.Dankers, P.Mànders, W.Scholtens, H. 
rtientjes, ~-Bla~k~n, J.Demeyer, G.Kuypers, F.Klink, C.v.Dea
len. Ras: J.Schutte. Leider: dhr. C.Kras. Samenkomst: 1.30 
uur L0ywqg hoek Hengelolaan. · · 

Lens 16 N.Ho0fnagel, P.Bremmer, J;.v,d,Ley, C.de Graaf, P.v.Dijk, M'. 
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Koppenol, L.Bouchicr, R.Gcurtscm, N.1ij sselbloem, E.füi "Groot, J. 
Janssens. Leider: dhr. J .-,,ittinf;. 

Pi(OGRitl1ii,!f, PUPILLEN VOO,i: Zt,TER.O;,G 21 NOVEMBER 196,. · 
1,30 uur Lens p2 - V10stl1,ndia pl G 1 L 5 3 V 1 
1.30 t,ur Lens p3 - VOS p2 G 2 L 5/3 V 2 
1.30 uur HVC p4 - Lens p4 Terrein Schaapwe(; 
1.30 uur Lens p5 - H,,V p3 G 2 L 6/4 V 3 
DZ OPSTELLING.,N. 
Lens P 2 R.Jos, H.v.Derlo, H.Remmelzwaan, A;JungschlP..ger, l,Hoof

nagel, a.Kooke, F,I;isseldorp, \"i.Englebert, il.Klein-Breteler, 
R.v.d.Horst, P.v.Doeveren. ~ P.Dooms. Leider: dhr. L,Pink
so. 

Lens P 3 Th.Booms, J.Keetman, J.v.d.End0, Il.Wouters, F.de Kleyn, G. 
Trommelen, C.Stapel, P.Heynen, P.Verhesen, H.v.im.m, c,:llom, 
Ros: il.v.!'.fo,3rshoek. Leider: dhr. J .v.d.Knaap. 

Lons P 4 R.v.d.Mc,cr, F.Teunissen, B,'v,Gorkum, ,t.ûmters, h.v.d,Ham, 
Th.v.d./i.".rdweg, F.de Vos, H.Schwab, H,P(mhl0r, C.Visser, · 
E,Verschoor. Hos: H.Prenen, M.v.Dorp. ~eider: dhr. G,Kem
perman, S,:i_mcnkomst: 13,- uur Ik,ngülolaan hook Leyweg, 

Lons P 5 P.v.Domburg, B.de Haas, C.V0rsseput, H.Janmaat, J,Asselman, 
.~;-, M.Teunis, .I.\.AsselCT3.n, i{.Vinkoste'yn; J.Hoefn'lgel, L.v.q.M00r; 

P.v.d.Steon. 110~ A,Borst. Leider: dhr. C.v,E;::mond. 

I,• -

MAT.ii:1UMLUITGIFTE; uitsluitend dhr. A. v ,Go.stel. 

ATTENrI,c·, JUNIOnEN EN PUi•ILLEN l 
AFSCH,UJVINGEN; vóór vrijdai:,o.vonc: 7.30 uur aan dhr. A,v.Gastol, To
matenstraat 166, tel. 33 99 00 ( tele'fonisoh alléén vrijdagavond tus-
sen 6.30 en 7,30 uur. 

1 
• 

NIE-r OPKOMEN: we,;;ens niet opkomen in het afgelopen v10okeindo V1orden 
a.de Jong en J .Blok tv1eomaal als reserve opgestelil.. 
Vorige V18ek werd G,Trommelen bij de _niet-opkomors vermeld. Dit berust 
op een misverstand. Zijn reservebeurten vervallen dus. 

RESERVE Pr(OGrtfü'!iMA: Als zaterdag onze velden afgekeurd zijn, is er het 
volfende reserve-programma. 
In de zaal Marterrade 14 
Om 1.45 uur (10 min. van to voren a,,!nwezig) Lens P 2 + F .de Kleyn en 
c.stapel. 
Om 3,30 uur (10 min, van te voren mpwezig) Lens 11 + A,Jehee en B. 
v.d.Sprong. 
In de zaal Herschelstraat: 
Om 2.- uur Lens P 3 (behalve F.do IG.'êyn en C.Stapal) + ,t.v.d,Meer, 
L.v.d.Heer, B.v.Gorkum, E.Verscgo0r/ \1.v.d.Ho.m, F.d~ Vos, H,Pechlor, 
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;:{.v.é'..l\!oJrShoek. Samenkomst: 1.30 1n1r Leyweg hoek Hengelolaan of 1.45 
uur lioimc.rstraat hoek Horsche:istraát. · · 
Om 3,30 uur Lens 12 + G.Duivestoyn, n:de Vries, P.Kloin-Dretoier, Th. 
Jnnsson, Samenkomst: J.10 uur Leyweg hoek Hengelolaan of J.20 uur 
hoimarstrnat hoek Herschelstraat. · 
JUNIOnENTRI,INTifü: Donderdag 19 november hebben wij niet de beschikking 
over èo zaal aan de Harschelstraat. In verband hiermee is de training 
voor de :l-Klassers deze week in ieder geval op het veld. Breng voor 
c.llo ze::crheid ook gymschoenen moe. 

De topscorersli.jst: 
;,e zijn c'.cze weèlê in ~e gele:;enheid U een wat ruimere blik te laten 
wor:Jcn O? do stend. - , 
Lans to,iscoror np dit moment is J .'i,itting met 8 doelpunten. 
Jos he0ft een royale voorspron[;, V!l:Înt de eerstv;;lgende zijn: 
,iil Vorheul, ;,il ·v. Eyden en ;:im Burghouwt ieder met 5 rake treffers. 
Deze spelers worden op _de voet g~v:lgd door vier collêga 's l)amelij k: 

· ·-Th, v ,Kleef, l,I. i:ellinr,, H. v. ,,Gsting en de eenzame schut tor van af,3e-
l:,pon zonda6 ; Koos üas, ·ieder .m~t 4 doelpunten. . 
Zes mensen wisten }x maal het net te vinden. Dat waren: F.Burghouv1t; 
J .Drost, Il.Jacobs,. Jos Jager, H.Zoet en H.Nieuwenhoven. 
Vklderom zes mensen bezitten 2- punt'en en welliefst vijftien sp::ilers , 
wisten ·11 slechts 11 1 keer ·ae jÜiste' l:'ichting te vinden. . 
üit waren {us de a{eósen, die de Lens' aánhané tot nu tM lieten jui
ch,m. 

' ' 



Do: 26 nov: 
Vr: 27 nov: 
Za: 28 nov: 

Ma: 30 nov: 
Di: 1 de.c: 
Wo: 2 dec: 
Do: 3 dec: 
Vr: 4 dec: 

D E L E N S R E V U E. 
Weekblad. van .. de .R .• K.V.V. 11 Lenig en Snel" 
Onder redactie van: P.Burglnuwt, F.van Dijk en A, Poels 

38e Jaai'gang No. 13 26 november 1964 

Lens' Zakagenda. 
Juniorentraining. 
Seni~rentraining. 
FEESTAVOND ; Junioren 5,6--7-15 en 16. Pupillen lt/m5, 
Sint Nicolaas op bezoek bij onze pupillen. 
KLAVERJASDRIVE. Verder: klubavond en training Junioren. 
Juniorentraining, 
Seniorentraining; Pupillentraining. 
Juniorentraining, 
Seniorentraining • 

Nieuwe leden: 
. , OFFICIEEL, 

2-6-1951 No. 454: J.E. Stevens Drapeniersgaarde 91 

Uitslagen van 21 en 22 November 1964: 
.Sonioren: Lens 1 - Demos 1 3-2 Pupillen: 

• 

Lens 2 - Laakkw,3 3,..0 Lens 2 - Westlandia 1 : 0-2 
Lens 4 - PDK 4 2-3 Lens 3 - VOS 2 0-0 
Kranenb. 4 - Lens 6 : 5-0 RVD 4 - Lens 4· 2-0 
Lens 7 - Paraat 5 . 0-1 Lens 5 - HDV 3· ' 5-0 

Junioren: Lens 1 - Kranenburg 1 : 7--0 Lens 11 ~ RVC 12 3-1 
Lens 2 - GDA 2 1-3 Lens 12 - Quick StepsTu 5-1 
Ado 8 - Lens 3 2-4 Lens 13 - VOS 10 5-0. 
VVP8 - Lens 6 0-8 GDA 12 - Lens 14 : 3-3 
Lens 7 - Verburch 5 : 1-2 Quick 16 - Lens 15 1-2 
Lens 8 - osc 3 : 2-3 Lens 16 - Quick 17 ; 1-4 
Lens 10- HVV 8 4-0 

Van onze Amerikaanse correspondent.(laatste deel) 
WNr VOORAF GING........ Onze reizende verslaggever 11 Utopia11 maakte 
in Tennessee (Louisiana), een voor ons ongekende sensatie mee. · 
Hij was getuige van de jaarlijkse voetbalwedstrijd (do.or Uw verslag
gever gekenmerkt als "veldslag") in het stadion van Batc,n Rouge tus
sen de plaatselijke 11 University11 ploeg, de 11 Tigers 11 genaamd en de 
11 Rebels 11 van de universiteit van de Missisippi. · 
Dat dezè ·wedstrijc:1 iets anoers is dan Lons-Spoo:i:-wijk l:)leok al dagen 
tevoren. Studentenrelletjes, grootscheepse tijger-recrames ("put a · 
tiger in yqur· ~ank" etc._) ep. andere onge)i:ende voorprogramma la, 

-
_..;: 
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wild0n 1101 h0t een en ander beloven. 
Uw vors'laggevor klokslag 8 uur in het stadion Baton Rouge (68.000 
zitplaatsen) •....•• ,.. . 1 . . 

Om kwart voor acht speelde _d_e L_.s.u. baµcl., ja natuurlijk •••• de 
tigerrag en daarna, ja daar was-ie-dan: Mike de Tijger! 
In een kooi op wielen,getrokken door een personenauto, kwam Mike de 
Tijger het stadion in. Een levensechte Bengaaise tijg~r. Het verhaal 
gaat, dat als Mike brult de wedstrijd spannend wordt,'.En brullen 
deed-ie-. En toe de wedstrijd •••. ·- .. _ · : 
Een beschrijving van spel en spelregels zou ons te ver voeren.'. 
Neemt U echter van mij aan, dat·het eerste kwart van de speeltijd:mij 
boeide vanaf het moment, dat de laatste tonen.van het Amerikaanse· 
volkslied wegstierven. · 
Het tweede kv1art, toen L.S,U. met 3-0 l:eidde door een ''veld-goal", 
werd een heksenketel, doordat Ole .Mis§ ëen 1_1tou(.h-down11 scoorde 
(waard 6 punten) en de genomen voorsprong van 6-3 vergrootte· tot,· __ ;_ 
7-3 door het benutten van een ekstra kans. Hierna rust, vraarin · ons 
eon schouwspel werd geboden door bands van beide teams, dat indruk
wekkend was. Zogenaamde 11 Majorèt.tes", vrouwelijke studenten, •foér-:"·· 

- de)l verschillende ry_thmische demonstraties uit. Eon lus om te zien;;··, 
Hot dÓrdo kwart was v.rij rustig. Maar toen kwam het vierde en laatste. 

_ Uw. verslaggever had zich tot dit .ogei;iblik pas mattg schor geschreeuwii, 
evenals de 67.999 overige toeschouwers. Met nog 3 min, 36 sec. "netto" 
speeltijd voor de boeg, ving oen van.de L.S.U. spelers een onzuiver 
geplaatste bal (ook daar komt oiizuivor plaatsen voor!) van Ole Miss. 
Dit was do kans! De tijger, het stadion en heel Lciuisiana thuis brul
den. En ja, zowaar,' door magnifiek spel van de tijgers scoorden zij 
oeh 11 touch-dovm", 6 punte,n. De Rebels hadden inmiddels de score in 
10--'J vorandq_rd, . zodat door deze· 11 tooch-dorm" de achterstand van de 
tijgers nog slachts"één punt bedroeg" Stand op dit moment dus 10-9 in 
hot voordeel van de Rebels. Na eon· "touch-down" krijgt het scorende 
team echter de kans eon ·ek:itra punt te scoren op vrij eenvoudige wijze 
Dit zou do stand in ovenwicht -brengen maar dat vias -tegen--ieders zin en 
dus brulde iedereen: 11 We want two11 • Een heksénketel:--~--. 
Via een veel mooilijker manccU'J".,:e kan men echter proberen twee ekstra 
punten te krijgen, Dit, met nog maar een paar 111inuten te spelen zou 
dus de overwinning betekenen. Gei,aldige spanning ...• En ja, na overleg 
met de coach besloten de tijgers: alles of niets! 
Door een sublieme pass werd het alles. Wat daarna gebeurde, ach, Uv1 
verslaggever hoort nu nog in z I n oren: 11 Go to hell etc. otc. 11 • Een • 
uitegelaten team, stad en staat. Hier in•Tennesseè, ± 1100 km vèrd~r
op, praat men nog steeds nver die wedstrijd. Een fantastische · · 
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belevenis, en gelooft U het gerust, de tijger-staart van Uw reporter 
is niet te kèopl · ondertekend met, hoe kan het anders ••••••• 

Jor laat mij U verder de hartelijke 
ieder, naar allerwaarschijnlijkheid 

Voor zover bekend is zijn adres: 

----------·---

UTOPIA l · 
groeten overbrengen en hoopt een 
met Kerstmis weer te zien. 

· F.v.D. 
C,P. Nieuwehlmizen 
c/o Miss Taft 
Rt 1 Ga tlinburg 
Tennessee 37738 U.S,A. 

Na mijn 4O-jarig jubileum. 
Het zou m1J aangenaam zijn, indien ik•iedereen, die op een of andere 
wijze blijk heeft gegeven van belangstelling bij mijn onlangs gevierd 
ambtsjubileum, persoonlijk kon bedanken. Dit blijkt echter niet moge
lijk. Gelukkig vind ik in de Lensrevue een veilige vluchthaven om 
al thans wat de Lensers betreft uit een knellehde ·moeilijkheid te 
geraken. 
Beste vri13nden, tr hebt op velerlei wiJ zen samengespannen om m1J l'.f feest 
voor mijn vrouw, voor Leo én voor mij' onvergetelijk te ma.ken.· Uw 
hartelijkheid heeft me bi zonder getroffen en was me wederom een ge
legenheid om te ervaren, hce aanganaam hot is· elkaar in een goede 
vereniging te oot.moeten. 
Vrienden, voor Uw handdruk, v0or Uw vriendelijke woorden, voor Uw 
goede wensen, voor Uw cadeaux, onze warme dank. 
Mede namens mijn vrouw en Leo. 

P. Juffermans. 

St. Nicolaasfeest voor Pupillen. 
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht. Ja jongens het is weer 
zover. Zt;ttardagmiddag a.s. zal St. Niko.laas met zijn knechten weer 
even in ons klubgebouw aanwippen. Het feest begint om 4 uur en zorg 
er dus voor tijdig aanwezig te zijn. 

Kontaktkommissie 

N.B. Senioren en junioren hebben in verband hiermede zaterdagmidd"g · 
-- geen toegang tot het klubgebouw 

Klaver.jasc'rive. 
Maandagavond 30 november EERSTE klaverjasrond13 in het kader van onze 
Kerstdrive te verspelen op 4 achtereenvolgende Maandagen, \rij rekenen 
op Uw aller deelname. Mocht U op een dezer avonden verhinderd zijn, 
dan behoeft dit geen beletsel te zîjn om helemaal niet deel te nemen, 
laar voor inhaal-mogelijkheid zal worden gezorgd, Prachtige prijzen 
üjn beschikbaar voor de winnaars van het t::itaul-klassement. Ook 
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degenen met de· hoogste score per avond zullen niet met lege handen 
huiswaarts keren. 

---,-------- Kont,:ktk:Jmmissie 
Jubileum Hr. Juffermans. 

Op Woensdag 18 november j.l. vierde de Heer Juffermans zijn 4--jarig 
jubileum bij het óndorwijs. Op de s'avonds gehouden receptie getuig
den ook vale Lensors en oud-Lerisers onder de honderden aanv;ezigen 
van hun belangstelling, waaruit duidelijk de sympathie bleek, die 
de Heer Juffcrmans ook in deze kringen hoeft weten te verwerven. 
\'/ij hepen dàt hÏj zijn pedagrigische en andere kwaliteiten nog vele 
jaren ten nutte zal h'Unnen maken, kwaliteiten waarop o,,k Lenig en 
Snel in het vcrle>cl.cn vele malen; en nooit tevergeefs, een beroep 
hoeft kunnen doen. 

Redaktie. 

UW SPECIALE AANDACHT VOOR ••••••• LenS' .ll/11 !'vond .... 

Nog enkele dagen, dan barst do b0m en wel Zaterdag a.s. in het Lens
klubgebouw. Maandenlange voorbereidingen van Uw kontaktkommissie zul
len dan in oen grote carnavalsexplosie resulteren. Dat heel Lens hier-

-bij aanwezig zal zijn, staat natuurlijk vast. '• 
Hier volgen dan de feiten; 

8.11 uur zal hot feest 
~raad van elf. 

eon aanvang nemen onder loiding van onze 

elf x elf minuton vóór elf zal Z.K.H. Bierlantijn II, vo0rafge
gaan docr zijn hofkapel 11 De Knolderaopon11 , zijn intocht doen, gese
condeord door zijn wide hofdames en zijn adjudant. 

Ter handhaving van de algemene wanorde zal 11J anus Va ttum11 , 

slecht bezoldigd veldwachter van het Bierlantijnse rijk, aanwezig 
zijn om, waar nodig, streng op te treden tegen overtreders van het 
11 lach of ik schiot11 artikel van het Éierlant:i.jnse Wetboek. 
Wat verder deze avond zal bieden, is allemaal nog in de mist, maar 
één ding staat vast, hot wordt groc,ts. · 

Ter kennismaking. 

' 

"De Knolderaopen11 , in normale doen hofkapel van Z.K.H. Alfredo V, prins· 
van Dommclbaorredurp (karnavalsnaam voor Vught), werd welwillend door 
Zijne Hoogheid vc,or hot Lenskarnaval aan mij ter beschikking ~esteld. 
Als karnavalsvcreniging zullen zij op volle sterkte (35 leden) in hun 
;rachtige uniformen aanwezig zijn. Ik ben ervan overtuigd, dat zij 
Lens oon avond.zullen bezorgen, Vlaar nog jaren over g0sprokon zal wor
den. Mot roden durf ik dit te bev1eren: jaarlijks zien deze mensen kans 



PROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 29 NOVEMBER 1964 ' 

14, 30 uur Gr, Willem II Vac 1, - Lona 1 (.vriendsch,) Buurtweg 
,12,00.uur Lens 2 - H,V,V,3 Geb,1 lokaal 6/4 veld 1 
14,00 nur Lena 3 - D.H.C. 7 Geb. 1 lokaal 5/3 veld 1 

15.00 
12.00 
12.00 
13,45 

. ):,ens 4 vrij, 
uur Lens 5 - D.H.B,R.K,2 Geh,2 lokaal 5/3 veld 3 
uur 1i'esterkwartier 8-Lens ?i Duinlaan Kijkduin 
uur Lens 7 - B,M,T,4 Geb,2 lokaal 5/3 veld 2 
uur Lens 8 - Triomph 8 Veld 2 geb,2 lokaal.5/3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 Als bekend,Res.F,v,d,Beek.Verzamelen:olubgebouw 13,00 uur(zie voorts onder 

Lens 2 

Lens 3 

"ATTENTIE" 
R,de Waart,W,Stoové,H.Kemper,J.v,d.Knaap,J.v.Dijk,J,Ras,H.Jaoobs,M.v,Zilf
hout;Th,v.Kleef,B,Hendriohs,J,Zoet,Res.P,Gulikers,J,Brussel.1eider:1,te Mey, 

. G,Halleen,R,Blok, R.Schlü-ter,N.N. ,B,Steyn,C,Peeters, J, Wi tting,F.Burgheuwt, 
G,Looijestein,L,Riemen,N,Drabbe,Res.M.Suykerbuyk,N,de Gruyter,Leider:dhr. 
Riemen Sr. . - . 

Lens' 5 ' ' A, VÈ\rbarendsê;A. V, Weevs,M,HeersohO.p,F."v.Dijk, Th:v.Domburg,P. Schul teri,J.v. 

Lens 6 

Lens 7 

Lens 8 

Bussel,J.v.Dissel,J,Jager,G,Jehee,J.Brochard,Res,F.Duym. 
Th,Suykerbuyk,J,Holt,F.v.Bijnen,T,Keet,A.v.Egmond,J,de Boer,F.Veelbehr, 
J,Groeneveld,A,v,Sohie,F,\Vub]len,R,Gelauff,Res,A,de Jeng,A,v,d,Beek, 
J,Frijters,J,Bom,A,Krol,J,Linneweever,R,Beoker,E,Löwensteyn,C,Kras,R,Wuste-
feld,A.Hoppenbrouwers,H,v.Westing,Res.H,Lüling,A,Buys(2x) · 
D.v,Lieshout,F,Bierhof,A,Poels,H,Blanken,M,Eggers,A,Buys(2x),A,Barnhoorn, 
A,Klein Breteler,A.Blok,C,v.Geld,J,Drost.Res,W,v,d.Laan,H.Lau. 

AFSCHRIJVEN:vrijdag vóór 21.00 uur aan dhr. L.de Boer Noorderzijde 53 tel,668,669 : 
Attentie: (voor 1e elftal)Indien de wedstrijden van de onderafdeling 's-Gravenhage 

in haar geheel wordt afgekeurd zal ook de wedstrijd voor het 1 e elftal· 
automatisch niet dcorgaan. . 
voor 3e t/m Se elftal geldt nog steeds: legitimatiebewijs(met foto)vereist 
om aan de betreffende wedstrijd te kunnen deelnemen, 

, De uitgenodigde spelers zijn geh,,uden tenminste één kwartier vóór de wede 
strijd waaraan zij zullen deelnemen aanwezig te zijn teneinde niet de kans 
te belopen door een reserve-s1-ele:i: te w,orden vervangen, Tenslette wordt· nog 
ipgemerkt dat de bij de diverse elftallen eerstgenoemde reserve zonodig als 
grensrechter dient te fungeren, 

VOORLOPIG PROGRAMMA VOOR ZONDAG 6 DECEMBER 1964 
· Postalia 1 - Lens 1 ,14,30 uur Lens 5 - R,V.C. 7 

Rava 2 - Lens 2 12,00 uur Lens 6 vrij. .,· 
Lens 3 - Oliveo 2 14,00 uur Lens 7 - S,0,A,2 
Du.no 3 - Lens 4 12,00 uur Texas 7 - Lens 8 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 29 NOVEMBER 1964 

12,00 uur 

12,00 uur 
13,15 uur, 

12.- uur Celeritas 1 - Lens 1 Terrein Leyweg 
12.00 uur A,D,0,7 - Lens 2 Terrein Zuiderpark(11,40 uur ingang A,D,O,) 
12,- uur Lens 3 - G,D.S.3 G 2 1 6/4 V 3 
1,30 uur Lens-8 - O.S.C,4 G 2 1 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 A, v. d, Leeuw, \ï, Verbarendse, D, v. d, Steen,P, Schouten,H,Mesker,.C, v.Egmond,G,Raap

horst,J ,Englebert, F ,Mesker,C, v.Baal, J .Heins,Res,Th_,Broohard. Leider:A,v, Gastel 
Samenkt.mst: 11. 40 uur op het C eleri taster rein, · . . . . . 

Lens 2. J,de vlaàrt,H.v,Leur,J,Groothuizèn,C.v,Boheemen,J,Verhaar,N,Kööt,R.v,Akker;- · 
F,Straathof,G,Crama,R,de Groot,J,Lukassen.Res.H.Rothkrans.Leider:Br.Theoticus 

Lens 3 R,Overtoom,M.Broeke,J,v.Dissel,J,Jehee,E,Degener,P.Helvenstein,F,Ueeoke, 
G,Ysebrands,W,Eykelhof,R,Brandenburg,A.de Brouwer.Res,J,Janssen;Leider:dbr, 

· M,Neeoke, •· · · - · ' 
Lens 8 H,Cram.a,J, v,d, Zalm,A,Duym ,B,Epskamp, T, Hee'rschop,G, Stevens,H,Hassing,F,He:e

remans, ( 2x) J, de Jongh,C,Rooduyn,L.Jungschläger(2x)Res,J,Mulder,R.Wilmot, 
Leider:dhr,P,Epskamp. 

·-·----.---------------
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 28 NOVEMBER 1964 

2,30 uur Lens 5 - Scheveningen 6 G 11 5/3 V 1. 
2,30 uur Lens 6 - Vue 8 G 1 L 6/4 V 2 
2,30 uur R.K,S,V,M.1 - Lens 7 Terrein te N.~nster. 
2,30 uur Lens 15 - Westerkwartier 13 G 2 L 6/4 V 3 
2,30 uur Laakkwartier 12 - Lens 16 Terrein Jansoniusstraat 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 5 R,Bruggemans,M.v.Veen,H,Verheugd,Th,Bruins,H,Rothkrans,F,v,Bcheemen,C.Ver-

vaart,Th,Broohard,J,Cobben,H,BI'filldenburg,D,Brandenburg,Res,D,Gootjes. 
Leider:dhr, C,v.d,Beek, -
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Lens 6 H,Egberts, J,WEll;ibers,. J.1J\rijen,_H.Suykerbuyk,:J.Well~ng; R~i:
Boheemen,, K,}r ,;Ve'lzen:; •. T. 'Hëerschop, A. Janssen, . .A.Kortekaas, 
R,Eijkelhof •.. Res.; E~Bakkers, Leid'er: :dhr .. H.Ili$tz.:~ 

Lens 7 A.Vervaart, F.de Wint.er, J.v.d.Ley, -P.,.á.e Bruyn, ·A.vJ1:ssen, 
J .Holt, R. v. Bro_elqiuiz~n,,,R. Blok, . L. ~ungschläger, 2x)_ 1 : F ,Herre
mans (2x) • .Res .• :- H,Meja,n. Leid.E;J_r: ,dhr. A,Blok, Samenlrnmst: 
1. 30 uur ingang Lenst,err,ein,· .. - . · · , · . : · .. ; 

Lens 16 E.v.d.Brp.ek, ,. ,J;,.•Br\;lrnmer, A v.d.Ley, C,de (}raaf,, P,,,i[.-:pijk, 
- M.Koppenol, A.Bouchier, N,Hoefnagel, N.Dijsselblo_em, J,Schut-, 

;,, ' .. , · J~ Wi-~i~~~s~:éA~!~~; ~1 ~50 G~:t ~o;~ • &~0h~~;~ihg~~d~~; ~ ~ ,:_· 
. .. . ADO-terrein. . . .. . . . . . . . . ··-' _. . . . . ·_·~ 
Lèhs 15 P .Mil ténburg;,' H.'Hokk:e, ff.JJWJ,kers, _P .prandéfli,' W. Scho:),,-\;ens, · · ··'· 

· .. :-,~---. H.l_lientje_s·, ':P,Blàr,1.k~ri, J:,Dem~i'jer, G.~uypers, F.Klil;k, C,y, .. 
· . lieelen, Res.: F.y.d.Berg. Leider: dhr. C.Kras. 

--, .. ,• • • . •t 

Een e,antal spelers'. ·van Lens 11 t/m 1.4 zal nog 
voor"vriendschappelijke wedE!t+ijden. 

een_ oproep., on~vangep-
' ! . .. • . 

PRÓGRAMMA PUPILLEN voo:à ZATERDAG '28 NOVE.VIBER •. . ' 

1-.30 uur R,Y1C.,P l - - Lens, P 1 
1 • 30 uur Lens P 2 . . - VIOS P 1 
1. 30 uur Westerkwartier P • 3- - Lens P 3 
1.30 uur Lens. J? 4 . - Wit Blauw RK P. 2 
1.,30 uur Lens·P 5- · G.D.S. P 5 
DE OPSTELLINGEN: .. · · :;o 

. Terr.e±n Schaapweg -. 
· G 1. L 6/4 V 1 . -.. · 
.·Terrein.,Duinlaan 

G 2 L 5/3·V 2· .. 
G 2 L 6/4 V· 3 · , · 

Lei:{s p''1 .P .. de H·;lm, L.Egberts:-G.Blok~, P.H~;r~má, ·c-:-s·é~y~. -G.v,d. --~ 
.... _. · ... Yelde, P.Hop, T,Res9dihard.jo, F.Cobben, J .Disseldorp, 

H.Lieffering, Res. :·. ~'.Disse],dorp, R.Bos, .L(:lideri dJ;ir. A.v. 
- ,: , G.astel, S.8.!jlenk_omst; ·1 • --: . uur HengeJolaan hoek ~oevesteynlaan • 

. _Lens P, 2· P.Verheesen, H.v •. Berlo, H,Rirnmelzwaan, A.J:ungsohläger, 
. ,,, , ; ,,~ .• R._1!oef.nagel, _.R,Koo),ce, N

1
.N.,. W .Englebèrt, B,Kl,e~il.Breteler, 

• i., , . vr . .. -R •. v.,d •. Hor,i:\,t, P.v.Doeveren. Re.s.: P,A.Booms. _LeJ.dElr~ dhr. 
L. Pinkse. , . · ·· · 

Lens P 3· T.Booms, J,v;d.Ende, J.Keetman, H.Wouters, -F.de K1eijn, 
G. Trol!IID.elen, C. Stapel, P .Heijnen, B. de Haas, ".H:;y. Dam, _e·;BJ;om. 
Res.: ·'M. v .Dorp. Lefd::?':., dhr. J. v. d,KnaaJ?,: Samenköl)!~t: , Haais::-: 
weg h.9elc Leyweg. · . . .. . - , . , . .. . 

Lens P 4 F. Teu.riissen, .. F. de Vos,: R; v. d.Meer,. R. Woûters, W. v; çLHam, < 
Th.v,'d,Aardw'eg, E.Verschoor1 B.v.Gorkum, H.Pechler, H,'Schwab, 
C,Visser. Res,ï'G.v.'Dëfolen, R.Vinkesteijn. Leider: dhr. G. 
Kemperman.-- · · -· 

Lens P 5 P.v.Domburg, R.v.MéerShoek, P,Fluut, H.Jànmaat, J.Asselman, 
:·M,,Teuni's, R:Assèlma:n, A.Borst, B.Hoefnagel, · L.v.d;Meer, 
P,v.d.Steen, RES. R.de Vries, H,Prenen, C,Versseput. 
Leider: dhr. C.v.Egmónd. 

-- , . ATTENTIE JUNIOREN EN l'UPliL:LEN . ! 

; ' c; AFSCHRIJVINGEN:'' 'v66r' vr{jdagavonçl 7. 30 uur aan dhr; A;v·. Gastel, Toma
tenstraat 166, tel. 33 99 00 (telefonïl3ch alleen 
_vrijdagav?nd·tus~en 6.30 en 7,30 uur:). · 

NIET-OPKOMEN: . wsge-ns nie,t~opkomen in het afgelopen weekeinde wo:i:-den 
-- _. .c.: , · , · . ,J.Muld~r, Th. Thomassen en R,Bos tweemaal als reserve 

'~ -···o·pgesteld.•'- ·._ .. -· ·.• -··-- ..... ~ .. ~,--·-'" .,,,f .. :;,, · .. 

· • , :;- · , ·: · J.LieshoU:t wordt wegens her.haald nist-opkom:en in .hwt · 
.· :~- ,; • ·-·geheel niét· meer opgesteld. · · 

RESERVEPROGRAMMA:in verband met het St. Nic9laasfeest·vobr pupillen is 
er deze week geen reserveprogramlna. 

M/1.TERIAALUITGIFTE berust deze week uitsluitend bij Broeder ThèoticÛs. 

. . .\ 

. ' 



Lens 10 

Lens 11 

Lens 12 

Lens 13 

Lens 15 
en 16 --

W,Kouwenhoven,J,Stevens,J,Colpa,P,de Jongh,D,Holt,B,Kool,A,Hop,G,de Hoogd,E, 
Bakkers,J. Fretz, W,Keetman. Res. P. v.d.Aar,:J,,eider: dhr,J ,Borsboom •. ' . 
R,v.Berlo,J,Schouw,C,G:rinÎbergen,B.Luste~ouwer,H.Bijsiterveld,P.Mur~es,B, 
Hoogeveen, Th. Hoefnagel, A. Luscuere, H, Overbeek ,A. Bilderbeek. Res, G, Dui vesteyn( ~x) 
Leider:dhr,P.Huis. 
B.v.d. Lans ,A, Tinne'\ibroek, G,lfruinsma,L, de Jongh, F. v. Baggum,P, de Vries ,L. Huis, 
R. v. Wassem,H,Eggers ,R., Peters,L. v.d. Velde. Res. R,Kraanen,M,de Wit. · 
Leider: dhr. , · -
C.Groen,G.Duivesteyn,(2x)B,de Vries,P.Klein Brèteler,A,v.Essen,3,v.d,Sprong, 
T,Janssen,J,Kaandorp,A,liambrook,F;v,d.Berg,G,Vervaart.Res,R,Bogii,ch, 
Leider:dhr,J,Schouw. · · 
misten zaterdag jl. door de -regen hun -wedstrijd en beveIJ.dien htuï: r'?sërvepro-: 
gramma.,Iiaarom komen deze elftallen zatèrdag weer.·,aan çle_beurt voor de zaal, 
Zie reserveprograll!llla, · • · · 

PROGRAMMA PUPILLEN VOOR Z.(l.TERDAG 19 DECEMiiER. 1964 . 
• . . 1,45- uur Lens. P. 1 -'- Cel,arttas P 1(vrie;ç,dsch.) G 1 L 6,',4 V 1 · 

1.'45-uur Lens. P -2 - Celeritas P 2(vriendsch.) G 2 L 5/3 V 2 • · ';r 
Voor de pupillen is het- van, 15 de;èinber tot 15· i ebruari bffici<;l:~1· gesloiien seizoen, 
Er worden dan door de, KNVB ge(ln' wedstri;jden_ vastgesteld. Voor 'zovli~ mog_eli.jk ~llen .. ·. 
wliJ_j, vooral: voor de. hoogstJ3 !')lft;J.llen, wel vriendschappelïjke weästrijd_en organiseren, 
Verder blijft de traiIJ.ing PP. woensdagmiddag gewoon doorgaan,'eV'enals het reserve_prö':': :. 

. . . ' . 
gramma, 

DE OPSTELLINGEN: . . . · - · . -
Lens P 1 P. de Haan, L.Egberts ,R. Hoefnage_l,P;Heerema,C, Schrover,G. v.d. Velde-,P • Hop,·rr,:ite.::'· 

sodihardjo,F,Cobben,J, Disseldorp,H,Lieffering • .Res, J .v.d. Ende,.H. Weuters, · 
Leider;dhr.A.v·.Gastel. _· - .. _: _ · · ··· '•, _ --. , .. 

Lens P 2 P, Verheesen,H. v.Berlo ,1f,Bloks,A, Jtingscliläger,-H.-Rimmelzwaali,R,Kor,ke,F, Dissel~ 
, •: dorp, W,Englebert,;B, Kl_ein Bretel er, R. v/d;Jl:orst ,P. v. Doeveren. Res.P, J!eynen, R,Bos 

, • 'X Leider: dhr.L; Pïilksèi' · · · · · · " : · 
ATTENTIE JUNIOR.EN EN PUPILLÉN' t'. . . 
AFSCHRIJVINGEN: v66r vrijdagavèm'ci: 7. 30 uur aan dhr. A.v. Gastel, Tomatenstraat. 166 ,-tel, . 

. •.! ,,.. 33.99.0Q( tel-efopi_sch alléén vrijdagavond -tussen 6.30 _en _y ,30 uur)• 
NIET-OPK0MEN:wegens niet~ppkoroen in het afgelopen.weekeinde worden J.v..d.Ende,g,wouters 

en M. de Wit. twee,maaJ. ,als reserve opgesteld, M,v,V._een die .zonqer voetoal
kleding oij zijn ·elftal, verscheen,krijgt één. extra: reservebeurj;, ]),G!otjes 

, > wordt in :het geheel Jlie_t_ meer opgesteld,omdÎl.t ,hiJ voor de tweede maal· 
· wegbleef. · · . . ... ·· · 

EN ÏETS OVÈR ~ERREIN-'A:FKÊURING; 'Het :'blijk;t met die terreinafkeuring toch wel -hèel mciei
li jk_ ·te zijn,Vooral--'als het zaterdags regent, ••••••• Dàarom hernalen ·we riëg eens: 
Vc9r_jwiiot·en gélden. al:leen de afkeur~ngslijsten.Als ·daarop stáát;dat· het veld is goed
gékeûrd'.,dan helpt sr·nf<;1ts aa!+:èlan moet je naar het·veld of nàar het punt van samen
komst,al regent het däi; het giet.Opbellen helpt ook 'nièt,wànt alleen de soheidsrl:iohter 
beslist dan of het doorgaat en dàt gebeurt pas vlak v66r de wedstrijd, 
Voor pupillen geldt hetzelfde,alleen als er(zoals zaterdag jl)op het afkeuringsbord 
staat: "zie afkeuringslijst", dan mag je opbellen( 339900 en dus: niet zoals op woensdag-
middag naar dhr,Epskamp)om te vràgen•of het doorgaat. · --. 
Ja,en dan kan het gebeuren,dat je naar het veld komt-en dat het dan toch nog wordt af
gekeurd.Dat gebeurde zaterdag·mèt verschillende elftallen.Maar er hebben ook.een paar 
elftallen gespeeld, De jongens die wegbleven en hun kameraden alleen in'· de regen lieten 
staan,die krijgen:natuurlijk hun reservebeurten.En zij moeten bedenken,dat zij m·een 
voetbalclu11 ni'et thuis horen. • · ·. · 
RESÉRVE..:PR0GRAMMA ·Alle groepel'l moeten 10 -mirtuten .voor tijd aanwezig zijn, . · . .. 
In dézàal' Herséhelsilraat:leider•dhr,H:Dietz(dit gaat in ieder geval door,ook als dEÏ · 
velden goedgekeurd zijn: om 2,- uur:de jongens die vorige week r,pgesteld waren in 15 en 1G 
om 3,30·uur:Lens·6·ën H,Egberts,K,v,Velzert,A,Jaiissen,R.Eykelhof',F,Heersoli•p,H,Verheugd,Th, 
Bruins,F, v.Boheeinen,C, Verva~.:lrt, · · ·· ... 
In de zaal _Marterrad~ )4:leider dhr,A,v,Gastel(dit gaat alléen door als·onze velden af
gekeur_~. z.~·jn: om· 1 ;45_ uur:Lens P 2 en· C.Blom,H.v.Dam,J,Keetman en G,Trommelen, 
om 3,30 uur:Lens· 12 en R.Kraanen,G,Duivest'èyn,@. Vervaart en· A.Hambrook, , :• 
TRAINING IN DE KERSTYACANTIE Tot en met woensdág 23 · december wordt er normaal getraind, 
Op 24 december,maand g 28 december en donderdag 31 deoember is er geen training, Op 
dinsdag 29 december is er alleen training als het •.veld goedgekeurd is, Dit geldt ook voor 
woensdag 30 december.Over de training rià 3 januàri·•vtil·gen nog mededelingen,.· · 
PUPILLENTRAINING Ook op woensdagmiddag is het gebeurd, dat het 'velû nnr. 1;- -uur goedgekeurd was 
was,maar dat het daarna ging regenen, zodat er om 2,- uur toch niet op het :veld getraind 
kon worden,Voor groep I niet zo erg,die kon meteen dóbr-riaar d'ezaal(breng ·dus altijd ook 
gymschoenen mee) De jongens van groep II hadden een stnip, want die mlesten mi tot half 
vier wachten.Maar ••• , ••• er waren er een heleboel niet.Weten die niet dat er ook voor 
hun zaaltraining is(Marterrade 14 om 3,30 uur)Bij gr~ep III was het h;lemaal niet best, 
Om kwart ~v~r; di!'.'ie wárert:· er maar 11 jongens.En- dus ging hun wedstrijd niet door.Bij de 
wegblijvers waren'· er- lieel wat van de jonge_p,s)die_ hesl · 1·ang om training gevraagd hebben., •• 



PROGR.I\MMA 
0

SÉNIOBEN .,V.OOR zoJbAd 20. DECEMBÉR 
0

1964 . . • 
14,00 uur Esdo 1 - .,Lens- 1 Waalsciorperlaan ·t/o ingang "Duindigt" 

Lens _ 2 . i,ri_j · . : " 
Lens 3 vrij 

12, - . uur Vios_ 5. -, .:Lens 4 .Mel;i.s .St,okelaan be.ek Dedemsvaartweg 
14.- uu,r .J,~l)S 5- -, D. V.C,2 :Veld. l Geb"1 lokaal 6/4 ,•" · . 14,- uur B.T,C.3 - Lens 6 Houtweg Loosduinen(zijweg LeywegJ 

Lens7vL'ij '·. ,, · .. ·-. ·. :· • • · · .· :' . .. 14, - uur 
0

Tonegido 7 _: Lens a: . R_odelaan til :Voorburg(gr,ens Leidschendam) DE OPSTELLINGEN': •. , . . . . .· 
Lens 1 C. v. d, Bee!y,H,iietz 1G. Kemperman,H,Haket, VI ,Hans en, 1,Hendrichs, W, Venderbo'srt: _ H,Rooduy.ri,W,v,Eyden,W,Verheul,G,Verhaar,Res.R,de Waart,B,Hendrichs,J.Zoèt, 

Lens 4 

Lens 5 

Verzamelen: 12,45 uur Café Hierck ,Apeldoornselaan. •' 
P.Gulikers,L,Hanssen,lif.Veldink,F,v.d,Beek,N,de Gruyter,R,Schlüter,P,Burgbouvrt,F,Wubben, J ,Brussel, 1,Janssen, W.Burghouwt. Res,·C. v. Gein,A, Ve:rbarendse( 2x) A, Verbarendse,M,Davis ,M.Heerschop ,F. v. Dijk ,J. Veldink,P-,Scb,ul ten,J·, v,Bussel, J.v,Dissel,J,Jager,G,Jehee,J,Brochard,Res;F,Veelbehr,F,v,Bijnen.-

Lens 6 · Th,Suykerbuyk,F,Duym,Th,v.Domburg,A.v,Weers,A.v,Egmond,J,de Boer,J,Helwig, 
·. J ,Groeneveld, T;K_eet (A; v. Schiè,R,Gelauff. Res. H,Blanken, J .Holt. . ·, · tLéns 8 · · 1J,V, Lieshout,F,Bierhof ,A',Poels·, W. v.d; Laan, H, Lau,A,Buys ,A,Barnhoorn,C,Kras, ..... _ ·A,Klein Breteler,'C ;;,, Geld, W, Eggers, Res. J .Drost,H.Lüling, 

AFSCHRIJVEN:bij dhr. 1,de Boer,Noorderzijde 53,tel,668669, 
Spelers van 4-5-6 en 8 denkt aan een legitimatiebewijs!! "' . .. . .. ' . ' .. VOORI.OPIG PROGRAMMA' VÓOR ZONDAG 27. DECEMBER 1964 , . • • ! , ' • • . • 

14,- uur Lens 1 .: P,D,K,1 ä2,- uur Lens 2 - G.-D,A,3 '. ,.,. .. ' ' --------.-?',..;..:..:.----------,------.--,..:.. . ' .-
' In veroand mét 'de ve·rschiliende "a:J;gela,si;e programma's i,n :het thans ·lopënde seizoen, . 'zàl dft ;jaar het gesloten °winterseizoen voer de il,fdeling 's-Gravenhage beperkt blijven tot de data 27 december en 3 januari 1965. Dit houdt du_s iJ:, dat de elftallen 3 t/m 8 op ,de zondagen _27. d,ecember- en 3 januari niet spelen· • . ~. . . . . 

Spel~rs, die momenteel in militaire dienst . verblijven, . b_ehoeven niet medisch te .worcl,en •~. ·gekeur.d doch dienen we1 een• verklaring te overleggen van hun commandant waaruit ···· .• J blijkt dat· zij thans onder de, wapenen zijn. Voorzover hieraan nog niet ·is voldaan •, 'Jll'o~• .door, de betrokken :leden/spelers zo sp·oedig ll'iogélijk orde op zaken worden ge-·steld, De betreffend13 verklaring inzenden áan dhr • .t. de Boer,No?rderzijde 53, 's,-Hage, 

-·.·. 
Nog niet gekeurde spelers(niet in militaire,dienst zijnde)kunnen zich.veer de.medische sportkeuring eventueel ook wenden tot het bureau' te Wassenaar,Herenweg 1, ' . Het verdient' aanbeveling· ee:i:-st lang9 telefonische weg te informeren op welkè dag . ên op welk tijdstip men. terecht kan,Telef'.oon 01751 - 4629,(Mevr.M,de n Os-Biézèbost ~1?r.etares~e). De wachttijd bij dit bureau zou zeer miniem zijn.· .ECO. 

---- ------------------------PROGRAMWiA JUNIOREN voi:JR ZONDAG 20 DECEMÈER 1964 
, .. ·. 12,.:. uur Lens. 1 - Vredenburch 1 G 2·1 6/4 V 3 

3.'- ~i_{r Lens 2 - Velo 2.. '" G 2 1 '/4 V 3 
1.45 i,ur L_ens 3 - H.P.s.v.1 G 2 1 6/4 V 3 

12, - uur R',ç. D. H. 1 - Lens 8 Terrein. Benoordenhoutseweg. DE' OPSTELLINGEN: . . 
Lèns 1 .. , , A,v'.d, Leieuw·, W. Verbarendse, D. v.d. Steen, P. Schcuten,H.Mesker.,C ,v. E~~nd,G,Ra~p

Lens 2 
horst ,J\Englebert ,F. Mesker, C, v,Baal, J ,Heins. Res,J·.Cobben.Leider: dhr. A, v,Gastel J,·de• ïlaart,H.'V,Leur,'J ;Groothûizen, C. v. Boheèmen,'J. Verhaar,N ,Koot,R, v.AkkerÇ 2x) F.St'r:!l-a.thof,G,Crama(2x)R.de Groot,J.LukasS'en.Res,P,Helveµstein,Leider:Br • . .1 Theoticus. . • . ·. .. · · · · 

· · Lens 3 · R,bv.i'rtoom ,M:Broeke ,J. v,Dtssel ,J ,Jel:)ee,E, Degener,J. Janssen,F,Neeoke,G, Ysebrands W,EyKelhof,1,Brandenburg,A,de Brouwer,Res,R.v.d,Akker(2x)G,Crama(2x) ' . 

Lens' 8 

' .. 

Leider:dhr,M.Neecke,. · - ·, · 
H~Egb'ert,s, i.v. d. Zalm,A, J?uym,B,Eps~amp, T,He.erschop,J ,Mulder,H,Hassing,F,Hèrremans, J, de. Jongh, C,Rooduyn( 2x) T1fü1erschop; Res, J ,'.Blok, R, Wilmot,Leider: dhr, · , P.Epskruhp_; Sam~T\kOmst:1J.- ·uur Lijnkamp·de. la Reyweg. 

----' -------------- ' -- ·: -~- . PROGRÀ.\MA JUNIOREN 'ZATEäDAG 19 DECEMBER -1964 ·. '; 
· ,. · 3, - uur · Loosduinsa?l 4 - . L'j'.\S ·7 ·Terrein cMorisibersev,ég 

. 3:,-' uur L<i,llS 10 - A,D,0,.17- G, 1 '1••5/3 V 1' 
:--• 3,-::- uûrLens,11-C,W.P,3. G1L.6/4V2· 

. ·3,-_ uur ,Lens 12 Celeritas 15 G 2 1 6/,4 'V 3 · 
. · 1, 45 uur, Le,is 13 - Qui,:ir_ Steps 12 G 2 1 6/ 4 v· 3 DE 0:PSTELL'J:NGEN: . . . . 

Lens 6 ,1ie- reserveprogramma. ,, • . . . Lens 7- A;Veryaart,F,.de Winter,H;Crama;J,v,cl.Ley,J'~Holt',H, Vérbarendse,P,de Bruyn.,H. Mej":1::;G, Stevèns 1R.de Jong,R,Blok,Res. L. Juhgschläger,M, v. Veen.Leider: dhr. · A,Blok. Samenkomst: 2,- uur ingang Lensterrein. 
., 



- 9 
Inde'-r'"d-aa_d __ l .,._l _l _M_a_r-.r-al..,....s_U __ b_e_d,_e.iikt, dat~ wè · :r;e~ds 7. keer een vrij gl ~bale 
terreinafke~ing achter de rug hebben, dan,is die achterstand wel véél en véél.groter geworden dan andere jaren. 
Gaan we terug •• · .••..• Enkele maanden geleclen werd ar op een vergadering vah.de·ÏJ;\r.B~ hötidetl naar voren·gebracht van een vootballoze periode. Daar zouden ongetwijfeld zo'n.5'.wedstrijddagen meo gemoeid zijn. Als we dan eens gac\.ll ·tollen, zien wc al menig emmertje water langs de : lijn staan. Le H.V.B. hooft dan ook echt geen verplichto rust voor te:· schrijven. Daar wordt echt· wol vo')r t;0zhrgd. Voetbal is· tenslotte een wir. torsport; waarom zou mori hiarin vorand0ring wiÏlen brengen ? Daar is nie-mand mea gebaat. · . . F. v.Dijk . . . P.S. De H.V.B. heeft nu ,il roods aan z'n váetbalrust moeten tornen. AÜêe op 27 december en 3 januari zal de onderafdeling niet voetballen.:· 

Wellicl:t krijgen ze ook van dio wedstrijàdagen spijt. Dat· zal het 
eind van de kompetitio aan hot licht komen. 

V AIUA. 
De sëkretaris heeft fer 14 december zijn funktie weer op zich genomen.· 
"Nu ik mijn funktie ,veer op mij kan nomen, wil ik al di,;genen; diè tijden, mijn ziekte op enigartei' ,vij zo belangstelling hebben getoond, héél hartelijk danken voor hun ·iheiîèlêven: 't Heeft mij · erg goed gedaan, 'l'evèns wil : mijn "assistenten" van· het ·sokretariaat m.nf' d0· heren F:Mesker, c; v.d. lleol A.v/d Boogaardt en P,Meershoek, dio mijn v;ork hot afgelopen half jaar op zich hebben genomen, hiervoor grotGlijks prijzen" aldus de heer • 

·:o.o.o.o.o.c. . E-.Sarolea .. Op 2a Kerstdag verlooft zich onzo eGrste elftalspeler 1//il Vonderbos· met . mejuffrouw Ineke Bi ttor. Ineke is ·.to;:ia?ld geen onbekehde meer· 1angs de lijn. En, meé!e door l-.ïl natuur.lijk,' 00n bizorider trou~m supporster. \dj wensen hot pm.r voel geluk 13n voorspoed bij deze belangrijke stap naa1 hat huwelijk. Receptie: van 14;00 tot 16;<:)o' uur, af.ln de Beatrijsstraat 37 • 
. o.o.o.o .. o.o. 

Per luchtpost ontvingen we van J.Hoppenbrouwers de volgende wensen: "Vlith very Best .Wishes for your Happiness at Christmas and in the Coming Year from Mr.J .L.Hoppenbrouwers, P.O._B. ,No. _306, Cura9ao, Netherlands-Antilles. Dat al deze mooie wensen woc1crkerig·zijn, spreekt vanzelf • 
• o.o.o.o.o.o. 

Blakend-~an,gezondheid is teruggokoord uit Amerika onze Lens-vriend en sch per van Utop;i.a: Cor Niouwerihuizen·:· lio standorilïjsten zullen er. wel bij var . " 

Het Bewuste Uurtje. 
Op de laatste jaarvergadering stemqen de ledeq ermee in, dat het bestuur t schaf van een adressogra11h-machine zciu (iyorgaan. De voordelen _hiervan zijn oppervlakkig besproken. tien heeft er eèhtpr niet bij stil gestaan, welke w, 
zaamheden di.t met zich moe zou brengen. zoals U in vorige Lens revues îs r 
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io: ·17 dec: 
fr: 18 dec: 
~a: 19 dec: 

Lens' Zakagenda. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining. 
Junioren 7-10-11-12-13, Pupillen, 

~o: 20 
aa: 21 

de.c: 
dec: 

Senioren 1-4-5-6 .en 8; Junioren 1-2-3 en 8, · 
Glubavond. 

;i: 22 dec: 
:;o: 23 dec: 

Juniorentraining, 
Seniorentraining; 
Juniorentraining. 

Pupillentraining. 
jo: 24 dec: 

OFFICIEEL. 
In b,ülotage: 
No. 25 : R.Heim 14-4-1954 Het Oord 30 

No. 26 : Fr. Veeren 17-6-1955 Drapenforsga'l.rde 

No. 27 : R.Th.J .v/d Lely 13-6-1955 Repelaerstraat 15 

Nó. 28 : A.G. -Feitz l-12-'-1951 Gypresstraat 166 

No. 29 Th. Schmitz 13-7-1951 Vr~dcoord 14, 
Nieuwe• donateurs: . 
No ,326 : G .Bierhuizen, Galvanistraat 99" Den Haag, 

~-

Zatcrda&...12 december 1964: 
Uitslagen: Junioren: Lens 5 - Vredenb~cb '6 · · 

Pupillen: Lens 4 - l,larathou·2. · 
· 8 - 0 

l 0 

Redaktionelo overpeinzing: 
Iussen ge buien door····~~· 

71 

Al enige weken ligt voor vele spelers uit de lagere regionen -van de Ne

derlandse _voetballerij de kompotitió stil; In deze tijd van het jaar 

is hot uiteraard volkomen normaal, dat er zo nu on dan 's-Zondags niet 

gevoetbald kan V/Grden. Hot najaar brengt nu eenmaal stormen en regens 

met zich mee. · · '· · · · 

Te denken geeft het echter, dat dit jaar vooral de weok-ends te kampen 

hebben met weergod Pluvius. Nog sterker, ao· laatste weken is het elke 

zondag prijs. Zo kan het zich dan ook voordoen, dat er juniorenelftallen 

zijn, die reeds meer wedstrijden achtGr de rug hebben dan diverse senio

renelftallen. Onze twee hoogste elftallen hebben zich aardig tussen die 

natte boel do-or weten te wringen; hiertegenover staat do inmiddels groot 

g0worden achterstand van enkele andere elftall011;;; · 

Een achterstand op het kompotitieschema is normaal, zult U z0ggen l 



92 -~-----------------. " .. ··- - . - ........... -...---------· ...:,.:.:;.~ parte bustuursknmor kunnen deze prqblemen intern worden opgelost;. kan de zaak niot worden bij gelogd, dan is .er altijd nog de algemene verga- -doring om con oordool te vollen.· Konklusie.:. het midden .ih een verenigingsj,aar openbaar maken van .interne problemen moet worden verme·cten, _on· geacht aan wiens kant het gelijk staat. 
Wanneer do financiën aanwezig zijn; .i:s dit zeker eon· punt, t:at· hot overwoJen waard is,•·tomeer daar gebleken is, dat verenigingen, die •niet do beschikking hebben over zo'n goede klubtent en kleedgel'egenheden~- wel een npàrte bestuurskamer bezitten. , _ · · De Redaktio 

P. Burgh8UV/t. ----· ---------------------
KLAVEHJASuRIVE. 

Na de tweede rondo luidt het algemeen klassement als volgt: Do prijswinnaars van de-tweede avond waren: · 
lo prijs : · Mevrouw v.d. Velden/Mevrouw Pacqué 
2o prijs::: · __ de horen F. en \\'. Burghouwt. • 
TroostprijE,:Dhr. on Mevrouw Kras. : . 

Op maandag ,14 december a.s. verwachten 'wij om 8 .JO uur iedereen we.€).I.";::Î\! het klubgeb5mw.voor de derde ronde.' · tl 

Tulovr. v.d. Voldon/Movr .Pacquá 
Hr.on i\lovr.Durghmmt 
H.Dietz/P.Burghouwt 
Heron illok' 
Heren v.d.St.ien/H.Brussel 
G. Francke/v.d. Manten · 
Hr.v.d.Velden/Hr.Pacquá 
G.füeters/J .v.!Qeof 
Hr. te Mey /;,. Vonder bos _ 
Dhr.en Mevrouw Jnnssen 
Dhr.en Mevrouw Kras 
Dhr.en M0vrouw Mesker 
Hr.de Haas/Hr;y.Zon· 
Heren F. en p .Burghouwt '. ( X) 
Heren Koet/Bartfai (x) 
Horen Pools/Drost (x) ,, :::;:.):-·.' 

le avond 
5255 
5523 
5196 _, 
4053 
445.7 

_ 4747 
4135 
447), 
4272 

. 397!l 
4623 
4525 
3981 

4826. 

2e avond 
5551 ..... _ ..... 
4834 
4995·-· 
4953 
4504 

· 4168 
4'711 
4326. 
4467 
4474 
3609 
3791 
4326 
·5053 · 
4084 

totaal 
10806 
10357 
10191 

9006 
8961 
'8915 
~846 

. 8799 
8739 
8452 
8332 
8316 
8307 

{x) De drie.lnatstvermelde paren hebben nog niet alle partijen gespeeld. Voor hen worden nog inhaalavonden v~stgesteld. 
· · · Kontaktkommissie. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



-,------------Wat zou daarvan nu de ocrzaak zijn? 'Betweter m0ent; dat het teveel 
voetb.allers aan moed ontbreekt ! Is er dan moed v:ior nodi,; om te 
gaan trainen ?? Ja, ·zeker ! ! ilot _vereist moed om op een koude avond 
de warme haard te verlaten en de wcig naqr het terrein of de gymzaal 
in te slaan. Het vereist moed om juist die avond de erwtensoep of 
stamppot af te slaan en te zeggen: ~• Ik ga trainen". 
Daarbij komt, en dat is naar'de mening van betweter; ook heel erg 
belangrijk, dat juist bij de training de tekortkomingen in liêhame
lijke konditie en techniek het meest aan het licht komen. Ja, tij
dens een wedstrijd is er met een beetje taktiek wel het een en an
der te verbloemen. Maar bij hot rondjes lopen raak je vanzelf ach
ter en dat is dan vo'Jr iedereen zichtbaar. En hoe pijnlijk is het 
niet, als h~t maar niet wil lukken;· de bal op de d00r de trainer 
voorgeschreven wijze onder·kontrolè te krijgen. 
Dan komt weer naar voren de. ·moed ani, ondanki; alles, door te zetten. 
Maar moed wordt beloond! Na kortere of _langere tijd blijf je in de 
kopgroep erf kun je onder alle omstwdi;;;hoden aan d; .bal je flil op
leggen. Dat is dan een, _overwinning,, die -je gehe-il zelfstandig hebt 
behaald en waarvan je klub ook veel voordelen zal trekken. : . . 
Dat vele Lénsers in de komende maanden deze moed zullen kun1èn op-
brenge_n,. is de wens .van_ 

·betweter 
---------------

INViSTERLlGEN. 
C 

Toen op de lstatste algemene vergadering hot ondarwerp 11kontributie-
vorhoging11 ter sprake kwam, werd di,t van bestuurszijde gemotivoord 
c:oor te wijzen op enkCJle noodzakelijko investeringen, zoal~ de aan
schaf van nïeuw meubilair voor hot klubgebouw. Onzes inziens volko
men terecht. Niet ter sprake kwam de noodzaak om een afzonderlijke 
bestuurskamer in te richten, hoewol ook hier enkele dwingençle rede
nen voor aanwezig zijn: 
1. Efficiënt overleg. Dit•wordt ten .zeerste bemoeilijkt cto,,r h«t 
- feit, dat bepaalde fu'nktionarissen,'"wnnneer Z-3 ll)et ièmand in ge-. 

sprek zijn, alweer van diverse andere kanten benaderd worden met 
totaal ándere problemen. Zo gnuVI betrokken funktionaris .maar even 
zijn St"öl verschuift of zijn nous snuit, denkt men, dat het ge
sprek· iff beëindigd en neomt zijn ka,ns waar. 

g_,_ Interrre" böstuursmooili.ikheden. Di't··1s een normaal verschijnsel; 
in iedere gemeenschap, waar mensen samenwerken, worden fouten ge-

. maakt, botsen karakto:r-s. of komen înoèili;jkheden van andere aard 
voor, dus ook in oon vàètbalvereriigirig. Het lijkt echter wel 
zaak deze moeilijkheden zoveel mogelijk birmenskamers te houden, 
omdat kommissies en loden daar in principe buiten staan en dit 
het aanzien van de vereniging beslist geen goed doet. Met een a-



Lens 11 

Lens 12 

Lens 13 
Lens 14 

Lens 15 

R, v.BerJ o, J ,Schouw, C,Grmmbergen,B.Lustenhomver,~.Qverbeek,P,Murkes ,G,Btevens, Th, Hoefnagel, A, Luscuere ,H_,'Bij stervelç ,A.Bilderbeek ,Res ,B,Hoogéveen,B, v.d. Sprong. tcideri dhi;, P. Huis-~Samenk.•ms"I: 2. 15 uu;: Hf)llgelelaan heek. ·Leyweg B. v .d.Lans ,A; Tiimenbroek,G.Bruinsma ,L. de JonghiF. v:Baggum, P,.dé Vries, L,Huis, M. de Wit',H,'Eggers, li., Peters, L. v.d. Velde, Res_,A,.Hembrook,A1Jehee,Leider: dhr, 1,v,Hulst.sániéhkomst:' 2, 15 'uur ingang Lens-terrein· .· .. · 
K:Ljk goed bij de andere elftallen. De meesten. staàn ergeis opgesteld .,f reserve. E.v,d, Bfoek, R.;Kraài:ten,è, Ll!lmrt,H. v. Demburg,"R,)3oi-;is'('\tj,P,dç Haan,F.v, d. Berg, T.H~ek,J,Kaanàorp,G,iredeveld,G,Blck,Res.G,Di.tvesteyn,Th,Janssen.Leider:dhr A,Bogisch, Samenkemst 2,- uur ingang Lens~terrein.· 
P,Mil "lenburg,H,Hekke,H,Dankers, P,Manders, '.7 ,S"hel tens,H,Rientjes ,P.-Bianken, J-,Demeyer, G,Kuypers, F. Klink, G, Ve'rva,,rt. Res',Th, Th,m·as·sen.Leider: dhr. C. Kras. • Lens· 16, C,Groeu, P,Bremmer,A·, ir,d,Lèy, Th, v ,'d, Kley ,P. v.Dîjk,M,Keppènol ,A,Bauchier ,C,v, Deolen,N,Dijss~ll5loem,E,de Groot ,H,Janssens.Res ,J ,Sohutte,C .d_e Graaf. Leili.er; dh'r, J,Witting,.:· . ...-,,· · · · • ., .. • .... · 

PROGRAMMA PUPiLLEN vooR. ZA~RDi2~_1·;-ï;;;;;;;;;;rn;;;a-1964 _______ · · · 
· · ... 1.45 uur Geler;i. tas P. 1 ~ Lens P 1 Terrein Leyweg · .. · 1,45 uµr v.v.·p,,p 1 ,.. Lens P 2 Terrein Zuiderpark 

. ·: '., 1.45 uur:Lçiw P 3 - G·.D.S.P 2 G.1 1 5/3 V 1 . 
1,45 uu:r Lsns P,4,-·Marathon P 2 G 1.1 S/4 V 2 

. - . 1,45 uur Lèns P,5 - Westerkwart.P.4 G2-L 6/4 V 3 DE OPSTELLINGEN: . . . . 
'Lens P 1 P. de Ha~,'1.~gq~;t~·,R,Hoefnngel,P,Heerema,C,Schrover,G,v,d. Velde,P,H,p,T, Res~dihard~o ,F ~Cçbb,m, J ,Disseldorp,H.Lieffering, Res .G.Bloks, R.Bos, Leider; dhr, ,A._v,Ga,stel. Samenkomst: 1, 10 uur Leyweg hoek Hen6elolaan, · Lens· P 2 _R. Verh~esèn,H,,v.,llerJ,o ,N,N. ,A,Jungsohläger, H,Ri1ëmelzwaan,R~Kooke,F,Disseldorp · W,Englebert,B,Klein,Breteler,R,v.d,Horst,P.v,D•everen,Res,P,Heynen, Leider: dhr. 1,Pinkse.Samenkomst: 1, 15 uur HengeL,laan, )10ek Loevesteinlaan,. . .. Lens P 3 Th,B_ci,o.ms ,_J. y, d,Ende, J.tKeetlll,\Ul,G, Trommelen,F,de .Kleyn,H. Wouteim ;c, Stapel ,L, v, d,Meer,H,de Haas,H,v.Dam,C,Blom,Res,M.v,Dorp,Leider:dhr, J,v.d.Knaap. Lens P 4 F,Theunissen,F.de v'cs-,R.v.d.Meer,R,W•uters,W.v,d;Ham,Th,v,d.Aa:C:dweg,G-,v,Deelen. H,Schwab ,H •. :PechJ.er, B,.v. Gorkum., E, Verschoor. Res,G. Visser,C .~ustenhouwer, Leider:dhr, G,Kemperman,. .. · . . ... . · .... ·· ' . .:' ..... Lens P 5 .P.v. P•mburg,H,Sohutte ,A,·F. v. d,Meer, P. v. d~ Steen,·L,'.Verspaandonk,J.Meyers ,E,Boomw P,Booms,C',Grcen,1,Cazander.,c ,v,d.,Aardweg,Ree.J ,Asselman;R,Asselman,, '· .. ·. .. . ;l:i~ider:-d.hr. ·G.v.d.Stean. ;-- .. ~- r·. · ·' ATTENTIE JUNIOREN EN PUPIIJ,EN ! · , ,. ·: , .. 1 . • • ,· . " - ,. • • • •• ,¾FSCHRIJVINGEN: V!)6p vr.ijrl.agavond .. -7 • 30 uur Il.an dhr. A,'v. Gastel, Tomatenstr'.1-at 1,~, tel. ... · · · , · 33,99,00(telefcnisch alléén tussen ,,30 en 7,30 uur. · 
RESERVE-PROGRAMI.IA:voo~ zaterdag is er 'het volgende' rese "Teprogramma: 

In de zaal. Tu!arterr
0 de 14(lei·der:dhr,J,Bor.èbeom) 

,m 2,- uur Lens 10 en R,Fortman(dit gáat in iedergeval door,ook als ,ns veld is goedgekeY.rd). 
om 3,30 uur Lens·J 1,- en R.v.,'llassem,B.v, d.Sprong,A,Hambrook,B.Hoogeveen,A,Jehee (dit gaat alleen door als .het Celeri tas veld is afgekeurd) 
In de zaal Herschelstraat(leider dhr,A,v.Gastel) 
•m 2,- uur:Lens 15 en 1, 

. •• ,m,3,30· uur Lens 5 en A,10nteko,as en·C,Vervaart, 
. \ 

.. . , . r: . 

" 

\ ~. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.•:x 

" .. ;. 

. . . 

~·, . 
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PROGRA.MMA, SENIO.REN VOOR .ZONDAG -13 DECEMBER 1964 ' · 

14,30' uur Oliveo 1 - Lens ·1 
12.-•uur H.'B.S,3 - Lens 2•·• 
14,- uur Lens 3 ·-·R,"V.C,6- ' 
13', 15 uur ·Lens 4 - Doieva:ars 2 
12.- uur Celeritas 6 - Lens 5 

• 12.- utfr Lens
0

6 - R.ICS~V~M.2 
12, - uur D.V ,C ,3 - Lens 7 • 
12,- uur ·Lens 8 - G.·D,S. 7 · •~ 

DE OPSTELLINGEN: 

Terrein· te Pijna.kker, " · ·, 
• · Terrein 'Houtruá t . . . · · > .. : •·, . 

Veld 1 Geb.1 kkaal: 6/4 · 
. · Ve,ld . 2 (ieb', t .Ïokkal' 5/3 

Terrein Leyw€g 
Veld 1 Geb, 1 lokaal' 6/4 
Terrein Brasserkade Dèlft · 

. Veld 2 Geb, 2 1&'ab.l 5/5 • 
• 

Lens 1 · ·c. v. d, Bee'k,H,Die-tz ;t;Kemperman,·H.Haket, W.'Hanseif,r;,Heridric.lts, W, V enderbos ,H. 
RoodUjlll, W.v.EyJen,:W. Verheui ,G, Verhaàr.Res, ·R;de i'io.art',B.Hendrichs,J .Zoet, 

-Vertrek pel bus:13,00 'uu'.r Café 'Hïerck Aperdoornselaq.n,' · · · 
"Lens 2 · R,de Waart,W,Stóové;H·.Kemper;J ;,;.·a:;tnaap,J .v.Dijk, J ,Ras,H,Jaocba ,M. v. Zilf

h0ut,Th,v.Kleef ,B.Rendrichs,J~Zoet. Res.J. Wi tting('2x)R,Sch1üt•er(2x) 
Lens 3 G.Halleen,J.Meyer,H.Nieuwenlloven,R.Blok,B.Steyn,C.Peeters,J,Witting(2x),F, 

Burghouwt, G. Looijesteip, L, Riemen ,J. v.:. Kle.ef. Fi.es. N. Drab be, M, Suykerbuyk.. . 
Lens 4 G.Gulikers, L,HanssE)n,C,,•Veldink, F. v.d. Beek,N.de Gruyter,R,Schlüter1P,Burg

houwt, F. Wubben,J ,Bruáeel ,L.Janssen, W .Burghouwt. Res,C. v.Gein,J •. Gr,rnneveld( 2x) 
Lens 5 A. VerlJarendse,A,-7 •. d._B.~ek,M,Heerschop, F. v. Dijk, J, Veldink,P.Schul ten,J .v.Bus

sel ,J ,v. Dissel ,J.Jagèr,G.J ehea,J.J>rochard, Res. F, Veelbehr,F. v. Bijnen. 
Lens 6 Th,Suykerbuyk,F.Duym,Th,v.Domburg,A.v.Weers,A.v.Egmond,J.de Boer,J,Helwig, 
. • , .. J.Gr0eneveld,(2x)T,,KEa<;>t·,A,v,Scl\:i:e 1 R,Gelauff,Res.J,H.olt,A,de Jong, · · · 

· Lens 7 . · ·J. FrijtEll'~ ,J. Bom,A.-Krol, J. Linneweever, R.,Be.cker, E,.Lö,,(?Jlstein,H,Naastepad;A: 
v. Ll.j.Xemqurg, R. W-ü~tefeld, A,H"lppenbroµwers ,H. v. West ing. Res • .A,Blok ,H,Blanken, 

Lens 8 , D.v,-Li.esh.out,F .• Bierljo:t;-,A.Pqels; VI·, v •. d. Laan,,H,Lau,A.Buys,A,Barnhoorn,C,Kras, 
-A.Klein B:r;-E;)teler"c •. v,Geld.;,W,Egger:s, Res ,J. Drost ,H,Lüling. 

VOORLOPicG PROGRA.Mi¼, VOOR ZONDAG.,20<PECEMllER 1964 
. 14.·- uur -Esdo 1 - Lens 1 -14 .• ~ uur L.ens 5 - ·D. v .• C. 2 

.·Lens 2 vr:i.j .1~- uur B.T.c.3 - Lens. 6. · 
· . • Lens 3 vrij . • . • . . ... Lens. 7 v.r:i.j • 

. s·1'2.-.. uur .Vios 5 - .Lens·4· .14,- uur T-.negido ·7 -t• Lens 8 • 
AFSCHRIJVEN:v66r vrijdagavond 21.- uur bij d~r.L,.de Boer,Noord.erzijde 53,tel,668,669 
-De_ opgeste1de -s:pele;rs dienen tenminste één .kwarrti.er. v66r ·de a.'.l.IlvanéJI v.an de '\l:OO!'_ h}:lll 
geldende wedstDijd, aanwezig t~ zijn om er zeksr van te .z:i.jn -t13 kunnen' medespelen, 
ATTENTIE:Een grote schare supporters wordt bij ds wedstr:i.jd vàn het eerste elftal 

verwacht. Voorzover er pla'>ts beschikbaar is kan mét de_ .. spelersbu,f/ v,ord,éh 
, • geretsq tegen de pr:ijs v,an F·.,1.5Q.voor ;,;olwassenen,resIJ:.'-F·,0-,75 voor junioren, 

Spelers-en re&e.-ves va.:r. :(,ens,3. i;/ni 8,denkt aan het ident,iteitsóewijs! ! ! · · 
De re&erve(l,,w:j.,er namen zijn_ onderstreept,zijr" tevens grensrechter. 

. ... ' . 
----------------------

PROCLRAJ.llJA JU:.JIOREN vooR zomilq' 13~ I>ECOOER, 1964 . • 12.- uur D.H.L,1 - Lens 1 Terrein BrasserJ,_ade.Delft. 
1,45 uµr.Rava ,2 - Lens .2 . Terreä.n .Zuiocl.er:park. 

12,- uur. Lens 3 - A,·D.0.8 . G 2 L 6/4 V.3,. . . 
1. 15 uur Lens 8 - Vredenburgb.9 G2 L 6/ 4 V. 3 

DE OPSTELLINGEN: . . . . . · . . . '. .. . . 
Lens 1 A.v. d, Leeuw, W, V~rbarends~ 1 D. v. d, Steen, P •. Scnouten,H,Mesker,C.v, ~•nd,G.Raa~ 

hcrst,J.Englebert,F.Mesker,C.v.Baal,J,Heins.Res.J,Cobben(2x)Leider:dhr, 
A.v,Gastel. Samenkomst: 11.:. uur.Veluweplein-. -

Lens 2 J .de Waart ,H. v,Leur,J .Groothuizen,C. v .Boheemen, J. Verhaar,N,Koot,R,v,Akker, 
F,Straathof,G.Crama,R,de Groot,J.Lukassea.Res,P.Helvenstein,Leider:Br,Theo-

-- - ~tiCuei; Sainenkomst: L 30 uur op het Ràva-VVP terrê:î.n. . · · - -
Lens 3 R,Overtoom,M,Broeke,J,v.Dissel,J.Jehee,E.Degener,J.Janssen,F.Neecke,G.IJse-

brands,W,Eykelhof,R.Brandenburg,A.de Brouwer.Res.J.Welling,J,Mulder. 
Leider: dhr .• M.Neecke. _ . _ 

Lens 8 H.Egberts,J,v.d.Zalm,A.Duym 1B.Epskamp,T.Heerschop,G.Stevens,H.Hassing1F,Her-
remans,J.de Jongh,C.Rooduyn,L.Jungschläger.Res,J,Blok,R,de Jong,R,Wilmot. 
Leider:dhr. P.Epskamp.______________________ · 

PROGRAM!JA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 12 DECE!,IBER 1964 
3,- uur Lens 5 - Vredenburch 6 G 1 L 5/3 V 1 
3,- uur Celeritas 13 - Lens 11 Terrein Leyweg 
3,~ uur Velo 12 - Lens 12 Terrein te Wateringen 
3.- uur Juvantas 8 - Lens 14 Terrein Ockenburgh 
3,- uur Lens 15 - A,D,0.22 G 2 L 5/3 V 2 
3,- uur Lens 16 - Tonegido 6 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 5 R.Bruggemans,M,v.Veen,H.Verheugd,Th.~:i!ü:inB;H.Rothkrans,F,v.Boheemen,R.Eykel-

hof,J,Cobben,A.Janssen,H.Br,ndenburg,D.Brandenburg.Res,C,Vervaart,D,Gootjes. 
Leider:C.v.d.Beek. --



90 ----------------------------------------het t0genovergestelfüi. De priJzen liegen er nam0lijk bepaald niet om en bovendien wordt de wedstr,ijd in het ongezellige en zeer ongunstig g0legen Olympisch Stad_iön gespeeld. 
Het verwond_ert ons derhalve niet, dat er bepaald geen stormloop is geweost op de kaarten gezien bovenvermelde faktoren. 
Jammer, want deze dingen werpen ·een schad:üw op het jubileum en het is. echt niGt ui tgosloten., dat Nederland-Engeland straks voor halflege tribunes wcrdt gespeeld. 
liij vinc:on het' echt niet prettig dit' alles te moeten signaleren, wij : hadden ook liever eGn artikeltje in maj èur geschreven, Maar wij kunnen hot eJn en andèr echt niet onvermeld laten, omdat het bo•.'envermelde ons acht wel heeft verwonderd en teleurgesteld. 

A.Poels ---------------------Y.@IA. 
Tot ons leedvlezen moeten wij doze keer· melding. makein van het overlijden van de heer Chr. Miltonburg, vader van ons lid P.Miltenburg;_-,;Wij _be-tui-gen de familie Miltenburg onze innige deelnëinïng met dit verÎies; · ---~----~-----',,, .. ,,-.,..,.----- : 
FEESTAVOND 13 àecember 196,Ç .. ~ 
Het jaarfeest, dat op 13 december 1964 zou plaatsvinqe__n, is ~ot nader datum uitgesteld. 

TRAINING. 
Zo langzamerhand ziJn we weer gekomen in hot tijdvak, waarin terreinafkeuringen veelvuldig voorkomen. Statistieken hebben aangetoond, dat in qo ·_ maanden december on januari slechts weinig voetbalwedstrijden kunnen · worden gespoeld. Meerdere keren zijn er v00rstollon gedaan om de kompotitie gedurende een bepaaldo periode_ stil te leggen. De weorgojon zijn achter bizondor wispelturig, zodat aan het onderbroken van de kompèti~ i,ie o.ok nadelen zijn verbonden. , 
Maar onweerlegbaar verschijnt in .vele klubbladen over enkele ·maanden de vraag: "Hoc zullon onze elftallen ovèrwinterd hebben!! 11 Dan breekt de tijd woeri _aan van ,de _meest onvorwachto uitslagen •. En vanze"lfsprekend ·worden deze uitslagen be:fovloed door de konditie, waarin de spelers dan vor-keron. --
Hot is dus duidelijk, dat training, Juist in de periode, dat er onregelmatig gespeeld kan worden, bizonder noodzakelijk is. Maar er zijn nu.meer faktoron, wolke do konditie nadelig be1nvloeden. Is hot juist nu niet.de tijd van de zware kost. De erwtensoep en de stamppot kunnen ook do voetballers t~ch echt wel waarderen.,Bij velen kun je de gewichtstoename tijdons .do wintermaanden zelfs in kilogrammen uitdrukken. Het vreemde is nu, dat hot bovenstaande beslist bij· alle voetballers bekend is,· terwijl het· bozcok aan do training juist te wensen overlaat. .,. - i/" • 
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· Lens I Zakagenda. 
Juniorentrainint:;. . . 
Seniorentraining. ·· 
Junioren 5-11-12-14-15-16, Pupillen L t/m 5. 
Senioren 1 t/ni 8, junioren 1-2-J-8. 
Clubavond, KLAVEtlJïiSLRIVE, juniorentraining. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining, pupillentraining. 
Juniorèntraining. 

No. 25 rl..•ileim 
No. 26: F. Veeren 

OFFICIEEL, 

14-4-1954 
17-6-1955 

Het Oord JO 
Drápeniersgaarde 71 

. .1. Redactionele overpeinzing. 
:§!,i het 75-j ?ig bestaan van da K.:!:!.:Y ·E.: . 

•l 

Is het niet meer dan logisch onkolo waarden aan dit bolangrijke·ge
beuren te wijden, 
Belangrijk, zonder enige twijfel, want in -de K.N. V.B. zijn immers nog 
steeds het gro0tste aantal sportbeoefenaren •van ons land goorganiseerd 
en tallozen dan.ken derhalve de beoefening van hun geliefde sport aan 
dit overkoepelende orf;aan. · ·· 
V.ij zijn bij dit jubileum derhalve dankbanr gos"temd, omdat de Bond 
gedurende deze 75 jaren zoveel voor aktieve en passiev:e voetballief
hebbers heeft kunnen doen en wij hopen, dat da"t nog tot in lerigte_n 
van jaren zo mag blijven. 
Daarom, jubilerende K.N,V,B., onze h~rtelijke en welgemeende geluk
wensen. Toch zijn er rond dit· gebeuren enkele vragen gerezen, die ook 
al in-·de pers en zelfs voor C:e radio en TV zijn opgodoken. . 
Het is" pamelijk de gewoonte, dat eon jubilerende verenigini\ zijn lo
den. ie.ts .aanbiedt, zoals b.v. oen gezellige feestavond, maar bij het 
jubileum van de "flond wordt voor haar tienduizenden leden NIETS ge
daan.·. Gp0d; er-is een zeer fraa:j. uitgevoerd boekwerk verschenen, maar 
dit had slechts- een zeer beperkte oplaag •. 
yerder is er een inderdaad aantrekkolijke jubileumwedstrijd georgani
seerd, maar in plaats van de kaarten voor.deze match tegen REDELIJKE 
prijzen aan haar LEDEN aan te bieden en de ontmoeting in het zeer 
gunstig gelegen Feijenoordstadion te laten verspelen, zien we juist 



88 

Nu er wat ruimte beschikbre.r is, willen we even een blik werpen op 
enkele standcin: 
Hoc ons eerste oiftal ervoor staat, zult U ongetwijfeld bekend zijn, 
zodat we deze stand niet opnemen. . _ . 
Ons tweede elftal heoft oen zeer zwakke start achter de rug, maar ge
zien hot vertoonde spel en de overwinning laatstleden op_Laakkwartior 
zien we de zaak beslist niet somber in. ·Kijkt Uzelf maar: 
HBS 3 9 - 15 Laakkwartïer 4 10 - 6 
GDA 3 9 - 14 Quicli: 4. . 10 - 6 
Kranenburg 2 9 - 13 Rava 2 7 - 5 
Scheveningen 2 8 - 12 HVV 3 9 - 5 
Archipel 3 8 - 8 · Lcins 2 · 7 ·- 4 
Gromvliet 2 8 6 

. . 
Lens 3 heeft pas 4 wedstrijd0n achter de rug en bezet dosondan)rn 
4e plaats met slechts 3 punten achterstand in de 2e klasse j. 

de 

Concordia .2 7 - 9 RVG 6 6 - 5 
Oliveo 2 6.., 7 V.V.P.3 .. 4 - 3 
HDV3 7.:..7 W09 <2-2 
1 en S.3 4 - 6 DHG 7 6 - 1 

-vrodenburch 4 6 - 6 ,.. 

Lens 4 doet het tot nog toe zeer goed; jammer was het dan ook, dat zij 
-in de laatste wedstrijd twee punten moesten verspelen. · 
De stand in de Je klasse C. luidt: 
Delfia 3 7 - 12 PDK 4 
Ooievaars 2 7 - 12 Dui10 3 
L en S 4 8 9 Rijswijk 5 
Vrodenburch 5 · 8 - 9 · · · Spoorwij k 3 
Quick 7 7 - 7 Vios 5 

8 - 6 
· 8 - 6 

. 9'-' 6 
7 - 5 

.· 7 -. 4 
Lens 5 doet hot lang niet bost. In~ gesp~eldo wedstrijden kon hot 

· roemruchte elftal slechts 1 zielig puntje :bij elkaar schieten. · 
Je klasse .D. 
DVG 2 
Den Hoorn 2 
RVC 7 
DHBRK 2 
Groen \'ii t 5.8 2 

6 - 12 
6 - 11 
8 - 11 
6 - 9 
6 - 6 

Te Werve 3 
1 en S 5 . 
Westerkwartieir 7 
Geleritas 6 

-o-o-o-o-o-o-o-o-a-o-a-o-o-o~a-

6 - 4 
5 - 1 
6_- 1 
7 - 1 
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30 november.1964 
a de Lensrevue wil ik het bestuur on de spelers van het tweede 
nclusief Ome Lou natuurlijk) hartelijk dankzeggen voor de prach
ge fruitmanden en de vele bezoeken mij gebracht tijdens de periode 
n mijn lichto hersenschudding. 

J.van Kleef. 

tUOREN: van 'hot wèdstrijdfront. 
ns 5 - Schevonin•gen was een wedstrijd met als inzet de bovenste 
aats van de ranglijst en daarom al oen verslag waard. Meer echter 
g om de manier, waarop ons vijfde, dat in het veld kwam met inval
rs voor H,Rothkrans, D.Brandenburg en G.Vorvaart, zich heeft ge
ard. De invallers voldeden prima en er werd door alle spelers voor 
J % gewerkt. De tegenstander V1as zeker niet slecht on het zat in de 
rste helft dan ook een paar koor goed meo, toen de lat redding 
~cht. 
rust gaf onze achterhoede geen kans Foor weg. Uit een corner 

Jorde R,Eijkelhof me1< een prachtige kopbal in de verste hoek. Dat 
f Lens rust on Scheveningen raakte erjduidelijk door·van zijn stuk • 
• Broohard maakte _er na goed do,irzettep 2-0 van. In do ._laatste mi-
1t wist hij nogmaals, ondanks eon blessure, waarmee hij he.laas eon 
,r weken uitgeschakeld zal zijn, de kbepor het nakijken to geven, 
iat het een prachtige en zeer verdiende 3-0 overwinning y,erd • 

.! ---~ ·--- . . . 

~VER.J ASDRIVE: . 
de Maandagavç,nd gesp~elde eerste klaverj~savond voor de Kerst-: 

lve werd de eerste prijs gewonnen door het echtpaar Burghouwt en. 
tweede prijs door 1/levr.v.d.Velden en'.Mevr.Pacqué. Do troostprijs 

1g naar dG heer en mevrouw Jansen. 
stand van de kopgroep is als volgt: ,. 
De he,1r en mevrouw Burghouwt: 5523 
Mevr.v.d, VeldGn-MGvr.Pacqué 5255 
H.Dietz - P.Burghouwt 5196 
Francke - v.d.Maáten : 4747 
Do heer on mevrouw Kras : 4623 

1. Maandag 7 december verwachten wij alle kaaronthousiasten woor 
8.30 in de klubtont. Ook voor de minder good geklasseerden is c;,r 
m reden om te wanhopen. Er volgen nog 3 avonden om Uw positie 
verbeteren on bovendien zijn er por avond prachtige prijzen be-
likbaar. · 1 · 

t Do Kontaktkommissie. 



,·1 .. ' . ,, 

Lens 6 A. Vervaart( 2x) T,Heerschop( 2x) J ,Nuyen,R. v, Boheemen,J. Wèlling'fH.Suyket'buyk, 
C, viVêlifon, J. WeYibers,A,Janssèn,A.Kortekaas, J .de Jongli', Res;H.Egbèrts, D,Gootjes, 
Lëidé'r:dhr'.;H,Dietz,Samépkómst:2,- uur Veluweplein. · - · 

Lens 7 H.Crarna,R. d'e '\Virftier,"J,v. d, Ley ,P. Bruin;J ,<Hol t,H. Verbarendse, R, v. Broekhuizen, 
R.Blck,L. Jungséhläger,·B.Epskamp( 2x) H.Mejan, Res;R.de Jong. Leider:'dhr.A.BJ,ok, 

Lens 10 W .Kouwenhoi'en, P. f.d.Aar, J ,Colpa, P. de Jongh, D.Hol t ,B,Kool,A.Hop,G.de Ho.igd, 
E,Bakkers,J.Fretz,W,Keetman.Res,P.de Vries,-j,stevens,Leider:dhr.J,Borsboom. 

Lens 11 R. v. Berlo ,.r.Scho~v,è-.C:rimbergen,B. Lustenhouwer,H,Ovèrbeek,P.Murkes ,B.Hoogeveen, 
Th. Hoefnagel", A.Luscuere ;H.Bijsterveld,A,Bilderbeek, Res. A, Tinnenl:iroek. Leider: 
dhr. P.Huis. -

Lens 14 E. v. d,Broek, R,Kre,anen,C •. Lamot,H"v.,Domburg,R"Bogisch~P.,de Haan,J, Demèyer-,T • 
.Hoek; J. Kaandorp, G, Vredeve~d, C. Blok "Res. H, Hokke,.Leider.: dh~, A_. Bo@isch. 
Samenkomst: 2.10 uur ingang Lens-terrein.·.. · ' 

Len·s 16 • .P.li.i.l tenburg,.P.Bremmer,A. v. de. Ley:,E.de Groot,](;·v,;,Jlijk,M.K0ppenol,A,Bouohier, 
· N.Hoefnagel,N,Dijsselbloem1J,pchutterJ,Janssens.Res,C.de Graaf,Th.Temassen. 

Leider:dhr!J.Witting,Samenkomst:2,30 uur ingang ADO-terrein, · 
De spelers wier naam O!!derstreept ïs -en R,Geurtsen moaten ·het stukje e,ver keurmng ,en 
foto's lezen. • •. ; • 
PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 5 DECEMBER 1964 

1,45 uur Lens P 1 - die Haghe ·P 1 · G 1 ·1 5-/3 V 1 
1.45 uur Lens P 3 - Cele-riti!s P3 · G 2 15/3· V 2 

· 1,45 uur Lens P 5 - Verburgh P 4 · 'G 2 ·L ,6/4 V ·3 
DE OPSTELLINGEN:· 
'Lèrls P 1 P, _de Haan,L.Égbèrts,R,Ho·efnagel,P,Heerema,C,Schrover,-G,v,d. Velde,.P,Ht!.P,T,Re

sodihardjó·, F. Cobben, J, Dissêldorp,H.Lfeff e-ring, Res. G. Bloks. Leider: dhr. A.v. Gastel 
·· Lens· ·p ·3 Th;Booms,,J .v,·d,Ende,J .Ke-etmah,G.1'rórnmé'len 1,F,'de Kleyn,H. Weuters,C,.Stapel',P, 

Heynen,B, de Haas ,H. v.Dám·,C-. Blom,'Rês.P,Verheesen,E. V-erschoor. Leider: dhr. J. v, d. 
Knaap, · · · · .... . .. 

Lens P 5 l!',·Teunissen,H,Schutte,A. F, v. d,Meer,C, Lustenhouwer,L. Verspaandonk, J .Meyers,E. 
Booms ,.P .Booms, C. Groen, L. Cazander, C, v.d. Aardweg. Res, R. de Vries, C ,Versseput. 
Leider: dhr. C. v,Egmond. · . 

De pupillen wier naam onderstreept is .en :M.v.Dorp,H •. Overteom,R.v.d.Meer,P.Duym moeten 
het stukj,:i over keuring en .foto'~ lezen, 
ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN! 
AFSCHRIJVINGEN:vóór vrijdagavond 7 .30 uur>' aan ~r. A.v.Gastel,Tomatenst:r;aat 166,tel, 

•!·. ,1 . ,, .. 33,99,00(telefonisch alléén vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 uur) 
NIET-gj?KOMEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen weekeinde worden D.Gootjes en C,de 

' Graaf tweemaal al's reserve opgesteld,.H.Rothkrans. en H.Egberts worden 
1 _., • • · wege~ telaatkbmen'. als rese,rve opgest~ld. C. Ver~à.art krijgt wegens telaat 

afschrijven één extra reservebeurt.Om Lens 6 niet te duperen wordt deze 
reservebeurt een -week uitgesteld·,,· · · 

RESERVEPROGRAMMA:op 5 december is er geeri reserveprogramma. 
UITBREIDING TRAINING: .. ... ''' 

Naa:I: aanleiding van het stukje in Jong Lens hebb,en zich verschillende :jongens opge
geven voor training; Iri de C-klasse waren het er 7:E.v.d,Brciek;•P;de Haan,H.v.Domburg 
F,Klink,G.Kuypers,T.Hoek,C.v.Deelen,Dit is natuurlijk niet genoeg em-er een aparte 
groep van te maken.Deze jongens zullen dus moeten wachten, tot er in de bestaande 
·groepen plaatsen vr:i:j ·komen. · ·' 

.-., Iri de B-klasse zijn her er nog minder;aJ:leen G.Stevens,B.Epskämp •eri R,v.Broekhuizen, 
Van een nieuwe trainingsgroep is hier vanzelfsprekend helemaal 'geen sprake.Er is 
é~n plaats bij de bestaande B-klasse·groep;die kan worden·ingenomen door R.v,Broek-

. · huizen. · · · · .;··· · , t·· .. ·, ·· · ~f;! • 

Bij à.é :pupillen kan Hans Janmaat voortaan om 3, 15 uur kómen( alleen ·als het _veld 
• • góedgekeurd is). Richard de Vries kan trainen zodra ·hij 10 -wordt}C"or Blom gáf zich 

wei op,maá'r hij komt al een paar wekeri;d.us dat was niet mèer nodig.Ben de Haas is 
in september ui tgenodigd,maar na twee keer· weggebleven. Dus:nu niét meer. 

. . :·. , ,, ,., ' . ,. •t-, • ' • . . . . - .• . . KEURING .; FOTO'S . . . ·. . .. . . .· · 
De volgende jongens"hebben nog steeds eeln ·keuringik>ewijs tnuisrM.v,D~rp,H,Overteom, 

R,v.d.Meer(2x) ,L.v.d.Meer,J,Blok.S.v.p •. omgaand ... opzenden naar het Jucosecretariaat, 
Tomatenstraat 166. 
R.Geurtsen wordt niet c,;pgestelo. voordat"nij keuringsbewijs· en twee P.a_sfoto' s heeft 
ingeleverd, ., . , 
C.de Graaf en H.Janssens moeten :.,ioh zo spo_ed:i:g mogelijk laten keuren. 
P.Duym wordt niet opgesteld,voordat een keuringi.bewijs is ingeleverd._ 
R.v,d.Meer moet 2 pasfoto's inlaveren(2x) 0 

Als Th.v.d.Kley zijn b_eide keuringsbewijzen d;i.rect opstuurt,kan, hij_iolgende week 
spelen. 

JUqQ 

l '··· xxxx:xxxxxx,=~==;ic.xJÇJCJÇJC,' 

' - ,0 

• :· j 



. PROGRAMMA VOOR ZONDAG 6 DECEMBER 1-964 : ·-' 

14.30 uur Pêstalia 1 ._ Lens 1 :vêrl,Waalsdörperlaan t/o. ''.Arohï;el" 
12:"'.. uur Rava 2 - Lens 2 · .... Zillderpark,Mr;P.Droogleevér Fortuyn.weg . , 

, 14.- uur Lens 3 -'"o'iiveo.'2 · ·, VeJ:d· 1 Geb.f'lokaal 6/4 ' ·. · "- : ........ . 
,.. 12.-,_ uur DWJ.o 3 ·_ ·temï 4 ,.i · .· Mgr. _Nolénsiaan(bij. St •. Jartsé'o.llegej 
,,, ., {2.'.:, .uur Lens 5 - 1Cv:c;7., . Veld 2 'Geb.1 lèkkal 5/3 . ·• . 

. ·.. Lens 6 vrij.: .•. .. . .,. . 

12.:. uur Lens f'- s.O.A,2 . VeldJ Geb.~ lekaai 5/3 
13,15 ÜÛr Téxas 7 __; Lens 8 ' .· Buurlwég,'Wass~naar t/o l'Duirihorst 11

• 

DE. OPSTELLINGEN: . .. . ~ 
Lens· 1 ,.,C,v,·d.Beek,H.Dietz,G,Kemp~;,man,H_-~81:et, 'il_.Jiansen,L._ Hendrichs, W. Venderbos ,H, 

Reoduyn, W. v. Eyden, Vl. Verheiµ;G~VeFhao,r. Res. R.,cle, Waart,B,Hendrichs ,H. Zoet. 
, ·· - .Verimmelen; 13 •. ~ · uur Clubgebom,. . .. . . . . . · 
Lens 2• R, cj.i, Waart, ;q;s;tooy~;H~K~mp~r, J :v;.d. Kii,~àp;J ;y, Dijk,J ,Ras ,H,Jac•bs,M. v.'Zilf-. 

hout,~h. i;;Kleef;B.Hendrichs; J ,Zoet,Res. J, v •. Kleef ,Th. Suykerbµyk, Leider: dhr. 
· .. •, , .. , - L. te-J/ey. •: · ., . · · · - · · 

Lens 3 G.Halleen, R. Schlüter,H.Nieuwenhovén, R.Blok,B, Steyn,Ç!_Peete,;s,J,Wi iit:i,ng,_ir:>· 
Burghouwt, G, Looyestein, L. Rièmen, N. Drab be, Res. M. Su.ykerbuyk, A. v ,'EgI!lönd·. · · 
Leider: dhr. Riemen. Sr.. . . . · . . · : · · · 

Lens 4 P.Gulikers,L.Hanssen,C,Yeldink,F,v,d,Beek,N.de GruyteI'.,A,y,d,Beêli:,P,Burghouwt, 
F.Wubben,J.Brussel,L.Jaµssen,W.Burghouwt.Res.JiGroeneveld,R,Geláuff. 

Lens 5 A,Verbarendse,A.v.Weers,M.Hesrschop,F.v,Dijk,J.Veldink,P,Scl)ultën,J.v.Bussel, 
.• . ~ ,:.J,y.Di:"'!Ell,J.Jager,G,Jehee_,J,Brochard.Res.Th,v,Domburg,A.v,Schiè; · ·, · 
Leris 7 .• , · .1~Fr1Jl?E;~~•.:J:· Bon_i;A. Kr01,J .LiI11fév1èever, R.Beékér,E,LöwensteY!l.tC• Kta.s, R, Wûste-

~e~!i"A,H,~,rJ?Êl'?-b.couwers, T. Keet, 11: y; Vlesting. Res. F ,Veelbëhi', H, Lul1Üng, . 
Leris e . D. v. L~eshoµp;F, Bierhof ,A.Póels,H,Blanken,M,Eggers,A,Buys;A,Barnhoorn,A,Klein

Bretelér,A,Blrk; c. v. Geld, J ,J)róst. Res. W.v. d. Larui,H.Lau. 
VOORLOPIG .E'ROGRAMl-.A.. VOOR ZONDAG 13 DECEMBER 1964 

14~30 uu; Oliv1<0· 1.- Lens 1 · ·· · 12,-- uur Celeri'j;a~ 6,; Lei:ts 5 · 
12.- uur H.B,S~-3 - Lens 2 12.- uur LeJ)s 6 7 I_l·,J.{-.S.V,M,2 
14.-: uur,1,ms.3 .. .,.R,V.C.6 ·,, 12,.:. uur D.V.c.3 - Lens 7 Lt.::·" 
14,- uur Ooievaars 2 - Lens 4 12.- uur Lens 8 - G.D,s.7 a 

· ATTENTIE: Afschrijven v6ór vrijdagavond 21.00 uur àij dhr. L. de _]3-o~_r 7_N<:>c,rderzijde 53 
' :• ,_- '' ;tél. 668669' : . . · • , ·. . .. ·, · · ~-:: 

:·i ·., Neg tteeds ia· voor alle spelers eh rese1·ves. van.het 3e t/m. het Se elftal 
· vèreist,dat zi;j,Óm aan de t,étreffende wedstrijd-te kunnen deelnemen, in het 
bezit· moeten''z'ijn van eeri ident-Hieii;sbewijs( derhalve voorzien van· feto) • 
De in boV'èlil.vermelde opstellingen aangeduide 'eerste reserve is z•n•dig op 

·het eerste· verzoek van leider of aanvoerder gehouden em als grensrechter te 
fungeren. .. ' :. · ECO. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG' 6 Ï)ECEMBER 1964 ''. -
12.- uur Le,ns 1 - D.H,1,1 G 2 L 6/4 V 1 
.1,45 uur Lens 2 - V. V.P,.2 G; 2 L 6/4 V 3 

' .3.-_, uur, Wit.BlaÎ,lW
0 

RK .3:.Li:ins 3-Terrein Westvlietweg· 
.· .... 3,- · uur Lens 8 - .Va'.!.k.\'nie;-s 4 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: . ' ... 
Lens -1.0 • A_.v. d, Leeuw, W, yerbarends!3, D. v.d. Steen, P. Sctthqten,H.Mesker,C, v:Egmond,G.Raap

.. . .· . )lorst, J .Englebert,'F,Mes,\rnr, C,v.Baal ,J ,Heins; Res, J. Lukassen( 2x) Leider:dhr, 

Lens· '2''' ·, 1: ~~G~:!:tH. v; Leur,J: G~oothuizen,C. v. Bölieemen, J ,Verhaar,N·. kocit, R. v.Akker, 
; ••. : 

1
• F.•?traathof ,G.Crama, R. de Groot,J .• Lukassen. ( ?x) Res.Th,Bruins(2:x:}Le:ider_: Br, _ 
,'.rheot.icus·;_, . . · . ·. 

Lens 3 . , · R.Overto,pm~M.Broeke ,J. v,Dissel,J ,Jehee ,È.:Óegener;P.Helvenstêin,F. Neecke ,G. 
· ,:Yseb'ril.llds, W,Eykelhof ,R,Brandenburg,A, de· Brouwer, Res. J .Janssen. Leider: ~r. 

M,Neeckë,Samenkoinst: 2.- uur VelU'11epiein; - . 
, L~s 8 . A, Vervaart(?xt,J. v.d. Zalll),A• Duym,B.Ep~kamp( 2ic) T._He~rschop(?x) G~Stevel).S, R, 

·.: . . ! . •. \vii~ot.,F.1;Ie'rrell1ans,H:Hàssing, C.Rooduyri;L, Jungschlager( 2x)".Res.-J ,Mûlder, 
Leider:dhr'.P,Ep~kamp. _c _________________ · -·· · ., - · · 

.. :,-:·. j 

•.·:;PROGRAMMA.JUNIOREN VOOR'ZATERDAG·5 DECEMBER 1964 ') ..• ·:. 
3, - uur Rn.va 5 - Lens 5 Terrein Zuiderpark ·1.•, 
y.- ·• uur Wilhelmus. 6 - Lens 6 Terre-in Oosteinde Voorburg 
3.-" uur Leris 7 ~•~oosduinen 4 G· 2 L 6/4 V 3 
3,- uur Lens 10 - D,H.C,fl G, 1 L. 6/4 Y: 1 
3.- uur LQriS 11 ·- 'Velo 10 ·G 2 .1 5/3 V :-2 
3.- uur Felicitas 3 - Lens 14 Terrein Ockenburgh 
3,- uur A,D.0.24 - Lens 16 Terrein Zuiderpark 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 5 R.Bruggemans,M.v,Veen,H.Verheugd,Th,Bruins(2x)H,Mesker(2x)F,v,Boheemen,C, 

Vervaart,R,Eykelhof,J.Cobben,H.Brandenburg,D,Brandenburg.Res.H,Rothkrans 
J.Blok,Leider:dhr.C.v,d.Beek.Samenkomst:2,40 uur op het Rava-VVP terrein. 
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LENS' clf-olf avond: • 
]!,en volkomen 11·ui tvorkocht" huis hooft 'oen ·avond beleefd, die nog lang, 
héél lan,{ in hot veheu,,;en zal blijven. Om ongeveer acht uur waren nagenoeg roods allo st~ülon. bezet en onder muziek van de luidruchtige Rolling Stones werd do komt.,t afr:CV!'lcht van hot karnavalsspektakel ..•. 11De Knol-derr,,open 11 • • • · • ··· • • ' 

Do klok sloeg hf!lf noi;on, toon heel in de verte.de hoempa hoorbaar word, vat luidde het feest in....... In hun schitterende uniformen para~ doorden do Knolc'.eraopen hot klubgebouv1 binnen onè.er groot crnthousiasme van alles, wo.t Lens ,;as, 1e r,:mà van olf, bestaande uit prominente Lens.leden, brachtdn do· e;;stón éon ,repaste ontvangst, iets ,,at bij Prins Kar-,: naval met gevolg bizondor in do smaak viel. De eerste polonaise was al meteen raak. Een ieder ·word van de stoelen afgetrommeld om hossend on : hij gond ach tor do Knolc:oraopen aan to 11 marclieron". De mee'st ·vreemde kapriolon moesten gom~akt worden om iQ cadans. te. blijven. Zelfs Prins Bier-. lantijn kreeg or dorst Vf.\!l • • • • • • · • 
De Rolling Stonos zorc'/:on ervoor, dat or, tus_sen de bedrijven door, ook nog 1-.rat anderv spi..,:rcn in beweging kwamen. Er ':i-S i16g ·nooit zo hnrd getraind, gelooft U me. ;:;o ene na do àndore polonaise golfde door het 'klubgebouw. De uitstckenc'.0 hofkapel bracht vele on var:i.ante potpourri I s -oq" wat ging Lens to koor. l!og nooit hoorste or een uitgelatener stemming.: Iodórêen wilde meedoen en deotl mee en vmt hadden zó een dorst. 
TerJ,oops ging "en V"-l1 c'.o =1rrote orgahisrc,toron· op de ·schouders •.. ' zone gobie hebben :vio' nog nic gehad '. •• Lens_ raakte niet uitgehost en toch kVla'll hËlt einde. Hot'cin4o van can zeer goslaà~d.e karnavalsavond. Dolàriest, zot, geweldig, grändidos, .. schitterend of hoo U het ook maar wilt uitdrukken. Eon avond om nooit ·te ·vergoten, ·vooral niet door de karriavalsexplosies van do Knolc,eraopën, dio Lans in extase brachten. . . · . Mogen we tot 'sI~t' nam:oris iedere karnavalsvierder ·gr.o'te dank overbre:ngen naar Knos van ~n (onze Brabantse kontaktmàn)· en Harry Dietz, zonder de overige organisatoren to kort to v1illen doon. ... 
Heren, het was ,~roo.ts ••... deze L0ns r~ .. elf-elf-·avori~-.-:._. • . . . -· • • ! 

F.v.D. ------------ ------------Nu do kruitdamp weer wat·is opgetrokken, meen ik te ku:,.nen konstatoren, dat de waro karnav1J.lsgoest bij Lens is ontwaakt. Lat do .11 Knolderaopen 11 hiervoor ten volle vorantw·,ordolijk zijn, is zokor. Zij hebben deze avond tot een waa evenement gemaakt. Eon ieder, dioiets .heeft bij'gèàragen tot het welslagen va deze avond, wil ik hierbij ·alle hulde toezwaaien; die hem toekomt. En nu allemaal tot ziens op do grote karnavalsavond: 1965 in februari. Begin nu reeds to verzinnen, in wolk dol kostuum U dan ·zult verschijnen. 
Alaaf 

Bierlantijn II 



Do: 
V.r: 
Za: 
Zo: 
Ma: 
Di: 
Wo: 
Do: 
Vr: 
Zo: 

DE L'ENSREV-UE. 

Weekblad vàn de R.K.V.V. 11Lenig en Snel" 

onder redactie van: F.v.Dijk, P.Burghouwt en A.Poels 

,38e Jaargang No. 14 .3 decemb0r 1964 

.3 dec.: 
4 dec.: 
5 dec.: 
6 dec.: 
7 dec.: 
8 dec.: 
9 dec.: 

10 dec.: 
11 dec.: 
1.3 dec.: 

1 

Lens' Zakagenda. 
juniorentraining 
Seniorentraining 
lunioren en Pupille~ 
Senioren 1 t/5, 7 eri 8; Junioren 

. Clubavond·; Juniorentraining, KLAVERJASDRIVE. 

Juniorentraining. 
Seniorentraining; Pupillentraining. 
Juniorentraining 
Seniorentraining 
Lens 1 Jaarfeest. 

. · OFFICIEEL. . 
_,,,. Nieuwe Leden: L.M.Keet, Chasséstr~at 2.3 29-10-1941 

·uitslagen.van Zaterdag 28 november.1964: 

Vriendschappelijk: HBS ·comb. !-Lens Comb: I 
~ . . . . 

0-3 
· · · . · HBS Comb. II-Lens Comb. II 1-2 

Junioren: Lens 5 - Scheveningen 6: '3--0 Pupillen: 

' 
· liens 6 .:. Vue 8 : .3-0 R.VC 1 ..: Lens 1 1-2 

RKSVM 1- Lens 7 4:..1 Lens 2 - Vios 1 : 2-1 

Lens 15--' Westerkwartier Vlesterkw • .3-Lens .3 0-3 
13: 1-1 Lens 4 - 'iiit Bl.BK: 2-3 

Laakkw.12 - Lens 16 .3-0 Lens 5 ·- GDS 0-2 

Alle senioren- en jun5orenwedstrijden van zondag werden i.v.m. de 

t?estand ~an de terreinen afgelast. 

-~--------------
Uit het Brabants Dagblad (27-10-1964) 

De karnavalsklub 11 De Knolderaopen11 ontving een uitnodiging om op 

zaterdag 28 ·november a.s. het feest van de voetbalveren_iging "Lenig 

eq Snel" aan do Hengelolaan in De_n Haag me-1. haar muz;!.ekgezelschap 

te: komen opluisteren • 
. Deze Haagse klub viert jaarlijks - ondanks het feit, dat het een 

voetbalklub is - een 11 11-11 avond". Dus ook in Den Haag zitten nog 

mensen, die van karnaval houden, Het zal beslist niet aan de Knol

deraopen liggen, als er de ware feeststemming niet inkomt_. Daar ken

qen we de vereniging te goed voor. 
V/e wensen hen een goede reis, veel plezier en een goede thuiskomst 

toe. 
Aldus het Brabants Dagbla.d, 
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De Topscorerslijst • 
. 

Door zijn 3 treffers wist Wil Verheul zich naast Jos îlitting .. 
te schieten. Een zeer interessante ontwikkeling dus, 

We zien dus nu een gedeelde eerste plaats met 8 doeipunten 
door Wil Verheul en Jos vatting. 

Geheel alleen op de tv1e!3de plaats staat Wim Burghouwt me,t 
7 treffers. 

Op de gedeelde derde. plaats ontstaat ook al gedi-ang; 
Koos Ras voegde zich bij Wil v.d. Eyden, Ieder nu met 5 punten, 

Ver~er schoot Bert"Hendriks de topscorerslijst op met zijn 
2 goals van afgelopen zondag. 

DENK AAN DE TRAL"lING MAAR VERGEET OOK DE FEESTAVOND OP 

A,S_, ZATÈRDAG NIET Il I l Il 
•••• • • 
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Lens begon overdonderend, wat Laakkwartier bijzondGr verraste. 
Al na 5 minuten wist B. Hendriks na uitstekend doorzetten de stand 
op 1-0·te brengen. Onze tegenstanders.schrokken wakker en gingen in 

de aanval over; Toen bleek dat de Lens defensie veel aan kracht 
gewonnen had terwijl diverse goede schoten,door de.weer als vanouds 

keepende Rob de Waart, vakkundig werden verwerkt. Lens liet zich 
in deze periode beslist niet onbetuigd, doch de kansen bleven be
perkt. Kort voor rust kwamen wc toch nog onverwachts op 2-0 doordat 
K0os Ras met een prachtig afstandssçhot de roos trof. 
Na rust was Lens duidelijk de dominèrende ploeg. Door goede werk op 
het middenveld moest Laakkwartier zich in de verdediging terug
trekken. Helaas meenden enkele van onze tegenstanders onder deze 
druk te kunnen uitkomen door onbeheerst te gaan voetballen. Na een 
half uur spelen wist de Laakkwartier doelman een har schot niet 
geheel onder kontrole te krijgen en Bert Hendriks was er als de kippen 

bij om de bal met een flits het doel in te jagen. Heel even kwam 
Laakkwartier nog terug doch Keeper Rob de We.art stond op zijn post 
en stond geen tegen doelpunt toe. Kort voor tijd nog biina eon vierde 
treffer doch Tinus Zilfhout, alleen· voor ·de keeper, wist de uit
~tekende pass van Hans Zoet niet langs de goede kant van de paal te 
werken. Kort hierop floot de scheidsrechter voor het einde en had 

de ploeg van "Ome" Lou te Mey eon kostbare overwinning geboekt 
op het hoger geklasseerde Laakkwartier. Rest nog te vermelden, dat 
zowel Bert Hendriks als Gerard Looyestein op con goede coma-back 
kunnen terugzien en Hans van Dijk wederom een uitstekende v;edstrijd 
speelde, 
1,ENS 4 - PDK4 
Er is door dit elftal in deze wedstrijd zeer hard gewerkt voor een 
goed rosultaat. Toch hebben zij de j:unten aan PDK moeten laten, 
hetgeen grotendeels is toe te schrijven aan het zeer slechte plaats0n. 

Wim llurghouwt op0nde de score in deze wedstrijd middels een goede 
vocrzE.t van Lou Jansen, P.D.K. kwam hier-na spoedig gelijk al gebeurde 
dit Jan d0or een geluksgaaltje. ' 
Weer kwë;nen v;e via Wim Burghouwt aan de leiding doch v0or het rust

signaal wist PDK nog op gelijke hoogte te komen. 
In de tweede helft werd het al spoedig J-2 voor onze tegenstanders, 
d-'.)ordat een harde voorzet van de rechtsbuiten via het lichaam van 
een onzer verdedigers in het doel caramboleerde. 
Lens heeft hierna nog van alles gedaan om ten~inste één puntje 
uit het vuur te slepen, doch daar het afgeven alles te wensen overliet 
konden v1ij eigenlijk niet meer gevaarlijk worden. 

' 
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Vnn het wedstrijdfront. 
Van de vijf ·111.ens"-wedstrijden wisten ·alleen onze twee hoogste 
olftallen·tot·winst to komen. Onze voortrekkers bleven op het 
rechte pad door Demos met een 3-2-nederlaag naar de havenstad 

' terug te sturen. Wil Verheul verrichtte een hattrick. 
Onze tweede editie kwam tot oen voortreffelijke prestatie door· 
Laakkwartier (een sterke middenm,ter) met 3-0 royaal te verslaan. 
B. Hendriks 2x en Koos Ras zorgden hiervoor. · 
Lens 4 stelde hevig teleur door van de toch bepaald niet impo
nerende PDK ploeg met 3-2 to verliezen. 
Alle spelers van Lens 6 hebben gewerkt als paarden, maar konden 

·aan de 5-0 nederlaag tegen Kranenburg niets af doen. 
Lens 7 tenslotte verscheen mët invallers, hetgeen echter niet 
de oorzaak van de 1-0 nederlaag gen,oemd mag worden, 11 Good-old" 
Jan Linneweever zagen ~einde laatste minuut op een haar na 
het wel verdiende tegenpunt maken. 
LENS 1 - DE!AOS 1 
In een zeer sportieve en aantrekkelijke wedstrijd heeft Lens 
wederom een overwinning geboekt en wel op het Rotterdamse Demos: 
De wedstrijd zelf had een nogal sensationeel verloop. Reeds na 
5 minuten spelen wist Wil Verheul, na een foutje in de Demos ver
dediging, met een onverwacht hard,schot de score te openen 1-0 

-De Rotterdamse ploed leek even aangeslagen, waardoor Lens in die 
periode nog royael de kans kreeg de v0orsprong te vergroten. 
Domcs ·wist echter langzamerhand terug to·komen, waarbij vooral 

~de 2 razendsnelle buitenspelers van èe gastheren, volop de aan
dacht vroegen van de Lensvordediging, Een van de vele zeer ge~ 
vaar lij ka corners· vando Rotterdammers werd verkeerd II getimed" 
en het was 1-1. Luttele minuten later werd oen handsgeval van 
de Demos spil wat zwaar gestraft met een penalty. Wil Verheul 
plaatste zich achter do bal en dat befokende 2-1. · Demos raa:kte 

., 

wat van de kook en kroop de verdediging in. Vlak voor rust een 
schitterende omhaal van Wil Venderbos doch eveneens voortreffelijk gestopt door do uitstekende Demos doelman. Na de thee werd de v1edstrijè er niet beter op. Ongeveer oenkwartier na rust kregen we nog iets 
van sensatie te verwerken. Een d0or Dem.,s genomen corner op rechts 
ging via de achterste paal en de rug van W. Hansen het doel in. 
Stand weer gelijk 2-2. De RotterdamseLwas echter van korte duur · 
want ih dezelf'de minuut verrichtte Wil Verheul de hattrick. 
Verdere doelpunten bleven uit al kregen Wil van· Eyden on onze 
goalgetter van vandaag nog·enkelo opgelegde kansen. Uitblinkers 
van deze. zondag Loek Hendriks, Wil Verheul, de Rotterdamse goalie 
én de scheidsrechter, die een voortref'f'elijke wedstrijd floot. 
LE.NS 2 - LAAKKWARTIER 3. L'.vreugde In een snth~usiast gespeelde wedstrijd heeft Lens 2 eindelijk woer eens beide_ winstpuntjes aan do Hengel,,laan weten to behornlAn. 
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het Dommelbaorredurp 3 dagen lang op stelten te zetten en daar zijn 

ze op dit gebied wel iets gewend. · 
Als ik U dan nog vertel, dat zijn. vorig jaar op het kampioensfeest 

van D.W.s., tussen do grootste artisten van Nederland voor een Apol

lohal met 3000 mensen de topper van de avond waren, moen ik mijn 

hofkapel voldoende to hebben g0intr,)duceerd. 

Vrienden, Zaterdag zien wij elkaar in goede stemming; wilt U iets 

geks aan of op doen, graag. U zult niet de enige zijn. 

SP0RTT0T0, 

Alaaf 
Bierlantijn II 

Inmiddels ZJ.J n we aangeland bij Toto 15, die deze kec,r Vl•'.lrdt verge

zeld door Goaltips No. 7. Formulieren der beide prijsvragen moeten 

uitorlijk vrijdagavond op de bij U welbekende adressen zijn inge

leverd. Mocht U door een of andere oorzaak te laat op het betreffende 

inleverings-adres arriveren, dan kunt U te allen tijde tot 's-avonds 

22.- uur nog terecht op het Toto-Sekretariaat aan de Weimarstraat 

(i'h. 67). . 

Door sanering.splannen der Gemeente gedwongen zal met ingang van vrij

d~g a.s. de heer J. Hoornweg zijn aktiviteiton zowel als sigaren

winkelier en inleverings-adres van de Toto v0cr onze vereniging m0e- " 

ten beeindigen. 
Vanaf het ontstaan dor Sporttoto was deze bij de fam. H0ornwog in 

goede handen en het spreekt vanzelf, dat niet alleen Uw toto-sekre

taris met zijn medev1~rk0rs, maar tevens alle overige lèden van 

Lenig en Snel, U veel dank verschuldigd zijn. 
Als schrijver van dit relaas is het mij bekend, dat U inmiddels op 

geheel iets anders bent overgestapt en wij wensen U Mevr. en Mijnheer 

H0ornweg, alsmede ook Uw dochters, die hierin eon groot aandeel heb

ben, al •t mogelijke sukses toe. Nogmaals onze hartelijke dank voor 

de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. 

Mevr. Hoornweg liet ons echter met onze Totci niet "in de kou" staan 

en vond een harer collega's bereid deze werkzaamheden over to nemen. 

Vanaf 26 november a.s. (Toto 15 met Goaltips 7) kunt u·uw formu-

lier( en) inleveren bij : • 
Sigarenmag. \i'od. VI .R. Beij k-Prins, 

Westeindo 357 
In de December maand is een. ekstraatje altijd welkom en laat der

halve geen kans 'voorbijgaan. Vele guldentjes worden U toegedacht 

door: Het Toto~Sekretariaat. 



····a:eel"d;-··zitten wij nog steeds met het pröbleem; dat niemand zich 
heeft gemeld om 1 uurtje pe~ week de stencilmachine te bedienen •. 
Naast de mogelijkheden, die een adressograph-machine biedt;zoals 
.het adresseren van Lensrevues, het maken van ledenlijsten en kontri~ 
b~tie~witantios enz. maet men rekening houden"'mèt de tijd, die erin" 
gaat zitten in het bijhouden van de wijzigingen van de adresplaat
jes. Wil men efficiënt werken, dan moeten de vele mutaties, zoals 
adreswijzigingen, nieuwe leden en donateurs en afvoeringen dagolijks 
worden bijgehouden. Dit houdt in, dat men steeds nieuwè plaatjes 
moet laten slaan. Utt ·het .bcvenstaande zal het U duidelijk zijn,dat 
dit voel tijd vergt. Zolang wij niet over vo+goendo medewerkers kun
nen beschikken, menen wij, dat het niet verantwoord is tot aanschaf 
over te gaan en zullen viij moeten voortgaan mot het doen schrijven 
van genoemde Lonsrevuos enz,, zolang dit gespreid kan gebeuren. 

De Voorzitter ------------Van Sinterklaas 11 o..:'11 Kerstman naar v.-,etballer. 
Sinterklaas is alweer enkele weken het land uit. Vele pakjes hebben; 
zoals iecle:r; jaar,woer voetbalspullen als inhoud gehad. 11 Aah11 •••••• 
111 n paar voetbalschoenen" ••••• 11 dank U wel Sinterklaas"! 
11 Oh •••.•• !!! 'n shirt in do echte Lenskleuron" ••• 11 dank U, dank U 
Sititcrklaasje 11 •••• · ••• en straks onder de kerstboom • ; ; •• 
11 Wat een mooie lroci"perstrui Kerstman" onz. enz •••••••• 
Ja, inderdaad. Do Sint en de Kerstman zijn beste mensen. Ze willen 
hun "pupillen" op hun paasbest de sportieve'vijand lr.t0n bestrijden, 
Met schoenen, waarmee hard geschoten kan wÄFden. Met broekjes, smet
teloos wit en shirts in de kraakheldere korenblauwe kleur. Zoals hot 
Lonstenue behaart te zijn, ·Maar· z1.1dra·er cJaF.1 gevoGtbald is ••• Het 
veld was die keer dan niet z0 droag • • • • • • i,e schoenen verdwijnen 
in de voetbaltas, daarna het shirt, 1 t broekje, do kousen. Alles 
heerlijk · nder de vette 11 Lens-klei11 • "Jongens, de mazzel, tot vol
gende weok11 • Thuis wordt de tas in de kast gegooid 0f op zolder of 
waar dan ook. De andere week wordt diezelfde tas weer fier naar het 
veld gebracht. De voetbalschoenen bijna wit van de schimmel. Short 
en shirt niet zo smetteloos meer ••••••• Een nederlaag volgt! 
Misschien niet op tegenstanders, maar beslist wel op Uw voetbalkol
lega's, die wel fris en schoon ten strijdo zijn getrokken. De Sint 
of de Kerstman zullen in dat geval echt geen tweede keer voetbal
schoenen, shirts, kousen of keeperstruien schenken. 
Enkele wenken: 1. Haalt Uw voetbalplunje direkt uit Uw tas, 

2. Laat hot drogen en stop de vuilo spullen in dewas. 
J. Maak schoenen schoon en vet ze in. 

Het voorkomt bederf en·•····· schaamte. 
F.v.Dijk. -----------



____ -96 ··---------------------·----~~~------~ 

Wist u· ............ ? 

1, dat U ontbrak (buiten de aanwezigen natuurlijk)·op de bizonder ge
z~llige en goed bezochtç, Klaverjasavond afgelopen maandag ••.. ? 

2. !Jat Cor Nieuwenhuizen ook do Hollandse drank nog .steeds niet kan 
versmaden ? 

J. Dat' Lens ook in Brabant roec:s (,Toto populariteit gi,niet. (do kran
. ten staan or vol van)? 

4. Iiat Frans van Lijk met zijh kaartje voor Holland-Engeland niet 
verder is. gekomen dan Oegstt;eest on •• dat hij zijn geld niet te
rugkreeg? 

5. i:Jat het plafond van het klubgebouw weer wit is ? . --
6; I..at ~,il Ve~de:r:bos zijn aanstaa~è.o verloofde niet zó "bi tter11 vond. 

7. uat de sporttoto al menigeen gÓ}.ukkiG{er) heeft gemaakt·en dat U 
nnk tot de gelukkigen kan behoren •. 

,i~t U het niet ••• ,??? 
Dan weet U het nu .; •• JU 

'· 
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Lens 1 Zakagenda. 
, 24 dec: Vooravond van Kerstmis, Géén training, 

25 dec: Hoogfeest van Kerstmis. 
L 26 dec: Twe0de Kerstdag. 
, 27 dec1 Senioren 1 ·en 2; Junioren 1 ( vr. ) •· -
L: 28 dec~ Clubavond. · 
.• 29 dec: JuniorC'ntraining. 
,: 3 O dec: ·S0nio~ ,ntraining, pupillen train' :ig. 
,; ·31 dec: · _Qude.ja'l.rsavond • 
•• _1 ian.]962_: Nieuw.j;iarsdag! Gèon trainin[ , 

: HEDli.KT L . r.ENST !ll.E LEI,EN, DONATEURS EN DC'l ttTRICES EEl'! ZALIG 
KÉHSTFEEST_. 

OFFICIEEL • 
. euwe led 11 ·, 
·• Veorer- 17-6-1955 
C.Feitz 1-J2-1951 
1.Schmit z 13·-7-1951 

Drapenieragae.rdE 71 -
Cypresstraat 16( ..
Vredeoord 14 _. ,. · 

, Ballet~_;_ 
,. 30 : T .J .M.Holvenstoyn 

.tslagQF - ESDO-Lons 2-2 ---··--------
• Vel< , van ons zullen de kerstdagen eon 

•ven dom hun deelnemen aan de eredienst in 
,or deze :1erdonking geven we aan die kerken 
.ale sfo0r en wijding. Het lich-t straalt onr 
.tuur halen we er in en hot kerstgebeuren ir. 
uit in en rond een schapongrot. 

r Lepe betekenis en Wf!arde 
. nze kerkgebouwen. Bizonder 

n aap die eredi0nstcn spo
tegen, het groen uit do 
zijn uiterlijkheid boelden 

Ieder van ons beseft dan wel, dat het de 1rbij niet k:m blijven. 
nuit, deze kerkelijke viering zull'en wij mot' ,"are christelijke liefde 
. bev, 'genheid onze medemensen kunnen on moe te , tegemoettreden. Le· ware 
rstv; ,ring kan pas zalig. en zaligend zijn, F ! s we vrede brengen in het 
dden waar we staan, leven en werken. Die v: ~de komt er vaak ook pas, 
s we pen staan voor de vrede, die een ande· ons aanbiedt. 

Z wens.ik alle leden: de teams, het br,.tuur, leiders en kommissie
den, 1 •dewerkers en donateurs en totoledec 

z a 1 i g k e r s t m t s • 
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Moge er vrede komen en blijven voor ons allen. 

Gees_telijk Adviseur 
F.Kempen 

Alwéér afgokourd ! 
Redaktionele overpeinzing. 

Een vorig maal word in de Lensrevue al uitgebreid iets gezegd over:d€ door de bizonder vele afkeuringen ontstane achterstand in het komps~ ti tie programma van de elftallen uitkomende in de H. V.B. f,i'gelopen zot dag was hot~ zover, opnieuVI vond dri ,H.V.B. het nodig A!JLE terrednen onbospeelb~.~,r te verklaren, zodat WEER een wedstrijddag verloren was gegaan. Nu vragen we ons werkelijk af, of dit nu echt wel nodig,~ geweest, deze algemene afkeuring. Immers, bij de in de K.N.V.D. spele de elftallen waren er praktisch geen afkeuringen_ en die waren er echt wol govio"st, als de toestand van de velden zo deplorabel was gewees·t, als de B.V.D. do0r haar afkeuring deed vermoeden. Naar onze bescheide mening was de toestand van vele velden j.l. zondag zodanig, dat er oo voor de B.V.D. elftallen echt wel op te voetballen was geweest. En nu komen wc eens met een voorbe.eldje, hoe katastrofaal deze enorme achterstand gaat inwerken op het kompetitieverloop. Diverse van onze elftallen ingedeeld in do H.V.B. hebben zo'n 3 (b.v. Lens 3,5, 7. en J tot 5 wed.strijden gespoeld. Nemen we nu aan, dat er gemiddeld in een , doling 16 tot 1 wedstrijden moeten worden gespeeld, dan zien we, dat na overwogen ,te he bbon, dat we de maanden januari en februari· voor vrn bal rustig kunnen schrappen, zo omstreeks medio juni nog aan het voet· _ len zijn. 
En nu neem ik n06 aan, dat er in de maanden maart t/m juni geen terre: afkeurinGen meer plaatsvinden. ûie vinden er natuurlijk n0g diverse ki " plaats en d8n komen we helemaàl in het zomerseizoen te zitten. Het· :i:s daarom o.i. hoog tijd, dat de H.V.B. nu eindelijk eens gaat inzien,'di dit om de haverklap afgelasten van het hele programma hele nare gevoli gaat he~ben on dat zij er beter aan deed de gAplande rustc1agen op 27 < _cember en 3 januari a.s. te laten vervallen. Gerust hebben we al heel erg lane, ik mag wel zeggen lang' genoeg, en mochten de genoemde zonda§ voor voetbal geschikt zijn, dan zou de H.V.B. dus 2 kostbare wedstrijé dagen door do vingers laten glippen en daarmee de kans de kompetitie r enigszins op tijd af te sluiten, tenietdoen. 
Misschien iets tor overweging?. 
Voetbal als zomersport is immers voor elke rechtgeaarde voetballer iet verroeilijks en bevordert derhalve geenszins het plezier in het spel. Daarom, doe eens wat H.V.B. en voorkom dit zweetvootbal !!! 

De Redaktie. -------------------------
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All.IA: ··-· ,, .. -
J.Hodon ontvingen wc van onzo prominente speler uit yorvlogen jare·n het 

volgende blijde schrijven: 
Met dankbaarheid aan God en ~'rota vreugde geven wij kennis van de 
geboorte van oen· dochter en zusje. 
Bij het H. Doopsel ontving zij de namen: î.nna Maria 

,eiden, 7-12-1964 
oerhavelaan .. 14-

-0-0-0-0-0-0-

H.P.A.J. v/d.Spok 
M.C.P.v/d Spek-Prins 

) • Onze donatrice Bep Korte){aas verlooft zich op 2o Kerstdag mot Jürgen 
W. Reimold uit Keulen. · 
Vlij wensen het paar voel geluk bij deze belangrijke s:tap. Yorder laat 
Bop. ons hartelijk danken voor de 'banketlotter. 

--------------
SPORTTOTO. 

oals U uit de dagbladen zuit hebben gelezen, treedt op 1 januari 1965 
e nieuwe lotei·ijwt:t, officieel genaamd 11Wet op de Kansspelen" in wer-: 
i~. . . 
n verband .daarm('l,dO ·VJOrden ir.,.f[e Sporttoto oen aantal veranderingen aan
obracht, diG i;if.wij~en van clG. tot dusverre geldende. Hieronder geven wij 
n hot kort deze veranderingen aan. Wij verzoeken U hiervan goo~e nota 
o nemen. ~1. 

) Hot aan óén winnaar.uit te ke,en bedrag in één prijsvraag vtordt.maxi
maal Fl. lCJO.OC~,--- schoon (Fl. 117,647,06 minus 15% loterij-.:bólas-
t.ing). · · . ,. ;:• ,·· · ... · . , . ., . . 

) V.'lor ten hopgste 5 niet·-gespeelde wodstrijdon golden vervangende uit
slagen, dia tevoren door een kommissie van deskundigen worden'· vastgo-

. steld. . 
) · LE INLEG r,Oii,;T FL. 0,60 PEtl 2 KOLOMMEN mot eon maximum van ., KOLOMMEN, 

•· dus me:t ingang van Toto 20 geldt:.' 

2 kolommen: Fl. 0,60 plus Fl. 0,10 Vjor formulier 
·t, kolommen : Fl. 1,20 plus Fl. 0,10 voor formulier 
6 kolommen : Fl. l,~·,o plus Fl. 0,10 voor f'ormuli0r 
' kolommen : Fl. ;2,/4.0 plus Fl. 0,10 voor formulier 

0rder dolen wij to Uwer informatie nog mede, dat in de· maand januari 
:en Goaltîps-prijsvraag zal plaatsvinden,. 
)cel dus vanaf heden iedere week mede, want Fl. 100.000,- valt niet te 
irsmaden • 
• ·ettige· Kerstdagen en een in alle: opz::.~hten voorspoedig 1965 woi•don U · 
oegewenst donr 

.-

to-SG kre tar:i.aa t · 
T oM, .. _ J agB:::•_,. __ 

• . ... 
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ES10 - Lens: 2-2, 
Deze met spanning tegemoetgeziene ontmoeting vond plaats op een uit
stekend te bespelen terrein. In de eerste helft leek het er aanvanke
lijk op, dat beide partijen zich beperkten tot een terreinverkennen, 
zo rustig werd er gespeeld. Beide ploegen bleken aan elkander gewaagd. 
Le sfeer veranderde toen de Esdo-midvoor Reedijk na 25 minuten een 
fraai doelpunt produceerde: 1-0. Lens liet het er niet bij zitten en 
werd van lieverlede gevaarlijker. · 
Na 35 minuten kreeg Wil v.Eyden, naar rechts gezwenkt, do bal toege
speeld, Eon klein tikje mot het hoofd maakte zijn aanvaller machtelooi 
waarna onze contervoor con vrij veld kreeg. Zijn effektvolle voorzet 
vanaf cornerhoogte, deed d0 bal via de verste staander in het doel 
belanden: l-1, Lens bleef in de meerderheid. Een tweede doelpunt zat 
in de lucht. Helaas viel dit vlak voor rust aan Esdo toe en Viel, toen 
een dekkingsfout in onze achterhoede de bal bij de Esdo rechtsbinnen 
Wiezer deed belanden, die C::er.rop een schot loste, dat Kees v.d.Beek 
machteloos maakte: 2-1. 
In de pauze gaven onze spelers te kennen, dat zij niet van plan waren 
zich ter slachtbank to laten voeren. En inderdaad, Lens kwam na de thE 
eerst goed los. Flitsende aanvallen met snal van plaats verwisselende 
v~:irhoecle-speler's stelden de thuisklub-verdediging voor soms moeilijkE 
opgaven. Met groot elan wierpen_ onze jongens zich in de strijd. Esdo 
moest zich in de verdediging terugtrekken, alhoewel enkele van haar ai 

vallen niet van gevaar waren ontbloot. Zelfs ontkwam het Lens-doel ee1 
enkele maal aan doorboring. Eerstens, toen onze doelman in de doelmonc 
ter aarde lag bij eon kort, doch heftig thuisklub-off"nsief én in het 
geval, toon do door5cbroken midvoor, alleen voor Koes staande, hard ir 
zijn handen schoot. Naarmate de tijd verstreek, werd de spanning gro
ter. Het was duidelijk, dat /Ben van beide ploegen een doelpunt wilder 
toestaan. 
Reeds verzoende vriend en tegenstander zich met de 2-1 score, totdat 
Gerard Verhaar, die or anuers overdacht, vijf minuten vóór het einde, 
in hot middonve~d de bal to pakken kreeg en tussen drie verdedigers ir 
zich met eon paar handige manoeuvres wist vrij te spelen om hot leder 
daarna, via oen zich op de bal verkijkende keeper, in het net to zien 
verdwijnen: 2-2. Na nog enkele emotionele minuten blies de beste man 
van het veld - do beer v.Bordowijk - beide elftallen huistoe. 
Door dit resultaat toonde ons elftal, mede gelet op het vertoonde spel 
in de tweede helft, dat hot voornemens is, zijn bescheiden kans op oer 
kopplaats in de afdêling te oohouden. Vooral de mentale kracht, die hE 
na de rust tot uiting bracht, dient te worden toegejuicht. 
Hopen alle rechtgeaarde Lensers, dat onze voortrekkers in de resterené 
wedstrijden minstens in ;;olijke mate hun huid zo duur mogelijk zullen 
verkopen. Wio we8t, ·of de eindstand in deze kompstitie nog een léuk 
feest tot geyolg hooft. Want in Voetbal is ALLES mogel' 'k 

--------------------
1

J ' d .B. 
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TRAINING SELEKTIE GROEP. 
In verband met de weersomstandigheden gedurende de wintermaanden is de 
volgende regeling van kracht. • · · 
1) De training gaat altijd door. Bijeenkomst klubtent om kwart over ze-

ven precies. · 
2) Op de trainingsavond wqrdt besloten, of er voldtraining is, training 

in dè duineh of in het gymnastieklokaal aan de Herschelstraat. 
3) In verband mët; punt 2 )' worden de navolgende spelers uitgenodigd om 

aan do selektie-training deel te hemen: 
C.v.d.Beck, R.Blok, H.Dietz, J.v.Dijk, vi.v.Eydon, B.Hcndrichs, H.Ja
cobs, J.v.d.Knaap, G.Looyenstcin, J.Ras, H.Rooduyn, H.Hakot, R.de· 
Waart, M.v.Zilfhout, G.Kemperman, R.Roodbol, J .Meyer, \\.Venderbos, 
B.Steyn, W.Verheul, G.Verhaar, -J,Zoet, v;.Stoové, L.Riemen, H.Kempor, 

4) Zorg op tijd aanwezig to zijn, dáar niet op laatkomers kan worden ge
wacht. 
Bij verhindering tijdig bericht aan: 

Dhr. A.v.d.Boogaardt. · Tel. 32.32-95 
Dhr. C.Franke tel. 66.05.55. 

Topscorersli.i st. , 
Veel is er natuurlijk niet veranderd_, daar alleen ons eerste in de arena 
verscheen. 
Gerard Verhaar schoot zijn eerste doelpunt tussen de palen·en voegde• 
zich daardoor bij de topscorers. Exaequo bezet.hij de laatste plaats: 
Wil v/d Eyden werd door zijn aandeel' in het gelijke spel tegen Esdo een 
wg belangrijkere gegadigde. Achter J.Witting, \'i,Verhoel en W,Burghouwt· 
bezet hij nu alleén de vierde plaats mut 6 treffers. 

