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'j\., _. Ler.S' Zc:Jccigenda, 

.{·.1oensdag 8 september; 18,30 u. training Sen.i,v.m,Feyen-

,. oord - Recl l\ifr1drid. PuIJillentraining · 

3:, Donderdé:::g 9 september; JuniorentrêJ,ining. 

··1 Vrijdag 101 septeL1ber: Seniorentraining. _ 

:., Zaterdé,g 11 .september: Jun. 5,6,7,10,12,13,14, pup,1t/m 5 

: . Zondag 12 september: Senioren 1 t/m6 en 8.Junioren 1, 2, 3, 8. 

,J rfa.è--.ndag ·13 september. Ulubavond. Juni orentru.ining. 

), llinsd;:;.g 14 '.september: Juniorentraining, ook voor :L,enS 10. 

~,, '.foesnd,:-.g,-·J 5 september i Senioren- en pupillentraining. · 
~, . . .. ,, . . ' . . .. . . :" 

~f} opiti~lliiÎ[~~-n, progTamma' s en andere wetensw=rdigheden op 

,~- v9'è;§;t,glgebied vindt U elders in deze .devue. 
,- • -...... !,,l...J' ' ·• -· ... ~ 

! , OJl~~'I,ltLit]:i_;t: ' _ 
.. w ~.~.-~ ....... • 

• 

~ ·:qi~ffR~·p;gr;.i 2 september a.s. zal de competitie voor het ,:·' 

'aig~°:&.?P.X-:.ó:r,,t'o.:.l weer een cLé.U'lv=g nemc>n. • ·• 

}_ ;t;r;J~ff.i"eg_ë~rbuw Z?-~ füm ?P deze zo~dO.fis om kw2Xt voor tien 

. .1-1dèi;o)·Z.onz(:l·;:G-eestel1J!I: Adviseur een 11.1vlis worden op6edragen 

(, 'e
0

i'i1:'"';'ö"fis'.1;-cl•ubge bouw~ · 
1' :~H_èt,î'IB'~'sluur rekent op e2n zo groot mogelijk aantal senior-

,t.:;;f.:fuii~f.:en ou_ilillenleden. - "· 
~•":~--~-~" ' . • 

'f,. 

,r;-fJBf:J\~.)'.E 'Ai-.:iVA.tiG V Jüif HET :ffIEü :ifE VOETfü-û,SEIZOEN. "t 

i· ... of.lil:.. ~-'~--~---------'~--~----

}:~-:f--- · ·Èindelijk is. het drai zo ver. 
,.{" ,L'i;;~;<,:_zond:tg zal, indien de vochtigheidsgräa.d het toe-

--~ 13:,.t, k'Lo-Jt.slag twa.::lf uur hc;t bruine "::nonstcr" w ~er door 

l de 9-iverse middenvoors ,vi.n het rollen woi·dcn gebr2.cht. _ 

. :'.f Ook voor Lens betekent dat voor de meeste elftcllen de 

i;r./.• aanv=g v;:u1 de compcti tie. . · .. 

11:, :doe zullen onze jongens het doen? -

~tJ Het ,:.fgelopen jaar ~,as ronduit miserabel, da.SIT niet 

.~, minder; dan drie LenSelft.'.l.llen moesten degraderen en zoals· 

:.;~ U weet- clleen LenS 3 voor vr;,ugde zorgde. . 

'~.j .. · i'ii'flar dat is voorbij. 'ie moeten vooruit zien. Hoe -

:ii gaan we proberen het v0rloren t_errein weer te heroveren. 

•'i!. Er zijn veel, re~:r veel factoren die daartoe kunnen bij

tj:·; . . . . ·.• . . -. . . 



• • 

,l 

dragen. 
Is 0r spelersmateriaal? •·.felïm, op dit punt kunnen 

wij U gerust stellen. lle elft2lcommissie kan gutten . · 
uit· e,m groot arsenae.l · goed3 en welv.ó.llende voetbal-
Ï0rs·. . 

ivlaa.r men kël.Il puzzelen en dokteren en "sterren" 
in een elftal zetten, di.e alle elf goed h.7mnmi.-voet-
ballen, m.:-:.o.r alle -:n :niet s&.110110 . 

Een elft:.l moet trachten s2men een goed resul ta.:::.t 
te behalen. 

En dat z•eldt voor 2.17-e elft2..llen. · 3s.menspel bin- · 
nen en buiton de lijhen moet ervoor zorgen, do.t elf 
I!lensen elka:ir twe-? .;:Ger é'.rie kwartier wsten te vinden 
en elko::r weten te v:::rdr:'!gen, :Oan p,;,s ,ü jn goede· resul
taten mogelijk. 

Ifogen wij beslui t0n met aL.e elft::.llen 
groot mogelijk sulrnes toe te ·aensen. 

eP;l'l"ZO . .. , .. . . ~- .. ·. . hed •. •;.• 
• • " l!V ._ ... · -~-.:.. "' DE l{Ofl:_i,:i~T-.TIE Vi;J\;"Gi1 1:,-J.,r ·. · .. -~,.~-- _ 

-· .LL.1.'.J -1.. - ' -- • f~:,,.··. •·-·.!ast.•.:·:-~.- ' 
= d b ' 1 · . t 1 , t 1 

'·; •• • • .~ -.. ·• J:!;en Ge zon G o::.iy 1 ic.n , uc ... 1 , gr:J.s, e'3~:.i:.eroft,-:,:t·• ..... . . t 1 . t 11 · . d .•. • . ••-,,:,, .. bal, eon Juiste men 1 e ins e . :i.113 en .c::unercsa _s_qpa-_p·.;:;~ii ::: 
zieda:::.r de h.1ofiiingrediënt.:i11 or.1 straks op 12 ·se}l:'j;èi!lb:é-r:l;;:·• 
a.s. die eigenrer~i0o hon~~r te stillen, die' e'l~_e· }tJ;i::~:-; 
rochtge.:i.c,,rde vo,it ,nllor bJ.J d8 ..l.cUl.Y211/~ vu1 de -~~9mî,>.et,;i:;,-:7•}. 
ti o heeft. · .... -~'>f~;;;·~ 

Bij ons gc,.:;n S.iJ0l8rs y;.11 ee:n d-ure ~~c.nkoop 9 •.g~~îJJ··~~~ 
uitgebreide leve~'lsloo:p v:..YJ. LenGers in do krcmt a:f-gr[S~(~!;!::'• 
dru.kt, evenmin foto's 7.n blauw-r1ittcn die met mei'sJ;j(t(~.:~;. 
op vrouw 2.è,n de -v1cmdel ziji'l of in · 11 hun" · z2;~.k st2.2no . ?.-~t·-:•~. 
Doodgewone jon6ens, die ,wa.teurtjes, die spelen om:· ·-?'.~: 
hun sport to bel"veno Zij zijn niet in dienst y:-n·.h:i.m • 
club. Als ZCJ willen, ktllli1Gc1 zo morg_,n hun lidmà't:\;-
sohap opzoggon. Ze zijn in (~it opzicht vrij mens.· Er. 
zijn sportmensen die het ".nders bekijken, goed, dat is 
_hun zc,ak:. _..:Gn goed sportI!lan zc:i da.::.r g:,en n.::nstoélt n= 
nemen. 

l'IL::.ar al ben je als amateur-voetballer vrij om •cl . 
of niet te spelen" ....... als je uitkomt, den voor- ,1üü %. 
Dan niet zeuren over een bepáë.lde plaats, die je p:orsé 
wili bezetten, Niet ü.i'schri jven voor futiliteiten. Niet 
de Bcheiusrechter ttls de oorzaak,van een nederlaag acn-



wiJzen. Niet je minder begaafde medespeler met je nek 

aankijken omdat hij dat doelpunt had moeten verhinderen. 
Niet een tegenstander onderuitlopen die je zo juist te 
grazen heeft genomen •••••• Wel op tijd, met een opgeruimd 
gemoed en volgens de eisen gel,leed bij de wedstrijd ver
schijnen. Wel van het begin tot het einde helemaal "in" 
zijn, niot alleen om je verkiezing waar te maken maar 
ook - vooral in sportief opzicht - o,il een voorbeeld voor 
de anderen te zijn en het elftal zodoende tot vreugde. 

Dan heb je altijd het beste resultaat bereikt, 3l 
verloor je ploeg zelfs met veel doelpunten verschil. 

Dat geldt immers ook vuor llet normale leven? De 
Grote Scheidsrechter zal aan het eind daarv,:,..vi heus niet 
vragen: Heb je gewonnen of heb je verloren'? maar wel: 
Heb je eerlijk gespeeld? 

Debo. 

PROGRN•,E's'lA S:'.~IUOR:CN VOOR ZOND.U+ 12 8.t:l1Tl~?.îBER 1965 • 
.. -· ' 

14,30.uur D1.1idorp SV 1 - Lens 1 Alburdastraat (bij 
· · ., -~-:~~ : 'fhorbeckelarm) 
14';30.•uu.r G::o.A. 3 - Lens 2 .~rmnastraat Loosd, 
1-~.q"çf'):nû- LenS 3 - AT.chipel 4 Veld 1 Geb.1 Lok,4/6 
12 ;:,.._;~ :ü:µ:t.·_·I;enS 4 Oranje Ïllauw 4 Vvld 1 Geb.1 Lok. 5/5 
1.2.0d,üur ,;il Blauw RK 3 - Lens 5 i;icstvlietweg Voo~b. 
12':éJC:l~,:áu.r "'i:ienS G - Iil(AVv 6 Veld 2 Geb. 2 Lok. 3/5 

'..__. ~~.,-.:::·: .Lena 7 vrij 
1'4,:'GÎO~iÜ.'\:Îr 'tenG 8 - flamingo's 6 Veld 2 Geb. 2 Lok. 3/5 
-~---:,~i./ l,0ni.:i 9 vrij •, ..... ~ ---~· 

V.àÜ:r,,}opig programma seniorcm voor zonfü1., 17 september '65. 
· ... ,,.. 

î-4~00 uur Lens 1- Frogress 1; 12,00 uur LenB 2 - R,V.C. 3 
1'4·.oo uw:·. ·;;asse:naur ::, - Lens 3, 12.00 uur Or<.u7.jeplein 4 -
Lens 4; 15,00 uur L8n0 5 - ltijswijk 5; 12.00 uur O.D.B. 5 
- Lerici 6; 12.00 uur Lens 7 - B.·r.c. 4; 13.45 uur Lenci 8 -
de Adel5.ars 5. 

îJE OPSTELLINGEN, 

Lens 1: C.v.d.Beek,H.Dietz,:il,Hans0n,L.Hendrichs,G.Kemper
mai1.,H.fiaket, G, Verhaar, '.i. Venderbos ,'.i. v .Eijden, 
H.P.v.d,;:,pek,N.N. Res.; H.Nieuwenhoven 

LenS 2: G.Halleen,R,Blok,J.v • .Dijk,J.v.d,Kna5.:p,H.Smitskam, 
N.N.,E.Rooduyn,G.Looyenstein,L.Riemen,J,rtas, 
J .Botter. Re§_.: N.Drabbe. Leider: dhr.L.te liiey. 



J.Jent, 3\ R,de Waro-t,W.Verbarendse,H,Hoodbol,C.Peeters, 
H,Kemper, W. Stoové, J .. :îmglebèrt ,H. Jacobs, 
B.Steyn,F.'ivubben,J,v.Kleef, Res.: P.Veelber..r, 
J.Lukassen. Leider: dhr.Riemen sr. 

J.Ji:mS 4: A. Verbnrendse ,L .H2nssen,J .n~eijor, C. v. Bacl, 
N. de G-ruyter, J. V crhaar, J. ,:n tting, ic'. v. d.Beek, 
H.de Sterke,Ni.ïlavis,J,Veldink. Ros,; A.:Klein 
Breteler, --

Lens 5: Th.Suykerbuyk,R.Schlüter,M.Heerschop,J.Rie
men,:E'. V • .Dijk,A. V.d. Beek, J. V .Bussel,A. V. d, 
Meyden, w. Eylcelhof' J ;Drost ,I,. J ::LYJ.Ssen. 
Res.: J.Brochnrd,J.Groeneveld. 

Lens 6: M. Suykerbuyk,H. v. ;:;elzen, 0. Veldink, ü-, JEJhee, 
J .v,JJissel,:t'.8chulten,J .î{elwig,,J ,rle Boer, 
N.de Boer,G,v.Bijnen,R.GelC1.u.ff. Ros.: H.Lau, 
F,Jehee. --

Lens 8: :B' ,Fri jters, J .Bom,A.ïtrol,H.l'Yaastepad,A.Hoppen
brouwers, J. v. 1.'/'esting,A. v .Luxèmberg,R.Y!üste
:feld, J, Jager,M. Ooms ,H v.Westing, Res.: ·C,Kras, 
E.Löwenstein. · ·.·· 

IJEJ.î'.d.T AAiî LEGI'rIW,TIEBEi,'IJS ! ! ! : ~.:-'- , · 
..;. 

Afs.chrijven tot vrijd!.:lgc~vond 21.JO uur bij dhr. Iï. ··de:···;
Boer, Noorderzijd-, 53, tel. ·66 86 69, · -',.;: · 

Raadpleeg ten aan"ien vc.11 het a.L of niet doorg;BJ! -~~\_·: 
de wedstri j d(Ll de officiële. c:ct'kem·ingsli j sten V811.·.srf ·_ .. · ; 
KNVB res;:,. v= de. afdeling 's-Grdvenhage. Verzoekei~.'5.'.-~:. 
niet hot ECO-secret.:irim1t lastig te vallen. •-.t~,.:~::. 
MEDI SCEE Sl'ORT.K.EURING. ·· .. .::,,~~;, •. 

.. . ·}.:: :. 
Nogm'--;,als wordt er de ,,,c:nda.Ght op gevestigd, dat h0t • ..:,,· 
bezit van een 6 "ldig legitimatiebewijs noodzakelijk · 
is om dêl.n de wedstrijden te kunnen deelnemen, Een ge
specificeerde opgave van de namen van nalatigen wordt 
niet meer vermeld. ~en ieder ken zelf bepalen wanneer 
een nog lopend bewijs vervalt. 
Zij die deze w22k zijn gekeurd, wordt aangeraden het 
keuringsbewijs mèt het oude'legitim_;.tiobewijs naar 
hun wedstrijd mede ·i;e nemen ter controle cloor de 
scheidsrechter, 

GREe1 SREGH'r:i!:RS. 
... 

De speler die ~ls tweede of mlige reserve staat aan-



gegeven, is gehouden als grensrechter bij de betreffende 
.wedstrijd te fu:ngeren. 
\ 

• M • 

KIEZEN AANVOERDERS. 

V66r de aanvang van de wedstrijd dient schriftelijk een 
aanvoerder te worden gekozen. Indien Geen-verenigingsof
ficial aanwezig zou zijn, dient de voorbereiding van de 
stemming te g0schieden door de in jaren oudste speler. 
Reserves nemen geen deel ~O.h de verkiezing. 

ECO-secr. 

PROGRAMMA'S JUNIOREN EN PUPILLEN. 
=================--=-=--------=-= 
PROGRJ\MMA JUNIO.,:Elî VOOR ZONDAG 12 S:8PTEMBERo 

1 2. - uur Blauw Zwart 1 - Lens 1 
1.45 uur Blauw Zwart 3 - Lens 2 

Terrein .Dr.Mansveltkade 
idem 

12.- uur Lens 3 - D.V/.O. 1 G 2 L 6/4 V 3 
6 G 2 L 6/4 V 3 1.15 uur Lens 8 o.s.c. 

DE OPSTELLINGEN; 

~enS 1: J.de Waart(2x),J,Groothuizen,D.v.d.Steen,P.Schou
ten,H.Mesker,C.v.Bgmond,F.de Zwart,Th,Brochard, 
F.ïviesker,J.Cobben,J,Heins. Res.: Th,Bruins (2x), 
D.Brandenburg(2x), Leider: dhr.A.v,Gastel, 
Srunenkomst;11,- uur Javabrug. 

Lens •,2: R.Bruggemans, Th.Bruins( 2x), J • .i/elling, M,Broeke, 

i, -·: • t 

. . 
: . .. .. 

H,Rotbkrans ,:B', v. Boheemen,R. :2;ykelhof ,A.Kortelcaas, 
H,Brandenburg,J.Middeldorp,D.Brandenburg(2x). 
Res,: .S,JJegener,J.de Waart (2x). Leider: dhr:P, 
Epskamp. S.Amenkomst: 12,45 uur Javabrug, 

LenS'3: G.Crama,R.de Groot,J.Nuyen,R.v,Acker,A.Duym, 
H, Buykerbuyk,R.v.Broekhuizen,H,Crama,F. Straathof, 
R,Brandenburg,C.Vervaart. Res.: J.v.Dissel, 
A,de Brouwer. 

:0en0 8: H.Egberts,G.:UU.ivestijn,J.de Jongh,B.Lustenhouwer, 
A.v,Essen,H.Overbeek,B.Hoogeveen,Th.Hoefnagel, 
P ,Murkes ,R. v .Wassem, C, :.¾rimbergen. Res.: Th. Jans-
sen. Leideri dhr,J .Schouw. --

Indeling Len3 9 
In de B-klasse is nog een.aantal jongens over. Als blijkt, 
dat er niet te veel afschrijvingen komen, kan er nog een 
negende elftal worden ingedeeli;l, waarin de jongens zullen 
gaan spelen, die nu niet staan opgesteld. Dit elftal zal 
dan begin oktober in het veld komen. Zo mogelijk zal nog 
vnnrdien naar vriendschappelijke wedstrijden worden uit-



PROG.RA!,ll\[A JUNIOREN VOO:Cl ZAT,-JRDAG 11 SBPTEMBER, 
~-45 uur Lens 5 - R.v.c. 5 G i L 5/3 V 1 3,45 uur Lens 6 - A.D.O. 15 G 1· L 6/4 ·v 2 
3,45 uur Lens 7 - Celeritas 9 ·G 2 L 6/4 V 3 

Lens 8 speelt op zondag. 
2. 30 uur LenS 10 - VIOS 6 . . G 1 J;, 5/3 V 1 

Lens 11 vrij. Zie andere elftallen. 
2,30 uur Lens 12 - nAVA 10 G 2 L 5/3 V 2 
2,30 uur 0,S.C. 9 Lens 13 Terrein Buurtweg, ·_.;as-

senaa:r (G~oenendaal) 2,30 uur LenS 14 - Laakkwartier 10 G 2 L 6/4 V 3 
DE OPSTELLINGEN: 
Lens 5: wordt so.mengesteld Uit:" P.de Jorigh,H.Stevens,· 

R.Fortman,M.v.Veen,R.v.Boheemen,D.Holt,T.Hop, 
E. Bal<..kers,R. v. d.Mull,lif ,Janssen, W .Keetman, 
Il.Verheugd, Leider: dhr,J.Borsboöm •. · 

Lens 6: W ,ïCouwenhoven, J. Schouw,J .Colpa,B .Kool, T ,Heer
schop ,P. v. d.Aar, C. v. Velzen, J. Webbers, G, de 
Hoogd,J.Fretz,H.Bijsterveld. Res.:A.Bilderbeek. Leider: dhr.C.v,d.Beek.--

LenS 7: C,Green,L,Jungschl'àger,J.v.d.Ley,G.Steveris, 
J,B.olt,H.Verbarendse,J,Kaandorp,B.Bpskamp, 
B,v.d.Sprong,:E.v,Bronckhorst,C,Blok. · 
Res. :H. Westhoff ,R. Jacobson. Leider: ·dhr .Á.Blok LenS 8 speelt op zondag, zie aldáar, , 

Lens 10 B.v.d,Lans,A.Tinnenbroek,G,Bruinsma,µ,de .. J ongh,F. V. Baggum,P. de Vries ,H. V .Hulst ,L.Huis ,.' · .. •. H,Eggers ,M. de Wi t,L;'°. Velde, Res.: G, v.d. Velde,; . , : P,J,,é'.c Hao."'., Leider: dhx.P;Huis, · · Lens 12:P ,Mil ten burg, C. Schalbroeck,A.1'ci tz ,R.Hoefna
gel,R.Bogisch,H.Rientjes, B. de V:c0 ies, T .Hoèk, 
G.Vredeveld,G.Vervaart,R,Peters. Res.: H.Lief
fering, Leider: dhr. G.v.d.Velde. 

Lens 13 R.Bos,H.v.Berlo,J,Keetman,F.Bouchier,F,de 
Klcijn,P ,Hop, \'LEnglebert ,R .• v. d,Meer, C. v .Dee
len,C ,J .Groen,B. v .Gorkum, Res.:J.de Vries, 
J,Asselman. Leider dhr.J.v.d-:-Knaap. · . 
Samenkomst: T:'°30 uur Lijnkanip de la Reyweg. _ Lens 14 E.v.d.Broek,P.Manders,M.Kcppenol,H.v.Domburg, W. Schol tens,H,Dankers ,P.F. dè Haan,F ,Klink, 
A, v. d, Ley ,P .KleinJ3reteler ,N ,Hoefnagel •. 

. Ros.: P.de Grecf,N.de Vries,E.de Groot. 
Leider dhr. J. de Hilster. 



?ROGRXl',lMA PUPILLEN VOOR Zi,Till'l.D,;.G 11 SEPTEMBER. 

1,45 uur LenS p 1 - iciuick Steps p 1 G 1 L 6/4V 1 
1.45 uur LenS p 2 - R.V.C, P 2 G 2 L 5/3 V 2 

1.45 uur C(üeritas p 2- LenS P 3 'î'errein Leyweg, 
1.45 uur Dlmo P 2 - Lens p 4 Mgr.Kolensla:m 
1.45 uur Lent! p 5 - G.D.S. p 5 G 2 L 6/4 V 3 

DE OPS·J1EL'.,jING:J:l1i; 

Lens P 1; Th.Booms,:B'.Disseldorp,H.Rimmelzw,:,,an,T.Jung-,. 
schl1iger, C. Bloks, C, St:::.pel ,P. Verhecsen, B .Kl•ei;n·:.,_ 
Breteler,T.Hcsodihardjo,H.de Zwa:rt,J .v.~'i.ijn; 
Res. ; :e. Ver schoor, J ,J\!eyers. :Ueider dhr, -,,,, Stapel 

Lens P 2: F.'î'eunissen,C.Blom,H.v.Dcm,G,Trommelen,P.Heynen, 
J.v.d.Ende,R.Kooke,H.Pechler,T,v.Rijn,R.v.d.Horst. 
R. ifoutcrs. ,fos.: rt, Goedhuys, J .Keetma;n. };eider, 
dhroG"Kem:;:Jermmi" 

Lens P 3: G,,Abspoel,fh,v,d.1,ardweg,I'.v,d.Steen,G.v.Deelen, 
W .v, d.}Iom,B. de Haas ,J .Helvenstein, G. Colpa, 
R,Ïiie.:.rshoek,F. Veeren,L. Cazander. Res.: J,, Borst, 
M.DGlsasso. -Leider: dbr;G v.d.Steën. · 
S@enkomst· 1. 15 uur iieyweg hoek :rengelolaan~ . ' 

Lens P 4: L. v.d. :.E ;<Jr, C ,Lustcnhouwer,R.,.sselm=, C. v. d.Aard
weg,M, Teunis, J ,Dui vesteyn,I-I. J='laat, G. v ,Ardenne, 
.E,Verschoor,C,Yisser,R.de Yries, Res,; R.Straat
man,H.v •. Junspelot. Leider, dhr. J.·,mit,' · · · .. ·· · 
ScmGnkomst;1.10 uur Lcyweg hoek Hengelolaan. 

Lens P 5: wordt s2mcngcsteld uit: E.Booms,P,Booms,il..Cas
tcnmiller,P.Egberts,i'.,.de Grecf,N.de Hilster, 
B.Hoefn:'l.gel, A. J=ssen,R. v. d.Lcly ,H, Schutte, 
R,v.d.St,.,en. Ros,: L,Vcrsï)ao.ndonk,R.':"üstefeld. 

i,TTENTIE, Jü1'1IOIIBN EN PlT.f'ILLEN ! 

IJl' SCHRIJVIiJGEN; v6 ór vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr .1,. v. 
Gastel, Tomé~tenstrce::,t 166, tel 33 99 00 - ·· 
(telefonisch alleen vrijdagavond tussen 
6.30 en 7,30 uur). 

ivLTEP,.LJ.LUITGIFTE ( en inn2me • Zaterdag 11-9-65 dhr •.••• v. 
Ge.stel. 

LENSREVUB 
Indien je op vrijdagavond nog geen Lensrevue hebt ontvan
gen, moet je n~1.tuurlijk niet denken, "Dan zal ik wel niGt 
moeten voetballen", mël.ar dan moet je dhr. v.Gastcl opbel
len (vrijdag,:vond tussen 6.30 en 7,30 uur). Dit geldt voor 
het gehele seizoen. 



Junioren- en pupillenprOgra:mm.a voor-volgèrtde week, 
Lens 1 - Westerkwartier 1; Lens 2 - Blé::,uw Zwart 3; 
HPSV 1 - Lens 3; Juventas 4 - Lens 8; H.B.S. 6- Lens 5 
Lens 6 vrij; Quick 8 - Lens 7, Lens 10 - RVC 11; Lens 11 
- CEleritas 12; Lens 12 ~ GDS 10; Lens 13 - OSC 9, 
Lens 14 - Oranje Blauw 5. 
GDS P 1 - Lens P 1 ; SOi. P1 - Lens P 2, Lens P 3 - Rava 
P 2; Lens P 4 - Laakkwortier P 2; Le11S P 5 - VCS P 3. -

PASFOTO'S 
Enkele jongens hebben, ondanks herhaalde publicaties, 
nog steeds geen pasfoto's ingeleverd en kunnen fü1arom 
niet worden opgesteld. Dit zijn: I',v.Doeveren,.t.v.Dom
burg,N .Koot,H.\fouters. 

TRAINING LENS 10. 
l1Iet ingang van dinsdag a.s. is de training vsn ï.enS 10 
op dinsdagavond op het veld v;:in 6.45 - 8.- uur, ,els 

- het veld afgekeurd is, is er - nog - geen zaal training. 
Tussen 6 en 6.30 uur kon telefonisch worden geinfor
meerd of de training doorgaat. Hot bord bij de ingang 

'van het veld geldt hiervoor niet. Bij deze training 
altijd voetbalschoenen èn gymschoenen meebrengen. 

SPORTTOTO 

De start is goed geweest. Toch missen we nog velo LenS
vrienden, Komende vwek 2 x kans op f 100.000.- of wilt 
U in een keer f 200.000.- ... J_les is mogelijk, Wanneer 
U voor onmiddellijke invulling Vffil eon registratiekaart 
zorgdraagt, kunt.U nog deze weck hi::,rvan indord:~ad de 
bezitter worden. ' 
Tip van de week: Sigarenmagazijn C. vmi Bij sterveld -en 
Zoon, Weimarstraat 417 neemt n=st onze overige i11lo
veringsadressen v~naf heden gaarne Uw toto-formulier in. 

Goed luck. 
Totosecretaris 
J. Jager. 



DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R.K .• V.V."Lenig en Snel" 
Onder redaktie van:G:Halleèn,F,v.Dijk en C.Nieuwen~· 

huizen •. 
Corr.: F;vàn Dijk, Harderwijkstraat 5, Den Haag, 

=========== ~=========~=c==============· =·========== ~- ···-
39ste Jaargang No.2 15 september 1965 

=============================·=====================· ===== 
wo·: 15 sept; 
Do: 16 ·sept, 
Vr: 17 ·sept. 
Za: 1 8 sept. 
Zo: 19 sept; 
Ma: 20 sept; 
Di: 21 sept, 
Wo: 22 sept. 

.. 
: 

: 

Lens I Zakagenda.· 
Senioren- en Pupillenträining, 
Juniorentraining. 
Seniorentraining. 
Jun,: 5,7,10 t/m 14; Pup,1 ·t/m 5, 
Sen.: 1 t/m·B; Jun,1,2,3,8. 
Klubavond; Juniorentraining:. 
Juniorentraining,· Bestuursvergadering. 
Senioren- en Pupillentraining; · 
Real Madrid - Feyenoord. 

"Vele overwinningen werden bevochten door mannen, die ' 
iets langer wisten vol te houde,n". 

TELE-LenS • 
U hebt een nieuwe redaktie, Degenen, die dat nog niet 
wisten; hadden dit eerder kunnen en moeten weten. Ten-. 
minste, als zij, zoals het goede leden betaamt, de Alge:.: 
mene Vergadering hadden bijgewoond. 
Het·volgende is dan ook voornamelijk bestemd voor dege
nen, die de belangstelling voor hun vereniging beperken• 
tot het diep in de fauteuil weggezakt kastje kijken. 
De Algemene Vergadering is uitermate geschikt om kennis 
te nemen van de vele problemen, waarvoor een bestuur zich 
gesteld ziet, De leden kunnen hun kritiek uiten. Op de 
Algemene Vergadering bent U zelfs gerechtigd Uw stem te
gen iets of iemand uit .te brengen, als U het niet eens 
bent of was met een bepaalde gang van zaken. . .. 
Geachte afwezigen, het is dan ook duidelijk, dat, toen U 
na de Algemene Vergadering tot de ontdekking kwam,- <lat 
bestuur· en kommissies niet volgens Uw ideeën wà'reh samen
gesteld, U dat helemaal aan Uzelf te danken had. ·Kortom, 
U heeft geen enkele grond meer om Uw kritiek op te bou
wen. De enig toelaatbare vorm van kritiek in dit stadium 
is ZELFKRITIEK! 

OFFICIEEL. 
BESTUURSMEDEDELINGEN. 

Tijdens de ledenvergadering; welke werd gehouden op 
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dinsdag 7 september 

den, werden bestuur 
BESTUUR. 

i // // 

.j,l, en waai:;-bij/aanwez{g·waren 52 le

en kommissies als volgt samenge'steld: 

Geest.Adviseur·- Weleérw.heer Kempen, Oude Delft 

7 3, Delft. . , 

Voorzitter • 
Sekretaris 

- Dhr.F.B.Mesker, Plantenoord 126. 

- Dhr.A.H.J.v.d.Boogaardt, Jan 

Luykenlaàn 65, tel.32. 0 ~.95, 

2e Sekrètaris -. Dhr.R.Blók, Noordwe~ 103, Wate

Penningmeest~r 
2e Penningmeester 

Seniorzaken ... 
Juniorzaken , .. 
Kommissaris 
Kommissaris 

ringen, Tel,01742/2414. 

-'J)hr;J.C.Overbcek. 
- Dhr.L.Jm1gscl1läger. · 
-· Dhr.H:Houkes. 
- Dhr .A. v .Gàstel. 
- Dhr.c:v.d.Beek. 
- Dhr.G;Halleen. 

EJ:.fT1\1,-KOMl'IISSIE: y\, · · . . 

Dhr. H. Houkes, -Jilï{-. ,, . d • flteim, Dhr; C. Peet c:n·;,;, D11t·. 11. n,•w,,,, •.L 

en Dhr.v.,1.v,-1,1e;"1Ièd:,;,irade 161; Tel.36.14.33.-

JUNIORKO:MMISSlE. 
Dhr. J .Borsb.aom,. Dhr.,\. v .Gastel, DI11< Km"pc· t'""' n, ll11r·. p .Eps-

kamp en Br.T,heoticus. _________ __ _ · 

BALLOTAGE.:_,KOMMISSIE. 

Deze kommissie wordt samengesteld uit 3 leden van do <elf

talkommissie en 3 led~n van de jun:iorkornrnissie. 

KASKONTROLE-KOMJ1'ISSIE, . 

Dhr.A.Bogisch, Dhr.J.P.Frijters en Dhr.G.,J •. Jehc,e, 

-------------- . 
REDAKTIEKOMMISSIE· •. 

];!h!:'.!Q.!H§l;:);,l~enJ. Dh!:·C .!Nieu~enhui~en en_ Dhr. F. v .D_ijk. ______ _ 

In 'ballotage. · · 

No;18 J .W.de Hilster, · ·Beeklaan 222 

No. 19 C. J. J :M.Laurense, Burg. Kamschoerstraat 39, Monster 

No;20 C.M.v.Bergen Henegouwen 7-8-55 Drapeniersgaard<è 58 

No.21 F.P.v.Os · · ·18-11-54 Hanenburglaan 14!: 

Nieuw lid. · · . 

-J.C. Overbeek - Rertenrade 268_. 
\ 

' ' 1 
Vaststelling kontributie; 

Öp de op 7 september j .1. geh'.)uden Algemene Ledenv_erg_ade-

rini:,- is de kontributie als volgt vastgesteld: \ · 

0 

' ' 

' ' 
\ 
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Voor leden van 18 jaar en ouder Fl.3,-- per maand 

Voor leden van 12 t/m 17 jaar Fl.2,-- per maand 

Voor leden t/m 11 jaar · Fl,1,75 per maand 

d.pl.militairen de helft van Fl.3,-- Fl,1,50 per maand 

De nieuwe kontributie gaat in 1 juli 19 65. · 

Bij voorkeur betaling per givo op girorekening 33,67.11 

t.n.v. Penningmeester Lenig en Snel. Indien het onmogelijk 

is de kontribut.ie per giro over te schrijven, stellen wij 

U in de gelegenheid de kontributie·te voldoen elke eerste 

zaterdag van de maand en wel van 15 tot 16.30 uur in ons. 

Klubgebouw. , 
Wanneer bovenstaande mogelijkheden uitgesloten zijn, zul

len wij deze kontributie over 3 maanden incasseren, echter 

met verhoging van Fl.-,25 incassokosten • 
. De Penningmeester. 

Uitslagen 11 en 1 2 se12tember 1265. 
Senioren. Junioren. 

Duindorpse SV 1 - Lens 1 2-6 Blauw Zwart 1 - Lens 1 3-2 

G.D.A,3 - Lens 2 3-1 Blauw Zwart 3 

Wit- Blauw RK 3 - Lens 5 8-2 Lens 5 

Finale Distriktsbeker: 
Lens 6 

ESDO - Spartaan'20 3-1 Lens 7 

- Lens 2 2-7 
- RVC 5 6-0 
- ADO 15 5-Q 
- Celeri- 2_7 tas 9 

Pupillen. Lens 10 - Vios 6 0~1 

Lens 1 - Quick Steps1 4-0Lens 12 - RA.VA 1 0 0-6 

Lens 2 - R.V.C.2 4-1 OSC 9 - Lens 13 0-4 

Celeritas 2 - Lens 3 0-5 Lens 14 - Laak-

Duno 2 - Lens 4 0-6 kwartier 10 

Lens 5 - G.D.S.5 . 2-2 2-2 

===========================-======-======================= 
Een 10 met een Griffel. 
Een amateur-voetbalklub is noodzakelijkerwijs aangewezen 

op de zelfwerkzaamheid van de leden, Helaas moeten wij 

konstateren, dat deze zelfwerkzaamheid zich beperkt tot 

een heel klein groepje, 
Een van deze voortreffelijke leden is de heer H.van der 

Steen (U weet wel de man, die het buffet in onze klubtent 

zo'n deftig aanzien gaf), Hij heeft nu weer heel wat vrij

e tijd opgeofferd met het fabriceren van een ingenieuse 

reeks standenborden, Wij zijri geneigd ze te laten inlijs

ten, zo mooi zijri ze. Een 10 met een griffel. 

De wedstrijd, die we zagen. 
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Duindorp SV - Lenig eD Snel, Ruststand 2-2 

Eindstand·. 2-6 
Lens is in de prill~'kompetitie uitstekend van start ge7 gaan en heeft in èen voorbeeldige wedstrijd Duindorp met niet minder. dan .6. 2 verslagen. .· 
Al direkt na het eerste fluitsignaal.van de voortreffe;tij.:._ ke·scheidsrechter L.Woning trokken onze jongens ten strijde. Een snelle kombinatie bracht de bal bij Wil Venderbos, die de bal ~onhoudbaar inknalde: 0-1 • · 
Lens bleef na decpeningstreffer aandringen en dankzij het harde,wèrken op het middenveld had de Duindorpdefensie '·haar handen vol. Geleidelijk kwamen ook zij tot akties, 
doch dè vele schoten konden Cees van der-Beek niet verontrusten, aangezien die projektielen van veel te grote afstand werden afgevuurd en al-le hoog over of ver naast tegen het vangnet terecht kwamen. 
Een fraaie aanval van. ori2:e ;I.inkerwing werd een kwa~ier .. _ voor rust verrassend door Gerard Verhaar afgerond me·t · eeri harde schuiver: 0-2, Een Duindorpkwartiertje brak los ~n mede·door enkele blunders in de Lens-defensie ging de 
weel·derige vcorsprong verloren. 2-2 dus bij de rust. 
Na de hervatting gaf Lens de toen aan. Harry Haket en Gerard Verhaar wisten herhaaldelijk openingen te vinden om de vleugels aan het werk te zetten, Een goed opgezette aanval bracht de bal via Gerard Verhaar bij de op .de linksbuitenplaats opererende Wil Verheul, die. snel doorliep, maar op ongeoorloofde wijze binnen de beruchte lijnen tot staan werd gebracht. De toegekende strafschop·werd door laatstgenoemde zeer beheerst ingeschoten: .2-3. 
Even later was het weer Wil Verheul, die .. na een misser van 
de Duindorpkeeper scoorde: 2-4. Gerard Verhaar en Harry . Haket gingen zich nu volledig met de aanval bemoèien. Een verre uittrap van Cees van der Beek zorgde ervoor, dat Lens het vijfde doelpunt kon noteren, nu weer door een fel door
zettende Wil Venderbos, die met een fraaie boogbal doeltrof; Een van de vele, door Wil Verheul goed genomen hoekschoppen, resultee.rde 10 minuten voor tijd in de be Lenstreffer, doordat Harry Haket fraai inkopte. 
Als wij ons bij deze eerste kompetitiewedstrijd aan eerispelersbeoordeling mogen wagen, komen wij tot de konklusie, dat: De achterhoede te dikwijls hoorbaar rammelde. · . Uees v/d Beek te veel zwakke momenten; eerst toen de voorsprong houdbaar werd, kreeg hij wat.meer zelfvertrouwen •.. Harry Dietz: goed in het onderbreken van de aanvallen, doch 
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zijn plaatsen is voor verbetering vatbaar •. 
Wim Hansen: door te lakoniek optreden veroorzaakte hij veel 
gevaarlijke momenten in de achterhoede, Wat minder zelf
verzekerheid zal ·zeker op zijn plaats zijn. 
Loek Hendriks: Prima partij,,vooral zijn uitstekende kop
werk viel op. 
Gerard Kemperman: Goede mandekking viel op. Plaatsen was .. 
dit keer goed verzorgd, 
Over de middenlinie het volg~nde: 
Harry Haket: Goede partij, wekte echter de indruk wat kon~ 
ditie te kort te komen. 
Gerard Verhaar: Uitstekende wedstrijd, zowel aanvallend 
als verdedigend. 
Nu de voorhoede: Wil Venderbos: toonde een opmerkelijke 
instelling en had bijzonder sterke en taktische momenten. 
Wil v/d Eijden: nuttige wedstrijd. 
Hëin-Piet v/d Spek: Jongleur H.P.speelde technisch kna~, 
Ragfijne passes, Op zich echter te traag. · 
Wil Verheul: wist herhaaldelijk verwarring te stichten en 
töonde zich enorm beweeglijk. ,.. 
VARIA. 
Onze junior M.Koppenol, Hoogveen 60, biedt tèr-overname 
zijn voetbalschoenen aan. Nadere gegevens: maat 38 en in 
goe d·e _staat. ________________ · _______ · ____________________ _ 

PROGRi\M!v"lf1 SENIOREN VOOR ZONDAG 19 SEPTEMBER 1965. 
14,00 uur Lens 1 - Progress 1 Veld 1,Geb.1,Lok;6/4 

. 12:00 uur Lens 2 - R.V.C.3 Veld 1,Geb.1,Lok,5/3 
14;00 uur Wassenaar 3 - Lens 3 Kerkehout, Wassenaar 
12.00 uur Oranjeplein 4 - Lens 4 Waalsdorperlaan/hoek 

- Buurtweg 
15.00 
12;00 
12. 00 
13,45 

uur Lens 5 - Rijswijk 5 
uur O.D.B,5 - Lens 6 
uur Lens 7 - B.T.C.4 
uur Lens 8 - Adelaars 5 

Lens 9 - vri · 

Veld 2,Qeb.1,Lok.5/3 
Albardastr. ( Thorbeckeln) 
Veld 2,Geb,2,Lok.5/3 
Veld 2,Geb,2,Lok.5/3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 : C.v.d,Beek,H.Dietz,L,Hendrichs,W.Hansen,G,Kemper

man,H.Haket,G,Verhaar,W.Venderbos,W,v.Eijden,R. 
Wachman,W.Verheul.Res.: G.Halleen,H.P.v.d.Spek. 
Grensrechter: J.Borsboom. 

Lens 2 
Bijeenkomst : 13.00 uur in het Klubgebouw. 
G.Halleen,R.Blok,H,v.Dijk,H.Smitskam,J.v.d.Knaap, 
M. v. Zilfhout, H. '.'l.ooduyn,G ,Looyestein, H. P. v ,d ,Spek, 
J.Ras,J.Botter.Res.: H.Thomas,H.Nieuwenhoven, 
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Leider: Dhr.L.te Mey. 

Lens 3 R.de Waart,W.Verbar~ndse,R.Roódbol,W.Stoové, 
H,Kemper,J.Englebert,C.v.Baal,Th.v.Kleef,B. 
Steyn,J.v.Kleef,L.Riemen. Res.: A.v.d.Meyden. 
Leider: Dhr. Riemen Sr. · 

Lens 4 Th. Suykerbuyk, L .Hanssen, J .~•'eier, C. Peeters, N. 
de Gruyter,J.Verhaar,H.Jacobs,F.v.d.Beek,H.dè 
Sterke,F .Wubben,N.Drabbe. Res.: W.Eykelhof ,F. 
Bierhof. · · ' · 

Lêns 5. : M. Suykerbuyk, Th. v .Dcimburg,R. Schlüter ,Il. v.d. 
Beek,H.Ubben,J, Riemen,P.Burghouwt,J.de Böer, 
L.Janssen,J.Lukassen,W.Burghouwt. Res.: 11..Klein 
Breteler,N,de Boer.·• .. --

Lens 6 !, • Verbarendse ,M.Davis ,M. Heers chop; J, Drost, F. v. 
Dijk,J.Broèhard,C.Nieuwenhuizen;J,v.Bussel,F. 
Vèelbehr,G.,Jehée, J. Veldink. Res~: J ,Holt, T .Keet, 

Léns 7 : Il .Blok, H. v .,•[elzen, C. Veldink, G. v ,Bijnen, E. Löwen'
stein, F. Jehee, J. Helwig, H .Lau, J .Groeneveld, C, 
Bohemen,R.Gelauff, Res._: D.v,Lieshout;P.F.de Jsmg. 

Lens 8 . J .Frijters,J .Bom,1LKrol,H.Naastepad,A.Hoppen
brouwers,J .v.Westing,ll.v,Luxemburg,R.Wüstefeld, 
J;Jager,M.Ooms,A.v.Duin.Res,: J.Linneweever, 
C,Kras. 

,\FSCHRIJVINGEN: ·• Uiterlijk tot vrijdagavond 21 ·uur.bij. 
Dh~.G.v,d.Velde, Hertenrade 161, tel. 
36;14.33. ·. . · 

VOORLOPIG PRO'"'G=-R~f,-,tï1"'1!]\71JA SENIÓÏ-:lEN VOCR 2\0NDi1G 26 SEPTE['!iBER 1965 
14;00 uur Lens 1 - G.S.C.1; 12.00 uur v.c.s.3 - Lens 2; 
14,00 uur Wilhelmus 3 - Lens 3; 12.00 uur jl/jarathon 3 -
Lens 4; 1 2; 00 uur Lens 5 -- Cromvliet 5; 1 2; 30 uur WIK 3 -
Lens 6; 14.00 uur.Lens 7 - de Jagers 3; 12.00 uur Lens.8 -
Triomph 6. · · 
LEGITil\'1\ TIEBEWI j'ZEN. 
Nog steeds zijn er nalatige spelers, die geen gehoor heb
ben .gegeven, e.an het verzoek zi.ch tijdig voor de aanvang 
van de kompetitie te laten ke·.1ren. Alsnog wordt· dringend 
verzocht. zulks te doen. Voort·a zijn er nog enkele spe
lers, die wèl het keuringsbe_wLjs hebben ingediend, doch 
géén fot0,,Het_vervaardigen van een legitimatiebewijs is 
alsdan onmogelijk, Ook aan ·he;1 wordt verzocht orde op 
zaken te stellen. KeuringsbewLjzen en foto's voorlopig 
nog inzem.len aan dhr. L. de Boe:;', Noorderzijde .5 3, tel. 
66.86,69, liefst zo spoedig m)gelijk en in ieder gevàl 
uite~·lijk vrijdagsavonds om ho~~ legitimat,5.\'àbew:i.js de 
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daarop volgende week in het'bezit te kunnen hebben. 

~ . . . --- ' ___ ... ·': -- . 

Indeling Lens 9. - • 
Lens 9 is ingedeeld in de 5e·klasse_s; Wedstrijden zijn 
nóg niet vastgesteld·. . · 
PROGfü\.l(f•A' JUNIOREN VOCR ZONDi,G 19 SEPTE.i'rnER • 1965. 
12,-- uur Lens 1· - Westerkwartier 1 -· G.2,L;6/4,V,3 

1;45 uur Lens 2 - Blauw Zwart 3 ,:G.2,L;6/4,V,3 
3;-- uur Lens 3 - Rava 3 G,2,L.6/4,V,3 
1 • 45 uur Juventas 4 - Lens 8 · Terrein Rotterdamse-

we. 
DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 : 

Lens· 2· 

Lens 3 

Lens 8 

als vorige week. Res.: J,!fö.ddeldorp (2x),R •. Brug
gemans ( 2x) • · Leider: Dhr.,\. v. Gast el. 
als vorige week met A,Limbeek. ·Res.: J.Groothui
zen,H,Crama. Leider: Dhr,P.Epskamp. 
G.Crama, R.de Groot,J.Nuyen,J.v.Zalm,A.Duym,H. 
Suykerbuyk, R. v ,Broekhuizen, J. Janssen, F ._Straat- r 
hof, R .Brandenburg, C .Vervaart ,Res. : J. v .Dissel, .. 
1, ,de Brouwer, R. v ,d, f,cker, Leider :Dhr .il. v .Gastel._: ,, 
H.Egberts,G.Duivestijn,J.de Jongh,B.Lustenhou
wer,A,v,Essen,!-l.Overbeek,B,Hoogeveen,Th.Hoefna
gel, P .rc:urkes, R, v ,Wassem, C .Grimbergen. Res, :G .'Ste-

· .vens. 
PROGRAMM,, JUNIOREN VOOR Z/,TERDt,G 18 SEPTE~IBER 1965. 
3,45 uur H.B.S.6 - Lens 5 
2,30 uur Quick 8 - Lens? 
3,45 uur Lens 10 - R.V.C.11 
3,45 uur Lens 11 - Celeritas 12 
2,30 UU·r Lens 12 - G-.D.S.10 
2,30 uur Lens 13 - 0,S.C,9 
2.30 uur Lens 14 - Oran.je Blauw 5 
DE OPSTELLINGEN: 

Terrein Houtrust 
Terrein de Sav.Lohrnan
G.1,L,6/4,Y,1 (laan 
G.2,L.6/4,V.2 
G,1,L,5/3,V,1 
G.2,L.6/4,V.2 
G.2.L.5/3,V,3 

Lens 5 als vorige week dus- met W ,Kouwenhoven. Res.: 

Lens? 

J.Webbers,J.Colpa, Leider: Dhr,J.Borsboom 
Samenkomst: 3,-- uur Lijnkamp de la Reyweg. 
C,Groen,L,Jungschläger,H,Westhoff,J.Blok,J.Holt, 
H.Verbarendse,J,Kaandorp,B.Epskamp,B,v,d.Sprong, 
C,Blok,h.Bilderbeek.Res. :F.v.d.Berg,J.v,d.Ley. 
Leider: Dhr.A.Blok.Samenkomst: 2.-- uµr Thor
beckelaan hoek Laan van Meerdervoort,_ . 

Lens 10: B.v.d. Lans, ll.. Tinnènbroek, G ,Bruinsma, N,N; ;·P ,de· 
Vries ,L.de -Jqn_gh, H. v .Hulst; L,Huis, H .Eggers ,M.de 
Wit r,L. v.d. Velde ,Res. :F. v .Baggum.Leider :Dhr .P .Huis 
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Lens 11: P,de Haan,L,Egberts,R,Hoefnagel,P.Heerema, 

C.Schróvér,G.v,d.Velde,P,Hop,H.de Jong,F. · 
Cobbén,J.Disseldorp,H.Liefféring.Res,:T.Hoek 
{2x) .Leider: Dhr.A.v,Gastel. . 

Lens 12: P.Miltertburg,C.Schalbroeck,A.Feitz,E.v.Bronck
horst,R.Bogisch,H.Rientjes,B.de ·Vries,T.Hoek. 
( 2x), G. Vredeyéld, G. Vervaart ,R.Peters. • 
Leider: Dlir.G.v;d,Velde •. 

Lens 13: R.Bos;H;v.Berlo;c.~.Groen,J;Asselman,F;Bou~ 
chier,J.Keetman,W.Englebert,R.v,d.Méer,C,v. · .. 
Deelen,F.de Kleyn,B.v.GorkUJJJ.Res.~P.v.Doeve
ren,J .de Vries.Leider:· Dhr,J .v.d.Knaap. · 

Lens 14: E;v.d,Broek;N.de Vrïes,H.v.Domburg,P.Máriders, 
H,Dankers,W.Scholtens,A.v.d.Ley,F.Klink,P.F. 
de Haan;P;Klein Brètéler,E.de Groot.Res.:P.v. 
Domburg,P.de·Greef.Leider: Dhr.J.de Hilster. 

PROGRfu~FA PUPILLEN vÜcR ZATERDAG 18 SEPTEMBE11 196 • • 
1;45 uur G.D.S. P ens 1 Terrein Noordweg 
1;45 uur SOA P 1 - Lens P 2 Terrein Oçkenburgh 
1;.4,5.uµrLens ':i>3-.RavaP2 G:1,L.6/4,V,1 • 
1 ; 45-,Ûür Lens P 4 - Laakkwartier P 2 G. 2, 1;5/3, V. 2 
1,45:.uurLens P. -V.C.S.P3 G.2L.64V.3 

· DE OPSTELL -NGEN: . . 
Lens P 1 :.al~ vorige week. Res.: R.v.d.Lely.Leider: Dhr. 

· · W. Stapel. Samenkomst: 1 .1 0 uur Hengelolaan hoek · 
• Leyweg. · ·· · · 

Lens P 2: F;Tè'l,lrtissen,C.Blom;H;v.Dam,G:Trommelen,P.Heynen, 
J.v.d;Ertde,R,Kooke,H,Pechler,F.v.Rijn,R.v,d. 
Horst, R. Wouters;Res. :Th. v. d .Aardweg, L. Verspaan
donk.Leider :Dhr .IT:"Kemperman. Samenkomst: 1 ,-- uur 
ingang Lensterrein, . · , 

Lens P 3: B;de _Haas;L.v.d.Meer,P •. v.d.Steen,G.Abspoel,W. 
v ,d, Ham,:F. Véeren,L. Cazander, G. v. Deelen, R. 
Méershoei,;·,p ,Co~pa, J ,Hel vensteyn. Res. :A .de Greef, 
M;Teunis. Leider: Dhr;G.v.d.Steen. · 

Lens P 4:M;Delsasso,R;Asselman,C,Lustenhouwer,H.Janmaat, 
J.Duyvesteyn,C;v.d.Aardweg;R.Straatman,R.de 

: Vries,C.Visser,E.Vefschoor,G.v.Ardenne,Res~: R. 
· Goedhuijs, R. v.d. Steen, W .de Hilster .Leider :Dhr. 

J ,Smit.· .. 
Lens P 5: A.Borst;J.Meijers 1R.v.Nunspeet,G.Vink,E,Boorns, 

• P ;Booms, A;Castenmiller ,B,Hoéfnagel, A. Janssen, 
J:Keetman,Paul Hamilton.Hes,: H.Schutte,R.Wüs..:· 
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tefeld, Leider: Dhr,J.Englebert, 

A'I''I'ENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN ! 

AFSCHRIJVINGEN: vóér vrijdagavond 7.30 uur aan dhr.il.v. 
Gast.el,Tomatenstraat 166, tel.33.99,00 (te

lefonisch alléén vrijdagavond tussen 6,30 
en 7,30 uur); 

NIET-OPKOMEN wegens niet-opkomen in het afgelopen week
einde worden ,Th.v.d.tardweg en M.Teunis 
~weemaal als 'reserve opgesteld, E.Degener 

wordt wegens dezer~de reden niet meer op

gesteld. 

PROGR.\MEJ, 1 8 en 19 SEPTEMBER: JUNI02EN: 

Laakkwartier 1 - Lens 1; Verburch 2 - Lens 2; 

Lens 3 vrij; Lens 8 - Zwart Blauw 3; Lens 5 . VUC 6; : 

Lens 6 - Quick Steps 7; Lens 7 - Quick Steps 8; Lens 10 

vrij; Quick 12 - Lens 11; Lens 12 vrij; Lens 13 - G,D.S.11; 

de Postduiven - Lens 14. 

PUPILLEN: 
Lens 1 - R.V.C.1; Lens 2 - Zwart Blauw 1; Velo 2 - Lens 3; 

H.M.S.H.2 - Lens 4; V.C.S.3 - Lens 5, 

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

Vervolg verslag trip Lens 10 naar Duitsland. 

Na de wedstrijd gingen we naar een café, waar de werden 

€etrakteerd op limonade en belegde broodjes. 

Zaterdagochtend liep Jaap Colpa al vroeg zijn bed uit; 

dit kwam, omdat hij de racekak had en over moest geven. 

's-Morgens zouden we van 11 tot 1 uur kegelen, maar dat 

viel in de soep, omdat de meeste jongens een souveniertje 

wilden kopen. Na het eten, we aten heerlijke kotelet, 

waar Hans Stevens zo van houdt(!), zijn we toch nog 1½ 

'.iur gaan kegelen, waarna we· de bus namen naar Dorsten om 

r,e ga.an voetballen. Die laatste voetbalwedstrijd werd 

è.oor ons gewonnen met 4-2 na een boeiende en spannende 

wedstrijd. 
D2arna hebben we weer in een café gezeten en werd aan 

Bo,o een koperen mijnwerker in geperst houtskool met daar

onci~r een lantaarntje overhandigd. 
's-Ar'lnds hebben we de 2e nacht doorgebracht in het water-
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kasteel. . . ______ _ 
1 s-Morgens staptén we, nadat we afschéid hadden genomen 
van Onkel Willy op de ftet:s· om· aan de laatste etappe te 
beginnen, nl. 40 km. naar Wint-erswijk. -
lllles verliep vlot, behalve in Winterswijk, wa:ar we op 
enkele auto's moesten wachten, maar, nadat de auto's wa
ren gearriveerd en de 7 overgebleven fietsen op de trein 
waren gezet, ging de stoet snel op huis aan-. 
Op het Lensterrein alhier stond een groté hoeveelheid 
vadérs, moeders, brcer(tje)s en zus(jes), die hun zoon 
enz. in ontvangst kwamen nemen. 
Alles bij elkaar genomen waren het. 2 enorm leuke·weken, 
die we doorgebracht hebben in Duitsland met mooi, fan
tastisch weer·. · · · ··· 
Hiermee sluiten Uw verslaggevers 

Y.tle Jongli en 

W .Keetman. 
~o-o-o-O-O-O-o~o-



DE LENS REVUE. 
·Weekbla,d van de R,K.V.V."Lenig en Snel" 

Onder redaktie van:G.Halleen,F.v.Dijk en c. 
Nieuwenhuizen; · 

Corr: F.v.Dijk,Barderwijkstraat 5, Den Haag. 

==================================================-=======-
39ste Jaargang No.3 22 september 1965 

-------- .-----------------------------------------=--------

Wo: 22 sept. 

Do: 
Vr: 
Za: 
Zo: 
Ma: 
Di: 
Wo: 
Ma: 

23 sept. 
24 sept. 
25 sept. 
26 sèpt, 
27 sept. 
28 sept,. 
29 sept. 

4 okt. 

Lens' Zakagenda. 
Senioren- en Pupillentraining; Real Madrid

Feyenoord, · 

Juniorentraining, 
Seniorentraining. 
Jun,5,6,7,10,11,12; Pu.p.1 t/m 5, 
Sen.1 t/m 9; Jun.1.2,3,8. 
Klubavond; Juniorentraining. 
Juniorentraining. 
Senioren- en Pupillentraining. 

Klaverjasdr=i~v~e~•------------·---

"Het is moei: j jker een goede winr,aar te zijn,· dan een goe

de verlieze;, men heeft e,~ zo weinig ervaring mee •.••. "· 
- F,E.B.Clarke·-

TELE-T,ENS. 
Onlangs hoorden wij enkele spelers de volgende kreet sla

ken: "Ik speGl voor mijn pJ.e?ier; ik zal me daar een·cmge.,_· 

luk gae.n lopen; het resultaat is niet belangrijk, als we 

maa'l'.' leuk spelen", 
. 

Hopelijk ben:,; U het, met ons, niet eens met deze kreet. •· 

Voetbal valt onder de kategorie .. WEDSTRIJDSPORT. Een wed

strijd is een krachtmeting; een krachtmeting veronderstelt 

inspanning. Door liè. te worden van een voetbalvereniging 

geeft men te kennen de kleuren van·die vereniging te ver

dedigen in krachtmetingen met andere verenigingen. Dit 

houdt in, dat men bereid is zich-in wedstrijden tot het 

uiterste in te spannen om een zo goed mogelijk resultaat 

te bereiken ( = overwinning). . · · 

Is men niet bereid zich voor een gunstig resultaat in te 

spannen, dan deugt men niet voor de wedstrijdsport; dus 

ook niet voor het voetballen. Deze mensen kunnen beter 

gaan dammen of bloemetjes plukken. Door een slappe houding 

tijdens een wedstrijd ergert men zijn medespelers, die 

wel bereid zijn hun bijdrage te leveren tot een gunstig re

sult.,i.at •. 
Moge de slappe broeders hun houding veranderen, of indien 

zij niet tot lichamelijke inspanning bereid zijn, laten 
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zij dan hun heil zo·ëlèen tot het 11 ganze-borden", zodat de 
andere spelers. nie;t gedwongen zijn "mens-erger-je-niet" 
te spelen. 

OFFICIEEL. 
In ballotage: 
No.18/2 J.W.de Hilster Beeklaan 222 
No;19/2 C.J.J.M.Laurense Burg.Kamschoerstraat 39, 
No;20/2 C.M.v;Bergen Henegouwen Drap,:niersgaarde -.5.8(Monstei 
No;21/2 F.P.v.Os 18-11-.54 Hanenburglaan 140 
No. 22/1 J .A .M,Kouwenhoven 14--2-.5.5 Thomsonlaan 41 
Nieuwe donateur(trice): 
Dhr;J.de Jong Steenzicht 6 
Mej.C.M.C.Jehee _Kon.Emmakade 47 
Uitslagen Senioren: 
Lens 1 - Progress 
Lens 2 
Wassenaar 3 
O,·anjeplein 4-
Lens .5 
O.D.B,.5 
Lens 7 
Lens 8 
Cromvliet 7 
Pupillen: 

R.V.C.3 
Lens 3 
Lens 4 
Rijswijk 
Lens 6 
B,T.C.4 
Adelaars 
Lens 9 

1 1-1 
0-4 
0--2 
2-4 

.5 3- -7 
3·-3 
4-10 

.5 .5-1 
2-1 

G.D.S.1 - Lens 1 0-6 
SOA 1 - Lens 2 0-11 
~ens 3 RAVA 2 7-0 
Lens 4 - Laakkwartier 2 4-1 
Lens .5 - RJ\S 2 .5-0 
Stand na 2 wedstri ,jddagen: 
Senioren: 12-4-2-6 10 32-43 
A-klasse: .5-2-1-2 .5 1.5-8 
B-klasse: 6-3-0-3 6 21-19 
C-klasse: 9-.5-1-3 11 28-20 
Pupillen: 10-9-1-0 19 54-4 
totaal: 42-23-.5-14 .51 1.50~94 

Junioren: 
Lens 1-Westerkwartier 
Lens 2-Blauw Zwart 3 
Lens 3-RAVA 3 
H.B.S.6- Lens .5. 
Quick 8-- Lens 7 · 
Juventas 4- Lens 8 
Lens 10- R.V.C.11 
Lens 11- Celeritas 12 
Lens 12- G.D.S.10 
Lens 1 3- 0. S. C • 9 
Lens 14- Oranie Blauw 
( ! ) ' 

o,83 
1 ; 00 
1 , 00 
1 , 22 
1 90 
1 , 21 

1 1-1 
4-0 
1-2 
2-6 
8-1 
2-1 
2-0 
4-3 
2-6 

'·6-1 
.5 S-1 

" 

------ .----------------------------------------------------
KONTAKT-KO!l!i\'.ISSIE. 
De niet--bestaànde kontakt·..:kornnissie heeft voor maandag 
4 oktober a.s. de eerste klayerjas-drive georganiseerd. U 
kunt -dus overtuigd zijn van een geruisloze, maar daarom 
niet minder kloppende organisatie! 
Deze drive kunt U zien als een voorloper op een ~rote wed
strijd, die voor Kerstmis za:L worden gehouden, Daarom zal 
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deze .drive echter niet minder inte_ressant 2:ijn. Een leuke 

training. Voor de prijzen wordt weer gez.orgd; zorgt U · 

voor een grote opkomst? 
'-<'., · 

JAN ZUIDERWIJK-CUP.- :"°' 

Tot onze grote verrassing ontvingen wij,dezer dagen van 

P .D .K. het aangename bericht, dat Lei:is definitief in he-t 

bezit îs gekomen van de Jan Zuiderwijk-Cup. "Dit hebben wé 

te danken aan het feit, dat we vo.or de- derde 1J1ê.al ·ïn suc

cessie het door P.D.K. georganiseerde.toernooi hebben ge

wonnen. Wij zeiden "tot onze grote verrassing". Na de wed

strijd., die enige weken geleden door ons eerste met 4-0 

van de eerste P.D.K.editie werd verloren, lag dit aller

minst in de lijn van de verwachting. Natuurlijk stonden 

tegenover deze nederlaag wel de overwinning van ons derde 

en het gelijlfe,-spel van het .tweede in dit toernooi, 

Hoe het ook zij, de wedstrijden zijn steeds prettig en 

leerzaam geweest en wij verwelkomen de Jan Zuiderwijk-Cup 

dan ook in ons midden. 
Met dank aan P.D-.K, ! 

H. H • fuî.NVOERDERS ATTENTIE . 
De aanvoerders vai:i de. senior-elftallen worden vrier.delijk, 

doch-dringend verzocht •s-zondags na de wedstrijde~ de __ 

heer J .-J. vö.n Wassem vóór· 18. 00 uur de uit slag van tun wed-' 

stï•ijd telefonisch mede te delen, i.v.m.publike.tie :.n de 

di V(;)rse dagbladen; T~lefoonnummer: 66. 47. 49. :Sij voorbaat~ 

hartelijk dank. . ·., - ., · -- _ · 

VRIJDAGAVONDTRAINING. 
Voor de deelnemers aan de vrijdagavondtraini:1g hebber. wij 

een prettige mededeli-ng, want na overleg met Joop Schutte 

bleek deze bereid met zijn muziekklub in het vervolg op 

dinsdagavond te oefenen, zodat vrijdagsavonds het klubge

bouw vrijkomt. vçior de_. v~le enthousiaste bezoekèrs Yan de 

training, Joop Schuj:,t!c) )"l"Orcl.t bij deze, mede :1amens '.le 

spelers, hartelijk bedankt vóor zijn medewer:dng. 

Q~ze regeljng gaat ·in op· vrijdag 1' oktober : -

VARI;-,.. _ . , , ,. . 

Onze oude vrien1. Jan'ïv'\,.n der· Meer heeft g:,;neeri.d de beolo

tenheid van d~ ~uiskam~r · tijdelijk te mo0tèn ver.-,issel~n. 

met het ziekbed· in het Wésteinde-ziekenht.is. 

Een voetbalknietje is de oorzaak. Van ha:·te beterschap g?.-

wen~. . · 

- Nog een -~iekenhuisberichije. De heer· B,Vialhain heeft 

het weer aGhter de rug. Hij verlaat deze week het zieken-
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huis om thuis nog wat bp, adem te komen na een operat"ie. · 
- Heden kregen· wij bericht,· dat op dinsdagmorgen 21 sep- · 
tember onze trouwe donäteur, de heer L.H.Bom, vader· 
-resp. schoonvader van· ons lid. J ,C .Bom en" onze trainer 
Cas Franke, is overlèdeh. Wij wensen zijn echtgenote -en 
verdere familie sterkte in de ,komende tijd. 
Dat hi i ruste in vrede. , 
1 0 + Griffel. 
In Lens-Revue No.52 stond een oproep aan de enthousiaste 
Lens-leden om op zaterdag 18 september te·. helpen met 
het witten van de paaltjes rond onze velden, 
Wie nu had gedacht, dat zaterdag j.l. een_grote schare 
met de kwast in de hand voor de hekken van bns terrein 
zou staan te dringen om aan de slag te gaan, heeft zich 
wel bijzonder: vergist, 
Slechts één enkel lid heeft in alle eenzaamheid de 
paaltjes moeten witten, NièmaP-d zal verbaasd zijn bij het 
lezen van de naam van dit voortvarende lid: Lou Te J\'iey, 
Op hem wordt nooit tevergeefs een beroep gedaan, in te-
genstelling tot de meeste andere ( vooral jongere) le--
9-en,, Lou .. ii.i hebt deze __ lQ_w&:t- <,e.11 griffel_ dik V!;!rdi.end! 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR. ZONDAG 26 SEPTEMBER. 19 65. 
14;00 uur Lens 1 - G.S.C.1 Veld 1,Geb,7,Lok.6/4 
1-2;00 uur V.C.S,3 - Lens 2 Dedemsvaartweg 
î4;00 uur Wilhelmus 3- Lens 3 Oosteinde 283,Voorburg 
12;00 uur Marathon 3 - Lens 4 Oóstersportpark,Waalsdor-
1~;00 uur Lens 5 - Cromvliet 5 V.1,Geb.1,Lokj/3(perlaan. 
12;30 uur W.I.K,3 - Lens 6 Zuiderpark,2e gedeelte. 
14;00 uur Lens 7- de Jagers 3 Veld 2,Geb,2,Lok.5/3. 
12;00 uur Lens 8 - Triomph 6 Veld 2,Geb,2,Lók,5/3 
13,15 uur V.C.S.9 - Lens 9 Dedemsvaartweg, · 
DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 : C.v.d.Beek,H.Dietz,L,Hendrichs,W.Hànsen,G.Kem

perman, H .Hak et, G. Verhaar, W. v .Eyden, W. Venderbos-, 
R.Wachman, W. Verheul .ges. :H. P. v ,d .Spek, J. v .Dijk. · · 
Grensrechter: J .Borsboom. · ·· ·:~.~"';i\<!r 

Lens 2 : G.Halleen,-A,Thomas,J.v.Dijk,J.Ras,H.Smitskarh,R. 
Blok,M.v.Zilfhout,G,1ooyestein,H.P.v,d.Spek,H, 
Rooduyn_,J .Botter.Res, :J ,v.d.Knaap.Leider:Dhr.L. 
te Mey. · -- · _ , 

Lens 3 R.de Waart,W,Verbarendse;R.Roodbol,W.Stoove,H. 
Kemper,L.Riemen,C.v.Baal;Th.v.Kleef,J.v.Kleef, 
J.Englebert,H.Jacobs.Res. :F.Wubben.Leider:Dhr. 
Riemen Sr. 
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Lens 4 Th. Suykerbuyk, L.Hanssen, J .Meier ,M.Davis,N .de 

Gruyter, J. Verha.ar, P .Burghouwt, C, Peeters, B. Steyri; 

W .Burghouwt, N .Drab be ,Res. :F. v .d .Beek. ' . 

Lens 5 M. Suykerbuyk, R.Schlüter, C. Veldink, F. v ,Dijk, Th. v; 

Domburg,A.J,Klein Breteler,A,v.d.Meyden,H.de 

Sterke,A.v,d.Beek,L.Janssen,J.Veldink,Res. :H.Ub

ben. 
Lens 6. : A.Verb?rendse,G.v.Bijnen,M.Heerschop,J.Drost,J. 

Riemen,T.Keet,C.Nieuwénhuizen,G.Jehee,N.de Boer, 

J .de Boer,R.Gelauff.Res. :Eylfälhof. ' 

Lens 7 A .Blok, D. Taat ,E.Löwenstein, F. Jehee, J. v. Dissel, H. 

Lau,J.Helwig,F,Veelbehr,C,Bohemen,J.Brochard,J. 

Groeneveld.Res, :J.Lukassen. · 

Lens 8 J .Frijters, J .Bom,A.Krol,A.HopperÏbrouwers,J .v_,_Wes

ting,R.Becker, ,\.v. Luxemourg, R. Wüstefeld, J. Jager, 

H.Naastepad,A.v.Duin, 
Lens 9 : D; v .Lieshout, A. Poels ,F .Bierhof, J; .Buys ,4. v. Schié, 

P.de Jong,C,Kras,W.v,d.Laan,L.Janssen,W.Eggers,J. 
Holt. .. 

v""~o_O_RL_o=p=I~G=_-p~R'.)~G~R,-.,~Ml'=· ,!i~SËNÎO?.EN VOOR ZOND,,G 3 OKTOBER 1 )65. 

14;30 uur Rijsvrijk 1 - Lens 1 15.00 u.Lens 6 - R.G.D,H.2 

12.00 uur Lens 2 :. P.D.K.2 12.00 u.Cromvliet6--Lens 7 

14;00 uur Lens 3 - Scheveningen 3 13.45 u.Wit Blauw R.K.5-

12·,00 uur Lens 4 -· D.W.0.3 Lens 8 

12,00 uur Archipel 7 - Lens 5 13.45 u.Lens 9 ~ v.c.s:9 

ATTENTIE - BELANGRIJK. 
boor c':.e voor• de maand ·september verstrekt'=! elftalopgavep 

zijn diverse spelers te hoog ingedeeld. In verband hiermede 

zijn voor deze week wijzigingen in de elftallen noodzake

lijk. 
Voor de maand oktober worden nieuwe elftalopgaven aan de 

bond verstrekt. 
=========================~=====-=====~=================== 
WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN. 
Lens 1 - Progress. Ruststand 0-0 

Eindstand 1-1 
In een zeer sportieve wedstrijd heeft Lens de punten eer

lijk gedeeld met het Rotterdamse Progress. Een aantrekke

lijke. eerste helft, met kansen voor beide doelen. De Pro

gress defenDie met aan het hoofd de voortreffelijk spelen

de• huizenhoge spil hield de zaak pot dicht. Alleen Wil 

Venderbos kwam voor rust tot. een acceptabel schot, dat 

echter·rakelings naast snorde. Na de thee vielen de doel

punten, In de 15e minuut was het Wil Venderbos, die een 
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schitterende pass van Hein.Piet v/d,Spek doeltref{end
afrondde. Tien minuten later benutte de' Progrèss mid~ 
denvoor een blunder· i'n de--verdedigihg en het wa·s 1-1. 
Een ieder geloof_de het hierna wel;" men had kennelijk 
vrede met een gelijkspel, wat de krachtsverhouding ook 
wel goed weergaf. De scheidsrechter ·1e'idde uit stekend, 
Uitblinkers bij Progress; de linksbinnen en de spil. 
Aan Lenszijde; Loek Hencirichs eh "G'erard Verhaar. 

Lens 2 - R, V .C. 3. Ruststand· o·-1 
Ei.ndstand 0-4. 