F.v.D. 
-----------·----

PRCGRP.MMA SENIOREN VOOR 27 december 1964. 
14.00 uur Lens 1 - P.D.K.l Veld l Geb.l Lok. 6-4 
12.00 uur Lens 2 - G.D.A,3 Vèld l Geb.l Lok. 5-3 

De opstellingen: 
LENS 1: 
C.v.d.Beek)· H.Dietz, G.Kemperman, H.!Îaket, W.Hansen, H.Rooduyn, W.Vender
bos, W.v.Eyden, ll.Verheul, G.Verhaar, L.Hendrichs. 
Reserves: R.de Waart, J.Witting, J.ZÓet. 
LENS 2: ; 
R,de Waart, 17,Stoové, H.Kemper, J.v.d,.Knaap, J.v.Dijk, J.Ras, H,Jacobs, 
M.v.Zilfhout, Th.v.Kleef, B.Hendrichs, J.Zoet.· 
Reserves: G.Looyestein,. L,Riemen, A,Verbarendse •. Leider: dhr.L,te Mey, 

Afschrijven vóór Vrijdagavond 9 uur bij dhr. L,de Boer, Noorderzijde 53, 
tel. 66.J6.69. 
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-- Voorlopig programma voor Zondag 3 januari 1965: 

14.30 uur Moordrecht 1 - Lens 1 
12.00 uur Scheveningen 2 - Lens 2. 

PROGRilM!l!A JUNIOHEN VOillt ZOibAG 27 DECEMBER 1 6 
11.30 uur HDS 1 ~ Lens 1 (vriendsch. Terrein Houtrust. De opstelling: 
A.v.d.Leeuw, W.Verbarondse, D.v.d.Steen, f,Schouten, H.Mesker, C.v.Egmond,·G.Raaphorst. J.Englobert, F,Mosker, C.v.Daal, J.Heins. Ros.: H.Rothkrans. I.oider: dhr.A,v.Gastel. Samenkomst: 11.15 uur op het IIDSterrein. 
ATTENTIE JUNIOltEN EN PUPILLEN l 
Training: In de Kerst- tn Nieuwjaarsweken is er maar eèn.beperkt trai· ningsprogra:mm, , Voor· de· A-klassers ii, er op 24 en 31 decombc geen training · Op donderdag 7 januar. · a.s. gaan we hier weel met de traini. ; door. 

De D-klasse-t. iining op dinsdag 29 do ,mbar gaat alleen dool als het vold io goo 15"E>kourd (7 .-- uur: · 
C.l.heeft op 2 dcc rater en 4 januari ,ièn training. 
c.2.beg:i.nt ·weer op · januari, evenals l. ,3. 
De pupillontrainin, op woensdag 23 dccc; 1ber is nog normaal. Op 30 dccem:xir worc" G er alleen getraind als het veld .is · gócdgckcurd. ___ _ 

KLAVE\lJ/,S;;RIVE: Do laatste a'\' Jnd werd de hoofdpri. s behaald door do heren Brussel en v/d Steen, de tweede prijs door d, heren de Haas en van Zon, en de troostprijs, br.itorÏ aller verwacht:iJ,'-'., door de heren _Pql;l_lS on Drost. · 
Dci""oindstand na vier avonden l.iidt als volgt: 
1. H,Dietz-P.Durghouwt: 20191 
2. Hr.en Mevr. Burghouwt: 19266 
3. Mevr.v.d.Vcldo-Mevr.PacquÓ:19254 
4. Pecters-v.IG.ccf: ;19227 
5, v .d .• Steen-Bru.sscl: lÜ957 
6. Heren Blok: l-~64.0 
7. Franckc-v/d. Maatcn: 1,1623 
2. Hr.v,d.Vcldo-PacquÓ: 13002 
9, de Haas-van Zon: 17G72 io. Hr.en Mcvr.Kras: 17358. 

ll. F. en W .Burghouwt: 1 7713 
12. Keet-Bartfai: 17465 
13. Hr.en Mevr.,îanssen: 17215 

14. 
15. 
16. 

Wij 
hun 
tot 

Hr.en Mevr.Mesker: 
Te Mey-Vonderbos: 
Poels~Drost: 

16951. 
16'367 

· 15004 

danken alle a~nwezigen voor 
trouwe opkomst en hopelijk 
spoedig weerziens. 

De Kontaktkommissio. 

-o-o-o-:o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R.K.V .V. 11 Lenig en Snel" 
Onde, redaktie van: P.Burghouwt, F.van Dijk en A.Poels 

Do: 31 dec: 
Vr: 1 jan: 
Za: 2 jan: 
Zo: 3 jan: 
Ma: 4 jan: 
Di: 5 jan: 
Wo: 6 jan: 

38e Jaargang No. 18 31 december 1964 

Lens' Zakagenda. 
Oudejaarsavond. Geen· training. 
Nieuwjaarsdag,' Geen training. 
Junioren 5 en 10; pupilleri'l en J. 
Senioren 1 en 2. 
Clubavoncl. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining, pupillentraining. 

--------------------- . 

# 

HET BEsrUUll Y,ENST ALLE LEi,EN, i,CNi,TEURS, I,ONATrtICES EN MEuE\'iErlKErlS 

EEN GELUKKIG EN V0}1tS?OEi,IG 1965. 

OFFICIEEL. 
i:n ballotage: 
~p. JO~ J.J.M. Helvensteyn 24-ll-1953 Lunterenstraat 33 

Afscheid Hr, Praalder. 
ûp 23 ·c1ecembQr j .1. heeft de heer W.Praalder afscheid genomen van hot 
onder~1ijs, na gedurende 45 jaar hieraan zijn beste krachten te hebben 
gegoven, .waarvan de laatste 35 jaar aan de I;pn Bosco-D .L.O. school. 
Dat hij in deze kringen een zeer gewaardeerd man was, is op deze af
scheiqsdag nog eens duidelijk naar voren gekomen door de waarderende 
woorden van het schoolbestuur en het hoofd van de school, de heer 
J. van der Kley, die o.m. het volgende zei: 11 We gaan je markante per
soqnl~jkheid missen en je rake opmerkingen. Geen statistiek zal onze 

'waardering uitdrukken. Maar wij, als insiders, weten, wat je hebt ge
presteerd om de klas het zijne to geven". 
Deze wo~rden van een ·oud-vnörzitter over een nog ouder vonrzitter van 
onze :vereniging zeggen voldoende over do kwaliteiten en de prettige 
persoonlijkheid van de heer·Praalder. Naast het onderwijs mocht ook 
de v0etbalsport zich in zijn belangstelling verheugen. Zo gaf hij lei
ding aan het schoolvoctbaltoornooi in de Paasvakantie en zullen velen 
zich nog zijn aktivi teiten voor onze vereniging herinneren. In de ja-:' .. 
ren vijftig heeft hij gedurei:ide 9 jaar hst voorzitterschap bekleed en·· 
bij het 40-jarig bestaan in 1960 vervulde hij de funktie van voorzit- .. 
ter van de feestkommissie. Ook Lenig en Snel heeft reden genoeg om nog 
eens met dankbaîheid teru13 te denken aan alles, wat de heer Praalder 

\ 
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voor onze vereniging heeft gedaan. -

r,e Redaktie. 

V,IBIA, 
Nieuwjaarswensen. 

Een voorspoedig nieuwjaar werd ons reeds schriftelijk toegewenst door de Vo, 
bal vereniging Esdo en door Wim _ilademaker 'v,inuit Madrid. 

Oudejaarsavond-overpeinzing. 
De laatste restanten van de kerststollen, de kalkoenen en de plumpuddingen 
zijn nog ma?r nauwelijks mot do grootste moeite verorberd, of de oliebollen 
wachten ql weer op ons om onze magen op een volgende krachtproef te trakte
ren, om als het ware voer de 11 finishing touch" te zorgen van de aanval op 01 
ze lichamelijke konditie. Grijnzend vanuit hun ontelbare zwarte O0gjes word< 
~ij aangevoerd op schalen, die blijkbaar het hele jaar niet in gebruik zijn 
vanwega hun onhanteerbaarheid. Maar voor do oliebollen is geen schaal te .. ·5rc 
hoogopgestapeld komen zij ieder jaar hun opviachting maken om ons zo zalig m, 
lijk haar ons uiteinde te laten glijden on niemand, die aan hun uitdagende ( 
verleidelijk glanzende ogen weerstand kan '.)ieden. Edoch, de diepere beschou1 
zal in de grijnzende pupillen nog iets hool anders ontdekken, namelijk een, 
kere ironie, alsof zij zich,moor dan het slachtoffer· zelf, bewust zijn va)), 1 
verraderlijke uitwerking. En U raadt natuurlijk al, Vlie in deze dagen de grc 
sto klappe:i krijeen. Le voetballers natu..1rlijk, want deze kategorie krunpt.i1 
deze periode vaak met onb0speelbaro vo:).don, waardoor zij· noodçedwon,;en enig< 
v1Cken op non-aktief worden 1,estold on c1e oliebollen dus nog zwaarder gaan w, 
gon. Mogen we dus .de spolers van Lons 1, 2 en 3 voor de Oudojaarsavond de vc 
gondÖ raad meegevon: Bedenk dat, wanneer te schalen w~rden aangedragen, nie1 
U een aanval doet op de oliebollen, maar do olie bollen op U. Lnn kunnen wij 
met oon gerust hart hoel Lens een prottise oudejaarsavond on een vocrspoedi1 
1965 toewensen. 

Namens de Redaktie, 
Eon oliebolleneter (uit het viorde). 

De Geestelijk Adviseur, de leden van het Bostuur,.overige Kommissies, spe
lers, donateurs en trouwe supportGrs, wordt oon zalig 1965 toegowehst. 
Moge het komende jaar, waarin Lens zijn 9e lustrum zal vieren, in alle op-
zichten oen sportief jaar zijn, · 

PROGRAM~A SENIOrtEN VOOR 3 januari 
14,00 uur Lens 1 ?,0.K.l 
12 .00 uur Lens 2 - G.V.A.3 

De opstellingen; 

ECO. ------
1965. 

Vold 1 Geb,l 
Veld 1 Gou.l 

Lok .. 6-4 
Lok. 5-3 
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ENS 1: 
.v.d.Deek, H.Diotz, G.Komperman, H,Haket, 11.Hansen·, H.Rooduyn, 

'. Venderbos, W. v .Eyden, W. Verheul, G. Verhaar, L.Hendrichs. 

:eserves: R.èe Waart, J .v/itting, J .Zoet. 

ENS 2: 
t.de Waart, w.stoové, H.Kemper, J.v.d.Knaap, J.v.Dijk, J.Ras, H.Ja

:obs, M.v•.Zilfhout, Th.v.Klee·r, D.Hendrichs, J.Zoet. 

leserves: G.Looyestein, L.Riemen, A. Verbarendse. Leider: 

:hr .L. to Moy. 
lfschrijven vóór Vrijdagavond 9 uur bij dhr. L.do Boer, No-rder

djde 53, tel. 66.fl6.69. 

/OORLO?IG 
'.4.30 uur 
l2.00 uur 
L4.0C uur 
L4.00 uur 
L4,.0C uur 
l2 .OC uur 
L2.oc· uur , 

PnOGR!J"\1Mi, 10 J ANUAHI 1965. 
: Mocrdrecht 1 - Lens 1. 

Scheveningen 2 - Lens 2. 
; L.H.C.7 - Lens J .. 

Lens 4 - Quick 7. 
: 1.R.D.R.-k.2 - Lens 5. 
: Lens 6 - Westerkwartier S. 
: B.M.T.4 - Lens 7. . 

· L<?ins 8 ( nog niet bekend) • 

-, -------------------- -

Je·Juniorenkommissio wenst alle junioren en pupillen on hun ouders, 

alsmede do heren elftalleiders en alle andere medewerkers van harte 

aan zalig on voorspoedig 1965. 

PitOGRl\i'\!MA JUNIOrtEN EN :i'U?ILLEN VOOR ZATEï0AG 2 J M'fUiûU 1965. 

2 .JO uur Lens 5 - Vies tor kwartier G l L 5/3 V 1. . 

2.00 uur Westerkwartier C 1 - Lens 10 Terrein Duinlaan. 

1.00 uur l',esterkwartier P 1 - Lens P 1 'l'errein Duinlaan. 

l.OC' uur Westerkwartier ? 3 - Lens P 3 Terrein iJuinlaan. 

;;E·OPSTELLINGEN: · 
LENS 2,:· R.Bruggemans; M.v.Veen, H.Verheugd, 'l'h. Druins, H.Hoth.,;, 

krans, F. v .B'lheemen, i{.Eykelhof, Th.Brochard, J .Gebben, 

H.Brandenburg, D.Brandenburg. Res.:,: C.Vervaart, il.Janssen. 

LENS 10: als bèkend met H.Stevens. Hes.: J.Schouw, P.v.d.Aar. 

Samenkomst: 1.30 uur Thorbeckelaan hoek Laan van Meerder

Vo'.lrt. 

LENS P 1: als bekend (met R.Hoefnagol/. Ros.: G.Bloks, F.Dissel-

" 



106 ----------------------------------------------------dorp. Samenkomst: ~-3Q uur Leywe,g !,ook Haagweg. Leider: dhr. A,v.Gqstel. 

LENS P 3: Th, Booms, J.v.d.Ende, J,Keetman, G.Trommelen, F.do Kloyn, H.Wouters, c.stapol, P.Heynen, B.de Haas, H.van . Dam, ·c.Blom. Res.: .&.Jungschliiger, W.Engleber~ •. · 
Loidur: dhr. J .v.d.Knaap. Samenkomst: 12.30 _uur_ Leyweg heok H •"')_a:gwec. 

Tussen 11.30 uur on 12,00 uur kan onder nummor _33.99.00 worden go1nformeerd, of dezo v10dstrijden doorgaan. Ook bij een beetje vorst of een beetje sneeuw is het niet uitgosl0ten, dat er nog iets doorgaat. Boven· dien is het nog mogelijk, dat er een beperkt reserveprogramma voor deze elftallen is, Bel dus in ieder geval 1 ~-

Pupillentraining. 

Met ingang van 6 januari a.s. zijn de pupillentrainingsgroepen als volgt samengesteld: _ Groep l(begint op het veld om 2.30 uur of in de zaal om 1.45 uur): G.Bloks, F.Cabben, F.~issoldorp, J.Disseldorp, P.v.Doeveren, L.Egborts, P ,de _Haan, i? .HëÖrema, R.Heim ,- il..Hoofnagel, P .Hop, H.Liofferins, T.,tosodik•.rdjc, C,Schrover, G.v.d. Velde. 

Groe.P._~(begint op hot veld om 2.30 uur of in de zaal om 3.30 uur): H.v.Borlo, C.Blom, It.Dos, H.v.~am, W.Englebort, J.Keotman, H.Pechler, H.Rimmclzwaan, H.Schutte, C.Stapol, G.Trommelon, P,Verhoosen. H.Woutors. 

Groe.P._J komt pas weer in aktio als er op het veld kan worden g~traind. 

SPOiiTTOTO. 
De laatst-geplaando gelimiteerde Toto-prijsvraag à Fl. 50.009,-- kon, gezien do weersomstandigheden, goon doorgang vinden. . Toto 19 zal worden vcrspóolcl'op 3 janûari 1965 en op 10 janu~i a:s. komt Toto 20, gebaseerd op hot nieuwe reglement, aan bod. U zµlt dus, wat de 11 Tototon" betreft, not:; oven· geduld moeten betrachten. Namens al onze Toto-medewerkers EEN VOOHSPOEüIG 1965 toegewenst. : 

Toto-Sekretariaat 
J .J .M. Jager. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Weekblad van- à.e R.K.v.v, ":Lenig·, en Snel" 

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

3:Je Jaargang No 19 
=======---=-===--==--===== ========,--===--=---=======-

Lens' Zakagend,j,, 

Ma: 4 jan: Lens Kerstboomverbranding. 
Do: 7 jan: Juniorentraining, 
Vr: 8 jan: Seniorentraining. 
Za: 9 jan: _Jtilf;5·;·6', 7, 10, 11, 12,en Pup.1 

Ze: 10 jan: Sen. 1 t/m 7;Jun. 1,2,3 en 8. 
Ma: 11 jan: Clubav1.nd; juniórentraining 
Di: 12 jan: Junio.:-entraining. 
Wo: 13 jan: Seniorentraing;pupillcntraining. 

Do: 14 jan: Jtµri.orentraining, 
Ma: 1 8 jan: Maandelijkse klaverjasavond, 

Za: 30 jan: Jaarfeest. 

LATEN WE ONZE CLUB GROOT MAKEN DOOR DADEN EN NIET DOOR WOORDEN ••. ·• 
( Nieuwjaarsspreuk) • 

REDACTIONELE OVERPEINZING. 
Na de cha.mpagneo••·••··••o 

W8cr is een jaar voorbijgegaan en opnieuw ligt een nieuw jaar,een 

neg r-nbeschrevcn blad,voor ons. ,fat zal er dit jaar op dit blad 

dat 19t5 heet voor ons aller Lens worden opgetekend? Hoe zullen 

0nze elftalhm hGt er dit jaar van af brengen in een nu al ,·ngekend 

. vaak onde'.rbroken o-ampetitie? Zal de bij zo velen WE;)l erg diep sla

pende- clubliefde eindelijk eens ontwaken en ~ich ui ten in_ een gro

tere ·aotiviteit? Het zijn allemaal vragen waarop we uiteraard n~g · 

geen antwoord weten. We hopen natuurlijk allemaal. dat onz'e elftal

len, en ,1vel speciaal Lens 1 en 2, het goed zullen doen en eervolle 

plaatsen gaan innemen. Van onze andere teams hopen we natuurlijk 

ock op goede res«J.taten gesteld tenminste dat deze competitie uit

gespeeld.kan worden. Eertse voorwàarde·voor goede prestaties is 

echter __ e_,m ·gocide voorbereiding en juist die dreigt zo vaak, vooral 

bij dé lagere· elftalJ.·en,in. het ged_rang te raken. Nu kunnen we ons 

dit. de laatste wek.en we'.L ·indenken,met al die feesten sta.at je hqoffd 

meestal niet naar trainen •. Nu .. deze drukke weken we.:,r voorbij zijn 

lijkt het cns raadza3JJj.i(l'e_ diyerse, ti;jdens de feestdagen opgedane, 

P.ondjes vet er af te trairieri en. weer langzaam in condi;tie te komen, 

Dan pas liggen góede resultaten jn het verschiet waarop we echt zo 

van harte hopen, Ook hopen we dat Lou_ te Mey dit jaar niet een 

--



! 

"une-man show" op het gebied van clubliefde hoeft te geven. Wat 
meer activiteit onder de leden en 1965 ;1al be§llist een goed jaar 
worden. A.P. 

De kleine club! Dt kleine club is de club waar men niet hoeît te 
verwijzen naar de vocrverkorp bij de bekende adressen •••••.• 

VARIA "f;. .• : . ,, .. 

Zoals gebruikelijk cntyingen we weer de-nodige Nieuwjaarswensen van 
leden,oud-leden,donateurs,donatrices en-andere spcrtvrienden.En wel 
va.n: dhr. en mnvr.Franke-Bcm; dhr, A.Bogisch;de· fam;J~Bontje ;dö fam. 
Juffermans;dhr, F. v,Dijk en Mej. L. Versluys ;d.~r. en Iiwvr. J. W. Disseldoxp 
de fam.A.v.Luxemburg;dhr.en mevr,Janssen.Verder z~jn er zeer velen 
mondeling,Lens,een zcm· ·.•oo;•spoedig en suksesv'öl 19@i5 'komen wensen; 
Aan al diegenen wordt uiteraard·ook door het.bèstuu;r van Lenig en 
Snel een Gelukkig,voorspcefög en sportief Niei,\V Jaár t~,egewenst. 
Laten we hopen, da'.:; al deze wer.sen. in vervulling gaan, .., 

De kl'eine club! De kleine club is de club waar men wel verwijst n-:ar 
de bekende pooladressen,cmdat zij het geld ze goed kunnen gebruiken! 

" 
• Kersbvumverbranding! Zoals gewoonlijk is·ook·dit jaar de Lens'kerst-

·bbóm"o:J? kundige wijze verbr,md dc-~r Wil Venderbos en Tinus Zilfhout. 
Daar hebben ze dan ook een heel jaqr voor geoefend.(Red.) . , . 

~ TOTO . . 
Nu vr:î.jd;.,.g a, s. to-~o 20 c-:id~r: de nieuwe voorwaarden start verwii.chten 
we een grote toelcop van onze· "pcolers".Immers,de_ hoofdprijs van 
F.100.000.- is nu wel helemaal de mcëite waard en.verhoogd zeer ze
ker ,de aantrekkelijkhe:;.'à. van _de totu. We hopen dan ook dat dit. voor · 
vele gelegenheidspoolers een stimulans mag zijn om elke.week een 
gokje te wagen, 

Toto-·secretaris 
Klaver,iasavond, '> 

{l.lle _klaverjasminnendè Lensers worden i1itgenodigd oln op Maandag 18 
Januari weer eens hun krachten met elkaar te komen meten. Had U de 
vorige keren weinig sukses,laat ~-echter niet weerhouden. Vrouwe 
Fortuna is U deze keer vast gunstiger gezind.Il C t t .. -. · · e on ac ccmmissie. 

· . Instructies inzake legitimatiebewijzen. . . 
In de Sportkrcniek van Maandag 4 Januari lazen wij het volgende: 
11V6ó1· de aan'!ang van de .w~dstrijden dienen dé aanv:::e~·ders de legiti
matiebewijzen met een ingevi'.ld wedstrijdformulier aim de scheids
reahter in diens kleàdkamer te c verhandigen en da:Îl.ma in aa.>iviezigheid 



PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 10 ,januari 1964. . ,. 
12, - . uur Westerkwartier 1 '- Lens 1 Terrein Duinlaan 

13.45 uur Rava 2 - Lens 2 Terrein Zuiderpark 

13,45 uur Verburch 2a - Lens 3 . Terrein.Poeldijk 

13, 15 uur de Adelaars 1 - Lens 8 . Terrein Guntersteynweg 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 

Lens 2 

Lens 3 

Lens 8 

A,v.d.Leeuw,W,Verbarendse,D.v.d.Steen,P,Schouten,H.Mesker 

C.v.Egmond,G,Ra~phcrst,J,Englebert,F,M~sker,C.y.Baal,J.Heins. 

Res,J,Ccbben. Leider:dhr.A.v.Gastel, Samenkcmst;11,40 uur 

op het Westerkwartierterrein, · 

J.de Waart,H.v,Leur,J.Groothuizen,C,v.Boheemen,J,Verhaar,N, 

Koot, R. v ,Akker, F, Straathof, G,Cràma,R, de Groot ,J .• Lukassen. 

Res,F.v.Bohoemen,Leider:Br.Theoticus.Samenkomst:1,30 uur 

ingang Rava--VVP terrein; 
R,Overtoom,M,Broeke,J. v ,Dissel, J ,Jehee,E. Degener, P,J!i?J.ven

stein, F.Neeoke ,G. Y!Jelirands, W. Eykelhof, R, Brandenburg;A~ ile 

Brouwer.Res,J.janssen.Leider:dhr,M.Neeoke.Sa.menkcmst:1,- uur 

ingang Lensterreiri. · :.,,· .~ , · 

, H,Egberts ,J .M-:.Clder ,A,Duym,B,Epskamp,L. Jungschläger, J. v. il-, Zalm, 

R.v.Broekhuizen,H.Hassing,H.Crama,J,de J0ngh,F:Herremans. 

Res.P.de Bruyn.Leider•dhr.P.Epskamp,Samenkomst:12,30 uur 

• Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. 

PROGRAMMA JUNIOREN EN PUPILLEN VOOR ZATERDAG 9 januari 1965 

3, - uur Quick 6 - Lens 5 ·, Térrein de Savornin Lohmarilaán 

3,- uur Lens 6 - Wilhelmus 6· G 1 L 5/Jj V 1 0 

3,- uur Lens 7 - de Ooievaars 3 G2 L 6/4 V 3 . •,, · 

3,- uur Lens 10 - G.D.S,7 G 1 L 6/4 V 2 
Lens 11 zie res. programma: - ... 

1,45 uur Lens 12 - Velo 12 G 1 L 6/4 V 1 

1,45 uur Lens comb, - Lens P 1 G 2 L 5/3 V 2 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 5 R.Bruggemans 1M,v,Veen,H.Verheugd,Th,Bruins,H,Rothkrans,F.v. 

Boheemen,@,Vervaart,Th,Brooharil,J,Cobben,H.Bra.ndenburg,D, 

Brandenburg,Res.J,Schouw.Leider:dhr,A,v.Gastel.Samenkomst: 

2.45 uur op het Quickterrein, 

Lens 6 R.v,Berlo,T.Heersohop,J,Nuyèn,H,Suykerbuyk,J,Welling,R.v,Bo

heemen, K. v. Velzen, A. Kortekaas,A, Janssen,J. ',1ebbers, R.Eykelhof. 

Res.P.Murkes. Leiiler:dhr,H,Dietz, 

Lens 7 A.Vervaart,F,de Winter,J,v.d.Ley,H,Verbarendse,J,Blok,J,Holt, 

R,Blok,H,Mejan,C,Rooduyn,G,Stevens,R,de Jong.Res.H,Overbeek. 

Leider:dhr,A.Blok, --

Lens 10 als bekend met H,Stevens,Res,P,v.d,Aar,Leider:dhr.J,Borsboom, 



Lens 12 B.v,d.Lans,A.Tinnenbroek,G,Bruinsma,L.de Jcngh,F.v.Baggum, P,de Vries ,·L.Huis,R. v. Wassum,H.Eggers,R.Peters ,L. v.d. Velde. Res.C.Grimbergen,M,de Wit. · Lenscomb. P .Mil tenburg, R. Kraan en, B. de Vries, C. Lamot, R. Bogisch', H. Rientjes, A, Fei th, G. Kuypers, C. v. Deelen, T .Hoek, G, Vervaart. Res. G. Vredeveld,P.de Haan. Leider:dhr,A.Bogisch. --Lens P 1 P,de Haan,L.Egberts,R.Höefnagel,P.Heerema,C.Sohrover,G.v.d. ·Velde,P.Hop,T.Resodihardjo,F.Ccbben,J.Disseldorp;H;Lieffering. Res'.G.Bloks. Leider:dhr.A.v.Gastel. 

. 
' ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN: 

Afschr·ijvingén:vrijdagavond tussen 6.30 en 7,.30 uur aan dhr. A.v. Gastel,Tcmatenstraat 166,tel 33.99,00 RESERVEPROGRAJ.iMA: . Ïn de za.11, Marterrade 14,leider dhr.A,v.Gaste1(dit ·gaat alleen door als cnze velden afgekeurd zijn). Om 1,45 uur:Lens P 1 en G.Blc.ks,F,Disseldorp,P.v.Dceveren,R.Heim. Om 3,3Q uur:Lerts 12(behalye R.v.,fassum)e11 A,Ha.n:brook,G,Vervaart,H._v •. ,, · -H~lst,A.Feith,en T.Sohmits. 
In de· zaal Herschelstraattleider dhr,J .Borsboom(dit gaat alleen door als onze velden afgekeurd zijn) Om 2,- uur :Lens 11 en A,Jehee,B.v.d.Sprong,R.v.W~ssem,G.Duivensteyn, J .Kaandorp. · · ·· ·· · · 
Om 3,30 uur:Lens 10 en P.v.d.Aar en R.Fortman. 
Bij alle groepen moeten de jcngens 10 minuten ·'voo·r tïjd aanwezig 

~ zijn. 
Jl)'CO • 

. " ·. . . 
. ·• 



van de sèheidsrechtet> het ruilformulier te tekenen.Vóór de"wedstrijd · 
vergelijkt de scheidsrechter-de tegitimatiebewijzen met•het•ruilfor
mulier.Op de geldigheidsduur ván de legitimatj,ebeitijzen zal streng 
worden toegezien.In-het;vervolg·aal in de middencirkel de namen af
geroepen worden door de arbiter.De namen dus voorkomend op de legiti
matiebewijzen.Hierbij zal dus uiteraard ook de foto vergeleken worden 
die voorkomt op het legitimatiebewijs,!Jier zal strikt de hand aan 
wc>t·èen gehcmdén. De scheidsrechter. behcudt het ruilfo:tmul:i.er tot na 
afloop van de wedstrijd. Slechts in enkele uitzonderlijke· geye.llen 
zal het "administ:.:atieve gede~lte" van de ·match plaats vinden in he-t · 

· kleed-c.q.clubgebouw. ,De contFolé zal plaats vinden•in'gezelschap 
van de aanvoerder van de tegenpartij.Bij het ccmpleteren VD.!1 een 
elftal .,f ,bij -het -vervangen, zal d:l?e completant cf invaller -zljn J.e-:-· 
gi tir::etiebe.7ijs ~ p cl.at moment -a?_'"l de ccheidsrechter m-:,etc1 o ve:-han-
dige:i. Alléên de legitimatieb:,wijzen,vo0rzien van een plas-1:islaag en 
geelkle,irig zijn geldig. Voor de jmlioren · zijn geldig de o:r?anje GOm
petitiek:i.a:?:'ten. 

O:ffioiële berichten aft;::üast1.nge'1 wedstrijden via .k. 1l, P, c·fl. Radio 
Vrijdagavonden,via A.N. P. cm 18.00 of 19 .oo uur:zaterdag'3cmp.Arnatcuro 

K,N, V.B.en afdeling. "" 
Zaterdagmorgen:Vara cm ~0.15 uur:zaterdagcomp,Amateurs K.N.V.B,en afd. 
Zaterdagavonden:A.N ,P ,cm 18.00_ of 19~00 uur·: Z'Jr..dagccmp.Amateurs 

K;,N.y,B.en afdeling. 
Zondagmorgen:· A.N. P. cm 8.00 uur:.zor,dagcomp.Amateurs K.N. V.B. en afq.. · 

. '. uit ••• de Sportkrt,niek -4-J-~965 

-------------~--'--'-" ~ ~ .. :-

De 'kleine club! De kleine club is de club die ncoit in ·de krànt komt, 
tenzij de penningmeester er met de kas v"andoor gaat ... ;! 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG·19 JANUARI 1965 
14.30 uur Moordrecht 1 - Lens 1 
12.- ·uur Scheveningen 2 - Lens 2 
14.- uur Len!, 3 - H.D.V.3 
12.- uur Rijswijk 5 - Lens 4 
12.- uur te Werve 3 - Lens 5 
12.- uur Lens 6~- Tedo 3 

:Bens 7'·en 8 vrij. 

te Moordrecht. 
"Duiiihorst"Buurtweg 

Veld 1 Beb.1 lok.6/4 
Sportpark"Irene''Rijswijk 
v."Vredenourghweg Rijswijk 
Veld 1Geb.1 lc~.5/3 . 

DE OPSTELLINGEN: . 
Lens 1 

Vertrek: 

C. v. tl.Beek ,H,Dietz ,G.Kemperman,H •. Haket, i7. Hansen,H.Rooduyn, 
·1,1. Venderbos, W. v.Eyden, "ll. Verheul ,G. Verhaar,L,Hendrichs. 
Res. R.de ~iaart,H.Zoet,M-.v. Zilfhcut. ·· 

13.00· uur per bus vanaf café Hierck,Apeldoornselaan. 



Lens 2 R.de_ Waart,W.Stoové,H.Kemper,J.v.d,Knaap,à.v.Dijk,J.Ras, 
H.Jacobs,M.v.Zilfhout,Th.v.Kleef,B.Hendrichs,J.Zoet. 
Res.R.Rcodbèl,A.Linneweever.Leider:dhr.L.te !Jey. 

Lens 3 G.Halleeri,J.M0yer,H.Nieuwerihoven,R.Blok,B.Steyn,C.Peeters, 
J.Witting,F,Burghouvrt,G.Looijestein,L.Riemen,J.v.Kleef. 
Res.M.Suykerbuyk,N.Drabbe,A.v.Luxemburg.Leider:dhr.Riemen Sr. 

Lens 4 P.Gulikers,L.Hanssen,C.Veldink,F.v.d.Beek,N.de Gruyter,R. 
Schlüter,P.Burghouwt,F. •/ubben,J .Brussel ,L. Janssên, W.Burghouwt. 
R0s.@.v.Gein. 

Lens 5 A.Verbarendse,P,Davis,M.Heerschop,F.v.Dijk,J.Veldink,A.Klein
Bretler,J.v,Bussel,J.v.Dissel,J.Jager,G.Jehee,J.Brochard. 
Res,J.Holt, 

Lcms 6 Th. Suykerbuyk, F .Duym, Th.v.:Comburg,A. v. Weers,A. v.Egm~nd,J .de 
Boer,J.Helwig,F.Vcelbehr,T.Keet,A.v.Schie,R.Gelauff. 
Res.A.de Jong,J.Groeneveld. 

Afschrijven: vrijdagavond v66r 21.00 uur bij dhr. L,de Boer,Noorder-
zijde 53,tel. 668.669 

Vcorlcpig programma voor zondag 17 _ januari 1965 
Lens 1 - H.M. S.H. 1 Lens 4 - Quick 7 B.M.T.4 - Lens 7 
Lens 2 - Rava 2 D.H.B.R.K.2 - Lens 5 ·Lens 8(nog niet bekend) 
·D,H.C.7 - Lens 3· Lens 6 - We,sterkw.8 · 

De navolgende spelers,waarvan het l0gitimatiebewijs op 4-1-65 nog 
niet werd terug ontvangen van ede bond,dienen alsnog zelf een legiti
matie med0 te brengen,te weten N.de Gruyter,W.Burghoum,M.Heerschop, 
F.v.Dijk,J.Voldink,A.v.Wecrs. 
Vècrts dienen alsnog vcor·een keuringsbewijs(eventueel voor hen die 
in militaire dienst zijn•een bewijs van de militaire- co~mandant· 
waaruit blijkt dat er geen b0zwaar bestaat tegen het beoefenen van 
sport) zorg te dragen, de spelers:·c.v.Gein,A.v.Schie,L.Martens(evt 
duplicaat keuringsbewijs) ,T.Keet,N.Osse, W,Hansen. 
Een pasfoto dienel'.l n<,g in te leverènrn;Eggers,T,Keet,C.v.d.Geld. 

. · E.C.O. 

MOORDRECHT _1 ,; LENS 1 
De voor a.s.~ondag,vastgestelde wedstrijd. van ons eerste elftal, 
vindt te Moordrecht plaats:De reis gaat per bus.Supporters(Sènioren( 
F.1.50,junioren en pupillen F.0.75 · 
, • ·, • ? • ; 

Junioren en pupillen programma voor zaterdag 9 en zondag 10 januari 
zie inlegvel. 



DE LENSREVUE 

'We{3kblad van .dB RK V .V\ "lenig en Snel" , '· • . · . 
-=====-===;::=== _, ====. =7== :=. = .. --- .. =-===-------=-=--------

38e Jaargang no 20 131 j anuar.i 1965 
-- .. ·' .. -------- ' - . ------- - -- ,:-----------. ----------==---=:; 

.ü ~ . Lens • Zakagenda. 

Do: 14 jart; 1Jtlniorontraining 

Vr: 15 jan: Soniorontraining 
Za: 16· jan: Juniorcm 5-6-,-7 on 11 t/1!1 16;pupillort 1-2 on_ 4 ·• 

Zo: 17 jan: Sonioror,i 1 t/m, ·7; junioren 1-2-3-8 

Ma: 18 jan: Klaverjasdrivè;clubavond on juniorentraining; 

Di:19 jan: junir.rontraining · ' · · 3 
· 

Wo: 20 jan:"S'eniorontraining en pupillc..ntrsi,ining 

Za: 20 foll: LENS-C.ARNAV At"'in de roods bckcndo Brabantdo sf oer 

' 
OFFICIE°EL · 

Uitsla.gen SonLoren: Schèvcningon 2 -
,Tunj_oren: Qiti.ck 6 - Lens 5 
Lens 6 - Williöiriius·6 

Lons ·2 4 •· 1 f 
0 - 5 
·0 ·~·1-

Lens 10 - G.D~S. 7 · · · · . · ·6 2 

Lens 12 '- Voio 12 6 - 0 · 
Lens comb,' '- Lens P 1 0 -, ·4(vriondsch) ·. 

.:, ' , .. 

.1 

Zatordai,: 23 januari Lons-Jaarfoóst·te·vieren·in ons clubgobcuw, 

dus niet do 30c,zoals aanvankelijk foutief voimol.d door do redactie, 

Dansmuziek van do Rythmical. Stars mct(-Vorschoruirrig;do redactie) 

.el.oct:;-onisch orgel. ~ 

Rodactionolo cïvorpoinzing; . ) 

Er :i,s zondag woer ··eens een wodstri·jd gespoeld dqor con Lens-scnio

ronolftàl,Lons 2 om proc;os to 'zijn, En wat voor oen wedstrijd •••• 

oon aan alle kanton ·rammelond ·"tiifcicd6 was volkomen kansloos togen 

crori al evenmin· erg mmpo:mê'rond Sclievoningon, do ui tsHlg van 4-1 in 

ons nadeel 0J.iegt or trouwens bepaald niet oiil.; Do wijze waar6p do:Zo 

·•fikse nederlaag tot stand kwam is,irolgons ooggotuigcn,ronduit be-· 

schamend.Do· meeste spelers toondon con volkomen gebrek aan conditio 

terwijl ook balbehandeling en.poE1ii;iospol ho.cl voel to wensen over 

lieten.Dit kan alleen maar worden vo.roorzaalct door ONVOLDOENDE 

TRAININGSBEZOEK. ! Deze uitspraak berust op feiten !. Een nauwkeurig 

bijg,ohoudon·}ijst vorm.oldt dat, slechts een klein aantal van doyoor 

Lens 2 gesecteerde spelers regelmatig de training bozoe]ct, De rest 

gelooft hot uel, blijft thuis ,Ën v:l.ncit iiöt _-dán ·nog vreemd dat het 

niet ·goed gaat · o~k ! Nu ráakt. echter b,et ge9-uld van. de ,E,C 0I1 · TC 



uitgoput,on zullen or maatregelen genomen gaan worden. Hopelijk ziJn 
die niet n~Jig,wanneor or weer regelmatig de training wordt boztcht 
zullen zo achterwogo kunnen blijven, Wc hLpcn hot in belang van 
Lens~, want hot WJrdt nu hrog tijd dat er punten verzameld gaan 
worden en dat kan alleen met con constant on goed getraind elftal. 
Mannen van Lens 2,luat zien dat jullie echt neg wol van goede wil 
zijn! A,Pcols 

DE SPORTTOTO 
Op hot mpmcnt dat dit stukje kopy w,rdt samengesteld vragen wc ons 
af cf do eerste de beste beschikbare toto-ton wol iemand ton deal 
zal vallen.Zes gelijke uitslagen in do eerste acht wedstrijden lie
gen or niet om. Hgo hot ook zij a,s,zondag valt or weer een bedrag 
mot vijf nulletjes t_c verdienen. U m'-<akt kans hierop doc;r het groene 
toto-biljet nc 21 gedateerd 9 on 10 januari 1965 in to vullen on 

· uat hot belangrijkste is bij c_cn van cnze inlovoringsadrossen af to 
goven, De eerste toto-ton hoeft roods voor con record-inzet gezorgd 
en dit zal ongetwijfeld nog velo malen gebroken kunnon r1orden ,mn
nccr U nckolijks blijft modospolen, 

T~to-socrotaris. --------------------------
Do kleine club is do club. , •• , .•••••••.••.•• , • 
die 1c Langs do lijn altijd wol con paar lange stekken hoeft liggen, 
cmdat or ·1angs hot veld altijd wel een sloot lcopt en or altijd wel 
een bal in die sltot lmgt. ___________ _ 

2o Waar do la.den van ontrouw worden boticht,als zij ëëns con·këcr 
'vergeten do pool in to_lcvcren._______ · 

3c Die sierlijke bierglazen verkopon,('mdat zij anders guëngeld heb-
ben op hot jubileumfeest, ____________ _ 

4o Vlaar jcngetjos va.n olf,tw1ialf jciiir niet oorst oen proofwcdstrijdjc 
bnhoovcn to spelen cm to tonen of zij binnen redelijke termijn rp 9 
verschillende manieren con_bal_kunncn_afstrppcn. 

5o Waar.&c u.a.nvoordor van hot 4o elftal door de ponningmoestor orn
st~g WO:\'dt cndcrh~udon,omdat hij vorige wook zo dom·was cfficiool to 
protostoron togen_do toekenning van hot 2o doelpunt van do tcgonpar
tij,torwijl hij toch had mooton weten dat hot protesteren not als do 
kQffïo,do margqrino_otc,woor_duurdor_is geworden. · 

60 Waar do zelfde aanvoordor voornoemd in hot hardstikko donker ach
ter hot dool n~ar do reserve bal loopt to zoeken terwijl do rost van 
do ploeg al oen half uur onder do douche staat.(nou ncu:ocn douche 
nog wol,rod,). , _______________ _ 

7c fbarin de andere spelers zo lang mogelijk de ongelijke strijd to
gen het cpkomondo buikje trachten vol to houden. 



~ . ' .. ' . : . ' , . . . ' . ~ . ~- -. _. -. 
Bo Dio vrijwel nooit over con gtdnsro.chtèr.. oqschikt,maar .. êr toch ·· 
wekelijks in slaagt do roglementdire lJboto van F. 2. 50 to on·Ü•pen, 
door 30 seconden voor de aftrap. oen·· tócvalligc voorbijganger vrien
delijk maar beslist oon_gronsrechtervlag in_de hand te duwen. · 

9o.l7aar men altijd weer iemand strikt om anderhalf uur in do ,mek . 
als een orgeldraaier aan do sten~ilmachino to zwengelen. · 

10e,Troost U mot do gedachte dan LBNS waaracµtig geen kleine club 
is ••••••.••••.•• ! 1 ! 

WAT-KAN EEN TRAINER MIJ NOG LEREN ! ! ! 
Ja je hebt gelijk.De tr iner kan jou niets loren!Dat zou ook uel erg 
gemakkelijk zijn.Je gaat enkele 111Uandon trouw naar de training en je 
kunt voetb,ülen. Vleet je nog hoc je vroogor in de eerste· klas van de 
lagere school schrijven hebt geleerd.Je begon mot schuine streepjes 
te znttcn,welke in je schrift als voorbeeld stonden afgedrukt,of op 
het schoolbord door de onderwijzer waren getekend.En zelf maar oefe
nen,soms mot de tong tussen de tanden.Bij betweter moest zelfs do 
onderwijzeres zijn hand vast hcudon.(Zou hij npg wol willen) Toch 
hebben ,m allemaal schrijven gcleerd,mooi of ·mi.ader mooi,maar ue 
kunnen het or moe doen. Gaat het bij voetballen niet precies gelijk!, 
De trainer kan je alle oefèningen voordoen.Je zult het zelf moeten , 
laren.Hij kan je daarbij helpen,zolfs door je voèt of lichaam in do 
juiste stand to brongcrt.Maar de rest laat hij aan je zelf over. 
Natuurlijk speelt de aanleg hierbij oen grote rol.Is hot echter 
noodzakelijk dat wo alloraa.al oersto elftallÓrs wordon?Het komt er, 
maar opaan om do mogelijkheden, die in elke speler zi tton, zo goc,d · 
mogelijk te •ntwikkelen. Dat kost opoffor~ng en iiaspanning.Do vol-
doening over het geleerde is dan ook des to groter. · 
O,dio .eerste weken kunnen toch zo moeilijk •zijn·.Dat steeds maar weer 
herhalen van dezelfde oefeningen.Jo zou:riu oiridelijk wel eens echte 
oefeningen uillen gcian doen.Gaan we nog oven terug naar school-.--

. Bij do eerste los zaten we al achter in ·ons ):loek to kijken.Daar werd 
het pas intoressant.Good,dat het aap-noot-mies-onz,or zo ingepront 
word.lfo .. waron• anders aan dia latl.tsto lessen :niet toegekomen. 
Hot is dus geen gebrek aan kunnen van de trainer,dat hij do basis
oefeningen steeds woor laat ropetercn.Voor hij verdor kan gaan moot 
jo do bal,spelonderwijs,kunnon stoppen.Jo moet mot do bal kunnen 
dribbelon,zonder dat dozo buiten je bara.ik komt.Jo moot de bal kunnen 
on durven koppen.Niet de bal op jo hoofd laton komen on dan maar af
wachten wa2-r deze terecht komt.Er bij het koppen richting a}ID weten 
to gevon,on de snelheid bopalon.Hoevool uren je daarvoor nodig hebt 
is moeilijk to borokonen.Het zijn or boslist volon.Allcen do uren on
loiding van do trainer zijn beslist onvoldoondo.Jc zult or ç,ok zelf 



' nog heel wat aan moeten doen. Beginnen 
met be]Jangstelling gevolgd worden door 

dus! Je vorderingen zullen 

Betweter • • 1 r • --------------------
VARIA ,' . . · · -·--·Met grote ·vreugde en dankbaarheid aan God geven Dhr.en Mèvr. 
Jager k'ennis van de geboorte van: hun· zöoiï Eduardus. Een groot voet
baller ligt voor Lens dus in het :verschiet.Zoals d,e ouden voètba.:tlen, · 
voetballen d.e jongen .••••• ! · 

Vergeet U de klaverjàsdrivè niet a.s.maandagavond in ons clubgebouw? 
Er zijn weer schitterende prijzen bij elkaar te kaarten. Er wordt gespeeld met "losse matèn";.. .. .. ·· ·· · 

Reeds nu kunt .. U de .datum vairt· notèrên vöór het· komend13 Lens' carnaval
fest'ein.Het .belooft' groo'ts te worden en de Brabants.e leut,Lens reeds welbekend,zal weer lustig en weelderig vloeien. Zaterdag 20 februari 
kunt(en moet)U,uw carnavalspak voor .de dag halen. 
The Ce;I.lar Jumpers, depopulaire "Lensband" ,wensen alle Lensers .een . voorspoedig en gelukkig 1965. Namens heel Lens een suksesvol(vooral 
op muzmkaalgebied •uiteraard)· een voo.rspoedig Nieuwjaar toegewens't aan The Cellar Jumpers. · ·· ' · 

, Nog enige U:ieuwjaärswensen:de fam.,J.'v.Luxembu;rg-Lagerwey wenst het. 
bestüur,on de vere.üging l'en voorspuedi.g en gelukkig.Nieuwjaar. 
Een Gelukkig. 11iei,,wjaar van de SSV. Demcs voor heel Lens en tehslçtte 
een Zälig Nieuwjaar vàn èor de HeE;>r: en famil;ie. Dat al deze wensen 
wederkerig zijn s:prof}<:t vqor zichzelf'< ... - '· . -------~---------7---- . Vergeet lJ vooral het LENS' jaarfeest niet· vp zaterdo.g 23 januari! l ! 1 ! , .. _ ,van ·he~ weds1;p,:jdfr0nt . • . . . • . . ·_, 
Lens ·2 heeft'op een u\tstekend bespeelbaar Duiilhorst beide punten aan 
Scheveningen mc.et~ri :j.aten. Hetwas·een triest geheel!:. Een puur slecht 
spelend Lens en een vieze druilregén. Dat Lens er geheel niet aan te 
pas"kwam,laat de uitslag duidelijk zien.Wat er bij Lens ontbr~,,w.as. 
bij de Scheveningers ten v0lle·aanwezig.Conditie,tempo en direct spel 
velde Lens mei 4-1.Het enige ,tegendoelpunt ontst0nd uit een penalty, 
genomen <j.oor Theo ·,van Kleef. De vroegere goalgetter Tinus y.Zilfhc,ut 
mi:ë!te jammerlijk de ,kans o.m de stand een wat draaglijker aanzien te 
geveii,door een penalty i,n de handen• van de prima Scheveningse keeper 
te schieten.Ach,Lens was ,tC1en ,reeds reddeloo~.; •· •• Er'•zal heel wat 
mceten gebeuren en gEjdaan worden ~m Lens 2 van de onderste ,regic.nen 
V[eg'te halen. ·een·Oppertunist • 
De .. Topscorerlijst.; •••• 

.. 
Theo van Kleef' bracht zijn aantal op ·5, ein gaat hierdoor ock '.tot _de 
·''kern". van de LenS''topscorere beli-Jren. Verder geen v,edstrijdEzn;géen doelpunten. •------'~ . • ---- -- _____ · · · 



PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 17 JANUARI 1965, ·, . . ,. 
14.- uur Lens 1 - H,M.S.H.1. ,· Veld 1 Gèb·:·1.1~k-;aÏ6/,4·;, 
12 • .:. uur Lens.2 .c RÁVA°'2_: .. ;·. Veld .. 1 Geb.t-lokaál 5/3. 
· ,. - uuz: ~~-H.q. 7 - Lèns 3 uitgel)telcJ.. · · ,. ·_· • . ,' : , . , , . _· .. 

14.- uur Lens 4 ·.c. Quick 7 .. t · Veld. 2 Geb,2 1,okaal ·5/3. 
14.- ··uur D.iI.B.R;K.2 - Le.ni/5 ., :spqrtcóinplèx Ockenburgh 
12.- uur Lens 6 - Wesiletkwarlièrl:î Veld~,Ge1i,2:16káal,5/3 . 
12 • .:. uur B.M:T,4-- Len~ 7 ..• '. . Terrein J.!.M.T.Hengeloiaan. 

· Lens s is vrij.·· · · · 1 • · • · ·, ;: •. • 

DE O PSTELLI1lGEN: . · . .. • .· ': - · . . . . . · . . . ,, · : 
Lens 1 C. v.d.Beeï,H.Di_~ti;. ,G:•'K.~IllP€JI1Îl~.,'.:iI-l:l.ak~t-, W .Hans en; H. Rooduyn, 

W. Veriderbos, w • .,,.Eyden, W. Verheul,G. Verhaar,,L.Hendrichs •. · . 
Res.R.de Waart;J;Zóet,i.f:.v~Ziifhqut. , .·. : - .: ··· ·--~ ··· -

Lens 2 R. de Wàart-, W. Stoóiré, R. Roodbol ;·J ._v. a:Kn'an:p·, J ,:v .Dij_1:, J. Ras, 
H.Jäëóbs,M,'v. Zilfhout, Th. v.Kleef ,IÏ.Hëna:I"ichi,", j .zoot'.: 
Res. H. Kemper, A'. Linneweever:. Leider,-dh;i:-. L_. t·e )!ey; •. · · 

Lens 3 G.Halleen,J .MéyeI",H.Nieuwennov'en,R.Blok,B.Steyn,C.'Peeter.s, 
J. Witting,F .Burghouwt,G.Lcioijestçin, L,Ri!"ll'en,J ,.Y .Kleef;··. 

· Res.M.Sriykerbiiyk,N.Drabbe: Leiêler:dh·r.' Riemén ·sr. : ... ·"·· ' 
Lens 4: P.Guii-l<'eI"s,L.'l!ans'sen,C. Ve1.àink:,F;~.d.13e'ek,N. de' ·Gruyter, R. 

Schlüte_I" ,P .Burghquw:t ,·F, Wubben', J .Bruss(Ä, ;L."JBl.ls·serr, W .Burg
houvrt. Res~A. v. Egmt:nd( 2x) R,,Gela:~ff( 2x) ' . ·• ' . . · . . 

Lens 5 · A.'lerbare1_1dse, P.fia.,yis ,~.Heèrl'!c~dp,F, v.,pïjk,J ,V,eld:i.nk,A. Kléin 
Bretler,-J:. v.l3u1asel; J·. v:.Dissel,J .Ja.geI",CJ:.Jehèe ,J ~Brochard. 
Res.J.HdlÏ,H.Latî: ··· .. · ·. ' ... : . . . ... · .. 

1 
.• . 

Lens 6 Th:SuykéI"ouyk,F,Duym, Th. y .Dcmburg,A. v. Wee_r\J ,A, v.Egmond, (2x) 
· J.de BceI",J·.Heiwig-,_F. Vc,elb~hr, J .GI"cieneveld,J:~Hol 'h,R.Gelauff 

(2x).Res;A,de Jon~1~;~arnhcb:qi1 ''. :'..' , . . ' .• ::, •• , . 

Lens 7 J .Fri~ters ;J .Botn:,A·;.k'rol,J.v. Westing1_R:Beck:~r,lj],·Löwen"ltein, 
· H.Naastêp;i.d, fl.. v .Luxemburg, R. Wüsti)f.'eJd ,A;HoppenbrouweI"s·,H. v. 
Westing. · Rès.A'.Pbel_ey~D!y.Ltèshout::, . . .... ' : 

Afschri,iven: vrijdagavond vóóI"'21.00 uur.bij dhr.f;.de
0

BÖ~r,Noorder
ziJde' 53:,tel.6.68;669. ~ .. 

. -----------------~~--
VOORLOPIG' PRoG.MMi~:voÓR ZONDAG 24 1 JJ1NUARI,J965 

. • • • • . l 

. , 

14.30 uur s-,M,V.1-Lené 1 · 14.-· uur'Celeritas 6 ·_ Lens 5 
12.- uur Archipel.-3-;-Lens 2 '· ·. 12;.:., uuI" Lens 6..:R.K.S.V.M:2 
14•.-:-.•:\l\lr Lens 3-,R.V.C.6. .12;- 'uur··D.V.C.3-Lens 7 · 
12 • ..: uur Ocievaars 2-Leri.s 4 15.- -1:-ur G.n;s.7 - Lens 8_ ·. 

ATTENTIE 
Ncginaals wordt dê spel-er~ ~rop ge~eien,cl'.at-zij tenmënste 15 minuten 
vÓÓI" de aanvang van de wëdst"i'i;id wa.11raanzîfz'ullen deelnemen,aanwe
zig dienen te zijn in de kleedka:me~.Spelers·die aan deze wens'van de 
ECO geen gevclg geven belopen de kans eventueel dvor een reserve-
speler te werden vervdngen. · 



Herhaalde kennisgeving. 
Een keuringsbewijs of een ..ct'schrift daarvan(eventueel voor hen die 
momenteel in militaire dienst een bewijs van de betreffende_ccmmandant waaruit blijkt dat er geen bezwaar bestaat tegen het beoefenen 
van sport)dienen zo spoedig mogelijk aan het wedstrijdsecretariaat in te zenden:C.v.Gein,L,Martens,T.Keet,N.Osse,W,Hansen,J,Linnewweve 
Een pasfoto wordt nog ingewacht bij .(Oornoernd secretariaat van: 
W.Eggers,T.Keet,c.v;d.Geld,Met uitzondering van W-.Hansen die thans K.N.V.B.speelt kunnen de overige spelers niet eerder worden opgesteld voordat am1 bovengenoemde verzoeken is voldaan. 

--------------- ------ EGO,. PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 17 JANUARI 1964 
12,30 uur Celeritas 1 - Lens 1 Terr€in Leyweg 
12.- uur G •. D.A.2 - Lens 2 Terrein Ockenburgh 
13.15 uur Lens 3 - V.V.P,3 G 2 L 6/4 V 3 
14,30 uur Lèns 8 - S.V.H.1 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: . 
Lens 1 A.-,.d.Leeuw,W.Verbarendse,D;v.d,Steen;P.Sch9uten,H.Mesker, 

e.v. Egmc,nd,G.Raaphorst, J .Englebert,F.Mesker,C. v .Baal, T ,Hein: 
Res.J.Cobben. Leider: dhr.A. v.Gastel 
Samenkomst:12.10 uur op het Celeritastèrrein. 

Lens 2 J.de Vlaart,H.v.Leur,J.Groothuizen,C.v.Bohemen,J,Verhaar,N. 
Koot,R:de Groot,F.'Straathof,G.Crama,P.Helvensteyn,J.Lukas
sen.Res.F,v.Boheemen(2x) LÓider:Br.Theoticus. 
Samenk~~st:11,45 uur ingang Sportpark Ockenburgh. 

Lens 3 R,Oyertoc?m,N,Broeke ,J .v,Dissel ,J ,Jehee,'E. Degener,J .Janssen, 
F.Neecke·,G. Ysebrands, W,Eykelhof ,R.Brandenburg,A.de Brouwer. 
Res.D.Brandenburg(2x) L~ider:dhr.N.Neecke. · 

Lens 8 H.Egoerts,J.Mulder,A,Duym,B,Epskamp,L,Jungschläger,J.v.d. 
Zalm,R,v,Broookhuizen,H,Hassing,H,Crama,J,de Jongh,F,Herre
mans.Res.P.de Bruyn. Leider:dhr.P,Epskamp. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG ZOC 16 JANUARI 196§ 
3,30 uur Vredenburch 6 ~ Lens 5 Terrein v.Vredenburchweg 
3,30 uur BI.Zwart ~ - Lens 6 Terrein.Dr.Mansveldkade Wassen. 
3,30 uur Velo 8 - Lens 7. . Terrein te Wateringen 
3,30 uur Lens 11 - Celeritas 13 G 1 L 5/3 V 1· 
2.15 uur R.V.C,15 - Lens 13 Terrein Schaapweg Sportp.Irene 
2,15 uur Lens 14 - H.D.V.6 G 1 L 6/4 V 1 
3,30 uur Lens 15 - Quick 16 G 2 L 5/3 V 2 
3,30 uur Lens 16 - Tonegdido 6 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: zie volgende bldz, 



Lens 5 R,Bruggemans,M,v,Veen,H,Verheugd,Th,Bruins,H,Rcthkrans,F.v, 

B•:ieemen( 2x) R. Eykelh~f, Th:·Brcchard, J. Cobben, H,Brandenburg, D. 

Branden burg( 2x) ·• Res. E,Bakkers, P. de Jcmgh. Leider: dhr.A, v. Gastel 

Samenkamst:3,- uur Veluweplein; · 

Lens f R.v.Berlo,T.Heerschop,J.Nuyen,H.Suykerbuyk,J,Welling1R.v.Br~ 

heemen, N.N. ,N.N. ,A.Janssen,J. 'ilebbers,C. Vervaart. Res,K, v. Velzen 

A,Kortekaas,Leider:dhr,H.Dietz.Silmenkomst:2.15 uur Leynkamp 
de la ·Reyweg. ' · · 

Lens 7 A,Vervaart,F.de Wintor,J.v~d.Ley,H,Verbarendse,J.Blck,J,Hclt, 
R.Blok,H.Mejan,C.Rooduyn,G,Stevens,R.de Jong.Res.D,Hclt,J,Cr,l

pa.Leider:dhr.A.Blak.Sa.~enkomst:2,45 uur in~:mg Lensterrein. 

Lens11 B~j:,ustenht'uwer, J ,Schouw, C.Grimbergen,H. Stevens-,B.Kool,H.Over

. :beek,B. Hoogeveen, Th, Hoefnagel ,A. Luscuere, H.Bijsterveld,A,Bil

derbeek.Res, W.Kee-tman, P.l,!urkes. Leider: dhr. P.Huis. · 

Lens 12B.v.d.Lans,A.Tinnenbroek,G.Bruinsma,L.de J~ngh,F,v.Baggum,P.de 

Vr:j.e·s ,L.Huis, R. v. Wassem,H.Eggers,R. Peters, L. v. a; Velde. Res .M. de 

'r1it.·samènkomst:1,50 uur bij de hoofdingang' van Ä.D.O. 

Lens 13C, Groen, G.Duivesteyn, R. Kr ... ~anen, B. de Vries ,A. v .Essen,B. v.d; 

Sprc,ng,Th.Janssen, P.Klein Breteler,A.Hambrook,A.Jehee,G.Vervaart 

Res.A.Bcuchier.Leider:dhr.J.Scho'uw.Sámenkomst:1,40 uur Hengel<'>

laan hoek Loevesteinlaan. 
Lens 14E,v. tl.Broek, F. v .d.Berg,C,Liunct,H.v.D('mburg,R.Pogisch,P.de Haan -

Th.Thomassen, T.Hoek,J .Käand<.rp,G. Vredeveld, C,Blok. ( 2x) 
Res.P,Mar..iers(2x)H,Dankers(2x)Leider:dhr.A,Bogisah; 

Lens 15P,Miltenburg,H,Hckke,H.Dankers,(?.x)P.Manders(2x)W,S'Oholtens, 

H.Rientje.s,P.Blanken,J.Demeyer,G.Kuypers,F.Klink,C,v,Deelen •. 

Res.C,Blok(2x) Leider:dhr.C.Kras. · 
Lens16 E.v.d.Broek(2x)P.Bremmer,A.v.d.Ley,C.de Gra.à.f;p,,i,Dijk,M,Kop

penol,J.Schutte,Th.v,d.Kley,N.Dijsselbl~em,E,de Grcrt,J,Jans-

sens. Res.N.Hoefna{!elo Leider:dhr. J .Wi tting. · · 

PROGRAMMA PUPILLEN VOOR ZATERDAG· ·f( JANUARI 1964 ........... . 

Lens P 1 als vorige week.Res.J.v.d.Ende,G.Trcnitnelen;'LeidEr:A.v.Gastel 

Lens P 2 R.Bos, H. v·. Berlc,G. Bloks, J\.Jungschläger,H. Rimmelzwaan, R,Kc,cke, 

F.Disseldorp, l'I.Englebert ,B.Klein Bretel er, R.v .d.Horst, P.v~ 

Doeveren. Res .ll. v .•. P.?,(Jl,Ç ,B_l_911\• LeidEer: dhr._L. Pirikse. · 

·Lens P 4 T.Teunissen,F.de Vcs,R.v.d.Meer,R.Wcuters,W.v.d.Ham,Th.v.d. 

Aardweg, G. v. Deelen_,H,Schwe,'p, H. Pechler ,B.v. Gorkum, E. Verschoor. 

Res.H.S~hutte,C,Grpen,Th.Boom~-Leider:dhr.G.Kemperman. 

PROGRAMMA PUPILLEN .•.. 
1,45 uur Lens P 1: ;.., 'Ra.va P -1 ·G 2 L 5/3 V 2 . : ;, 
1.15 uur Lens P 2 ,- ,Rava_ P.••2·.-,G 2 ·r, C/4·v·.1(:deze wedstri~~ 

begint al om <kwait ·over een.Als dat te vroeg voor je is,mcêt 

je afschrijven) 
1.45 uur Lens P 4 - Rava P 3 G 2 L 6/4 V 3 



ATTENTIE JUNIOREN EN FUPILLEN! . · . . . " . . . ~ -.. c •.. • 

Afschrijvings,n:voor ZC'{,e1: t_elefÓn;isc.h •~:i_één 'vr:i:Jcl,àgavonéÎ.' 't~sé?l' :. -
6.30 en 7.30 uu_r aan dhr.A.v.Gastel Toniatenstraat 166,tel..;3.3.99.00, 
sÓhriftelijk vóór vrijdagavond. . . . . . . ,, . ~ ·'. : 
TRfl,INING.. :i/aar bleef Lens 2 ?_ , . , 
Voor het eerst na lange -tijd is er donderdagavond weer op het ve-:td" 
get.rain.cÏ.Éij Lens 11: was 'ci.e opkomst goe_d,Lens 1 was comp],e"t;maar 
waar wàs Lens 2? 3 Spelers· waren er maar r,p de training.En dan waren 
~:r: op]J, nog, ~ee,n _stuk cf 6, dj,e stond~n te. wachten bij_ de geslqten deur 
.Y~ .dE: gypz_a8:_l.Ni_et snugger:! Van een _paar kwqm~n protest~: "_Ik heb 
wel·gebeld,maar·kreeg_geen gehoor!" _of "Ik,,ho~ qpgebeld,-maar kr,1eg 
g_e;en :ip],:i;c)1~i,n~en" .En qat.klapt .Als v:oor €, uu:r: :t?el t I b,en ik vqa.lc nog 
11.iet thuis.En als je na hHf zeven belt,bcn ik na.ar de training. ,. ,. . . . - . . . . . . . ~ ~ 

D'.larom heeft er .. al een keer of drie in de Lcnsrevuo gestaa.-i., dat je 
1 • . • • ' • .. , ~ . ' ' 

Je precies a'1!1 die ,tijd moet b.ouden.En bovendien heb je da'lr nog een 
Qrief. over "gekregen in september.Niet gelezen'?Of ·weer vêrgeten? 
Als \~e liet er "maar dver ·eens..'zijn,dát . .'het je :eigén s·chuid _is,dat je 
vor~ge; ,~e~k veréiéef"! na:i;r ·de._SE;rechels~r2;1:-t ·bcmt gel'laan. ,En _voor wat 

,._, de"vo1:g<:nde, WE;e1: b,e:!ireft:,hC!11cd ,je nu e:inde1:i~k eens ~an _dez,e tijd 
_ ~voo;- opb_ellen'. -•~al}t.""-nd_ers _krijg je ,geen mitwocrd.A. G t 

1
: 

B-KLASSE TRAINING . . . _ .v. as;' • 
' Deze i~ ':'?o:r:ta~ .w~er. op .,dfl quqe ,tijq: op._ het "'.eld wo:i,dt _d-qs .cm 8 .oo 

uur begcnnen.tn_ qe_zaal bl~j¼t:he~ 7.- -qu~ voo~ Lens 6 €Ll. q.15 uur·· 
voor Lens 5,.,0ok. 15oçr ,de B~klassers geldt riClg steeds: all~el} opbellen 
t~ssen ?,•,· E!n:6.30 _.uur. e:q andor,s ,geen ~~woo:i;d~ . . . . ,·-_· .· . 
RESERVEP?Q~I¼Mi.!A _(alie~n als.o~ze velden_afgekeu~d.zijn); · 
In de zaal l,!arterr~dé 14(leider•dhr • .(l.v.-Gastel):. · ..... 
omo1 • .45 .uur.Lens P 2 en J.v.d.Ende,G,T.rommelen,H.v.Dam,c.:e:fom,C.S-Jia,., 
peJ, P.~ V i,r!;,:;es en, J. ]l:eetman:, H. '//Outers .• Sameokomst: 1 • 25 uur. ingang Lens
terrein of 1.30 uur- ingang .. zaal Marter.rade.· 
om 3.30 uur Lens 12 en A,Hambrook,G.Vervaart,F.Schmitz. · 
In de zaal .. Herschelstra"rt(+.e~der qh:;-.g.~emp~rman) . ,, 
011L2-.1~ .uur:Lens·P.4,en reserves .en_B.de'l!a'/-11,C.Visse:r,R.de Vriës ,m 
J •. ~eyE?rs~Sai;ie~çm~t: _1.45 uur Leyw~g h~ek Hqig,ilolaan of ?•-· uur 
ingang zaal Herschelstraat. 

~ .. _, ·- ... _________ ,_- ___ .. ·-· 
S~AfID: : . .. . >, • ·, 

· A klasse· 20 ~3 ·1 · ·6 ?7 55 - 31· ·1.35 · 
B klasse ·:27 16 ·3 tl 35 tl4 ..: 43 · ·1."30· 
C klasse 40 30 4 6 64 156- 42 1.60 
Pupillen 38 22 4 12 40 70 ~ 49 1.26· 

i~ï,;aï'' 125, 81 12 .. 32'174 373:165 1139,,. • G 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ... 



DE L E-N S.R E V U·E 
• Weekblad van ,_de ll.,!Ç, V.V. !!Lenig en Snei" 

===============. ·""J":'" _____ .;.._===-:- -= ==,=-- -
Onde.r redactie van P.Biir:ghcuwt,F:-v-.Dijk en /\.Peels 

----- -

~8e jaargang No 21 . .' ... •.. 20 januari 1965 

------- - ---- -====-==--- -- ---- - - --
Lens ' Zakagenda: 

. Do: 2-1 
Vr: 22 
Za: 23 

jan: , Ju.n:i,or~n:l;raining 
jan: Seniorentraining 
jan: .. ;Tun_i9rep 5-6-7-11-12-13-14-15-16 ,pup. ccmb. Jaarfeest. 

j;m:" Senioren 1 t/m 8; junioren .1-2-3-0 · · Zo: 24 
Ma· 25 . . 
Di,; 26 

jm,: Club°;,'\"oncL; ji;iniorentraining. ., 

j~: Juniorentraininii ~ 
Wc_: 27 
De: 28 

jan: Sepioren,,puJi,llentraing 
jan:, Juniorentraining 

--- . ----------- ------------------ . --
A.S. -ZATERDAGAVOND: LENS' 44 ste JAARFEEST.Te vieren in ons clubgebouw 

1 ,. • ... • • 

Uitslagen: Senioren Lèns 1 - H.M. S.H. 1 5 - 1 

• • - Redacticnele cverpeinzing. · ·, '· 

Er was eeris in net landje Y een enorme voetbalrel die zelfs tot radio

luidspreker en TV ./Jcherm dcordr_ong. Wat was er namelijk geschied ? 

Tijdens .een wedstrijd tussen de vc.ora.a.ristaande teams A en B uitkomend 

in de ·co)Ilpetiti~ betaald voetbal in landje Y trapte een der ·voorwaart

sen van B de doelman vim zijn tegeiistarldérs zodanig dat deze ·voor ver

der voetbál als uitgeschakeld moest werden beschouwd, •• · .• voorgoed ! · 

Dit voor\•al gaf terect,t,enÖrme opschudd:éng in dat kleine vcetbalwe

reldje v~ Y en al:).erw.ege werd gewaaràchuwd dat indien nu niet krach

tig va,i bcndswege werd ingegrepen een verdere Bfelverruwing niet zou 

u:i,.,tb1ijyetn, _Wekén zijn na dit' incident verlcpen; weken:iwaarin heel 

vëel werd gepraat en waarin de verhcud:fng ·tussen de èlubs A eri B( dile 

tcqh al:niet zè daverend was te ncemen)ncg verder verslechterde. ,Er 

werden ·ernstige·persoönlijKe beledigingen geuit en er kwam zelfs een 

rechtzaal. M!1 te pas. Daarna werd het stil rcndem á.i t hecgst kwalijke 

gebeuren. tot cp. eèn zcridagavend flitsen van die zcndag gespeelde. w.id

strijden op h_et TV scherm wërden getocrid, in een van die wedstrijden 

speelèl.én z,waar club Jlvail-de iIJlêiddels bercemd(berucht ?)gewerden · 

Manáger S en wat werd er van de ccmmentatcr vernemen ? De speler van 

B die aanleiding was tot het ernstig ongeval in die beruchte. wedstrijd 

bleek hiervan NIETS geleerd· te hebben en "Pnieuw zeer hard· te spelén, 

·en dus viel zéér 'hiitdleers(gemaakt ?)te zijn. 

Dit allegorietje slaat op bepaalde toestanden in onze eigen betaalde 



sector van de K.N. V.B. en wij Ïdjn van mi3ning <iat. de bond dergelijke 
hardleerse figuren het verdere betreden van de speelvelden moet •nt
zeggen en wel meteen ! Gebeurt dit niet dan worden d0rgelijke voet
bal vlegels steeds driestElr en worden ·de vaderlandse voetbalterreinen 
slagvelden. Et! daar is ons voetbal niet mee gebaat, A.P. . -- . ,. 

Lens uitgestelde jaarf!ilest , . 
a. s.Zaterdag 23 jam~ari gaat het dan plaats··vTodën; Nadat wegens het 
OYerladen f,,estprogremr:a in december het jaar:fe'ést vcÓrlcpig- iverd uit
gesteld, verwacp.ten :,w a. s~ zaterdag om 8. 30 uur heel"'Lens in de club
tent Óm alsnog·'hèt 44 jarig'beïitaan van on·ze Vereniging op "gepaste" 
wijze te herdenken.Er zijn voor deze avond enkele extra kratten"c0la" 
besteld met het cog op de dag iiaarna 't·c spelen coajieti tiewedstrijden. 
De muziko.le noot wordt verzorgd deer de Rytµmical St~s;die,gewape~a: 
met electronisch orgel en electrische gitareh, zullen trachten voor 
een topstemming te zorgen. De ~~nt;~t~or.,missie 

::, ; - ... 

' Topscvrerli;j.lt · 
De -yoerna:>mste wijziging vond plaats doordat \Vil. Verheul 2 maal wist 
te scoren en daardoor mot 10 treffers . alleen· aan. de" top is gekomen .... 
De si tû.i,tie is echter _enigszins vertekenp. doerdàt het eerde de mei;,ii
te weds_trijden speelde. Tweede sia_e.t Jos 'llitting met C en derde Wim 
Burghouwt met 7 doelpunten. · · .· . · ·· 
Bijzondere vermelding verdient nog he't 100e Lens-d,oelpunt · in deze · 

. competitie, d-t zondag door good old Harry Haket werd gesc"ord.Door 
de redacti_e wordt hem. ':len gratis a'onsuiYptie aangebodc,r;, te verteren 
in de Lens-,tent. 

" de Redactie .-.-------------------------------
a.s.Zondag S.M:v. -·Lèns 1 

Zoals iedere rechtgeq\arde Len'iJer ongetwijfeld heeft opger::erkt is ons 
eerste team moment'"0+ir;t,!)en,-"winning mood";qat,de opmars naar de "j;op 
nog weinig effect sorteert, kemt: omdat de .voornaamste ti telpreternknt 
EsdL nog maar geen punten wil.vè;s~eien. Onze voortrekkers blijven· 
echter waakzaam en• zullen van eventuelG mi:.sstàPJ/e;i;t onmiddellijk prè
fijt tr0kkcn. Er· is nog een kleine kans op; i;,en kampioenschap maar dan 
ravet er a.s.zondag, v:m S.M. V • . weer worden gewennè:µ; Daarbij kan Lena 
de onmisbare steun van zijn, trOJ,J.WO supportersCnare niet missen: . . 
Daarom: op naar Rotterd8l]l. Vanaf de Hengelolaan vertrekt om 1.- uur 
een speciale bus. waarin_ nog plaats. is voç,r ·eç,n e,i,.nt:'11 suppcrters. ' 

.Prijs F.1.50,·junioren F.0,75. Willen,autobezitters zich,indien mpgc-
' lijk, naar de Hengelolaan, :pegeven, om ziel, bij de bus aan te slui t<;Jn? 
Dit verhoogd de gezelligpeid en voorkomt onnodig,zoekon in.Rctterdam. 
Wellicht kan dit ook een begin petekonen om te komen tet ,c\'n _eigen 
"Lens-Supportersclub". ----- _________ ------·------ - · 



· PRÖGRAl.!111.A JUNIOREN VOOR ZONDAG ·21 JAfflJARI 1964 · .. 

12:- Ï1.ur Lens 1 - D.H.c.1. .G.'1 L 6/4 V -f 
1.45 uur Lens.'2 - V. V.P.2 _. G 2. L 6/4 V 3 .. , 

1"2.- UÜl'. !J.P.S.V.1 - Len,s 3 - Terrein'zuicierparic, 
3. - . uur Lens 8-,, Vredenburch 9 'G 2 ·;, 6/ 4 V ·3 .. 

• J . ' ', • • . 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 .:i.ls·bekend •. Res.J.Lukassen(2x) Leider:dhr.A.v. .. Gastel.. 

· ·Lens 2 · J .dê \faart, N.N. ,J .Groothuizen,C. v. Bóheemen, J. Vérhaar,N .Koot, 
R. de' Groöt ,F. Straathof ,G.Crama, P.Helvensteyn,·J .Lukassen( 2x) 
Res.H.v. Leur ,F. v.Bch0emen(·2x). Iieider:Br; Theoticus; ... - : ... · 

1ens 3 R.Overtoorr: ,M.-:Broeke ,J. ,:. Dissel ;J. Jehe8,E. l'legerÏer;J .Janssen, 
F.Neecke,G. Ysébrands, W.Eykelhof ,'Il.Brandenhurg,A. de Brouwer • 

. ·Re·s.D:B_r~.rutenburg(2x)· Leider:dhr.M.Neeake. . · .. , · .... 
: Same'nkomst: 1 î.30 uur ingang A.D.Ó-ier'fä

1
in. ' · . 

Lens 8 H.Egberts ,J .Mulder,A.Duym,B.Epskamp, L+Jungschlaäger,J. v.d. 
Zalm, R. v. Broekhuiz·en, H.Hass±ng, H. Cram~, C. Rooduyn, F. Herremans. 
Res. J. v.d. Ley( 2x) Leider; dhr. P.Epskamp. 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR.ZATERDAG 23 JAffüAlll 1965 

·•· 3.30 uur D.H.L.7 - Lens 5 Terrein Brasserkade Delft 
3.30 uur Lens 6 - . Gr, W. IIVac 5 G 1. L. 5/3 V .1 · . · 

.3.30_ uur L~s '/:..LoosduipE:114G21: 6/4-_V_ ~, :: , 
.. 2.15 uur Velo 10 - Lens 11 Terrein te Wateringen 

. ·. 3.'30 uur Lens •12· - D.H.L.'15 . ·p: 1 L.,6/4.v'2 -
2.15 uur Ç}.D. S, 10 - Lens .1:5 Terrein Noorföveg Watèringen 
2;15.uui Lens 14 - èeieritas18 G f J:, S/4 V·'1'. . . • . ... 
2.15· uur Lens 15-de.Flruningo's5'G ·2 L 5/3.V 2· . ,.: 

., 2.15 uur Lens 16 -./i~.D.0.24. G 2 L 6/4 V 3 · · •, ·: 
~ ~ . . - . . - . -

DE OP_STELLINGE!~: ·· Lens 5. samenkomst 2.30 uur Veluweplsin. 
Lens 5 R.Bruggemans ,M. v. Veon,H. Verheu.gd,Th.Bruirts ,H. 'Rothkra.ns ,F. v. 
. . . . Boheemen ,.( 2x} R. Eykelhof, Th .M3rocha.rd, J. Co Qcben, H.-Brancl,enbgig, 

. D.Brandenburg(,2x);Res.E.B/l.kkers •. Lpider:-0.l:l,r.C.v.d.Beek. 
Lens 6 R. ,r. Be1'lo., T.Heerschcp,·J. Nuyen, H • .Suykerbuyk, J;,'i/ell.ing, R. v. 

Boheem<".n,K" v. Velzen,J .·de Jongh,A.Ja.nssen, J. Webbers, C. Vervaart 
Res.A.Kortekaas,P.dc Jongh. Leider: dhr. H.D::ietz. 

Lens 7 Ä.Vervaart,F.de Winter,J.v.d.Ley(2x),H.Verbarends1a,J.Blok, 
J,Hol t, R.Blok;F,.Mejan, P.de B,:uin,G.Stevens ,,R. de Jong. 
Res.D_.liolt,:J.,.Colp/l-:• Leider:dhr. A.Blok. . ... 

Lens 11 B.Lustenhc.uwer,J.Schouw,C.Grimbergen,H.Ste\rens;B.Kool,H.Over
beek,B.HoogBveen,Th.Hoef'nagel,A.Luscuere,H.Bijsterveld,A. 
Bilder~eek.Res.W.Keetma.n,P.Murkes. Leider:dhr.P.Huis. · 
Samenkcmst: 1 • 30 uur ingang Le:1sterrein. 



Lens 12 B.v. d, Lans,A,Tinnebroek,G,_Bruinsma,L. _de Joné;h,F. v,Baggum, 
P.de Vries ,L.Huis,R. v,.1//assem,H,Eggers ,R, Peters, L. v.d. Velde. 

Res.M.de Wit, Leider:dhr.,L.v,d,Hulst, . 
Lens 13 C.Groen,G.Duivesteyn,R,Kraanen,B.de"Vries,A.v.Essen,B.v.d. 

Sprong, Th.Janssen,P, Klein BretelÖr.,A,Hambrook,A. J èhee, G, 
Vervaart. Res.A.Bruohier. Leider:dhr. J.Sohouw. · 
Samenkomst:1,40 uur Leyweg hoek Hengelolaan. 

Lens 14 E. v.d.Broek;'(2x) F. v .-d.Berg,C,Lamct ,H. v. Domburg,R.Bom.soh, 
P.de. Haan, Th.Thomassen,T, Hcek,J ,Ka,mdorp,G. Vredeveld, C,Blok, 
Res. P ,Manders( 2x) H. Dank ers( 2x. Leider; dhr, A.Bogisoh · ( 2x)' 

Lens-1.5. P.Mil tenburg,H,llokke ,H.Dankers, ( 2x)P.Manders, (2x)W. Sohol
tens ,H.,Rientjes ,P.Blanken,J. Deneyer,Ç}.Kuipers,F .Klink,C. v. 
Deelen. Res.C.Blck(2x) Leider:dhr.C.Kras. · 

Lens 16 E. v.d.Broek, (2x) P.Bremmer,A. v. d.Ley ,c .de Graaf ,P,v"Dijk, 
M,Kc,ppencl, J, Schutte, Th.v,d,.Kley ,N. Dijsselblcem,E •. de Gr.ot, 
J.Janssens. Res,N,Hoefnagels, Leider: dhr. J.Witting. 

-----------.-.-- -------
PROGRAMJ,IA PUPILLEN VOOR ZATERDAG 

1,-30 uur Lens A - LenE B 
1,30 uur Lens C - Lens D 

DE OPSTELLINGEN: 

, JANUARI 1965 
G1L3V1 
G 2 1<,/5 V 2 

Lens A (school Pius X p~roohie)wcrdt samnngesteld uit: 

• 

H. v. Berlc', G,-Bloks ,F. Cobben, F ,Disseldorp, F ,Enink, P .Heerema, 
H.Lieffering,H, Peo.hler,T.Resodihardjo,G •. v;d. Velde, P. Verhee-
sen. Leider: dhr,L. Pinkse. · · 

Lens B P.de Haan,-L,Egberts,R,Hoefnagel,H,RimmeJ zwaan,:C.Sohrover, 
A, Jungsohliiger, P. Hop, W.Ehglebert,B.Klein Bretel er, J .• Dissel-
dcrp, P. v, Doeverm:i. Leider:dhr. A,v.Gaste~. 

Lens C R.Brn,J.Keetman,R.v.d.Meer,R.Wouters,F.de Kleyn,H.Wouters, 
G.v.Deelen,P,Heynen,E.Versohoor,M.v.d,Horst,C.stapel. 
Leider:dhr. J,v,d,Knaap. 

Lens D Th.Booms,F.de Vos,G,Tremmelen,J.v.d.Ende,W,v.d,Han,Th.v,d. 
Aardweg;R.Kooke,H.Sèhwab,B.v.Gorkum,C;Hlom,H.v,llan. 
Res.voor C en D:F.Theunissen,B.de Haas,C.Visser. 
Leider: dhr. G,Kemperman. 

ATTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN: 
AFSCHRIJVINGEN:vrijdagavond vlór 7.30 uur(telefonisch alleen tussen 

6.30 en 7.30 uur) aan dhr. A.v.Gastel,Tomatenstraat 
1661te1.33.99.oo 

------------------------



Van het wed.strijd frcnt. 

Wedercm een zc,ndag, ,rnarC'p slechts enkele vcetballers aan tun trek

ken zijn gekomon. Bij Lens kwam alleen het eerste in de arene en 

zorgde voor een eclatante overwinning. Evenals de grote Haagse prvf

brc.eders, kwam Lens t0t een wel zeer ongekende, royale zege., 

Met welliefst 5 - 1 kon H.Ni.S.H. aan de .korte en trieste terugweg 

beginnen, Lens had een grootse·ovcrwinning gebeekt op een ploeg die 

voordien altijd m~,eilijk te bestrijden was. Al direct na het begin

signaal was het duidelijk dat Lens grote plannen had. Met de wind in 

de rug werd de H,M,S.H, veste bestormd •. Na 15 minuten spelen was het 

raak. Wil ~erheul kfücg de bal keurig toegespeeld; de H.1'11.S.H. ver

dediging bleef twijfelend staan veer buitenspel,maar Wil reageerde 

snel, tc,en de scheidsrechter dit wegwuifde en schc0f de bal, na de 

keeper te hebben omspecld,tegeri het net, 1~0 ! 
H.M.S.H. loch al direct aangeslagen te zijn door dit doclpunt,waar

door Lens alle kans kreeg het spelbeeld eenzijdig te houden. Een 

goeè..e uitval van de gasten, stuitte uiteindelijk op de paal •. Pech 

voor H.M.S.H, Het was echter het enige serieuze wapenfeit van deze 

tegenvallende ploeg in de· ·eOJrste helft'. Een misser in de H.M. S.-J:!. ver

dediging, word vqor rust nóg, handig uitgebuit docir wedero~ Vlil Ver-

hbul. Een veilige voorsprong dus van~ - 0 bij de rust. , 

Na de thee eenzelfde beeld. H.M.. S.H. voelde do meerderheid van Lens 

en kcn,-ndanks.de.felle wind nieè niet ):loer gevaarlijk werden. Onze 

jongens trekken tot groot genoegen van alle Lens-toeschouwers weder

om fel ten aanval,_ TechnÎSch scms knap opgezette aanvallen, brachten 

H.1!.S.li. aan het 'wankelen. Een fràaie dieptepass bezorgde Wil Vender

q,-s een vrij veld, waar Wi:J,. wel raàd mee wist. Hard kegelde hij tegen 

dè touwen. 3 - 0 Lens lag in gewennen positie, Even mochten de gasten 

terugkomen om.via hun rechtsbuiten do eer te redden, maar daarmee 

was. voor H.M.S.H. het kruit verschoten. Dit in tegenstelling tot L(ms. 

Onze- jongens 'hó.dden èr echt zin in, wat wel bleek uit het vertoonde 

s;,ei. Wil Vérni.€rbos schoot Lens op 4 - 1, terwijl Harry Ha:ket het 

laatste doelpunt voor zijn rekening nam; èen verdiende afsluiting 

voo:r; ,~ijn goede werk op het middenveld, Zo werd het dus 5 - 1 op een 

uitstekend bespeelbaar veld, waarcp de scheidsrechter op een pretti

ge wijze de wedstrijd leidde. 

Uw Lens'home 

. Met vreugde kunnen wij U mededelen, dat het interieur van cns Lens' 

home gedeeltelijk is vernieuwd. Comfortabele fauteuils hè'.lben dé 

plaats ingencmen van de-. "oude" kra:kende houten s:!;_1elen. U .kunt .. zelfs 

kiezen tussen fauteuils met "n zender armleuning, Ja, waa~de Lerisèrs, 

,u bent lid van een luxueus "wordende" voetbalvereniging. Zo is er 



voor U een zitje gereserveerd voor een gezellig onderJnsje op de 
Maandagavond, Uw clubavond ! ! ! · ··· - · · 

. ,. . ! ---~-----------------------
l•." 

PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 24 JANUARI 1965 . 

14,30 uur S,M.y.1 - Lens 1 Rotterdai.o(Woudensteyn) _ 
12,- uur Archipel 3 t Lens 2 Terrein Buurtweg 
14,- uur Lens.3 - R. v.c.6" Veld 1 Geb.1 lokaal 6/4 
12.- uur Ooievaars 2 - Lons 4 Zuiderpark 2~ gedeelte. 
14,-- uui:- C.eleritas 6 - Lens5 Terrei:ri.Leyweg 
12.- uur Lens 6 - R.K.S,V,M2 Veld 2 Geb,1 lokaal 5/3 
12.- uur D.V.C,3 - Lens 7 Delft,Brasserkade. 

Len~ 8 uitgesteld. 
DE OPSTELLINGEN: , · 

•· 

Lens 1 C.v.d.Beek,H.Dietz,G.Kempermrui,H.Haket,W;Hansen,H.Ro'óduyn, 
,W.Venderbos,Vl.v.Eyden,\'I.Verheul,G.Verh:aar,L.Hendrichs. 
Res.R.de Wàart,J.Zoet,B,Hendrichs, 

Reis per bus; vertrek: 13,- uur vruiaf clubgebouw. 
Lens 2 R.de Waart,R,Roodbol,H.Kemper,J.v.d,Knaap,J,v.Dijk,J.Ras, · 

•H.Jacobs,M.v.Zilfhout,Th,,.Kleef,B,Hendrichs,J.Zoet. 
Res. 'i/,Stoové. Leider: dhr. L. te Mej.'. , · · 

Lens 3 · G,Halleen,J,Meyer,H,Nieuivenhoven(?..x) ,R.Blck,B.Steyn,C.Pile:. 
ters, J" Wi tting, F. Burghouwt ;G,Looyestein, L,•Riemen, J. v. Kl,Hif. 
Res.M.Suykerbuyk,N,Drabbe. Leider:dhr; Riemen. S:t. 

Lens 4 P.Gulikers,L.Hanssen,C.VeJ.dink,F,v.d~;Jeek,N.de Gru,yter, '· 
R,Schlüter,P.Burghouwt,J.B:r:'ussel,F.Wubben,L.Jannsen;\'l,Burg
houwt. Res. H,Nieuwenhove:i(2x) ,A,Verbarendse('2x). 

Lens 5 A, Ver'barendse(2~) ,P.Davis·;M.Heerschop,F.v.Dijk,J~VeldinkfA. 
Klein Bretelèr, J. v. Bussel ?J. v.Dissel, J. Jager,G. Jehee ,J,Bro-
chard, Res.J':Hol t·;H.Lau. · · · · · · •· 

Lens 6 Th, Suykerbuyk;F, Duym, Thiv; Dömburg,A. v. \faers ;A. v.Egniond, J. de 
Boer, J .Helwig,F; v.Bijnen-1J. Groenevelél,J. Holt ,R. Gelauf'f •. 
Res.A,do Jong·,A.Barnl:[oorn;'F, Veelbehr·. · . · 

Lens •7 J ,Frijters, J,Bom,A.Krci1,J, v. '1/esting,R.Beéker,E.·Lëwenstein, 
H. Naastepad,A. v. Luxemburg, R. :imstef eld,A,Buyd ,F .BierhoL 
Res. D', v; Lieshout ,A.Blok. • 

AFSCHRIJVEN:vóór .vrijdagavond -;l.,S, .2·J .QO .uur bij dhr,L; de Boer, 
Noorderzijde 53, tel. 668.669 

---------··- .- ,-----~--------
VOORLOPIJ} PROGRAMl!.A SENIOREN VOOR ZONDAG. 31 JANUARI 1965: 
14.30 uur Postália 1 - Lens 1 12.- uur Westorkw.c 7 ·_ Lens 5 , 

.·12,- uur Lc;ms 2~ H.v.v.3 14.- uur Lens·6 - B.M.T.'3 . 
•' ·14.- uur Concordia 2 - Lens 3 14,- uur Adelaars 2 - Lens 7 

14,- uur Lens 4 - Spoorwijk_2 ____ 12.·-_uur_Lèns_B - Vios ,10. 



RESERVE PROGRAMMA(alleen als onze velden afgekeurd zijn) 

In de zaal Marterra.de 14 (leider dhr.A.v.Gast.el) 

oo 1.45 'Ïur: Lens P 1(normale opstellingî en R.Heîm,G.Bloks,F.Dis
seldorp,H.v.Berlo. 

om 3.30 uu~: Lens 11(behalve H.Stevens .en B.Kool)en met R.v.Berlo 
R.v.Wassem,G.Duivesteyn,B.v.d.Sprong,J.Kaandqrp. ' 

In de zaal Herscholstraat(leider dhr. G.Kemperman) 

om 2.- uur: A.Bouchier,H.Dankers,P,Miltenburg,J.Demeyer,G.Kuipers, 
F.Klink,C.v.DGelen,A.v.d~Ley,C.de Graaf,M.Koppenol,. 
J .Schutte ,Th.v. d.K1ey ,N.Dijsselbloem,E.de Gróot;J. · 
Janssens,N.Hoefnag3l. · 

Sa.menkomst:1.40 uur Héngelolaan hoek Loevesteinlaan of 1.50 uur 
ingang zaal. · 

om 3.30 uur: C.Groen;R.Kraanen,B,de Vrie~ 1Th,Janssen,P,Klein Breteler, 
F.v.d.Berg, C.Lamot,H.v .Domburg, R.Bogisoh,P .de Haan, . 
Th.Thomassen,T.Hoek,G.Vredeveld,C,Blok,H.Rientjes,P, • 
Blanken, 

Sa.menkomst:3,- uur Hengelolaai:i hoek Loevesteinlaan of 3.15',uur 
ingang zaal. " ' 

Vrije schop in zijn doel 

In de "Scheidsrechter", het officiele orgaan van de centrale orga
satie van vo9tbalscheidsrechters kwamen we het volgende probleem , 
tegen. 
In de Handleiding voor de scheidsrechters staat: 
"Indien een speler uit een directe of indirecte vrije schop recht
streeks in eigen doel trapt, moet de scheidsrechter aan de tegen
partij een hoekschop toekennen, mits bij een vrije schop binnen het 

· strafschopgebied de bal eerst opiievoorgeschreven wijze in het 
spel is gebracht." 
De voorn,:arde dus,waaronder de soheidsrechter een hoekschop moet 
geven is, dat de bal bij een vrije schop binnen dat gebied er eerst 
buiten wordt geplaatst en daarna zonder tussenkomst van een an
dere speler in het doel gaat" Hee kan dat nu zult U zeggen. 
Men moet zich echter even realiseren dat een vrije schop genomen in 
het strafschopgebied, eerst in het spel is,zodra de bal buiten het 
strafschopgebied in het spel is gebracht, Gaat de bal nu.over de 
doellijn, dan is de bal nog niet in het spel gebracht. Het geval 
kan zich alleen voordoen indien bij sterke wind de bal na de trap 
terug waait over de doellijn, nadat hij bui~en het strafschopge
bied is geweest. Dit is gden uitvinding van de Spelregelool!lfilissie 
maar slechts een weergave van hetgeen in het Engels staat ~eschreven. 

----------------------------- 1 
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WIST U o ,;,, • ,. • 11 • o ·o , • o a • • • • • , • • o • • ~ 

dat wij, da.rik; zij dhr. H. v.d. Steen, zeer voordelig een· tweede kqffie
zetmachine heb'ben gekregen? 

dat U hierdoor in de pauze vlugger uvi kopje koffie zult hebben be-
machtigd• ? · · ' · · · 

Dat zich iemand heeft-,besch~b~ar gesteld voor de materiaaluitgifte 
C?P"_zondag ? . · · 

Dat ·wij nc:g niemand heb bel). _gevcnden om op dins(j.agavond ee~ uurtje 
de stencilmachine,te bedienen? 

dat d~r. _L. te Mey ongeveer 200 uurtjes bezig is geweest met het 
schilderen van onze cnntine ? · · ~ 

·• dat er afgelopen maandagavond door velen weer lustig_ is -geklav()r-
jast? · 
dat dit ook weer vele weken voor-de Pasen gaat gebeuren waarbij te
~ens vele mooie prijzen zijn te verdienen? 

•. . 0 
dai er op zaterdag 20 februari weer een groots Lënscarnàval zal 
worden gehouden? , 

XXX.XXXXxxxxx::q:x:XXxxxxxXXXXxxxxx, - ·< 
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-D tl . L E N ·s RE v·u E 

Weekblad van de R.K, v.v. "Lenig en Snel" 
P.Burghou~,F.v.Dijk,A.Poels. 

·~nder redactie. van 
l 

-------------------------------------------------------------------. - . . 
27 januari 1965 

----------------------------. ---------------------------------------
Lens,• Zakagenda.. 

Do: 28 jan.,Junicrentraining. 
Vr: 29 jan. Seniorentraining. 
Za: 30 jan. Junioren 7, 10 t/m 14, 16 en pupillen. 
ZO: 31 jan. Senioren 1 t/m B; junio:-en 1,2,3 .en· 8. 
Ma: 1 feb. Clubavond ! ! !• Juniorentraining. 
Di,: 2 feb. Jm;iiorentraining. · 
Wo: 3 fep. Senioren en pupillentraining. 
Do: 4 feb. Juniorentraining. 
Ma: 15 feb. 
Z;,.,- 20 feb. -il-roots Lens. carnavalsfeest: l 

--------------------------------- ·---·---------- ·--------· ----------
Houdt nu .reeds de dati.im v:r;iJ voor het grootste carnavalsspektakel 
ooit in Lènsk:1:'ingen g2vièrd. Die datum is Zaterdag 20 februari a.s.· 

OFFICIEEL 
In ballotage-

C. Schalhroeck 2- 1-1952 lfoorthi:J.zenstraat 184 
·---------------------------------

Redll.ctioriel'e ·overpeinzing:. . 
Lëms is nOg steeds Uw ··club· •• · .... Ook, als het regent 
Het z

0
g er allemaal zo hoopgevend uit afgelÓpen·zaterdagavond.Zou 

het dan toch eindelijk weer eens gebeuren? Zcu-de voetbal ook 
voor ons "p,.V:ere" amateurtjes· weer gaan rollen ? 
Velen zullen z,s,terdag wakker'· geschrökken zijn dÓor het aanhoudende 
gocide weer, en vlug doch grondig· een inspectiètocht gehouden hebben 
langs hun he8rlijk in de mottanballen ·:rustende voetbalplunje, · · 
Fanatici beraamden wellicht een listige voetbalstrategie. De standen
lijst werd theoretisch bekeken om dan tot de conclusie te kunnen 
komen,dat de tegenstander beslis.t niet cnde~schat zou mogen word.en. 
Eh. dan •••• ;.Ja hoor,het ze. ·traditioneel gewo'rden weekendbuitje(nou, 
nou:buitje) ,bijna verdwaald weliswaar,zou tcch nog"evéntjes" het 
zo zorgvuldig uitgekiende voetbalprogramma wreed,ongehoord wreed, 
komen verstoren. De gehele nacht van zaterdag op ~ondag liet onze 



welbekende,doch vijandig gezinde,wëergod·Pluvius,zijn meestgeliefde 
"sport" de regen,lustig c,p de velden klette.ren. 
Zo werd., tet zijn groot genoegen overigens ,het gr"ötste ge deel te 
van het voetbalprogramma "verbeurd" ·verklaára'.De semiprofs die het 
toch al zo zwaar he~ben onder de vele financiël~ pressies,werden 
nog meer beproefd door de vele kilo's aarde,die onder zulke omstnn
~igheden de neiging hebben aan het schoeisel te blijven plakken.· 
En wij,clubmensen,sportkerels,Lensers •••••• 
H~e hebben wij deze zoveelste verregende zondag doorgebracht? 
Lekker sportief,duf voor de kachel liggend. Zouden.we zc'n volle 
vrije zondag niet anders kunnen benuttèn ?GezamenlÎjk over sport 
pr.,.ten bijv. ,of een °partijtje biljarten of kaarten of hoe U maar 
wilt. In ieder geval z6,dn:ti de clubgeest bewaart blijft cf anders, 
dat U bewust blijft lid te zijn van een v,etbalvereniging. · 
Lid van Lens,Lenslid, ••••• ,!!! Iets om'in overpeinzing te nomen'; 

F.v.D. 

Lens' J~arfeest • 
. Afgelo,en zaterdagavond hadden zich weer vele feestvierenden naar· 

het clubgebouw begeven om gezamenlijk het jaarfeest tmt een groots 
festijn te maken. De :!: 100 aanwezigen hebben zich uitstekend ver-

• maakt bij de muziek van de Rhytmical Stars.De bekende balleider,dè 
haer.vah Beek,wist op een prettige en ongedwongen wijze leiding te 
geven ann deze avcnd.Van verschillende kanten hebbenons echter 
klachten bereikt over de aanwezigheid van een (te)groot aantal 
niet-Lensers.\'le_kunnen dit best begrijpt:m en zouden van onze kant· 
niets liever zien dan een tent die nog te.klein is om alle Lens
enthousiasten te herbergen.Onze ervaringen wat de tpkomst van eigen 
mensen betreft zijn echter van dien aard,dat het onmogelijk"is cm 
gezeliige en finantieel lonende avonden te orgar,is_eren zonder bui
tenst ,anders. Tegewro::>rdig brengen dergelijke,avonden behoorlijke 
koston mee· willen ze· enige kans van slagen hebben en· deze kosten 
kunnen slechts worden·opgevangen door een goede omzet.Hopelijk kun~ 
nen· de tegènstanders van het thans gevolgde systeem zich enigszins 
verplaatsen in de situatie waarvoor de c;;,ntactcommissie zich ge
plaatst ziet en die zij· zeker niet als ideaal beschouwt voor de 
vereniging,maar we.araan slechts het hoofd kan worden geboden met 
medewerking van alle.Lenser!S,dus ook van degenen die nu met hun 
kritiek komèn amidrn.gen.Conclude:::-end kunn,:m we vaststellen dat deze 
kritiel</ in feite neorktmt op .. hu:n eigen ho,ifd en van·hun medelGden, 
die ons door hun passiviteit in dozen tot deze stap hebben· geáwcn- . 
gen, 

· De Cfnta.ctcommissie. 



VARIA 
Wij ontvingen bericht van overlijden van Mevr,A,J.,-Bosman-Dubois • 

.•. 73 jaa.x oud is zij h:.ar--man,met wie· zij in ·!lens z,:,veèl ·aangename 
uren heeft doorgebracht gevolgd.·· Moge zij rust·en in Vrede. 

Lens' Carnavalsfeest. 
, Op Zaterdag 20'-f'ebruari krï'.jgen we het. dan:het feest der fees-iien. 
Alles wàt·tct nu toe gewJest is gruit verbleken i;lls'we alleen maar 
denken aan wat ons die (binnemkort cngetvlijfeld.historische)zaterdag 
te •wachten staat. 0m• 3.- uur 's middags vernàchten wij onze· Vughtse 
gasten "De Borsepipers" · al aan de Hengelolaart, Het programma vermeldt 
voorts een gecostummè.rde voetbalwédstrijd:Borsepipers - LJns. 

• De apotheose vormt tenslotte een groots Carnavals bal nm de clubtent, 
wr:arvoor wij iedereen Verzoeken re·eds n1ar éen passend origineel 
kost-.:.UIIÎ uit te kijken.· Want dat heel Lens verkleed op deze avond 
verschijnt, spreekt natuurlijk vanzelf. Waarmee dan weer de pessimis
tische geluiden,die in het verslag over het jaarfeest te beluisteren 
vielen,geloochenstraft worden. Dit 1,,atste zc:er tot genoegen van 

Uw Contactcommissie. 
- --------- ~ - -----· ------. __ . ---

AT-J'ENT IE. 
Zaterdag_avond j.l.werd aan enkele spelers een mapje met legitimatie-

, bewijzen ter ·hand g0steld om deze' bewi;jzen te distribueren :rnn hun 
elftalgenoten. Omdat alle wedstd.jden van Lens werden ifgel'.l.st,kon 
deze distributie niet doorgaan; Op het j:.arfÖest werden echterreeds 
legitimatiek'larten aan diverse leden verstrekt. 
Wàt dé nog niet· afgegeven bewijzen betreft",worà:h ver:socht,deze a.s. 
zondag(als er gespeeld zal worden)uit te reiken.Als :.mllrn r,iet ir.oge
lijk .zal zijn cmdat in sommige cpstellingen verànderingen werd aan
gebr4cht,wordt cnmiddellijke terugzending van de betreffende bewijzen 
verzocht aangezien anders diverse spelers a.s.zondag niet kunnen uit
komen. Dez.e terugzending dient te geschied"en aan het wedstrijdsecre-
tariaat, Bij voorbaat vri,mdelijk dank.' L, de B')er. 

PROGRM.~\A SENIOREN VOOR ZONDAG 31 JANUARI-1965 
14,30 uur P~stalia 1 - Lens 1 Ver,Waalsdorperlaan t/o Archi 
12,- uur Lens 2 - H.V.V,3 Veld 1 Geb.1 lok.6/4: pel 
14.- uur Concordia 2 - Lens 3 Brasserkade Delft .. · 
14.- uur Lens 4 - Spoorwijk 3 Veld 1 Geb.1 lok,5/3 
12.- uur Westerkw, 7 - Lens 5 Duinlaan Kijkduin.·· 
14,- uur l;.,ens 6 ~ B;M,T,3 Veld 2 Geb.1 lok.5/3 
14.- uur Adel~ars 2 - Lens 7 Guntersteynweg{einde v.Vreden 
12.- uur Lens 8 - Vios 10 Veld 2 Geb.2 iok.5/3~~Fchweg) 



DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 c.v.d.Beek,H.Dietz,G,Kempermll,n,H.Haket,W,HtJ,11sen,H.Rooduy.n,, W. Venderb~s, W. v.~den, W. Verhe1;11,G, Verhnar,L~Hendriebs; , , • Res,R.de Waart,J.Zoet,B.Hendrichs. · • • '(· , Samenkomst: 13,- uur clubgebouw. . 
Lens 2 R. de W.:art, R,Roodbol ,H.Keniper,J ,v, d.Knaap,J .v.Dijk,J .Ras, H.Jacobs,M.v.Zfulfhout,Th.v.Kleef,B.Hendrichs,J.Z~et. Res. W.Stoové. Leider:dhr. L.te Mey. · Lens 3 G.Halleen,J.Meyer,R.Schlüter,R.Blok,B.Steyn,C.Peeters,J.v. Kleef,F.Burghouwt,G.Looycstein,L,Riemen,N.Drabbe, .Res.M.Suykerbuyk,F,Veelbehr. Leider:dhr, Riemen Sr. Saiiiênkomst:13,- uur Station Hol,Spoor(overkapping)per auto. Lens 4 P.~Gulikers,L.Hanssen,C. Veldink,F,v.d.Beek,N,de Gruyter,.P.Davis_,P.Burghouwt ,J .Brussel-,F. Wubben,L.Janssen, W.Burghouwt. Rès.A,Verbarendse(2x)A.v,Schie(2x) 
Lens 5 A.Verbarqndse(2x),J,Holt,M,Heerschop,F.v.Dijk,J.VeldiQ.k,A. Klein Brefaaler ,J. v .Bussel ,J. v .Dissel, T .Keet, G.Jehee, J .Brochard Res.cr.v.Gein. . 
Lens 6 Th.Suykerbuyk,F.Duym; Th. v.Domburg,A. ,;.. Weers,A. v;Egmond,,J, de· . ·Boer,J .Helwig;F. v, Bij,1en,J.Groc,neveld,A. v. Schie(2x) R.Gelauff. Res.J,Drost(2x) . · · 

· Lens 7 J.Frijters,J.Bom,A.Krol,J.v.\'.lest"ing,R.Becker,E.Löwenstein, • H.N·,astepad ,A.v. Luxemburg,R. Wüstefeld,A.Hoppenbrouwers, H. v. Vlesting, Res,A,de Jong,H.Blanken: · 
Lens 8 D, v.Lieshout,h'.Bierhof ,A.Po$, Vi, v.d. Laan,H,Lau,A.Buys,A,Barnhovrn,C,Kras,A.Blok,C. v.Gel"d;,W.~ggers. Res.H~ Lüling,J .Drost(2x) 
Afschrijvingen:vrJ.jdagavond v06r 21.- uur bij dhr:L.de Boé~,Noorderzijde 53,tel.668.669 

-- ·-·-------~---------------YQÇ)R!,()P~G_X!!OGR,µ.!!_IIA VOOR ZONDAG 7 FEBRUARI 12_€5_ 
Lens ·1 vrij. 

12.- uur Lens 2 - Archipel 3 
·14.- uur Lens 3 - H.D.V,3 
12.- uur Rijswijk 5 - Lens 4 

12.- uur Te Werve 3 - Lqns' 5 
12.- uur Lens 6 - Tedo 3 

-15.- uur Lens 7 - D.H.L.6 
12.- uur Vies 10 - Lens 8 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 31 JANUARI __ 1965_. 
12.- uur Laak.kwartier 1 - ·Lens 1 Terrein Ja.nu,..,}y\11-=:in+.,..Anl, 
12.- uur Den Hoorn 1 - Lens 2 
3.-· uur v.v.p.3 - Lens 3 

Terrein te Den Hoorn 
Terrein Zuiderpark 1,45 uur De Valkeniers 4-Lens 8 Terrein Hoorn.park( aohter de 

Hoornbrug) ·, DE OPSTELLlNGEN: 
zie volgende bldz. 

\ 



' 

Lens 1 als bekend.Res,J.Cobben •. ·1eider:dhr. A.v.Gastei.·.· .. , .... , 

Sametikomst:"fi:-40 uur op het· Lakkwartierterrein('zie traiiifüg) ·. 

Lens 2 J.de :waart,N.N. ,J.GrÓoi;;huizen,C.v.Boheemen,J. Verhaar,N.Koot · 

R.de 1.Groot ,F ~Straathof ,G, Crama,P.Helvensteyn, J.Lukassen. 
Res.H.v.Leur,F.v.Boheemen. Leider:Br, Theoticus. · 

Srunerjkomst:11.- uur Veluweplein(zie training).· . 
Lens 3 R.Overtoo111,M,Broeke,J. v •. :pissel,J .Jehee,E. Degerier;J.Janssen, .· .. 

• 1 • • • . . • • • • 

F.Ne~cke,G. Ysebrrinds, W .Eykelhof ,R.Brandenburg,A,de Brouwer.·'.., 
Res.ÏJ.Brandèri'!iurg. teidèr:dhr, M.Nee'cke. '. 
.Same!]komst:2.45 uur ingang V •. V,P,-terrein. ·' . 

Lens 8 . H,Egberts,J .Mulder,A. Duym,B,Epskamp, T.Heerschop,J. v .d.Zálm,' 
H.Criuna,J. de Jongh,H,Hassing,C. Rooduyn, F,Herremans. · · 

Res.J.Holt/Leider:dhr.P.Epskam;p. · _ · '·_ ·· 

Samenkomst: 1. - uur Loèvesteir,laan hoek Heng,üolaan; 

PROGRAMkA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 30 JAl'IUARI i965 

2.3() uur Loosduinen 4 - Lens 7 Terrein Monsterse\7eg,Madestein 
- 3,45 uuf Lens 10 .. - D.H.tif.8 - G 1 ··1 _5/3 V 1 .. . . . 

3.45 uut Lens 11 - c.w.P,3 . G 1 L 6/4 V 2 
3,45 uui' Lens 12 - A.D.0,20 . G 2 L 6/4 V 3 
2 30 uui' Lens 13 - <.l;uick Steps G 1 L 6/4 V 1 
2.30 uui' Lens 14 - s. V .G. W,2 G 2 L 5/3 V 2 
2,30 uu~ Lens 16. G,D.S.12 G 2 1·6/4 V 3 

DE OPSTELLINGEN: , 
. - ~ -

Lens 7 A.Vervaart,F.de Winter,J.v.d.Ley,L,Jungschläger,J,Blok,P. 
de Bi;uin,H,Mejan,G.Stevens,R;Broekhuizen,R.de Jongh,R.Blok. 
Res,H.Verbarendse. Leider:rhr.A.Blok. 
,- 1 ,' ~ • • •• 

Samenkomst:1,45 uur ingang•Lens-terrein. 
Lens 10 \/. K01.~wenhoven, P.v. d.Aar, J,Colpa, P.de Jongh, D.Hol t ,H •. Stevèns, 

A.Hop,G.de Hoogd,E.Bakkers,J.Fretz,W.KeGtman. 
-. Rc,s,P,Murkès. · .Leide~·:dhr.J.Borsboom. ·" ·· 

Lens 11 R.v.rerlo, J, Schouw, C.Grimbergen,B, Lustenhouwer,B.Kool ,H.Ovér-' 
. beek,B.Hooge·.-een,Th.Hoefnagel,A.Luscuère,Il:,BijstervGld,A. : '. · 

BilderbeGk. Res.R.v; l'lassèm,'Leider:dhr.P.Huis( zie_ trainirtg) ,·. 

Lens 12 B.v.èl.Lans,A.TiimGnbroek,G.Jlruinsina,L.de· Jongh,F.v,Baggumj" ·: · 

P,de Vries,L.Huis,N.N. ,H.Eggers,R.Peters,L.v,d:Velde. . , 
Ros.Il.de Vlit,A.Hambrook(2x) Leider:cl,hr.L,v •. Hulst. · · : _ 

Lens 13 G.Gr/•en, G. Duivesteyn,R. Kraanen,B. d~- Vries?A:{r.Essen,B~v. d. · 
Sproi,g, Th,Janssen, P.Klein Breteler;A.Hambrobk,(2x)ii:.Jeheé, 
G. Ve:L v'aart.R,:,s.F.Klink,G.Kuypers,Leider: dhr-.J. Schouw. 

Lens 14 E.v,Q.Broek,F.v.d.Berg,C.Laniot,H.v.Domburg,R.Bogisch,P.de 
1 

Haan1 Th. Thomassen, T. Hoek, J. Kcumdorp, G. Vredeveld, C .Blok. 
Res,1/,Manders,H.Dankers. Leider:dhr.A.Bogisch. 

Lens 16 P.Miltemburg,P.Bremmer,A.v.d.Ley,C.de Graaf,P.v.Dijk, zoz 

1 . . 



' M.Koppencl, J .Schutte, Th, v.d. Kley ,N,Dijsselbloem,E •. de Groot, J .Janssens; 
Res.N.Hoefnagel. Leider:dhr,J.Witting, . · -- -------------------------~ 
PROGRAMI . .A PUPi:LLEN VOOR ZATERDAG 30 JANUART 1965' 

1, 30 .uur Lens A - Lens B . G 1 L 5/3 V 1 
1,45 uur Lens C - Lens D · G 2 L 5/3 V 2 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens A wordt samengesteld uit:H.v.Berlo·,G.Bloks,F.Cobben,F.Disseldorp, 

F ,Enink, P. Heerema, H. Lieffèring, H, Pechler, T, Res.odihardjo, G. v.d. 
Velde,P. Verheesen, , Leider:dhr:L.Pinkse, . .. 

Lens B P,de Haan,L,.Egberts,R,Hoefnagel,H.Rimmelzwaan,C.Schrover,A,Jung
schlä.ger,P,Hop, W. Englebert 1B.,Klein Bretel er, J ,Dissel'dorp,P. v. 
Doeveren, Leider:dhr,A,v.GasteL · 

Lens C R,Bos,J ,Keetman,R, v. d,Meer,R. Wouters ,F. de IÖ.eyn,H,'l'louters,G.v. 
Deelen,P.Heynen,E,Verschoor,M.v,d,Horst,c.stapel. 
Leider:dhr.J.v.d.Knaap. 

Lens D Th,Booms,F.de Vos,G.Trorru elen,J.v,d,Ende,W,v.d.Ham,Th,v.d,Aard
weg,R.Kooke,H.Schwab,B.v.Gorkum,C.~lom,H,v.Dam. Leider:dhr.G. 
Xemperman. Hes.voor A t/m D F,Tei.missen_,B.de Haas,C. Visser, -

-------------------------
RESERVE PROGRAMMA, .. 
Marterrade 14 om 2.; uur Lens 10 en B.Kool en R.Fortman. 
de GJ1eynstraat 51 (alleen als onze velden ·afgekeurd zijn, zie a.fkeurings-

. . list bij ·Lens 10): om 2, - uur training voór ·r.ens· 6 
. en A. Kdrtéka.,'.l.S' J. de Jongh en, H.Egberts. 
om 3,30 uur train.i.ng voor Lens 5. Er wordt buiten 

getra.J.nd,dus het gaat niet. dCJqr· als· er sneeuw ligt of als het hard 
regent. In twijfelgevallen telefonisch informeren tussen 12, 30 en 1. -
uur(33.99'.oo.) , . · . . . .. · · 
DONDERDAGAVONDTRAINING:DocJr een technis.che .storing is ·donderdagavond 
j.l. het telefonisch informeren riaar hét doorgaan van· de training da
nig uit· de hand gelopen, vo·or donderdagavond 28 januari e:r:i · donderdag 
4 februari bestaat weer de kans,dat je bij informatie geen gehoor 
krijgt. Dan kun .je-tussen 5. 30, .en 6. 30 utir-'ook ópbellen naar de Heer 
Epskamp,tel.67,.22,70,ock voor.:afschrijv'ingen, Màar dit geldt alleen 
voor donderd,a'g, . · ·· .. . · · · · · · .· .·· . · ' · 
AFSCHRIJVINGEN:vóór vrijdagavond 7/30 \lUr aa,n. dlir. A,v.Gastel,Toma
tenstraat 166,tel,53,99~00(telefoniséli alleen vrijdagavond-tussen. 
C.30 em 7 ,30 .uur). · · · 
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Lens 1 .i:akagend9;, 

Do: 4 ,:f,;b. Juniorentraining 
Vr: 5 feb. S.miorontra.ining 
~.a: .6 feb, Junior,;n 5,6,7,10,11,12,13,15,16;pup.-comb.AfJ±C:::D. 
Zo: 7 feb, Senioren 1 t/m 8; junioren 1,2,3,8, . 

!,la: 8 feb. Club avond, juniorentraininis ... , 
nt:=:i. 9 feb. Juniore;ntraining , · · .... 
Wo: .10 feb. Senbrcn-,pupillentraining•' :· .· 
no: 11 feb. Junio!·e :training ··· : . , . 
iia: 15 f;;b, Klaverjasavond 
Za: 20 feb. Carnaval 

.o:;:nc1 .,,,L 

In ballotage:C.Schalbroe9k 2-1,-1952 VoorthuiJlenstraat 184 

. ------------- .. 
· , ·,·, · In ;,;e'moriam Henk 'Janssen 

· ,u.s oe;n ·lopend vuurtjé· verspreidde zich deze morgen hét droevig 

niéimsJd.at .-onz" vriend' Hen.k,·0Janssen in de vroege ochten~uren ge
stO'rv'en was. Hoe we ook hunkeren :ria.ar het lèven,dat ondanks vele .,. 

moeilijkheden· ·zb verras.send 'schóon kan zijn - gescherik0 -'ira.n God· en 

vaak -vol· li'efdeblïjke:ri van goede mensen - abrupt kafr .. h.èt eihde zijn. 

·zo onverwàcht,dàt het bijna niet, te geloven is, Ook nu. Als elke 

week is ·Henk vrijda.:_;a,vónd 'mot. z:i.jn collega's in de Totbcommissie 

bezig ·gewéest om de administratie ervan in ordè te maken: zijn laàt

ste b~ 3 igheid vbor Lens. Als· oudste ·toonde 'hil~ l,iich steeds éfu met 

de anderen en gaf' hij rijkelijk zijn deel om opgewekt ·de sfeer in 
de ·fötokring'allerhartelijkst te, houden. ¼ate-rdagavortd begaf hij 

·zich gewocin ter ruste:niets doed een einde· ve'rwä.chten, 
,'Jn toch staan we nu 'voor het afscheid aan onze· goede, trouwe sport

makker. Veertig jarën hèeft hij'-:Lens gediend en in Lens zijn plezier 

mogen ·vinden, Uit d~ ·voetbal-club Animo naar ons _gekomen, werd hij 
met;;cn in het· èerste elftàl geplac;tst en is t6t ver in de veteranen

leeftijd een intelligent en i-uverig voorhoedespeler geweest,die met 

zijn korte dribbelpàsjes en zijn beheerst strak schot tot menige 

overwinning van zijn elftàl een belangrijke _bijdrage leverde.Geen 
wonder derhalve,dát hij door·-de- Bond werd gekoze:1 voor vertegen

wóptd.igende ülftàllen, Oi·ve:rgiiclering311,o.a. de laatste tijd nog in 

h~-tf.éeniörenconvent,luiste;:de ·me1f g:raf,g nL.!1-).' zi;f.i v!Ocrden,die wel-



' . 1 . 

overwegen een duidelijke tan.i. SJ?riikéir.Vè'ei'-~er echte_r_ verwierf 
cnze hede_n overleden vrie?)._d ·b_1:i'Jy~dé waarde:ting ·~09:i,l~~-;j_jn,:v:r;l.@_cl:1" 
schap, zijn hu;t. pvaardigheid, zijn insohttkelijkheid., "îkil. aj,jn per-
so9nl:i,jlglqia;: ,~_tuigde vàn 'ee!l sp_q_rtie,ve inborst·. Quasi: luchtig, .. 
door een grap of een gebaar bij ontm'!,eti~gen,met ~rienden bleek 
uit voortgezett-, gesprekken zijn w~nl4;1k-ê·--erns4t en toewijding 
voor zijn dagelijkse taak,zijn gezin,z"ii~:'furict:i'e i\i.•de ic,iub en-"·' 
tevens zijn meeleven met de moeilijkhéd'en' ;viiri:•andèi'èn, · · · ::;. ·: 
.:at-•hébbcn wc· all:- -vetik niet: 'hJin -i-Jstàan "atin hut gNif-'vän ·etin sport-' 
vrümd. ;;u bre1ngen we ·hEfin '.)z.e1f natir zijn 1a:i1.tste rtië-tplaai;s, 
:.:et ontroering ~a:m onze geöachtc:ïi thams uit ·na,ir zi:jn ·v-roi.lw, zïjh 
kinderen,zijn oude vadbr,zijn zusters· ens:JJ.róërs • .rat·lzullen zij 
hem missen mot zijn licfdevol-J:\3 ·zor:ten;'2J::iijh •ecre,\llïeicl.i "lá.:n'hartG ·'•. 
@'c-,tuigen wij van ons meeleven mP.t hun ·-vJr~:i!ét.··: ,~•g', · , ·· 
Henk, beste trouwu vri..md,rust in vrede !"!!'öt ·wéé!e:fäiên biJ uc iicGr 
in uc h"mel. · · · ·,, · · •· 

's-'lrave.'!.'1a.3e,31··januari"'19u5"-··----·---- ··l-!amens ve.len, P.J. 
--------------~+--d.-~-. ~- -----···~· -·-·- ··-·-· -~- . Jlouac;tipn,lle ov.;rwinzin,o; ,. ·: :: ..• :- _ . _, ____ . 

In à wii:ming mood. , ••••• : •.•• , dit -kunnen we zonder overdrijving van 
ons eerste zeg,.;~n dat de laatste tijd y-;,n_ oV<,l'lJvr,inning naar .over
winning wandelt. i,u is dat winnen bijzonö.er prettig,nog v;eel pret
tig:or vi:gden w.i,j het dat deze wedstrijden met_ werke;I.ijk Oioed con
structief voetbal V!Oruen gewonnc,n, Nu treden "à.an i!às · de 'l<:r.'áli tei tP-n 
van. d:i. t &lftal eerst go"'d te voorschijn uit h~t . duist~f waári,n deze 
in"het .. beginvan deze competitie verborgen lagsil'}. :"'n//l,2llv~eli;jk .Óol~ 
blév"ii; Lens 1 heeft zich nu ontpopt als. een goeci;"ingespee"ide, ~-;_.;~,t-1.;r;) 
wa;;,dn g,.;poogd wordt zo goed mogsilijk te' \l'uE:rBA,;,L;t, dit, 1äatste nu 

_ met de laatste •;;ijd zeur go"de J~èfiul táten. det blijkt nu 'tqch ma;i.r 
w ,er eens overduiàelijk dat uo teien~ta.nders van ons ,.,;,riÏte,", uiö :: 
ovur hnt algrun.'.")-'.}n ov~r beduidend minûer· tücrinisèht:i kwalitêiten ·be
scilikk,m da11 onze jongens, t"gen een Lens in d-:rne vorm niet b"stand 
zijn. ilet belangstelling zien w0., de komende wedstrijden_ t'c:genioct, 
we hc:J~on nu in elk geval vertrouwen 1,,-ckregr.n in het kunn,m,van -
ons eerste e,1 gaan gcluv:,n dat ::.eider ,:SDO nog moet ga.an ·oppas.;~.n 
Lens 2 kan helai:s nogniot uit de jnalaise komen,tegcnstaar-tclub 
!NV 3 kwam het niet ·v.erder dan een' gelijkspel waardoor de afstand 
tussen beide teams even groot bleef. det wordt nu toch echt wel 
tijd dat onze reserves uit een a.,der vaatje gaan tappen om die ge
hate rode lantaam eens van eigenaar te doen verwisselen, Ook dit 
elftal bezit ongetwijfeld kwali·!.dten en kán echt veel beter. l7e 
hopen dan ook van harte dat onz'3 reserves zich zullen spie;_;clen 
aan'"hot eerst"' en dat zij dus ook het pad der ovurwinning zullen 

' vinden. -------------------------------



Van Prins Carnaval. 

Reeds enige weker\ gonst het in de contactcommissie van activiteiten, 
e"'n grootse carnavalsviuring wordt daar intensief voorbereidt en·u 
·weet,dit gebeurt goed. 
rersoonlijk zit ik "r ook al midcwn in,mijn costuum is r"eds uit de 
me·:;tenballen gehaald en wordt grondig órtdêr -handen genomen. De veren 
van mijn steek worden weer gefatsoeneerd,kortom,als wordt in het 
werk gesteld opdat ik dadelijk op waa.cdige wijze leiding kan geven 
aan het Lenscarnaval. ; · 
Hoe is dat nu bij U ?-Voelt U ook al die kriebel in Uw benen en de 
dorst in Uw keel ?Talmt dart nietitreft Uw voorbereidingen om in een 
leuk pakske acté dé presence te geven. Niemand zal er spijt van 
hebben op 20 februari het televisietoestel in de steek te hebben ge
laten, De Vughtse o-a.rnavalsverenigirig "De Baorrepiepers" staat hier· 
borg voor. Zij zal met haar bruis.ende c;arnavalsmuziek de stemming · 
tot de -allergrootste hoogte opvoeren, Dat deze avcnd een echte ouder~ 
:wetse ·Lens feestav_orid mag worden is de vurigste wens van Uw- carna-
valsprins : · · ".. .. ______________________ Bierlantijn II 

Postalia 1 - Lens ·1 : 2 '- 4 
In een .goed gespeelde wedstrijd heeft het eerste weder~m op beide 
punten beslag weten te leggen. Voor de aanvang van de wedstrijd werd 
een minuut stil te in acht genómen'·wegens hèt overlijden vajl ons 
trouwe Ltinslid,Henk Janssen, ·Lens. was technisch veruil.t superieur 
a.a.n zijn tegénstander;ondänks dat:• is de bverwinning in de tweede 
helft nog in groot gevaar geweest,voornarnelijk doordat de onzen bij 
een 3-0 voorsprong·het wat te gemakkelijk gingen opnemen,waardoor 
Postalia riog· tot 3.:2 kon inlopen;alvorens \'lil Verheul met een vierde 
doelpunt Lens in veilige haven bracht. 
In de eerste helft wist Wil Verheul na een misser van de spil het 
eerste doelpunt te laten aantekenén,inet we-ike stand ook de rust aan-. 
brak. Na de pauze een sterk aanvallend l'3ns· dat dankzij doelpunten 
van Loek Hendrichs en Wil v.Eijden op- 3-0 wist te komen,waarna de 
wedstrijd; zoà.li.s boven omschrevÈin·1 toch noch• een onverwacht spannend 
slot kreeg. Waarmee maar weer ·eens b·ewezen·- is, dat men nooit te snel 
moet denken dat de overwinning biriilen is•· Redactie: •. 

Lens 2 - H.v.v.3 3·-•3. -· 
In een matige wedstrijd heeft onze tweede editie tegen de ll\ed,egega
digde voor de rode lanta8Jlll,HVV,eeirt punt in :de wacht gesleept. 
De eerste helft was duidelijk voor H. v. V. ;mect'in de vporhoi3de een 
paar intelligente knapen,die overigens weinig,'inoeitEi·hadder\_met de 
onzekere Lens-achterhoede.Daarbij kwam nog,dat de Lens-doelman nog 



niet helemaal uit zijn bijzonder langè winterslaap ontwaakt was.Het 
eerste doelpunt van HVV kwam dan ook op zeer simpele wijze tot stand. 
Nauwelijks was d~ vreugde bij Lens over de gelijkmaker van Theo van 
Kleef verstomd of een aaneenschakeling van Missers in de defensie gaf 
HVV weer een voorsprong(2-1)De veelvuldige Lens-a').nva.llen l:\.l\'Pen op 
niets uit,want het gevoel voor combinatiés was,evenals in vor.igsi wed" 
strijden, volkomen zoek. \'las de bal .in. het bezit van oen Lens~a8llvaller· 
dan gaf hij deze niet meer af, Tot. groot-. pngenoegen van zijn medespe
lers. De geschiedenis V8l1 de tweede helft werd gemaakt door Koos Ras. 
Hij werd in de achterhoede tsruggehaa.ld,hetgeen:. een duidelijke ver
sterking bleek.Koos verric;1.tte een hattrick, die hij begon door met 
een verrassende schuivmc- zijn eigen doelman t<;1 passeren( 1-3)Gezicn 
het aanvalscpel van de voorhoede was de.toestand weinig hoopgevend, 
Het is dan ook ntlet te vei??:ondere:1,dat .lülks-back· Koos Ras de maker 
werd van de twee doel:;,m1ten,die Lcr..s" Gp gelijke hoogte met HVV brach
ten.Er was natuurlijk v:ceugde ove1· het alsnog bevochten gelijke spel, 
maar als de voorhoede blijft voetballen op de wijze,waa~op ze het.tot 
nu toe doet,dan zullen er beslist nog vele teleu:-:-stellingen v0lgen, 
Trainen!!!!!! ----------------------------
PROGRA!iMil. SENIOREN VOOR ZONDAG 7 i!'EBRUARI 1965 

Lens 1 vrij. 
uur Lens 2 - Archipel 3 
uur ~ens 3 - H.D.V.3 
uur Rijswijk 5 - Lens 4 
uur Te Werve 3 - Lens 5 
uur Lens 6 - Tedo 3 

Veld.1 geb,1 lok.6/4 
Veld 1 geb,1 lok,5/3 
Sportpark Pr.Irene Rijswijk• 
v. Vredenburchweg "te Werve" 
Veld 2 geb.2 lok.5/3 
Veld. 2 geb.1 lok.6/4 

' 12,-
14,-
12.-
12.-
12.-
15.-
12.-

uur Lens 7 - D.H.L.6 
uur Vios 10 - ·Lens 8 Terrein Vios Melis Stokelaan hoek 

Dedemsvaartweg. 
DE OPSTELLilîGEN: . . 
Lens 2 R.de Waart, W. Stoové,H,Kemp0r;B.Hendrichs, J.v.Dijl~, R. Roodbol, 

H.Jacobs,M.v.Zilfhout;J.Ras,Th,v.K10ef, 
Res.J.v,d.Knaap,G.Halleen. Leider:dhr.L.te Mey. 

Lens 3 G,Halleen,J.Meyer,C,Peeters,R.Blok,B,Steyn,J.v.Kleef,J.Wit
ting, F ,Burghouwt, G,Looyestein, L. Riemen,N .Drab be .• 

Ree ,M.Suykerbuyk,H,Nieuweiûcven. Leider: dhr. Riemen Sr. 
Lens 4 P.Gulikers·,1.Hanssen,C,Veldink,F.v.d.Beek,N.de Gruyter,R.Schlü

ter, P .Burg!Ïcuwt, J. Brussel., F. Wubben, 1, Janssen, VI .Burghouwt. 
Res.F.v.Dijk. . 

Lens 5 A,Verbarendse,P.Davis,M~Heerschop,A,v.Weers,J.Veldink,A,Klein 
Breteler·,c, v. Gein, J. v .• Dissel ;.J. Jager, G. Jehee, J. Brochard. 
RGs,J.v.Bussel,J.de Boer/ 

. .• 
- ' ... :_ .. 



Lens 6 Th.Suykerbuyk,F.Duym,F.Veelbehr,J,Holt,A,v,Egmond,T.Keet, 

. , . J.Helwig,F.v.Bijnen,J,Groeneveld,-A.v,Schie,!(,Gelauff • 
. Res.J.Drost(2x)Th.v.Domburg. , ,, 

Lens 7 A,Blok,J ,Bom,A.Krol,J, v. Vlef!.ting,R.Becker,E, L§)'!~nstein,H.Naas

. t.epad,A, v .Luxemburg, R. Wüstei'eld,A,Hoppenbrouwers,-_H, v. l'lesting. 
Res,J.Drost, (2x)H.Blanke::1. ; . ,_.. · 

Lens 8 D,v.Lieshout,F,Bierhof,A.Poels,W,v,d.Laan,H.Lau,~.v.d.Geld, 
, A,Barnhoorn,C,Kras,A,Buys,A,de Jong,H.Blanken, · 

Res,H,Lüling, . 

AFSCHRIJVINGEN:vÓÓr vrijdagavc,nd .. 21,-- uu1· bij dhr,L,de Boer,Noorder-
zijdé 53,tel,668.669.. : _;;. 

VOORLOPIG PROC::RAJJ'••TA VOOR ZONDAG :.:14· FEBRUARI 1965 . . . 

14,30 uur Oliveo 1 - Lc;1s 1 ·12,- uur ,.H.B.R.K,2 - Léhit5: 
12 •.. uu~• H.L,S,?,_ - Lens 2 12,- i,ur Lens 6 - \Vest'erkwart,8. 

14.- uur D,H.G,7 - Ler,s 3 12,-· uur B.M.T,4 - L<:ms 7 
12.- . uur. Lens 4 :.. Quiok 7 14;- uur Lens 8 - Triomph 8 . . . . . 

---------------------------
PROGRAM!t.A JUNIOREN VOOR ZONDAG 7 FEBRUARI 1965 

12,- uur Lens. 1 Laaklrnarbier 1 G 2 L 6/4 V 3 
~. 45 uur Lens 2 - Velo 2 G 2 L 6/ 4 V 2 
3, . .:- uur Leps 3 - H.P.S.V.1 G 2 L 6/4 V 3 

,.1,,45 uur Lens 8 - de Adel,rnrs 1 G 2 L 5/J V 3 

DE OPS'.J!ELLINGEN: ,. 
Lens 1 a.ls bekend,.Res,J,Lukassen(2x) Leider:dhr,A,v,Gastel --- - ... 

Lens 2. J ,de Naart,H. v.Leur,J ,Groothuizen,C ,v,Boheemen, J. Verhaar, 
N,Koot,R,de Groot,F,Straathof,G,Crama,P,Helvenstein,J,Lu
kasser.,(2x) Res.F.v,Boheem~n. Leider:B).',Theoticus. 

Lens 3 R,Ove1-toom,M.Broeke,J .v.Dis'·sel, J ,Jehee,E,Degener,J .Janssen, 

F,Neecke,G.Ysebrands,W.Eykélhof,R,Brapdenburg,A,de Brouwer, 
Res,D.Brandenburg, Leider:dhr, M,Neeoke, 

Lens 8 H,E,;berts, J .M1'1der,A.Duym, (2x)B.Epskamp,R.v .Broekhuizen,J. 
v.d.Zalm,H,Crama,J.de Jongh,H,Hassing{2x)O,Rooduyn,F,Herre-

mans. Res.J,Holt, Leider:dhr,P,Epskamp. -- . . 

PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZATERDAG 6 FEBRUARI 1965 

3.45 uur Lens 5 - Bl,Zwart 6 G 1 L 5/3 V 1 
3,45 uur Lens 6 - Westerkw.6'. G 1 L 6/4 V 2 

· 3.45 uur Lens 7 - Velo8 · G 2 L 6/4 V 3 
2,30 uur Scheveningen 12-Lens10 Terrein Buurtweg . , . 

. 2,30 uur Gona 3 - Lens 11 ' Terrein Vrederustlaan · 
; 2. 30 uur O. S. C. 7 - Lens 12 Terëein Groenendaal Bu.ürtweg 

· · 2,30 uur Dunp 6 - Lens 13 Terrein Mgr~Nolens:).aan 

2,30 uur Lens 15 - Ooievaars 7·G 2 L 6/4 V 2 · 

2 30 uur Gr,W,II Vao 11-Lens16 Terrein Buurtweg, 

. t .• • .. ~ 



DE OPSTELLINGEN: 

Lens 5 R,Bruggemans,M.v. Veen,H. Verheugd,-Th,Bruins,H,Rothkrans,F.v, 
Boheemen, R. Eykelhof, Th, Brochard:, J ,Cobben, H,Brandenburg, D,Bran
denburg, Res. H. Hassing( 2x) Leider: dhr.C .v.d.-Beek, • 

Lens 6 R,v.Berlo,T.Heerschop,J,Nuyen,H,Suykerbuyk,J.Ylelling,R,v. 
Boheemen,K,v.Velzen,N.N.,A,Janssen,J.Webbers,C.Vervaart. 
Res.A.Kortekaas,A. Duym, (2x) Leider: dhr,A. v. Gastel. 

Lens 7 A, Vervaart, F. de Winter,J ,v. d.-Ley ,L.Jungschläger,J.Blek,P,de 
Bruyn,R.Blok,G,Stevens, R. Wilmot ,R.de Jong,H.Mejan. 
Res.H. Verbarendse; Leiil.er: dhr,A.Blok. 

Lens 10W.Kouwenhoven,P.v,d,Aar,J.Colpa,P,de Jongh,D.Holt,H.Stevens, 
A.Hop,II,de Hoogd,E,Bakkers,J,Fretz,W,Keetman. 
Res,P.Murkes. ·· Leider: dhr.J .Borsboom. 
Samenkomst: f.30 uur ingang Lens..:terrein(per auto) 

Lens 11 B. Lustenhouwer, J. Schouw, C. Grimbergell!j!H, Overbeek, B. Kool , 
H,Bijsterveld, B. Hoogeveen·, Th. Hoefnagel, A. Luscuere, A. Hambrook, 
A,Bilderbeek, Res.R.v. Wassem. Leider: dhr:P. Huis. 
Samenkomst:2.- µur ingang.Lens-terrein, 

Lens 12 B,v,d,Lans,A.Tinnenbroek,G,Bruinsma,L,de ·Jongh,F,v.Baggum, 
P. de Vries, L,.Huis ,M.de i'/i t,H,Eggêrs ,R.Peters,L,v. d. Velde, 
Ires,R,Bogisch; · Leider:dhr. L.v.Hulst. · · · 
Samenkoms,t: 1,30 uur 'ingang î.lens-·terrein(per auto) 

Lens 13 C,Groen,G,Duyvenstein,R,Kraanen,B.de Vries,A.v,Essen,B.v,d. 
Sprong, Th. Janssen, P,Klein Bretel er, J. Kaandcrp,A,Jehee, G, ,,,... 
Vervaart·,• Res~T.Hoek,P.de Haan. Leider:.dhr.J,Schouw. ... 

Lens 15 P,Mil tenburg, P,Mariders,H.Dankers ,·A,Bouchier, IV.Schol tens ,H. J;; 
·· llientjes, P ,Blanken, J ,·Demeyer, G,Kuypers, F. Klink,C. v ,Deelen, 

Res.H,Hokke,F. v .d,Bergh. Leider: dhr.C,Kras •. 
Lens 16 E.v. d.Broek,P.Bremmer,A.v. d,Ley,C·. de Graaf!, P. v.Dijk,M.Koppe

nol; J .Schutte, Th. v. d,Kley,N,Di·jsselbloeni,N.de Groot,J. Jans
sens. Res.N.Hoefnagel,C.Blok. · Leidèr:dhr~J.Witting,· 
Samenkomst: 1 30 uur Leynkamp de la · Reyweg. · • · 

-------------------- . -. -- .. ~ . 

PROGRAMMA. PUPILLEN VOOR ZATERDAG 6 FEBRUARI ~965 • 
1.45 uur Lens A - Lens B G 1 ·1· "5/3·-v 1 
1,45 uur Lens C - Lens D G 2 1.5/3·v 2 

DE OlSTELLINGEN: 

Lens A wordt samengesteld uit: H, v .Berlo, G,Bl-c.ks ;'F~Cobben, F,Disseldorp 
F,Enink,P,Heerema,H,Lieffering,,!I,Pecliler,T.Resodihardjo,G.v.d. 
Velde,P. Verheesen, • Leider.:_dh:t:LPinkse. · 

Lens B P,de HaanL,Egberts,R.Hoefnagel,H;Rimmelzwaan,C.Schrover,A. 
Jungschläger, P ,Hop, W ,Englebert,B. Klein Breiàer, J, Disseldorp, 
P,v,Doeveren, Leider:dhr,A,v.Gastel, · 



Lens C. R.Bos,J ,Keetman,R. v. d.Meer,R. Wouters, F,de K1eyn,H. Wouters, 
G,v,Deelen,P,Heynen,R,Meershoek,M.v.d.Horst,C.Stapel, 
Leider:dhr, J,v,d.Knaap. 

Lens D Th.Booms, F,de Vos ,G, Trcmmelen,J .v. d.Ende, V/,v, d.,Ham, Th. v. d, 
Aardweg, R. Kooke ,H. Schwab·,B, v ,Gorkum ,C ,Blom ,H. v. Dam, 
Leèder: dhr. G. Kemperman.' 

ReE Yric•· A t/m D: F,Teunissen,B,de Haas,C. Visser, 
----------------------------

ATTENTIE,JUNIOREN EN PUPILLEN! • 
AFSCHRIJVINGEN:v66r vrijdagavond 7,30 uur aan dhr,A.v.Gastel, 

Tomatenstraat 166,tel 33.99.00.(telefonisch alléén 
vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 uur) 

RESERVE-PROGF.AM!fiAr 
In de zaal Marterrade 14(leider dh=.A.v,Gastel)alleen als onze 

velden afgekeurd zijn: 
om 1,45 uur:C.Blom,R.Bos ,H. v.Dam,P.v .Doeveren, W,Englebert,R. v.d. 

Horst,A.Jungschläger,J.Keetman,R.Kooke,R,Meershsek,H, 
Pechler,H;Ri~melzwaan,C,Stapel,G.Trommelen,P.Verheesen, 
H, Wouters, R, Wouters. , 

cm 3,30 uur:Lens 12 en R.v. Wassem',A,Feith,T.Schmits,A,Hambrook, 

In de zaal Herschelstraat(leider ,ifur, E,S:i.rolea): 
om 2,30 qur:Lens 11 en G.Duivesteyn,B.v,d,Sprong,R.v,Berlö,R.Kraa-

nen, R,Bogisch, 

DONDEilDAGAVONDTRAINING:voor telef9nisch informeren naar het doorgaan 
van de training op èonderdagavond kan men de
ze week en" ook nog volgende week bij g"en 
gehoor op ~o 3.99,00. ook bellen no 67.22,;0 
(tussen 5.30 en 6,30 uur) 

' 
WIST u .. ... " .•.. D • • 

dat 
onze Lens-vriend G.v.Resnen(administratie Lensrevue)vorige week 

in hGrt ziekenhuis is opgenomen vc,r een breukoperatie? 
dat hij woensdag 3 februari het ziekenhuis weer hoopt te ver

lii,ter, ? 
dat ock onze vriend Koos Frijters al enige tijd in het zieken

huis vertoeft voor een operatie ? 
dat ook hij spoedig hoopt thuis te zijn? 
beiden een spoedig herstel toegewenst namens geheel Lens, 

-
-
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L•.· E L E N S R E v U E •. · 

,.~e.k:blaq"'v"n do ,1.K. V.V. "Leni.-.. en Snel" 

'· 
3;e Ja~6ang No. 24 10 februari 1965 

-· 
Çnc:er. reóaktie van: P.~urr;hou,1t, F.van Lijk en A.Pocls 

Lens I Zaka~:enda. 
Juniorentraining • 
Seniorentraining. . . 

.1.,c: 11 febr. 
Vr: 12 fetr. 
Zii: 1.3 fobr. 
Zo:'' 14 febr. 
Ma: ·15 febr. 
Li: 16 febr. 
îio: 17 fe~;r. 
:.0: l '. foèr. 
Vr: 1~ fcl;r. 
Za: 20 febr. 

Junioren 5,6,7,10,12 t/m 16; ;;upiUen l t/m 5, 
Senioren; ,Juni"ren 1,2,3 cm ,.:. 

• 

DFFICL~ä. 
uitslagen: 

·Glû.lx"vond U ! Juniorentrainin::. 
' •• : • •J 

Junior,mtrainin.ê, 
Seniorentr·aining; Pupillen trnininc:, 
Juniorentraining. 
SGniC1ren tr,~inin"':. 
Gekostumeerde .v'.lottalr:edstrijd ! ! ! 
Carna.vals_exelosi·3S. V'ln 5 uur 's-m_iäöo.zs 
( 1 s-m~rf.;qns ) ·. . . ? uur. • · . 

Senioren: Lcms 2-f,rchipel 3 : 6-G 
L:ms 3-H.;:;. V ,. 3 · :. 4-1 
rtijswij-lc ·5-LeJis. 4. :, 6-4 
l'e "' orve .'J'--Lzns "5 • 6-,0 

. Lens 6'-l'eèo 3 · : 1-6 
Lens 77.'î:.H.-L-.6 ·: 4-1 
Vios 10-Lens ü : ·Vi0s n· . .-:-:.c. 

Junioren: LBns l'--Laakk1~artier l ~-,1-0 
Lens 2-î/.el" 2 1-1, 
Lens 3-H.I.S.V,. : 1-1 
Lens 5-DL Z1·mrt ·6 : 4-3 · 

- Lens 6-Westorkl'lartier 6: 6-l . 
Lens·c?-Velo :1 : 6-1 
Lens 8-Ac:elaars l :_2-1 
G0na 3-Lnns 11 :· 1-2 
Schevenin;,;en 12'-LGns lü: 0-3 
Luno 6-Lens 13 . 1 0-1 
Lens 15-0oievaars-7 : 7-1 

t-)t 

Graaf iillem 2 Vac 11-Lcns_ 16: 1-1 
Pupillen ( vrien:'lschappelijk): 

Lens A - Lens· B 
Lens G - Lens j) 

: 1-1 
: 1-_l 

\ 

: ,. 



il.ed2ctioncle overpeinzing. 
Vrijc,a::;,,v::in~'- .j .1. vma vo:ir het c:.rst sincis_ vele ma.anèen het veld weer 
eens bcs~Joor ... ::-.~r en v.1uren de vmDrso• standir;hoèen zodanit;, êa t ~en flin
ke ·o;:kom:;t· b'. j ë0 seniorentraining vervmcht mocht w:irden. 
H0l:!3.S, h..;lr:.o.s; slechts 10 man zn.cen het nut van :'.e trnininG, vocr~l na 
de "l~n-·e y;int.:;rpauzc, in; voor de andere senioren uit de 1:-icere elftal
len tL :: J:Jn der:;elij kc nutti~·0 vocrter0ièin;; vo,-,r de z0nàar;se ,adstrij 
è.Gn "ni.::.t ·n~~ .. i;•-, zij tlevon G3nv:,udi:.; ,~·c:_;. 
;.,ls r!ij -:1·. echt r ni;-1t v0rciesen, behoèvcn juist enke1e van die ln.··era 
elftallen h'.X-it; o.::n vorb3t~ring van huri tchn.rëie pGsitie en precies èáé.r
vocr ~is ê.o trc.inin.' zo uiterm1.te.~icschikt. ',\e zullen, nmèat·v6,.;r de win
tcrslc.np :::2 Jpk0:::ist rcd.elij :{ ~090. te n~e±ieii \'.'ns, deze flap Yan j. 1. Vrij 
è.2. · :i1.'.::.:r r-.lr; .::on v0r:_:issin.! r:cpchoÛ\··~n en aannemen, C:at velen hot bcstac. 
vo.n •.:c t.rcinin ver ~et.;n ?·:1.ren. · · 
j__,n ~.r~r11 ·,:.o:i:< C it stukjG lout:;r en .·~llc9.Q. tor opf~if5in;; v11n · ::ie !:iivers-3 
v01\_:e. ti"'sc::ti_ J ;;onG~ · ons ::esc!1róv~n, opé.at zij zich ce yr1JC<a:.c:s.vnnè 
v1ccr z.ullcn ·:.•".t.-:n h0rinneron. 
·\\C hop0n v:..n h rt0, r.11t. ~:.'e C;it juiGt _r;ozisn ho~ben ell. t~&t n;3. r.dt'" op-:· 
r.101c;c~n., , .. ti : ... 1 tj:: c.":c VI"ij c.uGavan:.trqinin, · v:ecr even t_;Oeó bezocht ·znl 
t;c..~11 t~or:.~un :~.lc voor c.c onr..ertrek;in;, van zo I n c~ikke 3 mc.an~cn. .. 

'n Tr:i.in8r •. -----------
. ). .. 

F. Jüin;~, · .,:,-nstcde 69, tel. 66. 76. 79, bieêt ter '>VGrn~,'!l:J e.-'.ln 1 paar 
11 rar..cstr.-:-:t v-- tbn.lschocn, :në.~t ·36 .. !~rijs· Fl. 5,--. · 

-o-o-n-0-0-0-0-o-o-
C.v.<l.>::;..;!..:, 1'l1ar·~:ockcl!1::n l· .. ,5, tel. 39.19.32, Ciedt tor ovornnFT?c een 

pc.ar cpikJs in ~:;,Juè staat, r.iant 41/42. lrijs Fl. 1~ ,--. 
-o-o-a-~-n-0-0-0-0-

~e oroc'ivisié,cluè r.:..o viert dèzer cfa.,:cn ha.~r 60-jariz; testann. Onz-3 
ár:-.1 ... tolij.~-~ :~lukw~nsen. L~tcn "i:'.tJ h0'pen, .::.at /GO n6r~ 11.n:; Ge lecr110oster 
Cl(.' !::fij v'~2'1 vrui h2t H::c. ~se V -ut~"Jo.l. 

-~-o~o-,-n-o~~-o-o-
l110r :J.J .m,.1 :!_;: U allen, 1::cstuur, Lensvrienden, oud-Lensvrienden, toto
kJmi:o i~, .:·: ::c~l L,nr, ;-,:\rtelijk ènnken vonr é.e zeer .(Jr-,te blijken 
v.~1 tol .... J'1 ~ t~ '.line, c1ie mijn kinC:,:,r ..1n en· il< hei.Jl'nn 0ndervonden bij het 
ho~n. :ri_.·-n v:-.n \:ij n • r!n en U'.'! vrienê· Henk. 
U kun~ er\1:,,:: -var·t'.liGè zijn, óat m.i nan111éZi::h:::iê: Gn :n0èel0ven mij zeer 
vc 1 kr~'l.c·:i.t i1:Jbl:ian ;·:o.:oven, in deze moeilijke öa,;cn. -
tin o..;~r v : r ,::0 ko;1311(,e ·tijd z~l, 2.lc ik hieraan denk, raij èit zeer veel 
stoun :..:cv::'.ln. · Ho ~'J~cls :Ilijq. t:-:-trtelij ~c-J · é:'."::nk. 

· · , ievrêuvi _ r.1 .üi~J e.nsseri-v~n G3o~:3rt. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-· 

Za.t8rdnz 20 f3Sru3.ri a.s" vi-3rt LsnE, carn~1val. ir zijn enk,3le bizon(,ere 
nttrc-:.cticc Ol) tow. :-:E?Zct, r:no.r cl.lc.· Lens0rs ·-etui -·0n van ·.•n11~an n t~ ;:,• ..... '"'""' ._;:. d • :;e-



ien. zijn. GarnayalsvierC:.er: 0.ant.reden dus, op Zaterda!,: 29 fäbruo.ri a.s •• ---------- -
'an h•.~t ~,,~dstri.jclfront. 
" ' l"j' . ' Jl.nee 1 .K. can. ---.• 
~en ls.n~e, lan~e êroom is ;,.:•erkelijkhe~d r;eworèen. ~ is ,::eer gevoet....:~: 
1ald do0r äiverso el.' tall.en. Het \'/0:.ir •· lLit ó.en ook niets te 1:ensen over 
,n de velden lar.;en er ui tste){end bij. 'En hoe zijn onze eéitie,-, de vdn:. 
;erslaap óorrr;ekomen ??? . . . . . . 
~-1 speelde niet, ::1c.. ·r za.; ,;sdo 2 :-1unten veriï.er uiti?pen doOr een 
1-1 overwinnin_; 0 1, Postalia • 
.renn_g 1.···.!B CAani:::· op :- cil(Jt en z::,r::.,·2e voor aen v0rrnssende, c1oc::i niette- : 
1in fraaie overwihnin:s• ;•,iet \":elliefst 6-C warden de /\rchipel-bewon0r[; 
1aar huis t;es tuuréi. 
:.ens 3 zorëác ook al voor een ui tstokcmde prestatie door JI.Jj. V. m;:,t· 4-:-1 ... 
:,e vel'slanri. Een _.:ioecl· ov·err-!interin;_; (us van Cor ljcsters C.s. 
~-4 echter stelde teleur. \·,el wisthn ze 4 doelpunten te pr,duceren, 
mt echter lanc niet voldoenC:o bleek,'·taar Rijsrc>ijk er een half dozijn 
en petto. had. 
~ens 5 vèrscheen dani .. : ver-zr.1clct in c'.e:: arena, ·:;at C:.e zr:o.ra neê.erl:13~ 
whter nfe't geheel knn verklaren. i!:r zal no. hard o.~ r;etrokken moe ten 
,,,rden ei:'!! niet in de zor:.'.en te komen zitten. · 
;ens 6 leeè, evenals ·het Se, een zware nederlaacs• Doch hier ·. ist m,m in 
Lêè..:er zeve.l de eer no:.; te· redden. · 
;ens ·7 zor,,éie voor een éclatant sukses door de koploper l:.H.L. met 4-1 
;e verr,le.a~. Le "oudjes" deèen het dus ,:eer best. 
;ene : tenslotte 'keeróe onverrichter zd.ke huis,!o.arts, claar Vicz gaen 
cans za,0 een elftal ~p het tonèel te uren6en. 

---------------
ie topscorerslijst: Cn<i.anks de vrije. Zondar; v:-n h;::t eerste bleef til 
îerheul aan ·te leidin:· r.iet 12 doêlpunten: Naast Jos '..ittin,; voe:;èe zich 
'iim 3urghouv.·t ueidèn nu mot ,J doelpunten. Op èe' _;odeelèe 2e en :Je plaats 
lus. Theo ·vari Kleef \'oect:-e zich tusceq de c:iensen L~e1t 7 doèlpunten. SaCien .· 
,p de 4e, 5e en 6e plaats '_nu: Ti.v/d Eyclen, Theo•'van Kleef en K~os :ms. 
lans Zoet schoot als een _komeet naar ëe 7e plaats èo,,r zijn :J doelpun-
ten af:'Clopen Zonc: .. o/~• .. 
Us eni;::e op ëe 7e plë.~.ts ·met 6 treffers. Voor h3t overi1;e geen op:.ien-
-f rende ,;ü; zir:in ".:en. . 1 

u .... . ··-------------------------------

~ens 2 - /uchip61 3: 
!Jet een gewij zigcl elfte.l begon Lens de te2:enpartij al direkt 'lné'.er druk 
te zetten. Th. ·v.~n Klècf kreer; êc tal in con vrije positie en het ;vas 
L -0. Na een k-,!ar tier kreoi; Lens c,en vrije schop tè nem3n bui t0n het 
strarschopgel'.!ièó" fünrtiri plna ts f.e zicl1 ach ter d0 bal c:1 met een hard 
3chot ruis -h0t 2-C:. I~a <.le ruSt ee:1 ~o-3d e.a,1~1nlleiic1 Lens, waarbij ö.e stanci 
i."erä op[~evoei-d tot 6-0. Le èëelp1..\nt2n r:0:rden t..~0r.1:1akt, door Hans Zeet 2:~,-: 
~endriks lx en J .v.d.Knaap, die ·Das inc:cvaEsn V'1:)l' J .v.ê.Klzef, mallkte 

r, 



h,~t hdv-:> (czijn vol. In ce voorhoeèe liep het zeer g:ied (ceen gepin-
::_:el). Zo c7o·~r blijvan_gao.n. __ ·· __ · ___ · ______ _ 

Lens , '.:i0l1~.:.>.lêe een keuri:::e 4-1 overv1innin3 op H.I.,. v.:,. \Tol;:,ens -äe:n.:: 
Vo3:rLl2r ~er i:coters , ... crd er bij vlaEen zeer goeC: gesp3cld, al v.rerë er 
c,ocr d~v:::;,so voorrw.artsen no"nl slorèi5· met èo kansen om;jesprcngen. J\1s 
-3r· echt0r olk0- i;;eèstrijd. .(X.f'lorét gedoelpunt, é".an komt h:Jt· ë.erë:1 er wel! 
;:oolpunt:m: ].Zoet, G.Locyastein, L.niemen (2x) • . ·· . ., . 

Het -.,,; o;::(c l~ed een ongelukki~e 6-4 nederlane telen 
1

iiij swij•k 5·. Le'·· ._:èh.fl 
r:eästrijd iwoft het pochduivol tje Lens 4 achtervolrè en zodoende V!aS or 
r!eini; ,,er <1.:,n ,to tehalen. N:i een aanvankelijke 1-Ó voorsprong lieià ilîj"s 
,?ijk r.1;;t v_icl fortuin ,:nel tot 4-1 uit, \,&armee ook do ruet é:am .• In. èlè 
2c ho 1ft :~i~1 .. i_1et b0tu~, .ma3.r è.e overv:innin:..; v.·o.~ niet voor om: ~.'CfÛ;ele_jè 
H -~r:J.:s~)~ 1, i:, .i.-.ur;_·hau·:-t en H. I'-Jieµt·--·enh ')van en een Rij s•,::ij kspcl.cr scc"ötd0~ 
c·.>J C'.r~:?lJ:.".il"~.:;~:. -------------·----
Lo,-1s 5: ,;;: 'c.ni · v0rzv,akt v:iji'èc, leek aanvankc,lijk cohcol niet n,:iar· 'z~"-1 

zY.T.ro i.lJ~-.~~"l(:..~._. :if to ctavencn. In h0t eerste k•:.nrtier t~JL;~n C:e p:!!.rtije:n 
,;-::;:\:. t .. ~ .~n ,.:;L\:1~r op en ~rist Lens zich zelfs enkele .. behcarlijko kansen t 
schep Em. J·,s Ja ;er bijvoorboc,ld r;ist z,ich ecnmc.al door de heci:!te TE{ ,.er 
defenoio te -;,·.Tin;;en, ènch sc.hoot juist naa$t. Hi::.-rnq k~1'n.me.n Ço g~sten ee 
: (;CC: 1 • ~12t middcnvelë. r·a.s volk--,:,mn ._vo0r re :.erve, \'J::.o.rdOór é.e- v3rdeèi 
~-;in~; !1~"G ni.:-f. r.iocr ken kl·~ren. Tv'e~1 cO~l?,e~s i.::is~en de ie "i.erve vo-:~·Ynnrt 
in docl'f,'UO'i:i~n _o:!l .te zetten. Een volgende .àonr·::·rue.k \'.'as alr:u~r prijs, v.10.p. 
!Jij c;1z.; =~~-:~:;or niet vr_ijuit -.cinr;: ._3-0. · ~~ ·· ...... 
H .rn". -i:1 811 ·t~e :nsten het- y:at rusti er :n.an èoen, Î:.'.::.arào:Jr "Lens r!eer. ·wa 
k~~n oï_x .. ;;:" ... ! __ ;]!1. Gcv22~lijk -:.-~cràen onz.G v0or1i7acrtsen echter niet. iven. ·Von 
:cu:.t ·::..:,:i . .;..:,:1 t0 z·:chte teru,::spceltal van van Dombur .' een prooi van cie T 
· ,erve .2..:c • .1·::.~/ .. inncn en het _-;-.12.s 4-C-. 
117': 60 tóc:: 1.·.ist L3!1f'; f!3.t /il_ce:r;- v:at -te krij. en op c.~e Te \-;a!'Ve vo~rh?e·Cç~~--~ 
1:anf i<:r:..:> .. zelfs n0_· enkol.o reqslijkc kansen, è.och deze ,c,rèsn al.Ie :·e,Ic 
zo,üs z:i ~,rJn. îa , .erve: ki,C.11 zelfs no· op 6-D, maar bij hot halve C:oz'ij 
Y!.:~n ·)0Ir ~lUü l:rt.li t vcrs_chcten. Hot r·c.s da~ ock al. mooi ·Genoe~: ~:er1eest ·--------------- ___________ ..; ____ . 

rkd; ze::aë:.c l:.coó· opniou;, oen ka.nsl0zo nec:erl,:ag, met 1-6 gin[ het togen Te 
3 ton on,:sr. Lr zal nu toch ,-at moeten ,•ebeuren wil het zc,sóe ooit van c. 
rode lo.nt.2.:1rn verl-,st v:orden. 

Het zevende -rdst leider· ~.H.L.6 een vorrassenóe 4-1 nederla::g toe te bre 
;on. _i,l c:Ü'::,!,t na het be.,;in trok Lens ten aanval en moest ë.e ;:,.a.L.kcepe 
0~ :1nn~· cr1 ·-.tit· C.3 _in.ou~-en ·steken. Dat,. gin[ hen e.oed af, tott.n t it. Ho"ppe:ibrcr 
1,ers zen ,;ooóë! !)::tss mc,toen inkopt0: 1-0. L.H.L. trachtte tsru,:·to slaan, 
w.2.c.r 011zo c~.o.Lansie v:as niet ta vermurr;en. Onze vo::irhoeGe zat ook niot st 
en tl.!fac1st8):1.C 0n ,~. v .Luxe• bur;:: brachten ae ruststan::. op 3-0. Na Ge rust 
lllktG :.1.2"G .•.• ~-I.L. è.:J e·2r te reàden, r.i.J].ar t ... v.Luxemburg bracht miàdels· 00n 

Str,.:i°SG~!O) ~-!3t vorachil v.:eer tot 3 doolpunte~. jet ëeze 4-1 stanà kwn~ 0 



het einde. ~rav~~-~~ns 7 1~--------------
Het QQht~ ~achtte tever6eefs op Vios 10 en kon Tioer onverrichter 

zake huis1•marts keren. 
?iWGni'::L< StNIO,ili,•! VOC., ::;OlL/,G ll 
14,30 uur Oliveo 1 - Lens 1 
12.00 uur .H.D.&.J - Lens 2 

febru1!ri 1965. 

14.00 uur D.H.C.7 Lens 3 
12,00 uur Lens 4 Quick 7 
12.00 uur 1.H.D.n,K.2 - Lens 5 

12.0Q u~ .. Lens 6 - lfosterlo 0?.rti2r 
12.00 uur: Il.re!,T,4 Lens 7 
14.00-. t.iut '. Lens j Triomph 3 L 

LR O?:,r~LLfäGEN: 

Pijnacker 
Houtrust 
ilrnssersknde, Delft 
Veld 1, Geb.l, Lo:C. 6/4 
Ockenbur,;h 

J Vol& 2, Geb.l, Lok,5/3 
Hen elol2an 
Veld 2, Geb.2, Lok,5/3 

Lens 1 C. v .d.~ec~,, H.~Jetz, G.K,:n:-çierr.,nn, H.Huket, ;-: .Hansen, H.Rco

è.uyn, '.·-·.venc:er·::cs, ~f.v.E/·: .. z:n., .. ~~ .. verh0ul, G.V0rh~.cJ':i_· L_.Hen- >: 

.; àtichs. ,.\es.: .:t.(e W!..~art, d.-v.Zilfho:it. Samenko:n:-3t: ·ciubrèbö.i~:; 
· !1eis'p0r hu,;; vertr::,k 13,.30 uur. · • 

Lens 2 ·R.de ::'.l:-i.rt, :i.Stoovè, E.Ke;.iper, D.Henèrichs, J .v.Dijk, J .v.d. 

• Knaap, H,JQc0b2, iJ.v.:i.ilfhotit, J .:l~.c, !i •• iooábol, J ,Z0:•t." 

·lies.: Th.v.KleGf. Leider·: Hr.L.te ;,;ey. 

Lon:::; 3 G.Hal1Gcn;·_rt.i'd3uwenhov3n, J ._ eyer, .:.'t.Blok, .c.:~tcyn, J .v. 

Kleef, I1_. Jllr~_ho·J.y.•t ~ F .D:1r ... hou.•:·t, G .Looj'esteyn, L. lliomen, 

..:.i1Petcrs. il.es.: i.~.r.uykerbuJ'k~ Lcià:)r: Hr.Riemen Sr .. 

Samenkar.i::;t: 13 .00 uur ovsrkeèppin,; :ct.,_ti;,n iioll. Spo~r. 

Lans 4 î'.Gulilmrs, R.E;chlÜtór, C.Voldink, F.v.è.ileek, H.ne Gruyter, 

L.Hansscn, i:I.i:>avis., J •-~:XuEsel, F.~-iub·cen, ·,H~urzhoµ·::t, L.Jans

sen. ,lo:,.: J .,.;r~Gt (2x). 

Lens 5 li. Verb2.ronr,se, r\I:uym, ;;,.Hesrschop, J. v .Diesel, F. v .Dij:<:, 

J .VolC:ink, J·.v.iJussel, G.Jehce, J .Jaier-, J·.{jrocha.rd, A.do 

·Jon[_;. ---~0s .. : b.l<î-2.B·. ·· 
Lens 6 Th.Suyksrbuyk, Th.v.i,or:1~-ur .. ; F.\/'c8ll'x3hr, ·J .Holt., L.v_,.Lsmonà, 

T.Keet; J .Heh:i~;, J ,tie Geer, J .Groonèvel:J, F.v.~i,jnon, rt.Ge-:-

lauff. Ibs.: t.v.Schie. L::d.der: Hr,H.v.6..Velde. _ 

Lens 7 /1..: .. üok,Tir:r.1, { .. I;roi,· J.--.r.'::estin~, ii..~ccker,• E.LÖv,;enst0in~ 

H .Nanstc:;~f, L. v .Luxeol:ur _, ,,. .R..\;Üstcfclö., A.Hoppen'orouv!ers, 

H.V.h8stin~. i"i:Gs.: i:.{ccls (2x). 

Lens..; r;;v.LieshoÜt', F;::;ierhof, Lh,els (2x), : .• v.ä.Lae.n, C.v.d.Geld, 

H.ijlanken, A.:Barnboorn, :·: .Eg,r_:3rs, ! .Juys, J .LJro::::t (2x). 

iles.: 1-I.Lnu. 
/J<'SCHilIJVINGLl~: vrij ëecavond vó 'r 21. 00 uur bij óhr.L. ëe 3ocr, Noor

der zijde 53, tel.66.36.69. 

VOORLOPIG ?:-CGsiti.i A VOCii ZO.C!.G 21 .febru.~i 1965 



14.00 uur. 
12.00 ·uur· 
15,QQ_i.mr 
12.oc uur 
14.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 

AT.ï:EN'"i'L: 

ÎiOi1S 1 ?.11.K.l 
Lens 2 G.D.A.J 
Lens J ,1.v.c.6 
Ooièv,,.é.,rc., . ;;f :; 'Liins. 4 -
Cel cri "Go.:;; 6-- -LGris · 5 
Lon::, 6 - :t.~ .. s.v.r.1.2 
L.V.~.J - L3ns 7 
L:~;:·_, no,.; niet vnstcesteld. 

In v:l.'b2.nü m~~ . ~ '.'l.t Gr.•.nçi)1eid, dat a,s. zonëa;; si,lfo 'sènior-eJ.ftal- · 
len in hot v~1,· :'!.:--~J: .. l, ,:ortt Grin•"enc: VGrzccht slechts in uiterf.te 
no'.'lc'z·~ak a·: te ~c·:r:.,;·,cn. Zulk, di~nt o:n te vo•,rkq• en, è:at elftallen 
evcntusel in!wwplozt zouöen moeten nantreden. Uitsteèi,::heid, rnilitai.;, 
re GiGnst e.ti·ziokt8 zijn e.c .• '1orza0.k, èat nomenteel niet over vol-. 
doenc:1.é ~cninre;_Je1:;:c: k--.n i.::orèen !·~eschikt. 
i/ri:;nc~elij k, (och :·r; .'!- ·oncJ verzoek. . -·- ... _ 
Gelijk "els- ::clnJnë ~-=---- ~-r~r(,cn vcropC:~rstelö., h~tx~n op vc:ler;I.e:i,. pl::-~atsen 
in ,J3;.1 ;-b.~_:, en n~.:..,_~·G:; (}7, ·3vinc nfkeUrin:~slij sten van· Ge K.N. V.B. -·Nictte
eenst~atié.e ,1.:-:-~ t- ~"!i.il'·:·~-~ :1 .... t- ~?eè.a trij ësccrs:t::u-ia.3. t dc:J, Zo~C:oc;sr.1crr2'cns hor
hc;'.1: :lij ~c o:J.:c~.:cü.~-- t-.o::r spelers • 3,t· èe vr~ag, __ 9r· 00n bep-inlc';G v•eèstrt;j~ 
::11 C:-:.i., ni3t Cac-r~_.':.::·:C. ;~"1n _ _:czien ~e telefoon oy··ê.0ze· ochtcnC: zo min mo
t:elijlc- ._·:oblol<:ko::r: n ·;_: -; .. 0rècn ot:i vorenitin.::sofficic..ls te kunnen ·bereiken 
zal hot hoG·-Jlij k op ,_~rijs ;·:ç,rde_n ,~0s tcld als de sp8lcnGc leden even de· 
r.100:itc ,.rillen !l0':1:)11 z.::lf Ó3 c"'ichtntbij.zijnC:e .-~eurin~:slijGt te rn-:!.clpla.;en 

· · Eco.:.·secr. 

---------- ·-----------------
FROG;?Ju\J ,\ JU.'10 l ,_ VDC,t ZOH"AG 14 fo bru~ri 1965. 
12.00 uur :,.H.1,1 - L;:;ns 1 Terrein i.Jrassersk:1ëe, Delft 

1..4.5 .uur ,tvo: 2. - Lens 2 · Terrein ZuL,erpark 
12.00 uur Lom; 3. ·. -. V .V.P.3 G.i, 1.6/4, V .J 
1.45 uur Vrec·.cn~urc::-: 7 - Lçns u Terre.in v .yreà~ntllirch;·;el~• 

DE OP: :r111rncili: ; 
Lens 1 .f1.v.c':,L.,cu;,·,. ,,. Vorb'lrendsq, IJ.v.d.Steen, P.Schnutori,- H.L3Sker, 

C.v.r.,.:.10:1:, G.;fa:iphorsi;, J.Ene;leb,rrt, F.Mesker, e.v.:;:; al, 
J .tloin6. 3:Gt".: Th.;1rncharet:· 1eiêer: Ühr.A.v\'Gttstel. 8!lmenkomst: -.--• ·=== ' . -~ 
11 "15 uar lfol';..!~·:oplein. · · 

Lens 2 J.t'.e ,;Q,1·t, :l.v.Laur, .J .Gro:<thuizen,. _C.v.Johee1:1en, J .yorh:w.r, 
N.Kq ·t., 1~. <;; .;:;rent, F .:-Jtrc~thof, G.Crama, ?.Helvenstein, J .Lu
kl!or.::m. :,cL..:,: .J.i·:enin;,; (2x).. Leièg_r: Br,Theotici.,s. ·sr,::ienkrii1st,·. 
l.JO th·.i.~ i;,1 :--.:1 H:1va.-V.V"P.-terrein. · 

!-. ..:ms i il.0vcrtom1, -;.:.~rocke, J .i.; ... Dissel., J "Jeh0e-~ E"Deaoner/ .T "Janssan. 
~ . . . G ., ' . . E k lh f " ' ' b J ' ·b, 1 ' !' • .1\ -oc~cc, .rs-eorn.nos,,.tL 1,y e o, i.. • .Llranaen ure, ~- .. e :,:;ers \~J~ 

tl-'18 .. : f;..fc :.::rcr.1v;er. _.L~gg-l::~ dhr. L1"Neeek0" 
b~.11::s 8 1L~~;harts, J.v"d.Zaln!: A,Duym, B.Epsknmp; J.Blok·(2x)~ ï~ ... ~Junc-



• schlä,:;er, R.v.Jraekhuizen, 11.Hassinz, 11;cr:1.10., G .• H:v,duyn., ,· · 

· F.ël0rreraans (2x). ~: F.de i'lintor. (2x). i:,eiéier: C!hr.E.Eps

kam!), f;nr.,enkomst: LOO u·.1r Vehr:·eplein •. 

. é'G~rue.ri: U65. 
3 ,45 uur Vreèenburch 6 - Lens 5 
J.45 uur o.n.s.5 - Lens 6 
J.45 uur Lens 7 - ll.K. s. v.rn.1 

. J,45 uur L,ms 10 -. /il)C 17 
3 ,45 uur Lens 12 ':'" Vrcr:enturch 12 
2.JO uur Lons 13 .,. G.~,.S.10 
2.JO uur Juventas .;_; - Lens 14 
2.JO uiµ- L3ns 15 - /C,O 22 
2 .JO uur Lens 16 - L'.l11lè:r,c.rtier 12 
I,E OK,TU.L!NûEN: . ., 

Ter,ein v. Vrcdeoburçhrm,;. · 
'l'crrej.n Noordr.\'.35! 
·G.l, 1.4/5, V.? 
'G:1, L.J/p, )l .1 ... 
G.2, L.(;,/4, V.J ·. 
G.l, L.J/4, V .L_ 
Terrein RottorêamSÇ!}.'.~CE 

,G •. 2, 1.5/3, V.2..,. . 
G.~ 1 L.6/4, 'l .• J . 

~2. ·· als bekend. 1'\cs.!: A.K~)rtel~,:!.s. Le~: dhr.C.v.ê.Jock.-~ 

· .... menkoms t: 3 .oo uur Veluv,eplein. 
L0n2, .. J! R.v.Derlo, T.H.·erschop, J .lluy.:m, H.Suykerbuyk; J .'.:elling 

(2x), R.v.Joh:x,men, K.v.Velzen, C.V0rv~r1rt, ;..Janssen, J. 
·t.;e:J~crs (2x), J.cJ.~ Jonsh~ ~los.: F.Herre:1~:tns (2x). LüiJèr:··· 

. dhr. H.Dic.tzA .S.:1.r.1enkor.1~tf J.00 uur Leyr1P:.: h'.Jc~ Hen~:clöla~n. 

Lens-?.· .. ,1.Verv·:~rt,' 111 .t.c :";int::r (~x), J.v.çi_.L.1.7,~-iuV0.rb:.2ron~sc, J •.. 

L::ns 10 
Lens 12 

Mulder, J.Holt, ;t.:..lok, I:I.L:ojc.n, -~,-.,fo··_:,ruy.ri,G.StJvens, R,.· 

r.ibot. ,bs.: J.Jl-k (2x). L:oi<':or.: dhr. A.Jl"k. . .. -

als bekend. ~{os.: S.Kool, J .Schour:. Leiëor: C.hr"J .J:"Jrsboo:t. 

G.v.è.L:ms (2x), A.Tinnonbroek, G.:J.rµin;c:;10., 1.c;e·Jon:)1, F.· 

v·.ïJ2gGU-lil, P.C:s Vries, L.~iuis, I\l.;:;.c 1:~it, H.E_;to,rs, ].Peters,,. 

L.v.è.Voldc. il2.2..:.: R.v.:;ä.s.~cn. . .. 

L13ns. l] C"Groon, G.Duivcsteyn, lt.Krn:·:n~n, î).CG ~.rrics, A.v.J~sson,· 

3.v.ë..Spr1n ... ;, Th.Jansscn, A.}L~:1broök,· r-.~~tirkcs, ·A.Jjhci.J·;-_:. 

G. Varv2art. _(-3s.: l'. i~in L;rot:::lcr. L3iLor: iihr.J .Schoar.1 • 

... Lans 14 E.v.6.Broek, 'p'"}.f'lfi(,or::, c.1,~• 0t, li.v.Do• bur.:.;, it.Jo.;;isch, 1-i'. 

de H-n.a.n, Th.·rno• 1.sson, T~H:n~k, J .Kaundnf·p, ·G.V:i-UC~Cver"cT;-c.·· 

Blok. ii.es. : .H .Jun·-{;1rr,. 10i\.:cr: ëhr • .r.:.. j,""'\'.,{isch. Samcnk'1:r.s t: 

1.30 Uü.r h0~f( ii.1.:,~~1. ·; [~C ~ 

L~ns 15 ?.i,'iiltcn;Jur .. ,. H.Hoklcc, .á~-îr:u_c:ticr, .A.v.d.Loy, P.v.Dijk, H. 
"1. t· ... l' 1 J - G K n •r1· ' C 110n J~s, :.J •. \.oppeno, ,.J.iemoyer, .·uypdr:J, 11 

• .n. inK, .v. 

JJ0elcn. U8s.:· ~1.Schnltcns. Lei~er: Lhr.C.l-:rn3 •. 

b2!!s 16 ll.v.L.LGJ1s (2x), .1.\.~~co.{3r, i-î.:a ofna;}Jl, C-1..~c Gr~t-:lf,' N."n.;···· 
1~.N., J ,Schut to, Th.v.è.Kley, N.Dijssel'oloor.i,. E,c\o Grööt;·.-: 

J.Jnnssens. ~: ?.~l~ken. 

PROGrlAui.J l'üPILLi..N 
l.45 uur G.D.S.l 
1.45 uur L8ns 2 

13 .fcbru[lri 1965. 
- LJnS 1 
- V8rburch 1 ; 

No0rCt"'::oc, ;rc.tcrin~:cn 

Velè .1. Geb.l, L~k.J/5 



1.45 
1,45 
1.45 

uur 
uur 
uur 

Lens 3 - Duinèorp s.v.2 
G.ï.i.S,.3 - Lens 4 · 
Lens 5 - Juvont.c.s .3 

Vald 2, Ge b.2, Lok. 5/.3 
NDc,r.è\·10;;, W:i terinc;en 
,J,.,Î.d J. Gab.2, Lck.6/4 

DE OP::./rc..LLING~:{: - . ·•. ... . 

Lens 1 P .ä8 Hann,L .E:c;berts ,G.wl0k~ ,r ,Go,rc!'!):t; .. :'1.H0:Jfn:i.e;el L Q.y .è. Velde 
P .HÓp, T ,iîosodiher(j:,, ? • Ccbb;;n, J ,jj~coal<.:orp·, H,Llöî1"ori"1C::-·,:::-~ 
11.~cs • " V -,~rl 0J . Sn··1~n1'C~'~J.· 1 1,-. · 1 %•• .. L·"'\·:,.••,.,. 'nK' H~n ·el·~l•nn ~ .. n •• .:..... ..... • ... :.: ..... .,,. •.~ ... '-'• ._,., ........ .1. '-':J•'.<.J.,,, • ..., ~ ~~- •. 

Lciècr: Dhr.A.Vàn Go.stol. 
Lens 2 R.Dcs ,NN, · H ,Ri• moizbr,.-,.n, A,Jun~ ,:;c;llë. ,or ,C. Schrovor 1 R.Kooke 1 F, 

Disscldorp, i·,.Enelaèort, D.Klcin Jr.:·Galor, rl,.v.è..H,;rst, P_.vo.n 
Dosvcren. 1{es.: L.Cri~z~•.n .::r.· Lci,.~or: Chr.L.Pinkse. 

Lens 3 Th . .Gooms, J.Ke~t~o.n, J.v.è..En:..~0, H.t~-~utcrs, F.dc Kleyn, G.Trf'~r.11 
len,C.6tape1~,P.i:Ieyncn; P.V;;rfleso:i,I!.V.Dn..'il, C._,lo•• ~: tl.v.an 
Dorp, J .Janm\'1"1t.· Loi(or: ör,J. v J .K;1 ,::,p. . 

Lens 4 F. 1reunisscn, F.ê.c Vos, L).Clc i-I~::.:, R.~·; uters, H.~v.d.Hnm, Th.v.d. 
Ac.ràt?èG, C:vnn üci"olcb;-~n-.Poc:11cr, :·i.~ chnb_, E.VGiSchoör·, n.v.Gnr· 
kup. ~tos.: C.Groen. L.ii•.~-:.:ir: .. :1:i. ... G.!--".8.:)Jr:1;1.n. ~nknrnr:.~t: 1.10 U1 
Loy,oeJ hook Hcn..;eloF,:en. 

Leris 5. P.v:?n I.io"• burb, p;BoOiJn, E._:o-Y!L, L"v • .:.r~;c-:::r,. J.Th.Koctnr:n;· c~v·.( 
--:: ·-narciv.ieg, R..f-.t03rShbG:{, :.:.-.1-I-.0Zn~.: ·ol, i,.T,aunis, L. Verspnnnd:>nk, J. 

· - bioyers. fi.es.: J.Assclr.1c.n. -a.Assal:·:~ . .n, .r .. v..d.Steon.·LcièoÏ-: h:r. 
ATTÉNTIE JUNIOREli EN PUPI1L!S:1 · · . · (G.v.d,Stoen 
AFSQH,tIJVrnGEN :·. vrij ëa;;,w0nd vé '.r il:üf ·n.ch t. ( 'tqldfonisch :il leen tusso·n 
6,30 on 7 . .30 tiur) aan ·,:nr,A.v.Gnetol, 'f·;,.1,.b!1strQ.p.t 166, tal.3.3,99,00. 
Niet-opkomari:' ·wegens herh~.,,.lc: nielt-opko.wn \'iOJ?cit; .it.dÖ Jon,: nfat !J!Oe,r op· 

· gesteld. P .Dl~kon, :·;,. Sc:1'Jl tcns, A. de ilrour1cr. y_·nrdëri -;rfuife1 
niêt-ppkn• ~n twe0• ·~.D.l als r~scrv8 ,;p~;0st,0lf. P.Kloin. ~rctGler kr.i.Jst 'Wo~ 
te ln-2 t a_fschrij van oen cmtr~. r'=lscrvGbcu.rt •. 
Tro.inin,-~ or( don(crdn.ti;nvon(; Tet n:--.c1 . .:.::,.~ .-,r•\ . .:r · :'.:li · nao.r hçt è.·v1r .. :o.nn v .... ~n C:c 
trr.dnin:-; op· äoriêerè0-gavon~ ·,.r:,r(an _,oln:r·:-r,:1.:~rc..': bij C:hr.Epsk3J:ip, tè1:~ ·-
67,22~70, tussèn 5,30 an.{i,JG u:.,r. . .. . 
.tlES:SiiVE-PROG1<tJi;:;A: In de z:::.,,l ,,é'.rt3rr-,.c10 lj, (loió,r dhr,A.v.Gr.etcü) nl-
l3Gn. -~ls '"'n2e vel:tcn zijn '."'.f:·jk0urë,:· · ··· 
,.,_ 1· 45 uur·. C "lom 1" ~ .,•, !< ·v ,.~~ 70 V '•~~v~r~n . ,; li:n·•n'"o:rt R V ,, Vi:1 • e.;._i i,,, U.e.U ,.,, ... e.: .. ,,,.1,~• • .,_,.,...,. ,_,,.; )" ?.'.-•"'° t)M..,; J • •U.• 

H·irst, A.Jun,_ ochlë~_.-or, J .Kc8t:,~~n, il.K')nkc, R.?:i1,;orshoek, H • 
. Pec!ll•,ir,· if.J.ti;.:r1Jlzv1:-P.n, ::.;~::.:--.!_)o-1, G.Tro• ;nclcn, P •. v~rp~csor 

. •· . - . -····- --· ,.. .. H. Loutu:rs, .i.t.'.\:)utors. · . . ., 
Ora J.30 uur: LOns 12 ·ën R;v.":.,o.s-:'-1cr.1. A.li'cith, T.~Jts, A.Ha• brook. 
In do z~nl Herschelatr.nn.t (lei( ar ·::t1r .E.Sn.rJlcio.) r-.lleen c~ls onzo·· velc'én 
zijn °.f[iekour'd: ·om 2.00 uur: Lens 11 ·on. G.0uiv:c,stoyn, D,v .• d,Sprorig; Ël.. 
v.JGrlo, R,Kraanen, R,ilogisch. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
,i, ~ . : , . . ··•-·-~-:· --.~-·•· •. •, · ... _ ·: 

.n.' 



.· ,.;"" ,·,,JiD~D.E -L,E N, S .R i:: ', U E. . .. 
L: ,: l~_\l_e)<è?lr!,d,~an, d_e R.K. v.v, ','Lenig e!l ~nei!\-r,. •; 

. . 0ncj,er_.red;tl{tie V!).n: P_.Burg!iouwt,. F.v.Dijk en A.Poels ..... ..,___,._ .. 

38 J Ntl!,;•::;~\:;-l . . , ,. ·- . , , e . l!largang _., 
---'-"-''.::... ...,. __ _!.,.._·"·· ~ ,._,. 1 __ -. 

· · T ·' • Lens I Zakagenda. 
o; 18 febr. Juniorentrain;ipg: . .., ' 
r: 19 febr. 
a: 20 febr, 

Senioren trainini;' ,·'" · .... . . 
Junioren 5,{,,7,l_0,p"12,14•;15;16; Pupillen l t/m 6. 
Lens_. in C.\irji'avál~·s~ê!1)rning • .(lek9s tu;neorde Joé tbal wed
strijd' en "Fééstavóhd,·'( zié eldërs in êeze 'revue). 
Senioren; Junioren 1,2,J,8 •. ::·•' ·'·~:- · · o: 21 febr. 

a: 22 febr. Cl ba d J . t ' . . " . .,.. . .... u van ;. uni.or.en. rainlng., ................. ___ . __ __ 
i: 2'.~ febr. Juniorentra.ining:i~ .. , :r.~-~ ... !ï •.• _, "'.'),! ~ .. ;.·. 
o: 24 .. Sep~orentraini!Jg; ?u_p,il~_\lnj;raj.n,in;;_: , febr. -_, - : 

.LWS - Vasas.. , ...... ,, 
Ju

0

niorent'ra;i.n'lnq. ,, . ,-• .. ' , .. ,.,_ . -· .... o: 25 
f' ;c••·· . 
~eor_, ;•; 

-----
!tslagen v~n Zat9rdäg 13. én z;ndeg 14 februari 1965. 
enioren: 

' 
Junioren: 

liveo ~- - Lens 1 0-1 DHL 1 -._Lans 1 
BS 3 - .Lens 2 2-3 RAilA 2 - Lens 2 
HC 7 - Lens.:, 3-3 Lens 3 ~ V'-JP 3· 
ens 4 J- quick 7 3-:-4 Vredenb.6,-.Lens 5 
HBRK 2 
190S 6 
:1!!T 4. 
,ens ~ 

" 

upillen: . ,, 

- Lens 5 4-1 GDS 5 - Lens 6 
- \'iesterk1•artier 8 0-1 Lens 7 - RKSVJii 1 
- Lens 7 1-1 Vredenb.9 -·, :. Lens s: 
:., Triomph 8 3-;2 Lens 

'Lêils 
10 - ADQ 17 

pps 1 
Lens 2 
Lens 3 

12 - Vredenb. 
Lens 13 - GDS 10 
Juvsntas· 8- Lens 14 

... Lens 15 AD0 22 
Lens '16· - Laakkir; 

- Lens 1 0.:.4 '· ' GDS 3 - Lens 4 
. ~, ï.rerburch 1 . 0-1 Lens 5 - Juvcntas 
-'tuind.SV 2 2-2 

Halo Lens·, 

12 

12 
0-2 

3 1-1 

2-0 
2-1 
0-6~ 
1-2 
2-1 
0-1 
1-4 
3-3 
1-2 
8-0 
5-4 
2-3 
0-4 

,... 

:ier een paar ,~oordjes van. de Vu~htse CernavalsvGrenig~ng "De Boarze 
'iepe,s11 •. Wij hopen zoa tc;r:dag, 20" febr. soamen m!)t jullie enne toffe 
:ag :te hebben. '{ie komme allemoat verkleed,. dus we verw9chtc dan ok van 
ullie dè ge gekostumeerd komt,-_Urst \'.'illen \~e dan 'n pi:irtijké" sjïéul'èii;--
;orv an we hope dè d I n sinds tand II-II zal ,~ordo • 



1 sOav.~w,,-z:ill e I·o àan de blom:nakes I ns lekker bui ten zette. 
Zijn.: ,:o .; oid !'rins ilierlatijn-:v,if•.iJGÏ dè se in Vught veul van ple
zi~r l1C,.·x.:. :ià denken v.re dan ok van jull·ie! Dus smeert ouv; kuiten 
• er vc,a ·I;, •·:2n t het zal er krullen! 
'fot è~n 20Sto. · Den Boas Vé\!l 't spulL, 

A,Ronno. 
Cpstcllint:;: Verachtert •. 

Ronno v.Bako!'-' · 
Vissers 

Veraart - Schrouder. 
v.Ct.Ltrc.~t 
Vcrzorgstors: 

Rovers v,Hoofd 
1 :evr .ae·nne 
;,_cvr. v .Bakel. 

tlovers DcibrJ1ctlen 

·------- -- ----C..-
Vrienden ven de Zotheid, 

1.:,;inC:Qlij~r 1.8 hot dan zo ver; Zo.terö.ag a .. s.· gaan wiJ in ons club
huis c:c1_1 fc.;~t Oou•_ :Jn, zoals nooit te. voren. fia het enorme suc
c:,:, v ·.1 ·,:zo 11 - 11 avond in Nove'!lbcr j .1. lijkt mij een op
ro~fl ·Sot :·nnt,"'::Jzighaid overbodig. Icder0;:;n zal zich in de fe:cst-
vrcti_;;do •, illcn. storten. _ . __ 
.:~l l'il il~ acn 0rinJ·oné üero8p op U_ :illon ào;;1n om :;~kost:1:.13~rd te 
kom::n, ~i ... 1,. .. 1odc· kunt U 30n · bijärago l()v·:ircn tar verhoging va.n i. c ~ 
toc.1 ;:l zo hoge foostvreugdo. Brengt Ur: boste bui m::c en laten ·wc 
tcisamon. ::;:;n avond vioron, dio nog heel lang heugen zal. 
D:~_n n.o:; · iets· over do rniddne: Hool LBns, van de jongste pupil tot 5o 
o~tds~::r-v, .. :t.:::--.').:.in (en nog ouder) v:?r~•:Q.c.nton· v-·ij op h~~t Lcnst0rr..)in om 
~~ct:.::.i ·•..;-. es:: zijn van ~··0 rootBtc_ eckostumoardo voctbalr,•odstrijö. ·tussen 
11 cc Jc::irzc i-icpors" uit Vught. on het. elftal van de Lens cern11vnllis-· 
ten. :r·ijL.ons co rust znl èG stcm::iing op::i;evo:rrd ·:mrden door Cptrcàcn 
vc.~ mi~1 n ... 'CJ ·1ruch t(; hof ka pol. 
1]ri·:)i1é.(:~1, ·~ot 6n.taràa(I on conn: om -Üw- pnkskc. 

. Alaaf, Biarbnti.jn II. 
vr:~1 ,,~t _(::;triidfront (in·hct •rnrt). 

-Lc:,nc 1 ::.::_;:.'t do mooilijlrn ui t,:eëstrijd togen Oliveo in e.m ovor\'1in
nin:.; :,unnon omzetten. -.c.en ;_;ocde prcstatb .. op het ~loinc terrein in 
Pijnc.c~rr.;r vr..n onzo voortrGIC<crs. Rat is in è.eze~nfdeling riu riol heel 
duiél;)lij!t go~;ordcn, dat alleen Lc:ns Esdo eventueol nog van de titel 
2f kan l1oulon, daor dG :_;_nèero clutJG v;ar achterop zijn ~·-3r~:.akt. 
L:.·-,ton :.:'~ hop~n op ~lippertj es v,f'.l,n Esdo. 
Esdo no·, t,, spcbn: Thuis: PDK, Postnlin, HffiSH, ~:ippolder 

Uit Oliveo, Moordrecht, SMV, Donk, i',ippolàor, 
Lon::: no - ·~3 S!Jelcn: Thuis: P:;K, :·~ippolêor, Post::lia 

uit : Moordrecht, füiV, Donk, Dcmos. , 
Lens 2 hcc~·t zich voortreffelijk hersteld in dezo:kompotiti,,'..-·!Je 



,, . ' ,.. ':.~· '" :: .• 

cclaJ,:mto overi,innïhg op Hout:ru.st zal ,U dut grM,g lxrnij zoo. 
Lens 3-·heeft 1 -puçtjp _ûit uelft' 1runrièn' meenemen, wat echt niet 
slecht gi.mèèmd m::J.'g Yorden. DÎ!G mîs. hier de tegenstander. . " 
Lêns ·"' h.eJic,ft· con teleurstellende néciGrlaag gcloácn togen dcî. bezoeken- . 
dG;_:ff'\Ï-1ftj"és<poor àeze toëh o;v"rwachtc nederlaag zijn. tïë"ti_telknn.:.. · 

. .:se;r,ib;t,...J•-zónq_èr.' klein ·•er,ordon. /-:- ·. ,,,;· \;,:,;-_:.• . · · 

.'-. ·• ,.- -, ., ' , ., . ~ I;,;) • • ' • .• '. ·. . ." 

. :l;:füs,'-5 ver],_oor'.op· het aloude Ockontmrg· '!an DHBRK. H:,t h;oeft I,ens fo-~ 
· p_iiiüd-'niot mcej\izoton. De toêstand op ui.ranglijst. is voor LGns zor;,,; 

l;i3kkond::Lens 5 laad de z11aàrst0 nedorlaaG· van alle Lansolftcii.ion,...- :Y ·.. . , . ..,. . . 

deze kompetitie-zondag. . .. · 
Lens 6 leed ook al een ncdorlaag/hor;i~1::,l èinê.clijk niet zo'n z11cü·o • 

. ' Mot het kleinst mogolij ke versc_ilil -ging Lens e0rvol teusn :.es tor.:.:···:.·, 
k•;artier t_en onder. _ .. · ··:· .. . _ _ .. > 

/Lêns 7 dcèê. liet ,;;o;,r uitst':,_kend dóor bij àe bur.;in oeri puntje i-;0g te ·'· -.
slepen~ a;;iT_ móèht met dczè 1~1 µitslag ál hce~.blij zijn._ Fraai r:ork_ ·· · 

· .. '. .,... '' , ' . ., . .. . ,., ·' ' . .. . ·"•-• 
.vdt:f-~de ·v0--tGranon •. · • · . · · .•· .. ·< ··"", 
. L2ris:s t~ns'I.ott:i bo::kb c.c;n ov;:;r·.,:ï,nnin:-; op Trianph._ Opvallend zijn_.? .. _::1 · 

·-:~;.>.? Pro,~fta'tibs v::n .è,i·t olftq.l, oo·]~ dit seizoen. HOud.cn zo mO.nnen l.-ft-:' ,, -
.·._··,.. . . '· . . -------------------------

.. Dei. ·to' ~corcrbli · :,t; 
.. )· 

f:îl v _çl Eydèn· mi:tsiktç_ zijn '.lchtsto doelpunt. Koos dns mi,t'2 àoolpiui-. -· ,}\· 
ton,-:il 'olopcn :·zÓndS"g klom gestadig op :,q b ,zit ,,r nu 3 mind-or dun:· .;,, •''., .,,,. 

\ \'til ~lfer~cul:~/lJ~~Jóbrqîdcr niGU':~G v"o.n d:i~. toPscororolij.~t is fa~ 19zên·t1 

·-• in de~ kom.::ndc Lbhs-royî.ie ~ · . • :i ·~:·:~,, ... _-:; 
-~'!i·.:.•·'n· __ .. .~ __ _:.:..-~.--::-s- ·--- . ------ ':--- .... ~ 

Vàn hI,t 1·:aèstri.iffront. Ye:r'sl.'.\gon. 
L.ins 1 heeft· de mo~,i.lijkè ui t?!odstrijd. ·t:!gon Olivéo i-n -con ov;,~nin
nin_ h"llnn:5ri omzctt0n; Op hot :üeind hob1.i$J;i,c:~ vold_ ·,;as goed vo,,tbal .. ., .~ . ' . . ;_. ,.' . ··• ... _ ':-'· . ,,,... , 

prakticch onmo _olijk, mo.ur onze voortrek\efs-, decfon Y.'at zo konden en 
èo.t ble0k Ook dit koer volt;.ocndo. D,f"eersto, hclf't,-t:snf een ,1isselcnd . 

:,-~Spclb:Jelà te zien m;... t _~;)n ;tc·Chn;i.E>çh ov ;rrddi_t. ydri èo onzcn;;·_dö_elpÛ.n
_-.. t0n y:ist -~cht8::: n-;cá · Lûns · ·nóch Olivco to c:?!1i'cri .. In co tï·'oodè l';lblft 

sts.rtte LcrÎ; go;2Q · .:m. t·di ,,·'v.a. Eydon.- koptá•_-Oé0~ dgo:t> J~~. Vcndorbos g0no-
, mi'ifi'vrija trap mooi·in: 0-1. Oliveó begon àr nû,stiÏvig min to trek
.. kon on °''·c kregen h~t zowo.o.r no_;· mo.>ilijk ook, -cfnze cl0fons:i,c tl::ck 

;;cht0r ~ogen Ç.3zc c1ócilijkhed::m :·,cl ·opg~\yn.ssen- Jn\•Zá sleepten onz.: 
voortr.a)ckcrE \J:.;,cr 2 ko.stbnr0 punten 'Uit b:)t VU\1:r'. 
Bii~iin,6.of.J'runi is· cto zege vun Lans 2-_ óp leider' HBS 3: dit elftal 

.h:;i(Jf,t° zi-clÎ t!éll voortreffelijk hcrstel:cl. in daze kompotitie. HBS kreeg 
: :·iii',dè .eerste helft d::, r.inc, mo·c en begö'h mot::icn ons doel tcJ bolagöD, 

onze ,vordetliging gaf- och tor niet thuis. iilet lange trnppcn rmrd onze 
voorl).Óede- ,·áàn, ,hot vmrk gez0t on na 10 f!linuten n!:lm Lens zowaar de lei:. 

,·-c;iing uit),én· góçd door v.d. 'Knaap iri,;0ko:• tG vo::rzot vnn rtoodbol. hlet 
,foze .stifod (0;-1.}-_ !mnm ook 1.;,:, r:.1.st: · Na ë_ç, pauze trok Lens fel ten aan
va,l ·on Ksw.s Rc.s kopte uit c0n corner ri~:nor 2 langs de HBS goalie. 

' ' 



Dezelfde sp0lcr zorsë.c cv:m dc.:irna voor con v:al bijzonder fraàie .0-3 
voorsprong. \~u cc:1·.;.,:c begin'., ö.o r.cchtcrhooda can· trrktischc fout docix .. .:t.,L., 
ver ·nc..!I' voron t.G. tr,.)~.: :on,-- wc.nrvan .. .iIBS._no.tu;,i.rlljk profiteerde ·2n ::f~: 

0 chtcrs·cnnd tot 2-3 tcru~orach t. Vi,_r.dor liet onze .nu .gel"aars-&1m1de __ çjo_fän
sie het niet m•J:,r komen 0n zo won Lèns Verrns~cnd, doch verd.ic~d; met ]-2, 
goGd r:ork r.io.n;ion ! :·•·; · 
Lens 3 hield .:ctan d::, str.:'.jd togcn·DHC.·.7 ceri puntje over, minde'r..dU!l ... H>;r;:d 
verv;acht. Leris begon oat éie storm in de i':Ug en binnen. 5 minuten hadden r•e 
• iddels de ge broo.dcrs P •. en F. Burghouwt eon 2-0 voorsprong •. ,,e . bleven aan
vallen, • a:ir doelpunten d0cd DHC, zodat ,ie met 2-1 konden /;'nan rusten. -Nn 

. öe pauze wcs DHC vc.:l st.::rkor· en liep, tot 3~2 uit: de wedstrijd .leQ}{,.yer
loren. G.I;ooyestoin zo.r,:;c,0 01·.·cchter. in de laatste: minuut- voor,. dat aan de 
ze ontmoeting toch c,:n ,mnt v•erd overgehouden. , .. ~ .. , : 
Lens 4 leed een tolos<rstcllende 3-4 nederluag tegen Quick '7~"wndr'lan .. hil

_laas -gcon: vor:.,lut.,~ 
Het vijfde v:::rlo(,r ·.:~.::,·, nu • et 4-1 van DHBRK 2. De gastheren hadden in de 
eerste .helft ::o·· st;ir.,: .::1e.; en vielen .fel nan; doelpunten· konden bij, P&..Q.,<Ïer 
gclijK:Of:i'ensiei'.nL·~ ·,·.i-Lblijven. Voor het rustsign'.lal klonk,· r:uren die 
doelpunten dan ·ook gevQJ.lèn; 4 stuks,. voor DHBRK ,~el te verstáan. Na de p[ 
ze ,:as hot al Lenn, r-at éio klok· sloeg, verder dan eon treffc.r _y_;;n,·J·,·:Br9_ch~ 
kr~·nm. oen ccht~r n:i;::.?t do.nkzl.J vclo,gomist_G kansen. · ~· · ~:.:i.:r-1_·- ._.\- . . ·:. .. 

Lens 6·varloor pok, :zij ·oot dit á,er-'slechts. met 0-1 van ·t:esterkl'lartà.qi:: f. 
. uás een goede rrodstrtj d ·irr. de boste verstandhouding gespoeld oc .. , ..... ' • ". ·.\ • 

Hot zavendc drionr; Bl,iT•/,. ;;on ge]Jjkspel nf tn een r.intige ,mdstrija.· Pe'' ée'r'E 
helft ,,as voor 13.}f, fil::·.c.i' uitstekend verdeöig_en ,·:as de oorzaak, dat ·'1e gast 
slechts ·1x konè.on scor.;;1. Nu· de rust eeh stei.lror L'è:ns:; dat vele kans0n • ü - ~ ~, ~. ' ' . .' ' . ' 

te, tett'at H.L::t"J. ,;i,:i; :_;'l'iifstnndsschot de stand op·1-1 bracht. . · ·· 
Leris ·s t~~st ,à.:,-.; viî;ini :J C:u.:,l "'et Triomph 7 mot J-2 in hnar voordè:ü te l:e
slé!ch~on; V'Óor è'.:, i:'.,s-;; ,:,,s het o ïn ,;elijkoi'.'gaande strijd met Leris .c.anvallc 
iets gov~a.flijkor. J ,Dro~i; opq_ndc ·de sqore na 10 minuten, • :o.::ir kort danroi: 
i-:ns h./t aoör çc.n V8nijni"/o öoo&b~l "fm?r· gOl~jk. Kort voor -rust uas het A. 
Bnrnf.lo:}rn~ C:~.p_·_:é:i;-Vo· r -~/.1.:::.'~6'; c.n.t g.(;_t .. ç?óri. 2-1 yoo:;-sprong kon 1:·oràeri gorust 
Na do .. ·p.-,.4~0. -~·:i:f L;:;.r;G· ,ç.c.r~Vii~k6lijK .. ,V~cl st0fko;r-_ prï~;he;t r:ns v:eor J .D;rost, .. 
die sèoerdo:' 3:,.1. }li;:,1•,Îci w°lîrd Trîociph langza~prh,::njl. sterker on Vi.'l. 6"n . 
fortuinlijk doelpunt ,:r.:f'het ·,i.1wo;;r ·;;'riuw 3..:2. 0nzè uiktokcnd spol:::né!.: ,d:,
f0nsi-o hield· vcrC:6r t.)).;t ~~"ib.nà,- on zO. z.;on Lens vcrdlcrid deze h~rdc r~~-qs·trij 

. -----!.,;.~~.:.::.:...~..;.;-..:.L--·------------- . -•· _; .;' . 
··T:r:d:n i n:.,..::,sc10Cti'O-g:roop'-·--· . . .. . . ·. ··· ••_,,. 

Dt::ur in do ko• cnë.::; •:ok:11 ,:e.Jr T.V'. ·i,"c,-~tbaluodStrijèen·zijn, ·ko• t·di; ·tr,>ifü 
van éu; ;;cl:.;ctic~.:;rocp op uocnsè.c.g in· oo?ilij_khedOn_. . .. · ·. ,_ . ·: ... : 
Daaron -is- bjslotcn 7 è}.-it ·do trnininfboti_::op ·-..·mbilSëid.É;tdvonclr oriêanlu:.· 'r·~ V. Vöët
balwcàstrijden, r;cv:oon ûoorg::!Îg ··vinè6n,. 'De T .C."' h:::,efi:. deze· :l'·atrogel '21óêtc 
treffen in".hot 00l2ng 'v:-.n onze· drie e-orste 'olft11llèn; · ·. ·· 
11ij •--vartr"&\ir:dn·-Op {o vol1~cdigo mcdov:crk.1ng· vnn de gcselectoc"rde s·pele~s." 
Voor de JO:JC-;tJ 2,:.n~ ·,~'.P.: ~:.-J~3n <3n eert \Yió't V-~o.Qp. · ·v."n-·c·e t · i · ·. ··.k·· -, .. rain n;;: verzoe e. 



TI:ij u op tijd aall\'!ez~;:;.--~,::, .. _z:Ljn_,Q)'.,.170<lÎlst:i1:wond., ,. ;;f_ ,_;,:,'.,. =a=======~·--...·'..· ~-~-,,.-:.:.-·':..l..!..:c.:.=....;.. r.,., ---n-,.- - _.l..-,.-:~- -- "--- ..... _..... . . ~ -

. .. : . ~--·>\; __ 
. _.::.,Ï_: ·; :- ' 

PR0(H,U,\,lA SENlORfili·V00it ZONDAG' 21· FEfülli•1.~ï'l965 •.. , · 
14;....:. uur L,ins,· i'_ ,' P.D.K, 1 Veld ·i, Géb. l', Lok. 
12,.;;.. uur Lens 2 ' ·G;D.AiJ. Veld 1, Gob. 1, Loki 
15,-- uur L~ns,,3' 1LV,8.6 Vold ·2, Geb. 1, L;,ît. 
12.--'- utir Ooièvaars 2 t,ms'i4 2c G2à. ZuUeï-ptlrk 
14;-'- uur Celori tns 6 LJns 5 Lcy,H0g 

6/f'-' 
5/3'. 
5/{: 

,_' ~ 

12.-- uur Lens 6 aJ( SVî,: 2 :,:. V0ld 2, Gclî., 2, 1ol2.;.~/3:··.-
12,-- uur D.V.C·. 3 ·~ -L:ms, 7 .B_r::::ss~rskadc, iJolft, 

•··,·· • 'Lens S . ver-ij - .. , ; ,c, 
J.)'b. OP,.TELLINGEN: 
Lons 1 c.v:ëi:Ë,wk, }f.Dioti:>;,'. •. G.,Kompbr;1'.)Jl, tl".fü1'd:it, \',.Hánson, H. 

Rooduyn,··. rë·.VGnd:.ü•bod,i.".\'. .• Vim .Eydcfl~ 1::. v·crhGuiJ G:. V~rhc.ar, 
• L.Hcndricas. iieG.: 11..-<it• ;._·a:t:~-rt·, · J.R.oodbol, <B .Hcnórichs i ~.-.~ 

Lans 2., R.tim ;/aart, \'i.:Jtaovó, H,Kèr.ipDr, 3.Hendrièhs,· J;v;Dijk, 
rt,Roodbol, Tl)_.v.Kl::i::if, i.i,y.Zilfhaut,'J::i{êis; J;v;-füKno.::ip, 
J .Zoat, Res.: a·.HaEc,èn (.4x;:;), J.Dra'd,.\ , .. ,.:,._~- ·· :· 

,'.: f' 

Lens 3 ·G.H:ülcen {2x), C.Pc.,krG';- J,i.10,yor,-a.i:llak,·B;',tóyn, J,v.;· .. · ·.cc: 

L,ms. 4 

KLicr; -J. :1ittin:;~ F ;BurGhaur-t, G.Loayes-tcyn, L.ilior.ien, 
H.J.3.cobs. tles.:.-Li • .SuykorbÜ.yk, i'-J".i)rr;bbe-• . -__ ... • · · ~ 
P .Gulikers, -R.SchlÛtcn-, C, Völdink-; F;v .• d.-Beèk, •î~ ,èc Gruy-. 
tor, L .H[<nssem, P.Burghour!t, J .Bt-ussel,-· F,ffubbcn; -L.Juns-'· · 
s_ern,. :', .Burglrn.r:t. Ïl.8s:: C.Krus~_;,cft.Paels ... ·, ',. '.' ~ 

Lcns·0 . /1.;. Vcrbaranàsc, t.: .Iicvis,:.l-1i~ll~-<i:i:'.(?.9l:l~P, A.·Kl'cin · ;:lr"ciföler, F • 
. D.uyra,-~ J .Valàink; G .J",3hc:z ;._,,IT-·. V. BUn E3l•; J,,tlà.t;cr; •'-[~e·;...:: J 6tj5,._.::..., • <"··;':,7~: 

Brochnrd .:~ii.e:s.·:. ·F. v .Bij nen ,- _A.Bior~o.f. -, -. .- .,. · . :. -
Lens 6 . Tlî~Suy.kcrg\!,Y.!fJ,.:;Th. v .I:a~buig1 ·-F ~Jdi.'1 )?chr ,",j .·Hoiii,. .A. v .Eg

"1ond, :T.Ke;i:t., ·J .Hoh•i;:;, H.Ltlu,','.r: dè_,.Saár.,.:;:r_;:Ç}t.<J.)!-9:qvold, 
R.Gelnuff. acs.:···.:;v·.c1.L~~-.:in·,--·•,:_~g;; ors·; . . -- . ' . . . ,. _.,.. - ' . "· :--.:., ~ .. ,,, 

Lent: 7 A.Blak, J .Bar.i, :il..1(r;ü•,· J:.v,.-,o~tin.',,:H • .i3ácker,.- 1-~'i'rln ,tci11·,··-:""é 
H .l~aas·tpP:n4;- :_:~~ ~~v .Luxc:.1bufi, rt/~üs"t~ictcr,· ~~~Hd,Pp3p.brou;1!s; .. :, ~ ~···~ 
H-..·vfi'fostÏng; ·:tè"'s.: D.v.Li;:;shcut, A."V .• Schió. · · · · .. . , 

, ,'.}-.~ •· ,· ~ . J . .. ~.--:;'~.;r.·-·~• .•• · 1 

V00fil,0PIG PÏWG_{J\Jl;\t•Vroi Z0d;{.G 28 ~ii:Bim{,ü ''.!.965 . 
14.30 uur-'-'- i,!oardrocht 1,- L:ms_ 1 ... ,, •. 
12.~- ui.ir "f,rct1ip.:il J ... ~ L,,11s··2 •··;· ' 

12>- ·üur t~~= ·; . '...:/· ~· t!tir:1i/t: ... _:_ . ·,• \''(': -' 
14.-, uur Lans 5 .- , - DVP., 2. .':., .,. 
]1,..~··uur BTC <r· · ·· _ _h···_ '.- LcÄd'b ,:•:-,;_· -· ... {' · ..,-.. ,_r_ 

·., · Lpns 7. :;'·:·( __ ·.~·.:'yri'·j,: .. ',_-,:..f.'--: '· ~:).-..,, .,._ 

14.-- uur' :.'.., .. Tonèn'I do' 7 .. , ·:_ tëns-18•;_.,_;,:.t -~ x ·: , . ;; ·,. 5.1. . ,. ___ .,_ .. 

---------------------------- ,•.,,;-..~.:,/' · .. -

.,,".\ .. d,,, ... :. ·'.:.·: 
;,,., 

,._. ~ .. -,, 



PR0GRAi1UA PUPILLEN voo;{ ZATE?tDAG 20 ewrtUAiU 1965. 
1.45 uur Lens P l - VCS P l G;l, L,5/3, V.l. 

,, 
.·.:,· 

1,45 uur Vredenburch P l - Lens P2 ~•rerrein vnn Vredcnburchr•eg 
1.45 uur S.O.A.P l Lons P 3 ·· ·Terrein· Ockenburgh 
1.45 uur Lans P 4' - àie Hnghe P J G.2, L.5/J, V .2. 
1.45 uur · Duno P 2 Lens P :; Tèrre:i.n Llgr.Nolenslnnn 
1.45 uur . 'VCS P f.: Lens P 6 Terrein Dede:~svu,nrt,mg. 

LJ; OPST~Il·~GEi~: : -.· . _;.:~.\ 
WNS P l: nlG vorigo 1:,eck. Lcid~r: áhr. )t. v .Gö.9.tél: · .. • ·. 

Î~;tt,~, -·· .. 
:f"'t' 

Lilih? 2: tl.Bos, H.v.Berlo, H.Ri<:1-odz,'•·:m, A.Jun[;schltic;cr, C.Schro~,
ver, C.Stapol, F.Disseldorp; 1i,J;i:ii,ilébert, n;·Kloi.n Brot:Jl_,r;·, 
R. v .cl.Horst, P. v .Dóeveren~: ~-.-f-~ ... Vin')c," 9 ~ v ~~_"!i\~rdr:3f{. ~1:: 
Lsiàer: dhr. L.Finkse. Sa'?lói!komst: 1.-. uur Lóevcnt_oinl.hk,Hoh 

Ll."S P 3: ·Th:Boo• s, J .Kaetm'cn, ,.r--:-11:d,indo, H •. ,ïóutc:,rá, F.de -Kïeyn; (iol'.:! 

Lë:NS P 4: 

L.~NS P" 5: 

' 
LENS P 6: 

G.Trommclon, R.Kaokê"(P.Heynon, ?.V::-:rheesen, H.v.Dw:{;. O.Blo•• 
;i,Ós.: C. Visser, L. farsp:mnèonk. Lèidèr: dhr .J. v .è.Kn'b:i<p. 

· · ~rïkOms·t:_ -l•-'- uur ingani Lcns-t3rr_~l:n~ .. ;..,/,_:· 
F.Teuni:;;{fen;···p.de "vos; ·ç.Groen, R.l'foutárs, i,.v.d.Hr"-n, Th.v.C:. '// . . ._ ~ ,• ' . . . ~ hiirè1~t!g,- G •. ,;-;Deelen, H • .t'echler, H.Schr.·nb, E.1for.schoQ_r;:cff~v. · 
Gorkur:\;\,lcà.: H.Jánra::int, B.dc Hnas. Lsié.or:" ëhr:-G.KeSpor,:,-,_n. 
? • V .D'otlbure; L. v,. a_;i':lcer; p' V. d .Stllen, :..J,.As'Î;qI::i;;r i,J. füunis Ä 
a:Assél~-arl, ·a;ï,lcdrshock, 'B.Hcefnagcil; ê.Lû;tenhqui:or, L-G~ · 
zàndar);, J .·:•;.êye·r•s ;, "R0S.: H. V Grssefu_t; E ;Ba~nr:•l :Lii~~r.: _. ''-~•:· 
c:hr. G.v.~.Stcmi.' Samenkàci'st; .r;..,; uur Lèy,rc;;: ,hk_;Hengcl:ol-,,.cll. 
ii.v.d.o!cior,: .J .Holvonstoyn, ·F.Vcer0n, H.Schuttc, 1LI!êrck2n-,,.-,': 
kàr:ip1 A.v.d.,,lecr, A.lÇJ,gy\~cit~_ ij::t'ren,cn, R.àè \trios, I,i°.v.Dorp. 

,. $.E..:_:. ·R._vi~k9ns"téi.t;i.:;· ·_J ./l'.'h..j(~é.t:ilaq.-· Lri.1:C:.er: d~r.P..ipsk~p . 
. . .Samcnko• st: 1.15 u,lir:.Glubgqbou:.~ Lllps..:te'rroin,,,,;·, . .': .. , ------ ,_. _ 4-.•-· . __ ,!.. --- . • .. ', 

PROG,tA1'.E1A JUl-,1O.uiN VOQH. iOiiDW 2-Ï 1"éB.tUÁ'Ri-i965'. ,;_, ·.- ' 
12.- uur L(!ns· l" - i',osterhmrtier' l --- .· : (,.'2f-L;~/4, V.J. 
1.45 uur Lens 2 '-- Rnva 2 G,2,;°L:6/4, V.2 
3.-- uur Léns J .-~ Vcrburch 2 A G:2,L-.6/4, V.J 
1.45 u .. ,r Lont 3,. - Vredenbutch 9 G.2,.' .. L.5/3, V.J 
D:,, OP~,r;;LLING!!.N: . , 
Lens 1 J.èc :·;anrt (~);ri.Verbarcndsc; IJ.v.·d.Stccn, P.Schcutan, 

H.i•,1~!Jkór', ,C~v.~?ond, G.Raa~h.o:tst, J .En~lebc:~• F.i.:leskç,r,· 
C.v.Ba:.:1, J'.He1.ns. ~: J.Lukassen (2x). Le1.acr: dhr.A.v. 

'•· 

Gastel. .. · · \<' , 
J.do 1:2'l.'tt (2;), H.v.Lcur: J.Groothuizen, c.,Bohcc• en; J.Vor-: 
haar, N:Koot, f!.dè Groót,.?.Stranthof, G.ér''lmµ,.P.i:relv~n-. 
steyn, J .Lukusscn (2x). ,ftes.: A.de Brour:or. Leider: 
Br. Theo ticus. · · · -.-- · 

.. -· . •- .~··':!.:"'-' . 



L:Jns 8 

R,Ovortooo, ,;;_,Brooko, J .v,Disscl, J .• Jchcc, E.Je5bner, 
, ·.J .J-~nssen; -F.;NcQCk~; G.I.Jsc~r2.nds~- ~r.E~fl:olhofl. ii.D::ind.:!1-_ 

buru, C.Vcrv,,o.rt (<0x), Ros ... ,{.Bruggomo.ns (2x •. Lm.clcr. 
dhr. l:l.Ne0ck3. . 
H.Egbcrts (2x), J •. v.d,Z:.2lm,_ .,\_.Duym, B.Epskmnp, .:[_.Blok, 
.G •. Stavcins (2x), il.,v,Brockh;;izcn (Zx),, A.Kort.1kans, H.CrD."'"· 
ma .(.;2x), C.Rooduy.n,. F.H-crrc::mns. Ros.: .J( •. v.Velzen (2x), H. 
Hnssing •. Lcicklr: çlh_r,. P.i,psk:;op.· -z;;;;nkorn.:t: 1,.-:,. uur in 
on~ clubbebo~x.: . _______________ _ 

Pil.CG . .!~.'..,'.~ JUHIO:i.:.i'i VCOi. ilc'Ï'u .. ü.iAG 20. Qrufül.U ;,iU 1965. 
J ,45 uur Lens 5 - H:W,':!, 5 , . G.l, L,5/J, V .1. 
3 ,45 uur Lens 6 - Gr. :lillff) II, v,.,_c 5 G.2, L. 5/J, v,.2 

Terrein te 'd:i"tcrin;_-:-ori· .: ."3 ,45 u:ir Velo 8 - Lons 7 
· TeI'rciri ·schGnkY..::i.è.e '°" 

G.2,L.6/4, V.3 
Terrein Zuiècrpo.rk 
G.l,L.4/,, V.l -
G.2,L,5/3, V ;2;' ·' 

, • 45 uur vue 10 :.. l.ons 10 
·, .45 uur Lens 11 ·..: boleri ks 13 
2 ,JO u:ir WP 12 .:. .Lens 12 

1s.:: ?. ,)0 uur L:ins 14 C.,:l:irit:i.~ 
?..JO uur Lens 15 - ,_;,uick -16 

1lli: AVV 9 2.JO uur Lens 16 . G,2,L.6/4, V.:, 
DE Oi':.r"LLföG..;N: 
LG!'.!Q-2,, R.Bruggamans {2x), iiï. v, Vo'Cln, H .V èrhcugd, Th.Br'uins, H.Roth-' 

krans, i,v,Bohom:wh, n.Eykclhof, Th,Brochard, J :cpbbGh,-H. 
Brandcnburc, D. Brqnd3nbur::;. · ,fös.: ,l.. v. Bro::ikhuizen· (2id-. ·. 
Lei:.or: dhr. C.v.d.Bo"ck. -- . . _ .-

Lens 6 

Lans 7 

Lens 10 

Lens 11 

Lens 13 
Lens 14 

H .E1:;borts (2x), T .!f:,orschpp, J .Nuycn, !Ï.Suykcrbuyk, J .",.el;_· 
lint::, R .• v.Boheo·,1:m, K.v.Vclzen (2-x), C.Vcrva,.:rt (2x),· i" 
J.'lnssan, J .~:ub'u0rs, J .de Jonsh. 1les.: H.Ha.ssin[.:. Loidcr: 
dhr. H .Dictz.. . 
A,Vcrva.r1.rt.~ F.do. ·l/~ntcr,_ J ~-H~lt, H_.~crbo.rcnês0j P_~da Bruin_, 
L._Jungschlac;er, -tl.Blok, H-.rneJP.n, G.,..tovens (2x , rt.Cr'.ltl,i 
(.2x)·, ... ~.,.il:10t. rtos._: J.v.d.Lc?. Lcirl~.a~: dhr. {\.Blok. 
Sanonkomst: 3 .-- uur ingang Lops-t_err_oin. 

, ulz vorige r:cck. rtos.-: B.Lust~nhoU\'!cr. Leider: dhr. J .. 
Borsboo:i. fuflgnko"!lst: 2,JO uur Vc,lur!cplcin, 
it.v.Berlo, J .Schou11, C.Grbborgon, B.v.d.Sprang., il.Kool, 
H .oy~rCcok, J.HOOL,CVCCn' ,_rh.Hoofna.gel' _f.l. Bij otJrVGld, 
A.lfa.r;i_brook. Res.: G.Duyvcstyn, .J:..v.i:sscn. ~Leiêer: dhr.P. ·. 
Huis • .' 

_B.v.è.Lan_s, f,..Tinnonbro9k, G.Bruinri~2., ~.f:~ Jon;~h, ;),.v. . 
B_agg~-n, r. do Vries, L.I:Iuis,·R.v:i\'ass0r:1~ H-E~30rs, i" . .i • .p.e _ -~i-· 

\\'it, L.v.d. Volde. Ren~!· lt~Potors .• Loid:·~r: dhr.G.v.d. Veldo. 
Smncnko!i'lst: 2.-- uur ing~ tf.:- ..-:~~:va-VVP-t~rroin. · 
zie bij c".e anöor8 elftallen. 
C.Grocn, H.:J::nk8rs, C.Ln.r.1ot, H.v.Dor..bur:,, B..Bocisch, P. 



~ Klein Bretelo;r, Th.The!'las;;ien, T.Hoek, J'.f,i:an~ers,G.Vrede- :.: .. 
vel~, ,C.Blo_k .• Res.: J .Ka.llldorp. Leider:, dl1!.A•J?~gisch. ----·--

LcnL1.2 P -i,lilt\)nqurg,H.Hok..l{e ,fi-.• J3oucp.ier_,R,Kraane_n_, _ P, v ~pij k, H. i 1 - · · ·-·- "Rien tj es ,1.1. Koppenol ,J .Derr,ëyer ,G. Kuypers ,.F'., j{lip.k-; C .Deelen. 
Ras.: W .Schol tens ._ Leider: dhr.C .Kras, ,_ 

Lens 16 E.v:"êl,.Br9l)k·,. F'.Bremmer' N .Hoefn~gei.,c .de ë;raaf ,B ,de Yrië"S, 
1 A .Fei_t!,,J. Sc)1u tte, Th. v .d.KlllY ,N .Dij ss.e;I.ploem ,E. de Groot, 
\ J.Janssens. Reïï.:_J.v,d.Ley, Leiderï dh:i,-.J:,.v.Hulst. 

A'l'TiNTIE Jffis!OrtEN trr FUFILL~N ! . - ·:- " 
iFSCHRIJVINGiN: vo,,r vrijdagavond 7 ,JO uur ïrnn dhr.A. v ,Gas tal, Tomuten-
• strc.at 166, tel.JJ.9i)iOO (telefonisch allÓén vrijdag----
\ avond ttis'sen 6.JO en .7 .JO uur).- · ' 
bIET-OPKOMEN: wegens· niet-opkor.ien in hat afgelopen wm,keinde vmrden 

1 : E.Boor.isJ H.Hassing, A,v.d.Ley, J .v'.d,L:,y eri J .Kaandorp 
tv1eemaal als reserve opgesteld. P.Booms; A.de Brou,ser, 
J·,Mulder--en P .Blanken irnrderi wegens herhaald nfat-opko~ 

, _ · men de'z·e· kompetitie niet meer opgor,teld. ' -
.RESEitVE-PROGRAf;JcA: ·-:'rn de· ·zaal Marterrade 14· (leider dhr.A.v.Gastel) al-· 
~con als onze· velö.en· zijn afgekeurd: ' __ 
Cm 1.45 uul': C .Blom;R,Bos ,H. v .Dam, P. v..Dcevcrcn,t,.Znglebert,R. v .tl.Horst, 
J:.Jung-schlägor, J .Keotman,R,Kooko,ii,liieershoek,H.Pochler, H.Rimmelzrman, -
q.stapal,o·. Tror:imelen,P .Verhees!:ln,H. Viouters ,R. \'/outers. · · " 
Cm 3,30 uur:· Lens 12 on A·.Feith, 'l!,Schr.iits en A.Hambrook. 
1n de z-aal· Herschelstraa t· ( leider d..1-ir. E. SCJ.rolea) alleen als onze velden 
üjn affalekeurd: om 2.-- u,,r: Lens 11 è"n G,Duivesteyn,B.v.d,Sprong, ·R. 
4-aànen R'.Boaisch 'e!'J.' B .Lustenhou\'•ei•.· · . . ' ·. - · · -
,--'. -. _..t __ --, ,e __ . . . • - . . . ' --. -. -- .. -------•• :- .. ---- -----

LlG l'fli.i,\.T li<;Bi';Y/ IJ ZEi\J : . 
llu nagenoeg alle legi timat:Ï.ëbewij zen zijn uitgereikt zij de _spelers van 
f._et Je. t/m het, 8e elftal erop. gewe2en0 , ervoor zorg, te dragen, èi t ber.<ijs 
~teeds vóór de aanvang van. de. v;edstrijd, waaraan zij zullen. deelnemën;· ·fo 
~nnen tonen aan. cie sc_h_eid_~J:'echter"' De -ar_l:>.i_t_<3r is gerech/;igd de speler, 
êie het bewuste legitimatiebeivijs niêt kan ·,tonBn, van deelname aan de be
ipeffende onk1oet_ipg µ.it te sluiten. Dat._;i.1.1_een dergelijk geval elftal_ ~-n 
,areniging worden benaaeeld, is·als· äan ui_tsl1üt<cl_~_ci oen gevolg van on-
achtzaa·,,heid.. . . : . , . . , . ·. . ,- . . .: 

Uarnaval en voetbal: De. EGO doet een. dringend beroep op alle voor il,s. 
fbndag.opgest!')lde_ r;pelers en reserve~ om bij. ev.e_ntuele deelname aan het 
komende carnavalsfeest van zaterdag, op con zodanig tijdstip uit het 
foestgowcel te verdviij nen, dat zij llfi t and v:ell" hun wedstrijd zullen 
k,lnnon spelen. Een ieder kenne zijn eigen verantv1oordelijkheiä, in--h~t-
bij zonder- äe spelers: .YaJ) ___ QJl hogere elftal,.],en. \ 
i •• · ECO 

i 
\'· 

--o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-
., . ..:., 



o: 25 febr. 
r: 26 febr. 
n: 27.febr. 
o: 28 febr. 
a •. . · 1 mrt •. 
i:. 2·:ntt. 
o: 3 i;irt. 
u: 8 mrt, 

PFieIEEL, 

D E L E N S li. is V U E. 
Weekblad van de R.K; V.V. "Lenig en Snel" . 
Onder redaktie van: P.Burghouwt, F.v.Dijk en A.Poels. 

. ),eils I Zakagenda. 
Junioren training. · 
Seniorentraining. 
Juil1oren 5,6,7,10,11~12,13,14;15; Pupillen 1 t/m 6. 
Senioren 1 12,4,5,6 en 8; Junioren 1,2,3,8, 
Glubavond; 'Juniorentraining. 
Juniorentraihing: , 

· Seniorentrainihg; pupillentraining. 
Klaverjasavond!!! · ·_,. · · 

---------------------
n ballotage: J.Th.G,vnn Rossum geb.2:3-4-1956 Berensteinlaan 607. 

A.îi.Hilderink · ge.J;,.29-3-1956 Berensteinla~.n 615 
ieuwe donateur: H.Th.A,,i.van der Velde, iroelostraat 81. !' . -----------~-- .---

Klavor,jasdrive. -· :· '•· 
~andag 8 maart a,s. ·is de eerste avond van de Paas-drive. NoteEirt U ~· 
no dátum vast en. denkt U voaral a:an· het aanvangsuur: S,30 uur: 

, ---·-----· _____ . __ ·:· ___ De Kontaktkolilmissie. 
itslagen van Zaterdag 20 en Zonda,-; 21 febru~ri 1965.· 
~ni.21'.!!lli. Junioren: . . 
3ns 1 - PDK 1 : 1-1 Lens 1 - Kesterkwartier : 6-3 
]ns 2 - GDA 3 : 1-1 · 'Lens 2 ;_ RAVÀ '2 : 0-3 
:ms 3 - ave. 6 : 4-2 Lens 3 - VeÎ'burch 2A : 4-1 
Jievaars'-2 - Lèils''.4: 3-2 Lens 5 - RAVA 5 : 2-1 
üeritas 6 - Lens 5: 4-1 Lens 6 - Gr,:Will~II VAe 1 2-1 
ms 6 ·. - RKSV!il 2:2-3 VELO 8 - ii!'ns 7 . : 4-1 
re 2 - 'Lens ·7 ':4-2 Lens 8 - Vredenburch 9 : 3-0 

1pillen: 
ms l 
:edenburch 
JA 1 

VUC 10 - Lehs 10 : 0.:2 
· Lens 11- eeleritas. 13 : 5-2 

- ves 1: 0-0 VVP 12 - Lens 12 · · : 1-1 
l -Lens 2: 3-o' Lens 14- ·celeritas 18 : 4-0 
. -Lens· 3:. 0-1 Lens 15- Quick 16 : 2-0. 

ms 4 · _; bie Haghe· 3: 2-2 Lens 16- RKAVV 9 : 1-5 
fNO 2 -Lens 5': 0-3 
:s 4 '"'Lens 6: 2-1 

idaktionele .overpeinzing. Het v:el en het r:ec •.•.... • ... • • •. ! ! ! 
L velè èlftallen reeds de helft van de koopetitie achter de rug heb-



J~ 

ben, riil11en · ,:ij ccze helft niet zo• aar zonder meer voorbij laten gaan. Een globaal ove:·zic:1t v~ri-dè resul tateri ,behaald door onze senioren Geeft het vql·r3::ic."'~ tcf z:Len:; :· . , 1r • 
Te bG,:;irinen: v;:or.'.tc::-fviisseÏing bi•j· het achtste: ····· Dit elft,ü haoft {J.t seizoen slecht_s. 2 .:edstrijden g!èspeeld., l"!elke .. bcic!.G 1•1erö.011 cermnr1e;1. Door terui;;trëkking van vele elftallen in deze afdeling bezet Lens 8 hier' 'de-'2e·· plaats mèt ka~scn in e;i.g,;:,n hand. Lens 7 huist in c1.c c;ovarenzone, ram::r het ziot er naar uit, èa-t· onze ve, terancn hcrstall.cnë-c zijn. met. 4 puntén uit '.; r;edstrijden stuan:zij op de 30 pla.ats vr.n o.:"ê.ar. · ·_-: .·. ·· '. .· ·' · ·.·· · . . . ·Jo ·,r Lons 6 zien de· z:J.keri er' i~eL aller;µirist florissant uit. Het•degradé tiospook losrt ór-c,1 ook van clle kànten. r.Iet O punten.11it 9 l?edstrijden kan dit ook wocilijk ander0. HelG• aal kansloos is hGt 6e echter n0g niet. t~ic YJcet èce·G l1oop leven •• · .• · ·• · .• : 

Ook cwt Lens 5 w,1.-~ t hot t:el zeer slee!].~; Is hGt eens zö glorieuze en onvorslc.r,nburo bi.)r•c}.ftal uit de dagen van Utopia op de Cola 011erge- . G"-':'.11 ? Ook ::i:::i· i:, :::ehtar echt nog •·el kans _u,i~, de !?im,:arqnzone · te, komen, rJa:--:r tiElil hd. ei· in elk~. -,~edstrijd vc,,n ·het begin tqt .het eind • et c:c .vol:tc i;1~~t. :.:;:.s·~1~ .. .K~cn ~-ó.d_~i~ -:,_-,ör"den •. r;•o:~t_-~o~dqg n_.s'! de koplop~r: hef eorf.l t.c, sl.c.c r~r .. ~ ~cr ? Ldns 5 bezit oveP-ifiens 1 punt uit 3 r,,edotr'-i.j-don on st,an.t o_) C.o -~.llerlan.tste plaats. ~,,_0;:.;_,. __ · · · Lens 4 sciüjn·t; 11:d; .:J(,,chelftEll ven dit· seizoen te worden-. v'rij',"el de'···' meeste wedstrij(0::1 i,~:t;Ç1en· • et ·;::erin'G ver. chil verloren. Het· viefr;ê' h: ,.kansloos voor c1e titel, op h9t mo:nent .. er;in stevige raiddorunoot, doch r10at öanig oppr.ssen, ·i'lant ~,<,t .9 î:iü.nt.en uit 11 TTedstriJ<;lr;i_n ~taim z_ij slechts 4 punten vo,,.r· op d&;'roo-e·lai:ftli.ï'jrh:;r~·ger: · · ···· ... -- · : L.:ms 3 dr,_::.rtc,:;cno·;or· doet het volgehs'\)ë verl':àchtini,en overigans uitstekend. i.îat ll. punt,h uit 7 r1edstrijd_en·gaat Lens in deze afdeling fier a'.'.11 ::o lci:'i'1~. Lr zijn echför nog meer kandidaten. Zaak dus voor· hot Jc deze fraaie: ;Jositie te k~n~olid.oren. ,:,e hopen:op eon teruskeor '.: van hct Je in de q,:;r~te _klas H.V.il.;. _ · .·:·_-: ·. : . . .· :.;,:h~,Lens 2 had e:;n i t;i}r,,4të· zw2,kke. stárt Qn hs{_~ae:··er en~ge tijd zelfs bijzonc:cr prGeaL· 'ittt: Hot j;i;eode herstelde zich .och ter op·' n voortreffolijko rn::nioi:;°::~de · doàr enkel.e. -be_langrijkG wijzigingen in hot Glftal. i.iot 10 punici1 ·uit 12 wedstri)àen-iis.,;Lens in de reserveklm,se K '.; V B :'\ ,-•".-..,,..": C-: a "r ~ t . ., I •• •~••' • - '" • •.L·, • •• 00n ... , ............ or_~:p.c._c:enmon • . .. •. _ ~;I. ~-'- ~:-i: :.:. . . Eoll :iervol'.3 plan.t's z::il er dit jap/ .e_~htf'cr _!)ij) ijl-,• @ten schieten. Lens 1 tensloUe ifJ_ de: enico ko,n~;rent.)1,n~, ESDO,.·in zoverre er nog . van konlcuri·ontio r.'/r::tlée kan zij"n.'J{äçi' I,_ens uit de ee.rste wedstrijden:. ook l'linst ,;eten -:;_, ·Ïlahalon, àari' z"oû'"!ièt nog" bijz.onde; kunnen spannen. Nu is het slechts :·:"-chten op misstappen vnn het in •~,;inning-mr,od'' verkGJ'I:?d~_i':SDO. -~-- ..... ---·•--;;_·--···· 
U v,eet dus, 1_11,1,. 1:1s1~.r. :,lle. seniorelftallen. aanl töe· zijn.•. wû,-w~et{ valt···· 

• • ,· '<· .• ' 1 - '•' _. l ·. ' •, ,_ .· .. ~ .. :. 



:èr·met Uw enthousiaste ~ànmoedigineen nog vmt te 'redde'n of te Öehalen. 
Zie ·het wEldstrijdprograliu:ia van iondug a·.s •. Ook· vooi: dei lagere €lÎf

·tällen ·staan er oelarigrijke wedstri;jden te iiácliten. 
· ·· · · · · · F. yan pij k •. 

VÁ:.·UA. · c;de Graaf, Paterswoldestràat 208; biedt ter ov'ernai'Je aan: 
l paar voetbalschoenen maat J3;.-De prijs b_eclraagt Fl. 5,-..:, 

Heeft U de datum al gènotec.rd van de Lens 1 Klaverjasdriv0 '?·Maan
dagavond s·maart a."s. om S;J'o uur. Er zijn rmer mooie prijzEln bij el-· 

. kaa·r te kaarten. · A1.ie Leni,ers èn tèhs-·vrienden z:i,jn van harte welkom • 
. -: -i----:...,,:_ - ~ '. ' . 

, R.SchlÜter, ,speler. van Lens 4, liep in de kompcti tienedstrijc{ van af-· 
gelopen Zo_ndag een gekneusde enkél· op.• Wij. uensen heci van harte oeh•·· / 
spoeà.ii.; herstel. ·. : ·. . . · · · 

Van het v1ed§triidfront.· 
Het is onze voDrtrekkers niet mo;;en gelukken de moeilijkë wedStrij~ · • 
tegen P,D,K ... in winst. om te zotten;· na een· pittige ~iedstrijd' eipdi'g_de:.: .. 
dit; troffen in •:,e,n 1-1 gelijkspèl..I;it,.\·:as echter weJ:,een-·jiàste '.uït-·· 
.r:läg, gei,n der beid(;) .tea'ns.m.ocht, .gezien. 'de kraahtsvq.rhçu,ding, ruin--·, . 

. spraek JJaken, op,·dEl-,Y9,l.lè îlinst. In de eerste speel tijd;, ,ms,!het- P,DJK., 
dat :tijdens een Lens:..;ciffên.Sief scoorde en daarmee tegcn·dei•>verhouding 
in de leiding nrun. Jfa,,}e pauze, deed. Lens vaak wel :ver,7oeda p6gingen 
de. bal in- het net :te t!Ul'rtleli., .maar het vizier van- onze voorhoede stond· 
helaas n;iet op scherp gostelà. En zcî kfmm het, ciat er oen str!if'schop 
vnor noc1i~ l"a"s ( door ;,ilrVerheul korrekt • benut) om· weer naast P;D.K. 
te. komen: ),-1 \~?r['i dus de -uitslag van .deze .. aantreklrnlijké r1edstrijd. 
Lens 2 r4 '!.de voor het eerste blijkbal!i' n:b t onderdoen; ook hun -v.ed-' 
si;rijd, tegen GDA 3, eindigde in e0n 1-1 geli.:'kspoL. 
Ook dit uas y1el Cte juiste ,uitslag gezien .de ·:serinc:o !trachtsvcrschil
len in l,e~ veld. _Vrij,,el c'e gohole v1edstrijd gáf oen 17isselend spel- . 

. beclê te zien met ~evaarlijke momenten voor'beide doelen.: Koos Ras 
wist voor qe pauze eon Vàn die gevuhrlijke aoment0n o• cc lui.gGn in 
een:óoolpunt. Na àe rost 1·,as .het ·a • .ri.A., dat tot score kr1ai11 eh zo· ' 
eindigde deze prottiGe en vlot ,;espeelëe strijd in 1-1. . . · . 
Lens ,3 heeft in een slechte r1edstrljO 1'ieOerom op beid_e ·punten beslag 
gelegd. Deze wedstrij ó. begon 3 kv;artier te laat;· r,angezien· de sçheids~· · .·. 
l'eêlitér ·verstek liet gààri. 'Hulae ·áari Lou .Jansen, ciie deze taak op . . . 
zich nnm ria èerst zelf _te hebbèn 'gevoetbald en .een korrekte wed1;3trijd 
floot; Het ·spel aan beide zijden was zeer •rrét;ï.g; de grootste gat.en vie
len echter in c.e l'lVC-ve·rèl.e'digi~. Dat Lens hiervan 4x profijt wist te 
tre.kken,'' lijkt op b.et eerst_e_ gezicht 'no:;- 'niet· zo slecht, doch" legio 
kansen ,:erden om zeep gehrach't.· Iie ·ovêrv1inning kwam edtr nht in ge
vaar. Als RVC al eens tot gevaarlijke tegenstoten kwam, wist àe Lens:... 



defensie, waarin Joop v,Kleef een goede wedstrijd. speelde,. de Z!w.k,• eest 
al vrij gemakkelijk te klaren. Score-verloop: H,.Tacobs 1 .... :0, ·Rust.: ç;. : . 
Looyestein 2-0, r,aarna n.v.c. tègenscoorde. H,Jágol)s .J-1; J" ,Witting 4-L 
Het laatste 17oord_1,as aá.n tl.V.C., dat door een prachtig doelpunt van hun 
linksbinnen de· score een v:at dragelijker aanzien gaf. Jl?t derde heeft ui 
stekendë k"iiinpioenskansen, maar om èie .. te veri,ezenlijken. zal er toch uit 
aen ander vaatje getapt di'!lnen te.worden, of..v1a.s het'g:l.steren.nog'het·. 
biervat, waaruit t•1èrd getapt ? · . · ·. : · · 
In een door Lens 4 zeer 6oed gespeelde wedstrijd moesten _toch weer beide 
punten _aan de· tEigènstaric;er, Ooïévaar1) 2, v10rdén gelaten. ·voor de rust 
r:as· Len_s· sterk.er ·en er had méér_J.n 'gezetèn "c;lcin het ·doelpunt vnn F .iiub'.:len 
waa-rr.ee Lens· de leiding nam. Jammer 'iras · het, 'dat een geheide handsbai 
van ,!é!Cn der. Oqievaarsbacks over het hoofd r1eré gezien; het had 2..:.tJ, kunne; 
betekenen ,l !fa de rust kwamen de Zuiderparkers tot. beter spei, hetc;!3Gn · 
in 2 ·treffers resulteerde. Lens ging _echter onverdroten verder en ·zowaar 
1·1erct.. het uit eon doelworsteling ,.,eer ,e'elijk. De Ooievaars hadden echter' 
het laatste woord: met aen prachtig afstand~schot bleef_g(l volle wjns.:t.f 
in het· Zuiderpark, . .. 
Lans 5 verloor .. rieer, dit keer va~ een vooral in de le· helft een klasse· 

. het.er spelenà · C0leri tas. Na 10 minuten. al keken we tagen een 3-0 acht(ir
stand .aan en vlak a,_opr ,rust 1"erd het ,zeli's 4-0 ! Na de: hervattine draài
de, Leçis _iets boter en het 1,as J.Brochard,. die de Lens-;eer wist to roddon, 
zodat· de 0:Lndstand 4-1 werd. _ • 
ë:en oru'n~chtig zesde, zae zelfs nog 1;een kans een met negen • an speiJnd 
iiKSVi:1 te verslaan door de volslagen ioproduktiviteit van de voorhoede. 
Lens 7 ver:loor met 4-2 van DVC 2 in een zeer matig2.wedstrijd. Haddan 
onze. vço,Tiap.rtsç,n-,echter slechts enkefo van de ze'.lr vele kansen· :ienut, 
DVC l)ad d,m. ceslist_g()en 2 punten binnencehailld. Het èegin ,~as ilo,r Lens 
en het i.as ,i..' .. ü.stefeld, die al vrij snel scoorde. Hierna r;as DVC ao.n .. de .· 
bourt en de ;_;eva:,rlijke voorhoede nist l'lél raad met de kansen: 3 ca1tjès 
r!orden in he~ Lens~doel geprikt. lfo. da rust een gelij.kop.:;aande strijd 
!:JO t eon Lens-voorh_ç,ed_e, die vele kanssn om zeep hielp, .. totdat A. vnn · Lu
xenbur.:; ineeps· :z:ao.k r,choot: 3-2. Een .:;elij kspeI leek toen niet uitt;e
sloten, manr.J111iddels een snelle aanval bracht DVC het verschil v1oer op. 
2 doo-lpun,ton SI) Pon ,verdiend deze sportieve, doch qua spel têleurstol
londe wedstrijd. . , -------------------De Lens' topscorarslijst. 
Zoäls vorige v1eek baloofd, publiceren wij áeze f1eek een ûft"gebreide top
score_rslijst. Na U enige tijd s,l()chts alleen op äe hoagte. te hel::ben go;- : 
houden van co top in áie ·ujst, zullen we. nu· ook in ,;rote trekken de . · 
plaats·en van de overige schutters bekend 1ja)wn, zodat U kunt -zien, hoe
veel en door wie er nog äoelpunten gèmaa}ct •oeten •:;orden om een van de . 
ereplaatsen te beraachtii;on op de topscorêrslijst. 



Daar G3.Un ,-::e·, ·c1an: ~ 

Op de eerste plaats (zoals al enkele maanden) nog" steeds Wil Verheul 
,(;i.,J met 13 punten. Nu alleen op dé 2e l)laats: Koos'rifas (2)· met 10 
Pf.:t_ •. _ De 3e plaats· b,:izet Jos Viittirïg (3) weer met· ·9, pnt. ;'fit:1 Eurg
houwt (~) en f/il v/d Eyden (1) nufsamen op de gedeelde 4e en Se 
plp.ats: ieder met. 3 pnt •. Theo van Kleef (2) op· de· 6é · pl~ats· met 7 ... · ·. 

, p11f. •. U. ziet éen behoorlijk gedrang op de .lijBt 'vnllÓ.f ·ce 2é t/m de 6e 
pJ,aa ts. Ook de volgende spelers hebben nog. nllc'~ll:àns· op een eervolle 
pln~.ts. Let U op !!l · 
HaQS·iZoet (2) alleen op ö.e 7e plaats met 6 doelpi.mtën. ï;Jèt· 5 .punten: 
op de gedoelde Se en 9e plaats.·Hrirry Jacobs'(2/3) en J.Drost (6/8) 
ieder t:1et 5 pnt. 4 DoelpunteQ ï!ÎS~_en de v.ole;encirLspolers ts·,fahri·- ,, ... ::· .. 
oeren. Dat zijn: ivi.\'/clling (4/3), H.v.Westing ·(7), F.Burghouwt'(J),· · . 
H.Nieuwenhoven (3) en G.Looyesteyri (3). Verder zijn er '7 spe~ers'mçi't'· ·, 
3 pnt; 7 mc,t 2 treffers en tenslotte wisten-tliefst 22 spélers lx' de -' · ·· · 
vi1andige veste te doorbreken. 1ietenswaar.èi::tg • • • • • ! l ! . . ... 
Door de Lens-seniorelftallen :zijn'-tot nu föó iri .totaal 147 doeJ:p\iri-,,:.:,_, __ _ 
ten gesco:ird door niet· minder dan 50 spelers; · · · · · 

P. s. Uiteraard zijn er scheve verhbudin;,;s~-- 6~ -h-~'\i\wr~1:'sliJii't·, 'ci'iri'ái't"'~,
cr" olftallen zijn, die nog diverse'inhaalr1eCstrijêen· inoete[!.spelen.· 
,!X· is ·dus ·nog· tiqlop kans op een ;i.ritores'sante slotontr1ikkeling. .. , 

. . . ,. . F~- V .Di~. .. .. 
---'-'-'======~==============~=='==== 
PitOGHAi.i..A SENIOi'lliil VOO,i. ZO:illAG 28 FEBllil Ail.I 1965. 
1/4 .• 30 uur ï:loorC::recht 1 - Lens 1 ~ioordrecht 
!.2 .oc uur Archipel 3 - Lens 2 ,'._ ~~u,:~r?~~-- __ .. 

Lens 3 . - vrij 
. . - . •*':: -·· ~--· 

12.00 uur Vios 5 - Lens 4 l:leiis · Stokelaan hoek De-
de isvnartneg. 

14.00 uur 
14.00 uur 

· Lens 5 
B.T.C,3 

- DVC 2 ' 
-:- Lens 6 .. 

Veld l, Gob.l; Lok.6/4 
Houtr!c6, zij,:e1; Ley,,eg (L) 

, ·. Le!Js 7 ·. · - vrij 
14.00 uur· ·Toneciido 7 
D~ · oPSr.;;11Ii\G1!.N: : · •· .. 

-:- Leds 8 v:,orburg, Pr.~eri1hardlaan, . 

Lens 1 

L:ms 2 

C. v .ö.. l3cek,H.Dietz,G.Kempel'l'.lan,H.Haket, i'/.Hani,;011,!.~c~.fü,oçl.uyt:\,_,_ ,c:_;_. 
W. Venderbos, W. v .Eyden,\'i ;ve:i-hëur;u:vèrh'lar ,L.l:leniJr:j;chs. , · · ,: , · 
nes.: G.Halleen, l,J.v.Zilfhcut,J .Zoet. Vertrek per autobus: 
13 ,00 uur clubgeboul'I. , . 
R, do ,;,aart,fi .StoovÓ ,H .Ket:1per ,B .Hendrichs ,J. v .Dij k,R,Roodbol, · 
Th. v;Ki.eef ,M. v .Zilfhoüt,J .Ras ,J. v .d .Knaap,J .Zoet .. , Res.: 

.... ,. 

G,Halleen,B'.SJe_y11,L,RieF1en:: Leidfil:: dhr •. .I,.,to I;ïey, . . .· 
Le·ns· 4_ . P.Gulilcers,C.Veldink,J .;foyer,F.v.c1,Beok,N.èo, Gruytor,L,Hans

.. _s9n ,P-:Burgho'llvit, L .J_a~s s~n·,~- /ümmenhoven,F •. ;,'upbsin:,}:/! Burg-
,. ,., . houwt.Ros,·: R.Gelauff. ·--- · •· ·. · : : · 
L:ms 5 A. Verbarendse ,i,i.Davis,1V!.Hcerschop,J. i, .bissel,F. v ,Dijk,J. 



Lens 6 

Lens 8 

Vcldink,G.Jehee,H.v.Bussel,J .Ja(;er,A.de Jcna.,J .Brochard. , nes.: J.Holt. 
'' • Th.Suykerbuyk,Th.v.Doçiburg,F.Duyra,F.Veelbehr,A;Klein Brotelèr, ,, A. v .E[,'!llOnd ,T .Keet,J .Helwig,J .Drost,F. v .Bijnen;·,i.Egg0rs. Res.: J .de Boeri .· · ·· · 

D. v .Lieshout,F .Bierhof,A.Poels ,i',. v .• d.L~cc.'.l/1,H,Blanken,A.Buys,A. -~prnhoorn,C .Kras,H.Lau,J .Groeneveld,A:v ;Schié., Res~: · C .v .cl.Gel, H.LÖling. ~rzaaelen: 13,00 uur bij Capitol.,-theater Loosduinse· 
: : !, ';7eg. 

C 

i\S'JCiif(lJVINGcl,: v9Ói: Vrijdagavond 21.00 uur bij dhr.L.dé ·Boor, Noorder-. · zijde 53, tel. 6€),.86.69. 
VO( ,tL,'PlG i'RCG:-uiJil·.I\ V00n io;iDAG 7 MAART 1965. 
2.30 uur vEi,iQS 1 - Lens 1 .. '12.Q0 uur Lens 5 . - -DHBRK < 12.06 uui: Laakk1,artier 4 - Lens ~ 12-:00 · uur iiïesterkv:àrtier ·8 - Lens 6 12.0Ó~J,lur"VVP J . · ~ Lens 3 12.00.uur Lens?,,· •. , -,RAVA 6 Lens 4 , . : ... ,--:: vr1J: · 12.00 uur .Tr.ioraph.;6, .: L,ms·3 hTi'E.NTJE.: JjENKT A(,N Li.;GITL\:~TlEtl_E:,LJZEN :_!_ ! ! . 

H.H. Aunvoerders senior-elftallen·:. . . . . , . . .. In verbàrld r.iet 'dé ·gróte schadepost'/'dié'.ènze vi:Îrenigin5 i.lJ ·twee yièkèn--. _ heeft· geleden ·(4· ballen vermist'), i•1ordt de aanvtjerqcrs !'ie.1,licl,.~.,opgè-:, l:,gd zor13 fo' il'r-a;_,e'n v0ár hot li.1lle!Î.in11.t(iri1itil bij'thuisredstrîjdën •.. Zij àiënen or ~rsoo_nlijk_ op ,to.e :t.e zien, dat éie aan hen verstre~'bal-1.on oo '.-: ·IL'! de· reds trij d bij de koomissaris van mu teri,ml •;-orden in&_§l-... leverd. ... . . • '. , ... ·_ .... cc·. ·--- ... ·• -• ~- ·tco: .... ·;·:· ''.:·-:· 
A.s. ZondoJ!.: i~oorèrech t·;; -~- Lens. ,. . _ . . 

: .• '.l8d verlorc~, al vorJ,.oren, qndanks het.nièt-v~rN1chte ;:;el:i.jke .epel. -. van ofis "cersto ·elftal ·op j .1: Zond.:-.g, bàhoeven v1è de moed op de kleine 1mm: op çlq·qiir;·te. pl?-uts niet bij voorbaat op te ecvcn. Bij voetbal is alle!/ '-Heg' Jit.e.~ds /ioij;élijk; Daarom trekkën .oi,ze top1epelers Zondag '': ' ' naar iloordreêht'·om· te ',,rachtèn het meest gun~tige rcsuito.iit te bcrei- -,en. Een krachtige supportorsschare is daäï:èlij onontbeerlijk. :teis. per., buso V'e'ttrclc -~3-QÖ Uür 'élÎï~gebouv1. Prijs: 'FL i,50 seri~;~FL:.,_75. JUn.: .. 
-~-PROG:t:J,LfnJUNI0rl.:ûi vo·~1 LiOliDP;G•28 FEBifilhiU·i96-:. : .. : , · 12 • .30 uur . Cel,iri'tas 1 ·~ Léms · l', : ·: ,.. Terrain· ·Loyw_e;g ,., · ., 12.00 '1,1\l!'. _:p_Q§L? .. · .. -~·' .... :- ·i.,oris· 2· · ',, · •· '•; '•J!errein :Nom;àr;ëg '· '_:.'._.:: 1.15 uur Velo 4 - Lens 3 . _ . Terrein te 'füi'l;ëringezr · 12 .oo uur -RCDH 1 · · · - Lens 8 · · , , '; l' Terrein Benooi!clcnhotitscr:eg.- -~'--:.-,L OP,./fi!:L'LINGEîlf; ·· ... · ·, '._,, .;_-~--.-~. ·• .. ··: · ,. ',. _'.-.-- · -' · , ·~ ·. :: .. · -··i 

Lens l J .de, l',a~rt ;,:1 • Verbru:'ê~s'ci:;ÎJ.'V; d • Stee·n,P .s'éhou,fun,H .i.'.askor ,c • V • • E@llo~d;G.Raaphorst
1
u'/Eng1èlfert,·F~'Me,sker ,c-;v .ilaal ,J .He ins ;s.s0-' ... , 0 ·· ·-~·= Th,Brocharà. · Lei'è.er:· dhr;A :v~Giis·tel. sámenkömst: 12.10 uur op het Celeritasterrein. 

~ -·. . • • • ,, •• '.· t : ..... 1. '~: 



Lens 2 · • G,Cr:lllln'iH.Rothkràns °:(?i) ;J°.G_roóthÛ:iz~à;c ~·v:~~h:,e~iln,J. V::ir~,.èa .. 
· h::«ir ,ii;Ko0t,R.Ce. Groö't,i .Str:.\.athof ,:, ,Eykelhof ,J .lüdclel-
. é.orp,J.Lulmssen, ~:'_ H,V:crhàugq (2x). Leider: Br.Thcoti
cus .• ·::,ametlkomst: 11,30 ·uur L:iyr-èg hook Henselol·1:m. 

Lens 3 ;{.Bru[!gem:::ns ( 2x) ,iJ ,Drockc ,J. v ,Dissel ,.:f •. Jehee ,E.Dcgener, . 
·.• : -· · ,r-;Jnnssen,~'.i•!cecke ,'G .• Yscbrnnës ,R,Brnnde_nbµrg,P.H0l v0nsteyn, 

.. ;'·, j_;_,D,Brandenburg (2.x): Res.: Th,.v.V"esJn (2x),R.Ov.ertoo•• Leider: 
• ~ .: ., .. :.:. db.r~lJi,lk,ocke·: .Saci'ènkdrist: 12,JO uur ·Ley1·:eg heek Hen::;elolÖ: 

Lens 8 H. ~gberts ,J·, v _.d·:znln ~./\ .-Duym,B,Epskamp ,J. Blok,H.:::, tevens ( 2x) ,, 
R,Broekhuizorq-A.Kórtak;:,;n~; ( 2x )·, ·1,,Bakkons ( 2x) ,Th ,HoGfn~.- .•. J. 

shgel (2x),T,Hêerschop (2x). ites:: A,:vervaart. Leider: dhr. 
P,Epskarap.· Snf.1onkomst: i1.oö'uür Lijnkamp de la Rey1v0,;:C 

l'EOGitJ,.,;. JlJHIOill~ VfJO.'( iAT.:1,W/,G' 27 ió'"tBit.Ui11tÎ. 1965, . 
3 ,45 uur DHL '1· · ·· ' · . - Lens 5 . Te.rrcin te Delft ,Brasserska-3 ,45 uur Blaur; Z\'1iirt 7 - Lens 6 · Terrein. te \,assen"·ar, · (do 

3.45 uur Lens 7 
. J.45 uur ·Lens 10 
) .45 uµ_r: Lens il 
.:2.3Q:·uur ,,'Lens. 12" -
2 ,30 uv.r Lenn 13 

· 2 ,3 O, .uur · fäJS 14 
. ,2:30, .,nir Rijs~1ijk 11 

Dl OH·.)TiLLIH~.;N: 

,._ Dr .i,jï nsvel t!<aè:6 • . ·, ... 
- De Ooievn~s J G.2, L.6/4,.V ,3 ··-·· 
- dio Hagho ·7 d.l, L,5/3, V.l 
·- ·vel" 10 · .. n.2; t:5/j_,v_>?. .. "! 

VlJP'12; :d=1~·.1.4/3,v.1 
- Quick Stops 12 G.2, L.5/3, lJ,2 . ~ 
- L01:is · 14 . Têi:'re.in Hoitrµst ·- · · 
._ Lenn 15 : · T'erreiri" 6chaaPi:,e~;. 0~Jort-

.. · ·----~ · · .Párk, Irene.·-.-·, . 
're~:C~.in te Voorbur~, RoC/3-
.. -~ l·.1::.n. 

Lens 5 . als bckenc1 · ( zio ook op· ZonC:ng): ·Re§.:.: i,:Kartc;mès (2x). · 
Ldé:or: dhr.C,v.d;.,:.,:,k. bómikomst: 2,45 uur Velu,~oplcin. 

Lcris 6 "i:~ls vorit;o YJGCk {zie ook àp Zoi.tàng);'"R0s.: A.Duyra.(2X). 
Leider: dllr,A,janssen:; Samcnkor,ist: 2.45 uur Javnbrul:• 

Lens 7 C,Groen (2x), L.Jungschli;;or;J ;Hqlt,F_.cle .,'inter, }!,V3,rba
rcnc1se ;R••~:;ïloot ,G.-S-~:Jvenp ,,{.Bl•k,"!i~_:H_orrc~1ans ,H .. ~.:::!j ün ,C. 
Rooèuyn.rtes.: J.v.d;.Scy.'Loicte'r:· clhr.~ .• liiok. . 

. ~.10·, c.1s,vori:;e Y!eok·(mct H.Bijs1;ervelc1). ii~s_;_:_P •. ée Vr.ios (2x) • . · · · · . . . ·J&iQs: :· dhr; J _-Borsboom·; ' . . . . · . . . · . . . . . . . · . . 
, -Lens 11·: /R,Bcrlo~J·.&chou'l':,C.Grimb01•gen,B .Lustenhcm,cr,B,Kool,H.Ovor

biJck, A;Eii'iáor·ceek,B: H0Ógevij~n-,Th .r!oefri)iÓ'il ,t,,Iuséuérc, . 
. f..Hrunbrook. ·L0ie:cr: èhr.P,Huis, , . . . . 

Lem,_g B, v .d,Lans,à. Tinncnbro~k,P.d0. Vries· (2xJ',i:,. de J~i1gh,F. v. 
·Baggti.'il-,-R. V. :·:nssera,L.H~--is ,11. v .Hl;l,l_s t ,H .Ege::;er·s.,?i!. 60 ~;i t, L. 

· v.d;Veldc. rl.os.: 13.àc-~iriCs. Luiàor:-dhr.G.v.d.Vclçle •. 
Lens 13 C.Gro0rt,G.DiÏivestein,R.Kri:anen,A,Jehc0,A.v.ï,sscn;B.v.è. 

Sprong,Th.Jansscn,P.Klcin 3retcler,P,Ïiiurkes,R,Petcrs,G. 



Vervaart. Res.: :e.Brccmor,J.,Janssóns. Lcüdor: àhr.J .Schouw.,, Lens 14. • P.;;n tsnburg,H.lJanker:a,C.Lámot,H. v ,Dc11:b~rd,R.Bogisch,P .d~ Hnt!n, Th.Thon::ssen,T.Hoek,P.ifanders,G.Vredcveld,C.~lP.k, ~: J. Kaanéiór.p,J .Schutte. Leider: àhr.k;Bogisch. Sru:ienkcmst: 1.45 uur Lijnkamp de la Rey~;e.,:, · · . , _; :.::,ns 15 E. v .cl .Broek;H.·Hokke, A·.Boîichier,A.Feitz,rl .Schol tem:; ,P .v .Dijk, 
ti.Koppenól,J .Demey,,r,U.Kuyp_ers,F _-,Q.ink,C. v .Deelen,H .Rfantj es. ~: A.v.d.Ley,E.de Gro·ot:te-±6.er: dhr.C.Kras. Samenkomst: 2,:00 uur Henr;clolaan hoek' Loevési-e•inl"aan. 

PROG,,lûl A · PUPILLEN VOOft · ZATEriDAG. 27 Fii:BàUiûU 1')65 .. 
I:45 uur ADO· P 1 ~ Lens P _l . Terrein. Zuiclerp:erk 1.45 uur :}Le.nscP·2 ._ Sèmpér·Altins P l G.l,L.5/J,V.l. 1.45 uur Lens· P J :.. HPSV-P l ... -·"'G;2,L.5/J,V.2 
1.45 uur Lens P 4 -:-·"V-elo P 4-- · ·':.a·;2,L.6/4,v.J .. · 1.45 uur de Flar.1ingo 's P 2 .:.. Lens P 5 Terrein Schaapwcg 
1.45 uur VUC P 4 · - Lens P 6 Terrein Schenkkaö.e. :;::., OK,T1LLiiiGii'<: . 

Lons P l P.óe Haan,L;Egberts,R.Hoefnagel,P.Heerema,NN,_G.v.d.Velde,P.Hop, T,Recod:i:ljardjo,F.Co'boen,J ;DissoldÓrp,H.Lieffering. Res.: c .. _ Schrover,G•.'Bl_o·ks.Leïder: dhr.A;v.Gastel. .Sa• enko·,st: 1.25 uur hoofdin[:ll.11g AtO-ter'roin. ·· · .. 
Lens ? 2- R.Bos ,H. v ,Bcrio ,H.Rimmelz;vaan,A.Jungschli:ir:;er,NN,C .Stapel,.F.Disseldorp, Yi.Englebei;;t,B .Klein Breteler ,R. v .d .Horst ,P. v. Doeveren. Res.: B.do Ha-,_s. Lèidor: dhr.L.?inkse. · lens·? J Tiï:Ëoomf;,P.Heynon,_J.,v.d.Ende,J .Keetr:ir,n,F.éie Kleyn,G.Trol?l.molon, .î.Kóoké ,H .,,outers ,P. Verheesen,H. van Dw:i,C .Blo:i. ~: C. Visser Leider: clhr.J. v .d.Knac.p. __ : .. _ ~ _ ~s P 4 F,Teunii:rn:m,F.de Vos,C.Groon,R.i-:outers,W.v.à.Hn.1i,Th·.v.d.!!o.rd-, ,,;e(;,G. v .D0ctlèn,H .Pechlèr ,H.Schm1b ,E. V 0rschq_,r ,;,_;._ van Gorkum. ·. ~: F. Veoron. ·Leider:· iihr.G·.Kemp(!rll)~: · .'.·r:·;---·::-:-· --~- ... ,.L Lens P 5 · P,v.Domburç,I:,çy-._d;i,,oar,J .t.,eye:i:i;~~,•Á.ss,el:!)"IJ,11.Te~gi.S:,._l}..Asselman, L .C,faande_r ,:B .Hóefnq;jcl,-R:.llcilrsh.'?ek,.ç;,):,Us~enhquwcr ,:e.v. d • .;;t_:;ien •. 1tos.': <Jf.Schutte~J.'Helvénstein. Leider.: •dhr~G.v.ë.Steen. 

· :sünwnkonst: Lló' û~r ~epg~t~~rr_an h_oe_l<; ):içevesteinlo.ua. Lens P 6 R. Vinkensteyn,G. Viqk,L; IT::rrsi,aandonk-,C:. v.d.Aardwog,R.Berckenkaop, ' i.i. v:Dorp,J .ianlllfult' ,R;äo Vries, ~.Kl'e,i,.y;_ogi;,R. v .d .:d_o:')r' ,J.:, :rh.Keetman. ~: C.Verssep½t,H.Prenon. a:U!(ep)'iç>F!~.t: lJ.-- uur hoofà:i,ng.AD_O;-tc: f,TJ:~l{ïl.; JUkIO,{ii;;,· c.N PUPILL:lli ! 'Afschrijvinnen: ,vóór Vrijc1a;;;avond (rein '1.JO uur (teldfonfoch alleen tti.sseh 6.30 en 7.30 µur). :::an dhr.á.v.Gastcl, 'i'ol!latenstré'.at 166, tel.JJ .99,00 •. · · · · · · . :· ." , ..... _ ... lJiot-opkcmo'n, wegens hiét-.opkomon in het afgE:al;>pen _,~oekeinde VJ• rden R.Overtoom en C. Versseput tZ!Cél• aàl iils. reserve opgc~~eJ.çJ..,;egens herhaald niet-op-lco• cn i~ord.t· H..Cra:na niet meëi- opge-stèlä., · ·· -,- · · • • : • • ;·, 1 

L . .L .. ~. • '. - .c ~ 



DJ L E_N S RE Vil ~g 

Weekblad van de H..K.v.v. 11 Loni~ :m Snel" 
_ Onèer rednktic vnn: P .~:.u-:,;101:!'·7_t, _F. Y.:~!! Dij~ _en A. ?oels 

Do: 4 :;.c.~rt 
Vr: 5 maart 
z.-i: 6 ma11rt 

· zor 7 manrt 
,,la: il =.u'..:.rt 
Di: 9 '~11:1.rt 
r;o:10 m.:1,'lrt 

pFFICii~~L~ 

)Be Jaargang No• 27 

Lens' Zakagenda. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining. _ 

J m.nart 1965 

Junioren: zie Juniorenbijlage; Pupillen: ide•• 
Senioren 1,2,J,5 t/• 8; Junioren: ziG bijla;;e. 
KLAV.::;dJ llSüiUV 6; junior;,n training. 
Juniorentraining. · 
S.,nioren traininr;; pupillentraining. 

In b'lllot'lgo: J.Th.G.vo.n Rossun 
b '.. ,Hilé:orink 

gcb.25-4-56 
.. ·0b,29-3-56 

Bcro~toinlaan 607 
Bcrostoinl 0 .--.n 615 

------------------
J,µ,/;V.:...w /;SD11.r\T~. 

i\Ia~ndaG 8 m2. ... .t.rt o..s. is hot dn.n 1tm:-;.1r zover: do le a~onU vi=1.n e;c :;rotc 
Pn-:lsdrive e;a2t èa.n r:e8r vnn sthrt ! I~!0t U\·1 nll3r r:13dev:erkin3, ja. 
ÓÓk_ die vo.n G.e ouders Van onzo junioren, belooft hot \-;eer edn bij
zonder ~czclli3e rceke nvonèon_ to _~:orçlon. Da ~ror.r, overuint U11 

schroo• en ko!i!t nao.r é'c Hen:;olriE.an, U zult 0r gean· spijt va.n hob_p?n, 
/n.runèeart u~ KontQ.k.tko~• issic. 
P.&. Aanvang 3,30 uur! 

------------ ---
Uitslnr-:en vnn Zntorch:, 27 on Zanàn:-::: 26 f0bruari 1965: 
Scnioiµn: ,,!oord recht 1 - Lens 1 ,, 0-1 0 

Archipel 3 - Lons 2 i, 1-1 
Vios 5 - Lens 4 3-3 
Lens 5 - n.v.c.2 0-0 
BTC J - Lons 6 ~! 

1-1 
Tonogido 7 - Lens 8 7-1 

Bij hot tor porsc gaan ,mron èc junioren- cq. pupillen-uitslagen he
laas no,i niet bekend. Onze crel,~e• eepdc excuses. 

Rednktiu. ------~-------
Reänktionelo ovorpoinzinr,. 

iilet meer dan 1:oTione bolan[stollin:: zien ,1e de ko• ende v1edstrijèen 
van ons nationale voetbalelftal tc

0
;en de elf vc.n Noorè-Ierland tege

r.10et, die! èi.t voorj Qr,r in het kader van è.e voorronden '.':K voetbal 1se
speeld zullen gaPJl TTOrèen. 
Zoals een ieder r.el ~eet, is ons lOJi.d ingedeeld in de groep mot ,U-



banië, Z1:·i•i; crl"_në :;;i :, J:ll'~-IerL:nd, 1'1aarin lfa(crland op het ogenblik do leidin, hooft fo:,r ·[;J.br-.:iüi 2x t:i. verslanff. En nu is het machten op 
à0 wedstri.jc:on te .0:1 Ii.)z·-~ .t.:- 011 to kunne:11 konstnt8rcri," of. èe stijgende lijn vun _fret _vori::: j ~'.:-.r :~,~.n ·rorë.en t,ccontinuc0rê. De k'!ns è.narop is o.i" zeGr zeker 'lan17czi~:, ·:·0 za3r bekt':amo coach Denis NGvilL:: blijkt in de enkele r1::.lcn, é' .. :t. :üj het Ornnj :iterc.m hooft g:ic0ached, ,:1 niier· 
result~tcn tu hc:::l:cn bor.:i~ct dun zijn .voorcuncer Elok Schv:r~rtz. 
Strn.lenc~ voorbo::ld c'.~c.rv:'..n uas Noderlo.nc1.-Enc53lanè, ~a:2r r.:ij het vo"hr;,_ 
recht ha(don bij ,-.;.:nr:ozi,_; t.i zijn, een ,1cdstrijc1, C:ie no(' heel lnni; · 
in ê.c horim11.::rin~; z::i.l blijv~n voortleven, .o!Jdn:t da.nrbij tt,'?rt~ :-:ovoet-: 
ba.lel in to t7..:irkGlij ~-::J zir! c'.:.i ::.! \"tocrè s. 
jjü;-ca~;n lccrnpachtir; :-..n::ztvo;:Jtbnl, zoO:ls dit n.l te vaclc ia verkondi[t~·, ms.ar lev8n(i · · s~)ol, z~:":.ls het ccspccld moet •r,ord:an, à. .w. z. aanvallen~ 
als dn!lrtn,J ··o ;~cl(:. .;.J1i1J-iC is en niet 'c1c l1cle ï."CèstrijG ancsti:; voor het ëool blijv,:,n h'.'.n -~n; z::i".IR in het verle<'on zo vni:;k v-:ic,rk'.'l:1':l. 
Voetbal i.s i~.FJ~rs ~-::ri ~pel v··n ,:.9.nvÛllon en ver:.cc1i,:.;cn on geen v::-4n · èozo fäktor:m ::i~.;; '.-:orc:.:n v:::r·, .. :1 ,rloosc1, ·në,nt dit vrn,tbal als nttrck
ti..:vo kijknport zot:. nit~c:12.~::len, het.13::n P.uto:iatisch lcga tribunes 
:~.'.}.::\t opl~rv-::r:.:n. J:: :10 ;:)11, ... · ::!.'i; ons nn.ti~nnlo teDJ:l z2.l blijv~n VOLTBALL.::I:, (::_l'J. st:::.n ons n~~; c.:;n p:ic.r attraktiavo r;edstrijC:c~ en do2lna• e o.an de ·. A in Ln:~ ... lc.ntl t.c ~-.uchtc!l ! 

A.?. ------------------
H~t. Bli tzlicht o ·1 L0ns 5. 

Lens 5 h-:!.;ft v:.1qr ~.:m v·~.:rt.roffolijk:} prcst··.ti0 :~8zorjd .dor.r koplo
per D. v.c. o"n alloczi,1s v:::rdionC: G• lijkspol n_f'. to .dr:i.ncon~. Door hpt cnor1:ic gocst<:1rifti~·..J on zelfs zeer ... ;.:,cë.c· spel ~nn L::ms- .. zijèo heeft D.V.G. ,.;:::on :,,~l1'S ozion hc,nr ·technisch bokv1nmor spel op 
de gras• nt to lc_;r.:on. : .. )·~0fl. ;-•:.:: h_ior.uc}:ltcr dirakt ·cv9n q.:tri1=.1Qn;; dat .. eon Lcvsovcrriinnin;'.;···z-;-~1.~zv1:,,Jr .. ,.'Op 'zifn ·p1.;~ts zou zijn ~crmcst, naa:r 
la.ten •,70 reeds r:1;.;t r~it ::,r.:c~1t.i-t;o i}~lijke spsl nl anzo tevredenheid 
uit3n. Al dir(;lct i1"'. tet :;.:.~,i;1ni~ina~l vo.n. èo.·al even va,rtref.fclijkc schciösrcch"G·Jr 'tiro:~ L:.::~c .~.1 ~ijn r~;;istèrs, opon. 
ij::_'r 10 IiJ'lJ.1: • • • • .. l ! ! 
Niets r;oos erop, :~--:~ :).l1ZO jtJil:'CnS not 10 ilan (jo., U leest het coGd) spoelden,· Do .folhoü'., ·,·::,,~.r~1Jo Lens ton nnnval trok, stichtt0 hórh::.nl
d0lijk varv:n.rrin3 in C..:? Dol.ft.se· C:efensie, L1ach èoor te î'lCinit; stootkracht bloof .è,ó st'ln~, iub11:::L·lnnk. ·;,01 kwn~ Hans Ve.löink dicht bij eon 
opGninf:strcffor, doch L:,c Dolftsc kocper r.'ist het .~evaa.r bijtijês te beZ\,ercn. Do DVG-voorhooê:o ro:'k·het :)ivanr en· kt@!t" cb:rst nu :,oed los. De ko::ibin::!.tic:1 r:or~":oh .:;clrLjO:r tó k0rt 'Jn té èonrzichti;; uit[;cvoerd ol!l de in topvorcJ spolGnC:o 1c_ns-,-achtorhacde ( nnnrin J EJ,n Brochar.d ui tstekonci op {2 r-.}c.:·1tsb~c!c-})l['.::t;s oporeor·de) uit positie te spel3n. En ~ls laatste !1c.n stond kc0~:.:or \!.:::i"'JGronànc;: stceê.s r!Ccr op zijn post. 