In een taktisch zwak gespeelde wedstrijd heeft Lens 2 
zijn twe_ede nederlaag te pakken. !fot verband in de 
ploeg is volkomen zoek,' vooral d'e voorhoede hing als 
los zand aan elkaar, ·De nchterhoede speelde veel te la
koniek en weigerde in te grÎjpen. Na ongeveer 20 minu
ten spelen opende R.V.C. de.score ·met een goede kopbal. 
uit een corner (de gelukkj_ge maker van dit doeJ:punt 
stond volkomen vrij). Lens kreeg hierna enkele fraaie 
kansen, die echter onbcnui~ ·bleven. -Na rust ..zette Lens 
alles op alles om naast R.V.C. te komen; helaas het 
suks8s ontbrak. · · 
Slap ingrijpen van de rechtsback en een blunder van 
ke"eper G.Halleen zorgden voor- de. 2e R,V.C.treffer, 
waarna /1.. Thomas de gèble:;,see1·de · Hans v .Dijk kwam ver
vangen. R.V.C. wist hierna nog tweemaal te ccoren we
dérom door zwak in@Tijpen. Ve;,•meldenswaard is nog het • 
verdienst.elijke spel van "invaller" J .Englebert. 

·J.v,D. --------------
Wassenaar 3 - Lens 3. Ruststand 0-1 

Eindstand 0-2, 
Lens 3 heeft in een spannende wedstrijd een verdiende 
overwinning behaald op em fi.natiek. spelend Wassenaar. 
Een Lens overwicht .in de èer:;te helft kon aanvankelijk 
geen sukses hebben, doordät er té individueel gespeeld 
werd en te lang werd gewacht met schieten. 
De achterhoede zat in die per·iode niet zuiver in elkaar, 
waardoor Wo.ssenaar gevaarlijl: werd met snelle uitvallen. 
Vlak voor rust was het Th. v. Kleef, die met een goed schot 
de score opende. De 2e helft begon met een geweldig of
fensief van Wassenaar·, maar goed verdedigen en hard werken, 
vooral van Cees van Baal,zorgden_ervoor, dat het Lens-
doel schoon bleef. Een snelln uitval van Lens, die werd af .. 
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gerond door Joop v,Kleef,•zorgde voor een veiliger voor

sprong; Onder hoogspanning en met ve_le vrije schoppen . 

komt het einde aan deze goed geleide wedstrijd. _ 

Opvallende spelers waren:· Ron de Waart (tijdig uitlopen 

trok de aandacht), Cees van B~al, Theo van Kleef en.v/d 

Meyden·; die een goede 2e helft speelde. 

Oranjeplein 4 - Lens 4. Ruststand 0-3 
Eindstand 2-4 •. 

Schitterend werk leverden de jongens van het vierde, door 

met negen man (2 legitimatiebewijzen waren niet in orde) 

toch kans te zien een 4-2 overwinning te bewerkstelligen, 

;,1 direkt na de aftrap kreeg Lens· eén ruggesteun door een 

doelpunt van Cor Peeters. De 3-mans voorhoede bleek ·ge- _ 

vaarlijk genoeg te zijn om·de Oranjeplein defensie in ~a

niek te brengen. Zelfs zo, dat een speler de bal in eigen 

doel werkte: 0-2. Snelheid bleek een hanteerbaar wapen, 

waarvan vooral Harry Jacobs dankbaar gebruik maakte en no. 

3 nóteerde. ~la rust kreeg Lèn:J het wat zwaarder te verdu

ren, want de ve:cmnuldhPi r1. gi ne; 11i teraard parten spelen. 

01cw jcpl oiu h.wam terug met 2 doelpunten en Lens kreeg he'c 

benauwd,. Frans Wubben maakte aan alle Oranjeplein illusies 

eeh eind door kort voor tijd Lens naar 2-4 te schieten. 

Hulde aan deze negen, die een grote dosis vechtlust en 

mentalitèit aan de dag ½"isten te leg/?:n· 

Lens 5 - Ri,iswi.ik 5. Rust-stand 2-1 
Eindstand 3-7. 

Wederom een wedstrijd', waarin het begrip voetbal ver te 

zoeken was. Er, werd getracht -hard te trappen en er werd 

lustig gegraasd. Plaatsen en·balbehandeling waren slechts 

tot enkele spelers doorgedrongen. 
Iets wat er toch ook bijhoort. Was de stand bij de rust 

nog in het voordeel van Lens, de tweede helft bracht 

slechts blunders, waarvan Rijswijk gemakkelijk profijt 

kon trekken en·met niet minder dan 7-3 aan het langste 

eind trok. Nico de Boer 2x en Lou Janssen zorgden voor de 
Lensdoelpunten. _____________ _ 

O.D.B.5 - Lens.6. Ruststand 2-2 
Eindstand 3-3, 

Vanuit mijn venster kon ik met e_en verrekijker de mannen 

van het zesde op het O,D.B.-veld zien dartelen, althans 

op een deel van het terrein. Dat was mij echter niet vol-. . 
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doende en ik wandelde naar de mooie grasmat aan de Al
berdastraat, offerde een kwartje en bevond, dat de stand 
al 2-2 was. De 22 waren toen juist aan het uitblazen. 
De tweede helft gaf: een licht overwicht van O.D.B.te zien. 
De Lens-achterhoede had druk werk en deed dit zó goed, 
dat de thuisklub slechts door een strafschop kon scoren. 
Onze aanval werd gevaarlijker, toen de linksbuiten meer in 
het spel werd betrokken; Toen Jehee hard inknalde en 3-3 
liet noteren, was dit welverdiend. Ik geloof, dat een paar 
spelers zich wat meer in het elftal moeten inspelen. 
Het kan een leuk ploegje worden. P.J. 

Lens 7 - B.T.C.4. Ruststand 3-4 
Eindstand 4-10. 

Het enige, wat wij van het zevende ontvingen, was 
"Voorlopig geen kommentaar" •••••... 

Lens 8 -Adelaars 5. Ruststand 3-1 · 
Eindstand 5-1 • 

De eerste wedstrijd van Lens 8 in ·de "Veteranenafdeling" 
is een grote overwinning geworden. Vlot samcmspel en goede 
opbouw van de aanvallen droegen daartoe hun-steentje bij. 
De wel bijzonder jonge veteranenploeg van de Adelaars 
kon het voor rust nog wel aardig bijbenen. De aanvallen 
gingen over en weer. /idelaarr; nam na 10 minuten de leiding. 
Hun. voorsprong was van ko1°te duur. Jos Jager was de man,, die 
de score in evenwicht bracht. De achterhoede liet geen 
steken meer vallen en speelde verder een sterke wedstrijd. 
Voor rust brachten A,v.LuxembiJrg (penalty) en Ruud Wüstefeld 

de stand op 3-1. Na rust was Lens voortdurend in de aanval 
en het verbaasde niemand, dat.Jos Jager en Ruud Wüstefeld 
er tenslotte 5-1 van maakten. 

Cromvliet 7 - Lens 9, Ruststand 1-1 
Eind strmd 2-1 . 

In een pittig partijtje voetbal heeft Lens 9 ZJ.Jn eerste 
nederlaag te pakken. Cromvlict nam spoedig de leiding, na ar 
na deze openingstreffer kwam Lens ~r be~er in. Lou Janssen, 
die zich bereid verklaarde Lnns 9 äe eers~ "helft ... te ver::
stcrken (waarvoor hulde!), br,icht de gelijkmaker op het score
bord met een prachtige kopba:.. Vlak voor rust had Lou bijna 
weer sukses, maar zijn boogbal ging helaas net naa'st. Na rust 
moest Lens met 10 man verder, maar men was hierdoor niet van. 
slag en ging door met voetba:~len. Toch trok Cromvliet, on-
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.anks verwoede pogingen van de 1 O mansploeg, aan het lang
;te eind door een hard schot vlak na de hervatting. Jammer, 
ieri gelijkspel was zeker op zijn plaats geweest in deze ge
:elli e wedstri "d. 
'ROG;'(J,J\.';MA JUNIO.REN VOOR ZONDAG 2 SEPTEMBER 19 5. 
2.- uur Laakkwartier 1 - Lens 1 Terrein Jansoniusstraat 
1.45 uur Verburch 2 - Lens 2 Terrein te Poeldijk 
2;30 uur Lens. 3 - D.H.L.5 G,2,L.6/4,V.3 
1.15 uur Lens 8- Zwart Blauw 3 G.2,L.6/4,V.3. 

JE OPSTELLINGEN: Lens 1: als vorige week. Res, :N,Koot.Lei
der :Dhr. i,. v. Gastel. Samenkomst: 

11,45 uur-op het Lnakkwartierterrein. 
~ens 2: R.Bruggemans, Th.Bruins,M.Broeke,A.Limbeek,H.Roth- _ 

krans, F. v ,Boheemen, R. v .Acker, ,\.Kortekaas, H. Branden
)urg, D. Brandenburg, R. Eykelhof. Res. :R.v.Broekhuizen,R.de 
,root.Leider:Dhr,P.Epskamp,Samenkoms~:1,-u.ing,Lensterrein. 
~ens 3: G .Crama, F. de- Winter, J. ,,;:Dissel, J. Janssen, F. Straat-

hof, R. Fritz, R .Blok, H .Crama, R.Branël.eriburg, G. IJse
Jrands, i\ .de BTouwer. Re..~ :F "Herremans, J. Nuyen .Leider :Br. The-
~ens 8:H,Egberts,G.Duivesteyn,J.de Jongh(2x), (oticus. 

B. Lustenhouwer ,A, v. Essen,ll. Cverbeek( 2x) , B, Hoogeveen, 
Th .. Hoefnagel, P .rnurkés, R. v. Wassem, C .Grimbergen. Res. :Th. 
Schmitz,Th.v.d.Kley.Leider:Br.Theoticus. 
PROG11;,1v21,;, JUNÏO~EN v·oon··z;;TERD,',G 25 SEPTEEBER 1965. 
3.45 u.Lens 5 - VUC 6 G.1,L.6/4,V.1, 
3;45 u.Lens 6 - Quick Steps 7 G.2,L.5/3,V.2. 
2,30 u.Lens 7 - Quick Steps 8 G.1,L.5/3,V.1. 
3,45 u.DHL 11 - Lens 10 Terr.Brasserskade,Delft. 
3.45 u.Quick 12 - Lens 11 Terr.de Sav.Lohmanlaan. 
2.30 u.Lens 13 - G.D.S.11 G.2 L,5/ .V.2. 
DE OPSTELLINGEN: Lens 5: als vorige week.Res.:J,de Jongh 2x). 

Leider:Dhr.J.Borsboom. 
Lens 6:R,v.Berlo,J.Schouw,J.Colpa,B.Kool,T.Heerschop,P.v.d. 

Aar,C.v.Velzen,J.Webbers,N.N.,J.Fretz,H.Bijsterveld. 
Res, :G.de Hoogd,H.Overbeek(2x).Leider:Dhr.C.v.d.Beek. 
Lens 7:C.Groen,L,Jungschläger,J.Blok,J.Holt,H.Verbarendse, 

H.Westhoff,J.Kaandorp,A.Hambrook,F.v.d.Berg,C.Blok, 
h .Bilderbeek. Res. :B.v.d. Sprong, A. Jehee. Leider :Dhr. i, .Blok. 
Lens 10:B.v.d.Lans,A.Tinnenbroek,F.v.Baggum,P;de Vries,L.de 

Jongh G.Bruinsma,M,de Wit,H.v.Hulst,L.Huis,H.Eggers, 
L. v.d. Velde .P~s. :R. Peters .Leider :Dhr.? .Huis. Samenkomst: 
2.45 ingang KDO--terrein. _ 
Lens 11 :P.de Haan,L.Egberts,P.Heerena,C.Schrover,R.Hoefna-

. gel,L.de Jong,G.v,d.Velde,P,Hop,F.Cobben 1J.Dissel-
dorp, H, Lieffering. Res.!...: f,. Hoek, E. v .B-~onckhorst. Leider :Dhr. A. 
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tel, Samenkomst: 3. -'-uur Hengelolaan hoek Leyweg. ·· . 
Lens 13:R.Bos,H,v,Berlo,C.J.Groen,J,Asselman,F.Bouchier,J. 
Keetman,W.Englebert,F.de·Kleyn,C.v.Deelen,P.v.Doeveren,B.v. 
Gorkum.Res, :R.v.d.Meer,P.de Greef.Leider:Dhr.J.v.d.Knaap. 
PROGRAM,~,\ PUPILLEN VOOR ZATERDAG 2 5 SEPTEMBER 19 6 • -· 
1 .~-5 u.Lens P 1 - R.V.C,P 1 G,1,L. 4.,V.1, 
1,45 u.Lens P 2 - Zwart Blauw P 1 G,2,L.5/3,V.2 . · 
1.45 u.Velo P 2 - Lens P 3 Terrein Wateringen(Harry 
1 ; 45 u. Hi'-'.SH P 2 - Lens P 4 Terr. Vrederustln. ( Hoekstr 
1.4-5 u.V.C.S.P3 - Lens P 5 Terr.Dedemsvaartwég. 
DE OPSTELLINGEN: Lens P 1 :als·vorige week.Leider:Dhr.W.Stape 
Lens P 2: als vorige week.Res. :Th.v.d.hardweg.Leider:Qhr,G. 
Lens P 3: B.de Haàs,L.v.d.Meer,P.v,d,Steén,C,Ab- (Kèmperman. 
9poel ,W. v/d Ham, R. v.d. Steen,L. Ga zander, R.Ifoershoek, J. Hel ven
steyn, G .Colpá, G. v .Deelen.Res :F, Veeren, Leider :Dhr.G. v.d. Steen 
Samenkomst: 1 • -- uur ingang Lenster·rein, 
Lens P 4:M.Delsasso,R.Asselman,C.Lustenhouwer,H,Janmaat,J.Di; 
\:esteyn, C. v /tl i\ardweg, H, Straat;nan, R.de Vries, C. Visser, E. Ver
schoor, G. v; Ardenne. Res, : P ,Booms, N. de Hil ster. Leid Er: Dhr. J. 
Smit.Samenkcmst:1.15 u,ingang Lensterrein, 
Lens P 5:A.Castenmiller,E.Boorns,A.Borst,R,Goedhuys,Paul Ha-
Ïh-ilton,B. H0e'fr1ägel, 1\. Janssen; J, Keetman, J .Meyers, R. v .Nunspeet 
L. Verspaancl.onk .Res .0 :H: Schutte, R. v /tl Lely. Leider: Dhr .G. Hal-
leen. Samenkomst :1. 20 Uur ·op het Lensterrein. · · . ' 
hTTENTH;, JUNIOREN EN PUPILLEN ! .. 
AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7,30 uur aan dhr.,\.v.-Gas

tel,Tcmàtenstraat 166,tel,33,99,00 (tele- . · 
fonisch alléén vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 uur). 
NIE T-OPKQl',:EN: wegens niet-opkcmen in het afgelopen week-

einde worden R.v.Broekhuizen,R.v.d.Lely en 
P,Booms tweemaal als reserve opgesteld,evenals P.en G,de 
Greef, die vorige week wegbleven.Beide laatstgenoemden wor
den pas opgesteld, nadat wij bericht hebben ontvangen, dat 
hun Lens-uitrusting kompleet is.Wegens te laat afschrijven 
krijgt F,Veeren een extra reservebeurt. 
PROGRI\Mi'é:,\ VOOR 2 en 3 OKTOBER 1965; 
Lens 1-ADO 2;Lens 2-Gr.W.II!Vac 2; Lens· 3-H.v.Holland 1; , 
Quick Steps 6-Lens 5;V.V.P.5-Lens 6;R.V.0.8-Lèns 7;Lens s.:. 
vrij;Lens 10-ADO 19;Lens 11-Rava 9;Lens 12-Quick 14;Lens 13-
H.P.S.V.3; C.W.P.4-Lens 14; H,B.S.P 1-Lens P 1 ;Lens P2-vrij; 
Lens P 3 - Vies P 2; Lens P 4 - Cromvliet P 2; Lens P 5-· 
Vies P 3, 



DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R.K.V,V."Lenig en Snel" 

Onder redaktie van:G.Halleen,F.v,Dijk en C.Nieu-
. -wenhuiz.en. ,,. 

- , Corr. : F. v, Dijk Harderwi jkstraat 5 Den Haag, . ··._ · 

=============== .=======i==================i=-=-.=== ~=. === 
·· · _ · • 39 ste Jaargang No. 4 29 septemb~r .19 6_5 • .. 

====-=-===-===-==-=-=-====--=-=-=-========================== 
•· , . •" . Lens I Zakagenda •. 

rfo: 29"sept: Senioren~ en Pupil:J,.e11training. · 

Do: 30 sept: Juniorentraining, ·· . .. · 

~r: 1 okt;: Seniorentraining. 

Zia: 2 okt.: Jun:5,6,7,9 t/m·14; Pup.1 t/m 6, 

Z,o: 3 okt.: Sen.1 t7m 9; Jun,1,2,3. · 

Ma: 4 okt.: Klubavond; Juni-orentraining,, KLAVERJi\SDRIVE. 

Di: 5 okt,: Juniorentraining, • 

wo: 6 okt;: Senioren- en Pupillentraining, 

Do: 7 okt. : Juniorentc.=r...:ac=i==n-"i"'n"""~· --~------,--------

·.,Het enigG verschil tuss0n d0 bovenste en de onderste is, 

dat je het juist vc.n de onderste niet verwacht had" ••... , 

TELE=t'l!":NS.-_ -- -.. -------· 

Toen op de Algemene Vergadering het punt "Viering 45-jarig 

bestaan" aan de orde kwam, werd evenals in voorgaande ja-: 

ren duidelijk, dat het in deze moderne tijd bijzonder moe;!,

lij\5: is een feest te organiseren, dat voor allG groepe1·in!. 

gen_( jong en oud) aantrekkelijk is. De ·geringe belangstel_.: 

ling van LenE--leden op de in de: afgelopen .jaren georganf

seerde konta.kt-avonden en· jaa:·feesten spreekt in deze ook . .,._ 

duitä'.elijke taal. Het bestuur is dan ook (o,i,tcrecht) hui'!!' 

verig de voor de vie:-:·ing 'lli~"'etrokken è.ui?,end gulden te bG

stedon aan ee;1 groots opgezottG feestavond, die, ge:;ien de 

ervaringen in afgelopen jaren, r100ilijk voor iedereen tot 

een ge sJ.aagd feest ger:i:,.akt 1:an worden. 

De feestkommi-ssie heeft inmiddels enkelè voorstellen ge

daan, waarvar; wij nu gaarne het een en and.er publiceren. 

Men stelt voer een gedeelte van de Fl.1000,-- te besteden 

aan een gebr1,iksvoorwerp, dat uit de normale financiële 

middelen van de vereniging.nooit bekostigd zou kunnen wor

den, Hierbij werd bijvoorbeeld gedacht aan een b;,.ndi:-ecor-

der, die wel zeer van pas zou komen bij de onlangs a1).nge

schafte geluidsinstallatie, Verder ligt het in de.bedoe

ling op 17 dEcember (de dag voor het 45-jarig bestaan) een 

oudejaarsavond te. houden, waar iedereen in de gel.egenheid 

wordt gestelC:. het bestuur (en elkaar) te feliciteren. Op 

1 8 ·december ( de dag daarop) ·,olgt dan een feestavond, ook 
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weer voor alle· 1'ecten·, waar o.a. ee~b;~d-h~t-·feest Ïuister. 
zal bijzetten; er ·zal 'dàn' ook volop gelegenheid. zijn om te 
dansen. • _ _ . __ . _ . _ . . _ 
Uw redaktie staat.volledig achterde·hiergenoemdé'plannen 
en wijze van aanpak. Zij· veronderstelt, dat dit· ook met · 
haar lezers het geval is. Mocht:dit niet_het geval zijn, 
dan·zou zi.i dit gaarne vernemen. Wie zwi,jgt, stemt toe! 
A.s. maandagavond KLA VERJASDRIVE. ! !1 -

OFFICIEEL. 
In· bal lota .e: . .. . , . 
No;22 2 J.A.M.Kouwenhoven : 14-2-55 "Thomsonlaan 41 ·· 
No.23/1 G.M.Wouters · · 5-2-55 Mosveen 79' 
No:24/1 J .M.G.GuJikers · : 4;__3-41 Wezelrade 187 
No:25/1 F.G.M.Snoeijers 27-9;__55 Zonneoord 76 
No:26/1 R.R.A.M.de Vroege 29;__11-54 Drapeniersgaarde 42 
No:27/1 /\.H.M.Schneider 29-6-55 Meppelweg 1294 
No; 28/1 A.. van Maris 2~--7-"55 Beukstraat 21 
No.29/1 D.D.M.J .J .Groenendi,jk 1-3-46 Maartensdi.iklaan 153 
BESTUURSVERGADERING-. . 
Op de eerste bestuursvergadering, die vrijdag 24 september 
j.l. werd gehouden, bleek, dat mede door het late tijdstip 
van de Algemene Vergadering, vele problemen op een oplos
sin~ wachten. Daar de problemen veelal nauw verbánd hou
den- met bestuursbeleid, was het noodzakelijk hieromtrent .. 
ook•de drie nieuwe bestuursleden aan het woord·te laten.'::. 
Dit had een levendige uitwisseling van gedachten tot ge-·, 
vo~g, waarin ook het woord "geld" dikwijls aan de orde , 
kwam. (' · 
Na deze uitvoerige en noodzakelijke bespreking werden de· 
overige agendapunten afgehandeld. Besloten werd het be
stuur op de Distriktsvergadering van de K.N.V.B. te doen 
vertegenwoordigen door Rector Kempen en G.Halleen. 
Voorts werd besloten op de eerstkomende vergadering met 
het Seniorenconvent wijziging van statuten en huishoude- · . 
lijk reglement ter sprake te brengen. Verder besloot men, 
datgene 1;,e doen verrichten, wat noodzakelijk is voor het 
innen van kontributie en donatie d.m.v. automatische gi
rooverschrijving. 
De heer L,de Boer zal met ingàng van 1 oktober onze 
nieuwe kantinebeheerder worden. 
Gezien het teruglopende ledental zal een leden- en dona
teursaktie gevoerd worden, U hoort er meer·. van, 
Ook kunt U binnenkort meer vernemen over de viering van 
het 45-jarig bestaan, gezien de besprekingen met de feest-
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kommissie in vergevorderd stadium verkeren. 
1,angenomen werd het voorstel van de heer H.Houkes voor tè · 
dragen als leider van het eerste elftal. 
Kontributie • 

. A.s. zaterdagmiddag is er gelegenheid 
Uw kontributie te voldoen.Onze tweede 
heer Jungschläger zit dan van 2 tot 5 
te wachten. -----------
Uitslagen 25 en 26 september 1965, 

in ons klubgebouw 
penningmeester, de 
uur met smart op U 

Senioren: Junioren: 
Lens 1 - G.S.C. 2-0 Laakkwartier 1~Lens 1 
V.C.S.3- Lens 2 2-7 Verburch 2-Lens 2 
Wilhelmus 3-Lens 3 0-3 Lens 3 -D,H.L.5· 
Marathon 3-Lens 4 1-2 Lens 5 -V. U .C. 6 
Lens 5 -Cromvliet 5 6-4 Lens 6 -Quick Steps 7 
W.I.K.3 - Lens 6 1-2 Lens 7 -Quick Steps 8 
Lens 7-de Jagers 3 2-4 Lens 8 -Zwart Blauw 3 
Lens 8-Triomph 6 3-1 D.H.L.11"Lens 10 
V.C.S.9-Lenc 9 7-1 Quick 12-Lens 11 
Pupillen; Lens 13 -G.D.S.11 
Lens 1 - R.V.C.1 3--0 
Lens 2 - Zwart Blauw 1 4-û H,M.S.H.2 -· Lens 4 

-Velo 2 - Lens 3 0-2 v.c.s.3 - Lens 5. 

2-4 
2-1 
4-1 . 
2-1 
3-2 
1 ·-3 
5-0 
n,d. 
1 -1 
3-2 

4-4 
1 .• i 

Stand na 3 wedstri idd_agen§ · 
Senioren: 21-11-2- 24 pt. 60-63 1.14 
Junioren A7klas: 8- 4-1-3 9 pt, 24-13 1 ,13 
Jwiioren B-klas: 10-- 6-0-4- 12 pt, 32-25 1, 20 
Junioren C--klàs: ·11- 6-2-3 14 pt. 32--23 1.27 
Pupillen: 15-12-3-·Q: ?-7 pt. 68- 9 ... 1, 80. 
totaal: ~39- S:-1~86ut.916--133 1.32 
Ï',fscheiêlv'àr. Mevrouw PiariïïZ'·- . . 

-

Woensdag 29 sopternbc,· a :s. gä"t l-fovrouw Pla1·in2. I.ens ,ierla
te;1, Lange tijd heeft. iij onze kantine in beheer gehad en 
samen met- hél ar dochte,.• vele mensen ?te Gtim en te drinken" 
gei:;even. VeJ e extra uren he2ft zij. voor de .jongen.,s be-· 
schikbaai· gE'steld, iets wat haa::- nooit teveel was, Dat zij 
·zeer gewaaréeerd werd bij de leden bli.jkt wel uit de reak-
ties, die or.cstonden, t.oen bekend werd gemaakt, dat zi.j 
haar plaats achter de bar ~;ou overdragea, 
Mev1-ouw Plarina, er zj_ jn niet genoeg woorden aan te voe-_ 
ren om U dar k te zeggen, maar nogmaals de waardering on
dervonden. bij de leden, zal u. ongetwijfeld voldoening 
schenken. · 
.- -----~-------------------. ----------------------~ ------------



-32-
VARIA. 

--Na afloop van de wedstrijd Lens 2 - R.V.c.3 op·19 septem
ber heeft een van de Lens-spelers verzuimd zijn horloge 
uit de juwelenkoffer van Hans Rooduyn terug·te vorqeren •. 
De eigenaar kan zich melden bij Hans. fl.dres:Prinsegracht 170. 

-Tijdens de wedstrijd Lens 5 ( sen. )--Cromvliet werden uit de 
kleding van een tweetal Lens-spelers een portemonnaie met 
inhoud en een sigarettenkoker ontvreemd. Het zal weinig 
nut hebben de "vinder" te vragen zich te melden. Laat het 
echter de zoveelste waarsch,I\"!Jpg_ zijn. Een sportiè"r gebaar 
van Lens 5 maakte, dat de schade gezamenlijk .werd gedekt. 
PROGRAMMA SENIOREN VOOR ZONDAG 3 OKTOBER 1965. 
14.;3O-uur Rijswijk 1 - Lens 1 Sportpàrk Irène,Rijswijk 
12;00 uur Lens 2 - P.D.K.2 Veld 1;Geb.1,Lok.6/4 
14;00 uur Lens 3 •- Scheveningen 3 Veld 1,Geb.·, ;Lok.5/3 
12;00 uur Lens 4 - D.W.0.3 Veld 2,Geb.1 ,Lok.5/3 
12;00 uur Archipel 7 - Lens 5 Verlengde Waalsdorperlaan 
15:00 uur Lens 6 - R.C.D.H.2 . Veld 2,Geb.2,Lok.5/3 
12. 00 uur Cromvliet 6 - ·Lehs .-7 Rederijkerstraat 
13:45 uur Wit Blauw RK 5- 'Lens 8 Westvlietweg voorbij Drie-
13.45 uur Lens 9 - VELO 9 Veld 2,Geb.2,Lok.5/3(vliet 
DE OPSTEI:.LINGEN: . . 
Lens 1 C.v.d.Beek,H.Dietz,W,Hansen,L.Hendrichs;G.Kemperman, 

H.Haket,G;Verhaar,W.v.Eyden,W.Venderbos,H.P.v.d.~pek 
W. Verheul .Res. :M. v. Zilfhout, H. Rooduyn .Leider :Dhr •• H. .. 

Léns"2 

Haukes.Grensrechter: J,Borsboom.Samenkomst:1 uur,in 
het Klubgebóuw. ~' 
G.Halleen,A.Thomas,J.v.Dijk,J.Ras,H.Smitskam,R,J:l_lok, 
J. v .cl.Knaap, J .Botter ,M. v. Zilfhout ( 2x), H .Rooduyn . 
( 2x), G .Looyestein. Res. :L. Riemen .Leider :Dhr .L. te Mey, 

Lens 3 : R.de Waart,W.Verbarendse,R.Hoodbol,W.Stoové,H.Kelh
per,J.Englebert,C.v.Baal,Th.v.Kleef,B.Steyri,L.Rie
men ( 2x), J. v. Kleef .Res. : J. Verhaar.Leider :Dhr.RiemenS 

Lens 4: Th,Suykerbuyk 1C.Peeters,J.Meier,M.Davis,N.de Gruyter 
J. Verhaar ( 2x1 ,F .Burghouwt, P .Burghouwt, F .Wubben, N. 

Lens 5 

Lens 6 

Lens 7 

Drab be, H. Jacobs. Re s..,_ :F. v .d .Beek. . 
M.Suykerbuyk,Th.v.Domburg,C.Veldink,H.Ubben,A.v.Eg
mond,J.Riemen;J.Witting,A.v.d.Meyden,L.Janssen,H.de 
Sterke,W.Burghouwt.Res.:A.Klein Breteler. . 
A.Verbarendse,R.Schlüter,M.Heerschop,J,Drost,F.v. 
Dijk,J.Brochard,C.Nieuwenhuizen,F.Veelbehr,J,de Boer 
G.Jehee,J.Veldink,Res.:J.v.Bussel. 
/,.Blok' H. V. Wel zen, îî .Taat 'G. V .Bijnen' J. V. Dissel' ft. V. d 
Beek,J.Helwig,N.de Boer,J.Groeneveld,P.Gulikers,R.Ge 
lauff.Res. :H.Lau. 
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Lens 8 J,Frijters,J,Bom,A,Krol,E,Löwenstein,J.v.Westing, .. 

i,,Hoppenbrouwers ,A. v .Lux~mb1;r'g,R,rüstefeld ,M,Ooms, 

J. Jag~r, H. Naastepad. R;s •. C .. !,ras ,_F
1
• J.ehee.. . . _. 

Lens 9 : D.v ,Lieshout,A,Poels,,l,Buys,W.v· •. ,Laan,F .Bierhof, · 

3,Jansen,J,Lüling,W.Eggers,J.Holt,T.Keet,A.v~Schie. 

Res. :C,v,Bohemeia.,- P,de Jong. · · . : . 

AFSCHRIJVEN: uitsluitend vóór vrijdag 21 ur bij .Dhr. 

G.v.d.Velde,Hertenrade 161, el,36.14,33, 

DENK OM DE LEGITIMATIES! 

Voorlo 
Te -Werve 1 - Lens 1 
Westerkwartier 2 - Lens 2 

14.00 uur Lens.3 - Celeritas 3 
12.00 uur H.M.S,H •. 4 - Lens 4. 

12.00 uur Lens 5 - Gr.Willem Vac.4 

12. 00 uur Lens· 6 - Rijswi .jk 6 
1 2 • 00 . uur G. 0. N. ;1. 5 - Lens 7 
12.00 uur H.B.S.11 Lens 8 

14.00 uur Lens 9 N.L.S.5 
Leider eerste elftal. 
Tot ons genoegen kunnen wij U mededelen,· 

besluit van de ECO, Dhr.H.Houkes bereid i 

treden als leider van het eerste elftal. · 

at na eenparig 
gevonden op te 

-
. - ; 

• ----------- ~ 

Lou Janssen heeft afgelopen zondag niet m,nder dan 3 wed-

strijden gespeeld. Heeft Lou zoveel kondi ie? Inderdaad 

be,sahikt hij over een arsenaal aan lucht, dat ·velen jaloers 

,maakt. Maar Lou bezit een nog rijker iets ••••. Mentaliteit, 

een mentaliteit, die voor vele spelers va Lens !:-~slist 

·als voorbeeld kan wor~::12_~::~~=~~. 

Utopia. 
, Een van de schokkende gebeurt·enissen van it seizoen is on

. getwijfeld het nieuwe jasje, waarmee Utop · a zich heeft 01i:"

huld, In haar grote wijsheid heeft de elf alkommissie narrn

lijk besloten Utopia dit jaar onder de na m Lens 6 door het 

leven te sturen. De specia~e wedstrijden, die ook voor dit 

seizoen weer op het programma· staan, zullren U natuurlijk · 

weer onder de naam Utopia worèl.en voorgesc~Óteld. 

Er zijn enige wijzigingen in het elftal; 1de nieuwe spelers 

· is voorlopig een· C:..:kontrakt aangeboden_, ~jls inter.es::,ante_. 

bijzonderhede_n ver:melden wij nog, dat ee,_1 van onze .nieuwe

' lingen heeft voldäa,n aan de cfoor de Utop~a-leiding gestel

·• de eis zijn baard af te laten ·scheren, a1vorens. te .worden 

geaccepteerd. Verder hebben wij ons voor de speciale wed-
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strijden weer kunnen verzekeren van de muzikale leiding. 
van de heer G.v.d.Velde, ... 
Hoewel dit in Utopia-:v-erband:·n/igenoeg onmogelijk schijnt 

• te zijn, willen-wij toch. beslui:ten met·Eë!en serieuze 'Op-. 
merking gericht aan dé elftalk01nmissi.e. ·u kunt ervan over-

_ tuigd ~ijn, dat wij al het mogelijk zullen doen· onze be
lofte om kampioen te worden, te realiseren. Tenslotte 
een waarschuwing aan de trouwe supporters'-s'chare. Ont
houd, dat het oude Lens 5 nu dus Lens·6 heet en dat daar 
het enige en c:1~r.rvalste spektakulaire · spel wor:dt ge- ... 
bracht. Hoed U voor imitatie ! · ··· .. 

---------·------Max Heers~hop (mentor) 
PROGfü1MM,\ JUNIOREN VOOR ZONfölG 3 OKTOBER 1965 •. 
1 2; - uur Lens 1 -· ADo· 2 G; 2 ;1. 6 lïï, V; 3 

1;45 uur Lens 2 - Gr.W.II!Vac,2 G.2;1.6/4,V.3 
_3.- uur Lens 3 - Hoek van Holland 1 G.2,~__..§/4,V.3 
DE OPSTELLINGEN: . 
Lens 1 : J.d!} Waart,J.G~~oothu:_·.zen,P.Schouten,H.rfoskei·,D, 

v.d. Steén, Th.Brochard, C. v .Egmond, F .Mesker, F ,de . 
Zwart,D.Brandenburg,J.Heins.Res. :J.Cobben (2x.), 

Lens 2 

• •. 

N,Koot.Leider: Dhr.f"v.Gastel, 
R.Bruggemans, Th, Bruins ,J\tBroeke, A .Limbeek ,H. Roth
krans, F. v .Boheemen, R .Eri tz, A. Kortekaas, H .BrandeJJ
burg,J.Cobben (2x),R.Eykelhof.Res.:,~.Brouwer, ", 
Leider: Dhr. P. Epskamp. ' 

Ler.i;· 3. . G, Crama, A. Duyrn, J. v .Di,ssel ;F ,de Winter, F ,Straathof, 
J.v.d.Zalm,H,Suikerbuik,H.Crama,R.Groot,G,IJse-
brands,C.Vervaart.Res.:R.Brandenburg,J.Jansen.· 
Leider: Dhr. Jl. v. GasteT"";:.· ;..,• ~~===~=-~------

PROGRAM}~,~ JUNIOREN VOOR z;, TERD!iG 2 OKTOBER 19 5. 
3,45 uur Quick Steps 6-Lens 5 Terrein Nijkerklaan 
3,45 uur V.V.P.5-Lens 6 Terrein Zuiderpark 
2:3.0 uur R.V.C.8-Lens 7 Terrein Schaapweg 
3;45 uur Lens 9 -RAS 3 (vriendsch. )-·G.2,L.5/3,V,3 
3,45 uur Lens 10-i,DO 19 G,1,L,6/4,V,1 
3.45 uur Lens 11-Rava 9 1 G.2,L;6/4,V.2 
2;30 uur Lens 12-Quick 1~" G:1,L:5/3;V.1 
2,30 uur Lens 13-HPSV 3 '·•; G,1,L,6/4,V.2 
3. -- uur C. W .P. 4-Lens 14 Terrein Muurbloemweg. · 
DE OPSTELLINGEN: 
Lens 5:als vorige week (met J,Colpa),Res, :R.v.Boheemen. 

Leider:Dhr.J.Borsboom,Samenkomst:3.15 uur Veluwe
plein voor de school. 
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,ens 6: R. v .Be;lo, ~. ~chouw, H. Overbeek !B. Kool, T. Heerschap,' 

P. v ,d .aar, K. v. Vel:zen, J. Webbers ,G ,de Hoogd, J_. Fretz, 

H,Bijsterveld.Leider:Dhr.C.v.d.Beek.Samenkomst: 

3. 30 uur· ingang Ravà.-VVP-terrein·. _ 

,ens 7: C.Groen,L.Jungschläger, J .Blok,J .Holt ,.\.,Jehee,H, 

Westhof,J.Kaandorp,A.Hambrbok,F,v/d Berg,C,Blok, 

li.Bilderbeek,Res.:H.Verbarendse.Leider:Dhr.A.Blok. 

Samenkomst:1.45 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan 

~ens· 9: wordt. samengesteld uit: P.Bremmer,R.Jacobson,Th. 

v/d Kley,J.v.d.Ley,Th.Schmitz,J.Schutte,v.Niel,C. 

Rooduyn,B,v/d Sprong,R.Blok,H,Egberts.Leider:Dhr. 

G. Kernperman·. 
Gens 10 :B. v·.d. Lans,:,. Tinnenbroek, F. v. Baggum, P·.de Vries, L. 

de Jongh,G.Bruinsma,M.cle Wit,H.v.Hulst,L-.Huis,H. 

Eggers,L.v.d.Velde,Res.:R.Peters (2x).Leider:Dhr. 

PoHuis" 
Lens 11 :als bekend.Leider:Dhr.1'...v,Gastel. 

Lens 12 :f',Miltenburg, B ,de Vries, 1'... v.d. Ley, E.v. Bronckhorst, 

F, Bouchier, P .Mand ers, C, Schalbroek, T. Hoek, G. Vrede-

veld, G. Vervaart, R. Peters( 2x) .Res. :P.de Haan (2x). 

Leider:Dhr.G,v.d.Velde. 
Lens 13:H.Bos,H.v.Berlo,C.Groen,J.Asselman,F.de Kleyn,J. 

Keetman,W.Englebert,P.v.Domburg,C.v.Deelen,P,v. 

Doeveren,B.v.Gorkum.Leider:Dhr.J.v.d.Knaap. ~ 

Lens 14:E.v.d.Broek,W.Scholtens,H.v.Domburg,N.de Vries,R: 

Bogisch, H. Dankers, f" Fe;i.tz, F. Klink, P .F .de Haan, P.

Klein Breteler,H.Rientjes.:{es. :J.de Vries.Leider: 

Dhr. J .de Hilster. Samenkomst: 2. 15 uur Leyweg hoek.'!· 

Hengelolaan en 2. 30 uur Thorbeckelaan hoek Laan· 

van Meerdervoort. 
PROGI·li.l•'.J'C, PUPILLEN VOCR Zl\TERDI,G 2 OKTOBER 1965. 

1,45 uur H.B.S. P 1-Lens P 1 Terrein Houtrust 

1.30 uur Tedo P 1 - Lens P 2 Terrein van Vredenburchweg 

1;45 uur Lens P 3 - VIOS P 2 G.1,L.6/4,V,1 

_1.45 uur Lens P 4 - Cromvliet _P 2 G,1,L.5/3,V,2 

1,45 uur Lens P 5 - VIOS P 3 G.2,L,6/4,V.3 

2,30 uur Lens P 6 - Lens Puo.Comb. G,2,L.5 ,V.3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens P 1: Th.Booms,F,Disseldorp,T,Jungschläger,G.Trommelen, 

C,Bloks,C.Stapel,P.Verheesen,B.Klein Breteler, 

T.Resodihardjo,H,de Zwart,J.v,Rijn.Leider:Dhr.W. 

Stapel.Samenkomst:1.- uur Hengelolaan hoek Loe-

vesteinlaan. ·· 

Lens P 2: F.Teunissen,C.Blom,H.v.Dam;J.v.d.Ende,P.Heynen, 

R,Wouters,H,Pechler,R,Kooke,Th.v.Rijn,R.v.d.Horst, 
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G,Colpa,Res,:P.Booms.Leider:Dhr,G,Kemperman.Sá
mónkomst:1.~.uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. 

Lens p·3:B;de Haas,L;v;d;Meer,P.v,d.Steen;Th.v.d,Aardweg, 
W •. v.d. Ham, C ;Ab spoel, L ,Cäzander ,R,Meershoek; J ,Hél
venstêin, F. Vëeren, G; v .. Deelen .Leider :Dhr.G. v.d •. 
~een. . 

Lens P 4 :C. Visser, R. /,sselman, C ;Lustenhouwer ,E·. Verschoor, H, 
Janmaat ,M.Delsasso, P. Verschoor, R. de- Vries., C. v.d •. 
Aardweg, R. Straatman,G. v .:,rdenne .Leider :Dhr, J. · · 
Smit• (2x). · · · · · 

Lens P 5 :,l.Castenmiller,E.Booms,A.Borst ,R,Goedhuys,Paul Ha
milton ,B .Hoefnagel, i,. Janssen, J .Keetman, J ,Meyers, 
R.v.Nunspeet,L,Verspaandonk.Res,:R.v,d.Lely.Lei
der:Br,Theoticus. · · 

Lens P 6:wordt samengesteld uit:J,.Hilderink,N.de Hilster, 
/,. Kleywegt, J. v. Rossum, H .. Schutte, R. v /d Steeh, Pie
ter Hamilton, P. v. Wi_,it: ,E .r,·;acco .Leider :Dhr, J. Smit ( 2x) 

,lTTENTIE JUNIOB.EP E!11 PUPILLEN, 
-Geregeld wordt er zaterdags tussen de velden in gevoetbald, 
met als resu'ltaat, dat de bal herhaaldelijk in het speel-· 
veld komt, Omdat dit erg hinderlijk is, is dit voetballen 
langs de lijnen verboden. Alleen .op de trainingsstrook kun 
je _dus een ballet je trappen. . 

-De rreserveballen moeten bij het doel blijven liggen, 
-Het"meenemen vs1n een eigen bal is niet· toegestaan,1'1i·e n<J. 
zijn wedstrijd nog wat wil schieten, kan een trainingsbal 
krijgen bij het Jucolip., dat belast is met de materiaal-, 
uitgifte. · · , 

-In de kleedlokalen is alleen plaats voor het elftal, dat 
daarvan gebruik ··moet maken. Dus niet voor "loslopende" 
junioren, pupillen, vriendjes of anderen. 

ItFSCHRIJVIl''GEN: v66r v1·i jdaga1-ond 7. 30 uür aan dhr. A. v, 
Gastel,Tomatei:straat 166,te1.33.99,oo (te

lefonisch all één vri-jdagavoncl tussen G. 30 en 7. 30 uur). 
NIET-OPKOMEN: · \,egens niet-or.komen in het afgelopen weekein-

de wordt J,Jar:ssen tweemaal als reserve opge
. steld, e·venalr R.v.Boheemen .. 
. R.v,BroekhuizEn wordt wegens herhaald"niet 

opkomen· niet r..eer ópge stèld. _' 
JV'.ateriaaluitgifte :tot 3. --- uur Dhr. J ,Borsböom, na 3 uur Dhr. -- ·· l\.v.Gastel. · · 
-----==----=-------------------------- ----- -----------------Wedstri.jdverslagen Senioren: 
Lens 1 .. G.S.C,: 2-0. Een tecl.nisch en taktisch veel sterker 
soelend Leris wist 'het Waterini:,se G .S. C. volkomen verdiend 2 
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punten afhàndig te maken, Vooral in de eerste helft waren· 

onze jonge·ns veruit superieur. Na èen kwartier spelèri 

schoof Wil Verheul een bekeken pass ·van Wil Venderbós in: · 

het net.· De Lens aanval had in deze eerste helft· al èen : · 

grotere.voorsprong kunnen bewerkstelligen, maar men schoot 

deze vtedstriJd be.slist niet met scherp.Na rust dacht G.S.C •. 

terug te --kunnen komen, rnaar kwam bedrógen uit. Onze achter- . 

hoede ·verkeerde in een uitstekende bui (met name Cees v/d 

Beek en Wim Hansen) en speelde een bekeken wedstrijd.Ver 

in de tweede akte ving Wil v/d Eyden een presentje van 

G.S.C,, op, na een verwarde situatie en maakte er dankbaar 

2-0 van. Bepaald hinderlijk gedroe&enenkele G.S.C. voor

waartsen zich jegens keeper Cees v/d Beek. De leiding was 

in goede handen. 
V.C.S.3 ~ Lens 2: 2.7. Het tweede heeft bewezen, dat het 

ook·nog wat anders kan dan verliezen. De 7-2 score liegt 

er trouwens niet om •. Koos Ras voelde zich in de halflinie 

beter thuis. getuige zijn uitstekende spel, terwijl Hans 

Rooduyn zich in de voorhoede zeer goed op zijn plaats voel

de. De oude V.C,S.-achterhoede stond machteloos tegen het 

snelle en open spel van de Lens-voorwaartsen. De rust brak 

aan met een 1-3 voorsprong via Hans Rooduyn,"Boefje"Botter 

en Hein P.v/d Spek.Na de thee wederom een Lens-overwicht; 

door doelpunten van Ras,Rooduyn,v,Zilfhout en Looyestein 

kwäm Lens op 7 doelpunten. Via een penalty wist V.C.S.nog 

eenmaal tegen te scoren. Gastkeeper Rob de Waart was goed 

oo dreef. . . · 

Wilhelmus 3 - Lens 3: 0- 3. In een sportief gespeelde weer"' 

strijd heeft Lens 3 de eerste nederlaag toegebracht aan het 

nog ongeslagen Wilhelmus. Na enif verkennen wist Joop v. 

Kleef zich door de verdediging van Wilhelmus te wringen en 

het 1ts doelpunt te scoren, terwijl onze doelman Guido 

enige speétaculaire saves verrichtte op, vrije trappen van 

Wilhelmus.Na de pauze bleef Lens iets sterker, wat nog tot 

uitdrukking kvram in twee doelpunten, een prachtig schot ä 

la Puskas van Theo van Kleef en een bekeken bal van Jan 

Englebert,waarmee twee verdedigers op de doellijn geen 

raad wisten.Ondanks enkele corners van Wilhelmus hield de 

verdediging goed stand,zodat ook nu de nul gehandhaafd 

bleef. H,K. 

Marathon 3 - Lens 4: 1-2. Het vierde heeft zijn tweede o

verwinning behaald, Hetgeen een kompliment betekent voor 

de achterhoede, want, nadat de rust met een 0-1 voorsprong 

was ingegaan door een doelpunt van Cor Peeters, kirram de 
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Lens-verdediging in de tweede-pelft··onder zware· druk te 
staan.De grote man was Max Davis, die··als een··rots in de 
branding de Marathon -aanvallers opving_.; men moest slechts 
één doelpunt toestaan.Drie minuten voor het eindsignaal 
scoorde Max Davis na een corner het winnende_ doelpunt. 
Lens 5 - Cromvliet 5: 6;4. De eerste helft gaf een gelijk
opgaande strijd, waarbij om beurten werd,gescoord.(2-2). -
Na de rust wist Cromvliet een voorsprong te nemen ,Hierna 
nam Lens definitief het heft in handen en belaagde met 
snelle open aanvallen de Crómvliet...:veste.De 2-3 achter
stand werd omgezet in een 6.3 voorsprong, waarna Cromvliet 
nog éénmaal tegenscoorde.Intussen wist Rinus Suykerbuyk 2 
strafschoppen te keren. Topscoorder was Lou Janssen met 4 -· 
doelpunten. · 
Wik 3 - Lens 6·: 1-2. Dankzij de keeperskwaliteiten _van Jos 
Jager en de mati1se voorhoede· van WIK waren 2 -- doelpunten väri 
W.Eykelhof voldoende om Lens de overwinning te bezorgen.Het 
tegc,ndoelpunt werd door c,endrachtige samenwerking in.de 
achterhoc,de gescoord. De grote druk op het Lensdoel in het 
laatste kwartier bezorg<}.:'/ de tee schouwers hartkloppingen. 
Lens 8 - Triomph E: 3-1, Het achtste boekte wederom een over
;rinning; ditmaal op het negental van Triomph, dat zich zeer 
sport;Lef tot de l_aatste 'minuut hardnekkig verzette.Dat de 
3corestot drie doelpunten beperkt werd, was vooral te dank~n 
aan het onzuivere spel van de voorhoede. -
:(.C.S.9 - Lens 9: 7--·I._ Ile grote nederlaag was te wijten aan 
het ontbreken van del zieke) keeper en het falen van de __ 
scheid-srechter (volgens. Lens 9) ,Men deelde ons me:de, _d")._t aan 
5 (vijf)doelplinten ~en··1uchtje zat.Wat zal dat daa:, geston.~ 
<en hebben. J~!liorenverslagen, _ . .. _ . .. . _ .... _____ _ 
:.en:, ·1 heeft· zijn eerste ·overwinning behaald en wel tegen 
~,aakkwartier, ,dat· zich een minder prettige tegenstander toon-
:ie. Fred de-Zwart scoorde op beheerste wijze de openingsgoal, 
:naar -Lens, dat wel iets sterker was, kon niet lang van de 
-roorsprong genieten,want éen prachtig,onverwacht schot van de 
::.aakh.--wartier-linksbinnen verdwE:en onhoudbaar in de verste bo
,·enhoek. Jan Heins veranderde_ de stand weer in ons voordeel en 
zo werd gedraaid.In de tv1eede Lelft ging het bij Lens beter,: 
::iaar toch werd het eerst weer É'.elijk, toeri ·de lihksbuiten,aan
,:e staard maar ongehinderd. door twee Lensers, de bal zeer fraaj 
·rnorzette en een hoofdknik van de midvoor_ voldoende was voor 
~-2,Daarna nam Lens het heft steviger in hç3.ndën en weer was·· 
1et Jan Heins, die ons op winst_ bracht, terwij:)- tenslotte · 
;,v.Egmond de zege veilig stelèe:4-2. 



D F. LENS REVUE. 

Weekblad van de R,K.V.V,"Lenig en Snel". 

Onder redaktie van:G.Halleen,F.v.Dijk en C. 
_Nieuwenhuizen. . . 

. Korrespondentie:F.v,Dijk,Harderwijkstraat 5,Den 
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39ste Jaargang No,5 6 oktober 1965 

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

Wo: 6 okt: Senioren-• en Pupillentraining. 

Do: 7 okt: Juniorentraining. 
Vr: 8 okt: Seniorentraining. 
Za: 9 okt: Junior.en; Pupillen, 
Zo:1O okt: Senioren: 1 t/r.1 6,8 en 9; Junioren. 

Ma:11 okt: Klubavond !.Juniorentraining, 

Di: 1 2 okt : Juniorcmtrainin·g. 

Wo:13 okt: 0enj.ore.n- en !:,1,!:Q.:î.llentrai~---

"Jezelf sparen is een gevaarlijke gewoonte" 
· ~-- 1'crd. Schenk. 

TELE-LenS. . . 

In het "jaarverslo.g van de ïCN. V .B ,,\fd. 's--Gravenhage, trof

fen wij enkele passages, die wij U niet willen onthouden. 

Aller·e~rst een bijzonde1· .plezierige r:ededeling met een 

trieste achtergrond, die ,'lij met enige ,trots publiceren: 

", •... volgen·thans de ve,enigingen, waarvan in het sei.

zoen 19 64-19 65 geen enkel lid door ons ge schorst werd •.•• ", 

· Op è.eze (te) kleine ere--lijst komt de naam van Lenig en 

Snel voor. Opmerkelijk M.erbij is, dat Lens de enige in 

de K.N.V.B. spelende vereniging is, die op déze lijst . 

voorkomt. De lijs~ wordt gekompleteerd door enkele kleine

nere verenigingen uit de onder-afdeling, t.w. Concordia, 

MOA, SEP, Taurus en Vogel, Wij willen hierbij de aanteke

ning maken, dat het geen verdienste is op deze lijst voor 

te kom19n; het is alleen maar triest, dat de lijst zo klein 

is. Sportiviteit gaat helaas tot de uitzonderingen beho

ren, terwijl het toch iets vanzelfsprekends behoort te. 

zijn, . 
Wat de Sporttoto betreft noteerden wij het volgende: 

Van de 160 deelnemende voetbalverenigingen behaalde Lens 

de 9e plaats, waarbij verenigingen als DHC, VUC en VCS 

duidelijk achterbleven. Vergelijken wij de R,K,-vereni

gingen, dan neemt Lens de 1 e plaats in op grote afstand 

gevolgd door G.D.S., DHL, Wilhelmus .• , •.... Ip vergelijking 

met de 4e klassers neemt Lens de 3e plaats in achter Rijs-

. wijk en G,S.C. Een groot kompliment voor onze toto-kom-
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missie is hierbij zeker op z 'n"plaats. Voor de leden is het 
nog eens een extra aansporing vrienden en kennissen over te 
halen ook mee te doen. 

Daar wij door onze voorraad Lensrevue-omslagen heen ziJn er 
wij tot op heden niet in staat waren voldoende adverteer
ders te vinden voor de nieuwe serie omslagen (iets wat wij 
zeer binnenkort hopen te verhelpen), waardoor deze nieuwe 
omslagen nog,niet gedrukt konden worden, zult U enige we
ken de Lens-revue in een wit bandje gehuld. zien, =====-==========-===-----=----=--=--=-=---------------=----
In ballcit~ge: 
No;23/2 G.M,Wouters 

OFFICIEEL. 

5- 2- 155 Mosveen 79 
No;24/2 J.~.G.Gulikers 
No.25/2 F.G.M.Snoeijers 
No;26/2 R.R.A.M,de.Vroege 
No;27/2 A.H.M.Schneider 
No.28/2 A,van Maris 

4- 3- 1 41 Wezelrade 187 
27-- 9-'55 Zonneoord 76 

... 29~11 ..:.., .54 Drapeniersgaarde 42 
29- 6-'55 Meppelweg 1294 
21'.-· 7- '55 Beukst1·aat 21 

No;29/2 D,M.G.J.Groenendijk 
No.30/! P.J.deWolf 
No.31/l H.J.M.Strave1" 
No,32/4~ G,P,M.Lelieveld 
No;33/1 R.R.van der Loos 
No.34/1 W;J.G.vàn der Lans 
No;35/1 J.H.Boin _ 

1- 3- 1 46 Maartensdi jK;laan 15 3 
26- 9-'54 Berenrade 5d 
29- 1-'55 Melis Stokelaan 2234 
20- ·1- 1 55 Sterreoord 4;1 

No,36/1 A,J,de Winter 
Niéuwe leden: 

13- 9- 154 Bouwlustlaan 125 
24-11-'54 Vredet-ustlaan 151 
12-12- 154 Het,Oord 134 
9- 3-'55 Thomsonlaan 223 

...---No; 416 J .W .de Hilster c;. 8-1-' 31 
_.,No;418 C.N.v,Bergen Henegouw 7-8- 155 
_No.419 F.P.van Os · .18--11- 1 54 
_,No;421 W.J.H.de Hilster 7-8-'55 
..-No.422 C.J.M.Bakker 25-10- 154 

- Beeklaan 2 22 
DFapeniersgaarde 58 
Hanenburglaan 140 
Beeklaan 222 
Newtonplein 28 

_....,No;423 Th.P,H,van Thiel 25-10- 1 51 v.d. Kest. Witténsstr. 2: _.No;424 H.C.M.van Andel 4-1- 154 
_No;425 J.R.de Wolf 6- 6-'52 
.-No,426 J.II.M.Kouwenhoven 'i4-2-'55 .,,,.-L' ,s-Gravezande. ____________ _ 

Uitslagen 2 en 3 oktober 1965. 
Senioren: .. 

Melis Stokeln.1846 
Berenrade 5d 
Thomsonlaan \~41_ 

Rijswijk 1-Lens 1 2-2 . • Lens 6 - R.C.D.H.2 2-3 
Lens 2 P.D.K.2 .. 1-2 -
Lens 3 - Scheveningen 3 5-5 Lens 4 - D.W.0.3 

Cromvliet 6-Lens 7 · 5-1 
1-0 Wit Blauw R.K,5- Lens 8 
7-4 Lens 9 - Velo 9 
2--i 

- 4-1: 
Archipel 7- Lens 5 
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'Lens 1 A ... D.0.2 gestaaktLens 9-R.A.S.3'.9-5(vr.sch'.) 
Lens 2-Gr,Willem2Vàc··e, .,._ --~-1 Lens 10-A;D.0.19 : .. 0,..17_. 
Lens 3-Hoek van Holland 1 1-9 · Lens 11-RJ,VA 9 · · · 6..'1 
Quick Steps 6-Lens 5 0-4 · Lens 12-Quick 14. · ·a.:.o 
V. V .P ,.5 - Lens 6 1-.5 Lens 1 3-H ,P ;S.V. 3 . 1-2 
R.V.C.8 -Lens 7 3-5 C.W.P.4 - Lens .14 _, 2-1. 

',· : Pupillen: 
H.B.S.1 - Lens 1 0-3 Lens 4-Cromvliet 2 . 4-o· 
Tedo 1 Lens 2 0-7(vrsch,) 
Lens 3' , . Vios 2 .5-0 
Stand na 4 wedstri,iddagen: 

Lens 5-Vios 3 . . _0-0 ·. 
Lens 6-Lens pup. koïnb •.: c 2-1 :,, 

Senioren 30-1.5-4-11 34 pt. 87-87 
Junioren A-klas 10- .5-1-4 11 pt. 32-23 
Junioren B-klas 13- 9-0-4 18 pt. 46-29 
Junioren C-klas 16- 8-2-6 18 pt. 48-3.5 
Pupillen 1t-1.5-4-0 34 pt. 80-9 
Totaal 8 -52-11-25 115 pt. 293-183 

" ~ .. 

In memoriam Jl..M.Di,jkman. , · 
Er zijn in de voetbalwereld van die mannen, die, ofschoon 
zij zich bij een bepaalde vereniging speciaal thuis v;oele.n, 
toch eigenlijk min of meer zo'n beetje van iedere klub 
zijn; . . 
De he er··. Di jkman was er ook zo een. Vele jaren lid van Rava, 
heeft hij eerst in de Katholieke Bond en later in de 
K.N.V.B. zich dermate aan het algemeen belang gewijd,dat 
iedereen hem. kende en iedereen hem hoog waardeerde. 
Hij was doorkneed in de voetbaladministratie, toonde be
langstelling voor moeilijkheden ·van de verenigingen en 
was voor menigeen een vraagbaak.Bij voorkeur kon men Dijk~ 
man bescheiden op de achtergrond vinden.Hij zocht niet 
zijn eigen eer, maar wilde slechts de Bond e_n de voetbal
lende jeugd dienen. Hij slaagde volkomen in die opzet. 
Zijn heengaan is derhalve niet alleen voor Rava een ver-. 
lies.Heel voetballend 's-Gravenhage en omgeving zijn hem· 
hulde en dank schuldig. _ , 
Van ganser hate betuigen wij Mevróuw Dijkman én haar doch
ters onze deelneming.Gelukkig blijven er vele lieve her
inneringen, 
Hij ruste in de vrede des Heren. P.J. 
GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS. 
Degenen,die zaterdag of zondag j.l,in ·ons klubgebouw ver
toefd hebben,kan het niet- ontgaan zijn,dat er een ander 
gezicht achter ons buffet te zien was. 
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Lou de Boer werd onlangs bereid gevonden zijn oude plaats 

tussen de flessen en. lekkernijen weer in te nemen.Wij' zijn 

verheugd, dat ei;m, LimS-familieltd .deze taak op zich h~eft 

willen nemen,de laatste-jaren heeft Lens reeds té dikwijls 

tevergeefs een beroep moeten doen op de eigen leden om een 

bepaalde funktie te vervullen.Dit-leidde er zelfs toe, qat 

bestuursleden buiten de vereniging gezocht moesten worden. 

Wij wensen Lou de Boer veel · sukses toe, ofschoon we daar ge

zien de eerder met hem opgedane ervaringen beslist niet-aan 

twijfelen. Proost, , 

KLAVERJAS-DRIVE, 
De uit slag van de maandag j .1. gehouden klaver jasdri ve is 

als volgt~ " 
1; Dhr.G,v/d Velde 5926 pnt, 
2; Dhr.H:Dietz 5460 pnt, 
3; Dhr.C.Peeters · 5415 pnt. _ .. · . . .. 

4. =Mevr. Burghouwt ======2260 =2:1t. ============== .. =========== 

PROGRAJ\o/;l, SENIOREN VOOH ZONDAG 1 0 OKTOBER 19 65 • 
14; 00 uur 'l'e Werve 1-- LGns 1 - Park Te Wervë, Vredenburch-

12; 00 uur WesterkwartiE:r 2-Lens 2 Duin:'. .achter Mil vakà--(weg. 

14.00 U1tr Lens 3 - Cflleritas 3 Veld 1,Geb,1,L.6/4(zerne 

12;00 uur H.M.S.H.4 - Lens 4 Vredcrustlaan . 
12;00 uur Lens 5 •- Gr.Willem Vac 4 Veld 1,Geb,1 ;101:,5/3 

12.00 uur Lens 6 Hijswijk 6 Veld 2,Geb.2,Lok,5/3 
Lens 7 uitgesteld 

12;00 uur H.B.S.11 Lens 8 Houtrust 
14.00 uur Lens 9 - N.L.S,5 Veld 2,Geb.2,Lok.5/3 
DËOPSffi.IINGEN:~--"--~~~~---.,.--~~~~~~~~~-

i_:,ens 1_: <..:, v .d.Ëéek, H ,Diet:,, W. aan sen; L ,Hendrichs, G ,Kempenuan, 

H. Haket ,G. Verhaar ,W. v .Eyden, W, Venderbos, H. P, v ,d. 
Spek,W.Verheul,Res,:M,v.Zilfhout,G.Halleen.Leider: 
Dhr.H.Houkes.Grensrechter:Dhr.J,Borsbobni.Samenkomst: 
12,30 u,Leeuwêndaal,Häagweg Rijswijk,hk,Herenstraat; 

Lens 2: G;Halléen(2x),A;Thomas,J.v.d;Knaap,J,Ras,H,Smit:;kam, 
R.Blok,J;v,Dijk,G.Looyestein,H.Rooduyn,M.v.Zilfhout, 

J' .Botter, Res. :C. v. Baal ( 2x) ,W. Verbare:ndse ( 2x) ,Leider:_: 
Dli.r. JJ. te Fley. · 

LenD: R.de Wàaiot,W.Ve:rbaren:lse(2x) ,R,Roodbol,W.Stcové,H, 
Kernper,L,Riémen,C.v.Baal(2x),Th,v.Kleef,J,v.Kleef, 
J .Englebert, H. Jacobs. Res. :N ,de Gruyter. Leider :Dhr. 
Rièmeri Sr. · · · 

!-.?D~S.: Th. Suykerbuyk, L,Hans:c:en, J ,fiey:?.r ,B, St.eyn; C ,Peeters, 
J. V erhal'..c, H ,lüeuwcnhc-ven, P ,Bu;:·;:_·hct,wt, F. Wubber::, F, 
" c-· Pc~,- "' Dr·abbe Ree ·1·' Da,··'~ 
V C 1• c, ...,, · \;,_._ ) >-• (' . e _!.....=' !:_ & >- Il J i .l. .._ • 
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Lens 5: M.Suykerbuyk, Th. v ,Domburg, C. Veldink, H. Ubben,A, v. ·. · .. 

Egmond,J.Riemen,L.Janssen,A.v.d.Meyden,H.de Sterke; 
J.v.Dissel,W.Burghouwt.Res.: A.Klein Breteler,A.v, 
tl.Beek, · 

Lens 6: G.v.Bijnen,R.Schlüter;M.Heerschop,J,Drost,F.v.Dijk, 
J.Brochard,C.Nieuwenhuizen,F.Veelbehr,J.de Boer, 
G.Jehee,J.Veldink,Res.:H.v.Welzen,P.Gulikers. 

Lens 8: J. Fri jters, J .Bom, !,.Krol, C .Kras, J. v. Westing, A. Hoppen
brouwers, !, . v ,Luxemburg, R. Wüstefeld, ;\.v. Duin, J. Ja
ger, H .Naaste pad. Res. : /,. Buys, J .Groeneveld. 

Lens 9: D,v.Lieshout,I,.Poels,E.Löwenstein,W.v.d,Laan,F. 
Bierhof,Z.Jansen,P.F.de Jong, W .Eggers,J,Holt,T. 
Keet, iL v. Schie. Res. :C .·v .Bohemen, J. Lüling. 

DENK OM DE LEGITIMATIES. ': 
. \ j 

VOORLOPIG PROGIL'tMl;", SENIOREN VOOR ZONDAG 1 OKTOBER. 1965. 
Lens 1 - vrij · 12,00 u,Lens -R.K.A.V.V.6 
Lens 2 - vrij · Lens 7-vrij' 

14;00 uur Lens 3 - 1,rchipel 4 14.00 u.Lens 8-Flamingo's 
12.00 uur Lens .4 -Oranje Blauw 4 12.30 u.V.C.S.9-Lens 9 

• Lens 5 - vrij 
Wegens niet-opkomen worden de volgende spelers 2 weken als 
reserve-opgesteld: H.Lüling,C.v,Bohemen,A.Buys. , 
De wedstrijd, die we zagen •• ,· ••... 

'Lens 2 -. P.D .• K.2 Uitslag 1-2. 
Onze reserves hebben het in de thuiswedstrijd tegen P.D,K. 

· danig laten afweten.Allereerst willen we opmerken, dat er 
vanaf het beginsignaal teveel .-.erd gekankerd· op elkaar, · 
iets wat dikwijls ver buiten de lijnen te horen was. 
Deze wedstrijd is hierdoor tot~al verknald en onnodig ver
loren gegaan.Schuldigen zoeken is voor de redaktie beslist 
geen zware opgave,aangezien vrijwel het gehéle elftal zich 
meer met praten dan met voètballen ophield, 
P,D,K.had een sterke start,doch hield het spel té kort om 
de defensie te overrompelen.Het eerste schot uit de zeer 
zwak··.epelende Lens-voorhoede kwam, eerst na een kwartier 
spelen, van de voet van Botter.Even later opende Lens ge
heel tegen de verhouding in de score,doordat Gerard Looyen
stein na goed doorzetten Hans Rooduyn een niet te missen 
kans bood.Na dit doelpunt kwam Lens uit de verdrukking, 
maar de voorhoede schoot danig·te kort in de afwerking.Pe 
alleszins verdiende gelijkmak~r kwam goedkoop tot stand •. 
Hans van Dijk liet de bal onder zijn voet doorglijden, wa.~r
mee de P.D.K.midvoor wel raad wist en Guido vergeefs liet 
duiken, 
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Nog voor rust wist_P.,D.JC._ e~n voorsprong te bewerkstelligen.Uit een 1.0orze;t_ ,op_ r:eçbts knalde .de: 1-ink,Sbinnen van de gasten schitterend i:n_, 1-2;- dus, met welke stand men kon gaan rusten. -·--·-. . , · 
Om U een beeld te geven van. de krachtsverhouding in de .. eerste helft hebben wij voor U een statistiekje aangelegd. Lens verscheen 31 maal in Ji.et strafschopgebied van de tegenpartij, terwijl P.D.K,32 keer., voor ons doel kwam.1,1 ziet, een gelijkopgaand eerste gedeelte,waarbij P.D.K.meer vuur aan de dag legde,N~.rust een geheel ander beeld.Tegen wind in nam Lens het initiatief.40 Aanvallen braçht Lens 27 keer voor het P.D.!(. doel .Guido Halleen daarentegen zag slechts 9 maal een verdwaalde aanvaller voor zijn'heiligdom verschijnen.De onmacht en onkunde voor onze voorwaartsen blijkt dus wel overduidelijk.Ook de 5 hoekschoppen leverden niets op, We•noteerden"in de 2e fase slechts 1 goed schot van Hans Rooduyn;dii.t fraai werd gestopt en een mislukt schot van Ruud Blok:li.lleen praten .bleek onze grote troef .. Leo Riemen··V'erving het laatste half uur de uitgevallen Botter,hetgeen een verat.erking bleek, 
Spelersbeoordeling: 
Guido Hàlleen: Ge~n moeilijk werk,wat hij deed was goed. Herman Smitskam: Speelde-·een uitstekende wedstrijd. Koos Ras: Vooral in de tweede helft goede wedstrijd. Hans van Dijk :Mentaal zwak; toonde herstel in de 2è helft; Praat teveel. 
Arthur Thomas: Afbrekend goed,opbouwend slecht. Jacques v/d Knaap: Technisch,taktisch en mentaal zeer .. zwakke partij; Praat teveel. Jan Englebert: Werkte hard,doch was te verliefd, op de bal, ;Boet je Botter: Matig; moet sneller afgeven. Hans Rooduyn: Vee;L ge:schreeuw, we;i.nig wol. 
Ruud Blok: Weinig wol", . 
Gerard L"ooyestein: Moedeloos veu.len. . Leo Riemen: Was een geduchte versterking .op-het'middenveld. Eindkonklusie: Slecht voetbal,géén hoogtepunten. 11 Spelers, die geen team vormen.Een praatziek en mentaal zwak elftal. Heren, zo worden wedstrijden onnodig verloren. 
PROGRftlVll\'li1 JUNIOREN VOOR ZONDAG 10 OKTOBER 1965. 12. -- uur · Celeritas 1 Lens 1 Leyweg 
1 :15 uur Wilhelmus 2 Lens 2 Oosteinde,Voorburg 12.-- uur Lens 3 - ADO 9 G.2,L.6/4,V.3 1 .15 uur Lens 8 - Juventas 4 G.2,L,6/4,V.3. 
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DE OPSTELLINGEN: _ . , ... · . . ... , . . • . . . , - _ 

LENS 1: J,de Wäärt;·J ,Groç,tp.:ui$epJP,Schoutep,)i.1Jie:3ker,D •. 

. . _ v ,d .Steen, '.J:'h.Brochàr9--, N ,f'l., F !Mesker, F. de Zwart·;- ·

. · N.N., J. HeinJ3 ,.Rès, :C. y.~gmori.d, ~. Çol:>ben, N. Janssen 

( 2x) • Le1det· :Dhr. A.v. Gastel. Samenkomst : 11 • 4.5 uur 

op het Celeritas.ct·érrèin.: _ - ._ . 

LENS 2 :. R.Bruggèmans, Th.Bruins ,M.Broeke ;rr de ··.G,~oct.,.H. Roth- _ 

lêrb.ns ,E\, y, Johe:2,ncri, F, Strnathof·,Ji., Kortekaás, ll.·- ·· - ... ,·. 

Bran9-enburg,A.Liml:>eek,R.Eykelhof,B~:F.v.Niel, 

J,Janssen.Leider:Dhr.P.Epskamp.Samenkomst: 12.15 

uur Veluwepl.ein.. . ... __ . . . ·-- _ 

LENS 3: G,Crama.,F •. de Winter,J.v.Dissel,N.K9ot,;R •. Branden- · ·· 

burg, J. v ,d, Zalm, H .S_uyk_erbuyk, H. Crama, R. v .Acker, . 

C, Vervaart; A,de Brouwer:.Re~. :A .Duym, G. IJsebrands., 

Leidèr:Br.Thèoticus .. : . , -

LENS 8: H,Ëgberts,G,Duivesteyn,J.de Jongh,B.Lustenhou-

wer,A.v.Essen,H,Overbeek,B.Hoogeveen,Th.Hoefna-

ge] , P .i',TuTkes.; G. S.tevens, C .Grimbergen. Res •. :Th. 

Scbmi t.z. Leider :Bi.'. Theoticus. 

---~. -··-·-···~·. - ---~- --4•----------· -· -·----·,:-,=;;,;,-,c=~.,..,.,.-,-,.------,,,.----

PROGI-L\l,lr~\ JUiiIO,füN VUOR ZATE!'Wi\G 9 OKTOBE.l\ 1 6 • 

3,45 u; Ler;s·5 -Quick .5 G,1,L.6 4,V.1-

3,4.5 u. ,Lens 6 -de Ooieval'.rs 2 G.1,L • .5/3,V.2· 

3,4.5 u. Lens 7 -ijava 6 G,2,L.6/4,V,3 

2. 30 u, VIOS.. 6 -Léns 10 J\,elis Stokelm:m 

... 