Lens liet zich inoiddols ook niet onbetuigd. Eon vrije trap vnn Ge
rard J ehe3 beukte de paal. U ziet, t:e pnrtij en wogen goed te,son el
k.~.nr op on::lunks èe tien spelers. 
Nu rust k,:~1!'.l Huns de Beer Lens· krn;iplotoren, v1a~:rdcrr Lens ,:;0• ukkelijk 
zijn r:rccp op het t1iè.c1onvclà kan verst2viGcn. 
Lüi'.i S KOTulPL,Cà1 

••••• 

De strijd ·'!.-:crd ::iót d:J oinuut spunnendór 80 hier on da3.r bezonnen de 
zenm,en partun to spelen. Door het :;rot() velàovorwicht leek hot erop, 
Gat Lens noc op eGn overwinning zou- ilfstovenon, • aur jn.ra• cr gc·no03 
zou dat laatste juist niet lukkan. Do Delfterioren ,:;inzen o;:, de bui
tenspelval over, rmarc1cor het vonr Lens steec's • ocilij ,eer l',erd ope
nin::~0n-·te vin6.en. To.ch zn_; Jos .J c.]Or, [iöeci gelanceerd é.ocr ·.Hans dè 
Boer, kans diverse • nlon ,_;ehecl alleen voor do ke8per te .verschijnen, 
~och even 1F:ile .. kciren >:!orden cGzc'kó.n:ien teniet gedaan deer t0 hoastic 
s·chiotcn of c1oài''hot VO'.lrtroffeiijke ·" timen" vc.n do DVC-kGopor; 
Jän v,in Bussel :fohoot not v.oOr 'doel lan6i on Paul Schulton lun;:s do 
v0rlèodrcîo kant van :àe pc.al. Boter lot hacJ de harde schuiv,3r van Aad 
c1o Jon:: (op ('.O stanncior) verdiend na 0en schittorondo ko• binatio op 
links, 
D. V.C. IN Ili~T OFFêilït.E,f •••••• 
Do lnatsto 10 minuton /5r')boerdon c"e Delftenaren no'.; con nllos of niGts 
offcnsïcf, tt~n.r de Lo.ns...:.v~tdcê:.i;;in:s hiolc~ uitstakonê, sto.n::~, ho~v;ol ___ " 
Frc.ns vàri ~D'.ijk .icon.rJ.•-i.:1.l h:!.rd an.n (:o nood.re• • oost trekken bij 'jcon è.o-:r
·brnnk 'Vlm.•ë:c • it:.1.ienvoor ·van ,ic ::1sten. Do hforuit ontskno vrije trap·
ï:ord ·ochtor c:oCJr hot Lon"s'--t:Juurtjo ;;cstuit. :,·• 
Hot l@.~tstc \70ord ;-;o.s echter nnn Lens. De fel doorzottonê8' · Jos J a_CTer 
,;mrë. vakkundig 11 eer.ic.nc~ld 11 op c:ic rand vo.n hot strafschJpz;cbio: .. 
Gerarcl •JcheJ ·11ar.1,C:c tiiroktè ·vrije trup, doci1 jco.; do bal juiot Oll!ll". 
de ln-6. z"o k;i;~'j] irnt ci:n(~ë unn ~lit booictidci~ sötls nerveuze c:.ucl, Waar
bij Lë·ns0·'tlifr.ijls · zécir GOOd voetbal ho--,gtij viorc'e. 
Dé opi:lorldri:{, ·'of Léns vonr' con kar:ipioonsschap stroo.:, sprak boekdelen. 
Dank aan Hnni d0 Bcmr, 'c:io roods • et eon nodstrijd in c.o bonen, di~ · 
r0kt bÓroid ward ccvondon 'wris to ko::ion ko• plotaron on dank nan Dhr. 
B.S• ulc1ors, c'.io Lens vo0r oen booto bohooddo do,.:r c::o funktio v::.11 · 
i;ronsrochtcr op zich to nëscn. 
Tenslo·i;to: ns Lens zo V'.lctbalt als afgolcpcn Zonda;:;, zijn eventuele 
dogr.:ic-:.a.tiozorcen taboe. F. van Dij k. ------·~------
VfJUil. P.Gulikor, èooL-:ian van'.hct vierde, ,mrd in de ko• potitioood

·•strijd nfeolopon Zondag t0gon VIOS, z;dani,1 goblossoorc1, ëut· hij mar 
· h0t ziekenhuis • oost t!orc:on eèbrncht. Bij naèer ond0rzock bleok, dat __. 
·· zijn sleutelbeJn is _;obrokon. liij ·(in het bijz:mé::ër j_o modêspolcrs) 

wensen jou eon heel spooè.i,; horsteL 



Paul, van hn.rt:; bctcr::}ch:ip, jrJnGon ••••• l 
-o-a:-o-0-0-0-o-o-o-

Hot sëhij n,t vobr Lons -wer:ii;oni, slecht. to;:,ven bij VICS. 
-- -0-0-"."',-::-b-~-0-0-0- ' . . . ·-

Lon(.(S c:ozo ,:o,.:, ,'!il Kooc Frij tors zijn hàrtelijkc ,::ank ui tsprcken v·'or 
èe volo blij kon v,,_n :x:l~n_;stollin,; tijdonr zijfr ziekto van Loni,: on 
Snel cn(è.:,rvo,,, en ~n ·,,:~-r ~e pr:1chti20 fruitschè.1.ü. 
Ook :1~ijn .:,lî'Ct:-'.lL:-..:;11:,-~0n van Lcn~ 7, a_lèus Koos Fl;-ijters; voor hun r:wce-
1··3von en vite1z.1in..:rij~~~ ,".J_ttrllktiJ hart.Jlijk önnk.-
Dc hodp ui t:J!Jrcl~,_h1~"'- s;.x~oé!ig r!cor onder de lat te kunnen stD.::.n, boslui t 
Ko-1s :1Jt sp.·}rtiov~ _1,~-:ctcn. 

-c-0-0-0-0-0-0- ::i-o- • • 

Hot zit ::10 ,._.,~1 in re !cccpcrs • • • • ! ! ! 

Van het r;3c-:s tri.i r'frcnt. 
Op ·n..:;t z~Gr slocht lx~sp'3.:lbc..rc MqorC:rech tvcld hoeft hot oorstG een ver
diende 1-0 zo.;;o boh~.c.1~~ op c\3 club, °r'Iaa.rvan è.estijds thuis zo VGirrnsscnë 
,;;or(~ vcrl -ircn. H::t is :J.::n r.1-3èstrijd /eworc1Cn, 1,-;o.arin Lens e-'3n voortdu
rend licht cv,:;rr:ic:rG ~-~0oft t3"cc":.cmonstrc0rd, r.10.:1:r r!Oarin onze vonrlinie: 
ook -:1:"..·1:.r h0~l nocilij~: tot scoren kon ko.r:i:m. ·p~)3 <1 iop in f,.c tv:ccè.c hc°lft 
L~olukt~ h, t Kn:1s .1.-l--:.s ~1ot 0::n kopbal uit csn Ganc: .:3onoo.cn corner :-:c t:0~,r
r:rccht kc:Jpor t.: vorsc'.·t:.lkcn en ènarr:we hot eni_:_-;G c~colpunt v:.:n t:oz~ _r.11_t-

t . 1 · t , · " lk . .. - L 1 • cc in:; _ic ncts,-;_;:•3:1. _tczux~r0nG J·::n vo enen vcrc:i3nc,.a zc~•;o vo0r ons 
HG:t t:-.t::~;~"'2 ·.·:ist _,:.::t ·Ge. ;on :~c Je oc~itio v~n .Archipel ni~t V.Jrc7er te f-r8n
~•:on ,>:n 1-1, !1-.;;.l ~.- ... _.~ ,.in(.Jr :'\nn d:o ~cstij::1n thui.s beh!"~.21:..~o klink~'ndc 
6-0 "V -r~·,1.• nn1.• ,.... J ... •.•1 .••.• ., •-~no~~ cntv1.·n;:r-.n ':"" '".":"".'>·..,n r:-~'\~ov~n° ov· ""'r c·••zc •·•n--1 -

-.J ..., •• ~ • ~, • • <-- ,..,.L ... ,__, • """ ... J c,'--" , __. '-"t,;;.... ;:._;---t, .., u '-" ~I...; • ..;:.u 

strij(, ztK:,,_t ,·:c ::c:.'G :.ij hot vcrnolc'.sn v,m c:c uit:sl·1c: nooton ·lo.tcn. Theo 
van Kl:iof Z:?r(;:."'.o .1Jn :;_ .. ;:ot Lons--ö:1olpunt. ... 
Lcnn 3 ~;cz vrij • 
Hot vicrc.1.o h~~: in te lc helft vnn r:c v;c(:strijd tor;cn \TICS 5 0..1n licht~; 
v:3lcT.lcar:·.~crhci(. Er :·:~r(:Jn Oivcrsa ::.·nct~c o.,.~nV'lll3n op3ezct, 1.;.i t 2.~c.":a!lr
vo.n sccnrtl:Jn L.Jc.n;:,;cn :!il :·~:.BurJhouv:t, zod.t!.t , .. ~ :.1ot c2n 2-0 voorspron~ 
konden ;-:-:•:.~n r-.. 1:.r;t~n. i'.::. .:c ru:--t bleek al rn.ur·, dat VIO,i h:-}t bij :· ozc ~ch
tc·rst,,uy~ niot ze:..:. -;_ ·"i:,..;11 zitten 3!1 :1c/_3 f~:>r L~O sl:tppc lc.iè.itl~.: ont::1.nr("i:.:":c 
hot ,'.ucl ::,.l snol in ·c;.;1 co,i- :in smijtp::-rtijtjc, rc,!Grvnn ko:,por Gulik,,rs 
h~t sl::cht0fi'cr -. .-:::."i•,: ( ~i:rDkon sloutplbcan). Ifa.ê:.nt VIOE; de lci~in~: hnr~ 
vorDV'Jrt ~1,:;t 3-2 ~-1·,-_· L ~as tqch noG c~c neer~ tcru_:: te sln:-1n: ;i.Burcho~x.1t 
wint n-.Jt ccï.1 lir.iti::...: l;o "'~·b~l cclijk .'to r10.kcn" 
Voor lens 5 zi~ ... ,.-:;··~ · _:..j .:..:~vce~clo versl:1e. 
Hot~ .-1ist to.;cn LTC 3 hc,t 0crsj;'iJ_ puntje binnsn j;ç_hulcn, mot 1-1 
v10rr~c.9, ç1o pun·Cj~s i11 o~n roJ.ijkope;ao·n~Jo strijè ec0c~v~r:., Reod~ kort nn he· 
b0gin 'rfist'· J .Dr0:::t nc. ;_;ocd àoorzotten Lens een voors,p~-9ng to, .zeven, ':10.iï"r 
n:i ècn·dilck,:1 20 hinu·C8n :.1.·•nktcn è.3 gastheren nb•_:oer !;Glijk,-.zocl.--~t è.c rus· 
• ot 1:-1_ ~nnbr~1< •. He. ::"'c thco. ~a-oc;on beide tc.:u:is noG EOGao ko.nSon, • a!"Lr_ éo· 
sco-:-r·c~:-~.13r( or niet -~:-ii:er, z-iá2.t -èe ruststnnG oo}-r à.c Gindsta.nri \:c-rè.. · 

L 



.~_en tr'.1.èiti~0etrou;:!: !:let 10: m:f_l) f.!P:,lenë. achtste hooft tégen kopi'opor _ 

Toneaido . 7 volko!:lon _;;·,f@!-d: ifi_ o~n slechte _O[! \:,o_vèndion nor: onpret

tiGc 1'.'cC:strijè ,;cnncrn dc "-isthcrcn ::1ct m•1,;.r liefs,t 7-1 ! . · ... 

De eerste hclf.t r;as voi:-,;it de _b~stc; Lçll~ 1,i~t _toöri_,noi/ ·tot : . .fqci"epta

bcl spo~ te kor.ion. _"/i~lisw·iar:,-m!l"J ~oncgiêo, é~ leic]i:)5, ur ar Ji,.~uys 

zor3C:o crvo"-:r, do.t ::.et o:n nofi hoop~;cvcnào 1-1 st~rid kon 1:.io_rdt:n e;c

rust. Toen Toncgi40 .ocht-::r nG. _,ic rust c.~o l_cidin:Z horovcrd0 stortt0 

Lens volledig incèri •in•· zilRt:ë·:,t(ï .êtêÖ!5itl){'îri 113t · volë. tot Zo~r ve:t··cc~ 

noden nul. Icdcréon •;;s tem;lottc bÜj, dat c.,e zvmk leidende arbiter 

afflo·t en Lens è:.ar::iÓÓ vrui c:m volol.'.\.:;on èeb,Îcle redde. Een slechte 
beurt, !'.l::mnem ! ____________ • , 

De Len:i I Topscor,3rslij s t .. • • • l 
Bclanrrrijke verschuivin,.;cn hebben zich cnfo.t vocrt;oc.han. lïi• Bur_;ho:..ut 

bracht zijn toto.al op 10 met 2 doelpunten af,;cl~pen Zonda;;. Koos Ras 

zit Wil Verheul al öcht op de hi0l911 not totaal 11 treffers. 

Th00 van Kle,?f n:!Cl c.'.e pla~_ts in van ',ir.i Burghou·.,t met 8 puntc,n. 

J .Drost kwar.i op 6 en Lou Jc.nzen op 4 c;oolpunton totQ:11. 

/1.Buys deed zijn ontr().:_ op ,'c lijst c!,c:E_ ~opsq~:'j!'s• _________ -··-·-

PROGRti:.;r. SENI0,lliN zorm:,G 7 ;._;I,idlT 1965. 
14.J0 uur Dï:;;110;3 1 - Lons l Tcrrninc-:,:ipl-:ix 11H, ... -l.GA"-:3chicC::~.n. · 

12.-- uur knkkrmrtior 4 - Lens 2 Jansoniusstraat.' 

14.-- uur - V. V.P.3 - Lons 3 Zuiè.erpnrk, 
Lens ·4 - vrij 

12.-~ uur Lens 5 - D.H.B.a.K.2 
12.-- uur Westork1.·1.8 - Lons ÇJ. 
12.-..: uur Lans 7 ,VNA 6::···' 
12._:_- uur Trio• ph 6 - Lomi 8 . 

DG 0P.STiLLINGEN: . . . , 

Veld l,Gcb.l, Lok.6/4 
Duinl·,.:m (Kijkduin). 

'" Vcfö• 2,Geb.l, 'r;-y;5/j'·' 
Zuié,orpnrk 2e g<'ld:wlto. 

Lens 1; C. v .6.Eeek,H.Di!J"~·z"G.KOriporr!:;n,H .Haket, ·.;· .Hc.nson,H.:RooauJO, 

fi. Venè.erbos ;,. • v .Eyc1.cn ,','. ;\/ orhculJ). Verh~. '\r ,L.Henärich~. Ras.: 

R.dc ,/uart,J .zoet •. û:13 ? ;'t :'.TfOBUS:_ V ,itT.L}: CLUBGEB0lT'" 

lJ-~ uur .. _ : ,-_-_ ~ . · _, ._._· __ · · .: . . 
Lens: i: · R.èo ,, nort ,: .• Stoovo ,H .Kc'.lpér ,B .Hendrichs ,J. v .Dijk ,rt.Rooèbol, 

--- ' Th.v.Kleof ,H.Jncóbs,J .ilas,"J .v ;è.Kn&all;,r:zoct •. ~: ·N.do 

Gruytcr,·/;.BurG:1ovs;t_. Leid.er: Dhr.L. te r.iey .- . . 

. Lens 3: ·G.Halleon,J° ,;.îayor,H;1,/i0Ür1cnl1ovcn,R,Blok,C .P,ectors ,J :v. Kloof, 

J. l,i ttin;; ,B. St6yn,G.Looyostciyn,L.Ri0':Jcin ;r~ :ï5rabl;e·. Ros.: F. 

V .d.:',ook,,.,.-suykorbtiyk~ ·1.'o:i?cr.: tihr·.a:foi:reir. Sr. . ' ~ 

1en,L_5: A. Vcrbarondso ,J .Brocllnr,;1,I.:.Hoorschop,î .Schuitón;F. v.Dijk, · 

J .VÓldink,J. v .BÛssel;F. s'.'ubben,J .:J.ager·,G.Jehcc,A.de Jong. 
·· n"eS.: "r-iï.Do:vis•,J.v:n:tss01." · · _. ·-~--~-~---~_· · ·•·.-.~-- ·:.-.. ..... · 

~6:·. Th.Suykerbuyk,Th.v.Do• ,:urg,F .Duy::i,F.Vceloehr,A.,Kloin Bretc-
.•. -. ' .• - • • •• , . • • ., . • ê • • • • • ~ ,. . • • . 

1,e~ ,r •• v .Er;:non_(: ,_T .fü,et ,J -l!\JlFi::;,J .Drost ,F. v .Bijnen ,R.Golauff. 



Res.: H.Lau. 
Le:is 7: A.Blok,J .Bora,A.Krol ,J. v .Westing,R,Beckor ,E,LÖwenstein,H.Naaste

pad, A. v .Luxemburg,R. ,Üstefelt: ,A .Hopµenbrour:ers ,H, v. V/esting. 
Res.: H.Blánken. 

Lens 8: D. v .Lieshout,"/;. v.è..Laan,A.Poels ,C ,v .Gelà ,F ,Bierhof ,J ,Holt; 
J .Groeneveld,C ,Kras ,ïi .Egr;ors ,A.Barnhoorn,A. v, Schie. Res_.: 
H ,LÖling. , . 

VOC·dL;PIG P;tOG1l.fu,i. L .8:CNIO,tLN VOC.( ;.o;,:;:i, G 14 i.1A.i,n-r 1965: 
Lens 1 - vrij Lens 5 - vrij 12;-- uur 

12 .-- U'-lr RAVA ·2 - Lens 2 Lens 6 - vrij lJ ,45 uur 
Lens 7'-:..:. SOA 2 
Lens ·8 -

l.~ .. -- uur 
12.- uur 

Lens J - ··oliveo 2 
LUNO J - Lens 4 

DHBRK 5 •. 

:: Kr ,":.:;/ LEG IT L ,AT IEBEh IJS ! !! , , , 

.::Gcnz niet-opkorn_en···zonC:er kennis;;oving 1:1orèen H . .-Ëlo.nk8n· en r.! .. Dnvis 
2x ~.1s reserve opgestelè. 

"'D"'l;:"':.i:.,.O"':'----"'LE"'•.,.i,"'S: Ook voor a.s. ZonC:ai:; is bij de r:ecJs.trijd v:;n het le elf":-· 
tal eon e;rote schare supporters onontbeerl:i,Jk. Niot omdat. 
dit kear de r0is naar de jenaverstad ga'lt, ma'lr ,m onze 
V'J()rtrckkers te ond3i.stèUiïCï-ï rriet" atirimocèigi'D.gen . ... - ~ ·· ·---•·-
De nutabus voor spelers en support0rs- sta,:,.t pm lJ.--.ul!r 
kl:rnr voor .ons t0rrein 2nn de .Hen;;elolaun, Dil koste.n kl!nner. 
ge~n bozw'lar zijn. Senioren betalen Fl.l,50 on junioren 
Fl.-,, ...25. re tnur . l . · . ~ ~ · . 

P . .WG.(:J'.~I. JUNIOX~N VOOH ZOl'iDfcG 7 '.:nïu· .. nr 1965. ·. -· 
12.-- uur tJJO 1·~ Lens 1 
12.-- uur Lans 2 - ODB 2 · 

Torré'in Zuié.erpark. · 
G.2,L.6/4; V ,J · < . 
Terrein Nij kerkl-j,n ··'"";,_,_,,: .3. -- 1.nr Quick Staps 4. - Lens J 

3.-.:.· uûr Voló 5 - L:ins 8 T0rréin te ifatoringen, · 
DE ÓÎ';;T::;LJ'..Iim::ii: . . ' . . . '• 
Lens 1: J-.(~e :·w.art, rt. Vcrbarcndse ,D-. v-~d. St-S::m,P .Schoutcin,H·•!ik~~ker,C. v. 

EJ!]ond,G ,fu:w.phorst,J ,En51Gbert,F .ivicsker,O. v .B,inl,J :Hóins. !les.: 
J :Lukassón. Loker: êhf.A.v.Gastel. Sa• erikomst: 11.40 uÛ;;-fa,i~.,, 
·cnn~ A.uo..:tsrrein. ;_ · · · 

L:ons 2:. R.Brug,;c:,;:inns (2x),H.v .• Leur,J,Groothuizen,G.v.Böheó• on,J. Vor-

Lcnn 3: 

·huar ,N. i(o:-;t; R. v.d. tJ{ker ,F, Strua thóf ;1·, .Eykelhof ,J :r,:ic:çlold&rp',· 
R.ê,c Groot. Res.: jil'ielling. Leiàèr: èhr.P.Epskump·. ·' 
G,Gramu,lii,Broeko ,Th.Brui!fä {-J2x) ;J .Jehec ,E.Do:;;encr;J ,Jan~CJen, 
F .Jfoocke ,G. lJsèbfa,.ès ;R.Bruni".onburti ,P .Hel vonsteyn,C, Varv,-iart • .-
ites.: J .Nuyen. foiC:er: ·:;hr.l.i.ifoeéke. Samenkomst: 2.46 uur in-
ennG "iuick-Stco~ terrein. · < · .• - ' 

H ,Egb3rts ,J. v .tl.Zalm, A.Duym,B .Epskàr.ip,'J',Blok,L.Jungschläger, -·· 
R. v .Broekhuizen,!,. Kortekaas ;J· ,l'/ebbol's ,T .Heerschop;J .do Jongh. 



' 1i.os.: G . .St;:;vcm. Leid~: dhr.P.~psk.-:np. S't• enkoCist: 
2'.l'.i .uar ing:,.nc Lens-terroin. 

p;lQG,lAf,:. ,~ JUNIO,L,,: VOOlt ZAT:~.1i.JAG 6 W,ART · 1965: 
3 .45 uur Bluur1 Zv1::,.rt 6 - Lens 5 Dr,àlansvGldtko.do \;asscnanr. 
3 .45 uur Velo 10 - tens 11 Terrein te lfateringon, .. 
3.45 uur Lans 12 - Juventas 7 G,l,L,5/3,V.l • 

. 2.JO Ü-,\r· ·.:eskrlrn.12 - .Lens 13 förrein Duinl.ian. 
3,45 uar Lans 14 Felicit,is .G,2,L.5/3,V.2. 
2.30 uur Lens 15 - Vios 8 . G.2,1~5/3,V.2. 
2,30 uur Lans 16 - .. assena::ir 9 G.2,L.6/4,V .3 

DE OPLJI'l!sLLING~1ï: \ . 
Lens 5: · R.Brug:;cnans ,iel, v .v _,,,rn,H. Verhcued, Th.Bruins ,H.RothlU'.o.ns, 

F. v ,i3ohcemcn ,R.Eykclhcf, Th.Broc!1ard ,J .Cobb8n ,H .i3ranècn
bur,;,D .Brandenbure, ·3.cs.: R,v.Boheom.èn, 5ac1enkomst: J.--
uur J uvRbrug. · · 

Lons 6: zie op ZonC:a,;. 
Lens 11: _R. v_.Bcrlo ,J. Schou,1 ,C. Grimbcrcen, B .Lustcnhour;or ,B .Kool, 

' . 

H .Over~cek,B .Hoog9vcan, Th. Ho.Jfna.;;el ,H ._Bij st3rvelë. ,A .H_u• -
brcck, :~ .bil~·,er~-cck. Leiè1er: C:hr.P.Huis .. Sar.1~nko11Et: 3:-.. 
uur·inJang Lens~tcrrcin. 

LGns 12: nls vo;r-ige ,1eok. f!~: A.Feitz (2x). Loi~~cr: dhr. 
G.v.c:..Velde. 

L:rns B: C .Gr~cn,G,Dufvonstc,;•n,R,Kra:ur,rn,A.Jehoc,A. v .Esson,B.v .(, 
Spron_;, Th ,Janssen, P .Klein Bretel er ,P .,óurkes ,R. Peters, 
G.Vcrv·--.t~rt. R~r~.: Th.T:.t1óf'.l'tt;seh. Leider: dhr.J .Schou1:-,. 

L0ns 14: P .tiil tentur:; ( 2x) ,fi. I.:::n~ rfi, C. Ltm'.)t ,H. v .D:,:lburc ,.i.-l. Bocisch, 
J. ifo.o.në.orp ,B .d~ ·.Trias, T .H•J:Jk,.f· .1 •• ::-i.n•-~·ars ,'r. ;_;chr.ii tz ,c .Brck. 
Ras.: J .De::ieycr. Loic:er! 6.hr.J~.i3')~isch. 

Lans 15: i',tiiltenburg (2x) ,ïLHok:w,il.B:mchicr,P,C:0 H:'1rn,:i.Schàl
~e~~ ,P.-~. Dij ~t.:,d. :ï·~o~p::.m~l,F. Kl;nkjG. Ku~"'J?órs ,1:,- Fe~ tz (ix 1, 
r! .... 1.i .. :mtJes. ~: D.v.c..Lnns l2x . L01c.0r: (Jnr.v.Kras. 

LonB 16: 1.,.v.è .. Br"ek,?._:r0m::1cr,J-..v.d."'Ley,C.tl3 Grna.f,J .Schutte, 
C. v ,Deelen,N .Hoefr.u:,;el, Tb. v .d.dcy ,N ,Dijsselblcet:1,E.de 
Groct.J .Janssens. Ros.: G.Vrs(ov:316. Lsld0r: ci.nr.H.v, 

,?tlOGR/11,i:•,t 
1.45 u~.r 
1.45 uur 
1.45 uur 
1.45 uur 
l.,'.5 uur 
1.45 u= 

-- ' (Hulst 
PUPILLJll VOOl ZAT.E:,tl:,AG 6 11/usalT 1965. 
Lens P 1 - Velo P 1 G.l,L.6/4,v.1. 
c,o Valkeniers P 1 - 1:lns P 2 Terrein ,1otterd:imsei,og. 
v,estcrkv1artier P 2 - Lens P .3 Terrein Duinlaan. 
Oranje Blauv1 P 2 - Lens P 4 Terrein Schimrnel~1et;. 
LC'l1S P 5 - Spoor,,ijk P 2 G,2,L,5/3, v.2. 
Lws P 6 - ;;csterh1e.rtier I' 4 G.2,L.6/4,V.3. 

:.:E OP~1TELLii_~c~~: 
Lens P lE., ais tor;en JIDO. Hes!.: R,v.cl.l1ker. Leider: dhr.A,v.Gastel. 



Lens P 2: R..3oD ,H, v .Berlo ,1-i.Rimmelzvman, T .Jungschläger,q.Bloks ,c .Sta. pel ,F .tii,seldcrp ,W .Englabort,B .Klein Eretolér ,P. Verheesen, 
P.v.Doev:iren. R0s.: J .Aleyers. Leid.er: dh:r;~L_.P:j.p.kse. 
3anenkomst: 1 • ..:- uur hoofàingang f,i)O. · -c~ 

Lens P 3: T':l.Boor1S,P.Heyntm,J .v.d.Ende,J .Keotman,F.è.e Kleyn,G,Trommelen,R.Kooke ,.H"!Tlouters,R. v~d-Horst,H. v .Da.m,C .Blom;. Res.: J .Th.Kcot;aan. Leider: dhr~J~v.ci.Knaap. Snr.ienkomst: 1.10 uur 
Leyr;eé: àoGk Hnagr:eg. 

Lens P 41_ F. Teuniss(aln,.F •. Veeren,C .Groen,R. \ïouters, \'I. v .d.Ham,H.Schr!ab, G.v.te~len,H.Pechler,F.cie Vos,E.Verschoor,B.v.Gorlrum. Leider: cför.G.Ker.ipermnn. Samenkom:ct: 1.10 uur hoofrlingang Ïillo. Lens P 5: P.v.Dor:i;,ur.,:;,I,.v.d.1,leer,B.çe Haas,J .Asselman,l,!.Teup.:i.s,lt.As
sel!!!ë.n,I,.Cazander ,B .Hoefnai;el ,R.Meershoek,C .Lustenhou·.ver, P.v.c~.dt:::zn. Ros.: G.Vink. Leider: dhr.G.v.d.Steen. Lens P 6: R.Vin'.i:::m;toyn,H.Schutte,L.V0rspaandonk,C;v.d.Aardwee,R. 
B0rclrnn1c22p,I;i. v .Dorp,J .Jan.':laat,R.de Vries ,C. Vers~eput ,J. 

. :-lalvcnf.J'Gein,C. Visser, Jtof'!.!.:· L.Kleiv;egt. Loider:Br.~ Thcotic~s. A'ï:YiliiTIE JUNlO-~;: :..;r.J PUPILLiN ! 
f.FSCHRIJVï,,,G':i,: v_cc"•:.:· vrijdagavond 7 .JO uur aan èhr .A. v .Gas tel, 

To;natenstraat 166, 'tol.33. 99.00 ( telefonisch nlláén 
vrijdagavond tussen 6,30. en 7 .JO uur). . NBT-OPKOi,f2ii: ,iëi:;ons nie t-opkomeri in het ai';::elopen vieekein 1e ,•orden 
L.Kleyy:sgt en G.Vredeveld t,;,eemaal als reserve opge
st:c,ld. a.Ovortoom en_ H.Prenen vmrden 1-:egens herhaald 
11iot-opkomcn niet moer opgesteld. \'iegens te laat af-
13chrijven kriji:;en Th.Thomàssen,J .Deméyer en J .v.Dis-
se·1. eon reserve-beurt. ~ 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



D E L E N S R E V U E. 
Weekblad van de a.K.v.v. "Lenig· en Snel" 
Onder"redaktie van: P.Burghouwt,F.van Dijk en A.Poel's. 

Do: · :1:1· maart 
Vr: 12 maart : 
Za: 13 ma:•.rt : 
Zo: 14 ma~rt : 
Ma: 15 maart: 
Di: 16 :naart : 
il' o: 17 maart : 
OFFICIEEL.-

·3?e Jaargang No. 28 10 maart 1965 

Lens 1 Zakagenda. .. -Juniorentraining. 
Seniorentrainine. 
Junioren 5,6,?,10,ll,12,l~;i5;16; pupillen 1 
Senioren 2,3,4,7,8; junioren'l,2,3,8. 
Klaverj asàri ve; juniorentraining. 
Juniorentra~ning. . ... _ . 
Senioren training; _pupillentrJJ.J.ning~ _____ _ ... 

~-! ... 

t/m6 

Op zondag 2êrmaart a.s. zal in ons klubgebouw een mis ,:•orden gevierd 
met als bij zondèrè intentie onze · vriend Henk J anss'en. Wij nodigen ,U 

·allen-uit ons in gèbêd • te verenigen. De mfo zal aanvangen om k:mrt 
oyèr tien. 
Gekombineerde Vergaàerin~;-
Alle bëstuurs-· en kom:nissieledèn wordt verzocht aam1ezig te zijn bij 
de gekombineJràe bestuurs.:. enkommissievergaoering, die gehouden zal 
worden op donderdag 25 maart a.s •• Aanvang 3 uur. Plaats· klubgebouv;. 
ilelding van on,,evallen: . , . • .. . . .. . . . 
\'ieer r1ij zen ~!ij erop, dat•. bij Voorkomende ongevallen onmiddellijk het 
sekretariaat daarvan in kennts· dient tè vmrden: gesteld, indien men · 

· aanspraak I•il maken op de mogelijkhèid van schadevergoeding van kos
ten en/of loonde1aving •. · 

Tot een beslissing van het 
hun gedrag van zondag 1.1. 
Lens 2 niet opgesteld. 

bestuur worden H.Jacobs en H.Zoet wegens 
tijdens de •v1edstrijd Laakk1·.,artier 4 -

In.ballotage: 
34 R. v .Nunspee·t . geb •. 12~:2-54 
35 ·P.A.irl. Verschoor· geb.12-12-55 
36 D.C.de Vries _geb.9-11-51 
37 T.P.J.v,Rijn geb;~1-12-53 

E.Sarolea, .. 

-Benschoplaan 40 
Binnenzijde lOi 
Oosterhesselens'traat 401 
Jèlelis Stokelaan 2272 

33 J.A~L~v.Rijn geb. 1-6-55 idem , ... 
;rL_ Z.G.A.Jansen Jacob Pronkstraat 36 Scheveriiiigeïi. 
Uitslagen van zaterdag 6 en zondag 7 maart 1965: 
Senioren: 
PEMOS l - Lens 11 0-1 ·gest. 
Laakkwart.4 - Lens 2: 2-0 
WP 3 - Lans 3: 2-3 
Lens-•fi , :.. DHBRK 2:0-3 

Junioren: 
, ADO l 
•·:·Lens 2 
· '-'•Steps 4 
BI.Zwart 6 

- Lens l: · 2-3 
- ODB 2 : 1-0 
- Lens 31,l-O 
- Lens 5: 1-2 

" 



Vlesterkw,6 - Lc;:is 6: 5-2 , 
Lens 7 - nAVA 61 1_.J -·· :. " 
Triomph, 6 . ;:- Léns 81 3-:-~ 

Pupillen:·_.,. · 
Lens 1 - VELO 1 : 5-1 
Valkeniers 1 -Lens 2:1-2 
·,rnstcrkl7,2 - Lens 31 2-2 
Or .Blaur: 2 - L:,ns 4, 0-4 
Lens 5 .:.. Spoo:r·d_jk 212-0 
Lens 6 - i~cstQ:.:.k·::•;42 =1-3 

.. 

VELO 5 _ _ - Lens 8: 3-1 
·_ .VËL<i° io , ~ ~ Dans ll: 0-5 

Lens 12 - J'!J.ventiis .. 7: . .1-1 
WesterkVJ,12 - Lens 13: · · · 1-4 
Lens 14 - Felicitas: ·1-1- · 
Lens 15. - VIOS 8: 1-3 
Leris 16 ·. .:..·wassenaar 9: l'i.n,ö'.g. 

Rec1aktionele overpeinzing. 
De zenur0n in (<13' .sporti· .... 
Hoc b:'.dangrijk ëéi:zenuwen zijn, die op het kritieke moment ov:er\'/onnob 
mo:,tc:n ,·orcl.0:1, kOi!lt 1,el in het bij zonder !:>ij do sport tot uiting'. .· 
Hxivccl k::.2r im• ers · r!aren. de zenuwen het, die· tij déns een kampioons-'-: . 
redstrijéi"pc::·t;;n eingen spelen. En niet _alle.?n parten, doch geheel:, 

: do to,,i: 1,an:,:.,_vèn," Hebben Lens-celftallen dat niet aan den lijvo on
dorvo,1ien? c;lftnll,m, dio op het punt stonden kampioen te. r:orderi, 

. doch volkomen overmeesterd wordon· door de nor;fosit~it, diÖ·-~~n-do 
: one: speler ov::róng naar äe "andur, ,mardoor het spel hoc langer hoc , 

slcch tor 1.1crd.; · -· · ~ , · 
. ' ~l.. 

tiord è.at moment dik.Jij ls niot oorzaak van tcleui:s,tollin13,m? . · · 
Laton :·.o mm voorbeeld nomen.: Alain Calmat,· de ·IÏÛidige worê.ldkiiirt:'.: 
pioêiiJ.,:.hoDl'i; 11 j~.r te kampcm gihad .mot de l!flnuwon_.on nu, eindelijk 
na düi"êlf ji.ir \fas hij dia do baas. Het· vmren yoo.r hO[Jl och.ter 11 ja-. 

·rcrÏvc.h 'trr.ilibn ~n nog eens· trainen •. Nu 'tieeft hij_ dan. zijµ z,in. De zo. 
door hom bc:;0~1•do 1;·orold titel hooft hij in zijn zak. Zo moet het bij 
voothç,J. 9.ç,!,. ,-.1.>ÇJ.or ;t_r::üning_ .kunnen belangrijke r'edstrij'dèn 'ger;onnèri 
1,ordon-- N;i.:.;t_ µ-1,'1,_cc,n· door çmthousiast of .goed -spel,· mnar ook door· "de,,,;, 
boho3rsing Vé\n è.c zenu,•en •. Die beheersing is echter alleen te ver
krijgen door tr::inon. Bïj dEi träining worden ook de geest an de m.eri
talo instolline; (misschien onopgemerkt) ):);i,jg_es,chaafd. Bij ·àe ti'àifting· 
r;ordt ook geloerd om ·,;.oor belarigr:i'jko TIOdstrijde.ii van Z<;l,\\UWOn on;t..:. 
houden te bl:j.jvon . .! .· .' '.· ~~- -.. ~-- · -:, . ·.:··_· ,~·. ' · 1

•• 

~ Zi::i voor··trainipgsayondért' do· Lens' ,.Z~a_genà~, · , __ . 

VARIA. 
·, . . . ,· ... __ ; __ . --- . . . . . ..... V.D . ... -..... 

. _:_ ·..;.·• .. ;., 

Tot ons di0pd,.lood·eezoii .. moefön. wij .mol<ling,-maken va;n het d\ierlijÏî'éh 
van J\!ovrouï, v.d.Boogaardt-Kloliigie-te-rs, echtgonote cván· ons TC-li'd;;:,_1/ij · 

/ betuigen d::: i'c.nilie v.d.B<fógaaro:t'.:onze welgomee,nde deelneming bif:il.ït 
zware verlies. Ilogè"·Gód hen kracht schenkefr in {.~zf mo1;J,iliJke g~~è~. _ 

• --.1.. :-o-o-o-O-O-O~0~O-o- · • -- · · · ·· , 
Jacques v,<i',;Kna.ap :gaat zich·•op 2Lmaart 1965 verloven inet·l,iagda Keot:C., 
!!!an; de rec:,p;tie is- v-an 14,;5_0 - 16.00 uur aan:'l'ie't adres ·Wëiimar- ·· ''' •. 



De t~!ee~e helft_ levorde een ".\antal sne;l.lo aanvallen op, waarbij Frans 
l,Ieskor vrij voor c';c keeper kwam en. zonder aç1rzelen en hard in de lin
kerhoek schoot_ (?-1). Het derçlo Lons-,-doëilpunt .~as het evenbeeld van 
hot tweede~ ADD kw?,"il_nog tot een (lli;,toffçmsief en de spanning steeg, 
toen de·schoidsrechter met iets.te gulle hand een strafschop toeken
de, t1aarnieci het v·ersëhil tot éón• doelp11nt werd tcïruggebracht. 

__ De _rood-groel}_S!! kr~gr,m toen, ondi;i.11gi h11n V\:l_ri,Q_edr;i _pogingen,. geen kans 
• eer, zodat Lens. 1 niet· all oen op éen ·.:goed0 wedstrijd, maar .. ook op • oen goed resultaat kon bor;cn. . 

1fil!s' topscorerslijst. Door de_ 2 doelpunten van J.os \ütting afgelopen 
zondag zijn er enkele verschuivinjen fa k6nstater3n. 
'irnl bleef Wil Verheul aan de leiding, dpch ;rnrdt nu danig op áë huid 

.gezaten c,oor Jos ",itting (J). Verheul bezit noe steJds 13 punten, cli
rekt dw:.rachter Jos lîitting • et 11 punten en Koos Rc,.s, die niot tot 

· ·scàron krm•, ook cwt 11 treffers. · .. : . ,. _ _ _ _ _ .. 
·a',i• Burghour1t bleef s to.M op 10 ê.oolpunteri; • nar "i/il v / d Eyàcn volgt 
hiqr, door zijn scoren van z_onclag, mot 9 punten dirokt achter.,· 
Ook Theo van Kloef hoe;t'.t nog nanslui tin.; inet 8 ·_treffers. Onè.er".an 
is · .. ook het oen en e.näer vcrc.nderè.. Garo..rd Looycst"cin bolnnddo in dÖ 
• iq_donsroep • ot 5. punten. Ook Ton vnn Luxe:.iburg is in C:e lift;; nu met 
4 doolpunton. Toegevoegd r,.c.ri C:c topscororslijst: J .Holt,J,.Helwig e~ 
H.Gcluuff. Voor icä.or de· Gc'rst0 trofi'Grs. Goes 'Kras tenslotte klöm 
hiér not bovenuit • ot 2 doelpunten. , .. v.D. 

- .·-

PRCG,C~~l, :::,·sm-!'.IOI:LE voca ZOri:.iAG 14 l.iM,R.T l'i65l 
Lens 1 -· vrij 

. Zui:icrpo.rk -12 • -- uµr AAV A 2 - Lens ,2 
14.-;_ uur.: Im1_s;:3;:.. Oliii,èb 2· 
12.~- uur · PUNÖ "3 -,- Lens· 4 

-' .. )Tcld 1, Gcb.l, Lok. 6/4 

tohs 5 " . vriJ . 
Lens 6 - vrij 

12.-- uur Lens 7 -·s.o.A.2 
13 .45 Uëër _ .·LbhS. lf - LHBRK 5 
DE OPST~LLINGEi'l: · - . 

-~ Elgi'.Nolonslao.n. 
., . . . 

,-Veld 2, Gcb.l, 
·Villd 2, Gob.2, 

Lok.5/3 
Lok.5/3 

' . 

Lens 2: R.dc \':n.:,xt,,i.Stoovó,H.Konpor, NN, J.v;Dijk,J .v.d.Knuo.p, 
· NN,B.Hondrichs ,Th.v.Klcef ,i.i.v .Zilfhout,J .Rcs. Ros.: A ... 
Vcrb2rendse,ill.Hcerschop,J .v.Bussol. Leider: Dhr.L.te lfoy. 

Lons 3: : ;_: ... /l.Hv.llc:m,R;Rö<idbol,H.Nioul'1enhoven,it.Blok,C .Peeters ,L. 
· Rier.1en,F ;Bur[;hou1,t,B.5teyn,G .Looyestein,J. v .Kloef ,:N .Drv.b

.. ·:'oc. Ros.: J .Mcyor,J .V.eldink. Leider: Dhr.Rie• 0n Sr •• 
Lcms 4: -., .... IJ.SuyCc::,rbuyk,C .Volclink,L:Hansson,F ;v/d Book,A. v .Egr.iond, 

N .de Gruyter ,P .Burghour!t ,P. Schul ten,F. \'ïubb:m, L.J nnssen, 
W .;3urghom-Jt. -Re-s·.c~, J. ir,H-is-sèl·,ill. Davis ... · ·-' · · · :_ · · 

·1.. -:- ~ ,_. ,.'·.· •• • --

-- f. .Blok,J .Bo• ,A.Krol ,J .v. '.,csting,R.Bocker,E.Lcr,1ensto1n, L:ms 7; 



:: .H~,:st.ipad ,A. v .Luxe• bi.µ-g ,R. ,.üstefclè,A.Hopponbrour:crs, 
H.v.;{0sting, Uc.§..!.: F.v.Bijnen,J .Drost. 
i). v.Li0shout,;r. v .à.Lann,A.Pools ,A.Buys,F .Bicrhof ,J .Holt, 
J .Gro,mcvolC:,C .Krns,H.Lnu,Vi .Eggors ,A. v.Schie. Res. :A.Bnr-
:10::,:•,1,C. v .cl.Gold. 

DENKT !if.iN L-;GITI::.-i,TI.L!!B::;h'IJS IJ 
Afschriiven: Vrijdagavond voor 21,~ uur bij Dhr.L,do Boer, Noordor

zijdo 53, Te!, 6~.86.69. 
VOOdLOPIG PROG,üt: ... :, VO0Ji ZC!;DhG 21' i,iMRT 1965: 
2.-- uur Lons_l - Postnlin l 

12.-- uur Lens 2 - ~uick 4 
Lons 3 - vrij 

JJ,.-- u~ Lcnc 4 - Dclfin 3 

12.-- uur 
12.-- uur 
v •. -- u·.:.r 
12.-- uur 

Lens 
Quick 
1-:;;s 3 
DZS 4 

5 - Dcm Hoorn 2 
8 - L:ms 6 

Lens 7 
- Lans 8 

H..J!.:. .tlLNVO~ .. :D...;_-L :iÏTl!:N'rIE: 
Nogon~ls ~-:0rdt er r.;.r'.n herinner(, c:it ào r;.anvoerèers van Le sGninr
olft,-ülcn V ~ .U'LIC .. r zijn zor1:; te é,r'.l;;en, dat ci0 n::.n hen vers trcl<;.tc r:c~strij,j;,:~).1J.8n nc.. c..floop vnn r:.o s;10dstrijcl bij do dienstCocnGe kom
'biss::ris v.0 "n ;]'.'.·tc1"i:..1.~l ~-:orden afgegeven. 

' EGO. --------- ---------
-Lilllli_îAisL. ;'. JU?IO.è;.'.,: VOOl ~Q}JÏJt.G 
12.-- uur Lens 1 - DHC 1 

14 l,i,V,nT 1965: 
G.2~1.6/4,v.1. 
G.2,L.6/4, V.J. 1.45 uur Lons 2 - ;1cstlnndia 2 

3 .-- uur VVP 3 - Lens 3 Terrein Lens, G.2,L.6/4,v.3. 
3 .-- uur Lens G - o,sc 4 

ï:E OF.S·r;:1UIHG .. : .. a·J: 
G.2 ,L.5/3, V .2. 

Lens 1: J .:.".c ::ctn-t,~ .. Verb:2rcndsc ,D. v.d. Stccn,P.Schoutcn,H .Meskcr, 
J ,3cins,G.R~.nphorst,J .Englcbert,F .ivieskcr ,C. v .Bnnl,C. v .Eg
• ~nd. ilès.: J.Vcrhdnr (2x),H.Rothkrnns (2x). Leider: Dhr. 

Lans ] : 

Lens 8: 

A.v.G'.l~tcl. · -.,.:3~· .. ,c; ::,::1.1ns (2x), H.v.LGur,J .Groothuizcn,C.v.Boneemon,J. 
V;,,:·:1~,,-.1· ( 2x), N .Koot ,B.. de .Groot, F. Strnn thof, :i/.Eykelhof ,J. 
; .. i.-_(c'j:lorp,D.Brnndenburg (2x). il.es.: l,l.v.Veen (2x),R.v.Ak-
kc:.". LaiO.~r: Br.Th0oticlls. - .. · 
G.Cr:-.:.1r:,:. .• Brocke,J .r:clling (2x) ,J .Jehec,E.ûcgener,J .Janssen, 
F .ll.:,~cke ,G. IJsó brnnès ,R.Brnndcnbura,P .Hol venstcyn,H.Brnnden
bur,; (2x).·~: J.Niiycn (2x),J".v.Dis::cl. Leider: Dhr,rJ.Neec 
A.V..,rv 2rtj J .v.d.Zal• ,A.Duy• (2x),B.Epsknmp,T.Hccrschöp (2x 
J .Blok (2x ,R.Brockhuizcn (2x) ,C .Rooàuyn,F .Herremans,H.Has-
sin~,J .óc Jongh. Ros.: L.JungschlÜ1;er (2x). Leider: Dhr.P. Epskr-:.i':lp. -- r ' ·· 

?HOG,lA ;;_1,. JU,."lC.~L v:oa ZATEillilsG 13_ MAAHT 1965: 
3 .4_:: U-•.r Ifo.vQ 5 - Lens 5 •Terrein Zuiëorpark 
3 .45 uur i'lil:101::ius 6 - Lens 6 Terrein te Voorburg. Oosteinde 



strat:Ït 47.n. 
rijko· stap. 

iîij _fo~icitoron liet· jongo paar van harte met deze belang-
. . 

~, · re ~ · • 

T.tiP.INiNG. 
-o-o-o-,o-o-o-o-o-o-., . . 

\ A ttep~ie selectie~röep !_p 
In verband met de TV-uitzending van de wedstrijd Noord Ierland-Neder
land op 17 maart a.s.· .z.al de treining op die avond. om HALF· :i."EVEN bo-
giïine_n. • _ :-o-o-o-o-o-o-0-0-0-
R.V.C. bestaat dezer dagen 50 jaar, P.aarvoor onze hartelijke gcluk
r1ensen. R. V .c. ic voor Lens ,marachtig geen onbokoildo, · getuige dé Lens
triomfen gevierd op haar intornutionde jeugdtournooion. \'iij ·,:ei:ison 
de ~,:ijkse voetbulklub nog voel :iukses in do komende ,i :1r::rn.. · · ; 

~n hGt ,,odstriidfront. . 
Le!lê...l zee; bij oen 1-0 vooreprong tegen DEl.iCS haar wedstrijd gestaakt 
·.-·ogi:lns be::mbrouk van een der DEisiCS-sp::ilors ongeveer ·20 minuten voor. 
hot einde. Het 1•;as een niet onamtrekkclijke wedstrijd'./· 1:aarin Lans 
e:m licht technisch overrlicht ootplooide zonder daar1iij Óchbr tot oen 
Y1erkolijk veldoverv:icht te komen. Do L:ms-voorhoedo mis deze middag 
bepac.ld niet op zijn best, vele kànsen bleven onbenut. Zo ltt:pJll. h0t, · 

· dat het tot do 2o helft duurde alvorens iVil van Eyden'_ohs acn oen ver
dionae voorsprong hielp. Veel moer· valt er over deze strijd ·feitelijk 
niet te vermolC:en of hJt mo:ist zijn, dat con zuivere troi'l'et ;~án ,iil" 

· Vernoul ton onroch to werd goammkord; ··' · · ·' ' 
Lc.nkkrmrtior 4 ,_ Lens 2: .Vanaf het begin à,:ord het oort ·römm0~:i,ge- uod.
strijd, ·marblj con paar apoh,rs zièh niet bij de beslissing-cri-van de 
schoidsrechtor nilden ac.npassen en hiioró.oor \è'erd de woèfstri,id ··st;,eds 
here.er 8n rumoeriger. i,a de rust r:ist La:ikkv;nrticr 2·'rna:il hë't' 'net to 
vinden. ivi0t deze stand kr.''.llll öok h:l't einde. - ' . 
Lens 3 heeft mJor 2 punten to:Jgovoegd a'ln haar tota'.Ü dóór VVP 3 met 
2-3 te v0rslaan. Al kort na hot begin 1üst Jas "7,itting nn een knappe 
sprint te scoren on Lens dr,armo0 aan d0 leiding· to helpen. VVP liet 
h2t daar 0chtor niet bij zitten on al spoedig na do oponingstrGffor 
m:2nkton do gr.,stheron gelijk. Lcms ging hiGr.na in .. hot offensiof en via 
wÓÓr J ;t'ii tting on G .Looyostein liep ,dit.~lîand :zodoende tot ,3..:1 uit. Na 
de pauze zakte het peil bodonkeli'ijk en kon 'VVP zelfs nog tegenscoren. 
-~cm unieke kans op 4-2 te komon 11erd,h\Haus niet benut, Pant de v;egons 
hands toegekend0 strafschop•a~•örd jàr.nnerlijk gemist. Zo _k\·1run h0t einde 
van deze ontmoeting met eert b6rlaUvid0, doch v0rdionde J·'2 :foge voor 
Lens. ' .,·:·· . 

Lens 5 hoeft geen kans gozièn ook öe andere titelgegadigde, DHBctK, èen 
puntje te onth"uden. Hel heeft L8ns van alles geprobeerd om een zo'n 
gunstig mogelij;, resultaat te behalen, m,:w.r ho.t mocht weer eens niet 
lu ,ken. Tevens mo:Jt v:orden cezegd, dat DHBRK het beste v:m ~0t spel 
had. Lons begon direkt mot open ;,.anvo.llen è.e vord0èiging van èo gnsten 
onder druk te zetten, wa·1rdoor DHB beslist alle zeilen moest bijzetten. 



Zo-r. (e voorhoede tijdens oen veldoverwicht kans zien door te drukken, 
::.:·n ;:o.n een wedstrijd bep~ld een geheel ander gezicht krijgen. Maar 
dc.t ;:;eteurde dus niet. Vlnk voor rust kreeg, na enig geharre,1ar voor 
h~t Lonsdoel, de linksbuiten van do gasten äe bal te pakkon'.cn joeg 
hot leer pardoes in de tou?1en: 0-1. Na de thoo een sterk aandringend 
L0ns, doch doelpunten bleven wederom uit mede door het te korte en té 
doorzichtige spel. DHBRK Voelde! geen gevaar en kv11iln uit de verdediging 
Nc 20 minuten was het rank na ·een fraaia -kombinatie van het binnentric 
dor gasten. Lens v:as duidelijk aangeslagen en zakte terug naar ·een· be
denkelijk spelpeil. Kort voor tijd v1ist de DHB-'rechtsbui ten door te 
brck:::,n on no.3 achter Vorbarendse té deponer0n. De duidelijk betere 
ploeg had gev;onnen. De scheidsrechter leidde ·uits_teken_d.. · 
Hot zesde dCed het weor niet best: met 5-2 li"!t,_;iest_erkwartier onze 
jon6cns in het zand bijten. Een verslag ontvingen~~ niet. 
Lans 1 moest eveneens de punten aan do tegenstanders laten; met 3-1 
won a.AVA 6 van onze veteranen. We v:eten van deze .:edstrijtl .niet voel 
moer.,dan dat het oen sportieve on 'aardige ontmoeting :was, r1aarin 
,lA\TA tpch ,iel de botero ploeg bleek. 

-Ho'.; qchtstc is .to.ch nog niet in ziJ,n oude v,orm van het vorig seizoen, 
,nu \'!.Jrè de 2c noderlaag in successie r;eloë.en en viel met 3..,2 tegen · 
T:;;:i,onph 6. Nodig wac: dit niet gei~eost; Lens r1as vooral· in de le" helft 

·duidelijk .sterker, r.ianr, dp als los zand nan elkaar hangende voorhoede 
kon zc!lfs niet gevac.rlijk r1ordon. Triomph 17él, uit een van haar ge- · 
vcc.rlijke a1.nvnllan namon .de gas.theron zelfs de leiding. Na de rust __ · 
eon c;clijkopgaande. strijd met Triömph ieits gevaarlijker, hetgeen na· 
15 ninu ten r0sul teerde; in "s>en -2e· doelpunt, Daarna :werden 2. · doelpunten 
in· 1 minuut goscoordt.Je:ers.t door, J .Holt, dr.nrna .doo.r· de Triomph-rechts 
buiten, zodat het nu ineena we.ar 3>-1•. stond. Kort .voor :het oincie scoord 
G.K_rr.s 1:Johoerst het,2c Lens-,doelpun.t eµ l minuut. voor tijd. kregen r:e 
zelfs .nog a:m unieke .kans., op ·ç1e gelijkmaker, helaas ".erd .deze· jam::iorli 
r;eïc1.i~t. Zo 1'/0n .Tricmph .deze ui torst sportieve en prettige ontmoe'ting 
r.ict 'J-2, ean uits'iag, d:i,e' toep n'iet helemaal de juiste krcchtsvorhoudi 
O.C.. '"!CO:ft. • 1 ~ ..... : ;;_ ;_' • 

Junioren:• Van hot r:;;dstri,jdi'ront. ,;,·tC ••.: .. ,·,.·.•.,·.l ; , •,, .. 
Lans 1, dat èo laatste woken .. goed op. dreef· is,:.:zag kans ADO, evomiens 

·· ln::tste tijd goed in vorm on sinds. 8 november j ,·l. ongeslagen,<op eige 
terrein oen nederlaag toe te brengon.,·.Een ver.dienstelijke en verdiende 
Lens-overiiinning, behaald door enthous,iast .en 'gedurende. flinke: periode 
zeer goGd spel. In het begin was AD0 in de meerderheid, echter zonder 
voel kansen te krijgen. Dat Lens de leiding. nam· was ·wel wat .tcgg_f1 t!,e_ 
verhouding in. Frans Alesker knalde ·eon - indirekte - vrije trap- ·van bu 
ten '.ict strufschopgobied hard in de bovenhoek,' de AD0-kèeper raaktB de 
bal c.n.n on het was dus doelpunt. ·voor de gelijkmaker hadden de Zuidor
pnr:I-.,rs weinig tijd nodig. Daarna kmrm Lens langzaa.r.i in hot offensief 
zont.,r tot scoren te komen. 



• 

3 ,45 uur L::ms 7 
3,45 uur Lens 10 
2,30 uur Lens ll. 
3,45·uur JAC 7 
2,30 uur wP 15 
?~JO.uur Lens 15 
2,30 uur_ilKAVV 9 

Loosduinen 4 
_: DHC 8 
-. __ Cl\P- 3 .. 
- Lens 12 
~ Lens 14 
- de Fl[lflin6o 1s 5 
:... Lens 16 

G.l,L,6/1+, V.2. 
a.1,1.5/3, v.i. 

. G,._:\.,L.6/ 4, V.l. 
-Tor-rein Buurt\~og,Wasse

.. Terrein Zuiderpark( naar·. 
G.2,L.5/3, V.2. 
Terrein t0 Lcidschendru:i. 

;&_QfSTEl,LINGEN: 
Lens 5: als bekend, ii.os.: R,V.Brockhuizcn (2x). Leider: Dhr.,C, 

. Lons 6: 

Lom; 7: 

Lens 10: 

V ,d,Ecck • .5a::10nkcrnst: J ,30 uur op het Rava-VVP-terrcin, 
H .Sr;borts, T .Ho0rschop (2x) ,,T .Nuycn,H.Suylrorbuyk,J ,Wcil-',•---
linr;,R. v .Bohcp:-Jcn,K. V .Vclzcn,NN, A.Jo.nsson,J. V:0bbers, 
C.Vorva.c.rt. ~: A.Kortaknn5-,/i.D~_y!J (2x). ~!::. Dhr" 
i,.J:mss0n. Sa• on.koä!l;;t: 2.4::; uur Vclu·;•cploin. 
R.v.Borlo (2x), L.Jun[;schlngcr (2x), J.v.d.Ley,H.V0rba
rcnds0 ,J .H ~1 t ,F .de. \'iintor ,1î.Blok1 1l .... il::ict ,H .Mej an,G. 
St::,vcns,P.dil Bruin. ~: .J ,Blok (2x)._ Leider: Dhr·.A.Blok 
\i .Kom;cnhovcn,P. y .d.Aar,J .Colpa,P .eb Jonch,D .Hol t,H.Stc-'-. 
vans ,A.Hop ,G ,dG Ho,Gè.,E,B2kkcr:, ,B .Ko.ol ,l;' .Koct::ic.n. tlcs. : 
P.Iiiurkos (2x), Loië.or: n;1r.J .U0rsboora.. : ,., ·· 

Lens 11: . ·_R;v.Borlo (2x) ,J .Schouw,G,GricbÖrgÖn,B,1ustcnhom:ör,H. • 
Bij s tcrv(!id ,H. Ovcrbc.3k, B. Hocgovoon, Th .Hoefnagel ,P .i\,urkcs 
(,2x) ,A.Ha".lbrook, !,.Bildcrbo8lf'. ~-~·Du.:l-Y.~.~t.Qy!,',.S,.11)ç1 .. : ; .. -;
·sprong_. · Leider: ï)_hr,~.Huis. · · . , , ..... _ . > ".,,.-:,, 

Lens~ B.v.è.,~an~,A-îinnenbrook,P.dc Vrics,L.Huis,F.v.~ggturn,L, 
do . Jong~ ,R.. v .1?aSscr:1,Ii .. v .Hulst ,H ~EJ~;crs ,r:,.L.c rd t ,Lo v .è.. 
Volèc. :les.: R.P0torii, G.V:_c:,rv.a,'.!,l:t·. Leider: Dhr.G.v.ä.Vel-

' de" Sasicnkorast: 2.J0 .uur Hcngclolao.n, hk,Locvos·toinl,l.r,:rt. : . 
··1:ms 14: C .Groctn,H .D;;:nkGr~ 1G .Lamot, II. v"Dor.1burc., ,il.Bogisèh ,J .Kaan..:·· 

uorp,B,de Vries,T..Hoex,P.Mandcrs,T,Schmi-tz,C .Blok. ~: 

Lans 15: 

ThsJansscn,A,v.Essen., Leider: Dhr.A.Bogis_ch~. Sa• onko• st: .'.. 
2 ,15 uur ing:in.:; Rava-V'IP-terrein. · ·· · · · · · .. · · · ·· 
P .Mil tcnbur;:; ,H .Hokko ;A .Bouchior ,P .,èo Hnnn,11,.Schol tcns ,P. -·· 

' · _:v :bijk,lJ .KöJ?.pón~X ,F .Klink ;G·.Kuypor,s, A.-~'.oitz ,H • .alcntjes. . 
- c;. ,_;_ · Rès.: fl.Vrodovèléè. Leié.3r~ .. Dhr.G.Krus. · 

L::,ns 16: E. v .d.Braek,P .Bromraer ,A. v .d.Ley ,C.dc Grun.f ,J .Schutte ,C. 
v .Dool:m, N. Hoofnngol ,Th. v. d.Kloy ,.T .Do• cy0r ,E, c'.ie Groot, 
J,JGnsscns, Ros,: N.Dijssolbloem. L0ider: Dhr.L.v.Hulst. 
Sn.~.onkomst: 1.30 uur ,ingan.;; AD0-'-torroin. 

PR0GRIU'ifüiA PUPILWii V001{ ZArEfU)AQ.Jl ~iAi;RT 1965: 
1.45 u.ir Lac.kkt'mrtior P 1 - Lens P 1 Lnnkkadc 
1.45 uur L:,ns P 2 - dia Haghc P 1 G,l,L.5/3, V.1. 
1.45 uur Lens P 3 - iüjs,lijk P 1 G.l,L.6/4, v.2. 
1.45 uur L~ns P 4 - DHBrtK P 2 G.2,L.6/4,v.3. 



1.4: uur GDS P 5 
1.45 uur ÖDB P 2 

Dl!.: OP:Tt:LLIÎjûEN 1 

- Lens P 5 
- Lens P 6 

Noarè.weil, Wateringen 
Ockenburgh~ 

Lens P 1: als bekend.~ G.Bloks. Leid.er: Dhr.A.v.Gustel. Snr.ien-
- koost: 1.-- uur ingang ADO-terrein. 

Lons P 2: R.Bos ,H. v .Borlo ,H .Rii.m• elzw'.lan, T .Jun;:;schlÖger ,NN ,C. Stapel, 
·F.Dissoldorp,W.Englebert,B.Klein Bretoler,P.Vcrhescn,P.v. 
Doeveren. Ros.: R.v.d.l,loer. Leider: Dhr.L.Pinkse. 

Lens P 3: Th.Bco?s,P.Hcyncn,J.v.d.Endo,{.Koct• nn,F~6è Klcyn~G.T:ocimc
lon,R.Kooko,H.Wouters ,R. v .è.Horst,H:v .Dnr:i,C .Bloei. -~ ·c. 
Visser. Loider: Dhr.J .v.d.Knnnp. . 

LJns P. 4: F,Tcunissen,F. Voeren,C.Grpen,R. îioutarr, 1ff. v .6.Hao:i,Th .v:d~Aard
v.1og,G. v .Dcelon"H.Pochlcr,F .de Vos ,H.Schviab,B .v .Gorkum. Ros.: 
E.Verschoor. ·Loioor: Dhr.G.Kempèr• an, · -

Lens f_:5: P.v.pocburg,L.v.tl.11cer,J .He;LvCnst~yn,J .As!Jè~mun,M_.Te.!1,nis, 
R. Assclm311,L .• CnznnC::cr ,B .Hoofnn6el, R.t!eorshook,B .do Hn'lés', 

. I.· • • P .. v. ·.s~con. ~ P.Booms_,E.Bpo• ~,. Leider: Dhr.G.v.d.Stoan . 
Sencnkomst: 1.10 uur Lojw53g_ hcc,k Hengèlolann. · 

Lons l' 6: R. Vinkenstc,yn,H. Schutte ,J. ThsKoe,tm,,n,C_. v .d ,Aard\~eg,R.Bcn-clrnn
kru:ip,11. V .Dorp,C .LustenhpuY1er ,J,.1/erilpr.w.ndonk,J .i.ieyers,G 0 Vil:i.){, 

' J .Janm,-:..,,t. Res.: C.,lfersseput;·•~jl.èe Vries •. Leider: Dhr.Br.Thec· 
ticus. Su.;,;?nkor;1st: 1.-- uur. ingr:i.nG Lcns-t3rrein. 

ATTÈNTI::: JU,UOdEN LH PUPILL...H ! 
/U!"SCHrUJVIl\GEN:- VÓ6r vrijl:a(;avend 7.30 uur ( telefonis~h d!3ze WGek gaar· 

na zovpel :nogalijk o~strcek_s 6.J0 uur, aaar in ieder 
geval vá.;r 7.30 U'~r) a'.ln Dhr.A.v,Gnstol, Temat::instr'.lnt 
166, tol.JJ .99.Q0. , 

Niet-cpkomon: hegens 11).Ct-opkocien ;in het ,..f'gelopen r10eke_inde r1ordt 
R. v. Akker 2x al.s res0rvc opg::,s tel,d. 

V3RVOLG OIFICië.Q;L: 

Per 15 !ll'.l'.'lrt 1965 gaat de heer G. v;rn Rconon, dio- dé Administratie van 
de L::i,1s-rovue voert, verhuizen nnur de lioh;eversg,'.l:::rcle :. 689, alhier • 

. -o-o-o-o-o-o-o-o-o- . - : _._.___._ .. -



•• :'.'.-::'.' ''.. ' . •O'< --·. . L i 1··· ' " • ",. - • -.-.·~, u··~~ . ..:., ~-·...;..:n ü"-,'y ü t.J-.: "'! -~! 
. ·-
·: ~:, .·•,. . ;i:: Weekblad vun·do .-t.K.V.V, 1!Leni,:; en . .Snel". ~- ,, 

-~·:'-Onder r'è_qc.!ctie vi:in: l(~B]!:rghou!,tiF,van Di,ik.,en A.Pcols,-·, ,-· ~.!. t. • 

r .. ~ _ ~- .,_:_:_~ ' :38e Jànrt;ang No, 29 17 clailrt 1965 

Do: -1$ • nart.:: •:· _., 
-Vr; · 19 _mm;irt ::,, .. 
. Za: 20 :r.a,;rt.;. ,· 
Zo: 21,,mart • :, 
Ma: 22 maart. 
Di: 23 maart : 
Wo: 24 maart : 
Do: 25 ~aart : 
OFFICIEEL: 

Lsns·' Zukagenda._·~-~-··. 
JuniQren troJniiig,~. 

. _S(lnioron tr;iining. . . • , .. 
. : ;Junioren 6,10,:1,1,12,14,16; pupillen 1 t/m 6 • 
••; Senioren 1,2,4 · t/m 8; junioren 1,2,3 ,8. - · 

Klaverj ~.sr;ri 110; juniorentraining. · · · 
Juniorentraining. 
Seniorentraining; pupillentraininfs, 
Gekombinocrdc vcrgaderinG; juniorentraining. 

,, 

.-

In ballotage:· ·34 .R.v.Nunspeot 
35. ,P.A,frl,Verschoor 
36 D .C ,d(l ~r~os 

geb.12-2-54 Benschop+;;pn 40; 
g9b_,12-12-55 Bin1,1011zijde JQl .· 
geb. 9-11-51 Oostorhesso1cnstraat 

, . 401 

, 

~ ~-. 
·" -·· 37 ,·r.P.J,.va!l lU-jn_:, ::;eb.27-12-53 

38 J ,A,L.van Rijn gcb.·l-6-55 
39. Z,G,A.Jansen • eob.15-1-38 

lilo lis Sto lee iann 2 2 72 • 
ide;n 
Jacob 

36, 
Pronkstraat 
Scheveningen. 

Uitslagen van .6aterdnp 1.3 en Zondag 14 mc:nrt 1965... --
Senioren: Junioren: , . -····· , __ _ 
RAVA 2 - Lens 2: 1-3 Lens 1 - DHC 1: 0-5 Lens ·10-miè 8: 0-1 
Lens 3 - Oliveo:2:5-1 Lens 2 -· 1~0:itlandin 2: 4-1 Lens·ll-Ci',P'J:""5..:0 
DUNC 3 - Lens 4: 1-3 VVP 3 . - Lens· 3: uitg. JAC 7 - Lens,.12~-5 
Lens 7 - SOA 2 : 1-6 RAÏTA 5 - Lens 5: 2-2 VVP 15..:. Lens 14: '1-1 
Lens 8 - DHI:JRK 5:2-2 · \'iillièlnus 6 C: Lens 6: 0-2 · Lens 15-Flar.ii11.;;;o 1_s 5: 

:,:tens; 7 - Lo0sduinen 4: 4.:.3 ·. ' '.• · :, ''· · · '·0-3 
Lemi 8 - OSC 4: 1-1 'ift:Ai/V 9 - Lens 16: 

1-1 
Pueillen: Lncl!:kw,l Lans p 1: 1-5 . L \.-

Lens p 2 die Hnghe p 1: 2-1 
Lens p 3 - Rijsr:ijk P 1 : 1-1 GDS p 5--LCns p 5: 0-2 
Lenn p 4 - DHB.dK p .2 : 3-2 ODB p 2- Lens p 6: 3-o· 

Rednktionele ovorpainzin~~ . 
Hot loon vnn ée aric:st •••.•••••• , •• dat was hot, V!at vorige 17e0k. 
woensdag n:,s tegen Vasas GyÖr kreD[; t8 incasser~g- l•rr:.ers, eon nng
stig can verkr&mpt äof0nsief. spelend IJr;S kree;; door deze fouti8ve· t"ak-

_,.tiek én ze:).f .. geen kans om to ëoelpunten Ón de tegenstanëer··vocrtdu:
rend de kani3 · do strijd te behecrs(m. Nu boften de Amsterdnmmei':s n.og, 
dat de Hon"aarse vonrhoede schrikb!l.rend slordig mot de v0le frnàiè ~- .: ., ·• . 

- .'\ j_ 



k::,nsen or.isprong, had de voorlinie.van b.v. Manchester Uniteá dezelfde 
,:~_1;;:,n ;:chad, dan zou Dfü, nat;ir. een gigantische nec:'.erlang zlin gevoerd. 
\:·'" bleef het bij dat. ene povoro doelpunt, èat, ·hoewel verdiend, toch 
tekonend is voor de onoach t van _êE;> IJ.à.sas voörlioede tegenover de pa
n:i.olwri::;:~ m;;, nchtcri:10ede, : wà:irin ,toch bekwame spelers. nls Schrijvers 
on J~n6blocd vree:ndo kapri.~J,en .uithi,dó.en. 
lb(:" :m ,,e ilmstcrdnr.i:ners togon déze, tógèilstanders a::mvallende taktiek 
_::::voord in plrats vr,n zich in een _hoekje te laten drukken, de uitslag 
zou. wellicht oen heel t,nlbre geweest zijn. Hieruit blijkt r:ee:r; 0ens, 
C::ct Don z;ooèe taktiok vo.n e0n zeer groot bclarig is en' c.'tlt zo'n goede 
t:1ki;iek NOOIT een fäinhopig, zich ten koste van alles verc:.ecligend' spel
type k'.lil zijn. Het dool vnn het-edele voetbaispel is im:ners nog stèodE 
ë.oolµrnt:m l.iAKJ!!ri in de eerste plaats· o'n dan doelpunten voorkomen; he
l-:,_an 1·,o_rdt C::i,t do laatste tijd.Jioornl bij Europacup,::v!èdstrijden veál c 
coc'r.7.'.lid. Hot mintrokkelijke van voetbal als kijkspel wordt .do::ir.di0 
b::tont:,ktiek C:ani;; a~nget,ist en h:,t zijn de laatste tijd vooral do Eu
ropacup-"èdstrijdon, die uitblinken door 6rote·ona'1ilGennamhoid. DOEL
PUi'1'i' li zijn nai; .,,_ltijd hot zout in de pap van mm voetbalwedstrijd en 
-·lc .::t zout verd11'ijnt, is do s:n;:iak van hot geheel ook niot prettig: 

• " .,,_;_•,:,r.1, v:Jrwo.nrlo0s c:o ao.nval niet, ze- is noG -!l.ltijd do beste verde-, 
(~.:..:i.1 .... :. · ... .• · :. , .. , 

____ '-· ___ -Fei~noord~fan. A;P. 
- ·· · - - -··· -· · Ut' Ó-~on r;oricht op Lens--2· tsahi"ol:'èn)-;- -- .. ~---"'."·:·· - .. - ____ ... --

,U<VL 2 - Lens 2: l:-'3. . ............ -.... ,':"~'-_····-;_-· ·· .·., ....... · .. ··"·:~·~:·.•'"·' , 
Eon. flt_ork g_e,lijzigd tl70ede heeft _kans go·ziém·-een _aEeszins-'-viràiëndo 
oic'.r,îi.niiin·i:; .i;e i:ièliale.n op het· in degrndaticgevas1r :vèrkoi:énde;,_ 'f!.AVA. 
Vcrüî,föd 'op êe. eerste p:iints door e0n .groot toéhnisêh ovorl7icht 'voor-

.: ,µ )n ÇD 'ciei:sto lié'Lft en op_,dè trieode_plnats _èooi.,eén v0el beter pl~O( 
. : ·v::;rlfand', ~l;'a_n,ràan: hot g;i.j :à.e .c~sthorèiC nógiiJ:•anlce,éi,áe.. . : ' . . . . 
· ;-_t,l :".irèkt na hèt· bog!nsignanl -n1s hot "diµ.dolijk, dat Lens grote plan-

'· ,'\':in '.1:1ê dqze middag. Aarival ~_op .aanval :golf.éfon op èe Rava-veste, m:.ar
to.·qr c'.o ~::1sthéren···a1 meteen gul moes.ten strooien mot hoekschoppen en 
v·rïj o trappen. . . . __ , . _ . . 
Da openinsstroffer •••.•.••• ,_. Zq ook· nà,8 q:inl,!.teri èpe.len. , ... '_. :,.: ··' 
i,;:::n v;ui "do_ ''°'va-v~rdec!.ig0rs '.bor;iiïg ·eon overtri,çirig, 1fràt · her.i een vrije 
soli~'. lços1;te; Han~ vnn Dijk '.(.dit:n~al op C:0 hàlf__pl~O:ts spelend) plm!ts-

. to :z.forr "'oht0r ·.ao bril· en--joog:·tet verrqss:i.n;; van:c:en ieder· het leer' 
c'.irakt ach ter do verboui-.a.r-ee:r,do-:Rav.a...;~,iliè-:-c',Q-1. . , 
Lons gin6 dóor; ''met :vlótte kombi11r.1tiès "v)èl'd de -ver<ledig:t'nà van-'de ,.é, 
Zuit:orparkbé\wnora uit positie gospÊlold. · . ·· · · 
Doorzetten •••••••••••• Nu 20 minuten rlist Bert Henc!:ricli~.;' na een ~al!n
val ·èp rechts, door uitstekend do'orzetton de Lans-voorsprong te ver-
groten: 0-2 èus · ! - ~- ··r. · · · ,: .. ;; ~ · · 

Ook nn dit doelpunt bleéf Lens Co sttijd volkrn:ien ·beli~'ersên. Doch àe 



legio goed op1:;ezette aanvallen bleven helaas onafgewerkt, hoewGl bij 
schoten v:in Koos Ras,· Bert Henèrichs en Theo van Kleef doelpunten 
zGor· nabij ·l::ikon. Na rust een irnder· spelbo-,ld. · Een ,,ijziging in de Ra
va-ploec; gaf hen moer zokerhoià on vechtlust, waardoor é:e Lens-ver
dedigin,; danig op haar tollen moest gaan passen. Echt gevaarlijk n0r
óm de r;astheren die periode niot, mede C:oor hot 6oec1o verdedigen vnn 
Lens. Alleen do rechtsbuiten vc.n 11ava bleef allo a'.l!ldacht opoise1,-
Strafschop ........... Toch ,··as het v;oer .. Lens, dat na 25 minuten in de 
tweede helft de score kon _opvoeren;. t:on rush van B.Hondrict;s ware'. in 
het beruchte gobieC: zÓdr.uii;; ;_;obloklêoerc1 door do Ruva,--spil, dat de 

·scheidsrecht;:ir niets anC:ers kon :ioeh ë.an c:o bal op c,o witt:CJ stip te 
leEgen. Jac,v.d. Knaap·s~hoot C:ci tni. onberispelijk tegen het net. 
L,ms ~eiàdo mat 3-o;· Nu .enrst k1:.-a;n .Rnvn geducht opzetten en kv;::im Lens 
:moor 'ó.rük to st."(:n. Rob c:e haart wist door tijdig uitlopen ean dool
punt<t3 voorko• cn, mc;.nr 3 minutc:m later ,,(IS hQt dan toch ru:Jk, toen 
de L"cns-v~~dcciigin~ (yólJ3ns velen te:re~ht . •.. ,. ) bl0ef stno.n voor .--
bui tonspeL · · 
E.er rrorod ......... De Rava.-li11ksbinhen cîacht dac.r aj.torél.ard nndors 
over, liep c,oor ·on 'passcerc"e Rob é,o ,,'aart op eon zeë:r knappe r.innior. 
Zo nerc, hot ::'.us 1-3 in Gen f0l, c:ioch sportief duel, ,,naruit Lens mot 
zeer b~rodigend yo::itba.l_ 2 punt:m v::i.st te slepen. 

Visi t::tcr. 
' -; 

' Legi tima. tiebe\'iij zen. ·~ 
Uit hot VCS-clubblad.citoron WJ.J het vblgende'bèhartigensmmrdigo nr
tik(ll: 11 Al enige !Jalon-·is gebleken, dot sommige spelèrs, hoewel zij 
wél opkomen, toch niet kunni:m ·:liocspolon ·dn·;r:ol om het si• péle feit, .. 
dat zij hun legitimc.tie.bewijs 'zijn 'iiorgoton of hebben achtergelaten · 
onder de hoede v~n de léider c.q. aanvoerder van eèn (ander) elftal, 
tm'lr zij 00n r·eok ccrG.er in spá:::làen: Dit iri' twculedig gezien èooö.
zondo1 i:n,:ors het betrokken lid kan zodoende zelf-niet spelen on ton··-· 
tneode skeet er t,eor een elftal min of :neer extra incomploct. ïiij 
wil!Jn ::ir dnn n•1s:; eens mot n~,druk op v:ijzon, dat een ieder zijn legi
tir:ir.tiebmüjs in "eigen bezit" dient te houden, dit om vorc;issingen. 
te voorkomên. B,:,vonal. ;;eldt echter: v,;;,,Gi.L:r UW Ll!.GITiiilATiillli,;\',IJS NiüT~· ·" 

Van het ~~dstrijQfront (mot velo plu~punten ••• ) 
Lens 1 speelde niet, • nar zag Esdo zijn ongeslagen positie behouden; 
Frc.,ii r.,~rk vnn dit Esdo. Hot kampioenschap zou dnq ook stellig ver
diend zijn. Do situatie is thans zo:., 
Esdo ann de leiding 15 gesp. 28 pnt. 
Lens op de 2c plnats 16 gesp. 22 pnt •. 
PDK op de Je plnnts · 16 gesp, 17 pnt. 
Do spl:'.lllling is è.us zei go?d .o.ls gm1eken. 
kns 2: .zie elders in ê.ez"o rev"ue ! · 

·,., 'l 

. . 



Lens 3 h3cf't vo0r :ien voortfoffelijke prestutie gezorgd door konkur!'" 
rent Olivco oèt" 11elliofst 5-1 aan de l1ogckar te· binden, v,aardoor de .. · 
tikllkanscm bijzoné;er zijn gestegen. Nu de ·ueè\s.trijd zelf ; •• ,. •••• •• 
In een goc,c~. [iCS!)E)eldc wedstrijd heeft Lens 3 zijn nn.aste kcnkurrent 

"Oliveo 2 can i,GVoclii:;e ·5-1 nederlaag toegebracht.:.Het ,l(lS al vlug 
na het begin, iat de eerste 2 doelpunten vielen. Het eerste ,:;erd na 
enig vuurc,;rk doc.r Iüco Drabbe ingeknald cm. _nu.'llner. 2 al· even. hard 
door Bon Stcyn Or'. v::iorberGidend •,,erk van de rec!i:t;:,rvleugiàl.• 15 .Minu
ten .voer r,·,.Jt ·,•r.s hot Frans Burghour•t, die op schier onnav·oÏgbÖ:re -;;ij· 
ze eniso cc.stc11.oi) hot verkeerde been zette en d~ Oliveo-keepor het 
noldjkcn g:-1'. HL,rna rn:ird stoom afgeblazen en werd de verdediging ::ieei 
li::iias·t,,.,,ct hen echter niet r.iecilijk viel. lfo. rust een feller spelend 
Oliveo;, toch ·,,:-:rr h,3t Lens, dat de scor0 opveerde, Ruud Blok mocht een 
vrije schop no:~on en knalde d0 bal verrassend in. C::e tou~;cn: .4-0 .! Lom 
zat c,us c'ik · on winst voor Oliveo de eer kon redden door een • isver
stund :in c,c ovorir,ens goGè. spclonc1e achterhoede. E~en vnor tijd vms 
hot r:oc~0roo ïî'1"'t1...:-is Bur~hou~·!t, è.ic Scoorde op zijn neigen° ma.niar. 
En ·zo kri~_-;_ h..;·C einde o.::m êlcze ui tS tckenê.e wedstrij è.,. goed. ~eleiC: door 
schciàsrccht~1~ b,'l:J.k. ten schitt0rendc ovcr·;.iinn1:ng ... ! · -- - . ·· ..... 
Lens 4 bo::k~J o~J:.:::. :-.1_ oJn 1~ra:i.ie zCse. En hior ï,1ns de 3o eèi tie van 
Duno !1c·~ E.iJ.::.::h·~cff:)r. l-iie weet, is vco;r ~cns 4 het pad der· 0v0rrJin-: ... 
nin:;on. :\;cru;:;o!:ç::re on i • 0r nog kans op een fraaie eind po si tie op de 
r::,n,~lijGt. ,::;.•: in de GerstG" helft • ati6 voi:itbal vertoond,. cle 2c helf1 
rms Cor.1c:k bot.;r. In do eerste helft zorgde cl.leen Frans \îubben 110:-ir 

--oniGG · oplcvin..; fohr· op kunclii;o r:ijze de score te openen·.· · ' 
Ji.l,C::irokt nc-.·ru.st· zorgcè Duno voor ëo ,:;clijkoaker, r.:o.ar die--prèt i~ils 
vmór ho.n sloch~s vari korte duur, riant Lens kwrun éerst hierna goeê los. 
Eerst ,dst Piot Burghcur.rt ·,,et con schitterend schot Lens vmêr aan· de 
léicf::îrig te helpen, ,?aarna L5u J unsen voor oen eindstand v:,.n 3-1 zor,;
dc~ Ook hi::ir C:mi con uitstekend ·resultaat. 
Lens 5 kr:ru-.1 cvcn:tls · Lens 6 niet in é!e arena.· 
Lens 7 liet :hc·Vfif'r:otên togen oen op alle punten beter spelend SOA 2. 

"Het vcrslafl r1c.D niet to lozen, 1,áarschijnlijk vam!ego het vele 
( tr.?.a,11 )r:r.: tex·~ 
Lens 8 ècxlc'.d in con :.·ezelli~;o ,;cic:strijd de punten • et DHBRK 5. 
l.io strijC. · c:;on voor L:.;ns nat on;;olukkig, ~:ant reeds in do eerste 
• inutcn r)lé:.o oen klm:cn spelers r.ict bal en .:1 over da c:oollijn: 0-l. 
!.cns ,·ns lüi;,C::ior niet ontr.ioeèigé. en toog vo0lvuldir; ten '!<'lnv--;l. Uit 
ÓÓn hiGrvc'n scciorclo J .Holt beheerst do (lelijlo:!aker. !:ict deze 1-1 stand 
km,_,1 ook co r,;st. !fa de hervatting .áreigé,Gn cie ;:;aston Lens onder do 
voet te lopen, u!llt zij ontketenden con he:ftic o:f:fcnsio:f, ,mt r,el tot 
oen troffar • oost leiden. Deze treffer kwam dan ook on ï:el in do 150 
• inuut. Hicrn~. ,,as hct alleen ·Lens, wat de klok :ilo_cg on weer .;as het 
J .H,.,l t, c'ie Lons aan èe gel ij krla]5ez: hie:j,p: 2-2. BiJ na had Lens nog ge-



,, 
wçinnl;!!l, wapnRpr·do schoièsi:-ephtor niet cvon voor de. b,il in het 
DHBRK:-d9e~ bolnns1do, he.d a.fgofloton. Zo ç,incltgdc de:oe,.sporticve wed
strijd in een .;cl ij ksp0l, hctr!olk d0 vorhoudin5 . ui ts tckcnà weergeeft, 
Zo eindigt ook Co. rubriek '/Vtn hot ··,,edstrijc:frcntn, 

. Rad. 

De Lens' Topscorerslijst. 
Belangrijke wijzigingel'l onderging ook deze r,eok de topscorerslijst 
niet. \'Ool zijn er 2 introduccios en ,:el Ruud J3lok on Ben 5toyn, ieder 
dus oet 1 è.oolpunt.' Aan de kop nog' stecéls ,iil Vcrhcul 13 punten. Op 
de g<:ldcoldo 2c én 3.-; plaats Jos Witting on Koos Ras, icldor met n· 
doelpunten. Allomi op 60 4o pJ:t\(l.1;;s :l,i:1. Bur[;h::,m,:t. Voor hom telden ;-;e 

-10 punten; U ziot: · geen i:ij zigingcq_. ··,. 
i'iol is Frans Burghour•t in c'.c klir.i ·;Jn. nu not 6 treffers noJ lnn;_; niet 
i:;ehoel kansloos. Herman van r'icsti0:;:;_kwá;~ 'èP 5. Opr.ierkelijk was hot· 
scoren van ç,nkolc .vordoc".igers af1,elr,pen Zarid,'lg, zoals: Jac.v.d.Knaap, 
nu 3 punten, Hans ven Dijk met oon,t~t3!iI van 2 en R.Blok, die zijn 
oerstê treffer liet noteren. Hopelijk oen volgende 1wer int• ressan-

'tor nieuws, vmm1o• r de H.H. topscorers -,oer in aktiti zullen kor.ion. 
F.v.D • 

. PROGRfJ; .i, SEi'!lO.t.,,: VOC.t ZOI,Df.G 21 l,lM.iT 1965,- " 
· 2.--uur · Lens 1 - Postcl.fo. 1., Vel_~ 1, Geb.li Lok.6/4 ·,;, 
12 •. - uur Lens 2 - Quiclc 4 Veld 1, Geb.l, Lok.5/3. ,' 

Lens 3 - vrij · ' · 
2.- uur L,ms 4 Delfia 3.. Veld 2, Geb,l, ·tók.5/3 '. 

12~-- uur Lcms 5 - Den Hoorn 2 · \tqld 2;._cieb.i, Lqk.5/3 
12 :,:_.:. uur Quick 8 . - Lens 6 ··1or1:0in1(~uiékif ;H,i,nonburglnnn. 
2.- uur A.D.S.3 ·_;_ I;ens 1 .,flons~c-rsö\1e~ t/ctNo,10, Loos-

12.-::- .. uur D,Z.S,4 - Lcins ~ · . __ ,. "Ockenburgh"·· ·····: (duin'3n 
DE "df>STiL~INd.:Zlü , _ .. _ . .. oinèe L·.an ,v~n,,~:ierdorvoort. 

· ·10ris î: C. v .d.BGok,H.1Jiotz,G.Kerapermnn,H .Ha.lrnt, il .Hans,cn,H.Rooduyn, 
. W. Vcnf,crbos, W. v .Eyc:cn, ,, • .Verheul ,G. V0rhaar ,L:ilcndrichs. 
''Res~: R,LÓ 1/a:i.rt,J.v,Dijk,1!.v.Zilfhout. 

Lens 2: , ·R,~;c ·\::mrt, î, ;,r,tnové,I·l ,Konper.,R.Blok,J. v .Dijk"R.Roodbol, Th. 
v :K'1fiof.,L.Rior.10n,M. v ,Zilfhout,B ,Hondrichs ,J .Ras. Hos•: 
B,Stoyn,G.Hall:mn,J. v .Kleef, -Loic",cr: Dhr.L. të _ t:iey:-

Lons 4: ~I.Suyk0rbuyk,_C .VolC:ink,L.Hanssan,F. v .d.fü,ok,k. v .Egmond,N, 
do Gruitèr ;P.Bûrihom"t,P. Schul ten,F .,',ub ben, L,_J :J.nssen, ïl. 
Bur:;houwt •. Ros:: .. J .ili ttipg (2x) ,N.ilrabbc (2x). :;,; 

Lens 5: A. Vorbo.rcnds9 ,;r .11cijcr ,H'.Ni6ummhovon,i1.Hoorschop,F. v .Dijk, 
~ .Brochs.rd~j .\iitting (2x) ,G.Joheo,J .J~;er,J. V0ldink,N, 
urabbo (2xJ. Ros,: J,Drost. . 

Lens 6: Th,Suykerbuyk,ïd.Ilavis,F:Duym,Th.v.Drobur1_;,J .Holt,A.Kle,i-n. 
Brotolcr ,R.Gelauff ,J. v .B_ussel ,_J .do Boor ,T • .K,oct, ,1.. de _J óïïi;. 
·rtos.: J.v,Dissel. Leider: Dhr,H.v.d.Velde: - --·-· 

I 
·;:~ 



L:ins 7i A.Blok,J .Boo,A.Krol,J .• v ~\'iesting ,E.LÖv,enstein,H.Naastepad, • 
A .v .Luxemburg ,R. \,Üstefcld ,H\.Lau,A .Hoppenbrouv1ers ,H. v.- .es-
tillg ~ Res.: .c"Kro.s. L 

Lens 8: · D. v .Lieshout, w .• v .d.La'l!l,A .Pools ,A.Buys, A.Barnhoorn,F .Bic,r
hof ,J .Groènevc,lC ,c:v.d.Geld,G. van Bijnen,F .Veolbehr ,A.v. 
Schio. ~: y; ._Eggors; 

V001\LOPIG PROGRfJ,LiA roo:czöNDAG 28 MUHT 1965~ 
Lens 1 - vrij 2.- uur Lens 5 - Ccleritas 6 
Lens 2 - vrij 2 ,JO uur RKSVi,l 2 -Lens 6 

12.-uur R.V.C.6 - Lens 3 12.- uur Lens 7 - D.V.C.3 
2.-- uur · Lèns 4 - Ooiev.:rnrs 2 12.JO uur Or.Blaur1 7 - Lons 8 

AFSCHRIJVEN: Vrijdagavon:Lvó6r 21.- uur bij C:hr.L.<';G Bo<3r, Noorder
. zijèe 53;' Tel. 66.86.-69. 

J1Tl.t.NTit.: uENKT i\lJ~ .Lt.GITIL,ATiiBE,,IJS ! 

l:û@ELELifiG: 
.. . --o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o- . ~-· 

1i.cg.iin·; ·nièt-0pkomen zonder ufschrijving worden C .Kra~: -··· 
en J .v.Dissof 2x achtereen als reserve opgesteld. 

-EGO.,_ - _.._ ,. 

hîCG.tAf,l ,[_. JUNIO,t...i·i VCO,î :Lii'Nuf,G 21 Hi,AiiT 1965: , 
Lens 1 .::. uitgesteld. 

" 1,15 uur DEln Hoorn l :- Lens 2 
12.- uur LQns 3 - GDS 3 

.12.-- uur Adelaars 1 · ·_: Lens 8 
D~; OP&TSLLI.i\GÎ!itf: · , , .,. 

Terrein t::i Den Hocrn,Viouèseweg.''>. 
.. G,2,L.6/4, V.J. 

Terrein GÜn ters tein°·cg. 

Li;ns 2: -.J .èd':li'aart,H. v .Leur,J .Groothuizon,C. v .Boheomen,J. Verh~.ar, 
.J-,Hoins,R.èo Groc,t,F .Straathöf ,J .tukassen,J ,l.lièdeldorp,D,Brc.n
denburr,. ~: N.Koot,J .v .. Dissel_'.· Leièer: .Br.Theoticu;,. . 
Saaenkomst: 12.-- uur Velu1•!epleih. ·· ·: " - ·· 

L~ns 3: R .Brug:.:emans ,M .Broe~e ,G-~ IJsebrands ,J .J anssen)E.Degcner ,F .Neccke 
P.Hc,lvcnstein,G -Çrip:ih,\: ,EykellÎÓf ,R .• Brnnècnburg;J .Jeheq. Res.: ·•· . . .. . R. EijrkelhÖf, Lëitlcr: Dhr .tll. Ncecke. : · · ' . , ' 

L;;nè 3:, :J.f.•Liilb_èrts ,J. v •. d .Zalm',A .Duym ,B .Epskamp, T .Heorschop,J .Blok,R.' 
... · 'Brcekhuyzen,.r ;qg Jongh,P.Murkas (2x) ,G. Stevens ,F ,Heri:cmans. 

, ' "· Rcs.: ,LtJungschlqcer,:,.Vervc.:u-t. Leider: Jlhr.P.Epskaop. -·· ·, ''':O . Sa-:icnkomst,, Il.JO uur !iangelol".i,.n/.Leyweg: · · · · .. . · ' ·· . · 
· . ~,1a,z;u;,~u(JtlNIOREl\ .VOOR ZATE.WAG. 20 1,lAART 196?: : ' · • .' . .•'' .. 
·. 3 .• 4:.i uur Lens 6 . . - VVP 8 .. G.l,L,5 .3-,v.1. .. . 

'3.45 uur Lo.aklmartier 9 - Lens 10 •förrein .'Jansnniusstra'.èt •. " -, z.:,o. uur . Dunn 5 - Lens 11, Terrein ·,\p::.Nnlenf!lo.an 
3.45 uur Lens 12 RVC 13: G.l,L.6/4,V.2. ·.· 

. -2.30 ûur ;Lens 14 GDA 12 G.2,L.5/.3,v.2. , 
2.JO uur Lens 16 JIDO 24 G.2,L.6/4, V .3. 
DE OP'.;TELf.fäGEN: 
Lens 6: l{.Egbcrts (2x), T .Heerschop,J ,Nuyen·,H.Suylrerbuyk,J. nèllin•/·,' • 

. . . 6J 



. ' 
-.'.•' 

----- ~- ........ ·-. ··--

i1. v,.Boheepen,C v. Velzcn,NH ,i.,J :::nsscn,J .. ,cbb:irs,C. Vcrv::i:.i:rJ, • 

~=- A.Kortckc.as ,H.Eykelhof, Lcickr: Dhr.A.J 0 nss:rn. 

L3ns 10: Vi,Kcunenh'.Jven,P,v.c'.Ar.r,J .Colpo.,H.Stovons,D.Holt,P.c:e Jongh, 

A.Hop,G.de Hoocü,.:;.Bakkors.,.J .f_retz;,,._Ko_ot!1r,.!l• .Res.: P .~;µ_r

kes (2x). Loi::.or: Dhr.J ,Borsboor.i. S,r..:rnko:Jst: 3,- uµr Ve

lu1,;eplein. 
Lens 11: i1. v .Barlo,J .Schnuw,C ,Grfobc,rr:;cn,B .Lustonhou·:·or ,B,Kool,H. 

0verbeek,B ,Hoo,;ovocn, Th ,•H.1.2fil.:_;ol ,H .Bij stervêh' ,A ;H,n))r.o~~k, 

-i~.BildeI"h::Jok~lis..ê..!.= G.Duivcstcyn. Lci:':or: Dr..r.P.·Huis. 

So."!ank0:~st: 1.45 Uèlr H·.o";v-o_~ heek Thorbockolr:::m. 

Lens 12: B. v .cl.Lans,;,. Tinnc,nbrock,P ,C:c Vries,L,Huis ;F:.v .Ba,·,;uii}L;_;io 

J ongh,R. v. ::osse:1 ,H. v .Hulst ,H .Eg;:;ers ,;;. ~,J ,:i t ,L. v. cl. Jeü è. 

Res.: G.Vcrvr.nrt,,t.Pcters •. _Loi,·er: Dbt.G.v.r-1.Voli:'.o. :.· · 

Lens 14:. C.Groen,H.D:rnkors,C.Lrn.10,:; ,H. v .Dombur,; ,R.BóJisch,G ,Vróé!ö

vcld ,B.êe Vries ;r ,Ho::.:k,P.i:;nn(urs ,T. Scru:iitz,G.Blok, ~: 

A.Bouchier,G.Kuypers. Lciè.cr: Dhr.A.Bat\isch; 

Lens lf!: L.v.d.Brook,P.Bre• ·ner,i,;v.c1.Ley,C.dc, Grn2î ,J .Schutte,G.v. 

De0len,N .Hoofrn:::;cl, Th. v :c,Jg.oy ,J ,J:)_e• ;:.Y.9r,E,èe Grorit ,J .Jans

sens. Res. :. J ;K,..o.nC:orp,N.iJijssolbloe•• LeLi:,r: Dhr.P .Eps-' • 

. • kn• p, . ,. · 
PR0Grtt;;,~:;fl PUPILLiN V003 :t,;:ri::,O1<G 20 ELJ{T 1965: 

1.45 uur Lens P 1 '.- ~uick Steps P.l .G.l,L~5/3,V.l. 

,'. .:l.45 uur , Sc• per tJ. tiµs P 1 - Lens P 2 Tor.roil} .. Haornpnr,<. 

, 1,45 uur 0DB ·· P 1 Lens P 3. . Terrein 1\1ur.Nolenslann 

], .1+5 uur \TVP. P 3 - LGns P 4· Terrain Z.uidcrp::irk 

:_ .-1.45 uur. Lçns P 5-. - VVP .p 6 G.l,L.6/4,v.2. 

1.45 uur J,.ens ? 6 - ,,uick $t:ips P 4. G.2,L.6/4,v.3; 

Dl:, 0PSTELLWGBN: ... • .. 

Lens P 1: als beken,:}. Lcitcr: Dhr~i,.v.Gc.stcl. :.:: -.· .. __ ._, :. 

Lens P 2; R.Bos ,H. v .fü;rlo ,H ,Riö•iolivi2/n~ T.Junjsëh1ö..soi;ëj ~Blo.k:;-c.-~-·· 

.. -.. ~ _Stq.p0l,F ~Diss~l;.-:-:~p,-: .Jn3lc':~rt.,B_dtlein Brè·t..::lcr ,P. Vdri.100-

sen,P. v .Doev:Jrcn •. ~:. C .. Vis.sor. Loi;.7.·:,;-r: Dhr.L.Pinlfse. 

Saï:!cnkomr.t: 1. -- u:.tr hoof~in;:;"'.n __ ~ !illO-tarroin. 

Lsn~, P 3: Th.i3')ar.1s,P.Hcyn-'n,J.v:c-: .. E_n{o,J .K0ctr:w.n,F • .:"'.0 Klcyn,G.Tro• -.:~a

lcn,R .Kooko ,H .-.,au ters ,il, v. ('..Horst ,Il. v ,Js.7 ,C .B100. Res.: H. 

v.Dorp. Lei::or: Dhr.J .v.d.I(nnc.p, Sn:1enk:,:::ct: 1.10 u·;.r Loy-

••c-,/H•·n,•"·ec· f 
" C, •• U.uL .,:; • ,,, 

Lens P 4.:, F .·reunissen,a. ';'in~t0rs ,C .Gi-o:Jn,Th. v .c,. J'.a.::-.ri:-:.·.:0:_; ,W. Vc.Jrcn,H. 

Schn:ib ,G. vnn iJcolon,H.Pachlor ,? .C::e \Tos ,E. l:,rscboor ,B.v. Gor

kum. Rcs.: r<.v.d.Ha.rJ,R.v.C:.hicor. Lci-1or: Dhr.G.Ke:ip.1r;:inn. 

Sa• en~t: 1.15 uur hoofèin]nnc !..DO-terrein. 

L~ns P 5: P. v .Dombure;,R.ilsscloo.n,J .Helvonst0yn,J .Jtss~lr.i::in,J,i. ·reunis, 

P .BooiJ!:, L.C~z:1.n(;..;r ,B .Hoefnfli_•;ol ,R.MG';)rshoGk ,B .ëc Haas ,P. v.d. 

Steen.~: L.v.d.illcar. Lci(or: Dhr.G.v.è" Stonn. 



, 
·Lons P 6: R.Vinkcilstcyn,H.Schuttè,J .Th.Keetman,C.v.c;-.Aardrieg,P.Verschoor,C.Vcrsseput,R.èe Vries,J .I.!eyers;J .J1i.iimaat,C.Lustenhom•:er,L.Verspa11nèonk. Ros.: G.Vink. Lei2.cr: Dhr.&ii-t. i.TL";i•!TL.: JlJr.JIOI~iv EN· PUPIT.LfilL!. -
AFSCr.;tIJVl!Jlli;N: vonr. Vrijc.agnvcnd 7;'30 uur nan c1br.A.v.Gastel,Toma

tanstrr.~t 166, tel.JJ.99.00 (telefonisch nlléén Vrij-êar;avonc: tussen 6.)b·en ?.JO uur).· .... _._ KL;i'-OPI\O,.LI~: ·.-.,oècns ni0t-cpkomcn· in het nf;:;elcpen r:e0keinc.e 1wrcàcn i:.Dijs::ielblocm cn'R.Peters t,:ccmnnl c.ls reserve opi:;cstch,. 
Pupillontrc.inin~;: r~ict ingsn~; vtJ.n vc1Genc1e v:cck kunnen ook -:.e ~Volgende pupill,m wo3r op v:oensda3• ic:dc.,3 op 'ons· vclè. terecht: R. v .!l'unspoot,P. Vorschoor,R.v .: .• Lcly, Th. v .Rij-11,Th .Boor.is,? .Heynen,J ncqnos· .Keotman,i,. Borst,F .~~c IG.cyn,li' .Teunissen·,c.Grvcn ,F. Vc>Jrcn"G;. v .Dc0lon,F .de, VoS"E. Vcrschoor,R.v .è .1Jcer ,L. v .é\ .Moer ,l,!.Tounis ,P.Boor.is,fül:ieershosk,J .r:rcyers, L. Vcrsp::r.nC:'.çnk,C .Lust:mhou,-;er,B.H"efnacel ,R.r:c· Vries. Er v;ordt bop;onnon o•.1 hclf c:rie. vóór t,:eo uur· heeft nio• and toegang tot het veld..on • o-.:t ;Lo,'ero;;n buiten het toognnr:shek blijvon ,~nchton. Bij tv:ijfelr..ch'tiJc ~·•cersor.ist-inC.i::_;her:an kan tussen 1.- en 1;3Q·uur telefonisch ;,;orccn t;oÏnf_,r.:ioor,~ of (:c training c'oor5:in t, ui tslui tenè bij i.l_evr .Epskn!'.lp, tol.67.22.70. Ook èe jon,~ens van groep I en II kunnon-,41leon op- èi~ • tcl:.;i'o 1 .;i.1nuo,1er en op cczc tijC iÖforr.i.Grcn. ····:.. .'r: ~+-"·~ C-i1.",;, J--~r~.inin~:: :lo trninin,; van Lcris 12 (• et ,mt dmirbij'''hbo~·tfis c",ezo ,10.Jk vo:ir hot lnatst in t"o zanl î.lnrtcrrade. Voortcnn 1?drrlt e:r; niet uc\~x· :~:..;t1"aü1d of,; ,:on~~crc~acavonc1 in de zaal, t!l~ar op dinsda3D.Vàrki 'bP hçt v.::E ~n ,·,ol v,m· 6.45 uur tot 3.-- uur: Tussen 6.-- on 6.JO uur kan· .. toloforliGcq w:,rdsn cc:înforr.ics::rd, of-c:ozc training èoorgaat, allocm bij c"hr.A. v .Gastel, Tel .JJ .99.00. . 

I..f,:ol,c:ntin;; trninin,; op èonderèaimvonë: 
Vbc:.rtc.,.n kM op ;:..on:'.er:Jnr;av0në naar het C:oorg,an van ::o volätrain-iag uitsluiten{. [;e'.i:nf•:,rmeGrd ,;orden bij dhr.A.v.Gastel,Tel.33.99.00. · -o-o-o-o-o-o-o-o-ö~-o~o- ' 

• . , 
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DE LE N.S RE-VU E. 
,,eekblaè van de H.K. v.v. "Lenie; en Snel" · · · 
Onèar red~jttie vgn: P.Bur :hou11.h.F.~Y.,.D:l,ft.e:m 4.;i'o_~ll') ,-

_38e Jnarg<111g No. 30 · 24 1aart ~965 

... Lens I Zak:?.Eendn, -, 
Do: 25 maart •.. _,: Juniorentraining; .Gekombineorde vèreàdaring. 
Vr: i6 maart s . ,- . ,Senior~ntraining. 
_:ï;a,:_ 27 maart s Ju_niorcm; Pupillen. 
Zo: 28 maart : . , Senioren 1 on :r t/m)!;, Junioren. 
i.l,a:' 2~ ·inàar-t; :t ,, ,:: ëlupavond, KlaverJasdr,i,vo, 
'Di: 30 maart : . Juniorentraining. . , . 
Wc: 31 ma:'.lrt : : Seniorentraining; PupilJ,ei-itraining •. 
Do: 1 april : Juniorentraining. . · ' · · 
Vr: 2 april : · Seniorentriiiriinu. . .. ~.- ·---· 
OFFICIEEL: 

J.R.Bottor geb. 5-5-1940 Vaillantlaan 34 In ballotage: 39 
40 J ,L.Duivesteyn geb.l!:>':-3-19"54'K9pplsr,straat 146 · 

Nieuwe leden: 
~No.459 J .J .1:i.Helvonsteyn· ·eeb.24-11-1953 · Lunterenstraàt 33 
-No.4,60 Z~G-A.Janseri·~ gob.15- 1-19,38' 'Jacob Prnnkstraat 36 
No,461 • R.T .• J .van der Loly 11ab.13- 6-1955 · Ropolaerstrant 15 
No.462 R.van Jfu:nspeet_ gob,13"'."•.=2-1954 Planteno.>rd 142 

. No,/+63. J .l\..L.van Rijn geb.· 1- 6-:1955 1,lelis Stokelaan 227.! 
·No.464 T,P.J.van Rijn geb.27-12-195.) idem . ., 

No ,465 . .G .• Schalbroek cab. 2- l"'.'1952 VoorthuizÓhstràat '184 '· -
· No,466 ; p;A.11i. Verschoor geb.12-12-1955 Binnenzijde 10], 
No.4~7 ·: D.G.H,i-:1.:io ·vries geb. 9-:-11-1951 Oosterh~sse_lenstraat 401 
!Jogenwij U nog even herinneren aan de f.li"s, did zóhàag a.s. in o_ns 
klubgebour; zal 17orcl'cn gevierd met ·als bijzondere :fnteritie Honk Jans
sen. De aanvan:sstijd is 10.15 uur. U oont a~len van harte uelkom ! 

Donderdag 25 maart a.s. \'lordt een ·gc"koinbinecrdc- vert:adering gehouden, 
waarvoor wij nogmaals alle be.stuurs- en kommis"sióle"dén uitnodigen.· 
ïîij beginnen orJ 8 uur.-.,-.Pl!'.1,'.l_ts van handeling":'- klubgebom1 Hengeloi'..lan, 
Ook -oiftalleidors zijn v'ari hi:trto welkol!l. ·· . E.Sa:rolea, Sekretaris. 
Uitsla,;ren van Zaterdag 20 maart 1965: ._ . .·J. 
Junioren; :Lçns 6 - WP 8 .. ~: . .-3-0 ... .-Lens-12-, ave 13 :··:r:.o· 

'L"aaklrn.9 - Lens, 10: 1-5 Lans ¼, :-.. GDA 12· _: 4-0 
Dunc 5 •·-::-"-'tbns··11:: "2"-'3" •·· Lshiî 16··;;. ADO 24·:· f:-3 

Pupillen: Lens l . .· ;_ Quick St,l: 3-0 .. WP 3 - Lens 4 
.. Semp.Altius 1 - Lens 2 _ :,2-1 _Lens 5 - VVI? 6 

OJ:;B 1 - Lens 3 : ? Lens 6 - Quick St.4 
Alle overige ;.edstrijdcn vielen letterlijk in hot water. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

:J-1 
: 0-4 
:0-9 

,; 



V11.d.Li.: 
,::1;c:r i;nkct speelt zonda.1 a~s. zijn 300ste-1'10êstrijd voor Lens 1. 
Vo~1· dit schi ttGrente rèsul tan t Uw aller· ruinducht ! 
îlt'.'G ;-·:v.-ry steec19 e0n groot animator en eon 0norme kracht voor onze 
vo ·rtrokkors is cerioe_st,: behoeft Ge;;n betoo6• Gezien zijn huidi,~e 

./ ::;roo tso vor::i en kondi tie, zullen v1e voorlopig no[; .-:al· moeten blij
von tellen. i.o verm1ch ten een enor!Je supportersschtil'e o:r. cji t jubi
lott'.l Ja-acht bij te zetten. Harry, 'van harte {sefeliciteer6 en vo:-,_r 
zonC::1~ veel sukses bij je 'jubilellr.lwedstrijö. \;e waton, dnt een o
vor,!innin,; ( zonls ja ènt ie::iere v:oek ci.l) eon hnrtowsns van j o is -:----
To .• v,n Luxemburg, de rechts.buitc,n van het veteranenelftal, kon het 
niet, verkroppen, c'.at de ,:eC:strijd ADS 3 - Lens ·7 was afgekeurd en ,.•il
dc t~ch iets doen rran voetballen·. Koppen met eon f!roto ,·•astoil. 
,(00;.1l·t·:nt: 5 krnm;:ien in ·zijn_hoofd_! ______ _ 

:Jo klnverinsr:rive aft5elopcn mnnnèau bracht voor velen r!cer menig 
spcnnencJ on ontspannend uurtje. Voor de ,:or,blijv0rs: • , ••• , • U v;cH,t 
niot, \-·~t U nist. _________ ..:...;.-""·----

~--.r K--opt bij anzc ndvèrtccrèers l f! 

ih:; d tijd konen °:,e mensen te k0rt voor lichte ,1erkzaa~1hed·on op èe 
··Dinsc'-:,J• idda;:-;;èn· -avond. Zijn or n_'(i echt geen junioren (bijv.), 

iio con paar u1J.rtj0s vrij kunnen :Ïiiken ??? mn korte melàin;~ op het 
vele: is vol:d-;,ont:o. U1·; hulp 60eft · Uzéir· voldoening en Uri vereniging 
is ..)l~ • oe ,;;cba'.1t. ·{1a~E~~~::- zou alles vnn één kant moeten ko• 0n ? 

Do Vri.idn,mvondtrnining lao.t noi!, altijd te v:onsen over. .,;;. 
Balens van af;:;elopen Vrijdag: 9 sport• ensen (rinaronëor 5 s:,elers 
vr:.r:, h3t 5c ). :,D.o.r blij.ven do kairî!)ioenskandiènten: ,??°? __ i:io~ .... i::i~e de 
spelers van Lens 3. Allcon • et trainen zijn re;ml:tntêh te tehnlen. 

-.. '•· .... 
V0rc~cot U,, le,;itimatiebe.ii.jzen niet ! Het dupoert . .U~lf en Uv: elf
t~l. ----------------------
,JJ ziokcnb'Jo;i fJcld~~gÓÓn II n:i~ur,s11 • -~.:..:..:..:..:_ 

.~o~~rr-:::ft" Ur: knns • 
:,:., . lOC. 000 ligt in 
Pa:;l:i; bij _ Loni.; en 

. ..... . 
Uw bc,r0ik. Speelt • ee in c:e ~ 
Sn0l. En lov0rt Uvi for::-.ulieren v0oral t_ijdig,_in. 

Opbcv:.:onde kritiek is altijd wolko•. 

Ven hot ,1edstriidf'~ont ••••• ,.at kome~ gaat ! (Seniorên) 
Lens 1 speelt dè thuis.iedstrijd tegen PostaliA, Ondanks de grote , • 
voorspröng van Esdo op Lans is deze ,;edstrijd toch van belang. · 
mrt ieder .ieot, hoe Lens de Postalia-mensen in eon aantrekkelijke 
1:ec'strijd 'aan de zoJekar r:ist to binden. r.e hopen 011 _verwachten een-



zclfäe T::.sult:i.at.··.ga.rry Haket· zai' tevens ziÛ1 300ste wedstrijd voor 
het eorste elftal :(;pelen. Om c'.it jubileu:n oan4'eestelijk tintje te 
geven, hopen· ~!ij" op e~n grote ~upportorsscharc,. di_e Lens stellig rror 

• do over\"linning zil voerpn~ ·Dit zou. tevens .. een eresaluut petokenen 
voor Harry Hukèt; ' . . 
Lens 2 heeft c:ie bch(?erte nan een vr,ij è dn~, ( alGus vernamen wij ,Red. ) 
Lens ,:,. titelkat_1dîd~at 

0

No_ •. 1, speelt a;in de Schq.apweg tegen RVC. 
Er r.icet gm,onnen wm::den ··o:n ,:e fr(laie positie te handhaven. 
Vocrnl·nn .::o _voortreffelijke prest::;tie. ,vàii)4 maart j .1. ver,1achtsn 
wo iniot ànC:crs: De sfoun van eon SÛP,pci:-tcrsschare zal i.n het Irere 
Sportpark ·onontb.Ïorlijk. zijn. Tor oriënt;,.tie: Lf,lns aan ë.e leiding 9 
:5esp, 15 pnt.; RVC (middenr.ioat). _10 sos.p., 9 pnt.. . , , 
Lc'ns 4 speelt aM öo_ ~cng_~l-~;t'.'.all e:,if thuiimer.3strijd tegen het hoog
gekla.ssecrèe Oo_ie_vo.al"'s 2. :\~ ~z~e.n ~-:Î:er 00,n puntcnverdaling, hoewel 
c1G Ooicv:1.ars alles· :t.3.1 t_";GV8n ob_ J:i0t ·2.}ill' f.c leiC:inJ- staande Dolfin 
bij: to benen. Het belooft ih 'ioc\or ,;ovnl to rraan· spannen. Lot op Ce 
-:ewi.jzi·-:de ac.nv:insstijd. ,~ls_ voorr.c.::istrijd van Lcns.l: Dus om 12 uur. 
kgns 5· ()ritVa.ogt ·oa 2 Ultj:-. ÇC_l"ë-ritc.s. Voor doz0; ,ymC:5.-trJ.jë stan.t _vo9r 
fons onorn vo:il op h::t· spèl'/ Bij een nederlaag loert het· èeGradatie,.. 
spÛQk .. <l!~r r.1hét \1cràcn [;'O\~onn-~n, t0n kost3 van nll11s. Als U de rjel 
r,róco.irc situ:J.tie èckijkt, zult u··!:!ot hbr• cu roerend eens zijn, , 

, E0ns, .r,--:'o ;Lwtaorndr::1;or, 10 ;:;esp. 2 pnt., hierboven -;,esterkwartio"r 
n:Jt 5.uit lÓ-i-;JC:strijC:on en c"an Colorit'.ls (tc3enst:1nè.or van Zondag 
n.s,.) .c1~t 7 ·jilllnté:!'1' uit 11 riccistrijdon. 
Lens .6 s.peolt in• Monster to,;on RKSV~l 2. Hot zal moeilijk r.orden, 
cia':r· ro durven te hopen op eun puntonverè,ü_inG· .,, __ .: ·1. .• ,· 

Lon·s 7 ont1.<ane:;t DVC. Bij een overwinilin,; 'is Lens vr:ij v:ol z_eker qe 
doe;radatio ontlopen. ii\"ë \'1otcn, wat de veteranen kurinèn pris toren. La
ton no hot dc.n maar ook bij eon overwinnin;_; houden: :·o · '·'0

••. - • 

Lens 8 tenslotte gaat op ,bezciêk bî',t '0ranjo 13Iauw 
0

àar1 ·ue Schir.ö:ilv:o)_;. 
Eon krnchtsverhbud.ibe -is oàailiJk ·te t_ri:ikbn. Liten· i·;e· hot é.an • :J.ar 
bij oen puntonverèelin1i h,;ui'urr. ·. ':; · ·.·. ·., .r·a · · ·--·"'-: 

- r::. .. ! .. ~.L: · .,, •. ~ •. -- · ·•· .; :_··nbà. :..:··:_. __ ~-.-
Vnn hot wedstri-jrlfron't ;: .. ,·:,, Dit k<Jor·'Juniorenfroi:i'tniouws.-
Lens 6 beha'l.lGC· ·~ ,-ozi:,n ·het' ,3i:'.!J:to--0voj:'wïcht - . è.?l\: i;ro.['.jère m10rwinnio6 
op VVP 8. De, ~,cdstrijä kr;an quu· peil niet· boven het 'drûilerigë·van ê:e 
~eflGn.uit. vóór de rust krec; önz'~: kèdpcr p)ig' tfo~ ·eèns.,v:at te doen, 
dao.rna had hij volmc.aktc rust.· Eerst~v),nk vóór-cis II thee" nac.1 Lens ge 
leiding.door Nol -Janssen."'Do· tr1eBé'.è hel.ft èenzelfde spelbeeld. Het 

:,:rcrd 2-0 door-Ka.ról,iian Velzen enivlek v,oar tijd bepaaiä_e Vervaart 
~~-- ;indstand op 3-0. · 
Lens lQ hcrst:ilde zich vnn f,o nedorlaé.i; ·tQgen IiHC. Lnakkwartfor ,;ë,ï-à. 
nnar een •ro[;el• ntige 5-l·~nQ~cri"[:.ng ;0Sp00lt;'t• h_'· · ' 
I::gns 11 behanlöe na eon ·sl:è'chtcÏ··Vieds·llrijd èèrî liënauv1ce zer:;e op Duno. 



D0 ee·:·st::,_.helft - • et uind moe - een croot Lens-overwicht; doch è.o 
,;r.:ocnzw:ri:.on· na.'Tion miè.:':01s oen houçlpare strafschop de le;iè.ing. Theo 
i:ïoofnGÓ:>l zèrgè.e ervoor, èat met 1-l gedraaid kon rmrdon. Na. rust 
,!c.s ,;6or hot eerste ,morè. aan Duno: 2-1. Dit word Lens toch te bar 
en C~J1:.'zij Hans Bijstervelc: kon ,ie •;•cé'.strijc'. toch nog vnorr'.olig · 
r.~r.1cn cl'_;csJoten (.3-2). . ...... , 
L,ms 12 lovorc1e o,m keuri.:;o prestatie door hot sterke R. V.C. __ J;iJ.c;,_i)hts 
4 coi,ls ~.:,;_;en in zeven vooreaancle r•edstrijèen) mot 3--0 te verslaan. 
Hot. ~J~.;in ]W.s voe>r rt. V .C., r.l'!ar onze vcrC:ediging :,tonè pal. Onze jon
,;o:1c ,:•:':.:m :10t initiati-ë:f lanczan!aaan over. on·1Jet suksos: Ronnie van 
' .. :-.s :-6.1 ::m Leo van ~e Volde zoreèen voo.r· 2-,-0. Na rust bepaalde van 

:n.s:_:.:;~,1 (:) einl.stunG. op 3-0. . .', 
~g klopte in. een slechte r:eèstrijc: GDh r.iet 4-0. Een ei13eJ?, __ in::
z;,t Vl',n een ::or GD/i-)l;icks zorgde voor 1-0 ruststand, De tweede helft 
m:1s (o i1Clft van invaller G.Ku_ipors. !:ict een hattrick zorgde hij 
voer c:0 oindstanà. Gezit;n hot ~vcrt"icht hacJ :':c zerre voel erotor • oo
t~n zijn . 

• P,iOGRu.~_,, SENIOREN VOO.tl ZOi'iDt.G 28 liiAART 1965. ? 

2.0(; tLr Lom, l. - Postalia Veld 1, geb.l, lok.6/4 

• 12.tlo uur 
12_,.00 uur 

2.0b è.lUX 

2.30 uur 

Lens 2 . - vrij 
RVC 6 , .nens 3 
Lens 4 ., , : .:. Oaievnars 2 
Lens 5 - Celeritas 6 
.nKSV!~ 2 ' - Lens 6. 

11 Ireno"-sportpark, Rijsldjk. 
Veld 1, :ob.l, lok.5/3 
Velè 2, geb.l, lok.5/3 
Choorstrnat nabij R.K.-kerk 

12.00 uur Len.a·.7 ·.. . - DVC 3 
12,JO· ·,mr · Or.Blaur: 7. ~ Lens S 
Di:: OPS l'i:JL INGE!ü · . 

te t.1ionster 
Vele' -2, gob.2, lok,5/J ··
Schim~elweR 200. 

Lans 1 : C .v/d Beek,H.Dietz,G.Kc'llper• an,H.Hnket,ii ,Hanscn,H.Roo.duyn, 
17. Venècrbos,,'i ,v.Eyëicn, ïi,Verheul ,G. Verhaar ,L.l!enc'richs, 

Lens 3 : 

. . 
L2ns A: : 

Lens 5 : 

Len~ 6 : 

:aas.: R,C:e i'iaart,J ..• v .Dijk,l.i.v.Zilfhout. 
G .Halle.cm,!! ,.NiGur!enhoyen ,l\,.Rooç bol ,R.Blok,C .Pee tera.,L. Rie

. men,E'. ._B~ghouw:t,J. v ,Kleef ,-ÇJ,J,q_oy,o:,t€,:!,n,B. Steyn, N,.Drn.bbe. 
· ~: B.Henc:richs. Leic1er: Dhr.Rie• on Sr • 
IJ. Suykerbuyk,C. Veldink,L.Hanssen,F .v .d .Beek,A. v-. Egt1ond, 
J ,i.'leijor,P.Schulten,J ,Brussel;F .,mbben,L.Janssen,N.de 
Gruyter. Res •. : J.,v.Dissel •. 
i,. Verbarendsa ,1:1,Dnvis ,J .Brocharè.,lil.Heerschop,F. v .Dijk, :. 
J. Voldink,J·.v:.Bussel,-G.Jehee,J .Jné;er,NN, à.de Jong. ~: 
J.Drost. 
Th.Sµykc,rbuyk,T"n. v .Domburg ,F ,Duyo,F. Vcelbehr ,J .Holt,A,!U.ein 
Breteler,R.Gelauff ,J .Groenoveld,J .de Boer ,G. v.Bijn:in,J .Hel-
wig. ~: T.Keet. Leider: Dhr.H.v.d. Velde~ 



Lcrns 7 : A.Blok,J .BOOJ,:i1~r:ol,J. v ~ :iosting,E .L~~~:Jqnstein,H.-Naaste:04·, 
i'.-. v.·,Luxe!:lburg,H.. ,,üstof eld,R,B::icker ,i, ,Hoppenbroumirs ,H. v-. 
1ftestin:]. Res.: J.Drost. · 

. ' '\ . 
·:·Lens: B : 

~-•. 

· D. v ,Liashoüt,ri. v .d.LC!an,A,Poels; li,Buys ,i\:Barnhoorn,F ,Bier

hof·,W·.Ec-.~rs ;C. v .d.Geld,H.Lnu .. ,"J. .• v ."Schio ,z.Ja.nsen. 

-------------
AFSCHiUJVEN:· Vrijè.agavond vóór 21,00 uur bi'j Dhr.L,cce Boer, Noorder-

·: ~ :.:.,_, · zi.jde__..53 ....... , _t:;.aec:l"' • .....c66=.Sa.a6 •• ""6"'9-=-· _____________ _ 

'V00HLÖPIG· PROG11t.:'.c.,, V0C,t ZOiW,:G 4 APRIL 1965. 
· Lens 1 - vrij 

12,0C m,r HW 3 - Lens 2 
2.00 uur Lans 3 - Vredenburch 4 

12,00 uur Vreè3nburch 5 
· · 12,00 uur Gr,'.it· 2 
-12,00 uur Lens 6 · 

- Lens 4 
- Lens 5 
- h'0stJ.ri..nclia 

12,00 .. uur ,i.AVA 6. - .L~ns 7 
12,00 uur-'·L~ns 8 - Velo 9. 

---------
DENKT f,iJI LBGITL,,{,TiiilE',;IJs I ! 

VE.il.ZOEK: ~ · In v~rbt~.n::: ::ict h:Jt drukKc progr~ml:13. vnn a.s. Zonë.ag ver~ 

- .. z·•ekt r•o 2C0 èo op;~estclde spelers slechts in uiterste 

nondzo.::1k o.f te ~schri.j v~-n. -!... 

: • .. ECO. 

============,-=a;====::' ':á,_i;;:_ ======= 
P,WG .. L',I,; ;. JUl'iIOiU.E 
12,00 uur Lens l 
l,45 uur Lens 2 

12,00 uur HPSV l 

VOO!i ZG;s:JAG ,23 f,E,A.·i'î ·lj6~. :'.·'_·:. 
- /llO l · G.2,r,.6 4,-V.J; 
- VVP 2 .. : ... :G;2,L,6/4,v.3.,' 
- L:ms 3 Terrein Zui:lorpnrk. 

" 
DE OPST.:;LLINGEN: · · · · 
Lens 1 11. v .cl.Lcctiw,·.,. Verb·o.rendsc,D. v .è .Stocn,P . .Schauton,H.~~cs

kcr •~ ~Verhaar ,G .R;'l~phor_ ~t,J .Enr:;lebert, C: v ,Baal 1c .v .E(lfilond, 
J .Hoins.· Ros.: J .i,Jié!dolc,orp (2x),Th.Bruins (2x/, J .do 
·\iac.rt (~2:XL ..... Loider: Dhr.k.v.Gastcl.. · 

Lens 2: J-.de l',ctdrt '"{2x) ,H. v .Leµr,J .Groothuizen,C. v .Bohac• on, Th. 
· Brtiins ~2x},Nl'l,It.do Groot,F. Straa.thof ,J ,Luk.'lss0ri;J' .,11iddel

dorp (2ii:'),D.Brnndenburs. (2x). ~: N.Koot,R.v.i.l!:kor. 
Lei(1or: Br. 'l'heoticus. .. .. . · . 

) 

'4 

R.BruG;;o• 'lns (2x ,11;.Brocke,G~IJscbrnnds,J ,Janss0n,E.Doge-
nor ,F .NJocko,P .H0lvons tcyn,G~Crn.r.i,'.l, \'i .Eykelhof ,R.Branc\on-

. bur•,:;,J';Johoo. ~: J .v.Dissel·.· Leider: Dhr.,,l.lfaocko. 
Srr:nonkodstf·,11.45 uur insrrn~ HPSV-torroin. · 

---------



PROG.t;,,;~Ji, JU,ilOR~:; VOOR Zt,TE:IT;t.G 27 iJi'.,'ilT 1965. 
J.I❖; u-,,r c.s. V.D.5 - Lens 5 Terreï'n S.E.l>. ,· BrnsMrs-

2.30 uur 
J.~5 uur 
2.30 uur 
3.45 uur 
2.30 uur 
2.30 uur 
3.00 uur 
2.JO uur 
2.JO uur 

Dio H:ighe 
Lena 7 
J,J)C 17 
Lens 11 
DHL 15 
Quicl, 15 .. 
JVGt: 2 
i.cns 15 

5 - Lons 6 
- \fostln.ndia 7· 
- Lcnc 10 · 
- Gom1 3 · · 
- Lens 12· 
- Lens lJ, .: 

.,. _ ::,_ Lenss 14 --·---·· -.- · 
- Rijs,üjk 11 . 
- GDS 12 

kaC:e, Delft. 
TeITei°n wns G.l,L.5/3, V.l. 
G.2,L~6/4~ V,2. . ·-· --

" Terrein Zuiderpark. 
G.1,L.5/3, V.l. 
Tèrrein Bras sers'.iade, ··nelft. 
Tèrrcin de Sav .Lohnianl'aan. 

-Terrein· ·Ockenburglî;---··0
•• 

G.l,L.6/4,v.2. 
G.2,L.5/3, V.J. 

DE OP,)T.~Li,IE. ... ...,f: . . 
bm.Q.....2 :i.Bru,:;r;e•a-:,.ns (2x) ,,,1.v.Veen,li.VerheugcJ,Th.Bruins (2~) ,H. 

;,othkrans ,F. v .Bohcemcn,R.Eykelhof, Th.Broéhard,j .CopbGn, 
li.Bran::bnbur,_;,D.Branèenbur,J '(2x). rtes.: A.Duym; Loièer: 
;Jhr.C, v .d.Beok. Sa::ienkot.ist: 2.45 uur Velu1,eplein. . 

Lens 6 : H,Z,~berts,T.He:,rschop,J .Nuyen,H.Syykerl:uyk,J .i.,clling,R.v. 
B~hee::icn,C.v. Vclzcn,NN, t.,.~anssen,J. ;·,cbbcn,C.Vcrvaart.· 
J.{cs.: A.Kortek~as,J.de Jöhgh. Leiêe,!:_ Dhr.,\.Janssen. -· 

Lens 7 : L.Vcrva~_rt,F.èe ·:-inter,J.Hclt,H.VerbarGnèsc,P. de Bruin, 
L,Jun,.:schliigGr ,i(.Blok,H.1'1ejan,G .::jtevens,J. v .a.i.ey;R;f.11-

. not. Rcs.!.:-F.Herremans, Leider: Dhr.A.Blok. 
Lens 10: ,~ls bckcné'. Ros.: J ,Bijstcrveld. Leider: Dhr.J .Borsboo•• 

Sc.::1,:mko• st: 2.-- uur ingang A.DO-tcrroin. . . _ 
Lens ·11: il,v,Berlo (2x),J .Schom-1,C.Grimborgen,B.Lustenhour:er,B. 

Kool, H. Ovcrbeek,B-.Hc:,o;:evcen, A.fü:!.':t1;>_rook:;P .1:iurRés", TJi,;_If--iëf-
na,;ol ,A.Bildcrbeek. Leid~: Dnr.P.Huis. · · · . 

Lens 12: B.v.d.Lens;A.Tinncnbrock,P.de Vrics,L.Huis,F.v.Bar,gqr:i, 
L .(;c J on;_;h ,H. v .\iasser:i,H. v .Hulst ;n .Eg,,crs ,î,I. de ,\i t,L. v .è.. 
if~l,:c. Ros.: G.Bruinsr.w .• Lcië.er: Dhr.G •. v.d.Velé'e. S::ua:m-
Jrnr1st: 1.45 uur ing::m; Lens-terrein. . 

kns 1,1: C .Groen,G.Duives·teyn,it.Kra~non,A,Boucliicir.,A, v .Ess'cn·;3;· 
v "<l.Sp:r-:fr13, Th.J ansson,P .Klein Br0telei ,I;.·.Jchce ,i'. ... Fai tz, 
G.Verv'i'.nrt'.<ilei::;: R.Pcters. Lciérer: Dhr.J .SchoU'ë', Sanen-
lmJst: 2.00 uur Ha,igt!og hoek Thorbeckelnan_.. , 

Lons 14: P.ï.iil tenbur:; ,H •. :.mnkcrs, C .La.,11ot ,H. v .. Domburg ,R.Bo[;iSch, Tb. 
Th'.:>masson,B.èo \lrics,T .Hoek;P·.Manc:ers ,G.Kuypers ,c .Blok. 

•iioS.: :J .K.~.n..nèorp. L0ièël': Dhr.A.Bogi"Sè~. Sarnonkomst: 2.15 
m:r in,;::ing Lcns-torrein. ····:_ '_.. . 

Lens 15: R.v.Berlo (2x),l'l,Hokke,P.v.Dijk,P.de H,;an,r,.Scholtcns;J. 
5c'.1elbroek,M.Koppcinol,F .Klink,N.de Vries,A. v .d.Ley ,H.aient
j0s (N.d.o Vries kan állecn · spelen als hij ·,.;o;r vrijdag pas
:?o·~o I s· inlevert). Ros;:· J .Demèyer. Leider: 'Dhr.C .Kras • . -~ .... 



Lens 16: &. v .d.Drock,P .iiroo,;:,r, T .Sch• i tz,C .C:c Grnnf,J .Schutlc ,C. 
v ,Doolon,H,Hoofm,1001,Th. v .,i.Kloy ,R.v ,:':.iioor,E .Co Groot, 

·_·J.Ja.nsscna. ~: G.Vr3:ècvcl::".. Lcic'lor: Dhr.L.v.Hulst; 
----------- .-· --. 

PROGH!iH ,A PUPILk,I,; VOO1i Z!.TE.tD!;G 27 .. iU.,,T 1965. 
1./45 uur VC5 P 1. - L~ns P 1 Terrein Docle• svo.o.rtv:eg. : 

G.l,L,5/J,V.l. , ... 1,45 uur Lens P 2 - imve P 1 
. G,2,L.5/J,V.2. · 1.45 uur Lens P 3 - C',P P 1 
G.2,L.6/4, V,3. 1.45 ·uur Lons P 4 - RVC P 4 

1.45 uur .'Vc:rburch 5-: Lens P 5 
1.45 uur ·ao.v,:,. P 5 - Lans P 6 
ii1 OPSTSLLWG.N: 

Terrein L0yr10g. 
- Zui~:arpnrk 2e ged. 

Lens P 1 : P.c~c Hr-~~n,L.Ec::;borts,H_.Hoe:l'n:J.gcl,P.Ho~rer.1n.,C.Schrov0r, 

Lens P 2 : 

Lons P 1 : 

Lens P 4 : 

Lens P 5 : 

L,,ns P 6 : 

G. v .C:.. V::::16c ,F .DiG$olC:orp, T .R0soc~ihG.rdjo ,F .Cobben,J .Dis
SGlc~orp,H .Licfforing. !l:;s.: P.Hop. Leiöar: Dhr.h.v.Gc..st.:;l. 
ë.,r . .cnkoc:,t: 1.25 uur op hot Lons-torrelin, 
H .• Boo ,H. v .Borlo,H .Ri1:1<:1olz·.-10.o.n, T .Jungschlät;er, C .Bloks, 
R.Kookc, ·., .Znglebort ,C. Stapel, B.Kloin Brotoler ,P. Vorhoo-
son,P. v. Do0vcre:n. ~~= H.I•ilcorshoek. LGic.or: Dhr.L. -
Pin!rne. 
Th.Boo• s ,P .Hcym:m,J. v·.,:.Enèo ,J .Keat!!ln.n,F .(.e Kleyn,G. 
Tro• :nolon,H .Pechlcir ,H. \ioutorG ,:a.. v .d .Horst ,H. v ,Dn.<:1 ,C ,Bl"ora. 
Ros.: J.i\ssc1~1l!!l. Lci6er: Dl1r.J.v.d.Kn~1ap. ~ 
T~1. v.~~- t..ardno:; ,l{ ..... :u t:;rs ,C .Groon,F. Tounissen, 1(. v .d .H;J.[3, 
H .Sci.rn.::tl:..,G. v .Doolon,F. Vo-Jron,F .c:o Vos ,B. V'.lrschoor ,il, v. 
Gorlru•• ~= R.Ass0l• :,n, Loid:.r: Dhr.G.Kempor'.lo.n, 
P. v. Dor.1tur :: ,R. v .cè. :.io<Jr ,A,Borst ,C .Visser ,J .nel venstein, 
P .Booas ,L.Cnz:i.ndor ,B .H0efno.3el ,L. v.d. f;!ocr ,B.Co H~.as ,P. 
v.d.Stocn. Res.: i•J.Tcunin. Lei{1cr: Dhr.G.v.d.St0on. 
So:rnnko• st: 1.00 uur ing-in::; Lons-torroin. 
n. VïnkJnr:.toyn,H.Schutts ,J. Th.Koo'tt!lo.n,C. v .rl. he.rèvmc,P. 
Verschoor ,C. VcrsDc1:.ut ,il.h· e VriJs ,J .1,H3Jors ,J .J nnm.::a t,C. 
Luctcnh'.1U'.:cr,L.Vcrsp:::.tinc1onk. i{cs.: G. Vink. LGic1.or: 
Dhr.J .S• i t. Saé1onlcoë1::it: 1.20 rnÏ;-hoofding::m::; tJJO-tèr-
rein, 

!.TTZi\TIE JUNIOr\Ei•l EN PUPILL'.iN J 
!J'.SCiU.IJVIi.iG.~IJ: v;:,r vrij::'.c.GD.Vond 7.30 uur a,:,.n èhr.t..v.Go.stel,Tor.io.

tenstr:int 166, tol:. 33 ,99.00 ( telefonisch all•3en 
vrijdo.gavoncl tussen 6.JO on ?.JO uur). 

;,egons te la.ut :u'schrijvon krijgt J .do Jongh één extra rcservebcurt. 

LE'r OP, PUPI11'3I~ ! Hoo,!el iedere pupil ,1oc.,t, ,,at op zator&ag nie-



,, 
' 

JJC!.llt1. vóór kwart over een op ons terrein mag zijn, r.ioeton wo vieke!iJ!re joneens. ,1egsturen, dio veel te vroeg naar binnengaan. Omé'at ,m!!I'schuuinge.t:i. niet blijken. te helpen, zullen we reservebeurten • octon uitdelen. Do eerste slachtoffers zijn J.en R.Asselman,P,Hop, R.lfaershoek en u.Teunis. -·•···- . Donk erom, het doet er heleèi:Ïai niets toe, of de fietsenbèwnker goedvindt, dat jé .naar binnen gaat. Wij h,:,ué!en -ons. alleen aari de tijd, Op uoonsdagrnd.ddag geldt hetzelfde, ma'.l.I' c?an mo:,t je tot twee uur buiten blijven. Omdat het lastig is voor anderon, alB iedereen oJ hot bruggetje blijft staan, kun je ;;e-1 je fiets· in•de stalling · zotten, maar niet verder dan do fietsenstalling. · 
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D E L E N S rl E V U E. 
iioekbÏad van de a.K,V.V. "Lenig en Sneln 
Onder redaktie van: P.Burghouwt,F.v,Dijk en A.Pools. 

Do: 1 april: 
Vr: 2 april 1 
Za: 3 april : 
Zo: 4 april : 
i':la: 5 april 1 
Di: 6 april : 
\îo: 7 april : 
OFFICIE1L: 

J8e Jaargáng No~ 31 31 matU"t 1965 · 

Lens' Zakagenda. 
Juniorentraining;
Soniorentraining'0l J ! 
Jun.6,10,11,12 fa/m 16; Pup,1,2,4,5 en 6. 
Son,2 t/m 8; Jun: 1,2 en 2• 
Klubavond. J 

Juniorentraining. 
Seniorentraining; pupillentrainina. 