3,4.5 u. ·DHL 12 -~Lens ·11 B:,a5serskade;Delft. 

2,30 u. Ler_s 12-Westerl<11ar-l,,iGr 12 G.2,L,.5/3,V,2 

· 2; 30 u, GDS 11 -Lens :i. 3 Noordweg 

2,_30 u. Ler;s 14-Juveritc.s s· G,2,L.6/4,V.3 -,,.,.---· 

LENS .5: o.lL vorige week mct R;v,Bohèemen i,p.v,H.Stevens. 

Re~. :H. Stevens; Leider :uhr. J. Borsboo,n. 

LENS 6: al,,-vorige week-mGtR.v.Wassem i.p.v.K.v.Velzen. 

Re5.:K,v,Velzen.Lcider:Dhr,C.v,d.Beek. · 

. ,. 

LENS 7: C. C-roen, L; Jungschlägcr, J. Blok, J .Holt, B. v ,d .Sprong, 

H, \,.:est hof, A ,Bilderbeek, A. Hambrook, F. v ,d .Berg, C. 

Blc k, !, . Jèhee. Jl.es. :J; Käandorp. Leider :Dhr. A ,Blok. 

LENS 1 O :al:, bekend. LGider :Dhr. P. Huis. Samenkomst: 2. --· uur 

---- incáng i.ertstGrrein. · 

LENS 11 :P.(e_ HaWJ.,N.N.,P.Heerema,C.Schrover,R.Hoefnagel, 

H.0e Jcng,G.v.d.Velde,P.Hop,F.Cobben,J.Dissel

do1·p, H, 1:ieff0r-ing. Re_§.!_ :L, Egbert s, T. Hoek. Leider: 

Dl:11· .A. v .Gastel. S9.menkomst :2. 4.5 uur Hengelolaan · 

hoek Loevesteinlaan, 

LENS 12 :P .r'iJ.tenburr;,r- .-ie Vries, A. v ,d, Le:i ,E. v .Bronckhorst, 

F" liouchie::. ..... :o l.l. 1"1rJ.n-i~~i:-."J; C" S .. ·-1:·aJ.Orocek, A. Feit~~, G" 
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Vredeveld ,G. Vervaart ,R. Peters,L_eider:Dh:r·,G•. v .-d·; LENS 13: R.Bos ,H ;v .Berlo, C ;Groen,J .Assèlmari, F ,de (Velde-·Kleyn, J ,Keetman, W .Englebert, H.'v',Domöurg, P. v. Doeveren, C. v .Deelen,B, v .Gorkum.Re's.' :·R:Bogisch. Leïder:Dhr.J.v,d.Knaàp.Samenkorrist:2.- uur Ley-weg hoek Hengèlolaan. · . LENS' 14: E;v,d.Broek,N.de Vriès,W.Scholtens,H.Dankers; P,Klein Breteler,P,v.Domburg,R,v.d.Meer,F,Klink, H~Rientjes,P.F.de Haan,E.de Groot.Res.:J·,de Vries. Leider:Dhr.W.de Hilster. 

PROG~AM!';;, PUPILLEN VOOR ZATERD:'\.G 9 1 • 4 .5 uur Lens P 1 - V. C • S • P 1 1 ;4.5 uur Lens P 2 - WIK P 1 1.4.5 uur G.D.S. P 3 - Lens P 3 1.4.5 uur G.D.A. P 2 - Lens P 4 1.4.5 uur Postduiven P 2- Lens P .5 2,4.5 uur Lens P 6 - Lens P 7 DE OPSTELLINGEN: 

OKTOBER 19 6 • 
G.1,L. 4,V.1 
G.1 ,L • .5/3, V ,2 
Noordweg, Wai:;e_ringen 
Ockenburgh 
Monsterseweg 
G.1,L.6/.5,V.1 

LENS P 1: als.vorige week.Hes, :P.de Wolf.Leider:Dhr;W.Stapel. LENS P 2: als vorige week.Le:icier:Dhr.G.Kemperman. LENS P 3: B,dè Haas,L.v.d,M:eer,P.v.d.Steen,Th.v.d.Aardweg, W. v .d .Ham, C .ltbspoèl ,L .Cazander, R.Meershoek, J .Hèlvenstein, F. Veeren, G. v. Deelen. Res, :N .de Hilster. Leider:Dhr.G.v.d.Steen.Samenkomst:1.-- uur ingang Lensterrein. 
LENS P 4: C,Visser,P.Verschoor,G.Lustenhouwer,M.Delsasso, H.Janmaat,R.Asselman,R.de Vries,E.Verschoor,C. v.d.ftardweg,R.Straatman,G.v.Ardenne.Res. :H. Schutte.Leider:Dhr,J.Smit.Samenkomst:1.-- uur ingang Lensterrein. 
LENS P .5: A.Castenmiller,E.Booms,A.Borst,R;Goedhuys,Paul Hamilton,B.Hoefnàgel,A.Janssen,J.Keetman,J.Meyers,R.v.Nunspeet,L.Verspaandonk.Res.:F,van Os. Leider :Br. Theoticus. Samenkomst: 1 • -- uur •ingang Lènsterrein. 
LENS P 6: P.Booms,A.Hilderink,A.Kleijwegt,R.:v.d.Lely,J.van Rossum,R.v.d.Steen,R.Wüstefeld,Pieter Hamilton, E.Macco,P.van Wijk,J.Kouwenhoven.Leider:Dhr.G. · Kemperman. · · LENS P 7: G.Wouters;G.Lelieveld,H.Straver,H.van Andel,G; Schneider,R.de Vroege,C.v.Bergen Henegouwen,C, Bakker,K.Opba~..l.P,Gerritsen,P.Pietersen. ATTENTIE, JUNIOé!EN EN Pu.t-'ILLEN ! 
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AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7.30 uur aan dhr.A.v. 

Gastel,Tomatenstraat 166,tel.33.99.00 (te
lefonisch alléén vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur). 
NIET-OPKOMEN :et·o.: •.Wegens het niet vervullen van zijn re-

servebeurt krijgt J.Janssen nog een ex
tra reservebeurt.Wegens te laat komen worden K.v.Velzen 
en T.Hoek als reserve opgesteld. 
Materiaaluitgifte:Dhr.J.Borsboom. 
=========================-=======-=======-=---=====-====== 
VARIA: - De ziekenboeg heeft helaas weer enige kliënten. 

Dick Brandenburg brak afgelopen zondag een been 
tijdens de wedstrijd van het 1e junioren-elftal. Hij is 
ondertussen weer thuis,maar het zal nog wel even duren 
voor we hem weer aantreffen op onze velden.Sterkte ! 
- Henk Rimmelzwaan is ook nog steeds aart het kuren met 
zijn gebrokën arm.Een beetje opschieten hoor! 
- Bij twee verenigingen is het feest, bij Spoorwijk en Wit 
Blauw R.K. 40 Jaar wijden deze verenigingen zich aan het 
voetbalspel. Een felicitatie waard. • 

.- Nog meer feest.En wel bij de families Frijters en Jacobs. 
Hier is gezinsuitbreiding de reden.Koos (en echtgenote) 
deden dit met dochter Jacobien; :,ndré kwam het gezin Ja
cobs uitbreiden.Ook hier onze gelukwensen. 
~ Tot slot bericht F.Veelbehr, dat hij sinds de wedstrijd 
Lens 7 - de Jagers 3 op 26 september zijn poncho mist. 
f,dres: Hongarenburg 559, tel.B5.71.35, · 
Feestavond Trainingsgroep I. 
Voor de eerste trainingsgroep 1(de mense, die op de woens
dagavond hun konditie bijschaven) is er op de vooravond . 
van de interland Nederland-Zwitserland een avondje geor-
ganiseerd. , , 
Uiteraard zijn wederhelften van harte welkom. 
Dus zaterdagavond 16 oktober a.s. wordt U verwacht. Aan
vang van het feestgedruis half negen. 
VAN DOEL TOT DOEL. 
Lens 1: Rijswijk heeft met enthousiasme en ongekompliceerd 

voetbal onze voortrekkers een punt afhandig ge
maakt.Aanvankelijk 1e·ek het erop, dat Lens een gemakkelij
ke overwinning zou behalen,maar, nadat Wil van Eyden het 
eerste doelpunt had gescoord, zakte het tempo en Rijswijk 
kreeg volop gelegenheid het initiatief te·nemen. Dit re
sulteerde nog voor de thee in cle gelijkmaker. Na de rust 
wederom een :,eer ontaktisch spelend Lens, dat konsekwent 
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dÖor het midden bleef aànvallen,Toch hernam Lens de lei
ding door een prachtige omhaal van H.P:v/d Spek (1-2).0ok 

nu ·echter wist Rijswijk weer op gelijke hóogt·e. te komen ' 
( 2-2). . · . . . . . . 

Lens ~:· De eerste helft van de ontmoeting tegen Schevenin-
gen eindigde met een 0-0 score.De beide voorhoeden 

waren niet bij machte de achterhoeden:,te verschalken,of
schoon het Theo v.Kleef bijna wel lukte, maar zijn harde 

schót ketste van de binnenkant van de paal weer het veld 
in.In de tweede helft een licht overwicht van Scheveningen. 

De acht~rhoede gaf echter ook in deze wedstrijd geen krimp. 

Een blunder van de Scheveningen-keeper'bezorgde Lens de 
leiding en naar later bleek de overwinning.Scheveningen 
liet nog een unieke kans op de gelijkmaker glippen,toen 
een speler vlak voor het doel staande de bal eroverheen le
pelde.Na 3 wedstr·ijden• is de achter.hoede nog steeds onge-
slagen. · 
Lens 4 :- In de eerste helft speelde de achterhoede ec:m on-

fortuinlijke wed:;trijd.DWO nam via 0--2 en ·•2-2 een 
2-4 voorsprong.Na de r11st een herboren Lens.Dat blijkt 
trouwens wel uit de 7-4 voorsprong bij het eindsig_naal 
( hattrick van Wubben). . - · 

Lens 5: Wïst .in een goede wedstrijd wed.e1·om twee punten 
te behalen.Beide partijen misten een penalty (oei!) 

Lens 6: Speelde met·weinig overtuiging en verloor verdiend 
van RCDH. Eerst nadat de stand 0-3 was begon men 

te voetballen (5.min.voor het einde).Eindstand 2-3, 
Lens 7: Had tegen Cromvliet 'weinig in te brengen en.verloor 

mèt 5-1. 
Lens 9: Liefst 3 "Lens-vrienden" meenden zonder bericht 

te moeten wegblijven (Lüling,Buys en van Boheemen). 
Dat Lens desondanks met .een kompleet elftal in het veld 
kwam was te danken aan. 3 echte Lens-vrienden, die bereid 
waren een tweede wedstrijd"te spelen. Eerste helft gelijk
opgaand (1-1). In de tweede helft een Lens-overwicht, dat 
uitgedrukt werd. in drie doelpunten.Eindstand 4-1. 

-o.~o-;o-0-0-0-o-o-



DE LENS REVUE. 

Weekblad van.de H.K.V.V."Le,nig en Snel" 

Onder redaktie vàn;G:H:alleen,I<;v.Dijk eri c;Nieuwen

. / . · .·• · .'. . ·' .. , . ... · '. ... · ,. . · huizen . 

.. , .Cor-respondentie:. :F.v.J;lijk;l-!éirderwijkstraàt' 5;Den Hàag. 
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-----=-=-=-=-=-=-----============--===-========---~----=-
AGENDA. 

Wo: 13 okt: Senioren- en Pupillentráining. 

Do: 14 okt:· Juniorent:r'áining. ::. ··· · 

Vr: 15 okt: · Seniorentràinirig. 
Za: 16 okt: Jun.; Pup·; Lèns' Kontaktavond. 

Zo: 17 okt: Ned~rlaria ~·zw;itserland. Sen:3,4,6,8,9; Jun. 

Ma: Hl okt:· · Klû.bavond · - · Juniorentraining. 

Di: 19 okt': Juniorentraining. 
Wo: 20 okt: Senioren- en Pupillentraining. 

Een Totoformulier.???· •••••• Ja Graag •••• !!! 

·• 
N.N. 

TEIE-LenS. 

Wij zoeken een verklaring. 
Een verklaring, waarom onze handelingen op het veld soms 

zo inkonsekwent zijn. Wij .doelen hierbij op de opvattin- " 

gen over sportiviteit. 
Velen roepen: niet doen! wanneer een voorhoedespeler de 

keeper van de tegenpartij tr~cht op reglementaire wijze 

de bal bij het uit de hand u,:i,t'Schieten te ontfutselen, 

Maar wel vallen we de keeper ·aan, .. wanneer hij de bal, 

uitlopend, voor de aanvallers w~l wegschoppen.,En ieder

een vindt het normaal, 
Wanneer een speler geblesseerd r.aakt en de bal is op het 

midd_enveld,moet de bal buiten de lijn worden gespeeld, 

Dat heet dan sport,ie•f .•. Ma13.r datzelfde heet ineens dom, 

als je diezelfde bal . vo.or·· Je• voeten krijgt in het straf

schopgebied van 'de tegenpart'ij. Al liggen dan alle tegen

standers 'van de pijn in het, gras te bijten, dan meet je 

toch e.en doelpi,m,t maken_,Dél.t heet .dan doordrukken. Men zou 

de konklusie kunnen trekkèri 7 dat men het bij het uit- · 

schieten van de keeper zo"zielig·vindt, als hij de bal 

niet gemakkelijk 'kwi:jt kan;terwijl sportiviteit in het 

tweede geval alleen inaar gewenst is, .als je er toch geen 

hinder varf ondervindt. · · 
Wij stelcfen onlangs, dat voetbal een wedl')tr:ijdsport is; 

Dat houdt in, da~ er voor gestreden moet worden om bin-
, 
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nen de hiervoor opgestelde richtlijnen, al het mogelijke 
te doen een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.Zouden 
we dan niet een veel rechtère·lijn kunnen trekken door te 
stellen, dat sportiviteit en doordrukken tesamen het bes
te worden gediend, door,z;i.ch volledig te houden aan de 
spelregels?. · · 
Niets, meer en niets minder. . 
Als U het ons vraagt: Men mag gerust de keeper aanvallen 
en doorspelen bij blessures, totdat de scheidsrechter evt. 
het spel stopt.Maak gebruik.van cadeautjes, zoals eigenlijk 
niet verdiende hoekschoppen; strafschoppen e ,d. _ . 
Voorlopig weigeren-wij in te·zien,dat dit zich strikt aan 
de spelregels houden moet leiden tot spel-verruwing.Er zijn 
nog mogelijkheden te over Ql)l "sportief,"te zijn, zonder dat 
hierdoor het spelverloop direkt wordt beïnvloed.Laten we 
dan die mogelijkheden benutten.Nog iets, dat ons ten aan
zien van sportiviteit van het hart moet, 
Wij worden doorziek van eeri scherts-vertoning,die tegenwoor
dig - ook bij Lens ;__ mode ·schijnt te· zijn,nadat twee spe:
lers tegen elkaar zijn gebotst ,Wij· doelen hier op het op el
kaars schouders kloppen of het over elkaars haren aaien,Vooi 
ons is een verontschuldigende opmerking mooi genoeg, of als 

"het helemaal moet-een handdruk.Als wij dan al pretenderen' 
als kerels tegenover elkaar te staan; laten we ons dan niet 

-met dergelijke overbodige jongejuffers-praktijken ophouden. 
·'(waarmee overipens niets ten qadele van ,:jongèjuffers ge- • 
zegd wil zijn, integendeel!). . · 

Viering 4.5-;jarig bestaan. 
·op het twee weken geleden gepubli

ceerde artikel over de wijzç van viering van het 4.5;...jarig 
bestaan heeft nog niemand géreageerd,Mócht het zijn, dat eer 
ieder door te zwijgen heeft· toegestemd, dan is de "planning' 
een bekeken zaak. Als U het echter nog n:j_et helemaal eens 
bent over de voorgestelde wijze van viering of misschien 
andere meningen bent toegedaan, wordt U verzocht.dit met 
spoed openbaar te maken. -' 

OFFICIEEL. 
In ballotage: . 
No,30/2 P.J.de Wolf 
No;31/2 H.J.K.Straver 
No,32/2 G,P.M.Lelieveld 
No:33/2 ~.R.v.d.Loos 
No,, 34/2 W ,J .G. v ,d ,Lans 
No,3.5/2 J.H.Boin 

' 2p-9- '.5"4 
29-1-'.5.5 
20-1-'.5.5 
1 3-9- 1 .54 
24-11- 1.54 
12-12-'.54 

Berenrade .5d 
Melis Stokelaan 2234 
Sterreoord 41 
Bouwl ustiaan 12.5 
Vrederustlaart 1.51 
Het Oord 134 
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No. 36/2 A,J .de Winter 
No,37/1 F.C.Haaff 
No,38/1 M.P.J.M.Janssen 
No,39/1 P.C.Rebel 
No.40/1 J.C.Linders 
No.41/1 R.K.F.Straatman 
No,42/1 P.C.M.Wilmer 

.No.43/1 R.E.Micka 

9- 3-'55 Thomsonlaan 323 
23--11-'52 Het Zicht 6 -
27-11-'53 Noorde];'Zijde 8 
1-11-'35 Wclvenrade 187 

14-11-'55 de Rade 114 
18- 2-'53 Landzijde 205 
28-.12- '53 Het Oord 5 3 
18- 7-'56 Randveen 47 

F.Veelbehr wordt door het Bestuur geschorst voor 2 binden-

de wedstrijden van Lens 6 i.v.m. het feit, dat hij uit het 

veld werd gezonden _t_ijdens_de_wedstrijd Lens 6-Rijswijk 6. / 

Uitslagen 9 en 10 oktober 1965, 
Senioren: Junioren: 
Te Werve 1- Lens 1 1-3 Celeritas 1- Lens 1 

Westerkwartier 2-Lens 2 .1-'0 Wilhelmus 2- Lens 2 

Lens 3 - Celeritas 3 2~5 Lens 3 - ADO 9 

H,M.S.H.4 - Leris 4 . 2-3 Lens 5 - Quick 5 
Lens 5 - dr.Willem 2Vac,4 3-1 Lens 6-0oievaars 2 

Lens 6 - Rijswijk 6 3-2 Lens 7 - RAVA 6 

H.B.S.11 -·Lens 8 2-4 Lens 8-Juventas 4. 

Lens 9 - N.L,s.5· 3-2 VICS 6 - Lens 10 

Pupillen: 5-1 DHL 1 2 - Lens 11 . 

Lens 1 -. V .C .S .1 . 3-1 Lens 12-Westerkw, 12 

Lens 2 ""W.I.K.1 2-2 • G.D.S.11- Lens 13 

G.D.S.3- Lens 3 0-6 Lens 14 - Juventas· 8 

G.D.A.2- Lens 4 2-0 
Postdtii vèn 2-Lehs 5 1-6 

· Lens 6 - Lens 7 

4-4 
0-5 
3-4 
0-2 
2-0 
5-1 
2-1 
2-2' 
2-2 

.· 6-0 -
1-2 
1-0 . 

Stand na 5 wedstri.jddagen, 
Senioren 38 - 21 -·4 - 13 46 pt. 108-103 1,21 

,Junioren :1-k;las . 1 3 - 6 - 2 - 5 14 pt. 44- 31 1 "08 

Junioren B-klas · 17 - 12 -'0 - 5 24 pt. 55- 33 .1 •. 41 

-Junior.en C-klas 21 - 11 - 4 - 6 ~6 pt. 61- 40 1. 24 

Pupillen 2L> - 18 -• 5 - 1 41 pt. t6- 15 1 •. 71 

totaal: . 113 - 68 -15 - 30 151 ·pt. 3 4-222 1.34 

===========================. ==========================~== 
KONTAKTAVO~:D 16 OKTCBEfl 1965. 

De bedoeling van d(, Jtezellige samenkomst, zaterdagavond 

a.s., is wel bijzonder summier over het voetlicht gekomen, 

en daardoor naar het mij voorkomt door ve],en niet op .de -~ 

juiste wijze geïnterpreteerd. · 

Het is be.slist niet zo, dat alleen de deelnèmers van de 

woensdagavondtraining welkOJll zouden· zijn. poals bekend, 

werd op de jaarvergadering gesteld, dat de kontakt-avon-
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cl.en verleden jaar te weinig Lëns-leden hàdden getrokken, om 
aan de opzet te kunnen beantwoorden. Daarom leek het mij 
wellicht zinvol, om voor dezeiel\lrste avond, in elk geval de 
spelers en hun dames van de .i,lftallen 1, 2 en 3 hierin te be~ 
trekken. Zij maken toch de top van ons se.nieren-voetbal uit, 
en zullen er voor moeten zorgen, dat Lens in'de voetbalwe
reld hogerop komt. Het verst!?vigen van de onderlinge band 
tussen deze leden en hun dames, zal naar mijn stelli'!eover-
tuiging van ,e-root belang kunnen zijn. . 
;':.ls deze leden dus aan onze oproep gehoor geven, is er in 
elk geval een voldoende aantal aanwezig, om aan de. opzet van 
de avond te voldoen. Vanzelfsprekend is verder ieder Lens
lid ·,met introducé van harte -welkom. Ik zou zelfs ·verder 
willen gaan. We ,c:ien ·zondags bij de wedstrijden zoveel 
trouwe en enthousiaste bezoekers. Laten zij ook komen.Het 
moet voor hen toch ook prettig-zijn met de verschillende 
spelers eens nader in kontakt te komen. Iemand kennen, be
tekent toch ook iemand beter b_egrijpen, ook in zijn ·speel-
wijze op het voetbalveld. . 
Er wordt zaterdagavond beslist geen bespreking gehouden 
over voetbaltechnische of taktische inzichten, 
Wel oroberen we gezellip- te "bomen" over alJ.e·s wat de on
_derlin,9·e band kan verstevigen, afgewisseld door een dans
je op de muziek welke dan voorradig zal zijn en die, naar 
we hopen, voor "elck wat wilsn_ zal bieden. Tdt zaterdag.,. 
~vond. Houkes. · 
PROGR!.M1'Ct SENIOREN VOCR zmm:,G 1 7 OKTOBER 19 65. 

Lens 1 - vrij 
Lens 2 - vrij 

1 t, ;-oo uur Lens 3 - ,°lrchipel. 4, 
1 2 .·00 uur · Lens .4 - Oranje Blauw 

·· Lens 5 - vrij 
12.00 uur Lens 6 - RK.AVV 6 

14,00 uur. 
12,00 uur 

Lens 7. - vrij 
Lens 8 - Flamingo's 6" 
Tonegido 7- Lens 9 

. Veld. 1,Geb;1 ,Lok,•6/4 
4 Veld 1,Geb.l,Lok,5/3 

Veld 2,Geb.2,Lok,5/3 

·veld 2~G~b:2,Lok.5/3 
Rodelaan, Voorburg 

... Verzamelen 11 .u11r,. Cap;i.
tol-Theater • 

. DE OPSTELLINGEN: . 
Lens 3: R. de Waart,W. Verbarenc!sê,R.Roodbol,W,Stoové,H,Keni

per,L.Riemen,C.v.Baal, Th.v.Kleef ,J .v.Kleef ,J,Engle
bert,H.Jacobs,Res. :i,.J·.v.d.Meyden,H.de Sterke. 
Leider: Dhr.Riemen Sr. 
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Lens 4: Th.Suykerbuyk,L.Hanssen,J.Meyer,M.Davis,N.de·Gruy

ter, J. Verhaar ,F .Burgl·ouwt, P ,Burghouwt ,F. Wubben, 
B,Steyn,N.Drabbe. Res.:C.Peeters,F.v.d.Beeki 

Lens 6: G.v.Bijnen,Th,v.Domburg,~.Heerschop,C.Nieuwenhui
zen,F.v,Dijk,J.Brochard,R.Schlüter,J,v,Dissel,P. 
Gulikers,G,Jehee,J,Veldink,Res, :N,de Boer,H.v.Wel

Lens 8: J.Frijters,J,Bom,A.Krol,H,Naastepad,J.v.Wes- (zen 
ting,J':..Hoppenbrouwers,A.v;Luxemburg,R,Wüstefeld, 
J. Jái,:er,M·;Qóms ,i.. v .Duin. Hes. :D. Taat, T. Keet. ·· 

Lens 9: D. v .Lieshout ,F ,Bierhof, E .Löwenstein,A. ï~oels, W. v.d. 
Laan,Z.Jansen,C.Kras,W.Eggèrs,J.Holt, 1, .v.Schie, 
J.Groeneveld.Res.:H,Lüling,F.Jehee. 

DENK m~ DE IBGITII.:;TIES ! 
AFSCHRIJVIN,,EN: voer vrijdagavond 9 uur bij Dhr.G,v.d.Vel-

. · de, Hertenrade 1 61 tel. 36. 14.33. · 
/ 

VOCRLOPIG Pii0G'.û\ra'.YA 2D t,DAG 
14 u. Lens 1 - 0,D.B, · 

Lens 2 - vrij 
14 u, Velo 3 - Lens.3 
12.u. Lens 4 - D.V.C.3 
12 u. Kranenburg 5-Lens 5 

24 OKTOBE,T 1965. 
12.u, Lens·6 - Tedo 4 · 
15 u. Lens 7 - H.M.S.H.6 
13:45u.Lens 8- A.D.S.7 
Lens 9 nog niet bekend. 

Reaktie op "De Wedstrijd, die wij zagen" (Lens 2-P.D.K.2) " 
Naast een elftalkoihmissie heeft een moderne 

vereniging ook nog behoefte aan een elftalpsycho~analyst. ' 
Deze funktie is uiteraard veeleisend. Immers behalve psy
chologische kennis zijn ook voetbaltechnisch en -taktisch 
inzicht vereist. 

De bedoeling van deze funktie is het spelpeil 
en de teamgeest te verbeteren door de oorzäkeri aan te wij
een van allerlei ongewenste reakties, zoals veel r:eschreeuw 
en weinig wol, alleen wol of paardreakties. 

Zoals bij vele nieuwe funkties, liggen de maat
staven nog niet vast. In de praktijk levert dit geE!'l be- · 
zwaar op, want er zijn meestal wel mensen, die zich geroe
pen voelen, vanwege de door hen zelf aanwezig geachte bo
vengenoemde k;waliteiten, zich de funktie aan te meten. 

De handicap, dat aanvankelijk de uitdrukkings
vaardigheid nog niet dermate ontwikkeld is, dat de oorza
ken van een onjuiste gang in een elftal niet aangewezen 
kunnen worden, vindt zijn uitweg dan ook wel in veel ge-
schreeuw en weinig wol. Het Veulen •. 
Kommentaar Redaktie·.· 
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Het verheugt ons te konstateren, dat onze stijlbloemp
jes gretig geplukt worden. Verder zouden wij het willen 
laten bij de opmerking van een ons onbekende Ameri-kaan: 
"We willen allemaal, dat onze .vrienden ons op onze fciu-. 
ten wijzen, maar van die twee ellendelingen, die het 
doen, kunnen we het nou nèt niet hebben". · 
==============~==========-====· =======~================ 
PRCG::l.AI'.lVJ!. Jl'r'IOREN VOCR ZONDAG 
12.- uur Lens 1 - GDJ\ 1 
1 2·. - uur H. v .Holland 1- Lens 2 
1.45 uur Velo 4 - Lens 3 
2.- uur O.S.C.4 - Lens 8 

DE OPSTELLI~'.GEN: 

1 7 OKTOBEP. 19 65. 
G.2,L,6/4, V. 3 
Terrein Hoek v.Holland 
Terrein Wateringen 
Terrein Hoekwaterstraat 

LENS 1: ?..Bruggemans,J.Groothuizen,P.Sohöuten,-J.Heins, 
D.v.d.Steen,Th.Brochard,C.v.Egmond,J.Cobbèn,F.de 
Zwart, H .Brandenburs, J .rüddeldorp .Res. :R. v .Bohee
·men (2x) •. Leider: Dhr.A.v.Gastel. 

LENS 2 : J. de Waart, Th. Bruins ,I'\ Broeke, B.. de Groot, H. Roth
krans, F .v .Boheemen, F .Straathof ,A. Kortekaas ,;\. 
Limbee.k, E. v .Akker, R.Eykelhof ,l1es. : J. v.d. Zalm, J. 
Janssen.Le:i.der:Dhr.P.Epskamp.Samenkomst: 11.-
uur Thorbeckelaan hoek Haagweg. 

1Ers 3: G. Crama, ·1.Frits, J. v .Dissel, N .Koot, G. IJsebrands, 
:~. Branden burg, H .Suykerbuyk, H .Crama, C. Vervaart, 
N.v.Niel,.~.de Brouwer.:.:.es. :F.de Winter.Leider: 
Br.Theoticus.Samenkomst:1.15 u.Hengelolaan hoek 

LENS 8: H.Egberts,G.Duivesteyn,G.Stevens, (Leyweg. 
B .Lustenhouwer, !, • v .Essen, A .Eambrook, B .Hoogeveen, 
Th.Hoefnagel,P.Furkes,R.v.Wassem,C.Grimberp:en. 
Res. :Î,. Bilderbeek.Samenkomst: 1.-- uur Veluweplein. 

PROGJ,T"";, JlWTO (EN VOC'.'1. ZATEPD:\G 16 OKTCBEH 1965. 
3.~-5 uur Celeritas 6 - Lens 5 Leywer: 
4.15 uur Westerkwartier 6- Lens 6 DuinJ.aan 
3.45 uur G.D.S.6 Lens 7 Noordweg 
3. 45 uur Lens 1 o vue 11 G .1 , L. 6/ 4, V .1 
3.45 uur Lens 11 ATIC' 21 G.2,L.6/4,V.2 
2.30 uur Lens 12 VCS 11 G.1,L.5/3,V.1 
2.30 uur Lens 13 - Jav~ 11 G.2,L.5/3,V.2 
3.45 uur H.r-'.S.H.5 - Lens 14 Vrederustlaan. 
DE OPSTELLINGEN: · 
LENS 5: · W .Kcuwenhoven ,'.'·'.v. Veen; H.Fortman, J. Col pa, R. v .Bo

heemen ( 2x), R.Fortrn.an, D .Holt, f, .Hop, P. de Jongh, E. 
Bakkers,!,. Janssen, W. Keetman. Res. :H. Stevens .Lei
der: Dhr. J .Borsboom. Samenkomst: 3. -u.Leyweg -hoek Hen-
7el~.a=. · 
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LENS -6: R. v .Ber:lo, J. Schouw, H, Overbeek, P. v .cl.i,ar, T .• Heer

schop;G. de Hoogd, N ,N,, J. Webbers ,.J. de. Jongh, J. Fretz, 
H,Bijsterv:eld,Res.:K,v,Velzen,B,Kool.Leider:Dhr.C. 
if .d.Beek. Samenkomst: 3, 30 uur Thorbe·ckelaan hoek 
Laan van I-.eerderv:oort. . 

LENS 7: C.Groen,P.Brelll!ller, J. V'erbarendse,J .Jacabscn·,J :Blok, 
J ,Schutte, H. Schmitz·, Th. v .d ,Kley, F. v .d .Berg, Th. 
Janssen,,\. Jehee, Hes, :H. Westhoff .Leider :Dhr. i,.Blok 
Samenkomst: 3,- uur Leyweg hoek Hengelolaan, 

Lrms 10: als bekend, dus met L.de Jongh. · 
Res. :!'.,.J).oek( 2x) .Leider: Dhr.1'.Huis. . 

LENS 11 : als hekend. Res. :E. v ,Bronkhorst ( 2x) .Leider :Dhr. 
;l,v,Gastel. -- · · 

LBNS 12: P.r-,;iltenburg,B.de .Vries,A.v.d.Ley,E.v..Bronckhorst 
( 2x ). , F. Bouchier, P .i(anders, C "Schalbroeck, ;\.Hoek; 
G.Vredeveld,G.Vervaart,R.Peters.Leider:Dhr.G.v.d. 
Velde. . 

LENS -1 3: R.Bos, R. Bogisch, C. J •. Groen, H. v .Berlo,F:. de Kleyn, 
J.Keetman,W,Englebert;P,Klein Breteler,P.v.Doë
veren, C. v. Deel en, H. v'. Domburg. Res, : J. ,\sselrri.an. 
Leider:Dhr.J.v,d.Knaap. 

LEt:s 14: E.v,d.Broek,N.de Vries,,\.Feitz,W.Scholtens,J.de 
Vries, '1. v .d .r·'eer, P. F:~ de Haan, P. v .Domburg,.F .. Klink, -
H.Rientjes,E.de Groot.Res.:B.v.Gorkum,Leider:Dhr. 
W.dé Hilster.Samenkomst:3,15 u,ingang Lensterrein. 

?;lQGR t'J1M PUPILLEN VOOR ZltTERD,',G 1 6 OKTCBI~R 1965. 
1,45 uur Quick Steps P1-Lens P 1 Nijkerklaan 
1 ;45 uur Duno P 1 · -Lens P 2 Mgr.Nolènslaan 
1.45 uur Lens P 3 -Quick Steps P3 G.1,L,6/4,V.1 
1,45 uur Lens P 4 -G.D.i,. P 2 :G,1,L.5/3,V.2 
1.45 uur Velo P 4 -Lens P 5 Wateringen 
1.45 uur Voorburg P 2 - Lens P 6 Terr.Pr.Bernhardlaan 
2. 30 uur Lens P 7 -Westerkwartier ( vriendsch.) 

G.2,L.6/4,V.3. 
m; CPS'fELLINGEN: . . . . 
LENS P 1 : Th.Booms ,.F ;Disseldorp, T. Junsschläger, G. Tromme

len, C. Bloks, C. Stapel, P. Verheesen, B. Klein Brete
ler,T.rtesodihardjo,R.Kooke,J,v,Rijn.Leider: 
Dhr.W.Stapel.Samenkomst:1.20 uur Hengelolaan 
hoek Loevesteinlaan. · 

LENS P 2: F.Teunissen,C,Blom,f!,v.Dam,J.v.d.Endè,P.Heynen,. 
R.Wouters,H,?echler,H.c:e Zwart,Th.v,Rijn,H.v.d. 
Horst,G.Colpa.Leider:Dhr.G.Kemperman.Samenkomst; 
1.00 uur Hen€celolaan hoek Leyweg. · · · 
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LENS P 3: 

LENS P 4: 

LENS P 5: 

LENS P 6: 

r 
1 

B, rle Haas, L. v .d .r,eèr, P. v.d. Steen, C ,1".bspoel ,W. 
v, d .Ham, F, Veeren, L.C-azander, R.î{eershoek, J. Hel-
venstein, Th. v, d ,;\ardweg, G. v .Deelen. Res. :F, 
Snoeijers.Leider:Dhr,G.v,d.Steen. · 
C. Visser, P. Verschoor, C. Lustenhouwer ,î!i,Delsasso, 
H. Janmaat,,: .Asselman, R .de Vries, E. Verschcor, 
C. v.d. ilardwe.rr, :il, Straatman, G. v .:lrdenne. Re s. : 
!,. v. d ~Loos, Lei der :Dhr. J. Smit. 
!l.Castenmiller,P.de Wolf,P,Wilmer,R,Goedhuys, 
Paul Hawilton, B. Hoefnaf~el, F. \rfouters, F. v. Os,. 
J.l'eyers,P.v,Wijk,F,de Winter,'.les; :A.Kleiwegt; 
Leider:Dhr.G.Halleen.Samenkomst:1,-- uur Lens-
terrein, ,, 
P .Booms, :t .• v .d .Lely, J, v ,Rossum, R. v.d. Steen, Pieter 
Hamilton,E.l":"acco,A.Hilderink,R.Wüstefeld,J.Kou-
vrnnhoven, H. Straver', H. v. 1\ndel. Res. : F't.de Vroege. 
Samenkomst: 12. 45 uur ingang Lensterrein. 

_L_E_N_S_P~7: E.Booms, ;_. Janssen, J ,Keetman, R. v-.Nu.11speet, L. Ver
spaandonk, G. Lelieveld, C. v ,Bergen Henegouwen, 
C .Bakker, ~i.Micka, Jli ,de Hilster, J. Schutte .Res. : 
,\.Borst,:,. va.n r!;ari s. Leider :Dhr. i'. Epskamp. 

AT'I'EJllTJE, JUNro-::-Er EN PUPILLEN ! 
I\.FSCHTIIJVIl,'GEN: vóór vri jdap-avond 7. 30 uur aan dhr.;,. v. 

Gastel,Tomatenstraat 166,tel.33.99,00 
(telefonisch alléén vrijdagavond tussen 
6.30 en 7,30 uur). 

NIET-C'PKCl,YgN: weçens niet-opkomen in het afgelopen week
einde wordt B.v.Gorkum tweemaal als re
serve op,ç-e steld. 

r,1ateriaaluitgift.e: tot 3.-- uur dhr.J.Borsboom.Na 3,-- uur 
dhr.;\,v,Gastel; 

=-=------------------------ .------------------------------
V!,JI! DOEL TCT DOEL (Senioren). 

· Lens 1: Wist met 2 punten Te Werve de rug toe te keren •. 
Het was een ;:,atige Vfedstrijd, waarin hard werd ge

werkt .~'.en begon pas te voetballen, nadat Harry Haket uite 
scrimmage de stand op 1-2 bracht. Dat was 20 minuten voor 
het eindsignaal.Kort hierop maakte Wil v.Eyden er met een 
prachtig schot 1-3 van. Dé ruststand 1-1 kwam tot stand na 
een slippertje van Cees v.d,Beek en een penalty van Wil 
Verheul. 

Lens 2: Het tweede leed wederom een nederlaag. En wel de 
kleinst mogelijke (0-1) tegen Westerkwartier. We kunnen 
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ditmaal niet. zeggen,dat er niet voor gewerkt is en daar 
is dan in feite ook weer alles mee gezegd, want het spel 
miste dat beetje raffinement; dat nodig is om een tegen
stander te verslaan. Wij zijn echter nog niet mcedeloos, 
en hopen op verbetering in dë toekomst. 

, 

Lens 3: Een nederlaag (de eerste) voor het derde, ·dat·Ce-
leritas 3 vooral in de eerste helft te veel onder

schatte. Direkt na het begin nam Celeritas de leiding en 
het werd 0-2, toen de achterhoede voor buitenspel bleef 
staan. Jan Engelbert maakte er 1-2·van, waarna de achter
hoede wederom in haar eigen buitenspel-val liep. Na de 
rust poogdè Lens de bakens te verzetten zonder het ge
wenste resultaat te bereiken, Eindstand 2-5. 

Lens 4: Behaalde een benauwde overwinning op H.M,S.H. en 
behield daardoor haar prachtige positie aan de 

top van de ranglijst. Na een gelijke ruststand (2-2) wist 
Lens via Frans Wubben tien minuten voor het einde het win
nende doelpunt te scoren. 

Lens 5: Behaalde een gemakkelijke overwinning op Graaf 
Willem II Vac. Men cj.eelde ons me.de, dat de score 

( 3. 1 ) veel ho.Fer had kunnen zijn. 

Lens 8: Onze veteranen behaalden ook weer eens 2 punten 
binnen. H.B.S. opende de score, waarna Lens door 

- doelpunten van It.Wüstefeld en J. Jager de leiding hernam. 
Voor de rust maakte H.B.S. gelijk. Na de thee begon Lens 
pas echt te voetballen. Hiertegen hadden de kraaien geen 
verweer. Ruud Wüstefeld was de maker van de twee doelpun
ten, wat de eindstand op 2-4,bracht. 

Lens 9: Speelde als gewoonlijk een pittige wedstrijd en 
won met 3-2 van N.L.~. Gaat zo door, vrienden! 

v:.N DOEL TOT DOF;L (Junioren)'._ 

Lens 7 - Rava G. Uitsla.e; 5-1: 
Het begint er naar uit te zien, dat'dit elftal er·beter 
inkomt. Samenspel is beter_·en de wil om te winnen is vol
op aanwezig. Vooral de rechtèrvleugel met Bilderbeek en 
Hambrook doet het bijzonder goed. Het eerste doelpunt 
kwam dan ook van die vleugel', ;yant Hambrook wist rriet een 
prachtig schot het net te vinden. Vijf minuten later miste 
de achterhoede en de Hava-mid.voor bracht de stand weer- op 
gelijke voet. r,:et de stand brak ook de rust aan. In de 
vijfde minuut van de tweede helft was het weer Hambrook, 
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die uit een dieptepass van Jehée, doelpuntte.Even later wai 

het 3-1, na een doelworsteling, waarbij Bilclerbeek het be

kende tikje gaf. Lens was nu zeker van zijn zaak en begon 

steeds beter te voetballen. Fava kwam er vrijwel niet meer 

aan te pas. Een lange solo van v/d Berr afgerond met een 

hard schot bezorgde Lens het vierde doelpunt. 
Zelfs kwam Lens nog op .5-1, toen Bilderbeek uit e.en corner 

hard inkopte. 
Verdiende-overwinninf behaald door hard werken. 

Vios 6 - Lens 10. Uitslag 2-2. 
;,anvankelijk iets sterker spelend Lens.Viermans voorhoede 

bezat weinig stootkracht. Goede aanval van Vios beteken

de 1-0. Lens kwam terug en uit een goede voorzet van H.v. 

Hulst kopte I'.de Wit schitterend in. 
t<a dé rust was Vios sterker, doch Lens verdedigde zeer 

goed·. Een indirecte vri ie traD voor het doel va·1 Lens was 

echter juist iets te ve~l, maar dit Vios doelpunt werd 

afvekeurd. Ev~n later was het toch raak door treuzelen 

in de Lens-achterhoede .. Hierna speelde Lens alles of 

niets. Het werd geen vari beide, want meer dan een gelijk

spel (een vriie traD van H.v.1-lulst) wist Lens er niet· · 

uit te slepen~ De eindstand was ook wel het bevredigendst_. 

D.ll.L.12 - Lens 11. Uitslav 272, 

De blanco ruststand vloeide voort uit het uitstekende 

verdedir,en van beide p~rtijen, waarbij vooral keeper de 

Haan opviel. Na rt,.st vielen de doelpunten .. alereerst kwam 

Lens aan bod door een treffer van Gerard v/d Velde. Een of 

fensief van D.H.L. wist de achterhoede goed op te vangen. 

Weer was het Gerard v/d Velde, die een aanval keurig af

rondde. De overwinning leek binnen, maar dit kwam bedrogen 

uit. Uit de enkele aanvallen· van D.H.L. vlak voor tijd·--· 

vielen nor- 2 doelpunten (1 buitenspe1gcal ? ) • 

2-2 dns in een goede wedstrijd. 

Lens 14 - Juventas 8, Uitslag 1-0. 

Deze wedstrijd is er een reweest van de gemiste kansen. 
t,ls er wat sneller en harder geschoten was, dan was de 

stand zeker op 6-0 gekomen. De voorhoede opereerde tel
lcens juist iets te traag. H_et resultaat was dan ook' nihil, 

,'.lleen de treffer van Klink ( de beslissende dus) dient ver 

meld te worden. De jonrens van het veertiende vragen drin

gend om traininp-, iets wat voor hen niet mogelijk schijnt 

te zijn. Is die mogelijkheid te scheppen?_ Ze willen leren 

schieten • • . • . ! 
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Ueekblad van de R.K.V.V."LGnig en Snel" 

Onder redaktie van:G,Halleen,F.v"Dijk en C.Nieuwen
huizen 

Korrespondentie :F. v .Dijk, Jim-derwijkstraat .5, Den Haa,g. 
-------------=-=-----===-----===-========================= 

39ste Jaargang No. 7 20 cktobel' 19 6.5 
=---==-·-=-===-=-========-------=====·-•=--================== 
Wo: 20 okt: 
Do: 21 okt: 
Vr: 22 okt: 
Za: 23 ·okt: 
Zo: 24 okt: 
Ma: 2.5 okt: 
Di: 26 okt: 
Wo: 27 .okt: 

f,GENDA. 
Senioren- en Pupillentraining. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining. 
·Jun • .5, 6, 7, 1 0, 11 , 1 3, 1 4; Pup, 1 t /m 6. 
Sen,1,3 t/m 9; Jun.1,2,3,8, 
Klubavond ! Juniorer:"'.;1°aining. 
Juniorentraining. 
Senioren- en Pupillentraining. 

"Waar de eendracht, loopt de kracht op krukken", 
Oud Hollands Spreekwoord. 

TELE-LenS. 

• Van de heer Jehee Sr, ontvingen wij het vol-
gende schrijven: 
~eachte Redaktie, 

De schrijver van" Tele-Lens" in de Lensre-
vue No;6 is ergens.een gevaarlijk mens. Vragend zoekt hij 
naar een verklaring omtrent bepaalde opvattingen van 
sportiviteit en poneert daarbij stellingen, die wellicht 
niet tegen de spelregels doch zeker regelrecht tegen de 
sportiviteit indruisen. Het voetballen is nog altijd é-en 
spel, dat mede zeer opvoedkundige waarde bezit om de spor
tiviteit van de jeugd te bevorderen. Het artikel van de
ze schrijver is ronduit fnuikend voor de sportiviteit, 

. ... . Helaas is het beroepsvoetbal een kei-hard be~·.
drijf geworden, waarbij de sportiviteit vaak volkomen 
zoek is, het winnen is primair ten koste van alles.Moet 
deze mentalitèit ook ingang vinden in het amateur-voet-
bal, waarbij door ieder gespeeld wordt voor het plezier? 
Laat het zo zijn,· zeker bij Lens, dat getracht wordt door 

•grotere technische kapaciteiten en betere.lichaamskondi
. tie, maar nooit ten koste van de sportiviteit het spel 
-te winnen. Ik ben,ervan overtuigd, dat aldus spelend er 

voor alle Lens-spelers zowel binnen als buiten het veld 
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winst zit. Bovendien geloof ik, dat de roep van grote spor 
tiviteit ook op andere clubs invloed zal hebben en deze 
clubs spelend tegen Lens zal inspireren om eveneens spor
tief te spelen. Mocht door een al te enthousiaste rush 
toch een speler der tegenpartij geblesseerd zijn, strijk 
hem dan rustig over z 1 n bol, deze speler zal dan begrij
pen, dat er reen opzet in het spel was, 

Met vriendelijke groeten, 

Kommentaar Redaktie: 

Hoogachtend, 
C.Jehee, 

Wij zijn het met de heer Jehee Sr.eens, als hij zegt, 
dat het voetbalspel een opvoedende waarde bezit, 
Wij zien echter als een van de belangrijkste facetten 
hiervan het optreden van de onpartijdige scheidsrechter, 
bij wiens beslissingen men zich zender uitzondering 
dient neer te leggen, Wij hebben reeds eerder betoogd, dat 
het voetbalspel tot de kategorie "wedstri,jdsport behoort, 
waarbij ook de cverwinninv een doel is. Dit spel behocrt, 
en dat is vanzelfsprekend, 1<espeeld te werden volgens de 

- regels; de scheidsrechter ziet toe, dat dit inderdaad 
gebeurt. Sportiviteit is het voetbalspel spelen volgens 
de regels en het aanvaarden van de beslissingen van de 
scheidsrechter. 
Het is ons niet duidelijk geworden, waarom ons artikel 
"zo fnuikend voc-r de sportiviteit" was. Wij zijn echter 
dankbaar voor deze reaktie en hopen, dat er meer zullen 
völgen. 
P ,S: Wij hebben wel enifre mondelinge reakties gekregen, 

waaruit blijkt, dat niet iedereen het met ons eens 
was met onze stelling; t.a.v. het aanvallen van de 
keeper.Wij blijven echter van mening, dat dit niet 

.ten koste van de sportiviteit behoeft te gaan. 
r1ed. 

OFFICIEEL. 
In ballotage: 
No;37/-2 F.C.Raaff 23-11-52 Het Zicht 6 
No,38/2 M.P.J.M.Janssen 27-11-53 Noorderzijde 8 
No,39/2 P.C.Rebel 1-11-35 Wolvenrade 187 
No,40/2 J.C.Linders 14-11-55 de Rade 114 
No.41/2 R.K.F.Straatman 18- 2-53 Landzijde 205 
No:42/2 P.C.~.Wilmer 18-12-53 Het Oord 53 
No,43/2 R.E.Micka 18- 7-56 Randveen 47. 
No.44/1 P.M.Steffen 26- 7-54 Wolweversgaarde 349 
No.45/1 J.B.C.!f,Swaanenburg 19-5-54 P.v.Vlietlaan 55, 

Rijswijk. 
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No.4-6/1 J .W.M.Post 
Nieuwe leden : 

,...,.No,427 F .Q.r-'l.Snoeijers 
,...,No,428 R.R.v.d.Loos 
,,AJo,429 ;,.J .de Winter 

1-12-55 

27-9-55 
1 3-9-54 
9- 3-55 

Randveen 231 

Zonneoord 76 
Bouwlustlaan 125 
Thomsonlaan 223 

F. van Dijk heeft van het B:estuur een berisping gekregen en 
wordt voor 1 bindende wedstrijd_van Lens 6 niet opgesteld, 

Uitslagen van 16 en 17 oktober 1965: 
Senioren: Junioren: 
Lens 3-~rchipel 4 7-2 Lens 1- G.D.~.1 
Lens 4-0ranje Blauw 4 5-1 Hoek van Holland 1-Lens 2 
Lens 6-R.K.~.v.v.6· 2-1 Velo 4- Lens 3 
Lens 8-Flamingo's 6 4-0 Celeritas 6- Lens 5 
Tonegido 7-Lens 9 6-1 Westerkwartier 6 - Lens 6 
Pupillen: G.D.S.6 - Lens 7 
Quick Steps 1-Lens 1 1-2 o.s.c. 4 - Lens 8 
DUNO 1 _ Lens 2 1 1 Lens 10 - V.U.C.11 
Lens 3-Quick Steps 3 4-0 Lens 11 - ~.D.0.21 
L 4 G D , 2 0=0 Lens 12 - v.c.s.11 

ens - • • il • L 1 3 ., , V. 11 
· Velo 4 - Lens 5 0-0 ei;;s - 1c,, '' 
Voorburg 2-Lens 6 3-0 H.h.S.H.5- Lens 14 
Lens 7 - Westerkwartier Comb. 3-1 {-vriendsch.) 

Stand na 
Senioren 

6 wedstri :iddagen: 
43- 25- 4-14 54 pt. 127-113 

Junioren !,-klas 10- 3- 3- 4 9 pt. 24- 24 
Junioren B-klas 20- 13- 0- 7 26 pt. 65- 39 
Junioren C-klas 26- 15- 5- 6 35 pt. 78- 47 
Pu]2illen 30- 20- 8- 2 48 pt. 103- 20 
totaal: 129--76-20-33 172 pt. 397-243 

. 1 -1 
4-1 
2-3 
1 ~o 
afg. 
5-2 
0-8 
2-1 
4;_3 
2-1 
7-0 
2-2 

1 • 26 
o. 90 
1 • 30 
1 • 35 
1.60 
1 • .33 

================-=====-====--=====-==-===-====-=-===---=== 
NEDERL!,NDS NATIONALE SOF. 
Het Nederlands elftal heeft wederom bewezen tot de kleine 
onbetekende voetbalnaties te behoren. Wij hebben de wed
strijd teren Zwitserland, evenals velen v_an U, niet ge:. 
zien. Niet in het Stadion, niet op de T.V. Na het horen 
van de kommentaren en het lezen van de verslagen behoeven 
we daar geen spijt van te hebben. Het fluitkoncert na af
loop van de wedstrijd" laat overifens aan duide1ijkheid 
niets te wensen over. 
Het is reeds te lang gel"eden, dat het Nederlands elftal 
een goede wedstrijd speelde. Het kost dan ook veel moeite 
het stadion vol te krijgen hij een interland. (Het was op-
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merkelijk"hoe groot het aantal bezoekers van het Lens
terrein j.l. zondag was; ondanks dat ons eerste en tweede 
niet speelden. Deze bezoekers zullen er ook geen· spijt· 
van gehad hebben, want in de wedstrijd van- Lens 3 werdên · 
maar liefst (negen) doelpunten gescoord). Tanende belang
stelling voor en slecht voetbal door het Nederlands elf
tal. Toch durfde de K.N.V.B. Fl.60.000,-- voor een even
tueel T.V.-verslag te vragen. Dit.bedrag was aanmerke
lijk hoger dan te doen februikelijk; de N.T.S. ging hier 
begrijpelijkerwijs niet op in. De F.T.S.krijgt voor veel 
minder· geld veel betere wedstrijden, zoals die van ,,eal 
J.:adrid, Benfica, Internazionale, •. etc. 
Het spel van het 1:ecterlands elftal kan een vergelijking 
met de hierboven penoemde klubs niet él.oorstaan. Dat we
ten de vele voetballiefhebbers maar al te goed. Bij 
volgende interlands zal het stadion steeds minder toe
schouwers bevatten. Ook 0.e T.V. zal weinig belangstel
linp: tonen. i\:isschien wordt de volgende interland uit
gezonrlen, maar dan zal de K.N.V.B. geld toe moeten ge
ven ! lan kijkt er tenminste nop iemand naar. dit Neder
lands elftal. 
Het wordt ti,id, dat men met de opbouw en samenstelling 
van cns nationale team ernst gaat maken. Tot nu toe·was 

· het een lachertje. R d ' 
l e • 

=============================--==--=====---=-------------
PROGr,:Mr',"; Sl~NIO 1El-' VOC> zmm:,G 2~, OKTC'BE,? 196.5. 
14.-00 uur Lens 1 - O.D.B.1 Veld 1,Geb.1,Lok.6/4 

Lens 2 - vrij 
14; 00 uur Velo 3 - Lens 3 Hàrry Hoekstrae.t, Wateringen 
12.00 uur Lens 4 - D.V.C,3 Veld 1,Geb.1,Lok . .5/3 
12;00 uur Kranenburg: .5-Lens .5 Kijkduinsestr,hk.Duinlaan 
12.00 uur Lens 6 - Tedo 4 VeJ..d 2,Geb.2,Lok . .5/3 
1.5.00 uur Lens 7 - H.M.S.H.6 Veld 2,Geb.1,Lok • .5/3" 
13;4.5 uur Lens 8 - t.D.S.7 Veld 2,Geb.2,Lok • .5/3 ! 
13.4.5 uur D.H.L.10 - Lens 9 Brasserskade,Delft. 

, l)F, OPSTELLINGEN : 
Lens 1: C.v.d.Beek,H,Dietz,W.Hansen,L.Hendrichs,G.Kem

perman,H.Haket,G.Verhaar,W.Venderbos,W.v.Eyden, 
H.P.v.d.Spek,W.Verheul.Res,:H.Smitskam,G.Hal
leen,H,Rocduyn.Leider:Dhr,H.Houkes.Samenkomst: 
13.-- uur in Klubgebouw. · · 

Lens 3: R.de_Wae.rt,W,Verbarendse,R.Hocdbol,W,Stoové,H. 
Kemper,L.Riemen,C.v.Baal,Th.v.Kleef,J.v,Kleef, 
J.Englebert,G.Looyestein,Res.:J,v,d,Knaap, 
Leider:Dhr.Riemen Sr. 
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Lens 4: Th.Suykerbuyck,L.Hanssen,J,Meyer,M,Davis,C.Peeters, 

J.Verhaar,F.Burgtouwt,P.Burghouwt,F.Wubben,B.Steyn, 
N.Drabbe,Res.:H.Jacobs. 

Lens 5: M.Suykérbuyk,Th.v.Domburg,C.Veldink,H.Ubben,fl.v. 
Egmond, J. Riemen, L. Janssen, f" v .d .J.:eyden, H .de Ster
ke, I,. v. d .Beek, W .Burg-houwt .nes. :H .Nieuwenhoven, J. v. 
Bussel, 

Lens 6: /,. Verbarendse, G. v .Bijnen,M.Heerschop, C .Nieuwenhui.,. 
zen,J.v,Dissel,J.Brochard,R,Schlüter,J,Drost,P.Gu
likers,G,Jehee,J.Veldink, 

Lens 7: ,~.Blok,H.v.Welzen,D.Taat,,\.I:lein Breteler,T.Keet, 
J.Holt,J.Helwig,H.Lau,N.de Boer,J.de Bcer,~.Gelauff. 
Res, :P,Gulikers. 

Lens 8: J, Fri jters, J ,Bom,,'. .Krol, H. Naastepad, J. v. Westing, 
A. Hoppenbrouwers, i,. v .Luxemburg, R.Wüstefeld, J. Jager" 
r.:, Ooms, ,'l, v ,Duin. Grensrechter :H, v. Westing ! ! 

Lens 9 : D. v. Lieshout, F .Bierhof, ,',. Poel s, J ,Gulikers, E. Löwen
stein, Z, Janssen, J. Lüling, W. v, d, Laan, W, Eggers, A, v. 
Schie,C.Kras.Ees. :F.Jehee. · 

DENK er.: DE LEGITII-'.ATIES ! 

/,FSCI-EHJVI~1GEN: Vóór vrijdagavond 9 uur bij Dhr.G.v.d.Vel-
de,Hertenrade 161 ,tel,36.14,33. 

F,van der Beek wordt weg~ns herhaald niet-opkomen dit sei
zoen niet meer opgesteld. Voór verweer kan hij maandaga
vond op de klubavond terecht, 
voo·:1cPIG PROGR,\lr,;,', SENIO:$N VOCH ZCNDi',G 31 OKTCBE,., 196 
14.00 uur H.D.V.1-Lens 1 12,00 uur Lens -Wassenaar 
12,00 uur H.V.V,3-Lens 2 14-.00 uur El.Zwart 7..:. Lens 7 

-Lens 3 -vrij 12.00 uur V.U.C.12 - Lens 8 · 
12.00 uur G.D.S,3-Lens 4 12.00 uur Lens 9- ;~delaars 6 
14.00 uur Lens 5-D.H.B."2 
LENS-LEDEN :1T.TENTII~ ! 

Een vriendelijk, doch dringend verzoek van de Lens-barkee
per.aa.n. alle trouwe klanten om·in het bijzonder tijdens 
de rust van de wedstrijden van het 1e elftal en overigens 
bij overtge grote drukte aan de bar niet op rekening te 
kopen, . · 
Het lat.en opschrijven van gekochte konsumpties vertraagt 
in hoge __ mfl.te een snelle bediening en werkt bovendïen abui-
zen in de hand. · 
Vóór en nà bovenbedoelde piekmomenten kunnen onze Lens-le
den hun aankopen altijd aan het papier laten toevertrouwen. 
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- Na een, langdurige, ziekte is vrijdag j.l., toch nog 
onverwacht, de vader van onze voorzitter,, de heer 

F ,Eesker, ove,rl,eden. Wij betuigen onze voorzitter 
en zijn familie onze innige deelneming. , 
- Ons trouwe Lens-lid en speler -van het negende, :-.. 

Buys meldde ons de geboorte van een zoon, Hi,4 en 
zijn vrouw ontvangen onze hartelijke gelukwensen. 
Wij hopen, dat Sander over een jaar of tien evenals 
zijn vader in een blauw "buysje" gestoken _over onze 
velden rond dartelt. 
- John Groeneveld w:as zo cnfortuinli jk zondag j .1.. in 

de wedstrijd van Lens 9 een kaakfraktuur en vermoe
de],ijk een hersenschudding op te·.lopen, Wij wensen hem 
een spoedig herstel toe, . 
- Vorir:e week zondag is na de wedstrijden een zo goed 

als nieuwe grijze _jonise-heren-èöat" in de kantine 
achtergebleven. Zou de rechtmatige_e:i,.genaar zijn eigen
dom woensdag- of vrij~?-€è~::'.~!:~-~f-~~llen halen? 
PHOGR:J1•1::;, JUNIOJEN' VOC':1 Z.ONDi,G 24 GKTOBB"i. 1965. 

· 10,- uur H.B.S.1- Lens 1 lloutrust _ 
12.- uur Verburch 1-Lens 2 Terrein Poeldijk 
12,- uur Lens 3 - O,D,B.2 G:2,L.6/4,V.3 

"1.15 uur Lens 8 - L.V.S,J.2 G.2,L.6/4,V.3 
DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1 als vorige week, dus met t.Limbeek, · 

Res. :R.Eykelhof (2x) ,Leider:Dhr,/t,v,Gastel. 
Samenkomst:9.45 uur o_p het ff:B.S.-terr:ein ... 

Lens 2: G.Crama,Th.Bruins,M.Broeke,R.de Groot,H.Roth
krans, R. v ... cker, F. Straat hof ,A .Kortekaas ,R.Bran
denburg, F. v. Niel, R.Eykelhof ( 2x) .Hes. :H. Suyker
buyk, A .de Brouwer.Leider:Dhr.P.Epskamp,Samen-

Lens 3 

Lens 8 

komst : 11 • 15 uur ingang Lens-terrein. · 
R. v .Berlo, J, v, Dissel, J. v.d. Zalm,,LDuym, G. IJse
brands ,N. Koot, R. Wilmót, J. Janssen, C. Rooduyn, F, 
Herremans,R,Blok.Res.:C.Vervaart,H.Crama,Leider: 
Br. Theoticus. 
H .Egbert s ,G .Dui vesteyn;G. Stevens ,B .Lustenhouwer, -
f,. v .Essen,;, .Hambroo~ 1B .Hoogeveen, Th.Hoefnagel, 
P .~,:urkes ,B .. Kool, C ,Grimbergen. Res~ :R. v .Jrlassem, 
J,Blok. _ 

PROG~.'.i',T;'.. JUNIO-,EN VOOR z:.TERDAG 23 OKTOBER 19h5. 
3,45 uur D.H.C.3 - Lens 5 Brasserskade,Delft, 
3,45 uur Lens 6 - Westlandia_ 4 . ~.1,L.5/3,V,1 . _ 
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3.45 uur Lens 7 - R.V.C.8 
2.30 uur Celeritas 11-Dens 10 
3.45 uur C.S.V.D.13- Lens 11 

G.2,L.6/4,V.2 
Leyweg 
Terr.SEP,Brasserskade 
G,2,L,5/3, V.1 2. 30 uur Lens 13 -de !,del aars 2 

2.30 uur Lens 14 - C.W.P.4 
DE CPSTELLINGEN: 

G.2 L.6/4 V.2 

Lens 5: als vcrige week rret D.Holt i.p.v.H.Stevens. 
1es. :H.Verheugd.Leider:Dhr.J.Borsboom, 
Samenkomst:2.45 uur ingang Lens-terrein . 

. Lens 6: 11..v.Berlo (2x),J.,;lchouwi.H.Overbeek,P.Y,d.,,ar,T. 
Heerschop,G.de Hoogd,H.~tevens,J.Webbers,J.de 
Jongh,J.Fretz,H,Bijsterveld.~es.:C.v.Velzen,Th. 
v .d .• Kley. Leider :Dhr. C. v. d .Beek. 

Lens 7: C. Groen, J .Holt, B.v.d. Sprong, J. Kaandorp, l,. Jehee, H. 
Westhof,B.Epskamp,J.Jacobson,L.Bilderbeek,C.Blok, 
Th. Janssen. Res •. :1. Jungschläger, P. Bremmer .Leider: 
Dhr.,\. Blok. 

Lens 1 0 :als vorige week. ,les. :f" v.d. Ley. Léic\er :Dhr. P .Huis. 
Samenkomst: 2. - uur Hengelolaan hoek Leyweg. 

Lens 11 :als bekend.11.es. :F.i1aaff.Leider:Dhr.;,.v.Gastel. 
Samenkomst:~- uur Lensterrein (per auto). 

Lens 13:;~ .• Feitz,H.v.Berlo,R.Bogisch,J.Keetn:an,F.de Kleyn, 
C.v.Deelen,W.Englebert,P.Klein Breteler,P.v.Doeve
ren, F. Klink, lI. v .Domburg ,'les. :P ,l'C:anders, G. Vervaart. 
Leider:Dhr,J.v.d.Knaap. --

Lens 1L,:B.v.d.Broek,N.de Vries,'.1..Bos,W.Scholtens,J.de Vries, 
J .. ~sselman, P.F. de Haan, P. v. Domburg, R. v. d.r;eer, H. 
Rientjes,E.de Grcot.l1es;:B.de Vries.;B.v.Gorkum. 
Leider:Dhr.W.de Hilster. 

p;·:cG ,;.r,r · i, PU:t'ILLEl'-' vee ·t '.~~:·ruTIIT,'"'~G,.-2""3,,,...,_ C"'I""C',"""O"B"'E"'"R,,.--1'"2""'6,...5,,. __ -. -----

1. 4-5 uur Lens P 1 - G,D.S. P 1 G.1,Lok. 6/4,V,I 

1 • 4 5 uur Lens P 2 - 0. D. B . P .1 G. 1 , Lok. 5 / 3, V. 2 

1.45 uur P.D,K. P ·1- Lens P 3 Du;_nlaan 
1 .45 uur Laakkwartier P 2- Lens P 4 Jansoniusstraat 

1.t,5 uur Lens P 5 - G.D.S. P 6 G.2,Lok.6/4-,V,3 

2.30 uur Lens P 6 - Westerkwartier P 3 G.2,Lok,5/3,V.3, 

DE C-PSTELLINGEN: 
Lens P 1: Th.Booms,F.Disseldàrp,T.Jungsohläger,G.Trcmmelen, 

C,Bloks,C.Stapel,P,Verheesen,B.Klein Breteler, 
T.Jesodihardjo,R,Kóoke,H.de Zwart.Leider: 
Dhr.:,.v,Gastel. 

Lens P 2: F.Teunissen,C.Blom,H.v.Dam,J.v/d Ende,P;Heynen, 
R. Woute:cs, H. Pechler, ,; • v /d Horst, T. v .Ri jn,G ,Col
pa, J. v. Hijn .Leider :Dhr. G .Kemperman. 
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Lens P 3: 

Lens P 4: 

Lens P .5: 

Lens P 6: 

I.'rTE!,TIE, 

B,de Haas,L.v/d M'eer,P.v/d Steen,C,/,bspoel, 
w;v/d Ham,F.Veeren,L.Cazander,R.Meershoek, 
J .Hel venstein, Th. v /d Aardweg, C. v/d I.ardweg, 
Res.:l.Janssen.Leider:Dhr.G.v.d,Steen.Samen
konÎst: 1 .- uur Ha)'\gelolaan hoek Leyweg. · ... , 
C,Visser,P,Verschoor,C.Lustenhouwer,M.Delsasso, 
H,Janmaat,R.Asselman,R.de Vries,E,Verschcor, 
G.van Deelen, 1.Straatman,G.van 1'.rdenne._'.1es.: 
J.Th.Keetman.Leider:Dhr.J.Smit.Samenkomst: 
1,-- uur in~ang Lensterrein . 
.',. Castenmiller, P. de Wolf, P. Wilmer, L. Verspaan
donk, Paul Hamilton,B.Hoefnagel,F,Wouters,F.van 
Os,J.I1eijers,P.van Wijk,F,de Winter.'.îes. :!,. 
Kleywegt, :l.Goedhuis. · 
P .Booms; 'c"l .• v .d .Lely, J. van l'l.ossum,H. v.d. Steen, 
Pieter Hamilton, E ,!facco,, ,', .Hilderink, R. Wüstefeld, 
J.Kouwenhoven,H.Straver,H.van :.ndel,Res. :R.v. 
r,unspeet. Leider :Dhr. G. Kemperman. 
JUNIO:'tER f,N PUPILLEN ! 

;\FSCH3IJVIrGEN: vó6r vri,idagavond 7. 30 uur aan dhr . .',. v. 
Gastel,Tomatenstraat 166,tel.33,99,00 
(telefonisch allé6n vrijdagavond tussen 

- 6. 30 en 7. 30 uur) . · 
Materiaaluitgifte: Br. Theot.icns. · 

Van Doel tot Doel (Senioren). 
Lens 3 heeft in een onvriendelijke wedstrijd een zeer ruimE 

en verdiende overwinning behaald. De bezoekers ke
ken, voor ze eigenlijk beseften, dat de wedstrijd begonnen 
was tegen een 0.-2 achterstand aan: Het is begrijpelijk, dat 
zij dit moeilijk konden verwerken, maar de wijze, waarop ze 
reageerden, was wel bijzonder negatief.Het werd een onfris
se gooi- en smijtpartij, die zowel bij Lens als bij de 
scheidsrechter niet·in goede aarde viel. Het pleit voor dit 
Lens-elftal, dat ze, ondanks de verhitte reakties van de" 
tegenpartij, het hoofd koel hield. De sch_eidsrechter kwam 
ogen tekort om het gebeuren in het veld te irölgen;het is d~ 
ook niet verwonderlijk,dat er een of twee bui:tenspeldoel-punten gemaakt werden. . · · 
Pas toen de stand 4-0 ·voor Lens was,wist Archipel tegen te 
scoren; overigens .een fraai doelpunt, gescoor.d door een per 
soon met een zeer grimmige blik,die kennelijk al zijn woed€ 
in dit schot had gelegd.Nog voor de thee werd het .5-1. 
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Na rust kwam f,rchipel met alle inzet bij Lens op bezoek, 

waarschijnlijk met het idee een paar doelpunten te force
ren.De heren kwamen echter bedrogen uit,want in de tiende 
minuut schoot Joop van Kleef verrassend het zesde doelpunt 
voor Lens in de touwen, 
Merkwaardig genoef wist f,rchipel van geen ophouden,doch 
hun aanvallen waren zo stuntelif van opzet,dat de Lens
verdediging niet de minste moeite had de /,rchipel-voor
waartsen in toom te hcuden,iets waar ze bepaald niet spor
tief op reageerden. 
Een enorme solo van Theo van Kleef bezorgde de man aan het 
scorebord weer wat werk.Hierna geloofde Lens het wel. 
:,rchipel kwar., nog op twee teq:en§<oals ,doordat Ronald Rood
bol de goedlachse linksbuiten van de bezoekers té fel atta
queerde.De toegestane penalty werd zo hard mogelijk achter 
keeper Guido l-lalleen geschoten. 
De wedstrijd bleef door enkele "grapjes" het aankijken 
tot het einde we.ard. 

Van doel tot Doel (Junioren). 
Het eerste juniorenelftal,uitkomend met maar liefst vier 

· invallers, trof als te,".enstander een G .D .;, . -elftal tegen- -
over zich, dat niet alleen een snelle en forse, maar ook 
een veel betere partij voetbal speelde dan de lage plaats 

·op de ranglijst zou doen vermoeden.Er werd in ons gehaven
de elftal -echter bijzonder hard gewerkt, viat wij in vele 
wedstrijden hebben gemist en onze achterhoede sloot als 
een bus, waardoor het aanvankelijke G. D .:, • -overwicht geen 
doelpunten opleverde. In het lo.at ste deel van de eerste 
helft kwam Lens meer in de aanval en toen bleek, dat er 
beslist kan op een overwinning in zat.De tweede helft werd 
dan ook begonnen met een sterk Lens-offensief,dat al gauw 
een fraai doelpunt van Joop Cobben opleverde.De snelle 
Lens-aanvallen bleven gevaarlijk en leverden nog twee 
treffers op,die echter in de ogen van scheidsrechter Fla
tcn geen genade vonden,de laatste na interventie van de 
G.D.i .. -grensrechter.De Loosduiners zaten intussen niet 
stil en kwamen geleidelijk weer meer voor ons doel,waar 
zij de eerste en enige aarzeling van onze verdediging met 
een onhoudbaar doelpunt afstraften.Het slot van de wed
strijd toonde,dat het hoge tempo alles van de spelers had 
gevraagd en de laatste minuten verliepen geruisloos op 

·i het middenveld. 
,'.l met al een goede wedstrijd, waarin iedereen speelde 
voor wat hij waard was, 
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Lens 10 heeft in een snelle gelijkopgaande wedstrijd een-wel verdiende overwinning behaald op vue.voor rust· opende Witje de score,doordat de VUe-doelmo.n de gladde bal liet glippen, vue maakte· gelijk toen ons 1°echtcr verdedigingsblok zittend en liggend door de zwart-witte linksbuiten werd gepasseerd.Na rust was Lens sterker,maar pas 2 min. voor tijd was het weer Witje,die uit een corner van v.Hulst de beslissende goal scoorde. 
Lens 11 behaalde een uiterst kleine overwinning op ADO.On--ze voorhoede verscheen geregeld voor het ADO-doel en scoorde al gauw tweemaal.Daarna werd ver3uirnd door te drukken.In plaats van een veilige 4 of 5-0 voorsprong bij rust,wa-c :;eker mogeli"k was geweest,werd het door te weinig resoluut ingrijpen in de achterhoede 2-2.Lens werd hier.:. door wakker,trok ten aanval,maakte 3-2 en sliep weer in. Dankbaar pro:f:i,teeJ.'de ADC hiervan door weer gelijk te maken. Weer ontwaakt"e Lens en weer werd !,DO onder druk gezet, maar er was een strafschop voor nodig om ons aan-de 4-3 overwinning te helTen, 
Van Doel tot DoelSenioren) Vervolg. Lens 4 heeft wederom beide punten in -de wacht gesleept. De overwinning was al snel in zicht.Bij rust was het nl,al ~~ 4-0.In de tweede helft gaf Oranje Blauw betere tegenstand, " mede door enige wijzigingen in dat elftal.Hoewel onze voorhoede nqgal ·royaal met de kansen omsprong (neen,we noemen . geen namen •.. ) kon dat in deze wedstrijd niet veel schade berokkenen.Frans Wubben was wel zo op dreef,dat hij een hele hand-vol; doelpunten scoorde,waaronder enkele zeer fraaie exemplaren.Bravo! 