.,.. Nieumi loèon: Ho,468 J .Th.SchouP. Sleedoornstraat·24 
In ball,:,tago: 
No.39 J-.R.Botter 5- 5-1940 
No.40 J.L.Duivesteyn 16-3-1954 
No•41 B.J .Osse 31- 7-1948 
No.42 P.F.de Jong 27-4-1945 
No.43 G.Golpa 9- 9-1955 
No.44 S,G.A.van der Vegt 12-2~1954 
No.45 R.B.U.van den Steen 20-3-1955 · 

Vaillantlann 34 
Kepplerstruat 146 
iJarconistraat 43 
,\,elis Stokelaan 1017 
1,ielis Stokelaan 71"2 
Edisonstraat 104 
Nunspeotlaan 303 

• Nieur;c donateur( trice): No.327 A.Luscuerre 
· · · No .328-. ?,1>vr. A.·Botter-Lelyv_eld ------------------- ' \ïegens ,mngedrng tijc'éns de wedstrijd Laakkl'.'.i:irtier 4'- Lenig en Snel 

2 op 7 maart 1965 is H,Jacobs tot 15 mei 1965 geschorst. -
Wegens V1angedrug tijdens èe ·wadstrijè Laakkr;artier 4 ·._ Lenig on Snel 
2 op 7 maart 1965 is J .Zoet ingaande 8 maart 1965 geschorst· tot Lè
nie en Snel 2 drie bindende wedstrijden z_al hebben gespeeld. ,.. 
i'icgens ,mngeèrag t:i.jäens de wedstrijd ,Lenig en Snel 2 - V.V.D.2 juni
oren op 28 maart 1965 is J.Lukassen ingaande 29 maart 1965 geschorst 
tót.Lëïiig en Snel ? junioren vier bindendG 17edstrijden zal hebben ge-
speeld. - _______ Het Bestuur. 

Uitsla;'(en van Z~tcrdag 27 en Zonda;; 28 • a2rt 1965, 
Senioren: Lens 1 - Postalia 1

1 

i"0:-1 Lens 5· - GelGritas 6: 2-6 
RVC 6 . - Lens 3 : 3-2 RKSVl,l 2 .:.. Lens 6 : 2-5 
Lens 4 - Ooievaars 21 4-5 Lens 7 ~ DVC 3 : 3-3 

_JuniÓren: Lens 1 - ADO 1 : 2--1 Lons 11 - Gona 3 : 5-0 
Lens 2 - VVP 2 :11-0 DHL ·15 - Lens 12: 0-4 

•:.,,. ... . . •,:. 
HPSV 1 - Lens 3 : afg,Quick ·15 - Lens 13: 1-2 
ÓSVD 5 . - Lens 5 .: 2...:5~SVÎ::lii•2 - Lens l4: 2-5 
d:i.è Haghe 5- Lens 6 : 1-5 iiin~Ï5 - Rijswijk 11: 1-1 



Lens, 7, - \';estlandia 7: 7~1,_, Lens 16 - GDS 12 , ·.: äf-g. 
• t.DO 17 - Lens 10 · '·: 4-1 • 

Pupillen: VC.13 1 ·:.· :. - Lens ]:_; ,0-;-4: Vercbutcll·, 5 - Lens, 5,:, .afg. 
'.Lens 2 ' - .RAV A 1 : Q"5 , RAVA 5 - Lens 61 0-0 
Lens 3 - G'iiP 1 : GYiP n.o; · 
Lens 4 - RVG 4 ·--: afg. 0 

" ,, 

V/,Hlil: , ~ 
l:loehten wij enige :naanden gelèi:ien b;richten over de priesterwijding in 
Brazilië ·en later· over ·èe thuiskomst: vàh. ons '2.m1 .ÎE!liorlid Leo, Gloos
torman, - thans kunnen wij melèing 1makèn van zijn aanstaand·vertrok om i 

/ Brazilië, waar hij zijn laatste 6 stud~ej aren, doorbracht; zijn eigen-
lijke arbeid aan te v,rneen. · , · •· . · ·· 

· • · l'/io behalve· dé goede 'r:onson- à:an"Pater Loo no:; iets D.lidefs -,;il:meagevon 
kan dit doen via het gironl!'.!lmer van onze penningmeester:- I)it-girprn.rn-
mer is: 336711.. ' 

, -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Ui t de Ziekenboeg! Gerard Ke• perman brak afg,üopen Z~~dag. oen ·sp\ar'i;jo 
in zij n--voet "oh is enige weken ui tgesèhakeld. 
,,o r/Onsen Gerard 00n zesr spr,9dig herstel! Bui ten onkole. "m-a;,klopers" 
-verdor iaen 'ineldingen. ·., . · .. ~-. .. -o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-

. ·Doo; hot ·ge lij ka spel te6on '."/ippólder on èe neder lang van Lens· nfgelo-
p,m, ZonGr.r; is Esdo kr.mpiocn gouordcn van Co 4e klasse' D; ' ' 

-·Lot t:el: cn5osln6cn kn• pioen. Wij i"elicik,:çeri Esdo _c'.:m_ ~ó:i: v1111·harte 
met C:oze fraaie prestatie on v:ënson "hÈm voèl ·sukses in de -Je kJ.as. 
PROGRi>I,~,-;,; SE!~ IO,IBN VOOR ZONDAG 4 · AP.iïI!. 196§: . 

Lens · 1 ;.. vrij 
12.- ~ur- H.V.V,3 - Lens 2 
2.- uur Lans· 3 ·...:..-vroèenburch 4 

12:-- UJ!r Vr0denburcl'î5 -· Lens 4 
12.--·uur Gr.f/it 2 - Lens 5 . • 
12 .~- ·uur Lens 6 - r;estlandià 5 

· 12 •-:- uur ·ilAVA 6 · - Lens 7 
2.-- uur Lonii · 8 · - Velo 9 

DE OPSTELLilfüI!.N: 

· v.Hogenhoucklw.n. . 
· Veld l~Geb.l,Lok.6/4. 

Vredenburêhweg. · · 
Noordr:e,:;, Wateringen,. 
Veld l,deb.l;Lok.5/3. 
Zuiderpark •• . 
Veld 2,Geb,2,Lok.5/3.-

Lens 2 R,ée r: a-~t,W ,Stoové;H;Ke• per,B,Hondrichs,N.N. ,J. v .d.Knaap,J .l 
Th. v .kleef ,11°:v ,Zilfhout,J. v .Dijk,N.N •.• : Lèider: . Dhr,L •. :te, Uey. 
G:Hallsen,H.Rcodbol;R.Bloic,J. v .Kleef ,C.Peetors~L .• .iü..è;;ien,J ,Wi· 
tini;,F.Burghoui-:t,G.Looyêstein;B.Steyn,N.Drabbe. 1les.: J .Meye1 
(2x). I.eiC:er: Dhr.Hienlen sr: _ .: ; · : • · · --

Lehs 4 : Lî.Sufk8:r;-buyk,C. Veidink,L.Hons~8n,F. v .a .BeGk,P. Scb.\:!lt~J.H:J .TuJeyE 
, (2x) ,J .v .Dissel ,'N,de Gruytor ,F. i.'ubben,L.Janssen, ,i.Burghour.t. 

Lc,ns 5°: . A. V:erba.rencise ~J:Brochard ,M,Heerschop,M.Davis ~P •• v .E@llond ,F. v. 
Dijk;P.Burghouwt;G.Jehee,J .J ager,J, Veldink,f,·.de Jon&• Res.: 
G. V .Bij hen~ ' ;J ,, .. • • 

.. 



Lens 6 Th,Suykorbuyk, Th, v ,Dombure,F .Duyra,F. Veelbehr, T .Keet, f" 
Klein Breteler,J. v .Bussel,J .Groeneveld,J .de Boer,J .Holt, 
J.Hel~ig, ~: J.Drost (2x). :Wider: Dhr,H,v.d.Veldo. 

Lens 7 , A.Blok,J ,Bom,A .Krol,J. v. ,iesting,E.LÓY1ens tein,H.Naastepad, 
A, v .Luxor.iburg,R, :.üs tofeld ,R.Becker ,1,.Hoppenbroum;rs ,H. v. 
Westing.~: C.Kras. 

Lens 8 D. v .Lioshou t, ';/,v. d .Laan,A.Pools ,,1. Buys ,A .Barnhoorn ,F .Bi0r
hof ,ff .Egrers ,C. v. ë. Gelci,H .Lau, A.v. Schie, Z.J o.nson. Hos.: 
J .Drost (2x). --

VOORLOPIG PROGil!J,,cf, vo .. a zmmLG 11 /!PRIL 1965: 
14,30 uur DONK 1 Lcms 1 2,- uur 
12.- uur Cro• vliet 2 - Lons 2 12.JO uur 
12.-- uur H.D.V. 3 - L<Jns 3 2.- uur 

Lans 5 - ·re ,:erve 3 
TEDO 3 - Lens 6 
D.H.L,6 - Lons 7 

2.-- uur Lens 4 - Rijswijk 5 Lens 8 - voorlopiG noG 
===-==----~-------------~n~i~o~t~s'-"v~nst"esteld. 
,,IEDEDELfäQ:: G.v.Bijnon \'!orët 2x als rosorvo-spolor op::est13ld Im,~ens 

niot-opkor.ien bij Lens 6 zonder afschrijving. 
AFSCH;iIJVl,iG':;N: tot Vrij('.:'.,?;avond 21.00 uur bij Dhr .L. äo Boor, Noor

d_,rzijé:c 53, Tol. 66,86.69, 
~ DRI}:Gt:~JD vE1lZOEK !.AN AIJ.iS SPEL:1lli E1\; JE3l.:.iV~S: 

Ook c..s. Zam~D.'.l :·c.s er weer con zeer èruk prngrtl..l'l '.3., t~ls gevol3 van 
blcssuros o .à. is een =--~a.nt~l spclenCJe lcèon nit:;t in (;3 GGloscnhci<l 

• uit te koraen. Or.i toch c:iot ko• plete elftallen in h:;t vclC: te kuni10Q 
verschijnen, y:orê.t drin;,;om, verzocht lbfst in h~t ,,oho:.,l niGt cS t9. 
schrijven. 

Enkele ;vcë.stri,j cJversln::ren (senioren). 
RVC 6 - Lens 3. 3-2. 

i!:CO. 

Het is Lens 3 niet gelukt .Jon ovar,1innin,; te bohalon op 1{,V.C, 
De gastheren speDld~n vo·.;l sterker c":an in de thuisr;Gàstrijd on rJist 
Lens è'.mrc~oc,r beho~rlijk to intimic:oran. Ook het ,,-oluk bleek bapa.c.ld 
niet ann ~nz1,; k~tnt. Jo t~oalpunton :12n Lcnszij~°:'J v:rorè.cn :;er.1.:1.0.kt C:ncr 
Gorurd Looyestein na kouri.; aangeven van Frans Bur;:;hom,t on door Loo 
Rier.10n n3t con prachtir; afstanèschot. N'1 2 r.iaal zelijk te hebben co
!ilaakt rtlst "l. V.C. toch no,; in de b.::>.tsto r.iinuut é;o ovor,;innip:; to 
grijpen not .eon fotmlt §ÜUkki; dool;mnt. 
La ten rio vo,'r Lans hopen op con' slippertj o. Ora oen overwinning te be
halen moet ieë.erccn alles en ~an 00k clllcs voluit goven. 

-0-0-0-o-o-o-o-o-
HKSVJ,I 2 - Lens 6. 2-5, 
Einé;olijk clan C:o ,,.,rsto over,'iinning voor hot 6e in de korapetitie. 
Do ,'.l.chterhoeê.e m1.s soslot:;nor dan ooit ,m de vo8rhooè,o za;; kans zijn 
geschut op scherp to zcttsn. Na 10 !:linuton kv1nm onze oorsto tref.for 
door John Groonevclè, Do jon,wns hc.6Gon è.o S• 'mk opvons te pakken, 

Eon treffer van Rob Gelauff on nog 6~n van Groen3velL brachten een 



ongckcnc,c 3-0 voorsprong, bij {e rust. Na de thee kvm.'11 fä(SV!,i fel te,-... 
rui;; vcnëinc!l' de tegenpunten.<Lcns rook het -gevaar en trok wear ten 
aanval, hct1·;clk re sul t(ler.de .in een friüi.i• doelpunt, van dé- Boer, na 
cc.'l voorzet, van Helrdf,', Even voor ti5d-raqcht Lens· ook nor, een pcmo.lty 
110mon, ,:~ic feilloos door, Vesltehr t:!el'.'~- in~eschoten. < 
ills I,C zo terugzien op deze t:cdstrijd; • érken· .r,e.;, c'at"1,ens 6 hot toch 
ï!Ol kc:.n J -·o-o-=-o.;.o-o-a-'b-o-o- ~·-,.-· ;, .. 
D0 ov;;ri"·;; sonicr,rn in kórt bestek ------- .. , 
L•JnG 1 li..;t hot c;onig afv;eton te,:;on een ook al n5et i1~pöiiérenü Postn
lt:~. :.icF.il voorh0cè.es sprongen onbozoi•gd -mot· è.c ·d-ikwij·I:c::û:a'l:ió·' Jmrt:'.., 
sch o•• &n kr;inkslar; in de Lcns-achtèrhoec:e··zorg:le in dé 28::;te ili- · 
nuu.t voor :lut eni~o ~n V:innehde Pozt~lià.:..-dócJpunt. • Ê.c r1û.I'en: 250· L'G- ! 

zackors. 
Len~ 2 siJocldc niet . ! : 
bet1s_á t1D.'.)st in eon doelp;r.tri\ike î'.1eds·trijd ·•èe oer :lnte:i aan het hoog-
0ckb"ssccrc1c Oo:i.evast:..·s. No. 0en ruststanc' van 1-1 v;er_ç. na de thee nog 
3x ,,001· Lons·cn l.,Y. door c'e Ooiev'lnrc gescoord._ Fraris· \,'11bben hnd een 
z~cr :Jro:?uktj.evc t:tièd·1g on zorr;c.':0 ·voor alle Lnr..s-c:]oelpunten. 
L-:)ns 5 1-o:.::I. eveneons eon neè2rläag. ·vooral voor r·..1s t v:orë- er tot.:-.:nl .,. 
~1i.;::"G :.: .. ::rli ~:.wnrJtlVC ccvoetho.ld. -~n -<:~-~ voor ~en -- plee.; in degrn.c':atiei;e
v:::.~d Ï-i'.'. :Jon 4-0 acht::rstand bij rust b•Jam _Lens !'let 2 doelpuntep even 
toru .• v~rê'or k-:0a-;i het vijf~e niet. Celeri t:).s zorc0 de m:,t z0er rustig . 
cn-':]~ti~:!r~~~lijk voetbal tegen oen v10l bijzonóer i:1c.t spcilêhd~ L~ns-ploc·:-J~ 
v~or ~J,1 6-2 cint,stand. Dö"lpunt0n werden [;El'.:laukt è.oor Hans Veldink .. 
011 jun. ~J' c:rb:lrOnc:se. 
L~ns 7 e . .}.)lèo r,o punten r.wt DVC 3 in eéin bijzon(or slechte · e'.1strijcl. 
R •. ';üstcfJl::1, H. v. ~·:esting en A.Hoppcnbrouv:.rers zorgd.On- -vool' c'-?- -L~n~ .... doe·l
punkn. . . . 
Li;ns 8 zc~r:· zijn v.·e:~wtrij~--~E~~!nst· r!cgens torreinor!lstundit;hoè~n-

. -
Do topscororslijst. ij"og st0ods arin de, lciéin3 ·,iil V0rhe.ul (13 pnt.) 
met r,ls nr,-:1ste konkurrentc,n .Kr:,ns das c,n J •. l'ii ttfo:;,. icc'0r met 11 pnt. 
\d.::i Bur::,;hou,·t op ,Je 4e pln:its • .:,t 10 pnt. Dirckt hi\Jrachte.r is het 
c'rin;;cn --. -,iil v/c: Eydcn .9 pnt, Th00 van Kloef en .Frans iiubben ! ! ! 
(4 troffors 'ilfg0lopcn Zonc:cg) iener met .8 pnt. Verder schoot Gerard 
Looyestoin zich n011st Hans Zoet. AllGbci · nu 6 pnt. rijk. Op dit i:,o-
oe;nt v:or ';;;r 50,,n reële kan~iè'.l.tcn. ~, 

12.- u·:.r 
12-- uu.r 
lli-- uur 

JUNl O,tLN .VOOli '.WNDAG 4 APllIL 1965: 
VUG 1 Lens 1 Terrein ·Schenkkade .. •s_'.: ..... c:::;c.'.f. 
ODB 1 Lens 2 · " Terrein /J.bardastraat · · · ' 
HW Lens 5 (vrienosch. )Terrein v.Hogenhoucklii"a~:.'-

DE ÓPST2LLINGEN: 
!,ons 1 : i1o v .tl.Leeuw, \"i. Verbarenàse ,D·. v.d .Stoen,P. Schauten,H .t:loilker, 

J ,He ins ,G .R ,;nphorst,J .En1,lebert,C. v .Baal ,Th .Broch~d~·N.N; ~ 



fuls·.: C.v;Egmonc1. Lcidor: Dhr.A.v.has'ro1; S,:unenkomst: 
11.45 uur Wè-tcrrein, ·· · · • -'· .. 

Lens 2 J .• de :1,1art,lÎ. v .Leur ,J .Groothuizeri,c .v .Bohc.emen,J. Vcrh:i#; . 
. N.Kooj,,R.cie Groot,F .Straathof, W.Eykolhof ,J .!;iièdeldorp, · · 
G.Crama. Ros.': E.Di3gener,R.v.Akkcr. Lci:~or: Br,Thcöticus·. 
5a':lenk:Jf:fnt, . .:i" 11 '.4,(j" uur Thortockolcnn hk.Ln. v .M~erdervoort:. Len~.2 R.Brui;ci31:1áns,H. i, :veen,!!. V:,rheugd, Th,Bruins ,H.Rotbkrans ,F~ 

. v .Boh0c?Jon,R.Eykclhof ,A.Jan• sGn (2x) ,J .Cobbcn,H.)3ranc'en-
· 1· • 0 B .b" R'"h ()•·" .uU~6, , ranc,cn urr;. hQê..!.: .. v.oo _eemon 2.X • i@_~:-- · · ·· Dhr.C.v,d.Bcek. Samon!<o• st: 10".30 uur J1.c\Jaurug. · 

Pil.OG1\A);ii,.t, ,TUNIOiL:ti'_ VOOR ZATEimÏ';G°3APi:UL-1,2.65; ' ' L0ns· 5 · -. speelt op Zon·fot, · 
.:ï:.45 uur Lens 6 -· Quick,'Hopn (vricnds·ch.) G"l,L.6/4, v.2. 
2.30 uur dio Hagho 7 - Lens 10 Torroin Lens G.l.,L.4/6,.V,l. 2.30· uur 'Lo'ns il - ï,est.orlrnartier 11 G.2,I,,,5/3, V;2. 3.45 uur· 'Lens 12 - Quick 13· G.l'.,I; .. 5/.3,V,l. 2.JO· uur'. Celo::-it?.s 17 - Lens 13 Torri3il1 I.cywGg.· · 
3.45 uur Lens M. - l!DV 6 G,2,L.6/,1., V.J. 2. 30 uur FL:ir:üngc,; s 5 ~ Lon:i :i,5 Tor,·oin Sc:Laapv,o,;. · 
2 ,JO uur Quick 17 - Lens 16 Torre5.n C:n Sav .Lohmunln~.n. 
DE OPSTr.'î,Lil~Gt,l: 
LJns 6 : H.Egberts,T.Hccrschop,J .il)uyen,H,Suyko-rbuyk·,J·.ï,cllin.,;,,t,v. · · Boheomer: (2x),C.v.Vclzcn,f,.Kor·tek::èns,i"Janss0n (2x),J ,\ieb- · 

bcrs,C.Vcrvru:irt. R.cs.: J.'r>J J0nd1. L:!i·:0:i·: Dhr.t,.Jan:iscn. Lens 10: mot B.Kool i.p.v.Urutz. Ros.!.; P,r'cl Vries (2x)-.. L3i·.:or:• Dhr·.J ..B'oro qoom. 
Lens 11: R.v.Berlo (2x),J .Schom:,G.Bruinsma,B.Lustonhouv10r,H.Ov.Jr

back ,H .Bij s·torvolë.,·b,Hoo,.:ovcon. Th .l!oofnc.::·el ,P .idurkos, A. 
·LuscucrG ,C .Gri• b'.::rton. jtco .. : i~.Bilc"'.orbo..::k. Le1:5er: --Dhr ... , · P .Huis. · · ----, 

. Lens 12: 
Lens 13: 

Lens 14: 

Lens 15: 

Lens 16: 

uls voriee ,;13ek. Loi:~cr: Di1r."G.V.d.Volè'.c • 
C.Groen,G.Duiveetcyn,R.Kra.incn,A.Bouchier,ll.v.Esson,B.v.d. 
Sprong, Th .Jcnsson,P .Klein Brctclor ,A·;Jchao ,R.Petors ,G. Vcr-v:iart.' 1ies.: /1.Feitz. I,.;ié.er: Dhr.J .Schom::. Srn:ienko;:ist: 
2,- uur· Le,v,r,;cg hook fü:n,;olol•J.an. . . . . · ... : · 
R. v .Borlo' (:2i,;) ,H .Dankor;o: ,C .Lc.:not,H. v .D'1!:ltur;_; ,~, a,. isch, 
B,ë.e Vrios,Th;Thoaassen,T.Hoek,J.Kc~ndorp,G.Kuypcrs,C.Blok. Leir,cr: Dhr. A. Bogisch. 

·, ~.l'ül tenburg;J .Schal broek, ri.Scqà tcns,H,Hokko ,P. v.Dijk,P. 
11an~ers ,M.KpppencJl,A. v .d.Loy ,F ,Klink,J .I,oaoyor ,H.Rientjos. Hos.: N.de -Vries. Lciè,or: Dhr.C.Kras. 3.'lmonkornst: 1.50 uur Hcngololaa'n 'hoek Loevestoinl:,,.n •. 
E .v .c-.. Droek,P .Bremmer, T .:.och• i tz,C .:\c Gr:cr'.f ,P.re Hao'.\n,J; 
Schu_'tte ,N:Hoefnagel ,E.v .Deolon,Th. v ,è.Kloy ,E.ê.e Groot,.;. Janssens. fu/.ê.!.: G.Vr0doveld. Leièer: Dhr.L.v.Hulst. : 



Samenkor:ist: 1.45 uur Leywc,; hoek Hengelolo.o,n. 

ES:QGR!J(k',A PUPILLEN VOOR ZATEdDllG 3 APRIL 1965: 
1.45 uur Lens P 1 - RVC P 1 G.l,L.5/3,v.1. 

1,45 uur Verburch P 1 - Lens P 2 · Terrein te Poeldijk 

1.45 uur Velo P 4 - Lens p 4 Terrein te V;ateringen 

1.45 uur Lens P 5 - WP P 5 0;2,1.5/3, V.2 " 

1.45 uur Lens P 6 - GDS P 6 G.2,L.6/4, V.J;• . 

DE OPSTBLLINGEK: 
Lens P 1 als bekend. lle~: R.Kooke. Lei6er: Dhr,A,v.Gastel. 

Lens P 2 : R.Bos,H.v.Berlo,H.ilimoel1rnao.n,T.Jungsch1Üger,G.Bloks, 

C. Stnpel,F .Disseldorp, r: .Englebert,B .Klein Bretelcr, 

P.Vcrheesen,P.v.Doeveren. Res.: J.Keetmnn,J.v.d.Ende. 

Loiier: Dhr.L.Pinkso. Samenkomst: 1.- uur ingang Lens

terrein. 
Lons P L,: Th.v .d .f,archws ,R. \!outers ,c .Groen,F. Veeren, 17. v .d .Ha• ,H.Sch, 

G.v.Deelen,H.Pochler,F.de Vos,E,Vcrschoor,B.v.Gorkum. Hes 

R.v.d.Hornt. Leider: Dhr.G.Kemperman. s~~enkomst: 1.-- uu: 

Henr:;clolnan hook Leyi,og. 
Lons P ~: P. v .Domburg ,R. v. d .,;;o;r, A. B,rst,C. Visser ,J .Hel vens tein, 

P. Boo• s, L .Cnznnàcr ,B .H-;zfnn.E;Dl ,L. v. {.Ucer, H. èe Hans, P "v.,:: 
Steen.~: H.Schutto. Leider: Dhr.G.v.à.Steon . 

. Lens P 6: R.Vinkonst0yn,R.r;ie0rshoek,J .,\sselëinn,C.v ,d.Aarè\'iog,P. Vor

schoor ,M. v .Dorp,!.l. Tounis ,G. Vink,H..Assoloan,ii..Borckenkamp, 

L.Verspaandonk. ~: C.Verssoput. Leider: Dhr.J.Smit. 

I,TTÏ'.NTh, JUNIO~N EN PUPILLë.N ! . 
AFSCHHIJVINGfü'l: voor vriJcagavond 7,30 uur nàn èhr.Îl.v.Gnstel,Tomaten 

straat 166, · tel.3:J ,9').00 ( telefonisch allÓon vrijèng-

avond tussen 6.30 en 7,30 uur). . 

KE'r-OPKOLlitN: ,:eeons niet-opkomen in het n.fgelopan \;'oekeinde ,mrden 

H.Schutte,C.Vorsseput en F.Herremans t,;eemnnl cüs ros 

vo opg3stelê. • 

. Vnn h21-E0dstriidfr~nt (JuniorenJ. 
Luns 1 levor(:e togen [;DO ,mer een goede prestatie. Niet alloon wor::: e 

verdiend - r:iet 2-1 ge,mnnen en ha,, de score, l;órokend !lllflr hat n2ntnl 

doelrijpe kansen, nnnmerkelijk hoger kunnen zijn, ma-Jr er ,:ord ook ,:;c 

spel gelevorè en met een voortreffelijk enthousiasme gespeeld. 

Vooral in de eerste helft waron'çr talrijke goede kombihnties to zier 

Jnn Znt;lo!iert opcnt:e de score m:,t o.,n doelpunt "tegen de reGels" en 1 

Broehard zor.:;de voor num• c,r t<ëee. Na de rust rat":kte de achterhoede -

zoals gebruikelijk - eve.n aan het wankelen, wat ADO een tef;ongoal op] 

verdo. Tocnwerè. de zaak echter dicht eespijkerd, zcdàt de schaC:e ditrr 

tot dit ene doelpunt beperkt bleef. De voorhoede moest zich beperken 

snelle uitvallen, maar voerde deze.zeer goed uit, zodat ze bijzonder 

vnarlijk waren. De hierdoor geschapen kansen v,0:rèen echter niet benul 



dot het een kleine overl'linninG bleef, 
Bij-het begin van·c;3 wedstrijd van Lens 5 tegen c.s.v;p. lëëk h~t _er 
niet op, éat Lens oen grote (5-2) overwinning zou behalen. Met wind 
tegen k_eken we al snel tegen een 1-0 achters:tand. aan_ en wel maak.te 
R.Eykelhof uit aan prachtiee voorzet_ van H.Brandenbur1:i'. gelijk en 
scoorde J:.Cóbben uit een 3oede doofloopbal van H.Rothkran:;;, maai:- een· 

. 'înisverstnnè in C:e"'achterhoeèc betekende oon 2-2 ruststand: In áe 
t,1oeûe: helft mis Lens echter oppermachtii::;. D.BranC:enburg,Th.Brochard _ 
on een Delftse verdediger brachten de stand op 572. · 
Door goede vloc;icnde kombinatics ln cle tv,0ede h0;J.ft heeft Lens 6 een 
verdiende en· niet geflatteGrcie 5-1 overwinning op die Haghe behaald. 
vóór rust was het SDJ,enspel -te traag, zodat c'.e zwart.-viitt0 defensie 
tijdig kon ingrijpen. Uit eon goede voorzet scoorde Nol Jansser. vóór 
rust hot enige Lens-c;oelpunt. Een 0aeoe kombinatie t,i.:sscn deze spe
ler ea Ab Kortekaas w.,rê besloten' tJet eon harû on Ooolkeffond schot 
van laQ.t'ctger..oGmclG (2-0:)" Kort ·è.o.n.rop lanceerde hij Jos \{0bbcrs, ëde 
zijn snpportsters liot juichen (3-0). Jos ë:e Jongh:-Nol Janssen bete
kc:nde 4-0, r1aarn11 die Haghe tegenscooröe •. Tcnslott.o r:crd een schot. 
van Jos ê.o Jongh door l:e ke,cper in ec,rsto in~tantie [lestopt, r.iaar 

· ·Jos \"icbbérs scoorde toch· no[(• ë.oor C:e r1egspringendo bal in ,,en heaL 
klein g::,n tj e te ,:erken • 

. )Ict ·elfde behaalde r:eer_ een [-;rot13 overl'1inninc. Buurtgenoot Gona rms 
ë,i toad het slachtoffer. De tegenpartij !:egon ::13t ,, .n offensief, • 
zon6<:.:r ·tot scoren to ko:,on. Bij è0n uitval worr:; can fout van ë.o koe-

- per rlocr P.ilurkes afgestraft, terv;ijl een goede aanv'll t'oor H.Over
bcek- in 0:en doelpunt r:orë. 'omgGzet. Danrna \'.'as Lens h0• r on meester 
en .er ~crC: met snelle doorbraken noc Grier.iaal gescoord (5-0). 
Bij DHL - Lens 12 i7aS alleen de eerste helft van behoorlijk eehalte. 
Toen· vielen ,'l.110 doelpunten, nl. 4 stuks. Na rust ·a:rnvall:ll'l en ver-· 
dedi~ch zender result2at. • 
Van h~t wedstri.ic~front -(Pupillen). . 
H0t eerste pupillenelftal speelde tegen v.c .s., een tegenstnncler, 
r1aarr.10e onz0 pups no,_;nl eens ooei te hGbben. Het t:·eré echter eêh gro-

- te (4-0) overwinnin.; en öe "uitslag had zelfs nog hoger a.oetcn zijn. 
Lens ;x1kte direkt flink aan en ontwikkelde door goed samensriel - te
eon d:,. 11inà in - een veldmecrcterheid, die m0't 2 doelpunten 1101 juist 
v:crd Y!ocrriègcvwon. In .::e tuec-ac h~lft r.1as LenS Steeds ih de aanval. 
Slord_i:; 

0

spel,' vooral bij d'.e af\·;e;rking, stond· een groot aantal doel
punten in de ,-;eg". Vooral de midvoor - er zijn ook medespelers ! -

· b_racht n_gga_l wat kansei: O!Jl zeep.; Zaterdag_ t~gen RVC, "1:-t ee~ sterke 
tegenstander is, zal er or.i sukse_s te hebfon c1e hole ricostriJd aoeten 
worden gcivoetl::alê, zoals nu in de 'eerste helft, en •••••• ,iat zuini-
ge"r ·met ,:e kànsen ! · ' · .•.. ' . -o-o-o-o-,o-o-o-o-o- . 



Vor;1~et U nfot ••••• 
1) Do trainin1:; bij te v1on:m op rio bekende trainingsavonden .•• : 
2) De toto in te leveren bij de bekende adressen vóór Vrijdag

avond 19 uur ••••• 
J ) De. t de to to geluk brengt • ; • .. dit is menigeen al bekend. 
4) De klubavonè. te bezoeken •••• Het is er gezelliger en drukker 

f:i..t.J. ooit l _. 
5) Do belangrijke r1edstrijè.::,n bij te ,:enen. Het helpt ••• l 
6) P,:.tcr Leo Cloosterman èaadrierkelijk te steunen bij zijn vertrek 

n2.·u- Brazilië . 
7) U·;; legi tim'.1 tiebewij zen mee te nemen naar de kompoti tier.edstrij C:en 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Lci1s1 Klaverjasdrive. Stand na de cierdo ronc1e. 

1) C .:V'rancke 15043 
2) iïovr. v. Jij ngaorëen 15012 
3) Hl•.G.v/d Velde 14833 
4) • Ve'rheul 14334 
5) Ï'bvr ,J aGer 14218 
6) iir.v/d Velde 14203 
7) ;.,iloppenbrouwers 14175 

• 3) i:ovr.Burghouwt 14078 
9) fü•,Drabbe 13953 

lo) ,ir.Burghcur.t Sr. 13837 
11) J .Drost 13783 
12) :\1-::vp,_Fraµ,cke 13749 . 
13) H.l,iosker 'Jr. 13626 
14) i·ir.i.lesker Sr. 13389 · 
15 ) ] .Die tz 13289 
16) C,Peeters 13279 
17) H .Rooduyn 13274 

18) Alevr.v,Doorn 
19) Hr.v/d Maaten 
20) Hr.v/d Steen · 
21) Hr .Paqué 
22) B,Stein 
23) H.v.pijk 
24) P.Burghouwt 
25) i,,Burghouwt 
26) it,Blok · -
27) t.lcvr,Janssen 
28) l,levr.v/d Velde 
29) Mevr.Paqué 

,30) H,Zoet 
31) Hr~F.Mesker Jr. 

· :i2) Hr.Kr12s 
33 )· J,;evr.Kres 

13241 
13235 
13072 
12668 
12586 
12155 

9723 (X) 
9665 (I) 
8980 (x) 
8683 (X) 
8518 (X) 
8242 (X) 
7933 (X) 
4098 (XX) 
9805 (X) 
7795 (X) 

' , 1 . 

Dce;cnen oot een of trme kruisjes • oeten nog een of .~,:eo partij on 
in.htlen. · · 

Kontaktkommissio. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



D i LEK S ~LV Ut. 
Weekblad van êe tl.K.V.v. HLe;li:f en Snel" 
Onder red~ktie v:::~= P.:_~rf;houwt,F.v.Di,jk en t...Pools.-

,;o: 7 april 
Do: 8 april : 
Vr-: 9 april 
Zc.üO apr·il : 
Zo:11 c.pril 
ila: 12 april : 
Di: 13 april : 
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, , J:. .. fü1~4É!lrni:;enda. 
Geen seniorentraining. Zie onder officieel.. 
Juniorentraining. 
S0niorentrainin6·• 
Jun.7,8,l0,11,12,14,15; Pup.·1,2,J,4,5,6, 
Sen.1 t/m 7; Jun.1,2,J. 
Klubnvond; juniorentruiningo 
Juniorentraining. 
&anior0ntrnining: pqp_jllentrc5ni.~g. _______ _ 

OF'i<'ICIEEL.-
In ballotn~(e: 
No.39 J .R.Botter 5- 5-40 1 V nillaatlaan 34 
No.40 J .L,Duivesteyn 16- 3-54 Kepplor~traat 146 
No.41 B •. J .Osse 31- 7-48 i.iarconistraat 43 
Noo42 P.F.de J0ng 27~ 4-/,5 i;Iclis Stokclaan 101'/ 
No.43 G.Colpa 9- 9-55 Uclis, Stokelrmn 712 
No,44 S_.C~A"v.d. Voet 12- 2-54 Eèisonstraat 104 
No-.45 R.B ,11. v .d.Steen 20- 3-55 Irun:::peetlann 303 ,._, 
No.46 J oB~de Vries 9- 7-54 l,ol venraé.e 17 
Nc.47 G.J ,i;i.van Ardenne 17- 2-54 Beeklaan 361 
No.48 ,i..H. t..Straatman 20- 3-54 Landzijde 205 
No.49 It.Castenmiller 22- 3-54 \'.ezelrade 230 
No.50 R.W.Jacobson 1-10-50 Noorderzijde 111 
Nieu11e leden: 

...- No,469 il,. Vi .Hilde rink 29- 3-56 Beresteinlaan 615 
, No,470 J.G.T.van Rossum 25- 4-56 Beresteinla3n 607 

Uitsla~en Zaterdag J en Zondag~ aEril 1265: 
Senioren: Junioren: 
HW 3 - Lens 2 0--0 VVG 1 - Lons 1 0-2 
L0ns 3 - Vreàenburch 4 1-0 ODB 2 - Lens 2 1-1 
Vreäenb.5 - Lens 4 4-2 HW - Lens 5 0-0( vr.) 
Gr.,;it 2 - Lens 5 0-3 Lens 6 - Q.Steps l-2{vrJ 
Lens 6 - Westl.5 2-1 die Haghe 7 - Lons 10 2-4 
nJWll. 6 - Lens 7 3-1 LGns 11 - riesterkw.11 8-1 
Lens S VELO 9 0-2 Lens 12 - Quick 13 4-4 

Oeleri t:is 17 - Lens 13 2-3 
Lens 14 - HDV 6 0-3 
Flruninf,o 1s 5 - LGns 15 1-1 
Quicic 17 - Lens 16 1-1 



PuEillen: .... -·· - , .. --~-
Lens p J. HVC l' 1 3-0 ·Lans p 5 - WP p 5· 1-1 

Verburch l' l Lens p 2 5-0 Lcris p 6 GDS p 6: 2-2 

VELO P4 Lens p 4 3-0 

AT-J'EHTLl D~~,~ L;c.ï:tS S~L::.CT IEGi\OEP 

I.v.m. do it:·~~rlant lieèorL~nr1-1~q:-:irf. Ierlanè. is de traininc v:1n 

woens6n::: 'r ~\,ril vor~chtwcn n~~r vrijdag 9 april J ! l 

1ü:J::'.~kti,:,n:Jl~ ovorp0inÈ.!lli..:, 

i"en ho0ft ,.,:,s · ::ialist _-c,;n prc-Dui tEe sympathieën in èe schoenen te 

schuiven, :·::.:i1nc-~r 1,;ij (c ,:J·~rz tJ FC KÖln een flinke plui!71 op c\J hnocl 

r~illcn stu!:;...n vo;--,r ilvt c:,'1---:r hen vertoonde · spel in de bcsliss::mêc ont

ranatinf~ to,5.n Livcrpo0l, e.l,;~o,:.:r enkele 'f.'cken gcleC:on. · 

Eon icè.or, .:·,i•J vr.:.n 6.Jz.J ti t'.:ncnstrij::1 getuige is r}J\recst, !L3tzij vi:i 

TV of e.ls tc~schou"<·.'cr in te kuip, z3.l het direkt met ons eens zijn, 

nls ïiij i1ot .,rotcndo:,ls !Jet 10 :nc,n opererende Kouls0 toc..r.i f:e morele 

'... ~inne.ar v::i.n ." 3z•~ -.-:cdstrijd nner.iQn. I~m-;;rs, wut èeze zvnv:r t:chnndi-

"'Qaptü plo0., (tie toe!, alleen C::lar uit semi-profs bestaat l) to;;on ::lf 

Qikko-!.hc~r(v Livcrpoals~ "ilc~tlc~·11 \·:ist te presteren, ~'r0nst hn.ast ::....,,p 

het ongol~..1." ... l:i.jk;. :.at s-Jn en~rnc vechtlust, oot v,at oen ge·;:.:;lèi,;;e in

,;ot ~·ierpon Coz0 tien s;:;Jlors zich in de strijd, vastbesloten o:-i zich 

ni.:,t cl::,.·:r ,· ~ inc'.cn,n:K eveneens kn:ip spelende Engelsen in een hoek 'l;_e 

l~.ton t.rë;'.( ~.1. , •• ~ heL .. ,rn er •1. e,aloos naar zitten kijken en rn1 nflonp 

vc..n (··c i'3 ~rijt, stil;J_otjGs tij ons zelf ger"!acht: konden reij bij 1-.:ns of 

tij ol:r...; 1..1il ~ 3kcuri~:·e vcrenicin~: trJt en r.ict C:e eredivisie en het [Je

dGrln.nts cl "tal t0c, r:10..ar ov·:Jr •Jon ,~_orgelijke ijzeren :nen tali toi t te

s ci1iklc~11 1 
Dij dit tral':'.m blcok toch overcuic:clijk; dat naast een L:,hoorlijke por• 

tie tcchnir.cho on tr.ktische capaciteiten. een grote dosis enthousinsoe ei 

een ijzorst::irk • or::iol do Duitse ;;,l')ei tot zulke prestnties tracht,m. 

t~c ho:;_:Jon nu .:1"".•ir, 6nt ie,\ore Lcnser èit van cezc wec~strijè heoft ge

lecrc:; r:c kc1n:13n er nllccn ':lnnr ons voordeel race doen l 

Tov.ons hopc,1 rn,, c:nt cnz::, Ornnje-elf over deze eir;enschc.ppen togen do 

Ieren in voldoende ½atc zullen Leschikken pm deze bikkelhnr~~ te~en

stcri~u:c::· o~:;- ,.:,:1 knioÖn te Lrcng\~n, iets wnt v.rij toch allen ho!..;en l 
ileè. A.P. 

Niou~;s v:1;1 lJc;t Soniorence>nvent. 

Op c:o l ,c:tst,J tije,rnko:ist vnn h::it seniorenconvent, een prctti::; :in • is

schion ook ~,;il nuttit; kontnkt tussen ouder on jonger Lens, ,,erê ,_,es;,ro

kon ovvr Cc vicrin~: v.:..n C:e Lcns-verjnarèag. Alger.iaon was êc ::;icnin~;, 

ct:~.t s1" [i~luk:ki::. no 1; steeds een ;_:rota greep oud-leóen en donatsurs zijn, 

die c!e:2.t!wor::.:·.:üijk no~; veel· bel:w_çSt.3lling aan àe èag legscn voor c"e ver 

enic;in;;. 



eniging. In gespr0kken :net {eze mensen is ook eetlekon, éo.t een kon

taktav~nd met een glaasje en een hapjo door hen op prijs eostold zou 

1,orden. '/,ij kunnen C:::rn nat rude koeien uit de· sloot halen, \"iat spi,i

kers zoeken en boste stuurman spelen, :no.ar ook do oute banèon verste

vigen cm nieu,ie aanknopen. 
Het l:E,.i,tuur- stelt. zich voor op Dinsdag na Pasen zo'n tijeenko:nst t:.i 

belet;; en•.· :ïa-,r dit kan eJJbeur,:,n 'en in welke vor• is in dit college 

noe niet L,reheel bespr.o)èètn,. m~ar Voorzitter Fr.Meskor riacht gaarne 

sue;;esties van onze zijC:e ;;r. • u li. verbeet en. 

VJ:..l.H: 
Uit :,e ziekenboe,~ , • . • • • K'los Frij ters heeft. c1e ziekenboeg verla-

ten en kun tot onze vreugde zijn doel rret.:r ~aan vcrdecliean. 

f,,s. Zonclng naakt hij zijn rentree, in het zevonèG •••• Hij zeil hot 

ranselen tussen ,.o ;:alen ,.,eslist nLt verleert" zijn.· 
-o-o-o-o-o-o-o-o-

Vor300t U,; toto-f~r:nulioron niet in tà leveren l ! l 
Een fortuin r:ach t U ••..... · ... " .... 

11 ;,?,.IL 1965.,_ 
l4.JO uur DONK 1 
12.-- uur Gro:nvliot 2 
12.-- u~r H.~.v.3 

- Lans 
- Lens 
- Lons 

1 Gouaa 
2 ,:eder:i,j kerss trc:, t 
:J ZuiC:erpurk 2::: •. edc:::l te. 

2.- ~:ur 
2.- uur 

12.JO uur 
.2.- uur 

Lens 4 
Lens 5 
.TEDO 3 
DHL 6 

- ru:s.'!ijk 5 Veld 1, Ge!,.l,L:ik.6/4 
- Te ·,,erv0 3 · Veld 2, GcL.l,Lok.5/3 
- Lens 6 v. \l'redenburclmo·: n'.lllst "Over-
- Lèns ? ~rCTsserskci:-~e, DÖlft. ( voorè.0 11 "" 

Lens 8 · - vri" 
]&_OPSTELLINGEN: 
Len§....1 : ·.c. v .d .Beek,H ,Diotz,L.Hendrichs ,H ,Hc.lqt ,h .Hansen,H.Rooc'.uyn, 

·\·,. Vonè.er :~os, 'h ~v. EyGcn, Vi. Ver heul ,G. V0rhnar ,J .it.'!S. Ren.: 

Lens 2 : 

Lens 3 : 

Lens ·4 : 

L·.ns· 5 . . 

G.Halleen,G .Pootern. ill:.IS PS,·. i.UTOilUS. Vertr0k: 13 .15 u;.ir 

Klubeebouw. . . 
R.6e-- :.n.l.lrt,i.7 .Sto9vé ,H. KC• pcr,13.Herièrichs ,J. v.Dijk, ·-11.h. v. 
Kle8f ,f ..... Tho11as ,J. v .. d. KnJ.o.p ,:,:.v. Zilf:loa t,W. r :::i Gru}tcr, ""5'. v .t . 

. beek. Re§.:.: J .Dro.st (2x). LGifer: Phr.L.t,o :.:ey. · 

G .Hclloen,G .Po eters ,H. Ni;m;·•,;mh'lvon ,R.Blok,H.J.ooc'bol ,L.rüo

:nen, F ,Bur:,houwt,J •V .Kloef ,B.Steyn,G.Looye:::tein,N·,Dr:.1bl:e. 
i{:;?s.: F.v.Dijk (2x),:-:-.Egt:ers.Leidor: .tihr.Riefien Sr •. 

;,;.Suykerbuyk,G. Velèink,L.Hanssen, Th. v .Drn:1burr;,P .Schill ten, 

J .Licijcr ,J .v .Dis:::el ,J. v .Bussel ,F. Iub::en,L.Jc.nssen, 1: .Bur3-

hsu,·:t. Hos.: ;,.?c~ls,C.v.G.Gulè. · 

b .• Verlarcndse ,J .I3rocharè. ,tl.Hocrschop,i,·J. Davis, 1~.·v .Es.mond., F. 

v .Dijk ( 2x) ,i' .;::ur:;hou,.t ,G.J ohoe ,;r .J a,;or ,J. Vclêin""' j,~dc Jong. 
Rc·s.: J .Drost,C •. JCras. 



Lens 3 - VrèëGnburch 4: 1-0 
Dq _dor.:o cè.itie ven Lon-i3 3n Snel:z~tt8, ~ip. een kleine: ova!'r:in: 

o;;l Vl:oè.\3nburch, zijn opmc.rs. n- ar (u _titt:}l vÖort. E3n overv.-inJ.1in_ 

het (gelukkig) fàl!ordan, mr.1àr d~J.c.r.mode is· v·rij11mi c.11e~; 'vrL·n èc2,,., 

z_o.;r. r.ï2tige· r;cè._strijt -:;Gzcr;ê. ... Het' schot _r.13:s (ezc i:iiè.è.ag volkor,1:::~~ 

zeek. D,ar0;;1 oocht Lens he&l gelukki,; zijn, ê.c.t Nicó Lrab·A lx ,: 

ces hn.C:. 20 binuton n:1 h:1t b3ginsifnaql .zElg.NiCo k~ns· 6at b·3n ~: ~-

. schot ê c noedi~~:.; Vr~( enb":.lrch-kecpcr t0 pàss"ó~en·~ · ··: · · 

Di:1 zcar vulc en royale kc.n::v..:n, .Gic zich noci v·ócrdeC:an, Wardan ~l 

gemist :Jf C:.oor t5 18..ng tr3uzolcn èoor-:;-do .~c·rc:Gt.i~i:i:; ·vo.n d.:: [,:-.. ,-~ 

t ·t . ' . kt 1···h·t .. ,• ·1· 
:3n_J.G goc.~~n • .!.:r 1rE:irc- oo ~ 0 vee çoe;r. ;; nic..:>3!1 l.::sp00 c., ::ic~'· 

ui ts tekenè.:, VreC:anburch s top[Jdr op zijn ;,pmtlk t:ot:,l::, oprtèi~Jiy · 

hout·en. 11.llc spelerr; v~n het Js zullón :\.: r..;f;ft,j1-.S11(6·, ·: 

weC:strijt'an n;l.las r.1ooton (ë3Ven o:i zich tot slot l,,pp:l_oc,n te rio::;: 

. nocm.Gn. Laton (lllo spolers ècz.e k.~ns op ~~ osrätd 1c18.s· P.1tJt Oaiè,..,. 

.. h:1.nC. . .:Jn: r;rij pen, Goor uit asn .::··eho.:::l c.nè:cr Vootb.n:iv.'i:-.'tj G to t:!.P:J ... 

__ )i.os_t··nog to vemalC:an, ën.t r..~o - schoifSru.ch.tcr rus tic leiêd.a; hij 

had hiit tb.ri ook \Joslist ni~t- ~m3ilijk.. . . · 
. . -o-o-c-o-o-a-o-o-

Grc,o~ iïit 158 2 - i:.:ons 5 : 0-3. 
EG!l verrasricnC: g80è.o \'1oèstrijC: v2.n Lens 5 laiêó3 tot een ovcr1:.'i.: 

~ 

- ninr,; OP l:i-3t hard spal0rrLe Groen :.-:it. Duzo z·:.!~~-8 ~;as dJ 00rstc i::1 

l~Z~ vö,r i7i.;t_Je z~cr r:wailijko 'ko:rrp3titio. L.Jns 'ulc:.h: op n~t v .... 

schrikkelijk slÖchtu v-::.:lC -,ver ë.a r.ieast:; techniek on over ::~.J b:.:'· -

ta lón§.·en tci pcschik1.-:en, t?e.arci.o··r ::10 avorwinnin_: v::;rkl!7,e..rC:: is. 

Lo-ns- ;'..;if ven. hu/t lmginsiGn~::J.l .:.f de to:,n r.::n 3n schiep zicl1 l3-

. v~qszroto k.'.J.nseh. i,-, kv1'1:n Jos J~~:~r· divorSL¾ k:::r~n nllo~n voor { .... 

.-·_kc.::par, C:och · ,_ï.:: .cl':,·.:p_rkja:-: li0t ( toan not:;) te W0!1S-.)n C1Var. 

I.te. strij( T;.:orcl ste~ê:s h~~0o•r"." Nu 0n c":~n gricr:iii_;. G0lukkis bl.) ... f 

i:.:e scOoiê.srOch tiJr in C: dZo ft1s0 ·...,e..~s. !!ien ·Jcr1arti0i- voor ruct k.·.-.~ ~ 

Lens cim: .. ~lijk .:,.an C:~J v:irc'.ïo!1ëo laiè.ing. Een h::-.n':stn.1 v2.0 ~:.:: r..::c. 

l:5~ck ven 1....:1 Gro13n ::itt3_n lavGrê.e e.;n strr:.fscho:) op. Frru1s van:..:: 

p~~c.tste zich ncht,.;r éc lm.l en schoot h~t leBr t'.~h...i,:;rst i.i. c~.J r.:: . 

t3rh0uk. Ne. rUst ·eiJn ,fel op{rinbanê' Groen hit, ·,-:oc:1 C-ö'Lions-v-...!::c

c~cdic;crs ( vcch t0nd nls lot:u;t•un) viist v::-.n i:_:'Cr.;;n 1---ij"k;)n Cij l1~·G zi~.

V!!n c:e ovor1·!inning. Groot ~:n.8 da ~G:nsvrcu._•:è.o, t~0n Piot Bï;.r.:;hm.:·. 

nn ui ts tokunc.: r::ork ve.n :inC: c:c J,onG· C:c vocrspron.~; mat _evn C.:.ic1c:·-

flé'.é'.l schat vergroot.t·J: 0-2, · 

De :.r.:.sthurcn \·:c.rcn oven c.ansoslncon, rta-.:1rvä.n Lons tn-ktisch pr:Jf:. · 

to2rd0. Eon snelle aanvo.l op links bracht C:e :.i.~l t,ij Jo::J Ja$cr, 

:iinèelijk op· zijn itlontiok:, 17ijzo inknalc'.s l 0-3. 

Lens hHë ge~·mnnon 0n vorC.icnc~ ga1;'!onncn on ê3 vraucLo ::,3t èozc 2. 

punten res gr')ct. 1tOst· n;J:·, c;l:t schci{sr3cht8r ~;~)!'-:km ... (3zG~ ë.i~ 

îrl.jls r.1ooilijKe, _v10G,strij6 rDs.oluut _lêièê.3•. 
-o-0-0-0-o-o-o-



L-ens·&-- : '_ Th.Su.ykerbuyk,l;. y,Bijfi_aa,F .Duy,1,:F ;V,~01::,Jhr, T-,Keet ,R • .Ge.lauff, 

J:.Heh.,ig,J .'.aroenevelc~,A.Diriihooi·-n,J :nolt,J"Klein Bretoler. 

Lens 7 
~: f1.._Blok.,t.v.Sc;::ic. Leiê3r:· D11r.t1.v.G.V.0lê.s. 

J ._Frij ters ,J .Bom,11..Krol;J-. v ·.·héstincç.,H..·L:-:-.u,H .Nae,stopa.d:1 A.v •. 

L'q.xcciturg ,.a. \~Üst3fel6 ,J..l, BGckwr ,A .Ea?).:.:;.i.:,rou:wors ,H. y. f,esting. 

R.é,s.: \'-,.v. è. L~r.n, t .. • Bu;ts· ~ 

Voo-"•TOPI'" PRO~"'" i VOO 1 ' •••• D'" '9 •·--,--- l"'. (" P -. 
rU.J\.• u llnt:..1·1 i. _, n. i~!i~d~ . ..:.....: ·"- ;-;Ii:d.L J1..':.)·~,J 3.f'.~C..'lg 

2.- uur 
12-,--uur 

Lens 1 - i.ippol(ar 1 ·12.-'--" .:•· L;;:;s 5-- R.V.C.7 

Lans 2 - (;.uick 4: . . 1-~ns _ 6 - vocrlopi(,; vrij 

Lens 3 - voorlopi,,; vriJ 2,- ·· r ·1$11S 7 - b,l,î,T,4 

Lans 4 - iäi:n 12.-- . ;.•· LL.'s.6- Lens 8 · 
. ---- . 

"i;FSCHHIJ VEN: bij êe haer L,,,e L;o:.,r, lfo2rd0:t'ziJ( o ;j, t.::1.66.86, 69. · 

v;:,,.1-znbl\: Ook voor ~.s. lon/c~., -;•or:.:c ,.·.,:J •. ;ï." .:::;fa t.¾int;enC'. beroop goäann 

' .. 
op de opgostclc\3 3~x?l,ctr.CJ 3,:1 r:?s0rvofJ Óra_ liofst in het ~;u

hael Nl.wT :,1- tJ :_c:ll"'ijvan;·· z:..:.li.:s :,.n ;,t3r"..:r-:.nd i:1at hot a.a.nt:~l 

i:-uschikLf'ro S~3lers. · -,~•' ·-

G.'.'.::-trno-· dank. -voor-hq:G .. p1~iP-2.i. _8:;~Jti'.1.l cl'schrijvcrs vw vorig.; 

'i!a2k ! 
,~CTIFlC'TIE·D~ voris·, ;._,.~;_,k ",;.;ju'··lic ··0 rr'~ st·,·.l' o c•.,1,.-,· --•~n 

'·~-• ( ;x r~~c ~~v ~=;·~u~~l p~~ 1Jri;~ 11f :.~.:.~ f :·c·1 ~"1.J~·;~; )- "" ... ·:;d 
. r.;;Ov .:> u.;; ,· .~..;: •• _ ....,v ~• ~ ~ .. -...:. ..., ,_..., 

G.v.::.:iijn.Jn 
bcrai{:s in 

~;etrokkan. Da str6!o~)lo,:;:;i~ .... tc1~:.1-Stto op eon nbuio. 

Ven hat ,ucstri.idfront (soniorcn ••• ) 

"Erik:Cl1Y--t1Gdstr1.j<lv0rsla;.:cn. Di ir1...-nl L;:;11,p 1 ;· ':t_~!1 ~ 

i'.CG. 

·~LonS ·1 - LaakkYtartiar 1 : 0-3. L;.;n~ l :10J.::'"G 5.~1 --~:"! nuttif;a oufon•;;e(strj 

·tc_i;cri L:na:kb~.1artiar· siet 3-0 nat o:1(ul~:~~~it iJ;],:>i:. ..... ~ .. ~:_':'lv::.m ten o.?.nschouwan 

_ vnn 200. tooschou~mrs. 1-.·!08t.;;n vä, hi,.;~-- -:"i.:c- ,~: ~ f'.::~ ·~o-:;vco_:.~ün, · 0c.t-è.àz0 n( 

· ël(if'Täuz bijzonc:or 3arvol ir,. L2.2.l.::I;.,;.rc-.i'""ê.iJ?:· L~.;n.1 z;.;: ..... r stork,-· ,"'i.::e.r- .. è.e; Lei 

• .C.c.fonsie~ bood r.1cn:110Gë.iG t...::t:'..Jnst~l..iC:·. G._ l,:.i/ ..• lij\: ..?.,:.n krJ,:::.ûl L:,ns i.1ts uit 

·-·ë.d VcrërµY..kini:, en krc:_;i3n onze V'1oi .. ,:r::·..,rt-s.J.:~ ZGlf's snkGlc kansen • 

. TDch k;m.m LaP.kk.1~rti.)r onv..Jrr:<';!.c~:ts ::~.:-111 oc.~ v~ors)ron:~• lal1 W3rkJliji~ 

1/~okk'Z1loz~ ko!ilbin:"!tie trol{ öc 1 .. :ms-(1ofo;.1sic ·t.1.ito,3:1, ~.-.c.~rdoor te midden· 

vo0r ·v.an C-D ~ ·nst-1n i:-a:a.3.klcGlij ?.: kon $C0l" ..1n. C.;;;~ v /f 15.:,Jk hieló. L;1s.kkw2.: 

- ·trë:r v·oor rust. m_,3t ünkelo spact::,.c" . ..1.lc.ir..: l--o·"'r'.i.: .. ::-.:;::. V-~ :1cn .~rotora voor 

spronrJ. af, tar\':ij 1 é·,.J Lne..kk';"'i?..r·~i;:,::.•-k.; _. p.:.::r . J_ ~~ij :1 ·Ge.lohton mo8~.t c.rn&;r 

pon. bij een- ko.::il van t,il 1i:.,r;-,:;.'.2l. l'/:-. :rust ,,~'.- '.:c ~ ~.::inv,:,,nk~lijk Lans, 

-:-··:;:;;~t•-= 0 l ':" kr.>o-·· ui to ::)olèo Toon ,-,.-,•-..- t ,"·i ,._,. r" - -:T 1.;.:, .... ·ië-hni-=< P"rt·>n C!n-,1 ~n 
i...;,,_ !,,. __ ,_.,_.._-, ,c;,... • l.,;-.,.l.p, .•"-.. ,• .. -.-i,v,.-• .., ... ~. '_.c V .;,J:u..., 

-enkele spolers. Toch èuurê.9 flo·,j n·:ii,' v.i..~ij I::·_1 .. , ·,70:·rt.~t L·Jns zic.h f::OrlG~ 

vcrlorJn gaf. Eerst ven ki•1qrti.1r voor tijC: ~· re: ~-~.;t 2-0 GO. ~av.3n lo.t.:>r 

3-:Ö voor Laakkt.1articr nn gané- sp~l ve.n · c vc~:r!lo,;:·o f.3r ·r:ust:!n. 1Gn gr 

ta :plui!l vGräienon voorl!l Tinu:j Liilf~vr.: t, .... n i~'.nc v .i;if.< on: enk-als c.n6G 

• , I , 

·:r3if;, di.J vo:-r dozo 1:•cè.strijC.: r,.;o(s 2Jn z,;·_r.,_r:- ~t~;·_ JC:: ~ • .rG H.V.V. s.cht~r 

- • •·• 1.;""I · . h· .,~.,,... • ri. 1PC':' ..,.•. •· 11·~ i ·r,r ••. .1.· < .-,, :.•. "'l•" Q • " . 

ru:, fio.c, __ -..;n, c.oc ... , .... son .... P-n~;) • .... 1., vo ,.,;. --•!LJ..,;I., ., ___ v •. :. t Jn. oec. ..... n onvor-

Mo::.i•r vo,t'û lc""n I Jon-""1S vrn , ___ ;_ ·'·i·r c"· TT •• 1:~ j11t1 

I.IC V 1--ó ....- :} .V • «,-.,l ·•• .,;t., t.,:_,._ ,,..,, • • • • • :.a.w'. '.., • • • • 

- -o-J-:)-0-0--'?-c-



De overige senioren i:i :..:c:i.":, ;- tok ...... . 
Lens 2 heeft uit ;"::, ::i~ilij::~ ui tm,ê.strijë. tegen HVV l puntje 17eten 
te halen. HJt m:i.s con '.1~.r,::i · oc'.strijd, die het aanzien ten volle 
waard was. Jai.ucr, :'.,!t .:·o k~schmim:,rs het zonder doelpunten • oos
ten stollen. l'iulC.o n0,;:1~'.!ls ,·,,n enkele spelers van Lens 2, C:ie nog 
bereid waren L:ms 1 unn t;;, vulJ.cn. Uitstekend werd, heren l! l . 
Lens 4 i;inc togen Vrocècnburch vrijr1el kans],oos ten oq.èer. De spirit 
ontbrak. Heren, donkti ad1 i,c aEesbohalve fraaie positie op C:e rnn[,
lijst. Tot f.oelvuntcn· kY:'.::J:m ?nul Schulten on Haris de Boer. 
Lens 6 gaat stoet's ·boter :'rc.1:üon. ·:,eäorora een overriinnin1; voor c'3zo 
jonce plooff; '.io 1·:oct is :'.c ,•:o:;rac1atie nog te ontlopen. De kansen 
zijn'· er, C:uc1, vecht ::.,rvo :,r • : • •• Van Dijnen zorede voor c'.e 1-1 rust-
stand en J .Dr-:ist· zor;_tc:" ·vo,:,1• :·.o ui teinèelijke 2-1 zege. · 
Lens 7 v_erlo_cr :aJt• 3:.1 · v2,;1 .~;.:; •• Vcr6.cr geen kör.l!llentaar. f,b ,Hop;,'Cn-
brouîxirs rot-Cc :::·,o o:Jr l · 
Lens 8 stel{ J teleur ~:1 _,in_ ·;rnsl'loS ten om'er te;;en het '-•et8r ,po
lonèe. Velo. Da0 f v11n LLz:10ct ·'.:,'11.ktc 2 foutjes, wat Lens op oen 2-0 
neC'.erlÜn""'.' k::·a:1 te st,,_~_11. 
De L0ns I to;:s~'.1r:::r2lij ·(; •... · .• 
G ' 1· .•• , .. . . ' •. ' een --OG am:i:1.1 ~c11 -:_ ·1.1 zi in : .... k-4 : _ _ : - : 
J .Dr.-,st .kliwt_f!ink n,:,_'.:l' ;5cvcn. Nu .• ;:,t 7 punten, c'us stclli:: niet 
kansloos" Jos :-Jn[;cr cchO~t: zij11 vióröe treffer tussen de :·nlon. :/~:r
Çpr Lrc.chtcn :~.H~p1~~n0:i::·ou.v;~r-D un Piet Bur::;hnuut hun totnal op J pnt. 
Hans Ce Joor, Pc>.ul i>c'.mlt:,:: ;;;1 F.v.Bijnen kr!er.ien op 2 pnt. ,
Frru:is-vnn"Dijl~ voocc'.c ·zich ·.,ij , c 11 top" scorers met ·1 c',.,elpunt. 

. .. \. -------------- V.D. 
PnOG1WJ.,:1. JfülF,i;:;i-i 'VOé\, 2.0 u,.G 11 /.PrtIL 1965. 
12.- uur Lons l'' 
1.45 uur Quick Steps 2 
3.-- uur Have. 4 

DE' Oi'STELLfäGj,N: 

~ )~.}~L 1 
- L..:.ns 2 
- LGns J 

Terrein 
Terrein 

Nijkerklaan 
Zuicerpark. 

Lens _]..._ ·:. _ A. V ~~1 .L:.:: .. :1.1,:·:," ~ v:.:-i:•. ,::c:;ndsc .Tp. v .d .Stecn,P.-Schou tcn,H .I•;;oskor, 
J~Hcins ,G.i'l.P.:~:,:1.~i•.,t ,J .:,nr;lebert ,c. v .Baal, Th, Brochard,c. v. 
BL,t.f?11(. {L.1s.: :::t·.L.;._r. Lc-ider: Dhr.A~v"Gastel. 

Lens g : J .(:c ,,b.nrt,'I'h·.:::i: ... :..~.~n::,J .Grnothuizen,C.v.Eoheellon"J .. V9rha~r, 
N .Kó '. t ,,l.. é o Gr~:,:t, F • .Stran thof ,G .Crama,J. i!ddde lèorp ,D. IJran-. 
t'onbur:;. ~: .Cl •. ;,-kolhof,R.v • .Akker. ~!'.! Br .• Thepticus. 
Sni:iónk.:,• st: l.JO ütcr c;, het Quick Steps-terrein. 

Lens 3 : rl.Br-<1.:;:;c!'.lê.llS ,~i.llrocko,G .IJsebrands,J .Jansseri,H .1lothkrans, 
J ;v.Dissol,P.Holvcnstcyn,iÎl.f/eecke, T1.Eykelhof ,R.Br.anèenburg, 

-:f;Jo:100.· ll.Js.: E.Dc:_;cncr., Leider: ,Dhr:..M.Ne~.cke·. !Ja:ienko'mst:· 
s·ahonkoost: 2-40 1.mr op het Rava-VVP-teri:ein. · 

PROGil.ilLLI. · Jfü.!IOi1EE VOO,i z::f~.:t.LG 10 APRIL 1965. , .. . _ 
3~45 uur 00 Ooicv~.,:,.rs 3 - L_ns 7 Terrein Lens G,2,L.J/5, V.2. 



3.45 U'.lr L:lns 8 - Lens 10 . , . G_:l,L.6/5,V .1. 

2 • .30 aur u.v.c.12 L:ms 11 Tèrroin Sch-:..!lp•,:;c~. 

3.45 uur C,.ui:ck 13 Lens 12 Terrein ," ,:, -~ fö.v. Lohmanlc.cn 

2.3c uur c:.ie H~~hc 9 L::ns 14 Terr:3in Lens G,l,L.4/6,V ,1, 

2.30 uur cle Ooievaars 7 Lens 15 Torr~in Lena G.2,L,3/5, V.2, 

·- OP.:.T..::LLfäGiH: ;;...t~ 

Lens 5 : zie a~ Zonc:c.c. 
• ,, 

L;as 7 : H.E;$l;crts,F.G3 ~':intcr,J .5')lt,H.Vorbnran(sc,P.ê.8 Bruin,L. ~

Jun_·schlä~:er, ,,.21,k,H .. ,.cj an, G.Stcv2ns ,J. v. 6 ,Lay, ri., 1:ï,lriot. 

ilcD.: rt.H8.SDint.'.,F.Hcrrer:12.n$. Lcicor: Dhr./i.Jlok. 

Lans 8 : [:..Janss0n,J .v.~.Zc.lm,A.Duy::1,.U.Epsk~-:1p,T.foJ3rschop,J .jlok, 

.. \.. v .Brcckhuizen,c .noo~uyn,J .èo JnnJ'h,J :1.cb;,Drs ,c. Vcrv~art. 

Loi,:cr: Dhr.P.Epsltr:-.np. 

Lans 10: ,,.Kou·;unhoven,P,v.ä.Lnr,J ,Golpo.,P.~e· Jon;;h,D.Holt,H,Stevcns, 

L .Hop,G. C e Ho••,,:~c~ ,B.Bakltor~, ïi.Fort:inn, r.· .Kaotnnn. Leifcr: Dhr. 

J.Lcrsboo•• 
L:)ns 11: .ti .• v ,Borlo ,J .Scheur: ,C.Grir:ib .. :rg0n,B.Lustenhou:·•or, B.Kool,H.O

verl.:;?~1k,3 .Hoogev3on, Th.tl'."1çfne· el ,P. ~Jur kas, H. Dij storv-.1 l( ,t. 

LiL:vr·:::-\;ck. ~: tl.flr:.i.lbrook,G,Vorv;; ... ,.rt. Loic\-:r: Dhr.P.Huis. 

Sn~onk0~st: 1.50 uur Hcn7olol~~n ho~k Loov~stcinln3n. 

LJuns 12: J. v .è.. Lri.n$, / ... Tinnenbr'lck:·p. (:; Vries ,L.Huis, F. v .Dncgum, L. ,:,::3 

Jangh,R, v. ;·.~ss3m,H. v .Hulöt,a.:~c-;.:.;rs,G. Bruinsr.i':.,L. v .f. Vo1:·c."' 

~: i:,I.c:-3 ,~it,Th.Jo.nssen~ L..:iè',sr: Dhr.G.v.C.V31Ce. 

Sn.r;rnnkn:nst: 3 .- uar L::y·· ::J,: hook Hcncolol~o.n~ ._ 

L.::ns 14: C.Gr~3n ,H.Dnni-::irs ,C .Ln.".lot\H. v .D:1::itur .. · ,H,B'.l;cisch,il.Cc Vries, 

Th. Tho:.i~s!:en,G. Kuyp::1rs ,J, Kr.:·.n:..~ar~, T .rtook,C .31 ik. ..~es. : f •..... 

Kloin i1rctolcr,; •• Jchoa. Lai:.icr: Dhr./i..Jo7isch. ---:-.;.;_~~~·:~5. 

Lens 15: P .1,;n t.:inbur_;,A, v .i,Lay, ,; .Sch'.Jl tons ,H .Iî'Jkko,P. v .Dijk;ftl:JH0'nt

j .3s ,LJ • Koppcnol,P.;·;bn-: .. ~3rs ,F .Klink,J .D..:?;-:wy·c~;CtN·rà:;çvèl:,:!! •· ~: 

C. Sch~lbraok ,1·~ .H-Jofn3.[;ol. Lei:·:. r: ~h_r.;:C.:~tfs:µ .: :~.-.. ~:·.· . .-.;..:: . .- : 

?,i.OG.i./j,i i, rU?ILL'::.i, V0Gi,. ,:.1'.T'.:;:ü,icG 10 !J',tIL ·l-9&;5,Ji,:..:J,_;_.c.:,_"--· -: "_,., .. L_ 

1.4_, uur ;,uic;: Steps P 1 - Lens P 1 T"rre:i:n läj l«;·rkln'!ri 

1.4;; 
1.45 
1.45 

u:,ir Lens P 2 - Vre::,mburch P 1 G,l,L,'5/3, V. 1. 

uur L:,ns P J o"D? 1 G.2,L,5./J,V.2, · 

uur L,ms P 4 Orunjè bl'.i'tltl P 2 G.2,L,6/4·;V.J. 

1.45 uur c'.c ?ostéuiv(m P ·2 - Lens ? 5 Terrsin i:lnèostoin rion-
stersor:cg 

1.45 uur V.G,S,4 - Lens ? 6 Terrein iJ:dc~sva,n·t•,'."lg 

J&.QPSTi'.LLiiiGEN: 
· · · i·: 

Lo.!l,! P 1 : nls bekenC:.. Loiüer: Dhr:r •• v.G::.st81. Sn• enkóos'ti 1.20 uur 

h'.'ofc'in;:; 0,nJ i\DO-terrein (ziG "PASFOTO'S") --;:-'., 

· :LÖns 'p ~: i1.,Jos,H.v·.berlo,H.:iU,'!lnclz,1nan,T.Jun;;schlÜ,;Gr,G.Blóks,C.Sta

pcyl,F ,Disscldorp /i~Ëngle :iort ,io. Klein ::r;;,teler, P. Verhecsen, , 

P"~v.Daeveren. n.es;.: li...Borst~ LoiCer:·•Br.The(:\tiduiL· (-zi0 

\tp).5FOT0 1S) •. :~ . . . . . .· '· ' . 
.,.,., 



, 
/ r~ens ? _ _l: Tb.Boor.is ,P .Hoy11on,J. v .-4.Enc;le ,J .~eet."lrm,F .d9-Kley;1, G. 7:c·ocuolE R.Koojro ,H. Wou t;;rs ,R. v.µ .Horst ,H'1 v .Da• ,C •fio•. i\_~: P .ï:ooë:Js, L0idor1 Dhr.,I.v.d.Knaap. (zie 11 RASFOT0 1S-1). Lens P 4: F:;rÎAfnisw

1
,F.(O V9s,ri.v.Gorkuo,R•;i!outets,W.v.è.Ha• ,Th,v.C::. · Aardt,e3,H. P cl:lor i. Veoreq.C. Groen,H.Sc~wab ;ii:. Verschoor. :.1cr G.v.De;;lon Loi ·ori Dhr,G,K\'lraporma~- (z:\.e 11 PiiSFO'l'0 1S" ). ~LJ: P. v ,Do:J·,;u;_J- ,:L. v.{: .!,;e.er 1J .l:!eive?s te~n__,R.l\sse:i.• a?, /.\. Tcuni~ ,J. Assol• an ,y,Gn~::m-: .el ,.H ,Sphutto 1R. v .d·,~lee~ ,B. de Haas ,P. v .c • ~teen.~: D,Hccfnacol ,Leiq!IT i Dhr .G, v .q. Stoqn. SQ• enko• ~_!!: 1.-- )lur :1.nc;aJ1g L::ms-torrein. ·(zie "PASfQT0 1S'\). · Lens P 6: .R.Vin1rnnstcin,J .Janman~,R.&e y.ries 1J'.llieijers,J ,'J,'h.Xcotoan,G. Lust~nhoUY!or,R,l.bcrsho~k,ll, v .borpiO. Vers~cput ,C ,Vicser ,G. v .d Aardweg. i'(cs./P.Vorschdo-t.ó. Vfnk.Jpïëer: phr!J .Srait • .Sn.?2.n-. ~st:1,15 uu:l:- ]:lu,bgobom? Lep.tl. \ ;' . . llTTENTIZ JUiUORBiï EH PlTPJLLi:,N! , ·. , . · 1'.FSÇHRI,TVJlmF.f[; vóo;-vri~ ,:;,:;avond 7 .30 U1!:.0 i)D.n bhr -~. v .Gas tel, Tomn tonstr$a ~ 166, tql .33. 99 .oo {'~ohfopis,:ih a).leéq vriJ,àag11vond tus~on 6 .JO en 7.30 uur}. · . , , 1 • . JHET-OPKOl,E!h r:ogens ni' .. t-cplromón in h~ t afgelopen v.-eekeinqe r:o:;:-den lÎ ,<i .Leut ,E,D0,;-:iner tr:00;.1aol a~s reserve _opgest:;ld. N .Hoefnacel krijgt .r,dgens telaat komen c~n r·c,:erveLe~rt. ' ; · · TR/iINiifü; donderè:~.:; J t'.:)ril: 11i.s hot vcÎd ,::fgekourcl is, is C:o training vóor de A-klas::;-,rs in ,c z::-.al Martorr1,dli J.1,(7.-- ·uur Lens 2,!!.15 uur Ikns l}. Voor Lens il alben training,als ~et veid i13 goeà;;ckcurd. ponderdag i5 april: Witte, Donciorc':ai;: ,;~en training. · . PASFOTO'S: do vol6cndo jon~ons· moeten zo spoedig àogelijk 2 ~nsfoto 1s inleveren bij Phr.a.v.Gastèl: H,v.Ber+o,F,Çobhen,J.DissolGorp,P.v.Domburg,L.Egborts ,r, ,Engloi:GI't,Koei\. Groen,B. y .G_orkuci,P.A.ë'.e Haan,Jos Koetm n H. efferin, G.v.cl.Volc,o C.Sclirovbr H. chwab · .de Kle n. va· het wodstri "clfront Junioren .: 

Lens 1 w1:1s in do Gersto helft van 'ç.e \7EJdstriJ'à tegen VUC wel iets stGrker, maar kon niet verc;0:r lcomeh è.ari een 1-Q voorspron1: door <>~n c~oolpun van C.v.Egraond.Af on toa ,!D.ren er aardige a,alivallen to zien, • aar het tempo, de VGrrassing. en f:c felheid_ Öntbrakeri O!!l yu~ 1:i.rl ernstige ::iooilij k heden te brengen.l3iJfü: ncrc1 het_ no::; eelijk, ma:ir c.4 paal lcr:am onze verslagen è.oel e1an te ,mlp .,k c" c 1 .. ,auze trok Leris z~ch i,n de vcrêoèiging terug. Onze ach terhocc1c 1w.nk,;ilcle di toaalnn:j.èt r;n gaf in feite geen enkele scoringskans 1-;e6 • In i1;;t .:i<'.:lenveld vk,rdón d6or de halflinie Gr. J .Englebert herhae.ldelijk goac~e ,..~°'nvallen· oj:,gozà_t, 'maai- voprbij de miäc,onlijn werden ze doorgaans afgofioton o~ niet alt+id d\lide_lijlçé redenen. Eenmaal echter vond oen door:::ro.al<; van Tl?,.Brochard wel i;onacle in C:e strencre ogen van e:e heer c,o Knegt oij cie~ een .fra~e boo~ deponeerde onze invaller nummer twee in het VUG-!lct. Vçrneld moet verder nog het optreden van J .Englo!Jert els «c:e sc;,;rik vari hot middenve1d11 , waar hij 0en serie van omstreeks 15 vrije trappan opbouwde.· · -0-0-0-0-0-0-



, .,, è1'.E'.,i.·D E L E.}LS.R E VU E. 
Waekblàd van do R.K.V.V. 11 Lanig en Sne-111: .··, 

·:: , . Onder tedaktie val_!=. P .Burghouy1t.1.F. v .Di,i!c 'en A.PoeJ.:!l..~--

J8è Jaarg~r,i~~!!o.33 14 april 1965 

. ·. Lens 1 . Zal:agcrnda. , . 
Do:· ,15 april : idtte Donàerc;,ag. G6én juniorontraining. 
Vr: 16- april : Goede· Vrijdag. . -'G~él\ seniorentraining. 
Za: 17 april : Jun.5, 7,11,12,lj ,14,16; Pup.l t/m 6. 
Zo: 18 april : Hoogfe,e,st van Pasen. ·, .. , ' 
Ma: 19 april : Senior(;lfl 1,2, 5, 7,:J; Juri.1 12;3 ,8. 
Di: 20 april : Géén_ j,ániorentraining. • .· · ... · :·.·, 
Wo: : ?l april SenioFen -, .. pupillentraining (alleen . .groep I); 
Do: ,22 ·april : Junior~ntraining. ·· 
OPGE:LL°'T A"U.,&_._: De klubavond wordt gehouden op 11.iJl.odar. 20 nEil, . 
dus niet:op i~aandûg (2e Paasdag), dit i.v,;-, de betreffende kommis-. · 

.
1 -i~sl> _· --------------------------,-
OFFICIEEL. 
Niauwa leàen: . 

· lclelis Stokalaan 712 
• Edisonstrf'.at 104 · 

, 471 G.Colpa · ,~~ 9.:.1955 
_ 472 S.C.Lv/àer Vci:;t 12-2-1954 

In br1llotaP,§.: ' 
No.46 J.B~de. Vries 9- 7-1954 \'iolvonrr.de 17 
No.47 G.T .J .,:i. van Ardenne 17- 2-1954 Boclklaari 361 
No.48 i:l.H.Á.Strnatman 20- 3-1954° Landzijde 205 
No.49 ;,: A.Castenmillor 22- 3-1954 Wezelrade 280 , 
No.50 R.1',.Jacobson 1-10,-1950 Noordorzijde 111 
No. 51 M.J .Delsasso 1-,10-1953 Beekl:i.an )84 ... 
No.52 J~G. Veoren 1-11,-1941 1lelis Stokëläiïri "2310 
Uitslagen Zateräo.g 10 en Zondag 11 npril 1965:.~ ~-· -· -··· 
Senior0n: .: r .;Jµniorcn: ·r 

DONK 1 - Lens 1: .· . 2-lJ;,ens .J.,-,- DHL 1 1 afg. 
Lens 4 - Rijswijk 5: )"'9 ~cfSteps 2 - ,Lens 2: 0-4 
Lens 5 - To \'iervo 3: 2~5-R.l.VA-4 - Lens 3. :. afg. 
TEDO. 3 - Lens 6 · .. 1 .8.;l~Oqië;aars 3 - Lens ? , : ?-1 
DHL 6 _ - Lens 7 : _3.:j ),èns S - LÓns 10 , . : 3-1 ( vr.) 
Pupill0n1 .· ,,. ,:Rvc 12 - _Lens 1,1 . , . , : 2-5 
i;.uick Steps 1 - Quick 13 - Lefls 12 · , .. 1 2-2 

Lens 11 0-4 die Hegho 9 - Lens 14 : J-0 
Lens 2 - Vreden- Oo~_ev [}!M'S·? .. - Lens :15 1 _'o-'? 

bu~çh 11 1-0 .. ,. 
Lens 3 - ODB J. : 0-0 .. 
Lens 4 - Oranje Blauw 2: 2-0 
Postdu:j.ven 2 -: LJns. 5 : Ç-;-f-• 
VCS 4 - Lens 6 : 2-0 

" 



. RcdaktioneJ.e overpeinzing. 
Do kompotitio 164- 165 begint ~h1,re'r·lrnar einde te· n'aderen; voor de 
moes to L;-ns-:ilftalhrn- zal ove_r: en·kelc r:eken ó.e strijd ah·eer gestre-
6.en zi,in. îfat leek ons G'l-'.lrom we.l '"interessant de Lens-prestaties eens 
r:'.l t nr-.dor c.:näcr ü.a 1oupe to nemen/ · 
Het .Q .. ~!.f~.Jó ll':"ld d~ .pech ë.i t qeiioe'n-· in een ::1.fdeling te ,.-m_rdc.t?- inge
doold, ~;·r:.~.ria ESDO QAfiGnc.n'köir-..:r' bleek en v.1n~rvan tot nu ··toe._ geen ··_plop_g 
h:;aft !~.11.!l:Jl'l r:in-ri:3n,-. Jê.mm~r' vm.s ook, d~t de start van or{zè .voortiakk"ors 
èc::.'Jll•.t: c:, clukid{; v:as, dat în d0 eerste 4 vied'.strijàen ACHT puntj_es · 
v~rlor..;,:,, 2in2Gn, eon vi=1rli-3s, d.o.t onze voortrekkers in feite hiet· mo_cr 
t.J :.:ov;.~n ~ijn r:~e;,::o:ne'n.' Vcli;onà geizoon_ bqter, .jonzé·ns l : 
L~ris 2 ~~-·-_c, ook ~-..,. •n,. ;baste st~r·t, maar· hc0ft zich l-1.ngzru1·m ·1i:e.ten t0 h":ü7:... 
st;;1,.c;1 (.;n :.s ·nu präktisch buiten geva'lr ,' vool.':,l · 'lls Zon_àag. v2,n (.juic_k 
3 ·.,ont :·o,1onncn •.. /,-1s .geheel h:,cft 'git team uitstèkÉmdo ·wedstrijàen fo
sp::,:;J.ö (o.,;.·· teg,rn koplop-:,r HBS), mnnr c5bk'd.r"o0vi,: slechte on y:ns·liet · 
::,lft,:1 ,:i;1t':ir skciel chri vorir; seizoéri. Hói:iclliJ.k verbetert dit volgend " . DCÏZC~i.1 J ,.. . . -····•-<• • ~ s;- ····- .•• - • ~ ., 

Ovc;r he·;; c__,1•do g0Jd0 tarich ten ! Dit olfta.l s kr,t in 2 J nnmclij k fier 
bovon,1:::1 ~7 pun.tcm u_it 11, ,r,odstrijden, gevolgd door Olivco 2 m0t 15 
nît 11 u,1 nVC mat evenGens :15··µ\.int,m, eèht~.r.lrl:t 1;3 m,ästrijden •. ,e hó
pan op ~.:;11 :;oodo :11.!'iè.::"print v::-tl Ons cl6iàe, zodét het ·vori.7. seizoen vct
lor.:in ~1c•3~n~ terrein- v1ezr kc.n ..-·orci,en, }::t~rovcrd. Succes manrie·n J 
~&: :,J~; ~- OJ.1 hoopg0v~.;µd,._ mn.nr kpn ".hGl.~as niet het ... p:ió äor ovürr1innin:.en 
blijv,;:i vol::;;,n, zcq•.it h0t ,te'am nu 'iri ê/_e" midéièniiicot huist. ·Jnmr.cr, ~.-int 
·.·,o l°l".60..:,,1 v:,.n àit ciift'll ci:iniïarik0Hj) .zulke· hogél vorv;:ichtingen l. 
Hol~.---~~ :~ 1~i.;~n nu_ -sOmb0rdor "_ro·gelcri. gcsPhr~VCn gaan vmrden an rel ow.ir 
Lens ),6 -)il 7. Dóze clftallon_num~lijk hui.zen in Cc t;evn.arlijke ZQI?ë 
011 v~:i.~::~..:~: .. :~: .n:-lLJ __ c'.ria .. ~n ern~tie cîágrn.da~i3g0v::nr. • ~' · , 
L1 '.J-ft··,, 0".'·i;·liaïrs 2 'Onû0r.l!'.,1,~_':m:,t· 4:·'punten uit éierticn ·;,adstrijèi:m,":n'dt 
ä.2.'7.r~1ov0~1 ,:~stork~-_r-1rti3r ·9·--i;h§t""-ze·s-· puntcn·u·tt 12 r.iedstrijdcn·,.- Geleri-: · 
t'ls 6 n0·i; S, ;,unt0n .uit .13 en Gro,on "it 2' met 19 uit 13 _,·,~èstrij-éen. 
l\[' ... i1sloos i:; het 5·~--~ripf; niqt; ::.sr- ia.1: qchts_r._ toch uit c8n ~nö<ir ·va~tja': 

mo..;'G;.;n ~~orct~n cct~f)t 0~ .. ëe T:tt,;ii idà.tfotc :pl:Kats· te· ontlopon; ··- ··: :~, : 
l'kt E11S.2 st2.ttt cv·en:~-Ais ond,o.rn~Q. md"t ... 5 ·puntèn uit .14 wedstr{_jctai, · 
è.:1.:irbov-:Jn st::.~n _BTC J. m"2t ? tiiit lJ ;·· ·f;tfr::terk:r1~rti0r -.3 ::iot j uït-12 oh 
' ... ,;tl:>.nc'.i,: ~ met l(µiJ; 13, Lls L_;ns' 9: zo lÜijft kriokken r.ls '"de, la~t-.. 
stc '."!üli::-.;n (~.~.itz0zond_ürc{ j .1. zonc:î>ig}, d-:--.n · ~loven rm, äe.t ÖG cl.e_gr.29,a--=-~ 
tia i1og ~ ·ol 1-:.~n r'or-{i~n ~ontlo_!)en:; . · · ·'"j_·,. ' .~ 

Üi1~0 v~ ~,:.;: .. -;~.;.1..3n s t~ ..... n. iri :f ·r öp. d~. e ::n. n~l la{l ts tè~ ·p1:.:1. ts m..;t :zel· ptint_en 
·.;d·G lj · . ..;_ ::::trijdon." B:~Yr 4 h3cft. oen punt mihè.cr_,_ m:iar ook 2 •:.:oJf:rtl'"ijë~n 
mind~r ~~.;spo-: .. :.ld on te:;.Jn dit ttJ!lm spcolt zond~g h1.r½ zevende~.- ::illrien on
ze jon~~8ns, ëh.n is er no~ 3en k'lns èo d:!.ns te oiitSPrin:~..1n, v:-.nf .it.v_r 6 
i!L• G 9 J.i,rc.,n uit 12 •:red strijden c,n IJVC 3 me~ 1f ui_t 10 zijn no:_;- bcr3ik
bi:. --.::. V.-Jo:i"l."1.it v::t;:r-:non, lrin.t zien, ~ .. ·o.t jullfc \v~1nrd zijn. · ·· :·.:. 

• . • ~ .1 • 
•, •>ri- o,rn~•--•!•. --• •••-•"•• ~••"•"••••• •• -••• .,.;. 



:_.1_~:,·~ ... - .',;..1.~·.-.~, .•• -,;~;:,_~---·· ... ---· ... ,- .•.. ,, . , .• ': .• ~-; .•. 

Lens 8 staat.in 5 R met vijf puntciniuit zes r:èdstrijden in·:de middcn

mo:,t on heeft nog alle kans een ;:;oeäe plaats te b0r-iiken, als de .voor

hoede tohmins.tci"weer. eens gaat doelpunten, tmnt· dnt haperde de le.utste 

weken noga.L behoorlijk •. ,.. ____ ·---·---'--------,-~---·----------

In Memoria.'Il \'iim Hillennar.- ___ .è. 

Slechts 41 jaar oud is verleden r,•è:,k na een langdurige ziekt,e ons oud

lid him Hillenaar ov-irleden. Zullen.velen hem niot kannen,. çij i?llÓC

ren leeft hij ongetwijfold nog in hun hcrinnerinc: voort n.ls o.,n en

thousiast spoler on ijverig lid, dio graag e•.,n ;-;root è.,l8l vnn zijn 

vrije tijd n:rn het verenigings\?erk gaf. Om zijn ,,ktivitoitéln voor 

L~ns verdient daze vriend va.il de sport een mcmoric.:n i:n ào Lens-rev.uu, 

een plaat-sjc in onze hcrinnerinr on ons gcbed.--Snmon met G0n o.fgc··=< 

v:1:1rdigdo. van Celsritas en van ;·;csterhmrtic,r hebben ;:•ij ;';ïm op zijn 

l!!n.tst_e', toch. vcrgsJzolö. Zijn zusters en_ broers botuir;qn r1ij ~!JZO,: ,-

de.:ünemia~. 
Hi.i rustJ . .in"vrede. 
V!.tUA. 18 i,pril verloven zich Dhr. \dm v:in d~r La~cn, spGler van ons 

achtste m0t.liiej .Emmy VerbrugL,en. ;,oceptic yan 14 tot 16 u~r. 

Adres: ionnéoord o. " · . · .. : ~-

FROG,iüii,.' SENI0.'111 VOOR ii!At.NDAG 19 lu'riIL 1965 Tweede PansdnR • 

;2.-uur Lèns 1 -T,ippolder l 1/eld 1; Geb.l, Lok.6 4 "'' 

i2;- uur ' Lens ·2 - ;;.uick 4 Veld 1, Geb.l, Lok. 5/3 

Lens 3- - vrij 

•· 
· Lëns 4. _:_ · vriJ' 

_12.f- uur_ Lens 5 ft.V.C.7 Veld 2, Geb.2, Lok.5/3 
~-. 

Lens 6 - vrij 
2.-~uur Lélns· 7 - B.I.I.T.4 

12.- uur N.L.S.6 -Lc;ns 8 

D.:: OPSTI!.LLINGEN: 

Veld 2, Geb.2',' Lok. 5/J 
Buurtv:eg ( l'inssen'lar) ' 

~ . ' ... : . . . . . 
b!l.m!...1 : C .v .d .BeGk ,H .Dictz,H .Haket,R.Blok,i'i ;H@son,H .Rooduyn, ';i,,Von

derbq~ ,W ~ v .EyàG11,n. Ver~eul JG .VGrhaar,J .v .Kleef .Ros.: R.e.~· 

t,i,art;F.Burshou,rit. . _ __ ... 

Lens 2 i ii;de· :10.art;\J.$tciové,H.Kempcr,C.Peetors,~i.Roodbol,J .v.d. 

-,-,--,-- Knaap, T)l.van :Kleef ,J .van Dijk,l.î. v. Zilfhout,L,Ri~mèn,J ;Ras. 

Lens 5 : 

Lens 7 . 

Lans s . . 

Res,:.: B.Stèyn,G.Halleon, Loidor: Dhr.L.te i:ioy. . 

A, Verb!~renà.s@ ,J .t~eij er ,r~~ .HeerSchop 1 i'-Jl, Davis_ ,H .Ni3ÛV:?rihovci:i, 

A.v .Bgmond,J::'i:i:tHnr:; ,P .Burghou,·t,J .Jnr;cr,J·;Vsläink,'t,.c'.rr '-~

Jong; ·gos.:· G.Johee,J .1rost. -'-" 

J .Frij tors ,J; v. Westing,J .v .Dissel ,H.L,m,H .fü.'.".st2pad,i. .van 

Lux0[!lburg,R;•,'iÜstofeld,R.Becker, ,,.Hoppenbrouwors ,J. Bom,H. v. 

, ,Westî:ng; Res.: ·G.v.l:'liji1_en,F. Veelbohr,J .Heh1ig.' . . '. "'.--·-· 

A. Blok, W. v .-d .•. Lnari, A .Poels ,A .Buys ,A .Ba.rni:ioorn ,F. Binrho.f ;F ,

Duym, A. Klëin'· Br0 telèr, T .Keot,J "Holt ,'J .Gro,mevelci. ilil§.:.: 

A ~v. Scltie, Z. J nrisen: - . . 



VOORLOPIG PnOGRlu:•ii,fl VOOR ~OfüîAG 25 J.PRIL 1965. 
2.30 uur 

· 12,-- uur 
S~M.Va-' Lemi~-1 12.-- uur ·Lens 5 - Den Hoorn-2-
Lens 2 - H.,Wf, 2 1,- uur · i.;tJ.ick 8 - Lens 6 · 

·Lens 3 - vrij 2,-. uur A.D~SfJ - Lens 7 
· 2,- uur- Lens-4. -- Dclfin 3' _kh~uu-r- ---D..Z!-S~4'-'-1:,ens ll----~,c·.:.,. · AFSCHRIJVEl1: tot Vrijdago.vc,1d 21._~;-uup· l;>it.::dh~;L.de Boor, Noorder-zijde 53, tol.66.86.69. · · · · ·'· ·· · · :,,.'..' 
. ~DELII1G : De opgos tolde resorvcs, -·ÓÓk dio van. de la.gore elf:tal:... 

len, zijn gchouóon in'sporttenuo. op hot void iiam:ezig 
to zijn on óionèn zo nódiz; ,,üs grensrechter op t0 :•tr6'-~n. . ~- . 

2x Reserve-beurt r:cgens to 1'1~.t 2.i'schrijven: N;brabbe. 
G.v.d.Gcld ,.ordt voorlopig niot op:~"steld ::·cgens niet-opkomen. Het al of niet toop~sscn van n-:-.ét.;rD :;tr'lfm2.atre:gclsn · ~•1ordt eventueel opgeschort, nadat hij een schriftelijke vorantv1oording van zijn ,;egblijven bij hot _-;cdstrijcisekrotnrin::t heeft ingediend. 

··· ··- · . EGO. 
Van hot ~1edstri.idfront (seniorenl:. . . , . , 
D .H .L.6 - Lens 7: 3-3. Rcêtakt,rnr i,.P.haçl het v~r1eden. weck. over "konden wij bij Lens of bij elke nilJ.;:,!c.::µrigc vereniging :wt· êri met de. eredivisie en._het Nederlands· clftG.l ,nàar over een dèrgelijk0 ij!leren mentaliteit beschil,I-cen'i. J?it o\•,.;r éc Duitsers bij F.G.K'oln-:-- Livei;pool in het F0ijenoord-skdio,1. 
Dhr.A.P. had bij &G Lcn::-v-k1·~.,10.1 moGten gaan, kijken ••••.•. 

GoduPende de ~e~J~t0 l).çlft. l'::.::!t~n· C:c vetG:rarn?n. tqgen een, ge.zien d~ verhouding, normale 2-0 achtcrsknii .",".n, viat vlak,vÓÓr .de rust door een doelpunt van {t.Hoppe!J.brour!crs vorkl.oind rmrd tç,t 2-1. Na do. rust. eon vrije trap, '.'netjes" genoiion éeor t{.Naastepad op he); J:ioofè v:1n ·Ruud i,üstefeld en met eon enorme kopstoot word het 2-2. Het door •blijven veçh ten van deze oudj \lS leverde middqls een penalty van. TÓrï V:tuxàmbui;g -e?n 3-;-2 voo:i;-spr9ng op. Go zien de verhouding_ in. h~.t. veld en èe · sympathiéke tegenstander vond eon ç,::zer :,.chterspolers het boter om 
tegen l_let einde çle bal in oiticn. [:oç.t to· kopp!Jn, ,mardoor doze wed-_ .strtjq eindigdç in· oen 3-3 strmè. c11 r:a,9-rin J;,ens 7 heeft laten zien, wat de ,:are veèht~rsljlonto.litci·t ü:'; Zo boho?ven: :1~ n~et te degrade- _ ren. En •... , . .. 2o P~c.sçlag B.i1;:t~. !_ ., 

Da overige senioren in kort b~s~ok •.••.. l!! . 
Lens l heeft het danig l,~ton li-- :-:.n in Gouda, Donk bl~ef met 2-1 de baas in deze ze1.;r mn.ti[;e v•cff; ~ri}è.. Wil Vorheul ·-:i5rsóe· voor e0n 1-0 ruststar;id, daarnc f.loer:; J?onk toa en ;,iot beide punten te veroveren; Lens 2 zag zijn uitwedstrijd c.f .. :a::l:!st, 0venals Lens 3. 
Lens 4 · zorgde voor do c;ini1;c Lons-overwinning d0ze komp:,ti tie-zondag. In oen vooral aan Lonszijde c.rcnt;:e'.,,mlijk c:espeläo ,1sdstrijd moest 
_t!_ijsvliJ!< _het on~or:;apit _è.ûvon. ~"rc.;1s Wubben verrichtte aen hattrick. 



Dn2r n;l.leen frans tot scoren kwam, bleof hot bij een J-0 eindstand, 
Lens 5'i-1as~ geèn scfnduv1 van de vorige v1edstrijd·. :J.'egonstander ~c Wér
ve kr;àm· ,È;emakkelijk aan een 2-0 ruststand,' öni:r· äe Lens-voorli'óede áo 
zeer vê'.l.e en royale kansen onbonu t liet. Na rust eon lichfo. opleving 
na een J-0 achterstand. Jos Ja~·er en Jo.n Brocharc;i zorgden· voor· :J'-2, 
doch dáarnii. "een en al pure ellende.· Te :,er·vê bêpaalé.e öe eindst:mà 
·midé.eii,' ·enkele. ui tv allen op 2-5. . .· . . 
Lens 6' leeà een gigantische nederlr.211, H::: 0en· J-i ruststand wist TEDO 
nog 5:X het net te vinöen, äo.nrtegonover tens·gOen ~llk0'1e manl. De reä.
dor van èe Lens-eer r·ns J .Drost. 
De Lens 1• tbpscorersli.jst. 
Wil' .. Ve'rheu1· scoorde rmar en liep äe;frdoor iets uit. Nu met 14 pnt., 
dus s·te~c.s· no&; t!.n.n dG leiàins" Als eon kom0o't...:schict.nu ccht-:}r Fr8.nS 
r,ub en c1chter ho:n •·,nn. iJ-J 2s pl,:nts ,,edeold nu m,:t Jos •;ittin•,· en . 
Koos Ras. Allo drie 11 doelpunten. V~rdor geen l:icünnerijke rij zigin~ 
gen· ! Ecrn volgende keer hopelijk ui tzobreider niGu,1s. · 

. v.o ... 
Pîi.OGMëi. ,l JUNIORi,;K VOOR iiiAl.1-,vAG 
12.~-.uur. ·D.H.C.l - Lens.l 
12.-.uur Den Hoorn 1 - Lens 2 
12.-- uur Verburch 2a - Lens 3 
1.45 u• .. r S.\1.H.l - Lens 8 

DE OPSTELLINGEN: 

19 ,-P,1IL 1965. 
Tcrr0in Bra.sscrskc.do, 
:rerroin Don HJorn 
rorrein t:, Pooldij k 
rcrrcin Erus;nusr:á.:. 

Delft. 

Lens 1 : il., v .è. .Leeuw ,Vi .y0rbqrègdse.,D ~Y!~.Stcwn,P.Schouton,H ,[.'!0::;ker, 
. "· J .Heins ,C. v .Egmonè.,Th.Brocht!rd,C. v .Bnol,J •. foglebert,Th, "' 

Bruins. ifos.: H .Rothkrans. L8iöor: Dhr.:,. v .Gastel. 
Samenkom~ 11.15 uur VelUi'!èplcin, 

Lens 2 :· J.de f,nart,F.v.Boheemen,J.Groothuizën,C.v.Boheemon,J .V:',rhQnr, 
N.Koot-,R.de Groot,F .Str!\nthof ,G.Cramn,J .iüdë.eldorp,D.Brnnden
burg. tles.: ~i.v.Vocn (2x).·Leidor: Br.Theoticus. Samenkomst: 
11.-. uur :Velui',eJ?lein. . . 

Lens 3 ·: R.Bruggemans (2x J ,I,î .Broekc,G. IJsebrnnd:,,J .Jnnss0n,H. VorhÓÛgd, 
J .v .Dissel,P .• Helvensteyn,F .;1.:ecke, ti,Eykelhof ,d"Bran(,i:rnbl!rg, 
J .Jehee. Rec.: E.Degener. L0idcr: Dhr.M.lieccko. . 
Srunenkomst: 11.-~ uur ingnne Lens-terrein. 

Lens 8 •. H.Egbcrts (2x), J .Blok,A.Duyr.i,G.StGvons,J .:,olling,R.oroèk
huizon, T .Heerschop,J .è.e Jongh,il.Kortck,'.1::'.s,C .Rooduyn,H.Has
siog. ~ :J .Nuyen.Leiè.er: ,_ Dbr.P .Epskn.'llp, 
Sa'Ueokomst:. 1.15 uur Lc.yr;er; .hoek Hen6olob.,:.n. 

Pi-!OGR/;,'il.d1 JUNIOl'.EN \100:l ZArE&iAG 17 /J'iUL 1965, 
2.-- uur Scheveningen 6 - Lens 5 Terrein Duinhorst,Bui,r.~,wg 
2 .JO uur de Postduiven 5 -:: .LQns 7 , ,T<.srr0in Lionsterse,,eg,Loosd, 
3 • .,.-, . uur iiesterkv!artit1r 11 - Len.s ll. ". :··--·:•fori::ein Duinlaan · 
2.JO uur, Lens 12 .- Rnva 11 . G,l,·L.6/4,v.1. 



.. ]".45 uur Lens 13 - t,iuick Steps 11 ( vriendsch. ) 
2.30 uur L,ms 14 - S.V.G.W.2 
3 .L,5 l,'.·,1· L:::is 16 - Tonogièo 6 
UE OPSr.C"!tL/aJIHO·!~l•J: . 

G.l,L, 5/3, V .1 • 
G,2,L.5/3, V .2 •. 
G.2,L.5/3, V.2. 

Lèms 5 : a..Jruggemans ,1,I.v .\Tccn.(2x) ,H. Verhe-..igd, Th.Bruins ,H.Roth
--- kr.;,.ns ,F .v .i3ohcemen,R.Ëykelhof ,'rh.Brochard,J .Cobben,H. · 

i:i::·~..,.:1L;enburg,D .Brandenburg. Ros.: R.v .Bohcemen.C. Vervuurt· • 
.Gc:ièer: Dhr .c. v.a. Boek. Sa'1!Örikorast: 1.10 uur ingang L'eris":· 
t8r .'oin. -~ ·· 

Lëns 7 : ·· B..Ezbëirts (2x),F.do liintcr~J .Holt,H.V,frbe.re-i:if,sii1L;Jiµit-·' ·. 
scl!l~r;or ,P .de Bruin,a.Blok,H .Mejan,B .Epskamp,J .'i,:a·;:i:,öy; ... -
,.{.i·:ilr.1ot . .Rez.: F .Herrcmn.ns. Laidsr: Dhr .A .Blok. Srun0n
ko:nc,t: .1-45 u'iir ingnng L:;ns-torrein.. ·---

Lons 11,: R. v ,Borlo ,J .SchoU\'J ,C .Gri'llbergen,B .Lustenhom-10r ,B .Kçiol,H. 
Cvcrbeek,B .Hoocovcen,'fö .ifoefnagol,P .i\îurbs ,H .Bij s torv~ld, 
A.:::::ilè~orbcek .aes ~: H .st~vens. Loidar: Dhr.P.HÛis. Samen
kc:JSt: 2.15 uur -Thorbeckeb.an, hoek Haac0'leg._ --

Lcn::: 12: B.v .ei.Lans ,A:. Ti!lrlenbrqek,G .Bruinsmai;P .• de Vries ,F. v .Bc.:;gurn 1 

· L .~ c .J ongh ,a.v. ,,uesem ;L .iiuis ,H .i!lg,:crs, t"He.:r.brook ,L. v .è.. · 
vc:léi.0.:-tos;·: M.èG :.it (2x),H.v;fiulst. Leider: Dhr.G.v.d.· 
V0lG0. . 

L8ns 13: (opcelt vricndschap::,elijk tegen Quick Stops·11, dat op óe 
c,,;.,ntc, pln~ts stele.t in ',ifdeling C 15, wa?.r' 0llS · tr1anlfèe in 

· . ·..:sp0cld hscft). · ÜO..Qlll1 tclli'nr,: :· C .Groen,G. Di.ü ves te,VJ!,R. 
K:, ... :.;.;..~11cn ;B. v .ê. ~ Spro'1a, t:.. v .Essen,B .ë.e VriGs, T .J .1n.:fscn, P. 
K:!.0:i.n broteler,11.C:0 ;at (2x),f,.Jehes',G.Vcrvs.e.rt. Res.:.: F. 
v.é..Bcr1;.Leiàor: Dhr.J.Schouvr. · · · ' : ...... • .. .. 

Lcl'is 1/..:· P. ,0 Ha;n (2x) ,H.Dankors 7G .Lamot ,H. v .Dombur;:,R.Bogisch,J ·
. K1:i:ndorp,C .Blok, fh,Thomnesen;G1Kuyp,rs ,R.Peters ;r .Hoek. 
m::s~: 'P.v.Dijk;M.Kbppenol. Leider: Dhr~ll~Bogiséh. 

L8ns 1§: E.v.d.Broek,P.Brom'"or,T.Schmitz,C.de Graaf,P.F.de Haan,N. 
c;c Vrios ,<N .rioefnngel ,c. v .Doolen,Th. v .d.Kley ,E .de Groot;J.~,, 
Jc.usson. Ros;: J .Schutte,F.Klink.L~ider: Dhr.L.v.Hulst. 

PRCGta.I:.;. I:_ilPILL"N 'VOäR zt,'fEfill/\G 17 APlUL 1965,-:· · 
l.L,5 uur L~ns P 1 - G.D.S. P 1 · G:l,L.5/3,'V:,,1, · , 
1,45 u..:.r C:h, :,::nghe P 1 - L0ns P 2 · Terrein l:ielis Stekels.an· · 
1.r) ·~r;r '3.:î..jS\1ijk P 1 - Lens P .3 T8rroin~Sch~apv,1eg 
1 •. ,5 u,;.r L~ns P 4 - K.!i;.D •. P··l- •'' G.2,L.5/3)V;2. 
l.L,5 UJ.r Lons P 5 - G.D.S. P 4 G.2,L.6/4, V.J. 
2,30 uè:r L:,ns P 6 ·. - - B,A!.·T, P 2 .· G.2,L.6/4, V.J. 
DE. ü? ·:.·:r...;;LtL·:0tJi: . 

éèls·bokenó. Leider: Dhr,A.v.Gastel. - Lens -p·1 
L0ns P 2 il.Jos ,H. v. Bcrlo,H .RÎllir.lelzw~an,T .Jungschläger,G .Bloks ,C. 

S·hpcl,F .Dissoldorp,VI.Englebort,B. Klein ilr0telor ,P. Ver-" 
;1..,esen.P. v .Doevilren. rles.: J ,Keetman. Leider: Dhr .L.Pinks., _ .. _ 



·,samenkomst: 1~20 uur ingang Luhs:.terroin. · 
Lens· P 'i: ·'rh,Booms,P.Hoyricn,J .v.d.EnC:o,P.Vcrschoor,F.cie Kleyn,G,Tror.i':'-·· o 

i:r~lon, R.Kooke ,H .ii:outers ,rtl. v .6..Horst,H. v-.Dn"m,c ,BloUl .. ,.=:!B~.:...=.: . .:.'./ 
L.Vorspaandonk. Loidcr:: Dhr.J .v.d.Knaf.p. Sa,ienko• st: 1.10 · 
uur Loevesteinla-:n hook Hen::::,l:,laan, 

Lens P 4: F. Teunissen, Th .-v .ë.:. ilnrc~i::o,_ -,d. v .Gorkum,R. liOU ters, \ . v. d.Ho.:n, 
H.Schr·ah,H,PGchlor,F. Vooron,C ,Groen,G. v .Dc~l.Jn,E. v,.,rschoor. 
Res·.: F .è.e Vos, Lcièer: !.lhr.G.Ke• p·a:r:n2n. 

Lens P 5: P.v.Dorabur,;,P.Booms,J .llGlv:mstein,11.i,s::elman,î,l,Tounis,J .As
selm:ln ,L. Cnzr~nci.'.Jr ,H. Schutte ,I3 .Hoefnn1~:ü, R. v .d.l;ioer ,P. v.d. 
St2en.Re.ê.!_: B.ào Häas,J .f.!e,Yors. Leiêer: Dhr.G.v.d.Stuon. 

Lens P 6: R.•VinkestGyn,il..do Vrbs,J • .Ianm~.1.t,C. Vcirsseput,G. Vink,Th. 
Kcotm~n,/.,.riorst,C ,Lustcnhouwor ,R.1ïleershoèk,C. Visser ,c. v "d. 
!i.:;.ràv:et;·. R::s.: 11.D:::rckenke"rnp. LuiäG!_: Dtlr.J .Smit. 

AT r;;;N'rI3 JUNIQlEii Ei, PUPILL:N J 
Ai'SC.;,UJVIHGI,N: v:ior vrijàag,wond 7.30 u,,r ann ::;hr.A.v.G,:istel,Tom!lten'
strait'l66, tel.3:J ;9-9,00 (·tJloi'onisch dléán vrijéi::.ge.vond tuss::m 6.30·· -

·en ":.JO uur).. · ., 
Nbî-OPKOI.:lEN: -v1er~cns i::Jrh·l:4li. ni.:;C-opk"o:n8n 1nortlt L'i. v .Dorp ni::.. t •eer 

opgesteld. ., :,c;:ms ·nicrt,-:ct'schrijven krij ,;t H. v .Hulst éón 
reservo-b3urt. 

· 11l'U1Ii~Il'-l'G: Oo dond.erèar~ 15_trgril, Witte lionàcrC:o.g, is or geen traininc. 
Op mag,nè=.:t~ 1·; ::,Eril, T,:eBC:o Pn~cdag, is c.:r .f:oen training. · 
Op dinsdag 20 april. is 0r in verbanC: met de Paas-toornoç,:i,ez:i.' 

gê e ti :.:t·r~i11inr; • 
Op ·':'loensd,:,.g 21 april is• or·"" in vorb,mcl rnot de Fa.2s-toornooi

·en op_ onze volc:en-all-con .trainin!; voor.-.. 
de -pupillen van groep I. Dezè tr:üning 

gaat alleen door, als het velC: is eoedgekeurC:, dus ni0t in; 
· de za,:,.l. 

QE donderciarr 22 april :is er r,;:i :r noronnl trainine. Eventuele 
fina1isten kunmm rfo.tuurlijk afschrijven. 

P!,SFOT01S: de volgende jon:·ëns 1:1ooten zo spoedig mo,~Jlijk keo pasfo-::.,.;. 
to 1 s inleveren bij cihr.v.Gastel: H.:v,Bdrlo,F~Cobben,J .Dis
seldÓrp,P. v .Dombur:;,L.~~;börts, \i.Eni:;lefort,Köen Groen,H .Lici"f

. ferin':·,c.SehroVGr 1E.Schr!c.0 1F .ce "Kl0yn . 
.. . Van he.t.r:edstri,idfront. (Ju.!),ipr,m)~-;:_ .. .. . . . ______ ~---- .......... . 

:.uick_Sto.µs · 2 .:, Lens. 2·: 0-4, :. •füi!l, __ ç);e i'lij korklar:n · y!Jr,i j .1_ •. ~o.!lggl}.,_ .-.<m.:' ... . 
da.nks ."ë.e- Z~mra bnl ~t:i _._}c __ ha.idc ·rtin.Ç_,.t u,~n zoor \1 orè.ienstelijke v:c~::L . .:.:'.:S._:.: 
strijd r;cspe3lè. Lens be,;on ztm.k; wa.'."il" kvm.m ~::elár.::· •sterk opzottoti. "lri .;, 

,ontstonciZ:Cl r:oode ko:,bin':.tiös en -na:ti.1/ .. h ~v:2rticr ·Hns--hnt ro.'.lk. /rheo 
:Eruiiis ng:i ~Jn corner op róchts iin J·chn ?diddelê.orp d0ponccrc:'.0 op onbe-, 

___ .:itspêlijkc .[.'l:1..ni2r àc ba.~ __ ;.~f!J;.r~~J.:~9~J.!!1:i..n vq.~.,~uick< S~cps. G~?~~r.~t.
dooF ·ë:.8ze voorsprohg bi.:gon -L~ns ·.o..v:n :Ge t~100de =helft, c.ie hetzelfde: 
boelè toonö.0: coJê.e kombinatif;l>, ... é;iJ beloonc1 .. ;-;erèen -~t éloelpuntch ·van 



Frank Strë'.o:l;ho.:'. Dick Branàenburg en Gerrit Crl!mà. Even k.ia.'ll 1;uick 
Steps ·t0ru.:, -r.ir·.c.1·-óat baatte niet, riant-de achterhoede zat.potdicht.· 
Lens -.8 - Lens 101--:i-1. J .de \'I. 
"Daar komt v-ast _.geen verslag van in de Lens.-:-revue 11 , zo r.ieenden de 
spelers v.:,.n Lens s, na het tiende met 3-1 t0 hebben geklopt. En dus 
• ••••• ïlo3;-,ol Lens 10 gedurig in de aanval-was, uist de n.chterhoede 
de - waii.1i:~ t:;ovf'!.rioeráe .-. kombinaties vaa het tiende- zoor g0eè in be
d't"1ang te ho;,.:~dcn. De snellë EduaFd -kreee:·v,o.inig kan~en-en dia varknoci
de hij. Do r-,,st lmai:i r.iot- blanko stand. In de tweede helft ,ms er. !.!eei; .:. 
evenwicht in het veldspel. Uit eon strc.fschop scoorde C. Verv,rn:-t: 1-0. 
Dit 1.:;a.f Lens 3 r.toed on_-door R.v .Broelmuizen on J ,de Jongh 1·,0rè ae st,mè 
tot 3-0 opi:;ovoord, voordat do C-klassers konden tegenscoren. Zo k;·,am .. __ 
het einde vr.n eoi1 natte \'!edstrijd, l'!aarin Lens 10 toch ;-•el teleurstelde. 
Dat vond de leider kennelijk ook, of kw~~ hot door èe re5en, dat hij do 
zijlijn in (o stJok liet? 
Quick 13 - L·;;n:; 12: 2.,.2. Een an.rdige uedstrijd met een ster){E)r Quick, 
doch · o,Jri agrossiovor Lens. Nn. een hevig ~uick-offensief · ( 6 corners) 
ginge,1 1,ij in Cèo r.,anval. th 15 minuten oen mooie pass en Ronnie vn.n '.'/as
sem hc~d c~-n no~ito om ons eJn 1-0 voorsprong te bezorgen. M\3t ëozc_.·_ 
st[!Jlü ein:; t'.c r-,:st ih. rln de rus·t ,,crd hJt spoedig 1-1 en 5 minuten la
tcr do·,;_• -~--,1 ~:-~l"d.ngsfo1;.t zelfs 2-1 achter., Toen ging heel Lens in de 
nnnval: 8D kor~ v"oor h0t einde werd hGt àö.o'r Hans Eg~•;ers toch ,nog. ;:~lijk, 
via!lI"fflGD Lens 12 loon nuar \-:erkon kr~cg. - · 
i-1VC 12 - L~m: 11: 2-5. Lens \'ias de hele -wedstrijd s_terkcr, ma,:,.r in äe eG: 
sta helft, to.:m .R.VC wind meo had, hield de Rijswijkse achterhoede mut l:11 
ee trnppon oprui;;linc, na-arbij onz·e '\r0rdêdiging weer snelheid te !?ort ble, 
to ko,non. Toe;, nam Lc_ns de· leidih;t; door Theo Hoefna;:ol, na goed n.angev:m 
van Hans Bijstervcld, die Z<a!lf voor nu.'llmer twee zorgde. In de ~weeäe hall 
ontstontc or oen enorm- Lens-ovorr!icht, dat· 3 èl'oelpunten, opleverde. Nog dr: 
punten, 1vant t c stn.nd aan èe kop is: 1. Lens 15 28 .f!.r zijn 18 w, 

·,- 2. RVC:. 13 19 _strijden te , 
3.: 01;/P 11 17 len. 

Lens 14 he~lft in eon ,::oede wedstrijd zijn aeerdere moeten orkeimcn i!1. D: 
Haghe. Na een 1-0,ruststand vocht Lens goed terug, maar hè:t mocht hela2s 
allóme.,:l rü:,t taten.· Die Hngho profites,rdo V!l.ll enkel,nnisv:Jrstandjos en 
hct ... wes 3-0, ... \'r:t tevons èo aindetand r:ord" Jam.rn..Jr, óo.i::h G'e)1_ .\1-olc;end,_ koo: 
stelli: ._,,. il :.i,,~::i:.:- re sul t<tat met do zelf do" lust •. 
Stand·L:ms l'J·junioren: De stand-van.Lens .. ! 'unior.oh bi' e-
Lons 13 B - 25 · tiorkt t m npril en bekijkt U de 
lquick· 15 1:, - 20 kansen; 
Lc.akkwnrtier 11 ll-16 HBS 14 - 21 Celori tas 12 - 11 
Qüick Stops 12 13-15 DHC 13 - 18 DHL- 13 - 11 
r,estorkvm.rtier 12 13-14 Lens 14 - l . .,_7_....,......,_ÀD,;:·:.::Oc.,.:-.,..:....-=1"'4'---'?l' 
Do einduitslag l:1r Klaverjasdrive k-:imt wegens plaatsgebrek in de volgand, 
Lens-revue. -o-0-0-0-o-o-b-o-



D E L E N S R E V U E.-
;-.·eekblad van ëû R.K.V. V • 11 1:;mi;; :en Smü" •· 

========O=n=Q.=· "==-r=_=r==_ e=d:::áa=-~~f/l 11 a11:. P. Bur ·'10'1.r•t, F. v .Di.i k e11_ A. Pq~! s 

Do: 22 april : 

38e Ja:ircani Wó,34 . 2'.: april 1965 ......... 

Lens' Zakagend'ä~ 
Juniorentraining.'. 

Vr: 23 april 
Za: 24 april 
Zo: 25 april: 
i':ia.: 26 april : 

r: • - t ' ' 1ÎIII ~.em.oron_ r.a1·n1nt, ••• 
Junioren en pupillen ( zie elders in ciezè· revue). 
Senioren en junióren ( zie elders · in 'è.Gze ·revue). 
Klubavond; juniorentrainin~. 
Juniorentraining. 
Géén training. · . 

Di: 27 april 
Wo: 28 april: 
!&L 29 april: Lens - V,en D,; Juniorentrainirtg; 
OFilC I:i6L: 
In Bnllota,,e: 
No.i,6 J.B.de Vries 9-7-1954 Wol venrad·3 17 
No.4? :G.T .J· .i.i. v-an 1,rdenZfe . 17'-' 2-,1954 B<,ekla:an 361 
No .48 R.H.A.Straatman 20- .3°'.-1954 Landzijde 205 
No.49 A.Cas 1;enmiller 22-3-1954 l'iezelrade · 2'30 
No,50 R.Vi.Jacobsorl · 1-10-1950 Noorderzijde 111 
No.51 i1!.J .D<!:I.sasno • 1-10-1953 Bcekli:u-rn 384 
No.52 J .G. Veerèn ;I.-;I.l-l'i4:l. ,i·,ielis St-okel·1an 

·("" 

. l-

. 

2.310 

" 

Alle senioren-, junioren- e11 pupillenwedstrijden '!'erden wegens èe 
toestanè van èe terreinen afgelas~t~•---~-----'--~--~----
V b.,H,: 
Tot onze vreugde kunnen \,ij U de ver-1,-,ving bekenö. maken van onze 
sekretaris, cihr.Eugène 8aro1Ga..:net I".Iej .Annek-3 Van ~;e~rs, v0"1r velen.:.. 
ook e@n bekende naam. Wij feliciteren h-at verloofde paar yan harte·---· 
met deze belangrijke stap naar het huwelijk. : .... 

-o-o-o-o-o-o..:o-
Vergeet de tra~ning ni~t ! ! ! Het .kan voor elikeJ,e. elftáUen nog van 
?;rote C !Je½ekenis zijn .2.:1n het eind~ van dçze- .l{omp~t~tic ••..... 

-0-0-0-0-0-0~0- . 

?:laaµdaG 3 m:;i a.s. zal oqn klaverjas'avond V!otdo!! gehouöe,1, v;aarvan. 
de baten aan"Uzelf ten [;O'dde ko• an· in ds vorm van prachtige ;,rijzen, -
Leden· en àndere balangstellend0n zij.n ·van !iartCl r,·elkom: Aanvang half 
neven._ 

Let. U. op;èe belangrijkheià vàn ~ndcrstaé!nd. Vl'i'd~tr:ijdsëhema: 
LZNS 4: Thuis: Delfia - Spoor1'1ijk (resp.No.l, en No.4}, 

, .,Uit .• nihiL . . . - .. -· •. 
• ~ 14 punten hl t 16 wedstrijden. ' · .•.. ,. 
Onderaan: : \flQ'.; 9 uit 14 · ,. ..,. 

:i 

' 



Hi;,r 

Lens 

Lens 

LsiiS 

llij;:;•·:ij. 9 uit ~5 .. " ..... _ 
:.)u,·,O · 9 uit ·15 · . . •.: , .. · 

no:.~ o.:.~. -t;.:: _5nelon VIC.'J - DUr.:o. 
5: ·· rhui: : ::,o~ Hoorn (No,l) -·--. ·a.v.c. (No.4) 

,~·cstcrkrrartier __ . . . .. on(cr-~·.cs, raot 4 uit lJ ,. ... · . . 
dn.,;.r".Jovon · :o-:;t:Jrk-.:.rarti3r ll!qt 6 ·ui-t l]. • .! 
6 • "'n·11·8. '" ,. " (!•'o 4) · • .1. ~ , • D •lJl• .&. • , • ! ~ · 

. üit: . Ouick (No,2) ;- ·.> -- . 
m1dero.M mot 5 uit 14 · 
daarboven B ,'1' ,C. met 7 uit l,L 
7: Thui,.;;: B.~!. 1r. 

Uit: h,D.S. (1',o,l) .. 
Adelaars (No.J'J' 

',' 

Ond:raan: B.~:.i'. mc.t 5 uit 11 
Das.rboven: 1:rn ,.1:it 6. uit· 13. 
!:_EOGRfu';i ., ;:::::-rc"r;: VOC1{ t.Oiü~&G 25 APRIL 1965: 

2,JO u .i• ,3.: .• V.l - Le_ns 1 'R.otteräam . 
12.- '-~'..'.i' Lons 2 .iAVA 2. " .. Velu l,Geb.l,Lok.6/4 

Loau,J. - vrij 
2,-- u,·.r Lcn:: 4" Delfia J 

12, - m,r Lens 5 Den Hoorn 2 · 
1,- uux Quicx B - Lens 6 

,Veld l,Geb.l,Lok.5/3 
· Vel<i 2,Geb.2,Lok,5/J 
Hanonburglaan • . 

, 

2,- uur A.D.S.J - Lens 7· 1,Ións terser,eg t/o No. 10; Loos-: 12 .~~ •,,,:,.r n.z.s.4 - Lens 8 · Ockenburgh ,· · · .. · - · (duinen,· ·,· DE OPJ'ri!:LLWGEN: 
Lens 1 ; C. v .ö. .n-z~k ,H .Di~tz ,H. Haket,R.Blok, V~ .Hanse~ ,H.Rooà.uyn, · 

W .Venc:'ex·bos ,;f. v·,Èyden, :'! ,Vcrheul ,G. Verhaar,L.Hendrichs. 
~: 1" ,Eur::;houwt ,G ,Halleen,G .Looyestein, ltEIG :PB,t AU-
'l'ODU _;. V'u.il' ttr:K: lJ • - uur KLU:.;Gt:il01r;. , . . 

Lens 2 : i{,de ,'ia~.rt,\: .Stoov~,H.Kemper,C.Peëters,R,Roodbol,J .v.d. 

Lens 4 

Kneep, l',1. v. Kleef ,J. v. Dij k,1:i. v .zilthou t, L•;fü:emen;J ,Ras. 
Rcs.!.: B .E.tcyn,J. v .Kleef •. ,Leiélèr: DhI" .. L. te. t1ey. 
,;, Sny:,,:::rbuyk,C. Veldink,L,Hanssen, Th, v ,Domburg,N .de Gruy
tGr ,11,. v·~a .Beek,~\DüYm ~J .• V .B~sser ,f .\iubben ,L.J anssen, ~:.:. 
Bur,;hoè,•;,t. ~: J.v .• Dissel,P.Gµlij{~rs. . 

Lens·:, : A. Vorb.:~ï..'"endse ,J .i'-:leyer,M.Heersc_hop ,M.Davis ,H .Nieuwenho-::-. 
veri ;A, v .Egmond ,P .Burghom,t ,F. ii ,Ilij k~J ,'Ji,gor ,J. Véic:iiik, .. 
A.c~s Jong• Hes.: G.Jehee,J.Broèha.I'd. . .. 

L211s 6 : 11.v. à.. Lc-cur1, r,1. Verbar2ndse ,D ;v·~ d .steen ,P ;scho1:1tên 1H.è;fès
ker ,c.v .Egmond,G.Raaphorst,C, v ,l?aal,J ;Éngièbèrt,Jh{}e
lauff ,J .Heins. R-e.2,:.: F.Veel .. ,ehr,Th.Su,,,kerbuyk. Leider:·: 
Dhr.H. v.d. Velö.e. . . ' 



- .. 
Lens 7 : J .Frijters,J .?.om,A.Krol;J,v,\',esting,H.Lau,If.lfaastepad,t"v. 

Luxemburg ,R. Lus tefe ld ,R,Becker ,,, .Hoppen'brou,m::-f!,H, v .:i.estin3. 
Res.: A. Klein Bretel er ,J :ifol t. · . .. : . 

Len_s: 8 : A.Dlok,r,. v. c,_ ~Laan, A.Posl;, f .• Buys ,A:Bcrnhporn ,F .BieÎ:fióf ;c. 
,., < • Kras,T.Keet,J.Drost,G.v.Bijr:en,J·.Grocnevold: Hes·;: b;v;Lies-
,.:.:,; ,• hout,A.viSchie,Z.Jansen.· - ~. :., -:;;:-:-;-._ .. ·i · 

AFSCHRIJVBK: vó,,r Vrijàagavonà s.'!s. '·21.00 ui•r bij dhr,L.de':lióer, Noor-
:..;F ~ derzi i de 5,3, Den . Haat.:. __ -- , ~ .... :.. ·:-., -·" 

VOORLOPIG PliOGiUûl A 8ë.i'Ïl0dfu, ·vooa ,;m;,,AG 2·nu l 6'. • .•. 
2.3o·uur m,;.,:os 1 - Lens'ï (27 minuten · ·:::·" .. 

12 .~~ "û1.ir Lens 2 , __ KI'anenbU::rg 2 ,. ;, :. •· 
2 . .;...:;. uur Concordia 2 Lens 3 1 1 ~ ~ ... " - ;,;· 

2.-~·uur Lens 4 Spoorr1ijk 3 "' ·' . . 
12 • .:::..: uur Y:esterkv1,7 Lens 5 '· ,, 
2 • .::;:iuur Lens 6 B.il.T.J" ' <' .-
3,--,uur Adelar.:rs 2 - Lens ? • 

.. 
. , ., ·-: r • . --~ . -

12.--"ûur Lens 8 - D.ii.B. "' ··' ·' 
·VRIEi~IlSCI-IAPPi::LIJ ,ili ,sDSr .UJD. . . . . • -- .. '. ' ,_ . . . ; ' 
Lonêierë'agavoncl ~april 19651 ·6·.30 ·uur, op•-ons terrein aan 'dè ~clan~el:o-
laan'; 'w6rët de tracli tionelé' wedstri:j a· gespeelè. tegen Vroor1 & i:ï'rèe!ir.iann. 
î)e 0opstelline voor è.eze ontmoeting•·üi"als volet: C.v.d.Bee,:,ï;;.1iet.z,'" 
J. v :d. Knaáp,J .Re.'s ,J. v .Dij'k,H ,liooduyn,B.Eottsr,1' .• Vender::iot> ,1i.y .Zili'-. 
hout,t'(.verneu.1,•N;.i'J.·•; :cl.es.: R.c.e ;r~·a.art,C.Peet.ëü•s·, __ r~.'V.'i~;mond.· ·. ~•-- ~ .. 

.. ti.FSCHRIJVEif: -vó~r- dinsdugavonà· 21.--_ uur ( tei".66_.$6.69 J. · .. · · ~-
/;lEDEDELTI-:Gtii1- ·- WOENSDAGAVOND 28 áoril a.s. '-:één tr-_inin/i',v,m. ce te
levisie\..uitzenè.ing ·van de r,edstrijci Engel"në--'."îi.es;t I!.'l!rO?b. 011:i:l·ziîës e_n 
de avondwedstrijd van de 1~!!~:!s2!!!!?!!!!!~!~_2E 20 april ~"s~n V.sn:n •.. _ 

. • . . . ' ,r. . '-• 

Op grond van nader; verkregen ).nlichtj.n(;op __ \l@eft _de .. i!;C:0 besla.ten .de -aan 
rr:urab,:e· op_e'J.cigè.è--straf (2x rel_l_er11e-c1:1ur-tLi,1 te.- .trekl'.en·. -. ., ':. - ,'--

ECO.· -~-

J. -, .• LGI'ls-iiëunie:. ·" . . ~•'; ~-·, • 
Zoals U in de vorise 'Lens-revue hoeft kunnen lez(m ( w~ar:,ij çb'.:rnieve
lijk de àinsëa&: na. Pasen .stond .verc:;eld), ligt ::iet in de .óei:io:il~ns.-éöii 
rëuhfo. te houden voor leC::ên en óuè..'.ïöC::en •. :!ier-,wde willGn nij ~nirne 
te5cmóetkomen aan v::irzoèkeri, ?!elke. oi1s viîn v~rr,chillendê zi,iden heb:c;,m 
bereikt.· Spëci~·a.1- Y.o6i--_de- gud$teil:. f; dii'~és4· ~ootqs ··0e~eó~1;heid 0:11 t:;eer 
eens he_ripL;eril1g9ri ûtb :'lzt ràe::ririic!Îte · 'vèrleC~r1 ·. ç>P. te~ huJ;étj~~ t~•q.arüij 
vari' de" zi.j'c.e" ván_ het t'Brttuur de 8.àri,V_eZi~en {_vo;)rzover clit, noêiij mocht 
z~•jnl g~attenç.~arê: zlï.lien worc~en -oP)~et~iSi~_,. ciat LGQS ~ë.i.t __je.ar zijn 
45-jarig èest,bn zal' i:aan vieren. i~ij nodit,Jii)Ji:,rbij alle, bel;angctû..'. 
lenäc'oüd~leden" en lm:en uit nam':ézi,'. te zijn op .c'eze avond, welke zal 

'\rordJn -jeh?\üien ~P .. ~·Înscag 2 7 àprif. 1_ .a-? • :iri "'G~_fé nee;in·q ,. __ :-~oa;c 'l1hornson-
laan-Iepluan/V B.lken boeplein; om ca. ,8.JO \l'j_r. _ ., 

?·.::;s~s"ke:::." ·~ -· vo 0rz. 



Klaver.fot ::rive •. _ , . • ; _ 
De· einduitslar; van êe Páasdr:ive, \'11"arvo.~r ,: c, .. Le~te rc:::ultateîï mee:. 
tellén voor' hat eindklas~ê;;1·::H1t, · luiè,t c.1s vol.'_;·~:· 

k 2 ~775· . 1 ' -, 1- ' ·- 1. 22959 1. C.Franc e ~· - . .J.hr-._!.v.c,,.v:z tf3 t- .. ,.. . .' 
2. P ,Lurghoû,,,t 25317 19 .c.P;eters 22952 ... · 
.3. f1Jevr • .l'ir;!;er 24750 • 2Ö,A.Hopµ;;nb:;~mr:irs : :~: 22940 

... 4• Hr.f.ras 24682 21,Hr.i,ic:,k:ir Sr.. 22835.,. 
5. H..Blok 24592 22~J ,Drost 228~5 · · 
6.---n.Burghom,t · 24490 2;3.îllëvr.Jr.n:iÉfeii · · · · 22810•··• · 
7. i.levr.Francke 24482 24,H,llöoduJ'n -~ .- · 2;;772, 
3, r,,evr.v.VlijngaarGen 24302 25.F,.,,esker ·J:.•. ,_?2549. 
9, \'1,V0rheul 23918 26.H.Mesk0r. 22514 
10.Hr.G.v.d.Velde 2.3879 27,is-,evr.v.d.Vcltlo 22352. 
11.tievr.Burghom•:t 2.38.35 · 2J.?.1•.v.t.r,:,:.c.t~.1 22259. 
12.H.Dietz 23595 2');;i.v.D:èj.< . 22101. · 
1.3,Hr.v.d.Steen 23556 30.'.·lr.iÏ:•.cc_,,.Ó 21982,., 
14,Hr.BurghouPt 23539 .31,H,Zoat 21587 .. , 
15.Hr·:Drabt,e ·· 23263 32.'Hr:t&_;:~.,r · · · ··· - ·21256· 
16,liievr.v.Doorn 22977 33.i.:evr.Krc.s · 21195··· · 
17.b.c;tein· 22975 · 3}.~7,:c;r.PÈ\cqué :· C: .- 21146. 

"..,.: Zes \reken lang ir er ,in eeti sportieve. gees.t 01.1 L:e punten ge_str.otj,en. -~ 
En, zoals altijd, zijn er gou_Gv_inken en, l,)ochvo:;els gew_eest. i·Jaar • C 

daarom· niet' getreurd,· misr,chi::n~ zfjn (c rol.lsa 03,!'l, vplgend ma.~l 
omeeèraaid en blijkt U ineen·s een,.,;o:,C:faz:::,ri; --~J zijn. En ;dat qit U 
geen windeieren z8.1 'iei.:;gen, s_tvL~t y;~i VP.at.. 3ce è~n 'Ook,_, de vogetS , -~ 
van allerlèi pluimage 1 tiié cei1 C~O~G ·pl1.~i.:17CC-{:~ .. iv.e. hebben: deelB'e-" '· 
nomen, v,oràen bedankt voor hun. sporfi:,ve t'c ,).;.,•,,a en natuurlijk ·te
rugverwacht op de volgende· drive.·: 

· • _ü·.· l1.o:i"Ga1'tko;',ï1issie·. 
"'P""R-=o-=a""it"'fü",t'"'· ;"";,-J-=u==i""·,-=w=-,""fu,..,""', --==vo=-,=-,,,,.t-~"'· 0""1;:-1 ,-; ,""·.a,...,2""5=-. M'.,ll:, 19 -:5 • · 
1.45 u1,1r WP 2 - Lens 2 ·rerr-:i:-1 ,;·:,Lie:cpn.rk 

12.-- ,;.ur Lens:~ - f,D0 8 G.2,L.6/4-,v • .3; 
2.-- uur o.s.c.4- Lens 8 '.i'ar:"ci,1 ;,o:::·'."'·atorstraat. 

DE 0PSTLl.LJJ,;GEN: ; , .. 
Lens 2: J .de 1:aart,F. v .Eohee..icn,J .Qroothuizan,C.v .Dohoe!llen ,J. Ver- w 

hs.ur,.N. Koot ,R.cle Groot ,li\. s·~raathof ,G.Crarnu,J .1~ac.1delàorp, · .· '.. 
D.-Lrandenburg. Res. :i:I.v. V3en,H .v .Lö·v1:--.Leio.e:r:llr. Theoticus: ~ 
Samenkomst: 1.30 m~r op ,h:ot Rava-VvP-terrein •.. ·· ' : · ·-.. 

Lens 3: R.Brugeemans ,~J.Broè:~é ,G.IJs(!i:Jr,:i.nê,s ,J ,Janssén,H:verhéugd;i;_ 
v .Dissel ,P .Helvensteyn,H.Brl!ll6cnb-..1r ~ / .• S~•kelhof ,îi.J;ranèen-' 
burg,J .Jehee. Hes. :F.Ncacke,-E.ik? .r·1101.". L3iàer: !.ihr.d.NeecKG. 