Lens 6 zorgde door hard werken ook voor een verdiende overwinning op koploper RKAVV.De eerste helft gaf een geli"jkopgaande strijd.te zien,waarin Lens 2 doelpunten wist te scoren.Vlak voor·rust zorgde RKAVV voor een tegenpunt,omdat onze achterhoede voor vermeend buitenspel bleef staan.Na rust een fel aanvallend RKAVV,dat trachtte door steeds ruwer spel J.e achterstand weg te werken.De Lens-verdediging hield echter stand,zodat het zesde als overwinnaar het veld kon verlaten. 
Lens 8 heeft wederom geen steek laten vallen en de Flamingo's met een flinke nederlaag naar huis gestuurd.Een vloedgolf" van Lens-aanvallen werd eerst na 15 minuten.doeltreffend afgerond door Jos Jager.Flamingo's had tegen het goede veteranenspel geen enkel verweer,zoclat het niemand verwonderde,dat Lens met een 3-0 voorsprong kon gaan rusten door doelpunten van nogmaals Jos Jager en Ruurl Wüstefeld .Eindstand 4-0 door Ton van Luxemburg. 
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DE LENS REVUE. 
Weekblad·van de R.K.V.V."Lenig en Snel" 

Onder redaktie van:G.Halleen,F.v.Dijk en C.Nieuwen
huizen. 

Korrespondentie:F.v.Dijk,Harderwijkstraat .5,Den H~ag. 

39ste Jaa~gang No.8 27 oktob·er 196.5 -
==-============-===================-=--===-=--===---------

Wo: 
Do: 

Lens' Zakagenda.. 
270kt: Senioren- en Pupillentraining. 
28 okt: _Juniorentraining. 

. 'Vr: 
Za: 

29 okt: Seniorentraining • 
30 okt : Jun • .5, 6, 7, 1 Ö t /m 14; · · . _ 
31 okt: Sen.1,2,4 t/rn 9; Jun.1,_~,3 en 8. Zo: 

Ma: 
Di: 

1 nov: .Klubavond; GEEN Juniorentraining. 
2 nov: Juniorentraining. 

Wo: 
J'JJa.: 

3 nov: Seni_oren- en Pupillentraining. 
1.5 nov: Aanvang KEil.ST-KLAVERJAS-DHIVE ! 

"De overwinning heeft honderd vaders,· 
maar de nederlaag is wees". · ·, · -· · Chinese wijsheid. 

TELE-LenS. 
;Ule funkties in Lens. 
Bestuur 9· 
ECO .5 
Juco .5 
Redaktie 3 
Toto-kommissie 3 
Toto-medewerkers - 1.5 
Kontakt-kommissie .5 
Materiaa.1-kommissie-, 3 
Technische Kommissie .5 
Ballotage-kommissie .5 
Administratie Lons-Revue10 
Junioren-leiders 14 
Pupillen-leiders 7 
Senioren-leiders 3 
trainer _1 · 
beheerder klubgebouw 1 

. 921-' .. 

U heeft zich waarschijn
lijk nooit afgevraagd ,_hoe
veel mede:w:erkër.á .er noqig 
zijn om Uw vereniging 
draaiende te houden. Wij 
hel:Ïben hiernaast een lijst
.je gemaakt, waarop de al
lernoodzakelijkste funk
ties of werkza1;mheden ver
meld staan. Van de totaal
telling kwamen w:i,j diep 
onder de indruk. Wij- ho
pen, dat dat met.U ook het 
geval is. Het feit, dat de 
tota.altelling·van het wer
kelijke aantal ~edewer~ 
kers het getal 94 lang 

. niet ha.alt, is te wijten 
aan een gebrek aan mede-

werkers. Hierdoor_ziJn velen belast met extra funkties. 
Dit is een situatie, die toch wel zeer bevreemdend is 
voor een grote vereniging als Lens. 
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Mocht het bestuur ook op U eens een beroep doen, dan hopen 
wij, dat U niet zo gemakkelijk als voorheen NEE zult zeg
gen. Wij zouden het niet eens meer durven! 

Bi· de spreuk van de vori e week. 
De intelligente LenSer en wie is dat niet? ) zal hebben 
ontdekt, dat in de spreuk van de vorige week het _woord 
"ontbreekt" ontbrak. 
Tot meerder eer en glorie van dit C~d-Hollands gezegde, 
ontrukken wij dit schoons nogmaals aan de vergetelheid, 
"Waar de eendracht ontbreekt, loopt de kracht op krukken". 
Een levensprogram 

voor ·elke dag en elk uur. 
Je boompje drage rozen, vele rozen ••••• 
En dringen aan de struik van je broeder 

geen·knóppen zonneblij naar het licht, 
dan • : • • • doe het grote: 

Neem van je boompje de schoonste roos, 
. welke .de zomer kleurde, 

- En draag ze in deemoed naar je broeder 
Gertrud Maaszen. 

OFFICIEEL. 
Nieuwe leden: 

~No.430 G.M.Wouters 5- 2- 155 Mosveen 79 
'/ 431 J.M.G.Gulikers 
✓ 432 R.A.M.de Vroege 
/ 433 A.H.M,Schneider 
/ 434 P.J,de Wolf 

4- 3- 1 41 Wezelrade 187 
29-11- 1 54 Drapeniersgaarde 42 
29- 6- 155 Meppelweg 1294 
26- 9-'54 Berenrade 5d 
29- 1- 1 55 Melis Stokelaan 
20- 1-'55 Sterreoord 41 
23-11- 152 Het Zicht 6 

,,,- 435 H.J •. M.Straver 
.,, 436 G .P .M.Lelieveld 
.,, 437 F.C.Raaff 
/ 438 P.C.Rebel 
,·439 P.C.M.Wilmer 
, 440 H.E.Micka 

1-11-'35 Wolvenrade 187 
28-12-'53 Het Oord 53 
18- 7- 1 56 Randveen 47 

Hertenrade 268 

2234 

/ 441 J.C.Overbe·ek 
In ballotage: 
No.44/2 P.M.Steffen 26- 7-'54 Wolweversgaarde 349 

45/2 J,B,C.M.Swaanenburg.19-5- 1 54 P.v.Vlietlaan 55,Rsw, 
. 46/2 J .W .M.Post 1-12- 1 55 Randveen 231 . . 
47/1 J.G.N.Loomans 24- 3- 156 Weimarstraat 218 II 
48/1 G.Englebert 17- 9-'53 Berenrade 23 
49/1 R.J.Feenstra 24- 2-'54 Populierstraat 85 
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Nieuwe donateur: 
No.275 K .F ._N .. Gilbert Tomatenstraat 44 

--------------
Uitsla'.gen van 23 en 24 oktober 1965: 
Senioren: - · 

- Lens 1 -0 • D. B • 1 
Velo 3-Lens 3 
Lens 4-D.V.C.3 
Kranenburg 5-Lens 5 

- Lens 6- TEDO 4 
Lens 7- H.M.S.H.6 
Lens 8- A.D.S.7. 
D.H.L.10- Lens 9 
Pupillen: 

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

Lens 1-G.D.S.1 4-1 
Lens 2-0 ,D .B .1 3-0 
P.D.K.1-Lens 3 0-1 

- Laakkw.2-Lens 4 0-6 
Léns 5-G.D.S.6 5-0 

Junioren; 
H.B.S.1- Lens 1 
Verburch 1-Lens 2 
Lens 3- O.D.B.2 
D.H.C;3~ Lens 5· · 
Lens 6 -Westlandia 4 
Lens 7 - R.V.C.8. 
Lens 8 - L.V.S.J.2 
Celeritas 11-Lens -10 
C.S,V.D.13 - Lens 11 
Lens 13. -Adelaars 2 -
Lens i4 - C.W.P.4 

Lens 6-Westerkwartier 3 0-1 - (vriendsch.) 
Stand na 7 wedstri,jddagen: ; . 
sènioren: 51-28-6-17 62pt. 14t,-130 1.22 
Junioren A-klas: 13,... 4-.4- 5 '12 pt. 34- 34 0,·92 
Junioren B:..klas: 24:..1 6.:. o.:: 8 _ 32 pt. 86- 44 1. 33 

Junioren C~klas: 30-J7~.6- 7 · 40 pt. 90- 52 1.33 
Pupillen:.. . 35-25;,. 8- 2 58 pt.' 122.,. 21 1. 66 

totaal; ... f53-9.0-24-39 204pt. 476-281 1.33 

3-3 
7-0 
7...,0 
i-8 
2-0 
1-3 

1 0-1 
1'-1 
1-6 
4-0 
1-3 

======-=======-==============-===============~=====-====== 
KLUBAVOND • 

. Wij hebben de indruk,dat, er nog -vele l.eden zijn, 
die_ niet·weten, dat de klubavond, die elke maandag wordt 

gehouden, voor. JiLLE LEDEN. toegankelijk fs. U behoeft be
slist geen drempelvrees te hebpen, want U zult er slechts 
soortgenoten (.dus andere Lens,-leden) treffen, Op de klub

avond zijn altijd diverse funktionarissen aanwezig-- (be
stuursleden, elftalkommissi_eleden,· _juniorenkommissieleden, 

étc.). Mocht U bepaalde suggesties., .. problemep of kritiek 

hebbeo, dan kunt U bij deze me,_nsen __ t_erecht. Ze zij~:her
kenbaar aan hun werklustige houding. Heeft U geen proble

men, dan moet U maar eens met. ·de redaktie van de Lens-
- revue komen praten ••••.• 

PROGRAMJ'-fa SENIOREN VOOR ZONDAG 
14.00 uur H.D.V.1 - Lens-1 ., _ 
1 2, 00 uur H. V.V. 3 ~ Lens 2 -· 

31 OKTOBER 19 65. -
Zuiderpark, 2e gedeelte 
v.Hogenboucklaan 
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Lens 3 - vrij 

12;00 uur G.D.S,3 - Lens 4 Noordwe.g, Wateringen ·, 
14.;00 uur Lens 5 - D.H.B.2 Veld 1,Geb, 1,Lok,6/4 
1 2; 00 uur Lens 6 - Wassenaar 6 Veld ·2, Geb ;1 , Lok. 5/3 · 
14;00 uur Bl,Zwart 7 - Lens 7 Dr.Mansveltkade t/o Duin-
12,00 uur V,U.C;12 -· Lens 8 Schenkkade'(rell,W'naar) 
12.0b uur Lens 9 - Adelaars 6 Veld 3_,Geb,2.Lok.5/3 
DE OPS'l'ELLINGEN : . -
-Lens f ; C,v;d.Bcek,H,Dietz;1•T,Hanscn,L,Hendrichs,G,Kemper.:.. 

màn,M, v" Zilfhout, G, Verhaar, W .. Venderbos, W. v, Eydèn; 
H; Haket, ~, Verheul ._P~.§.!. ;L .Riémen, G .Hall een ( 2x), C" 
v.Baal.Leicler: Dh1",H,Houkes. 
Sàmenkoiïïst :'fialf twee in het klubgèbouw- ·_ran H .D. V 

Lens__g_: G"Hal~een {2x),J.Botter,J,v;Dijk,J,v,d,Knaap,H. 

Lens 4 

Srhit ~kar,,, R, Blok, J .Entle ber·t, H, S.ooduyn, G .Looye steir 
H. v .d ,Spek, j .Ras ,Res_c. :A. Thomas, J jv. Kleef .Leider: 
Dhr,L,te Mey,. . . . 
Th.,. Suykerbuyk;L, IT.-mssen,B, Steyn,M,Dàvis, N ,de G1•uy
ter, JA Verhaar, F ,Burg,1ouvrt, C. Peeters, F. Wubben,N·. 
Prabhe,H,Jacóbs.)'lès.: J ,Meijer. · · · 

Lens 5 : ;Iv1..Suykerbuyk,Th.v.Domburg,A,v.cl..Beek,H.Ubben,A,v. 

Lens 6 

Lens 7 

Egmond, J. Riémén, J. Witting·, L:: Janssen, A.v. d ,Meyd1,n, 
H.de Sterke,W;Burgqouwt.Res.:C,Veldink. 
A.Verbarendse,J.Brochard,M,Heerschop,C,Nieuwen
huizen,F,v.Dijk,J.v,.Dissel,R.Schlüter,J.Drost,· 
F;Veelbehr,G.Jehee,J.Veldink.Res. :J.v.Bussel. 
A ;Blo)<:, H. v. Wélzen, D·. Taat ., A .Klein. Bret eler, T; Keet, 
J.Gultkers,N.de Boer,J.de Boer,P.Gulikers,J, 
Helwig,R.Gelàuff.Rés.:W.Eykelhof. . 

Lens 8: J.Frijters,J.Bom,A.Krol,H,Naastepad,J.v.Wes
ting, H. v .d .Bóogaardt, IL v. Luxemburg, R. Wüste
feld, J. Jager ,M. Ooms, A.v. Duin .Res. :C .Kras .Leider/ 

Lens 9 
Grensrechter:H.v.Westing. · · 
D.v,Lieshout,F;Bie~hof,A.Poels,W.v.d,Laan, 
E.Löwenstein;Z,Jansen,W;Eggers,J.Holt,F.Jehee, 
A.v.Schie,P.de Jong,Res.:J.Lüling. 

VOORLOPIG PROGRM'!f;A SENIOREN VOOR ZONDAG 7 NOVEMBER 19 65. 
14;00 u. Lens 1 - P.D .• -K.1 14,00 u. Triomph 2-Lens 6 
12,00 u. Lens 2 - Archipel 3 12;00 u. Esdo 4 - Lens 7 
12;00 u. Vios 3 - Lens 3 12,00 u. Lens 8 - Vios 9 
12.30 u. O.D.B.4- Lens 4 .> .1-j5,,15 u. Lens 9-Tonegido 7 
12,00 u. B.M.T.5- Lens 5 ; . 
AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavori.d";9·;.:.. uur bij Dhr;G·.v,d;· 

Velde.,Hërtenrade 161 ,tel.36.14.33. . 
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PROGRAt1JMli I S JUNIOREM EN PUPILLEN •. 

PROGRAMll'lA JUN!OREN VOOR ZONDÁG 1 OKTOBER 1 6 • 
12,-- uur Lens 1 -.Laakkwartier 1 G.1,r;. 4~V..1 . 

1,4.5 uur Lens 2 de Valkeniers 1· G,2,L;6/4,V.l :, ___ _ 

1 ,4.5 uur Rava 3 - Lens 3 Te·rr.Zuiderpark 

3. -- uur Lens 8 - O. S. C • 4 : G :2 ,1.. 6 / 4, V. 3 
.DE OPSTELLINGEN : . . -~ . . , 
Lens 1 : R.Bruggemans,J.Groothuizen,P.Schouten,'C,v,Egm0nd'j' 

D.v.d.Steen,Th.Eröchard,J,Heins,J,Cobben,F.de 
Zwart, A. Lembeek, R,Eykelhof ,Res. : J .J\'.[iddeldorp( 2x). 
Leider:Dhr .. A.v,Gastel. · . . , ... , 

Lens 2 : G,Crama, Th.Bruins,M,Broeke,R.de. Groot.,H.Roth- .. , 
krans ,R. v; l'tcker, F. Straathof, R. Brand·enburg-,H-,-Br-ä-n
denburg, J ,Middeldorp ( 2x) ,Res, :A,Duym,·A,de Brou-
wer,Leider:Dhr.P .Epskamp, , · . 

Lens 3 : C.Vervaart,J,v.d.Zalm,J.v,Dissel,•F,de W:j,nte.r,G. 

' • Lè'ns 8 

IJsebrànds,N.Koot,H.Crama,H.Suykerbuyk,J.Jan6sen; 
R.Blok,A.v.Niel, Res,: C.Rooduyn,R.Wilmot.Leider: 
Br.Theoticus.Samenkomst: 1,30 uur: .9p het Rava-V. 
V ,P .-terrein, · .· · · · ... , . .':.... ~ , 

H,Egberts, G ,Dui vesteyn ,H. Verheugd ( 2x)" >J /13-,1:0k;A.- ·· 
v,Essen,A.Hambrook,B;Hoogeveen;Th.Hoefn/ilgel,P, 
Murkes, R. v. Wassem, C. Grimbergen. Re6, :G_,St,evens, 
Leider:Dhr,A.v,Gastel, ·· ··· ·: ... · . 

PROGRi'JViMA JUNIOREN VOOR Z,'..TEHDAG 0 OK.-TOBER 19.6.5. 
3 ,4.5 uur. Lens .5 - hDO 11 
3.4.5 uur Hoek van Holland 2~Lens 
3,45 uur Qw.:i:ck · Steps. 8-Lens 7 
2,30 uur Lens 10- V.C.S,9 ' 
3;45 uur Lens 11- Quick 12 
2;30 uur Lens 1E- V.V.P.11 
3;45 uur Lens 1si- de Flamingq_1_:s_6 
2.30 uur Lens 14- de Postduiven 6 
DE OPSTELLINGEN: 

G,1,L • .4,V:1 ·'"·· 
6'Hoek van Holland 

Nijkerklaan 
G, 1,L,.5/3, V.1 
G.2,L,.5/3, V, 2 
G. 2, L • .5 /3, V. 2 
G,2,.L~6/4,V. 3 
G.2,L.6/4,V,3 

'.-;:, .. 

Lens .5 : als tegen D.H,C. Res,: H.Verheugd (2x),Leidêr:· 
Dhr;J,Borsboom; 

Lens 6: R.v.Berlo,J,Schouw,H,Overbeek,P,v,d,Aar,T.Heer
sèhop,J.de Jongh,C,v.Velzen,J.Fretz,H,Stevens, 
J.Webbers,H.Bijsterveld,Res.:G,de Hoogd,B.Lus

Lens· 7 
tenhouwer;Samenkomst:3,-- uur op het Lens-terrein. 
C .Groen, J ,Holt ,B.v. d.Sprong,L, Jungschläger, A. Je
hee, H.Westhoff ,B .Epskamp, J, Jacobson, F. v ,d .Berg, 
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Th. J!!nssen, C.BJ.ok .- Res; :J .Kaan.dorp; A.Bilder-
bèek. ·Leider: Dhr.-A.Blok.--·· :. . . 

· Lens HY: B.v.d;Läns,A.Tinnenbroek,F.v,Baggum,L.v.d. 
Velde,L.de Jongh,P.de Vriès,M.de"Wit;H.v. 
Hulst",L.Huis,G.Bruinsma,H.Eggèrs.Res.: T. 
Hoek (2x); Leider: Dhr.P.Huis;. . ... : 

Lens 11: P.de Haan,L;Egberts;F;Raaff,C,Sèhrover,R. 
Hoefnagel,P.Heerema,G.v.d,Velde,P.Hop,H. · 
de Jorig,J.Disseldorp,H.Lieffering.Res,:E.v. 
Bronckhorst· ( 2x) ,Leider :Dhr.A. v .Gastel ( zie 
training). 

Lens 12 :·P ;Mil tenburg;P .Mand~rs, E.v. Bronckhorst ( 2x), .. 
B,de Vries,A.Bouchier,G.Vredeveld,J.Schal
broek,A.Höek (2x),G.Vervaart,A.v.d.Ley,R.Pe
térs. Leider: Dhr.G.v.d.Yelde;._ .. 

Léns 13 :R.Bos,H;v;Berlo,R.Bogisch,J.Keétman,F,de· .... 
Kleyn,C.v.Déelen;W.Englebert,P.Klein Breteler,, 
P.v.Doéveren,B;v.Gorkum,H.v.Domburg. · 
Leider: Dhr.J.v;d,Knaap. 

Lèt1s 14: E.v/d B~oi:,kCN.de Vries,I,.Feitz,W.Scholtens, 
J.de Vri·es, .Groen,P.F.de Haan,P.v.Domburg, 
R.v/d Meer,H.Rientjes,E.de Groot. Res. :J. ,\ssel
man. Leider: Dhr.W.de Hilster.· 

PROGRJ\IilJMl. PUPILLEN VOOR Z,\TERD.lG 
1;45 uur R.V.C. P 1-Lens P 1 
1 ; 45 uur Loosduinen P 1 -Lens P 2 
1;45 uur Lens P 3- G.D.S. P 3 
1 ;45 uur Flamingo's P 2-Lens 1 P 4 
1,45 uur Lens P 5-H.D.V. P 3 
1.45 uur V.V.P. P 4-Lens P 6, 
1.45 uur H.B.S. P 7-Lens P 7 
DE OPSTELLINGEN:. 

30 OKTOBER 1965, 
Schaapweg ~-- ·-
Monsterseweg 
G.1 ,Lok. 6/4, V,..1 
Scháapweg 
G.2,Lok.6/4,V.2 
Zu;i.derpark 
Houtrust 

Lens P 1 : Th.Booms,F.Disseldorp,T.Jungschlägei,G.T~om- · 
. melen,C.Bloks,C.Stapel,J.Verheesen,B,Klein· 

Bretel er, T .Resodihardjo, R.Kooke., J. van Rijn;- · 
Leider: Dhr.W.Stapel.Samenkorilst: 1,:- uur Hen-

. gélolaan hoek Loeves:teinlaan.. · · · 
Lens P. 2-: F; Teunissen, C .Blom, H. v ;Da!]l, T. v .Rijn_, P .I-Ieynen, 

J;v,d.Ende,H.Pechler,F,de W~nter;M.v/d Horst, 
G .Col pa., R.Wouters:. L.eîdeïr: · Phr .G.Kempe_rrilan • 

. Samenkomst.: 1 .- uur ingang Lens.-t.errein. 



1i~s P 3: B.de Haas,L.v.d,1'4eer,P.v/d Steer,i,C./,bspoel, 

W. v /tl Ham, F. Veerèn, L. Cazander ;·G: v. Deelen, J .Hel

vensteyn, Th. v /tl ,~ardweg, C ;v .d .Aardweg.Res. : J. 
Meyers. Leider: Dhr.G.v.d.Steen. :. --

Lens P 4: C,Visser,P.Verschoor,C.Lustenhouwer,M,Delsasso, 

H. Janmaat, R. Asselman, R.de Vries, E. Verschoor; '. 

R.Meershoek, R. Straatman, G. vn.n Ard enne. Res. : B • 

.J-loe fnagel ;P. v. Wijk. Leider: D_hr. J. Smit ~Samen.:. 

kd~st: 1 • :- uur Hengeloláän _h~ek Loe·~,,5-t;einJ.a,~n. 

Lens P 5: .,,Castenm1.ller,P.de Wolf,R,Wustefela,L.-Ver- · 

spaan donk ,E .Booms, lt. Janssèh, F.,Wouters ,F;tv;, Os,-. ; 

R. v. Nunspeet,/;. Borst; P, Wilrn.er. Re s, ·:PauL;'He.riïïT;...· 

ton.Leider: Dhr.G.Halleen. • · -7~-: , •: ,,,:- .·';. ,· 
!,en_s P -~: Il. v. ;<,nd.e:C:J. v. Rossum ,·R ,·v /d .Steen, H: Schut.te.;,R;. 

Goc:.lhuys, E ,Maccc ,;, .Hilderink, J. Kom-1enl;lóyen;; 

H.Stravc,r,R,v/d Le:i-y-;:_J.Keetman.R.e2.!.: · Pieter Ha

milton.Samenkomst: 1.1'5 uur hoofdingang f\DO~--

tr,rrein, ., 

Lens P '): wordt samengesteld uit: C .Bakker, C. v .Be:r·ge . .n·.HÖ

ncgouwen, R.Bom, N. de Hilster, G .Lelie vcl_d,R. v /d 

Loos,;, .Maris, R.Micka, G. Schnd,rj.er, F. Snooyers, .. 

R,de Vroege.Res. :P.Doum::;.Le:i:der:Dh:,.J.Bom. . 

Samenkomst:1~ur Hengelolaan hoek Loeveste1n

laan. 
1 

ATTENTIE I JUNIOilEN EN PUPILLEN ! - . -

AFSCHRIJVINGEN : vóér vri jdagàv-Gnd. '). 30 uur•: aan dhri A.v.. 
Gastel,Tomatenstraat 166,tel,33,99,00 
(telefonisch alléén vrijdagavond tussen .. 

6, 30 en 7. 30 .. uur) '. : •· ., 

Materiaaluitgifte: tot 3,30 uur dhr.J,l:)orsbooril, daarná'' 
Br. Theoticus. · · 

Training: op maandag 1 november (!~llerheiligen) is er 
geen training. 

============================ ... ====================== "==··~== 

Van Doel tot Doel (Senioren). 

Lens 1: Onze voortrekkers leden hun eerste nederlaag te-

gen een zeer enthousiast spelend O.D.B. Deze te

,genpar~ij liet er g~en ~wijfrl over bestaan, dat ze met 

·twee punten naar huis wilde isaan. Ze gaven Lens geen • 

kans haar n'.)rmale spel te sp,elen •. Het winnende doelpunt', 
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dat zij vlak voor tijd scoorden, was dan oolë dik verdiend. 
Lens···3: Blijft het uitstekend doen. Ditmaal werd Velo 

het kind van de rekening •.• De' gëbroeders ván 
Kleef zor~den voor de doelpunten (Theo 2, Joop 1). 
Rob de Waa).•t wist een strafschop te keren. 
Lens 4: De anders zo produktieve voorhoede wïst ditmaal 

tegen het·met 9 man opererende D •. V.C. niet tot 
scoren te komen ••••• · 
Lens .5 :Trof in Kranenburg een bijzonder harde en soms wé1 

"té harde tegenstander. De scheidsrechter had de 
touwtjes bijzonder goed in handen en daar Lens tot het 
einde tóe bleef voettJallen (in tegenstelling tot de tegen

. partij), ging het met twee punten naar huis. Onze kompli-
menten aan dit kranige vijfde elftal, dat het ongeslagen 
Kranenburg deze afstraffing gaf. 
Lens 6: Moest ,_aan TEDO een punt afstaan. Het was een trage 

· wedstrijd. Uitslag 3-3.. · · 
Lens 8: Onze vetéranen bleven ongeslagen. Voor de rust 

gingen door slordig spel vele kansen.verloren.Koos 
Frijtérs onderscheidde zich door het stoppen van een pè
nalty? Na de rust werd de tegenpartij volkomen overspeeld, 
waarmee de uitslag (.5-1) verklaard is. 

Van Doel tot Doel (Junioren). 
Lens 1: Een gelijk spel tégen een over het al.gemeen ·aanval-

lend H.B.S. Via J,Middeldorp en J.Cobben kwam Lens 
op een 2-0 voorsprong. Rust. In de tweede helft hield de 
achterhoede tot een kwartier·vopr het _einde stand. Toen 
maakte H.B.S. kort achter elkaar 3 doelpunten.Een minuut 
voor het eindsignaal wist men echter de score weer in even
wicht te brengen. 
Lens .5: Zorgde voor een grote verrassing door het ongesla

gen D.H,C. een ongezouten 8.c.1 nederlaag toe te 
brengen. Het enige :tegenpunt werd, hoe v-reemd het ook klink· 

door de scheidsrechter gescoord; · · · ·· · 

Lens 8: Behaalde een zeer ruime 10-1 overwinning op 
L.V.S.J. Een speciaal woord van dank aan de heer 

Juffermans is hier wel op zijn p:J,e,s1t:, 1 · daar hij te elfder 
ure als leider gebombardeerd ook '.n9g als scheidsrechter 
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fungeerde •. 

_Lens 10: In een gelijkopgaande wedstrijd deelden Lens en 
Celeritas de punten.' Celeritas was voor rust 

gevaarlijker, mede door het onzekere spel inde Lens 
achterhoede en de 1-0 voorsprong van de gastheren met 
de rust was dan ook volkomen verdiend. Fel kwam Lens te

rug en eindelijk dan zag G,Bruinsma kans ver in de tweede 

helft gelijk te maken, wat de verhouding goed weergaf. 

Lens 13: heeft in een aantrekkelijke wedstrijd een grote 
overwinning geboekt ,op Adelaars 2. Het elftal 

knokte voor elke meter grond en het plaatsen was opmerke

lijk goed. Een verdiende overwinning door de twee belang

rijkste faktoren behaald, Enthousiasme en samenspel, 

Lens 14: leed een nederlaag, die volkomen aan hen zelf te 
wijten is. Na het eerste doelpunt, gescoord door 

J .f,sselman, liet Lens de energie varen, waar C.W.P. na de 

rust de achterstand gemakkelijk kon ombuigen in een 3-1 
overwinning. 

,. 

Van Doel tot Doel (Pupillen). , 

Lens 3: speelde een leuke wedstrijd tegen P.D.K. Er werd 
getracht samen te spelen, wat evenwel niet altijd 

lukte, maar aldoende leert me'n, Vooral voor rust was 
- P.D.K. een g!'lijkwaardige tegenstander, maar de Lens ver

dediging was goed op dreef, Na rust ging Lens sterk in de 

aanval en kwam in die periode tot de verdiende overwin

ning, Een goed door C.v/d Aardweg genomen corner werd 
door R,flieershoek goed afgerond. De P.D.K. keeper stond 
een grotere overwinning voor Lens in de weg. 
P.v/d Steen speelde een_goede_wedstrijd. 

Anders dan .anders. 

Te elfder ure tot leider van Lensjunioren 8 in de wedstrijd 

tegen L.V.S.J. gebombee~d, werd mij bovendien de scheids

rechtersfluit tn de mond gestopt. Hierdoor verliep mijn 

zondagmiddagbezoek aan de·Hengelolaan anders dan ik me had 
voorgesteld. Dat ik er tociZ geen spijt van had is te 
danken aan de beide elftallen, die een fris partijtje weg

gaven. Wel was Lens'beduidend sterker; maar de Lierenaars 

weerden zich kranig, wat in een mooi doelpunt zijn belo

ning vond. 
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0nze jongens plaatsten er een t.ièntal tegenover. Zij 
kunnen hun spel aanmerkelijk verfraaien, als zij zorg 
gaan besteden aan het qauwkeurig plaat sen van de "bal, -
Dit onderdeel werd vaak niet·of slordig verzorgd. · 

. . p. J. 

Kunt U keepen? 

Moet U deze vraag ontkennend beantwoorden, dan 
raden.wij U aan de volrende on~boezeming met gepa~te 
aandacht te lezen. · 

De keeper kan op een gegeven moment verguld wor
den door een daverende ovatie om even later van ellende 
in zijn schulp te kruipen, omdat het acht-en-wee geroep 
niet van de lucht is. Op dergelijke ogenblikken worden· · 
aan het moreel van die keeper hoge eisen gesteld. 

_ De keeper is de meest onbegrepen speler van het 
elftiµ; Het komt herhaaldelijl< voor, dat hij een ovatie 
krijgt, terwijl hij dat zelf allerminst verwqcht had. 
En andersom, dat men hem boze blikken toewerpt, terwijl_ 
hij zichzelf zo onschuldig voelt als een jonge maagd. · 

Hieruit een konklusie trekken is niet zo moeilijk, 
want er .zijn slechts een paar mogelijkheden: of· er staan 

een heleboel goede keepers langs de lijn, die in staat 
zijn een juist oordeel te vellen, èf de keeper is geen 
keepe_r. De eérste mogelijkheid is zeer onwaarschijnlijk; 
de tweede is niet orunogelijk, maar we mogen Qiet aanne:-. 
men, dat het gros van de keepers·hun vak niet verstaan. 
(hoe zouden ze anders als keeper door het leven kunnen 
gaan ? ) 

Keepen is een bijzorK'.er vak, waarvoor niet iedereen 
in de wieg is-gelegd; het wordt U dan oók helemaal niet 
lrnralijk genomen, dat U e.r _geen, verstand van hebt. 
Er z:ijl nog 10 andere mogelijkheden in een elftal. Lukt 
dat ook niet dan kunt U nog toeschouwer spelen,_ : _ . 

Weest niet te voorbarig met Uw oordeel. Laten we 
daarom.tot slot het bekende Nederlandse spreekwoord her
halen,· dat ( evenals Uw keeper) al' jaren dienst doét: 

"Schoenmaker blijf bij je· leest". Dit was een waar verhaal, 
want ik was er ·zelf bij ! * 

G.H. 
-o-o-o-o-o-o-o-o--o-.. \ ' 







D E1 LENS REVUE, 
Weekblad van de R.K.V.V."Lenig·en Snel" 
Onder redaktie van:G,Halleen,F.v.Dijk en 

C.Nieuwenhuizen, 
· · - Korrespondentie:F.v.Dijk,Harderwijkstraat 5, 

=· · ·, .: '==·====·=============================Den. H~gg•=== 
··· · 39ste Jaargang No.9 3 november 1965 

---=- .----------------=----=-=--=====-=-=-===-=========== . -_, 

Wo: 3 nov: 
Do: 4 nov: 
Vr: 5 nov: 
Za: 6 nov: 
Zo: 7 nov: 
Ma: 8 nov: 
Di: 9 nov: 
Wo:1O nov: 
l'fia : 15 nov : 

Lens' Zakagenda, 
Senioren-, Junioren-! en Pupillentraining. Juniorentraining. · 
Seniorentraining, 
Jun:5,6,7,1O t/m 14; Pup,1,2,4,5 en 6. 
Senioren; Jun.1,2,3 en 8, · 
Klubavond !!! Juniorentraining. 
Juniorentraining. 
Senioren-, Junioren- en Pupillentraining. 
,';anvang Lens I Kerst-Klaver jasdri ve. 

Voorlopig blijft de elftalkommissie blijmoedig haar 4-2-4 systeem uitdragen; een haan bezingt tenslotte .. zelfs de ochtend, waarop hij. in de soepterrien verzeilt .• 
Vrij naar S.J. Lee 

TELE-LenS,-
Het onderwerp sportiviteit en doordrukken moet helaas nogmaals aan de orde komen. Het wordt vervelend hierover te schrijven, maar het blijkt nodig.te.zijn. 
Een van de gewraakte onderwerpen van TeletenS van 1 3 oktober was het al dan niet doorspelen bi-j een blessure tot de scheidsrechter heeft afgefloten, Wij stelden daarbij., .dat doorspelen t_ot _de arbiter ingrijpt door ons als de enige juiste handelwijze werd gezien en dat dit beslist niet ten koste van de· sportiviteit be

hoeft te gaan. 
Mogen wij U vertellen, wat wij in drie wedstrijden op 24 en 31 oktober zagen? Op de 24ste speelde het zesde tegen TEDO. De stand was 2-2 en de situatie in de achterhoede wa_s pe11ibel. Bij een blessure van een van onze eigen achterspelers hield onze keeper de bal vast, totdat de scl'je:i,dsrechter floot, En prompt kwam er na de hervHtting van 4et. ,spel een scheidsrechtersbal op de· rand ·var:. het doelgebied met alle gevaar vandien. 
Prec:i:·es .dezelfde situatie deed zich afgelo-
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pen zondag voor bij de wedstr;ijd Lens 6 - Wassenaar 6.Nu 

was het de Wassenaar-keeper, ,die zo "sportief" was. 

· Wat zegt U? Dat komt alleen bij de lagere elf

tallen voor ? Heeft U dan niet gezien, dat de doelman van 

ons eèrste ook meent, dat dit er bij hoort ? · De wedstrijd 

van j.l. zondag bewees het wederom. Cees v.d.Beek gooide 

de bal uit na een blessure. 
Onverstandig, mijne heren, onnnodig en daarom 

onwelkom, Nog daargelaten, dat wij betwijfeleni of deze op

zettelijke spel-onderb ekingen inderdaad-bedoe en snel 

hulp te kunnen bieden aan het voetbal-slachtoffer en niet 

méér bedoeld zijn persoonliJk een goede indruk op spelers 

en toes'cho1:twer's te rriaken, stellen wij nog'. eenmaal, dat_ dezE 

gebaren niet thuis horen in het' voetbalspel. Daarom, spe

ciaal voor keepers en achterhoede-spelers: Speel de bal 

zo veer mo1<elijk van het doel af, vóór de scheidsrecht'er 
het spel stopt. . , 

OFFICIEEL.· 
In"Ballotage: 
No.47/2 J.G.N.Coomans 

. 48/2 G .Englebert 
49/2 R;Feenstra 
50/1 P,Berkelaar 
51/1 W.E.L.van Hoefen 

Nièuwe donateurs: 
No.276 Dhr.Tokarski 

277 Mevr.Pechler 

24-3-56 Weimarstraat 218 II 
17-9-53 Berenrade 23 
24-2-54 Populierstraat 85 
29-9-54 Valkenboslaan 87 
22-7-54 Daguerrestraat 132 

Rade 34 
Marterrade 41 

' 

-----------------·-----------------------------------------, · Onze tweede penningmeester, de heer Jungschläger, houdt 

a.s. zaterdag 6 november 1965 zitting in ons klubgebouw. 

U kunt daar dan Uw kontributie kwijt. Speciaal de ouder.s 

van junioren en pupillen wordt verzocht mede te werken! 

----------------------------------------------------------
Uitslagen van 30 en 
Senioren: 
H.D,V,1 - Lens 1 
H.V.V.3 - Lens 2 
G.D.S.3 - Lens 4 · 
Lens 5 - D.H.B.2 
Lens 6 -Wassenaar 6 
Blauw Zwart 7-Lens 7 
V.U.C.12 - Lens 8 
Lens 9 - Adelaars 6 

31 oktober 1965: 
Junioren: 

3-1 Lens 1-Laakkwartier 1 
2-6 Lens 2-Valkeniers 1 
1-6 Rl,Vfl 3 - Lens 3 

· 6-2 Lens 5 - !.DO 11 
4-2 Hoek v.Holland 2- Lens 6 
7-1 Quick Steps 8 - Lens 7 
3-1 Lens 8 - O,S,C.4 
0-4 Lens 10-V.C.S.9 

Lens 11-Quick 12 
Lens 12-V.V.P.11 

5-1 
1-4 
4-2 
0-0 
4-0 
1-2 
8-0 
0-4 
3-0 
4-0 
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Pupillen: 
R.V.C.1 - Lens 1. 
~oosduinen 1- Lens 2 
Lens,3 - G.D.S.3 
Flamingo's 2 - Lens 
Lens 5 - H.D.v .3 
V.V.P.4 - Lens 6 

1-1 
1-2 
5-3 

Lens 13-Flamingo's 6 
Lens 14-Postduiven 6 

H .B. S. 7 - Lens 7 

4 0-1 
2-1 
0-2 
1-2 ( vriend sch. ) 

Stand na 8 wedstrijddagen: 
Senioren: 59- 32- 6-21 70 pt. 
Junioren /,-klas: 1 6- 5- 4-. 7 14 pt; 
Junioren B-klas: 28- 18- 1-,9 37 pt. 
Junioren C-klas: 35- 20- 7- 8 47 pt; 
Pupillen: 41- 30- 9- 2 69 pt, 

totaal: 179-10~- 27-47 237 pt. 

169-154 
42- 43 
96- ,49 

1 04-· 59 
1 3~- 27 
54 -332 

6-2 
1-1 

1.19 
o.88 
1-.-32 
1. 34 
1 • 68 
1.32 

=-=====--=-==-==-------=-----------=-------=~:---===--==-=-
De Kerst-Klaver.jasdri ve. 

lfmandag 15 november a.s.•st~rt de grote drive, die ons al
len tot Kerstmis achter de kàarten zal zetten. 
Er wordt gespeeld met een vaste maat en wij hopen het zo 
te kunnen organiseren, dat men zo min mogeli;jk tegen de
zelfde paren zal spelen, Hoe groter het aantal deelnemers, 
hoe intoreo::::ant-,ser uaarom. fJiaar aan een grote opkomst twij
felen wij al. lang niet meer na de ervaringen van de laat
ste jaren. 
Komt U zoveel mogelijk met een vaste maat ? 

.. NIEUWE OMSL:cG. 
Na· enir,e stagnatie, voornamelijk veroor

zaakt door het late tijd.stip, waarop de jaarvergadering 
werd @·ehcuden, heeft de Lens-Revue haar jasje weer aan. 
Het werd ook wel tijd, want we zitten midden in de herfst. 

Zo op het oog is er niet veel aan veranderd, 
maar de aandachtige lezer zal hebben gemerkt, dat er di
verse nieuwe adverteerders zijn ••••.•• Ze staan er niet 
voor niets! 
=-=--=-===--=------=--------=----==---====-~=---=------=--

. VliRIA. · 
- Reeds nu kunnen wij berichten, dat de wedstrijd Zwitser-

land - Nederland op- 14 november a.s., die, zoals U .. 
weet, op de televisie te zien zal zijn, ook in ons !club
gebouw kan worden bekeken. Laten we hopen, dat het de 
moeite waard zal zijn, 

Overigens doe-~ het de redaktie genoegen, dat de K ,N. V.B. 



-83-
kennelijk zo onder de indruk is gekomen van onze aantij- __ 
ging na de wedstrijd Nederland-Zwitserland, dat ze deze 
wedstrijd maar snel gratis aán de N,T;S, hebben aangeboden. 
Zóndér ons zelf op de borst te rarmpen, willen wij beweren, 
"at ' · · · ·-\,1. • • • • • • 

- Wie schetst onze verbazing, toen wij tijdens de preek af-
gelopen zondag in de Lodewijk-kerk aan de Leyweg wakker, 

schrokken? De Pater meende namelijk vergelijkingen te moe
ten maken met Utopia! Wat hebben. die jongens het toch ver 
geschopt. . · · · · · _ 
- !',linder prettig nieuws nu: Hans Brussel ligt in het zieken.:. 

huis Westeinde, zaal 160. Hij is aan zijn- been geopereerd, 
Hoewel de operatie is geslaagd, zal het nog wel even duren; 
voordat alles weer in orde is. Beterschap Hans! 
-· Ons aller Bob Walhain heeft -de ziekenboeg gelukkig w-eer 

verlaten. Wij hopen, dat hij spoedig zijn oude vorm weer 
terug zal hebben •. 
- H,Lieffering zou graag een raar voetbalschoenen overnemen. 

Onze redakteur G.Halleen heèft waàrsèhijnlijk wel een ge
schikt paar schoenen voor hem. (tel.36,11,60). 
- Jan Fretz mist een voetbalschoen. Dat is natuur-lijk erg 

lastig, Zou de eventuele vir,dei· zich met hem in verbin-~. 
ding willen stellen? 

PP:OGRf,MMlt SEN:IOREJ\! VOèR ZONDAG 7 NOVEMBER 1965 •. 
14;00 uur Lens 1 - P.D.K~ _ Veld 1 ;Geb-:1 ,Lok,6/4 
12.00 uur Lens 2 - Archipel 3 Veld_ 1,Geb,1,Lok,5/3 
12;00 uur Vios 3 - Lens 3 Melis Stokel,hk,Dedemsvaartw. 
12;30 uur O.D,B,4 - Lens 4 · J\lberdast1·.(verlengde Appelst1 
12;00 uur B.M.T.5 -· Lens 5 · Hengelolaan 
14;0_0 uur Triomph 2 - Lens 6 Zuiderpark 2e gedeelte 
12,00 uur Esdo 4 - Lens 7 Waalsdorperlaan · 
12;00 uur'Lens 8 - Vios 9 Veld 2,Geb.2;Lok,5/3 
13.15 1-!YJ' L_~ns 9 - Tonegiçl_<?_ _ _'L Veld 2,Geb,2,Lok.5/3 
DE OPSTELLINGEN: . · 
LËÏns 1: C.v;d,Béek,H.IÎiet'z,W,Fanssen,L.Hendrichs,G.Kemper

man ,M. v. Zilfhout, H ;HaJ.-:ét, R. Wachman, W. v. Eyden, H .Roo-
duyn, G. Verhaar, Res.!..: '\11• Verheul, G .Halleen, Leider: 
Dl'lr.H.Houkes.Samenkom:;t: 1.-- uur in !Clubgebouw. 

Lens ·2: G .Halle en, f,. Thomas, J .--1·-:-ïi'ijk, J. v .d ,Knaap, H. Smits•-· 
kam; R.Blok ;w. Venderbos ,G .Looyestéin, J .Botter, H.P. · 
v,d,Spek,J ,Ras.Re~:W.Eykelhof ,1LVerbarendse (2x). 
Leider: Dhr.L.te Mey.~:amenko!nst: ·11,30 uur in hët 
}:]_ 1ib rTe-b onw.. -
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Lens 3: _R.de Waart! W. VerbarendserR,Roodbpl,W.S-t-oové,H~-, _,,. ... 

Kemper ,L. Riemen, C, V. Baal" Th,V .Kleef, J, v, Kleef, . 

J .Engle~ert,H,J~cobs_;Re15;_: F ,v',Dijk ( 2x) ,Leider! .... 

Dhr. J ,Riemen Sr. / · · 

Lens_ 4: Th.Suykerbuyk;L,Hansen,J.Meyer,M:,Davis,W,de Gruy

ter, B. Steyn ,_F ,Burghouwt ,·P ,Burghouwt, ;F' ,Wubben, C. 

Peet ers, N, l;irabbe, Res, f.- J, Verhaar. · 

Lens 5 :· M; Suykerbuyk, 'I'.h. v. Domburg, G. Vel dink, A. v .-d. Beek, 

J" v .Egmond, J .Riemen ,;t. Janssen, H. Ubben, A. v ,d ,Meij

dén, J, v .Bussel-- ( 2x) jW .Burghouwt. Res. :J.de Boer, _ 

Lens 6: li.Verbarendse (2x) J,Brochard,M. Heerschop,C. 
Nieuwenhuizen, F. v .pijk ( 2x), J. v· .Dissel, R,Sc~lüter, 

J, Dróst, F. Veelbehr'.', G. Jehee, J .• Veldink.Res, :J, v, 
Bussel; · · 1 · , _ 

Lens 7: A .Blök;H. v. Welzen,'J), Taat, A ,Klein Bretel er, G, v. Bij

nen, T .Keet, J. Helwig, P .Gulikers, N, de Boer,P.Schul

ten,R.Gelauff .Res,',: J ,Gulikers,P,de Jong, 

Lens.8: J;Frijters;J.Bom,A,Krol,H,Naastepad,J.v.Westing, 

A.Hoppenbroü.wers,li;v,1uxemburg,R.Wüstefeld,J,Ja-_ 

ger,M.Ooms,A,v;Duin.Rés.:H.v,d.Boogaardt. · , 

Grensrechter/leider: H.v.Westing, 
Lens 9: D. v .Lieshout, F .Bier hof, A.Poels, W. v; d. Laan,E ;Löwen

stein, F. Jeheè, J. Holt, Z, Jansen, J ,Lüling, !,. v ;Schie; 

.W.Eggers,Res.: A,Buys. · - · .. . · ·· 

AFSCHRIJVINGEN·:- vóór_ vrijdagavond 9 uur biJ Dhr.G. v ,d, Vel-

. . _ · de, Hertenrade 161, tel-.36.14,33. 

PROGRAÎ11M.\ VOCJR: ZàNDAG 14 NOVEMBER 1965: - _-., . . 

Gona 5 - Lens 7 . 12 uur · 
Lens 9 - Rijsw:i.jk 8 12. uur . . . . . __ 
=:::=========== .. ========. ====• =' ==. =. =, ==. -= •=•- .,,.,M, • =--=---::1--

PROGRAMI~A .JUNIOREN :VOOR ZONDf,G 7 NOVEMBER 19 6,5. 

1 2 ; -- uur G. D ,;\ • 1. - L.ens 1.: · Ocki,hburgh 

12.-- uur Lens 2 _.::.. Gr.W.If VfJ.c 1 . G.2,L,_6/f-,V.3 

1;45 uur Lens 3 . - Triomph 1 G.2,L.6/4,V,3 

3,-- uur. Lens 8 -. de Adelaars 1 G.2,L,6/4,V,3 · 

DE OPSTELLINGEN:· , . _ 
Lens 1 als tege.n'raakkwartier. Res.: iVI,v.Veen (2x). 

Leider: Dhr:A,y~Gà.stèl,Samenkomst: 11 .~-5 uur in 

· .de kantine Ockenburgh, . 

Lens 2 · G. C.i·ama, Tb, Bruins., M,Broeke, H,de_ Groot·, H .Roth
kraris, R. v .·Acker., F, Straatho_f, A, Kortekaas ,H .Bran

den burg, R,Brandenburg, J ,_Middeld_orp. Res, :F ,de Win

ter, A. Duym, Leider:· Dhr·,P,Epskamp. 
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Lens 3 

Lens .8 

C. Vervaart; J. Welling, J. v. Dissel, R.Blok;G. IJ- .... ~ _ 
sebrands, N .Koot., H .Cráina, H ;Suykerbüyk, J. Jans-
sen, A .de Brouwer·,J\. v·.Niel. Res. : . J. v.d. Zalm. 
Lei der: Br. Theoticüs. - . . . . · 
H,Egbêrt"s,B.Kool;J;Blok,B.Lustenhouwèr;H.V-er;.. 
heugd,fl..Hámoróok,B.Hóogeveèn,Th.Hoefn#gel; 

G.de Hoogd,R,v.Wasseni,C.Grimbergerr;Res.: G;_. 
Duivesteyn, A. v .Essen .Leider :Dhr. P .Epskamp~ -·-· . ---

PROGR/,1/ll'f;\ JUNIOREN VOCR ZATEl=tDAG 6. NOVEEBER 19 65. 

LET 3;30 u. Lens·5 - V,V.P.4 G;1,L.6/4,V;1 
OP 3;30 u: Lens 6 ~Juventas 3 G.2,L.5/3;V.2 
-DE 3; 30 u. Lens 7 - H. B. S. 8 G. 2, L. 6 / 4, V. 3 
AF- 2;15 u. R.V,C.11'."Lens 10 . Schaapweg 
WIJ- 3; 30 u. !,DO, 21 '.". Lens i 1 · .'. Züiderpark . · 
KEN~ 2.15. u. :(:,ens 12- J\DO 23 ·.· -G.1,L.5/3,V,1 
DE .2.15 u; Len::i 13-.- v·;v;P.12· ·c.2;L;5/3;v.2 
TIJ- 2,1.5 u,.Lens 14..:verburcn 11 G.2,L,6/4,V.3 
DEN • . ' . . ·· · ·- · . . . . . ' 

. DE_ OPSTELLINGEN : , . .. . : 
Lens 5 : W.Kouwenhoven,M.v-.Veen(2x).,J.Colpa,R.v.Bo..:····- ··· 

heemen, R. Fortman, D .Holt., T .Hpp, P .dé Jöngh, 
. ~.Bakkers;,\; Janssen,W .Keetman.-Res. :H. Ver-

. hêµgd,( 2x.); R. v .d .Mull ;Leidèr:. Dhr ;J .Borsboöm •... -
Lens 6 :- R. v. Berlo, J .S.chouw, H. Oye:d)e_eJ,<, P, v:_;_d. ,\ar; T; 

Heerschop,J .de Jongh,C.v,Ve}gnil!•f.re_,tz;.H; . - ' 
Stevens, J. Webbers ;H .Bijsterveld .Res. :P .IVlurkëä; --
Leider: Dhr.C.v.d,Beek, . .. 

Lens 7 : C.Groen,J,Holt,J,v/d Ley,L;Jungschläger;1~; 
Jeheê, Th. Janssen, B .Epskamp, J; Jacó~_S?I"!, F! v ;d; 
Berg, A ,Bilderbeek, C ,Blok ;Res. : H. Westhoff ,1I. 
·v;d.Sprong.Lëider: Dhr.iLBlok. , 

Lens 1 O: B. v ;tl .Lans, f;. Tinnenbroek, F :v .Baggum; L;v .d. Vel.-'· 
- dë,I;,de ·Jongh,P.de Vrie:;i_,M.:de Wit,)-l_.v.Hulst., .. · 
L,Huis,G.Bruinsma,H,Eggers.Res; :H .• qe Jein;({;·:··· ··· 
Leider :Dhr .,P .Huis .Samenkomst: 1 • 45 uur "HëngeIO- ., 
láan hoek.Lóe:v:esteinlaan. · ·- · ··-

Lens 11: P.de Haán,L,Egberts,F .Raaff ,C;SchrÖve·Ï'°,R.Hoef
nagel,P.Heêrêma,G.v,d.Velde;P.Hop,F,Cobben,J. 
Disseldorp, H .Lieffering. Res. :Th. v. Thiel .Leider:' 
Dhr.>",.v.Gastel,Samenkomst: -3.- .uur hoofdingang 
ilDO-terrein. 
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C.ens 12: ~.Miltenburg,P.ivianders,E.v.Bronckhorst,B.de Vries, 

J, .Bouchier, G. Vredeveld, J. Schalbroeck, ,LHoek, G • 
. V.ervaart, il. v .d.Ley, R._Peters. Res ;·:R. v .d .Meer. 
· Leider.: .Dhr.G.v :d. Velde. . 

C.ens 13; R.Bos,H.v.Berlo,R.Bogisch,J.Keetman,F.dè Kleyn, 
C.v.Deelen,W.Englebert,P.Klein Breteler,P.v.Doe
veren,B.v.Gorkum,H.v.Domburg.Res. :R.de Wolf. 
Leider: Dhr.J.v.d.Knaap. · ··· · 

C.ens 1 4: E; v .d .Broek, J. de Vries, ;,.Feitz, W. Scholtens, 
P,v.Domburg,C.Groen,P.F.de Haan,J:Asselman,F. 
Klink,H.Rientjes,E.de Groot.Res. :H;Dankers, 
N.de Vries.Leider: Dhr.W.de Hilster. 

PROGR:JVlM,; PUPILLEN VOOR ZATERD,\G 6 NOVEHBER 1965. 
1.30 uur Lens P 1 -- Laakkwartier P 1 G.1,L,6/4,V.1 
1,30 uur Lens P 2 -de Postduiven P 1 G.2,L.5/3,V,2 
· Lens P 3 - vrij 
1,30 uur Lens P 4 -Duindorp SV P 2 G.3,L,6/4-,V.3 
1'; 30 uux· W0sterkwartier P 2-Lens P 5 Duinlaan .. 
1,30· uur D.H.L. P 3 -Lens P;E; Brasserskade,Delft~ 

· Lens P 7 - vrij, 

DE o"PSTELLINGEN: 

Lens P 1 : ----

Lens P 4: 

Lens .Ll.: 

Th.Booms,Fr.Disseldorp,T,Junr;schläger,G.Tromme
len,C.Bloks,C.St~p2l,R,Kooke,B.Klein Breteler, 
T.Resodihardjo,H.de Zwart,J.v.Rijn, 

LET OP DE VER,lNDERDE M,NV;,NGSTIJD ! 

Rès. : L. Cazànder. Leider: Dhr. W. Stapel. . 
F; '.i'eunissen, C .Blom, H_. v .Dam, T. v ,Rijn, P .Heynen, 
J. ·r .d .Ende, H. Pechler, T. de Winter ,E.v. d .Horst, 
H.de Zwart,G.Colpa. 

f 

LET OP DE VERANDERDE ,'./,NVJ\NGSTIJD !_ 

Re 3.: P.v,d.Steen, Leider: Dhr.G.Kcr.1perman. 
ë:'Iisser, P. Verschoor, C .Lustenhouwer, R.Asselmen, 
H; Janmaat ,M.Delsasso,R.de Vries,F::, Verschoor, 
R,Aeershoek, R. Straatman, G. v .Ard enne. 

LE r. OP DE VERAND]):RDE J.J,NV,\NGSTI JD ! 

~s_,,_: J .Kou,venhóven, R. v. d .Lely. ;i;.~_:j,_der :Dhr. J .Smit. 
,,, :::astenm:i:ller·, l' ,de Wolf ,R,'\lüstefeld,L. Ver-
sp i.andonk,, E, Boo.n::, W. de, Hilst er, F. Wouters, B. 
!Io,~fnagel, R. v. N;;,·",peet ,[,.Borst, P, Wilmer, Re_~: 
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Lens P 6: 

;', TTENTIE , 

. /,.Janssen,F .v.an Os. Leider; Dhr.G.Halleen. 
Samenkomst : 1 2 • 4.5 uur Hengeloln. hoek Leyweg: 
H.v.Andèl,J.van Rossum,Paul Hamilton,R.v.d. 
Steen,H.Schutte,.Pieter Hamilton,P.van ·wijk, 
R;Goedhuijs, E ;!iacco, P •. Booms, H •. Stráver .Res. : 
.A .Hilderink, J .K.eetman, Leider: Dhr. J .. Schutte. 
Samenkomst: 12. 4.5 uur ingang Lenst.errein. 

JUNIO'.IBN EN PUP.ILLEN ! 

AFSCHRIJVïNGEN: vóór vrijdagavond 7.30 uur aan Dhr;,\. 
v.Gastel,Tomatènstraat 166, tel.33,99,00 
(tèlefonisch alleen vrijdagavond tussen 
6.30 en 7.30 uur). 

J\'Ii, TERL'.;,LUITGIFTE: Dr. Theoticus. 

IND EI, HJG . PUPILLEN: Het zevende pupillenelftal, dat tot 
11u ·t;oe onregelmatig speelde, wordt nu 
in de kompetitie ingedeeld en zal dus 
vrijwel wekelijks gaan spelen. Boven
dien zal, zodra mofrelijk, een achtste 
worden ingedeeld. Daardoor zullen ook 
de pupillen, dié nog niet rege1m~tig 
hebben gespeeld, voortaan vrijwel weke
lijks kunnen worden opf·esteld. 

====================================~==•·--~~--~============·· 
Van Doel tot Doel (~enioren). 
Lens 1: leed haar tweede achtereenvolgende nederlaag. Er 

viel in het Zuiderpark bijzonder weinig te genie
ten. Met het vallen van de door<le herfstwind geteisterde 
bladeren zijn ook de resultaten van het eerste .in dalende 
li_jn; Hopelijk krijp:en we dit jaar een·vroege .lente. 
Lens 2: boekte haar tweede overwinning. H.V.V. kreeg geen 

. kans tegen een ditmaal oppermachtig Lens. 
Na doelpunten van Koos Ras en Hein Piet v/dS~pek ging de 
rust met een 2-0 voors]?rong in. Na de rust scoorden Koos 
Ras, Boet je Botter ( 2:x:) en Ruud Blok met een magnifieke 
vrije trap. H.V.V. wist eenmaal tegen te scoren. Zij kre
gen een tweede doelpunt uit een penalty, die tqt ieders 
verrassing aan H.V.V. werd toegekend. Gaat zo door! 
Lens 4: heeft laten zien-, dat er vorige week iets niet 

·klopte, want met grote cijfers werd G.D.S. terug
gewezen. De wedstrijd was niet groots, maar dat kon ook 
moeilijk, aangezien G.D.S. zich geen goede verliezer toon-
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le. Ook het sle.chte veld speelde danig parten, 

Jndanks dit alles wist Lens een half dozijn doelpunten 

;e scoren, die de basis w_aren voor een zeer verdiende over-

dooi~. . 

~ens 5: speelde een trage eerste helft tegen wind in, wel-

ke met de juiste verhouding werd afgesloten: 1-1 • 

. ~a rust werd D.H.B. echter volkomen overklast en met goede 

s:ombinaties wist de Lens-voorhoede nog vijfmaal het vijan

:lelijke net te vlinden, Alle voorwaartsen zagen kans een 

keer het net te vinden. 
Het grote Lens-overwicht kwam goed tot uitin.g, 

:lcordat ook linksback Ubben gelegenheid kreeg tot sc·oren 

e komen, Eindstand 6-2. 
Lens 6: draaide in de wedstrijd tegen Wassenaar in de ieder 

welbekende Utopia-stijl. Fraai ·opgebouwde aanval

len overrOmpelè.en de Wassenaarsverdedigers, hetgeen voor 

de rust resulteerde in een 2-0 voorsprong. Nadat in de 

tweede helft de stand op 3-0 was gebracht, begon de Lens

verdediging vreemd te schutteren. Dit duurde natuurlijk 

kor~, maar intussen had Wassenaar hiervan twee maal- gepro

fiteerd. De defensie vond het hierna welletjes en het Uto

pia elftal hervond zijn cadans en scoorde nog eenmaal, De 

schèid srecht'er floot een uit stekende wedstrijd. De Was se~ 

naar keeper behoedde de gasten voor een grotere nederlaag. 

Lens 7 : leed een zware, doch geflatteerde nederlaag tegen 

een echt niet overmachtif( Blauw Zwart. 
Na rust werd Len.s met de ~rug tegen de muur ge

drukt. Geleidelijk werd de stand hoe langer hoe triester, 

Een pluim voor F.Bierhof, die in zijn tweede wedstrijd toch 

nog goed voor de dag kwam, 
Lens 8: heeft zijn meester gevonden in Vue, die met fris 

en open spel onze veteranen overdonderden. Vooral 

voor rust had de Lens-verdediging dikwijls geen antwoord 

op het goede aanvallende spel van vue, zodat het niemand 

verbaasde, dat Lens tegen een 2-0 achterstand aankeek. Na 

de thee ging het wat beter, maar over een goed resultaat 

viel tegen dit vue echt niet te denken, · 

Namens de heren van Lens 8 moeten wij dank overbrengen 

aan A.Blok voor de vervanging van de niet opgekomen 

scheidsrechter én zijn goede leiding van de vorige week 

gespeel<;l<? wedst"rijd tegen h .D .S, · 

-----------
Lens 9: leed eenzelfde nederlaag als vorige week. Ook nu 

werd in· een slecht gespeelde wedstrijd met 4-0 
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ve:rloren. Ditmaal van de Adelaars. Jammer, maar moed verlo:.. ren, al verloren. Er zit beslist meer in, heren 
Van Doel tot Do el ( Puoill en) • 
Lens-;' 1: Was behoudens een enkele uitval van r1.V.C. de gehe wedstrijd in het offensief.· Desondanks wist men niet meer dan 1 punt mee naar huis.te nemen. Lens P 2: Moest in de eerste helft van çle wedstrijd tegen Loosduinen tegen de straffe wind optornen, De acht hoede wist dcor zeer goed spel de schade tot één doelpunt te beperken. Na de rust werd de gelijkmaker reeds spoedig gescoord door He?1é Wouters:,· Vlak voor het eind sir;naal van ons ler bekende scheidsrechter E.Hansen scoorde Pierre Heynen het winnende doelpunt. 
Lens P 3: :Met de sterke wind tegen dacht ons derde pupillen-elftal het in de achterhoede zonder de halfspelers te kunnen klaren. Deze.verwaarloosden hun verdedigende taak, zodat G.D.S.weinig moeite had een 2-0 vcorsprong te nemen. Hierna pakte Lens de zaken beter aan en wist nog voor de .rus1 de stand in evenwicht te brengen. Na de rust gin!l; het heel wat makkelijker en de overwinning werd veilig gesteld. Lens P 5: Behaalde een magere overwinning op H.D.V. Het grotE overwicht leverde slechts twee doelpunten op, waarter;en H .D.V. sl.echt s een doe:).punt teg_enover stelde. -------------Van Doel tot Doel (Junioren). 
Lens 1: Speelde een goede wedstrijd. Het werd een duidelijke 5-1 overwinning op Laakkwartier.· Fred de Zwart scoorde driemaal en Theo Brochard tweemaal. Hul~e· aan de paal en de le.t, die in deze wedstrijd zwaar· op de p:roef werden gestel Lens 7: heeft in een gelijkopgamde wedstrijd twee punten be-haald op Quick Steps. Lens was telkens een temposlag voor op Q,Steps, wat werd voortgebracht door enthousiaster spel, waardoor de overwinning verdiend is te noemen. Goed werk, jonrensl 
Lens 11 : deed het uitstekend door het tot zondag, evenals Lens, ongeslagen Quick met 3-0 terug te wijzen. Was Lens voor rust herhaaldelijk in de verdediging (met een 1-0 voorsprong), na rust kon Lens zich meer met dé aanval bemoeien. Ook dat ging onze jonrens uitstekend af, want het resultaat was twee treffers, 
Lens 13:behaalde wederom een overwinning. Wa-s het voor rust bepaald geen koek en ei (vooral -in de verde.diging haperde het nog wel eens) ,in de tweede hel.::t was Lens sterk in de meerderheid, mede doordat de F] amin.~o' s het wel geloofde. 

' 



DE LENS REVUE. 
W§ekblad van 9-e R .-K ,V. V,. "Lenig 0 en, Sn§i_],'; _. ·"' . _ 

. Onder redaktie .van :G. Halle~n ;F~ y ! Dijk, en ,Ç .Niel.l.wen, -:, 
· · · .. . . . · , .• . ,, huizen ... , ... 

- --XGr-resp.ondent.ie~R.:v:, Dijk·, Har.derwi jks:traat .. ;î ;nen_Haag .:.'. 
====================================· ==================== 

39ste Jaargarrg'·No~·10····1-0 november 19.65 

. --: •.. . .. ~. ; . . . ; - . -· ~ ' --r ' . ; . >,.; :-'. . . ' ":"' Î• • ' 

-- ~ ~-• .. , : Len.s' Zakagenda. - .,_ · · · .· ;- ·: · - . ~- : '· 
Wo: 10 nov:· Senioren-,Junioren- én-Pûpillénträining; 
Do: 11 nov: Juniorentrainin-g;_,.' __ : ___ _'_,-_,·'_..:~.-~ ... :: ... :.: _______ ~, .i, .. 
Vr: 12 nov: Seniorentrain:i;ng •. .. ::_ : ... :_· 1.:: .. .. 
Za: 1 3 ·nov: Jun_. 5, 6, 1 O, 11, 1 2, ~ :3; Pup: 1 t /n:. 8;, ;_ -- ; -- ~ · .. . 
Zo: 14- nov: · Sen: 1, 7; 9,, Jun:1·, 2;,3, B:·-Zwitserlarid'-'Neder'" .,_, 

land op de 'T .·V. iri· -0ns :klubgeboûw; ··• . - ... 

Via: 15 nov: Klubavond;Lens' Kerst-K±áver.iasdrivë-(!);.· .. · 

Di: 16 nov: 
Junioreritr•aining, ·.· .. ' -··, --

Juniorentraining. . · -· '·· · •· 
Wo: 17 nov: Seniore·n.:.,; Junioren-' enc-P.ü.pillentra:ining. 

. . .; ' ... ,. . . . .. . . ·. " ~- . 

De snelheid van E-en· hazewind,. de. kracht van een stier, " 1 

de wijsheid van een uil, de sluwheid van een vos,_de huid_ 
van een· neushoorn, -het- helpt· de :sportman allemaal• niet, 
als bij- het doorzettingsvermogen van. qe Gaulle mist-,,. ·: •-

• TELE-LËNS. -------- .• -~ . ._ . 
Op een onlangs gehouden studie-konfe·rentie · _v_an· J~ .K :s,, · _ ., · 
Belgische Sportfederatie, vertegenwoordigers, v~n. het Mirt, · 
van C .R. en M, en Sportpers werden·•bijzonder J:>,ehartens- · 
waardige woorden gesproken door Prof .Dr.i\'.ö~ler, .woorden, . 
die wij U niet willen onthouden: · · · · 

"Er is geen __ verantwoord spel, geen sp0r1;, _.èh · Ïichamelijkè.c:_: 
opvoeding 11onder karakter-vorming, zól').der. gr:oei in men·-' · 
selijkheid_,. Sport' moet spel blijven, ·men mais haar zeker 
niet. té ernstig nemen. Wanneer rrien hèt verlies te ern: .. 
stïg neê!llt-, ~zal dat· voor vele·n op. deh duur Óti.drageli jk 
woraen "·· •. ·., ··.--:· . 1 • •• ·,· 

In een tijd; waarin ~oetbalrellen e.d. re-g-e-lmatig voor
komen, doen dez? wqor,den weldad~g aai:_•_ \\Tij hebben de in
druk, dat er:aan de sportieve opvoedipg_van jonge mensen 
en de sportiviteit in het algeme.en noga],. w§.t ontbreekt. > 
Sportlieden worden· sOms op zeer jeugdige_i'èef.tijd opge-• 

·zweept tot welhaast onmorelijke (onmensel'tjke?) _sport:. · 
.. prestaties. Voldoen zij niet aan de g.estelçle te.hoge•ei~: 

sen, dan warden zij overstelpt met· verwijt'en, Hierdoor · 
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wordt een verkeerde mentaliteit· g-ekweekt. Men heeft ze 
nooit leren verliezen.· Dat is niet: alieen een sportief, 
maar ook een menselijl~ ge,'\)rek,. 
. ·. ' ' ' - . 

In ballotage. 
!·' . . OFFIGIEÊL . 

No;50/2 P .Berkelaar.'. 29-9-54 Valkenboslaan 87 
No. 51 /2 W .p;.L. v. Hoef eg__ 22:'.Z:z±.::.:)Jaguerrestraat 1 32 
Uitslagen-,6, en 7 november 1\?65. · ,~ · 
Senioren: _ _ Juni·or.en·: ·- ,_· 
Lens 1-P.D .• K,î·. J-,Q_ G~D.fl •. 1-L.en:S. 1 ..• 
Lens 2-1\rchipel 3 '3~1-· Lens: 2:..Gr .• Wiilem- 2 Vac .. 1 
VIOS 3-Lens 3 1-o· Lens. 3rTriomph 1- · 
O.D.B;4-Lens 4 4-1· .Lens 5-V .• V.P •. 4: · . 
B.M.T,5-Le.ns ·.5 i..:3 I,ens i;.::Jüventas 3 
Triomph 2-Lens 6 3-5 Lens 7-U: •. B.S ;8 ·. 
Esdo 4-Lens 7 5--5 Lens 8-Adel-aars 1 · 
L·ens 8-VIOS·'9 --1~3 R.V,C,11-Lens 10 
Lëns 9-Ton.egido 7 1'-8 A.D.0,21-Lens 11 

Pupillen:. 

4-1 
L-ens 'i ..'.Laàkkwar- · 

tier 1 
Lens 2-Postduiven 1 4-0 
Lens 4-Duindorp SV 2 1-2 
~1J'esterkwartier 2- -- 0-2 

Lens 5 
D'..H.L.3 - Lens 6 · · 4-2 

Lens ·12-A .• D',0,23 
Lens 13.:.v. V .P .12 · · 
Lens 14-Verburch 11 

.1-1 
2-4 
4-2 
3-1 
4-2 
0-4. 
1-0 
2-3 
1-2 
3-2 

11-0 
4-0 

Stand na 9 wedstrijddagen: 
Senioren: 68- 36- 7-·:25., 79 pt, 19.1-181 
Junioren A-klas: 19-.'6- .5-:..···8 17 pt. 49- 50 

1 ; 1 6 
0.90 
1.34 
1 .43 
1 ; 63 
1.32 

" . B--klas: 32- 21- .1-.10. 43 pt; · 10"4- 56 
" C--klas: 40- 25- 7- '8 57 pt; 127- 64 

Pupillen:_ 46- 33- 9- 4 75 pt; 148- 34 
tot aa;L : · "'2,;,o 5;;-_-=1"2""1'-:..""'2"9 _-.5...,5,_.,._ ""2*71f-'p""t~;~~6r:1;;--;9,--"3,F,-i-8 .5 

. ==···. ==== ... '•,•,: =====-:=:::.:c:::======== ======. ======::::== ·==========:::: 
De Kerst.cKl 1.ver jasdri ve .• 

Gezien d_e.vele reakties, die wij hoorden,. staat· het· nu 
:reeds vast, dat er een grote :;pkomst zal zijn bij dit 
kaartfestijn.- Zoals reeds eerder werd vermeld, speelt een 
ieder met een vaste partner. · 
De-inleg bedraagt.Fl~1,- per :1vond; hiervoor worden prach-
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tige pr1Jzen gekocht. 
WiJ raden U .allen aan, zich goed voor te 
ziens a, s. maandagavond ! Wij willen wel 
beginnen, Kunt U er ook tijdig ~ijn? 
De wedstrijd, die wij zagen. 
Vios 3 - Lens 3: Uitslag 1~0. 

bereiden. Tot 
graag om 8 uur 

' ' 

Mede door de fraaie positie:van het derde op de ranglijst 
zijn wij de wedstrijd gaan bekijken van dit elftal tegen 
het derde van Vios, Dat wij de redaktionelè taak-~lechts 
ten dele hebben-kunnen volbrengen is een samenloop,van 
(ongunstige) omstandigheden. ,Onze konklusies zijn dan ook 
gebaseerd op de eerste helft en een deel van de tweede. 
helft. 
Lens startte met het voorjaarszonnetje in de rug en drukte 
Vios direkt in de verdediging. 
Reeds na enkele minuten kreeg Theo van Kleef een droom
kans om de score te openen na een verre uittrap van Rob de 
Waart, De keeper bleek echter een te groot obstakel. Eeri•· · 
vloedgolf van prachtige aanvallen overspoelde de Vios
v6rdediging met uitzondering van de keeper. Deze· man haail.'
de de onmogelijkste ballen van de doellijn, daarbij ge- · 
holpen door de paal en de lat, Na een kwartiertje spelen 
vérzocht de Vios-Mmvoerdcr de scheidsrechter een van zijn 
eigen spel er;;; vari het veld te verwijderen. welk verzoek 
werd ingewilligd. Met 10 man spelend wist.Vios slechts een 
enkele•keer voor het Lens~doel te komen. De verdediging 
kon deze uitvallen wel aan, waarbij de hak van Rob de 
Waart eenmaal een doelpunt kon voorkomen. Uit stekend ge-
steund door Leo Riemen, Cees van Baal en af en toe zelfs 
door Wim Stoové bleef Lens aandringen. Vele corners lever-
den ook niet het gewenste doelpunt op. . 
Het·spel·in deze wedstrijd was werkelijk een lust voor het 
·oog, Het goede plaatsen van keepe;.·, achterhoede en midden
linie maakte,dat Lens tot snelle open aanvallen kon komen 
en hoewel doelpunten uitbleven; menen wij toch, dat dit 
niet in de •:!erste plaats ·t;e wijten was aan onze voorhoede, 
doch meer a:m pech en aan de uitstekende Vios,-doelman, . . 
Maar, zoals zo.dikwijls, kleefde er toch een grote vlek 
aan al dit· schoons. Het- spijt ons, dat wij di~ moeten 
zeggen,·maa.· deze·grote vlek heette Harry Jacobs. Op de 
links-buite:1plaats bracht hij er deze wedstrijd niets van 
terecht. Ni0t alleèn, de.t hij in technisch en talctisch · 
opzicht zee:~ slecht speelde, maar ook d00~· :oi/n h.:iudi!!g, 
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0oophoudend geschreeuw en heftige armbewegingen moesten 

. zijn. onmacht camoufleren, Het is wel tekenend voor de. op
merkirw, die Uw verslaggever tijdens de rust uit zeer ge
zaghebbende bron moest incasseren. Wordt dezè spel'er ge-
traind op zijn geluidskapaciteiten ?... . · · 
De tweede helft liet een meer :gelijkopgaande strijd-zien., 
die helaas ook harder v1erd. Kort na de hervatting ·werd Rob 
de Waart geblesseercl, Na een. twijfelachtig. doelpunt van 
Vios viel onze keeper uit. Met Theo van Kleef in het· doel 
en Frans van Dijk als invaller werd een minuut of 10 ge- · 
speeld, Hierna viel ook Frans van Dijk uit. Met 10 man 
speelde Lens de wedstrijd uit •. Jammer was in deze helft 
nog, dat de baJ., cl.ie door Theo van Kleef over de Vios-kee
per werd gelepeld, ook net over de lat ging. 
Een 1-0 nederlaag,· zeer teleurstellend dus. Wij zijn er 
echter van overtuigd, dat di;t elftal l'lfg tot 1,Tootse daden 
in staat is onc:er aanvoering van Herman Kemper, 
Spelersbeoordeling. ,· 
Rob de Waart: weinig werk gehad, plaatste opvallend goed. 
Wim Verbarendse: zeer goed en betrouwbaar. · 
Wim Stoové: uitstekendë, met volle inzet gespeelde wedstrijd 
IIonald Roodbol: ondanks donkere kringen onder zijn ogen 

een "bekeken." partij. 
Herman Kemper: soJ_ide en opbouwend beter dan voorheen. 
Leo D.iemen: goed met onnavolgbare momenten. 
Cees van Baal: puike wedstrijd, opvallenQ goed ingooien, 
Theo van Kleef: goed,rnaar bij vlagen wat egoïstisch. 
Joop van Kleef: goed, maar aan de,trage kant. 
Jan Engelbert: uitstekend, weinig steun op links, 
Harry Jacobs: hoort technisch, taktisch en me.ntaal hier 

niet thuis, 

Slotopmerking: Heeft Theo van Kleef wel een.s gehoord
1 · dat de kleur van de voetbalkousen in ens 

korenblauw is? Wij zien hèm nu al zo lang.in 
hetóranje lopen, dat wij haast geneigd zijn 
denken, dat hij aspiraties vo.or het Nederland 
elftal heeft. Lukt toch niet ! · -----------. -- ----------.- . ·-----------------------------------· 

PROGR\~!}'.~ SENIOè1EN VOOR ZONDi,G J 4 
12;00 uur Lens 1-G.D.;L1 
1 2. 00 uur· GOt!1, 5-Lens 7 
1 2, 00 uur Lens· 9-Ri.isw~,jk 8 Veld 

NOVKMBEF: 1965 •. 
Veld 1,Geb.1,Lok,6/4 
Melis Stokslaan, ingang Vre, 
2,Geb.1.Lèk,5/3 (rustlaan, 
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Lens 1: G,Halleen,G:Kemperman,L.Hendrichs,W,Ha11sen,H.Smit:s

kam,M. v. Zilfhout ,H. Röoduyn; G. Looyestein, W. Venderbos, 
H, Haket, G, Verhaar .Res. : J. Englebert, L. Rï,emen, î,. Ver-
barendse, · · . \ 

Ingeval het dubieus mocht "zijn, of de wedstrijd'.Lens-1 - . 
G.D.A.1 door kan gaan, kunt U informaties over.de terrein-
toestand inwinnen bij Dhr,G. v.d. Velde," tel. 36 .1 :L 33. · · 

Lens 7: P·.Schulten, G. v .Bijnen, Th. v. Domburg, J ,Brpchard, J. v, 
Dissel, J .Gulikers, F ,Mesker, P .Gulikers, W·,Eykelhof, N. 
de Boer,R.Gelauff.R~:F.Jehee,,\.v,Schie. · 

Lens 9: A ,Blok, D. Taat ,A, Poels, W. v. d.Laan ,E ,Löwer\stein, F. 
Biefhof, J. Hel wig, T ,Keet, J. Holt., W. Eggers ;H. v. Wel zen;· 
R~.!h :D. v .Lieshout, A, v. Schie, Z. Janssen. \. 

, ; 

DENK OM Ii.:S LEG1TIMJiTIES. i 

{\FSCHRIJVINGEt: Vóór vrijdagavond 9 uur bij Dhr.G.v.d"Veld~, 
•. Hertenrade 161,te1.36.1,1r,33, \ · · 

1 
2·1 NOVEMBER 1965; VOORLOPIG PR03fö\MMA VOOR ZONDAG 

14,ÓO u,Cens·J--Hoek van Holj_and 
12'.00 u.Lens 2-Vredenburch 2 
14;00 u.Quick 4-Lens 3 

1 12,00 u,Zw.Blauw 3-Lens 6 
14,30 u.Lens 7;.c,W.P.3 
12.00 u.Lens 8~Schevenin

1,2;00 u.Wippolder 3-Lens 4 
·12·.oo u,Texas 3-Lens 5 

, gen 8 · 
13,15 u.Lens 9;.v.c.s.9 

====== ·======-~========--========-=======-======= ~=======~ 
VARIA. '. 

- F .Klink hpudt uitv·erkoop, "Hij biedt aan een paar voetbal
schoenen, ma.at 39 voor Fl,1,.50 en nog een paar,:maat 40 
(met anti-sl±pz'ool) voor Fl,10,-.f;dres:Woonstede 69. 

- Ook Koos Frijters heeft een ·paar schoenen ter oyername, 
die slechts één wedstrijd dienst hebben gedaan.r~aat 8, 
/tdre s: C. de Wi ttlaan 35. 

PROGR.\MM!l JUNIOREN VOOR ZOND:,G 14 NCVEI<J3ER ·J 965. '. 
·12~- uur· D~H.C.1 •- Lens 1 Brasserskade,Delft 
12 ;- uur de ?ostdui ven 1-Lens 2 Monsterseweg · 
12,- uur G.D.S. 3il-Lens 3 Noordweg 
1,15 uur' Zwert'Blauw 3-Lens 8 Kijkduinsestraat ' 
Voor Lens 8 zie "Indeling elftallen". 

DE OPSTELLING~N: 
Lens 1: als vorige week. Lèider:Dhr-.1Lv.Gaste,l. 

Samenkomst : 11 • 15 uur Vel uwe plein. 

\ 

\ 

' ' 
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Lens 2: G.Crama;Th.Bruins,J.Welling,R.de·Groot,H.Roth

krans, F, v. Boheèmen, F .Straathóf.,A., Kortekàas; . 
M.Broeke,R.Brandenburg,J.Middeldorp,Res.:H; 
Brandenburg,R;v,Acker.Leider:Dhr.P,Epskamp. 
Sämenkomst:11.15 uur Emmastraat Loosduinen vçor 

. dè kerk. , . . 
Lens . .2: C ;Vervaart, J. v :d. Zalm, J. v. Dissel, F_.de Winter, 

G.IJsebrands,N.Koot,H.Cráma,H;Suykerbuyk,J. 
Janssen, f,.de Brouwer ,A. v ,Nie_l .R-ese. :R.Blok, 1\. 
Duym,Leider :Br·. Theoticus .Samenkc;mst: 11 • 15 uur 
Hengelolaan hoèk Leyweg. · _ , - · 

Lens 8: C. Groen, J°, Holt; J, v· .. d .Ley, L. Jungschläger, /,. J è
hee, Th. Janssen, B. Epskarrip,H.Westhoff,F.v.d, 
Berg,!, ,Bilderbeek, C .Blok .Res, : J, Jacobson. 
~.amenkoms.:t: 1 2. 30 uur Haagweg hoek Thorb~ckelaan, 

=p=R-o~c=n-;=;.Mrc=JI=y-l -J=u=·~=noREN VOÓR7ii\'l'EIWAG i 3 1~ovgMJ3EH ·19"t,'"!t. 
3;30 uur n..v.c--:5-Lèns 5 _ Sportpàrk Irene,Scfiaapweg 
3. 30 uur de Ooievaars_ 2-Lens {j .:i::ide_,,p:ip-k 2e ged • __ 

Lens 7: speelt op zc,ndag, 7.iie "In~el.ing elftal-'
len", 

3;30 uur Lens 10-Scheveningen 10 G,1,L.6/4,V.1 
3,30 uur Lens 11-Vredenburch 10 G.2,L,5/3,V.2 
2.15 uur R.V.C.13-Lens 12 Schaapweg 
2'" 15 uur Lens 13-B .T.C.4 ____ G~.1""" __ L~.2l},_,__V_._1 ___ _ 
DE OPSTELLINGEJIT: . 
Lens 5: W. Kouwenhoven,M. v. VeEn; J; Col pa., R, v .Boheemen, 

R ;Fortman, D :Holt ,'A.Hcp, P·, de Jongh, E .Bakkers, _ 
A; Janssen, 1..-r ,Keetman, Ê:.§.§.; :R. v. d .Mull .J:~idçr :Dhr. 
J ,Borsboo·m. Samenkomst: 3, - uur ingang R. V ,C. -
terrein. · · · · 

- Lens 6: R.v.Berlo,J.Schouw,H.Steyens,P.v,d,/,ar,T.Heer~ 
schop, J .dë Jongh, C. v. Velz.~l},J .Fretz, G .cl. e Hoogd, 
J. Webbers, H .-Bijsterveld; Res. :H, Overbeèk .Leider: 
Dhr.A.Blok.Samenkomst:3,10 uur ingang terreinen 
Zuiderpark 2e gedeèlte; 

Lens 10:als vorige weék met F·l.v.Baggum i,p.v,:;.Hoek.· 
Leider: Dhr,P,Huis, -

Lens 11 :P.de Haan,F,Raaff,P,Peerema,C;Schrover,R.Hoef-_ 
nagel,H,de.Jóng,G.v,d.Velde,P.Hop,F,Cobben,J, 
Disseldorp, H .Lieffering.Res. :L ,Egbert s.Leider: 
Dhr.A,v,Gastel; · · .. 

Lens 12:P.Milter'lburg,P,Kanders,E.v.Bronckhorst,B.de 
Vries,A.Bouchi.er,G.Vr-edeveld,J"Schalbroeck,A. 
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Hoek, G. Vervaart,;,. v .d.Ley, :R. Peters .Res. :i;. Feitz, 
W.Scholtens.Leider:Dhr.G.v;d.Velde. · 

Lens 13:R.Bos,H.v.Berlo,R.Bogisch,J.Kèètman,F.de Kleyn, 
· C. v. Deelen, W ,.Englebert ,P .Klein Breteler ,P. v ,Doeve
ren; R .de Wolf.,B.v,Gorkum;.:?.es: :H.v.Domburg,C.J,Groen. 
Leider:Dhr.J.v.d.Knaap.Samenkomst:1,30 uur Henge-
lolaan hoek Loevesteinlaan. ' 

PROGct.'c~iil' ;. PUPILLEN veen Z,\TERD:,G · 1 3 -NG'V-K:, BE/"11965. 
1,30 u.Velo P1-Lens P1 Harry Hoekstraat,Watèringen; 
L30 u.H.B.S. P-1-Lens P 2 Houtrust. ·. 
1.30 u,Lens I' 3-SO!, P 1 -· G.1,L.6/4,V.1 
2.45 u,Lens P 4-G,D,S. P 4 G,2.,L •. ~/3,V.2 
1,30 u.Lens P 5-Velo P 4 G.2,L.6/4,V.3 
1 , 30 u. Lens P 6-H. V. C. P. 4 G. 2, L. 5 / 3, V. 2 ·· 
2,45 u.Lens P 7-Lens P 8 G.2,L,6 ,V.3 

DE CPSTELLINGEN: . 
Lens P 1: Th.Booms,F.Disseldorp,T.Jungschläger,G;Trommëlèn·, 

C .Bloks, C. Stapel, R. Verheesè'n, B. Klein Bretéler, 
T, '.",esodihardjo ,11.Kooke, J. v. !lijn .Leider :Dhr. W. 
Stapel. Samenkomst: 12 .45 u. ingang Len sterrein •.. 

Léns P 2: F,Teunissen,C.Blom,H.v.Dam,T,v.i1ijn,P.Heynen, · 
J d F ' }! D hl' H l ,., rt V d H ' t .v .. .!Jna.e, .1 ec e_r, .ce .uwa ,1.:..v .. _ors , 
G.Colpa, ,l.Wouters.Jes. :J .de Winter.Leider:Dhr. 
G. Kemperman. Samenkoriist": 1 2. 45 uur Hengel.olaru:i, . : 
hoek Loevèsteinlaan. • . 

Lens ? 3: B.cle H2.an,L.v.d.llfoer,P.v.d.Steen,C.Abspoel·,w;v.d. 
Ham, F. Veeren, G. v ,Deelen, L .Cazartder, J, Hel ven.::•··· · 
steyn, Th. v .d .I,ardweg, C. v.d. i.ardweg ,Leider :Dhr. 
G.v.d.Steen. · 

Leri s P 4: C. Visser ,.P. Verschoor, C .Lusterihouwer, R. /,sselman, 
ll. Janmaat ,rL Delsasso, R.de Vries ,E. Verschoor, 
H.IJ:eershoek, R. Straatman,G. v ,:,rdenne ,Leider :Dhr. 
J.Smit. 

Lens P 5: i' .. Ca_stenmiller, R. v. Nunspeet, R. Wüstefeld, F.. Wou
ters ,P ,de Wolf ,: .. Borst ,E ,Booms, B. Hoefnagel, L. 
Verspaandonk, P. Wilmer, :,. Janssen.;_, 

Lens P 6: H. v ,.',ndel, J. v. ii.ossum, Paul Hamilton, R. v.d. Steen, 
H,Schutte,Pieter Hamilton,P.v.Wijk,R.GoedhU?-·s, · 
E .,·acco, P .Booms, H, Straver .Leider :Dhr. P ,E:pskamp: 

Lens I' 7: J,Kouwe::1hc•ten,fi..V,d.Lely,F.van Os,A.Hilderink, 
J. Keetman, J ,l"iei jers, W. de Hilster, R.Bom, ;, . van 
Maris, F. Snoeijers, R. v.d. Loos .Res. :P .Berkelaar. 
Leider:Dhr.P.Epskamp. 
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Lens P 8: G,Lelieveld,(,.$èhneider',R,de Vroege,C.v?-n 

Bergen-Henegouwen, C .Bakker, R ,MickçJ., J. Bom, . 
. J,Post,H.Swáanenburg,P.Steffen,E.v.d.Hoe
fen Wijsard .Res •. :M. Janssen.Leider :Dhr .• P. 
Epskamp. . ... . -: _.- · . . · 

ftTTENTIE, JUNIOREN F.N PUPILLEN! 

AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7. 30 uur aan Dhr, ,~,v. 
·Gastel,Tomatenstraat 166,tel,33,99.00 

(telefonisch alleen yrijdägavond tussen 
6, 30 en 7 • 30 uur) • . · · · 

NIET-OPKOMEN: wegens niet-opkomen in het äfgelopen· 
weekeinde wordt R;v.l,kker tweemaal als 
reserve opgesteld. 

Ml\TERI;\ilLUITGIFTE: Br. Theoticu-s. 

Indeling elftallen: 

Goed nieuws voor de junioren, die de laatste tijd erg 
weinig. aan b9d zi,Jn geweest. Er :wordt n .1. een nieuw elf
tal ingedeeld, waarin deze j,ongens zullen gaan spelen. 
Dit elftal zal op zaterdag gaan spe;I.en, 
Lens 8 vrordt in een veel sterkere afdeling inge)ieeld, nl. 

in B 1 O en gaat voortaan op zaterdag spelen, 
Le-ns 7 ( onder de naam Lens 7, 
gaat dé plaats innemen van Lens 8 en speelt voortaan op 
zondag. · · · · · 

Van Doel tot D:oel (Senioren): . . . . . . 
Lens 1 : speelde ongetwijfelëihaar tot_ nu toe be.ste wed-

• strijd. Koploper P,.D_;K. moet 11\et. verwonderde ver-
bazing de verrichtingen van _dit Lens _hebben aanschouwd. · 
(Wij ook, tr.ouwens.-.Red.) Direkt n.a het.beginsi_gnaal nam 
Lens met snelle open aanvallen het heft in handen. Binnen 
een kwartier stond Lens met 2-.0 voor door doelpunten van 
Gerard Verhaar en HarryEaket. Lens ging echter niet ver
dedigen en hield de gehele wEdstrijd het initiatief. In de 
tweede helft. w:erd de score t.ct 3-0 _opgevoerd door .een 
doelpunt van Harry .Haket uit een corner van Ruqy Wachman, 
die overiRens een voortyeffelijke wedstrijd speelde.Het ge
hele elftal verdient· een komplime.nt voor het uit stekende 
spel en -de goede mentale inzet. P.D.~. bleek een sportie~ 
ve verliez·er en .dat is niet minder komplirnente.us ( zie 
Tele-Lens). · 
Lens 2: is op het goede pad, getuige haar twèede achtereen-• 



v6tiende overwinning. f,rchipel hanteerde konstant de bui 
ten spel val, waardoor de wed-strï°jd zijn aantrekkelî"jknêid 
verloor. Dit is ook de verklaring voor het feit·, ·dat-het_ 
grot·e Lens-overwicht slechts in 3, doelpunten werd uitge7 , 
drukt. Het- enige tegenpunt ontsto~d, .. nadat de achterh:oed"e 
voor :vermeend buitenspel bleef·· staan. Frans Mesker was een 
verdienstelijk deb.u:tant-•. ____ ...... . ' ___ ....... :: .. . 
Lens 4: miste de hulp van Vrouwe Fortuna. Door ongelukkige 

omstand~gheden kon men in d<;i eerste helft.over 
slechts 10 spelers beschikken en de voorhoede had-weinig 
geluk met haar schoten. Het werd de.eerstenederlaag (En 
voorlopig de laatste?)_. ____ · __ . . - . 

Van Doel tot Doel (Junioren}. . 
Lens 3: speelde een leuke wedstrijd tegen Triomph. Over : 

het algemèen was Lens sterker, zodat de score tot 
4-1 kon worden opgevoerd. Tien-minuten voor het einde 
kreeg de achterhoede een inzinking, waardoor Triomph de 
score tot 4-3 kon te·rugbrengèn. · · · · · 
Lens 10: had in de eerste helft een·overwicht, dit:werd• 

echter in slechts 1 doelpunt· uitgedrukt. In de 
tweede helft was :::t;V.C. overwegend in de meerderheid. De" 
achterhoede was echter bijzonder goed op dreef én de uit°'
vallen van de voorhöede waren niet van gevaar ontbloot.Het 
wtnnende doelpunt scoorde "ma;nke" Leo de Jongh. · - · . 
Lens 11: nam het in de wedstrijd tegen ;,DO aanvankelij"k • 
_ wat te gemakkelijk op,zodat ;,DO de leiding kon 
nemen. In de tweede helft illakte Lens de zaken wat beter aan 
en wist 'op het nippertje dè overwinning veilig te stellen. 
Lens 12: keek reeds na 10 minuten tegen een 1-0 achter~. 

ste.nd aan.Het oven<richt,dat Lens hierna kreeg,· -
wist men voor de rust niet'in doelpunten om te zettdn.Na 
de-rust· verhoogde ,,DO.de sçore_:tot g::-O,waarna een belege
ring van de l,DO veste volgde. In de laatste 1 0 .minuten 
werd met 3 doelpunten de overwinning een feit·. 
Lens 13: behaalde een monsteroverwinning op het zeer zwak-

ke V.V.P. Binnen eeri kwartier was het 3-0, waar-, 
na de· score geleidelijk aan werd opgevoerd.Rest.ons nog 
te vermeldenJdat er.weini~ bi_jzonderhedèn over_deze wed-
strijd te vertellen zijn \ ?? Red.) . . . 

_ Lens 1 4: beraalde ook .een overwinning. Ge"zien het grote 
. _ ovisrwicht had echter in meer do-elpunten uitge-

" drukt_ moeten: worden. Het plaatsen liet te wensen over; 

Van. Doel to-:;_ Doel (Pupillen}.' 
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Lens P 2: speè\de een m~tige_ wed?trijd teg~n D,e_ Po~tdûi

ven,ket wat mi:nder·gep:ingel zou -äe overwin-
ning beslist groter kunnen z":i,:jn. ' · . -.. · ·' -· 
Lens P 5: overwon Westerkwartier. Het harde -,ierkin werci. 0

:: 

beloond met tweé ·•doelpunten. ----------------. 
Parabel van de Sportman. 

Er was ,eens een sportman, die trainde, én ziJr) traifling 
was zw,aar en hij trainde veel, maar z:i,jn .resultaten 
waren· slecht en tevreden was hij nie~: Hij zûchttè, om
dat zijn training zwaar was en hij riep: "Ocl;l;dat ik . 
de trainer ware en mij kon laven aan koffie en anderen 
laten zwoegen". En er kwam een engel uit cj.e l1eip.e_1_, di_Eël .. 
zeide:"U.zij,gelijk gij gézegd hebt"~ · . · ·. : · · 
En l,.ij•·was trainer el;l'hij la2.fde zich aan koffie en liét· 
anderen zwoegen. De voorzitter kwam voorbij, groot van
wijsheid en:de -spor,tmensen hielden de deur voor hem open . 
en een lieflijke tabaksgeur. golfde achter hem •. Toen de -
trainer dit. zag, verdroot het hem, dat voor hém geen sel:eur __ 
werd . opengehouden;. En tevreden was ·hij niet. E.· hi i wens
te voorzitter·-te zijn; En een engel. kwam uit de hemel, die 
zeidè: "Gij zij; gelijk gij gezegd hebt". En hij was :de" ... 
vooFzitter en'hij was Wijs en de sportmensen hielden de 
deur voor.hem open. En hij had een zware vergaderingen_ 
zag sportmensen, die trainden en speelden en de. ·tijd __ a1:!n _ 
zicfürnlf hadden. En hij wenste weer sportman.te zijn.En er 

·Rwaiïi~een engel·u:i:t de hemel; die zeide:''GiJ zij
1
g;elijk. 

gij gezegd hebt''. En hij was weer sportman en zi;fn_ resul
taten waren -slecht voor veel zweet•· en· weinig goeds:; en 
hij -was· tevreden ! · 

· - - (Uit ·.,Attila •s lief•,en leed") 
: -·zoals_opgenomen in "Sportparade". 

SSS 424. v,/WW. . . . . . .. 
Geachte lezers.. U-.zult zièh. wellicht afvra

gen, wat ç/eze vreemde letters en cijfers met ·voetballen - -
te maken hebben. Het 'zijn de bèkende afkórtingen van .. 
systemen (ten overvloecl.e hiér nader.omschreven als "$top
per spil "-"viér twee vier"- en "W-formatie"). ·Bij 11.et . _ 
invoeren van deze systemen-dacht men steeds Hét miçldel.te. 
hebben gevonden om dè tegenstanders aan de zegekar t-e -bin-'
den. In de praktijk liep dat· veelal. op teleurstelJingen u_it. 
Vandáár het· steeds weer zóeke.n .... \1/è..ar nieuwe· systemen. ' 
Toch bestaat er een systeem, dat nog altijd ~ot bijzonder 
goede resultaten leidt. Dit systeem ·he-èft ·zich -a:-l··"jaren- · -

wordt vervolgd. 



DE LENS REVUE. 
· Weekblad-van de ;LK;V.V."Lënig en Snel" 

Onder r.edaktie van :G: Hàlleër'i,F. v. Dijk_ en C-. Nièlll'Ten.;;:•, : 
hiüzen. 

· Korre sponden.tie :F. v ,Dijk, Harderwijkstrà.at · 5, Déri--Haag. 

- c- 39ste Jaargang No,11 17 november 1965:.-
---==--~====-=====-============r- .. ·•· =~==========· ·==·===-= 

WÓ: 1 7 november: 
Do: 18 november: 
Vr: 19 november: 
Za: 20 november: 
Zo:· 21 november: 
Nla: 22 november: 

Di-: 23 november: 
Wo: 24 novëml)er: 

Lens'. Zakag,enda. •. 
Senioren-,Junioren- ~n Pupill~ntraining, 

. Junim~entraining. , 
Seniorentraining. . 

: Jun: 5, 6, 7, 1 0, 1 2 , 1 3 en 14; Pup. 1 t /m 5 en 7. 
·sen: 1 t/m 9; Jun::1,2,3 en 8, 

·: Klubavond ! .Klaver jo.sdri ve ( 2e· ronde). 
Juniorentráining, 

,. Ji.mïo:rentraining. 
· Senioren-, Junioren- ep· Pupillentraining. 

17, 18 en 19 december: om vast te noteren: 

Grootse feestelijkheden t.g.v., het '45-,jarig lt.s;staan 
van Lens. 

------------------------------------------------------ ------
1 ste Gebod voer de voetballer: 
T:ert Uw vader, Uw moeder en· cle scheidsrechter. 

De redaktie heeft diverse reakties ontvangen n.a.v. een ge
deelte van.het verslag van de wedstrijd van ons derde elf
tal in de vorige Lens-Revue. . · · 
Men heeft ons ërop gewezen, dat uit het verslag kopklusies 
zijn vetrokken, die wij als zodanig niet hebben bedoeld. 
Voorzover de wijze, waarop wij onze mening op schrift hebben 
gesteld, denigrerend is p-eweest., kunnen wij niet anders · 
doen dan onze verontschuldigingen aan te bieden en beter
schap te beloven. Red.· 

TE:f E-LENS • 

De elftalkorónissie ondervindt veer· moeilijkheden en dikwijls 
tegenstand met het binnen de lijnen brengen van de elftal-
len, ·-····. .. . · ·. . ...... __ :: -___ _ 
Elftallen, in de lette-rlijke. zin des woords. Diverse spe- _ 
lers zien zich genoodzaakt af te schrijven. Huh. af_scl:)ri_J-... 
vingen kunnen dikwijls gegrond· _zijn, te weten-: Mi:ritaire
dienst, ziekte_, 1Jlessure: ehz. Deze _zorgen voor moeil:i,jkhe
den bij de EGO, ma~r zijh veel11i van te voren bek-end, zodat 
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laatstgenoemde "schone" ·tens.c.instantie- 'däär rekening mee 
kan houden. De donk~r~ kanten v~n:de mogelijkheid om af 
te schrijven zijn legio. · · 
Er wordt, dat is alom bekend, ontzettend gemakkelijk ge
praat over afschrijven, waarbij.men niet inziet,viat voor 
een veel en soms onbegónnen ·werk dat met zich raeebrengt. 
Voorbeelden ten over •••...• • 
Tante jarig, dansles, :-rl;ra11d_,•ft1if, huiswerk enz. enz. 
en wellicht volgt er vandaag of-morgen een vrijdagavond~ 
telefoontje met de mededeling, dat men dringend naar een 
"HapDeninr" moet. : 
Voer bovenstaande gevalletjes· dien~ men als lid zijnde . 
van een voetbal vereniging niet. af te schrijven. De mees.
ten onder U zullen dit artikel waarschijnlijk wel met een 
schouderophalen· als gelezen beschouwen, 
Daar hebben die neesten, dan ook gelijk in, maar voor he_n, 

• die de schoen past, zullen we nog een voor)Jeeldje op pa-
pier zetten, in de stellige overtuiging, c1at zij tot __ 
schreiens toe bewogen nooit • eer om kleinipheden of uit 
gemakz~ht .11Lscl,rijven., la2.t staan zomaar zonder meer weg
blijven. Blaclererid.. ,in het_ Lens-archief troffen wi ,j de on-

, getwïj,îelél ·111ee·st ·z·cnderlinre afschrijving• 2.an· uit de bi:>-
• wogen historie van de 1LN.V.B. Dit (af)schrijven luidt als 
volrt :· . 

. - M:i.jriÉi heren , . 
_ Daar _het in de bedoelin7 lag, dat miJn zwa-

ger en ik samen per auto naar het voetballen zouden gaan, 
is een van de redenen, dat ik in Uw vereniging ben toe
getreden. 

verzoek ik U, 
het 6e elftal 

Nu het Zondagsri ,iverbccl dit onmogelijk ·muakt, 
zol_ang dit verbod van kracht is, mij niet in 
op te stellen. 
Hopende, dat aan :deze 

einde zal kome~, teken ik 
toestand een spoedig 

Hoogàchtend. 
En dit alles dateert van 10:j~uari·-·1957; Wi.j (en·Ü-onge-· 
t'wijfeld eek) hebben hierom heel hartelijk gelachen, doch 
tevens de bittere ernst ingezien van de zaak, die wij in 
dit artikel hebben om:;;chreven. 

In ballotage: . 
No.52/1 P.C.M.Koper 

-·· .53/1 J.W.C.Koper. 
.. .54/1 C .c. van Hulst 

·OFFICIEEL. 

21-12-55 Ruimzicht 176 
22- 1-57 Ruimzicht 176 
18- 9..:53 Wolweversgaarde 309 
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Nieuwe leden: ··-··--· --------· 

"No. 442 J •• '. .Boin . . . 12-'12-.54 Het 09rd. 1 34 
,-443 r"P. J .M.. Janssen ·. 27-11-.53 Noorderzijde 8 
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-4-4.5 P,U,Steffen .. -26- 7:-.54 Wolweversgaarde 3,~9 

,...-446' J.B.C.il/i,Swaanenburg··19.:. .5~.54-P,v.Vlietlaan .5.5,R'wk. 
447 J.W.M.Post · ... , __ ·.1-12".5;5 .;iandveè-n-231. -· - · ,--·-· 

-; 448 P .Berkelaar . - 29- 9-.54 Va],kenboslao.n:. 87. - - .::\' 
/449 )il .E .L. 'fan Höe!~~~ ... ~~=-2:::~~ Dl:iguerrestrnat · 132, .. ·· 

Bestuursmededeling. . _ J✓~ 
Het bestuurheeft besloten F.en H,Mesker in de seniorenaf-:, 
deling te laten .uitkoraen. - . . , 
De heren J .Bqrsboom, P .Epskamp, G .Ker.1pertian en Broedei~- Theo..: 
ticus · kunnen zich met dit be sluit, voorzover het 'betreft · 
H.l'~esker,. niet verenigen en hebben in l,;rerband hiermede ·. 
m.i.v. 1.5 november hUJ). fur;iktie als lid ·van c:e Juni.cirènkorn- ··•· 
miosie neergelegd. 
VIEJ:UNG 4.5-.jarig BEST:.J,N. 

Op de valreep heeft de feestko=issie nog enige suggesties . 
gekregen, waardoor er een wijziging is gekomen in het feest
program.,:ia, Of betèr:•een uitbreiding van het feestpr_ogràm
ma, met een. Diner-:Dansant op ~aterdagävcnd 18 dec·err.ter, nan
vang ± •19,-00 uur. _De •kosten hieraan verbonclèn bedragen ca. 
Fl.1.5;-..: per persoon, Dit diner...:da:nsant:kan:sleclits bij .. · 
voldo.emi:e deE:lname' d0órgang vinden. Iëd.e-reen, die hieraan - · 
wenst dêel te nemen, ·gelieve zich. uite·rlijk 1. ,deceri,ber a.s. 
op te geven bij Dhr.J.J.M,Jager, Weimarstraat 67,tel. 
33.21,33. Vele Lensers,zullen zfch·het diner in Hoornwijck _ 
ter gelegenheid van ons 40-jarig _bestaan nog wel herinne-- · 
reri. Wij 'zijn er de.rhalve van overtui-,d, dat de télefoon 
van Jos Jage.r roodgloeiend zai staan. '. · . 
Deer deze plezierîge uitbreiding van de feestelijkheden 
wordt de oudejaarsávond gehouden op vrijdag f7 december,· 
Het 44e Lens-jaar zal dan feestelij.k wor.den. uitgebreid (er 
wordt ook een borreltje geschonken)_, Wij hopen op deze a- .. 
vortcl. vele· oude kennissen te ontmoet e·n, wa~rbi j we ook reke -
nen oude komst van vele oud-leden. 
Om de· feestelijk:heden kompleet te maken ze.l er. op zondag
avond een gezellige avond wprden gehouden in ons. klubge
bouw, er. zal dan ook gedanst kunnen .worden_. 

Uw Feestkornmissie. 
---------. --- . ___ 1920-196.5. . 
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De Ker.st-klaverjasdri ve. 

Wij geloven n:\.1:1t, .. dat dè:-dee.lóemers, die zich._deze eerste 
• aandag op de.azen, .boeren .. ~ninellen hebb~n ,~èirorpen bij 
de volreqd~, o;v,önden ·ver;.si;ek zullen laten cnan. · ::1è opkonst 
en -de sfeër waren perfelct. Tot a.s. Cé\D.tir'lD.[:. öm · 8 ·uur. 
Uit slag-en Van 1 3 ~n ·1,i-~;;;;;;;-196.5. . .. ·. . 
Senioren: Junioren: 
Lens 1·-G;D;l.1 1~2(vr.seh.) D.H.C.1-Lens.1 .5-1 
Gona .5-Lens 7 2-t, · · ··rostdtüven. 1-Lens .2 2-"• 
Lens 9-Ri,jswijk 8 2-2 G.D.S. 31,~Lens 3 '• · · · 2-'~ 
PuDillen: '.{,V.C • .5-Lens .5.. .1-2 
Velo 1-Lens 1 0-6 Oóievaars 2-Lens 6 .B. 0-1 

Zwart Elnuw 3-Lens t,-0 
H.B.S.1-Lens-2" 0-1 Lens 10-Scheveninç.-en 10 2-1 
Lens 3-SO:, 1 7-C. Lens 11-Vrec~enburi::h. 10 -~-2 
Lens 4-G.D.s.,~ 2-2 · ·· 
L . .5 V l , _ Q-. 2 : • V. C . 1 3 - Lens 1 2 · · 2-2 
".ens. ___ e.o ... -+. ·Lerrs--·1}-B.r.r.Q~-(;-; .. -- ------1-"-2..:.1 
Lens 6-R.V.C.4 1-3 
Lens 7-Lens 8 0-4 

· .Stand na 1 O wedst;r:ijc'c:ap~en: · , · 
Send,oren: . 70- 37- 8-2.5 · 82 pt; 197-18.5. 1 :17 
-Junioren ;°',.'..klas: 22- · 8- .5- 9. 21 pt; ·· ·.58..; .59 0.9.5, 

" D~klas: 3.5- 23..:· 1-11 47 nt; t07- 61 - 1. 3~ · 
" C-klas: 44- 27- ·9- 8 63 pt, 1A.5- 70 -1.t;.8. 

Pupillen: 52- 36-10- 6 8ut, 165- 41 1 .,58 
totaal:·... 223-131-33-.59 29.5.pt·.·--r72..:416 1,32 

==--=--=-------------=---------------====---====-==========~: . ' v1:Rr/~. . . ,. . -- ... 

de vacler,: van 
;,:etrcff~n; Wj 
far.ülieleden 
en wensen her: 

- 1'!ij ontvingen bericht van het. overlijden van 
Tinus v ,Zilfhcut. Dit bericht heeft ons zeer 
b et ui c:,en Js'.evr. v. Zil:fhcut, Tinus erï rlë. and e v•e 
cnze inni~e deelneming met dit gr.ote verlies 
yeel sterkte. :Mog;e hij rusten in vrede. . 

- Tot ons f?encegen-izagen wij Hans Brussel we.er ·op cns terrei 
Old soldiers never die ! 

- J .Drost heeft.,zich voor korte tijd aceten terugtrekken. 
Na de kleine operatie, diehi.j meet onclergàc:m, hopen wij 
hem weer spoedig in de wei. aan, te treffen, · -

- Na afloop van c:1.e we,lstrijde.n van,afgelopen zaterdag is een 
portemonnaie aangetroffen, vermoedelijk van een speler 
van P 5. Broeder Thecticus heeft zich er tijdelijk over 

,.. ontfermd. 
Paul Schulten is waarschijnlijk:in •zijn blote body naar 
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huis gegaan af gel.op.en zondag;._ want. z;i. jn ( ? ) . overh!'md hing · 
na afloo,p :VBI!} de wedstrijs:l · Gona 5-Lens 7 nog in het kleed-
1 okaal • . . · . . '. : .... : . . . , . . : 

Paul,' we weten, dat, je veel durft te ,ontz_ienr maar ~en ove:r.:. 
hemd staat. je ·zó' netjes, da;t we je willep· ~anraden il,it ede

le kledingstuk af te halen bi'j Jan Br,ochard; P~e:t. Heinstraat 
.57, alhier •. · · ... : . . . . . . . 

-Paul GuJ,ikers wao zo .on_gelukkig cm vopr cle' v·ierde m·aal·· zijn· 

sleut-elbeen te breken.· Deze. keer niet. opde:r de lat,. maar 
ook het proberen .als veldsp.el.e;r bl.ee_k voor hem ·zeer onge
lukkig. Paul; hopelijk wel .vQor de· laét ste' keer, van harte 
beterschap, . . 
PROGJ;J.'iM;~ SENIOREN V00;1 ZCND:;G 
1 L).; 00 u, .Lens 1-.H •. v .Jlollnnd .1. 
12;00 .u •. Lens 2-Vrecle'nburch 2 
14. 00 u. 'Quick 4-Len's 3 . · . 
12. 00 u. Wip polder 3-Lens 4 - · 

12, 00 u .. T.exas 3-Lens .5 

12. 00 u. Zw .Blauw 3-Lens 6 
f4;30 u. Lens 7-C.W,P,3 
12;00 u. Lens 8-Scheveningen 8 
13.1.5 u. Lens 9-V.C.S:9 
DE OPSTELLINGEN: 

21 NOVEMBER 196.5. 
Veld 1 ,Geb, 1,Lok,6/4. 
Veld. 1 ,Geb .1 ,Lok • .5/3' 
de Sav·ornin Lohmanlaan 
Zuidplantsoeri (bezuiden Nas-

saulaan), Delft. . 
Buurtweg (t/o Duinhorst), 

Wassenaar. · 
Kijkduinsestr.hk.Duinlaan. 
Veld 2,Geb,1,Lok,.5/3 .. 
Veld 2,Geb,2,Lok,.5/3 · 
Veld 2,Geb,2,Lck,-.5/3 -

Lens 1: C.v;d,Bèek·,H,Dietz,W.Hansen,L,Hendrichs,G.Kemperr.ian, 
. M, v, Zilfhout ,._H, Rooduyn,R. Wachr.1an, W. VenderhosjW, v. · 
• Eyden,G.Verhaar.Res, :W,Verheul,G.Halleen (2x ,J,Ras 

, ( 2x) ,Leider; Dhr.B .Houke s ,Grensrechter: J-Linnewee
ver, Samènkomst:1 •. - .uur klubgebouw Hengelolaan, ·. 

Lens 2: G.Halleen (2x)_,A.Thomas
6

J.v.Dijk.,J:v._d.Knaap,H,S_mits
k_am, R._Blok, J ,En~leb~rt, • Looyenstein, J ,Botter, H .P. 
v.d.Spek,J .Ras (2x) .Res. :Nader aan te wijzen.Lei-· 
der :Dhr .L, te 1,1ey. Ssmenkomst: 11. 30 uur Klubgebouw 
Hengclolaan. · . . · · · · · 

Lens 3: I"v.,Sgmóncl, ·W.Verbarel}clsc,R.Roodbol,W.Stóové,H,Kem
per, L.Riemen, C. v ,Baal ,Th.-v. Kleef, J. v ,Klèef ;;Î.. v.d. 
Meyden, N .Drabbe. Res. :/i. ,.Verbarendse . ( 2x), J. veldink 
(2x).Leider: Dhr.Riemen Sr. · · . · 

Lens 4. Th.Suykerbuyk,L.Hansen,J,Meyer,M.Davis,B,Steyn,J. 
Verhaar,F .Burghouwt, P .Burghouwt ,.F ~Wubben,C ,Peeters, 
1:!,,Jacobs,Iles. :Nac).e~· aan te wijzen,. Samenkomst: 11 .-

. uur Klubgebcuw ·Hengel.olaan. · . . 
Lel'ls.5: M.Suykerbuyk,Th.v,Doi:iourg,C.Velcl~nk,H,Ubben,J.v,Dis-



-1 0.5-.. ; sel, J .Riemen, A. v .d .Beek ;L. Janssen, F ,Mesker, . · 
· H.de Sterke,W.Burghouwt.Res. :P,Schu+tEln ,2x). · 

Lens 6 :A. Verbarendse ( 2x), J,Brochàrd, C ,Nieuwénhµizen, ,. 
M;Heerschop, J, v ,Bussel ,G. v ,Bijnén; R. Schlüter, _ 
W .Eykelhof, J .Groen~veld ,G. Jehee, J. V~ldink ( 2x), 

Lens 

· Lens. 

Lens 

Rès.:J;Gulikers,2:x:). · , · · . · 
7 :A,Blok, H. v. Wel zen, D. Taat, A. Klèin Br.eteler, !;'; . 

Schulten (2x),J;Gulikers (2x);N,de Boer,N.N., · · 
J. Hel wig, T .Keet ,R.Gelauff ,Re s. :E. Löwenstein ( 2x). 

8 :J. Frijters, J .Bon, A ,Krol ;H. Naastepad, J. v;Wes- . 
ting, .~. Hoppenbrouwers, ,\. v .Luxemburg,R. Wüstefelçl, 

-- J,Jager.,M.Ooms,: .. ,v.JJuin.Res, :,J,Holt (2x) .Leider/ 
. Grensrechter:H.v.Westing. _·_ : , ..... · . · 
9 :!' • v ;Li7shout 1 F ;B~erhof, i,. P_:1el s, W; v .d_ .Laan,E ;Lö-_ 

.,renstein (2xJ, •. ,Buys,J,Holc. (2x), W.Eggers,,.,v, 
Schie,Z.Jansen,F.Jehee.''tes, :P.F.de Jong,H.Lüling. 

DENK O/s! DE. LEGITIM,'. TIES, 

AFSCHRI'JVINGEN: vóé-r vrijdagavond, 9 uur bij Dhr,G.v,d. 
· . Vel,1.e,Hertenrade 161,tel.36.14,33, 

VOORLOPIG: PROGR:,r,lf.;'. SENIOtlEN VÖOR ZOND!,G 28 NOVEic'BER 1965, 
1t,;- u.Scheveningen 1-Lens 1 1,:.;- u;Lens· 6-O.D,B,5· 

·12;- u;H.B.S.4-i~ns ~ 12;: u.H.M.S.H.6-Lens 0 
14;(,l i.J.;Lens 3 - Was·senaar 3- · 13J;_5u;l\delaafs 5-Lens 8 

__ Jg>_;_~ _u; ~7ns -1:-::: ?-ran_j_epl_ein, __ 4 J_2. - _u_.,N_,_L,.~.!?. .. :-:_),en s._9 _ . ___ .:.. 
12.,- u,RIJSWIJk J-):,ens 5. . . . · . . · 

PROGRi'.!IIBf'l! .. JUNIO:i.EN VOCR ZOND,',G 21 NOVEMBER 19 6 ·• 
1 2; - uur Lens 1 - H. B. S . 1 ; 2, L,. 4, V. 3 

1 ;4.5 uur Lens 2-Den Hoorn 1 G.2,L.6/4,.V.3 
1;·45 uur D.H.L.5 -. Lens ·3 Brassérskàde,Delft. 

·· 3.- uur Lens 8..: S,V.H,1 G.2,L.6/4,V.,3 -
DE OPS'rELLINGEN : . . · 
Lens 1: R;Bruggemans 1J.~roothuizen 1P.Schouten,C·.v;Egmond, 

D. v .d .Steen,"- .Limbeek, J. Heins,, J,, CobbeniF ,c.e Zwart, 
Th,Br.ochard., H.Bràndenburg, Res. : J ;Midde dorp ·( 2x), 
R. Eykelhof·.Leid er :Dhr .A. v ,Gàstel, . 

Lens 2: G. Crama, Th .Bruins, J. Welling., R.de Groot;H. Rothkrans, 
. F. v .Boheemen, F .Straathof, J"Kortèkaç1s ,M;Broeke, 

R.Brandenburg, J .Middeldorp ( 2x) ,Res. :A. Duym.Lei-
dèr: Dhr.P,Epskrunp. · · ' · 

Lens 3: c.ïlervaart, J. v .tl. Za-lm; J. v ,Dissél; R;Blok,G .IJse
branrls, N .Koot, H .Crama, ,\.v. Niel, R,. v:,l1Cker ,H ,Suy- · 
kerbuyk, A.de .Brói.iwer .Rcs. :F .d.e, Winter, J. Janssen. 
Samenkomst:12.45 uur Veluweplein, · 
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[,ens 8: C. Green, H. ;i•~_i?th9f::f ,}. v. él, Ley "G ,_i,te_vens , ;, • J ehee, B;_ •. 

··-;; .è!. Spr.óriJi, B .Epskar,1p, J. Jacob sen, F. v; p. _.Berg,,, ,_)3i·l-:: __ 
. r1.e,beek, C ,Blolc. '2es, :Tlï-. Janssen, J. Holt. Leirler :J)_qr •. p .~ • 

Eoskè.f.ïP ····· . . . 
, .. ~·· . ==~=-::=;-;-;~----.,.·------

l'10G}L"J'!'l','s "JU~lIOR;<_;i1 \:OOR ;.:,;,'i.'E:n:,G 20 1':QVEJ/EB,l 19-65. 
3;3.0 uur Len~,5-l{.D,s.6 _ . . , G.1,L.-6/4,V . .1. -. , --- ---- ···-
3,30 uur Lens ,6-':ïe:citElrl;w,n;tier: 6 G,2,L"5/3,V.,2. 
3; 30 .uuf"Lëifä 7-.D • H .)1 ; :~.K. 3 Q. 2, L. 6 / 4, V.. 3. 
2.15 uur Lens 10-~lassemiaT· ·6·· G.1,L.5/3,V,1 
2.1 . .5 _uq.r Len_s 1.2-:--'.V,C,13. . G.2_,L • .5./3,V,2 
2. 1 57luur ('.E! I<lanl'ns:o' '? 6-Lens 1.3 ,Sc_haa;_)vie§; . 
2.1.5 uur Lens 1,:.-'}uick 16 G-.2,.L •• 6/,~,V.3 
]i:: OP:J·J::;.~LLIFC?:tli;: . . . . . . . . .. . . 
Lens .5: als vo_rir::e vrnek.:.es, :E,Bijsterv.eL.LLei-'.ler:D.hr·.J, 

r ~r 'b· 
0

·r;-. ____.__ · . · · · · · - ~ · 
.co_ s .o ··i• . . • 

Lens. 6 :_ ,, . ~ .,l!erl.o, J. ;Jcho_m~,I-l .• Verheur•d ,,l' ,.v. c'. :.ar, T .Heerschop, -
H. ~,tëvën,s, li:, v. r' ,!'ull, J. Fre:tz, G .(e Ho,on:, J. Webbers, 

· K. v;-v'ëlzer;. ',e_s. : L. Jun5 sthlë.r;e r .Lei c: er: '.)hr. C. v. d .Beek, 
Lens 7: _i--I .Egber-ts ,G ._Dui vesteyn ,J3 .)(oc,l, D. Liistenhouwer, :, . v. _ 

;~ s.sen, H. Cverbc ek ,.B • Ecor ov.eer,, Th. Hoe fng:,;el , J. :le J onrh, _ 
~\ .. Harnbroc.k,;~. v .\JasseL1, T-f.es. :C .Griraber-@·;èn, J .Dlck. 
Leid er :~lhr. ;, • Dlok. . - . 

Lens 10:als v:orip_;e wee', 1;:_et :1:.de. W;i.t_.::~s. :G.v.d.Yel~\e,J.')is-. 
seldcrp •. Le_i <.:er.: :)_hr. P. Hu;i.s. (zie· re_servenro·r•-rar.1i;1a·) • ·· · 

Lens 12_ :I' .• r,_ilt,enbu.rc'!:,? .• ·anders ,E. v .J,ronckh0rst ~B .,ie Vries:i. 
_ !, .Eouchier·, G. Vreclevel;:l, C-. Schal brç,~c)c, ;_ .Hpek, G. Ver-

t ' ' L "' ,-:, t . ) . '{ l .. J D . • ff L . 
vaar .. ,1~.v.c .• e-Y:",J.i..ie e~s •. ::.,_es. :! .:...e .on::;~.1.1 .. ;::.aa • ei-
der: Jhr. G. v. rl. Velde· ( zie re serveprogr.uwr,ia) • · , 

Lens 1 3 :?·.Bës, H. v. Berlo, H. v. Do1;1bur,;, J. Keetman:, F .'..:e Kleyn, C-.-v. 
D-eel-en, W;En;;:lebert, ,L.cle_ Wolf, P ~1}lein Bretel.er, D. v. 
Gorkum, P. v .Doe.veren. Res. -:R.Bo_gisch. Leièer :Dhr. J. v. 
d. Y:naap. :',amen komst: 1 • 45· uur Henio;elolnan hoek. Loeve
steinlaan \ zie reserveprcgramrna Î. · · - . - - - -~ - .. 

L 1 ' " 1 n k J 1 V · · ~ ·t n S h l · '' D ens ·.:r:t.J.V.CL,.or~9 , .c.e r1es,a.l48l z,vi'. C O_-cens,.1 .V, Cffi-
burg, H. Danke rs, P .F .;:le He,an, N .~:e Vries, F .Klink, H. 
Rientjes,C.J .Groen·.Res. :E~(1e Groct·,J,;,sselman,1ei
der:Jhr,W.de Hilster. 

PJ0G,1..T'i. ,. PUPILLEN voo:t '.:l:,TE::m;,G 20 NC-V:1; BEH 196.5. 
1.30uurLensP1-VeloP1 ·G.1;·L.6/4,V.1 , 
1 .3 0· uur Kranenbm·g .P 1-Lens P 2 Kijkduinsestraat 
1.30· uur Lens?· 3- -Celeritas P 2 G.2,L.5/3,V.2 ·· 
1 •. 30 .. u= .Crcmvliet P. 2-Lens. P. 4 :. Ilederi.jkerstraat _ 
1.30 uur Lens P .5-V.8.S.P 3 G.2,L.6/4,V.3 _ 

Lens P 6- vrij 
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1. 30 uur Duincloro S.V. P 3-Lens ? 7 Ockenburgh. • 
DE OPSTELLIN(!l~Jll:. 
Lens P 1: als vorige week.Res,:P.van Wïjk.Lei1er:Dhr. W.Stapel: . --.- . 
Lens P 2: F._Teunissen,C.Blom,H.v.Dam,Th.v • .Rijn,P.Hey

nen, H~Wouters, H .Pechler, H ,de· Zwart ;T ,ile Winter, 
Pc. v .,L Horst ,G. Cólpa ,Res. :J. v .cl .Enc',é ,Leid er·: 
Dhr.G.Kemperman,'.:Jamenkciiiîst :12.·~5 -uur Hent;elo-. 
laan hoek Ley,reg. . . · Lens P 3: D.r1e Haas,L.v,d.Meer,P.v.cl..Steen,C.},bspoel,W.v. · 
d. Har.1,F. Vee ren, G. v .Deelen, L. Cazander, J ,Hel ven
steyn ,-Th. v. cl • :,ar-:èweg, C • v ,('.. l.ardweg. }.es. : R. lei clm , · 
J.v.Rcssum.Leicler:Dhr,G.v.cl,Steen, :, . . 

Lens ? 1,: G. Visser, P. Vèrschoor, C .-Lustenhouwer ,r-;.Delsasso, 
H" J[l.nm2at, R .. :~ sseJ_raan, R .c1. e Vries, E. VerSchéor :t 11. 
I!eershoek, R. Straatman, G .-y. :.rrlenne; Res. :H ;v. :,n- ...... . 
c'.el, R. v. c1 • Steen. Leir:-er: '.)hr', J ,Smit. Samenkomst: • 
1 • - uur hoofclinganr, ,,JJO-terrein.· 

Lcms. P 5:. ;,. CastonmiJJ.e r, R. v-, Nunspeet, R. Wüstefeld, P. Wóu-
. ters,l', 0'e Wolf.,;,,11orst,E.Bocms,n.Hoe.t'n"e;"l ,L.Vci-

spaanè.onk, P. Wilmer, :,.Janscen. "Ze_~:11.Gcedhuis, 
H.Stré'.Yer.Leicler:Br. Thooticus .. 

Lens P 7: G •. Lel5.eveld,,t.v.rl.T.Ply,H.de Vroege,:qHilèerink, 
··G. Ba l_dcer, J .~~~ei jers, J. TJoj n, tl .'.Bom, H .• SV"Taanenburg., 
F. Sneoiers, E. v ,d-.Hoefen. Wi js-ar<l. Res. : R. v."' .. 1,oos., 
J .Post .Bamènkomst :12-. 45 uur ingang Lens-t-er:rein. 

:c'CTZNTIE, JUNIOt;E11; Ell' PUPILLEN ! . , 
:.FSCB':lîJVîNriEN: véér vrijc'.agavond_ 7. 3_0 uur nap ~lh'r;/;;:ván 

G0.stel,Tcmatenstraat 166,tel.33.99,00 (te
lefonisch allcen'vrijdagavon~ tussen 6.30 en·7.30 uur) •..... :. . ... · .... 

Nr:;:T-CPKOr-'Ef: het niet-opkomen van. ff. v .-:,c·ker bleek een al
leszins acèeptabele oor:°e.nk te j1.e1Jb!9n•, zo
dat zijn resèrvebeurten .vervullen • . rv;:. TE .n :.:.1 FITG IFTE : Dhr. i~; v; Gast el • ' ' . 

'1ESE?cVE?ROGH:J-'.r,'.;',: Im!ien zaterdag onze velden, zijn afge
keurc1. ,--·is er in el.e zaal Marte·rrade 14 het 
volgend-e reserveprogral!llY,9. : :-- · .. 

2.- uur: Lens i2 ··+ R.Eos;R.Bo!'=isch,R.v.l}?rlo,n.::e Wolf; 3. 30 uur: Lens 1. O + ,, ~ Hambrook, G. v. cl. Velde, J .1Ji sseldorp. 
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Van Doel tot Doel (Senioren), 
Lens 1: De toestand v:~n. het terrein ma.akte een interèssan-

.•. . te wedstrijd helaas onmogelijk. Het werd ,.,el een 

prettig duel, mnar het was te riskant om zich volledig · 

. te geven. Wil Venderbcs zorgde na een solo-a.ktie · voor èèn 

bekeken doelpunt. Je enige spele r.s, die zich deze wed" 
strijd wel ë:eheel gaven, waren qp.ze· doelman Guido Ha.lleen 
~n van ~1.er (.;eer van G .J .;, • Het zeer goede timen van cnze 
kee:Jer · bracht reddin? ip enkele gevaarlijke situaties. 
Mi,1c)enyoQr van_ µer·Jciecr nam beide G . .D .;, • doelpunten voor 
zijn rekening. - ..... · ·-·-· 

Lens 7:. is er in r,eslaafd, op het· bikkelharde Gona.velcl, 
.... , dé eerste· overwinninJ te behalen in deze !competi

tie. Gcna openc'.e c1e sccre, maar Lens wist dcor goed door
zetten spceclig daarna de gelijkmaker in de touwen te ,irer

ken: 1-1. Vooral in de eerste akte was Gona beslist cte· 
betere ploeg, maar goed ver,lediren. voorkwam onheil. Na de 

rust kwam Lens uit de verdrukkinr:, wat resulteerde in een 
tweede doelpunt. Gcna ki/lam echter weer naast Lens, man.r 
onze jongens vochte".1 hierna sterk terug en beslisten de 
wedstrijd docr kort achter. elkaar twee keer raak t~ 
schieten. 
Lens 9: had op het moeilijk bespeelbare veld evenveel· 

moeite als Rijswijk, zodat de punten ook· eerlijk 
werden verdeeld. Lens had direkt h.et initiatief, wat re
sulteerde in een doelpunt. De r:roenzwarten sloegen echter 
nor: voer rust met 2 treffers zeer hard terug. Na de thee 
was alles Lens, wat de klok slceg. Een penalty werd ge
stopt, maar tenslotte zag Lou Janssen toch kans de gelijk
m2ker in te schi.eten. ;-Je tijd bleek daarna te kort om de 
winst te ~rijpen. ___________ _ 

Van Doel tot Joel' (Junioren). 
Lens 2: behaalde haar eerste overwinninf;. Er werd bijzon

der konstruktief voetbal r~espeeld. De Lens-spe-

• lers verdienen alle lof voor hun korrekte houding, dat in 
tegenstelling tot de onsympathieke tegenstander. · 
Lens 6: moest in de eerste helft alle zeilen bijzetten om 

de Ooievnars van zich af te houc:en, w1:!t uit stekend 
lukte. Na rust was Lens veelal sterker, maar eerst 10 mi
nut en voor t i je\ kon v.d. Veld. e Lens naar de verdiende ov er
winning schieten. 
Lens 5: wist wederom twee punten te behalen. Ben moeizame 

o'(;erwinning in è.e uitwedstrijè. tegen R.V .c. I-';en 
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wist zich slecht aan te passenáan-iJ.e·terreinomstandig-···· 
heden. Geen enkele speler kwam boven d,e middelmaat·,behal
ve keeper Wim Kouwenhoven, die enkele fraaie saves ver-richtte. · · · 
Lens 3 _heeft Óp G.D.S. een gc-eclecverwinningweten te be-

. werkstelli/:,;en. De score verliep uiterst rerelmatig 
en, zoa],s r--eze;yrl, ten gunste van Lens. 
Een verdiende cverwinnîng van het· 1.;erde · door beter voet
bal· en een p-roter aanpassingsvermogen. 

Vervolç vnn SS~J L1r2/;. WfilW-. 
Dit, systeem heeft zich al jaren gehandhaafd ·en zai: dat 
o. i; ook nov· ja ren blijven cl een. Bent U nieuwsgierig ? 
nat ifl het systeem van hét _onblusbare enthousiasme, 
van vollecl.ipe inzet (trainin[) en teamgeest. Heeft U dit al eens ge'Jrcbeer-.l? ____________ · 

. ·· ... · . · Kiespijn., 
Er lopen in onze vereniging .hela as nop mensen rond, tl.ie 
rle nare. r;ewoont0 hebben op <le meest cnseleren moment en 
niet cp het w0dstrijc:-appèl te verschijnen. Evenals en
kele fir:uren, r:i e ;:\ls het K .N .Ï'li •. I. in De Bilt. ee_n depres
sie vocir spelt, hun voetbalplunje bij voorbc:w.t in c1 e ke.st 

· 1aten '. lin:pen en cle elftal seJ.-..retari s opbellen om te· zeg-· · 
pen, dat ze ziek zijn. . , . 
Wij hebben. er weinig hoop op, dp.t c1eze figuren hun leven 
uit eigen beweging aulleri beteren. Hier li ·,•t dan ook één 
werkterrein voor de klubbestuurcleren. Zij moeten de slap
pe. br.ced8rs help0n hun leven te beteren door hun namen on
verwijlcl. van de ledenlijst te schrappen, We kt.umen ze mis
sen als kiespijn. Gezj_en het f0it, (1.0.t cl_e hierboven bescm·e 
ven euvels nog herhaaldelijk ·voorkomen, :2:ou het vermceclen 
kunnen rijzen, dat men tot op.' he.è.e.n "te -1anKmoedig optreedt 
tegen ~-e_ze ._ongewenste fii-,unm. , · · : · 
t,ls plómherei,J. niet me er helpt, moeten rotte kiezen worden 
getrokken,-· · · 

-o-o-c-0-0-0-o-c-o-
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------------~---------------------- -----------------==---= 

Wo: 
Do: 
Vr: 

;",GEND,'.. 
24 nov: Senioren-,Junioren- ën Pupillentra~riing. 

2.5 nov: Juniorentraining. 
26 nov: Seniorentraining; Utopia-bijeenkomst ('zie el-' 

· ders in de Revue) ; 

Za: 27 nov: Jun :.5, 6, 7, 1 0, 12, 1 3, 14; Pup .1 t /m 7; 

Zo: 28 nov: Sen: .1t/m 9; Jun: 1,2,3, 

Jl'ia: 29 nov: Klubavond! Klaverjasdrive(3e ronde); Junioren-

Di: 30 nov: Juniorentraining. (training. 

Wo: 1 · ·· 1tec·:--· §enioren-, Junioren- en Pupillentraining, 

Za: ~r .dec: Sint Nicolaasfeest Pupillen. 

17, 18 en 19 december: Grootse feestelijkheden ter geleg·en

heid van het 45- iarig be staan van 
Lenig en Snel, 

-- - - -- . --- .--- - - - -------- ---- -------- --- ,· 

E~n aanvoerdér moet niet het hoogste, maar het laatste 

woord hebben. 
----------------------------- ·-----------------------------

TELE-LENS. 

"Wa'4 een dunne Lens-revue, deze .week" •• , •• Dat heeft U 

goed. gezien, want U zult in deze Lens-revue slechts de 

allernoodzakelijkste mededelingen vinden. Wij hebben ge

meend de harden.erkers, die week in week uit met de tech

nische verzorging ( stencils typen, .ste11.cils afdraaien, bla-. 

den youwen etc.) zijn belast, de gelegenhe.ic). te geven even. 

op aqem te komen. _ . 

Men vtndt het over het algemeen vanzelfsprekend; dat de 

Lens-revue in de brievenbus wordt gestopt,- maar men ver

geet, dat er heel wat werk is verricht, voordat het zover 

is. Dit werk wordt door een aantal mensen belangeloos ver

richt. En nierrand komt .op de .gedaohte om ook eens de han

den uit de mouwen te steken om deze stille harde werkers 

eens wat rust te gunnen. Integendeel, als er een beroep 

op iemand wordt gedaan,· dan heeft men het te druk. 

Wij gunnen de werkers deze rust van harte, U ook? 

\· 
\ . 
\, 

\ 
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OFFICI'fäL. 

In Ballotage: 
No • .52/2 P,C.M.Koper - 21-12-.5.5 Ruimzicht 176 

.53/2 I .W .Q .Koper 22-1- .57 · 'Ruimzicht 176 

.54/2 C.C.vari Hulst 18-9- .53 Wolweversgearde 309 

.5.5/1 : .. Nawee · 1.5- .5-42 Meidoornstraat 114 

.56/1 W.H.Veelbehr 11-7- 46 Honga.renburg .5.59 
Ki èuwe 1eden: · 

~No;4,50 J.E.van der Kley 
- Jl'.o.4.51 ·i"J .Hcefnap-el 

Bestuursrr.ededeling: . 

Frambozenstraat· 4.5 
Laan :v.Poot 370 

De werkzaamheden van 'de Juniorenkonimissie word.en rà.i.v. 
1.5.. november vocrti:rezet docir de heren :,.Hoefnagel, J. van 
der Kley en ·.G. van der Steen. · 

Herman KeP1per geeft \net r,:rote blijdschap kennis van de 
geboorte van zoontje Martin. 
Wij -feliciter..en de .. .familie Kemper van harte en hopen, 
dat r::artin dezelfde voetbal sporen .. zal. gaan verdienen 
als vader Herman of r.lisschien wel -als -oom Pe:ter. •··· 

Utopia-bi ieenkomst. 

In ve:rba~~l met eei1 .iiitere.ssante ont;wikkeling in c1e Uto
pia-sfeer, doen wij een drinr;:end bercep op alle spelers, 
die van deze roemruchte kombinatie C'.eel uit maakten of 
nu maken, vrij,.:a,-·avom: 26 november a.s. samen te komen 
in Café Hierck, ;,peldoornselaan. _ 
rfocht U beslist verhinderd zijn, belt U clan 60.06.74 
vrijiil:agavond tussen half tien en elf uur. 
Dit keer zal niet alleen een taktische bespreking wor
rl.en p:ehouclen, doch ook een geheel ander onderwerp aan 
de orde komen. 

SPORTTOTO. 
• 

Mist, sneeuw, regen, ijzel en vorst brachten ons reeds 
op 21 noirer,,ber een voetballoze zondag. · Uw snode plannen 
om op deze dag de dubbele Toto-ton te veroveren, zag U 
helaas in rook opgaan. _ -
Het programma is _in zijn geheel verschoven naar 28 novem
ber a.s. DegeJJen, die om rle een of andere rec~en hun fcr
mulièr No,14 en Drie in Een No.6 nog niet hebben ingele
verd, kunnen dit alsnog doen. Bovendien komt thans ook 

• 
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nog de eerste Reserve-prijs\rraag aan bod; De wedstri j'.'.en, 
die hiervoor. in aal'.)lllerking komen, hebben wij in de juiste 

volgorde onderaan óp deze circulaire vermeld. Dit ho"l!,dt 
dus in, dat U a.s. zon(!ag zelfs 3 x l-!Fl.100.000 1 -- in de 
waGhtkunt slepen, nl. met·Toto 14; Drie_.;in Een Ko.6 en de 
1ste Reserve-prijsvraag, gebaseerd op çutt~nl~dse w~d
stri jden. · 

Grijpt ·deze·kans l1us- me-t, beide hancl.en.:nal'l. .. !. .:· .. 

Indien het.weer verc:er.niet aJ.s,spelbreter zàJ: optrec:·en; 
zullen ::~e Toto's als volg'!? worden.afgewerkt •. -: · ·. -

To.to 1t, . . . ) alle:op .27i2B hcvembêr, .·· 

2rie in_ 1:e17- _Nö.~ C. ··• l wàäriöor tot en'.r.:et ~rijc:aç; voor 
,,ese:ve-pri J ~V:•~~s. 1 · a:).le drie ·c.:e, fÓn:n:r:l;'i.ererr ;nog. in-

. Toto 15~4/5 decembèr· lever:i.J)g_1;10t;etijk is. · ." .· · · ·· ·· 
Toto J 6.= 11 /12 december. · · · 

Îivedstrijd~11 behorende bij· 1 ste.Resè;v.è;,..prijsvraag te ver-
s-oel•0n o::i 27 /28 nover.1ber 1965. · . • · · 
1. Liverpool ~ Burnley 
2. ·1eeas· '- r:anchêster·Unitèd. 
3 - e! ] 1 . l ~ . "" 7 . • 

• ,.,unaer anc. - .. rsenw. ... , 
4. Tottenham -·Stoke City· 
5. ~~tton Villa Chelsea 
6·. Leice'st·er - West Eromwïch 
7. F .C .Luik :.. Beerschot• : '. .. 
8; F.C.Brugge - Lier~e S~K. 
9.· Eeeringen · · -· Standard · 
O. S'tuttfart ' · - Eayern l:ünchen 
1 • F. C. Köln· -· Bo·;-ussi./). · Dortüiuntl 
2. :';eïder.echter S. V·. ::. HD.inburger S.V •. 
3. '. S-chal'.ke 04 Hannover ·· 

4, JCaisersÏauterh · - Kürµberg .. 
5 • Tilleur .- .st • Truiclep .. · 

,T'l'ENTIE:. Het in 'Uw be-zit zijn·de·. îorinulie-r No .15 velieve 
U dus_ vast te houclen. en is 1 zo.als de. ,zaken er 
tlians ·voorstaan, a·an de- beurt· ·op 4 en 5 deceraber 

· ·. 196_5. .· · · · -· T·ot'o-S-ekr~t~ri;at: 

'ROGR.:Jf11l, SENIO,tEN VOÖR ZOND,,G 2 B. NOVl':]V;BE;~ 19 65. 
4, 00 u, Lens 1.-H. v .Holland .1 Vel.cl ,1 , Geb .1 , Lok. 6/ 4' 
2-.00 u. Le.ns. 2-Vrede.nb.ur,ch 2 V:eld J ,G,eb .• 1,'Lo)<.5./3' 
4. 00 u, Quick 4-Lens 3 ··:. . de Savornin Lohma.Î'.llaan. . . . . . 
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12. oo. u. Wippolder 3-Lens 4 Zu,idplantso.en(bezuiden Nas-

12.00 u. T~xas 3-Lens 5 
saulaan) 1 Delft. . . 

Buurtweg l t / o D.uinhorst) , 
Wà.ssenaar. 

12; 00 u. Zw:.Blauw J::tens 6 
14;30 u-. Lens 7-C.W.P.3 

Ki jkduinse st,r~hk. Duinlaan. • 
Veld 2,Geb.1,Lok;5/3. 
Veld 2,Geb.2,Lok.5/3. · 12;co u, Lens 8-Scheveningen 8 

13.15 u. Lens 9-V.C.S.9 
DE OPSTELLINGEN : 

Veld 2,Geb.2,Lok.5/3 

Lens 1-: C. v ;d. Béek, H.Dietz, J. v _-Dijk, L .H0r.drichs, G. Kecper
màn ,M. v. Zilfhout ,H.Rood~yn, R ,Wachmar_i \W. Venderbcs, 
H,llaket,G.Verhaar .• Res. :u.Halleen (2x ,J,Ras (2x). 
Leider: Dhr.R.. Houkes.Grensrechter: J .Linneweev.er. 
Samenkomst:1.- uur Klubgebouw Hengèlólaan. 