Lens 8: A. Verv:a.art, T .Heersohop, A.Du.rm,G· .;,t:,ve:1,;; ,J. ;iellin;; ,!{. 1/.20-
heemen,H .Hassing ,C .tlooduyn,b:.Ko1•i;:!,a;;.s,J .èé Jongh,J .:foboers. 
rl.eS,r: J .Nuyen,d.v.3roelmtiizen. i.1c:'-_.;,_cr: .û.,r~P.Epskarnp.: · 
~nkomst: 1.10 uu1· V6ltt:-z:pleirt . .. --77: ·•· i ' l · 



PROGR!Ji:A Jl!1HC,llili VOGd. l,A'f:1UJAG 24 APRIL 1965. 
J .45 uur' Lbosàuinon 4 Lèns 7 Terrein .,,aöesfain.,i;onstersèv;e5• 
3 .-- uur H. V. V .8 L<mn 10 Terrein v .Ho :onho;,.ckl2.o.n 
2.30 uur: Gcleritc:s 13 LÓn•· 11-~ iorroin L0f;1;,,t -· .-
3.45 uur·· Lenr, 12 • . - DHL 15 q:1,1.5/3,v.1:. : . ; : 
2.30: uur' .;.uic:k Steps 12~'.Lcns iJ, · 'färr0in Lens- G.1,1.4/6,V .i; 
2 .:~o uur lelici tas 3 Lent, 14 ·forrein Ocken·:m.rgh. 
2 .JO -uur · ,,ostorkw.11 - Lens 15 Terrein :.iuinbah 
2.30 uur ·Leni: 16 - G.D.s'.12 G.2,L.6/4,v.2. 
i-G OJ. ::.-r2.LbltGEN: : : · · ; ' 

,· 

Lens ,5'. •= 
LEms6 : 
Lens 7: 

LenG 10: 

Lens 11: 

Lens lg: 

L:;ns lJ: 

Lens 14: 

' zie andere tilftal_len'; ' . 
~ •. - ~ . --·• .. -----•-

zie ahd0re ·elftallen. ', ·: · 
A.Jansrcen ,F .è.e Wintèr ,J ;!Jolt',?.. Verbarendse,J .Jlok,L.Jun~scnlä-

. ger ,H.Blok,B. Epska.'Ilp';J; v. ä .LeJ ,F ;m:irremëns ,R. ;,il::-iöt. 'rlës.: .. · .. 
H.EgG·ars, .... P .3ruin: Lbiêel': !Jhr. A.Dlok. 'Sa::1enkomst: 3 ~- i.l.~ 

ihgft.ng.-.-Lenp-terrein. "' '" 
t·] .Koui--:cnhovan ,P. v. ä.-.-i\ar ~J:colpa,il. Kool ,j .. }ioi t ;H .$t8vens ,1~. _ 

·Hop,G.c..c Hooi:c:,~;.Eaklérr.,P.dz Jon=:h, ;· .• Ke;it;J!:\n.Lcide.f.: Di':.t.J ,,;: 
lJorsboom~ Samehkom:t: 2.-::.. uur Lijnkamp eb b. rte.,.-,e~. 
R.. v-.Jorló ,J·. Schouv1,C: GrimJ.,srgcn ,il .'Lustc1Ll:lo:,vér ,li.,Bij s tc;rvelci 4 

H. Overtèck,B .HoogeVoGn, Th-~î-Ioei"naçel ,P-.durkes ,A. Hambrook"Ji~-:~;.:. ~). 
Bilderbeok-.ltos. :H.v.Hulst> Leider: -Lfr1r:~P.Huis;· Sa·.1cnkom;;.,t: 
2.-- uur Lc;fv;z~g hOck,Hen5;êi0la.:.n. · 
B.v. a .Lans, A. Tinn-:::inbrock, G. Jr:.1-ins:no.,P. de Vries ,F. v .Bag::11•::1, 
L. do J ongh,a. v. :·:ass8m (2x _) ,L.r.iuis ,il . .î~g~;crs ,1/~~ c.~c )rft :,( 2x) ,L.'! -~ .. .::: 

. v.d.Valè.e. R.es.: G.v;d.Velèc (2x.). Leidar: Dhr.G,v•.e;V<illdai·, .. 
C .Groen,G .tui ~steyn,F. v. d .Bere ,B.v. d .Bpr-~n§, A. v,_~~8$ch ;: ~ .~.e · · 
_Vrics,·r.Janssen,P.Klcin Breteler,a.v.t,2.srJ~;n (:;x),A.Jc:1tJ; :; :· 
G. Vervn.:irt. lh)n.: -~,1._ de fd t (2x). Leider: !Jhr .J .Scho· ·t·•~-· .. -· .. ~ . . : ... ': 

· P,è.e He.an,H.Dankero,C .Lamqt ,H. v ,Dombur;,J. Xnánöorp,A. v ;c' .• Lci, .. , 
C .Blok, Th. î'homas,~1en,G. Kuypc:rs 1 /;..rloek,H.. Peterr .Reu~:· i. ~üink. 
Le.ider: Er. l'heoticllc ~ Sn.r'iJohko'Jst: 1.45 uur in~;nn~~ Lenc;:.t_err.!,!Jn .. -
p .~,:il tcriburfJC .Scüalbroc:{ ,W. Schol tens ,H .Eokk2 ,P. v .. Dij k,!i. 
Rien tj os,;.:,. lbppenol ,P.; 'anc;ers ,G. Vrodcvalc ,J. ,..e 'te;:·er ,C. v .;,eG~ · · 
len .Hes.!: J .Schu ttc .Loiö"r:· Dhr. C. ,{ras. Sa'Ilenlcomst: 2 ."-~ .. 'v;,\r . 
Loyr:ór; hoek !i:ia:,;','.<~g. 
E.V. 6 .• Brock;P. ~~rsm·~1er '11. Schmi tz ,G .do GI'rtcf ,i-=· .F. de H~ll~~I ,--.rr .-co 
\TriCr;,H.Hocfna;i;Ol,R.v.ö..i,1e~r (2xi ,-I'h-v-6.KlaJ,Z.Gc _Gr:Jn~,J.; 
Jnns:-.wnS.Res.·:J .Kcot;na.n (2x). Leider: Db.r.rt.v.Hulst. 

P110Gai.i,L.,i PUPILLS1i vo. l ZNr"a;,,1,; 2} ·APrlIL 196~. 
1. ~5 uur tt.V.C. P 1 Lens P 1 
~-45 uur Lens P 2 , Valkeniers P l 
1.45 uur Lens ·P 3· · S.V.H. P 1 , 

· 1.45 uur. á.v:c.P.4 Lans P 4 
. . ~ 

·rerrein ~ch-::.a.pv.'ei 
G,l,L • .:/:J,V.l. . · -~ .... , ..... 
a.2,L.5/J,v.2, •.. , ... ,.: .. ·: ~,:'.:.:·,. 

· 'I'errein '--cl1-":''D''-:e· ., ~ , .. u. .. 1,. '-' . 
.•.·, . 



2.JO uur G.;J.A. P :, - L••nr, P .5 'l'crrein E<nmastraat 
1.45 uur Grol'lv lbt P 2 .. -,'i:.S-r;i:- ·r,-'t,-i" ;·_· · • -· --re'r1:r,dn·· Heëerijkcr::rt:fa,a t - · 

• .,, OP· î 'LL. r·11G-i, • • - • . ·' .. -· . · "· - . 
JJJ,;J O U .;..Jn; ~ • • -• • , •• ~. • "O ': • -" • ""• - -:: 

Len~ P l : R. :,o;: ,L. i~U0rtf_J, ~~:~~~I~1.·_·~P-t:?_-~1 ~p .H~oiem~,Ç. $çhro"fr~_f:,q·. v.d. .· 
Velclc ( 2x J, P .f-Iop_, ·.r,.,:;;,H:id~fl'trdj o ,F .Gobl:~n ,J. ûissêlàorp ,H: 
L. ·•-· . · -, ·G ''l. ''"' T 1.· .- r·Dhr ' V G ctel ,·~-,~nko et• .1~_1.:.1..~rtn:::i•~· -~7oJ. .. ,:=i•.i~~-· .u •.• E:..~ __ ~-'~--Y . ..:> •. 

1.10 U'J.r don~el::'L,--..::n ho~k, Loeveste;i.nl·,an, ... 
Lens _r_g P. Vcrh0eocn,H. v ,B::.r:ic ,i-j,rtimr.:1olz,1aan, 'ï' .Jun;:;schlë(ior ;11.N, ,G. 

Stapel,F .Di~soldoi·iJ ,11.LngÎobert ,B :Klein Bretelèr ,J .Keetman 
(2x) ,P.v.Docv0r.:n.;i.é!J·;;c;:a'ïom.Lc·ic·ór:Dhr.L.Pinks8 •. · -· -

Lens P 3 : Th.Booras,P.Hej>·nen,J .v.c' . .1,në-J,P.Verschoor,F.c:e Kleyn,G.,Trom-'- --
melen,R. Koo 1~c ,!! • h'otttors ,u,.-v. d .Horst ,a. v .Dam ,E, V crschÖOr. 
aes.:d.v.d.r.:eer (."2::) ,Ldrnr:Lhr,J .v.c:.Knaap. •· · .. _ · = 

Len~ --~. 4- F,Toünissen,Th.v.<-.t.t:.rc\Y.rbd~~J.V.Gorkum,a'".woq.ters,r~:v.ê-:lièm, --
H • .jc:r:2b ;:a .P.~c11lc:.'; ,".:?. YGerÇ3éi,C. .Gror:n, G. y. po2lèri ;1. öe Vos. 
i"ies-. :rt.· A5Sdl "':2.n.L'::~_:· · .. ,-:"~hl'" .G ;Kèmp0rr11ç,n. :'..,'üraCnkoffi~t: ·1_~ 10 uur 
Hen~olole.ê,il l!a, ... :Lö°o-;é,9teinl:;.an. ' : · · · 

Lèn·s P ~ : P. v .J)ciJburw ,P .:300·;~~.:-,J .~·Lel vCns tein ,G ~Colpa.,I!i;·reU.ni_s ,_J. f:.s-s-el~·-; 
··:. ·.-~ .,,,.. (1 ., ,;;,. •• 1· • .... \.•.· . ..,. -~· , .... .c- l 'L . "T,.r~~ '·-p - . Sta, i.1an,L._v~.:liê.Il ,.;;.i. ,_:;..,:,.)v •• ~.\.ll,.:.,,.u.r!\18.Ln:lge , .• v.C • .;.!,t;;;t;;;r, ..• v.a. ... .... n. 

C B • •• J"... - .. Dh G ·cJ '-'t . . 11.es.; .c.o n~c.s, .~·;SJ01~s • .Le1c0r: r.- .v_~ ~~ een .. 
Lêns P 6-: R,Vink;:,steyn,R.öe Vr:i.,s,J,Jan:iiant,C.Vorsseput,G.Vink,J.Th_,Ke·et

man ,;~ .Bqrè-i ,C .Lurita:1l1on~·:er ,R .NleerEhosk;d. Vissér ,c ~v. è. AaràYe;:;. 
R00 :ï7i..Be':i·ckimkami>.Lci6ér:Dh,r .J :srrii t. Sarrienko rst: 1. .-- uur Hen-
gelol:.:-.un .ho:Jl•.: LoyefitoialaO.n. · 

A'f "•~w·rL:. JUiUOi,..i.· . ,,: Pü?ïL:, ,,; -1 . 
AFSGHRIJVIKGhN: voor vrijt'azav9,1( 7,30 uur aan dhr.A.v.Gastei,Tom:-iten
streat 166, tel.3.3 ,9,;.00 ( t-31.6::'o;ü ch allién· vr:i.jèágavand tu.11f.en 6.30 en 
7,30 uur). · · · .' . · ,. • · · · 
NL,"T-OPK0i;it.i'1: ,mc0nc ni•~-~-opl;o,1~;, in hot afgèlopen ,:eqkeinc'e vmràen P. 
Bruin,J{.v._Broekhuizen eii. i;;;~·;î:Ó1·ts· tweemnal afo rèserve op;:;:isteld. G.Blom 
J ~·Nuy~Jl __ .QÖ È\Kl:j.._nk· icrij=.)::11. ro;;·C~1b te la.~t afschrijven een reierv~-bèürt. 
T.aÀINII:j(i;. Doiïc1.êI'dngavorig._ 2~ _,pr5). is er i1e~r ,.normal\l tró.inin::~. f.'ie op don· 
Zèrëaf( nog -~Wt..1.•t.1· 11 ~oschÓ,:,l vno •.~·-r--.-;,t..~ 11."hcott~ kan natuiirlijk·:~~fschrij ven~ · 
Volr;onde v.iqo)t in ·aq trainin:-: uc: .. ~:- é.1S el tijd. · ' 
PASFOTO 1S: \To_o:r;- c1a .ûal·C:.e 1î:{\C.l ~ v-.·;:.":~ozkèn ,1:ij C:e v_olgell{e J.ongenr: zo spoedig 
moGelijk 2 pusi'o·~o''"s in.'t:J leV.:.:X·en:H.:V.Bérlè·,P.V.Dor.lbul'gJL.Egberts,r:.Eng
lebert,Koon Gro~n.,R.Lie i:'fvri!:.[S ,c .• 5chr_ove:r ,H. Dc:rsab,F .<:a 1ae./n. . 
Onze ka.e1,piocns:::ë_~:adi,..._:c~0:1: .~G~::,? \ :;· ,$pcel~_e ~ z9,t'7~due. ál e-ye~in ~.als de andé
re elftallen en éle. o:;islis~enCe ,.cc'strijd tegen Scheveningen lnat ó.us no[: 
even op z.icn ·wa-cht2·n.I11t1::.i";Söh~··_bl~:ck GéheVc'!1in:;·ën-:"Vóri:~e Nr1e~k-- verloren te 
hebben, zodat Lens 5 aan e~n ::;clijkspel in .. de· laatste: wedstrij<i-,;enoeg-he, 
Lens 11 en 13 kunnen :=;l1!te1-~-.2.:; <10 _. niet ~a11pioen ·,, rèén, ' 
De stand aan de kop 'Oi,i L3ns 11: en b:i:(Lens 13: l.Lens 13 · 13. · 25 
is onc_;ewij zi[;d. Do koplóp::,i•: L,p;-01- 2. Quick 15 · 11, 22 3 .Laakk;, .11 12-- 11 
dGn geen van alle. · · ·- 4,iiesterkw.Ï2 · 14 16. Er zijri 13 ~1èd 

.• strijë,m te spelen. 
-o-o-~..;- '.)- •-o-o-



DE LENS!lEVU.;;, 
Weekblad van de R,K. V. V. "Lenig en Snel" ,, 

.• Qn\l~z:.redaktie .'lap: P,BurghQuwt,F.v.Di.ik en A,Poels."·--·· 

~ . '··' 38ë Jaa;~~~g Nö.35 · 29 april 1965== 

Wo: · 28 april 

..... 
. Lens 1 . Za&-'lë.enda. . 

T, V." jj;ng'eland'-RÊist v/d Wereld,' waardoor ·de trai
ning· vei-vai:t; '.:11éf'pupillentraining. 

Do·: 29 april . . Lens - Vel'.D; Juniórentraining. . . 
Koninginnedag; OSè-toernooL ;· -· .:. ·. . · - · · .- "·'-.'!''c· 
Jun. 5 ,11,12,13 ,15 ,16; ·Pup. ·i t/m 6; 'Cup-final·-('1.':.-V·;) 
Senioren; Junioren '112,J,8, · 

vr: 30 april 
Za: l mei 
Z.o: 2 mei 
!'.la: 3 mei 
D~: 4 mei 
Wc"; 5 mei 

1 

. . 
: 

: 

. • 
Klubavond; Juniorentraining; KLAVErlJtiS3EN, ,, 
Geen juniorentraining! · 
Bevrijdingsdag; Géén senioren- en pupillentraining. 
RAVA-pupillentoernooi voor P 1,2,3, 
Tediro-.junioren toernooi. ---=~---===-====='-==='-'-----~-------.~ 1 

OFFICIEEL: 
Nièm1e leden: 

.,.. 473 P.F.de Jone 
"474 R,B,M.v,d.Steen 
"475 J .B.de Vries 
.,,.476 G.J .,,I.v.Aràenne 
_,,477 rt,H,A;Straatman 
, 478 R,Ii.Jacobson 
" 4 79 Tul,J ,Delsasso 
~ 480 J,L.Duivesteyn 

In ballotage: 

27-4-1945 
20- 3-1955 
9-7-1953 
17-2-1954 
20-3-1954 
1-10-1950 
1-10-1953 

16-3-1954 

Melis Stokelaan 1017 
Nunspeetlaan 303 
Wol venrade 17 
Beeklaàn 361 
Landzijde 205 
Noorderzijde lil 
Beeklaan 384 . 
Kepplerstraat.146 

52 A.N,Janssen JO- 6-1955 Sterrenoord 14 
~3 P.J .de Greef Hertenrade 106 · 
54 G.C.de Greef 10- 5-1954 Hertenrada 106 
55 C.i\J,·Abs'pbel 17-4c7-1954. Sterrenoord 16 
56 R,A,A,Goedhuys 16-1-1956 · Zonneoord 47 

Uitslagen van 24 en 25 april 1965: 
· Senioren: .. , · 
"f}f.1V l . - :Lem(} ·:;,, _ : 1-1 
. Lens 2_. - RAVA ,2 ·:'· , .:. 4-3 

Lens. 4, ~ Délf,'1a- 3·,.':)-2 
L!3n~ 5, ,_. -:den_ li9orf2.:· 1-:5 · 

_ .Junior én: ; -~-,-. ~ . . : . 
lTVf, 2· · . ·_ . : :.; tin-is 2 : 1-J 
Lètis' 3,: _· ;.;· 1\)J0. 8 . : 4-i 
L~b1i1w-neif f:.: Led~ 7: 1-5 
OSC · ' · ·..; Lens g: 3-2 

···•'. ... 

"uick 8 
ALS 3 
DZS 4 

Lens 12 
Quic'k St.12 
Felicitas 3 
V/esterkw.11 \, .. -:•' . "·,, 

,_ 

- Lens 6: 4-4 
- Lens 7: 4-0 
.... lens 8: 5-0 

- DHL 15 z 12-:-0 .. 
~ Le.ns 13 : 0-8 
- LenD 14: 2-l. 
- Lens 15: 1-5 

. '~-



HVV 8 - Lens 10: 0-2 
Celeritas lJ - Lens 11: 1-8 

Lens 16 - GDS 12: J-1 

~pillen: _ 
RVC P 1 ;-- Lens P 1 1 1-1 ave· P 4 - Lens P 4 : o-o 
Lens P 2 ·~ Valkeniers P 1: 4-0 GDA P J - Lens P 5 : 0-J 
Lens P J 7 SVtl P 1 : 0-1 Cromvl.P 2 - Lens P 6: 0-5 
!.let ingang van heden is de administratêur van de Lens-revue r1eer te-. 
lefonisch bereikbaar onder nummer 66.05.,94. Zij, die dus klachten 
hebben over het b.v. niet ontvangen Vi'J.!l de Lens-revue, bellen dus.dat 
nummer l 
Van het wedstri.iàfront (Sen1oren) •.. · .. • ., 
Enkele versla:;;en: Lens 2 - R.•'V:A 2·: uitslar;-4~3. ,:;;•• 
Een niet onaantrekkelijke wedstrijó., die c'.oor onze reserves :verdiend 
met 4-J v;erd gev:onnen. Het zag !er ln h0t bo;::in niet naar uit, ,:ant :de 
oranje__;zr:arten liepen al sniJ. to·i; -2-0 -."d'G c,1· v,è vre·esèert al het erg-. 
ste. Die vrees 1ws ongegrond; cnze ::p:il:;::."; :,erstelden zich van ei.ie snel 
9pgelcpen achterstand en het rias J .v.r: .• Kn~_.,,.p, die uit een wnalty d,_9. ' 
achterstand verkleinde. Het zou ook no:; :::::ilij k ,mrden dankzij_ ee.ri_ vi,Q 
richting veranderd schot van ·r.v.Zilfho2t. 'roch zou met aen acb.t.G.rst;J.nd 
gerust 1mrden; ;•;;lint kort voor èc- pam:e wist· iiî,VA nog eenmaal -het. net te 
vinden. Na de hervatting e,:n onrt~vecr gelijk ·spelbeeld •met-Lans aanval
lend iets gevaarlijker. Koos Ras en J .Riemen denonstr-eerdén dit èodF.\ 
de ,tAVA-keeper het nakijken te gaven en Lcms dus op ·een 4-3 voorsprong 
te zetten. Met deze st'ancJ kwa;.1 ook ,1Gt oi,1r]G van dezé· aardige en spor-
tieve ontmoeting. :~é ·. ·•' .. , ···, .,- ·cl•-:.:,.-·C · ,,. . · . 
Het_§~, bestaande uitl0 Z,-juniorcn a11·l·-f)pefor van 1 t zesde, nam het o~ 
Hanen burg op tegen ;,,uick 8, bestaande ·;1:'..t · ,;,·otendeels .,oude; le- elftàl ..;spE 
lers. De jongens speelden echter nfot all38n tegen Quick.; !Jlai;;r:ó.9.J, i;_à_ger 
de scheidsrechter. Do:ir gebrèk àan :,0nL:,re,isrechter bij i.;uic¼ (die nà ee 
kwartier moest invallen) vond· aë' scheidsrechter het inakkelij ker om bij 
vermeend buitenspel maar tëïfluitcn •. ,hérdoor'v1ord menige reële' kans:on1 
nomen. De scheidsrechter dècföe in àc. ,--i\st nog mee, dat hij 2:J-iiiaal i,001 

buitenspel· had ;;efloton tegen Lens. (,y,Ïl~rvä.n· ~~!fe.r lJ;;c:.ongerechtvaardigd'. 
Bij de rust was de stand l-0 voor L,ms.,:Dir-Gkt ni;t fti'I !'-anvang ,V;()rd_ hot 
1-1. In korte tijd nerd dit door do ·Lens"-jö'rigëns·oföge·zct in Y·l',·rnaar m 
een blessure vàn ?etèr. :,,;it,m.:ten, ... waardcor J;\;i,j nog wat kop :nechuilen)··wei 
de score gelijk.~Toen ieder.een dacht, C:at zoû iwrden afgeflotzn, · scoÓràE 
Lens het 4e doelpunt; nog. even aftr.:;ppen en· dim affluiten, dach tèn \1e. 
De scheidsrechter had een andere geö.achtonr;ang. Hij liet :veräer·· spelen, 
tot op een bepaald moment een schot op het Len~do·c 1 tterd · gelost. Áb de 
Leeuw liet de bal even los, pakte ,déze w0or en 1'1ilp.o wegschietei:f, · ~pè · sci 
rechter, staande: op de middenl;i.j_n:; floc_t en lie.p_ n?,ar he,t LensdoeL. Hij 
keek naar àe'•grond (waar alleen.,za.nd0 _l.'.).ii) oi1 b_?s~iste 11 dèelpuntlt. :Protee 
hielp niet. Hij liet aftrappenen.flo(}t a.:', 7 mipu;ten te laat; ken_óe1ijl 
dat hij beide partijen aan een [)Olij'.:sp::il ;1ad geholpen. · · 



Lens 4 - Delfia 2: uitslag 3-2. Het vierde heeft voor een bij zonder 
fraaie prestatie .gezorgd door nót_ aan. tii, leitiihg gaande Delfia met 
ee·n nederlaag terug. tè wij zen, Hi,:it ·äJ_1èell, èe övêrwinning is te prij
zen, doch_ ook de men~er, waarop ~-eze is behaald. De.eerste helft be
gon met -aftasten, waarbij ble,:,k, dat Delfià bi.jzonë.er<J aspiraties had, 
De verdedigingen bl!3ven deze eerste helft ):,a;is, ho,i-::el zich voor bei
de doelen enkole bij zonder fraaie kansen vo9rdeden, i'la de rust trok 
Lens fanatiek ten ac.1.nva.l·," ac1l[ieo6.0~tgè5. ëoor e_cn schaè.rse, rJaar luid
ruchtige aanhang. Bij :sen ven·c uittrap van ·èe ui tsfol:eP..d koep_ende 
Rinus Suikerbuyk sto~:ttc ~•rans Wubben zich in eon verdedigingsgat van 
de D81:tenaré_ri:', · vers'èheen ooff in oog :ist da docl-r1achter en schoot. èe, 
bal behet:rst 'tegen hot net: 1-0,- Ew,n latar r:as het 2--0, ,:edorom door 
Frans :iuübcn, na· góe& aangev·en ·-vari'-Lou Ja.nsen. Dolfie. 'iJaC· aungenlag,6n; 
waardooz- Lens alle káns kre(;)g-·een nietir!e golf aanvallen op het vijan
delijke doel los te laten, Go0d a,mgeven van Frans v/d B;,ek bracht do 
bal bij f;irn Burghcuwt", öie beheerst enkele spel-cr-s pnss3orde en· via 
het be"n van de Dclfia spil de Je· h·ef.~er liet noteren, üolfia schrok 
en slo0g terug; r1aar v0rêer ê.an ·2 trof·-enilidt Rinus Suikar'Óuyk het ~ 
niet l:o'!len, al bezorgde hij de echt verr1ende toeschournr ::ienig span-· 

_ nend mooontje.0 Uaar ,:at or ook ,::ebeurdo, Rinus hield stand ..... , 
3--2 dus n~ een z·ser C-o·eienàè en gosö.e -wudstrijci.. Pri:r.a werk, neren ! '1 
De ovorige senioren in kort bestek, . 
Lens 1 liet het v:edero,l _ danig liggen in. eon zeer matte ,',Wdstrijd te-. 
gen het lang geklasseerde Si,1V. V/il Verheul opende de score na goed ... _. 
voorbereidend v1erk van Harrj' He.ket. Kort voor tijd wist smr de ver
diende gelijkmaker achter Cees v/d oee'. to schieten, 1-1 dus. 
'Lens 3 v;as vrij . : . 
Lens 5 heeft v1ederom oen nederlaag to pakken, In. de. eerste pelft zag 
het daar echter stellit; niet naar uit. Lens had ho_t middepyeld en 
schiep zich vele kansen, Frans VAn Dijk strafte ee.n ,v.ordedigingsfout 
af en opende beheerst de score. Teven:; é.e ruststand,.-.!Ja rust over
klaste Den Hoorn Lens volledig, hocv:el c5.e score van yijf ve:il te hoog 
uitviel. 
Het zevende leed, zoals verwacht, oen stevige nederlG.a~ tegen leider 
ADS en k1111m duardóor -in het :bezit van de rode lantaan. Die, dragen 'lie 
toch nog v•el eventjes ;,gauw over,. hersn veteranen .i., 
Lens 8 startte goed · fogen DZS 4, maer enkele gJ;'Ove, ,fouten ,in èe ach
terhoede bezorgèen·ons al· snel een 4;-0 -a<:hters.tand ... Na de rust deed · 
Lens het beter en kwamen de gastheren nog maar 1 keer tot ·sc:oren, on
ze ·voorhoede had ook e~n,off--èay-en i;ist geen enkele maa1·"het net te 
vinden. ·Een triest resuitaät;, · 1 

De Lens' topscorerslijst. 
Wil Verheul nog aan'de Iêitling, maarde vraag blijft voor hoelang, 
aangezien er diversen :z.ijn; die knap aan blijven àr:i.ngen. Kijkt Uzelfs 
i'iil Verheul 15 doelpunten en nummer 1, 



Frans''Üuboen met lJ doelpunten op de 2e plaats. Koos Ras alleen op de 
Je plaats met 12 punten. Op de gedeelde 4e en 5e plaats Wim ilurghoul';t 
en Jos Witting ieder met 11 treffers. Wil v/d Eyden met 9 doelpunten • 
op de 6e ple.ats cm Theo van Kleef ?e met .8 treffers. Verder geen bij
zonderheden. Het belooft in ieder r;eval nog zeer spannend te worden 
aan het ·slot van deze kompeti tie. We zullen de verrichtingen van onze 
topscoNrs mot spanning volgen a.s. ;londag. v.D. 
SPORTTOTO. 
Vlij maken hierdoor onze inleveringsadressen orop attent, dat i.v.m. 
Koninginnedag do.fÖrmulioren van.Toto J6 niet op vrijdagavond, ::iaar op 
zaterdagmorgen vóór ca. 11 uur bij U zullen worden opgehaald. 
No,:; enige v;ekcn en dan komt ér, een toto-rust· van eni;:;e maanden in ons 
lancijc. 15 Mei a.s. zullen de registratiekaarten voor het seizoen 1965/ 
1966 aan een ieder worden toegestuurd, die deze nog niet heeft ingevuld. 
U weGt h0t allen. !ie laatste klap is èen daalder ,1aard en deze (met nog 
Fl. 99.997 150) ligt nu nog op U te v1achten. Gri.ipt u, kans l 
PROGRAii.,A SENIOREii VOOR ZOUDP.G 2 MEI 1965. 

12,'-- uur 
l~.- uur 

Lens 1 - vrij 
Lens 2 - Quick 4 
Concoräia. 2 ..:.. Lens .3 
Lens 4 - uitgesteld. 

Veld l,Geb.l,Lok.6/4 
Brassorskade, Delft. 

l:2 • .:....:. uur \'lesterkwartier 7 - Lens 5 Duinlaan, Kijkduin. 
Veld l,Geb.l,Lok.5/J 14.- uur Lens 6 - B.M.T.J 
v. Vrodenburchr;og, naast Over
Veld 2,Geb.2,Lok.5/J. (vóorde 

15,-· · uur Adelaars 2 , , - Lens 7 
12.-- uur Lens 3 . :·:. DHB 3 · 
DE OPSTELLINGEI>!: 
Lens 2 : R.de Viaart,W.Stoové,H.Kemper,N.de Gruyter,J .v:Dijk,J .v.d.Knaap, 

Lens 3: 

Th. v .Kleef ,J .Ras ,lil. v .Zilfhout,H .Nieuv;enhoven,J .Zoet.Res.: f .v .c 
Beek,P.Gulikers. Leider: Dhr.L •. te 1i!3Y• (Heserve-shirts). · 
G .J:lalleen,C. Peeters ,B. Steij n,R.Blo,li:,a,:. Roód.bol ,L.Riemen ,G .Lo:oyo· 
stoin,F .Burghouwt,F. Vlubt:en,J. v .Kle'iit ,N .Drabbe. rf.e2.!.: W .Burg-
houv1t,Tui.Suykerbuyk,L.Janssen. Leider: Dhr.Rie!:',en Sr •• Samen-
~!: Klubgeboma 12.45 uur (per auto). . 

Lens 5 : , A. Verbarendse ,J ,f,leyer ,lJ.Heerschop,11.Davis ,F .v .Dijk,J-:.Brochard, 
J. \'/i tting,P,,BurghouV1t,J .Jager ,G.Jehee ,J. Veldi!Jk.Res.: R.Gelauf: 

Lens_§ : Th.Suykerbuy_k,F .Duym, Th.v .Dom.burg, T .Keet,A. v.Eg• ond,A .Klein 
Broteler ,F. Veelbehr ,J. v ,Dissel ,G. v. Bijnen,P" Scl'!ul tén,'J ._Hplwig • 

. I.eid.or: Dhr.H.v/d Velde., . ·. : : ... ' . . . ' . ,, . .. . 
Lens 7 : J ._Frijters,J .Bom,A.Krol,J .,.f.\7esting,H.Lau,H~l~à.~Step8,_d,._A.v.Lu

xemburg,R.Wustefeld ,à.Beek er ,A.Hoppenbrou,\'10;rs
0

,C,.Kr.a,s: a'es. : · 
·t:Löwensfäin A,Blök ..... ·· ··· · . . · .: .. è ..• c.>,c._c,.'-''è· 

, . . ..... • t.~ .. 

Lens 8 .: · D.y,Li!3shout,W.v/d Laan,A.Poels,A.Barnhoorn,F'.Bfe'thof}'fáBUys, 
J:.,9:r:oeneveld;W ,'Egcilrs ,J .Drost;A. v ,Schie ,Z.Jansen .Rés";: J .Holt. .. ., . :,.~. 

j 
•: 



.,· 

, 

AFSCHiUJVINGEN_: .. yrijdagavçmd v~Ór 21.-- uur bij àhr.L.de Boer,Noor-

: .. . ,, dE;Jr,iiJd~"5J, t!ll.p6.86.69. 
VOORLOPIG PROGRA!.ii.;A VOOil· ZOl&AG 9 'lEI 1965. 

5 -··ave 7 Lens 1 - voorlopig vrij 13;15 uur Lens 

12.~ uur Lens 2. - Kranen]Jure 2 Lens 

14.- uur l{DV 3 :.:. L!)ns 3 Lens 
6 - ) . voorlopig 
7 -) vrij 

14-:--- uur Lens 4 -. Spoorr1ijk 3 '· 12.-. uur Lons ? - Tonegido 7 

Van het wadstri.jdfront (Junioi-ên); .. . . _ _ . ' ,_ 

Het zevende. behe.alde een ltlinlföï10.e ·ovêirwinnint:; op Loosduinen; met 

5-1 Vierden de tïestlanders ç1.an do, Lens-zegeltar gebonden. 1ii.v.Vaart en 

Suylterbuyk zorgdE;Jn, voor eei;i 2-0 voorsprong, m~.o.r vlak voor rust 

scoorde.Loosduinen tegen. Na de rust weer een sterlter Lens en het 

waren Her;-c,mans en v.d.Ley, die è.e eindstand op 5-1 bepaalden. Goed 

werk ! . _. . . . . ... , _ _ . .' . :·, 

Lens 11 bracht Cel.eri tas 13 eon z,1are 8-1 nederlaa" toe. Lens w2.s 

voortdurend sterlter en hot waren H,Bijste:,;-v(;lld (2xJ,B;Hoogevqeri.,',l'.h •. 

Hoefna8el ,A,H?Iibrook,.A:Bilderbeek,B.Lustenhom,ar en J .Schom,, die -- di:i'. 

C~lE;Jritas:.:.keeJ:lèrc;?!li:. [1:aldjken sayen. f:let tegenpunt was te v!ijten aan 

treuzelen in. d~:~gte.r:r,i.?ede. . . .. , .. _ . . ... . . _ 

Lens 12 ve_,ri;içJ;t~X:?'l p~;!:};to~_.9 man _spe:i,énde DHL riHft' 12"-<),. Voo:r: qo .rus_t 

zo1:,gdon ~.Egfielr~,~.v.è.Nelil'?, ~n i,l.de .\'iit. qxJ voor -~on ,5.-0 voorsproï'ig, 

na de pau~e.b_racl,l~c,nJ,,y,ç..Velèe (J~).en ;g.qa.,tiit,H.E;:;ge:r;s,L.riuis on 

G.Bruin~r.il!- qo_~~aiij:l"öiî"-12,-0. , .. , _ ---- .. , ,,:. __ ... 

Lens ¼i m9tJ.Q man, moe_,s~_-r.iet :1,-:-? .é!e pul).;tje·s aan.FeJáci.tas lafän· •. 

Voor de P").Uza, tms ,Fe_,lic:i, tas s ter.~er, l!laa:r; çoor ?9?0 ,.~ërc;e,;:i:;an k,,,·arn 

Felicitas niet vorc'.er.dan één""tfä"f°èCJr. Na de ru.st ',iûis Lens- stn,ker en 

. t9~n. ~én sp~ier van F~iic:Ï-t~s ·aé .. tiai in Eligen c'o~l :wqrkt~, 1,~s'lïë't; .. 
WE;JOX: gel:i,jk. _;,:én pi.nu~t V<?qr;~-~i,ici _betekeQèe eqn ~·.11::,elukki,;e han{nbal 

in hot strafschopgebied de ,ië(l"érlaaf. voor hot dappere Lans-tiental. 

PROGRfü{,;.,i\. JlJNIOdbN VOO.-tzo:.r.,;,.G 2 i1l!ól .1965. . 
1 .......... -

12 .-. uur Laaki<:v:artier. 1 - Lens 1 .Terrein Jansqn:j._µi;;~traat 

1.45 uur "f:estlandia? .,.Le~s 2 Terrein te.Nnalé!;,ijk 

J.- ui.:r V.V.P.J - Lom, J Terrein Zuiê.erpárk. 

1.45 U'clr Groen lat 1 53 1- Lens· 8 Terrein .Noorciwag (K .l,l.D.:) _, 

DÉ àP.JTBLLIÛÓÊil: . _ . , . . 

Lens 1 : A.v. d. wouw ,•1. \Terbarendse ,l? ·v.d. Staan,~ .S()l;0utep ,H .,;lesker, 

c·;·v .Egr.,ond,G.Ranphorst,J .En[ilèbert,F .1.Ieskèr-;C .,v ;·gaa:1 ;Th •. 

Brocharè (2x).Res;: J.Heins;Lei<ler: Dhr.A.v:G,iëïtel. ..... 

Lens 2 : J :ae riaart;Th;];lruins,' (2x).,J .Groothuizen,C .v .Boheemon,J •. Ver

haar,N ,Koot,ft.de Groót,F. Straathof ,G. Cra.'!l.a,J ,i:1iddeläorp, D. 

Brand~nbui:g_. (2_x) .~: H.Seykerbuyk,H.v .Leur.Leider:Br_.,,., 

Theotious.Sa:rrenkomst: 12.45 uur inr;anc Lens-terrein~ .. ,,_,., 

Lens 3 : R .. Bruggeraan~ (;2x) ,rJ.Broeke ,G.IJsebre.nrJ.s ,J .Janssen,J .del-. · 



'iin,:(,J·. v .Di:Jsel,F .i:olvensteyn,R.Èykelhof ,îi .Eykelhof ,R. 
Brwdenburg,J ,J eilee ,!Ïfil!.:. :-F ,Neocke ,R. v .Broekhuizen ,bfil= 
der: Dhr.d,Na:ic;:e,Sa:Jenkomst: 2,45 uur. ingang Rava-VVP-. 
ter-~ein. · -

L::,ns ·S : A.Vervaart,T,Hs:.,,~•.cilop,á.puym,G,'Stevens,J,N'uyen,B.Eps.:. · 
· ·kmnp,H.Hascin:;,C.Rood,uyn,A.Kortekaas ,J. i\'ebbers;Res. :J .de 

Jongh,H.Egborts, l:!,éi~er: Phr.P.Epskamp. Sirnenkom::t: 1.10 
uur Le·;~ym:~: ho1;:!; Hon-: elole"an. 

PR~,-,-,,,- · · JU'll"r ' v~o" -A~ ' ·a 1 -·""I "19L5 · lJ..:iUu~:;_,dt ~\ U.1.1.....r.~, U .:.1. Q _1...:.,~~dl. ·::ta:,· . . , : · 0 ~-- -· 

3.- uur Scheveningen 6 - Lem:: 5 Terrein Duinhorst, Buurtweg. 
2.30 uur Lans 11 - Voor~ure 2 G,l,L.6/4,V,2 
3,45 uur Lens 12 -' 1::-.,0 2Ó G.l,L,5/3,V,l. 
2.30 uur VCS 10 - Lom; 13 · Terrain Dedemsvaartwe,:;. 
2,30 uur ADO 22 - i..en;;; 15 Terreîn Zuiderpark. · 
2,30 uur Lens 16 - Voorburg 3 G.2,L,6/4,V,3, · .:·, 
DE OPSTELLIIJGilli: 
Lens 2 : R.Br1..1:; ,..c::12-i:1,~ ,!.:.·~t ~ V .. :-.. ~_.:,.~ ."V~rhcugd, Th .Bruins ,H.Rothkrans, F. 

v ,Bchee'l0n,R • .:: _ ·::~ ï.:.:o:è' ,1'h :Brochard ;J :Cobben,H ,Brandenburg, 
D .Brat1L:enl;-.s:- --~ .. ios. : A.j·ánssen ,C. Vervaart .Leider :Dhr .c. v.d. 
Bcak.:.ia.m.anko,;1·-t: 2.- uur ingang Lens-terrein. 

I;ëi-1s 11: H..v.Berlo,j .Scho,·,w,C.Grimbergen,B.Lustenhouv:er,H,Bijster-. 
veld,H .0va_r-;;00k;":8.I-Iocg0veen, Th .Hoefrta,gel,P .r~:urkés ,A.Hrunbroo'k, 
A ,Bildèrbeok.iles.: F. v,Bng:0um (2x) ,L0iäer: Dhr .P .Hui~. 

Lens 12: B. v .d.LE'.ns ,A, Tinnenbroek,G.Bruinsma,P,àe Vries ,F. v .Baggum 
(2x) ,L, de J ongh ,L,Hu.is ,H. v .Hulst ,H ,E13_;ers ,M. de flit ,I:.'!v Od .•.. 
Velde.Res.: G.v.c~ .. V\;t.:·,c. Leider: Dhr:G.v.ö.Velè•é; · ~: · 

Lens B: C.Gro0n,G.Duive<1-t.Gyn;A.Jehèe,B.v.d.Sprong,A.v,Essèn,B.de 
Vri0s ,T ,Janssen,P .Kl.ein Lreteler,R. v. t1assem,F. v .è .Berg ,G. 
Vdrvnart.a.ec.: R.Pz -!.:,•::!rs. Leid9r:Dhr~J .Scheur~. SamenkomSt: 

------·-· - 2.10 ui.;r op -ha·;; L::n~-terrein, __ : -· - ---- - , · .. -, - --- .. - ... 
Lens l,2: P ,l-llil tenbur6 ,C. Sè:,&.ibr-0ek,Ü-,Schol tens ,H .Hokke-,P. v ,Dij k,H•--' 

Rientj es ,iE.Kopix;nol ,P .,:,;anders, G. Vrede veld ,J ,Demeyer ,C. v ;Deo
le·n .~: C,Blok,F.h.link.Loider:Dhr.C ,Kras, Sa:aenkomst: 2.10 
uur inganr; 100-tor.:o:ln. 

Lens 16:' 'E.v.d.Broek,P.:·,rec.:? 01•,T.Jchmitz,F.Bouchier,P,F_;de 'Haan,N:de 
Vriss ,N .Hoofnaael,R, v.d. deer, Th. v.d. Kl0y ,E ,de Groi,.t ,J ,Jans-
sens.Res ~ :-C .6~ Gra.c.f.L:liàèr': Dhr.t.V'.Hulst. -· ·. . ... 

PROGRAt1L~A PUPILLI;w VOOR ZATE!BACr ·1,1m1 1965; -
1.45 uur Lens P 1 - Lctaklmartier p-1 ·::.:.Q;l,L,5/3,V.1: 
1.45 uur Lens P 2 - ,iestic.ncJ.L, P 2 - -., -G.2,L,5/J;V,2; 
l.45 l,\ür RVC P 2 - ·Lsn~ _P :~ ,·,,, Terrein Schàapvieg. 
1.45 uur Lens P 4 - Rava ·p 3 · · G.2 ,L:6/4, V .3. 
1.45 uur GDA P3 ·_ Lens P 5 -- - Tez,.r-ain Èmmastraat. 
2.Jou'ur LensP6•:..vfosp'4·,, · •-G.2,1-,5/3,v.'3.-· -'·'"~-'' 



DE OPSTi1LLil'IGEN: 
Lens P l : P.de Haan,L.Er;b,,rts/tl..!foefnagel,P,Heerema,G,Schrover,èl. 

v.d. Velde ,P ,Hop,T ,Resodihar_àjo ,t.Cobben,J .Disseldorp, 

H.Lieffering.P.eider: Dhr.A,v,Gastel. 

Lens P 2 : R.3os ,H. v ,Borlo ,H .Rimnielz\%\an,T .Jungschlä,;er ,G.Bloks, 

C .Stapel,F ,Disseldorp,il .Enilebert,ü .Klein Breteler,P. 

Verheesen,P, van Doeveren.Res.: C .Lustenhou,1er ,Leider: 

Dhr.L.Pinkse. 
Lens P 3 Th.Booms,C,l:llom,J .v.d,Ende,i'l.v.d,Ham,F.de Kleyn,G.Trom

melen,R. Kooke,H.\1/outers ,,,i. v .C::..Harst,B. van Gorkur.i,J .Keet

man.Res. :P.Heyncn,R.Straatrrian, Leider: D:1r.J .v.d;Knaap. -

Samenkorar-t: 1.10 uur Hcnselolaan hook Loevesteinlaan. 

Lens P 4 • F,Teunissen,Th.v.à.Aardweg,H.van Dam,)l.\'louters,E. Ver

schoor ,H .Sch,;;a'a ,H ,Pechlsr ,F. Vec1·8n,F .äe Vos ,G. van Deelen, 

C .Groen .Res.: P. Verschoor ,L8iê'or: Dhr .G.Komper:uan. 

Len~ : P,van Domburg,L.v,d.I\!esr,J ,l!elvensteyn,a.P.ssebian,i.1.Te·.1-

nis,J ,Asselcan,L.Cazanèer,H.Schutte,n.Hoefnagel,B.cie 

liäas,P.v.à,Stecn •• ,es,: P.Booms,J ,Th,Keetman.Leiäer: Dhr., 

G,v.à.Steen,Sa~enkomst: 1.-- uur ingang Lens-terrein. ~ 

. Lens P 6: R.Vinkesteyn,R.de Vries,J.Duyvesteyn,S.v.é.Vegt,L.Ver

spaanäonk,A,Borst,R.Meershock,G. van Ardenne ,c. v .d.Aard

Y~eg,C. Visser ,-I .frieyers. ~ :J .J a.mnaat ,G. Vink,C. Vorsse

put.Leider: Dnr.J.Smit. 

De eerste toernooien, 
Op Koninginnedag en Bevrijdingsdag 1':orden Ce eerste junioren- en 

pupillentoernooien yan dit jaar gespe'.llö .• \'.ij nemen ded aan het 

o.s.c.~toernooi met Lens 10 en eén elftal van jongens; die volgend 

: jaar nog pupil zijn (30 april) ~n_ a.an hot TEDIH.O-toernooi in Rotter-

dam met kombinaties van A-, B- en· c.:..klàs,:ers en het RAVA-pupillen-

. toernoo_i (P 1,2 en 3) op 5 :nei 1965, · · 

Het O.S .C .-toernooi op 30 april 1965·. ,, ·': 

Op yz:ij,êa~ 30 april 1965 gaan Y!e nc.ar Ç).S.C. met de volgenèe spe-

lers: ·"· 

C-klasse: P.v.d.Aar,E.Bald:er~,J .Colpa,J :Fret'z,i;,Holt,G.è.e Hoogd, 

A,Hop ,P .de J ongh, \i .Keetman ,B .Jl:ool, VI .Kouv1enhoven ,H,Stevens. 

Leider: Dhr,J .BorsboOm·. 

Pupillen: Ch.Bloks,d.Hl.om,F.Disseldorp,J.v.d.Ende,R.v.d.Horst,A. 

Jungsc_hläger ,B. Klc,in .fir~teler, it.Kooke ,'r ,nesodinardj o ,H. 

Rionelzv!aari,G,Stap·è+, q, Trom:nelen, P. Ver~eésen'.Laider: Dhr. 

A.v .• Gastel. · · · 

·sar.iénkomst voor bei de elftallen: ll.-- u,1.r bij de hoofdin

gang van het ADC-terrein. 

De wedstrijden dur_en 2x 12½ minuut. 



Do ,eJ.fk\}.lzn, èie op het proeram:na als eerste staan verD1e1,:;,. ver..: 
êeC:i;,.G!l in_ c:e eerste speelt-,elft liet· doel aan de kant van de kleed-
lokaicrj, ... ~a o.ndere trappen~ af. · ·. 
In :ce/-31•:, poule zijn time prij zen beschikbaar. Bij· gelijk eindigen 
bcsl:j.c;;;,,: ot cloolgemió.delde, ,1a:irè:i.j het elftd met het kleinste aan-.. 
t.cl ·t.:3:<?P_cl_~clpunten winnaar. ~s. Is dit r;.eliJk, · dan ;Jeslissen 5 straf
schop:}Gn. 
/1.F'~.:-.:H.i:J V :-1\lGE!J: v ÓÓr y:o-zns<la6avond 7. - uur aan C:hr .A.v. Gas tel, Toma

tenstraat 16ó, tel.33,99;00. 
Bi.i slGcht weer: kan tussen 10.- en 10.J0 uur bij ó.hr.v.Gastel v,orden 

•••
0 'f''tt h ·- t :;sl.iU: 01"m.:;::ra, o_ nc oer ooi c.oorgaa . 

Het pro.--r~:.m,~1a: 
C-klot:d'ö"""Tooûle 2 ) veld 2 
12.-- ·x,,:i: Lens - R.KüB0 
13 ,-- ·::. ;: O.S.G ,'-Lens 
1.( ,30 ·,, .. ,:· L,ms - llen noorn 

G.L~ - Lens 
.:=--. ~- --· -

12 .JO uur Leno 
13 ,30 uur · lîilhelnus 
l:, .. _:,J ·;.-cc> Blauw Zwart 
15 .30 uur Lens 

!i::t RAV/t PuniJ.lentoernooi op 5 mei 1965.,_ 
Aan :1~·~ 2AVA-toerno0i ne:nen we denl met P ·1, P 2 en P 3. 
De OPfJ°G~l1inr;en: 

- V,V.P. 
- Lens 
- Lens 
- o.s.c. 

L:ms P l; P.ée Haan,L-Egberts,R.Hoef'na[;el,P.Heere:na,C,Schrovor,G, 
v.ä.Veke,P.Hop,T.Resodihardjo,F,Cobben,J,Disseläorp, 
H.Lieffcrin[ï-Leiöer: Br.Theoticus. 

Lans P :, : H.Bos ,H. v .Borlo ,H.Rim:nclzwaan,T ,Jungschläger ,Ch,Bloks ,C. 
Stapel,F .Disseldorp, fi .Englebert,B .Klein l3retelcr ,P. Verhee
sen,P. v .Doeveren .Leió.er: Dhr.L,Pinkse. · 

L3n1J P ·,: Th,Booms,P.Heynen,J .v.d.Enéie,J .Keetman,F.ée Kleyn,G.Trom
melen,R,Kooke ,H .\'/outers ,R. v.,d ,Horst,H. v ,)Jam,C.Blom.Leider: 
Dhr.J.v,ó..Knaap. 

,öseJ.'ver.: voor ·· lle elftallen: F .'lteeren,H.Pechler,P, Verschoor.,R • .ïouters, 
èla!;Janko Dt 12,15 uur bij_ qc hoofdingang '::':n het AD0-terrein.· 
ÄF,C ,ii.DVLG;~I,: uiterlijk maandagavond voor 7,30 uur bij dhr.A.v,Gas

tel,rel.33,99.00. Jongens, die in verband met de diver· 
se feesteli,1kheden liever niet voetballen, ·moeten C:it 
echter áï' vrijoagavond ( dus op Konineinneöag) laten v;e• 

. . . ' ,,t~ri- . 
De wc6.s-brij.9-en QUfElJ;l 2 · x · 10 minuten. 
Beh0.lvc C::c prijzen in iedere poule _is er een prl.JS voor C:e vereniging, 
die met êo drie elftallen de meeste punten behaalt. 
De el:i'tclJ.en, die in het programma als eerste staan vermeld, spelen in 
de ocrs·i;o helft aan de kant van·hEi't--kleeçlgebour1 en ·trappen af, 
Het · ro:~l'2!!1:nn: . . 
Afd.l P l veld l Afd.2 (P 2) veld 2 



1.50 uur . Lens ·· RAVA 
2.40 uur Quick Steps - Lens 
3.55 uur Lens RVC 
4.45 uur VVP - Lens 

Afd.3 (P 3) veld 3. 
1.-- uur Quick Steps - Lens 
1. 50 uur WP - L-3ns 

1.- uur VVl' 
1.50 uur Lens 
3.05 uur Quick Steps 
3. 55 li'.lr Lens 

2.40 uur Lens 
3-55 uur Lens· 

RVC 
RAVA 

Het TEDIRO-toernooi op 5 mei 1965. 

- Lens 
- :iwc 
- Lens 
- RAVA 

: ·. Î 

Het toernooi van Tediro in Rotterdam is bestemd voór 2 A-klasse-elf

tallen, 1 B en 1 C-elftal. Wij caan hiernaarto·e· met de volgende spe

lers: P. v. è.. Aar ,F. v .Baggmn,E.Bak;:ers ,F. v .Boheer.1en,D .Brancienburg,H. 

Branden burg, Th.Brochard, Th.Bruins ,.J .Cobb,rn,J .Colpa,H.Eg;;ers ,R.:8ykel

hof ,R.Fortman,D .Holt,G ,de Hoogd,A,Jlop,A,J anssen,L,de Jongh,P ,do 

Jongh ,Vi .Keet .. an,B .Kool ;r, .Kouvmnhoven,B. v. d Lans ,F .Meskar ,I·I.li!asker, 

• G.Raaphorst,H.Rothkrans ,P ,Schou ten,D. v. d.S teen,H .StGvens ,hl. v. V:,en, 

L .. ·~.d..Velde,H.Ve1·heugè,P.àe Vries,J .de Tiac.rt,J .Welling.· e 

Hieruit ,!orden steeds kor.ibinaties samengesteld. Lij èe k,3uze van Ceze. 

•· SFelers hebben wij onder meer rekening gehouden '.!Wt het bezoek aan de 

training. t1e ontmoe~t?n. de volgende tegenstanders: Tediro, Pro~ess ~ 

en Trancvalia uit áott~dam en S.H.Q. uit Oud-Beyerland. 

Het toernooi begint om O uur Gn duurt tot minstens 4.30 u~:r, ;,o r;aan 

per bus en denken op de eru.gv.1~g hog een o:nmetj o te r.ia~en. ~;e zv.llen · 

dus pas tegen 8 uur terug pijn. 
De bus vert:cekt I s-t.iorgens·· om 8 .30 uur van het Lens-terrein. Zor(l' er 

dus voor tijdig aanwezig te zijn en neem een flinke voorraad brood 

mee. 
AFSCHRIJVINGEN: uiterlijk :naandagavohd vóór 7.JO u·n- bij dhr,A,v. 

Gastel. 

'fRAI!lfäG • 
. Op ,:oensdag 28 en donderdag 29 april is er gewoon training voor pu

pillen· en junioren. Ook op 3 mei (maandag) gaat c1e training gewoon 

door. 
Op dinsdag 4 mei is er geen trainin6 in verband met de toernooien 

van 5 mei. aaar • .. • • let op. 
De training van Lens 12 is in plctats van op dinsdag op maandag 3 mei, 

op de ge1•mne tijd, En de training van Lens 5 is op donderdag 6 mei 1 

van 8,15 - 9.JO uur op het veld, sar.ian met Lens 1. In verband hi~r

mee vervalt op 6 raei de tra.ining.'van Lens 2. 

Voor Lens 6 is er dus volgende week ook i;een trainin5, · 

Als op donderdag 6 mei het velö is afgekeurd, traint Lens 1 in ,.e füir

eden, '• 



schelstrnat van18,- - 9.3o'uur en Lens 5 in de-!Jartcrr'ade van·s.
- ·9.30 uur. lie · trainin5 van: Lens 11 gaat op 6 mei geuoon door,· even-
als de kee p:irstraining. ·· 
Op r.oen~d_gg 5 mei iz er in- verpand met de ·toernooien geen p_upillen
t.raining. 

!g.et-opkomen: r:egens herhaald niet-opkomen wordt E.Degener niet maar 
op1;esteld •· 

\'iègens te laat afschrijven··krijgt R.v.Boheemen een extra niservebourt, 
evenals J. de J ongh. · 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

. , L .: 

:·_;_• 



DE LENSREVUE,· 

__ _ Weekblad van de R .K. V.V. 11Lenig en Snel" ... 

____ Onder _redaktie_ van: P ,Burghouwt.,_F. v.Dijk_ en_A"Poel•s,= 

38e Jaarga~g No_. 36 6 mei 19.65 

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

Wo: 5 mei 
. . . Lens I Zak1f9enda. :- .. 

BevriJdingsdag; Geen training,· 
RAVA-pupillentoe:r:-!'looi. voor P 1,2;3; 
TEDIRO-juniorentoernooi. 

Do: 6 mei Juniorentraining. 
Vr: 7 mei _ · · s·eniorentra'i.ning ;· · 
Za: 8 niei Junioren en ··Pupillen ( zie elders .. in deze 

Zo: 9. mei Senioren 2,3,4,5 en 8; Junioren.(revue}, 

Ma :10 mei Klubavond; juniórentraining. . 
Di:11 mei Juniorentraining. 
Wo:12 mei: Senioren- en Pupillentraining. 

OFFICIEEL.-
In ballotage: 
52_ .A.N.Janssen 30-6-1955 Sterrenoord 14 

5 3 P. J .de Greef Herten.rade 1 06 

54· G.C.de Greef 10- 5-19.54 Hertenrade 106 

.5.5 C.M.Abspoel 11- 7-19.54 Sterrenoord 16 

56 R.A.A.Goedhuys 16- 1-19.56 Zonneoord 47 

.57 A.J.Campfers 2.5-12-19.52 îV!ozartlaan 299 

58 W.R.J.v/d Mull 9- 1-19.51 Muldersgaarde 72 
----------------

Uitslagen van Zaterdag 1 en Zondag 2 mei 1965, 

Senioren: Junioren: 

• 

Lens 2 
Concordia 2 
Westerkwartier 
Lr.i1s 6 
Adelaars 2 
Lens 8 

- Quick 4: 2-1 Laakkw.1 - Lens 1: 0-2 
- Lens 3: ·1-0 Westl.2 - Lens 2: 1-0 

7 - Lens .5: 1-8 VVP 3 - Lens 3: 2-2 
- BMT 3 : 6-3 Schev.6 - Lens .5: · 2-1 

Pupillen: 
Lens 1 - Laakkw,1: 

·· Lens 2 - Westl. 2: 
RVC 2 · · - Lens 3 
Lens 4 R.AVA 3 

. GDA 3 Lens .5 
Lens 6 - VIOS 4 : 

Lens 7: 4-1 Gr.Wit 1 .58-Lens 8: . 3-8 
DHB 3 : 7-1 Lens 11 - Voorb.2: 7-0 (vr) 

4-0 
1-1 
1-1 
0-4 
2-2 
0,-6. · 

Lens 12 - ADO 20: 4-1 
VCS 10 - Lens 13; 0-.5 
ADO 22 - Lens 1.5: 3-2 
Lens 16 - Voorb.3: 1-2 

H.H.BESTUURSLEDEN : ATTENTIE! 
De bestu,1r13vergadering, die vrijdag a.s. 
den, i:;,,verplaatst naar vrijdag 14 mei. 

zou· worden\.,€:.~.h~u
E .Sarolea. 



VA?IA: 
Dhr. J. Bom, ·speler· van het. zevende, vraagt. ter 1 · paar vó.etbal schoenen in goede· staat. Adres: straat .53, · 

overname 
Rotgans-

De voor.zaterdag 8 mei a.s. gepubliceerde feestavond gaat niet docr. Wat de reden is>va~ deze trieste afgelasting, is ons duister: ---------------De klaver ja sa vond werd weer goed bez·ocht I maar er zouden nog veel meer Lens-leden bi i gekund hebben. · 
Van het wedstri,idfront (Senioren). Enige verslagen. Deze keer Lens .5 en Lens 8: · 
Westerkwartier 7 - Lens .5: 1-8,:Lens .5 heeft op mede-degradatiekandidaat Westerkwartier een verdiende en geenszins geflatteerde ove:rwinninr: van_ 8-1 behaald, Na 20 minuten nam Lens -in- deze belangri-jke wedstrijd de ·leiding door een schot van Max Davis, dat via een heen doe1trof: 0-1. Tien minuten later verschee;n .J:os Jager plotseling alleen voor de .. keeper E kop.;elde hard in: 0-2. Hierna kwam Westerkwartier terug, maai dE,A verdediging hield goed stand. Toch zou Westerkwartier voc rust no[! tegenscoren, toen Nia.x Heerschap vol!7€ns de !lbedenkE li·jke"menihg van de scheidsrechter té hardhandip.: optrad. binn~n de berucht"e _lijnen. De toegekende penalty werd beheerst benut. }:a de thee. een aanvankelijk sterk opdringend Westerkwartier, maar de verdediging blsief.. rustig de situatie baas. Een snelle ~anv4l __ gp_ __l:ï-nks __ brach,_t · de bal bij Hans Vel dink, die goed doorliep· en beheerst inschoot. ·Nu· eerst- kwam Lens goed los. Hier wasc:tège.hele kompetitie naar gezocht;_'Hët "Bierelftal" liep gesmeerd , .... :. . • • . 
Met uit stekend samenspel, waarbij zich voc ral· Piet Burghouwt onderscheidde, ging Westerkwartier op de knieën; 20 Minµten in.de 2e speelhelft was het alweer HansVeldink, die de vijandelijke defensie zijn hielen liet zien en er 1-4 van maakte. Luttele minuten later was het Jos Wi,~ting (die daarvoor al menige poging zag stranden), die eindelijk sukses_had: 1-.5 Minuten later Hans Veldink weer, olie met een ver'r'àssehd schot het halve dozijn volschoot. Nog had Lens er geen genoeg van. "ïfen wilde een revanche op de gehele gepasseerde kompetitie. Zéér goed samenspel bracht ):let leer bij Piet Burghouwt, die zich handig en ouderwets ontdeed van zijn teg~standers en keihard inschoot: 1-7. Hans Veldink tenslotte besloot zijn bijzonder produktieve bui met het Sste en laatste doelpunt. De score was nog hoger ui tgi:;_yaJ,J1,l], _ al .. s G~_rard ·Jehee wat meer geluk·zou hebben gehad met een vrije trap, cl;L,!'l op de ,l:a~__):l_el?,I?d_dé __ en enke~_e_ ~_cho~en juist over en naast. 



Westerkwartier kwam er het laatste half uur niet meer aan 
te pas. Een verdiende overwinning,.die dan ook royaal ge
vierd is. Hopelijk door· dit resultaat behoud in de 3e 
klasse. Maar dan eerst ·zondag RVC de das omdoen • . • ! ! ! 

Cor Nieuwenhuizen worct bedankt voer de goede zorgen. 
Lens 8 - DHB 3:· 7-1 •. : 
Ook het achtste had een bijzonder produktieve bui. Al di
rekt na de af-trap sneden onze voorwaartsen door deDHB
defensie met als- resultaat, dat Lens binnen de minuut al 
met 2-0 leidde do"or treffers van Holt en Drost •. DHB was zó 
aanges1agen, dat Lens het heft volledig in hand.en bleef 
houden en door treffers van alweer Drost en Holt (laatst-

, gen6emde 2x) uitliep tot .5-0. Onze achterhoede bleef de 
schaarse uitvallen van Dl!B gemakkelijk baas, zodat we met 
e.en konfortabele voor"p:i::-ong konden gaan rusten. Na de pau
ze kwam DHB er· iets óeter in en kwam ons- doel ze.lfs ... enkele 
malen in gevaa.r, inaar toch· scoorde -J .Drost eerst nog __ een · ·· 
z~sde doelpunt, alvorens de gasten.de eer konden redden. 
Na dit tegen?unt kwam DHB fel opzetten; maar goed verdesi
gen voorkwam verdere doelpunten van DHB. Het laatste wo9rd 
haq Lens.·z.Jansen zette kort voor tijd goed door en scoor
de het 7e· en laatste Lens-doelpunt, waarmee Lens dus eer-l· 
fraaie 7-1 zege had behaald. 
De overige senioren in kort bestek: 
Lens 2 heeft een verdiende overwinning behaald op degrada
tiekandidaat Quick. Jac v/d Knaap opende de score uit een 
penalty en even later zorgde Theo van Kleef vöö1~ een 2'-0 
ruststand. Quick ·kwam terug op 2-1 en probee.rde van alles 
om een beter resultaat te behalen: de Lens-defensie hield 
echter braaf stand. . 
Lens 3 zorgde voor een "huilertje" door in Delft beide 
punten aan Concordia te laten. •Ruststand 0-0. _E:j.ndstand 
1-0 v6or·Corièordia. Heren vecht·vocr het kampioenschap: 
het moet kunnen , . • . . . · · · 

.Lens 6 is gedef':radeerd! Helaas ••••.• 
Onze jongens kwamen tegen fä,IT 3 niet verder dan een 3-6 
nedel~ag. Ruststand 2-1 door doelp1,mten van Helwig en Veel-

. behr. Na rust· sloe·g B]),IT toe· en scoorde welliefst .5 doel
punten, ·waar Lens er nog slechts 1 aan_kon toevoegen. V. 
Dis:;;el was de gelukkige.· Eindstand d,ur_ 3-6 en volgend jaar 
in. de 4e klas. · · 
Lens 7 staat ook al aan de rand van de afgrond door een 
4.-:1 pëderlaar.: te-gen'-de- Adelaars.•. E1.J.1J.d. Wustefeld redde de 
eer. . - ... -. · ' ' ·,- · · -·• · "- · ·· · · · 

De Lens' topscorersli.jst. 



Bovenaan weinig veranderd. Het wordt eentonig ••.•.. 
Op de eerste ple.at s nog Wil Ver heul 15 pnt. 
2e plaats Frans Wubben 13 pnt. 
De gedeelde 3e en 4e plaats voor 

Koos Ras en Jos Witting 12 pnt. 
De 5e en Ge plaats eveneens gedeeld 

nu docr Wim Burghouwt en J. Drost ieder 11 pnt. 
Theo van Kleef en Wil v/d Eyden samen 9 pnt, Hans 
Veldink sterk opgeklommen en alleen op de 9e plaats 
met 7 treffers. Jos Jager schoot verder de topscorers
lijst op en bezit nu samen met enkele anderen 6 pnt. 
Verder geen bijzonderheden. Er kan zondap: a.s. veel ver
anderen, want diverse kandidaten komen binnen de lijnen. 
We wacht en af • • • . . . v. D • 
Pfl.OGHAMYA SENIOPEN vee 1 ZONDAG 9 :MEI 1965. 

Lens 1 - vrij , .-
12;-- uur Lens 2 

uur H.D.V.3 
uur Lens 4 
uur Lens 5 

2 
. .,. .--

2:--
1 •. .,15 

- Kranenburg 2 Veld 1,Geb.1,Lok.6/4. 
- Lens 3 · Zuiderpark, 2e gedëelte 
- Spoorwijk 3 Veld 1,Geb.l,Lok,5/3 
- ~:.V.C.7 Veld 2,Geb,2,Lok,5/.3 

Lens 6 - vrij, uitgespeeld. 
Lens 7 

12.-- uur Lens 8 
DE OPSTELLINGEN: 

- vrij 
--Tonegitlo.7 _ Veld. 2,Geb. î ,Lok.5/3. 

L:ens 2 : R.de Waart,1N.Stoové,H.Kemper,1'/.de Gruyter,J:v.bijk, 
J. v .d .Knaap, Th. v .Kleef, J. f;as ,M. v .Zilfhout, W ,Burg
houwt, J ,Zoet .Res,: Th.Domburg,~.Suykerbuyk.Leider: 

Lens 3 

Lens 4 

Lens 5 

Dhr.L.te J\!Iey. · · 
G,Halleen,C.Peeters,B.Steyn,::l.,Blok,R.Roodbol,L.Rie
men, G. Looyestein, F .Burghouwt, F .Wubben, J. v. Kl_eef ,N. 
Drab be ,Iles. :Th. Suykerbuyk, G. v ,Bijnen. Leider :Dh1·. 
Riemen Sr. · 
P.Gulikers;C.Veldink,L.Hanssen,Th.v.Domburg (2x), 
A. v .Egmond, F. v .d.Beek, J. v .Dissel, J. v_.Bussel, J ,de 
Bóer,L. Janssen,A. de Jongh. Res. :T .Keet, H .Lau. 
A. Verbarendse, J .Meier ,i'LHeerschop ,i'~. Davis ,F. v ,Dijk, 
J,Brochard,P.Burghouwt,P:Schulten,J.Jager,G.Jehee, 
J.Veldink.Pes.: F.Duym,A.Klein Breteler, 

Lens 8 : D.v.Lieshout,W.v.d.Laan,A.Poels,A.Barnhoorn,F.Bier
hof, C ,Kras, J .Groéneveld, W. E,1·gers, F. Veelbehr ,A.v. 
SchielJ.Holt.Res;: Z.Jalisen,A.Buys. · 

AFSCHRIJVEN: vo6r vrijdagavond a.s. 21,-- uur bii Dhr.L.de B 
--· - -- Noorder.zi jd.e 5 3, Den Haag. Tel. 66. 86. 69. 

VOCilLOPIG PRCGRAMi' A SElifIOR.Ef VOC R ZCNDAG 1 6 ïvlfil 1 9 65; . 



2.-- uur 
12. -- uu.r 

Lens 1 - Wip~older 1 
Cromvliet 2 - Lens 2 

• 

. Lens 5 - vrij 
'~.Lens 6 •- vrij 

uur Lens 7 - BliIT 4 
uur' Lens 8 - Or. 

,2 •. -- uur Lens 3 - DHC 7 .12,--
1'2. :,__ Lens 4 -. vrïj 

Blauw 

liF, DE DELING: Ten behoeve van het 1 e elftal werd ingeschreven 

voor de distriktsbekerkompetitie amateurvoetbal. De eerste 

v:ï,er ronden zullen worden verspeeld op achtereenvolgens 2.3 

en 30 mei en 7 en 1 3 juni a.s •. De . overige'. renden .zullen 

niet eerder worden vastgesteld dan half augustus of indien 

nodig later. ,. ECO. · 

-=---=-==--=--==----==-==--==-=--==-==-=====--============= 
pqQGfü\Mt1'1i JUNIOREN voer:. Z,O'DAG 9 MEI 19 65. 
12;-- uur Lens 1 · - DHL 1 G.2,L,6/4,V,3 . 

. 1 2. -- uur AD0 7 - Lens 2 ·· Terrein 2,uiderpark. 

1,45 uur Lens ~ - GDS 3 G,2,L,6/4,V.J, 

.12. -- uur de Adelaars 1 Lens 8 Terrein Guntersteinweg, 

DE CPSTELI,INGEt: : 
Lens 1 : A.v.d.Leeuw,W.Verbarend-se,D.v.d.·Steèn,P.Schoutên, 

H .I,'.esker, C. v .Egmond, G. Raaphorst, J .Englebert, F .i::es

ker, C. v .Baal, N.N •• ftes. :J. Heins, Th.Brochard. Leid§L: 

Dhr. A.v. Gastel, · · 

Lens 2 

Len"s ~ 

Lens· 8 

J.de Waart,Th.Bruins,J.Groothuizen,C.v.Boheemen,J. 

Verha!:tr,N.!Coot,R.de Groot,F.Straathof,G.Crama,J. 

Midd.eldorp, D .Brandenburg. Res. :H .Brandenburg.Lei

der :Br. Theoticus. Samenko;:·st: 11. 45 uur op het 1~DC-

ter1"ein. · 
R.Bruggemans,M.Broeke,G.IJsebrands,J.Janssen,H. 

?.othlc-cans, F. Neecke, J. Jehee ,R.Brandenburg, W .Eykel-

hof, P .Hel venstein, J. v. Dissel. ~es, :F. v .Bohee~en, R. 

Eykelhof,Leider:Dhr.M,Neecke. 
W. !Couwenhoven ( 2x), P._v.d. Aar; J. Col pa, P. de Jongh, D. 

Holt,H.Stevens,A.Hop,G,de Hoogd,E.Bakkers,J.Fretz, 

W .Keetmá.n. Res. :B .Kool ( 2x) .Leider :Dhr. J. Borsboom. 

Samenkomst :TT:'30 llur Hengelolaan hoek Loevest.ein-
. ' · (laan 

"'p"';1"'o"'G"'?'".i"',I"'1IT'"'· A,--J"'u"'1""n"'"o=2""E""N,...,,V"'c""c"'·:, 2',f, TE,rnAG 8 li,EI 19 65. 

Lens 5 
3 .• -- ·uur Lens 6 
2. 30 uur V. C. s·, 7 

. Lens 10 
3,..;.:. uur C.W.P.3 

.. 2·. 30 · um· ADC 20· 
2.30 uuT Laakkwartier 

. 3;45 uur G.D.S.12 

-

... •--
11 

' -

zie op zondag. 
V-VP 6 ( vr. ·) G; 1 , L. 5 / 3, V. 1 
~ens 7 Terrein Dedemsvaartweg. 
zie op .zondag • 
Lens 11 Ter[·ein Muurbloemweg • 
Lens _12· Terrein- 2'uiderpark • 
Lens 13 Terrein Jansoniusstraat 
Lens 1 6 Terreiff Noordweg. 



DE OPSTELLII~GEN: 
Lens 6 H.Egberts,T.Heerschop,J.Nuyen,M.v.Veen,J.Welling, 

H.Verheugd,K.v.Velzen,A.Kortekaas,A,Janssen;J • 
. Webbers, C. Vervaart .Res. :R. v .Boheemen, H. Suykerbuyk. 
Leider·: Dhr.A.Janssen. 

Lens 7 W; Kouwenhoven ( 2x) , J. Blok, J. v. tl. Ley, L. Jung.sc.hläger 
J.Holt,H.Verbarendse,H.Hassing,R.Wilmot,F.Herre
mans, G. Stevens, R,Blok .Res. :IL v .Broekhuizen, J /de 
Jongh.Leider:Dhr.A.Biok,Samenkomst:3,2O uur op het 
Lens-terréin. · · 

Lens 11: R.v.Berlo;J;Schouw,C.Grimbergen,B;Lustehhouwer,B. · 
Kool,(2x),H,Overbeek,Th.Hoefnagel,H.Bijsterveld,A. 
Hambrook, A .l;lilderbeek. Res. : P .Murkes. Leid.er.:Dhr, P.,. 
Huis.Samenkomst:2.15 uur Thorbeckelaan hk,Haagweg. 

Lens 12: B. v .tl. Lans, A. Tinnenbroek,.P .de· Vries, G .Bruinsma, F. 
v ,Baggum, L ,de Jongh, H. v, Hulst, L; Huis, H .Eggers ,M. de 
Wit ,L, v.d. Velde ,fes._: J. Kaandorp. Leid~..!: :Dhr. G. v .tl. 
Velde.Samenkomst:2,1O uur ingang !\DO-terrein.-

Lens 13: C.Groen,G.Duivesteyn,A.Jehée,B.v.d.Sprong,:,\,v.Es
sen ;B ,de Vries, T. Janssen, P, Klein Bretel er, R. v .Was-
sem,F. v.d. Berg, G. Vervàart. Res. :T .Hoek .Leider :Bhr. 
J .Schouw.Samenkomst :1 .45 uur ingang ADO-terr·ein. 

Lens- 16: E.v. d. Broek, P .Bremmer, T. Schmitz, F .Bouchier, P.F.. de 
Haan, N ;de. Vries, N. Hoefnagel, R. v .d ,Meer, Th. v.d. 
Kley,E.de .Groot,C.de Graaf.Res. :R.Bogisch,H.Dan
kers.Leider:Dhr.C.v.Hulst.Samenkomst:2.-- uur 
Leyweg hoek Hengelolaan. 

PHCGHA:N: .. 1\ PUPILLEN VCCJ. Z,\TEHDAG 8 MEI 1965. .. 
1,45 uur Westlandia P 1 - Lens P 1 Terrein te Naaldwijk 
1:45 uur Westlandia P 2 - Lens P.2 Terrein te Naaldwijk 
·1.45 uur Lens P 4 - VVP P 3 G.1,L.5/3,V.1. 
·1.45 uur Duindorp SV P 3- Lens P 5 Terrein Mgr.Nolenslg_an 
1.45 uur Lens P 6 - VCS P 4 G.1,L:6/4,V.2. 
DE OPSTELT INCEN : 
LENS P 1 : P.de J-iaan,L,Egberts,R,Hoefnagel,P.Heerema,C, · 

Schrover, G. v.d. Velde, P ;-Hop, T. a.esodihardjo, F. Col;>
ben, J .Disseldorp;H .Lieffering.Leider :.Dhr .A.v. · 
Gastel.Samenkomst:1.-- uur ingang Lens-terrein. 

LENS P 2 R.Bos,H.Berlo,H.Rimmelzwaan,A.Jungschläger,M.-
Bloks, C. Stapel, Fr. Disseldórp, W .Englebert, B. 
Klein Breteler,P.Verhesen,P.v.Doeveren.Res.:J. 

' Kéetman,R,Kooke.Leider:Dhr.L;Pirrkse.Samenkomst: 
· 1 :-- uur ingang Lens-terrein. . .. 

LENS P 4 F.Teunissen,C.Groen;B.v.Gorkum,H.Sch'ivab,W.v.d. 
Ham,Th.v.d.Aardweg,H.Pechler,F.Veeren,H.v.Dam, 



R,Wouters,E.Verschoor.Hes.:C.Blom,G.v.Deelen, 
F;de Vos.Leider:Dhr,G,Kemperman. 

LENS :P 5--: ;". v .~ombu1;g, ~.·v .d :Meer, B '.de Haa·s ,R.Asselman ,M. 
· .. reuni-s 1 J. ;.sselman, L. Cazander, H,Schutte, J .Hel

venstein, B .Hoefnagel, P. v.d. !'lteen ,Res.: J, Jan
maat, P. Booms; Samenkomst: 1, 1 0 i,ur Ley.,eg/Henge
lolaan. . · . . • 

LENS P 6 R.Vinkensteyn,R.de Vries,J.Duyvestein,S,v.d, 
Vegt, L. Verspaandonk, A. Borst, .::t .• ilieershoek, G. v .flr
denne, C. v .. d .1,ardweg, C. Visser, J. Th, Keetman ,Res. : 
J,Keyers,C.Versseput.Leider:Dhr.J,Smit. -. -

ATTENTIE JUNIORErJ EN PUPILLEN ! 
1\FSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7,30 uur aan Dhr.A.v. 

Gastel, Tomatenstraat 1 66, tel_. 33. 99. 00 
( telefonisch all één vrijdagavond tussen -
6, 30 en 7. 30 uur) • • .. 

NIET-OPKQI\EN :wegens niet-opkomên in het afgelopen weekein~ 
.de worden H.Suykerbuyk en F.de Vos tweemaal_ 

als r:eserve opgesteld,H.v.Leur wordt wegens herhaald niet-
opkomen niet meer opgesteld. _: 
Lens 11 en 13 kampioen ? f,ls Lens 11 zaterdag tegen CWP . 
een gelijk spel behaalt, is de kampioenstitel verzekerd. 
Lens 13 moet tegen Laakkwartier winnen. Voor beide e1.;ftal~ 
len toch wel ·een moeilijke opgave, want beide tegenstan~· · 
ders zijn flink sterk. Jongens, doe je best en zorg 1=rvoor, 
dat we tenminste twee 'uniorenkam ioeneh ]srj,jgen~·~---
Van het wedstri.]dfront Junioren. 
Scheveningen 6 - Lens 5 : 2-1. ·· 
De be-slissingswedstrijd tegeh S,cheveningen is voor Lens 
slecht verlopen, want met 2.:1 trokken onze jongens aan 
het kortste -eindje. ;\l spoedig bezorgde J. Cobben Lens een 
1-0 voorsprong via eeff prachtige· kopbal uit een goede 
voorzet van D.Brandenburg.Wie gedacht had, dat Lens door 
dit doelpunt rustiger ging spelen, kwam bedrogen uit•,. 
Scheveningen pakte de zaken energieker aan. Ze kregen ve
le kansen, maär R.Bruggeman was.prima op dreef.Na rust 
kwam Scheveningen zeer snel aan de gelijkmaker na een mis
verstand in de Lens-verdediging: 1-1. 10 Minuten voor tijd 
kreeg de rechtsbuiten een fraaie kans en zijn harée schot 
vloog via de handen van keeper Rob in het net: 2-~ voor 
Scheveningen. De resterende tijd was té kort om ee~ beter 
resultaat te bewerkstelligen. ' 
Jammer na zo'n uitstekend seizoen. 

VCS 10 - Lens 13: 0-5. 



In een vrij gemakkelijke wedstrijd werd wederom een te
.genstander aan de nog steeds- ongeslagen "Lens-13" - lijst 
toegevoegd, Al na de eerste aanval·, toen de wedstrijd pas.· 
1 minuut oud was,· stond VCS ,._ 10 al tegen een 0-1 achter
stand aan te kijken. Regelmatig werd de stand tot de rust 
tot 0-4 opgevóerd. Typisch verschijnsel, dat VCS - 10, vooI 
al na de rust, bij vlagen tot voor Cees Groen wist door te 
dringen en een volgend moment bijna helemaal geen tegen-,, .. t 
stand bocd, Enkele mooie kansen werden niet benut, maar to! 
scoorde Lens-13 na de rust nog 2-maal, Tweemaal?! Inder- !' 
daad, al telde·de scheidsrechter het iaat. ste doelp. unt niet 
R,van Wassem was n.l. met de bal aan zijn-schoen op.weg .. 
naar de VCS-10 keeper, die, onder het fluitsignaal. v.an de .. ~ 
scheidsrechter, hot nakijken had. Merkwaardig genoeg gold-~ 
het fluitje niet voor een doelpunt, maar voor het einde!: 
Enfin, 0-5 is ook voldoende, Nu nog 'n paar wedstrijden 
en Lens-13 is ongeslagen kampioen ! Prima werk, jongens •• \: 

1/ Schouw. , 
. ? 

ADO 22 - Lens 15 : 3-2, _ , 
Het was een aardige wedstrijd met Lens iets meer in de J 
àanval, maar doelpunten kwamen daa;r· voorlopig· niet u:j,t , 
voort, Na de rust een iets beter ADO, Na 10 minuten kwam i 
er uit een goede aanval van ADO een doelpunt: 1-0. I 
Vlak.daarop, waar bijna de hele aanval van Lens aan mee- ; 
deed,·maakte van Deelen gelijk, Toen ging van Deelen era) 
leen op uit en hij maakte er 2-1 · vàn, · D;;iarnä, wàs-ADO 'iteer 
aan de oeûrt en het werd 2-2~ ·Vlak· vö·or-be"t eirid·e werd eer 
speler. van ADO te veel vrijheia gelät-<;,n èn het was 3.:.2 voc 
ADO. Alles bij elkaar een leuke, sportieve wedstrijd. 

C.K. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



DE LENS REVUE.

Weekblad van de :R.K.V.V. "Lenig en Snel" 
Onder redakti•e yan: P,Burghouwt,F.v.Dijk en;'.,Poels. 

_ 38e Jaa-rgang No, 37 --· -13 mei 196.5 
==-==--=-----=--=-==-===--============-=================== 

Wo: 12 mei 
Do: 13 mei : 
Vr: 14 mei 
Za: 15 
Zo: 1 6 
~Iç1,: 17 
Di: 18 

mei 
mei 
mei 
mei 

. Lens' Zakagenda. -
.Senioren- en Pupillentraining. 
Juniorentraining. -
Seniorentraining. . 
Jun, en Pup, (Zie elders in deze revue}. 
Senioren 1 t/m 5 en 8; Jun.(zie elders in de
Klubavond; Juniorentraining, _ (ze revue) 
Juniorentraining. _ 

Wo: 19 mei Senioren- en pupillentrainins, 
OFFICIEEL.-

·In"ballota.ge: 
No,57 H.J.Campfens 25-12- 1 52 ffozartlaan 52 
No,58 W,Il,I.van der Mull 9-1- 1 51 i':ulder.sgaarde 72 
No: 59 H. Ph. Smit skamp 2-11- 1 41 Ravesteynstraat 
No.60 : .. E.We.sthoff 23-1-'.51 Wezelrade 286 

Nieuwe leden: 
..,,-481- J,;1,Bott-er 5-5-'40 :Vaillantlaan 34 
_..432 R.;,,;,,Goedhui-s 16-1- 1 56 Zonneoord 47 

_,,48-3 : • . N. Janssen ----~~:§:~~~-,..,~~::rrenoord 14 

Uitslagen van zaterdag 8 mei 1965.-
Junioren: Pupillen: 

434 

V. C.S. 7 Lens 7 : 3-2 Westlandia 1 Lens 1:'2-3 

C.W,P,3 - Lens 11: 1-3 Westlandia 2 - Len·s 2 : 1-_2 

Laakkw. ·11- Lens 1 3: 2-2 Lens 4 - VVP 3 :~ 0:..1 

:,DO - Lens 12: ·1-·4 Duindorp 3 
. G-, D, S. 12 - Lens 1 6: 1-1 · · · · 

- Lehs 5: 0-0 

J,1-le- wedstrijden voor zondag werden i.v.m. de gesteldheid 

van de terreinen afqelast. 

v;~RIA: . . 
Jo_op van Kleef, speler van' het 3e elftal, stapt in het hu

weli jkshoot je met - Ee j. Jeanne Locht enbergh', Lenig en -Snel 

wenst het.jonge bruidspaar veel geluk en voorspoed, Jeanne 

en Joop, van harte gefeliciteerd, · 
-o-o-o-0-0-0-o-o-

Korrektie van de.Lens-revue No.36. 
•. Dhr,J.Bom vraagt:voor zijn zoontje ter"overnarne een paar 

voetbal schoenen maat 38 in goede staat verkerende. :,dre s: 

,totransstraat 53, 
· -o-o-0-0-0-0-o-o-



De training op Woensdag 12 mei vindt normaal pla2.ts, daar 
de Europa Cup-wëdstrijd Inter-Liverpool niet eerder dan 
21.15 uur op beeldbuis zal verschijnen. 
=========-======================================-=========-

SENIO":EN VOCR ZOND!,(} 16 IEI 1965: 
14.30 uur 
12;-- uur 
12-.-- uur 
14.-- uur 
1 3. 15 uur 

VELO I 
Lens 2 
H.D.V.3 
Lens 4 
Lens 5 -
Lens 6 

- Lens 1 Harry Hoekstraat, Waterin-
Kranenburp; 2 V'elçl. 1 "Gél;i .1-·,:Lbk. 6/ 4( gen 
Lens 3 Zuiderpark, 2e q-edeel.te. 
flpoorwi-jk 3 Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 · 
1.V.C.7 Veld 2,Geb.2,L6k.5/3. 

Lens 7 
1?.-- uur Lens 8 

vrij, uitgespeeld. 
vr-ïj. 
'i' "d 7 _one_gi o Veld 2,Geb.1·,Lok.5/3 •. 

DE OPSTELT.INGEN: 
Lens 1 : C.v/d Beek,H.Dietz,L.Hendric.hs,H.Hooduyn,W.Hansen, 

II .!faket, B .Botter, W .V-end:erbos, W. Verheul, W. v. Eyden, 
G.Verhaar.Res.: r:.de Gruyter.Samenkomst: 13,30 uur • 

Lens 2 

Lens 3 

Lens 4 

Klubgebouw-.-- · 
R.de Waart,W,Stoové,H.Kemper,H.Jacobs,J.v,Dijk,J. 
v .d·. Knaap, Th, v. Kleef, J. "as ,r:. v. Zilfhout, W.BurR;-' · 
houwt,J.Zoet.Res.: Th.v.Domburg (2x),rr:.Suykerbuyk. 
Leider: Dhr.L.te Mey, 
G. Halle en, C. Peeters ,B. Steyn,R.Blok, : . ·'loocTho1,L: 
Riemen,G.Looyestein,F.Burghouwt,H.Nieuwenhoven,J. 
v .• Kleef,N.Drabbe.Res.: 'rh.Suykerbuyk,G.v.Bijnen. 
Leider: Dhr.Riennen sr·. · · ··· · · · 
P .Gulikers, C. Veldink-,Th. v .Domburg ( 2x), ;, .. v .Egmond, 
F •:v. d .Beek, J. v ;'Disse-1, J. v .Bussel, J .de Bo_er, F .Wub-

.. ben, L. Jans.sen,,\. de Jong. Res. :T •. Keet ,H. Lau, · 
Lens 5 . f ... Verbarendse,J,rèijer,I>"..Heerschop,M.Davis,F.v. 

Dijk, J. Brochard, P.Bu,."ghouwt, P. Schulten, J. Jager ,G. 

Lens 8 
Jehee, J. Veldink .Res. : F. Duyim, ,'. .Klein Bretel er. 
D. v. Lieshout, W. v. d .Laan,,\. PoeJ. s, '.Barnhocrn;F .Bïer
hof, C .Kra8, J. Groeneveld ,W.Eggers, F.Veelbehr,~ .v; 
Schie, J. Holt .Res. : J .Drost, Z. Jans·en ,.~ ,.Buyi;; .. 

,\FSCHRIJVEN: vóór vrijdavavond a.s. 21.-- uur bij Dhr,L.de 
" · Boer,Noorderzijde 53,Den Haag, Tel.66.86.69. 

VOORLOPIG PROGR,\Mfif, SENIOPEN VOCE ZC:1'.D,'.G 23 EEI 1965, 
2.-- uur Lens 1 - Wippolder ·1 Lens 5 - vrij 

12.-- uur Cromvliet 2 - Lens 2 Lens 6 - vrij 
2.-- uur Lens 3 - DHC 7 12.-- uur Lens 7 - BBT 4 

Lens 4 - vri_j 12.-- uur Lens 8 Or.Blauw ~ 



Iv,ED:i:DELIFGEN: De uitgesteld.e vriendschappelijke wedstrijd 

Lens 1 - Vroom en Dreesmann is thans op

nieuw vastgesteld op 9 juni a.s. . 

De distrikts-bekerwedstrijden amateurvoetbal, waarvoor 

met het 1 e elftal is ingeschreven, zi,in voor wat aanvang 

en volgende ronden betreft em week opgeschoven. De start 

vindt nu plaats op_30_mei_a.s .• ___ _ 

Alle senior-spelers ·wo·,,dt cndèr de aandacht gebracht at

tent te blijven op de 12:eldigheid:sduur van hun ler:itimat:(.e

bewijs, afgegeven door de afdeling 1 s-Gre.venhage van de 

K.N.V.B. :,an hen, wier bewijs t.z.t. dient te worden ver

nieuwd, ·wordt teadviseerd zich tennünste twee maanden vóór 

.de afloopdatum voor de medische sportkeurinr.:. aan te melden 

bij het desbetreffende bureau:. Bierkade 1, 's-Gravenhage. 

------------------
De Lens-aanvoerders worè 1 er nofmaals op gewezen, dat. zij , 

bij elke thuiswedstrijd de plicht hebben.zorg te dragen, 

dat de scheid.srechter in de rust een konsuraptie wordt aan-. 

geboden. ECO. • 

=====--======~=======----=-==-=~--=====---=---=-============= 
Va•1 het_ wedstr:\. iel.front ( ,Jun:i oren) • 

Gnze Juniorenkam1Jioenen. 
Nadat achtereenvolgens Lens 6,Lens 10 en Lens 5 hun kam

pioenskansen verloren zagen gaan, hebben nu toch de twee, 

overgebleven "lrnnspaarden'; hun kampioenstitel veroverd. 

Lens 11 eil i:,ens 13 kwamen beide zaterdag definitief op de 

eerste ule.at s terecht. . 
Bij Lens 11 gebeurde dat door een ;'.-1 overwinning op de 

laatste konkurrent C,W,P. Lens begon, gesteund do,,r de 

straffe wind, inaar gehinderd d,ocr de zenuwen, Vele ballen 

·,rnrden half e:er&akt en herhaaldelijk tipyelde de voorhoe~. 

de in de buitenspel val. ''Topscorer" Hans Bi jsterveld gaf 

Lens de leiding. C,W.P. verscheen.slechts een paar maal 

voer doelma,1 '.'..ené van Berlo, m2,ar ~ag daarbij toch ke.ns 

r,,:elijk.te m1ken. Voor Lens scoorde Hans Bijsce1'veld nog 

tweemaal, z )dat de rust stand 3-1 was. Toch .1,een veilige 

voo1°sprong .:;,;ezj en de tegenwir:d, die Lens na rust; zou kri j-

2"en en het roo;· rust verto,ndè pani0l:erige ... spel. Pat v;iel 

ech·ter in d,3 tweede helft alles mee. De a.chterhoede speel

de nu rusti 0~ en de partijen bleven in evenwicht; Er vie-

len nog t,;e} Lens--goals, die echter ,geen genade vonden in 

· de oc'en van de scheidsrechte1· •. · C, W. P. scoorde echter ook · 

njet' me0:r eYJ zo kon ied2reen iederee;n feliciteren en trok 



het elfde op na2-r ons klubhuis voo>- het kampioensfeest, 
Bij Lens 13 had het meer voeten in de aarde, voordat de 
kampipensvlag gehesen kon ·worden. Lens 13 begon met wind
voordeel en zette direkt enkele felle aanvallen op, die_ 
echter even fel beantwoord werden. De Laakkwartier-doelrnan 
stak in een vorm, die bij vriend en "vijand" de handen op 
elkaar bracht. Schoten van van Wassem, Janssen, v.d.Berg 
en Vervaart werden fantastisch r-estopt. Na 20 minuten joeg; 
Th,Janssen de bal echter haarzuiver tegen de touwen. Een 
strafschop wegens hands braèht een nieuwe scoringskans, 
maar weer was het de keeper, die Lens sukses in de ,·;eg 
stond, Na rt•st ontstond een gelijk opraande strijd, waarbij 
de tegenpartij de meeste kansen had, Cn1eeveer 10 minuten 
v6ór het einde p:i,kte van Wasserü een prachtige pass op en 
bracht de stand op 2-0, De kampioensvlag werd al uitp;e-

. pakt, want wie rekende nu no!" op een zj_ch extra fel inspan
nend Laakkwartier. Echter, een aanval over rechts werd op
gezet, er volrde een hele hoge bal en keeper Kees Groen 

·zag deze met verbazing in zijn doel belanden. En even läter 
nam Lë'.2.kkwartier een corner; die eveneens in een doelpunt 
werd omgezet. · · · ·· · 
Zo werd· het tü teindeli jk een , ?-2 gelijl-;::3pel en dat was niet 
voldoende om zeker te zijn van de eerste plaats; want Q1.1ick 
kön nog met L•ms gelijk komen. Echter, Quick speelde tegen 
V .C.S. en bracht het daar ook niet verder dan een gel:i. jkspe: 
zodat, toen dit eenmaal bekend was, men toch zonder "eweten: 
bezwaren ten huize van de leider, de heer Schouw, kon gaan 
feestvieren. 
Beide elftallen hebben zo het kampioensch2.p al behaal··1 twee 
wedstrijden vóór het einde van de kompetitie en d·: s met een 
str2.atleng:te voorsprong on hun konkurrenten. Lens 11 heeft 
maar één nederlaag geboekt en verder alles f·ewonnen, veelal 
met grote cijfers. Len:s 1 3 is het enir-:e enge slagen junioren• 
elftal, terwijl ock hierdoor menig frote overwinnin::r. werd f!' 
boekt. 
Jonr:elui, van harte gefeliciteerd met deze fraaie ·,hesultate1 
en wij hoDen, dat er nog vele kampioenschappen voor jullie 
mogen volgen. 

Juco, 

Lens ;n het Rava-toernooi. 
Het enige ·toernooi, dat op 5 mei doorgang kon vinden, was h 
Rava-pupillentoernooi, O.SC en Tediro hadden voor de enorme 
watermassa I s, die in de vorm van - f'ro·eizame - meiregen op 
velden waren neergestroomd, moeten kapituleren. )/-aar ièava 



he,:ft kans gezien met man en macht de. velden enigszins 

bespeelbaar te maken en.zo kon er worden f.evoetbald. · 

Wel met enige 'Jrogramrr:averanderingen, want· één· velcl was 

niet te februik':!n en wel door een paar "plasjes"· heen en. 

ook wel een beetje in de maid_Elr,. !llaar het ging. Het ging 

voer Lens zelfs heel best, vmnt alle drie onze· elftallen 

wisten een prijs te· veroveren. · . 

Het eerste belandde op de eerste plaats door ovèrwinning>en 

OD P.&va en 'Juicls: Ste~s, een :; eli jkspel tegen .. : .• V. C., dat 

voor Lens een moeilijke tegenstander blijkt te zijn, en 

tenslotte nog een duidelijke overwin!'ling op V.V.P., dè 

0 -root st e konkurrent • · 

Het tweede elftal ondervond meer rr.oeilijkheden van V."JJ.P., 

dat ook hier de voornaamste medegegadigde voer de eerste 

Prijs was. Het was de eerste terenstander en er werd een 

[ieli,ikspel bevoch'cen. Beide elftallen wonnen nog tweemaal 

en speelden nog een keer gelijk, zodat strefschop:?en moes-· 

ten beslissen. Lens werd hierbij eerste. 

Cns derde elftal sueelde tweemaal 0-0,' verloor met 1-0 van 

V. 1J. P. en won met 2-0 van '.'ava; waardoor de derde plaats -

werd bereikt. Door al deze zoede res1.èltat,en behaalde Lens 

tevens de verenigingspri,is, bestemd voor de vereni5:ing, 

die met de drie elftallen tezamen de·: meeste punten be- · 

haalde. 1 ·· 

--------------
t:oç, enkele korte JuniorenverslaD"en. -

.".DO 20 - Lens 12: uitslai:>: 1-4.·:nuststand 1-1. 

Een aanvankelijk ste1°k spelend Lens zette ;·,DO al spoedig 

.onder.druk, wat na een kwartier een doelpunt opleverde. 

Een r·cede aanval bracht de·bal'bij Hans Eggers, die raak 

schoot: Ó-'-1 ,· ;,DC schrok wakker en kwam teru~ .. 

'?och nog verrassend kwam de :;-·elijkmaker,tot stand, toen de 

.~DC-link:sbuiten plotseling een·zaam voer Basj·e verscheen, 

die de bal alleen maar verbjjst'erd kon nakijken, Tevens 

rust. Na de thee was alles. Lens, wat de klok sloeg en al 
spoe<iip was het weer Hans Eggers, die Lens aan c1e leiding 

b,•2.cht. Hierna was het de beurt aan Lex en hèt was 3-1; 

dit doelpunt kwam t.ot stand uit een goed ::·enomen co:iner .. 

Hans van der Hulst besloot het festijn, toen hij op de · · 

paal schoct, maar de terugspelende bal keihard inkogelde: 

4-1, Leo van der Velde zag zijn doelpunt afgekeurd wegens 

vermèend buitenspel. ;;1 met al een hele aardige wedstrijd, 

met een vooral in de 2e helft goed voetbal van Lenszijde. 

VCS 7 ·- Lens 7: uitslag 3-2. Ruststand 2-1. 



Een overwegend sterker Lens moest de punten helaas toch 
bij V.C.S. laten. D9or een misverstand in de achterhoede 
werd het 0-1. Hierna was V.C.S. aan "bod. De middenvoor 
van de gastheren maakte de bal prachtig vrij en schoot 
beh~erst langs cnze _keeper:· 1-1, wat tevens qe ruststand 
was. Na rust een sterk opgedron,'l'en Lens, maar V.C.S. zag 
toch kans via 2 uitvallen even zoveel doelpunten tot 
stand te brengen. 
Bij lens wilde het helaas niet al te best lû.k!rnn. Het _ë.:e
luk was _Lens dan ook besltst niet /2"0ed c9;ezind, want; zeker 
vijfmaal storiden paal en lat een Lens-treffer in de weg. 
V],ak; 1To01s het eind signaal zag Stevens t0ch no![ ke.ns de 
bal in het V. C.S. -net te drukl<en: 3-2. De tijd was toen 
echter nog té kort om een beter resulte.at te beirlerkstelli
gen . 

.. =====.=::=========:=::::::::::' =====================================· === 

p·:1CGfi.,~Mi .. :;·~ JUJ1,ro.,:cr VCC'? ;:,c~·n."D 16 r'.Er 1965. 
• 12;-- uur Lens 1 - DHL 1 G.2,L.6/~,V.3. 
12.-- uur .~DC 7 - Lens 2 Terrein Zuideroark 

1 .45 uur Lens 3 - GDS 3 G.2,L.6/4,V.3.-
12 • .:._ uur de :.delaars 1 - Lens 8 Ter:· ein Gunterstei_nwe~, 
..:..::'-'-----==-....::.~:.:.:;:.::,::c::c;::;,::,..:c_,:.._ _ _;=-=.;=-=---=-=-=-
DE CPST~~LLI}:GEN: 
Lens 1 : f,.v.d.Leeuw,W.Verbarentl.se,D.v.d.Steen,P.Schouten, 

l-I .r,c·e slrnr, C. v. Egmond, G. ::ae_;Jhcrst, J, En,debert, F. r'.es
ker, C , v. Bae. l , ]I:, tL . ::es,_: J , Hein s, Th. fü 0 c chard ( 2x) • 
Leider: Dhr. i,. v. Gas~el. 

Lens 2 J _. de Waart, Th. Bruin s ( 2x) , J. Groothuizen, C. v. Bohee
men, J. Verhaar,!,!. Kooi;, H .de Groot 1 F. S·crae.thof, G. Cra
ma , J .riddeldor:J, D .Brandenburg \ 2x) • ?.es_,_ :I-i. B,_"e.nden
burg ( 2x) .Leie, er :Br, Theoticus, Sm,:cnkomst: n J;5 uuT 
op het ;,DO-terrein; ·-

Lens 3 J .~1e We.art,I'.Broeke,G.IJsebrands,J .Janssen,II.-Roth
kran s ( 2x) , f,'. Neecke, J. Jehee,"'. fü 0 andenburg, 1/iJ. Eykel
hof j P. Hel venstein, J, v .Diss~l ,~?es. :F. v .Boheemen 
( 2x , a. i~ykelhof ( 2x) • Leid er: Dh,' .K,Eeecke. 

Lens 8 W;Kouwenhoven (2x) ,P.v.d./.ar,J.Colna,P,de •Jcn.o:h, 

I'~OGR/Jt~· J.~ 

3':""4 5 uur 
3,.45 1\UT 

D .Holt, Il. Stevéns; ,"t, [-!op ,G .de i-Iocrrcl,;,; .Bakkers, J. Fret: 
11.Keetman.Res, :H.Bijsteryeld (?.x) .Lei.cler:Dhr,J. 
:3orsboom. Säïiïënkomst: 11 • 30 !-len?,eioli.:canPk. Loeve steil 

· (lnan 

JUNIO'.<EN VOCR i ''T',;' ''D. G 15 "'EI ·1° 1 5 :..;:,cc=~=c..~..c...c·.=.;·•c..=LJ.a J. J.J 1 "L .1 . _ / C " 

Lens 5. VVP 5 (vriends-ëfï:-rt.1,L.,5/3,V.l, 
VUC 8 -· Lel)S ·6· - -- :· - :_ "J'erTe:i.n Sch~nklG 



2.30 uur Post.duiven 5 -
Lens 1 0 -sp~eJ_t 

3.-- uur Westerkwartier 
2.30 uur Lens 12 " 
2.30 uur. GDS ·10 
3. 45 uur Lens 1'4. 
3. 45 uur vcs 11 

2.30 uur Tone,:-ido 6 

Lens ,7 Terrein Lens G.2,L. 3/5, V2. 
op zor"dag. · · 
11- - Lens 11 Teri ein .Duinlaan. 

J,:c ·7 G; 1 ,L. 6/4, V.l. 
- Lens .13 TerreinNoordweg. 
·- SVGW 2 G. 2, L. 5 / 3, V. 2 • . 

Lens 15 Terrein Lens G. 2, L, 
4/6,V.3. · 

- Lens 16 Terrein Rodelaan, · 
Voorburg, 

DE C?nTP:LLII:C'EN: 
Lens 5 : R .• Bruggemans, R. Fortman, H. Verheugd, Th. Bruins, H. 

i~othkra~s 1F.v.E.•oheemen (2x), ,:.Eykelhof (2x), Th •. 
Brocharu 1·2x), J .Cobben,H.B:randenburg,D.Branden-,- .. 
burg. Leicter: Dhr. 0, v.d. Beek. . 

Lens 6 H.Egberts,T.Heerschop,J.Nuyen,C.Vervaart,J.Wel-
li.ng, ï. v. Eoheemen, K. v. Velzen,.• •• Ko:i-:tekaas, .";. ~ans- -
sen, J ,Webbers, J. C:.e Jm1gh.i,9s. :H.Suykerbuyk,Le:L
·der: Dhr . .-.. Janssen. Samenkomst: 3, -u. Veluweplein .... 

'Len·s 7 : 'l{.Kouwenhoven (2x) ,J.Blok,J.v.d.1alm,L.Jungschlä- -
fer, J. Holt, H. Verbarcndse, H. Ee.ssj,ng, IL Wilmot, ,~.v. 
Broekhuizen. G. Stevens, i':. Blok.·Re s. :F. Her0 ·emans; J. 
v.d.Ley,Leider: Dhr.~.Blok, 

Lens 10: speelt op zondag. 
Lens 11: F:.v.Berlo,J,Schouw,C.Grimbergen,B.Lustenhouwer, 

B .Kool ;H. Overbeek, B .Hoogeveen, Th. Hoefnagel, P .,:.ur
kes, ... Hambrook ,H .Bijsterveld (2x) .i:es. ::,,Bilder- . 
beek.Lei.der: Dhr.P.Huis.Samenkomst:8,30 uur Thor-
beckelaan ·hoek Laan ·van l'ieerdervÖort. · 

Lens 1 2: B.v. d .Lans,:,. Tinnenbroek;P .de Vries, G.Bruinsma, 
F. v .Baggum, L .de Jongh;H. v. t:ulst; L. Huis, H. Eggers, 
M,de Wit,L.v.d.Velde,Leider: Dhr,G.v.d,Velde, 

I 13 ~ G G D . t . J h B d" i '>' .ens :_ ,.,, roen, •. lnves eyn, .... e ee, .v •. 0prong,,,.v~~s-. 
sen,B.de. Vries, T.Janssen,P;IClein Eretele.r..,E.v. 
Wassem, F :v. d ,Berp: ,G. Vervaart .·:::.es. ·:F .Bouchier. Lei-
der :Dhr. J. Schouw. Sai;,enkomst: 2 • ..;_ uur- LeyweG hoek 
Hengelol2.an. . · · · . . · · 

Lens 14: P.de Haan (2x),H.Dankérs,C,Lamot,H.v.Domburg,]. 
Bogisch, J ,Kaandorp, C. Blok ;ll ,N., N ,N,, R.Peters, T. 
Hoek. Leider: Dhr.: •• Bogis·ch." .. . . ,--· . 

Lens 15: P.I-iltenburg,C.Schalbroek,W.Scholtens,P.Bremr:ier, 
· P .r-,anders, G. Vredeveld;I' .• Koppenol, Th. Thcmassen,G. 
!Cuypers,J,Demeyer,C.v.Deelen,Jes. :H.Rientjes,Lei..: 
der: Dhr.C.Kras: 

Lens 16: ;,; • v. d .Broek; T ;~chmitz ,·:, .v .d ;Ley, P. F .de Haan, N. de 



Vries,N.Hoefnagel,R.v.d,Eeer,Th.v.d.Kley,E.de 
Groot.E.de Graaî,F.Klink.Res. :J.Schutte,Leider:Dhr. 
L. v. Hulst. Samenkomst : 1 • 30 uur ingang ,',DO. 

PROGR:.Ili' ;, PUPILLEN VOOR Zi~'rE)D:,G 15 l-iEI 19 6 5: 
1~45 uur.Lens P 1 - GDS P 1 G.1,L.5/3,V.1, 
1 •. 45 uur Lens P 2 -VIOS P 1 G .• 1,L.6/Lt,V.2. 
1;45 ~ur SVH P 1 - Lens P 3 Terrein Lens G.2,L.4/6,v.3. 
1,45 uur DHBRK P 2- Lens P 4 Terrein Ockenburgh. 
2,30 uur Lens P 5 - GDS P 5 G.2,L.6/4,V.3. 
1 • '1,5 uur ODE P 2 - Lens P 6 Terrein f,lberda·straat. 
DE OPSTELLINGEN : 
Lens P 1: als bekend.Leider: Dhr •• "..v.Gastel. 
Lens P 2: al$ vorige week_. Leider: Dhr. L. Pink se. 
Lens P 3: Th.Bocms,P.H_eynen,J .v.d.Ende,J .Keetman,F .cl.e Kleyn, 

G. Trommèlen, R. Wouters, P. Verschoor,·:. v. d, lio•,~st, H. v. 
Dam,P.l,.Booms.Res. :F .de Vos,H,W:ou,ters.Leider::Gh1~. 
J. v ,d,Kn.aap. . . 

Lens p· 4: F.Teunis.sen,C.Groen,B,v.Gorkmn,H,3ch~mb,W,v,d.Ham, 
G .• v.. Deelen, H •. >echlëi•·,.F. Vee ren, J. Hel ven_steyn, Th. v. d 
!,ar:dweg, E. Verschoor. Res. :C ._Lustenh_ouwer, ~?., Kooke. 
Leider:Dhr.G.KempeTman.Samenkomst;1.-u.ing.Lens
terrein~ 

Lens P 5: P.v.Domburg,L.v.d.Me.er,J;;.sselman,R.":;sselman,I'..Tet• 
nis, G. Col pa, L. Cazander, !-!.Schutte, J. J_anmae,t, B .Hoef'
nagel, P. v. tl. Steen. °"/.es. :B .de Jfa.a_s ,.J. H ,1<:-eyers. Leid er 
D.hr,G ._v .d .Steen. 

Lens P 6: G.v.;",rdene,R,d.e Vries.,J.D'u.yvestein,.S.v,d.Vegt,L.Ve 
spa_andoi'i.k, ,'c .Borst, '1.r~eershoek ,1L Del sasso, C. v.d. i',ar 
weg: ,.C. Visser, J .Th.Keetman.Res. :R. Vin_ke,steYJ1;•, C ,Blorr 
Leid er: Dhr. J. S_mi t • Samenkomst : 1 • 1 0 uur Leyweg hoek 
Hengel olaan. . · 

;,TTENTI!~ JUNIOREN EN PUPILLEN ! 
:,FSCHRIJVII1'.GEN: vóór vri jdafavoncl. 7. 30 uur aan dhr' ,;; • v .Gaste 

Tomatenstraat _16(, tel. 33. 99. 00 ( telefcnisch 
allé.én vrijdagavo_nd tussen. 6. 30 en 7. 30 uur) 

NIET-OPKCiiEN: Wegens niet-opkomen bij het Bava-tcernooi 
. krijgen. H.Wouters en F ,de Vos tv;:ee reserve-

' .. b.eur.te.n,. . . 
Training: de training v.oor Lens 2. is met inga:ng van deze 

week beëindigd. Lens 5 traint voortaan op donder~ 
dagavcnd van 8 .• 15 uur tot .9 .JO uur op het veld of, als dat 
is __ afgekeurd, ,;in de J1;arterrade. 
Voer Lens 6 is er geen training meer. 

-0-0-0-0~0-0-0-0-0~ 



DEIL ENS REVUE,-
::. W.e~~nlad van c;J.e -~~K.y.v. "Lenig en Snel" 

_ Onder redaktie van:P,Burghouwt,F.v.Dijk ,en A.-:f'oels.-

. · 3Be Jaargang No,38 20 mei 196.5 ===~==:-
-------------==-==-=======================================· 

. Lens' Zakagenda (Algemeen). 
vlo: 19 mei . Senioren- en Pupillentraining. 
Do: 20 mei'.: Juniorentraining. 
Vr: 21 mei Seniorentraining. 
Za: 22 mei Jun.:(zie elders.;Pup.: zie elders.- --
Zo: 23 mei : Seniorend• Junioren:.zie. elders,. 
Ma: 24 mei Klubavon .. Juniorentraining. : 
Di"': 2.5 mei Géén training •. Lens 11.tegen 12. _ 
llo,:. 26. mei Senioren- en p.upille·ntr.aining. _ 
Do: 27 mei Juniorentoernooien: zie elders .G_é'én training. 

OFFICIEEL: 
In ballotage: 
No,.59 H.Ph.Smitskamp· 2-11-1941 
No;6o A.E.Westhoff 23- 1-1"9'51 
No.61 . F'.Ph.de Zwart 30.:. 9-19"4-8 
No.62 R.F.W.Frits . ' 9-11-1947 
No.63 H..L.G.van Welzen' 2-· 9-1946 
Nieuwe leden: _ 

- Raïresteynstraat 434 
Wezelrade 286 · · 
Loevesteinlaan 829 
Lyonnet straat 1 29 
v.d.Neerstraat 73' 

484 H.J.Campfens 2.5-12-19.5"2 
48.5 W,R.I.van der- Mull 9- 1-.19'.51· 

r~o'zartlaan .52 
Muldersgaarde 72" · 

Uitslagen van zondag 16· mei 1965: 
Senioren: Junioren: 
Velo 1 - Lens 1: 3-4 (vr.) Lens 1 
Lens 2 - Kranenburg 2: 2-.5 ADO 7 
HDV 2 - Lens 3: 0-j · Lens 3 
Lens 4 - Spoorwijk 3 3-3 · .. Lens 5 
Lens .5 - nVC ·7: · 4-1 
Lens 6 en 7 speelden niet, 
Lens 8 - Tonegido 7: 0-7 

Pupillen: 
Lens 1 
Lens 2 
3VH 1 
JHBRK 2 
Lens .5 
)DB 2 · 

GDS 1 : .5-1 
- VIOS 1 : 1 - 3 -
- Lens 3: 1-·0 
- Lens 4: 3-2 
- GDS 5 : 4-0 
- Lens 6: 0-2 

vue 8 
Postduiven 
Adelaars 1 

· Westerkw .11 
GDS 10 
Tonegido 6 
Lens 12 

- DHL _ 1 : .5-3 
- Lens 2: 0-3 · 
- GDS 3 : 9-3 ... 
- VVP.5 :10-0 

( vr. ) 
- Lens 6: 0-0 

5- Lens 7: 0-3 
-Lens8: __ 1-0 
-Lens.11 :2-3 

Lens 13:2-10 
- Lens 16 :1-2 
- JAC 7 :6-3 

~=======--=======-========-=======-------=-------==-------



PRCG? AMrfJA SEt'ICR.EN VOC'B. ZC'NDA.G 2 3 ï'.EI 19 65 en HEMEL3JAA_RTS

DAG 27 ~'EI 1965, 
14 ;-- uur Lens 1 - Wi up old er 1 . Veld 1,Geb.1,Lok,4/6 
12;-- uur Cromvliet-2 - Lerrs 2 Rederi jkerstraat -
14,-- uur Lens 3 DHC 7. .Veld 2,Geb,1,Lok.3/5 

Veld 2,Geb,2,Lok,3/5 
Veld 1 ,Geb. 1-,Lok. 3/5 

12 ;-- uur Lens 7 BMT 4 
12.-- uur Lens 8 DZS 4 -
HEMELVAAETSDAG 27 MEI 1965. 
Toernooi Sportvereniging "-Voorburg" voor Lens-jeugdelftal 
( tot 20 .jaar). 2ii-e onder. · -
DE OPSTELLINC!EN : 
Lens 1 C. v .c'L Beek, J. v: .d .Knaap, L .-Hendrichs, H .Hooduyn, W. Han-

Lens· 2 

sen,H_,Haket, W. v .Eijden, W. Venderbos, W. Verheul, G, Ve1>
hàar, J .;'{as. Hes,: R.c1e Waart,F.v.d.Bee!~. 
R ,de Waart, Th, v .Domburg,H .1Cernper, W. Stoövé, J. v ,Dijk, · 
N .de Gruyter, H. Jacobs ,M. v .7.iilfhcut, Th. v. Kleef, J •. 
Meyer, J .Zoet .1es. : A. Verbarendse, L .Klein Bretel er, -
Leider: Dhr;L.te Mey.. · 

Lens 3 : G,Halleen,C,Peeters,B.St~yn,ILBlok,R.:1.oodöol,L.Rie
mèn,G.Looyestein,F,Bur_ghouwt,F.Wubben,J,v.KTeef, 
N.Drabbe.~:A.v.Egmond,J.v,Dis0el,Leider:Dhr.Riè-
men Sr. · · • · 

Lens 7 : J,Frijters,J.Bom,A.Kr9l,J,v,Westing,H,Läu,H,JIJaaste-
' pad,:,. v .Luxemburg,11. Wtistef.eld, R.Becker ,A .Hoppenbrou"'." 

wers, H, v; Wè sting. ?ces,: :-C, Kras, D. v. Lieshout; • 
Lens 8 : A.Blok,W,v,d.Laar,F;Bierhöf,A.Poels,I,.Barnhoorn,A. 

Buys, J .Gröenei.reJçl,W ,F.ggèrs; J .Holt, Z. Jansen, J; Drost. 
· Res,: A.v.Schie,F.Veelbehr.-- : · · 

AFSSHRIJVTNGEN: vrijdagavond vóór 21 ,--'- .1.rnr bij Dhr.L.de Boer 
Noorderzijde 53,tel.66.86.69. 

VOORLOPIG PROG'.":AJV'·· A VOOH. ZOND,\G 30 1:-'.EI 19b5.,,.,_. -'----------

'/ uur Lens 1 - Spartaan -2-0 ( Bekerkompeti tie). ,~anvangsuu.r 
wordt in volgende Lensrevue bekend gemaakt 

13.45 uur Velo - Leris 8 
PROGRA!V'.:'·;, VOOR DONDERD/l , 27 ':EI 19 5 Hemel vaart sdag , 
Jeugd tot 20 iaar: . 
Ui tgenodig-d worden : Th. Suykerbuyk, Th. v. Domburg, F. v, Beek; A; Klë 

· Breteler, A.v. Egmond, L •. RiE;Jmen, J. Hel wig, J. · 
Drost, F .Wubben, G. v ,Bijnen, J ,Zoet, J .Holt, W ,Eg,,ers. LEIDE :S: Dhr 
W. Verheul en r~. v. Zilfhout • . . · 
LEGlrir::Arü,BfüllJZiEN v1,tPLl1_;HT. 

Deelnemende verenigingen zijn: D.F.C., Gr.Willem-V:'.C II, Leni 



en Snel,(2uick (H), Voorburg en Westerkwartier, 
Janvang toernooi: i0,50 uur. Einde: 17,-- Ul'r, 
Gespeeld wordt een halve komtJe:ti tie, i, c, 5 wedstrijden. 
Lens speelt eerste wedstrijct•aànvangende om 10,55 uur en 
laatste wedstrijd om 15,45 ut1r. r(ondvoorraad medenemen. 
Ligging terrein: Prins Bernhar;llaan, te Voorburg. .. 
Aanwezig zijn op wedstrijdterrein om 10. 30 uur uiterlijk •. : 
'rijdens het toernooi zal roulering van spelers plaatsheb-·, 
ben.: · 
!,FSCH'UJVINGEl'l: tot dinsdagavopd 25 mei vóór 21,-- uur bij 

· · _ · dhr.L.de Boer, Koorderzijde 53,tel.66.8669. 
. ECO.-

---------. -----·,------------------------------------------
Van het wedstri idfront ( SenioTen). 
Lens 1 speelde een zeer aantrekkelijke wedstrijd tegen het 
Das p-edef"radeerde Velo (a.s. s'eizoen 3e klasser). Wil Ver
heul.-opende de score via een s'trafschop, toefekend, door
dat een Velo-speler een door Gerard Verhaar beukende kop
bal met de handen keerde. Een flitsende kombinatie tussen 
Wil Verheul -en Wil Venderbcs werd door laat stgenoernde hard 
in.'."eknald: 0-2 .• · :~ven later was Velo aan de beurt, toen Cees 
van der Beek zich ver·keek op een inzet van de Velo-midvoor. 
De aftrap was oorzaak: van de 3e Lenstreffer. Een mooie 
dieptepass van Wil Venderbos bracht de bal bij Botter, die 
feillool.3 tegen_ de touwen schoot. r;a de rust een Velo--offen
sief, welk 2 doelpunt.en opleverde, rr.ede door zwak ingrij
pen van t'arry Diet,z, die wel betere wedstrijden heeft ge
speeld: 3-3 dus. Vlak voer tijd passeerde Gerard Verhaar 
enkele tegenstanders, trok de bal scherp voor naar Wil Ver
heul, die de bal over de uitlopende keeper in het net 
schoc,t: 3-4. Een uit,stekenc1e pres-G,s_tie. -

1
,, V 1 
;y. • s. 

Lens 2 heeft een slecht·e wedstrijd achter de rug tegen het 
· bezoekende Kranenb1.lrg. 'i'hec· van Kleef opende de score met 

een prachtig schot: 1-0. Even later een blunder in de ach-
terhoede en het was 1-1. Vlak voor rust liep Kranenburg ..... . 
uit naar 2-1. Was Lens voor rust nog bereid te voetbal1en, 
hierna liepen de heren echter ongeïnteresseerd te trapJ;i°ei1. 
Het verwonc1.erde dan ook niemand, c~at Kranenburg de stand 
op 5-1 bracht, alvorens 1(oos Ras via een penalty de eind
stand op 5-2 kon brenr:en. 
Lens 3 heeft een verdiende, maar geflatteerde overwinning 
behaald op HDV 3. Joop van Kler·f opende de score met een 
kopbal. Frans Burehouv1t bra.cht de stand oo 2-0 na een impo
nerende solo .. rog'· voor rust zae:_ Joo1J van îneef kans no. 3 



aan te tekenen. l:a de thee ! ,werd de wedstrijd slechter, 
maar toch werd· de stand· door lüco Drabbe en Jos Witt.ing op 

5-0 gebracht. ):,est, best •. heren. DHC •..••• ··en dan een 
beslissin?swedstri.id. ! De kansen zijn ten volle aanwezig. 
Lens 4 speelde een slechte wedstrijd en hield 1 punt over· 
op onze naaste buren. Ruststand 2-1 door doelpunten van· 
Frans Wubben. l\:a rust kwam Spoorwijk terup met 2 doelDun
ten. Jan de Boer bepaalde op fr2,aie wijze de eindstand: 
3-3. . 
Lens 5 is, ondanks de fraaie; overwinning op ave, __ redegra-: 
deerd. J2.mmer, ma2.r de eindsprint kwam· te laat. Toch zou 

· het elftal behoucl. in de 3e klasse hebben verdiend. 
Vóór rust kwam Lens op 2-0 door doelpunt.en va,n :ax Davis 
(na een solo) en cloorHan·s Veldink (na uitstekend doorzet--

ten). Lens had c1.eze periode het heft volkomen in hand.en en -
vo.oral de linkerwing bezorg:de ."NC veel onoplosbare pro
blemen. l\Ta rust trachtte RVC .met man en ma.cht de bakens te 
verzetten. De sfeer werd er niet vriendelijker op, mede dooj 
zwakke leiding. cTos Jager in:de goal weerde zich met leemrn1 
moed. Toch zaf' RVC kans te/!en te sccren: 2-1. Even later · 
was d-e wedstri ,jd beslist, t oèn Gera-·d Jehee hard inl<;nalcl e: 
3-1. Hierna bezorfde RVC è.e scheidsrechter nog meer moeilij] 
heden. In de laatste minuut . stuurde hi ,i een . VC-speler hot 
veld Hit en gef tevens eeri strafschop cadeau, die di;)or Frarn 
van Dijk beheerst werd ingeschoten: 4-1 .. T" en moei afscheid 
van de 3e klas. De"depradatj_éfuif" volr-t. Voor de spelers 
van :r.,ens 5 vol.een hieromtrent med.edelin,.,.en j_n de voJ.çende 
Lensrevue. · · 
Lens 8 ging kansloos t_en ondèr tegen karnoioenskand.idaat 
Tonegido. Rust stand 0- 3. Eindstand. 0-7. · 
Lens· 6 en 7 ·kwamen niet in het veld. 
Door de overwinnine: van Bl'T5 is Lens 7 · eveneens ,c-edegradeerd. - .•. ' ... 

Lens' topscorerslijst. 
Een uiterst belangrijke wijziginp deze keer. Frans Wubben 
schoot zich naast Wil Verheul. Dit ,tweetal bezit, nu samen 1~ 
punten! Een spannende eindstrijd wacht ons dus. Beide herer 
komen zondae: in het veld. Wie weet, misschien z,al zon,1.ac: de 
beslissing vallen. Jos Witting en Koos .'as zijn ook nog nie1 
uitreschakeld. Eet 13 punten blijv:en ze kandidaat. 
In de dubbele_ ei jfers vallen verder DO/!: Wim Buc·•ghouwt en J. 
Drcst, ieder met 11 en Theo van Kleef met 10 punten. · -- ----- · · 
Verder reen belanvrijke verschuivingen. v.D. 
===================~==========---------------------------------



J1.mi o·-en- en Pupillenagenda, -

Ztaterdag 22 mei .: Lens 1 2, Lens~pupillentoernoci. 

Zcnda~ 23 mei. ~-Lens 1,3,Bi .. 
!'aanda,;: 24 mei training -Lens 1 0. 
Dinsdaf 25 mei Lens 1-1-Lens 12 ,. Geen training. 

Woensdag 26 mei Pupillentraining. 
Donderdag 27 mei: Lens 1 en .5 Westerkwartier-toernooi. 

Lens 2 Spoo .'-Wijk-toernooi, 
lens 10 en 11 Voorbu--f;-toernooi. 

. Geen traininr:. 
p;::QG ,fr~:i, JUNIC-E;; VOCH ;JAr;~ Di',G 22 :;EI 1965. 

1 .~.5 uur Juvent&s 7 - Len9 12 Terrein '.l.otterdamseweg. 

DE 02,c;TI.:LLil.:G: B.v.d. Lans, A. Tinnenbroe k, G. Bruinsm.a, P. de 
Vries, F. v. Ba_gg)..1m,L.de Jong:h 1 L.Huis, E.v • 

. Hulst, H .Egg<';r_s ,:Lde Wit, L. v.d. Velde •... es.: 
A. Hambroo_k, Ç. Griiqbergen.Leider: Dhr .G. 
v.d.Velde. Samenkomst: 1.-- uur hoofdin
gang AD,C. 

AFSCHRIJVIi':GEN: deze.week niet bij dhr.v.Gastel, maar 
hij _dhr.P.Epskamp, Het Go,,d 32, tel. 
67,22.70, vrijdagavor;.d tussen 6.30 en 

7. 30 uur. ~ 
Hi:T i'OLIOTCI>~NÖCI. . 
Zat@rdag wordt de eerste ronde van het vie:r,de ?olio

toernooi gespeeld. Lens, dat driemaal achtereen dït 

t __ oernooi won en zo de .wisselbeker in bezit kreeg, staat· 

voor een zware opgave. De ,afdeling, waarin onze jonrens, 

zijn ingedeeld, bestaat verder uit uitsluitend in de 

B 1-afdeling spelende elftallen: GDS, -die Haghe, Quick. 

Steps en .,vc, waarvan de laatste wel de moeilijkste te-

genstancl.er zal zijn. . . .. · 

Het pror;ramma voor wat Lens betreft ( speelt op veld 1 ) : 

2,20 uur Lens - Quick Steps 
3,-- uur die Haghe - Lens 
3,4.5 uur GDS - Lens 
4. 30 uur ;;VC - Lens 
De wedstrijden du·r•en 2 x \0 minuten. 
Bij felijk eindigen beslis.t het doelgè:niddelde. 

ONZE CP'5TELLI1JG: ;l. Bruggemans, Th.Bruins ,H. Verheugd, A. 
Janssen,H.Rothkrans,F.v.Boheemen,R. 
Eykelhof, 'fh. Brochard., J. Cobben, H, Bran
denburg, D,.Brander..burg.Ftes. :A. Kortekaas. 
Leider: Dhr,C.v.d.Beek, Samènkomst: 
1 • 30 uur 'Hen1?el olaan hoek Loevestein-
laan. · ·· 



:lFSCHRIJVI}1GEN: ( zie J.?ro«:ramma _ zaterdar). 
Bi.i slecht weer kan 's-möf:gens·tussen 11·;30 en-12·.-- uur 
onder nummer 66. 1 3. 14 wo~·den. g~ïnformeerd, of dit toer-
nooi doorgaat. ·. · 

HET EE?STE LENS-PUPILLEFTQ:'."'NOCI. 
Zaterdaç· zijn de pupillen als eersten aan de beuri; voor 
een Lens-toernooi. Er spelen de volfende Lens-elftallen· 
in mee:. 
Lens P 1 

Lens P.2 

Lens P 3 

P. de Haan, L.I:;gberts, '. Hoe fna~el, P .Heere;yia, C. 
Schrover, G. v.d. Velde ,P. Eop·, H. v ,Eerlo ,F .-Cob- -
ben, J. Disseldorp, H".Lief:f_erinp; ·Leider: Dbr, -- --
G. Kemperman. · 
R.. Bos~ F. Veeren, J. v .tl.Ende~ P. Verschocr-, F. de 
Kleyn., G .• Trommelen, W .EnpJebert, J .Keetman, :: . 
v.d.Horst,H.v.Dam,P .• v.Doeveren. Lei~er: Dhr. 
J.v.d.Knaan. 
Th.Booms, F .Disseldorp, H .,'im,,·elzwcan, T. Jun.-

hl .. " Bl 1 f' St - l "l '( l " ., d. se ,_afer,1e. _c,cs,.,. aoe ,, ., oo(e,, •. eso l-

hardjo ,B .Kle_in Bretel er, P. Verhe·esen, :; .Blom. 
Leider: Br.Theoticus. 

Reserves: E.Wouters,P.Heynen,H.Pech1e·r,F.cle Vos. 

HET P:-lCG~AMIA: 
Lens P 1, veld 1. 
1.40 uur OSC 
2.50 uur Lens 
3. 40 uur Wester!nv2rtier 
4.30 uur Lens 

Lens p 3, veld 3. 
1 • 15 uur West orkwartier 
2.25 uur Lens 
3.40 uur Lens 
4.55 uur osc 

- Lens 
- N:i.aidwijk 
- Lens 
- GDS 

- Le-ns 
- GDS 
- N&aldwijk 

Ler:'S 

Lens 
1 • 15 
2.--
3. 15 
~-. 30 

P 2, veld 2'. · 
uur Len.-s - .. ·~D,:3 
lll'T Den Eocrn-Lens 
uur Lens-Full Speed 
uur OSC - Lens 

_In de a.fdelint van Lens P 3 mogen uitsluitend jonfens sne
len, die ook volr:end jae.r nop; pupil zijn. - · 
De spel.ers moeten tenrr.inste- 15- n:inuten véór hun eerste wed
strijd i.n het kleedlokaal aanwezig zijn ( _rrebouw II, lokaal 
6) • . . -- -_ 
De wedstri,iden duren 2x 10 minuten. - · · ·· ··· · · 
De eerstgenoemde elftallen verdedigen in de eerste helft 
het doel aar'.l de kant van de kleedgebouwen, de ande;"e trap-

. pen af. : 
Bi,i gelijk eindigen belj_st het doel.g;Bmidè.clde, volé'ens de 



Olympische tellin,o. Is ook dat gelijk, dan worden 3 straf-

schoppen genomen. · · · · 

Er zijn in iedere afdelinp:, twee prijzen. 

:1FSCi-IH.IJVIi'JGEt,: zie prcgramr,:a junioren voor zaterdag. 

BJ.J slecht weer kan zaterdag tussen 12.-- uur en 12:30 uur 

worden geïnformeerd, cf het toernooi doorgaat onder num-

mer 66.13.14. · 

JUr;IO ,::;r VOO,_ 2iONlUG 2 3 :-K( 19 65. 

12.-- uur 
2.30 uur 

12.-- uur -

DHC 1 - Lens 1 Terrein Brasserskade. 

Wit Blauw HK 1 Lens 3 Westvlietweg 

Lens 8 - RCDH 1 G •. 2, L. 6 / 4, V. 3. -

D:S OPSTELLir;GEl\~: · ,_ . 

Lens 1 : als t e(l:en DHL. 3.e s. : J. Groothuiz en, J • Verhaar. 

Lens 3 

Leider: Dh·:'. C .Francke. Samenkomst: 11 . 15 uur Ve

luweplein. 
J .de· We.art ,M.Broeke ,G. IJ sebrands,.J. Janssen, C. v. 

Boheemen,F.Neecke, P .Helvenstein, J. Jehee, W ,Ey:){.el-, 

hof, H .B,·andenburg, J. v. Dissel. Leider: .Br.Theoti-::. 

cus. Samenkomst: 1 • 30 uur Veluweplein. · 

Lens 8 : H ,l\p-bert s, J. v, d. Zalm,A. Duym, G. Steven_s,F .de W_in-: .. 

ter, J. v. d.Ley ,?. . Broekhuü:en ,B ,Epskamp, H ,!-lassing, C. 

Hooduyn,L. Junp'séhläger. ites.: F. Herrernans, J .lllok .. 

Leider: Dhr.P.EPskamu, 
A,è_SCH::IJVI]l;Gfü•: : vrijdav.avond tussen . 6. 30 -en 7. 30 uur aan 

dhr.P.Eoskamc,tel.67.22.]0. 

,:,-w•r, ·1·; '. J"'.'.IC· ,:,· VCC< DTW''D'!", 25 . ET 19 25 
.1.. ,. \.. --l.- •• Vl, ~1~ . . -•'-·; .1. .. , • • IJ • 

-7.--'- m.ir Lens 11 - J;,ehs 12 _G.2,L;6/5,v.3. 

DE CPé rELLINC-Er : .. -· 
Lens 11 R.v.Be:;;-19,J.Schouw,C.Grimbergen,B.Lustenhouwer, 

H .Bijsterveld, H. Overbeek,B. Hoogeveen, 'J'h.Hoefna

gel, P .r·urke s, B. Kool ,.A. BilcJ.erbeek. Leider :dhr. P. 

Huis. · · ' · · · 

Lens 12 B.v.d.Lans;A.Tinnenbroek,P.de Vries,Ci.Brüinsma, 

F. v .Baggum,_L.de Jongh, 1-l. v, Hulst,,\. Hambrook, H .Eg- . 

gers,M.de Wit,L;v.d.Velde.Leider:Dhr.G.v.d.Velde. 

HET 1'JESTE JC\if~H.TI1I;;:TOERNOCI OP HElrELVAJ\.!1T3DiiG • . 

Lens 1 en Lens 5 nemen op 2'; mei deel e:an het Westerkwar-

tiert oernooi. · · 

DT,' (:p,Q ml Ti'L. T ITl'.-,'1'. • 
...:.i -~ .L:.I • •' - JU.L.J,. • 

Lens 1 : als tegen DHC.Leider: Dh1·.A.v.Gastel.Samenkomst: 

1 0. 45 u1.1r op het Westerkwartierveld. . 

Lens 5 : als in het Polio-toernooi. Leider: Dhr.C.v,d.Beek. 

r(e serves : F "v. Boheemèn, J • Welling. Samenkomst : 9. 30 uur op 

he-z; Westerkwartierveld. 



. HET PRCG1AMI' A: 
Groep A: Groep B: 
11.10 uur Leonidas - Lens 10.-- uur ACS - Lens 12.20 uur Lens - Excelsior 11.45 uur Lens - De MusschE 2 .55 uur de r'.usschen - Lens 2 .1 O uur Excelsior - Lens 4.05 uur, Lens - Westerkwartier 3.55 uur Westerkw.-Léris De wedstrijden duren 2x 15 minuten. 
Bij gelijk eindigen beslissen strafschopoen. • AFSCHRIJVIt1GEN: vóór woensdagavond aan dhr .A. v .Gastel, tel~ · 33.99.00. . 
Tussen 8.45 en 9,15 uur kan onder nummer 33.99.00 worden geïnformeerd, of dit toernooi doorgaat. 
SPOORWIJK-TOERNOCI OP DONDE~DAG 27 î''.EI 1965. Aan dit.toernooi nemen wij de~l met een A-klasse elftal.Dit elftal wordt samengesteld uit de volgepde spelers:C.v.Bohemen,G.Crama,W,Eykelhof ,R,Groot,N.Koot,J .Lukassen,P.Helvenstein, J .Middeldorp, F .Straathof,, J., Verhaar, J ,de Waart, J'..Groothuizen .Lei.dercBr. Thecticus.Samenkomst :11.- uur Klubpebouw ·ten AFSCHRIJVINGEN:woensdagavond 26 mei véór 7,30 uur bij dhr.A. v,Gastel,tel,33.99.00, 
PROGRAMMA VELD 1 , 
11 • 35 uur ADC - Lens 14. 30 uur Spoorwi jk - Lens 1 3, 20 Ullr Lens - Sloterpark _15. 40 uur Qnick. - Le!'ls De wedstrijden duren 2x 15 minuten.Wanneertwee of meer verenigingcm gelijk eindigen, brengen strafschoppen,genomen door drie ver-schillende spelers,de beslissinr.Tu.ssen 8.45 ~n 9,15 uur kan telefonisch worden geïnformeerd, of dit toernooi door paat onder nummer 3 3, 99. 00. : : HET VCC '.'BU'.'G-TOERNOOI OP HEIC:ELVAART,'3D:,G. Aan dit toernooi nemen we deel met 3 elftallen, nl. een jeugdelftal, Lens 1 0 en 11 DE OPSTELLINGEN :Lens 10 :W ,Kouwenhoven ,P. v ,d .Aar, J .Col pa, P .de 

Jor ~,D.Holt,H.Stevens,A.Hop,E.de Hoogd,E.Bakkers,J.Fretz,W.Ke~tman,Leider:Dhr.J.Borsboom. Lens 11 :R,v,Berlo,J,Schouw,C.Grimbergen,B,Lustenhouwer,B,Kool H.Overbeek,B.Hoogeveen,Th.Hoefnagel,H.Bijsterveld,P.Eurkes, A.Bilderbeek.Res.:A.Hambrook.Leider:Dhr,P.Huis, Voor de opstelling van het jeugdelftal zie seniorenrubriek.Samenkomst: Lens 10:9.~0 hoofding.ADO-terrein.Lens 11:10.15 hoofding.ADOterrein.AFSCHRIJVINGEN :vóór wonesdagavond 26 mei 7. 30 bij dhr. A.v.Gastel,tel.33.99.00.De wedstrijden duren 2x 10 minuten zonder rust.HET PROGRAM.'''A:Lens 10: 10,30 Quick-Lens;11.45 Len: -DFC;13.40 Lens-Voorburg;15,20 Gr.W.2Vac-Lens;16.35 Lens-Westerkw.Lens 11 :11.20 Lens-Quick;12.10 DFC-Lens;13,15 VoorburgLens; 14. 30 Lens-Gr. W. 2Vac; 16. 10 Westerkw. -Lens, Wanneer verenigingen gelijk eindigen, dan zal door het nemen van 3 strafschc ]'.)en,_ dQor- 3 verschillende s2elers; de winnaar worden aangewezE Tusoenö,45en9.15 onder no.339900 inf., of toernooi doorgaat, 



DE LENS REVUE.
Weekblad van de B..K. V. v-;-;;tenig en Snel" 

. Onder redaktie van:P.Burghouwt,F.v.Dijk en A.Poels 

- 38ste Jaargang No.39 26 mei 1965 = 

--------------------------------------==-=-==----=====---=-= 
Lens I Zakagenda. 