L0ns 2: G,Ho.lle0n (2x) ,A.Tholilé:s,R.Blok,J.v;c:.,Knaap,H,Smits
kam, W. Verheul, N; N., G ,Looyenstein, J ,Botter, H, P. v .cl. 
Spek.,J .Ras ( 2x) .Res, :Nader aan te wijzen.Leider: 
Dhr.,L.te Mey .• Samenkomst:11.30 uur Klubgebomv Hen-
~lola@. · 

Lens 3: Ii .• v. Egmond, W. Vèrbarendse, G .Rooclbol, W,Stcové ,H ,Kern-' 
per,L.Riémen,C,v.Baál,1'h,v.Kleef,J.v,Kleof,J.Eng
lebert,N.Drabbe; R0s. ::, • Verbarendse ( 2x), J. Veldink · 
(2x).Leider:Dhr;Riemen Sr. · ·' 

Lens 4: Th. Suykérbuyk, L. Han sen, J .È~eyer ,r,~. Davis ,B ,Steyn, J. 
Verhaar, F,Burghóuwt 1 P.Burghouwt, F. l,\Tubben; C. Peeters, · 
H,Jacobs,Res. :N.cle üruyter,Samenkomst :11.-'7 uur · 
Klubgebouw Hengelolaan, · 

Lens 5: .M. Suykerbuyk, Th. v ;nqmburg, C. Veldink, H; Ubben;,'c ;v ;d, 
Meyc:en, J ;Riemen, J. Witting, L .'Janssen 1F .Méske r, H .de 
Sterke, W. Burghouwt ;Ré s. : P. Sc_hul ten l 2x) • . 

Lens 6: A. Verbarendse ( 2x),, J .Brochard,C ,Niouwenhuizen;III; 
Heer schop, J. ,j .Bussel, J ;v. Di s.sel, R. Schlüter ,;~.v.d. 
Béek,J.de Boer;G.Jehee,J.Veldink (2x).l1es. :T.Keët. 

Lens 7: G.v.Bijnen,H.v.Welzen,D.Taat,l,,Klein Breteler,P. 
Séhulten ( 2x), J .Gulikers, N ,de ·Boer, J .Groeneveld ; .. 
J.,Helwig, W ,Eykelhof, R .Gelauff .Hes. :E .Löwenstein 
(2x). · · · -- · · · 

Lens 8: J.Frijters,J,Bom,A;Krol,H.i'Jao.stepad;J.v.Westing, 
ii :Hoppenbróuwers, /,. v ,Luxemburg,R.Wüstefeld, J. Jager, 

. JvI; Ooms ,A.v. Duin,Res, :Z. J?,nseg,.Leider/Grensrechter: 
H;v.Westing. .· ..... · __ , _ .. .. · · · 

Lens 9: J, ,Blok,,F .Bier.hof ,A.Poels, W. v ,d. Lo.an,E .Löwenstè:in · . 
( 2x), A .Buys, J ~Holt, W .Eggers ,{,.v. Schie ,D. v .Lieshout, . 
F. Jehee. Res .• :P .F .de Jong, H .Lüling. 
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~NK Oi.\I DE LEGITIIyl',TI}::S. '. 

~SCHRIJVINGEN: véé--ç vrijdag:avond; 9 uur bij Dhr.G.v,d, 

· · ···· · Velde,I·lertenrade · 161 tel, 36.14. 33. 

JORLOPIG Fnom-1:,I'.Jl{,'; SENIOHEN. voca ZO!r:J,',,G DECE)i_FEH. 1 6 
T,- u,,Schevenin~en.1-Lens 1 14,- u.Lens. -0.D.B,5. 

2.- u; H.B.S.4~Lens.2 .12~- u.H.M.S.H.6-Lens 7 
!,.,- u; Lens 3-Wassenaar 3 . 13,45u.:,delo.ars 5-Lens 8 
2.- u. Lens 4-0ranjeplein 4 12,- µ.i"~L.-~J.5- Lens 9 
2.- u, hijswijk 5-Lens 5 

ROG>l:,1-J.I:. JUi'GCrJi:l'J VOOR ZOi'E':,G· 28 l'JOVEI:;B;.;i( 196 • 

2 • - uur Lens 1 - H . B • S. 1 . · G. 2 ,-1. 4, V ~ 3 · 
;t,5 uur Leh:;,· 2-len Hoorn 1 ·G,2,1.6/·~,v;5 · 
,t,5:-uur D.II.L.5-Lens 3 E:rasserskade,Jelft. 

:S OP.ST:'.LLINGEN: . 
ens 1 H.Eruggemans, J .Groothuiz-en, i'. SohÓuten, C. v:Egr.,ond, 

j). v. cl. Steen, i" Limbeek, J. Hein;,, J. Çopb en, F. t~e Zwart, 
Th,Brocharl, H .Bran,lenbur@:,ïles. :J ,i'fiidc!eldorp ( 2x), 

R.Eykelhof.Leider: :Jbr,i •. v.Gastel, . 

,en s 2: G .Crama, Th.Bruins, J • :!~lli~g;.'1-•~e Grpo~,, H.rtothkrans, 
F, v. Boheeiaen, F. Straa,,hof, "• Kor!-'ekaas, 1.. Broeke, R •. 

. Bramlenburg, J. rtiddeldorp ( 2x) . Hes. : :,. Tluym. Leid er: " 

· ·Dhr. P .Epskamp. . ' 
,ens 3: C.Vervaart,J,v,d.Zalr,,,J,v.Jissel,·.1.Blok,G.IJse-

b :1 ~ » Y ·t '' C ' N . 1 R . 1 H 3 ·k ranr ci,1'i,AOC ,r.1.. rama, ...... v. ,1e ,1 .v .. .<.,.C.tcer, .... uy er-
buyk,[.,de Brouwer.'.les. :F•.de Winter,J .Janssen • .:Ja

i;1enkomst: 12.ff5 uur Veluweplein. 

'ROGR,.iljj'[);, JUNIDREi': VOC1R z:.TE:1;:i;,G' 27 196 • 

i. 30 uur 
5; 30 uur 
s. 30 uur 
! • 15 uur 

1. 1 5 uur 
~. 15 uur 
~, 15 uur 

Lens 5 - H.B.S. 
I,ens 6 - Westerkwartier 
Lens 7 - iiHB'l.v3. ,J..J •• ).; •• _}._.• 

Lens 1 0-Wassenaar 6 
Len·s 1 1 vrij, zie ant~ere 

Lens· 1 2-R. v-. c·. 1 3 
de Flamingo's 6-Lens 1 3 
Leris ·1 i~ - 'Quiok 16 . 

6 
G.1,1; 4,V.1 
G,2,L.5/3,V,2 
G,2,L.6/4,V,3. 
G.1 ,L.5/3, V .1 

elftallen en reserve
(programma 

G.2,L.5/3,V.2 
Schaapweg · 
G·. 2· 1 L. 6 / 4 1 V, 3 

)Ji CPSTEL:LINGEN :. 
l.ens 5: · als bekend. Res.. : J .Bijst.erveld .L.eider :Dhr:. J .Bors

bc cm. 
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Lens 6 : R. v. Berl o, J. Schouw, H. Verheugd, P ,V, çl_,i,fl-:r, T. Heer~ 

· h H ''t · ,; l ,C 11 J F t G c] H 1 . se ~P, .0 evens,.n .• v.c~ . .i.•.i.U _, • re z, .:,. .. e oogc.,. 
J, lJeb]Jer:3, K .• v. Velzen .Res. : L. Jungschlä-ger ,-Leid er: 
Db.r.C.v.d,Béek, · 

Lens . 7: · tl.Egbert s, G. D.ui:11.esteyn, B .K.90]__, B. Lust_eph~u1,er,. 
f,; v ,Es-sen, H. Overbeek ,D. Hoogeveen, Th, Hoei'nagel., 
J .r\ e J onQ;h, ,~ .Hambrc-ck, il.; v, Wassem. Jes. :.C .Grimber-
['.en, J .Blek. Leid€r :Dhr.:,. Blok. - . . . 

Lens 1 0 :als bekené: ·(net- 1:-'l,c:1€ Wit) .Res. :G. v. cl. Velde, J • .Dis-. 
1 1 L · 1 Jh ·.-, " . se. c.orp •. e7G..er:.-...... r •. t .nuis. ___ .. _" ... _ . . ~. 

Lens 1 2 : i:' .Vi_J.tenburp-, ï' .:-·:anders, E.v. EronCkh,rst ;n: r'.Êi Vries·, 
r T1 h ·· - G 1[ "1 · l'' C S h lb · · 1 · •.r · k G 11 '. ü,Louc ier,.- •. re ._ev_e _.,., , c a rce(,:!s,.i.oe ; -,.ver-

.,_ • l 1· -, D t r• •1· l . J F •• ff . van.rv, ..... v.c~.• _ey,h..le ers.~:.i.i . .:...e ong, 1 • .ttq._a . • · 
Lei:.l.er:Tlhr.G.v.<l.Velrfe. (zie reserveproi!rD.17l!'.1a). 

L 1 3 ·R D H B 1 H " ,., J K t··· - · '?- ,. t1 · ens .. 1 .-,os, ,v. er o,., .• v.,.1O.::nvurg, •. ee_im11,.~.•-~,.e ., __ eyn, 
C; v; ')eelen, W ;Englebert, H.c1e ·uolf, P .I~lein Bret:3lc:r; 
B. -v. Gorkum, P; v ;-;)oevcren .Re s. :.R .Bozris ch,?. F. cèe Haan. 
Leiner :Dhr. J. v .d .Kna-ap,3m:1enko:;ist: 1 • 45. uur Henge-

. lole.an hoek· Loeve&teinlaan. ( z:i,e .reservepr.or-rar:ir.m l. 
Lens 1 ~- :f,;. v. cl .Broek, J. 01 e -Vr:ies, :, .Fei tz,\'v,.Scholt en s.,?. v. 

· Domburg, H .i'Janr,ie r>s, R. v. 0 .•. r:0cr, N / e Vries, F .Klink, 
. E,de -Groot·,c.J.Grcen.Tles, :E.:Uentjes.Leir'.er:Dhr." · 

...... J ,v: e H:i:lste r .. · 

PHOGR:,nc:. ·PUi°ILLEr, VCCR z::rE.n:,G 27 lJOVE'.'.'E:.,J 1965. 
1.30 uur ·Lens 1' 1·-Vel-o P 1- • , G.1,L.6/.4,V.1 · -
1.30 uur Kranenburg P 1-Lens :p 2. Kijkduinsostraat 
1 ;30 uur Lens P 3-Celeritas P 3 G.2,L.5/3,V.2 
1 • 31.- uur Crmr.vliet P 2-1.ens. P.~ •... t1ec:e_r:i_.jkerstr-ää~ 
1 • 3 O uur 4ens P 5-V. C.S. P 3 G. 2, L. 6 / 4, V. 3 
1.30 uur ff.B.S. P 3-Len:s i' 6(vrien::',sch.) Hou-trust- .. 
1. 30 uur :-iuin4oriJ :s ;v; P 3-Lens P 7 Ockenburr,h 

')E CPSTELLINGfü\'.: 
Lens P 1: Th.Doóms,F.:iisseldcrp,T.Junp:schlä,2;er,G.Tromme

len, C .Dloks, C. Sta:;iel, P. Verhèesen,D. Klein Bre-
t 1 'l' ·' 1 . h ' . P l' . l J "' . · L . ,1 - • E;l er,-,"'?ss:c.i ,arc,Jo,., •. ,oo,e, ,V:i-lJn. ei.,er. 
'1hr. W. Sta,1el. · ( zie . reserve.:.prc•r;rar:rr;'!a) • 

Lens P 2: F ,Teuni~sËm,C.Blom,H.v .TJàr:i, Th.v_.Rijn,?,Heynen, 
R ' • · t · · ·T'! ' hl ·, · d H t m · 1 T,T • t .~~!ou ers,r: .,;. êc_ er,h .. v .. ~ors ; 1.-ce ·i•Yln er, 
H .c:e Zwart, G .Col pa .Res. : J. v. d .Emle. Lei:,er:_Dhr. 

·G.Kempe.rmal'l. Sanenkomst:· 12.45.uur Hengelo:l.aan· 
_hoek Leyweg ( zie reserve-prorram,::a).. · · 
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en s 11 3: B,de Haas,L.v.c1..ï,foer,?.v.d.Steen,C.,~bspc·e1,W •. 

v. cL Han, F. Vee ren, G. v. :leelen, L. Cazander, l1. Hel ven-
~ "'h d . 4 C r1 • 1 • ' R " ' k SGeyn,1 ,.v •. 11ari..;.weg, .v.d.uélrc..w-eg.üeS.:.1,,.l•1lC a. 

Leiéi er :Dhr.G. v .cl .Steen. · 
ens i' L;-: C.Visser,ï'.Verschoor,C·.Lustenhouwer,I-1.Delsasso, 

H. Janr.mat, P. v. i'>Jijk, R.c'.e Vries, E. Verschcor, R. 
Meershoek, R. 3traatinan,G. v .:,re.enne. :les. :G. Schnei
cler, P .Steffen.Leider :Dhr. J .Smit ,Sa:,-,enkor.i.st: 1 .
uur hoofdinfang /,DC-terrein ( zie reserve-pro-

. srarri"ma). . . · 
ens P .5: ;.,c_astenmiller,,1.v.Nunspeet,J .• ï'iüstefeld,F.i'fou

ters,?. c.~e VIJ_olf ,1~~ .Dorst, E .Doo!~is, E. Hoefnagel , L. Ver7" 
spaandonk, i'. Wilmer,;,. Janssen. :{es. :G.Lelieveld, 
H. Swanenber2 .Leider :Br. Theoticus ( zie reserve
proftranm~a ) . -· 

ens l' 6: H. v. :,n·:e1 ·, J·. v. Hos sum, ,'aul Hanilton,H. v.d. Steen, 
H. ·schutte, Pieter Harniltcn, .ë,.Bom, R,Goeclhuys, E.' 
I~acco, 2 .Bo01:1S, H. Straver.Res. : J .Boin, J .ï'c st. 
Samenkomst': 12. t".5 uur Henrrëlolaan h'oek Loevest"ein-.. , . " · _aan. • 

en s :,· 7: J. Kou.wenhoven; :1.. v. cl. Lely', F'. v· .. D's',,;_ :ffilc\ erink, J • 
. !' t- · •• ", P . ' L]. 1 t R •.• " ' 

î1 ,i-;71..-1•TT • ... :. _,!J ,, - .J 2 

,eeu1i1an,c1,.keyers,,1;.r..e ,.J. S er, •• t..e ,roege,,,.v. 
Fari s, F. Snoeijers, P.. v .d .L·oos .,1e·s; ·:C·. v .Bergen He
negouwen, C .Bakker. Sai:;enk"omst: 12 .•~.5. uur Henge-lo-
laan' _hoek Leyweg. · 

' F'SCi-:RIJVn:GE!t: vç,fr vrijdafravoncl 7.30 uur aan d}·,r.;,. van . 
Gastel,Tonatenstraat 166,tel.33.99.00 (te
lefonisch alleen vrijdar:avond tussen 6. 30 · 
en 7 • 30 uur) • · 

ateriaal uit,üfte:. Jhr.;,. v. Gastel. 

at is "re serveproprarn,11a" ? 

nkele mal en is deze week c'.e vraag ge stele:: "Wat is dat 
ou, re·serveprogramma? " En inderdaad, dat hádden we ,,;,eker 
oor de nieuwe leden, wel even mogen uitleggen. Bij deze 
an. In de winterperiode kan het zijn, dat de wedstrijden 
eken achter elkaar niet doorgµan. Er is dan een extra 
r-ogramma, dat in <le plaats van c:e ..,fedstrijc:en komt, als 
e velden zijn afgekeurd. 
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Dit kan bestaan uit zaaltraininp,zaalvoetbal.(en voor dé 

ouderen eventueel volleybal·),· waarvoor· we twee gymnastiek

zalen ter· beschikking.hebben,· in de jll'Jarterrade.-en in de 

He'rschelstraat- ·( zijstIT'.at· van- de Weimarstraat). Ook zijn 

we van plan in ons klubgeborn, elftalmiddagen te. organi

seren, waar àllerhande geze'l.schapsspelen gedaan kunnen 

worden·, naar gelang de leeftijd. · 
Het_ reserve-programma is• nuoit verplicht, je behoeft er 

dus bok-niet-voor af te· schri·jvè.n.Voor het reserveprogram

ma in de gynzalen moet je aitïjc! sportkleding r:'leebrengèn 

(ook_gyr.1schoenen) en je r.1oet c1.aar 10 minut-en véér tijd aan 

wezig zïjn•. Sor.1s is er een punt· van samenko!'lst ,maar je mag 

dan ook rechtstre·eks naar è:e zaal· gaan. 
leze.~ week is er nog alleen re-serve::,rograr:1ma in de gymzalen 

en wel · · 
In dè zaal l''.arterrade 14 (leider dhr.A.v.Gastel): 
Or.i 1.30 ui.Jr Lens P 1 + Th.v,Rijn,T.de- Winter,H.de Zwart, 

G.Col1Ja. · 
or.i 3,15· uur: ••••. -.-.. · E.v.Drónckhorst,F,Cobben;J.!iissel

dorp,L.Egberts, ... . · ... ?·.de Haan,;. •.Pi. •• !, P:I:I~EJ; 
r.eria : ••••••• · 11.. Hoefnagel,;,. Hoek,,\. Hop, H. ,:c 
Jon·g,H.Lie·ffering,F .Raaff ,C ,Schrover •••• ! ••• 

G. v. d'. Velde. · · . . 

In (1.e za2.l l·forscn-elst·raàt :· · · 
Om 2. - uur :L<ms P t- + G. Schneider, ,·. Steffen, R. Wüstefeld, H, 

Swanenburg.Le:Ltler:Jhr.J,Smit,Samenkomst: 1.30 
unr hoofdingang i,i10-terrein. · · · 

Om 3.30 uur:Lens 13 + R.Bor--isch,P,F.de H2.2.n,H.Rientjes. 
· Lc,ider:;Jhr.J .• v.d.Knaap.Samenkdmst: 3.- uur Hen 

-gel-olaan hoek Loeve steinlaan. · 
SINT ·NICOL:.:,SFEEST FUi'ÏLLEN • -
·waarschijnlijk (we mcotc;n nog even een slag om de arm hou

c!en) zal op zaterdag 4 december c,en Sint l'ificolaas-viering 

plaat svin:l ón voor pupillen. Nadere ·mededelingen in v'olgend 

Lens-revue. 

P,\.SFOTO 'S. ï'UPILLEN. 
J,llc pupillen, die neg r;een pasfoto's hebben ingelevèrd, · 

dienen pasfoto's in te leveren ( 2 stuks) bij dhr.;\. v. Gaste 

Inleveren bij wedstrijden of training of opzenden. (Toriater 
straat 166). 

-o-o-ó-.0-0-0-0- _ 



DE. LENS REVUE. 
Weekbiad van de R .K. V.V. "Lenig en Snel 11 • 

Onder redaktie van:G.Halleen,F.v.Dijk en C.Nieuwen-
. . . · · (huizen, 

Korre·spondentie :F. v. Dijk, Harderwijketraat .5, Den Haag. 

39ste' Jaargang No.13 1 decer.;ber 196.5 = -
====-===-==-==--=========================================== 

Wo: 1 dec: 
Do: 2 dec: 
Vr: 3 dec: 
Za: 4 dec: 
Zo: .5 dec: 
Ma:·6-dec:· 
Di: 7 dec: 
Wo: 8 dec: 

AGENDi,. 
Senioren-, Junioren- en Pupillentraining. 
Juni•rentraining. 
Senioren training •. 
Jun.; Pup.; Sinterklaasfeest voor Puoillen 
Senioren; Junioren. . 
Klubavond ! ·Klavcrjasdrive (4e Ronde); Junio-
Juniorentraining. . . .. . . .. :_ ( rentraining. 
Senioren-, Junioren- en Pupillentraining. · 

17, 18 en 19.decen:ber: Fee:;telijkheden t.g.v. het' 4.5-jar'ig 
best aan van Lenig en Snel; 

Houdt deze .data vrij voo_r he"t Lensfe;est ! ! !. 

Die kan lijd~n ed verdragen, ··, . --~-'. . 
vindt zijn vijand voor zijn voeten verslagen. . . . 

··'TELE-LENS. 

Operi brïëf aän Sint Nicolaas. 

Ach lieve Sint Nicolaas, 
Zo wijs Gn zo goed, 
U geeft ons de r::oed 
Voor het volgend relaas, 

Wij hebben wat wensen en vragen e;n klachten 
Over voetbal en leiding, 
Over rechters en kastijding,, 
Waarop wij Uw reaktie verwacht.en. 

Wij hebben in voetbal een heel grote Bond, 
Die regelt en indeelt, 
Soms ook mensen veroordeelt. 
Wij vinden dat oordeel soms ongezond. 

Heeft een straf de bedoeling 
Te verbeteren of te leren, 
Te wreken, te corrigeren? . 
Het li\jkt soi;1s zoveel op woede-afkoeling. 
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Vindt U het nu juist om voor 6 weken te· schorsen 
Een speler, die nimr.1er tevoren 
Na 1_2 j2ar "trouw mid-vórèn 
Een waarschuwing ap zijn strafblad moest torsen ? . . ' 

Een Rotterdamse prof speelde tegen Real, 
Hij r.;ocht schoppen en trappen 
Zonder strnf op te knappen,· 
Want daar kan dat nllemanl . . 
U, wijze Sint Nicolaas, geeft·u ons eens raad 
Wij ziJn vóér streng straffen, 
Maar tegen afblaffen . 
En c,at is, waar hot ons nu om gàät,. 
--------------------------------· ----------------.------

OFFICIEEL. 
In ·ballotage: 
No,5.5/2 i\..Nówee 
· 56/2 W.H.Veelbehr 

15-5-42 
11-7~4-6 

Meidoornstraat 114 · 
Hongarenburg 559 

Stand per 1,t· r1over,'ber-Î965-:-:----~ · 
- Senioren: 70-37- 8-25 8Z pt; 197-185 1;17 

49.:. 57 o. 85 
97- 61 1 ,32 

1 4,,__ 69 1 • 48 
165-41· 1;58 

l-klris 20- 6- 5- 9 17 pt, 
B-klas 34-22- 1-11 45 pt • 

. C-klas ·tr4-27- 9- 8 63 pt. 
Puplll.eh: . 52:..:36-10- 6· 82 pt. 
Totaal: 220-128-33-59 289 pt. . 654,-413 1 • 31 

Een _pri_1svraag_ ! _ Wie _dcet _meè _? 

Hieronder vindt U twee rijen namen· van bekende en 
minder bekende Lensers. 

Halleen 
v .Ga stol 
Hopponbrouwer:l'l 
Theoticus 
Englebert 
te Mey 
Löwenstein 
Houkes 
Kémperr:mn 
v. d', Velden 
Blok 

Epskamp_ 
Mesker 
Borsboom 
Wüstefeld 
Miltenburg 
Casteruniller 
Lieshout 
Janssen 
Rientjes 

Het gaat er nu om de namen zo naar links of naar. 
rechts te schuiven, dat er in een vertikale lijn_een 

aantal letters zodanig onder elkaar komen, dat er een 
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goede. wens van twee woerden. aan onze jubilerende. club u~t 
:te lezen is. Het bestuur looft een· tweetal prijzen uit, 
te besteden bij Hanketbakkerij Grimbergen, Iedereen mag 
mee doen, 'zelfs de bestuursleden·, i,lleen de samensteller 
sluit zichzelf van deelname uit. 
Oplossingen véér 10 december schriftelijk aan adres: 

A,'lle.ndelstraat .51, 
. P· .. J • 

TROEF •. 

Een Uwer redakteuren werd j.l. r.mandag op de Klubavond aan
gestoken door de Klaverjas-koorts •. ·Een koorts, die zich 
manifesteert in gezellig, fel klaverjassen en een vrijage· 
met Vrouwe Fortuna, die al dan niet op een blauwt je . uit
loopt. Zoiets is niet om naar te kijken, je MOET wel mee-· 
doen. . . 
Hij nestelde zich dan ook tussen de allercharmantste nel
len en de· talrijke scheppers (waaronder.eerste elftàller&' 
en veteranen.). Hij heeft er geen spijt vim gehad, ook a_· 
behoorde hij 'niet tot de prijswinnaars Vfu'1 de avond. Het · 
opsnuiven van de aanstekelijke geur van de klaveren was · 
een· aangenarae vervanging voor de reuk van de. grazige wei
den, die hij noodgedwongen r.ioe st ontberen, Waaror:: was U er • 
niet bij ?' Er zijn tafels en stoelen genoeg. Als de nood · 
aan de r:ian kont, stelt ae· redaktie ho.ar tafel gai:>.rne ter 
beschikking.· T.ot volgende week maandag. Ja, dan gaan we 
weer klaver jas·sen. . . . . 

En hier dan de- 1.eide,s in het voorlopige 
1; .HH.· Hansen en v;Zilfhout 
.2; Mevr.v.Doorn en );Jievr .. Francke 
3, HH;Drabbe en Mesker 
4. HH,Blok Sr,en Blok Jr •. 
.5, Mevr.v.d.Velden en Nevr,?acqué 

klasseraent: : 
1.5.7.50pnt. 
1 ,~. 179 pnt. 

. 13.910 pnt. 
1 3. 779 pnt. 
13,769 pnt:, 

U ziet,' de leidèn'§ hebben· een straatlengte vocrsprong, 
Maar 't is nc.g ,jong ! · 
Heeft U bij Uw Sinterklaas·-ihkopen wel eens aan onze ad
verteerders gedacht? 

Een tien met een griffel. 

Een ongekend jubileum vi.erd,e- vorige week Dhr,G.Kuijpers. 
Niet rainder dan 40 jaar is Dhr.Kuijpers sekretaris.bij . 
•V.V.?., voorzover wij weten een grandioos record. Hij is 
de man, die .v .,v .. P. ,heeft weten groet te r.nken. 
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Vooral in de prille v.v.P;-historie is hij deer ZJ.Jn vast
beradenheid en opvoe'dkunde èen !:ian geweest, waar·-mènige ver
eniging jaloers op kon zijn:· En neg steeds is Dhr.Kuijpers 
een schier onmisbaar persocn, die met alle inzet en-over
gave bergen wGrk verzet, niet nlleen in de funktie van · 
sekretaris, doch 00k als een ware vader voer c~e jeugd. 
Wij feliciteren Dhr.G.Kuijpers en uiteraard ock V.V.P. 
van ha-rte en :veer •.de .jubilar.i s,.nà!:lens Lens. 

"Een tien !:!et een griffel"· •. ==================-===--=======--==-=-=---================ 
SENIOREN VCCR zcrn:n 5. DECEr-IDER 1965. 

11:.;oo uur 
12;00 uur 
1 ~-. 00 · uur 
12;00 uur 
12.; 00 uur 

Scheveningen 1-Lens 1 ·"Duinhorst" ,Buurtweg,Was-
H.Il.S.4 -Lens 2 Houtrust (senacr · 
Lens 3-Wassenaar 3 Veld 1,Geb.1,Lok.6/4 
Lens 4-0r.plein 4 Veld 1,Geb.1,Lok.5/3, ·· 
Rijswijk 5-Lens 5 Sportpark Irène,Il'wijk 

14;00 uur 
12;00 uur· 
12.00 uur 

c1 2, 00 UUJ:' 

Lens 6-0.D.B,5 Veld 2,Geb,2,Lok,5/3 . 
H .II.S .H. 6-Lens 7 l!Ielis Stokelaan/Vrederust-
Lens 8-Wit Blauw R.K.5 Veld 2,Geb.2,Lok,5/3(laan 
N.L.S,5-Lens 9 · · . Buurtweg,'i'Iassenàar (bij 

• · . · Landscheidinp-swep:) 
JE: OP[) 'I'ELLit1GEN : 
L'ens 1: C.v.-:1 ;Deek,H.Dietz;W.Hansen,L.Hendrichs,G.Ker.1per

nan, :,'.v. 3ilfhc'mt, H ,Rcè-duyn, W; v .Eijden, W. Vender- . 
boslH.Haket,G.Vèrhaar.Res.:G.Halleen(2x),J.Ras 
( 2x .Leider: ')hr. H .r:e5ukes,Grensrechter :Dhr. J ,Lihne
weever. Samenkomst :Klubgebouw Scheveninren. · 

Lens 2: Ç.Halleen(2x) ,f,.Thomas,J.v.Dijk,J .v.d.Knaap,H_. . 
Sr.'li tsk,;i.m, R. K!.ök, W. Verheul ,G .Loóyestein, J ,Il etter, 
H.P, v .çl .Spek, J .Ras (2x) .Res. ·:,l. v .d,Beek ( 2x); ;J, Vel
dink ( ?x) • Leid er: Dhr. L. te Mey. Samenkomst : 11 .'30 uur 
Klubgebouw Houtrust. ' 

Lens 3; 1,. v. Egr;cncl, W. Vèrbarer,:id se, R; itoodbol, W; St oové, H', Ke•-
per ,L ,t.ié1:ien, C. v ,Baaî , Th. v. Kleef, J. v, Kleef, J .Eng
lebert, N, lrabbe ;nes, :J .v.Dissel .Léider:Dhr,Hie1;1en Sr 

Le'ls .4:. Th. Suykerbuyk,L.Hanssën, J ,Meyer ,M.navis, Il ,.Steyn; J •.. 
Verhaar,F,Eurghèuwt,F.Burghóuwt,F,Wubben,C,Peeters, 
H; Jacobs. nes. :N ;de Gruyter. · · , · .· 

Lens 5:· K,Suykerbuyk,Th.v;:'lomburg,e~Veldink ff.Ubberi,H·.Mes- · 
ker, J .~1iemen, F,l\fo.sker, L.,ilanss!ä!n _( zxJ, t.. v. d ,Meyd en, 
H;r:_e t3t~rke,W.Burghcuwt.Res. :T,KGet, 

Lens" 6: ,\. Verbarenc\ se ,.J .Bróchard, C .Nieuwenhuizen ,M;Heer-, 
SC~ÇP,!_. v .Dijk, J. v .Buss;~ ,R.Schlü~er;~., v.d.Deek( 2x) j J ,,,.e B,,er, G. Jehee, J. Velc,ink ( 2x) •·"es •. L. Janssen ( 2x . 
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Lens 7: G. v .Bijnen~ H. v. W~lien·, D. Taat, tl.Kl,ein.Breteier, P. ·' 

Schulten, J .Gulikers ,N .de Boer, J.Groeneveld', J .Hel- . 
wig,W-Eykelhóf.,R.Gelauff .Res~: ··Nader aan te wijzen" 

Lens 8_: _ ~;F:i 1ter:5., J .B_o!ll,l, '. Krol_i;1H. Na~s~epa~; J. v. Westing, _· . 
1,. Ho~penbro1:1wers, ~•. v ~Luxeniliurg, R. Wusj:,(3fel_~.i J •l8::: .: .... :. 
ger ,ll. Ooms,". v. Duin. hes .• :Z.Jansen, C. J .!Cras.Leider/ , 
Grensrechter:Dhr,H,v.Westing.· _·,_ · .. _, · · •· •-· ... -

Lens 9 : 1',; Blok, F ;Bier hof, 1, .Poels, W. v.d. Laan; E,: ~ Löwenstein, 
f. ;Buy.s., J .Holt, W_.Eggers, 1,. v. Sch:i.e, D; ~.Lieshout, F. 
Jehee,Res. :i'.F.de_Jong,H.Lüling; · ' 

\fOORLOPIG PROGr,.;Jvrr;;. SENIOREN VOOR ZONDitG 12. DECEr1iiÊit 1965. 
1~r:oo u.Lens 1-Schocnhoven, 1 14;00 u.R.K.A.V.V;6.,.Lens 6 
12;00 u,Lèns 2-Paraat 2 ··• 12,00 u.Lens 7.,.B1.zwart 7 
1 3. 00 u; [,rchipel. 4-Len :s 3.,.. · 1 2; O O u .Flamingo "s : 6:..Lens 8 
12.00 u.Or?-nje Blauw 4-,Lel}.i:i· 4. 13.00 u.Rijswijk 8-Lens 9 
Ll_. 30 u, L~n s 5:-Wit Blauw 1t,K. 3. . 

S • V. P. GEEN : i;,SCHRIJVINGEN -!.-
. . . 

Indien dringend riöcdz?,kel:i.jk afs·chrijven· v6ór vrijdagavond·: 
9 uur _bij Dhr.G,v,d.Ve:I,de,Hertenracle 161,tel.36.14.33 •... 

DENK OM DE LEGITH-1\TIES ! · ·. 
====·=============·====·==============.·= .====._======· -··===·~ 

- Bij het recente· ongeval· bij de Hoogovens in IJr.miden 
blijkt ook onze-.-Lens-vriend Robert Mahieu Jr,te zijn 
gewond, Zijn toestand-is nog steeds. ernstig, Van deze 
_zijde wen ~el'.). ,:,i'j ]:J.er.i yeel sterkte en beterschap. Robert, 
kop op- ! · ·; .. · .. · · · :-- · .. · · · · · · 
Het is een ieder be~end, 4at het verboden is.het Klub~
gebouw met voetbalschoenen te betreden, Herhaaldelijk 
wordt· 1::chte, gekonstateerd, dat men él,an dit gebod geen 
gehoor wil geven,. waarmee zij een volkomen verkeerd 
voorbeeld geven aan _bezoel$:ende verenigingen, welke spe- . 
lers ·zich dán ·ook' laten·verleidèn en 'zo van het veld, '. · · 
de "kántine binpen . stàppen. -·· · . · .. • • ·· ; · .. · · 
Een geqod blijkt ,niet afdoende; Laten we het dan probe-
ren met ,een beleefd ,veirzoek: .·. . .. . . 
"Heren,· wilt·u alstublieft niét. op voetbalschoenen ( ook 
niet op _puma 1 :;;) het l!;lubg$bouw betre,deri ,? ?? • 
Zulks is bepaald' onfris-~ •••• ! ! ! "· · · 

. ~· ~ ·-~ 

• , 
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12~-.u~r Lens 1- R.V.C.1 _G~2 1L.6/4,V'.~-

Lens 2.., vrij·. · . . . .,. . . . 
1 ;45.uur t.eris 3 - G.D.A!4 ..• G;2;fr;_6/4,V.3 
5.- ._uur Lëns ? .-:- Velo 5····:· _ÇT.2,J..G/4, V,3 

DE OPSTELLINGEN: . 

Lens- ·t:' R :Brugge1nans, J .ç;roothui~e~, p ;schouten, è • v :Eg
. . mond,-D: v ! cl, St~et:, 1)..Limbe~k, J. Heins, ~ ,Cöbbèn; _ 

, . F .de Zwar~, Th.Broçh1,1-ro ,H.Br:a:r:idenbutg;Res. :~; 
· Middeldorp ;R;Eykelhof '.Léid er :j)hr .A; v .Gast el. 

Lens .3 , .. .C....Vervaart, J. v.d. Zalm~ J; v ;Dissel ;R;Blok,.G. IJ- . 
• ........... sé.br.ancls,N .Koot., H .Grama ,L: v. Niel;R •. v. Acker; . 

. '· H;.$1'.lykerbuyk,A .de Brcuwer.Res. :F .de· Winter, · 
. • Jo '•1J1:lV!!l .. . .• ' ,. .. ' .. : .• ' • . ::. . . . .• 

Lens 8: è ;Gró~~, Ii.. Jàcoi:ï sè:m; J ;Blok, M. v. cl ,Ley ,A, J _ehe e, • · • 
G .Stevens ,B .Epskamp, Th. Jans sén, P ;Murke s, H; . . . 

. . ..lll.esthoff ,.B .• v .• d •. Sprong.Res~. :E •. v./d .B.erg·.:L.eider.!.~~ _ ·. · .. 
Dhr.J.Smit. 

PROGR;,il'Jll'.f, JUNIOREN VOCR z:,TERD;.G 4 DEGEIV!BER 19Êi.5. ··· 
, 1 ;4.5 uur Lens 4:.:.Quick.4 G;1,,1;.5/3;v;1. 
3;-- uur Leris .5"-Geleritas b ' G.1,L.6/4; V ,dj_; 
3:-- uur Westerkwartier 6--Lens 6 Düinlaan · · 
î ;4.5 uur Lens 7-Full SpeE)d 2 G;2,L;6/4,V;2. 
3;-- uur Lens ·1 O-D.H.L.11 G;?,L • .5/3, V .2 
3.-- uur Vredenburch 10-Lens 11 .v.Vredenburchweg 

.Lens 12-vrij· . . 
1 ; t,.5 uur de Ldelaars 2-Lens 1 3 Guntersteynweg 
1 ,4.5 uur Laákkwartier 10-Lens 14 Terrein··Lens 

: G.2,L.4/6,V.3, 
i\f1NVt,NGSTIJ'lEN~ . de aan.vangsti jè.en van de wedstrijden 

- . . . . · worden· door de K.N.V.B. · steeds vroe-
ger vastgesteld; De jongens, die nog op zaterdag school 
hebben E)n niet vé6r 2.-- uur ·1,n:mnen voetballen, wordt 
verzocht·· vrijdagavond ·.hi'erover op te bellen tussen 
6,30· en 7.30 uur·onder nünuner 33.99.00. · 
DE OPSTELLINGEN : · 
Lens,~: H.Verbàrèndse,F,de WinteF:·(2x),P.Bremmer,J.Kaan

. ·· dorp ,L; Jü.ngschlägër, J ._Schutté, F .Herremélns, 
R.Wilmot,J.Janssen,C"Reoduyn,C.Blok,Res.~G. 
Crama,Leidèr:Dhr.Herremans. . -- . 

Lens .5: als oekend.Res, :H.Bijsterveld,Leider:Iihr.J.Bors-
bóolfi~ -.-- · . - ............ ~ ·. · · · · 

Lens 6: R. v .Bèrlo, J; Sch·ouw,H·;verheugd, P. v .d-.i,ar, T .Heer-· 
schop ,·H. Stevens ,H. v .d.r,;u11, J, Fret z., G. d.e Ho.ogd~ 

• 
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. j. Webbe rs,K. v. Velzen, Res •. :.\,_;llilderb~ ek .Leider: 

Jhr-.-c.v.d;Beek,Sam.enko1;1st.:2,30 uur Laan van Meer-
dervoor·t hoek Thörbeckelaan. . . 

<., 

Lens 7: H,Egberts ,G.~'5üivesteyn,!3,Kopf,B:.Luste~h9uwer,;,~ 
v •. Essen ,H • .Overbe ek, B. Hoogeyeen, 'l'h .Jlo?fnagel, J .de -
Jongh, ,'c.Hambrook ,R. v. Wassen, Res. :C. Grimberr,en. 

_Leider: lhr .. :',. i'Jl.ok.. . ·, . . · · . 
h . .,., ... . - ... -· •- ·. . ~ -) 

Lens 10:.als ~ekencl.Res. :1"Hoek,;~.v.d.Ley.Le1der:,lhr.1. 
Huis , . _ . : · . : , _ . • .. - . . : : 

Lens 11 :P,de Haan,H.Eg:berts,F,.ll_mff,C.S.ch_rover,,LHoefnagël;- ·· 
.î' .,Heererna, G. v "d. Velde ,F .Hop ,F .,Cobben, J. Disseldorp, 

, -H,:Lieffering,f:.e.s, :H,C.e. Jong,E.v .Dronckho·rst.Lei
der: :1hr.,Lv,Gastel.Samenkomst: 2,15 uur hoofdin-
gang f,DO-tilrrein. ··· - - · . 

Lens 13 :R.Dos,H.v.Derlo,H.v. Jomburg, J ,Keetman,F .de Kley11, 
C,v.,Jeelen, W.Englebert,R.de Wolf,l'.Klein Brete
ler, B.v. Gorkum, F. v. ';oever.en. Hes. :i1.Bogi sch ,.?,l _. 
de Eaan. Leid er: Dhr. J. v .cl. Knaa_p. Sar.,erikor:1st : 1 , 1 5 
uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. · · · 

Lens 1-1-:E.v._d~~lroek,J.d e Vries,:,.Fe:i,tz,W.Scholtens,ï'.v. 
Jo,~burg, H .::;ankers, R. v ,d ,: .eer, N. de Vries, F. Klink, 
E ,r!e Groet, C. J. Groen. 3.es :I-l. ,iient jes. Leider :;Jhr. 
J ,de Hilster, · · · 

1 , .: 'j •= Len s P 1 - vri j I~e 
1 .4.5 uur Spocrwijk P 1-Lens ? 2 lj:engel olaan . 
1 .-- uur Lens P 3-ï';·},K. l' 1 G.1 ,L.6/4, V, 1 
. _ Lens P 4 - vri j 
1,-.,. uur Lens i' .5-de i'ostduiven i' 2 G.2,L,5/3;-v.2 
1 ;-- uur Rijswijk i' 2-Lens ï-' 6 . Schaa;_)v1eg 
1.4.5 uur Velo ? 5-Lens P 7 .Wateringen. 

JE Oî'ffTELLINGEN: 

Lens? 2:,F;Teunissen;C,Blom,H.Y.Jam,Th.v.Rijn,P.Heynen, 
R. Wouters, E, ?echler, R. v .d; HÖrst, T. de Winter, 
H,cle Zwart,G,Colpa,Hes, :J,v,d.Ende.Leider:Dhr, 
G.Kempem2n.Samenkomst: Lens-terrein 1.30 uur. 

Lens i' 3: B.de Haas,L.ir.d.IV:èer,P.v.d;Steen;C·;;,bspoel,W. 
v.d. Ham, F. Veeren, G~ v ,'.leelen ,L. Cazander, J. Hel
venstei jn, Th. v ,d, ;,ardwef, C. v .cl .:,ardweg. Res. : 
R ,_J\,icka, Leid er: Dhr .G. v.d. Steen. 

Lens I' 5: ;~.c·astenmiller,ii,v.Nunspeet,H. ·ustefeld,F,Wou-

; 



-125-

· Lens P 6: 

ters,P,de Wolf;A;Borst,E.Booms,B.Hoefnagel, 
· L. Verspaandonlè, P ;lvilnier, :t. Janssèn. Re s. :G. 
Lèlieveld,H;Swarienberg.Leider:Br.Théóticus, 
H .v. Andèl, J. v :Rosaum, Paul Hamilton,R. v ,d. 
Steen,H.Schutte;Piéter Ha• ilton,R,Bom,R; 
Góedhuys, E J,'lacco, P ,Bóoms; H; Straver. :1es. : 
J .Boin; J .rost .·Leider :Dnr. J .Smit. SàmerÎkomst; 
12.15 uur Hengelolaan höek Lóevesteinlaan, 
J .Kouwenhovéri, R. v. d .Lely, F;v,Os, ,~, Hilderink, 
J ,Keetman, J .Meye rs ,E. de ·Hilster ,R .de ·vroege, 
r. •" ' F c, • ' • • n d L R •C' ' _ü. ~. J.'.!.aris, . tJnoei Jers, 1"• v. . oos. ~es. . ,v. -· 
Bergen Henegomren;c ;Bakker .Leid er ::lhr .G: v.d. 
Velde S:i:-. Samenkor.1St :. 12, 15 · uur ingang Léns-terrein, · · 

------~----------- -----------------------------------=-··• . . : 
J,TTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN ! 
;,FSCHRIJVINGEN: vóér"vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr. 

A\ va. Gastei; Tomatenstraat' 1 66, tele
focn"' 33, 99. 00 (telefonisch allèen·vrij
dagavond tus S';m 6. 30 èn ·. 7. 30 uur}~ . · · 

JcJP..TERIAALUITG IFTE : Dhr ,!, • v, Gastel . . 
RESEHVEPROGR.\iIB',;l: 
Als zaterdag ónz c veldèn zijn afgekeurd, is er het vol-·· gende reserveprovram.~a: 
In de zaal l>larterrade 14: 
2,30 uur: L1,ns 5, 
In de zaal Herschelstraat: 
2,-- uur: Lens 14 + J .Keetman,W.Englebert;R.Bogisch.Leider: Dhr. J .de Hilster, 
3.30 uur: Lens 10 + !.,Hambrook,Leider: Dhr,?,Huis, 
==========-===--==-==--======~===~===c===================== 

SINT NICÓLi,I,SFEEST . PUPitLEN , 
.... 

Zaterdag 4 december is er om 4,- uur Bint Nicolaasfeést voor alle pupillen in ons klub~ebouw (ook de jongens, die nor: gtJen -lid zijn,· zijn welkom). Vanzelfsprekend komt •sint Nicolaas zelf, me1;, · Piet en voorzien van een grote zak. Ook sto.àt · er nog een film op het· programma. Om kwart .... 
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voor zes is alles afgelopen, 
Een dringend verzoek: kom niet te laat, r.1aar vooral ook 
niet te vroeg! 

JUCO. 
-0-0-0-c-o-o-o-c-o-

• 

• 



• 

• 



DE LENS REVUE. 
Weekblad van de H.K.V.V."Lenig en Snel" 

Onder redaktie van:G,Halleen,F.v.Dijk en C.Nieuwen-
. . .. . (nuizen . 

Korrespondentie:F.v,Dijk,Harderwijkstraat 5,Den Haag.· 
--------------=----=-------------. -===--=========---------

39 ste Jaargang No .14 8 december 1965 
=-----------------------=-=====-=====-=======--==-=-=---== 
Wo: 8 dec: 
Do: 9 dec: 
Vr: 10 dec: 
Za: 11 dec: 
Zo: 1 2 dec: 
Ma: 1 3 dec: 

Di: 14 dec: 
Wo: 15 dec: 
Do: 16 dec: 
Vr: 17 dec: 

za·: 1 8 dec: 

Zo: 19 dec: 

Lens' Zakagenda. 
Senioren-, Junioren- en ?upillentraining. 
Juniorentraining. 
Seniorentraining. 
Jun, 4, 6, 7, 1 0, 11 , 1 2, 14; Pupillen 1 t /m 6. 
Senioren 1 t/r,1 9; Junioren 2,3,8. 
Klubavond - Klaverjasdrive (5e ronde); 

(Juniorentraining. 
Juniorentraining. 
Senioren-, Junioren- en Pupillentraining. 
Juniorentraining. . 
Receptie t.g.v. 45-jarig bestaan in ons 
Klubgebom·r, f,anvang 20.-- uur. 
Diner-dansant in Restaurant Rijnvoorde. ,,an-
vang 18,30 uur. . 
Dansavond in ons Klubgebouw. famvang 20.- uur. 

=========-===-==----=---===================-==============-• 
Zwakken zeggen: "IK moet" 
Sterken zeggen: "HET moet". 

TELE-LENS. 
Viering 45-,jarig bestaan. 

No. 45 jaar wachten is het dan eindelijk zover. 
Vrijdag de 17e beginnen de feestelijkheden, Zoals reeds. 
enige weken geleden werd aangekondigd, zal •s-avonds om 
8 uur het Bestuur recipiëren in ons Klubgebcuw. Een ieder 
wordt hierbij uitgenodigd van deze gelegenheid gebruik 
te maken, Speciaal oud-leden, oud-fans en ouders van onze 
leden zullen graag begroet worden. Op zaterdag de 18e, 
onze eigenlijke verjaardag is er een diner-dansant in 
Restaurant Rijnvocrde te Rijswijk, adres: Vredenburchweg 
naast Zwembad. Aanvang 1 8. 30 uur. 
Voer dit evenement kunt U zich nog tot. vrijdagavond de 
17e opgeven bij de heer J.Jager, Weimarstraat 67, tel, 
33.21.33. De kosten hiervoor bedragen F_l.15,-- per per
soon. Gezien het.aantal belangstellenden, dat zich hier-
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voor heeft aangemeld, belooft dit een gezellige bijeen-

komst te worden, · · 
Als sluitstuk is er op z·ondagavond 19 decer.iber een 

dansavond in ons Klubgebcuw. Et,n uitgelezen band zal ervoor 

zprgen, dat er vele benen van de vloer kunnen komen, 
-0-0-0- o-o-" o-o-

SINTERKL:,;,s BIJ ONZE PUPILLEN, 

Zaterdag ,;. dece• ber om ~r uur zou hij komen en onze harten 

klopten vol verwachting. Reeds 2 uur voor zijn kor:ïSt had

den zich de eerste pupillen ongeduldig voor de hekken van 

ons terrein verzar.ield. 
Toen de Goed Heilig l'îan, vergezeld van twee ï'ieten, ons: 

Klubgebrmw binnenschreed, waren er ruim 70 pupi·llen. In

tussen bleek onze geestelijk adviseur, :,almoezenier Ker.t

pen, tot bisschop bevcrilerd en heilig verklaard te zijn. 

De Sint hielp-de aanvankelijk aarzelende jeuf.d uit vol

le borst bij het zingen van de in'deze tijd gebruikelij

ke liederon.·net ijs was gebroken, !1e uiterlijke ver

schijniii.g VélP Sint Nicolaas deed er geen twijfel over 

be staan, dat· wij bij Lenip. en Snel waren: 

,Zijn gezicht vertoonde duidelijk de blauw-witte kleuren: 

En zijn voeten waren in voetbalschoenen gestoken ( overi-

gens ho.d hij plastic zakken er omheen· gebonden, want 

• het is irr,:,;ers verboden met voetbD.lschoenen het kleed-

gebouw te betreden ! ) • - · 

Né). kwistig met vermanende woorden en pepernoten te hèb

ben gestrooid, verliet de Sint de enthousiaste jeugd, 

waarna een spannende cowboy-film werd vertoond, 

Om ongeveer 6 uur verlieten 70 dankbare pupillen, elk 

met een zak suikergoed in de hand, ons klubfo".ebouw, 

---------------------------=-------------=-.---:.-=---~-== 
PROGR.:l!I,'.!,~ 
1,:.;00 uur 
12;00 uur 
13. 00 uur 

12.00 uur 

13; 30 uur 
14. 00 uur 

12;00 uur 
12;óo uur 
1 3. 00 uur 

SENIOiilll\ VOOR ZONDAG 1 2 'lECE~ffiER 19 65 • 
Lens ~-Schoonhoven 1 Veld 1,Geb,1,Lok.6/4 

Lens 2-Paraat 2 Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 

Archipel 4-Lens 3 Buurtweg,einde Waalsdor-

Oranje Dlauw 4-Lens 4 

Lens 5-Wit Blauw R.K,3 
R.K.h.V.V.6-Lens 6 

Lens 7-Bl.Zwart 7 
Flamingo's 6-Lens 8 
Ri.jswijk 8-Lens 9 

perlaan, 
Schimmelweg(bij halte 

Hildebrandplein). 
Vèld 2,Geb,2,Lok.5/3 
v.Ruysdaellaan 15,Leid

schendam, 
Veld 2,Geb,2,Lok,5/3 
Sportpark·Frinses Irene, 

idem (Ri,iswijk 
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)E Cï'STELLINGEN: , · 
,ens 1: C,v.d.Beek,-H.Dietz,J.v,Dijk,L.Henélrichs,G.Ker:iper

man,M. v. Zilfho~t., H,-Roo~~yn, W, v .Ei jden, W. V~nderbos, 
H.Haket,G,Verh~ar.Res •. G.Halleen (2x),J.Botter (2x), 
W. Verheul .Leid er.:Dhr. H, Houke s. Grensrechter :Dhr. 
J .Linneweever.Samerikon1s·t :ij.·.:._ uur Klubgebouw. . 

,ens 2: G.Halleen ( 2:x;) ,.,l.Thomas,R.Itocdböl;;J ,,f.d.Knaap,H. 
Smitskam;R.Blok,J:Englebert,G,Looyestein,J.Botter 
(2x),H.i1.v.d.Spek,J.-:as.l1es. :H.de Sterke (2x),A.v.d, 
il'ieyden (2x).Leider: Dhr.L.te Mey.Samenkonst: 11.30 
uur Klubgebouw. 

,ens 3: · H; de Waart, W. \rerbarenè.se, H .Mesker, W ,Stoové, H"Kemper, 
L.Riemen, C. v. Baal, F .i:esker, Th. v .Kleef, J !y_;Kleef, N. 
Ilrabbe.B:es,: 1\,v.Egmond.Leider:Dhr-:Riemen Sr. . 

,ens 4: Th, Suykerbuyk, L .Hànssen, J ,;\eyer ,E. Davis ,B .Steyn, J, 
Verhaar, F .Burghcuwt, P .Burghouwt, F. Wubben, C. i'eeters, 
H.Jacobs.Res, :N.de Gruyter. .·· · ' .. 

,ens .5: !VI. Suykerbuyk, Th. v. Domburg, C. Vel dink, H. Ubbeb, f,, v, d, 
Beek, J .Riemen,,\. v. d .Meyden ( 2x), L. Janssen, W .Eykel
hof, H.e'.e Sterke ( 2x), W .Burghouwt .Res. :J. Witting ( 2x). 

,ens 6: A. Verbarendse, J ,Brochard, C. l'Jieuwenhuizen,lJI.Heerschop., 
J,v.Dissel,J.v.Eussel,R.Schlü.ter,D.Graenendijk,J.de 
Boer, G ~ J ehee, J. Vel dink. Res. :J .• Drost. · 

,ens 7: G.v.Dijnen,H,v.Welzen,D.Taat,i\..Klein Dretel_er,P. 
Sc):iulten,J,Gulikers,J,Witting (2x-);N,cle Boer,T.Keet, 
,\;Nowee,R.Gelauff.Res, :F.Jehee,P.cle Jong.. · 

,ens 8: A~Blok, J .Bom, /.,Krol, H .Naastepad,,J. v, Westing, l" H.oppen
brouwers, f,. v .Luxer;1burg',R.,-lüstefeld, J. Jager ,11. Ooms., 
,'\.. v .Duin. des. :C. J ,Kras .Leid er/Grensrechter ::Jhr.H. v. 
Westing. -- , · 

,ens J: D. v, Lié shout, F .Bierhof, ,\. i'oels, W. v .d, L:w.n, ,\.v. Sçhie, 
:,.Buys, J .Holt, J .Helwif, W .Eggers, Z. Jansen, J .Groene
veld.rtes, :H,Lüling. 

------------------------------------ .------------------.----
;JENK OJvI DE LEGITDIL';TIES ! 

, V .P. GEEN ,',FSCHil.IJVINGEN ! 

ndien dringend nocdzakelijk, afschrijven véér vrijdagavond, 
uur bij Dhr.G,v.d,Velde, Hertenrade 161,tel.36.14.33. 

OC\1LOPIG 
'. 30 'ro uur 
2,-- uur 
Ir.-- uur 
2;-- uur 
2.-- uur 

ï'ROGR,\l\,'J,;i, SENIOB.EN VOGR ZOl'JJ,\G 19 DECErt,DB,~ 196 • 
ï' ,D .K .1-Lens 1 1 ~-. 30 uur Lens -W .I .K, 3 
ftrchinel 3~Lens 2 12. -- uur de ,Jagers 3-Lens 7 
Lens 3-Wilhelmus 3 13.1.5 uur Lens 8-H.B.S.11 
Lens t,-Marathon 3 12.00 uur Lens 9-G.S.C,7 
Cronvliet .5-Lens .5 
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KP~URING; 
Van C,v.d,Beek,N,Lrabbe,J,Riemen vervalt op 19-12-1-96.5 
het keuringsbewijs. Zij 'noetén · zieh voor deze -dátüm op"-·· 
nieuw laten keuren. Teneinde.moeilijkheden voor het op
stellen te voorkomen, _wordt ?P. hun: medewerking ge:ekend. 

· . . . · · EGO·. 
f ---~--~------ • 

,\FKEURING v;.r; TEFr'EINEN. . . ' . 
De • eesten uwer zullen wel weten, .waar in hun naaste om
geving bekend wordt gerrnakt, •of, het terreir.:t, wanrop men 
r.1oet spelen, al clar.:t niet is gcedgékeurd,, Toch menen wij 
er goed aan te doen hier nog eens de.volledige lijst van 

-publikàtie-adressen voor-terreinafkeuringen te laten. 
volgen. · 
Voor t s-Gravenhage •.. : .. 
C.M.f,ngevare, Regentesseplein 23a, sigarenmagazijn 
1'..Batenburg, Raaphorstlaan 136,. . " 
1~ .Dekker, Valcriusstraat -16 · " 
E.N.Bennewitz, Steenwijklaan 82 11 

W.N.Eerserik, Hoefkade 1592 " 
Mw.W.R.Beijk-Frins, Westeinde 357 " 

· P .Bodego•, Beresteinlann 381 . . verfhandel 
Bcdeg,a-~lest, van Leeuwen, Zuidlaren straat . 
A.P.Dorgmeyer, Onyxhorst '..52 · 
Dócl-Schalker, Koningstraat-185 
C:Dorjee, Goeverneurlaan 587 
L.'lrenth, Javastraat 132 ·· 
i\,J .Drewes, Reitzstraat 31 
Th. v. Houwelingcm, B .Wolffstr-,-271 
!LJ .Huisman, Melis $.tokelaan. 2 
W.Tl.Koek, Grote Marktstraat 37 
. Kor 1 vinke; Vaillantlaan 3 62 
Kórl vinke, Zoutmanstraat 89 
J .Kraayeveld, Rensw.oudelaan 89 
M.W.v.Lent;· Soestd.kade 26 
J;J.Los, J.v.Stolberglami 284 . 
H;I>laarschalk, Fahrenheitstr. 672 
L,Feters, Hoefkade 784 
,\ ;H. v. •'rooyen, Wesselsstraat 1 
M,Stig;ter, Groenézijde 212 

sigarenmaga zi jr.:t 
kapper·, 
sigarenmagazijn 

" . 

'·' 
" 

café 
sirarenmagazijn 

" 
" " . 

" 
" Il 

Il 

Il 

J .F .Straatr:1an, v .Musschenbroekstr .145 
K,A.Straten,cle Genestetlaan 122 
H ;A. Theu.."lissen, Celsiusstr. · 133 

" 
Il 

" 
J. Thountenhoofd, !;brikozenplein 1 Rijwielhandel 
J.C. TirnD.ermans, Stationsplê~n 66. · 

. ' 
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H .Rothkrans, F. v ;Boheemen, F. Straathof, f; .Korte

káas ,M.Broeke ,R.Drándenburg, J ,Middèldorp. Res.: 

R. Eykelhof, i',. • Duym. Leid er: Dhr. P. Ep skamp. 

Samenkomst: 11 • 15 uur· Vèlû.weplein. · 

Lens 3: C.Vervaart;J.v.d.Zalm,J.v.Dissel,R.Blok,G.IJ

sebrands, N. Koot, H. Crama, !, • v .Niel, R. v. Acker
1 

· 

H.Suykerbuyk,A,de Broû.wer.Res. :F .de Winter\ 2x). 

Leider :Dhr. ft. v .Gastel. · · 

Lens 8: C,Groen,R.Jacobson,J.Dlok,M.v.d.Ley,A.Jeheë,· . 

G.Stevens,B.Epskamp,Th.Janssen,P.Murkes,H.West

hóff,B.v.d.Sprong.Res. :F.v.d.Berg.Leider:Dhr. 

·J.Smit. 
==-==-===--=-=----==-====-===---=-=-===--=========-===== 
PROGRAMI!ft JUNIOREN VOCR ZATERlflG 11 . DECEJ'1J1EFl 1965. 

3.-- uur Lens 4 - Spoorwijk 3 G.2,L.5/3,V,2 
Lens 5 - vrij 

3;-- uur Juventas 3 - Lens 6 Aèhter de Hoornbrug. 

1_;45 uur Lens 7 - D.H.D.R.K,7 G,1 ;L;5/3,V,1 

3;-- uur Lens 10- Celeritas 11 G;1 ,L;6/4,V;1 

};-- uur Lens 11:- D.H.C.12 G;2,L.6/4,V;3 

1.45 uur Leh_s 12- Geleritas 14 G.2,L.6/4,V.2 
Lens 13~ vrij ZIE RESERVE-PROGR1uYJl',~A 

1,45 uur Oran.je Dlauw 5 - Lens 14 Terr.Lens G.2,1.3/5,v.3 

DE OFSTELLINGEN: ... 
Lens 4: H.Verbarendse,F,de Winter (2x),ï'.Brermner,J.Kaan

dorp,L.Jungschläger,J,Schutte,F.Herremans,R.Wïl

mot,J.Janssen,C,.Rooduyn,C,Blok,Res, :G.Crama · (2x). 

Lei der: Dhr. Herrernans. · · 

Lens 6: _R.v.Berlg,J .Schouw,H.Verheugd;P.v.d.:,ar, T .Heer

schop,H.Stevens, R,v.d,Mull,J .Fretz,G,de .Hoogd, 

· J .Webbers, K. v. Velzen .Rès ~ :A.Bilderbeek, H,Bijster

veld .Leider:. Dhr .C. v .d .Beek. Samenkomst: 2.-- uur 

Véluweplein. 
Lens 7: H;Egberts, G .Dui vesteyri, B .Kool ,B. Lû.stenhou\'/er, A. 

v.Essen;H,Overbeek,B,Hoogeveen,Th;Hoefnagel,J,de 

Jongh,:t. Hambrook;R; v. Wassern. Res. : Cl .Grimbergen, J. 

Holt.Leider: Dhr.,~;Blol<. 
Lens 1 O.:als bekend; Res. :1,.v,d,Ley (2x) ,.,\.,Hoek: ( 2x) .Lei-

dér: Dhr .P. Huis. · . · . 

Lens 11 :P.cle Haan,H:Egberts,F.Raaff,C.Schrover,Il,Hoef.

nagel, l', Hëerema, G. v.d. Velde, ï' .Hop, F. Cobbèn, J. Di_s

seldorp, J{'.Lieffering. Rés, : H. de J ç,_ng,E. v .Bronck:-

horst. Leider: Dhr. f" v .Gastel, · ·· 
ZIE RESERVEPROGiL'iî'-'iiJ'.X. 
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W.H.Tuunter; Paul Krugerlaan 58 sigarenmagazijn 
De Ui ver, · Ri jnstraat , 1 8 a, tegenover S. S. 11 

Verboom, H0bbemastraat -159 · " 
P.J.Verhage, KampGrfoeliestraat 6 " 
G.H.de Vries, B0reelstr1,1at ·25 " 
A,Wijnands, Hulshorst.straat 110 · " 
Voor LOOSDUINEN: H.de Bruin, Wilhelmir-iastraat 17 
Voer Rij swi .ik: G .Guit, Linè.elaan 211, · sigarGnmagazi jn 
Voor Scheveningen 
Jaarsveld, Badhuis straat 200 
B,Luesink, f,msterdamsestraat 53 
P,Snabel, Pluvierstraat 433 
Voor Voorburg 
W,J .F.Eren, l'arkweg 218 . 
A,M.Groenenwegen, L,v.Middonburg 26 
A.Hielkema,v,Sevenbergestraat 204 
;,, .B. Polders, ~'arkwep; 12 
Voor Wassenaar: 
J.H.Drouwer, Schoolstraat 10 

Il 

" 
" 
ii 

Il 

" 

Terrein V.V. Wassenaar, ·Charlcttestraat 7 
Voor Waterincen: Fr,v;Ooyen, Nocrdweg 4, Garage, 
-~---------------------------------------------------------

~ -.. VARili. ... . .. 
- Eugène Sarolea en !,nneke van Weers - zustér .. van onze 

· voetbal-crack 1,lbert - zullen op de verjaardag van Lens 
( 1 8 december, als· U 1 t nèg niet wist) in het ,huwelijk 
treden. · · 
De plechtigheden zullen om 10 uur aanvangen in.de kerk 
van het H. Sacrament; Spert laan. Gelegenheid tot gelukw!ë)n
sen · van 3,00·tot 4;30 u; in de crypte van de kerk, in
gang Sijzcnlaan, Van harte gelukgewenst on veel voe,rspoed. 

-De FIF:1 ·heeft onlangs ·bepaald, ·dat er geen bezwaren be
staan tegen het zogénaat1de "overstapje" bij het nemen 
van een vrije schop. Voortaan mogen we dus weer naar 
hartelust "tactisch" doen. 
,llleen bij een strafschop nag dit niet, 

--------------------------------------- ... ----------------
PROGRF,MMA JUNIOREN VOOR ZONilllG 12 IJJ;;CEMBER 19 65, 
1' , _,. Lens 1 - vrij 
12;-- uur de Valkeniers 1-Lens 2 
12.--·uur Lens 3 - G.J.S,3 

1,15 uur Lens 8 - R.C,D,!l.2 · 
DE OPSTELLINGEN : 

Rotterdar,1seweg 
G,2,L,6/4,V,3 
G.2,L.6/4,V:,3 

Lens 2: G,Crama (2x),Th,Bruins,J,1.'lelling,R,de Groot, 



-- -- ~........,.- ~,· 
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Lens 12: P ,!IIiltenburg, ,, ,Mand ers ,E.v. Bronckhorst ( 2x) ,E .cle 

· Vries ,A .Bouchier ,G. Vredeveld·, C. Schalbroeck, A.. · 

Hoek (2x) ,C,Vervaart,:,·.v,d, Ley {2x) ,R,i>eters. 

Re·s·.: F·.de Kleyn,R.de Wolf,Leider·:Dhr,G.v.d.Velde, 

. ZIE ... RESERVEPROGR;,MJ'l!J\. 

Lens 14: E,v.d.Broek,J.de Vries,A.Feitz,W.Schcltens,P.v. 

Dómburg,H,Dankers,R.v.d.Meer,N.de Vries,F.Klink, 

E,de Groct,C.J .Groen.:'èes. :H.il.ientjes.Leider: 

Dhr,N.de Hilpter, 

======--=---===-· =======-=-=-==-·============ ·================ 

i'ROG'0 '·Mî" lLU •.J~ Î'1Ji'ILLEN VOOR ZATERDfiG 11 ;)ECEMBE :-: 1965. 

1;-- uur v.c.s. p 1-Lens. ï> 1 Dederr;svaartweg 

1 ;-- uur Lens p 2 - Ceieritas i' 1 G.1,L,6/4,V.1 _ 

1 • -- uur V.V.l'~ i) 2-Lens Î' 3 Zuiderpark 

1 • ·-- uur Lens ï' 4 -Flamingo's ï' 2 G,2,L.5/3,V,2 

1 • -- uur R;,S p 2 - Lens p 5 I,lbardastraàt 

1.-- uur Lens i) 6 . -Oranje Blauw p 2 G.2,L.6/4,V.3 

Lèns 7 - vrtj. Zie Reservèprogram,T:a. 

;m OPSTELLINGEN: 
Lens ~' 1: Th,Bocms,F,iJisselclorp,T.Jungschläger,G.Tromme

len,C;B10ks,C.StapeliP.Verheesen,B;Klein Bre

tel er, T .Resodihardjc, R. Kccke, J .• v .Rijn.Leider: ,. 

Dhr. W. Stapel. Samenkomst : 1 2. 45 uur op het ··· • 

Lènsterrein; 
-Lens P 2: F. Teunissen, C .Blom, H. v ,Dam, Th. v. Rijn,,,. Heynen,. 

R,Wouters,H,i'echler,R.v.d.Horst,T.de Winter; · 

H,de Zwart,G.Colpa.Res, :J ,v.d.Ende,Leider:·:Dhr. 

G; Kemperman, ZIE RESERVEi'ROGRi';.MJ'li.,. . .. 

Lens i' 3: B.de Haas,L.v,d,Meer,I'.v,d,Steen,C.Abspoel,W.v. 

d,Hm.1,F.yeeren,G,v,i)eelen,L.C!J-zander,J,Helven

steyn, T. v, d. ;,ardw~g, C . v.d. i\ardweg, ,ie s. : il, 

fllicka,R.Ass~lman~ Leider-: Dhr;G,v.d.Steen, 

Samenkomst: 12. 40 uur hoofdingang f,DC-t.errein. 

· - . . . . ZIE RESERVJQROGR:,Jl/îi':f, •. -

Lens P t,: .C,V~sser,?.Verschoor,C.Lustenhouwer)J[,iJelsasso, 

H. Janmaat, P. v, Wijk, ,Lde Vries, E. Verschoor, R, 

Meershóek,R,.Straatman,G.v.Ardenne, Res.: G. 

Schneider,P.Steffen. Leider:'Dhr,J,Smit. 

Lens ~0 5: f,.Cá.stenmiller 1R.v,Nunspeet,R.Wüstefcld,F.Wou

ters, 1'. de Wolf ,,i.. Borst, E,Booms, B. Hoefnagel-, L,' 

Verspaandonk,P,Wilmer,i,.Janssen. Res, :G-.LE)lie-

vel~l, H_.Swanenburg, Leider: Br, Theoticus. . _ 

Samenkomst: 12. 30 uur Hengel ol1lan hoek Leyweg·; · 
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Lens P 6: .. H,v,/,ndi:i:J.,J.v.Rossum,Paul Har.iilton,R.v·.d, 

Steen, H ,Schutte ;Pieter· Hamiltcn·, R.Bor.i; R.Goed
hûys, Z.Ma,cco, P~Boor.1s, H .Straver. Res. : J ,Boïn, J,;;cst. Leider: Dhr.G.v.d.Velde.·-··-·· 

ZIE RESEltVEï'ROGR;J\'C_ A. 
=======================' ======:::::==========··. ::::..<.:::: ·_ :::.L. ='" ====-= ·= ATTENTIE, JUNIOREN EN ;:•uI'ILLEN. ! 
AFSCI!RI.JVII~GEN: véér vrijdar,avonci ?,30 uur aan clhr.J,.van 

Gastel, Tomateristraat 166, tel. 33. 99. 00 · 
(telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6. 30 en 7. 30 uur) ; · .· . 

ï'MlFOTO I S p'u; IIJ,EN :, Wij hebben ·al enkele pasfcto 's ent- , . 
vangen, maar de meeste 0ntbreken neg. Daaror.i herhalen, wij nog een keer de, oproep: iedere pû- · pil dient· zo gauw r.iogelijk 2 pasfoto's in te leveren, bij dhr.,\.v.Gastel, Tomatenstraat 166. Inleverän bij trainin@'., reserveprograrnr..a of wedstrijd, of anders op-sturen. SPOEP-! ?.- - -

l\TJ.;'.. TI!?IL\,'.LUITGIFTE : Dhr, H. v ;d. Kley. 
HESEJ.V::•'.ï''.l.OGfü'JVIl:t: als, zaterè.cig onze velta:en ZJ.Jn afge-" . keurd, 'is er het_ volgende.reserve-! , • • DrC/::rarm::a : , . • In de zaal Marterrade 14 (leid.er Jhr.v.Gastel): ... 1,-'- uur: C;v,d;:;ardweg,T.v.d,/,arèwog,G • ..",bspoel,C,Dlor.i, L ,Caz,inc'.er ,G .Col pa ,H. v. ';q.m, G. y. -ieelen, J. v.d • . Ende, Il. -~'e Haas ,·'Ir. v.d. Har'l, cI. Hel vensteyn, l'. Heynen, R. v .d .Horst ,L,,v ,d ,MEJer, H. ,'echler, F. v ,d •. Steen, F. Teunissen ,F ;Veeren, IL Wout era, [.,de Winter. Saoenkomst: 12,4.5.uur ingang Lensterrein . of in,,-2ng z22l Mart errade. , ,. 2~ 1.5 uur: J .Doin·,t..Castenmilier,R,Göe;dhuys,G,t~e Greef, M,Janssen,J.Kouwenhoven,R.v,d.Locs,E.Macco, R ;Mj_cka, F. v; Os, J ,?est, P ,Steffen, H. Straveor, 

I'. ,::e Wolf, P. v .Wijk ;G. Wout ers, G. Lelie veld, F. 
Snoeyers. ,,amenkcinst: 2 .• -- uur ingang Lens-. terrein of ingane; ~aal J'~arterrade. · 3,30 uur: Lens 11 + A.Hoek, ~.y,:>ronckhorst,H.de Jong •. 

In de . zaal Herschel straat : 
2.-- uur: (leider dhr.J.Sr:1it): H.v.f,nclel, C,I'akkor,C.v, r ergenhenegouwen,R .r:erkelaar, R.I?om, i' ,Doo• s, · C,Ernst,i:.Hamilton,I'.Harnilton,L.Hilderink,W, 
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de Hilster,E.v.d.Hoefen,J.Keetman,R.v.d.Lely; 

ft1. v .r'1aris, J .Meyers, J. v .Rcssum,G .Scr,.neider, H. 

Sphutte, R. v, d .Steen, H,Swanenburg,R.de __ Vroege. 

Samenkomst: 1 .30 uur Hengelole.an hoek Loeve

steinlaan. · · · 

3,30 uur: (leider Dhr.J .v .d,Knaap}: H.v .Perlo,ll,Dos,,\. 