Wo: 26 
Do: 27 

mei: 
mei: 

Senioren- en· pupillentraining. 
Hemelvaartsdag: diverse juniDrentoernooien; 

· ( géén training. 
Vr: 28 mei: Seniorentraining. · · 
Za: 29 mei: Jun.; Lens C-klasse toernooi; 

Zo: 30 mei: Senioren 1 en 3 ; 'Jun. 3 en 

Ma: 31 mei: Klubavond; juniorentraining. 
Di: 1 juni: Juniorentraining .. 

Bisschopsbeker
(toernooi. 

Lens C-klasse 
(toernooi. 

Wo: 2 juni: Senioren- en pupillentraining; Jun.Lens 2, 
------,---------------------------------------------------

OFFICIEEL: 
In ballotage: 
No.63 H.L.G.van Welzen 
No.64 R.,\.Wüstefeld · 
Nieuwe leden: 

2-9-1946 
30-10-1955 

v.d.Neerstraat 73 
Abrikozenstraat 1 35 

; 486 A.Castenmiller 22- 3-1954 Wezelráde 280 
·✓4B7 G.C.de Greef 10-5-1954 Hertenrade 106 
✓488 P.J.De Greef i9-11-1952. Hertenrade 106 
~489 H.Ph.Smitskamp ..... 2-,11-1.941 van Ravesteynstraat 
;490 A.E.Westhoff 23- 1-1951 Wezelrade 286 
.,,491 F.Ph.de Zwart .30- 9-1948 Loevesteinlaan 829 

434 

/492 R.P.K.Wachman --~~=-~=~~~~--~:i,ndestraat 7 

H,1RTELI JK D,~NK, V. C.S. ! 
Spontaan heeft onze buurman V.C.S. zijn veld beschikbaar 
gesteld voor de bekerwedstrijd van ons eerste tegen Spar
taan 1 20, zodat ons toernooi gewoon doorgang kan vinden. 
Bezoekers van Lens 1 kunnen V.C.S. slechts bereiken via 
het Lens-terrein. 

. -: -------- . ---
Uitslagen van zaterdag 22 en zondag 
Senioren:· Lens· 1 Wippolder 1 : 

Cromvliet 2- Lens 2 ! 
Lens 3 - D.H.C,7 
Lens 7 - B.M.T.4 
Lens 8 - D.Z.S.2 

Junioren: D.H.C.1 - Lens 1 
Wit Bl.H!C 1- Lens 3 

23 mei 1965: 
4-2 
7-3 
15-2 !!! 
4-7 
3-3 
3-2 
1-1_ 

' \ 
' \ 

';l. 



• 

Lens 8 - RCDH 1 : 2-1 
Juventa.'s 7 - Lens 12: 5-1 · · 

=========--===-===-==========~========--==---===-===-===== 
V~RI~: . 
Rudy Blok en Lucy Willemsen stappen in het huwelijksbootje 
en wel op zaterdag 12 juni a.s,. De voltrekking zal plants 
vinden om 10-.- uur in de Pàrochiekerk St.Johannes de Doper 
Heerenstrant, Wateringen. · _ _ · 
Receptj_e van 15.-- tot 16.30 uur in Café-restaurant "Drie
vliet", Jan Thyssenweg 16, Voorburg. -
Budy en Lucy, van harte gelukgewenst. 

H.V .V ."B.1'..T • 11 

•s-Gravenh2.ge. mei 1965 

Op zaterdag 22 mei 1965 is onze v9orzitter de heer L.::100-

ders, 35 j.<'.éT lid vnn onze vereniging. 
Gedurende deze jaren heeft hij vele functies bekleed, wel
ke voor onze vereniging van zeer groot belnny zijn geweest 
Het bestuur wil hem voor deze verdiensten een huldeblijk 
aanbieden op een receptie, welke gehouden zal worden op za 
terda/?' 22 mei· 1965 in restaurant "De Kroc-n", Spui 10 te· 
•s-Gravenhage, van 15.00-17,00 uur. · ' 
Uw aanwezigheid zal door ons zeer op prijs worden ~esteld. 

Festiviteiten Lens 5. 

Hoogachtend , Het Bestu~r van de" 
Haagse V~etbalvereni,ç;ing "B .,·. T. 

Als waardige afsluiting van een, weliswaar, minder succes
vol seizoen, speelt de 5e editie van Lenig en Snel zaterda 
avond 29 mei a.s. om 7,- uur een erewedstrijd tegen een st 
ke Lens-kombinatie. I.ens 5 is versterkt met de ,~ustralisch 
Amerikaanse soccerkoning Cor Nieuwenhuyzen, .. terwijl_als. g::i 
spelers van de tegenpartij --aantreden ;~ad Burghouwt en Fran 

Schippers, de topspelers van Curaçao resp.Tanzania. 
Opstelling der beide elftallen: · 

Lens-kombinatie: 
P .Gulikers, G. Kemperman, C. Veldink, F. v.d. Beek,.\. v .Egmond, J. v 

Dissel, J. v .Bussel, H. Kuypers, Fr .Schippers, i"Burghouw:t, W •. 
Burghouwt . ·· · - _ · · · · · · - · - ; · ~ ' · ·· · 

· Lens 5: - ·- ···· · 
!, • Verbarendse, J .Jreyer ,," .Heerschap, lVi. Davis, F. v. Dijk, J .Bro
chard, C .Nieuwenhuyzen, P .Burghouwt, J. JagCJr, G. J ehee, H. Veldir 
Afschrijvingen te richten aan P.Burghouwt,Okkernootstraat 
tel,39.08.72. Deze opstellingen zijn onder vcorb_ehoud. Ine 
namelijk de beslissingswedstrijd van Lens 3 zondag"wo,,..dt-- 1 



{peel.tl, kurnen de heren v.Egmond,Verbarendse en Meyer za

_ç,n,J.agavonC: niet meespelen. Kocht dit het geval zijn, dan 

wpen we tcch op de aanwezigheid van deze neren, al is het 

,lleen met 1et oog op wat daarna· volgt. . 

fa afloop Vb.n deze wedstrijd zal er namelijk in het. klubge

J'ouw een ko:fiemaaltijd worden '2angeboden aan de spelers · 

jer beide e.ftallen, waarna eeq gezellig samenzijn volgt, 

qpgeluister~ met muziek tot .:!:_ 1 .u. :,an de spele1°s der bei-:

:le elftalle:1 wordt verzocht, indièn mogelijk, met vrouw 

~e verschijnen. Feestkommissie Lens .5. 

Van he;; wedstri _jdfropt (Senioren) . 
Lens ' besloot· de kompeti-;;ie met een ,1.-2 overwinning óp ·· 

\lippol:ier. "\'lil Verheul opende de score na goed doorzetten 

op lilxs. Lens kwam op 2-0 wederom door Verheul. Hierna 

)-,mm \'v~ppolcler even tërug na een misverstand in de achter

hoede: 2-1. Gerard. Verh;:w.r zorgde voor 3-1 en Earry Haket 

·vc ,r·4•1. ?fn st.rafschop wegens hands werd benut door Wip-

pclçler Rust- en ·tevens eindstand 4-2 voor onze voortrek

kt,rs. "eel doelpunten, m'!.ar weinig goed voetbal. 

Lens 2 geheel verzwakt, verloo,r met niet minder dan 7-3 

"lh,r: Crc,mvliet 2. Veel goeds hebben wij van deze lantste 

kompet:tiewedstrijd niet vernomen. Laten we öns derhalve 

me2r vfn konm,entaar onthouden. De vele oorzaken daaromtrent 

z.c,uc!en :ie 2"ehele Lensrevue kunnen vullen ----. Lens-doel

pt.nten ~wanien_ op na2.m van Theo van Kleef, J .J:,.ey.er· en Harry ' 
T ' t,&COOS. 

~___l -:warr:, .zap en overwon op het met 8 man ver-schijnende 

·· DHC. Vijftien doelpunten wist de Lensmachine te produceren. 

LE·ns' virrassende nieuwe leider op de topscorerslijst Frans 

\'lubben \Choct <,x rank, Frnns Burghouwt 3x,J.v.Kleef 3x,N. 

Dre,bbe ~x,G.Looyensteyn 2x en Leo I'.iemen 1x.-: -DHC bleef moe

dig vollcuden en zag dit belocnd met 2 treffers. Docr deze 

royale cverwinning is Lens 3 gelijk p·eëindigd met Oliveo 

2.Lens 3heeft ~en beter doelgemiddelde: 60 voor en 29 te

gen. Daa'ente,'!en Oliveo .5_4 voor en 33 ·tegen. -Nu wacht ons 

3e elftn. dus een beslissingswedstrijd. Laten we het 3e .. 

:steunen (:J in grote getale deze belanr;,rijke wedstrijd bij

wonen. Di; kan meehelpen aan de prórnótie terug naai:- de 

1 ste klas,e H. V.B. 

Lens 7 {r,eds gedegradeerd} kreeg kop van B,:M.T; Gegevens 

ontbreken zodat wij U niets van dit treffen kunnen vertel-

len. , 
Lens 8 ter,lotte behaalde een verdienstelijk gelijkspel op 

D. Z. S.. J. 'olt ( 2x) en ;., v. Schie zorgden voor een 3-0 rust-



stand. Na rust was DZS aan de beurt en wist eveneens 3x te 
scoren. 
PROGJ:1,\M"'.'li. SENIOREN: 
Hemelvaartsdag 27 mei 1965: · 
10.30 uur: Lens-jeuf!delftal (spelers tot 20 jaar) komt uit 

in jeugdtoernooi van Sport ver. "Voorburg", terr. 
Pr.Bernhe.rdle.an te Voorburg. 

19.00 uur Velo 9 - Lens 8, terr.Harry Hoekstraat te Wate-
ringen. 

Zonde.g 30 mei 19 65 : 
î~mateur-bekerkompetitie: -~ 
14.00 uur: Lens 1.- Spartaan 1 20-1,terr.V.C.S. (ing2ng uit

sluitend via Lens-terrein). Sa,~enko!l'st 1 3. OOuur 
Lens-klubgebouw .. 

(NDER vee 'BEHCUD ! . 
Beslissingswedstri.id om het kampioenschap·2e klas J. 
13. 00 uur Oli veo 2 - lens 3: terrein BEC, Brasserskade, Delft;, 

'oa1:1enkoinst :11. 30 utfr Klubgebouw
Lens, --y;ë"iè.er: Dhr. ].iemen Sr,. 

--- J;" • -· ------

De oostellinp:en veer HemE,1J vaart sdag:. · 
LBns-Jeuf.!delftal ( tot 20 ,iaar_L ' 
Zie voor nadere ger,,-evern, de vorige Lens-revue. _ Ui tpenodigd zi: 
F ~v. d .Beek, G. v .Bi jnen, Th. v. Domburg, J. Drost, W .Eggers, ;'..v. Egmonc 
J. Hel wig, J .Holt, 1,. Klein Bretel er, Th. Suykcrbuyk, F. Wubben, J .Zoet 
Leiders de H.H.L.te li'.ev en It.v.Zilfhout. 
Denkt aan le9itimatiebewi.izen en mon~voorraRd. 
Lens 8 : D.v.Lieshout,W.v.d.Laan,,..Poels,i,.Barnhoorn,F .Bierhoi 

1\. Buys, J ,Groeneveld, Z. Jansen, C .Kras,,· .. v. Schie, T .Keet. 
R.es. : N •. N. 

De 02stellingen voor zonda.t=-: a.s. 
Lens 1 : C.v.d.Beek,H.Dietz,W.Hansen,M.v.Zilfhcut,J.v.Dijk,H.1-

ket, L .Hendrichs, W. Venderbos, W. Verheû.l, W. v .Eyden, G. Ve1 
haar. Res. : H • .R.ooduy!), ! . V ~rbarend~é, J •. Il.as, . . 

Lens 3 : G.Halleen,C.Peeters,B.Steyn,R.Blok,H.Roodbol,L.:~iemer 
• J .Witting,F .Bu.rghoui,,:t ,G.Looyestein, J. v .Kleef ,W .Drabb, 
Reê_,_: F, Wubben ,M" Suykerbuyk, J .1'foijer. 

!,FSCHRIJVI!(GEN voor zondag a. s ~ : -
Tot vrijdagavond 21.-~ uur bij dhr.L.de Boer,Noorder"ijde 53,t 
66.86.69. 
De Lens' topscorersli.ist; Frans Wubben zorgde voor een enorme 
satie door zijn laatste kans met beide handen te grijpen. ~fot 
minder dan 4 treffers afgelopen zo11daP: bracht hij zijn totaal 
19. 



19. 
En aangezien Wil Verheul hie1· "slechts" 2 doelpunten te

genover wist te stellen, is de "zaak bekeken, of er· zou 

nog een wonder moeten gebeuren. We geven U zo snel moge-

lijk de officieuze eindstand. . 
~r zijn nog meer spelers geweest met eerÏ enorme eind

sprint, b.v. Frans Burghouwt, die goed omhoog kwam, even

als G.Looyestein, J.Holt en nog enkele anderen, die nu 

hoog genoteerd staan. Er zijn nog spelers, die nog kansen . 

hebben, maar, zoals al gezegd, de afstand is bijzonder 

ll'root. 
De voorlopige eindstand houden wij U tegoed, ev.enals me-

iedelingen omtrent de prijsuitreiking. . v .. D. 

----------------=-=----=-----=--==-=-=--=-==~============= 
Pê/CGR.:,r.rv;,. JUNIO.:-'EN VOC?. zc:trn,,G 30 MEI· 19 65: 

. 1 2. --' uur · HPSV 1 . - Lens 3, Terrein Zuiderpark; 

12.-- uur Juventas 4 - Lens 8' Terrein Lens G.2,L.5/4, 
. . 1v.3. 

1 

ll.Brug:gemans ,rif. Broeke, G. IJ sebrands, J. Janssen, H. 

Rothkrans, F. Neecke, P ,tlel venstein, J. Jehee ,W .Eykel- · 

hof,~LBrandenburg,J.v;Dissel,Res.: T.l-Ieersch::>p, 

J .Nuyen.Samenkomst: 1 J ,40 inzang HPSV-terrein. 

-- - === =::;; ==- .. = = =:::: = = == == :=:::: :::::::: := :=:::: := :.·L =:::::::: :=:::::::::::: ==:::::::::::::::;:::;:::::::::::::::::::::::::::;:::;:::::::: -

"ECG::-~"·.;., ; JUNIC,lEN VOC 'l. WOENSD:,G 2 JUNI 19 65. 

7 .-·- uur J .de Waart,H.Bruins,J .Groothuizen,C.v.Boheemen, 

J. Verhaar, N. Koot, R. de Groot, F. Straathof, G. Cra- · 

ma, J ,I,;iddeldorp, D .Brandenburg. ;{es. : J. Welling. 

;Leider: Br. Theotious. Samenkomst: inp;ang. sport-: 

·Lerrein Ermnastraat 18,40 uur. · ' 

--~--==~========-====-~===-====-=======~:--==-=-==---=----
'iET LEN'3T08RNC(I voc:;: LENS 11 EN 13; 
In het komend weekeinde zijn de twee Lens-C klassè-toer.: 

naaien. Zaterdag komen Lens 11 en-13 in aktie. Hèt pro

g:ràmma zie'; er: als volgt uit : . 

Ti.id Veld 1/ledstri.id (Lens 11) 
•i • 30 II HMSH Lens 
2. 20 I die P.aghe - Lens f 

' 



3.10 II Lens - Lisse 
4.-- I Lens~ DOCOS 
4.50 II Lens, - Rava 
Ti.id Veld Wedstri id (Lens 13) 
1.55 7'.I Lens - DOCCS 
2. 45 III ?ava- Lens 
3.35 I Le'.1s - die Haghe 
4. 25 II HI\'SH - Lens 
5.15 III Lisse -Lens 
D?. OPSTELLI~GEN: 
Lens 11 : E.v.Berlo,J • .Schouw,C.Grimbe-rgen,B.Kool,H.Bijs

terveld,H.Cverbeek,B.Hoogeveen,Th.Hoefnavel, 
P.;'urkes, · .Hambrook,: .. Bilderbeek.ites. :B.Lus
tenhouwer.Leider: dhr.2.Huis •. ''ia::?'enkornst: 1.10 
uur op hot Lens-terrein. 

Lens 13 C.Groen,G.Duivesteyn,: .. Jehee,B.v.d.Sprong,! .. · 
v.Essen,J.Kaandorp,T.Jnnssen,P.Klein Bretel~r; 
R.v. 1!assem,F.v.è .. BiêrP-,G.Verva~.rt.::es.: B.de · 
Vries. Le ieler: dh:r. J. Schouw. Sa,·1en "k:osst: 1 • 30 
uur op het Lens-terrein. 

-Je wec:1.stri jden duren 2:x: 1 o. minuten. 
Er wordt niet getosst. Het elftal, dat ocJ het programma als 
eerste staat, verdedigt in de eerste helft het doel 2.ctn de \ 

·k2nt van de kleedgebouwen, het ctndere elftal trapt 2.f. -
Bij re lijk ejndip-en belist het doel;o-emiddelde ( Cly,:10ische 
telling). Is clit ook p-elijk, da'.1 beslissen cl.rie strr,fschoppc 
Er zijn in iedere afdelinf twee prijzen. 
Het·toernooi duurt tot ongeveer 6.-- uur. 
=============~==~=============================-=======--=--~ 
HET I,r,;~;;;TOJi.:,tN0C I VOC l LBi?S 1 0 F;N 1 2 • -
Zondag is het de beurt r.an Lens 1 0 en 1 2. · 
Het progra~Ra is hier: 
Lens 10,afdeling· I,veld I. 
12.-- uur Quick - Lens 

Lens 12 ,·afdelinp IJ ,VeJ.d IJ. 

1 . 45 uur Lens - DCNK· 
3,30 uur Lens - HBC 
5.15 uur Spartaan-Lens 

DE OPSTELL T~:GEN : 

1 • 1 0 uur Lens 
2. 20 uur Spe.rtaan 
4.05 uiar Westerkwart. 
5 . 15 uur Lens 

- DONK 
- Lens 
- Lens 
- HBC 

Lens 10 : W .KÖuwenhoven, P. v; d .,~ar, J. Col pa, H. Stevens, D. 
Holt,P.de Jongh,~.Hop,G.de Hoo?d,E.Bakkers,J. 
Fretz, W .Keetman .Leider: dhr. J .Borsboor.·· .Samen- · 
komst: 11 • 40 · uur öp het Lens-ter:eein. 

Lens 12 : zie elders •. Res.: G.v.d.Velde,Leider: dhr~ . -- ' 



·.v,d.Velde,SariJenkomst: 12,30 uur op het Lens-terrein. 

•e wedstrijden duren 2:ic 15 minuten.· 

··r wordt niet getosst. Het elftal, dat op het programma 

:ls eerste staat, ver~edigt tn de eer.ste helft het doel 

.an de kant van de kleedgebouwen. Het andere elftal·• .. 

,rapt af. · · 

li_j felijk eindigen beslist het doelgemiddelde (Olym

>ische tellinf). Is ook dit Gelijk, dan beslissen drie 

,trafschop ,en. 
~r zijn in iedere afdeling twee prijzen. 

let toernooi duurt tot cngeveer b. 15 uur. 

~=====~=======~========================================== 

/CCRRCND:S BISSCHCPSBZKER. 

)ns eerste junioren-elftal speelt zcndag in de_voorrcnde 

~m de Bisschopsbeker. Er.wordt gespeeld op de terreinen 

van rtava en VV? in het 2iuiderpark. 

Lens is ingedeeld in poule 3 met Iiava, de Valkenierq (ln 

rJit Blauw JK. Er worden di.:s ,maar 3 wedstrijden .gespeeld, 

van elk 2x 15 minuten. 

1.-- uur 
• 1 • ~,0 Ul1T 

3,-- uur 

Lens - \•/it Blaui; RK 
rrava - Lens · 
Lens - Valkeniers. 

De poule-winnaars komen op 20 juni-uit in het Biss~hops

bekertoernooi. 

DE OPSTELLING: 

\. y .d .Leeuw, W. Verbarendse, D, v.d. Steen, P, Schouten, H._]t~e s..,; 

'.;:er, C. v .Egmond ,G. Raaphorst, J .Englebert, F .~;esker, C. v. Baal, 

J.Heins. 
:,es.: Th.Brochard,Leider: dhr.:,.v.G2.stel. Samenkcmst: 

12. 30 uur op het Rava-VVP-terrein. · · . 

----=-=======================~================--=--==--== 

Lens-oupillentoerrtooi. 

0nder ideale weersomstandigheden werd zaterdag j.l. het 

eerste Lens-toernooi van dit seizoen gehouden. Met grote 

geestdrift werd in alle wedstrijden, door deze jonge 

spelertjes, om de punten gestreden. De resultaten waren 

!l.ls volgt: 



In groep I was Lens onbetwist de sterkste. Uit 4 wed
strijden werden 8 punten behaald. Nr. 2 Westerkwartier 
5 punten, nr.3 G.D.S. 4 punten, terwijl de rij werd ge
sloten door O.S.C. en Naaldwijk resp. 2 en 1 punt, 
In groep II was er volop spanning. Full Speed was de 
sterkste en behaalde met 5 punten de eerste plaats. 
Er volgden 3 clubs met 4 punten n.l. Den Hoorn, O.S._C. 
en Lens, Het doelgemiddelde van O.S.~. bleek de minst 
goede te zijn, zodat zij niet verder kwamen dan de 4e 
plaats. Den Hoorn en Lens hadden een gelijk doelgemid
delde, zodat strafschoppen moesten beslissen. Dit deed 
Den Hoorn beter dan Lens, zodat de 2e plaats voor Den 
Hoorn was. Lens 3e, terwijl A.D.S. met 3 punten als 
laatste eindigde. .. 
In groep III hadden ·na 3 wedstrijden o.s;c. ·en Lens 'ieder 
6 punten, zodat de laatste wedstrijd tussen deze twee 
clubs de beslissing moest brengen. Lens bleek de sterk
ste. Eerste plaats dus voor Lens 8 punten, gevolgd door 
O.S.C. 6 punten, Naaldwijk 3 punten, G.D.S. 2 punten en 
Westerkwartier 1 punt. 

Het Polio-toernooi. 
Zoals al wel werd voorzien, is -Lens 5 er niet in gè·-

, slaagd door te dringen tot de eindronde van het Polio- . 
toernooi, Dat zou, nadat onze spelers driemaal achtereen 
deze trofee veroverden, wel wat te veel van het goede 
zijn, temeer, omdat Lens wel de sterkste poule had:p:etrof
fen. Dat de resultaten so slecht zouden uitvallen, hadden 
we echter niet verwacht. Lens begon met een 3-1 overwin
ning op Quick Step,s, wat moed gaf. Tegen die Haghe werd 
daarna met .1-0 wat ongelukkig verloren, De volgende wed
strijden tegen G.D.S. en 1.V.C. leverden hetzelfde resul
taat op, zodat Lens_in de onderste regionen eindigde. En 
dat was toch wel een roemloos einde. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
OPSTELLING LGNS 12 JUNIOHEN: 

B.v.d.Lans,l.Tinnenbroek,P,de Vries, . 
G,Bruinsma,F.v.Baggum ,L.de Jongh,L.Huis,H.v. 
Hulst,H,Eggers,M.de Wit,L,v.d.Velde. 



DE ·LENS.REVUE.
Weekblad van de R.K.V.V. 11 Lenig en Snel" 
Onder redaktie van:P.Burgl")ouwt F.v.Dijk en iLPoels.-

====================================i====================-
38ste Jaargang No.40 2 juni 196.5 

==----=--=-------==-=--==-------=-=-===-=====-============ 
Lens' Zakagenda.-

Wo: 2 
Db: 3 
Vr: 4 
Za: .5 

juni: 
juni: 
juni: 
juni: 

Senioren- en pupillentraining. Jun: Lens 2 
Juniorentraining. 
Seniorentraining., 

Zo: 6 
Ma: 7 
Di: 8 
Wo: 9 

Lens 1 Pupillentoernooi; Lens 2.Jun. Senioren 
Lens .5 - Lens 4 0111 de Utopiaa.beker. 

juni: 
juni: 
juni: 
juni: 

1ste Pinksterdag, 
2e Pinksterdag; Lens 3 en Lens 8 Senioren. 
Juniorentraining+ Lens 1 Jun. 
Senioren- en Pupillentraining; Lens 1 ... 
Schoof (VenD), , 

=--=---~--------------------------=-----------=----=-----
OFFICIEEL. 

Nieuwe leden: 
....-49 3 H.L. G. van Welzèn 
....- 49 4 E. van Bronkhorst 
,...A95 H.de Jong 
,.. Li-96 W .C ,Westerbeek 
,.,497 H.H.N.Ubben 
....-498 H~de Sterke 
~ 499 J ,G. Veeren 
_....500 H:P.vàn der Spek 
,....-.501 i\,;J .L.van der Meijden 
,....-.502 C .iV:.1\bspoel 

In ba 7 lotap-e: 
bi} R.f,.Wüstefeld 

1 N.H.de Boer 
2 P.A.M.M.Hamilton 
3· C,Bákker 
4 E,H.l\'Iacco 

2-9-1946 
26-8-1951 
20-·2-1952 
·6--3~1951 

-26-12-1942 
8- 4-194LI, 
1-11-1941 

14- 1-1942 
23-12-1935 
17-.7-1954 

v.d.Neerstraat 73 
ïV:elis Stokelaan 2178 
M:elis Stokelaan 2178 
Bennekomstraat 12 
Den Helderstraat 106 
Trooststraat 4 II 
riielis Stokelaan 231 O 
Boerhavelaan 14,Lei
Wolmaranstr .219 ( den 
Sterrenoord 16 • 

30-10-19.55 :·,brikozenstraat 1 35 
25-9-1943 Kaapstraat 250 
16-2-1955 Valkenboslaan 268 
25-10-1954·Newtonplein 28 

2-,2-1955 Zwaardvegersgaarde 
-------~--~-- 18 

Uitslagen van zaterdag 29 en zondag 3ó mei 1965,· · · · 

Senioren: Lens 1 - Spartaan 1 20· 4-5 (Bekerwedstrijd) 
Lens 5 - Lens'komb •.. · 3-1 (vr.sch.) 

· De beslissingswedstrijd tussen Oliveo 2 en Lens 3 om een 

plaats in de 1ste klasse H.V.B, werd op verzoek van Oli-
veo uitgesteld. _____________ . 

· Door de nederlaag van het eerste zijn onze voortrekkers 
vpor verdere deelneming aan de K;N.V.B.beker voor ama-
teurs ~itgeschakeld. ____________ _ 



Junioren: H.P.S.V.1 - Lens 3: ,5-1 -
------------..-.-

:,ttentie Lens' supportersschare . . • . . ! ! ! ! ! · 
De beslissingswedstrijd. tussen Oliveo 2 en Lens 3 z<J.l 2è 
Pinksterdag worden gespeeld op het BEG-terrein 2an de 
Brasserskade te Delft. Wij -rekenen op Uw 2.anwezigheid. 
Snandoeken,toeters en kratten vocht ·zullen Lens 3 moeten -
bepeleiden n:oar de weg terug. Teru.,rr· nao.r de 1 ste klas· 
H. V .B" Eveneens vesti een wij Uw e.andacht" op de ,mterdo.g-:
avond a.s. te spelen wedstrijd om de Utopia-beker tussen 
Lens 5 en Lens 4. J,anvang 7 uur. Ook hier is Uw belang
stellin,rr van hr.rte welkom. 
Tenslotte st2.A.t de interessante ontmoeting te wa_chten tu_s
sen de selektie van VenD (waarin o·.a.Lex Rijnvis! ,G.Ver-. 
haar,P.Dekker en H.Haket) en Lens 1, - - - · 
Dit feest: begint woensdap,1vor>d 9 juni a.s .• :,5:mvang 7 uur. 

_ Lens• Supporterscomité. 
=====================---=====~========-==-====~========---
v;,:"sL~: Op 15 mei 1.1. verloofden zich ex-vijfde elftéll 

speler Han Kuypers zich met 1-:ej .:.ns van Diss_el. 
,',lsnog onze ho.rteli jke p-elukwensen 2an ;,ns en Han met de
ze belanprijke'st1:p op de ladder naar het huwelijk. 

De Lens-revue, 
Wïe is in het bezit van de volgende nu.'!E'·ers van de Lens-
revûe ? · -
Jaargang 1962-63 de nos.15-18-37-46-47-48-49-,50-51 
Jr.argang 19(,3-64 de nos.2-9-12-13-1t.--15-16-17-1B-21-28-

34-46 ° 
Jaar,rrang 1964-65 de nos.18-20-28-33. 
Wie ze wil bewaren voer zijn eigen archief heeft groot 
gelijk. i.ls iemnnd ze echter wil afstaan aan ondergete
kende ter kompletering- van. onze verzameling, verzoek ik 
dit niet na te laten. ;,dres: ;,mandelstraat 51.tel.36,21.97, 
Dank U ! · 

P.Juffermans. 
De·utopia-trofee !!! 
Ja, U leest het goed, de· Utopia-beker is terecht. 
NI,\ een jaar spoorloos te· zijn f-eweest, troffen wij de kolos
sale trofee aan achter een krat. pils in de Lens-kantine. 
Er _irn.an stemmen, dat er van sabotag-e sDrake is. In ieder ge
val, hij is terecht en er zal weer om worden gestreden. 
U weet nog wel, dat de Vtopia in het leven is geroepen, toen 
Lens 5 ( het bierelftal) zulke éclatante suksessen behaalde 
en onoverwinnelijk scheen • 

• 



:,lle Lens-seniorenelftallen zouden toen strijden om tegen 

dit 5e een zo eervol mogelijk resultaat te behalen. · 

Lens 7 (juist kampioen geworden van de 4e klasse H.V;B.) · 

deed het zeer behoorlijk en werd met een·7-1 nederlaag 

zeker kandidaat voer de trofee. Hierna verdween Utopia en 

er werd een jear lang niets van de beker vernomen, En nu 

------- er zullen. ongetwijfeld vele Z)'oeetdruppels voor 

gaan vloeien . . . . . . . . . ! ! Y · 

,\. s. zaterda,.: .5 .iuni, dus zaterdag véér Pinksteren, sp.eel t 

Lens 5 om de Utopia-beker een wedstTijd tegen Lens 4. Dat 

dit een interessante ontmoeting gaat worden, behoeft geen 

betoog. Wij rekenen don ook op mensen, die van voetballen 

houden ••• !!! 
Hier volgen dan de opstellingen: 
Lens 4: P.Gulikers,C.Veldink,L.Hanssen,F.v.d.!3eek,A.v.Eg

mond, T.v. Domburp·, J. v. Dissel, J. v, Bussel, W ,Burghouwt, 

L.Janssen en P.Schulten. · 

Lens .5: V~r:?a~ends~ ,M.Heers?hop 1 F .Duym, J .~rochard, F. v. 

D-lJk ,1,,,Dav1s, J. Veldink, li. Jehee, J. Jager, P .Burg-

houwt, C. Nieuwenhuizen. · 

;',lg.reserves: Wij rekenen op U! J.Drost,C,Kras,T.v.Kleef, 

F.Bierhof en H,Ubben. 

,:anvang: 7 uur. De wedstrijd wordt uiteraard gespeeld 

aan de Hengelolaan. · ~ 

Verder rekenen we op de aanwezigheid van J .1-ieyer ( opstel

len was helaas niet mogelijk i,v,m,de promotie-wedstrijd 

va.n het 3e) • · • 

Scheidsrechter: Dh;r.v,d.Velde, 
;,fschri jvingen en inlichtingen omtrent deze Utopia-wed

stri jd ·te.· richten aan Dhr. P .Burghouwt, Okkernoot straat 236, 

tel,39,08,72, ____________ _ 

Spelers van Lens .5 attentie: . 
I,v.m.de strijd om Utopia-beker (de trofee zal duur wor

den verkocht). verwachten wij het gehele elftal vrijdaga.:.. 

vond a.s. op de training. i'~anvang: half acht, 

Er zal die avond tevens het nodige nog moeten· wo.rden be

sproken i.v.m. andere festiviteiten. 
· Feestkommissie Lens .5, 

===========================================-===-==---=-=-
Van het wedstri .idfront · (Senioren) , 

Lens 1 - Spartaan 1 20 : 4-.5. 
Op de uitstekende V.C.S.-grasmat speelde Lens, voor de be

ker, tegen de Rotterdamse 2e klasser Spartaan 1 20 en ver

loor deze uitstekend gespeelde wedstrijd wat ongelukkig 



met 5-fr.• 
?part aan begon, met de wind in de rug, al direkt aan een 
offensief, wat reeds na 5 minuten resulteerde in een trèf
fer: 0-J. Lens had zijn antwoord klaar door mèt snelle 
open kombinaties de bezoekers te lijf te g1w.n. Schoten van 
Tinus Zilfhout en Loek Hendriks joegen juist over en na2st 
het doel. In de 15e minuut k'.:;am de p-elijkmaker tot stand. 
Wil Verheul narr, na een knappe kombin~tie ·met Gerard Ver
haar, de bal ineens op·de slof en via binnenkant p~al ver
dween de bGl in füit net. 
Hierna ontspon zich een in zeer hoof!" tempo opfevoerde vcet
balshow, wao.rvoor de 200 toeschouwers eens écht lekker veer 
gingen zitten. 
In de 20ste minuut liep Spe.rtaan' 20 weer uit no.ar 2~ 1 na eer 
snelle é\anval over de rechtervleugel. Wil v/d Eyden kopte 
hiernR keihard tegen de lat uit een voorzet vo.n Gerard Ver.
haar, die diep in de vijandelijke defensie was doorgedronger 
Vijf r.iinuten later. was het dan tóch raak. Ha.rry Haket pas
seerde zeer handig_ enkele tegenstancle'rs· en besloot zijn .r.usl 
met een hard effektvol schot, dat de keeper totaai verraste: 
2-2. 3 Minut.en véér rust kvw.m Sparti,an weer aan een voor
sprong, toen keeper Cees. v.d.Beck misgreeu biJ een. corner: 
2-3. In de 1 0e minuut na :rust \'las het wéér gelijk. Een rag
fijIJ.e pass van 1:Iim Hlrnsen bracht de bar bij Wil Veriderbos, 
een schitterende voorzet volgde en de toestormende Wil Ver
heul bré\cht P'et een rno.g~ifieke kopbal vio. de onderkant van 
de lat de stand op 3-3. Het ·sucl bleef bijzonder boeiend en 
sensationeel. Een flitsende kombinatiEl tussen l'Jil Verheul er 
Harry Haket besloot laat stgerioemè.e met een ha-rde :Sèhu:Lver, 
die de goede keeper van de Spartanen nog ternauwerncod wist 
te stoppen. In de 25ste minuut van de 2e helft had een ver 
schot van de Spertaan-rechtsbinnen sukses en het-was 4-3. 
Nog 1x zou Lens naast STJartaan•weten te_kornen. Harry Haket 
kogelde van grote afstand op de lat. Uit.de situE'.tie, die 
hieruit ontstond, bmr1 de be.l weer bij H2ket, die enkele 
verdedigers van zich afschudde en.de Sp2rtaan-goali~ kans
loos liet: 4-4. 
Vijf minuten véór tijd viel de beslissing, toen ,;ie verde
diging aarzelde met ingrijpen. In de resterende tijd pro
beerden onze jongens nog van alles. Loek Hendriks zag zijn 
schot gekeerd. Harry Haket vuurde juist· over de le.t • .Wil .. 
Verheul ko!l'elde naast. Wil Venderbos rukte op en .. schoot .... 
keihard in, maar ook zijn poging had door een meesterlijke 
safe van de keeper geen sukses. 



Jam_~er, Vrouwe Fortuna had Lens gunstiger gezind kunnen 

zijn, In ieder geval: Lens heeft fantastisch gevoetbald en 

deed in geen enkel opzicht·oncier -voor het sympathieke 

Spartaan'20, De scheidsrechter tenslotte deed het .al even 
voortreffelijk, _ · v.D. 

Lens 5 - Lens .komb. : 3-1. · : ·: ' 
Een geheel.nieuw·systeem wèrd zaterdagavond vertoond op 
het Len?..,terrein toen Lèns 5 a11ntrad in een -4~2-5 · opstel
ling_ (12 man dusl. Dit geheim wapen werd direkt overgeno
men door de· Lens·.kombinatie. Het werd een zeer aantrekke
lijke wedstrijd; waarin Lens 5 echter voortdurend domineer
de. Theo van Kleef (die· ,·,Jax Davis• verdienstelijk verving) 

opende met een davereDd_schot de· score. 
De linkerwing was een vocrtdufende nachtmerrie voor 1ste 
elftal-speler Gerard Kernperman. Ruststand 1-0 dus. ___ ;_ , .. 

Na de pauze kwam de kombinatie neer aan bod,maar tegen I.ens--
5-verdediging is het nu eenmaal een zware opgave. . 
Toch zag Frans Schippers (Ja,., U leest het goed! ) kans met 

een meesterlijke kopbal gelijk te maken. Frans heeft dus 
ook nu weer, na enkele jaren afwezigheid, zijn reputatie 
eer aan gedaan. Lens. 5 liet dit vanzelfsprekend alleme.al 
niet toe. Jos Jager spurtte langs de verdediging van de 
kombinatie en het was 2-1. Hans Veldink tenslotte bracht 
de stand op 3-1 •. Een vierde doelpunt (·een prachtig sci:<ot 
van P .Burg,hou.wt) werd afgekeurd wegens bui_tenspel door 
scheid~rechter v/d yelde. Voor ·~raf kreeg Dhr.v/d Velde 
dan ook ee.n _pulletj_e minder. · · . · .. . . " .... 
f.l met al een gezellige wedstrijd, waarin: goed voetbal 
hoogtij vierde. De wegblijvers zorgen ervoor de volgende 
keer te komen ••••.•.. , ·u steekt' er wat va~ op ! ! ! 
Zie voor verdere bijzonderheden over Len:;i 5 elders! 
=============-========-=======-=====================-==--= 

De Lens' topscorersli,jst, 
We wachten nog met de eindstand tot de kompetitie is ge
eindigd, Dus nog even geduld a.u.b. 
Uiteraard tellen beker- of vriendschappelijke wedstrijden 
niet mee. Dus de 2 doelpunten van .Wil Verheul zijn helaas 

voor de topscorerslijst .niet geldig. · v .D. _ 

-----------------. ---------------------------- -- ,--- .. -- .. ,-

PROGRJ,]i,[r;; SENIOREN 2e PINKSTER.D,\G 7 JUNI 19l.z..._ . 
Beslissingswedstri,jd inzake k1,3;mpioenschap 2e klas J.-H.V.B. 

14.00 uur Lens·3 - Oliveo 2 Terrein B.E.C.-Brasserskade, 
Delft. . 

Kompetitie.: 



12,00 uur N.L.S.6 - Lens 8 Terrein Buurtweg, Wassenaar. 
DENKT 1\.\N LEGITIM/\ TIEBEWIJZEN ! ! 
De opstellingen: 
Lens 3 : G.Halleen,C.Peeters,B.Steyn,R.Blok,R.Roodbol, 

L; Riemen, J .Witting, F. Burghouwt, G .Looye stein, ·. 
J,v,Kleef,N.Drabbé.Res.: M,Suykerbuyk,H. 
Nieuwenhoven, F. 1Nubben, J .Meyer. Leider :Dhr .• Riemen .Sr 

Lens 8 D. v. Lieshout, W. v.d. Laan ,i,. Póels, fl.Barnhoorn, 
F .Bierhof ,J"Buys, J. Groeneveld, W ,Er:gers, J; 
Drcst,A.v.Schie,T,Keet.Res.:C,Kras,Z.Jansen. 

AFSCHRIJVINGEN: Tot vrijdagavond a.s. vóór 21,00 uur 
bij Dhr.L.de Boer1Noorderzijde 53, 
Den Haag,tel.66.Bb.69. . 

------ ---------
Lenig en Snel-kombin2tie. 
Voor een sterke Lens-kombinatie zal worden .getracht als
nog een vriendschappelijke wedstrijd vastgesteld te 
kri,jgen aan de Brasserskade te Delft met een aanvangsti,jd 
van 12.00 uur. Bij het ter perse gaan yan deze Lens-revue 
konden in het werk gestelde pogingen terzake nog niet wor
den gerealiseerd. Eventueel·ontvanr-:en de uitte nodigen 
spelers een e.anschri.iving. · · 

Woensdag 9 juni a.s. zal·een Lens-kombinatie een avond
wedstrijd spelen tegen Vroom en Dree·smann. Terrein Henre-
16laan. J,anvang: . 19. 00 uur; · 
De on::;telling: G.Halleen,G.Kemper=n,H.Smitskamp,H.Dietz, 

J. v. Dijk,Nö. v .Zilfhout, J .Botter, W, VendEfr
bos, W. Verheul·, L.Hendrichs, C. v /d Beek.Res,: 
L. Riemen, C. Peeters, W. Hans en. . · ·" --. • 

AFSCHRIJVINGEN: vóór maandagavond a.s •. 2.1 .•. 00. uur bij Dhr. 
. L,de Boer,Noorderzijde ·53,tel.66.86,69, · 

·. ECC. 
-==------------------------· ·-------------..... -------------·-·=-

De Lens C-klasse toernooian.. . . 
Lens 10 t/m 13 waren in het afgelopen weekeinde aan bed 
in de Lens-toernooien. 
Op zondag toonden Lens 10 en 12 zich weer-bijzonder in-

. halig. Beide elftallen gingen met de· eerste prijs strij-
ken. · · 
Lens 1 O deed dat door alle wedstrijden te wiiméi; Ker'lne= 
lijk kwamen onze spelers er steeds beter iri, want·:dé uit
slagen waren achtereenvolgens: 
Lens - Quick: 1-0, Lens - Donk: 2-0, Lens - HBC: _3-0 en 



Lens - Spartaan: 5-1. Zo eindigde Lens op de eerste 

plaats, met als tweede Quick, dat zijn andere we_ç,::itrij::-: .. 
den royaal won. . . 

Bij Lens 12 heerste meer spanning. Lens begon met twee ... :. 

wedstrijden te winnen en ontmoette· daarna Westerkwar- . 

tier, dat drie wedstrijden had e-ewonnen. Het werd een .. 

fOede en spannende wedstrijd, die in een 0-0 felijkspe], 
eindiP'de. 
Lens dus 5 en Westerkwo.rtier 7 punten, met, voor Lens 
nog een wedstrijd te spelen. Het doelgemiddelde, dat 
bij f;elijk eindigen dq beslissing zo,.1 brengen, was voor 

beide·7-'-0, zods1t cel'). overwinning zonder tegengoal voor 

Lens genoeg was. Het werd 3-0; zodat ook hie1° de eer
ste prijs bij ons bleef. l'fosterkvmrtier werd dus twee-
de. . . 

Ze.terda": waren· onze jongens wat bescheidener, r:iaar de 
tweede ( Lens 13) en derde ( Lens 11 ) pl2ats waren t·oêh · 
heel verdienstelijk,· temeer, omdat de.tegenstanders 

veolc:ll mot hu_n eerste en tweede elftal waren gekomen. 
In 0.fdelinc 1 werden HESH en Rave. met resp, 8 en 7 pun

ten. 1 en 2, met als derd~ Lens 11 · • et 6 punten.· 
In afdeling 2 kwam Rava ook"sterk te voorschijn. en leg

de met 8 punten beslag op de_ eerste plaats. 
Lens 1 3 werd tweede met 1 punt rechte rstahd. 

; 

------·----·------· -------------------------. ----~ -------
Lens-toern·ooi voor puuillen 1 , 2 en 3 op zaterdag 
5 juni a.s. 

Het programn;a luidt: 

P.1 Veld I, 

TIJD 
14.--
14,50 
16.05 
16.55 

Wedstri.id 

Lens 1 • 
Blauw Zwart 1 
R.V.C.1 
Lens 1 

P,2 Veld II. 

1 3, 15· · Spöorwi jk 
14. 25 , Lens 2 
15.40 Lens 2 
16.55 a.v.c.2 

Quick 1 
- Lens 1 
- Lens 1 
- i,DO 1 

- ··b ·- .. 

- Lens 2 
- Quick 2 
- !,DO 2 
- Lens 2 



P.3 Veld III. 

TIJD 
13;15, 
14.--
15.15 
16,30 

Wedstri.jd 

Lens 3 
Blauw Zwart 2 
Lens 3 
R.V.C,3 

- Quick 3 
Lens 3 

- :,DO 3 
- Lens 3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens P 1 : P. de Haan,L.Egberts,R.Hoefnagel,P.Heerema, 

C.Schrover,G.v.d.Velde,A.Hop,T.Reèodihardjo, 
F.Cobben,J.Disseldorp,H.Liefering, Leitl.er: 

Lens P 2 

Lens P 3: 

Reserves: 

Dhr ,,\. v .Gastel, 
R.Bos, H. Berlo, H. Rimmelzwaan, :, • Ju.rJ.gschläger, 
!ll.Bloks,C.Stapel,Fr.Disseldorp,W.Englebert, 
B.Klein Breteler:,P,Verhesen,P,v.Doeveren. 
Leider: Dhr.L.Pinkse. 
Th.Boorns,C,Blom,H.van Dam,J.v.d.Ende,F,de 
Kleyn ,G. Trommelen, l,, Kooke, Th. v. d .:.ardweg, 
M.v.d.Horst,B.v.Gorkum,J.Keetman, Leider: 
Dhr.J.v,d.Knaap. 
H.Wouters,P.Heynen,F.de Vos, 

De wedstrijden duren 2x 10 minuten zonder rust. 
Er wordt niet getosst. 
Het elftal, dat in het programma als eerste staat vermeld, 
verdedigt in de eerste helft het doel aan de kant van de 
kleedgebouwen, het andere elftal trapt af. 
Bij v,elijk eindigen beslist het doelgemiddelde· (Olympische 
telling). Is dit ook gelijk, dan beslissen 3 _strafschop~en, 
genomen door 3 verschillende spelers, · 
Er zijn in iedere afdeling twee prijzen. 
Het toernooi duurt tot ongeveer 6 uur •. 
AFRCHRIJVINGEN: Vrijdagavond tussen 6.30 - 7,30 telefo

nisch onder nIDRmer 33,99.00. Bij slecht 
weer kan op zaterdag nà 12· uur worden ge
informeerd, of het toernooi doorgi'.at. onder 
numf'.1er 66.13.1,; b.g.g. no.33,99,00,. · 

---------------------------------------------.,,. --. ----------
PROGRIJ,y ;, JUNIOREN VOOR Z;\TERD,\G 5 JUNI 1965, 



3,-- uur Den Hoorn 1 - Lens 2 Terrein Den Hcorn. 

Lens 2 : J.de Waart,H.Bruins,J.Groothuizen,a,de Groot-, 
J. Verhaar, N. Koot, F. Straat hof, G. Crar.1a, J. Lukassen, 
J .IiJiddeldo·rp,D.Brandenburg, Res.: J .Welling, 
Leider: Br.Theoticus. 
Samenkomst: 2.-- uur Veluweplein. 

PROGJ '1' ., JUI~IO .Ell VOC:ê'. DIFSDAG 8 JUI\I 1965; 

7,-- uur Lens 1 - 2.ava 1 G.1,L.6/4,V,l. 

DE OPST}:LLIJliG: ;, • v.d. Leeuw, 1v. Verbarendse, D. v.d. Steen, 
P. Schouten, H ,l",esker, C. v .Egrnond, G. Raap
horst, J. Englebert, F ,l'.esker, C. v. fürnl, J. 
Hein s. l~e s. : Th. Brochard. 
Leider: Dhr,i" v .Gastel. 

Na afloop enige tijd ''gezellig samenzijn''• 

De JunioTentraining, 

De training van Lens 1 en 5 is op ~onderdag 3 juni voor 
het laatst. 
De traininr op dinsdagavond is voortaan alleen nog voor 
de vaste spelers van Lens 12 ( en voor P 1 ) ( van 6. 45 : 
8. 30 uur). , 
Op dinsdag 8 juni is er i.v.m. de wedstrijd van Lens 1 
geen training. Deze wordt verzet naar donderdag 10 juni 
a.s .. 
De training van Lens 11 is do~derdag 3 juni voor het 
laatst. . · 

De Puoillentraininr:.oD woensdagmiddag is deze week voor 
het laatst geweest. In de volgende weken is er alleen 
training voor- de jonvens, die. daarvan bericht hebben 
ontvan§'en. 

-o-o-o-0-0-0-o-o-
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DE LENS REVUE.
Weekbl'ad van de R.K.V.V."Lenig en Snel" 
Onder redaktie van :P .Burghouwt, F. v .Dijk en ;\.Po.els.-• 

38ste Jaargang No,41 9 juni 1965- -- --== 

---------- .------------.--------------------------------=. 
OFFICIEEL. 

Uitslagen Senioren 7 JUNI 1965,-
Óliveo 2 - Lens 3: 0~6. Hierdoor promoveert Lens 3 naa~ 

de 1 ste klas van d_e Afdeling Den 
Haag. 

N.L.S.6 - Lens 8: 2-1, 

PRCGR;',r,1!',:.', SENIO]EN VOOR ZOND,'..G 
12,00 uur D.H.B.R.K,5 - Lens 
De opstelling: 

JUNI 1965. 
Terrein Ockf:nburgh;. 

D. v. Lieshó1.it, W. v.d. Laan,;,. Poel s, il. Buys, F. Bierhof, f,. Ejarn"'. 
hoorn,J,Groeneveld,C.Kras,N.N,;T,Keet,Z.Jansen.Res.! · 

W.Eggers,F.Veelbehr. . c.. i 
. ------------- .!-

MEDEDELING : · ' 
Hoewel .het tot nog toe uiterst moeilijk is gebleken,voor 

het_1e elftal een wedstrijd te arrangeren, worden nog 
s:tlël?ds pogingen daartoe in het ·werk gesteld.· · · · _ 

Mocht het resultaat ook voor a.s: zondag negatief uitval

len, dan zal een ontmoeting tussen twee sterke kombinaties 

worden. vastgesteld, waarbij de nieuwe aanwinsten zullen_ 

worden opgesteld. Deze wedstrijd zal alsdàn a,s; zondag.:.. 

middag plaats hebben op het 3e veld, aanvang 2,00 uur, dit 

in verband met het Lens-B-toernooi. In ieder geval· ontvan

gen de op te stellen spelers een aanschrijving. Eventueel 

vinden bij de aanvang van de 2e helft omzettingen plaats 

naar de andere kombinatie. 
'ECO, 

--------------------------------------- .------------------
Lens. 3 kampioen 2e Klas R. 
Oliveo 2 -.Lens 3: 0-6. 
De op het fraaie BEG-terrein te Delft gespeelde beslis~ 
singswedstrijd om het kampioenschap van de 2e klas R van 

de afdeling •s-Gravenhage eindigde in een éclatant succes 

van ·ons 3e elftal, Met niet minder dan zes doelpunten 
toonde onze .spelers hun overmacht, Oliveo, dat •sterk te
genviel,.wist geen enkele maal tot scoren te komen. 
Voor de 3e keer zegevierde Lens 3 tegen de Zebra-reserves, 

waardoor het thans prçmoveert naar de 1e klasse en daar

mede het in het vorige'seizoen verloren terrein weer her-



overde. Over het wedstrij·d:...verloop het· Vólp-enè.e: . · 
De in oranje-hemden spelende Lensers, gingen direkt na 
het beginsignaal in het offensief, he:twe.llcna 5 minuten 
r1;sulteerde in doelpunt van Frans Burghouwt.. . _ 
Het spel golfde nadien geruime, tijd op en neer; 'de ze
bra's bleken geen gevaarlijke aanvallers te hebben. Toch 
wisten zij tot scoren_ te kóiilen, dQch q._e aany_al)_l<_~lijk : - •. 
toegekende goal werd op advies van e.en de-r rrensreëh't<,r's " 
wegens buitenspel afpekeurd,· Deze tweede psychologische 
klap.voor Oliveo kon het slecht verwerken, wat duidelijk 
aan hun.· ts;leurstellende speelwijze .was te zien. 
Bovendien kwamen onze jonp:èn's er steeds beter in. Nico. 
DrabbE; wa.s een ·vocrtdurende .onruststçi\{e;r, voor de Oli veo 
verdediging. Eenmaal goed doorgebroken en staände in ·····. · ·· 
schietpositie.werd door een blauw-witte verdedig-ei::- aan 
de noodfeni p-etrokkert •. Ruud .Blok nar,1 de op de ränd· vàn'" :· 
het strà'fscnop-gel:iied toegekencle · vrije schop óp werke
lijk onberispelijke wijze .• Over .het .''muurtje'' heen ver
dween de bal voor de Oliveo-'-cloelman als een "schemeri- · 
ge ·streep"· in het doel: 0-.2. · .. 
Oliveo verscheen.nadien enkele keren voor de Lens,-veste, 
waa.rbij de indruk Nerd verkregen, dat zulks een gevolg ·· · 
wä:'5 ··van· het- feit, dat Cor. P.eeters veel last. van de warm-'
te· scheen te hebben, Guido Halleen bleek deze middag 
echter in bijzondere vorm te verkeren en gaf de tegen-· · 
standers geen kans. l'·:et twee doelpunten' in het voordeel• 
werd thee gedronken·, N.o. de rust eenzelfde spelbeeld. Lens 
·opereerde' 1:ilet een gezond sup_eriori:teitsg-evoel en· bracht ._· 
dat ook.tot, uiting door, soms uitstekend op,,;,·ebouwde aan
vallen. Vooral· Riemen was de grote. stuwer op het midden
veld, die herhaaldelijk de Pi,inacke.rs voer onoplosbare · 
problemen stelde. Was ,vóór half..:time G,Looyestein slechts 
in naam nanwezig, na de -hervatting werd het zijn wed
strijd. Tot driemaal toe doelpuntte .hij docr op de hem 
bekende "doorbrekende" wijze de ba:j."-ïfödàlîig --op ·het ·"v-ij-' ,,,: 
andeli,ik doel af ·te vuren, dat de doelma:n-·ke:nsloos bleek, 
Maar ook Harry J\Tieuwenhoven, aktief als altijd,., .deed. 
zijn d\l.it in het.zakje door het vijfde doe],punt te doen 
aantek_énen. Deze vier doelpunten, na de rust gemaakt, 
volgden. elkander op met .. gelijkmatige tussenpozen. Oliveo 
wilde een tegenpunt om de eer te redden. De Lens-verde
diging wenste zelfs dàt niet toe, te staan en gaf enkele 
corners weg. Toen èchter·de zer:e in de laatste fase van . 
deze sportieve strijd vaststond,. liet ,::mze defensie èn.:. · 



kele steken vallen, waardoor Guido; onze doelman, oog in. 
oog met een tegenstander kwam·te staan. In ])elft zal men 
ongetwijfeld echter ·neg wel enkele dagen lang napraten 
over de fantastische reddingen, die de Lens-doelman op 
die momenten verrichtte, Het laatste gedeelte van de 

·· strijd was een f,ormele zaak; Toe·n dan ook de; goea lei
d·ende Hr.G,v,Leeuwen, die werd' bijgestaan door neutrale 
grensrechters, het einde aankomdigde, was het kampioen
schap gee·n verrassing meer, Hulde aan onze jongens, die 
zich allen uitstekend hebben ingezet en .na de rust een· 
gewonnen wedstrijd speelden, Hulde oolc aan hun sport:i, .. eve 
.tegenstanders, die na afloop onze jongens direkt geluk- . 
wensten.en wier aanvoerder aan Cor Peeters een grote boe
ket-bloemen offreerde. 
Veel dank aan Hr.Riemen Sr.·voor zijn trouwe en dE!skun-: 
dige begeleiding van het elftal. ]{ede aan hem hebben onze 
jongens hun kampioenschap te danken. 

"KIJK~R" 
===================================-=-==============---== 
Tot Oogst bereid?? 
Degenen, die in de voorgaande seizoenen de verrichtingen 
van de senior-elftallen nauwlettend hebben gevolgd, zul-
11:m, hoewel enkele reeds lang gekoesterde wensen niet, 
zijn bereikt, toch hebben gekonstateerd, ·dat er, speciaal 
bij de hogere elftallen, een technische vooruitgang valt 
wll.ar te nemen. Er schijnt evènwel een bepaalde "drempel
vrees" te best.aan, waardoor het niet mogelijk was, deze 
betere technische vaardigheid zodanig te gebruiken, dat 
hieruit het grootste rendeme_nt w~r:çl verkregen. . 
Het is uitermate moeilijk de oorzakën· liiërv'àri àüidelijk 
aan te feven, Uit gesprekken, die ik in de afgelopen we~ 
ken met diverse leiding.p:evende personen enaktieve spe'
lers uit onze vereniging.mocht hebben, is Iil,i•,toch wel 
komen vast'.t~:staan, dat in de naaste toekomst een grote
re coördinatie tot·stand zal moeten worden gebracht, spe
cie.al op technisch gebied. Er zal o.m. naar moeten worden 
gestreefd een meer gericht systeem in de speelwijze van 
onzè elftallen te brengen. Vanze±-f-sprekendzijn· hiermede 
de training en de wijze van samenstelling van de elftal
le.n ten nauwste verbonden. Ook dè junioren 11ullen, zeke:i;
de ouderen, zij worden immers· de seniore·n van morgen" iri 
deze "planning" moeten worden betroklrnn. De overgang van 

1 junior naar sènior dient zorgvuldig te worden bezien en 
eveneens een bepaalde· gedragslijn vertonen. Ongetwijfeld 
zal een dergelijk.beleid slechts te verwezenlijken zijn, 



indien.hiefvooreen.liefst P:root aantal cleskundi17en be'-· 
schikbaar is; Deze- mensen zulien zich 17edrar:en moeten we
ten door. het _vertrouwen van all~ spelers. De mankracht 
hiervoor is bij ons stellig aanwezig. 
Het, komt slechts op de bereidheid: tot r~edewerking ain. 
Natuurlijk is deze "bereidheid" op de eerste plaats afhan
kelijk van de leiding, we],15:e door het bestuur aan de ver
eniging wordt, gegeven. Hierover zijn in vom·gaande _jarén 
veel w'oorden r,:ewisseld en meèrdere standpunten tegenover 
elka-ar. gepleatst. Verschillen in opvatting zullen; ook in 
de_ toekomst; -stellig blijven bestaan. Het is immers nooit 
anders !?eweest. Het is evenwel mijn stellige overtuiging, 
dat bok in dit opzicht men tot "Oogst Bereid" is. De wa".r
dering voor elkaars werk iy in deze. periode zeker ge
gröeid. pe a.s. jaarver1n1è.ering en het komende seizoen 
kunnen bep2.lend zi:in voor de toekomst van onze vereniging. 
De moe-elijkheden om öp orp.anisatorisch en technisch ter
rein tot goede resultaten te komen zijn voorhanden. 
il~op-en allen zich, in het belanp· van Lens, iQ. cl.e komende 
weken .'op hun ver8.nt·woording bezinnen. · · ... , , .. ·· ··· · ··~-- ,, __ -··.
Graag neem ik, rr:et een kleine varie.nt ,. ove:r de woorden, 
waarméde·"cte Veteraan". in het jubileumboek bij gelegen-

. heid van het· 25-jarig bestr.an van Lens zijn verhaal be.;. 
sloot: · · , 
"3-lüit de gelederen, de weiden hebben ['enoer; pedronken':. 

,,_ . ·. . ·' 

H,Houkes. 
==--=-====·========~~=====================· '·=======~==.=== 
Jl)l'JTO'~Et'-. ën PUPTLT ENTC•mNOCIEl'l. 
Voör het komende weekeinde staan er heel wat toernooien 
in.de ae:enda: 
Zaterdav 12 juni: 
Zonq.ag .1 3 juni 

fi.V.C.-toernooi voor P 1,2 en 3. 
Vredenburchtoernooi (Lens 1), 
Blauw-Zwartt oernoci ( Lens 2) , 
Lenstoernooi (Lens 5 en 6), 
V.C.S.~toernooi (Lens 1c en 14). 

Het H.V.C.-Puoillentoernooi op zaterdat:' 12 .juni 1965: 
De ooste] linr-en: 
Lens P. 1: als bekend. Leider: Dhr,A.v.Gastel. 
Lens P 2: P. Verheesen, H. v .Berlo, H. Hinm1elzwaan, T. Jung- · 

- schlä.ger, C. Bloks, C. Stapel, F. Di sseltlorp ,,W. .· .. , 
::nglebert,B.Klein Breteler,J;de Zwnrt,P.v.' · 
Do.everen. Leider: Dhr.L.Pinkse, 

Lens P 3: Th.Booms,C.Blor:i,H.v.Dam,J.v.d.Encle,F.de Kl.e~, 



G. Tron1-;:elen, H. Kooke, Th. v.d. :,ardweg, R. v.d. Horst, 

B. v.GcrkUll), J .Keetman.Leider: Dhr. J, v .ó.ICnaap. 

?eserves: R.Wouters,ILPechler. ·· · 

Sa:;;en!'.:omst voor alle· ·elftallen: 1 • -- uur Herigelolao.n 
hoek Loevestein1aan. , ,, , 

Het proFramma : . · .. · 

Groep 1 veld 1 (~ 1) 
2, ,- uur ,Lens-~oodenb.urg 
2. 30 uur. Cel,erit<ls-;Len s 
3.30 U\l.r Lèns - V.C.S. 
4.15 uvr.ët.V.C.~Lêns 

_t,. 45 Ul'r Duin dorp· - Lens · 

Groeu 3 veld 3 (P 3) 

·Groep 2 
,1.30 uur 

. 2 • 1 5 . uur 
- ·3;15 uur 
· 4 •. 15 uur 
. 5.-- uur 

veld 2 (P 2) . 
Lens.-:- .Duind.orp 

.Lens ·,,·V:C.S,- 0 , -· 

Lens - 3.V.C. 
Lens - Celeritas 
J;;ens - Roodenburg 

. --~ ·: ,·,: 1. '~5 uur ;,LV. C. - Lens 
2.15' uur ·celeritas .:: ·Lens. 
~.-- uur V.C.S. - Lens 

... . ' ~ . 

,3.45 uur Le1;s - J.)uindorp 
4. ,;5 unr Lens : . ccclenbu.rg, · · 

De we•:-,strijc1en duren 2x 7½ minuut,' : ..... . 
Winnaar van het toérnooi j.$ .cte vereniging, die met de 

drie elftallen tezan:en de meeste punten behaalt. · .. 

Bij 17elijk eindigen beslissen 3 stro.fschoppe·n, t'é rièfëh 
door 3 spelers van het eerste elftal. . 

·Het toernoci zal niet vóór 6.-- uur afgelopen zijn. WFar

schuw dus .je ouders, dat je niet véér half zeven thuis 
zult kunren zijn. . · · · 

Bi.i slecht weer kan tussen 12.-~ en 12.30 uur wcrden·ge

infcrrneerd, of'het-toernooi doorgaat onder numi;;er 
33.99;00. . . . 

Het Vredenburch• :.-klasse-toernooi op ~oridag 1 3 ,juni .1965. 
Lens 1 . .1,2.at zondag na",r Vredenburch en speelt daar· de 

. volrende we9.strijden: : · · · 
1 2. 40 uur Lens - Sparta1::n veld ·4 
. .1 .05 uur D.H.L .. - Lens : .. :y:el9, 1 ..... .. 
· 2.20 uur ? .. K~J·.v.v;. - Lens veld 4 . •· - ---~ 

3.25 uur f,mstel Zwaluwen - Lens veld 1 
4.30 .uur T.Y.B.B. - Lens veld 2 
. - . .. . . . . . ' . . . . ·~ - ' -:.~· ... ; . .. ~ 

L·ens. spe,elt · in groep .\ •. :rn: groep B zi'jr_i cle deelnemers. 

Vredenburo,h, ;t.C.D. ,Ex<;elsior. •·20, Orion Boys, H.K.W.J:.K., 
Spcici:rviljk. . . ' - • . . ' 

.Or.; 5 ;uur, .spelen de. nµn1Fe.rs, 1 "van beide groepen tegen el

ke.,:tr:_ om çe 1 è ·. én 2Ét ,p:r;~ J~:fi;i.. "de riu;t~ .ers· 2 om de 3o en 
·• . .. . ., . ~. . - . 



4e prijs •. 
Tussen 10. 30 uur en 11 • -- uur kan onder nui,m1er 66. 1 3 .14 
worden geïnformeerd, of het toernooi docrgcJ.at (b. g;g. - · 
33,99.00). - •· -
De wedstrijden duren 2x 10 minuten. 
Bij gelijk eindigen beiist het doelgemiddelde. Is.-dit 
ook gelijk, dan worden 2 .stre.fschopuen genomen. 
De oostelling: A.v.d.Leeuw,11l,Verbarendse,D,v.d.Steen-,. 

P.Schouten;H.Viesker,J.Verhaar,G.R::aphcrst, 
J.Englebert,F.Mesker,C.v.Baal,C.v.Egmond. 
Leider: Dhr •• Lv.Gastel. -. 
Samenkon:st: -11 • 30 uur· op het Vredenburch-

terrein. 

Het Blauw-Wart-toernooi op zondag 1 3 .juni 1965. 
Lens 2 neemt zondag deel am het Blauw-Wart-toernooi.• 
De opstelling: J.dc Waart,:Lde Groct,J.Lukassen,R.Bran-

denburg,J.Groothuizen,N.Koct,F.Str2.athof, 
Vl. Eykelhof, J ,r,:iddelclorp, J, v. Dissel. 
Res.: lLFritz,P.Helvenstein. Leider: Br. 
Theot:i.cus. Samenkomst: 11.1.5 uur Javabrug. 

Het programma :i.n poule ;, : · 
12.30 uur Lens - Blauw Zwart veld B 

1 ,40 uur Vredenburch - Lens veld C 
2,.50 uur Lens - L.V.S.J. veld B 

4.10 uur 
4.4.5 uur 

t,:r. 2 van poule :1 - Nr. 2 van poule B. 
Nr. 1 van poule ;'c - !l'r. 1 van poule B. 

In poule B zijn 
mus en G.D.:, •• 

ingedeeld Valkeniors,Blauw Zwart 2,Wilhel-

De wedstrijden duren 2x 1.5 minuten. 
Bij gelijk eindi{:!en beslissen strafschopryen. 
Tussen 10.30 en 11.-- uur kan onder num~er 66.13.14 worden 
geïnformeerd, of het toernooi doorgaat (b.g.g,33,99,00). 

Het Lens B-klasse-toernooi. 
Het laatste Lens-toernooi i.s dat voc-~ Lens· .5 en 6 oo' zon-. . ~ . 
dag a.s. 
De opstellinr,en: --
Lens .5 : R.Bruggemans,Th.Bruins,H.Verheugd,:.,Janssen,H, 

Rothkrans,F.v.Boheemen,R.Eykelhof,Th.Brochard,J, 
Cobben,H.Brandenburg,D.Brandenburg. Leider: Dhr., 
C,v.d,Beek. • 

Lens 6 H,Egberts,T.Heerschóp,J.Nuyen,H.Suykerbuyk,J.Wel
linf,1.v,Boheemen,C.v.Velzen,~.Kortekaas;E.Bakker 



J. Webbers, C. V?rvrart .Leider,:_ Dhr •. ,:,. Janssen. 
Reserves: P.cl.1=: Jongh,Jl.Stevens·: - _ 

De spelers w~rden 20 min;ît_~n :vól,r ·h!m" ë;érslé wëdstri}cl 
v:erwacbt. · · ·-
De wedst'rijden. duren 2x 15 minuten. _ . , ., 
Bi_i gelijk eindigen beslist het doelgemiddelde. Is ook 
di~ gelijk, da_n beslissen stra'fschopnen. Er zijn in ie-

-dere afdeling twee prijzen. · _ 
Er wordt niet getcsst. In de éerste helft verdedigt het 
eerstgenoemde elftal het 'doel aan de kant, van •de ,kreed
gebouwen en het andere elftál trapt af. ·. ·_ · · · · 

.Ëij slecht weer kan telefonisch worden geinfcrmeerd, of 
het toernooi docq,:aat, rnecar Etlleen tussen 9. 30 en 10 uur 
onder nummer 66. 1 3. 1 ,i (b.g.g. '3 3. 99. 00) • · · · 
Het orogram:ra: . . 
:.fdëlinr,: 1,veld 1 (Lens 5) 
12.-- uur Denk - Lens 

1 . 45 uur Lens aava 
3. 30 uur Lens - }l. V. C. 
5. 15 w.ir Spartaan' 20 - Lens 

Het toernooi duurt tot 6.-- uur. 

i',fdeling 2, veld 2 ( Lens 6) 
12. 35 uur Lens - SDartaan -

1 ,45 uur :.DS - Le~s ( '20 
2,55 uür Duno - Lens 
4. 05 uur ·Lens. - Donk. : 

Het V. C.S. -toernooi voer Lens 1 3 en 1 ~- op zondag. 13 ,iuni,. . 
Het prot?rarrr,a: 
Gro§.]2_.1..,_ Lens 1 3 
2 .'25 uur Lens - Celeritas 
3.15 uur VCS - Lens 

veld 
veld 

. . .. véla. ";. 05 uur B: :T - Lens 

Groep 10, Lens 14. . -
1 10,25u,Lens - HDV velcl 2 
2 11.15u.Lens - Celeritas 
1 veld 1 

12,05u,VCS - Lens veld 1 
De opstellincen: • 
Lens )3: C .Groen, G.Dui vesteyn, :, • Jehee ,B. v .d ,Sprong, I" v .Es

sen ,B, de Vries,T.Jahssen,P.Klein Breteler,R.v. 
Wassem, F. v .è .. Bere:, G. Vervaart. Hes. ;;; • Tinnen broek. 
Leider: Dhi'. J. Schou1·1. Sar.0 enkcmst: 1 . 30 uur op het 
LensterYein. ' 

Lens 1 L',: P. de Haan, H. Dan kers, C. Lamot, H. v. Domburg, J. Kaan
dor?, l, v.d. Ley,C.Blok.C.Schalbroek,G.Vredeveld, 
;~.Hoek,? .. Peters. Ees. : P .Mand ers. Leider: Dhr. il. Bo
gisch. Samenkomst : 1 0. -- u1.0r op het Lenster:--ein. 

De wedstrijden duren 2x 10 minuten, 
Bij ,,-elijk eindigen beslissen strafschoppen. 
Tussen 9. 30 en 1 0. -- uur karn telefonisch worden geïnfor
meerd, of het toernooi dccrf:aat onder Num:;cer 66. 1 3. 14 

--- (b.g.g.33,99,00). · 
i\T'CENTI~1: JUNIC.-.1EN EN PU.?ILLEN ! 
;,fschri ivinp:en: vrijdagavond tussen 6. 30 en 7. 30 uur bij 



dhr./,,v.Gastel, tel,33,99,00. 
R"sultaten Lens 2e Pupillen-toernooi •. 
In afdeling I heerste volop stemming. Bij het ingaan van de 
laatste ronde leidde R.V.C. met 6 pnt. ADO en Lens hadcl.en 
elk 4 pnt., maar moesten nog tegen elkaar uitkomen, terwijl 
R.V.C. was uitgespeeld. ADO of Lens moesten met minstens 
'.3-0 van elkaar winnen om gelijk te komen met H..V.C. in pun
ten aantal en doelgemiddelde. Lens won echter maar met 2-0 
van J\DO, zodat de eerste prijs voor P...V.C. was. 
Eindstand: R.V.C. 6 pnt, Quick 3 pnt. 

Lens 6 pnt. Blauw Zwart 1 pnt. 
AD0 4 pnt. 

In afdeling II was de spanning voor de ee.rste plaats minder 
groot. Lens nestelde zich vanaf het begin op deze plaats en 
stond die niet meer af; · · · · · 
Eindstand: Len:, 7 pnt. ADC 3 pnt. 

Quick 5 pnt. RVC · 1 pnt ~ ·-
Spoorwi jk 4_pnt. 

In afdeling III werd R.V.C. ongeslagen winnaar. 
Blauw Zwart werd 2 voor Lens. 

De eindstand: 
R.V.C. 
Blauw Zwart 
Lens · 

·· · 8 'ont. 
5 pnt. 
4 pilt.-_ · 

J,DO 2 pnt; 
Quick 1 pnt. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



DE LENS REVUE,
Weekblad van de R.K.V.V."Lenig, en Snel" 
Onder redaktie van:P.Burghouwt,F.v.Dijk en A.Poels.-

38ste Jaargang No,L',2 16 juni 1965 · 

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

Vr: 18 juni 
Zo: 20 juni 

Ka: 21 juni 
Di: 22 juni 
Wo: 23 ,iuni 

Nieuwe leden: 
;ft,F .W .Frits 
· a..: .. Wüstefeld 
In· ballotac-e-: 
1. N.H de Boer 

Lenst ZakaQ'.enda. 
Seniorentraining. 
Lens Sportdag; Senioren 1 en 2 naar Raams
donkveer. 
Klubavond; Juniorentraining. 
Juniorentraining. 
Senioren- en.pupillentraining, 

OFFICIEEL. 

9-11-47· 
30-10-55 

Lyonnetstraat 129 
f,brikozenstraat 1 35 

2. P"J~.l\~.:M.Hamiltcn 
25- 9-43 Kaapstraat 250 
16- 2-55 Valkenboslaan 268 

3. J~.H.i\!'acco 
4. C .M,ii..Ernst 
5. J ,F:.de Zwart 
6. ,1'1!. J. Oons 
7 • f, . H. v. Duin 
~ :1. .N. v .Niel 
9. _;, .G .H.Lutterman 
1 O , P. Th. J. r • Hamilton 
11 • C. J. r,;. Bakker 

2- 6-5.5 Zwaardvegersgaarde 18 
9- 8-55 v.Speykstraat 64., 

22-10-53 Loevesteinlaan 829 
2- 6-28 Middenstede 133 

23- 3-30. Middenstede 131 
14- .5-49 Oosterhesselenstraat 8.5 

1 2, H. G .I'-'.. v, ,\ndel 

3- 1-41 Pippèlingstraat 91 
30- 6-56 Valkenboslaan 268 
2.5-10-54 Newtonplein 28 

____ 4-_1-.54 ___ ~~lis Stokelaan 1846 

Uitsla~en Senioren: 
R,\ V,'. . ..: Lens : 2-2 ( vriendsch. ) 
DHBRK .5 - Lens 8 : 2..:,~ 
PROG11,'.rfi:•.·. SENIOREN JO JUNI 1965-: 
LENIG EN SNEL 1 en 2 komen uit in het door de 2e klas 

ICN.V.B.-vereniging '·VEE:(SE BOYS" te cîaamsdonkveer te or

ganiseren toernooi. De vitgenodigde verenigingen zijn: 

i\dvendo, Donp:en, Lenig en Snel, Longa, Raamsdonk, Veerse 

Boys. Er wordt gespeeld in twee afdelingen. Elk elftal 

speelt .5 wedstrijden. De duur van elke ontmoeting is.2x 

1 .5 min ut en. _ ... 
:,anvahg ._tournooi : 13.00 uur. Einde 18.00 uur. De reis 

geschiedt. per autqbus. Vertrek 11. 00 uur vanaf klubge- -·· 

bouw Hengelolaan. :.f,angeraden wordt om voor de middaguren . 

een broodmaaltijd mede• te nemen. 



'\To:.1·:~s :..ic3t2.,J.t :1et plnn c:i1 bij vel.doende deelnotJC cc~·:. 
gezur.:s'."l2.:i.jk etentje te orp.:o.niseren dat rerst n2. terug
keer in Den Haap- (ulr.;. 20,00 uur) zal ula2.tshebben, 
Deefrn:rn:e hi0raan stant dus gehe· l vrij': 
Spelers en suppoë'ters, eventueel met hun dc.r,K s, dienen 
sich voor deelnnme a2.n deze ma.~.ltijd op te geven bij 
dhr. L. de Boer, tel. 66.86.69 echter uitslui.tem! :>..s. 
V;·ijcl.agavond tussen 21 • 00 uur en 22. 00 uur. De buskosten 
zijn voor rekening van de vereniging. De kosten voor 
het etentje worden geraar:id op plm. fl. 7,.50 per per:=oon. 
Deze reis is uitsluitend bedoeld voor senior-leden, c.q.: 
donateurs. f;antal beschikbo.re ple.'.\tsen in autobus _5t,. 
De uitgenodigde spelers zijn: C,v.d. Beek, H. Dietz, 
J. van Bijk, W. van Eyden, H. Haket, G. Halleen, W. Himsen, 
L. Hendrichs, H. Jacobs, IL Kemper, G. Ke'l,.permah, · 
J. v.d. Kni'.ap, H. Nieuwenhoven, J. 2ns, L. Riemen, :,, · 
Roodbol, H. Rooduyn, W. ;Jtoové, '"!. Venc1erbos, G. Verhaé'.r, 
W. Verheul en ;'!,, de Wa'.lrt. · · 
Rekening moet worden 1rnhouden met roulering van spelers. 
f,fschrijvingen vóór Vrijda/Iavond a.s. 21,00 uur bij cl.hr. 
L. cl.e Boer, tel. 66.86.b9, 

Jï;.C.O. 
• D E S P O ] T D ~ G . 

Wat vroeger dan gewoonlijk wordt é'.. s. zondae: cle jaárlijksé'' 
sportdag gehouden. Dat deze sportdag inderdnc::.d een v-:1.ste. ' 
jaarlijkse traditie is, zullen vele junioren en vooral pu
pillen misschien niet weten, want juist de· lnectste jaren.is 
dit evenement herhaaldelijk in de letterlijke zin van het 
woord in het w,;tter gevallen. ïc:aar we hebb0n de afgelopen ___ _ 
weken met onze tournooien zoveel geluk gehad, dat we ook vo 
zondag a.s. goede rnoed hebben. · .. , :. . . .. · 
Deelnam(; aim de wedstrijden staat open-'\foor alle. junio:r§n ç,1 
pupillen·. Inschrijving gebeurt zondap.micldo.g vóór het begin 
van het programma. _ . 
Senioren, donateurs, ouders en andere belangstellenden zijn 
van harte t-relkom. 
De deelnemers zijn ingedeeid in de volgende_ groepen: 
Groep A: Lens 1 ' 
Groep B: Lens 5 
Groep C: Lens 7 
Groep D: Lens 10 

2 en 

en 6 
en 8 

en 11 

3 Gr~ep E: Lens 12 en 13 

Groe-p F :· Lens· 14, 15.·en 11 

Groep G: · Lens P1 en P2 

· Groep H: Lens P3 en P4 



;:-~OEP I; (1.e volgende 1sJ.pillen: .C"l'" . ..,d.,,-i.ar-.±.,1-fjl~ .. j .,;·~si3elrr.an, 

t"'ssselman, L.Casander, P.van
0
Pombur6 , B,d.e Haas, B. Hoef-

1agel, J,Janmaat, P.v.d.Steèn;>i'é.Teunis, C.Versseput, R. 

Tinkesteijn, C.Visser, L.v,d.r,:eer, P.B0oms, J.Eeyers, R~ 

fieershoek, C. Lustenhouw.er, J .Hel vensteyn, re:. Delsa.sso, J; de 

Tries, J.de Zwart, J.van Rijn, T.van Rijn, R. van Nunspeet, 

}rog)?_l_;, de volgende pupillen: :, , Borst, P. Raayrnakers, R. de 

Tries, J. Th.ICeetmo.n, B.Schutte, L. Verspaandonk, J .van Rossur1, 

.,Hilderink, S,v,d.Vegt, G, Colpa, J,Duyyesteyn, G.vo.n 

~rdene, R.Stro.atman, .'i.,v.d,Steen, ;,,Janssen, G.dc Greef, 

~. :,bspoel, H .Goedhuis, ll. Wüstefeld, P. fü,railton, C .Bakker, 

?.li;acco, C.Ernst, P.Ear.iilton. 
,foet je niet bij welk elft0,l je he ort? Hindert niet, komt 

zondag wel terecht. Hoor je niet bij een elftal en sta je 

ook niet bij g:~oep I of J (wat· met verschillende nieuwelingen 

l1et 13eval kan zijn) , geeft ook niet, want je wordt dan wel 

in een geschikte groep ingedeeld, Ook jongens, rlie nog 

geen lid zijn, :üjn" welkom .. 

DENK Orti HET VOLGENDE: 
De wedstrijden beginnen om half een. De inschrijving sluit 

voo·c de junioren ·om kviart over. twaalf en voor de pupillen 

om twaalf uur. Wie daarna komt, is beslist te laat, 

De inschrijving wprdt verzor17d door de leider van je groep. 

rilelcl je dus allereerst bij hem. Beho.lve voetbaluitrusting 

heb. je ook gymno.stiekschoenen hodig, Onthoud zelf het 

kleedlok1,.éil wao.r je moet zijn,. 
De spelen zullen tot or:,streeks . .4 uur duren, Het sekretari

aat heeft clan nog wel even de tijd nodig voor het reken-

werk, zodat de prijsuitreiking tegen vijf uur zal plaats

vinden. Om de tijd te korten zal een volleybalwedstrijd 

tussen spelers uit de ;, en B groep worden gespeeld. 

H.H.LEIDERS: i.v.nï. dè inschrijving en een beslist nood

zakelijke instruktie wordt U verzocht uiterlijk om kvmr:t 

voor twaalf o.anwezig te zijn en U bij aankomst bij het 

sekreto.riaat te vervoegèn. · 

'. '"\ . ' 
; 1 



HET PROGR,·,n/J; .• 
Groep h - G2-L1 en 2 
LEIDER: Br. Theoticus 

1 Verspringen · · 
2 Series 100 m. 
3 Doelschieten 
4 Baldribbelen -
5 Hinkst2.psprong 
6 Halve finale 100 m. 
7 ·Hoopspringen 
8 Inwerpen 
9 Kogelstoten 

1 0 Doel koppen 
11 Finale 100 m 
12 800 m. 

VOLLEYBLL. 
Groep C. -G2-L4 
Leider: Dhr. i.. Blok 

1 Doelschieten 
2 Baldribbelen 
3 Series 80 m. 
4 Kogelstoten 
5 Verspringen 
6 _Inwerpen 
7 Halve finales 80 m. 
8 Doelschieten 
9 Finale 80 m. 

10 400 m. 
11 Hoogspringen 
12 Hinkstapsprong 

' Groep E. - G2-L6 
Leider: Dhren G.v.d.Velde 

J. Schouw 
1 Series 60 m. · 
2 Doeltral1pen 
3 Verspringen 
4 Doelschieten 
5 Baldribbelen 
6 Paalschieten 
7 Halve finale 60 m. 
8 Hoogspringen 
9 Inwerpen 

10 Hinkstapspróng 
11 Finalè 60 m. 
12 400 m. 

Groep B - G2 -13 · 
Leider: Dhr. ~.Janssen. 

1 Series 80 m. 
2 Verspringen 
3 Doelschieten 
~. Baldribbelen 
5
6 

Kogelstoten 
Hnlve finale 80 m. 

7 Hoogsprinpen 
8 Inwerpen 
9 H~nkstapsprong 

10 Finale 80 m. 
11 Doelkoppen 
12 Goo m. 

VOLLEYB;".L. 

Groep D - G2-L5 
Leider: Dhr. J. Borsboom 
-1 DoelkoPpen 
2 Series· 80 m. 

-3 Verspringen 
~- Doelschieten 
5
6 

Baldribbelen 
Paal schieten 

7 Halve finales 80 m. 
8 Hoogspringen 
9 Inwer·pen ·.· 

1 O Hinkst2.psprong 
11 Finale 80 m. 
1 2 4-00 m. 

Groep F - G1-L3 
·Leider: Dhren·C; Kras en 

L.v. Hulst 
1 Baldribbelen 
2 Imi-erpen 
3 Series 60 i11. 

4 Doelkoppen 
5 200 m. 
6 Schijfschieten 
7 Doelschieten 
8 Verspringen 
9 Halve finale 60 m. 

1 0 Paal schieten 
11 Hoogspringen· 
12 Finales 60 m. 



~ir·ocp f:::" - G 1 - Lit_ · 
Geider: Dhren : . . v, Gastel 

L, Pinkse 
1 Hoog:springen 
2 Series 60 m. 
3 Paalschieten 
4 Inwerpen 
.5 .50 m. --koprol 
6 V t::·r s:-,rin:'7en · 
7 Halve finales 60 1;. 

8 Doelschie-ten 
9 Baldribbelen 
0 DoelkÓppen 
1 Finale . 60 n. 
2 :~fstandschieten · 

Groep T ~ G1 - 16 
Leider: Dhr. G,v.d.Steen 

1 .50 m. koprol 
2 Hooit spring:en 
3 Inwerpen 
4 Series 60 r,1. 
.5 Paë.:lschieten· 
6 i,fst·andschieten 
7 Halve fin, 60 m. 
8 Baldribbelen 
9 Séhijfschieten 

10 Verspringen 
11 Finales bO m. 
12 Doelschieten 

1 Series 60 m. 
2 .50 m. Koprol 
3 Pc12lschiëteri 
4 Hoogspringen 
.5 Verspringen 
G Halve finales Go "a. 
7 Schijfschieten 
8 .".fstandschieten · 
9 Baldribbelen 

10 Doelschieten 
11 Finale Go m. 
12 'rn~ierpen 

,_, -
Groep J - G1-L4 en .5 
Lt.ider: Dhr. P. Jufferman s_ 

1 ;',fstand schieten 
2-l-loogspringen 

· 3 Series Go m. 
L~ Paal schieten 
5 Inwerpen 
6 50 m. koprol 
7 Verspringen· 
8 Halve fin. Go m •. 
9 Doelschi0ten 

10 Baldribbelen 
H Finales Go m. 
12 Schijfschieten · 

. .. 
":;· . 

rf.:EDEDELINGEN. .. . . , , 

Hoogspringen: 
Verspringen ·: 

telkens mag één foutsprong worden overgesprongp: 
er wordt drier.iaal gesprongen. De beste 
spronp telt. Fout sprongen tellen als 0; Wie 
alle drie de sprongen fout heeft, mag nog 
éénmaal overspringen. 

Hinkstapsprong: als verspringen. 
Inwerpen: men krijgt 3 beurten, waervan de beste telt. 

Een foutieve worp mag éénmaal worden overgedaan, 
Kogelstoten: als inwerpen. · 
Baldribbelen: .5 paaltjes op 1 meter afstand van elkaar. 

De snelste van de 2 beurt en telt. Het over
slaan van een paaltje levert 5 strafsecon
den op. 

.. 



Doelschieten: dit gebeurt vanaf de penalty_s_t~i~P-·~~~~~ 
De punten is hiernaast aan- ! 10 ! -5 ' 10 

gegeven. Paal en lat zijn O. Stuit de bal 8 3 8 
van de lat terug dan mag worden overge- 2 1 2 
schoten, 
Doelkoppen: men mag de bal zelf opgooien 
achter een voor het doel gespannen touw, 
dat niet mag worden aabgeraakt, ook niet 
na de.kopstoot. Puntentelling als hier
naast. Overigens als doelschieten. 

10 7 ! 10 
6 ! 3 6 
2 ! 1 2 

Paalschieten: 5 paaltjes naast elkaar op onderlinge afstand 
van 50 cm. Er wordt geschoten vanaf een lijn op 11 m afstand. 
Het raken van het middelste paaltje levert 5 punten op, de 
ruimte aan weerskanten daarvan 4, de 1 2 3 4 5 4 3 2 1 
twee volgende paaltjes 3, de ruimte tus-j 1 
ssen deze en de buitenste paaltjes 2 ! ! 
punten en de bui.tenste paaltjes zelf 1 punt. Gaat de bal tus
sen 2 paaltjes door en raakt hij daarbij een .paaltje, dan· 
wordt in het voordeel van de schutter gerekend. 
Bi,j doelschieten, doelkoppen en paalschieten krijgt men 3 
beurten waarvan het resultaat wordt samengeteld, 
Afstandschieten: Tussen 2 lijnen moet de bal geschoten worden 
en wel 15 m. 15 m. geeft 10 punten, 14 m. 9 punten en zo voor 
iedere meter minder een pUnt minder. 5 men minder is 0,. 
Drie beurten, totaal telt. 
SCHIJFSCHIETEN: De schijf is op het veld aangebracht met kalk 
lijnen. Er wordt geschoten vanaf een lijn op 11 m afstand van 
de roos. Blijft de bal op de roos liggen dan krijgt men 5 pun 
ten. Om de roos qeen zijn 4 cirkels getrokken, die van binnen 
naar buiten 4,3, 2 en 1 pt. opleveren, indien de bal daarin 
blijft liggen. De lijnen behoren bij het hoogste vak. Er mag 
eenmaal worden proefgeschoten, Daarna 3 beurten, waarvan het 
resultaat wordt samengeteld. · . · . . · 
50 m koprol: De deelnemers lopen op een 25-meterbáan; die 
heen en·terug moet worden gelopen. -Bij vlaggen op 1o·en 20 m. 
van de· start moet zowel heen als terug een koprol worden 
gemaakt. '· 
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-------------------------------------. ---------------------Lens' Zakagenda. 
Vr: 25 juni: Géén training. 
Za: 26 juni: V.V.P.-toernooi; Lens' Pupillentoernooi, 
Zo: 27 juni: 4 Juniorenelfta1len naar Veghel; Den ~oorn-
Ma: 28 juni: Juniorentraining, (toernooi, 
Di: 29 jlïni: Juniorentraining, 
Wo: 30 juni: Pupillentraining. 
Do: 1 juli: Volleybal voor•B-klassers, . 
============::::===============================·===-===·======= 

__ OFc..c' F'-"I'-'-C=IE_E-'L=, .• , · 
In ballotage: 

. No,4 C,M.,~.Ernst 
No,5 J .l'i.de Swart 
No.6 M.J.Ooms 
No.7 :,.H.van Duin 
No" 8 :, ,N. van Niel 

. No,9 :, ,G.-H.Lutterman 
,, No.10 P.Th.J,!11,Hamilton 

No, 11 C .J ,i,:.Bakker 
No,12. H.G.M,van ~ndel 
No,13 W,J.H.de Hilster 

9-8-1955 
22-10-1953 
2-.6-j928 

23- 3-19 30 
14- 5-1949 

3-1-1941 
30-6-1956 
25-10-1954 

4- 1-1954-
7- 8-1955 

Heren Sekretarissen :. . 

Van Speykstraat 64 
Loevesteinlaan 829 
Middenstede 133 
i•'1iddenstede 1 31 
Oosterhesselenstr; 85 
Pippelingstraat 91 ~ 
Valkenboslaan 268 
Newtonplein 28 ~ 
Melis Stokeiaan 1 846 · 
Beeklaan 222 

In verband met de voorbereidingen van de algemene vergade
ring verzoeken wij de sekretarissen van de diverse kommis
sïes ·nun jaarverslag vóór 15 juli te zenden a1;1n het Sekre
tariaat Mezenlaan 43. E.Sarolea, 

De jaarvergadering. 
Het·bestuur heeft er·naar gestreefd de algemene vergade
ring in de maand juli.te doen plaatsvinden; De vele voor
bereidingen, speciaal op financieel gebied, m2ken het ech
ter onmogelijk dit plan te verwezenlijken, zodat kort voor 
het begin van de nieuwe kompetitie de jaarvergadering zal 

worden gehouden,·, · E.Sar~lea. 

Om de Utopia-beker. 
-···.Met onze· veront schuldiging~n voor .het verlate nieuws 

geven wij U nog- de uitslag vçtp de wedst"rijd, die het 
Utopiaelftal speelde op 5 juni tegen het 4e eiftal van 
Lens. · 



Zoals velen reeds verwachtten, won Lens 5 deze op zeer 
hoog peil stal:nde wedstrijd met .4--2, Ruststand was 3-1. 
Dat deze overwinning verdiend was behoeft geen betoog. 
Bij het vierde speelde gastspelèr Tinus Zilfhout een 
goede partij; het r,,ocht. echter niet baten. 
Door deze fraaie prestatie van het vierde hebben zij 
tot nog toe het beste resulta?t tegen het 5e om de 
Utopiabéker weten te behalen. Evënals vorige keer floot 
de Hr.v.d,Velde op de hem bekende.wijze. · 
J\lleen Lens 1 t/m 3 maken nog een aardi3;e kans· om Lens 4 
van de leidende plaats te verdringen. 

;.v .D. ·· 
Tournooi-uitslagen SENIOREN. 
Dongen-Lens 0-0 
Vèerse Boys - Lens 
E.J.S. - Lens 1-0 

.. 1-0 . VERSL.",G EN : en 
COMI•'iENT,',HEN ontbreken! 

=========·=================.============================-
W,\T OPVIEL BIJ DE SPORTD.~G: 

-dat het dit jaar niet regende; 
-dat er zoveel ;',-klassers op het veld waren; 
'.:.dat er maar drie meededen; 
-dat de enige die met doel.schieten drie tienen schoot 
~een ••.•• keeper was, nl.· Bas. v,d,Lans, dïe ·daarrrfee 
alle voorhoedespelers een_ le.sje gaf; · 

-da,t trouwens dit jaar de keepers - veelal laag geklas.
seerd bij de sportdag .- g.oed vo.Qr, d_e dag kwm:1en :· Theo · 
Booms en Peter de Haán werden eerste, René van Berlo 

·tweede; Paul Ji,;iltenburg derde; · -- , , 
·-dat het hoogspringen veel op touwklimmen leek; . 
·-dat met verspringen de besten waren Ha.ns Mesker en ••••• 

"C-klassertje" Ton van Essen, die allèbei 5.40m sprongen; 
-dat ·Kees van Egmond met ingoo:LeJJ _25. m. haalde; 
-dat deze orestatie alleen werd verbeterd door een andere 
C-klasser~ nl. Peter de Jongh, die tot--26 netel" kwam; 

-dat Peter dan. ook van alle eerste prijsvrinnaars de grootst, 
voorsprong had op zijn mededingers, nl. 20 punten; _ 

-dat Henk Suykerbuyk de bestë baldribbelaar bleek en· slecht: 
8~6-sec. nodig had; · . · . · · 

-dat dit maar ·1 /1 O sec. minder was dan de tijd van Joop Cobl 
en dat.diens broer Frans met 9.- sec. derde werd, ex aequo 
met Kees van Deelen én Kees Grimberg~n, ··· · •······ ....... . 

-dat deze laatste reeds een nationale vermaardheid op dit g, 
bied., heeft verworven door vorig jaar he't n'ë.tiohaIEê!'''kampioe1 
schap in Tilburg op zijn naam te brenrc-en; 

-dat Joop Cobben op zes nummers eerste werd; · 



-dat Hennie Hassing maar liefst negen nummers op zijn 

naam bracht, wàarbij nàtuurlijk wel meetelt; dat zijn 

groep. erg klein was; · : . 
-dat de hoogste'sprong (1.70ml èn de verste 11.12 m 

( ja, hinkstap natuurlijk) op naam van Joop C0ö0en sta~g1. 

VOLLEYBAL voor Lens 5 en 6. 

Volleyballiefhebbers uit Letis 5 en 6·kunnen-donderdag 

1 juli op, ons_ veld te):'~Cht cira volleybal. te ~P?len. Naar 

gelang het aantal worden twee cif drie· teams geformeerd, 

zodat ieàereen aan bod komt. We beginnen om 7 .- uur en 

gaan -door zolang er liefhebberij voór_.., :j.s. l,ls blijkt, 

dat hiervoor bel~ngstelling bestaat, kunnen we in de 

zomermaanden wekelijks gelegenheid voor volleybal geven; 

waarbij ook de andere leeftijdsgroepen een beurt 

kunnen krijgen. 

L"t~NS.iunioren na1>_r· VEGHEL. 
Met vier juniorenelftallen·, Lens 1 , 5, 1 0 en 11 , gaan we 

zondag per autobus een trip maken naar Brabant, waar we 

in Veghel voetballen te·gen de vereniging Blauw-Geel . 

·( 3° klasser)-, behalve .ons '?erste, dat· al"s tegènsta"t1der ·_ 

Rhode, eveneen-s derde klasser, !cri jgt, omdat Blauw Geel• 

geen geschik:t ,,-elftal beschikbaar heeft. · 

·Na de wedsr-tijden gaan we, bij goed weer, even afspoelei:i 

irr èen zwembad ( Uden of St. Oedenrode) en dan:· komen we· 

omstreeks 7.- uur weer in 'Den Haag terug, Vanzelfsprekend 

hangt dit •tijdstip ook af.·van het weer. 
Tot teleurstelling van de langslapers moeten wij mede

delen, dat we al om half negen vertrekken. f.lle ·spelers 

worden om half acht verwacht in ons klub-gebouw, waar de 

· H,Mis wordt opgedrq_gen. He.t. is wel noodzakelijk, dat er 

voor een flink portie,móndvoorraad wordt gezqrgd. Voor 

wie verhinderd is of het te vroeg of te ver vindt, geldt: 

:,FSCHRTJVEN vrijdagavond tussen 6. 30 en 7. 3.0 uur hij dhr. 

i,.van Gastel, -tel, 33.99,00. 
De op~tellingen zijn als volgt: ... 

LENS 1 . : ;~.v. d~Leeuw, W. Verbarendse, D. v.d. Steen, P .Schouten, 

H.Mesker,C.v.Egmond,F.deZwart,J,Engiebert,F,Mes

ker, C. v .Baal, J ;Heins; Res. : J .-Verhaa.r 
Leider: Dhr. ft. van Gastel. . 

LENS 5: R.Bruggemo.ns,Th,Bruins,H.Verheugd,~.Fortman, 
H.Rothkrans,F.v,Boheemen,R,Eykelhof,Th.Brochard, 

J.Cobben,H.Brandenburg,D.Brandenbu,g. 
Leider_!. Dhr. c;v.d;Beek. .· . ·. 



LENS 1 O: · W; Kou~enhoven, P. :v.. d. :,ar, J_,c·olpa, H; Stevéns, · 
D,Holt,P,deJongh, T,Hop,G.de Hciogd·,E,Bakkers, 

. J;Fretz,W.Keetman. Leide.r: Dhr.··J.Borsboom. 
LENS 11 ·;_ R. v .Berló, J .Schouw, C ,Gr'imb.ergen,B ,Lustenhouwer·, 

B ,Kool, H .Overbeek,B ,Hoógeveen, Th.Hoefnagel, ·· · · 
P .Murkes, H ,Bij sterveld, ! •• Bilderbeek. 
Leider: Dhr. P. Huis. . · 

HET V.V. P. - TOURNOOI OP ZJ', TERD,',G 2 6 .juni •. 

Lens 6,, 10 en 11 nemen zaterdag.deel aan het V.V.P,-
tournooi. Het programma is a-ls volgt: · · 
J,fdeling 1 - veld 1 Afdeling 2 - veld 2 
.:::C...:."".:.:k:l.:::a:..::s:..::s:..::e_., __ --=L:..::e.:.:n=-=s'---'-1...;;0_· 13..;kla s se ;_ Lens 6 

1 ; 25 Ra va-Lens 
2;40 Lens-VNL 
3:30 Lens-OSC 
4.20 VVP -Lens 

1 ;25 
2; 15 
3;05 
3.55 · 

Lens-Quick Steps 
Rava-Le_ns 
\TNL -Lens 
VVP- Lens_. 

f,fdeling 3: - veld 3 De opstell~ngen: ·' . C.,.klasse .. 

1 ·; 25 Lens 
2; 15 osc 
3" 05 . HDV 
3.55 ,.J:J:P$V ......... , 

Lens 11 

VVP 
- Lens 
- Leris 
- Lens 

LENS 6: H.Egberts,T.Heerschop, 
J;Nuyen,H.Suykerbuyk, 
J. 1/lelling, R. v .Bohècimen, 
C. v. Velzen,{,. Korte kaas, .. 

;, , Janssen, J .Webbers, C. Vervaart • 
-Res.: J,deJongh,H.Haé!sing. 
Leider: Dhr. ,\.Janssen, 

LENS 10: als op zondag ·en LENS 11: eveneens als op zóndag. 

De ·:wedstrijden duren 2x1 O minuten. Bij gelijk eindigen 
beslist het doelgemiddelde. SüiiENKOMST voor alle elftallen: 
12,50 uur•ingang Rava.e.VVP-terrein, · · 
f,fschri,jvihgén: Vrijdagavond tussen half zeven ·en half. acht 
bij Dhr. :,.v.Gastel. Tel. 33,99,00, Infonnaties over het al 
of niét doorgaan zaterdagmo:rge"Q. t1,lssei;i 11. 30 en 12. 00 tel. 
33,99,00. · . 

HET .DJ~N HOORN-TOURNOOI OP ZOND:,G 27 .juni. 
Lens-12 neemt deel aan het Den Hoorn - toernooi. 
Het programr.1a is als. volgt: · · · 
Veld 2: 12,20 Lens.- Rava , 

1 3;,40 Lens " Den Hoorn 
15;00 Lens~ OSC ...•.. 
15, 40 Quick Steps ~- Lens . 
16. 40 Oranje Blauw :- ~ei-}:3.· 



O?ST:~LLIN.G: 
Lens 12: B.v.d.Lans,i',.Tinnenbroek,P.de Vries,G.Bruinsma, 

F.van Bagg:um,L.de Jongh,H.v.Hulst,L.Huis,H.Eg

gers,J\ï,de Wit,L.v.d.Velcle,ri.es.: G.v.d.Velde, 

Leider: Dhr.C.Nieuwenhuizen.Samerikomst:· 11.00 uur_ 

Loevesteinlàan hoek lîengëlolaa.n. · · --

De wedstrijden duren 2x 8 minuten. · ·- - ·. --~ . 

Bi_j p;elijlc eindigen beslist het doelger.üddelde. 

;",FSCHRIJVINGEN: vrijdagavond tussen half zeven en half acht 

· bij Dhr.::..van Gastel, tel. 33.99,oó. _ -

Bij twijfelachtige weersomstandigheden informaties over het· 

al of•niet doorgaan bij Dhr.P.Epskc.mo zondo.i;:morgen tussen 

tien en half elf, tel.: 67,22.70. 
-------------·------

HET ONDCRLI~1G PUPILLENTO}~ ''.NOCI: 

Zaterdag hou.den we het ecrste·onderlinge pupillentoernooi 

(P. 1 t-/m 4) • _ . _ _ . 

Het prcé'.:rarr.l''.D. is nls volgt: Beginstand: 

1-. 30 uur P 3 - P 4 0 - 1 
2 ; 0 5 uur P 1 - P 2 · 0 - 1 

2 • 45 uur P 1 - P 3 o 2 

3.~o uur r·2 - P 4 o - 2 
~,. 00 uur P 2 P 3 0 -· 1. 

4. 30 uur' P 1 P. 4 0 - 3 
-- -
Dé wedstrijden duren 2 x 15 minuten. De opstellingen: 

·-· 

Lens P '1 : ( Gebouw 1 - lokaal 3 ). : 
P .deHaan, L .Egberts, R.Hoefnágel, P .Heerema, c ·.schrover ,G. v: d. 

Velde, P. Hop, T .Resodihardjo, F .Cobl;)en·, J .Disseldorp; _ - · 

H.Lieffering. Leider: Dhr. ;,,:van Gastel. · .. 

Lens P 2: · (Gebouw 1 · - loka.21 (.): · 
R.Bos ,H. v .Berlo, H .Rimmelzwaan, ;~. Jungschläger ,K.Bloks, 

C.Stapel,F.Disseldorp,W.Englebert,B.Klein-Breteler, P. 

Verhesen,P.van Doeveren.Res.J:de Zwart. Leider: • 

Lens P 3: ( gebouw 1 .:. lokaal 5) : 

Th.Booml;l, J.v.d.Ende,P.1-Ieynen,G.Trornmelen;F.de KJ,.eyn, J. 

Keetman,R.Kooke,H.Wouters,R.v.d.Horst,H.v.Darn,C.Blöin • 

. L.eider: Dhr. J .v.d.Knaáp. · 

Lens P 4: ( 
F.Teunissen, R.Wouters, C,Groen,E.v.Doelen,W.v,d.Harn, 

H ;Schwab, H. Pechler ,F ~ Veeren, F .de Vos, Th. v .d .;,ardweg;, 

B.v.Gorkum. Leider: Dhr. G, Kernperman. 
;,FSCI-EUJVINGEN: Vrijdagavond tussen half· zeven en half 

acht bij Dhr. : .. van Gastel tel. '.33.99.00. 



G:,:,T. HET DOO'.î? Informaties over het al of ni€t doorgaan 
van het Onderlinge Pupillen-toernooi zaterdag~morgen · 
tussen half·twaàlf en twaalf uur bij Dhr. i,. van Gastel 
telefoon 33.99.00. 
Nagekomen verslagen Junioren-toernooien: 
Het Lens B-klasse - toernooi. 
In afdeling I streden slechts 4 ploegen om de prijzen. 
Door een misverstand liet Rava verstek gaan. Lens speelde 
gelijk (1-1) tegen Donk, won van RVC (2-1); niaar verloor 
van Spartaan ( 1-0), dat ongeslagen met de eerste prijs 
ging strijken. Daar Donk met 4-0 van RVC won, kon het dänkzi 
betere doelcijfe· ·s met de 2e prijs. naar Gouda teruggaan, 
In Afdeling II was Lens heer .en meester, :,chtereenvolgens 
werden Spartaan ( 1-0) , :,DS ( 1-0) , Duno ( 3-0) en Donk ( 4-0) 
verslagen. f,DS dat ·verder ook zeer schotväardig bleek (tegen 
Spartaan zelfs 6-0) werd.in deze poule 2e. · · 
Eindstanden: Spartaan 1 20 3 - 6 5-2 Lens 4~8 9-0 

Donk 3 3 · 7-4 :,DS 4-6 11-1 
Lens 3 - 3 3-3 .. Spartaan' 20 ~,-3 4-9 
RVÇ 3 - 0 1-7 Donk 4-2 1-7 

He't BL,'.UW• Zwart toernooi. 
Duno 4-1 3:-11 

Lens 2, dat in de steek gelaten werd door twee"kameraden" en 
dat çioor alle andere toernooien ook niet gecompleté.erd kon 
wördèn, heeft met tien man spelend een fraaie prestatie gele
verd door in dit toernooi de derde prijs te behalen. Er werd 
geen enkele weds~rijd.verloren. Na een 0-0 gelijk ·spel tegen 
Blauw Zwart volgden overwinningen op Vredenburch (1-0) en· 
LVSJ (4-1). Ook Blami Zwart won zijn twee vol,gende :wedstrijdE 
zodat Lenz en Blauw Zwart gelijk 0eindigden, ieder met 5 puntE 
en met dezelfde dqelcijfers: 5-1. Strafschoppen moesten dus 
beslissen en deze beslissing .vi·elen in het voordeel van Blam 
Zwart uit, zodat Lens de strijd om de derde en v:i:er'de plaats 
moest aanbinden met Wilhelmus, Het werd een duidelijke 4 - 0 
overwinning voor ons tiental. Bravo jongens! 

SPORTTOTO. 
Volledige rust in deze sector. Aan alie ~oolers van het-afge
lopen seizoen'is de nieuwe registratie-kaart toegezonden, Op 
ongeveer 22 augustus zal het nieuwe seizoen· stárten. Daar all 
werkzaamheden. niet tegelijk kmnen, verzoeken wij. U betreffenc 
kaart zo spoedig mogelijk öp de welbekende adressen in te le1 
ren voorzover dit nog niet :i.s gebeurd. Het voor U bestem~e gE 
deelte zal U tezamen met.het eerste formulier en circulaire 
tijdig worden toegezonden. . ' TOTO-SEKRET !,RL'c,i T. 



DE LENS REVUE. 

Weekblad van.de H.K.V.V."'"Lenit: en Snel" 

Onder ,redakt.ie van :P-.J3ur6houwt en F. van Dijk, 

· 3Bste Jaargang No. 4~, 30 juni 19 6.5 

-----------------------------------------------------=-~-
Lens' Zakagenda. 

W6: 30 juni: Pupill entrainin.;:. 

Do: 1 juli: Volleybal Lens 5 en 6. 
Vr: 2 juli: Géén trainin~:· 
Za: 3 juli: Onclerling.e toernooien voor Lens 10,11,12 

en 13 en Pupillen. 

Zo: ' •t juli: Blauw-Zwart~toerrioq;i._J.,_ens 1 jun. 

f{a: .5 juli: Klubavond. C 

Di: 6 juli:· Géén training. 
. :~ 

Wo: 7 juli: Geén training, 

OFFICIEEL. 
Beeklaan 222 

No.13 W.J.H.de Hilst.er 7-8-1955 

/----~-~--~---,----'-"------------
V~'.J.B.I~-~: 
Tot Gnze vreu;·de kunnen wij ·u kennis ~éven vé\n het· huwe:' 

lijk van Hans··'Brusse), (lid van de elftalRonn1,issie) met 

Ifo_j. I!iildred Meuleman ._ .. De burgerlij:ke_ volt:rekkinr.; vindt 

pl'aats op het stadhuis op zaterdag 3 juli a. s:; .. 

/ De kerkeli,jke inzegening. oeschie.dt om half elf in de ka

pel van "den tforiaburëh" (klocstèr aan de Troëlstrakade 

787). Receptie van f6.~- uur tot 17,30 uur in het Co.rner

house; Lfüm van I eerdervoort 209. 
We wensen het paar heel veel geluk en een mooie daG, 

De Lens' Tons.corersli~st. · 

De k01npetitie 196~-~19 5 behoort voor Lens weer tot het 

verleden. Zoals U weet, is er bij onze verenigin6 een 

topscorerslijst bije;ehouden voor de acht seniorenelftal;,;. 

len. I:r is veel, héél vet;!l op net vijandelijke doel ge;;. 

·schoten, Niet ieder schot was prijs.(GelukkiS niet); 

•Wil Verheul leek onaantastbaar, doch een enorme eind

snrint van Frans Wubben deed het beeld ve:canderen; 

·· Hier voi6t de eindstand: , . · 

· ·1 • Frans Wubben 19 pnt,,, ,. 2. Wil Verheul 17. pnt~ . 

3. Wim Burghouwt' 14·pnt. 4e en .5e een ced·eelde plaats 

dus voor Koos Ras en Jos Witting ieder me.t 1 ·3: pnt .• 

6 en 7 Theo van Kleef en J.Drost ieder met 1î pnt.· · · 

9, 10 en 11 Hans Veldink, G.Looyestein en J,Ho1t iedêr 

8 pnt. 



Hiertussen staat nog Wil v/d Eyden op de Bste plaats met 
9 pnt. · .. .,. 
6 Punten verzamelden Hans Zoet.,H.v.Westirig en Jos Jacer. 
Dit zijn dan zo'n beetje de "top" topscorers. 
Voor de eerste plaats staat een beker ter beschikkin~·. · 
Deze· beker zal op het eerstvolrende Lensfeest officieel ,.. 
worden overhandigd aan- Frans Wubben. Ook voor Wil Ver
heul, de langduri;:'.e topscorerslijs:taanvoerder, li~:t een 
aardigheidje· ter beschikking. . ' ,. • 
Wacht~n we dus op een feestavonc.L •. v.D.: 

::::=======· ·================== ,., ==:::======· =================== 

Het Onderlihf! ·Pupillentoernoof;· · 

Slechts één keer is zaterdag een ·elftal erin reslaagd met 
behulp van de beginvoorsprong, van .een ho~er elftal te wih
nerr;·-Dat -felukte n., l, -P-4, ,· da,t in de eerste we;dsj:;_rijd _ van 
het toernooi P ·3·bedwong. Verder dwong p.:2 het e.erste een 
gelijkspel af, terwijl P 3 .tegèri _p __ ? _g~lijkspeelde. Een 
m0l'l5!_t,roverwinning · boekte .. P .. J .9P, P. 3, . .dat ZCl . .roed beF:011 
door al in de eerste minuut de score van- 2-0 op 3-0 te 
brengé11.'Het werd •.•.. · •.... 3-9_.,. 
De- eiri'c.1.stand: 1: P· 1 . .5 punten. 

· 2. P 2 4 punten. 

: ' 

· 3. P 4 
4. P 3·, 

2. punten: 
1 punt. 

.. 

Le-ris 12 in. l{et Den Hoorn-toernooi. . . ,· 
Geen prijzen·, we,1 een fijne voetbal-midd_'ag. Dat was het .. 
resultaat van het door Den Hoorn georgan_:i,seerde toe:r'noói 
voor C-klassers. . · · · - ' · 
Het heeft .er. to"'t aan de laatste wed.strijd _wel in ge:ieten, 
zelfs de kans op de hoorste plaats._Ma_ar in plaats van de
ze laatste wedstrijd met minimaal -~~9 :te winnen;· ging Lei:is 
12 met 1-0 ten onder .tegen Oranje Blauw. Hierdoor bleef "äl
le_en, .de !,':ar:is op een d·erde plaats, waarvoor strafschop,:ien 
met ... çlatzelfde Oranje Blauw moesten worden genomen. Hoewel 
Pránje--Bläuw maar een van de drie strafschoppen wist te · 
benut_ten, was dat er altijd nog één meer dan Lens. er maak
te. S"chande !! Zo bleef er voor ons de vierde plaats over. 
Den Hoorn legde beslag op de 1e plaats na strafschoppen met 
O.S.C. De verder uitslagen van Lens 12 waren een 1-0 over
winning op R,lVA; 0-0 tegen Den Hoorn en Quick Steps en 1-1 
tegen O.S.C .• De doelpunten werden gemaakt docr Lex Hui~ en 

Leo v.d.Velde. Oranje .Blauw kreeg ook nog de sportiviteitspri 
uitgereikt. 

. . , 
.. G,N • 



Het Blauw Zwart :.-klasse toernooi, 

:.1s.la;tste.uit de reeks wor2Lt·zcmdág·het Blauw. Zwart

toernooi c~ehoud!m, .. y,,aár?-an ons· eerste juniorenelftal deel-

neemt, · · 
.' 

. Het_ pr. o6ranm::a in poule B: · 
12,35.uur Lens - H-.R.C. .. veld A· 

1 • t,:5 · ,;mr · B.o·cdenbur.€- - Lens . v,eld B 

'2. 55 uur · L·ens - B'1.auw 7-iwart :veld B. ~ ._ .; 

Om 3,50 uur spelen d·e nummers ~: van bèid..e poules en de 

nuni;;,ers 2 te~--en elkaar. 
Om ~-. 25 uur komen de nummers 1 en 3 vaii- 1:Îe•ide poules tegen 

elkaar uit. : 
Poule :, bestaat uit ;,lphense Boys, Blauw Zwart, D.l~.r-1. 

en Verburch. · 
Er worden in elk geva,l 4 wedstrijden gespeeld van 2 x 15 

minuten. Bij gelijk eindigèn beslissen 3 strafschoppen. 

Opstelling: .L. v ,d .Leeuw, W ;Vèrbarendse, J, Verhaar, P, 

Sd1 outen, H ,r.fesker, C. v .Egmond, R. deWi t, ;J. 

Englebert,F,Mesker,C,v.Baal,J.Heins. 

Res,: D.v.d,Ste!'ln,J.deWaart,·Leider Dhr. ,., 

van Gastel. Samenkomst: 11,30 op het 

Blauw-Zwart terrein. 

Hè;t 011.cierlinge C-klasse toernooi. 

Zaterdag wordt het. o"0derling toernooi voór Lens 1 0, 11, 

1 2 en 1 3 gehouden, · 
Het programma: -Be"'instand 

1 • 30. 
2,05 
2, 45 
3.20 
4;00 
4. 30 . 

12 - 13 
10 11 
1Ö 12 
11 - 1 3 
11 1 2 
10 - 13 

l. 

0 - 1 . 
0 1 
0 2 
0 - 2 
0 1 

· 0 -. 3 

.Opstelling 10 ': · W,Kotiwe'nhoven,P.v,d,;',ar,J·.colpa,H.Ste:ve:ns, 

D, Holt ,'P ,deJongh, T ,Hop ,G·,deHoogd ,E, 

Ba1<kers,J ,Fretz,W,Keetman.· Res. R.Fort-. 

man. Leider: Dhr. J. Bor.sboom, 

·opst'ellini±·t·1 •i1,v,Berlo, J,Schouw,G,Qr:j.mbergen,B;Lus- • 

tenhouwer ,B,KooJ,, H ,Ove:r'beek ,"B .:Hoogeveen, 

Th. Hoè.fJJ?-it~.:J.., l' .Murkes, J:-1 .B~ j s~erveJ:d, -'~. 
Bilderbeek, · 



Opstelling 12 B. v, d. Lans,;:,. Tinnenbroèk, P ;deVries,G. 
Bruinsma,F.v.Baggum,L.deJongh,H.v.Hulst, 
L.Huis, H ,Eggers ,M. deWit ,L. v. Velde. 
Leider: Dhr. G.v.d. Velde. 

Opstelling 13 C .Groen, G .Dui vesteyn; ;, • Jehee ,B. v, d. Sprong, 
i\.v,Essen,B,deVries,T,Jànssen, P;Klein
Breteler,R.v.Wassem,F.V,d,Berg,G.Vervaart. 
Leider: Dhr.~- Schouw, 

Onderling Pupillentoernooi. 

Zaterdag a.s. vindt een onderling pupillentoernooi pla~ts 
voor vier combinaties. · 
Het programma is als volgt: 1. 30 uur 

. 2.05 uur 

.2,45 uur 
3.20 uur 

,4.00 uur 
· t ;30 uur 

De .wedstrijden duren 2 ·x .. 15 minuten zondec· 
De elftallen wordén samengesteld uit: 

Le~s Il. (gebouw 2 lokäai'.3) 

~-~ - B 
C - D . . (' 
. .J. - u 

D - B 
B - C 
D· ' H 

rust. 

C. y-.d.,~ardweg,J .Asselman,R,;,~selman,: •• Borst, L.Cazander, 
P.v.Domburg,B.deHaas,B.Hoefnagel,J.Janmaat,P.v.d.Steen,' 
M. Teunis ,R. v ,d .Lely. Leider: Dhr. ;., v .Gastël. · . · 

Lens B. ( gebouw 2 . · lokaal ~-) 

C. Visser, R .deVrie s, E .Booms, P"Booms, L. v .tl.Meer, J .I"Ieyer~, 
J. Th. Keetman, H .Schutte, B .• réeershoek, J ,Hel venst_~yn., P. Ver-· 
sèhoor,C.Lustenhouwer,L.Verspaandonk, Leider: Dhr. 
G,Kemperman, 

Lens C • (aebouw 2 lokaal 5) 
. J. v ;Rossum,,~ .Hilderink, S. v, d. Vegt ,G. Col pa, J .Duyvestein, · 
G; v ,f,rdene ,B ,St:t.aatman, · M,D'esasso, J_.de·Zwart, R. v .~un.s._peet, 
J ,deVries,:?. v. d .Steen,;, ."Janssen; Leider: Dhr. P.Y.:pskamp. 

Lens D. ( gebouw 2 l;k~al 6) . 

J, v ,Rijn, T, v ,Rijn;G,deGreef ;. C ,/,bspó~l ,.R ,Goedhû.is,R ,Wüste
feld, P ,Hmnilton,C ,Bakker, E,JVl.acco, C .Ernst, P. Th.Hamilton, 
H.van l\.ndèl, W. cle Hilster. •. Leider: B~. ,Theoticus. 



Volleybal. 

Donderdag 1 juli om 7,-- uur is er voor de spelers 

van Lens 5 en 6 gelegenheid tot het 13pelen van_ volley

bal, bij goid weer op ons veld'; bij slecht weer · 
( ook bij li.eel veel wind) in de z~a]JMarterrade. 

Voetbalrust: 

Na 2iondag gaan·We gesloten ~éizoeri·houden. De 
training wordt geheel·· stopgezet: J;lleen de kamp'."" , •. 
groepen komen nog in aktie • 

. • ONS BEZOEK_ :,:,N VEGHEL; 
. ~- :i · .... , 

Onze hoogste juniorenelftallen uit i':-, ,B- en c::i1asse 
maakten zondag een trip naar Brabant, om precies te 
zijn naar Veghel, om daar een wedstrijd te voetballen, 
de ;,-klassers tegen Rhode, de anderen tegen Blauw-Geel, 

en, wat belangrijker was, om een prettige dag te hebben. 

Na de mis in het klubgebouw, heerste er een ongekende 
stilte. ;,1 gauw bleek de oorzaak: f,lbert v.d. Leeuw, 
de opvallende doelman van het eerste elftal, was afwezig. 

Indachtig het gezegde omtrent Mohammed en de berg · 
lieten we onze bus door de Zusterstraat rijden. ' 

Na langdurig bellen en toeteren verschenen verschil-, 
lende ontstemde hoofden voor ramen en belendende 
percelen en tenslotte een slaapdronken figuur in 
pijjamain de winkeldeur van de bekende schoenenzaak: 
een duidelijk geval van verslapen, zo stelden wij vast. 
Het lag aan de wekker, zo zegde ;,lbert. 
Binnen enl:ele minuten was nij echter geheel gekleed, 
ongeschoren - maar dat viel niet op - en gewapend met 
een incompleet spel kaarten, zeer veel broodjes en nog 
meer spraakwater voor het vertrek gereed. 
In Veghel aangekomen bleken de tegenstanders van onze 
C-elftallen wel erg zwak, zodat onze C-klassers ruime 
overwinningen boekten. Het ~ijfde trof het beter en 
bereikte een 2-2 resultaat.' Het eerste kreeg, in plaats 
van het gevraagde eerste juniorenelftal van Rhode het 

tweede seniorenteam van deze club tegenover zich, dat 
een technisch partijtje voetbal speelde. Lens leverde 
echter, vooral in de eerste helft, voortreffelijk 
partij. Ruststand .zelfs 2-1 in ons voordeel. Na rust 
werd Lens geheel in de verdeging gedrongen, maar de 
achterhoede met "Manke ;,ppie" aan het hoofd capitu

leerde maar één keer, zodat ook dit 2-2 werd. 



Vervolgens werd koer·s gezet naar het zwembàd in 
St, Oedenrode, waar (Don) J(u)an Welling propaganda 
maakte voor de badplaats Loosduinen, 
Aldus opgefrist werd de tF.rugreis aanvaard,· die .. , 
alleen nog werd onderbroken voór een kort maar heftig 
bezoek aan een kersenboomgaard; ?uud Fortman narri. nog . 
een paar pond mee voor "thui.s". Kennelijk voe-lde bij 
zich echter zo thuis in zijn.hoekje van de b~s, dat 
geen kers de reis o:verl~efde. 
Al met al een trip, die voor herhaling vatbaar is. 

, 
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Do_:_ 8., juli:· 
Yr: 9 juli: 
Za :10 .juli: 
-~o:11 juli: 

· 'l11a :·1 2: juli : . 
Di:13 juli: 
Wo:14 juli,= 

Lens' Zakagenda, 
Géén training, -
Géén training, 
Geén weclstrijd!'m . ." . 
Géén wedstrijden_, 
Klubavond n ! . -1 

Géén tra-ining, ___ -:---
. Géén tra_ining. · 

-----------------------------. -----------------------------
OFFICIEEL. 

··In.ballotage-: .. 
No.14 T.P.H.v.Thiel 25~10:..1941 v/d Kest Wittenstrat.t 

22, · 's-Gravenzande. 

Keuring: 
De sekretaris van het Haags_e Eedische Spórtkeuring:sbureau 
heeft nogmaals geklaagd ·over het geringe aantal vereni
gingen, dat zich tot nu toe heeft gemeld voor het keuren 

van leden. 
Reeds op 1 februari en op 20 mei .} • 1. is er reeds gewezen 
on de p.:evolgen, indien men niet is gekeurd, 
Laten we niet in dezelfde situatie tereQhtkomen als het 
vorife seizoen, toen vele elftallen inkompleet de kompe
titie begonnen. 
De leden, die gekeurd moeten worden, dienen dit tijdig te 
laten doen. •Het spaart U in deze periode veel wachttijd, 
terwijl ·uw- elftal str2.ks niet gehavend de strijd hoeft 
aan te binden. · v.D. 

•'' 
·Varia: 
Vorige week ,bestond -1-Ï.M. S ;H. · een k'tra-rt · eeuw. We felicite

: ren d·eze. oerlogsbab_y v,an harte en wensen haar een goede 
toekomst. : . : .. _ · ·; · _ · _---

De Lens' Tooscor·erslijst·. :,-- ,-
We hebben nog enkele- nameni"-'.oor U, die.afgelopen kümpeti
tie diverse malen sttkses hèl,.li)"en geha,d met hun schoten, 
hoewel zij ondanks ·hu"n ongè:t-Vïijfeld _vele pogingen niet tot 
de "top:· konden dce-rdringeri--~n daarqoor uiteraard, niet 

.. -· -·-··· ·-··· -- ..... 



voer een p•"ijs of een erenaJ.~1'. in· a1,.nnerkinn- l~wa,,,eri. Velen 
onder U zullen -enkele verdedip:ers in deze lijst a,,ntref
fen. Een teken dus, dat ook z1J vocrstanders zijn van de 
in voetbaltermen alom bekende ( dik\'i"i,ils zelfs smelrnnde) 
kreet: "aanve.l is de beste verdediP'inr:-". 
Hier komen ze dan: 
Geracd Lcoyestein, J. Holt· ën"l·lans Vel dink, iede - 8 punten. 
Frans Rurphouwt · 7 puntén, 
Jos Jac,·eJ·,H.v.Westinf:',H,Zoet en Nico Drabbe b punten. 
Lou Janssen, H. Jacobs,;',. v. Luxerrburrr, L. ?ierr:en, 

J.vld Kna.'.lp ! en J.v.Kleef elk .2. doelpunten; 

4 Punten bezitten in deze totaalstand l''..Wellin;;-,Harry 
Jllieuwenhoven ,H. Hend;•iks, : • . Hcppenbrou1·rnrs, : • Wüstefelcl en· 
Piet BuTghouwt. 
De volgende speleTs tenslott~ vli steri 3x het net te vinden: 
T:l':nus Zilfhout, F. VeeJ.behr, H. ~lilastepad, J. cl e Boer., J. Bl"USRêl, 
Jan Brochard en Fre.ns van Di .ik. 
1 3 Spelers zor,:den voor 2 · Lenstreffers en welliefst 17 spe-
r- ~1 11 ''·•·11~ ,. -ers uer:en ceer een oui" J.n .e" Z[t (Je. . . 
In totaal, en dit veer rle mensen, die van -ete.lJ.en hcuden, 
werden er ?9 3 doelpunê;en .<'emae.kt doe;~ niet Dlinde" dan 66 
spelers van 1 ens. . 
Voor de poede _0 ·an,;t van zaken: Doelpunten, die tussen ve;-
keerde palen terecht'<VJG.men·, :11ijn hier uiteraard niet in or.i
p;enomen. Daarover hoeven we ons alleen m2.::r in meer of 
minder hol!e mate te scharren. , 
Het 100ste doelpunt werd g-escoc!'d door Harry Haket. 

V.D. 
=======================· =================================--= 

HP,'l' m'D:?:'Ln:G PU/ILI E[1'TCli'"'NCCI , 

Het toernooi voo;- vie'r kornbinatie s is "'ewonnen clcor het 
;'.-eJ ftal, dat dan ook de meer r.:ercutineerde spelert jes be
vatte. Drie wedstri ~id en werden ·even z·e-vele overwinrim,eYJ. 
11 verloo," met 2-0, C kreerr met 3-0 klop en c1.e :)-!combinatie 
verleer met 3-2. Dit laatste elftal kan op roede wedstrij
den teru<rzien, want zowel B (met 3-2) en C (met 1-0) moesten 
in deze nieuwelinqen-koD1binatie hun mee-·dere e"'kenrien. De 
wedstrijd tussen B en C werd een.2-0 zere voc,· C, zcdat de 
eindstand werd: 1 . ,. 3-6 8-2 · 

2. D 3-4 6-5 
3. C 3-2 2-4 
4. B 3-0 2-7 



](;,t,OJl!EillWS • 

Bi.i de punillenka:npweek ( 25 t/m 31 juli) is een plaats 

vrij7ekomen. ;;1s hier no11· een liefhebber voer is, 

kan deze zich op7even bij dhr.:,.v.Gastel, Tomaten

straat 16t-, tel.33,99,00 (bereikba.er donderdagavond 

en vrijdaravond tussen 6.30 en 7,30 uur). 

De ka~ipbesn.rekinf + selektiewedstrijden voer de kamp

f:rcep Z1.U1de--t zijn op dinsde.,;,: 1 3 juli om 1 8. 45 in het 

klu.b9:ebouw resp. oo het veld. Hie,~over worè.en nog 

circul:lires verzo11den. Dit raat ook docy-, als het 

veld afe:ekeurd is. 

De ka~•:pbespreking + selektiewedstrijden voer de kamp

proep Weert zijn O;,) donde 7 dav 15 juli, ook 0m 18.45 

j_n het klubr::ebouw en op het veld. Dit ;iaat ook door, 

_ als het veld afgekeurd is; 
' ----------------

' 
Het 12.2.tste toernooi van 'dit seizoen werd zonda;" fe- ~ 

• sDeeld. Het I-ens-cptreclen hierb:i.j vms nj,et e.·., suk

sesvol. I ens trof het niet, cl.at de ee,~ste ter~e:,stander 

het zeer sterke rl.H.C.was, dat als winna.ar van het 

toernooi uit cle bus zou komen. De Helderse klub begon 

cverdonde;-end en dit offensief leverde na 10 mirn.:ten 

een cloelpunt o·'.), Daarna oî1tvorstelde Lens zich 2an de 

druk en er ontstond een ,:,eli jk op,:,;aancle stri 2d, met 

goed snel, ï,10.ar zonc'.e:r doélpunten. Het bleef dus 0-1. 

De tweede te renstanè.er- was Joodenburg en hier·te::,eri 

werd in een slechte wedstrijd 1-1 gelijk gespeeld. 

De derde C!"tmcetin7 te 0 ·en het zwakke Blauw ~\wart le

verc1.e weinir TTIOeilijkhed.en o·,J en het we,-d 2-0 voer, 

Lens. Dit betekende straf1scho1schieten om tweede en 

derde pls1,a.ts t''Ssen Lens ·en :-.ocdenburz. Kadat in de 

ee:rsce serie beide ploe:>en twee treffers noteerden, 

miste Le'1S in de tweede ronde tweemaal en dat beteken

de een teruf!Wijzin 2, naar de clerde plaats in de poule. 

De wedstrijd te;en nurnrer 3 van c'.e ande;-e poule werd 

tenslotte ve,ctien,,, :naa, niet royaa.l met 2-1 fewon

nen. 
En zo was het 2oed, dat dit het laatste voetbal was 

voc--;: voorlopie:. De rust zal fOed doen ! 

-o-o-o-o-o-o-o-c-o-c-o-



• 
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Lens' Zakagenda 

Donderdag 15 juli: Kamp bespreking voor groep I. 
Maandag 19 juli: Clubavond. 
:Dinsdag 20 juli: Kam}bespreking voor de pupi•llengroep. 

==---------=-----------====--===----==-=--=-=---=====-= 
VARIA 

Op donderdag 29 juli a.s. sta:9t ons trouwe lid en de 
bez:i,elende aanvoerder van het achtste, Arnold Poels., in, 
het huwelijksbootje met Iv!eju:ffrouw ~Iel i.ouykerbuyk. De 
burgerlijke voltrekking zal plaats vinden om 9,20 uur 
op het stadhuis. De kerkelijke inzegening geschiedt om 
10.15 uur in de parochiekerk van dint Jeroen aa:p. d$: 
Dr. i:3chaepmanstraE,t. Receptie van 4 - -6 uur in Restáu- · 
rant de Kroon; Spui 8-10. 

x-x-x-x 
, 

Gerard Looyensteyn gaat .dezelfde belangrijke· stap onder
nemen en wel met Meju:ffrouw Marianne Gelau:ff. Ook hier 
vindt de burgerlijke plechtigheid :i;ilaats op het Haagse 
stadhuis op donderdag 22 juli om 9,- uur, De kerkelijke 
inzegening vindt :i;ilaats om 10.- uur_ in de kerk van de 
H. Jozef aan de van Limburg Stirumstraat. ·B.eceptie in·· · 
Boslust aan de Be.zuidenhoutseweg 2, van 7,-30 tot 9,- uur. 

''lij wensen beide paren een zeer gelukkige toekomst. ·. 

x-x-x-x-x 



PAS FOT 0' S 

De volgende jongens moeten zo spoedig mogelijlr 
twee pasfoto's inleveren bij de Heer A" Vo Gastel, 
Tomatenstraat 166 ( opsturen mc1.g natuurlijk ook); 

J. Asselman, J. Blok, B.. v. Bohccmen, Th. Booms, 
P v. Doeveren, P. v. Domburg, 1{. Fortman, J. Jiretz, 
P. de Greof, P. Hcerema, ?. 1Ieijnen, 1-(. Hoefnagel, 
J. Holt, P. Hop, ll.. Jacobson, ho Janssen, J. Janssen, 
Ao Jehec, F. de Kleyn, lii. Koot;-·H.-' iliesker, li. v. d. 
MulJ_, R. Overtoom, IL Pechler, F. de Vos, W. iiester
beek, IL 1!fouters. 

----------------------------------------------------
i,en ander onderwerp; • 
De clubavond wordt slecht bezocht. Ui ter2.o.rd zi 1n 
velen met vakantie, doch we nemen niet a~~1, dat

0

het ~ 
strand de leden weghoudt van de clubavond. · · 
Heren, de deuren sta,,n wijd open. De gezelligheid 
tussen de leden onûerling zal borg sta~n voor de 
sfeer in de_vereniging. Ook als er niet gevoetbald 
wordt. 

P" S. Vanwege het g"ringe be:,oekersaantal zol de 
Utopiatrofee nog enkül8 wet:en tentoongesteld sta= 
in de LenScantinc. Gi·ijpt deze unieke km:1s dit toon
beeld van 'lioping" te bewonderen. 

==---------------=----------------------===-======== 
Transferperiode. 

In deze iJ]_tijd zenuwslopende periode,zijn diverse 
spelers von het vijfde benç1.derd door niet w1der te 
noemen elftallen. 
De gevraagde transfersommen lagen echter vèr bove:n 
de draagkracht von de andero elftallen, 
Zover wij weten zal niemand van het ü"topia-eJ_ftal 
van de geboden ·'kansen" gebruik maken. :Oi t betekent 
derhalve, dat dit zo suksesvollc elftal U hetzelfde 



spectàculaire voetbal zal h'lJ.m~en voorschotelen als U 
in de afgelopen jaren gewend bent. De spelGrs weten, 
dat U zeer ingenomen zult zijn met hGt verlengen van 
hun contract bij het Utopia-elftal. 

,~1 

=X=X=X=X=X=X= 

Interview met Mevrouw Plarina. 

}fu wij in een voetballoze periode ZJ.Jn beland, valt 
het uiteraard moeilij3:~ te praten over voetbal. Maar 
zo~ls vele malGn reGds gezegd, de sfeer in de vereni
ging is beléën:grijk . .iant deze sfeer komt het spel 
ten goede. Voor deze gelegenheid had.den wij Gen inter
view· met mevrouw Plarina, bij U bekend voor de ver
zorging van het inwendige van· onze le6en. Zij draagt 
dus in zekere zin bij aan de geze:Lligheid onder de 
jongens. 
Bij dit interview stelden wij haar de ·volgende vra
gen~ ½ 

1 . Mevrouw I'l2rina, hoe vindt U als niet LenSlid de · 
sfeer in onze vereniging? i -
Antw. Aanvankelijl{ weinig,: maëcr geleidelijk aan wa--~ 
ren vooral de clubavonden bijzonder sfeervol. Vooral· 
de lw.artavonden waren bijzonder gezellig. 
2. Hoelang bent U nu onder de Lenöleden? 
Antw. Vanaf half april 1 9 64. 
3, Hebt U al die tijd prettig gewerkt? 
Hier had Mevrouw flarina maar één antwoord op: Ja. 
4. Hoe waren volgens U de LenSfeestavonden? 
Antw.· êlerden vrij goed bezocht en waren bijzonder 
intiem en gezellig. 
5. ',ielke avond was volgens U de meest geslaagde? 
Antw. De eei0 ste carne.vals·avond, toen die voetbal
club uit Den Bosch onder leiding v,u1 Koos van Zon 
op bezoek w2.s. 
6. Hoe voelde U zich, toen -q in de LenSkring beland
de? Had U zich iets anders voorgesteld? 
.Antw. Ik heb, aldus 1Ievi·ouw Plarina, alles gedaan om 
vertrouwd te raken met de leden. Ja, het is me bij
zonder mcegevaL!.en. 
Hiera= toevoegend vertelde zij, dat zij 'van dele
den veel hacrtelijkheid en gezelligheid heeft ontvan
gen. 
7, Heeft U bezwaren als cantinebeheerster?,Een raad 



misschien aan de leden? ·· 
Antw, Ja, vooral op de clubavonden zou er nog meer gezelligheid te vinden zijn, indien nog meer leden deze avonden zouden bezoeken. Het gebouw 
staat tenslotte tot twaalf uur o.pen v:oor alles .. ·····- _ wat Lens is, 
8. Dus U kunt het, dit gesprek 
vinden met de LenSleden? Zoudt 
de leden nog langer van natjes 
voorzien? 

samenvattend, goed 
U bezwaren hebben 
en droogjes te 

An1w, Wat het eerste gedeelte van deze vraag be- . treft een volmondig ·'Ja"! .8n wat het tweede gedeer..:: te betreft: Met plezier heb ik de jongens geholpen en ik hoop nog op een lange gezellige samenwerking tussen de LenSleden en mij. 
V zult hieruit op kunnen maken, dat U 66k op de clubavonden in goede handen bent en verw;::.chten U ook tijdens deze voetballoze periode op de maan-dagavond, Uw clubavond! · 

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

' 

YJillIPNIEUW-S • 

. De eerste kampgroep, de B-klassers, die in de periode van 22 t/m 31 juli naar \veert gaan, heeft donderdagavond 15 juli kampbespreking en selectiewed- .. strijden. Om 6.45 uur worden de jongens op. het veld verwacht. 
Het·vertrek van deze groep is op donderdag 22 juli, 's morgens om 9,- uur vonaf het LenSterrein, Dan tevens de bagage meebrengen, die per auto wordt verzonden. 
De pupillenkampgroep, Griendtsveen 25 t/m 31 juli, wordt voor de kampbesprekîng op dinsdagavond 20 jµJ_i om 7,- uur in ons clubgebouw verwacht. Hierove:i;volgt deze week nog schriftelijk bericht. -
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Donderdag 
Zondag 
Màandag 

22 juli 
25 juli' 

. 26 juli. 