Bouchier, C. v ,;Jeelen,?. v. ~oeveren-,B. v .Dor.iburg, W. 

Englebert, D. v .Gorkum, J .Keetman, i'. Klein Breteler, 

F .c!e 'Kleyn,2,i'eters·,G. Vervaart,R.de Vlolf,D.de 

Vries,ii..v.d.Ley,?,de Greef. Samenk0mst':· 3,·.:.- uur 

Hengelolé:;an hoek LoevesteinlaarL - - "I •· · 

========================~==================·····=·~- ~ -i- ·==== 
VOETDJ\Li':1,',f,T IN :JE GEMEENTERXl{D; 

In een middagvergadering van de geroeentéraad van ;)ordrecht 

werd het voorstel van burgemeester en wethouders ·behandeld 

om aan de Stichting Betaald Voetbal D .F .C. een. lening. var 

J 100.000 te verstrekken. -, · .. 

De behandelin&'. van het voorscel veroorzaakte een·pittig 

debat. Wij geven hieronder een bloemlezing van de meest,· 

QBrkante opmerkingen uit deze raadsvergadering: 

" Het beroepsvoetbal bevordert de anarchie en is in · 

strijd met de leer van Calvijn." 

" Als men tegen het voetballen op zondag is,· moet men· 

oolc het gasfornuis niet aansteken, het elektrisch 

licht aandraaien of in een autobus gaan zitten." 

' 

11 :Ceroepssport is geen sport, maar een verfoeilijke men

senhandel". 

" Zondagsvoetbal is zonde-voetbal". 

"Al die rijen van auto's met kerkgangers op zondag leve

ren meer gevaar op dan het beroepsvoetbal." 

" ,Je geldlening aan D.F.C. is in strijd met het vierde 

gebod." 
11 In de voetbalpools spelen ook dominees mee," 

" Degenen, · die van plan zijn hun stem aan het voorstel 

te geven, wordt aangeraden de geloofsbelijdenis eens 

te bestuderen." 

"Het geld mag niet ten goede komen aan de ar.1ateurs van 

D.F.C., anders komen alle· amateurverenigingen om een 

lening,•·· 



-136-
" De spelers dienen hun voetbaltalent, dat een gave 

is, voor niemendal aan de mensheid te schenken", 
"Gelden inzamelen voor het beroepsvoetbal is precies 

hetzelfde als collecteren voor d,e Winterhulp geduren- .· 
de de oorlog, 11 

11 Waarora·wel geld aan D.F .. C. en geen bejaardentehuis 
bouwen," 

" Het gevaar bestaat, ·dat de lening op cien duur een 
subsidie wordt, want bij onvoldoende wedstrijdbe
zoek zullen er toch tekorten blijven," 

11 Waarom zouden wij het betreuren, als de belangstel
ling voor het voetballen vermindert:" 

" Er moet ·zekerheid be staan, dat het geld goed wordt 
besteed." 

De wethcuder van financiën verdedigdê het voorstel·voor 
het behoud van topvoetba.l in de gemeente Dordrecht. Hij 
zag met lede ogen wekelijks een trèin met hcnderden voet
balliefhebbers naar Rotterdam gaan. Die nîenseri moeten 
hier blijven. Met achttien stemmen véér en acht stemmen 
tegen werd het raadsvocrstel aangenomen. 

(Uit de DFC-er). 

-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:G;Halleen,F.v.Dijk en C,NieU';,en

Korrespondentie: F.v.Dijk, Harderwijk- (huizen. 
straat 5; Den· Haag. 

--- .------------ .. -- ---------------------------------------
39ste Jaarga~g No.15 1 5 de.cember 19 65 

~========-~=================================·============= 

Wo: 15 dec; 
Do: 16 dec: 
Vr:17 dec: 

i~GEND;~. 
S'enioren-, Junioren- en Pupillentraining. 
Juniorentraining. 
LENS 1 . OUDEJ[;f,RS;,vmm. _ I,fscheid van het 44ste 

levensjaar.· Géén-training. 
Za :18 dec: . DINER-DANSANT in Café-Restaurant •.•De Kroon". 

_ Juni bren ;- -Pu ill en • _ . _ • _ 
Zo:19 dec_: FEli:ST-(DANS- 1'..VOND in het Klubgeboµw. 

_Senioren; Junioren. _ _ _ 

Ma:20 dec: Klubavond! l(Lj,VERJU3-KERSTDRIVE (finale); 
Juniorentraining. " 

Di: 21 dec: Juniorentro.inïn'g: · · 
Wo:22 dec: Senioren-, Junioren- en i°upillentraining. 

• Do :23 dec: Filmnvond voor Junioren;· Géén training;

Vr :24 dec: Geen training. 
Za :25 dec: 1 ste KERST-DAG. ~:één voetbal. 
Zo:26 dec: 2e· KERSTD~G. 

EEN UITGED'REIJER FEESTi\GENDJ, VIN~)T u ELDEa.s IN DEZE REVUE! 

En wat v-iridt U nu zelf van Uzelf ??? . . . . . . .. . ... 

TELE-LENS 

f,ls U deze Lensrev-ue in de bus· vindt, dan heeft U daarvoor 

reeds een andere verrassing op Uw deurmatje zien liggen. 

De redaktie hoopt, dat haar bijdrage tot de feestelijkhe

den rond het 45-jarig bestaan van Uw Lens U veel' genoegen 

zal verschaffen. 

Wij hebben het echter nog niet over de bijdrage van U, 

Lensers, gehad. Uw bijdrage bestaat allereerst uit het 

bijwonen van de diverse feestelijkheden, daartegen kunt U 

moeilijk bezwaar maken, dachten wij. Voorts kunt U het be

stuur helpen met de te voeren DON!,TEURS-f,KTIE. Iedere se

nior, junior, pupil of donateur, die 5 (vijf) donateurs · 

aanbrengt, krijgt een prijs. Voor degenen, die bij het 

sluiten van de aktie het hoogste aantal donateurs hebben 
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aangebracht, heeft het bestuur drie grote pr1Jzen be
schikbao.r. gesteld (waar.onder een fototoestel). -Je stand 
wordt wekelijks in de Lensrevue. gepubliceerd. 

Onze vereniging bestaat alweer 45.jaar enis langzao.m 
mo.ar zeker gegroeid tot een grote, dynamische en vooruit
strevende 'Jdub, wo.ar we met gegronde trots lid van zijn. 
1:fat vroeger, te beginnen bij Hl december 1920, onmogelijk 
ve1~,rnz·enlijkt · scheen te kunnen worden,· is nu het :trotse 
bezit van ons, Lens-leden. ·· : 
Ieder weldenkend lid gaat met.- plezier .naar de Henge-
lolG_nn. . · 
De ·een 01:1 de hoofdschotel (het voetballen), de arider om 
het bijgerecht (gewoon,er gezellig bij zijn). De oude- .. 
ren kijken· naar ons, niet met afgunst of jaloezie, 
rriél.ar z.e zijn tevreden, over wat zij vcior elkaar heb-
ben gebokst en waarvan wij mi. dankbaar profitereri. 
Het schenkt hun voldoening , , , .•.. · . 
De generatie_, die wij op onze beurt zien opgroeien, 

- is anders, heel o.nders. · ·· · 
In ,veer ·grotere getalen bevolken zij de velden en 
zijn even vlug als gekomen, weer verdwenen. . 
Ze spelen hun partijtje en zonder enige zorgen gàan 
ze weer naar huis, al c'.an niet met een overwinning. 
Ook zij zijn in het gelukkige bezit van een Lens-di
plO!'m ;·· Elk nieuw· lid brengt ongemBrkt een expansie
zucht je teweeg eh zo zal Lens ·steeds groter, econo
mischer en dus geheel anders worden. 
De tijd, waarin wij leven, wil c!at nu eenmaal en een 
en ander zal zich steeds meer én vlügg'er gaan ont
wikkelen, waarvan ook_. Lens geJukkig _niet verschoond 
kaii blijven. · · · · . . . . _ . 
Laten we hopfc,n., . dat de sfeer en de gezelligheid, die 
al 45 jaren enorm goed zijn, door de jaren heen zul
len blijven, zodat nog velen bij Lens hun vrienden
banden komen leggen, zoals zij die in het verleden 
hadden en wij nu ! ! r· · · · · 
-----------.--- .- . - .------------------------------------
FEEST!,GENT\\ t.g.v.· HET .",5-Jf,RIG DEST.\AN. 

Eèn wijziging heeft zich,. zoals U waarsch_ijnlijk in de 
zakagenda -zult . hebbcm opgemerkt, voorgedaàn. Het· di~ , 
ner-dansant wordt niét, z_oals voorheen gepubliceerd;gè-. 

. .-- . ' •'• 
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geven in "Ri jnvoorde", !ll.aar in Café li.estaû.rant "De Kroon" 
(Spui). Iets dichter bij huis dus. 

Vri.ida;:,:avond 17 december worden alle leden, oud-leden, do
nateurs en (ongetwijfeld) vele Lensvrienden.uitgenodigd 
om bij hun Lens "Oudejaarsavond'' te vieren. Ook de ouders 
van onze leden zijn van harte welken, 
Dit afscheid van het .4fl,ste levensjaar begint om ongeveer 
acht. uur. · .. 
Zaterdag -1 8 december, de dag, waarop Lenig ei:i Snel 45 jaar 
geleden werd geboren, is er een Diner-Dansant in Caf~- . 
Restaurant "De Kroon" op het Spui. Degenen, die zich als:"<. 
nog voor deze avond op willen geven, worden verzocht·met , 
spoed kontakt op te ner.,en r.ict ::Jhr .. J. Jager, Weimarstraat 
67, tel, 33,21,33, . ·· . . 
Jit feestgedruis begint om ongeveer half zeven. Hot. diner 
echter vangt aan om ongeveer half negen (en dit voor de 
"harde" werkers, die nog nie~ g_enieten van een "vrije" za-
terdag). · · 
Zondag 19 december. Voor de Lensleden een grootse feest- -
avono. in het klubgebouw. Jez.e avond .is n~et, besteDd .voor 
de Junioren en Pupillen. · · · ' 
Dans- en D ( r )anklustigen zijn van ha.rte 'welkom. Vrou~re
lijke. introducé es zullen de pret: ]Je slist niet. scha.den •.•• ! 

Donclerdar.; 2 3 decer.lber. Een avond v·oor,• de jongere leden. De 
film zal hier de overhand hebt·err op een gezellige o.vond. . . 

Vrijdagavondtraining .. 

"Een d.ecemperkind11 • 

-o-o-0-0-0-o-o-

Tot nader publikatie· i·s. de ·vrijdagavondtraining voor Se
nioren voorlopig stopgezet. Zoals bekend is er de la.at ste 
weken van trainen niets gekomen, i.v.m. de toestand van 
de terreinen, 'Ook de komende vrijdagen kan er niet worden 
getraind door de diverse komende feestdagen. Derhalve 
leek het versto.ndiger deze' trainingsavond voorlopig te 
stoppen in afwachting op betere tijden. 

· · · ' .-0-0-0-o-o-c-o-o-
V.lTII /, • 

. - Onze tweede.penningmeester Dhr.Jungschltiger is 
vorige week -in het ziekenhuis (Westeinde) opgenomen. Wij 
wensen. hem een spoedig herstel toe. 

· - Ons bereikte het droevige bericht, dat de vader 
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van ons lid f,lbert v.Weers plotseling is overledQn, 
Wij wensen /,lbert en zijn fa.'llilie sterkte in deze moei-
lijke dàgen. Hij ruste in vréde. '· 

PROGRAI"irJ!i, SENIOREN VOOR ZONDAG 19 DEëEMBER 196·5 - . 

14:30 uur P.D.K.1 - Lens 1 - --
12.-- uur Archipel 3-Lens 2 

Duinlaan (Kijkduin) 
Duurtweg,einde _Waalsdor-

14;-- uur Lens 3-Wilhelmus B 
1 2 ;-- uur Lens 4-lVlarathon 3 

. perlaan; 
Veld 1,Geb.1,L'ok;6/4 
Veld ·1 ,Geb, 1 _,Lok.5/3 
Rederijkerstraat (bij ·· 12,-- uur Cromvliet 5.-Lens 5 
Troelstrakade) ·· 

1~.;30 uur Lens 6..-W.I.)<.3 
1 2. _;_:· uur de Jagers. 3-Lens 7 

Veld 2,Geb.1,Lok,5/3 
Oostersportpark,Wa-zs, 
weg/Wa:a:l·sd-orp.'laan .. · · 
Veld 2;Geb;2;Lok.5/3 
Veld 2,Geb.2,Lok,5/3 

1 3; 15· uur Lens 8-H .D. S, 11 
12.-- uur Lens 9-G,S,C,7 

DE OPSTELLINGEN: 

Lens 1 : 

Lens 2: 

Lens 3: 

Lens 4: 

Lens 5: 

Lens 6: 

C, v .d.Tieek, H.Dietz, ,J, iT .Dijk ,L-;Hendrichs ;G. Kem
perman,M. v. Zilfhout, H .Roóduyn, R.Wachman, W ;Ven
dèrbos, H. llnket, G. Verhaar. il.es. :G, Hàlleen ( 2x), 
J .Dotter ( 2x) .Leider :Dhr. H. Houkes .Grensrech- . 
ter: Dhr.J .Lint'leweever, · 
G. Halle en ( 2:x:) , Il, :Clok, R.Roodbol, J. v .d .Kpgap, --. 
H; Smi tskam, J .Englërert, W. v. Eyden; G .Loóyestein, 
J.Dotter (2x) ,H •• v,d.Spek,J.Ras. nes.: /,,Thomas, 
Leider: Dhr. L. te r-1ey, ,. · · · 
A. v ,Egmond, W. Verbarend se, H .• Ubben, W, Stoové, H. 
Kèmper, L.Riemen, C. v ,Jlacl ,F ;Mesker/l'h. v, Kleef, 
J.v.Kleef,N.Drabbe,Res.:F.Wubben \2x),J,Ver- • 
ha ar ( 2x) • Leid er : Dhr, Riemen Sr, 
Th.SuykerbuyklL, Hans en, J ,r.ieyer ,i~. 'làvi s, 13 .Steyn, 
J.Verhaar (2x ,F.Durghouwt,r.Burghouwt,F;Wub
ben ( 2x), C .Peeters, H. Jacobs. Res. :N. de· Gruyter. 
M.Suykerbuyk,Th.v.Dcmburg;c.Veldink,H.Mesker, 
Il.. v.d. Deek, J .Riemen,,\. v ,d .Mèyden, L, Jans sen, 
W .Eykelhof, H ;d·e Sterke, W .Durghouwt. Res. :J. 
Veldink ( 2x). · · 
A. Verbarend se, J .Brochard ,M.Heerschop, J. v .Dus
sel, J. v .Dissel, C .Nieuwenhuizen, R. Schlüter, J.: 
Drost,J.de Doer,G,Jehee,J,Vcldink (2x).Res.: · 
W.Veelhchr. 
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TR.\.INING JUNIOEEN EN PUPILLEN •.. 

- '.~eze week is de tr-1ining als altijd. Ook op ma.andag, 

dinsdag én woensdag 20, 21 è~ 22 december is er gewoon 

training. 1 

- ne pupillentraining o::i woensdagmiddag kan worden uit

gebreid. /,lle pupillen zijn hierbij voortaan welkom. De 

training begint voc,r iede7een voortaan om 2.-- uur. 

Dit geldt ,'7.lleen élls het veld is g0e(:gekeurd. Is het veld 

afgekeurd, cl.mi is er zaal training in de zaal i•:;arterrade 1 t,, 

maar die is alleen voor de. bekenc~? trainin,7sgrcepen. 

Op wcensclap: kan tussen 1.:.. en 1. 30 uur telefonisch 

werden geïnformeèrd, of het veld is goeègekeurd bij Mevr. 

E;,skamp, tel. 67 .22. 70. Niii:î vaoEGER, TU'.~T L,iTE!t. 

- Op donc1 erdag 23 decemLer is er geen training. 

Over ,le training in de week daarna komen medeclelin;;en 

in de volsencte Lcmsrevue. · 
i 

p;,SFOTO 'S: nc g van veel pupillen ontbreken de pasfoto I s. 

Er is :r;iu hac.st bij. Inleveren bij of o;:isturen 

no.o.r clhr .i',.v .Gastel, Tor.k,tenstraet 166. 

COWTlUDUTIEl;ETLLING. 

Dij cle ju_riicrenfilr.;o.voncl l:estao.t tevens gelegenheid tot 

contributiebetuling. 

---------------~-------------.-----------------------------

Lens 3 ( 1 e kl. F. ) gesn. pnt. Lens 4 (3e kl.I) 

Quick 4 7 ·12 gesp. Pnt. 
O.J.1.4 8 ·14 

Celeritas 3 8 11 LEFS 4 8 1 3 
LF.NS ,; '1 1 0 Vhppolder 3 8 12 

Vios 3 7 9 Oranje Blauw 4 8 9 
.Wilhelmus 3 7 7 ;) • W. 0. 3 8 § 
VELO 3 7 6 !J'arathon 3 8 
Scheveningen 3 7 5 H .IvI.S ,H .L~ 8 6 
;\rchipel 4 7 2 Ornnjeplein 4 8 4 

\'ic.ssenaar 3 7 2 n.v.c.3 8 3 
G.:').S.3 8 2 
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Lens 7: G.v,Dijnen,H.v.Welzen 1D.Taat,i,,Kiein Breteler,P. 

Schulten,D.Groenendijk,J,Gulike.r.s,N.de Doer,T.Keet, 

,LNowee,R.Gelauff .Res. :F .Jehe-~·,?,de Jong, 

Lens 8: A. Blok;J .Dom,,\~ Krol, H, Naastepad·, J. v, Westing, A. Hop

. pen brouwers,_,\. v. Luxemburg, R. Wüstefeld, J. Jager ,M. 

Ooms,,\. v. Duin. Res. :C .Kras, C, v .Doheemen. 

Lens 9: D. v. Lieshout ,F' .Dierhof, A. ï'oels, W. v. d,Laan ,E .Löwen

stein, I,.Buys, J .Holt, J. Hel wig, W .Eggers, Z. Jansen, J. 

Groene:veld. .i-1es. :H. Lüling, ,L v. Schie, • . . , 

DENK OM ;)~ LEGITilIL\TIES ! 

S.V.;·. GEEN AFSCHRIJVINGEN 

Indien drin1send noodzakelijk, afschrijven véér vrijdaga

vond, 9 uur bij· Dhr,G.v,d,Velde,Hertenrade 161,'tel.: 

36.14.33, · •. ' · 
. . . . 

Op 26 DECEMBER 196.5 en 2 JfiNU,\RI 19p6 werden er in de i-~fde-

lin€ geen wedstrijden gespeeld, . 

Voor de K. N.V. D. kunnen nog wedstri ,jden worden ingelast. 

Weer of geen weer ••• 

!legenen, -· die· vrijdag .of. zaterdag langs he~ _Lens-veld reden; 

zullen wel geschrokken zijn. Een enorme VJ.Jver bedekte ons 

sportkomplex, zodat de doelpalen meer leken op gezonken 

zeilbootjes, · 

Ja, het zag er behoorlijk nat uit, waardoor de voetbal we

derom niet _kon rollen. De zo vlot van stapel gelopen kom

petitie is door de regenval de laatste weken knllp in de vmr. 

De laatste tijd is er nogal wat kritiek geweest op bet be

leid van de K.N.V.D. i.v.-m. het afkeuren van de terr.e;i.nen, 

Inderdaad valt het op, dat de beslissing over het afkeuren 

van amateurprogrami~a's wel bijzonder vroeg valt de laatste 

tijd. Vorige week zelfs al vrijdagsmiddags ~ •••••• 

Of deze beslissingen altijd juist zijn l-2ten we in het mid

den, r.w.c.r wel willen we opmerken, dat er velden zijn,. die 

ondcmks hevige regenval toch nog wel. hirmen 2~" uur be

speelbaar kunnen worden. Ook het Len_sveld is, bij een juis

te behandel·ing van ·de waterstand in de omliggende sloot, 

-· bin:nen redelijke tijd weer goed bespeelbél.,,.r •••••• ~-- 1· · 

· La~en we hopen, dat het droeg blijft deze week, misschien 

kunnen we zondag dan weer no.ar i,DO. 

---- ·----- ·- ·- ·------------------------------------ ·-------
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;-·:wan:,NI'.A IS JUNiü;-lEN EN Plll'ILLEN • 

;)0i'.F1für'!,G 2 3 "ECEI,'.DE~': FILlvL',. VOND VOCH. JUNIO {EN • 

.. J'ROGR::I,TI's'.r_;, JUNIO"l.EN VOOR ZON'1,;G 19 DECEMI'Eil 1965. 
12. -- uur :,JO 2-Lens. 1 . ZuiderpO:rk 

Lens 2 - vrij 
1 ;15 .uur Lens 3-0oievnars 1 G.2,L.6/4,V.3 
1.15 uur Velo 5-Lens 8 Waterin?:en,1-lnrrv Hoekstr. 

JE O, S'l'ELLINGEN: 
Lens 1 : H .Druggere1ans, J .Groothuizen, P. Scheuten, C. v. Eg

r.1oncl, ~, .v.d. Steen ,A .Lir:11;:leek, J. Heins, J. Cobben, . 
D' ry t Th î' h d H n 1 b f" • J.

1 .Cte ~wo..r , eJJrGC.1. nr , • 1,rnncen urg. i._es.: 
J .Hidclelclorp, H. ,'tothkrnns. Lc,id er: Dhr.;,. v. Gos
tol. Snmenkomst: 1;1.45 uur·op het A::JO-terrein. 

Lens 3: C. Verv::mrt, J. v .cl .Znlo, J. v .:Jissel; R.Dlck,G. IJ
sebrcnds, N .Koet, H. Crama, ;\.. v .Niel, H. v .Acker, 
H. Suykerbuyk, Ji. de Prouwer. "Rcs. :l'.;, D:roeke, ,·1. TIJuym. 

·Lens 8 :. C .Grren, '.t. Jacobson, J .Dlok, L. v .cl .Ley, :·,. Jehee, 
G. Stevens, 11. Epsköüp, Th. Jnnssen, P~I-:urke s, 1-I. West
hoff, L. v. d .Sprong.Ros. :F. v. cl .• Tierg, l{. v_, Wns.seo. 
Loic~or:Dhr.J.Smit.Snmenkc-mst: 12.30 uur ingang 
Lenstorrein. 

--------- .--------~-----------------------------------

1.45 uur Lens ,;-R.V.C.4 
Lens 5 - vri.j 

1 • 11-5 uur !.DO 1 5-Len s 6 
Lens 7 - vrij 

1 ;45 uur i.~)0 19 .,. Lens 10 
3.-- uur. Lens· 11 - C .S.V.']. 13 

Lens .1·2 . "'.vrij 
3;-- uur Lens ·13 - ,·,Jo 24 
1 • 45 uur Lens 1 -~ - Loosduinen ;,r~ C'f-'JTJ,;LLI!l!l..iE~~: 

' 

G,1,L.6/4,V.1 

Zuiderp11rk 

Zuî,~e:r;x1rk · 
G.1,L.6/<t, V .1 

G.2,L.5/3, V,2 
5 G.2,L.6/,~-,V.3, 

Lens 4: H. Vorl;nrenclse, F. de vlinter, i' .Drernmer, J. Kann-
dcrp, L. Jungschliir:er, J. Schutte, F. Herrei,mns, ILWil
rnot, J. Janssen, C .Rocduyn, C .Illok. Hes. :G. Crm,m, J. Wel
linr. Leicler: :lhr.He:rr:emans. . 

Lens 6: ;1. v. I'.erlo, J. Schouw, H. Verheugd, 1'. v.(!. i,nr, T. Heer
schep ,H .Stevens, IC. v. Velzen, J .Fretz, .t. v .d .flull, J. 
Webbers, H .Dij stervelr1 • -1es. :G .de Hoogd, .: . :-,ilderbeel 
Leider;Dhr.C.v.d.I"ee:k,i,or,ienkcrnst: 1.30 uur Hccfd
ingn.ng ~\JO. 
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Lens 10: o.ls bekend.Res, ::'..v,d.Ley,T.Hoek,Leirler:Dhr,l',Huis. 

-· Snmenkèmst: · 1, 30 uur .. hcofdingo.ng ,~JO-terrein. 

. zr1-i~ RESE~tVE!··RoGrL·1NJ.~~iL. ·-. · ·: · ...... . 

Lens 11: als vorige week gepubliceerd.aes. :H.de Jong,E.v. 
Bronckhorst. Leid er :;}hr,;\. v. Go.stel. 

ZJ.E RESE ~:VEPROGi~/J~1M-.ii • . _ 
Lens 13: è:,,.los,H.v ,Derlo,H,v. Donburg,J ,Keetmo.n,F ,_ç'.e Kleyn, . 

C. v ,Jeelen) W .Englebert ,R ,è,e Wolf, r'. Klein :ilre_t~lê.r, 
r:. v. Gorkum, Ï'. v. )oeveren. Hes. :il.Dogiscri,;,. F .ç!e ·Hqo.n, 

. Leider:'lhr.J .v.d-.Knno.p. - - · ·· . 

Lens 1~,: E.v.d.Droek,J .de Vries,/,.,Feitz,W.Scholtens,,'.v. 
Jomburg, H.:Onnkers, R. v .d .Meer, N. ,:e Vries., F. Klink, 
E ,de Groot, C. J .Green. :ie s. :E ,',Üentje il, G_. VreclE)Veld~ 
Leider::Jhr.N,de Hilster. 

---==-==============-==·============================~~==== 

1,45 uur Lens P 1-Velo 1' 1 -. 
1 ; 45 uur Kranenburg :• 1-Len s ;, 2 
1.-- uur Lens i> 3-Celeritas P 2· 
1 • 45 uur Cr01>:1vliet ï' 2-Lens ? 4 
1 ;-- uur Lens ? 5-V.C.S. P 3 
1.-- uur Lens P 6-Lens 1' 8 
1 • '-'.-5 uur- .Juindor SV i'3-Len s P 
;m Oî'S ELLINGEN: 

1 8 'l-'C,.;. -·,"' ·19 65· .. , r; 1~ l.lL!Î\. • 

G.1,L,5/3,V.2 
Ki jkduinse strao.t _ 
G.1,L.6/4,V.1, 
,led.cri jkerstro.nt 
G.1.,L,5/3,V.2 
G.2,L.6/5,V,3 
Ockenbur.h 

Lens Ï' 1: als bekend.Leider:Jhr.1·\T"Sto.pel. 
ZIE ;~.ESERVE:i?ROGR.1.ivIT,:~-~. · : 

Lens I' 2: als bekend. ;i:es. : J. v .d .Enc:e, R.r:,icko.. Leid er :Dhr: · 
G,Kempermo.n.!:Jumenkomst: 1.-- uur ingo.ng Lens-terr·" 

Lens , 3: nls vorige week gepubliceerd.Res. :rLI,sseli:10.n. 
Leid er :Dhr .G. v. d .Steen. · 

Lens ~' ~-: C.Visser,ï'.Verschoor,C.Lustenhcuwer,rli.Delsnsso, 
H, Jo.nmo.ut, F. v. Wijk, .•.'é.cle Vries, E. Verschoor, R. 
Meershoek, H. Stro.utman ,G .-v .,\rdenne. Hes. :G. Schnei
der, I'. Steffen.Leider :;)hr. J. Smit. Sumenkcr"-st: 1 , 1 O 

uur hoofdingnng 1~JO-terrein. • 
ZIE RESE:~~VE:?ï-~GGf(;JvB7J~. 

Lens ï' 5 : f,; Co.stenmiller, i'l. v. ~;unspee.t, R. 'dii.stefeld, F. Wouters, 
P .de Wolf, /1. .Doz,st ,E. Dooms ,Ll. Hoefnagel, L. ve:r'spo.án
donk, P. Wilrner, ;, • Jo.nssen. fles. : G. Lelie veld. Leider:. 
Dr. Th~oticus. ZIE RESEHV'ri;?IWGl!i,MMi~. · 

Lens i' 6: H. v. Andel, J. v ,Rossum, Pnul Hnmilton, Il, v.d. Steen, . 
H. Schutt_e, Pieter Ho.nil ton, R. I:or"-, :-1. Goedhuys, r,; .r-lac-

co- ._, Tino~·s . .u Str~,rer '.•e~ ,r_• '"·l~nenburg 
, l • .u..., 1.~ , f"J. • '-~ •.:::..:..._2.!_ .n • ûr u. • 

Lens r 7: J,ll:ouwenhoven,a.v ,c1 .Lely,F .v.Os,J .• Hilderink,J. 
Keetr.îc..n,J .ïteyers,W.de Hilster,i.L.c~è "Vr6ege,~•~·~v.Nio.-, 
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ris, F .Snoeijers, R. v .q .Loos. les. :C .Dergen Hene
gouwen,C:Dakker.Leider:Jhr.G.v.d.Velde.Samen

·,· · ·-·· :komst: 1 .-- uur ingrmg Lensterrein. 
Lens l? 8:Wórdt samengesteld ~it'de volgende spelers: 

C ,.., kl J. •, • J "' t E d H 1'' • • · d I' .un .. {er, • .!...:•Oln,.. 1 1 çs., ~ .v .. oeven wvlJSD.r ,, ~. 

Derkelaar,M.Janssep,P,Koper,J.Koper,H.Coomans, 
H. Feenstra C ,Ernst.· . 

hTTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN! 
,SSCHRIJVTi)JGEN :vtér vri jdó.gavond 7.. 39 uur aan è.hr :,L v .Gas
tel, Tom."l.tenstro.at 166; tel. 33, 99; 00. ( télefonis.ch alleen 
vrijdagavond tussen 6. 30 èp 7. 30. m.1.r) _. . 
M.'\.TERL\,~LlJITGIFTE :Jhr. G. v.d. Steen .. · 
RESERVE1'HCJG:::,l'fJV1'\. : als zaterdag onze. veldÉm zijn afgekeurd, 

is er het volre?Jde reserveprq,;ramrna: 
In de zaal ,'.arterrade 1 1~: (Leider Dhr.A.v.GastelJ.· .. ·· 
1;30 uur: Lens P 1 +Th.v,Rijn,T.de Winter. 
3. 1 5 uur: Lens 11 ;-T .H.C>ek ;E. v ,:Crcnckhorst, H. de· Jong·;- · 
In de zanl Herschelstraat: 
2. -- uur: G. v. Ard enne., H .. f~,sselman, E .Looms ,./1. .Dorst ,J,î. ·]el- ~- , ~ 

sasso, ;-J .Hoefno.cel, H. Janmaat, ;1.. Janssen, C. Lus- · 
tenhcuwer, J ... IV:oèrshcek, f{. v. tJunspeet, :'\.. Str,:;.ntman ~ 
E. Verscheer.,;-•. V.erschocr, L. Versptlandonk, C. Vis-

é O .., V . ::, 1 1· J R 11·· t f 11 C • l - t s r,.;1...1...~e r1e.s,1 .fl ~mer, •. ,us e e c."0D.1;1en<:\..,•ms : 
1 ,30 uur Hengelclaan heek Loevesteinlaan.Leider: 
Jhr. J. Smi;t. ·· · · · · · · · 

3.30 uur: Lens 10 + ;,.H2.1:J.trook,_l"v.d.Ley.Leider:Dhr.l".Huis. 

FILiV:;',VON;:l JUNI0:1EN. 

Op donderdag 23 decm:lber is er ,in verbo.nd met het 4:5-
j arig bè stann van Lens een filEavond veer: de jtiJ'\ior:en.1,lle 
junioren :.. maar niet de pupil.len - zijn hierbij welkom ·-in 
ons kl ubg-ebouw. ;,anvang .7. 30 uur .Er wo_rdt Eien avonturier
fi.lm in .kleuren godraaid, getiteld Sea Dev±ls". met in de 
hc-ofdrollen Rock Hurlsan·on :Yvonne·êle Carlo. 
==--======--=======-=---=--=------------------------------
Sti!nd Lens 2 ( Re s. 3c. 

P."~K.2 
lJesterkwnrtier 2 
R.V.C,3 
;•araat 2 
V .C.S. 3 
Lens· 2 

1 1 ') V ]\T 1T f' ) ,1{ • .1. • l\_ • • • • 'J, • l_:: D . 

~ 
8 
8 
7 
7 
7 

pnt. 
14 
12 
11 

7 
7 
6 

VIOS 3 7 
Wilhelmus 3 7 
VELO 3 . 7 
Scheveningen3 7 
J,rchipel 4 7 
Wassenaar 3 7 

~ 
6 
:5 
2 
2 



DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R.K.V.V."Lenig en Snel" 
Onder redaktie van:G.Halleen,C.Nieuwe~hüiz~n 

· . en .F. v .• Di:Jk. · • ' 
Korrel;lpondentie :F. v ,Dijk, Harderwijk straat .5; 

. . _ . · _ Den Haag. · -· ----------------------------------------------- :- .. - . , ... ----
39ste Jaargang No,16 22 december 196.5 

- ----------------- ---- ------.-----------------------------
W0: .22 dec: 
Do: 23 dec: 

Vr: 24 dec: 
Za: 2.5 d\')c: 
Zo: 26-dec: 
Ma: 27 dec: 
Di: 28 dec: 
Wo: 29-dec: 

Do: 30 dec: 

Lens' ·Zakagenda. 
Training voor Senioren, Junioren. eq Pupille_g.. 
FEESTAVOND voor JUNIOREN t.g.v.het 4.5-j1;-r,ig 
bestaan. Géén training. · 

Géén training. 
1 STE KEHSTDAG; 
2E KERSTDAG. Senioren.: 1 ste (vr. sch.). 
Juniorentraining. · 
Géén training. 
Pupillentraining. Géén juniorentraining. Se-

. nior.entraining. 
Juniorentraining. Elftalav?nd Lens 13 en 14. 

Een. goed.. geweten .is een doorlopend l):er.s:J:;feest ~ 
- Benjamin Franklin -

TELE-LENS •. 
3 

Als wij dit verslag van de feestelijkheden rond het 4.5-ja:. 
rig be.staan op papier zetten,klinkt de echo van het feest.
gedruis nog na in ons inmiddels toch wel wat afgekoelde. 
hoofd. Wij schrijven dit v_er)31.ag vooral voor degenen, dië 
wij op een van de delen der feesttrilogie hebben gemist.· 
Want U zult nog vele malen moe.ten ho.ren·, dat U veel hebt 
gemist (het koór van-de feestvierende schare zal dit vol
mondig beamen). . . · . 
De Oudejaarsavond was· een daverend sukses. Wij troffen on
der de aanwezigèn onze oud-'voorzitters (tevens ereleden) 
W.Praalder en P.Juffermans, lid van verdienste P,Meers
hoe·k en· de bekende Lensvrienden N. Schouten, L. Nie ssen en 
J,van Liempt. Wij zagen er natuurlijk ook vele huidige 
Lens-funktionarissen en spelers (vooral Lens 1, Utopia en 
8 waren goed vertegenwoordigd). Voor de grootste verras
sing· zorgde Koos van Zon, die met het karnaval'sgezelschap 
"De Boarze Piepers" uit Vught bijdroeg tot een zeer uit-. · 
bundige stemming. Bij hun afscheid beloofden zij met Car
naval weer terug te komen; was het maar alvast zover! 
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Het Diner-Dansant op Lens: verjaardàg w~rd.gèhouden in 

Festàurant· De Kr9on. Het selekte gezelschap bestond 
voornámelijk" uit vele jonge. veteranen, oudere Lensfami

lieleden en bestuurslèden.·De stemming was, evenals het
geen óns·werd voorgeschoteld, opperbest, 

Het sluitstuk van ons· jubileum was een meer op de jeugd 

afgestemde feestc,vond. Een .Beatband, genanmd "The In
sounds", mao.k~e het gebrek:0-an,:voldoende beweging in de

ze vooral voor voetbnllers .zo nanrgeestige "natt·e moes- : 
son" volledig goed·;· Opvallend wà.s, dat ook_ degenen, die 

niet meer tot de Tien·ers of Twens word-en gere.kend, zi.ch 

met overgave aan de moderne dnnsb-ewegingen waagden •. 

Dankbnar richten wij ons thans to.t de feestkormhissie, 

i.c. Wim Verheggen, wiens_ noes.te organiserend€! 11rbeid 

volledig werd bekroond door 3 ges.langde feestavonden. 
Wij zien ·er .enigszh1s vermoeid_ met genoegerr op t_erug. 

( Zie ook_- "eeh 1 0 met· een griffel") • 

De 'junioren vinden elders in d"eze Leri'srevue' hi.in 'fe0st-
··-·· --,-··· .... ,. •• ...... - ............ ' .. , ·-·· .. , ·------------ .............. ..... . . 

progr9.mmn . . . ,. . _ . _ . __ _ . 

Ile _ ~ed11.kti..<= W::~i:ist"éllI~. ~~El.?.~T.S een - Zali_!f_ K~!'~~_!ee_st •. 
·--, ....... ,.,., 

OFFICIEEL-•.. 

De. heer ·A.Hoefnngel heeft zich op_ verzoek van het Be- • 
stuur bereid verklnard de funk.tie van 1 e Penninp;11e·eï3-_ 

ter op zich, te nemen. .· , _ 

--- ·--·-.,-----------·------------------------------------
3 DAGE!~ FEEST. 

Ja~ drie "dagen heeft de Lens-familie zijn blijdschap 'fe

uit over het 45-jarig jubileum •. Een vreugde,- die men ook 

ten toon spreidt bij een heuglijke gebeurteni·s in huise-
lijke kring. .. · · 

Van vrijdag ·tat en met zondagavond heeft het Bestuur ·ve- · 

le feliéïtaties ontvangen van vrienden e_n bek~nden •. Per
soonlijk of .per. post,: 
Juist bij deze. gelegenheden leert -men weer de Lensers 
kennen en blijkt, wat men ·in de loop der jaren aan klub

liefde heeft gekweekt. Ik w:il dan ook alle.n heel harte
lijk dankzeggen voor ·cte felicitaties en de medewerking, 

die het Bestuur dpze dagen heeft,ontvangen. Let name 
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zou ik toch hier willen noemen de redaktieJ<;orrm1issie, be
staande uit de heren F.v.Dijk, G,Halleen en C,Nieuwenhui
zen, die voor ons het fraaie feestnummer ·ve'rzorgdè. Da.ar
naast de heer 1-1r. Verheggen, die de voorbereiding hó.d van 
de drie feestavonden en niet te vergeten de familie de 
Boer, die ons vrijdag- en zondagavond van het nodige heb
ben voorzien. Ik geloof te mogen_ zeggen, dat wij dank zij· 
U allen op een resl2.agde fe,estviering kunnen terugzièn:··: • 
Hoe gemakkelijk moet het voor ons zijn om.in deze-.stem-. 
ming over te sèhe.kelen naar het. feest van de geboorte'varî 
Christus, dat wij' deze week gaan vieren. Ik wil dan ook 
eindigen met U allen een 2ialig I'.erstfèést _toe· tè· -vrens·en • . ; 

.. F~MeSK?i ... , 
Vo.orzitter, 

-o-o-0-0-0-o-o~o-
JUBILEl'K-POS'E. • 

Het Bestuur ontving ondersta_ande gelpki-1ensen·: 

Ere-Voorzitter van de Afd.Den Haag _ . 
~fr.E,G.v. Bisselick 

's-Gravenhaa1rne Sport Club ( G .S .C.) 
V.V. Postalia 
Fam. G,Visser 

. Dhr. J. J, van Luxemburg 
Fam,K.Bontje •. 
Van de heer H.v,d.Steen mocht het Bestuur een 
in ontvangst nemen en van utopia een gift, te 
t.b.v. de .,Iunioren. · 

-o-c-o-0-0-0-o-o-

wedstrijdbal 
besteden 

: . . 
Heerlijke dagen. 

Ja,- dat. zijn ze, _d:i,e kerstdagen. Wij ziJn als ge
lovigen, als Christenen, heel erg geneigd om er vooral ker-

' kelijke dagen van te maken. Een goed-plaatsje tijdens de 
nachtmis ou kerstmis is ons veel waard: we wil}.en zo p-oed 
mogelijk d~ volheid in ons opnemen, En.dat het lange:i;'·duurt 
dan anders, omdat ·we zelf willen zingen of muziek horen, 
vinden we helemaal niet erg. · ·-

En deze kerkelijke sfeer is volkomen terecht, We 
zouden het niet willen missen. We vinden de kracht vanuit 
onze eredienst om als Christenen te leven. Soms is dit ker
kelijke .een vrucht van goed leven en voelen we de eredienst 

1 als een bekroning van onze goede getindheid: volgens het 
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woord van Christus: gaat u eerst met uw medemens verzoe
nen en kom dan terug. Dit ·kerkelijke maakt-deze dagen 
tot heerli.jke dagen. 

Gelukkig·vergeten we heus niet om er ook op 
vele andere manieren heerlijke dágen van te maken: 
vooral door gezelligheid en rust .• Heerlijke menselijke 
elementen in een tijd van hardheid en haast. 

Aan allen, die met ons zijn verbonden door de 
voetba_l, van harte: zalig ke.rstmis en gezegend 1966. 

F .Kempen.,.:fü .A. 

TIEN 1--'1!:T EEIJ GRIFFEL. 
Een aantal mensen hebben zich achter de schermen bijzon
der ingespannen bij het tot stand komen van de jubileum-
uitgnve. · -- · · 
In volgorde van afwerking danken·wij daarom: 
-_De schrijvers.van de artikelen, 
- Movrouw Jager voor het typewerk, 
- Boetje Botter voor de tekeningen; 
- Broeder Theoticus voor het stencilen, 
- De familie van Reenen voor·het openstellen van hun 

huis en het vouwen samen met een grote schare mede
werksters. 

De grote groep Junioren voor het verspreiden en de 
Drukkerij Hooduyn voor de supersnelle druk van de 
bmslag. 

Het geheel p.:ebeurde onder hoogspanning en dnarom voor 
alle medewerkers: 

"Een tien met een griffel", 
------------------.------------------------------.------

KLAVERJASDRIVE "LENIG EN SNEL" DECEMBER 1965, 
De,slotavond van een buitengewoon geslaagde Kla

verjasdrive, die velen ontspanning heeft bezorgd, lever-
de onderst·aand resulta,at op. . · 

De prijzen waren van dien aard, dat iedereen zich 
met Kerstmis kiplekker zal voelen, 

·Tot ziens op de volgende wedstrijden. 

1 . .'Dhrn.Hanssen en Zilfnout 
2~Dhrn,v,d,St-een en Peeters 

Eindstand 
30. 01 0 

28,661 '. 
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3. 11'.evr. v. Doorn en Fran_ki?n _ 

4, Dhrn.v,d.Velde en Paque 

5, illevr.v.cf, Velde 'en Paque 

6, Dhrn.Drabbe en 1,lesker 

_ __ 28.165 

27,493 

27,145. 

27-.127 · 

7, Mevr,Jo.nssen en Dhr.A.Hoppenbrouwers 26"0.70 

8, l'-levr:Francke en Dhr.v.d.Mo:te. 25;741. 

9, Dhrn,Blok en Blok 2_5,70-7· 

10, iëievr.v.d.Mate en Dhr.Francke 25".643 

11. Mevr.en Dhr.Poels 24.937 

12, Mevr.en Dhr.lf:esker 24,656 

Zondag a.s. (2e Kerstdag) speelt het eerste--elftal een--. 

oefenwedstrijd tegen een kombinatie van L::rn.kkwo.rtier op het 

terrein Jansoniusstraat. 
Aanvang 12 uur;· 
De opstelling luidt: 

C.v.d,Beek, H.Dietz,J.v.Dijk,L.Hendrichs,G.Kemperman, 

r,:. v .Zilfhout ,H. Rooduyn, W. v .Eyden, W. Venderbos, H. Haket, 

G. Verh~.a-.·, Res. : · G. Hetlleen, J .Englebert, H. Smit skam, 

J.Botter. Leider: Dhr.H.Houkes. 
" 

-AFSCHRIJVINGEN: Vóér.vrijdagavond 9 uür-bij Dhr;G;v~·d.·· 

Velde, Hertenrade 161, tel,36.14,33. 

·VARIA •. 

No~ meer feestelijke_ geluiden ••••• , . • • .. 
- up Nieuwjaarsdag verloven zich Harry Dietz met ïc;ej. Carla 

J ehee •. 
Een wel zeer goed begin van het nieuwe jaar, Wij vrensen 

Harry en zijn verloofde van harte veel. geluk. 

/ 

- Geretrd Jehee behnald-e ·zijn zo fel begeerde 11';,0.-B Neder

laads, w.:1armee wij hem gelukwensen, Wij hopen, d:J.t Ger.:trd 

ons eventuele stijl- en spellingsfouten niet al te kwo.-· ,,, 

lijk zal nemen. . 

- De Lenser, die het (tot nu toe)Ohet verst heeft g~schopt, 

Peter Kemper, troffen wij j,l. zondag ook ao.n onder·de 

feestvierende menigte. Het deed .. ons genoegen te zien, d.:tt 

hij zijn oude vereniging, wa.:-.r hij toch in feite de begin

selen vo.n het voetballen heeft geleerd, nög long niet is·· 

vergeten. 

• 
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PROGRAiif:î'A JUNIOREN EN PUPILLEN. 

In het Kerstweekend zijn er natuurlijk geen wedstvij
den. Ook op z:i.tcrdag 1 en zondag 2 januari is er geen 
kompeti tievoetbal, wel misschien op 2. januari enkele 
vriendscho.ppelijke wedstrijden. 
In èe Kerstvo.kantie zijn onze gymnastiekzalen niet be
sch5.kb"'.ar. ·D:l2rom zijn er de volgende 
Wiizigiw;,:en in de tro.inirni:: 

dcnderdal!' 23 december: geen training. 
m;,.ando.g 27 december truining op het veld, ook o.ls 

'••····-··--·-
dinsdo.g 28 cfocemb0r 
wo0nsdélg 29 dece!".ber 

donderdr,g 30 ·december: 

FIUi:AVQ;,D JUi,'.IC'l;EN: · . 

dit is afgekeurd. In elk geval 
ook gymschoenen meebrengen. 
geen training. 
Pupillentraining alléén, als 
het veld is goedgekeurd. Tele-
fonisch informeren bij r-.:evr. 
Epskamp., als s_teeds tussen 1 .-
en 1 .30 uut, tel.67.22.70, 
Geen t·rainine; in de 1:erschel
striat voor dd junioren. 

alleen training, als het veld·is 
goedgekeurd. Telefonisch informe
ren tussen 6.-- en 6.30 uur bij 
Dhr,G.v.d.Steen onder no,39.86.94.--

Nog even ter herinnering. Op donderdag 23 december is er 
voor alle ju..>lioren een filmavond in ons klubgebouw. Aan
vang 7.30 uur. Einde+ 9,30 uur. 
De ou.dere. junioren, die dtiarna nog een kaart je willen leg
gén of op andere wijze willen "nakaarten" kunnen tot. 
"sluitingsti,id" blijven plakken. Als er onder hen zijn,· 
die suggesties hebben voor een geregeldejuniorenklub
avond, dan worden zij .yerzocht deze suggesties mede te 
brengen, Eventueel is. ook een .gelpidsbanqje met- een 
prettig muziekje welkom. ·: · · ·• . · ·. 

----------------
PASFOTC • S PUPILLEN; . 

'; 

J -
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Nog steeds ontbreken veel pasfoto's. Nogmaals wijzen wiJ 

erop, dat iedere pupil twee pasfoto 1 s moet inleveren. '· 

De pupillen van wie wij op 1 januari nog geen foto's ont

vangen hebben, zullen wij niet in aanmerking laten komen 

voor wedstrijden en reserveprogramma, totdat zij hiervoor 

hebben gezorgd. 
Opsturen naar de heer A.v,Gastel, Tomater:straat 166, 

Elftalavond Lens 13 en 14. 

Op donderdag 30 december is er in ons klubgebouw elftal

avond voor Lens 13 en 14, Aanvang 7.-- uur, einde 9.-

uur. Er wordt voor de nodige gezelschapsspelen gezorgd. 

====-====-=-----=-=-====--==-=---===-===-========-========= 
SPORTTOTO. 

Voor de goede orde delen wij U mede, dat toto No. 17 ver

speeld zal worden op 26 december a.s. (2e Kerstdag). In 

verband hiermede verzoeken wij U dit formulier vast te 

houden. Na-inlevering hiervan is niet meer mogelijk. 

Toto No, 18 zal - onvoorziene omstandigheden v0orbehouden -

in aanmerking komen voor zondag 2 januari 1966. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-





DE LENS REVUE. 
Weekblad van .d!" R • K.V. V. "Lenig en Snel" 
_On,.der r.edaktie_ van:G.Halleen,F.v.l;l;i.jk en 

· ··_ ·c .Nieuwenhuizen. 
... Korrespondentie :F .v. Dijk, Harderwij~str,..5, Den Haag •. 

-- ---------~=----== ---==-----.--========--~--=-.~---=-----
39ste Jaargang No. f't 30 decemb~r i 96..5 

. . . L~ns:i·:z~kagéndä. . · :· . . 

Wo: 29 dec: Senioren;., en Pupillentraining. Géên Junioren
Do: 30 dec: Juniorehtrain.~ng .. •. E,lftalavond ::,.- (tra,ii,iing •. 

. . .. · 13. en 14 (,Jün.J; · .. , ··., .. · ., ., . .r 
Vr: 3î :'cië'c.:· .. OUDEJAARSAVOND. G·ééri training, · ·' . · ~ .. 
Za : · 1 j1jr: NIEUWJlU1:RSI)Aci. . : . . . . . .. . . . 
Zo: 2.•· i~~ri;: .. 1,$~n·;-1 , '2 ;'Komb.,.l1.: :ei:i, _2·, Uto:pi<;1-; "JU:f .1 , 2 '.'.7. r.to:;,,rr 
Ma; 3 ;Jah :, .. KLUBAVOND. ! Junrorentraining. · · :,·,·,-ten 12, · 
Di : 4 J·ah : · · · ,G,.,.éri t rá.•; nîng.. . : · -• -· ,. . · · . : -~~ , · _· · . 

. , • ·'.· y. - - ,· ~ _!L . . .. . ,\" , • 

Wo~ 5 jan: . Senioren'...:, Junioren- en Pupil}.entrainirtg1:~: !. 
Do: 6 jan: Juniorentrl'lining. · ' .;;, ·" ... ~ · · _,~ - ··•: 
----- · -----------------~-: .. - T --··:-- -,~,. ;• ~-- .,i-~°1.-, -~ ~;;;~-:i·: . -.. ·, :t> _. ~ ~- --
N•ieUW ,jaarSWenS van Uw :Redaktie: · · ·· .":-- .. ,,;){ ;,-n, : ,<, ;'; ·: _· 

Mogen Uw zorgen. óp de" korte dagen; înaàr-:tfu ·-vretigdé'r1 ·6p 
de lange dagen vallei/. ·, ,. : · :. ,., · ··•: ·' 

. -~ ' . .... . --· -·· ... ,, : .... 
. -.,-::\ .' 

. ~,/," . 

Nee, nee, nee! IWij noemen geen _namen ••• :·. ,,., .• · ·· . , .. 
Als een jaar zijn eincj,e .riad'!lz:t, dan wordt dë. J;ialaná, 

opg.ell)tiakt. We maken vergeli jk;i;ngen ;:met voopgai:md'.~:,jaren in 
de hoop, dat we vooruitgang geboe_kt; hebb<c:11. -D!f.re,sµltot·en 
vnn onze vereniging ;i.n het afgelopen. jnär g_ev?P,"te weinig 
aanleiding tot .enthousiasme •.. : . ,;- .--- ...• · ... · '··'·,.:,; · _ . : 

·· · Tegenover de promotie van, OJJ.s: de_rde' sèniorenéif:t;a-Ji,: _._,_, .. , 
stonden de degradaties von het vijf_de, .· zeso.e én ZE;v'endë· " 
elft·oi; Onze. wens voor het komèpde: .jfl_ar 'is; ,dat 'de. verlo-
ren· positi.e's herwonnen mogen: worden, Het. b,ezoek -~an- de . 
trainin·g· liet ( nog steeds) te· wensen q;v.er·.·: Qnze we.ns v:oor 
het komende jaar is, dat de trainingsverlichting--vqqr ve-
le '( !.) spelers moge schijnen', . · ·· ·•. , , · --

De mentale instelling van diverse spelers i:s een on..
overkon'lelijke hindernis gebleken;_ het, stond ,suks.ë:ssèn in : 
de weg,. Onze wens is, dot deze sp·e_lers .een mE>er volwassen 
levenshouding·krijgen·en beseffen, dat het .vóetbalspel een 
terun-spdrt ·is. en dat een vereniging een .gemeenschap is, . 
d.w.z; dut :.nen met nnderen · rekening dient·'te .houden.: 
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Het Bestuur en dè Ko~:1issie,s ondervindèn weinig me

dewerking.· Onz_e wens i:3, dnt zi:j · het komende jn:,.r niet 
tevergeefs· éen beroep op, de_ leden doet o.ls dat nodig 
mocht zijn.---i-:··· .. ~- 1C:·'. ': • , .• .' _ • 

. _J'lieii iaat zijn kritiek nog tlteeC\~ sudderen op de 
onderl:\.nge konkëlplno.t. 0nze·wens is 1 ebt meh_ zijn kri
tiek ·bij de b·evoegde instr.mti'es uit \en· niet· te lang er-
mee wachten)... . · .. ,- ........ .. . . ···""· · 

Als we iir •'in sl2.gen deze minçi(;r !;ioede gewo_cinten 
·in positieve zin te vernnderen, dan moet 1966 wel voor
spoedig verlopen, 

Het is een vo.n de. mooiste kompenso.ties von 
dät•niemnnd serieus kqp proberen· een nnder 
zonder zich zelf te hèlpen. · . .:.: Eóerson 

dit leven, 
te h_elpen, 

,,:, 

- . --. ..: -- : -'7- - ·--:-·- ... , : -P - -~,. - .. ----. - . - -. -- - ----------------. , 
Tussm: DE OLIEBOLLEN . 

. . Micro-overzi'cht 191,5. 
;·\..; .. 

JftlèU;,Rr. De. r.e.gèn. zorgde .. v·~o;· 2-~o~tbo.lloze _weïik_è,inden. 
_ De toenmali"'e redaktie windt zich op· óver het 
slechte. bezoek. ann .. 4~- t.ra:i,_n:i,n_g. pc.ar_ kuh. je __ t;rouwens mee • 
aan de go.ng bli.jven. Er wordt een klein Toto-mannetje · 
geboren, Edward Jager. Het'· ·Tweedi:i-,zit in de put. Het in
terieur~van.bet- I;èns' Home wordt verri.jkt met een nieuw 
ameublement:; wn kunnen. nu ook zacht "zitten.: ·Len.s' uitge
stelde verjElhtdag werd vooral döor niet-Lensers .ge-, : 

· vierd. We ontvnnr,en, de droeve tijding, dat we Henk Jons
sen nooit meer .zullen zien: 
FEBRUJ~RI. Het Eerste is nog st.èeds :goed op dreef en het :· 

· ·. ·, •." .Tweede herstelt zich. Wi·~ vieren Carnaval met 
de Boar·ze ·Piepers uit Vught. LenS·.5 .en 6 staan onderaan. 
Het Derde is· lijstaanvcerder. PauF Gulikers breekt. zijn 
sleutel been .( i·rordt vervolgd).. Koos. Fri jters komt uit , 
het ziekenhuis..... · 
MAART. Paasklaverjasdrive;:Jacques v.d.Knaap·verlooft 

zich. Lens 3 verslaat .. ti tèlgegadigde Oli veo met 
5-1 ! Harry Haket speelt zijn 3OOste wedstrijd voor LenS 
1 • ESDO is ongeslagen kampioen.· ,; 
fcPRrL·. Lens· 5, 6 en ? ,verkeren in degr_adatie-gevaar ~- Wim 

. v·.a.Lnan vêrlooft. zich, evenals Eugene Sarolea. 
Cas· Francke wint de klaverjasdrive;we kunnen dus 13Og 
meer van hêm'leren dan we dachten. De oudere en oud, 
Lensers ontmoeten elkaar op een 'Reünie. 
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MEI. Het Zesde degradeert op ;cte "Dag van de Arbeid".· Joop 

v.Kleef stapt in het huwelijksbootje. Bij de Junioren 
worden Lens 11 en 13 Kampioen. Utopia degradeert, de fees
telijkheden worden desondanks voortgezet. Waarom ook niet, 
het kalf is immers al verdronken ••.. Rudy Blok gaat varen: 
het huwelijksbootje. Ook het Zevende moet het moede hoofd 
in de schoot leggen. Het Derqe daarentegen besluit voor
lopig de kompeti tie r;iet een 15-2 overwinning op DHC en ein
digt gelijk met Oliveo op de bovenste plaats. Er worden 
vele junioren- en pupillentoernooien gehouden. Het Eerste 
verliest na een enerverende wedstrijd met 4-5 van Spartaan 
1 20 en is daarmee uitgeschakeld voor de bekerkompetitie. 
JUNI. Op een zonovergoten BEG-terrein in Delft behaalt 

Lens 3 het kampioenschap door de beslissingswedstrijd 
tegen Oliveo met mao.r lief·st 6-0 tè winnen ! Huug Haukes 
keert térug in de Lensgeleder.en. Lens 1 en 2 naar ililams
donkveer. De Junioren-sportdag werd ook dit jaar georgani
seerd en hèt regende niet eens. De junioren blijven voet
]:iallen. Hans Brussel trouwt. Frc.ns Wubben is LenS 1 topsco-
rer met 19 doelpunten en een beker. · 
JULI. Arnold Poels stapt ook in het huw0li jkshr,nt. jr-,, uv<:11--

als Gerard Looye.steyn; wie volgt ? De Lensrevue wor~lt 
steeds dunner. De junioren gaan ko.mperon ••...• ·en ma.ar 
gieten. De redaktie wordt ook kleiner. Bent U n_og droog 
thuisgekomen? 
,\UGUSTUS. De voorbereidingen m.b.t. de komende kompetitie• 

nemen oen aanvo.ng. Lens I Jubileur.1toernooi valt· 
eveno.ls vele vo.ko.nties in het water. Het toepasselijke en 
schone lied "Poele Poele" verschijnt dan ook G.an de top van 
de Hitparade. · · 
SEPTEl•~ÈR. Een nieuwe redaktie, een nieuw geluid. rle Alge-

. mene Vergo.dering verloopt zonder incidenten; het 
Bestuur ondergé'.at een kleine· wijziging, ·zelfs. de ECO wordt 
_herkozen. De kompetitie gaat van start. Lens blijkt, on
danks de niet o.l te beste 'resultaten van dit ja.ar, de "Jan 
Zuiderwijli:-Cup" definitief te·hebben gewönnen. 
OKTOBER. Lóu de Boer wordt kantine-behèerder (en zijn ge-

zin ook een beetje). _Dick Bro.ndenburg breekt zijn 
been. De gezirinën'Frijters én Jacobs'wörden u~tgebreid; De 
eerste'rèaktië op dé redaktionele stijl~löempjes komt bin
nen; zouden ze nu echt wakker worden-?-De familie Buys 
krijgt èr een potentieel vcetballertje ~ij. · 

'NOVEMBER. ïlevcilutie in de JUCG. Paul GuJ:ikers breekt voor 
de ~e mQnl zijn sleutelbeen en voor de nfwisse-
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ling nog een p::nr ribben. î':'en is druk bezig met de. voor
bereidingen voor ons jubileuG. Herm~m Kenper meldt ons· de geboorte v2n een zoon. 
DECEr;BE::1.; Sint ~!icol2.2s. komt hoogst persoonlijk bij -onze 

pupillen op bezoek. Eugene Setrolea trouwt op LehS I ver j::ardag. Het - jubileur:i wordt drie-dubbel en groots gevierd. De kompetitie ligt reeds een rw.2nd stil. Het• 
blijft rer.-enen. 

-· In het· hmrnlijk gnan 
v::n de CoeverinP-:, De 
,lo.p- 29 december o.. s. 

treden Do.nf van Lieshout en Corrv 
sluitinG" zal plaatshebben op Woens-, ... - . / 

Gelegenheid" tot feliciteren no. c!e H.Vis vnn 10.30 uur in de crypte onder è.e F'atün::.kerk. · 
Ni.i ,·rnnsen het pnr~r veel ,,eluk en vcorspced, 

- De receptie van de verlovin§" v2n· Harry Dietz en Carlo Je
hee 09 r;ieuwjG.nrsdaf _vindt pl20.ts tv.ssen 15 en 17 uur•ao.r>, de Kon. E1r:1:1c.knclc 4 7. 
Schr:l.ftelijke ICerst- en ~1ieuwj2.arswensen o:-itvingen wij vrn de F2.m. J .Brussel en Dhr.L.de Bo-or. ;, 
-.Deze lo.at ste · wenst ons voor,'.\l veel hongerige mngen en dorstip-e kelen. · 

Pl'tOG"·::J·@G, SENTO :Er VOC.t, zc1,n;,e, 2 Ji,NU.~In 1966. 
14, 00 uur I s-Gravenzande 1-Lehs 1 Gcm, Sportpark Koningin Ju-

. _ lio.naweg. 
14. 00 uur I s-Gravcnzanc1 e 2-Luns Kor,lb .1 " " 
14,00 uur Lens 2~0.s.c.1 Veld 1,Geb·.1,Lok.6/4 12.00 uur .Lens_Komb.II-0.S.C.2 Veld 1,Geb,1,Lok,5/3 1~c.30 uur UTOPII, - Lens 1 Junionm Veld 2,Geb.:E,Lok,5/3 DE CPSTELLifTGE~T : 
Lens 1 :_ C.v.d.Beek,H.Dietz·,J.v.Dijk,L.Hendrichs,G.Ker.1per

man ,IC v .Zilfhout, H ,?ooduyn, FI..Wachman, W. Venderbcs, 
H. I·ia1(et, G. VèTh'.'ar. iles. :;, • v .d .r:eyclen, W .Eyckelhof. 
Leider: Dhr,H.Houkes~ · 

Lens 2: G ,I-Iqlleen, ., • Thomas_.R. !'/ordbol, J, v.d. Knaap, H .Smit sknm, 
R,Blok, K ,Rast.·, G .Looyestein, H ,P. v, è.. s,iek, W. v ,Eyp.en, 
J.Botter. Res.: H.Ubben.Leider: Dh1-.L.te r,:ey.·· Lens Komb. 1 : :,_.v. Egmond, U. Verbarend se, ,v. Stoové, r!. Kemper, 

C. v .Baal, L. ·.:iemen, J. Englebert, F ,ï'.eskcr, J. v • 
. Kleef, Th. v. Kleef, Ji;. Drab be. :::les; :l''. Suykerbuyk, 
L.Janssen.Leider:Dhr.J.Riemen. 
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Lens Komb.II: Th,Suykerbuyk,L.Hanssen,J,füeyer,N.de Gruyter, 

B.Steyn,J.Verhaar,D.Groenendijk,H.de Sterke, 
· F -~~ubben, C. Peeters, H. Jacobs. ::les. : J. v .Bussel, 
H. ,:,e sker. . 

"t·TOPL~" : f;. Verbarenè. se, l·'.. Davis,],;, Hee:rschop, C. Nieuwen-
h'uizen, F. v. Dijk, J. Brochard, P .Burghouwt, G. Je

·hee,F.Veelbehr,J,Drost,J.Veldink.Res.:Peter 
Kemper,P.Schulten,J.v.Dissel. --

Voor de elftallen, welke in 's-Gravenzande moeten spelen, 
is verzamelen in het Klubgebouw om 12.30 uur, waD.rvandaan 
vervoer worcl.t geregeld ( tip v_oor cl.e autohezitters) ,-

' ;,FSCH::tIJVIKGBN: véér vrijdagavond 9. -- uur bij Dhr, G. v.d. 
· · Velde,Hert.enrade 161,tel,36.14.33. · · 

Voor terreinafkeuringen wat betreft het veld van 's-Graven
zande, bëlle men Dhr.H.Houkes·,na 10 uur, tel.32.47.21; 
Voor de overige elf'tallen Dhr.G.v.d.Velde Tel. 6.14.33. 
PIWGJ,',i'l•~-- ~JEtïic;:rn;r; VOOR ZOl\D;,G 9 J;,NU.",RI 19 • 
14.--· uur Scheveningen 1-Lens 1 14.-- u.Lons -6~0.D.·B.5 
12;-- uur H.B.S.4-Lens 2 12.-- u.H.E.S.H.6-Lens 7 
1,1 .• -- uur Lens 3-Uassene.étr 3 14.-- u.Lens 8-Wit Blauw 
12.;..,. uur Lens 4,-Cr.plein 4 · R.K.5 
12.-- uur Rijswijk 5-Lens 5 12,-- u.Rijswijk 8-LeYJ1,·.•9 

UTOP:C .. ',.. 

Het is weer zover . . . . . . . .. 
Zow2,ar: heeft een van de Lens-elftflllen het aangedurfd 

zijn hoofd in de 1:1uil van c!e leeuw te steken, 
Voor deze speciale relegenheid heeft Utopia een gron

dige taktische voorbereicling gekregen vàn onze trainer 
Fre.nk Ca~sis, uiteraard op de_ ."gebruikerijke .wïjze;'. Wij 
hebbe~ bewoncl.erinrz voor de r::o·ect van onze tegenstanders"om 
het,nieuwe jaar open tegemoet te trederi én niet bang te 
zijn deze hop: steeds ongeslagen formatie te t"r.achten voor 
Droblemen te stellen. · · · . 
- . ' Het eerste .Juniorenelftal, zo jong en.no[; door zo wei
nii teleurstellin@'en in het ~even getroffen, zal het zich 
ongetwijfeld tot .een eer rekenen tot" een zo goed mo[elijk 
result2.at te komen, · · · - · 

Elders in deze revue treft' U·dè·vertrouwde opstelling 
aan van Utopia; die, •zoals gewoonlijk, zonder twijfel eE:n 
prote schare ·voetballiefhebbers zal aantrekken. ;,anvang van 
dit evenement 1'1-,30 uur, op ons terrein. 

}1a afloop hopen wij U can te treffen in ons klubge-
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bouw voor de prijsverorbering, 

-o-o-o-o-o-o-o-o
Van Tioel tot Doel (Senioren) , 

Max l;!eerschop 
llfontor_ 

Op het uitstekend bèspeelbare Laakkwartier-terrein 
kree/2' het eerste elftal dé gelegenheid de inmiddels 
strarnr,,e benen te strekken in èen oefenwèdstrijd tegen 
de Laakkwartier-reserves .. Het Schaamrood steeg ons 
Lensers naar de koude kaken bij het aanzien van deze 
povere vertoning, Wij zullen liever niet uitwîjden o
ver het verloop van deze 11wedstri jd". De uit slag was 
4-1 in ons nadeel, ru~tstand 4-0. . 
Het nuti;;ig, effekt van oefenduels op voetballozè zon--··· 
dagen .werd wel ernstig geweld aangedaan. 

Kortol(l w:j.j zijn.een voll~, dat zich pas in een leun-
stoel thuisvçiel t. _ Morriën __ 
-----------------------------------------------------
PROGRJ,]'11]'1;, JUNIOJ:rn VOCR zcrn:,G 2 Ji.t1JU:.Rr 19 66 .• 

_2,30 uur Lens Utopia - Lens 1 G.1,L • .5/3,V,2 
1 ;.1.5 m~r Lens 2 - O.S.C.1 ' G.2,L • .5/3,V;2 

12,-- uur Lens '7 - O.S.C.3 G.2,L~.5/3,V.2 
12.-- uur Lens 10-'Lens 11 G.2,L.6/4,V.3 

1 • 15 uur Lens 1 2- 0 ,S .C. 8 G. 2, L. 6/4.,__\'._.3-_.~---
DE OP!JTELLilJGEf': 

Lens 1: ·n.Brugpemans,J·,Groothuizen,P.Schouten,J,Heins,. 
D, v ;cl; Steen,[,,Lirnbeek, N ,N., J .Cobben, F .de 
Zwart,Th,Brochard,H,Brandenburg.Leider:Dhr,A. 
v.Gàstel. · 

Lens 2: G,Crama,i'il,Broeke,J.Welling,R,rle Groot,H.Roth
krans, F. v, Boheeri1en ,,F. Straathof, :, .Kortekaas, 
R._Brnndenburg; J .Middeldorp, R.Eykelhof ,Leider: 
Dhr.P.E?Rknmp, ' . 

Lens '7: H.Egberts,G.buivesteyn;B.Kool,B.Lustenhouwer, 
J',_; v .Essen, H. Overbeek, B. Hoogeveen, Th.Hoefnagel, 
J .cle Jongh,/,.Hambrook,R.v.Wassem. :tes. :C.Grim
bergen,J .Blok,Leider;Dhr./\.Blok. 

Lens 10: als bekend. Leider: Dhr.P.Huis. 

Lens 11: P.de H,:;àn,J;,.Egberts,F,Raaff,C;Schrover,R.Hoef
nstfel,P.Heerema,G.v,d.Velde;P.Hop,F.Cobben,J. 
Disseldorp,H.Lieffering.;7.es. :H,sle Jong, T_,8.eso-
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dihardjo, Leider: Dhr .,i. v .Gastel. 

Lens 1 2: .. P .Miltenburg, P.ffanders ,.E.v. Bronckhorst ,B. de Vries, 
;, .Bouchier, G. Vredeveld, C. Schal broek,;,. Hoek, G. Ver.,. 
vaar~; ,Lv. d. Ley, R. Peters, teider :Dhr. G. v ,d. Velde, 

;,TTENTIE, JUNI0:1.m: EN PUPILLEN ! . 

i,FSCHRIJVIllGEN: vrijdagavond tussen -(,:; 30 ·en 7. 30 uur aan 
Dhr,,',,v.Gastel,• tel.33.99,00. 

TERFtEIN:,FKEURING: op zondagochtend kan .. tussen 1 0. 30 en . 
11.-- uur telefonisch,worden geïnformeerd, 
of de -wedstrijden de-orgaan onder nui,nfier 
33.99,00. 

PASFOTO'S: denken de pupillen nog eens' c:w.n hun pasfoto• s ? 
De pupillen, van wie wij geen pasfoto's hebben, 
worden niet opgesteld. Er' is nu vaak ,genoeg om 
gevraagd. " 

T:'L'<INING: op donderdag 30 decê1:iber is ·er alloon training,_ 
· als hét veld is goedgekeurd. Telefonisch infor-. 

meren tussen 6.-- en ·6.30 uur bij Dhr.G.v.d. 
-Steen, tel.39.86,94._ : ; · · 

op mnancl.ag 3 .januari i.s de training in. ieder ge
val O'J het veld, ook Gls het is afgekeurd. Ook 
gymschoenen meebrengen. · · 

op dinsdag 4- ,januari is ·er geen training •. • 

... op woensdag .5 .januari is de pupill~ntraining 
weer-nor!l)aal. Dus voor alle pupillen, als het 
veld is goedgekeurd en voor groep 1,2 en 3 in 
de zaal Marterrade 14, als het veld afgekeurd 

· mocht zijn. .· 
Telefonisch informeren als altijd bij Ifavr.Eps
kamp, tel. 67.22,70, alleen tussen 1.-- en 1,30 
uur. 
Voor Lens 14 is or weer gewoon training in de 
Herschelstra2.t. 

Vanaf donderdag 6 .ja..11.uari is de training weer 
normaal, dus Óf .op .het veld., Of in dé · za_len. 

ELFTAL;'cVOND Lens 1 3 en 1A. 

Donderdag 30 december is er elft4lavond voor 
Lens 13 en 14, Deze avond duurt van 7 tot 9 uur. In afwij-
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king vrm :wat vorigè week is gepubli'c::eerd, ·.,i:':! deze 
elftalavond niet· in· ons: klubgeóouw, · inaar op· het a-
dres: Ni jéveenstraat 27. ·. · · ·.. . .. · 
Voor wie :ctît niet weet te vi,nq~n~· iti:er qm.6',45-uur.- .. 
samenkomst op het Lensterrein. · ·. ··.: . · . : 

• - . l . 

-o-o-o-o-o.,.:ó"o.:-o-o-ó.:· -
UIT ONS- ARCHIEF. · -:~f, .. :.:.~::: .,_·,.·.:.:.c: . ; 

. . - . 