Vertrek Kampgroep 
: Vertrek Kampgroep 
: C:j.ubavond. · 

• 
1. 
pupillen. 

"'H.H. Senioy_e_n_,. attentie!. 

Hoewel de voetbal nog in het vet ligt en de vakantie 
volop de aandacht vraagt, zal ·niettemin reeds over 
4 weken het gesloten seizcen weer tot het verleden 
behoren en de bal weer gaan rollen. 
De Eco heeft met het oog op de komende kompetitie 
een aantal v1edstrijden georganiseerd waaronder is 
begrepen een Lens-toernooi t.g.v. het 45-jarig 
bestaan. Het voorlopig programma ziet er alsvolgt uit: 

15 augustus: Combinatie A ~-Delfià 1 14"00·:u,~; 
Combinatie B ..: Delfia 2 12.00 uur 
Combinaties uit de elftällen 4,5 en 6 
gaan_naar .H,l\I.S.H. en zullen spele:q 
resp. te 12.00, 13,30 en 15.QO uur 

22 augustus: combinaties van 5, 6 en 8 wáàrschijnlijk 
naar Quick Steps , . • 
P.D.K. toernooi voor Lens 1, 2 en 3, 

29 augustus: Lens-toernooi ter gelege~heid.van het 
45-jarig bestaan, voor COlJlbina:tics A en 
B (samen te stellen uit 1, 2 en 3) en een 
veteranen-elftal (bestaande uit spelers 



boven 30 jaar) 
Spelers die in de periode 15 t/m 29 augutus a.s.niet aan
wezig kunnen zijn, dienen-d,it _tot 28 j1Jli te laten weten 
bij H.A. v.d. Steen, Fultonstraat 165, tel. 632422 en na 6 augustus bij dé ~r. v.d, Velde, Hertenrade 161, tel. 
361433. 
MEDISéHE SPORTKEURING: _ 
De hieronder vermeldespelers wordt dringend verzocht zich 

n voor.de aanvang van het nie1:1we speelseizoen weer te laten 
~ keuren. Vana:l; de datum welke op Uw kompeti tiekaart vermeld 
\D staat kunt U niet worden opgesteld àls U aan bovengenoemd 
~ verzoek geen gehoor geeft. Deze maa:b:begel is van ·de Bond • 
• Ook de junioren die in.het nieuwe seizoen·zullen overgaan 
~ naar de senioren en hieronder niet staan vermeld dienen 
~ zich te laten keuren alsvorens te.worden opgesteld. Voor de 

nieuwe die per overschrijving pas lid van onze vereniging 
zijn gew:urden geldt het 'volgende: Deze personen dienen een 
nieuw legitimatiebewijs aan te vragen. Zij dienen, naast 
inzending van een pasfoto, het legitimatiebewijs van hun 
vorige vereniging mede te zenden. Het nieuwe bewijs krijgt 
dezèlfde geldigheidsduur als het oude, tenzij tevens een 
nieuwe keuringskaart wordt ingeleverd waaraan uiteraard 
een nieuwe keuring vooraf dient te gaan. U gelieve zich te 
melden bij liet Keuringsbureau Bierkade 1, den Haag, dinsdag
avond van 17 uur tot 18.30 uur. Zodra het keuringsbewijs is 
ontvangen dient het onverwijld, met modezending van een pas
foto waarop naam.en geboortodatum staat vermeld te worden in 
gezonden aan de Hr. L.de Boer, Noorderzijde 53 den Haag. 
R. Becker,C.v.d.Beek,F.Bierhof,A,Blok,R.Blok,J.Bom,J.Brochar 
J,v.Bussel,N.Drabbe,F.Duym,J.v.Dijk,W.v.Eyden,J.Frij~ers, 
R.Gelauf,J.Groeneveld,H.Haket,G.HalleBn,L.Hendrichs,11..Hop
penbrouwer,H.Jacobs,J.Jager,L.Janssen,H.Kemper,C,Kras, 
A.Krol,J.Kuypers,H.Lau,D."Lieshout,G.Looyensteyn,E.Lowen
stoin,A.van LuxemlmrgH.Naastepad,H.Nieuwenhoven'j'C.Peeters 
J.Ras,J.Ricmen,R.Schulten,M.Suykorbuyk,F.Veclbehr,C.Vcl
dink,R.de Waart,H.van Westing,J.van V/esting,JWitting, R. Wustefeld. ·· · 
Kampnieuwes. Donderdag 22 juli om 9 uur vertrekt groep 1 
naar Weert. Denk om de zwomverklaringen. De pupillcmgreop 
voor Griendsvoen vertrekt zondag 25 juli om 10 uur van het 
Lensterrein. Alle inlichtingen over het kamp kunnen uit-
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Za: 31 juli: 
Zo: 1 aug.: 

r:a: 2 aug.: 

Lens' Zakagenda. 
Terugkomst van kà.mpgroepen uit 
Vertrek van de kampgroep met 
bestemming: Zundert. 
Klubavond ! ! ! ! ! 

OFFICIEEL. 

Griendsveen 
(en Weert 

Dhr.E.Sarolea, onze Alg.Sekretaris, is van 1 t/m 28.augus
tus afwezig. Dhr.l"v/d Boogaardt, Jan Luykenlaan 65, ·neemt. 
gedurende deze periode deze taak over. · · 

-------------
[.lle Lens• Senioren, die in de periode ve.n 15 t/m 29 au-
gustus a-. s. elders vertoeven en dus niet beschikbaar zijn 
voor het spelen van vriendschappelijke wedstrijden en/of 
toernooien, wcrdt met klem verzocht dit zo spoediz moge
lijk te. laten weten aan Dhr.H.f~.v/d Steen, Fultonstraat 
165, tel.,. 63. 24. 22, en na 6 au.<Zustu-s aa'1 Dhr. v /d Velde, 
Hertenrade 161; tel. 36,14.33. . . · .. · . · · _-

EGO-nieuws. 
De Sporrtkroniek meldde hedenmor::,:en (JVl".aaridag 26 juli) de• 
inçl.eling voor onze 2 .hoogste seniorenelftallen: 
Lens 1 inaedeeld in de 4e klasse C met: 

Scheveningen Progress 
Duindorp O .D .B. · · · 
G.s.c. H.D.V. 
P.D.K. H.v.Holland 
Schoonhoven Rijswijk 
Te Werve · 

Lens 2: in de reserve-3e klasse D met 
:.rchipel 3 P .D .K. 2 
G.D.~.3 R.V.C.3 
H.B.S.4 v.c.s.3 
H.V.V.3 Vredenburch 2 
Paraat 2 Westerkwartier 2 

Het toernoc,i ter [?;éle13enheid van ons 45-jarifi be"staa.n 
wordt, zoals reeds· bekend, p:ehouden op 29 augustus· a.s. 
De na vol c-ende tep;enstanders komen in het veld; 
.~-komb.Lens, Veerse Boys, H.i':.S.H. en N.N. 
B-komb.Lens, Quick_Steps 2, Te Werve 2 en H.!I.S.I-1.2. 



_Veteranen Lens,. Veerse Boys, Tonegido- en. Wilhelmus. Nadere 
gegeven~ vol fen! 

TR;",INING. 
Yerleden week heeft de·ECO het voorlopi7e oefenpro,ç-ramma, 
ter voorbereidinp;• op de nieuwe kompetitie, rrepubliceerd. 
Vanzelfsprekend hanft de training hiermedè ten nauwste sa
men. Voor het oefenen van de sen:Ï.Örèn zijn ·ook dit jaar · 
de woensdag- en vrijdap-avond beschikba'"r. _ . 
In overleg met de trainer werd besloten op woensdag 18 en 
vrijdap. 20 augustus a.s. te starten. De aanloopperiode is 
dus bëtrekkelijk kort en-zal daarom· zeer intensief dienen. te 
worden gebruikt. De uitnodifing;en v_oo~ qe . spelers, voor bei
de ;,roepen, zullen binnenkort wo~den-·verz,nden. 
Graap: roepen we riu reecl.s aller medewerkint' :in. Het ligt in" 
de bedoelin,:,; in het komende jàar ruime aandacht te schen,,- · 
ken aan à e theorie van het te volgen -spelsysteem. Dat daar
bij noodzakelijkerwijze lering fêetrok1,en zal moet en woc'.'den 
uit de gespeelde wedstrijden is zonc',er meer duidelijk,; Een be
spreking van de gespeelde ·en de komende wedstrijd mag dat-r-
om niet ontbreken. · . 
De aan de training deelnemende suelors worden dan ook nu 
reeds verzocht de woenscla?:- .. of vrijdagavond. 12·eheel vr.ij te 
houden·. Hoewel de T, C. over het verloop· van cle train:!.n,g-· in 
het af.r-elopen jae.r be slist niet ontevreden -mag zijn, zal, . om 
tot het; f-ewenste resultaat te komen, noç- meer van d-e" s.p.ele ,,s 
moeten worden g~vra.a~·çl.. De "bereidheid" van de_ s-pelè·r.s ~z<1l . 
ongetwijfeld een onderdeel van het. door de -CCC te vee ,·en be
leid gaan uitmaken. 

T.C. 
K",FPNTE1J1:SlS • 
De beide kamop;roepen, die op het oQ'enblik in Griendsveen en 
in Weert op kamp zijn, komen z"at'erdagmiddav per aut"o terug • 
. '·ankomst oo het Lensterrein .±, 5. - uur. Voor de kampgrcep Zun
dert (1 t/m 7 augustus} is het bàgage inleveren op ons veld 
zaterdagochtend tussen 9. - en 10. - uur. Beslist niet later., 
want dan is de wagen vertrokken: Neem dan ook de zwemverkla
ringen mee! Deze jongens worden zondagochtend 1 aUfustus om 
7,30 uur in ons klub~!ebouw verwacht bij de H.I.'is. Vanzelf
sprekend zijn ook de ouders welkom! Na de H,Mis wordt direkt 
vertrokken. Kamokommissiè. 
p;,SFOTO 'S VOCR JUNIO,EN. Twee weken f"eleden heeft er ~n de 
Lens-revue een oproep r,estaan voor junioren, die een pasfoto 
moesten inleveren. Tot nu toe zijn er noE niet veel binnen;;:e
komen. Het wçirdt nu toch wel tijd, anders kan j1,1 over een pa_ar 
weken niet soelen.-Haast je dus,zoda,t al l_es o0:, tijd kan worden i 
regeld.) I.v.m.vakantie a.s.week waarschijnlijk geen Lens-réVUE 
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Zo: 1~ aug.: 

Na: 16 aug.: 

Lens I Zakagenda. . . 
Senioren A en B.komb.thuis! c,n·en E naar 

H.M .• S.H.! Junioren naar Keukenhof- en 
H .B. C. -toernooi. · ' 

Klubavond! 
Wo: 18 
Vr: 20 

aug.: 
aug.: 

Hervatting training Senioren Selektiegroep 
Hervatting training Senioren Selektiegroep 
3 Elftallen (1,2 en 3) naar P.D.IC.-toernooi 

I. 
II. 

.. Zo: 22 aug.: 

3o: 29 aug. : 

en 3 kombinaties naar Quick-Steps (Senio
ren). 

LENS-toernooi voor senioren t.g.v. het 4.5-
jarig bestaan van onze vereniging!!! -

----~-------------------.--------------------------------
Heden vernamen wij het bericht, dat Mevr.J.van. 
Luxembu;r-g tijdens haar vakantie ongelukkig is· 

komen te vallen en haar heup heeft gebroken. Zij is opge-. 
nom.en in het Wilhelmina-ziekenhuis kamer 9, ;.FD.D, te ,\s_-
sen. Namens bestuur en leden wensen wij Mevr.v.Luxemburg 
een spoedif en algeheel herstel toe. 

Het ,;--2-4- systeem ! ! ! .. 

Het 4-2-4- is een systeem, dat alleen goed kan worden ge
speeld, wanneer je beschikt over de juiste spelers. Het 
systeem heeft alleen kans van slagen, wanneer iedere spe
ler zich volledig van zijn taak bewust is en ook zo goed 
mogelijk probeert uit te voeren. . 
Wanneer er een of meerdere spelers hun taak volkomen ver
waarlozen of ten dele volbrengen, dan is het systeem tot 

.mislukking gedoemd, Dus heel belan~rijk is, dat iedere 
speler afzonderlijk zijn taak zo goed mogelijk probeert 
te volbrengen en bereid is zich geheel en tijdens de ge
hele wedstrijd te geven. Wij moeten beslist nooit gaan 
letten op fouten van mede·spelers, maar proberen deze weer 
zo vlug moFelijk te herstellen. Je kunt nooit weten, of 

. je diezelfde speler later ook nodig hebt om een fout van 
je zelf goed te maken. 
Het systeem. . 
Het elftal moet zich als een harmonika over het veld be
wegen; is de bal in de voorhoede, dan moet de achterhoede 
snel aansluiten, is.de bal achter, dan moet de voorhoede 

' 



en in het bizonder de teru'.;,·etrokken binnenspeler en bui
tenspelers snel terufkomen. 
Hierdoor blijft het middenveld altijd bezet en niPt zo 
groot;· dit heeft tviee voorcl.elen: 1, de teé':enpartij kan dan 
moeili;ik een aanval opb.ouwen, omdat ze reen ruimte hebben. 
2. we kunnen ,::emakkelijk met een_, korte trap of crosspass, 
die veel gemakkelijker :j.::; te plcat sen, onze voorhoe('e berei
ken. Wanneer ·de afstand tussen verdec:iging eo ae.nval te 
groot is, moeten ",rn dit met een ho;:,e en lanp;e trap overbru-:,;
fen, wat tot nadeel heeft, dat de bal nooit goed geplaatst 
kan worden en dat cle verdedigers met ho.Fe ballen altijd in 
het voordeel zijn. En toch moeten we rle lan7e trap veelvul
dig gebruiken, niet om de bal maar we 0 te tra91Jen, maar om 
de verdediginf van cJ.e te:;enpartij uit elkaar :te spelen b.v. 
de crosspass (van links naar rechts en van rechts rn:•ar JJ.nks 
en de diepte pass. 
In dit geval krij~·en ue in de voorhoede veel me~r ruimte om 
de bal naar elkaar toe te spelen en voor cle ·t;e7enpartij ,:e
vaarlijker te worden. De verdec1igin-:; sDeelt altijd op een 
lijn; d·.w. z. op papier, maar in werkeJj jkheid s•;ecft een .van 
de back.s altijcl ruo:clekkinv, als c'.e bal op de rechter speel-

• helft is, geéft de linksback ruccdekkin,; en is de bal op de·· 
linkerspeelhelft, c'an ,"'eé'ft de rechtsback rufclekkin" aan 
het centrum. Een te;;;:enstander afciekken meet men alti.id doen 

• tussen doel en tegenstander. De backs dekken de vleug:elsDe-
lers, de spil de midvoor en de teru 0:c;etrok:ren linkshalf de 
rechtsbinnen van de te9:enparti j. De vercl,edi::rnrs, ,lus ook de 
rechtshalf, moren de bal ·nooit naar voren ['.aan brerfren, .1. 
is dat tempoverlies. 2, er ontstl'.at r;root ,,evaar voor 011.ze 
'verdediging, wanneer je in het middenveld·. de bal kwi.jt 
raakt, dus de bal snel spelen. De doel verdediR"er is. de aan
voerder van c1.e achterhoede; hij diri"eert 'zi ,in spelers en 
daar moet ied.er volledig op ve,··trouwen. 1Je doelve·rdedi,"·er 
bepaalt zich alleen tot r:e achterhcede en dus niet tot (1.e 
voorhoede. De rechtshalf en c'.e terup:c7etrokken linksbinnen 
hebben een dubbele taak. 1. zij moeten zorgen, dat .c1e links
binnen en rechtshalf worden uitgeschakeld. 2. zij moeten op
bouwend en stuwend de aanval steunen; deze taak is bepaald 
niet 1:ell'akkelijk en kan alleen goed worden cespeeld, wanneer 
deze spelers een zeer goede konditie hebben en mente.al zeer 
sterk zijn. Ook moeten zij beschikken over r,rote technische 
vaardigheid, want met z •n tweeën moeten :,:e het rehele mic'.
denveld bespelen, De voorhoede bestaat uit vijf spele~s, 
waarvan vier konstant in het vcorste O'elitl O',)ereren en dé 
linksbinnen dus terug,-etrokken, ·· 



De vleu~elspelers moet,en, _a_l_s de bal. in d_e verdedi_ging is, 

ver terugkomen ~ot voor de mi<lQenlijn en aan de zijlijn, 

Zij moeten de bal snel, plaa:t'sen of hoog voor h~t :vijande
lijke döel· b" engen. De midvoor en ·de' rechtsbinnen 'st,ellen 

zich ko_ns_tant scherp op en dan zo .ver mogelijk uit elkaar, 
d.us niet op een kluit.je, warit dan ben je' gernakk:elïjk door 
een s'peler uit te· schakelen, ' · · 
De bedoelin.2· van de technische kommissie is om het komende 
s.e.izoen met het eerste en tweede elftal, alsmede het 1 e· 
juniorenelftal het 4-2-4 systeerr. te g&an spelen. Le"est dit 

dus _aandachtir, en mochten _er vra~en zijn, dan graag gesteld 
op de avond ne. de eerste trainiri:"'. . 

De trainer, 
ÜD de drempel van het nieuwe voetb"alseizoen !!! 

Zoals gewoonlijk worden er vlak voor de nieuwe kompetitie 
enipe e:efenwedst,ri jden gespeeld, Deze we0 strijden zijn . 
voor de elftalkom:riissie bel'angri.jk voor he·t maken van op-' 
stellingen, Het zoeken naar de juiste spelers voor de juis-
te elftallen. · · 
:, • s. zondap: "( 15' augustus) start én we al niet de nodige oe
fenwedstrf :jden. Op de Hengelolaa:n komen 2 sterke Lens-kom
bîna:ties uit teg<l)1 de 2 hoogste, elf.tallen van Delfia, Ver-

- der zijn er voor 3 andere kombinatiés van Lens wedstrijden • 
. p;earrángeerd tèP,en :H.r'..S.H, Deze laatste vinden pl.aats op 

het l:I.I!i.S.H.-veld aan de Vrederustlaari. Zondag 22aup:ustus 
· gaat Lemr :cte ·'Jàn Zuiderwi jk-beker verdedigen op het .15 .D ,K ,.., 

. toernooi. · Hieraan nemen de hoogste 3 elftallen deel. Hecht 
.Lens wederom als overwinnaar te voorschijn kernen, dan 
blijft de beker definitief bij ons. Een interessant toer
nooi dus, Diezelfde zonda7 gaan er enkele Lens-kombinaties 
op bezoek bij Quick Steps. J.ls klap op de vuurpijl vindt 
op zondar- 29 augustüs a.s. een groot Lens-toernooi plaats 
ter .9'elevenheid van het 4-5-jarig bestaan van onze vereni
ging;. J.an .dit toernooi nemen enkele prominente klubs deel. 
U ziet al met al een interessant oefenprogramma met 2 gro
te toernooien voor onze hogere elftallen. We verwachten 
van de spelers een volledië;e inzet om een juist mogelijk 
be<lld te krijf,en, zodat we met vol vertrouwen de nieuwe 
kompetitie teg-emoet kunnen zien. Om niet te vergeten: 
DENK ;,:.N DE ·r ,::,r};II~G ! ! ! 
Voo~ selektiegroep I begint ~eze training op woensdag 18 
augustus en voor de 2e selektiegroep óp vrijdq.g 20 augus
tus a, s. 

P::toG-,,~r✓1~·· ZCTD,~G 15 :,UGUSTUS 1965. 
Lens I-komb, - Delfia I · 2.-- uur 
Lens II-komb.- Delfia II 12.-- uur 

ECO. 

Hengelol2.an 
Hen,c:elolaan 



H .l,'. S.H. 3 - Lens. komb. III 
H.M.S.H.4 ~ Lens.komb.IV 

12.-- uur 
1.30 u.ur 
3.-- uur 

Vrederustlaan 
Vrederustlaan 
VrederustJ.aan H .M.S .H .5 Lens.komb. V 

OPSl'ELLH:GEN: 
I: C,v,d,Beek,L.Hendrichs,W.Hansen,T ,Zilfhout,G,Kemper

man,H,':"tooduyn,G.Verhaar,W.Venderbos,W,v.Eyde11,W.Ver-
heul, R.. Wachman. · · 

II: G,Halleen,W,Stoové,J.v.Dijk,J,v,d.lCnaap,H.Smitkamp, 
- R .Blok, L. Riemen, G. Looyestein, K .Ras, H .P, v. cl_. Spek, J. ·1 .• 
Botter. · · 
11e~: }I,Suykerbuyk,J;D1°ost, Leider: Dhr.L.te i<'ey. 

III D 1 •,r t J T" B St J Cl • H " " •.s • : ... c.e _,,,aar , .,-.eyer, • eyn, .iüemen, ·"emper,n.1'1eu-
wenhoven, J. v .Kle0f, J. Wi tting, F .Wubben ,F .Burr,:houwt ,!,'. 
Drabbe. ?.es.: Th.Suykerbuyk,: .. ILv.Duin,:.-.J .Ooms. Lei
der: Dhr._J.Riemen, 

IV: P .Gulikers, Th .Dombur.,·, ;, • v. Efmond ,F. v. d .Beek, L .Han sen, 
' J l •.• "d H Ub" ·~ '"' -h wt " D . .., B 

V 

t1.., .V.L.J• 8lJ ~en,~. •Jen,1 .bu: ..... g ~OU ,L. avis,/~. Ur~-
houwt,J.Veldink. ;les.: R.Schlüter. 
Verbarendse, F. Duym, F. v .Dijk,.;,. v. c1 .Beek,I" .Eeerschop, H. v. 
Wel zen,;',. Lutterman, C .rüeuwenhuizen ,G. Jehee, J .de Boe;r, 
L.Janssen. ~es.: Jr.de Jon,i:. 

- AFSCH-1IJVEt:: liefstvóé-r vri,jdar.-avond 9.-- uur bij Dhr.G. 
• v.d.Velde, Eertenrade 161,teJ.,36,11:-.33. · · 

=====================================================· ====== 
Van regen, onweer, stormwinc1 en tenslotte •. , zon ofwel 

cl.e s 1Jortk2.mpen 19 65, 
Het novemberweer, dat in het eind van de julimécanê. heerste, 
heeft heel :c:terk zijn stempeJ. uedrukt oo de eerste kampwe
ken van dit ji'.ar, Vooral de cudste lcamp?.;roep he,ft c'e kwalij 
ke nukken van Pluvius c.s. cndervcnden. 
/,1 op de heenwe,;,:, cl.ie on donderdap- 22 ,juli met een aarzelend 
zonnetje begon, werd de eerste onweersbui p'eregistreerd en w 
boven het z;1embad in Sliedrecht, waars Lens te en juist was P 

gekomen. De rest van de fietstocht van clie de_, .. verlieo zonde 
ernsti.<re watel."sche.de, maar eenmaal aanP'ekomen op ons overnac 
tingsadres :i.n La"e Zwaluwe bleek ons, dat er no:o: meer water 
de lucht zat. En dat viel er uit ook. In de stromende re0·en 
werd 's-avonds t0ch no?: tegen Zwaluwse Bcys C?evcetbald. De o 
vangst, komDleet met tóespro.ak, was hier heel plezierig. 
De rest van de avond werd doorfebracht in het prir.;itieve, ma 
gezellig-e jeugdhuis, dat tevens ons nachtverbli,jf was. l''.et 
biljart, tafeltennis en -voetbal ging cl.e tijd zo snel, cl.at h 
al 12.at w2.s, to!9n_ d~ middeleeuwse radio het zwijcen werè, op
geleg:cl, 
Op vri ;idagochtend werd een bç,ottocht je door de Bies_!Jesch--ge-



L,aakt en 's-middaps .werd tussen de buien door naar "1-

phen, onze t~1eede ,pleisterplaats, gefietst. · 

Zaterdag meest de ,0-rootste etap)2e "{Ord,en afgelegd en zo-

1,aar ••.•. de zon scheen, Voor de wind ging het in ooste

lijke richting, via bospaadjes, die--0.eels warE?n hers.cba- .. 

pen in ondiepe waterwegen. G.e1ukkig waren alle zwemver

klaringen ingeleverd,. zodat d_e route niet gewijzigd hoef-· 

de te worden. Theo Hoefna,:;el verdween echter voor een 

groot deel orider de waterspiegel, toen zijn fiets op een 

doorwaadbare plaats in de modder bleef steken. Bij aan

komst op het kampterrein wachtte ons een verraEsing: de· 

tenten waren wez. De oorzaak laA.t zich raden: het kamp

terrein stond blank en de bewoners waren gevlucht naar 

hoger en droger oorden. Zij he.dden hiervoor een zand ver

st.ui ving uitgezocht en nu het droog was· en er bovendien 

een-stevig briesje woei, deed _deze zandverstuivinr; pre

cie:: wat men kan verwachten, nl. stuiven. Het zand woei 

overal docrheen, tot z_elfs in i;.-esloten koffer·s en dus werd 

weer verhuisd naar een nabijrelegen heideveldje. Daar 

werden verder slaprerens, onweersbuiep en stormwinden 

,ç~etrotsecrd. ' 
· Gelukkia bleken ·c,.e voetbal velden bijzonder waterproof, 

zodat er vrijwel norm0.aJ. kon wo:den revcetbald. 

Bii volleybal ·was er weel" een andere .handica'p te over

winnen, nl. de zeer st,erke wind, die er meer we.aibal van 

maakte, Zelfs de zwêmwedstrijden vielen in het water, 

Het zwembe.cl was buiten zijn oevers getreden. De plat

forms, startblokken en al het overi,~e, wat droog behoort 

te zijn, was onder het.wateroppervlak verdwenen.-Trou

wens ook de temperatuur van lucht en water nood.de niet 

d~.rekt tot een Ïanfdurig verblijf in het zwembad. 

Zo ware:n eigenlijk alle. voordelen van het kamp Weert ver

v&llen: het fraaie kampterrein, waar alles vlak.bij de 

hand was, het zwembad, w.a<?.r we de hele dag tussen è.e 

wedstrijden in hadden kunnen vertoeven, het ters0 as om de 

dorst te lessen. Belanc,;ri.jk was echter de aanwezigheid 

van een fantastische kok, met wie Lens zeer vriend.schap

pelijke betrekkinien onderhield en die zelfs •s-avonds 

rond half elf een nassi maaltijd speciaal voc1- Lens fa-

briceerde. ' 

Ook de kampstaf, die bij alle tegensl.?.gen toch een goed 

programma wist te brengen, verdiende alle lof. Dit gelc:lt 

echter ook in het bizonder voer de jongens zelf, die er

voor zo1-p-den, dat de stenmJing er in bleef. Bij alle 

slechte omstandigheden en ondanks het feit, dat de sport-



prestaties niet ,;:eweldig waren, werd het zo toch een pret- . 

tige ke.mpweek, 

Punillenkamp Griendsveen. 
Zondag 25 juli j.. l. vertrokken" 1 2 Lens-pupillen per auto 
na2:r Griem1.sveen. Onclerwep: kregen we r,ü •n voorproefje van 
wat ons die week te wachten zou staan, n2.melijk 'n fo,•se 
regenbui. Eén auto kon geen genoeg krijgen van c:e schoen
heid van het Peell2ndschap; hij reec's een uur in rle om
gevin,, rond, voordat de ingann· van het kamp werd /i:evon
den. 
1 s-rfaa.ndar:s viel 1 t sportprogramma aardig in het water, 
deels door de regen, deels door de afwezigheid van volley
materi2al. In c'e ochtend werd 'n {'edeelte van de vijf
kamp afg-ewerkt en 's-rniddazs won 't Lr-msteam de voetbal
wedstrijd te.l.!en Limvio met 4-0. De vol:::enc1e c~a,;: werd p;e
volleyd p:evijfka:1:pt en speelc1.en we teren Ton,·elre, welke 
wedstrijd door ons verloren wenL ·, s-Woensda.c s stond er •n 
wandel n'.11 ey na2.r het zwemb2.è. op het pro[?Tal"!'L~a, wa~r zwem
wedstrijden zouc:en worden .'7ehouden, rna ~r cle weersornstan
<ligheden waren van dien aa:;:·d, dat het ::~·rnm:nen we rel aft):e
last, De meeste Lensers ginpen tcch te water, enkelen wa
ren binnen de minuut alweer aan cle kant, de da-7°Jersi:;en 

-wisten zich een kwartier stEwnde te hot,clen. 's--:.vcncl.s 
kregen we •n lachfilm van No:·rnan '.Jisdom te zien. Donc\er- · 
clags werd er weer gesport. Bij het volleyen viel op, welk 
•n feilloos inzicht Pierre Heynen had in •t "bal c-ntw:i.j-
ken". Vrijo.ags werd cle voetbalwedstrijd te:r.en op::ie buur 
Conccrdia onbeslist beëindigd, wat •n vrienc1.elijke 7este 
onzer,;i;iès ,;as, Lens lI was in zijn volleypoule eel·ste 
peworden en moest in de halve finale uitkonen te,··en VenL; 
deze wedst:rijd werd jammerlijk door onze jon;'ens verloren, 
zodat we niet in de prijzen vielen. De vrijc:ar:avoncl werd 
fevuld door •t kaba.retpro,r.-ranm:2., wae.rin onze akteur Frank 
Teunissen als fr2_ter Venantius de meeste --:'oem cegstte. 
De volgende dag keerden we allen, volc1aan over de ondanks 
de regen priir-a geslaagde kar.rpweek, weer naar huis terup. 

M.H. 

De groep van de C-klassers en pupillen, die <?en week la
ter het k~mp Zundert bezocht, trof het wel heel vèel beter. 
Het was echt zcmer in Zundert. 
De kampstaf, die zomin als iGder ander ·r;p blijvend goed 
weer rekende, stelde meteen ·roor maandag een enorm sport-



program.~a vast. Vijfkamp voor alle.LenSers, vijf voet

balwedstrijden vöor èe junioren, négen volleybalwedstrij-· 
den voor de pupillen (waarvan het eerste pupillenteam'er 
acht won) en 's~avonds nog eens een veldslag in het beis, 
wa.arbij slechte het horlo1:e een nederlaas voor de leiding 
vocrkwam. Geen wom:er, c1.at het n:Let lang duurde, voordat 
iedei·een sliep. Onze slaa;:iwandelaar werd met--, slaapzak o- .. 
ver de arm, in het struikgewas gesignaleerd én weer binnen
p-eloodst. Daarna be.rstte een ,noodweer los als :i_n de bes·i;e 
Weertse dagen en dinsè.agochtend werd er dan ook gevoet
bald, op een veld, dat herinnerin?en opriep aan c1e Euro-oa-

n • 1 . - . • 
cup-rina e. , 
Terwijl de over:i.,::e kampbevo:Lking: wanè.elde, werd 's-middags 
een cnderling vclleybaltcernooi rehcuden, Fewonnen door 
c'.e pavtij van ,T.v,c1 •• Kn2.ap, beter bekend als J·,ck the. Kil
ler, leider van c~e bende van 'rhè !Cille rs, die aanvanke
lijk oorlog vce.,..de. tegen de Beren, een tweede I·!aq:;se · 
r.anf:, nl. van 11uick z;te::is, onder leiding van Ino de Beren
leider, maar late" een fusie hiermee ran,?,inp. 
Woensda,e: werd 0 ·ehandbe.ld, een nieuwir·heid in c:e l,KS-kam-
1,en, d.:i e erf' in C:e smaak viel, en 's-:midclafs waren de 

. zwemw-edstrijc\en, wa,rbij Lens voor het eerste sinds lange · 
tijd weer eens in de zwempri.jzen viel. · 
Deze zwempri_is was de eni7e prijs, ·c1ie Lens dit jf>.ar ver-

- overde. De C_-klassers st·elden wel wat teleur, vo.c,c:al ~ne·t. 
voetbal. De pupillen deden het· op alJ.e îronten beter. .. 
Met voetbal eindL,;den zij gelijk met LVV: beide 9 uit .5, 
waarbij LVV. eerste werd door beter dcelgemiddel•'.le, ,·,et 
volleybal: 9 gespeeld 16 punten, een fra.ai resultaat, ma2.r 
niet -::·enceg voor de eerste' pl,:,.2.ts. Bij cle vijfkan,p h.-wam 
c1e pupillen:,-roep terecht op de vierde plaats met 702 
punten, juist, 6 te weinir om in de prijzen ,te val;J.en. 
Donderdac:ochtend werd het; voetbalprc,1ram.'T!a 'af[:,esloten 
en de ·rest van de dag werd doorgebracht in bosbad. Hoeven 
met zwenn11en, roeien en wat daarbij hoort. 1 s-:,vonds fina
le volleybal, wac.rbij zes kJ.e.in duimpjes tegen zes ;"euzen 
de wedstrijd van hun leven speelden. -
Vrijr.'af: wee:c een onr'.erlin'.):_e kompetitie volleybal, waar
bij ('erben Bruinsma bij het 12.&tste punt, van de laatste 
weè.stri,jd slachtoffer werd van_.het enige ongeluk van de 
drie lrn.mpweken. Gelukki.; bleek ook dit mee te vallen. · 
I'.:et een niet zo bijster geslaagde sluitingsavcnil en ten
slotte een voo;_-spoedie;e fietstochG naar Den Ha.ag kwam 
zo het einde van een kampvreek, die wij tot de meest ge-



slaagde kunnen .. rekenen, dankzij 
voortreffelijke NKS-kampstaf·en 
gedrar: van onze deelnemer·s, 

h t ' l . . l e weer, ne.nrn:i.J c.e 
dankzij het prettige 

';Kampleiding" 
==-=-----=--=---==-==--===~========================= 
Juniorentoernooien. 
De voetbal, die voor sommir-;en -nauweli ,iks stil heeft 
gelegen, g2.at weer rollen. Voor zondag staan er twee 
toernooien oo het progrmnrta, nl. het Keukenhoftoer
nooi in Lisse voor het eerste en het Jan Warmerd2.m
toernoci van H.B.C. in Heemstede voor een !combinatie. 
Op zaterda-"ê 21 aw,ustus a.s. nemen twee pupillenelf
tallen deel aan het Spoorwijk-toernooi, op zondar:- 22 
augustl1 S p2at een pupillenelftal naar Donk in Gouda en 
komen .twee B-elftalJ.en (B-klasse vorig jaar) uit in het 
Spoorwijktoernoci. · 
Zaterdap· 28 augustus is het Westlandia-toernooi voer 

• ·· twee C-elftallen en tenslotte op 29 augustus Wes.tlanc~ü?.
toernooi voer twee B-elftallen en het Ke;nphe.antoernooi 
van H .B. C. voor het eerste :iunio.reneJ.ftal van vorir: ,jaar. 
Op zaterdag:· 4 en zcndap: 5 alÏzUstus zullen wi.i met zoveel 
moo-eJ.ijk elftallen oefenwedstrijden spele.n. 

HET KEUK;';NHC"'-TOE·'l~COI. 
Vorig jaer waren wij !!'et een erg jon~ elftal-, dat het 
kamp• nog in de benen had, niet erg suksesvcl in cl.it sterk 
bezette toernooi. Dit je.ar hopen we beter voor de dag te 
komen. Lens is ingedeeJd in poule B met D.C.G. (,:m5terdam), 
D.H.L. (Delft), DCCCS (Leiden), Onze Gazellen (Haarlem) 
en Spartaan Ui.otterdarn ).. · 
In poule A spelen DE~'. (BeverwijJë), Excelsior (Schiedam), 
G.S,:V. (Gouda), Lisse, -,enova (HAarlem) en Quick Steps. 
- De wedstrijden dm·en 2x 12,\- minuut. 
- Het eindsignaal wordt via .de p:elllic1.sinstallatie fef·even. 
- Bi .i gelijk eindigen beslist het doelgemiddelde. 
HET P".:tCG":t~l~, •fl : 

12,30 uur Lens 
1 ; 30 uur DOCOS 
2.30 uur Lens 
3.30 uur Onze Gezellen 
4,30 uur Lens 
5,05 uur Winnaar Poule 

D.C.G. 
- Lens 
- D.H.L. 
- Lens 
- Spartaan 
;, - Wi-nnaar 

veld :1 
veld C 
veld B 
veld" 
veld C 

Poule B 



Dl~ C PS TELLING: 
Nr. 2· · :-;cul,i ;, - Nr. 2 Poule B 

: • • v .d .Leeuw, W. Ver-barend se, D .v.d. Steen, 
P .Schouten, I-1,l'.esker, C .v .Egmond ,F .de LJWart, 

J. Englebert ,-F .ï,le sker, C. v .Baa1, J. He ins. 
i·les.: J,Cobben,'ï'h,Brcchard,}.Verhaar. 
Leider.·: Dhr, ,:, • v. Gastel. Samenkomst: 1 0. 30 
-uur op het 'Lehs.:.terrein, . . 
vri jdä.ga vond tussen 6. 30 uur en 7. 30 · uur 
aan Dhr.L.v,Gastel tel.33,99.00. 

""'" J··1·,, I•' ·--.E·-n•·., "'C·''t''-OCT u·,,: H B "' 
.1., .• '..JJ. .:.~,. V • .1..-,·: .... .;.-,1 ~1.0.i\ •• \i~.1..1.'il •••\J• 

Een Lens-kombine:tie gaat zondag na"-r Heemstede. Hie:-·voor 

wo;•den è:e vol~·ende spelers verwacht; 
E .Bakkers, "L v .Berlo, · R. v ,Boheemen,H .Bijster-veld., J .Fretz, 

T. Hee ,·schop, G. de Hocg'd, : .. Janssen, J. cle J o'1gh, :. , K01°tekaas, 

W. v .d .i'tül, E ,Suykerbuyk,:::. v. Veen, H. Verheugd, J .Webbers, J, 

'''el 7 i' no· J V ,, "'alm .~ ·--'- :.>, • • , ..• L..J • 

;,F5CE 0 IJVING?N: vri jdagavcnd tussen 6, 30 en 7. 30 uur bij 
Dhr .. ~.v.Gastel, tel.33.99,00. 

Het urcr-:ra:mra van poule .~: · 
12. -- ut1r Lens - RK,',FC veld 1 

1.30 uur Lens - Haarlem veld 2 
2.55 uur Tongelre - Lens veld 3 
f:., 25 uur Winnaar poule ;, - Winnaar poule B 

Nr.2 noule ;, - I-'.r.2 poule B, 
In poule B spelen VDC, Stormi.:oi,;els, VV',!; en H .B. C. 

- De wedstrijden duren 2x 20 minuten. 
- Bi_j 0·elijk eindiren beslist het doel§'·emiddelde. 

- De s,:,elers ontvanften een lunchpakket. 
- Samenkomst: 10.30 uur op het Lens-terrein. 
- We zijn pas te.sen zeven uur terug. 

Van d.e Kampkomissie. 

Nu de kampweken vocrbij zijn, willen wij ga2.rne allen, 

die bi.i de orr·anisatie en de noodzakelijke werlcz2.am

heden ten behoeve van de kampen hebben meegeholpen, 

· voor hu.'1 medewerking hartelijk dankzegzen. In het bi

zon( er denken'wij hierbij aan de velen, die het ver

voer van deelnemers, b&gage en fietsen, hebben ver
zor:;:d. 
Hoewel wij hierbi,i door;:-aans geen namen noemen - uit 

vrees iemand-te verg-eten - willen wi,i een uitzonc1.ering 

maken voor de heer I:esker, onze voorzitter, die, hoe-



wel dit wel helemaal buiten Zl.JJ;1 eigen taak valt, 
telkens weer, is ingesprongen als het. een of arider 
moest worden geregeld. . , · · ..... ·· 
,\an hem en aan alle anderen,: zoals gezegd, onze bij
zondere dank. 

•-- ' ,. ' 

- Gevonden voorwerpen: rBod zwembroekje, grijze sok, 
ribtricot hemd, wit voetbalbroekje; Terug te bekomen 
bij dhr.A.v.Gaste],,,_,. .. 

!Camplrnmmissie; · 

-0-0-0-o-o-o-e-o-



• ·•DE· LENS a ~-VU E. 
Weekblad va11 de :: . K. V .V, ';Leni<, en Snel" 

Cnder redaktie van·: P.Bu~ghouwt en F,v,Dijk, 
-----------=-----=----=--=-==-=--====-=-=======-·=========== 

• 38ste Jaargang .Jfo,50 18 augustus 1965 
== .. ==================================== ~==~= ·=========== 

Wo: 
Do: 
Vr: 

18 
19 

aug: 
aug: 

20 aug: 
21 au_c: 
22 __ aug: 

· Lens' Zakagenda. 
Trainin~ Senioren Groep I, 
Geen bizonderheden. 
Trainin€: Senioren Groep II. 

Za: 
Zo: 

Pupillentoernooi voor P 1 en P 2:zie elders, 
Senioren: P.D.K,-toernooi voor 3 komb.e11·3 

e;t.ftallen tegen Quick-Steps; · '··• 
Donk-toernooi voor Pupillen; Junioren: 2 B-

kamb,naar Spocrwijk (zie elders). 
J\!a: 23 aug:: Klubavond. · 

Di: 24 aug: Geen bizonderheden. 
Wo: .2,5 aug: Seniorentraining. 

De bizonderhederi van het wedstrijdprograr11J1'a zijn el-

" ders vermeld . 
. CFFICJBEL, 

In ballotai:::e: 
,lfo.14 T.l5":H:.van Thiel 

No, 15 
No. 16 
}10, 1 7 
Nieuwe 

,.. No,403 
,No,404 
, No.405 
, No.406 
"No.407 
, Nc.408 
, No,409 
"No,410 
, No,Ll,11 

V-<lRI.;. : 

J .. 1.de Wolf 
.~. H. P. Limbeek 
P • H • v , Vlï jk 

leden: 
N,H,de Beer· 
,\. H. v. Duin 
C .n.: .• Ern_st 
P .,l ,î~.M.Hamilton 
P, Th. J ,r:., Hamilton 
.\..G .H .Lutterman 
E .H .I acco 
l-:i, J. Ooms 
J ,[,;•,de ]wart 

25-10-'51 

6-: ·6-'•52 
29- 8- '48 
19- 7-'56 

25- 9-'43 
23- 3:...•30 
9" 8- 1 55 

16- 2-'55 
30- 6-'56 
3- 1 ~' 41 
2- 6- '55 
2- 6- 1 28 

22-10- 1 53 

V .d .Kest ,',Jittenstraat 
22,'s-Gravenzandè. 

Berenrade 5D 
Thorbeckelaan 78 
Wezelrade 343 

Kaapstraat 250 (oud
Middenstede 131 lid) 
v. Speykstraat 69 
Valkenboslaan 268 

idem 
Pippelingstraat 91 
Zwaardvegersgaarde 18 
Eicl.denstede 133 
Loevesteinl aan 829 

Hans Brussel dankt, mede name;ns Z'.l.Jn vrouw, alle Lens

vrienden, die bij hun huwelijk van hun belangstelling 

blijk faven en er daardoor toe bijdroegen, dat deze dag 

hen nor lang in herinnering zal blijven. 



... 
~ 

.- . -.. 
. BIE'OLCGIE 

Eifenlijk- vreemd in rl.e koinkommertijd van de voetballerij 
over bier te schrijven. Misschien vindt het althans ten 
dele zijn verklaring in het feit, dat wij op de drempel 

staan om de komkomr.'ertijd te verl13-ten. I:'-\ar dan rijst no; 
de vraag, wat bier met de voetbal heeft te mal~en; Of het 
moest zijn het wëlgericht .wegslinr:eren ve.n leg-e bierfles
jes in de richting yan scheidsrechters en spelers van de 
tegenpartij als bewijs, hoe het ,,1et onze· beschaving: is 
gesteld. · 
Bierologie ! Kent U ook de _ç:ezellire advertentie, waarin 
onder dez:e titel de le·ze'r 'wón.lt uit 0 ·enodi~d niet· en nooi1 
onnodig d:orst te lijden ? Wat mij betreft; het is een ve.1 
d.e :weinipe, w~araan ik met r,.enoegen aandacht besteed. 
Ik weet alleèn niet, of ct·e same·nsteller een fab;•ikant is 
die al schrijvende _bij voorbaat zijn ,Jinst zit te telJ.en 

·. of iemand, die begunstigd met een permanente bierdorst e: 
een onblusbaar r-;enoep.:en in vindt de verheven kwaliteiten 
van bet gerstenat in ·allerlei toonaarden te bezingen . 
Maar het zou mij'· evènmin verbazen· in de komoonist .. van c'e 
bedwelmende bieroden een vredig en nuchter mens.te ont
moeten, die.weliswaar nu en dan een pintje drinkt., ma&r 

·overio.:ens 'zijn werk naàr best vermogen verricht, . 
En nu kom ik met de .bierolop;ie midden in cle ]club terecht_ 
Im'.···ers alle bierologische grappen rondom ons vijfde ten 
spijt, zie ik in de .derde man hierbovèn•ten tonele ge
voerd de voetballer van het wel gekscherend r:enoemde '·bi, 
elftal'-. Toegeireven, dat er bij aandachticee beschouwing 
·van de corpulentie_ van ·enip-en hunner niet. helemaal ten o· 
rechte aan·· Grolsch, Heineken of ,lmstel zoi1 kunnèn wo~den 

gedacht, hun aktiviteitei:, op allerlei.terrein ip de klub 
geven hun het Y'echt op·cle naam van zeer fPede leden. Bo
.vendien worden sommir,:e · mensen van water dik, of· van a.uto 
rijden. _ -- . - · ·. . ' _ · -

Toch schuilt in de_ publikatie van de. bierverric_htingen 
. het gevaar, dat eep-- le-zer, die nogal au. s_erieux_ is inf.'.'.e

.· · steld, aan bacchana·liën gstat denken en zodoende: gaat twi 
felen aan zijn ,ldub. Dat zou zeei' te betreuren· zijn en :i. 

- - zeker n:i.et de bedoeling van de ijveripe "bierreporter", 
die slechts het inzicht had wat gezelligheid te brenrèn 
sen de dorre regels heen. · 

I\. nropos ! Wil je het heus· ver br-en::,;en in él.e si;:,9rtwerelc1 
geen bier ! ~lia·t dan ;,el ? Göla met een tic ? Of ap·Jelsap 

· coqn2.c ? Je wilt ,toch wa·c drinken. Het is zo ç_:ezell;ir,, a 

het bier de spuigaten niet uit~ ?.,J; 
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Van .he-: wedstri.îc\front (3enicren).;, .. ' , ·· 

· :Ve.n Lens 1,, dat te2en DeJ:fia :§p·eelde, oritvirni'en wij als 

.reaktie op het herhaalde. verzoelc een verslag te, schrijv 

de volgende ~opmerkingen van, de 4 yièr van· dit elftal.' ÓI= 

de klubavcnd aanwezige speler-s: Schrikt .U niet (we hebt 

de r,1eest beschaafde .uitlatingen uitgekozen): '·De :;am-Ba 

Verrek Ill-~.ar • . . . • De rest is eenvoudig niet te publicer 
Uitslag 2-2 v 1 1 .:. :-,·., :::r"'°. · · · . . ·, , . , 

\. " • • • • • 1 -!,.·_.;.:;J,:_...,,: ___ · . •. • • ,/ 

Ook ,r'an de 3e · !combinatie ontbrak ieder spoor van v~rsl8 

Hier kunnen we dan ook al}ee1:1;. de uit slag· melden. i' 

H,1'•,S.H,3 - Lens 3 komb, :. 0-3, ' · ,-.. · ' 
- ~ ~ 

. Lens komb. II - Delfi a II-. • , ;'.,· , . 

De eerste oefenwedstrijd van het tweede tegen Delfia hE 

·, , een gelijkspel Opf~eleverd/ wàármeê Le.ns iets meer kree~ 

. dan het verdienè.e. Het was een vlot gespeelde wedstr:i.jc 

wa2.rin het Delfia-ove:rwicht op h'et micldenveld opvallenc 

wa,s. Zij waren echter n-iet-"j:,rt. :staat. dit. overwicht j.n de 

punten uit te drukken ( 2-2 ),. · · . · · 

Het eerste doel1Junt werd- dod.r.: Delfia gescooi0 d; het was 

volledi@:e doorbraak vari '.èen.'~snelle aanval. Lens ·sloe,z i 

ter spoedip teru~. De Delfia~'doelman had evenals vele, 

dere keepers voor hem geen afdo,end antwoord op een van 

nocr alti.1d gevaarlijke kopst.o,:ten van •Koos ?.as. Nog: vóó, 

de rust maakte Delfia er 2-.".1,\van. Na de rust hetzelfde 

spelbeeld; wel stee·s meer· 0czweetdruppeltjes. -Zij no'g V! 

meld,, à.at Koos :as wederom met een ·kppstoot voo1° de 1:,_e: 

mal'er zo1;, 0 'de .-- ·· - -2:r i . • . 
• ' • - .. " ·-· . u 81 

r• ----------- .1;. • • 
\ 

' 
H.~f"S.H.4 - Lens komb.IV." , .. 

~ ~- ' 

Toen Lens IV binnen de lijnen verscheen, bleek de oo::-, 

· s'pronkelijke opstellini.'l·•st--é!l'.IK gewijzigd tengevolge van 

afschrijvingen, 1 werbli·jvel"'fen 1 telaatkomer. :.,:3-n hun 

· vervan.0 ers heeft het ecntër niet_ geiegen; 'dat_ deze wed• 

strijd, na een -zwak begin, ui:teindelijk op .het nippert 

met 3-2 verloren ging. Zoal,S!-~r;ezegd, Lens. had een zwak 

l:ltart, speelde rg!lli':lelig, eh ,onsamenhangend, .,hetgeen. een 

. 2-0 · achtersi;and bij de r:µst: j:)ot gevolg had .. ,Een omzett 

·. , ... , . in cle achte,.,hoede, bracht verëetering. 'Eerl?.'t. lièp H.:•,;.s 

. ·, j 

.. nog uit tot 3-0, maar .. toei:i Hans Veldink, in het centru 

.dr:o:r·stotencl, .voor,3--1 zorgde, voelde Lens, d@-t_-de stri 

.. ,no,o; niet wa::, verlo1°en. ;._et snelJ.e open aanvallen behie 

. Len·s de 12.atste 20 minut·en een sterk--ove1:wicht, hetgee 

echter slecbt·s 1- doelpunt opleverde met _een prachtig· \3 

.f rescoord deer ,eelegenheidsmiclvo·or : ax _Dávis, · · 



✓ 

Ehd . t ·1 ·+ 'l d.1 
or ,a. noq meer in p:eze en, a s niev ent-:e_e "'Oe e r.e.nr, 

gemist W(l-ren, enerzijds deer. slecht schieten, anderzij 

doordat de vijandelijke doelverdedir-er beslist niet ov 

?eluk te klagen had. :,1 met al een bevreè.i["'èndè partij 
waarin iedereen ondanks de hitte heeft ,n•ewerkt voo:c, ee 

voed mçi,,-~;U. jk re sult 2. at·. ' 
. p .B. 

'H -, c H0,'. t 1, . . V '.k b ' 
;11

· .... ;. d/ - ,ens ·-om . . 
Ondanks.een schier ondrçtaglij'!,:e hitte heeft Le!!S in ee 

zeer gotid:e wèdstrLid kans ~ezien een sterk H.'.. <;.,H. te 

klassen. De aanvankelijk om 3 uur vastgestelde wedstri 

p:on pas om kwart vbor v;i.er, ju:i.st tóen de zon voor een 

zengende hitte ging zoro;en. H .;',:. S., H. leek aanvankelijk 

vrij li,J. sti•1,e tegenstander te p:aan worden, vooral de li 

vleugel van de gastheren stichtte herhaaldelijk verwar 

in de Leris-defensie. i'Ja · een_ kvrn.rtier kwe.n de_ze wini ie 

çl.icht bi"j keeper Verbarendse en het was 1-0 voor !l ,!' -~ 

Een kleine · omzettini;· in de Lens-oostellin;i deed wonder 

'tens schroefde het tempo op en }'ax: Javis (nu 0;1 r.e ree 

plaats) zorgde voo1· de 'vertrouwde Lens 5-achterhoede. 

:,1 Sp(2e'diP viel de P'elijkmáker door een inzet van Jan· 

charcl. ~T-~jdens de ·c1.earop volgende rust ginten vele bé2 
. lichamen onder de kraan, Na rust beheerste Lens hert s:,: 

komen. De nieuwe aanwinst, de _Sterke, zo~·c,;de voor 2-1 

Nieuwenhuisen tenslotte zor,c:de met een hard schot vooi' 

De· H.i'~-~.H.-keeper kree"' het hierna nó,:,; warmer clan de 
'lin0;_1t!äs; maar hield stand. . . 
Gerard Jehee ha.d bijna .. su.kses met een hard cliaR:onaal-i 
evenals de Sterke, ·die· ter;en de keeper knalde. 
lil r,oet al een aantrekkelijke wedstri ,iel, verdiend door· 

kombinatie gewonnen; wel te weten onder enthousiaste" 
diginf."en van de àantrekkeli · ke su.opo,~tersschare. 

. ~ 

- .. V .I . . , 

P '.OGJ,,~.li).f;; SENIC''.EN voc;:. Zi0i'1D:,G 22 ,~FGUSTUS 1965. 
P,D.K.-toernoói om de ".Jan: ·zuiderwijkbeker·': 
12.00 u. P.D.K. - Lens Komb.III) . ' 
13.4-5 u. P.D.K. - Lens Komb.II ) terrein Duinlaan 

. '1,5,45 u, P.D.IC. - Lens,Komb;I ) 
Vriend,schaopeli,jk: terrein Hengelolaan. • 
12, 00 u. '. Lens komb. IV - Quick Steps ) Veld 2, Geb, 1, Lol 

12.30 u,' Lens komb,V - Quick Steps ) Veld 3,Geb.2,Lol 
1L',OO u;:Lens komb.VI ·..c 'Quick Ste·os ) Veld 2,Geb.1,Lol 

DTT: OPST:GLLHPEN: ( voor 'de kombinaties I t /m III p:eldt 
stellin'); overeenkomstir.,; het 4--2-~,-s.~ 
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Lens -I:or,;b. I: '.;.v. c:. l?~ek ,H. D~.etz, ,J. Fans~n-, L. Eendr,ich s, 

Kem12er!';an ,:•:~v. t'.iilf~oft, G, Verhaar, G. LooyE 

_ste1.n, ,, . Vené,erbcs, ;1. Jerhe1.:l, J .Botter,.,;:e: 

, W.v.Eiiden. c;9· - , . 

Lens -Komb. II :G. i-;alleen, H. Nieuwenhovèn; J. v·. Dijk, J ._v. d, 

Knaa·J, E. Smitskamp, :,.Bl©.l§, H.Jooduyn,F~Bui 

• . hóuwt, !·)•~P. v / d Spek', L. :·1if;;_nen, J .. as_, Lej_c_.( 

Dhr. L. tè è .. ey. . :is· : , . 

Lens-I(omb. III: : .èe Waart, W •••• Ver barend.se; H. K emper, B. S1 

J ,::eijer, W. Stoové, C. v .Baal, J. Witting-,,J.' 

Kleef,J:Englebert,W.Bu:rgLouwt. , , · 

-- " b III "' " b' ' "' k 
.~eserves voer ,\.om • : .1 .~~Ju oen,r ......... uy , 

buyk. Leider: Dbr.J.Riemen Sr. 

· Lens-l, cmb. IV: :, . Verbarendse ; .. Davis, J. Verhaar, F. v. c1.. B, 

• . T • ·•) • 1 H u, b " .1, .b - ' St 1 

-_. 1:~ - ,:., .v.; J_s:~e ,_ -.• o en,r1 . .1,1§..ÇP s, .... ~ete . er.1.,:e 

',Bw.·?:houwt,N.Drabbe,H.:V,eldink •. ,:es.: , 

l ~n-"f 1" P~c e~'s " ,r 10 ohee-•nen ' 
' . c .... ~J. , !J:•.i.:1, ... ~· ~·.1. ,v . .. ..., ._,._ . 

Lens-ICcmb. V: P.Gulik0rs,F .Duym,, ;Heebschcp,,,.v.d.Bee 

.. F. v. Dijk, J. 1ier,1en, J. v~J;',:ussel, J ,de. Boer,' 

kelhof,G,Jehee,L;Janssen,' _ • .. 

· Lens-Kor,:b. VI : Th. Suylcerbuyk, H. v. l;i/ el-i..fü1, C • Veldink i [;.v •. 

nen,l". 3.chµlten, J. Dros:t)-f,:Q, l,ieµwenhuizen, 

v. d .l'.eyçlen, N. de Boer, R,:¾eelb.el:,,:· ,.J. Broch 

. ·es.: J"Jehee, · D:· · ~ 

.~FSC,E.ïJVINGEJ•'•":"vö6r vrijda3:avoncl a.s.- 21.00 u. bij D 

. L. de Boer, lJoorderzi ~de .5 3, t.el. 66. 86 

- .- ---·--·-----------·-- -.... ; -·------ -·--·--·--··-=E-------· -,- - - ---

}GT ~?(( iv'IJI( PU ::11u::r-TO:ê; è.NO( I. -)i; _i:., .. 

?ate;"da.g nemen t1•1ee Lens-elftallen deel aan het S.poor 

toernooi voor pu,Jillep. ' ' 

Je opstellin en zijn:. , 

Lens P :!_: -P.cle Eaan,L.E;gberts,/.Hoefnaeel,P.Heerema,C 

Schrover, G. v.d.. Velde,?, Hop-}T. ·:esodiharcijo, 1~ 

ben,J • .Disse1dorp,H,Lieffering. I{es.: F.Diss 

cl ,~ Bl k L . d · D' · ' . . " + 1 · · 
orp,u.l O s. ei er ... nr.aTV.uél.Sve • . 

Samenkomst:· 1 ,,-,- uur o, hetirSpoorwijk-ter;-e 

Léns î' 2: :7.,Bcs,H.v.Berlo,J.v.d.Ende~~-Heynen,F.,de ;;:1 

. J. Keet:man, W .Enr:lebert ,H .Wouters, H. v. Dam,C .B 

P.v.Doeveren. '.'les.: .:.WoutJ,:rs,P.Heynen.Leid 

Dhr. J. v.d. rrnae.p. Samenkomst.: ·1 2. L!-0 uw op h 

Lens-terreîn. ' · . · · ·. -n: . -,, 

. H'.:~T ?1t0G~t·J,7f1'·.:1: veld 1 · k ~tf" : :·· ,. 

1 • 2.5 uur Lens 1 - Vrédenburch bi ' 

-, 2. 1 .5 uur :5pcorw;i, jk - Lens 1 . r: 

. ~: .~ l J-Jii• 
,. 

-. ' 
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\ 

' : 3. 05 uur · Lens 1 0. S, C, 
3.55 uur Hoek van Holland~Lens 1 

. - De wedstrijden duren 2x 10 min. 
De vereniging, die uit beide· 

' , 

veJ.Ö. 2 
1 , -- .u. Vredenburch-

Lens 2 
2 5 O "'fi r·· .1 u. .v" v_. .wen 
3. 30 'u,Lens 2 - Spo 
4,45 u.Lens 

0

2 - Hoe: 
afdelingen de meeste punten be- ,~ Ho: 

! • t - ~ ~ : 

'· 

.haalt, is winnaar .• _ .. . . 
Bij gelijk eindi'!en beslissen strafschop,1en. 

-. Bij verhindering vrijdagavond tussen 6. 30. en ·_7. 30 uu: 
afschrtjven bij Dhr.:;,v.Gastel, tel.33.99.00, 

... • HET SPOO ?WIJK B-klàsse-toernooi. , .\ 
.·_.Zondag gaan twee B-kombinaties naar Spoorwijk •. 

· ·De opstellinzen: ·· , · -:, 
Lens B ·1: H.Bruf!):eïwns,r'.v.Veen,J .Wellinp.:,J .'lebbers,Th 

Bruins, F. v .Boheemen, W. v .cl..:. ·u11, ;, • Ja~:crnen,E .B, 
kers,; .• Kortekaa.s, D.Branclenbur-€ : 0 Samenkomst: 

_, , 11. -- uur op het Spoorw;i. jk-terrein. . 
·; Lens B 2: R.v.Berlo,,::.Duym,J.v.d.zialr.1,G.de'"};oöf,,cl,T.Fee1 

. :·.' schop, H .Suykerbuyk, C. Vervaart ;Th ,Hoe:fnaael, J 
Jongh,J.Fretz,C,Grimbergen. Hes.: H:E,(>be:rts,J 
Bijsterveld,G.Stevens. Samenkomst: 10.40 uur 

., het Lens-terrein. ·. • ·· .; · -
-:. ', ·. ), - De wedl'/trijden duren 2x 15 minuten. . · \' 

- De vereniging, die uit beide afdelingen tezamèn de mE 
'-,-)',··punten behaf',lt, is winnaar. .. ... 

Bij gelijk eindipen beslissen. strafschoppen:·;> \ , . 

- Bij verhindering vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30.uUJ 
afbellen bii Dhr.fl.v.Gastel, t;el.33.99,00. 

/.• -·(·/_. _ HET PROGR;'JJ,;l,",~: ,., 
' f " ·~- ·' · -ov, Veld 2 ''. ,/ ',_ J Veld 1 

11.'-- u;·Le11e B 2 -
1 2. 1 0 u, Vredenb. -LE 
1.55 u. Lens B 2 -
3,40 u.; Leris B 2 -

1,. 

. 1 

,, 

• 

, 

; -·· 
'.: ... 4 . 

11. 35· uur 
1;20 uur· 
2.30 uur 
3,40 uur 

O.S.C. - Lens B 1 
Lens· B_' 1 -- Vreden'burch 
Spoorwi jk - Lens B 1 · 
DUNO ._ Lens B 1 

•• HET DONK-PUPILLENTOE3.NOOI .. 
·· Een pupillenelftal gaat· zondag nné!r 
• nemen 'aan het DONK-toernooi •. 

Gouda' om de%_,. dee], 

Het programma luidt voer poule ~-., 
11. 20 uur Haastrecht· - Lens · 
12.40 uur Lens - Leónidas 

,1 • 40 uur Naaldv,i ,jk Iens 

waarin-Lens 
·veld 1 
veld' 2 
velcl.' 1 

uitkomt_;~ 



.an 
:t .. 

·?opt 

C 

2·.40 uur 
3.40 U'..•.,.· 

ncccc_, 
Lens 

._ Lens · 
..: DOF·; 

vç,ld 2 . 
veld 1 

Orn 5. -- uur speelt (~e winnaar· van poule :, tep:en de win

naar V/l.n poule B, waarin zijn ingedeeld Blauw Zwart,Go"'.da 

G, D. ;,. , S1.)artaan '20, V. V, P. en DONK 2 •. 

Om 4. -- uur sr,ielen de numi1·ers twee. van beide poules tegen 

elkaar om.de 3e en 4-e prijs • 

..... - .)e._wedstrijden du,•en 2x 7½ minuut, de finale-wedstrij

den 2x 10 minuten. 
· - Bij gelijk eindip:en in de poule of bij r,eli,jkspel in 

de finale-wedstrijden beslissen strafschoppen, docr 3 

spelers te nemen . 
.DE· (;:'STELLING: Th .Booms, F. Disseldorp, H.;:immelzwaan, T. 

Junr:schläger, C .Eloks, C ._Stapel,:, .• Kooke,. 

B. Klein Breteler, T. -:escdihardjo, T.v. Rijn, 

r ., . · R G T 1 .. d " t 
u.V.i,.l,JD. ~: 1.· romme en,.:. ..... V •• c"Ors • 

Leider: Dhr,,~.v.Gast,el. Samenkomst: 10.-

uur ingang Lens-terrein·: 

Wat bracht de ."Lens ~~evue" U in het aflopende Vereniging: 

• ? .1aar .. 

- ,~llereerst werden er wekelijks de nainen van niet minder 

dan 1 8 adverteerders onder Uw open gebracht. · 

Blijke.ns de d·iverse ontvangen reakties van deze .adver

teerders hebben de advertenties hun d.oel ruimschoots be

antwoord. Voor degenen, die van statistieken houden, · . 

· vindt U hieronder een nauwkeurige opgave van de verde

linu: van c\e pennevruchten in Uw Lens' '.\evue over het 

3e>ste Jaargang. De diverse medewerkers zorgden voor niet 

minder dan 304½ pagina's vol met Lens I nieuws. · ·. · 

'1e verdelinp; van dit nieuws is wellicht aanleiding voor· 

de diverse !commissies te overwes,en, in hoeverre hun- ak

tiviteiten op papier overeenstemmen met hun taak in dè 

ve:cenir-;inf. 
Onderstaand lezende: 

aan'' ! ! ! 

'·Wie de schoen past, trekke hem_ 

a) .~an de Junioren en Pupillen werd het meeste aandacht 

besteed en wel 1 08 pagina's, Dit is uiteraard niet· 

verwonderli,ik, ,?ezien he':; .»,rote aantai junioren en 

nuoillen. · 
·· 

M •• 

(; 

. Een onderverdeling van cleze 1 o::;. pagina's breng_t· ons: 

1) 70 pagina's aan opstellin,::en en trainingsnieuws .. 

2) 20 .]Jagina•s aan wedstrijdverslagen, en 

3) 18 pagina.'s aan Juco-nieuw:a ... · 



b) De tweede plaats '•in deze statistiek WOTà.t in,3enomen 
door Seni01·ennieuws met 81 pagina I s, waarvan: 
1 ) 30 pagina's met opstellin:ten, · 
2) 40 pagina's met voorbeschouwin?en en wedstrijdver

slagen, 
3) 9 pagina's met ~CO-nieuws, 
4) 2 pagina's met T.C.mededelinP.en •••• 

c) De "3e plaats" wordt inrenomen door het Redaktionele 
nieuws met 43 pagina's. 

d) Officieel, waaronder begrepen Varia en de Lensf Zak
agenda is goede vierde en bezorgde de Lens' 1evue 40 
bladen informaties, · 

e) Ingezonden stukken zorpden voor een wel zeer schamel 
aantal van 14. 

f} 10 Bladzijden werden volgescJ::ireven door de Kontakt-korr 
missie met min of meër "leutig" nieuws, 

g) De Toto-komissie had 4-;', pagina: nodig om alle "prijswir 
naars" te vermelden. 

h) De resterende 4 pagina's brachten U op· de hoogte van 
het v~rschijnsel Utopia. . . . .. . __ ____ .;. 

Misschien vindt U r'l.eze statistiek niet volledi2··doc.,.. het 
ontbreken van het aantal aanslagen, dat onze typiste no
di,:,- had, of wellicht had U het aantal· omwentelin:i:en wil
len weten van onze stencilmachine •••.• onze excuses. 
Deze rekenkundige !capaciteiten beheersen wij ·(no:;!) niet 

Hedaktie. 
-0-0-0-0-0-'-o-



D :~ LE N S 1 E V U E. 
·. ',<1,:iekblad van c'.e ,t.K. V.V. ''Lenig en Snel" 

Cnc'!.er redaktie ve.n: P.Burghouwt en F.v.Dijk, 
--------------------==---=====-=====----=========-·========== 

38ste Jaargang No,51 t5 augustus 1965 
----- ------·----------------------------------------------
Wo: 25 aug. : 
Do: 26 aug. : 
Vr: 27 aug~ 
Zo: 29 au,?. : 

I~a: 30 e.ug.: 
Di: 31 auf.: 
Wo: 1 sept: 
Di: 7 sept: 
OFFICL~EL: 

Lens' Zaka~:enda. -
Seniorentraining. 
Géén bizonderheden. 
Seniorentrai.nin~;. 
Lens-toernooi t.g.v. het ,~5-jc.rig bestaan 

(zie elders), 
Klubavond. Jtmio:r·entraininp •. 
Ju.'1:J.orentraining. 
Seniorentraining. Pupillentraining. 
;,laemene Ledenverp.aderinro.: ! ! ! ! 

,In balloté'ge: . 
No.16 :,.H.P.van Lirnbeek 
No,17 P.H.van Wijk 

,Nieuwe lede!"I: 

29-8-1948 
19-7-"i956 

Thorbeckelaan 78 
Wezelrc,de 3,~ 3 

No,Lf2 D.Taat 
~ 

1 ]-11-19,1-0 '.Charbeckelaan 171 
( cud--lièl.) 

-- ~ -:=======--=--==-- __ ::-:== .;::;= ::::::;.;: _:-::::: -:= ~==- -==--·::; ===::::==-- ::..::::::::=:~= ===== 
Seniorent.raininrr. 
Het was pï'ettif· verte even op _onze velden. van c,8 Eengelo
lae.n op woensda0:- en vrijcl_agavand van, clc vorip,, weelc, 
',Joensdac-· hadden 1 6 ,c-n vrLjda:,- zelfs 24 led,cn a2n c,e oproep 
van de T .C. gehot-r geeeven, w&:arbij een drietal,. dat, 
woensdagavond verhinderd. was, op vrijdag.::.vonc! acte de pré
Rence gaf. Geen wonder, dat trainer C.Frankè bizonder- in 
zijn schik was, terwijl ook de spelers beslist zullen.heb
ben bemerkt, dat het met een flink 2E,ntal deelnemers bi- _ 
zonder prettig trainen is. · 
Zelfs de T.c . .:.1eden lieten, voorzover.mor::elijk, vriende""'. 
li.ike gezichten ·zien. 0 ja, we maken ons ber.::aald nog geen 
illusies. Het weer wërkte erg mee en in c~e berin periode· 
besta.::.t er in het o.l&;emeen wel een zeker enthousiasme. 
Toch [eloven we nof; steeds, rlat "de eerste klap een daal
der wal.'.rd is·;. De C'.eelnemers moeten z;ondac j.l. voo,' zich
zelf bGmerkt hebben, dat er· over het ;-;ehE-el beter werd 
gesveeld, 1:a'èr ook is duidelijk r:ewo,.0 den, dat we, 0;11 een 
vlot tiitr;evoerd ·· systeem te krij;,-en, niet kunnen volstaan 
mC?t het spelen van de wedstrijd op zonda[, Over drie we
ken bepint c'.e konmetitie. Dan moeten de elftallen defini
tief peform,1erc1 zijn. :Sr reste:1 ons nog 2 oefenzonc\agen 



en 2 weken training, 
We zijn ervan over·tu:ï; .:,.; C o.t e.lle 1:i t; encdifltle 8)cJ.e! 
Yolle i~ecle,•rer·kin·,,.· "'l. T.;,,· ,,·0 rln·nen·· r.ofü'e·0 ··rel]no tl~ ·,_.-,·c 

~-' H " \' ._,v.l. •~ •-• ,_, \._;_ .1., -~ .1,J.• j \' •- '?,..\.:"• • _, 

,1:c:r-elijk tot de j,üst(; ~or,;-:catios kan km-,;cn. ,,, r, 
... l. • 'J • 

Zcndag, 22 augus.tus i96.5,, v;2.rer) er veel LGXJS-:sµp,:o:.,...tc 
· Lenslecl.en aan~,vezig bij J1ct P.D.K.-toernooi·~ I:nècrdc:.nc 
:)rij zenSV1ïa2.t:.di?-~ .... E~t. · mée_·~~--.--!Jrf j zenswa_p.rd:L r.:ro :wn_s cGhte: 
toen- er voer è,_c wc-0.stri jd P .D oK. ·J--Len·~T ·j eer1 · r.-X·ers1"e( 
,.re·r" rev1·~~rrl er 1· en-on·;, ·s·)o· nt~an z·i ci1···'1i --,·-c·c·r· --~1--.c •, . I..~ ' .c~.:t, . ..,., .,.c--... ... t •·t . .J<:: c:.:. .• : ! .. t .. • v_. i._ ::-.,·.J.L:J 

ï-Iulde aan rleze 1n.o:•.n, temeer da[!r het i_e:·,:o.n_(l van: PoD.:~j 
Lensleden, har"Gelii.·~ dank ·voOr Uv1 spot·t.ieve :ttec~_ew~rk~ 

ECO. 
Van het wedstri .id:front ( S~n-Loren) . 
P.D.K.) - Lens 1: u.itslap, 4-1. In ·het lrn.de:r ve.n c1e Je 
derwi jk bo!G,éll speelde Lens tegen ? .D .K, en vgr].oct· d 
wedstrijd f!eheel vèrdiend met niet m~ nc1er: c~an L]-1 , 
,'.l di.:0 ekt was het duidelijk, dat P.D~K. zijn l?temsJel 
drukken O'J doze zoveelste P.D.K.-Lens' or.1t;;1oetinc·, Ec 
verstand in c1e acht<,·rhoede en het w2.s 1-0. Leris kvm.rn 
ru~ (de enige keer deze middag): goed docrzetten ~an 

.
1Jenc1erbos b"ucht .Gori'l.rd Ve,--·ha2r in r;chiet-positie en h 

· 1-1, ,'!at tevens d.e ruststand was, î':a c'e thee bakten o 
voortrekkers er tot,2.J. niets mee·r van; rnec:.e do(," mil.tb 
mede door on2eïnteresseerdheid Vcm 0;1kel.2 s1)eJ.ers (,,j_ 
sch0en past, · trekke hem aan) • · 
P.D.K, Li.e1J met 3 cloeluunten over Lens heeri, wa·Td0c·: 
eindstand 4-1 werd. Vermeldenswaardig is neg het scbo 
van Loek Hendriks, dat de lat beukte, Dit had bete 1 
verdiend. :,1 met al een trieste vertoninf, w;:i.aruit c't 
de toe schouwers vele konklusies getrokken kun11en zijn 

P .D .K. 2 - Lens B-komb • 
. Lens _werd v2.naf het be:';i'r'.l onder c1 ruk rez et, rra2:r c1e a 

terhoecle wist het eerste .bmrties~ P .D .K. in tocm te h 
den,· rnr:ar toen moest ,.'e achterhc•0de zwichten vc,or: een 
fsekombincercle P oD "IC., -a2nval an het \1v~s,' 1-'0. f~n kwart 
voor de rust v1ist RD.s een Gv1ijf0line: ~n de P.D'.Kc.-ac;h 
hoede af te straften; 1,-1. t;é, cle rust nenzclfc!e f,v8l 1J 

bei·cl.e elftal] en wisten hot r>et "'j_et m01c:r te ·i:ixd en. 'l 
eind stand einc1ir-d.G met de ri.,st-st2.11cl: 1-:-1 · dPs. '}e. tcht 
hoede van. Lens zat roer: in eik2, "l'• ;.lleen· no:,- een kJ.8 
opmerking :bij hE:t ·. 4-~-4 syr3teem r.Ol,t · in' c1.e achtèrhoecl. 
ti_jcl een ru.gdekkinR; zj._in, <.l1.1s 3-e.éa•o,, bt,'i r'e vcl'-ende · 

'· 



è'tri.id speciale aan:'.acht. · Bij -:'.e ,ood10edc ;,,o,..ten. er 2H;:Ljd 

tv-re~ spi_tsers zijn.~ de tweè b;_.nnepsp2.Lei"'S ·' 1.:1c~: '--9i:i z·tch rlae:t'-· 

ur11 scherp cps-t..elJ_en, - ;,1at helaas niet ;,ebcl-.... ~-l~r- 1J::.et m1.;rn . 

:lat bij c1.e esrstvol!•en'tle' t:or'strijd,· dan r-,cet-0 ,. tol' goals 

vallen. Tot a.s. zqnda{, . F,en toeschouwer. 

F. D ;°IC. 3 - Lens III; komb, : 3-4', 
Het je. elîtal brricht het bij ?.D.r.:. als cni""e tot een over

winnin0, hoewel ·P .•D .JL niets ·cat'.enu ·:gaf, .. ,met uitzondering 

van tet 2e doelpunt, r:lat uit een voorzet; .van onze buiten

speler hard (1.oo:~ sen P.D.IC.-speTer iri .eigen doel werd fE'

schoton, Er wèr·d l;Jehoorlijk gespee1d en vcoral enige c~ebu

tanten speelden een p;oede wedstrijd.·. 

;,1 met aJ r-;oede verwachtingen voor de ·toekomst. 

------------· 
P.~,. Docr de nec1.erlaar:: van het eerste··,en .het gelijke spel 

'van h_et tweede is de kans. op de Jari Zuideywijk-bokiJ.al ver-

loren áe)!áan; 
· 

De wec1.stri.icl Lens Komb. V .,. Quiclc Stens Komb. eindigde in 

een 6-3 overwinning voor Lens . 

• Het duu:rèl.e wel enia·e tijd voor onze· kombiné\tie aanvoelde, 

hoe men ·tezamen ·een. team voririt, ·maar na deze é.anloopperiode 

cèraaide alles zoal" hèt behöcrt. S·,xiciaal de voc•rhoede 

speelde een knan-Je parti·j,. v1aélrbif de reohtervleu;:-;el Bus

sel-Janssen opviel, terwijl I,ykelhofop de middenvoor

plaa.ts paniek in -cle t;luick. '3teps.,-v~rded.iging .zaaide. 

· De achtërhoede bad niet he-ar· .beste tlag., Speciaal Gulikers 

was zo on['elukkif met een schouderblessure te moeten uit

vallen. ,~l :.net al een p·('ettige weds-trijd, mede c'.ankzj.j .de 

Quiok Steps-scheidsrechters. · C.N. · 

------------·, 
Van Lens 4. en· 6-komlJinatie ,dntvir.g,en we f.een verslag: 

De uitslar-en luidden:· Lërrs·-IV.-.komb. - Quick Steps: 5-4-

Lens VÎ-k01nb. - Quick Steps: 2-5, 

Zoni:1.ap· .. a.s. het grote Lens-;3eniàrentoernooi t. r. v. het 45-

jari"· bestaan. · . 
De navo],:··ende verénig:i,n,:ien komen .op, bezoek: .. 

ï'oule ; __ }l:l'.S.H,.1 ,en Vèe·•se Bo:fs 1. Hier worden ,:1èdstrij

den respeeld van 2x 30 minuten ·niet 5 r,1inuten rust. 

Poule B: H.lvi.S,H.2, Quick Steps-2 en Te Werve 2, 

Wedstriiclen 2x 20 minuten zonder-rust. 

?oule C: Veteranen. Tone~Tido, Veerse Boys, WilheJ.mu.s. 
1,ledstri jclduur 2x 20 minuten zonder r'J.st. 

De ~Jrogrm,mia-incleling ,·10:··dt op het veld bekend ger.;&akt. 



;,anvanp- 12.-- uur preciPs, Einf'..e + 5 uur. Iec1.ere Lens-suppe,
ter zcndeg a.s. dus naar de Ecngelclo.an ! 

DE OPSTELLINGEr, : 
Lenig en Snel 1 : C. v.d. BGek, II. Dietz, W. Han sen, L. Hendrichs, ll. 

Smitskamp ,r,'.. v .Zilfhout, G. Vc1°hanr, t/. Vender
bos, W. v .Ei jden, 1iJ. Ver heul, R.. '.fochrnan. 

Lenig en Snel 2: G.Halleen, ',Blok,J.v.Dijk,J.v.cl.I"na1q,C. 
Kemperman, I-:. Hf:.ket, H .. ·-·ooduyn, ·._-.. Botte:i.", H. ?-. 
v/d S1Jek,L.Biemen,J. '.as. · 

:"eserves voc-r beide elftalJ.cm: H.Nieuwenhoven,G.Locyestein 
J.En;7 lebert,·•.:'e ,lfwrt. 

Veteranen: J. Fri jte·cs., J .Bom,: .• Krol, ·. Becker, C. Pee
ters, f,. Hoppen brouwers,:,. v ,Luxemburr', L. Jan
sen, J. J afer, ': .• 1·1üstefGld, H. v. \Te stinç,, 1:. Lnt', 

. . R.Blok •.. 
i\TTENTIE: De ·-üitgenodi?de spele;:·s dienen er rekenin[): mede ·i 

houden, dat door de ECO roulerinf van sDele··s 
wordt toe,;repast. 

/,fschri.iven: véér vrijdagavond 21.00 u. bi.i dh·, .L.de Boer, 
· ·.··· · · · Nocrderzijde .5 3, tel, 66, 86. 69. 

---=-==-=----=-====--==-=-=======--====-==----===--==----~=--

· 2.30 uur Lens 
3;20 uur Verburch - Lens 

Lens . 4 .1 Cl_ 1.11-1r 1,fe_stlandia 
·.5.-- uur Lens -~ .... K.W.I.K. 

DF. OPSTELLING: P .. ~-~., de HaE:n, L. :V~fbei-t s, ~ . H oefnc, ~ el,? .lie·erenw. 
.C .Schrover, G. v ,d, Velde, P. Hop, 1-I. c:e Jon:,:, F. Col 
ben,J .Disseldo,·p,H.Lieffering. ~es...:.: H.v.Ee: 
lo. Leider: Dhr.; .. v. Gastel. Samenkomst : 1 • 20 
uur inganr Lens-ter-,·ein. 

- De wedstrijden dus·•en 2x 1 O minut.en. 
- Bij gelijk eindip:en beslissen .5 strafschontJen. 
- Het toernooi duurt tot ongeveer zes uur, èus je bent nie1 

voor zeven uur thuis; Wanrschuvl dus je ouders, ,:at hot :i., 
ter wordt ,dan gewoonlijk. · 

WESTL:,?rnL. ·JUNIO"'EN'-TCE-?lWC'I op zondar,- 29 aur-:ustl1 S 1965. 
E.en B- en een C-elftal nemen zom1.a!l' aan het Westlanclia-Tce: 
nooi deel. De opstellinren: -

•- Lens B wordt sarnenrresteld~-uit -r1e · voJ.·,"enc'e spelers: E .Balcke 
:1.h v. Berlo' H. V. Boheemen·,.:l". FortnÎç:n' l). Holt'.-.. Hop': .• Ju; 
sen, P~de Jongµ, W,]f eetm?.n, '\l .Kouwenhcven, 2. v .i:l·;?-ulJ. ,tI 
Stevens)'', v. Veen; H, Verheugd~- Leir).eï": J .Borsbocm. · · 

_Samenkomst: 12.-- üur ingb.n"'. Lens-ter::-ein. 
Lens C wordt samengesteld uit ·F.v.Ba"'gl.}lïl,C',Bruinsma,H.··2;,e 

. ' 



L. Euis, H. v .llulst, L ,de Jcnr,b ,I1. v.d. Lans,, .. Tinnen-

b lr L rl 'T 1 1 P ' -, . - d p· B l S , 
roe_,, ,V,-,,e ece, .ce ~ries, •• e hit, .v.a. prang, 

Leider:Dhr., .Huis.Sa~.1erikomst :11, 30 uur ingang Lens

terrein. 
HET PRCG -:,i'f •• : 
Poule 1 IE-klasse): 
12.55 uur Verburch - Lens 

2 .10 uur Lens - ~lestJ.anc:ia 
3,-- uur TI.IC.s .• v.; .-Jens 
3,55 uur Lens - D.H.B.R.R. 

Poule III (C-klasse) veld III: 

veld I 
veld I 
veld II 
veld II 

12.30 uur J.I~.s.v.r.. - Lens 3,-- uur Lens - Den Hoorn 

1,45 uur Lens - 'i/estlandia l:-,20 uur Velo - Lens 

- De wedstrijden cl,uren 2x 10 minuten. 

- Bi.j g;eJ.:i __ jk eind:l.,;-en beslissen _5 _strafschoppen. 

H;;T KB: PH'" N-TOI; 0 !-:0C I van H .B. C. 
Zonrl.a 0

• traat ons eerste jun:i_orenelftal van vori'.' j2a:r naar 

Heemstede om deel te nemen aan het zeer sterk bezette Kemp

h2.antoernoci. Lens is inredeeJ.d in poule :. met Haarlem, 

• 3 .C .H., '1uick [!teps, Leonir'.as en Spartaan 1 20, In po1üe B 

sr)elen J.O.,'i'.( .. msterda.m), Wilskracht (:.msterdan), ;;K.,FC 

(:.lkr0.éè.::r), V.D.C.(Uithcorn),Blauw ,:,wart en H.B.C. 

I{'~'f .? . .'-'Cc,·~~~,~· :. -i.\: 
12.1.5 uur Lens - f1uic,,.- roteps 

1, 05 uur Pa,~rJ.er., - J.ens 
1 ,55 uur Lens - Leonidas 
2.45 uur ~.C.H. - Lens 
3. 35 uur SI}artaan' 20 - Lens 
4,30 uur Finales. 

veld 
veld 
veld 
veld 
veld 

II 
III 
I 
I 
I 

DE OP-STl<:LLiil;G: ;., v. cl. Leeuw, W. Verbarenè.se, D. v.d. Steen, P, 
"' h t H .. - k r ·c ' 1' 1 '' ~ 
1JC _ou en, .1. ..... es er,.....,.v.1~..1fJnonc~,.L' .c.e LIWart.., 

J. Englebert, F .I\".esker, C. v .Baal, J ~ He ins. ~~es._: 

J. Verhaar. Leider: Dhr .... v .Gastel. Samen

komst: 1 0. 30 uur ine-a.n,F HolJ.an(se S:)oor. 

- De wedstri jè.en duren 2x 1 0 minuten. 
- Ei.i :: el ijk eind.i7en beslist het doeJ.zei;;idc:elde. Is oc--k 

dit ~•elij 1:, c\2n worden 3 strafschoppen p,enomen. 

- We zijn on.ceveer om half zeven in Den Haag, teru.o,. 

~·~
1rt1~r·r1e JUFIO.":EI,T EN PUPILLI:l\~ ! 

7:°F.:Të!F:'.fJVn1m;N: vrijc1.a, avond tussen 6. 30 en 7. 30 uur 2.an 

Dhr.~.v.Gastel,tel.33.99,00, 

C.efenwedstri .iel en: tet volc:;ende weekeinr' e :::,rcbeTen we zo
veel mo- eli,jk elftallen in het veld te 

krijpen voer oefenwcrlstrijden. 







Pé:1 sfoto' s: Voor de derde en tevens lélatste maal w1..1zen 
wij d.e volgenc'.e jonpens erop, dat zij twee 

pasfoto's moeten inleveren bij dh:r.!,.v.Gastel,'rcmaten-
straat 1 66: · · 
J. ,\sselman, J .Blok, :1. v. Boheenen, P. v. Doeveren, i'. v. Dorr.bur,:, 
~. Fortman, P. de Greef, J. Holt, P .nop, J. Janssen,Ii. l~oct, r-i. 
Pechler,F Je Vos,H.':louters. · 
De pasfoto's moeten. vóér 1 september ingeleverc: zi.in, 
anders krj.jg:en wij de kompetitiekaart niet tijc\5.f? van 
de K. N.V. B. En zender kom1_1etitiekaart ::;een kompotitie
voetbal. 
Wie bij het bep.:in van de kompetitie n:i,j,;t kan worden op
gesteld, omdat hij niet tijdig foto's heeft inrreleverrl, 
zal moeten wachten tot er een plaats in een elftal vrij 
komt. 
Dus haast je ! Juco. 

·De Juniorer.traininp~ 
Vole:ende week wordt o:estart met de juniorent:rainil'lc en 
wel· rret de vol'!eDde .~,-roepen: 

• i,-klnsse: dcnderc!a~·avond·- van 8. 30 - 1 0. -- uur o,J het 
veld. Deze train in::- c ~at in j_ecleo·· c,eval cl.oer op 

het veld. De vol«encle s;Jele' s 1vorden voYwacht: F. v .Bo
heemen, H. B,· 2.m'.enbur,7, D. IJ, ·anc1enbu· •,:, , Th. Brochard, r·. Broeke, 
l. Brup:~·emans, fh. Bruins, J. Cobben, C. v. E:>mond, . ·. Eyb,J.hof, J. 
G th · J " · ]' K , ll .. 1 J --· ' l · 1' " ., th roo uizen, .neins, ·· .. ~occ, - .: es ... -cer,t .1.:1:~ce c~orD,..1~1:c -
krans,P.Schouten,D.v;d.Steen,F.Straathof,F.Suykerbuyk, 
J.de Waart,J.Welling,F.de Zwart. 
B-klasse: B 1 on dinsdagavond van '],-.30 - 9.-- uur op het 

veld. Deze training gaat in ieder peval door 
O':l het veld. De vol9"emle spelers worden verwacht: E. Bak
kers, R. v. Berl o, P.. v. Boheemen, 11. FoTt::,an, D. Il olt, : • . Hop,;,. 
J-anssen, P. de J ongh, W. Keotmf!.n, ;, .Ko,•tekaas, 'f. I; 01.1.wenhcven, 
] . v .d .!'ull, H. Stevens ,I:. v. Veen, H. Verheuc~cl. · 
B-klasse: B 2 op donderclap;avoncl van?.-- - 8.30 uv.r. De-

ze traininp.- ,raat in ieder ceval doe;.' op het 
veld. De volll'ende spelers worden verwacht: 
P. v .d .:,ar, H .Bij sterveld, J .Col ra, ,I .Fretz, T .Heerscho1J, Th. 
Hoefnagel, G .t' e Hotv. cl, B. Eoo c·eveen, J. cle Jon,th, B. ::001,::. 
r~urlces, H. Overbeek, J. Schouw, C. v. Velzen,":. v .'!assem, J. 11Jeb
bers. 
C-klasse: wordt no12 ,·ere{"eld. De jon,,.ens krijc·en hierover 

bericht, zodra het voor el}rn.2.r is. 
Zaaltre.inj_,-:l!l:: voor alle proepen is er, als het velrl af7e

keurd is, zo.altrainirn;,-. De eerste twee we
ken echter niet. D2.arom wordt de eerste twee weken in ie-



-- -- -~- - -.--•~--

der geval O)J het veld §cetraj_nc\, 

De Pu,Jille:1'Grainine. 
Uoensdag î sep·i:;ember a.s. begint ook de pupillentrainint, 

Deze duurt van 2. 30 - ,J .• 30 uur en (C>aat op 1 september al

leen door, als het veJ.rl is ,eoedgekeut·d. Hiernaar kan tµs

sen. 1. -- en 1. 30 uur telefonisch worélen ceïnformeerd onder 

nu;,]]se;_· (.7. 22. 70. · · .. · · 

De vol enc:e jon(·ens komen voo 0-lopif voor deze training 

in aanmerld.nn-: · , 

Groep I: I•:.Bloks,T.Bocms,F.Disse]dcrp, •• Juni:;schlë.ger,B. 
r-·7 · ~ ' l •. !" 1 m " 1 · · d · l' '• 1 

-.,.\..._e1.n Lre-c.c_e~, ,.: . \.Oo,.re, 1. •. ~esoc\inar Jo, 1.J.1.1111.:ie -

zwaan , J. v. ?..i jn, T.v. Rijn, C • i'itapel, P. Verhe e sen. 

C',roep II :C. .Blor:1,G. Col pa, H. v .Dam, J. v.d. Ende, J. Hel vensteyn, 

P. Heynen, :: • v. cl ,Horst, H. -'echler, F, Teunissen, G. 

TronEelen,F. Veeren,11..Wouters. · · 

------- .---
Het Donk-pu.oillentoernooi., 
Cns jonc'e puoillenelftal, dat zonclag j.n het Goudse Donk

toernoC'i uitkwam, heeft daar meer gepresteerd dan wij had-

. den ve-iwacht, ï)2ar minder è.an mcgeli jk was ,;,ewees'G. Tegen 

de over: het al_r,emeen wat oudere teeenstanders werd zeer 

fCed uè.:ct:i"j · Jep'èven. In de eerste wedstri.id, te,:en Haas-

. trectt; was Lens wac sterker, maar er werd niet rescoord, 

De vol 0 cnde te( enstan''er was bekerhouëer Leonj_das, dat 

zeer enerriel: werd bestreden en ?eheel :i.n de verded:i.ging 

~eè.rukt, zodi:rc c'.e 1-0 overv-rinnint no2-: ac.:,n de ma2;ere kai::t 

was. 
r:aaldwij\< 1ever-c1e in de c!ercle wedstrijd weinii:: moeite op 

(het werd 3-û) en b.etzelfcle gold voor DCCCS, teeenstander 

rnm"··er 4, die met 3-1 werd geklopt, 

Lens· hacl zo 7 punten uit 4 wedstrijden en Haastrecht stond 

on 8 uit 5;' Er tms clus nor een overwinnin,:z noL1i;:; op. DONK, 

de la11t ste te0:enstander. I·'.oewel DCI-.IC niet bi zonder sterk 

was, werd L'.ez;; óve:winnir,,r- niet behaald, doorc1.at sommigen 

'onvoldoenc]e ijver 2.an c1 e dag legden. H~t bleef 0-0, zodat 

strafschopDen tussen Lens ër) Haestreoht moesten beslissen. 

:·'.n ·,'eze beslis sin,:,· viel dui.clel:i.jk ten voordele van Haas

trecht uit, zodat J.,ens tweede werd :i.n de poule en on de 

,:1.erde en vierc1e TJl.:;ats moest snelen met Blauw Zwart. Hier 

hervond Lens (e ·oude vechtlust-.en l:et werd een alleszins 

verdiende 1-0 overwimünr- ,· zodat. Lens met de derde p;rijs 

nc:.ar huis kwam. . . . ·· .· . . . 

~en- ver~~c!iSteli,jl{'l'·e~ulto.at, me.ar rpet 'Wat meer ve.chtlust 

oo hrt besJ.J ssenc'e. moment hnd het de ee,~r,te prijs kunnen 

zijn .. Want Eaast,,·echt; beslist niet sterker dar, wij, won 



de finale met 2-0 van . Spe.rtaan '2G, V .G# . _,· 

Het · Spoorwi ,jk DUDilJ.ent-oer;1ooi. . 
Zonder tot p:eweldic,- spel te_ komen,· hebben onze twGe elf
tallen hun teg-enstanders in bet Spcorwj_,jktoernoci, diq 
vrel heel z1·mk "uit de bus kwamen, ove:rkJ.ast. :,lle ~red
strijden werclen rewonnen, 9nze 'keepex·s, :,].echts sporo.
disch in het spel betrok'.:en,.wen1 en n5_et,.c;epe.sseerd en __ 
onze spele··s scoorden in--de acnt wcdstri j<J en 3,1:x:, dus zo 
_ongeveer elke 4f minuut één keer. 
Het tweede ondervond alleen wat ·te-2:enc;tant'. van C'8C en het 
eerste had de r;ror:tste moei te. IT'et, Hoek ve.n-·HoJ.land, dat 
stevig ve;adediv.de. Overi.fens ginf het all.,emae.J. err.: gemak-· 
kelijk en dat was janFer, want onze spelers toonden e-
öest· zin in te hebben. · 

Lens 10 naar Duitsland. 
Voor het eerst in de Lens Historie is er een juniorenelf
tal een 11-rote 15-daagse fietstocht doo-· Duitsland faP.n ma

-ken. Het was een experiment, clat vee1 voorbereiding heeJt 
pekost, me.e.r - acht.e;aaf gezien - vee~ de volle 1 OOÎ, is re
slaagd. :.lle jo,wens en de leider zijn enthousiast over 

-c:1.eze unieke trektocht, het:o-een heel èuideli jk bleek uit. de 
, stemrr.in_g van cle laatste ochtend. :IJ.Jen vonden het jammer, 

dat de reis ten einde was en iedereen wilc1.e e ,- no~ graaf" 
een 3e week aanplakken. 1-'.isschien iets voer het vol_-;rend 

· jaar ? ! Voor de prettige sfeer gedurende de hele··, eis en 
.de bÄréidheid va11 al1e. jon6'"ens om de prettige en onpretti
-ge dingen te nemen zoals: ze kwamen; alle werkzaamheden, 
die in de jeugdherbergen verricht moesten worden zonder mor 

peren (nou ja!) en vrijwillig op zich te nemen, kan ik al-

leen maar dank be.ar zijn. J B -,sb n 
• C OQ_l, 

Het verslap: van de reis. Het vertrek. 
Zondag om 9. 30 uur ve,,,trokl,en enkele bereidwilliFe auto
bezitters met de 12 jonP-ens en de hec;r Bobo na2r Enschede, 

_ . waar we- om + 1 3. 30 t,ur 2.m kwamen. Onderweg za,· het er som
ber uit, want het repende _e.l, voordat we op de fiets zaten, 
r'.2.nr in Enschede aan'l'.ekomeri, wa;s het élroo[r, zotl.é>.t we met 
goede moed aan de trektocht begonnen. Zonder ;:iech kwanen 
we in i-'heine aan, ,:ao.r we eerst de halve stad de onrnreden 
zijn, voordat we de jeufdherberg vonden. r:c bafa:re en fj_et: 
te hebben we0gezet, r;inp:en we cle boel verkennen. De jeupd
herberg lar--· aan ee,:1 ,rrote snelstromenè.e rivier, waPr Kacel 
van Velzen bijna in verd~reen, nadat hij "eze."cl had: ·'Jul
lie krijgen me er toch niet in". 
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( ~t .-.~ ',- el ) . r;-,-·l .;;I kni e 11 i· t ,.;:; -i-:,,,, 1,'•'·•r'!el:- 1 rei·;•.1·· C c·i--- ' .•,·. C1::,'.-"' ,,,~ ·i "''"\ 
, ,.J '--' •,· - <-• d!J -· 1.-. --v.1.1 ., ...,_ - · .. • . , '-'_.J·_ --..., l-· 

bec:t'0.-c:: l:ocs -L'oh-ouw "Ge :Jak'~en. ··. Y s--:· .. or·:-':ens 1r~·e:t·d -1n 1re c, oo: 
:; .'·-~rt,c ffuJ_hc::1c1-·_. ... ;.cwe!rt- · ;il8t eer:. liel~, c-1.at .·5 dei:el ?cle co· 

_-;~c~ br.c1. ~ ~Ce.-··el_._ vàn VeJ"zen .1.~ .. <-~S ~-:ët ce·.-·st, ~--it cle VT~rc~n ~ 

,:i.-:,.i.. f1J",i _~!e ,•1·r-:i·Jco·,:·e·r r,1~e·-c,,r ~_;....,~_-.. , ·ue,·;·"'7.C"..,0'()1-'~ F"ros 'oc1--~•r,r -,r 
.t.<:_;;.l.,, •· •,, ... ••~• .. _J •• 1._J ">.:.., .(!._ 1.1 Y • "-' .l,; .... G ,l.i... ~ .'-- 1,J.,.., ...... , n, 

n::.-.,.1' nie:·~ helf;m~:al· 1,ia1 ... _1:G·r-.. .en i-r.iel c~:e t·re.·: nf. · ()~) dekt er 
v:.es bl: r.,f hi i di.e .ria-<:: 'in bec:. •. r S-~·~vo:;1dS \rJe~-:-c.i. hij net 

ç~rtc c•-:-ir eh~-.ald G D:i..n s(a,r•ochtend. vert ·cokken we naar : .ell 
<;,t~ .... -r c··~c1er\'EJ" ·lJ" l ee]r r-l;.1- 1u•,,:i T:"ortm~n· r e,n r~1,·· e·,1 "D z 
,~c.,c,.. ~.1 •. 1v ;''. __ • , ... "c~u · ......_l~ .I' ..• o,O. ,··. ,...,.!,. ~ ,:, .• ,. 1..,.,_ 

fiets· had, zoc1.e.t Bo.be 'J~e eürste de beste rietserm1a1·ce1 ... 
nGnstapte om er- een cdn o::i 'te ,laten zetten.· In KelJe h 
ben we (Je 1 e voetbal wee! stri.ic\ r Gspeclcl te..,'en een VGGl -1 
.,,,,, lrlre tGn•nsta·nc!Gr D" n 1,·e·d- "t"-i "~1 ··ronnen'· 'TO c'an oo1c -, 
.:..rnc..~;.).~, , ," C ·- • • .. .L'¼,. f ,_ , .• --.]•- h _ ... J V: • ~ - ... ,~. 

12-111 Wocnsdar,· vras een bet1"ek!'~elljk rust:tre ·cl.af, 1,ta.nt 
hoefrlen rna:;::r 1.5 k1:-i.o t~ fj_etsen, vn:i.arin veel 2.fçlalin.:.--en 
voo•-··l-:-:v.~arûGD. '11 cen we _ i s--mic1de~:'.G onze katt1P2.~s b~trokkc.n-1:; 
·e·r ;n· r]e ber1-'en ~J 7 n=~al Jr•,rQJ; ·'l- ri' c.>l•e~c1n n·G-J". '-·r·'. rJr>en 

.. --• ~- u--~, 0. ....... J.S.1.û. _ -•-~-,,_... •--,)~>. _ l.,.._._ ,1,.; .. 1:., ,_.-_, \.;, ~>. .1 • .1, = 
1,J2.err:,~ccr Bobo te 0:e11 de-' ~erber(,'SVadeI" ten stri:icle trcko 

C~,..::,-•.+,,c-,~en h 4 ..... , c1 e·-- .. ~J_· 1· r.,::,_n 1-uo:c-e·('lr·ev·e~h~ c'a+- o··"nS ·0 11 er0 
~ ...... tv.__...,.::, ...... :_,..1.. 1, ~l VV , .. v:t:: J "1. ,..,~., '""'-(."_ .-,~.1.ll• ~ 1. v " ç; .• ,, • 

2, 8,5 lichter m:-akte, da8.r wij v·: or de f'Jctade noesten o 
·draai.en~ l-~a hi?,t, kusscnr;evccht vingen ·we r1et zijn allen 
dor·J i~ O'T inl.•-c,1cn C·c .-1,....,cn 1 ,:, vnn,.~s «·i•~,,-e•n T1e ·-"\~s en 
h ,\., -::-. .1 1""'1.l -:- .• ... ~ ..... ~ ,:i ,- ~:~ o. -.~-~~-· ._ ·-· ··-\,_:;··~- ,-.L r; h \.,• .. ~ ; _1

_ 

,_aJ.., "GJ..C .. , heel <''UO•.-. v,a~--en' 0,'!.'.c.G de bc\..c•e11 'e_.eel {CI 

scho~ nel waren en wo .ze niet vuil wil~~e:n ?: .çJ~er. ~ 

!}0Dc1.c:cda.q- ping-en we via Bad :.:-:othenfelc~e, v.raar ·we in ee 
zc1.1t1·m·terzwernba.c'. zwon:_;'.en -en c1_e ioalinen ( zoutrr:m·en) bek 
1,r,ra.t- 1,-rel d.e •moe~te waa 1 'd was, naar- Bo_",gholzhau.sen. Dat 

de vloek voor de Necle:rlanc!sc nülitair-en aldaar geleg:en 
een J.. .... aket.basis" In de j,eue;dherberp: verloo~ Stefie zi,jr. 

hart a2.11 Elke" 1 S•w/. vonds. hebben v!e ç~e Lti_i sen J:urr11 bezc 

vanv.ra~.r we een 1J :"achti_~,· uit.zicht hadden. 
_ Vrijclai,-ochtenc'.:vrn, .. d de -tocht voo:~tr:ezet met é!ls cloel C 

lin,?~3bO.l1.tien •. "i.'}~.e.r hebben ·1~:re '8-:•i:nidcla~-;s een bes spel e;e!" 

den, 1:Ja2.r /auJ_ v.cl~~·.a:-c zijn 'Grane:1. de vi'ije Joop liet, 
]_ • • 1 l . , ., 1 • • , • • • • l ~ 1 1 · • 't ' 
r-1J_J ,)cï~!cr_cce, ;.~ac i1J.J e1Jn2. ::~lJi1 ~;e.Kc.ce.-· 1-:v;i,;· ,:as" f 

:'·)icl_c~é\r:'e -~-,ï.r.a!~te-·r·crt l(ool heibel en zet:-::.e een hele wir:-.1• 

on ~.-tè1ten om î O :)fenni-=-· ( ~/ cei1t) ~ Voor 1 s--avonds werC 
slet.en een -ka~i:;.:ivu\.:;.r te inaken :ï.n een cude .:ruïne van ee~· 

. Eunr,e:1k2.-ne1~ ~:oOr titevens doo~-... elkaar _,...>el:..eald met de Bé: 

viè:ter1o ;.~:i. eeE · toc:lt van + 3 \;:vre.rtier. 1::e·' clen er in de 
. verv-rce:l8 · ~c.-. j_n '-"en· ~, edPan 011J GP.n kampvuu .... ·· te :,~2.1.~en, he·t 



jammerlijk l'lislukte. Dick Holt, bi jg-enaamè_ s·estonte werst, 
riep om zijn r-1oeder en ld.ante•-·de vlie,;;ensvlug OD een ste
nen muur, toen hi.i hocr<'.e vE:;0 teJls:n, d2.t er wilde zv;j_2nen 
zaten. O,J 1'e teru7wer, r'_ie bij 7 elicht we,·d door Kr.,el van 
Velzen I s za'dantaarn, ginr:ren we het terr;c,s van eer> café 
op en hielden daar een ijsfeest, inc7ezet clocrHobo. TJit 
irnede voorbeeld werd napevol17cl door Keetkerelt .4e, waan:a 
spoedii:r, neg anderen volrden. Zaterdar. '.7in':'·en wc zweef
vliei:cen v,ordat we verc,er zcuclen r:aan na2_r Padcrborn. 0·:1 
het zweefvliegveld aanp:eko:ren, werden doo ·· enlceJ e vJ.j_errerE 
ontvan,':';en. Toen de toeste]J en r·ereed wa:cen, ~in,;en de eEorst 
2 jcn.0"ens,. nl .Stevens en Kectrne.n de toesteJJ.e,n in. Ze 'Te
r,en 2.llebei een plastic zakje, voor het o-eval, dat ze luch 
ziek zouden worcl.en. :.lle vluchten slaa:;den OD 2 na, die ee 
mislukte start hadden, waarna ze eéD tweede pc""in,:,; gin"'en 
doen, die allebei lukten. Daarna vertrok1çen we weer naar 
:>aderbocn. Om + 4 mn• .k>:m.men we lanp:s een snelstromend bee 
,je, waar Bobo 2 mark uitleefde voor ·c1 e:,een, rlio er met· klé 
ren en al in sprong. Eerst 17in? Bert !<ocl kijken, hoe die,J 

. het was, :naar toen hij tot aan zijn knieën in het water 
· stond, dook hij er o-,:ieen s in, wàarn2. noc· 6 anè.eren volgden 

'!IC.dat Bobo 1 ~- mark lichte;" we.-(1 , FD. c1roG"e kleren te hebben 
aangetrol{!;en, r;in · en we verde,· n2ar I'acl_erborn. :3onc1a_-;: had
den we em1 n1.st,.Ja("; toen bleven we in '"aderborn. Op cl.ie da 
was Koos ~Jchouw 5o.ri'.·~ dat n:1tt1l.1TJ.ijk gevie· d i;ve,.,rl met Ce 
clige limonade en ijs. Bobo had de hel'·berrs0noed<• r overreho.a 
om O'îze "boel" 'ce wassen. 1 s-: iddac; s sneelden we een vcct-
balwed strijd tegen ?ac'erbcrn•o8, die wë 1:1et 5-1, verloi·en, 
maar hierbi,i moet 11orden vermeld, dat die jongens allern,~.,,1 
ouder waren. I,aandaf' zijn we na een zeer lan,n:zame fietstoc· 
in Ruthen bel2.nd, or,:dat Bert J(ool zwr-mr verkouden was. 's
:,vonds weTd Bert a2n de sneer r,ereren, c1i.e onlien tot 38. 
Dinsda:rs fietsten we naar Soest, Pet was een pechda~·, vmnt 
we waren ua:s 6 km. van •1uthen we-,· ·of [,teven' s binnenband be 
<:raf het. l:a lnnp: zoe1cèn en veel· re loop werd e:i.ndeli ik een 
binnenbr..nd Fekocht, diG te klein, ,,.-,ar wel te breed was, z, 
dat hi; uit?;erekt net ,·oed w:· s, I'et toen :éeetman r1.e binnen
band erin zou J.e17gen, be,,;,:on het te onweren, zoel.at i-re ... .,_. H 
een c;chuilpla2.ts moesten zoekGl1, waar 'Je· r epicknic1-:'c. hebl'c1 
1 s-I" ic~da.r?s gine:en we in c~.e -ce::en ver(~.e1:, :tît'.::t.1 ... ± 2-0 kri1. vee 
Soest meesten we een r::üls over, clie veel ,nceili,ikheden O;J: 
verclen,nl.Di.-c!c IIolt kwé'r te".1 val n1et ,,.~~rachter 3, rlie zo , 
,:,-eveC":r bovenop hem kwamen. 'le' ve-,vrnnclin:, en viel.en mee, evei 
als de fietsen, die 0;een bescl12.cl:i0 5.nr · oplieuen. 1,\Toensdaf i1 
c'e ochtend verlieten v'e Se est en trc-'•'"en verc!G"' ne.,1r ci,:,J-

~·10-: ... Jt vervo1:,c1·~ 
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Wo: 1 
Do: 2 
Vr: 3 
Za: 4 
Zo: 5 
I'Ca: 6 
Di: 7 
Wo: 8 

sept: 
sept: 
sept: 
seot: 
sept: 
sept: 
sept: 
sept: 

Lens• Zakagenda. . .. 
Senioren- en pupillentraining. 
Lens-Velo (18,30 uur); Jtmi_orentraining, 
Seniorentraining. 
Jun,B 1,2,3 en 5; C 1 t/m 5; Pup.1 t/m 5, 
Senioren; Junioren 1 t/m 3, 
Klubavond; Juniorentraining. 
,:,J.gemene Ledenverg:adering; Juniorentraining. 

Feyenoord - Real lè:adrid. 
Seniorentrainirig( 19 uur) en Pup. training. 

CF'FÏÜII:~:r~:L: 
• Nieuwe dcnateu- 0 s: Dhr. ::'.'.:::2_ Lnnge, Thorbéckelaan 

UITNODIGI}'.G tet het bij'ltonon van de algemene .verr,:adèring 

van de ,l.K.V.V.Leni? en Snel te houden op dinsdag 7 sep

tember 1965 ·•s-avonds te 8.30 uur in restaurant L'Esoé

:cance, Laan van I.eerdervocrt hoek lleinkenstraat tegenover 

Cornerhouse, · 
;,_g_el"l_da: 1. Opening. 

2. Vaststelling notulen van de algemene veqmde

ring rehouden op 9 september 1964. 
· 3, Ingekomen stuk'-.:en en mededelingen. 

Behandelin~ jaarverslagen en verslag kaskon
. trolekornrnissie. 

L!-. Behanclelinu: financieel overzicht over het ver

eniFinGsjaar 1964-'65. 
Eehandelin~ begroting voor het verenigingsjaar 

· 1965-' 66. Vast stelling kontributie s en dona-
( ties. 

5, Besprekinp: bestuursbeleid. 
6. Verkiezinf'.-; bestuur, 
7. Verkiezing elftalkom;;,issie .. 
8. Verkiezing kaskontrolekonm1issie. 
9. 3enoeminp· ballotagekommissie, kontak:tkonm1issie, 

kommissie voer ten~einen en materialen, juni
orenkornr,Jissj_e, redaktiekomcissie, technische 
kormriissie. · 

1 0. i!:vei1tuele voorstellen. 
11. :-èondvraan, 
12. Sluitinf: 



Voor de verkiezing van bestuur,elftalkon•missie en ke.skon
trolekommissie kunnen staande d:é vergadering nog kandida
ten worden ingediend. Het bestuur stelt het bijzonder op 
prijs als de namen van eventuele ke.ndidaten zo spoedip mo
geli,jk bij het sekretariaat bekend worden gemaakt. . 
Mocht op dinsdag 7 september op het vastgestelde aanvangt>
uur het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwe
zig zijn, vindt op dinsdag 7 september 's-avonds om 9.~ 
uur een nieuwe verfadering plaats, waarbij dezelfde acenda 
in behandeling wordt f!enomen. . . 
/~lle werkende leden van achttien jaar en ouder zijn ver
plicht de algemene vergadering bij te wonen of bij verllin
dèring de sekretaris voor de ·aanvang van de ver.""e.dering 
daarvan in kennis te stellen.- · 
Het financieel overzicht 1964~1965 en fle be'l"rotinp- voor 
1965-1966 zullen voor belanr-stellende leden ·op de kluba-
vond van 6 september ter inza1e lirp:en. · . 

E. Sarolea, Sekretaris. ·_ ----------------------------------------·-------------------
V,'c'Uf.: Op 62-jarige leefti,jd overleed op 27 aur.:ustus j.l. 

onze trouwe donateur (40 jaar lanp:) de heer 
Th.P,Burghouwt tijdens zijn vakantie te Dwinn-elo. 
Dat hi-.i Ruste in Vrede. 
Lens op vreemde contreien. 

• 

Lens-Veteranen tepen Veerse Boys en een eni12szins pewijzi"'.d 
Lens 1 tegen een kombinatie van Veerse Boys 1 en 2 vormde.de 
hoofdschotel van het programma van zondar.;. . 
De medewerking van Vios (waarvoor dank,dank,c,an>,dank) rne.aktE 
het mogelijk, dat deze wedstrijden op hun terrein konden wor
den gespeeld tegen onze bezoekers uit harunbdonkveer. De ve
teranenwedstrijd bracht aantrekkelj_jk voetbal in een 1<elijk
opgaande strijd. Een sch,ot tussen de benen van een van onze 
verdedigers door stuurde invaller--keeper Jacques van ,vestin.": 
voor de eerste keer naar het net. Ruud 1.l'istefeld meende dit 
niet te kunnen accepteren Gn schoot hard achter de Veerse 
keeper, hoewel het er sterk e,p leek, dat Ruud zi,jn hand 
hierbij mee liet heluen. Ton van Luxemburg vond even later 
de paal op zijn 1veg, ·· r.iaar Loi., Janssen maakte er tcch mao.r 
2-1 van, door de terugsprin1nnde bal op de· juiste plaats 
te brengen. Via 2-2 en 3-2 (1,·eer door Lou) werd _de eind
stand van deze wedstrijd op :,-3 bepaald. Hierna was het 
de beurt van ons hoogste elftal, Y'ede door het feit, à.at 
Veerse Boys een niet bijster sterk elftal op de been h2d 
gebracht, werd dit een wedstrijd, waarin het ee;•ste een 
duidelijke over-macht ten toon spreidde. Gelukkig ontaard-



• 

de. dit niet in het te licht oonemen van de taak van deze 

midda;<:. Speciaal cfe ·kom_biriatiës tussen Harry Ha.ket en Ge

. rard. Verhaar liepen voortreffelijk. Gerard rondde maar 

liefst drie maal een 2.anval af met een doelpunt. Hoewel 

. Wil Venderbos het vierde ·c1.oe;I.punt scoorde, was hij verder 

·-"met zijn schoten niet succesvol. j\!:e.ar liefst 6 maal schoot 

hij over het doel. Tinus van Zilfhout, die met Loe~ Hen

driks het middenveld beheerste, moest in de tweede helft 

het _veld .ruimen voor Gerard Looyestein. Eest nog te yer

melden, dat onze keeper slechts eenmaal in aktie hóefde te 

komen on een bal, die cverj_gens naast zou zijn gezaan, 
waarmee wel duidelijk is, dat de ·achterhoE!_de een snipper-

middag had. · . c'··N ... 
1e klas·F. 
Velo 3 
Quick 4 · 

4e klas ,~. 
Gr.Willem Vac 4· 
Kranenbure.; 5 . 

. 
Lens 3 
i.rchipel 4 
Schevenin7en 3 

.Wassenaar. 3 
Celeritas 3 
Wilhelmus-3 
Vios 3 

3e klas I 
WipDolder 3 
Oranjeplein 4. 
G.D.S.3 
D.W,0,3 
H,,'..S.H.4' 
D.V.C.3 
i'.arathon 3 
O.D.B,4 

. f.rchipél 7 
D.H.B.2 
Crornvliet 5 
B"1'-LT,.5 

4e klas C. 
Wassenaar 6 
Triomph 2 
Tedo 4 
Zwart Blauw 3 
""'VV~ i\, • 1\. .Jl.• • • o. 
R.C.D.H.2 
G.D.B.5 

.1ijswijk 6 
Wik 3 
Iens 6 

Lens 4 
Cran,ie Bla\lw 4 

4e:-.klas .G. 
B.T.C.4 
de Jagers 3 
c.w.2.3 · 
Gona 5 
Esdo 4 
H.L.S.H.6 
Cromv.liet 6 
BlatÛ Zwart 7 
Lens 7 

i':l!;DEWERK:'.::ES GTI:V:1. ,,GD ! n 

. Rijswijk 5. 
Texas 3 
W·t Bl .. v 3 1 auw t .... •\.. 

. Lens_ 5 
· Vetèranen.:.afdel-ine:. 

,~dele.àrs 5 . 
Triomph 6 . 
Flamingo's 6 
Scheveningen 8 
H.B.S.11 
Vios 9 
; .. n.s.7 
Wit BláHW ï?..K,5 
Vue 12 
Lens 8 

Onze ve:J,den·· li'~gen · er,··· dankzij '"-de goede- zo~gen. van .de. ., 
__ 'Gem.Stichting voqr de Lichameli.îke Opvóeding, keurig -bij. 

Hét feit, dat .dè ·drainerin,i, lingzamer ~erkt _dart wij zou
den wensèn, .doet daaraan· niets af. ïJiaa.:· twee velden, , het 

. _ eerste"el'l .het tweede, ver~cnen een rouwrand,, De paaltjes 

rondom· deze terreinen zijn ·'van lieverlede nafe_noeg zwart 

:.:-:geworden als vevol1< iran·de wëersinvlóeden;· •n Jammerl_ijk: 



gezicht zo vlal~ voor de kompetitie ••••.. 
Gelukkig heeft reeds Jacques v,d,Knaap zich bereid ver
klaard om een begin te maken met het verven. Maar wanneer 
hij dit alléén .zou moeten doen, blijft het aanzicht van 
een tweetal onverzorgde t,erreinen @'edurende weken bestaan. 
En mogen 450 leden toekijken, als één iid·zich bereid ver~
klaart Lens-home op te fleuren? Neen!! 
Daarom wordt een 2,Ö-tal kerels boven de 1 8 jaar @·evraagd 
om a.s. zaterdag te komen witten, aanvang 10,-- uur. Kom 
je ook op het verf-festival? Bel dan even vóér zaterdag 
naar de heer v/d Steen, tel.63.24,22. Hij zor~t voor de 
kwasten en de verf. Tot ziens ! · 

Keuringen en pasfoto's. 
De aandacl1t wordt erop gevestigd, dat het inzenden van keu
ringskaarten geen zin heeft, als hierbij niet één pasfoto 
is gevoegd, Zonder foto kan geen identiteitsbewijs worden 
vervaardigd. Zij, .• die derhalve wél een kaart, doch géén 
foto inzonden, moeten alsnog hun konterfeitsel aan het wed-

- strijdsekretariaat inzenden. Spelers, overrekomen van een 
andere vereniginf, moeten naast keuringskaart en.pasfoto 
tevens hun oude legitimatiebewijs inzenden, als zij over 
een dergelijk bewijs hebben beschikt. ECO S · _ • -Lee. 

1 Noorderzi jde 5 3, 
Den Haao, 

Finale K·,r.V.B..-beker distrikt West II. 
Deze finale zal worden betwist-door de teams van Esèlo en 
Spartaan 120, die in de halve finales resp. Blauw Zwart en 
Slikkerveer met duidelijke cijfers de baas bleven, 
Wanneer we bedenken, dat Lens in de af~elopen kompetitie 
achter Esdo 01) de tweede plaats beslaf: legde en in de strijc 
om de beker in een zeer goede en spannende wedstrijd met 
slechts 5-4 gewipt werd door Sparta2.n' 20, clan mag de kon
klusie zijn, dat onze voortrekkers over een elftal moeten 
beschikken, dat voor het komende seizoen goede perspektie
ven biedt. De Redaktie. 
--==--====-==========----=====~===========~================= 

14. 30 uur 
· 14.00 uur 
14.00 uur 

14,00 uur 
12,00 uur· 

SENIC'.1EN VCt J. ZO!l1Di,G 5 
,Wilhelmus 1 Lens 1 
DUNO 1 ·- Lens 2 
Lens 3 - O.S.C,1 

SEPTEë BE~ 1965,· · 
C'•osteinde, Voorburr;. 
fligr.Nolenslaan(St.Jans

.Veld 1,Geb.1, (college) 
Lok.4-6 . 

Lens-Komb~ - O.S.C.-komb, Veld 2,Geb,1,Lok.3-5 · 
Lens-Veteranen~ O,S.C.-Veteranen Veld 2,Geb.1, 

Lok.3-5, 



___ , ~- . --•.. ~ -~-- -

DE OPSTELLTFC!Er: : 
Lens 1 : C.v.d.Beek,H.Dietz,W.Hansen,L.Hendrichs,H. 

Smitskam, H.Rooduyn, H .Haket, W. Vc;nderbos, W. Ver

heu.l ,G. Verhaar, R.Wachman .• Res.: W.v.Eyden. · 

Vertrek: 1.30 uur vanaf Klubgebouw. 

Lens 2 G .Halleen, J .Bott•.r, J. v .Dijk, J. v ,d. Knaap ,G .Kem-

perman, R .Blok, L.R.iemen, G .Looyestein, J. v. Kleef, 

. H.P.v.d.Spek,J.S.?-s• ~'{es.: W.Stoové,J.Meijer. 
Leider: Dhr.L.te,ï:ey. · 

Lens 3 : R,de Waart,W.Verbarendse,R.Roodbol,B.Steyn,H. 

Kemper,C.v.Baal,J.Englebert,H.Jacobs,H.Nieuwen

hov!"n,F.Wubben,W.Burghouwt.Res.: J,Verhaar,L. 

Janssen, Th. Suykerbuyk. . 

Lens-Komb :,\. Verbarendse, L.Hanssen, F. v. d ,Beek, J .Drost, C. 

;Peeters, R. Schlüter, J. Wittin?, P .Burghouwt ,M.Da-· 

vis,N.D'!'abbe,J.Veldink.Res,: N.de Gruyter. 

Lens-Veteranen: J. Frijters, J. Bom,;~, Krol, ,l, Hoppenbrouwers, 

·· J. v. \'Jesting,11. J. Ooms,,·,. v. Luxembu'!'g, a. 
Wüstefeld,J,Japer,H.Lau,H.v.Westing. 

· Res. ·:J ,Linneweever,c·;Kras. 
VOCRLOPIG PROGil:,~SENIC,:Ei'; VCC?t 12 SE,,TI::,J3E.: 1965. 

DU:indorp 1 - Lens 1 \'/.Blauw :J..IL3 - Lens 5 

G.D.~.3 - Lens 2 Lens 6 - a.K.~.V.V.6' 

Lens 3 f,rchipe-1 4 Lens 7 - vrij. . 

Lens 4 ~ Oranje Lens 8 - Flamingo's ·6 

Blauw 4 
De aanvan(':stijden zullen in de volgenèe Lens-revue w·or

den bekend•··emaakt. 
Van uitstel komt _geen afstel ! ! 

Het was zonda~ j.l. een hard gelag om er zich bij neér 

te moeten le?gen, dat het hemelwater uit de Vöcrgaande 

nacht zo overvloedio: -was p_evallen, dat ·onze veld,m dit 

niet hadden kunnen verwerken. Door omstandigheden gele

gen buiten de schuld .. van onze verenigings9fficials werd 

niet, zoals dtiidelijk wa.s_afgesproken, het bericht van 

afkeurinp: tijdi0; en te bestemder plaatse doorgegeven. 

Het r-evole- was, dat er aanvankelijk verwarring bestond 

over het al of niet doorp,,~.an van ons· jubileun1-toernooi. 

Eerst om over half twaalf kon de knoop definitief worden 

doorgehakt: afgelast· ! · Niemand zal deze beslissing min

der hebben betreu):'.d dan dep:enen, die zich met de vocrbe- . 

reidin'gen van dit· toernooi hadden belast. In- het bijzon- · 

,der was deze .0-an,9: van zaken een deceptie voor de heer-

v/d Steen, tlie zeer veel·werk heeft verzet en uren in 

touw is gewe·est, lang. voor cle toernooi-dag. 



Uiteraard betekende het af gele.sten ook een zeer. on
prettige gewaa.rwording voor onze p-asten,. ón1dat izlJ "örïiier
richter zake moesten tèruvkeren, op .één uitzonderin.î;fï:îa, 
de spelers van de _Veerse Boys uit )1aamsdonkveer. Tenein
de deze vereniging niet· al te zeer te dupere_n, kon door 
de medewerking van onze .terreinbeheerder, dhr.:,peldoorn, 
over -het bijveld van"V.IOS-Die Haghe'! worden bescnik:t, ëlat 
wel besJJeelbaar was. H;ierdoor was het mogelijk, dat toch 
noµ- een tweetal wedstrijden konden word<èn sespeelcl,nl. 

,Lens 1 - Veerse Boys Komb.en Lens Veteranen,_ Veerse Boys 
·· Veteranen. Jammer, dat het a1Jema2.l.zo ,?:elopen is e!1 een 

-veelbelovende toernooidaq moest worden verschoven. Het 
jubileumtoernooi zál echter doorp-aan - ze mop;eli,j 1( no,"' 

,uitpebreider - zi,i -het op een ander tijdsti1J. Gedacht 
wordt aan een, voetballoze. kompeti tiedar·, b.v. ·· wannèer 
een interland-wedstrijd zal plaats hebben. Tet zo lanv, 
g:eduJ.d • ECQ.:.Sek. . 

-----P'.1.0G:li'il'' i, JU!l'IC.·:Ei'' VO!, lii,T1 :D,~G 4 · SE:'TE:' Biè: 1965. 
2. 30 uur D .rÏ. C. B 1-Len s B 1 Terrei.n Brasserskade-, 

Delft. 
2. 30 UUJ.' D .ILC. B 2~Lens B 2 · Terre ;i:n-J3 ras:;;e rs 1w.de , .. . . .. 

- Delft. 
2. 30 uur Lens __ B 3 -c1.ie lli].ghe B2 G.1 ,L. ~/,1.-, V .1 
3.45 uurLens_l3 .5 -die Har,;he B3 G.1,L.')/}V.2 
3.45 uur Lens C 1 -î,\uick Ste1)s C1 G.1.,L.G/4,V.1 

.3.45 uur D.H.C.C 2 -Lens C 2- Terrein Brasserskade, 
2.30 uur Lens C 3 -Die Uaghe C2 G.2,L • .5/3,V.2 (Delft. 

··- 2;30 tfür Lens C 4··· -V.V.P.- C4 · · - G-.2';L.6/4 V-,3 ~ ···· .. 
3.45 uur Lens C .5 -Quick Steps ·G4···G,2·,L.-6/4;V,-3-·· 
DE CPSTEII INGEN: . 
Lens B 1.: P.de Jongh,H.Stevens,R.Fortman,r'.v.Veen,'1 .• 

v .Boheemen, D .Holt,; •• Hop, E.Bakkers,H. v .?-~ull, 
:, • J ansP.èn, W. Keet man. ;:es. : H. Verheup.;d. Leide,~: '. 

Lèns B 2 

Lens B 3 

Dhr.J .Borsboom. ·Samenkomst: 1. 20 uur hoofd
ingang ;',D_O per fiets. 
W.. Kouwenhoven, J. Schouw, ,T. Col pa, B. Kool., T. Heer
schop, P. v.d. Lar, C. v .Velzen, J.Webbers, G.de 
Hoogd, J. F'retz, H. Bij sterveld. ,.les. : · ". Bilder-
beek. Leider: Dhr.C.v.d.Beek.Samenkcmst: 1,20 
uur hoofdinga.nµ- :,DO per fiets. 
H.Egbèrts,G.Duyvesteijn,J.de Jongh,B.Lusten
houwer, ;·,. v .Essen, H. Cverbeek,B. Hoogeveen, Th. 
Hoefnagel, P .lurke s, ? .• v. Wassem, C. Grimberren. 
Hes.: Th.Janssen.Leider: Dh1·.J.Schouw. 



( 

\ 
} 

i 
l 
1. 

Lens B 5 : C,Groen,P.Brem:ner,C.Lamot,H,Verba:-sendse,r',v. 

Lens C 1-

LeDs C 2 

Dijk, H. Ja~obson, ~. Schutte ,E.~. Br~nc}chorst, F. 
v, d,Berf, !h, v. d, I,ley, C. Blok. rtes, .H. vlesthoff, 
T.Schmitz.Leider: Dhr.C.Kras. 
B. v ,d .Lans,,., Tinnenbroek, G .Bruinsma, L ,de Jongh, 
F. v .Baç:gum, P .de Vries ,H. v. Hulst, L.Huis, H ,Eg-
fers ,:i. de Wit,C.v.d,Velde.Res. :, .. Hambrook,Lei,-•, 
der: Dhr,P.Huis. . 
P.de Haan,L.E[:'berts,::t.Hoefnavel,P,Heerema,C. 
Q h · · G '·r ld . u ~1 è J F r bb 
•. ,C rover, ,V.C,. Ie e,.,.,,op,r., .e ong, ,vO en, 
J .Disseldcrp, H. Lieffering.: es. :W. Kouwenhoven 
(2x) .Leid.er: Dhr .... v.Gaster.Samenkomst: 2.45 
uur hööfciTDr--anv. .,DO per· ftet s. Vervolg vlg~g. 

PflCG<.L .. JUNICI!'.N VOC.t. 2iCND.,G 5 SE,'TE:'Bl:,• 1965, 
12. -- um" Lens 1 - Quick SteDs 1 

1 • 45 u1n• Lens 2 - f)uick Stens 2 
3,-- uur Lens 3 - ~uick Ste~s 3 

DE C./CJTELI.It·GEN: > -

Lens 1 J.de Waart (2x),J.Grocthuizen,D.v.d.Steen,P, 

. Lens 2 

Schonten,H .l:esker, C. v .Egmond, F .de Zwart, T'h,Bro
cha:"c\ 1F .:.esk~~, J '. Cobtei:i, J. l-(ei~s. ;les, : D. Branden-· 
bur~ t2x) .Leicer. Dhr .... v.Gas,.,el. 
it. B;:.:uggemans, Th.Bruihs, cî. Wellin,··, F. v, Boheemen, H • 
Ftothkrans, ri.Koot, J.Eykelhof, ., .Kortekaas, H .B~·an-. 
denbur9;, J ,; id.delc\crp, D .Brandenburg ( 2x) . Res !. : J. 
de Wa.2.:::-t ( 2x) ,E. De@:ener .-Leir:e;": Dhr. P .Epskam,J, 

Lens 3 : G. Cran:a, -1. de Groet, J. Nuyen, ;{.v. :,cker, ,., Duym, H. 
Suykerbuyk, ./..v. Bro,ekhuizen, H. Crama, F. Straathof, 
:LBranc1.enburp, 0. Vervaart ,;les. : J. v. Dissel, : .. de 
Brouwër.Leider: Dhr.l~.v.Gastel.~~- · · · 

~ .. ,-_,,_,-.,·.~c:-;-1_-.. -;.-_·_._--1·=,u··~II t"'' v·cl· J ' ,.,..., . n· ~ 4 ç,,:,·,,,rn B'•,·. 1 °7 5 
., ,. •• ,. · , . J ta · • L:,. ,;:, .. üU V'-"' L. ;c, .. , / 0 , 

1.~-5 rnir Lens P 1 - Quick Steps P 1 G.1,L.5/3,V,1. 
1.45 uur Lens P 2 - Quick Steps"}' 2 G.1,L.6/4,V.2. 
1.45 uur Lens P 3 - Quick Steps P 3 G.2,L.6/4,V.3. 
1 , l:-5 uur ,:;,.s ,." 2 - Lens P 4 Terrein •. lbardastraat 
1 • 45 uur :l:.s P 3 - Lens e 5 Terrein ;,lbardastraat 
DE 0;.°STELL}TGEN : 

,> Lens P 1: Th.Bocms,F.Disseldcrp,H.Him:;elzwaan,:,.Jungschlä- · 

} . . eer ,r .Bloks, C. Stapel, P. Verheesen, B, Klein ·Brete-

l l:r~!;!~~f~l~!~~~~}~I.:.~!. ~::~!i ~. v .Rijn .. tes_. :r.1. 

j Lens P 2: r.Teunissen,C.Blom,H.v.Dam,G.Trornmelen,P.Heynen, 
,ï. v.d. Ende ,R. Kooke, H_, Pechler, T.v. Rijn, :,1 .• v.d. 
Horst,;{. Wouters ,Res. :J. Keetman. Leider :Dhr .G. 
J:emperman. 



/ 

!__.V 
Lens P 3: G.:,bspoel,Th.v.cl.:,ardweg,P.v,d.Steen,G,v.Deelen, 

W. v.d. Pam, B .de Eaas, J. Hel vr,,nstein, G. Col pa, J .i'ieers
hoek ,F. Veeren,L. Cazancle,r, ::es, :.".,Borst .Leider :Dhr. 
G.v.d.Steen, · 

.Lens P 4: ;:.,v.d;f.';eer,C.LustenhouwË;r,;1.f,sselmàn,C.v.d.:.ard
weg,r.:. Teunis, J. Dui vesteijn, H. Janmaat,;., v. :,rdèrine, 
E V h C V. ·, l V . .., J ,. ., • ersc oor,,. J.sser, ·"ce ries,nes.: •. eyers, , .• 
Straatman.Leicler:Dhr.J.Smit,Samenkor,,st:1.10 uur 
LeyweP hoek Hengelolaan. 

Lens P 5: E.Bocms,P.Booms,A.Cast;enmill er,P.E,l?'berts,;',.cl.e · , ·; 
Greef, B. Hoefna 0 ·e1, 1L Jç.nssen, R. v.d. Lel y, H. Schutte, :·, 
8,v.d.Steen,N.de Hilster,':;es. :S,v.d.Vert,L.Ver-· : 
spaandonk,Samenkomst :1 .1-0 uur Levweg; hk.Hen!"eloln 

,'cT':'Er{Tifi; JUNIO~EN EN PUPILLE11': ... 
:.fschri ivin!!en: alleen vrijdagàvoncl tussen h. 30 en 7. 30 uur· 
_________ __,b_U d!,r.: •. v.Gastcl, tel.33.99.00. 
VE:lVOLG Ol'STEI LilJGEN JUi'lIO EI'-' VOC' : :~:.'l'E :;D .. G ~, :'!E.°'fE: BG : 19 b; 
L C 3 ]) ;r · l t b C 0 h lb k · D • ~ B d S ',:) •· ens : .... _J._ en urp:, .0c a roe ,H.t8J.vz, ~v .. ~ pronr:, .. L. 

Bop-,isch, H. :1.ient jes; B. ,Je Vric s, · .. Heek, G, Vreè.èveld, 
:'..Verve.art,~.Peters.Iles. :D.çlc Vries,E.de Groot .. 
Leider :Br. Theoticu:.i. . 

Lens C 4: H,Bos,H.\'.Berlo,J,J·;ectrnan,F.'!?cuchier,F.de KJ.eyn,H. 
Wouters, W .Englebert, l~. v .cl .r eer, C. v. Deelen, P. v. · 
Doeveren,B.v.Gorkum.Hes. :P.v,Domburf',P,de Greef. 
Leider:Dhr.J.v.cl.Knaap. . 

Lens C 5: E.v. d. Broek, P .r·anders/ • Ko:T'Jenol, E.v. De-mbur,r, ,.,r. 
Scholtens,H.Dankers,f.HoefnaJel,F.Klink,~.v.d,lev. 
P.Klein Breteler,J.Janssens.1es, :J.de Vries,J • .',s- · 
selman.Leicter: Dhr.L.v.Hulst. 

Vervol.ri: verslag reis Lens 10 naar Duitsland. 
Woensdag in de ochtend verlieten we Soest en trok'~en. ve.rder ' 
naar Cappenberp.:; waar we geroeid.- hebben. 's-:.vonds zijn we 
nnar het dorp· _c,•èweest en hebben dél..'.'r limonade fedronken ·· be
halve Bobo, die een tl.oor de do\;.ter vocr,czeschreven pilsje in 
nam! Donderdan: gingen we naar Haltern, waar we 's-middars h 
zwembad indoken. ,~ldaar was ook het Bobo-r:evecht, d.w.z •. dat · 
Bobo I s zwembroek volgestopt werd met zand en .5 .kg. zwaarder 
zwembad inplonsde •. Vri jda"S · gingen we naar het waterkasteel• 
Onkel Willy en Tante Lotte 1 :-lalternerstrasse 20, 
1 s-Mïdda&s zot.den we de mijn in Dorsten bezoeken, wat niet , 
ging. In de olaats daarvan ginr;en we kegelen, dat zeer f!Oed 
de smaak viel. Na het kegeleî pakten we onze voetbalspullen 
werden daar goed ontvan,ci;en. ·1e speelden te,r:en S.C.Wulfen en 
loren (3-1) ria een goede wedstrijd. · Wordt vervol.,d. 