+ 1\.án de dru..1<:ker van de Len'sre·vµe· '2.3-8-5 3 :'· . , .. 
", .;~. gèiüen de. grote k_o-s~·en: verbonden aan de_ _uit--. 

ga;ve van ons klubblad ·en d'e moeilijkheden v;obf de 
f~~anci"\),ri_p.g !leeft 01:s be,st:uüf. ~;ï;c,h· ;r:eeç:3. t~fµirn,.e 
tl. Jd ·9 e:rade_n,.ove1:--A e _-y.er;v1r,a,.rdig1.tig van ,dl. t :blij,d :! 
Zee,r, tot , onze :Sp1.~1t zien we ".on:s ·g,e,noodzaakt; h,et :. 
doehfverv~l{f::B:_\g~n Van. on,s )çlubb_].r1d· .. ~0ÖI' Uw '.fi-rmo~ : ,., · 
stop te zetten,,.-1 •• ,." . . ., , _;-; .-: .. ,. . . .· : ,,. 

_+ Briê:r "ván:;.PSV 'à"iin I.;effS'·8~_'7..:6,i''i°. ;,". .. ,,'.'. : . 
"• • .". Wij ,zijn U zeer ërkehtelijk voi:ir de-loyale·-'·''"-

: -- houdiiillg.';·•die,;;U: .he,eft _ingeno~en bij de ·o.vergang· . ·,: 
.. van Uw speler P .Ker:iper naar onze vereniging. U ,. · .. • . 

:.:·.kunt.c:ervarf·'V-e-Flo-eke.r.d. .... zi..jn; .. ,dát .wi-;j---alles in het-------
.werk zuI!!,-en stellen Q"w :'!P.e.l.er_'!Ji j ons goed op te 
nemen •• ;.~. 9i .. . ·------ ------~- ···· 

. i,ntwoörd 'van·t,ènS: · ,•.. ' '.· ··· . 
· '"'.:. ••• OnZ!;l gevoeièns·t.o.v. P.KenÏpér,:111e.entle_n ~ij.,.. 
•·. niet ,betet:·ten û;itdrukking te kunnén bre11gen, ·dan : 
. .nem bij het afschèid t9e te wensen; _dat h(;it hem · _ 

gegev~p mop-e zijn binnen afzienbare_ tijd_ qoor :te 
dringerf'tot de groep spelers, waarui:t het Neä •. elf
tal zal "i'lor,den·• S§lmerigesteld, doch herri,.tEivens dé .· . 
verzekering :.tt( _ge:ver1, · dat het ons bestuur meer ,!l.a1· 
verheugét,t, indien hij over 25 jaar tot presict·en_t'-.... 
. !commissaris varr hèt · Philips-concern zal worden· '. 

•.• ·• ,: ' . ~ , . ' ' -· ;· _,.. -/ benoemd·. ·: : . 11 • · ·. . ·' • ·• · · · · · '· ·· ...• _,. ,• .•- . . . '• . . .;. . 

+ Reaktie op een puzzle mit de Lensrevue no:344 van 
--· 8-1'-46,: ,, · · . · · 

. '.' ••••• , :ontzettend:, wat een berekeningen.:_ En nu · · .··,, 
· m;;ia;r, hopen, dat ik de voetbalschoenen win;" U. zult ,· 

het· misschien• ni.et geloven,- maar ik kan z~ _ _goed .. :: ; '. 
gebruiken, Of wordt er weer iet:S · "eenig ter ·we- : :: 
reld n verloot, dun is het vast • en zeker onze voor,,-, 
zitter ....... . 1i. 



DE LENS REVUE. 
Weekblad van d.e R. K. V.V. "Lenig en Snel" 

Onder redaktie van:G.Halleen,F.v.Dijk en C.Nieuwenhuizen. 
Korrespondent,ie : F. v. Dijk, Harderwi jkstraat 5, Den Haag. 

39st_e Jaargang No,18 5. januari 1966 . 
=---------=---------- ~-=-=----= ·====-==-----============ 
Wo: 5 jan: 
Do: 6 jan: 
Vr: 7 jan: 
Za_: 8 jan: 
Zó: 9 '..jan: 
J\.",a: 10 jan: 
Di:11 jan: 
Wo:12 jan: 
Do :'13 jan: 
l'fla. :17 jan: 

. Lens I Zakagenda. . .. 
Senioren-, Junioren- en Pupillentraining; 
Juniorentrainirig. 
Géén training. · . 
Jun:4,5,6,7,10,11,12,13; Pup. 1 t/m 5, 
Sen: 1 t/m 9; Jun: 1,2,3,8, 
Klubavond !!! Juniorentraining. 
Juniorentraining. 
Senioren-,-, /!unio_ren- en Pupillentraining. 
Juniorentraining. 
KLAVERJI;SDRIVE l 

Zolang het blijft regenen, houden we tenminste 
de punten binnen. 

L.de Boer. 

TELE-LenS. 
Ook vorige week woensdagavond werd er op de Hengelo-, 

laan door een groep senioren getraind. Het was wel·wat
aan de koude kant, maar wij zijn immers jongens van Jan 
de Wit ! Of niet soms? Het veld lag er eindelijk weer 
eens droog bij. De trainingsverlichting brandde, Het ma
teriaal en de ballen lagen klaar. De warme douche wacht
te met smart op de vermoeide bodies en de koffie stond 
reeds te pruttelen. We kunnen niet·ontkennen, dat de ver
eniging er niet alles aan heeft gedaan om zo'n trainings
avond aantrekkelijk te maken. Een grote opkomst zou dan 
ook in de lijn der verwachtingen liggen. Dat bleek inder
daad het geYal te zijn, want het rekord van de vorige 
trainingsavond met 8 (acht) deelnemers werd bijna geëven
aard; het waren er ditmaal 7 (zeven). Onze vereniging mag 
zich gelukkig prijzen, dat van de ruim 30 (dertig) uitge
nodigde spelers zo'n groot percentage regelmatig de trai
ning bezoekt,, Suksessen kunnen dan ook niet uitblijven 
(we denken maar eens aan de .oefenwedstrijd tegen Laakkwar
tier Comb. ) , 

Eet is misschien niet onverstandig er nog eens op te· 



• 

-162- · 
wijzen, dat kampioen'schappen niet ·door Bestuur of K~m
missies kunnen .worden behaald. Dat zullen.de spelers van 
de ,diverse elftall.en zelf moeten doen; Hèt zal U mis
schien verbazen; maar zo•d kampioenschap behalen is te.:. 
slist niet eenvoudig; het komt niet zo maar aanwaaien. 
Men zal ervoor moeten zorgen, dat men juist wat meer a
dem heeft en wat meer doelpunten me.akt clan de tegen
stander: Dcibr regelmatigè ·training kan dat worden be
reikt. Wees nou eens een flinke vent .en blijf niet bij 
rl.e kaçhel plakken, daar word je alleen mae.r ;reek ván; 
En weke· jonrens hebbe:: wc, genoeg. (1/h,t ·.·zeft U ? • : •• ) • 

Lensers, helpt nu eens mee de tre.iningsverlich
ting, w2.rme douches etc ... rendabel te maken. 

OFFICIEEL.-· 
~:ieuwe led.en: 
No__.417 C.J.G.M.Laurense 5-12-43 Burg,Kampschoerweg 39, 

...... --<,442. J .• :, .I,foin 12-12-5if Het Oord 134(Monster 
...,4.43 l'-'.P.J.M.Jo.nssen · 29-11-53 Noórderzijde 8 
___..44t;. f'\.K.F.Straatman 18- 2-53 Land.zijde. 205 

, ·..., 445 P .M.Steffen. 26,- 7-54 Wolweversgaard.e 349 
.• ---446 J.B.C.M.'Swao.nenburg 19- 5-54 P.v.Vlietlaan 55,Rsw • 

. ··-· .. : ~-47 J ;W .1',.Post 1-12-55 Ranclveen 231 
..., 448 P,Berkel~ar 29- 9~54 Valkenboslaan 87 

··· .:__, t,49 JikE .L .. van HoefenJr;;i. 22-. 7..,54 Daguerre straat 132 
_ tr_50 J .M. v /cl Kley '½.t:3- 5-41 Frambozenstr2at 45 
_t,51 ,, .J .Hoefnagel 15- 1-2-", Laan van Poot 370 
,...t,52 :, .Nowee 15-, 5-42 Meidoornstraat 114 
.....-;~5 3 W .H ~ Veelbehr 11- 7-46 Hongarenburg 559 
.......-454 R;J .Feens.tro.. 24- -2-54 Populiérstraat 85 
....-455 P .C .rv:.Koper 21-12-55 Huimzicht 176 
.,A-56 J.W.C.Koper 22- f:.:.57 Ruimzicht 176 

Nieuwe d.onateurs(trices)~ 
No.280 !(e.i.R,de Kleyn - Troelstrakade 655 
Donateursaktiè. 

Is nu het hek van <le dam? Of het eerste schaap er
over? De eerste.aanmelding in het kader van onze dona
teursaktie is binneri. Het i,s misschien wel goed er nog 
eens op tE) w-±jzen, dat het Bestuur drie aantrekkelijke 
pri,izen (wnarond.er een foto-toestel) ter beschikking 
heeft gesteld voo.r degenen, die het grootste aantal do
nateurs aanbrengen, 

Ook donatrices zijn natuurlijk- zeer welkom 
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Uit slag Jubileum-Puzzle. 

De oplossing van·de jubileurn-puzzle, die in december 

werd gepubliceerd,, luidt: . . _ ·- · · 

''Lenig en Snel proficiat". 

Het lot was de Broeders wel zeer gunstig gezind, want 

de eerste prijs werd gewonnen door Broeder Simplicius in 

i',mersfocrt ( ! ). en de tweede door Broeder Thecticus. - ' 

Cnz·e gelukwenseh en d_e prijzen worden U binnenkort· 

toeg:e zenden.· 

L:,CTUI-1 NOE Jiif,CR GLIPPM. ( D:mwrs BIERLIED) • 

PROGR;Jc\};, SENIOREN VOOH ZCNDJ,G 9 Jf,NU,',RI 1966. 

14,- uur Schev:eningen 1-Lens 1 Duinhorst,Buurtweg,Wasse-

1 2. - uur H .B. S .4 -Lens 2 H_outrust, Sportlo.an ( naar 

14.- uur Lens 3-Wassenaar 3 Veld 1,-Geb.1,Lok.6/4 

12.- uur Lens 4-0r.Plein 4 Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 

1t,;- uur Rijswijk 'j-Lens 'j Irer.eSportpo.rk, Ri~swijk 

12.~ uur Lens 6- O.D.B.'j Veld 2,Geb.2,Lok.5/3 

• 12. - uur H .rr;. S .I-I. 6-Lens 7 Vrederustlno.n 

14 ;- uur Lens 8~Wit Blo.uw ],,_K .5 Veld 2, Geb ;2, Lok. 5 /3 · 
12.- uur Ri.iswi.ik 8-Lens 9 Irene Spcrtpark,Ri.iswi,jk • 

• DE CPSTELLDJGEN: , 

Lens 1: C,v.d.Beek,H.Dietz,J.v.Dijk,L.Henc1richs,G.Kêmper

mo.9~r~. ~. Zilfho~-~ ,H .Roo~uyn, R. Wachmo.njvr,; Vender~r°s, 

H.H~ket,G.Verhc.c.r.Res •. G.Halleen(2x ,.c.Blok,\ .• v, 

Eyden.1e;cler: Dhr.H.Houkes.Grensrechter:Dhr.J.Lin

neweever, 
Lens.2: G.Halleen (2x),R;Blok,H..Rocdbol,J.v,d.Knaap,H. · 

Smitskam, W. Verhenl, W. v •. Eyden, G. Looyestein, J .Botter, 

H. P. v. cl. Spek, J .Ilo.s .Ros. :i;. Thomas. Leider: Dhr. L. te 

Mey. 
Lens 3: ;~. v .Egmond, W. Verbarendse, C .Peeters, W .Stoové, H. Kem

per, L.Riemen, C. v;Bao.l, Th·.v.Kleef ,J .v .Kleei', J .Eng

lebert, N. Dro.bbe. 11.es. :F .Wubben ( 2x), ·rn_. Suyke,rbuyk. 

Leider: Dhr.Riemen Sr. 
Lens 4: Th.Suykerbuyk,L.Hémssen,J.JVieier,M Davis,B.Steyr,., 

J. Verhaar, F .IV:e sker, P. Burghouwt, F. Wubb en ( 2x) , F. 

Burghouwt,H.Jo.cobs.Res. :N.de Gruyter. 

Lens 5: M.Suykerbuyk,Th.v.Domburg,C.Velclink,H.Ubben,H.föes

ker, J. Riemen, ,i.'. v. cl .11~eyden, L. Jo.n ssen, W. Eykelhof, H. 

de Sterke,:;.v.cl.Beek.Res.: J .de Boer.· 
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Lens 6: ,\, Verbarendse, J .Brcchard, C .Nieuwenliuizen, M. Heer
sèhop, F .v ,Dijk ,"J .Drost, R. Schlüter ,D .Groenendijk, 
J. v; Bussel, G; Jehee, J. Veldink. Rès. :.F. Jchee. 

Lens?: G;v.Bijnen,H.v.Welzen;D;T~at,h.Klein Breteler, 
P. Se hul ten, J. Gul ik ers, J. Hehrig, t,. de Boér, 1~. No
wee, T. Keet, R. Gelauff, nes. :W. Veelbèhr, P.F. d. Jong. 

Lens 8: ,\ .Blok, J. Bom, 1~ ,Krol, H .Naastepad, J. v ;westing, I" 
Hoppenbrouwers ,;',. v ,Luxemburg,R. Wüstefeld, J. Ja
ger, II. Ooms,,\. v. Duin. Res. :C. Kro.s. Leid er /Grens-
recht er: H.v,1/Jésting. · · · 

Lens 9: D. v .Lieshout, F .Bierhof, : . • Poels, W. v.d. Laan ,E. 
Löwenstein, f, .Buys, J. Holt,,\. v. Schie, H. v. d .Boe

. gc.ardt, Z; Jansen, J .Groene veld. Res. :H .Lüling, W. 
gers.· · 

,:FSCHRIJVD"GEN: tot uiterlijk vrijdagavond 9,-- uur.bij. 
Dhr,G.v.d.Velde, Hertenrade 161,tel •. 
36,1.::.,33, 

DENK Oi'-I DE LEGITIF:".TIES ! 

Voórlopi,: pro~ramrr,a Senioren vóor zondag. 16 ,jo.nuari 1966: 
14-.- u,Lens 1-H.v.Holland 1 12,- 1.LTexas 3-Lens .5 
12:- u.Lcns 2-Vredenburch 2 12.- u.2iw.Bl.::.uw 3-Lens 6 
14:-u.Quick :1.-Lens 3 14;30 u,Lens 7-C.W.P.3 
12. - u, Wippolècer 3-Lens 4 î 2. - . u.Lens 8-Scheveningbh -s· 

13.1.5 u,Lens 9-V.C,S,9 

De.vçilgende spelers worden er op attent gema::kt, dat hun 
· legitirno. tiebewi j s zeer binnenkort vervalt· of reeds ver-
vallen is: · 
C. v.d. 88ek, W .Burghouwt ,M:. Do.vis, J. V ,Di_ik, '"il. v .Eydén, W. 
!lansen, fl. )-laket, L. Hendrichs, J. Jo.ger·, C. Krn s, J. Ras, J. HiG" 
men, H. P. v.d. Spek,;,_. Thoin2. s. · · · 
Deze spelers wórch:m verzocht· zich opnieuw te lélten keu
ren en de hun p.nar verstrekte keuringskaart + pasfoto 
tee te zenc'en .aan Dhr.G,v,_d.Velde,Hertenro.d, 16-1 ,·Den . 
llac. . 

v ;,nr;, • 
- Fnm.s Burghouwt treedt 1.5 januari• o.. s. in het ·huwelijk .. 

met l.foj .Loc~ Essebooin, . 
Om .11 uur vin.è.t de ke_rkelijke inzégening plaáts in de 
.0. L, V. Onbevlekte Ontvangenis Kêrk. Receptie van 1.5. 3.0-
1 7. 00 uur in. "Corner House". Wij wensen het pn.::.r v.::.n 
ho.rte zeer veeJ. reluk, 
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- Een felicito.:tie ontving_en wij vo.n Broeder Simplicius uit 

Amersfoort,- die Lens. alsnog·gelukwens't met hD.:tr 4.5-jarig 

bestaan. · 

- Nieuwjaarswensen ontvingen wij van: · 
Leen Rademake.r (o'uct-spel"er_ en trainer) uit Spanje. ·· -- • •·-··· 

Fc.m. J ,-J. vo.n Luxembur /!. 
PRCG,î:,J•'IL', JUNIOREN VOGR ZOND:,G 9 Ja;u:Jn 19 66. 
12.- uur Le_ns 1-H.B.S,1 G.2,L.6/4,V,3 • 
12;- uur Gr.W,II Vo.c 1-Lens 2 Buurtweg, Wo.ssenc.o.r 

2. - uur Lens 3-V. V. P. 3 · G. 2, L. 6 / 4, V. 3 
_..2...15 uur Lons 8-0.S.C.3 . G.2,L.6/t,,-V.3 · 
DE OP.STELLINGEN: 
Lens 1 : :1. Bruggemans; J .Groothuizen,.P. Schouten, C. v .Egmond, 

J. v.d. Steen,;LLimbeek, J .Heins, J. Cobben, F. de Zwart, 
':'h.Brocho.rd, H .Bro.ndenburg. Leider :Dhr .A·,.-. v ,Gastel. 

Lens 2: (),Crama,I'-1.Br:-oeke,J.Welling,R,de Groot,H.Rothkrans, 
? ; v ,Boheemen, F. Strao.tl:i.of, ;, ,Korteko.lis, R .Brandenburg, 
J ,Micldeldorp, R ,EykéUiof .Leider :Dhr. P .Epsl<.:o.mp. 
Samenkomst: 11, 1.5 uur Jc.vo.brug. 

Lens 3: -;:; , Vervào.rt, ~. v ,d .Zi:!.lm, J. v. Dissel ;a ,Blok, G .IJ se
·orands, N. Koet, H. Crm,m, ;, • v. Niel, R. v .:,cker, H .Suyker
·cuyk, ;, ,de Brouwer ,Leider :Dhr.;, .Hoefnagel. 

Lens 8: ::.Groen,!:LJo.cobson,J,Blok,M.v.d.Ley, :,.Jehee,G. 
Stevens, B .Epskm:1p, Th, Janssen, P .:Murkes, H. Westhoff, 
E.v,d,Sprong.Res.:F.v.d.Berg.Leider:Dhr.J.Smit. 

PI-i.OGRa/~,;;, JUNIC.lEN 'VOOR Ti.'rERn::d ·e· 'J:1Nïr:n1~]J.66. 
3; 1 .5 uur ·têns··4.:crte ·1-Io.ghe 3 G. 1 , L • .5 / 3, V. 2 
3, 1.5 uur Lens _5..,H,B.S.6. . G.1,L.6/4,V .1 

• 3,1.5 uur Quick Steps 7-Lens 6 Nijkerklo.an 
3;1.5 uur Lens 7-die Haghe .5 G.2,L.6/4,V.3 
2,,-- uur Lens 10-Celerito.s 11 G.1,L . .5/3,V,1 
3; 15 uur R11va 9-Lens 11 Zuiderp11rk, 2e gedeelte. 

2;-- uur Lens 12-Celerito.s 14- G.2,L • .5/3,V.2 
2.-- uur Lens 13-Lens P 1 G.2 L.6/4 V.3 
DE CPSTELLINGEN: 
Lens 4·: H. v erbi:!.rendse-, F ,è.e Winter, P .Bremmer, J .• K::!.c.ndorp, · · 

· L-. Junrschltii:·er, J. Schutte, F .Herremnns, ILWilmo~, J .- · · 
· Janssen, C. Rooduyn, C ,Blok. Res .. :G .• Cramn( 2x) .Leider: 

Dhr .Herrem::ms. 
Lens .5: als bekend.Res.:H.Bijsterveld.L~ider:Dhr.J.Bors-

boom.· · · -. - . . 
Lens 6 : R ;v .·Berlo, J. Schouw, H. Verheugd., P. v. d ,,',o.r, T. Heer- · 

schop., H. Stevens ,a.v. d .I-~ull, J. Fret z, G. de Hoogd, J. 
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Webbers;K.v.Vel.zen.Res. :t.Bilderbeek.Leider: ~ 
Bhr.C.v.d.Bcek.Snmenkomst: 3,- uur op het Quick-

·-·· ,:,;: .• .. . Step st erre in. , ( ZIE RESERVEPROGR!,MIJJ;, ) • , 
Lens 7; H.Egbcrts,G.Duivcsteyn,B.Kool,B.Lustenhouwer, 

A.v.Essen,H.Overbcek,B.Hoógeveen,Th.Hoefnngel, 
J,cle Jongh,f"Har.1brook,R.v.Wnsser,1,Res. :C .Grim-
bergen,J .Holt.Leider:Dhr.:;,Blok. · 

. .. .. ( ZIE RESERVEPROGR:,MM,\) • 
Lens 1 O :als bekend. ·Leider: Dhr .P .Huis. 
Lens 11 :P.de H-::i.,:m;L;Egbèrts;F .Ranff ,C.Schrover,R.Hoef-

nagel, P. Hèerc:·.1n; G .v.d. Velde, P .Hop, F. Cobben, · 
J.Disseldorp,H.Lieffering·.Res. :H,c'.e Jong. 
Leider: Dhr"V.v.Gastel.Sm:ÏénkcÏmst: 2,45 uur -
in":::mg teri0 ein Zuiderpo.rk 2c gedeelte., • 

Lens 1 2-:P ,lfj_~ tenburg, P .t;b.nders, E. v,Bronckhorst ,B ,de 
Vries,l,Bouchier,G,Vredeveld,C.Schnlbroek, • 
T. Hoek, G. V(srvaart ',;\..v. cl. Ley·; R. Peters .Res. : f" 
Féitz, F; Klink. Leiden" :Dhr. G. v .cl. Velde. 

Lens 13:R.Bos,H.v,Bcrlo,H.v.Domburg,J,Keetcan,F.de 
Kleyn,C.v'.Decüen·,1/r.Engleb·ert,R.de Wolf,P. : 
K).ein Breteler,B'.v,Gorkum,P.v,Doeve-ren,Hes,: 
R. Bori sch, P. F', c1e 'Ho.an. Leider :Dhr. J. v. cl. Knnnp. 

. ' · · ( Z;EE TJ.I1.INING. } • 
=-============·----=---===========~====--=-=---=-=-------
PROG'>.~I:il'•';, PUPILL:;1,1 VOOH Z.",TET'.D:,G ·8. J:.-NU.\RI 1966. 
2.-- uur Dens 13 - Lens P 1 G.2,L;6/4,V.3 
1 ; 15 u;ir Lens P ·2-. Lens .. P -3 G. 2, L. 6/ 4, V. 3 
1.15 uur Lens P-t,- Lens P-5 G.2,L.5/3,V.2 

TER'.7:EINftFKEURH;G: z.'.lterdo.g kan vo.nnf 12. -- uur telefo-
niséh .wórden geïnformeerd, of cleze 

wedstrijden doorgcuin, m::i.o.r alleen onrl.er rïu.i;imer 66.13.14, 
dus niet bij dhr. v .Gastel. De nfkeuringslij sten _çelden · 
voor deze wedstrijden niet. 

DE OPSTELLif-!GEN : 
Lens P 1: Th.Boor;1s (2x),F.Disseldorp,T;Jungschl5.ger,G. 

Tronm1elen, C. Bloks, C. Stnpel, P. Verheesen, B ·.Klein 
Breteler,T.Resodiho.rdjo,R.Koote,J.v.Rijn, 

. Leider: Dhr,W.Stapel, . 
· . - · . . ( ZiIE RESERVEPROGR:;Ml1:,'L) • 

Lens P 2: B..Stro.ntmnn,Th.v,Rijn,L.Cazander,L.Verspo.o.ndonk, 
P .Heynen, R. Wouters, R. v. Nunspeet; 'l .• v.d. Horst, 
T.cle Winter,L.f,bspoel.,G.Colpa.Leider:. Dhr,G. 
KemperIT1an. ( ~IE R"·'SE· R\fL' '•RCG" . "1. . ' ) ZJ I LI ·-· J.:Jr.1. rui..:.1-· .tL • 
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Lens P 3 : Th. Bocms ( 2x) , F. Veeren, C. Lustenhouwer, P. Wilmer, 

P,de Wolf ,P.v,Wijk, T ,v.d.:,ardweg,R,Micko.,E,r,:O.c
co, G. v ,l,rdenne, P. v.d. Steen .Lei-èier :Dhr. G. v ,d, Steen. 

Lens P 4: ;;.Co.stenmiller,C,Bergen Henegouwen,C,Bakker,V!, 
de Hilster ,::r,. Jcmssen, R,Bom, J. Post,;,. v .Moris, H., 
Coomons, H. Baller, P. Voet. Leider :Dh'r. J. Smit. ·;__ 

Lens P 5: D.I-iian,F .v.Os,Paul Hrn:lilton,G.Schrieider,F. Snoeyers, 
Pieter Hamilton, R.de Vries, R.Me<;1rshoek, ,' .• Janssen, 
P.Berkelaar,H.Swanenburg,Leider:Br.Theóticus. 

====================================================·====== 
f,TTENTIE, JUNIOREN ICN PUPILLEN ! 

i,FSCHRIJVINGEN: vóér vrijdago.vcnd 7. 30 uur no.n dlp•.:.-. VD.n 
Go.stel, Tomatenstrao.t 166, te1:33:,99 ,00 
( telefonisch o.lle en vri jclo.ga vond- .tussen 
6. 30 en 7. 30 uur) • . .. · : ., 

TFL~1Nlt7G: In enkele tro.iningsgroepen zijn een pndr plo.dt
sen vrij. Junioren; die· graetg voor ·tru-ining in .. 
aanmerking willen komen, kunnen zich vrijddget-' 
vond tussen 6,30 en 7.30 uur opgeven bij·dhr.,L 
v.;.Gastel, tel,33.99,00. Wij zullen dan zien, of 
er een mouw nan te_po.ss-an is, · 

RESEHVEPROGR:1.f/Ei'J\: · ~,-. ·, 
. , 

' In dé zo.nl Mart erro.de 11;. ( leid or Dhr.;,, v. Go.stel) : . 
ou 1.30 uur:-·LensP-·r--(îïeho.lve J.v.Ri,in) + C.Atispoer,t.-,êa

zo.nder, G .Colp:1, T. de Winter, R. Wouters_, (alleen 
als onze velden zijn nfgekeurd) •.. 

om 3.30 uur: Lens 6 (behalve !-!.Verheugd en R.v.ct;Mull) .+. 
H.Bijsterveld, Th.Hoefnngel, J .de_ Jcngn,B.Hoo
geveen, B .Keel, H. Ov-erbeek (alleen· o.l's de wed- · 
strijd Quick Steps 7 - Lens 6 is afgelnst en 
bovendien onz_e_ velden zijn ufgekeurd). 

PUPILLEN: i,ls zo.terdo.g onze velden zijn o.fgekev.nl-, is er 
in ons klubgebcuw een o.po.rt progrnrm;,o. voor de, 
pupillen, die niet tot de vo.ste spel"-rs van P 1 
t/m 4 beheren îP1 t/m 4 komen volgende week o.an 
bod). Dit gt,o.t dus niet om de opstellingen vnn 
deze week, mno.r om de elftallen, zeo.l.s ,die in de 
kompetitie hebben gespeeld. ;\lle jongens, die niet 
t:ot P 1 t/m 4 behoren, dus eek de nieuwe leden, 
kunnen zaterdo.g in ens klubgebouw terecht,. wo.ar 
wedstrijden in to.felvoetbo.l, blao.svoetbo.l enz. 
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enz. worden gehcuden. Dit go.at dus alleen door, als 
onze velclën -zijn o.fgekeurd. 
i,o.nvo.ng 2.-- u1_1r,_ .einde 4.30. uur. 

• Na 12.-- uur kan telefonisch worden geïnformeerd, of 
• de velden- zijn goedgekeurd, ro.no.r. alleen onder nummer 

66.13.14. - . - .. . 
===---=---===--------=---------==---=.=---====-========= 
UIT ONS ARCHIEF. 
+ BenW I s'-Grnvenhage b.fd •· Openbare Werken '24-4-.59: 

"••• dat vergunning wordt verleend voor het bcuwén 
van het voornoemde klubgebcuw Hengelolaan -600 • , •.•• " 

+ Brié~ van Boer Drieschen 28-3-4.5: 
" ••• deze man stao,t me_t wat vee op stráat als de in-

. unc~atie van den Escamppolder door.gaat. Indien de 
scheuring van de LenS-velden voorloopig ni.et docr 
mccht gaan, zou r dan denken, dat het mcgelijk"is, 
hem met zijn vee op de t.erreinen toe te laten •••• " 

+. LénS . in oorlofiSti .jd .5-4-4.5: 
·n •••. dat wij niet ,peer aan het verenigingsleven kun- · 

nen deelnemen daar wij-zijn ondergedoken. We zullen 
horen, dat de z!"\ak weer gauw draait en cl.e toestand 
c-rrikeert • ••• 11• 

+ "• ••• hierbij kom ik U berichten; ·alsclat ik a.s. woens
da? de· arbeidsdienst in moet •••• " 

+. Ván de Waarnemend Gewestelijk Politie- President 29..:g_4_ 
"••••dat geen bezwaar bestaat tegen het houden van een 
vergadering mits geen onderwerpen van politieken aard 
·zullen worden behandeld •• " 

+ Van Departement van -Financiën afd. Defensie.schaden 1 8-3-, 
"•., .ken ik U een schadevergoeding toe van ;/'306 terzake 

schade aan sportbenoèdigdhéden t.g.v. ingebruikneming 
van bij U in gebruik zijnde voetbalvelden, gelegen op 
het sportterrein Ockenburg. 

+ van-stichting Haagse Sport en Speelterreinen 11-11-39: 
"•••• dat het complex sportterreinen en de daarbij be

herende cpstallen in het sportpark Ockenburgh zijn ge
vorderd voor militaire doeleinden •••• " 

-0-0-0-o-c-o-o-o-



DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R.K.V.V."Lenig en Snel" 

Onder redaktie van:G.Halleen,F.v.Dijk en C,Nieuwenhuizen. 

Korrespondentie:F.v.Dijk,Harderwijkstraat .5,Den Haag, 
=---===-=-==---------=-----=---====-==-===-=============== 

39ste JaD.rgang No.19 12 januari 1966 

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

Wo: 12 jan: 
Do: 1 3 jan: 
Vr: 14- jan: 
Za: 1.5 jan: 

Zo: 16 jan: 
l-1a : 1 7 jan: 
Di: 18 jan: 
Wo: 19 jo.n: 

Lens' Zakagenda, 
Training voor Senioren,Junioren en ?upillen, 
Training voer Junioren; Elftalavond Lens 10. 
Geen Training. 
Jun: 4 t/m 7, 10 t/i;1 14; Pup: 2 t/m .5, 
Pup, 1 naar Gcucla, 
Sen: 1 t/m 9; Jun: 1 t/m 3. 
KLUB., VOl,D ! Jun, training; KLJ,VEl,:.T .. sm-nvE 1 
Juniorentraining. Elftalavond Jun.11 en 12. 
Training voor Senioren, Junioren en Pupillen. 

Toen zD.g ik, dat er onrecht was, 
En ik kon niet stil blijven stnan, 
~/ant ik had mijn handen vrij. 

' -- Dag Hnrnmarskjölc!, 

TELE-LE!IS. 

Wij staD.n op onze achterste benen. 
Reeds wekenlang lopen:wij met een wrok tegen de straf

kommissies van de K .N. V.B .• Uit vrees te fel te zijn, heb

ben wij tot nu toe niet meer gedaan dan_ via onze "Bede &an 

S:i.nt Nicolaasn ( Tele-LenS van 1 december 196.5) heel voor

zichtig te zeggen, dat wij de stro.fmaat, die soms wordt 

gehanteerd, in geen enkele verhouding vinc~en staan tot de 

gepleegde overtreding, Oordeelt U zelf aD.n de. hand van de 

volgende feiten: · 

1, Een speler, die reeds 12 jaD.r zonder enige al dan niet 

officiële wD.o.rschuwing- aé.n kcmpetitie-voetbal heeft deel 

genomen, wcrdt van het veld gezonden wegens een poging 

tot natrappen. . 
2. Bij de vereniging - ons eigen Lens - wac:rin deze voc,,t

baller speelt, is een dergelijk geval een zeer grote 

uitzondering, Het Bestuur schorst de desbetreffende 

speler voer 2 weken, vooruitlopend op een door de Bond 

te nemen beslissing. 
3, De Bond straft deze speler voor 6 bindende wedstrijden 

vo.n zijnelftal, 
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Wij zijn von menin1:, do.t een dergelijke straf _onnodig 
en do.'.1.rom ongewenst is, Nho.r wo.nrschijnlijk was deze 
znnk lnngzo.o.m o..o.n in ons geheugen go.o.n vervagen als 
niet twee. gebeurtenissen kort no. elkaar dit onderwerp 
weer o.ktueel hadden gemao.kt, De tweede gebeurtenis, 
de "zrrak ?ronk" wns de ctruppel, die onze toch al tot 
de rand gevul"~e em.111er ergernis deed ove_rlopen, 
U heeft het wo.nrschijnli.ik b-ijno. allen gezien, De heer 
Pronk droeg het zijne bij tot het verho~en vnn de · 
Kerstsfeer tijdens de wedstrijd ,~jax-Twente, door 
zijn tegenstander knock-out te sloo.n. Strnf 4 weken: 
en 2 weken vcorwo.nrdelijk.' 
Wij willen U nu iets la.ten lezen van een artikel, 
ebt op 22 r~ecember 19( 5· verscheen in het officiële 
K. 1;. v·.B .-org::-,Gn over stroffen. Hieruit nemen wij o..: 
ver: "Verenigingen, welke g:e,·rnon zijn een voor_l opige 
schorsing op te leg-gen, verzoeken wij over te gaan 
tc,t het oplee;,,·en vc.n stro.ffen· voor een bepnnld · .:ion- . 
t:il vredstrijc'en. Dit 0~1 te voorkomen, c\nt een speler 
ltm.";er 1'rnrr1t gestraft clo.n noodz::kelijk. Voor ,:le goede 
orde l:iten wij hierom!er enige mi:nir;;um non;üm vol
_r,,:en. U:.i ter12nrcl is elk gev:ü nnders, zodat ook van 
deze norinen doi'r ·ons worc1.t afgeweken: ? 
BelccliginP; vnn de scheir.:srechter . . 2 wedstrijden, 
!;,:mmerkingen op de leiding 2 wcdstri jden. 
r..uw spel . : 2 wedstrijden, 
TrapDen e.n sl2an van een tegenstand.er: 6 wedstri jdèn, 
Tot zover dit artikel. 
Wanneer wij nu een verp;elijkinrt maken tussen beide over
tredinFen en de daarop gestelc!e straffen, zien .we, dat 
de verhoudint; volkor.:ten scheef lip;t, De K .N ;V.B. zegt . 
in hno.r o..rtikel, dat ieder gevnl anders is. Wij nenren 
voor alsnor nnn, c!at dit betekent., dnt ieder geval oo 
zich wordt bekeken, WD.'.\rbi,j de stc.nt van dienst van de 
soeler en de overtreding de belnngrijkste gegevens zijn, 
Ook nemen wij ann, dat het c!B K,i'l,V,B, bekend is,dat 
het de goede spcrtm~n veel waard is nooit met :'.e sport
rechterlijke macht in aanraking te komen en dat zelfs 
"1m.ar een waarschuwing" door velen als een grote per.:. 
soc-nlijke bl:J.l!!ave wordt i:,;ezien. Tevens merken _wij op, 
do.t ;, jax op het mcment van de uit spraak nog "het ner.iep 
van l:'lê,atregelen overwoor,;". 
Een interessante onmerking lazen wij iri het verslag van 
de op 6 nove;c,ber 1965 gehouden Bc!1clsvergac:ering van de 
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IC .N. V .B,. i•$prekér kan zich namelijk niet onttrekken aan 
de indruk, dat de. straffen in, het betaalde voetbal minder, 
soms zelf's belangrijk lager zijn dan in het amateurvoet-
bal". , . . -
Deze gehei.8' affnire doet ons ernstig twijfelen nan _ het · . 
vermogen vnn de tot straffen bevoegde· instanties om recht-: 
vaardig te oorclele,_n. Wij protesteren t!ègen wat wij raenen, · 
dat een onrechtvaardige straf is. Het kwaad is reeds ge
schied, rr::;.nr wij verklaren ons solidair met ons benadeelde 
lid. 
Misschien is het·wel jµist•op te merken, dat. onze mening. 
niet noodzakeli.jkerwijs ook het standpunt van .het Bestuur 
van Lenif; en Snel moet zijn. Mo.nr ,nze nening is het wel ! 

Nc. 2 1 
282 
283 
284 

_285 

. .· OFFICIEEL. 
Dcn::-.teurs trices): 
Dhr.J.Groenendijk, 
Dhr. B, SEmlders, 
Mej.M.vo.n Dijk, 
l,ej..J .M. Vrolijk, 
Ire j. T. Bromrer, 

Mo.nrtensdijklo.an 
Beeklcan ·432, -
Harderwijk straat 
Wezelro.de 31 6 , 
Sterrenoord 87, 

VAN DE BESTUURSTAFEL. 

_153, 

5, . 

Den 
Den 
Den 
Den 
Den 

H,::w.g •. 
Hné1g. 
!faag. 
Haag •. 
Hê}.n.g • 

· Evenals alle voorgnand·e vergnderingen, was de lengte vo.n de 
j.l. vrijdng gehtuden bestuursvergndering clusdanib, dat 
de .diverse bestuursleden zich na het r.iiddernachtelijk uur 
huim:iq[;(;rts_b.egaven. Gezellïgheid kent geen .tijd; zullen we 
maar zergen. Oric'.èrtussen werden toch o.lle agendapu.'1ten af
gewerkt, 

De .ingekomen stukken waren rijk .c.nn variatie. Onze sekre
taris las ze met smélak voor, zelfs de·toehoorders kregen 
er een droge keel van. Onze gastvrouw, mevrouw Houkes,nad 
het er ni:,o.r druk nee. Bij wie stao.t nu eigenlijk onze oude 
stencilmo.chine? Ik dacht, dat hij bij B. stond; B. echter 
heeft dat nppo.rnat nooit in huis géhnd_ en dacht, dat S,er 
meer. van wist, S, weet van niets • • •• • • • -- •. 
De insto.llo.tie vnn onze •nieuw& penningmeester verliep voor
spoedig. (!,ad Hoefnagel) • Hopelijk _gaat het met de incasso 
van de kontributie dez_elfde kant op-, want vele leden zijn 
wat da.t betreft niet bij de tijd. Er is nag steeds geen 
opvolger .gè_voncte;1 ·.vaor on'ze 2e penningmeester. ·. · 

Uitvoerig ·punt v.:cn· bespreking was de training. De opkomst 
l,'.\o.t nag steeds tè wensen over, vooro.l het tweede en derde 
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elftol laten het -afweten. Er-zijn plannen voor een nieu
we trnininp;s-verlichting (dan kurmen de schnnpjes mnkke
lijker .worden geteld). Binnenkort kernen diverse tech:.. 
nische mensen hierover hun licht.opsteken. 
De junicren-komr.:issie zoekt nog enkele steunpila1°en. 
De reeds annwezige Jucc-leden'bruisen desondanks vo.n en
thousütsme, wnnt zij her.ben plannen tot uitbreiding vnn 
het no.nto.l kontnkt-o.vcnden voor junioren; er wordt zelfs 
gedncht nnn een speciale klubavcnd voor de'Lensjeugd. 
Binnenkort zo.l het klubgebouw ook geopend zijn, als het 
veld. is afgekeurd. 1 s-Znterdo.gsmiè'.dngs voor de· junioren 
en pupillen en zondc-.gsr.lic:clD.gs voer de senioren. Dnt alles 
kan de gezellirsheid alleen m.-:nr verhoFen. 

•• • • ;w •~- • • • .,. •• • • '·•••• -•• • 

Op het prcgrnmrn:t sté'.nn ook (le ,,nnschnf V-J.n een venti
lator voer - , lcEè.spe,J.kers in - en verfrnniing vnn de wo.nd vnn he,t klubgebcuw. __ · ___________ _ 

Donc1t èurs-Aktie. 
Er hebben zich twee serieuze prijsknndidnten gemeld. De he
:cen F .. ;.v .lli.;jk., en .Z. J~s0n. hebben. het .1,1etc.en. op een • .. Bpurtc.n · 
gezet en U zult vlug moeten zijn om ze ncf. in te halen. Ov0-
rii:·cns "zijn er drie prijzcm te ver::lelen, du.s c'.e konkurrentie 
is neg· niet -verloren. Eier volgt cie· sto.m~: 
1. F.v.Dîjk· · · 6 clon'.lteurs; 
2 • Z • JO:nsen __ ,: _ dono.tEmrs, - _ (worè:t vervolgd) .• 

KLLVEjJ,\S-D;-~rv~ O 

,\. s. m::tnnr'.ng 17 jo.nuo.ri wordt er weer geklaverjast; 
nls tr.::\ini:::g vcor, de po.ns-dri ve. ;'clle senior-leden, dcno.
teurs en ;,.,,klo.ssers werden uitgenodigd .. hun klo.ver j'.'.sko.po.ci
~eiten ton toen te sprei~en. ---

Vnn Deel tot'Doel. 
Lens 1 · · : · · · ' =='--'-'-' . ND. een_ lo.nge, gedwongen rustperioc'.e, speelde Lens 
zijn eerste wedstrijd ti:i. )9~? en verloor deze_ belangrijke 
ontmoeting te-gen Scheveninp,en me;t-2-O. Op het ho.rde, m:'.o.r 
toch wel besneelbo.re Duinhorst hebben beic:e ploegen er het 
beste -v:m trÖchten te mo.ken. · 
Schevenine:en drn,lineerde voor rust en kwm1 tot a.lleszins 
,'.lcceptabel vcetbçtl, _ dD.t Lens in cle verdediging drukte. 
De r.chterhcedn bleef tot, kort voer de thee de· situatie r.1ees
-~Gl', 1;ïec';e ,1cor enkel0 f~ewo.D.gde reddingen vnn Cees VD.n der 
3e8k~ ·1· 



-173-

Door zwak ingrijpen konden de· gastheren t.och nog met 

een voorsprong gaan 'rusten en de ver.kleumde toesch·ou-

wer nanr de .erwtensoep. . . . · . · 

~n de tweede }).elft had LenS·het béste.van het spel,maar 

een schitterend.doelpunt van-de linksbuiten van de . 

Scheveningers besliste de wedstrijd, 1110.nt de LenSvoor

hoede draaide té èentonig·om bressen te kunnen slaan in 

de soms 8 man sterke defensie vo.n de P2ringmenseri, . 

De wedstrijd. had een ·sportief verloop_ en werd goed ge-

leid.· · 
.-o-o-c-o-o-e-o-

Ï,ens 2: speelde op Houtr:ust :tegen H.-B.S, Enkele. tien

¾allen bezoekers stonderivoor de onmogelijke taak de 

t 1ibunes te vullen, Het.werd ·overigens een genoeglijk 

·e~ sportief par~ijtje voetbal. Lens nam spoedig eeri 2-0 

voorsprong, m2ar nog voor de thée nam H.B.S. een 3:-2 

voorsprong. In rle tweede helft leek het.erop,.of Lens 

terug zou slaan, llL'l,lr m::.çlo.t zij de stand weer in even:.. 

ilricht had ge bracht .( 3-13) nam H. B. ';. het hoft volledig 

:).n handen. -Dat ·kostte ... trqu.wens weinig moeite, wo.nt de 

~enS-verdetliging kon op het harde veld moeilijk over

ind blijven, Het werd tenslotte 5-3 voor H;B.S. 
est rrcg te vermelden, dát Guido He.lleen vlak vocr·het 

inde hèt veld met een knieblessure moest verlaten. 

teren, de punten liggen op het trainingsveld ! 

ROGR,::r1JJ\1,'; SElHO>:'EN" VOOR ZOiliD1\G 1 Jf\NU/,RI 190 • 

4;- u; Lens 1-H.v,Hólland 1. Veld 1 ;Geb.1,Lok,6/4 

2;- u; Lens 2-Vr-edenburct) 2 Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 
4;- u; Quick 4-Lens 3 Hanenburg,Sav.Lohrrianlaan. 

12;- u; Wippolder 3-Lens·4 · Zuidplantscen(qezuiden Nas-

12;- u; Texas 3-Lens 5 Buurtweg,Vl'naár(sauln,Delft) 

\ ]ç;-' u.· Zw.Blauw 3-L~ns G Kijkduinsestr,,hk.Duinlaàn; 

i 4;30 u,Lens 7-C.W.P,3 Veld 2;Geb,1,Lok.5/3 
2,- u, Lens 8-Scheveningen 8 Veld 2,Geb.2,Lok,5/3 ·. 

J3,15 u.Lerts 9-V.C.S.9 - Veld 2 1Geb.2 1Lok.5/3 

E OPSTELLINGEN: 
ens 1 :- C.v·,d,Beek,H.I/ietz,-J .v,Dijk,W,Hansen,G.Kerriper- ·· 

man ,I"i. v. Z.ilfhou.t, L :Hendriéhs; R.Wachman, W. v.ender- · 
bos, H. Hak et, G. Verh2.ar, Res. :H,Roodûyn, J .Botter( 2x). · 

Lens 2: R;de Waart,R,Blok,R.Roodbol,J,v.d,Knáap,H.Smitskam, 

J .Botter ( 2x), W. v. Eyden, G. Looyestein, W. Verheul, 
H. P. v.d. Spek, J. Ro.s, Re s. :D. Groenendi jk ( 2x) •. 
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Lens 3: ;, ; v"Egmoncl,1.•J ;Verbarendse, W. Stoové ,H. Kemper, 
L.Riemen;C.v.Beál,th.v;Kleef,J;v,Kleef,J.Eng-
l~bert,N.Drabbe.Res,:P,Burghouwt.. . 

Lens 4-: Th. Suykerbuyk, L;Hanssen, J .J\foier ,Ivf.Davis, B. 
Steyn, J ,Verhaar ,F .~~esker, N .de Gruyter, F .Wubben, 
C. Peeters, H. Jaccbs .Res. :W ,Burghouwt, J. v .Dissel. 

Lens 5: M"Suykerbuyk,Th.v.Domburg,C,Veldink,H.Ubben,H. 
Masker,J,Riemen,h.v.d.M:eyden,W;Eykelhof,L.Jans~ 
sén,H.de Sterke;A.v.d.Beek.Res.:J.cle Boer. 

Lens 6: :, • Verbc.tendse, J .Brochard, C .Nieuwenhuizen,iri.Heer-;
schop, F. v. Dijk; J. Drost, J ;J~ittin{~,R. Schlüter, J. v. 
Bµssel, G. Jehee, J. Veldink,Res, :F. Jehee. _ : ..... 

Lens 7: G.v.Bijnen;H.v.Welzèn,D.Ta,'.\t,;;;Klein Breteler,P,·: 
Schulten, J .Helwigj J .Gulikers, N ,éte Boer,;~ .Nowee, 
D;Groenendijk (2x ,R.Gelauff,Hes. :W,_Vèelbehr.' 

Lens 8: A ,Blok, J .Bom, :,.Krol, H .Naastepad, J. v. Wcsting, !, ; 
Hoppenbrouwers, f,. v .Luxemburg,R. Wüstefelc:, J. Jager, 
M;0oms,;Lv.Duin,Res_. :.C.Kras,T.Keét. ·· _ · -- · 

Lens 9 : D. v. Lie:shout, F. Bicrhof, !; ; i'oels, W. v ;cl .Lann ,E. Lë;-
-· üensttün; ;',,Buys; J. Holt,:,. v .Schie ,H. v .d .Boe·- · 

gaardt, Z. Jansen, J .Groeneveld ,Res. :H.Lülini;;,.W. 
Efir-:ers. · · · _ 

·AFSCHRIJ\'.It:GI.;Iï: tot uiterlijk vrijdagavond 9.- uur bij 
Dhr,G.v:c1.Velde,H1-rtenrar,e -1'61, T.el •. _ 

. 3.6 .• J/f'. 33. · --
KEURING: _. Ncgi,1[}_€J.is v,i'j zeh wij erop, -elat legitima.,:-

- tiebewijzèrï vnrt de· navolgende_ spelers __ _ 
binri.eri.kort vervallen dan wol reocls zijn vervallen, t ;w.: • 
C. v .d .Beek, W .Burghouvrt,I'I.Davis, J, v ,Dijk, W. v .Eyden,W .Han- - ' 
sè11; H;Háket, L ;Hendrichs, J. Jager, C. Kras, J ,Ré'.s; J .Riomel'l·, 
H,P.v.,r].Spék; _Zorgt U s.v.p, voor keuring en levert U 
hèt keuringsbewijs tezamen met Uw pasfoto in bij Dhr.G •. 
v.d. Velde Hertenré'.de 161 te Den Haag. · 
V0C'RLC2IG ?'.:'I0GR:,r,'IT 7;', SENIOH:ZN VOC~1 ZCliD;~c· 23 Jf,NU:,RT • 19 , 
14;30 u;P .• D.K.1::Lens 1 1,;.;30 u;Lens 6-W.I.K.3 
12;- u;Archipel 3..:.1ens 2 - 12;·- u;de Jagers 3-Lens 7-. 
1,t;- u;Lens, 3-Wilhelmu,s 3 .13;15 u.Lens 8-H.B.S.1~-
12 ;:.. u;Lens- 1,-'Marathon 3 12 .- u.Lens 9-G.S .C. 7. 
1'2_.- u.Cromvl-iet 5-Lens_ 5 . 
===--=--==------ ~-~--=----- ------=-- --------------------

·. V :,RI!,. 
- Rudy Blok is·na een van de traïningsavonden zijn trai_ .. ,. 

ningsshirt kwi,jt,,;,;eraél.kt, Kleur: r-eheel blauw, met 
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blauw-witte rr~nchetten en boord en 2 witte biesjes aan 
de vcorzijde. Heeft soms een van ·zijn medespelers: zich 
over dit kledingstuk ontfermd? Zo ja, dan zou hij, dit 
graag terug willen "hebbe·n. - · .. .. .. .. 
Nog enkele Nieuwjaar::.'wensen en,wer van: ··· 
Mevrouw Plarina-H:,.rik en hD.ar dochter "ï,;argriot, waarbij 
we aante·kenen-, ··dat zij vooral- "Utopia" sukses wensen in ... · ... 
het Nieuwe jaar. 
Gerard Verhaar en verlöofde. 
r~evrou"i riiiltenburg (die Lens tevens nog feliciteert met 
haar 45_-jarig besto.a_n J. . . . .. 
de fam.Juffermans·en van de fara.Hichard 1'1ahieu, 
Dhr. en Eevr, Disseldcr:o-Le Griep, 
J.Hoppenbrouwers uit Curà9ao, 
P,Hoppenbrcuwers uit Malakka, die Lens tevens gelukwenst 
met J-war '45-jarig be str::nn. · · 
1 Januari j. l .was het 20 jo.nr ?èleden, dat ·Koes F'rijters · 
zich o.anmelclde als lid•vnn Lens. 
Zo'n trouwe staat van dienst is een felicitatie .wel 
wac.rd en tevens een voorbeeld voor velen. 
Het zelfde "geldt voer Toon Blok, die 1 2 december j, l. 
liefst 3Djo.ó..r lid véln cnze vereniging was, 
Leo Niessen kon 11 december een klein jubileum-vieren, 
want 25 jaar geleden was het op clie do.turn, dat hij .-,;rich 

==b""i'""j"'L,..,e,--n_S=k\=·m,,.n""1""a,-,--a...,n""m"'e,,;l,...d7e'""n"'·"'o.'"'l"s,---,l,..i,...· a_l ,,.• -,,,.,.,--=c-;"""'-r------- / 
PROGB.:,I•,1\/i.:,. JUNI02.ZrJ VOOR ZOEDJ,G 1 6 J,,NU.,nI 196 . 
12.- uur Lens 1 - D.H.C. 1 G.2,L.6/4,V.3 ... 

2; - uur Lens 2 - G. D , S. 1 G. 2, L. 6 / 4, V. 3, . . . 
2.30uur D.H.L.5 - Lens 3 Brassersko.de, Delft. 

DE OPSTELLINGEN: . , .. 
Lens 1: als tegen Quick. ··Hes. :J,Iviic;ldeldorp,H.~othkrans. 

Léider: Dhr.t,._v.G2stel. .. 
Lens 2: G,Crnmo. (2x),;✓i.Broeke·,J,Welling,R.de Gr6ct,H.Roth

krnns ( 2x), F. v .Boheemen, F. Strc.nthof, i" !Cortekao.s, 
n.;Bro.ndenburg, D .Bro.ndenburg,R.EykeJ.hof, Leider :Dhr. 
r" Ep sKnmp. . 

Lens 3: C, Vervo.art, J. v.d. Zalr::, J. v .Dissel, R ,Blok ,G. IJ se
bro.nds, N. Koot, H. Crm,10., ;, • v. Niel, R. v. ,~cker, H. Suyker
buyk, ;, .de Brouwer. Snmenkor.ist: 1 , 30 uur Veluweplein. · 

=p=['l~o=G='l~i=,r.=1]1~'1:~'.-J'UNIO.=mw VOOR Z,",TERD;,G 15 J,\NU,,RI 1966. 
2.15 uur H.B.S.5 ~ Lens 4 Hcutrust·· 
3;30 uur Lens 5 - D.H.C.3 
3,30 uur Lens 6 - Westerkwartier 6 
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3;30 uur Lens 7-D.H.B.E.IL3 
2. 15 uur Lens 1 0-Wo.sseno.:,r 6 

Lens 11 - zie reserveprograr:,r.m. 
2;15 uur Lens 12 R.V.C.13 
'.; 1 Lens 1 3 - zie re serveprogréll"'Jn:\. 

· 2.15 uur Lens 14 - Quick 16 · · 
DE OPSTELLHJGEt1 

: 

Lens .'J.: H. Verbnrenc\se, F .c1.e Winter,? .Bremr,,er, J. Ko.o.n
dorp, L. Jungschltiger, J. Schutte, f.. Herre;,10.ns, R. 
\lilnct j J. J~,i:ssen, C. Rooduyn_, C. B,lok. Res. :G ,Cr.::.
mo. ( 2x • Leicte,~: Dhr. Herremélns. Srn;;enkcmst : 2. - _ 
uur ingo.ng 1icutrust. 

Lens 5: o.ls bekend.Hes. :H.Stevens.Leicler:Dhr.J.Bors-
bocn. --

Lens 6: R. v .Berlo, J .Schouw, H, Verheugd, P. v.d. flo.r, T .Heer
sèhcp, G .de Hocgd, K, v, Velzen, J .Fretz, -,l. v. d .r-~ull, 
J_.Webbers, H .Bi jsterveld .Res. :.~ ;Bilderbeek.Lei
der: Dhr.C. v.d.Bcek; 

Lens -7: nls bokenr' .• B.es. :C,Grirnbert'en,J,Holt.Leider:Dhr. 
A.Blck. . 

Lens 10:c.ls békenrl.~os. :G.v;c:LVelcle,?,Heeremo..Leir',er: 
Db.r.?.Huis. 

Lens 1-1 :zie reservepro,?rD.~11~C1.. 
Lens 1 2: ï' .J:il tenbure;, I' ,:-~o.nders, E.v. Bronckhorst, B .de 

Vries;L;Bouchier,G,Vredeveld,C.Scho.lbroek,T. 
Hoek, J';Vorv'.'.nrt, .' .• ir. d. Ley, ;~. ï'eters .Res. : H. v. 
Berlc;F .do Kley-n. · 

Lens 1 ;:. :E. v ,cl_ ,Broek, J .rle· Vries, A. Feit z; W .Schalt ens, l'. v. 
Dö~~1burg·, H:. D2nkc rs ,ll. .-v. d .·i.11eer-; rJ. de. Vrie·s, F.· 
Klink, E. de Greet, C. J .Gr.cen, Res. :H. Rie'ntje s, J. 
Keetmo.n .Le:i.der :Dhr. J .t:e· l-lilst·er; 

ELFT:lL:,VONDEJ\i: Op clonderrlo.gav.ond. 1 3 jnnyn.ri o.. s. · :w-crdt er 
-. · voz,r Lens 1 0. en op dins,dn_go._v'cnd ·18 • .jnnu-

nri n. s. voor Lens 11 eri .1 2, een eJ.fto.lo.vond ,gehcuden. Deze 
o.vonden werden gehcuden in cns klubgebcuw v:mi 7. - t'ot 
9 .-- uur. E-r ko.n w-'.lt- werden gepr.-:,o.t en_ çl._iver.se gezel.;~ 

"sch:ipsspelen zijn 0..:1,ni,zezig. Wij verw2.ch:ten:· ci.lle ·spélers 
vo.n de bc.ven.,,;encemcle ,elftallen ! 
==:::.::==-==. -- . •--•=· ---=-==-====-~------, --------~- ·- .. - .. ,----
PROG:?:J0;::;, Pu'?ILDE!<! ·VGOR- ?u'.TERD;,G 15 JANU:,RI 1966 .. 

Lens P 1· zc.alvoetbnl, zie elders ih'de.Lensrevue, 
1 ;30 uur Lens P 2 Lens? 3 
1 , 30 uur Lens î-' 4 - tens P 5 
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ZIE TERREIN-;"FICEURH;G EN RESERVE/RCGR:,l,I,:_;,. 

DE 0/STELLINGEN : 
Lens P 2: R.Stro.o.tmO:n,Th.v.Rijn,J.v.d.End.e,L.Verspo.o.ndonk, 

? .Heynen ,:R. Wouters, R. v .Nunspeet, R, v .d .Horst, T. 
de T,1/inter, E .I'ncco, G. Cel po.. Res. : P. Steffen·. Leider: 
Dhr. G. Kem1Jer1nan. 

Lens P 3: .~. Castenmiller, F. Vee ren, C .Lustenhcuwer, L. Co.zo.n
' P 1 .,, lf ;; 1·r. ., T d ' d · ·;, . '. k . aer, .c.i.e v~o ,1 .v,t,lJ1c, .v, ,.iiar weg,h"1~~1·c e., • 
C .i,bspuel, C. v ,d .·:,nrdwef, P. v ,cL Steen, ites·, :J. Hel-

. vensteyn,G. v ,f,rdenne. Leider :Dhr. G. v. d·. Steen. 
Lens P 4-: C.Bnkker,i-'l.de Hilster,M,Jnnssen,G.Bloks,C,Bergeia 

Henegouwen, B .Hoefnnge·l ,.",. v ,Earis, H. Co .. r:1ans, J. 
?ost ,R. Bor.1, H.e s. : R. v.d. Steen, i'. Wilrr.er. Leièer: Dhr. 
J. Sr.lit. 

Lens P 5: D.ï:;an,F ,v,Os,i'aul Hnmilton,G.Schneider,F .Snocyers, ,. 
Pieter Haniltcn,R,c\e Vries,:t,lfoershoek,f"J,,ns- · 
sen, P ,Berkelao.r, H. Swnnenburg.Res. :Th. En~;lebert, 
C.v.Hulst.Leider:Br,Thecticus. 

ZIE OOK RESEi:.VE?ROGILI..: .. J, EN TER~'.Eil''./,FKEURING. 
·======-==================================================== 
• n"ri'Jl'-"Tii' 'JUPIC''''i''" ·;;,,,• ,u,·1'ILL"''1' 1 Hl .s_J ".1.-,~, .. ~. ,..\,l.:J1', .uL i • .1.J 'o • 

J;.FSCH ·-t.tJVINGl~N : vf fr vrijdo.go.vcnd 7. 30 uur Q.Un dhI'. l'~. vnn 
Gastel, Tc;w.tenstr.::-.o.t 166, tel.33,99.00 
(telefonisch alleen vrijr.:.agavcnd tussen 

RESE:l.VEi'ROGR:,I-Tivi,i,: 6 • 30 en 7. 30 uur) . 
;,l s zaterdog onze velden zijn o.fgekeurd, is er het volgen
de reservepro~rammo.: 
In cns klubrl'ebcuw: pU:pillenmiddog voor Lens ? 2 t/m ·4,J-iier-:-

. mee zijn niet de elftollen bedoeld,die 
nu zijn opr.estelcl, maé\r de vo.ste elfto.llen, zools clie regel
mo.tig hebben gespeeld, De jongens, die clc.arbij horen, kun
nen dus zoterdngmiddo.g vo.n 2.- tot 4.30 uur in ons klubge
bouw terecht, wno.r vrnc1 strijclen in tnfel- en blo.o.svcetb:'.l, 
sjoelbakken en ·dergelijke wo;.'den vehcuclen.· 
In d.e zonl Mo.rterrnde 14 (leirlèr Dhr,,'c,v.G.o.stel): 
1.45 uur: Lens 10 + ;',,fü:cn:brook,G,v,cl.Velde, en ?.Heerer.1:c 

·(nls deze tijd i.v.m. school te vroeg is en j,e 
wilt toch komen,· bel dan v-rijdng tussen 6,30 en 

c, 7.30 even no.ar dhr.v.Go.stel). 
3,30 uur-: Lens ·11 + T,Hcek,E.v,Bronckhorst•,H,de Jong,F. 

Ro.nff. 
In de zo.o.l·Herschelstro.o.t: 
2. - uur: J ,l,ssel• o.n, R ,Bogi sch,E. v ,à ,Breek, H,Dnnkers, I'. v. 
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Domburg ,,'LFei tz, C. J .Groen, E.de Groet ;r .F .de .. 
Hnnn,F. Klink; P ,Manders,R. v ;d .Meer; P ,l'!Iiltenburg, 

H .Rientje s ,W ,Schclténs, G. Vredèveld, J .de ·vries, C .Schal
brceck .So.menkomst: 1. 30 u.Hengelolaan hk.Loevesteinlnnn. 
Lëider:Dhr.J.de Hilster; · · · 
3, 30 u: H. v ."Berlo, :=t. Bos,;', .Bol.ic hier, C ;,; .Deelen, P. v .Doeveren, 
H. v .Dor2burg, W .Englebert, B ;v .GorkUl!l; J. Keetnan, P ~Klein Brete-

l · ~ ' Kl R ., t · G v · ,,, t B , ·v · · R , r-, lf , er,.!: .cte ey1!, ... re .ers, . erv:-nr , .c.~e r1es,1 .... ue ~llo ,Ji.. 

v.d.Ley,?.qe Greef.Sanenkc• st:3;-u.Hengelélaan hk.Loevestein
laan.Leicler :Dhr. J. v .cl .Kno.a'.). I. p. v.naar het punt ven samen
ke,mst ku1:1 je ook rechtstreeks naar de zn.al gao.n, 

Za.::.lvcetbal ï' t: Zaterdo.g neemt ons eerste pupillenelftnl 
rieel aGn het znalvcetbo.ltcGrnoc,i, dat wordt géhcuden in de 
vGilin"hal te \·fac1clinxveen .Het tcérnooi begint óc 10. - uur. 
:,lle spelers van P 1_ vrm~è.en n1 9 .- u:verw\cht bij è.e ingnng 
van het Lensterrein. 'tfe f,'.'.an per autc,ffoener.1en :rlc]"m.'.ÜG V( ctbal
uitrusting, echter ,.iet ;:;y;:,schcenen of liGvér volleybal/b.::sket
balsëhêenen, en eer: flinke bcterh::im, want het tce;--ncoi duurt tet 
ca.'1,,- uur.Het prorr2r:1na hebben wij neg niet ontvo.ngen,we ·) · 
weten alleen,c'.nt er 33 vereniginf;en r.,eecloen.Bij verhindering 
afschri'jven op vriYagavond. · · · 
,",'.SFOTO•S ;'U,'ILLBl-1 :eT' zijn blijkbaar heel wo.t pupiilen,die hûn 
n'.lo.1:1 graag in cle Lensrcvuo willen zien.Do.t zijn de hardnek
kigen,die 011,10.nks een vijftal verzoeken nc;;·. steeds geen pas
foto's inlever:'.en. l-Iieron,'.er vol'7en r1e nm:;en. Zcals al -zal zijn 
gebleken, hebben ,•re de n<1latirer2 niet cp,;-estelcL Wie er nu niet 
voer zcrgt,clat vrn vtér 20 januari pasfoto's hebben,zal dit 
j2ar alleen neg ucr:len cpr,esteld, c,l s we tcevallig plao.ts -over 
hebben, want .:10.n de hand v::m de do.n ent vangen foto's wordt het 
ao.nto.l elftilllen bepo.alc:, dat, ::.an de !competitie zal deelnemen. 
Tevens zullen deze trage fig_uren _niet .worden tee~;elaten bij 
reservepree:ro.mr.ia e,f training.En cl.in nu de par.:\è,e der vergeet
nchtigen: n .;·isselmnn, C .Blc• , E .Bocms, i) .Booms, H. v .Dam, E.v. Dee
len ,M. Delsnssc, H. Goedhuys, G .de Greef, B .de Haas, \'f. v .cl .Ham,;., 
" · 1 1 •• l R _, L 1 L -' T,,, r ,, " .• hl ·~ '-! R . ' 1 r.1.l aerinc, .v.u .. e Y, ,V"l~,i•.i.Cer,u .l-.:.eyers,n ... GC eJ ,r. linl~e ---·-·· 
zwaan, J. v. Rcssur:1, H. Schutte, F,. Verscheer,.·; Verschoor, C. Visser, 
H. de Z,·ro.rt, J .Kcuwenhoven, G. Wouters, G. Lelievelè., H. Stro.ver, !'t. 
v. d .Loos, C .Ernst ,R .Feenstra, J. Bcin, E. v .c'. ,Heef en Wi jsard. 
Inleveren bi.i dhr.!,.v.Gastel,To!ll1ltenstro.at 166. 



DE LENS REVUE. 
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Korrespondentie:F.v.Dijk,Harderwijkstraat 5,Den Haag, 
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Wo: 
Dei": 
Vr: 
Za: 
Zo: 

·Ma: 
Di: 
Wo: 
Do: 
Vr: 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Lens' Zakagenda, 

jan: ··. Senioren-, Junioren:..:. en Pupillentraining. 

jan: Juniorentraining. . . .. . . . 

jan: Géén training; Elftalavond tènS 5 Jun. 

jan: Junioren: IJsvrij; Pupillen:res.prograrnrna. 

jan: Senioren: 1 t/m 9, . · · · .· . 

jan: Klubavond; Juniore.ntraining. · 
jan: . Juniorentraining·. . 
jan:. Senioren-, Junioren- en Pupillentrain:i.ng, 

jan: · Juniorentraining. 
jan: Elftalavond Lens 7 + 8 Jun. · 

- Hoop - een van de middelen, die niets genezen, 

maar die het .ons mogelijk maken langer _te lijden; 
• . - Mnrcel flchard -

TELE-LenS.-

In ónze dag- en weekbladen wordt op het·cgenblik hevig ge

discussieerd over het "verval" van ons nederlundse voet

bal en vocral over :het '~-2-4 systeem. Daar ook onze twee 

hoogste elftallen dit systeem trachten. te spelen, leek het 

oris gewenst ten behoeve van spelers en toe schouwers het 

em .en ander te releveren. 

Hermar, Kuiphof schrijft in de Sportkroniek: 

' "Met het ·verval van ons nederlandse voetbnl is het 

. heus niét zo erg gesteld. Het· i.s bijna nooit promi

nent geweest op de voetb;llmarkt ·. We z'\lllen wel tot 

het jaar 2000 moeten doorsukkelen en dan zullen we 

riog niet prominent zijn, tenzij :Wij kans zien ons 

jdubvcetbal uit het slob:te trekken. Het 4-2-4 sys

~eem i•s· niet de grootste, oorzaak van de huidigB im

Hasse, ofschoon men tekort·schiet in de toepassing 

van de mogelijkheden, die deze spelmethode biedt. De 

'qelangri jkste oorzaken zijn de. g~ringe dis?iJ?line van 

de spelers en de zwakke begeleiding (te weinig des-
kundig ) . " · · ·. · 

' ' 
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Tot zever de Sportkroniek. De Volk:ikrant doet er nç,g een 
schepje bovenop: 

"Vele leiders zouden hün vereniging een grote 
dienst bewijzen als zij het-~-2-4 systeem afschaf
ten. Nadat Brazilië het in 1958 zo suksesvol in
trcduceerde, heeft de rest. van de wereld deze 
speelwijze slaafs gevolgd. Het 4-2-4 strookt be
slist niet rr..et de hollandse geaardheid. Het is al
leen met grote uitblinkers goed te spelen en die _ 
zijn op het otenblik in Nederland zeer sè:haar.s. 1-!èt 
is aan de trainer te beoordelen, welk speltype z;i.jn 
spelers het beste ligt; Dat hoeft voor elke klub_ 
niet hetzelfde te zijn. ( een bepnald elftal- kan : 
b.v. ·r.rner geschikt zijn voor _het Stopperspil-sys:.. 
tee•, cl.cm voer het 4-2-4.) Hèt is een misvatting.· 
te geloven,. c1at voetbo.l alleen sterk gespeeld kan· 
werden met het systeem vnn deze tijd . .Pe ... m,i.n:;, in'. .. 
de sport is no1 altijd het belangrijkste en daar
çr.i moet de te voeren methodiek aangepast werden .. 

. aan de beschikbare spelers en niet omgekeerd. Ve
le klubs zcuclen met enig ander systee•, mits go<?d 
uitgevoem, heel wat beter· veer de dag· komen, dan 
met het armzalig imiteren van. het .zeer moeilijke 
4-2-4 systeem". 

Tot zever de Volkskrant. Nu enkele opmerkingen van Ferenc 
Fuscns in het spaanse avondblad rueb~o: · . 

",lls men met dit systeem (4-2-4) doorgaat, zal het 
publiek de voetbalvelden hoe langer hoe.meer de rug 
toekeren. !•'en komt niet meer kijken na1:.r dat vervelen
de, verdedigen,1e spel. Vroeger qachten wij l!k'lar aan 
een ding: doelpunten maken. Het belangrijkste .is nu: 
niet te verliezen. Men legt teveel de nadruk op de 
fysieke kracht. i.p.v. op de techniek en de taktiek". 

J\ldus de vermaarde voetbalgrootmeester. Vrij Nederland 
denkt er anders over: 

"··· Een andere taak van Kessler zal zijn, de bij 
sownigen gerezen indruk, dat Nederlanders niet ge
schikt zouden·zijn om het 4-2-4 systeem·te spelen, 
weg te werken. Brazilianen, ja, die wel, Engelsen 
ork, en Italicnen, en Spanjaarden en Hongaren, na
tuurlijk ock de Belgen en de Fransen en uiteraard 
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de Polen, om mae.r te zwiJgen van de Zweden en de Noren,al-. 
leen de Nederlanders, nee, die niet. Een Nederlander is 
een bijzonder kind, en dat is-ie! Natuurlijk is Nederland 
in staat het 4-2-4 te spelen net als ieder ander. Het mis
verstand is natuurlijk ontstaan door de mislukte wedstrij
den tegen de Zwitsers. Onder de huidige omsto.ndigheden is 
4-2-4 de meest gewenste, sluitendste opstelling, en wee" 
degene, die het waagt terug te schakelen no.o.r het "fris 
van-de-lever"-voetbal, c'.at ons indertijd in Huddersfield 
zo is opgebroken (t·oen we zon.der stopperspil tegen de En-
gel sen o.antraden en met 8-2 verloren)". · 
Zoekt U hft nu mD.o.r uit. Wij zijn benieuwd, w1:.nneer de 
4-2-4 slaven hun vrijheid terugkrijgen. 

OFFICIEEL. 

Nieuwe Don:iteurs( -tri ces): 
No.286 Mevr.C;Koning-Kamp -Eelis Stokelaan 21.5,îJen Hnac 

287 Mevr,C.Snijclers-v.Bellen-Leyweg .514, " 
288 ic;evr.l>:.Bruynius -l'lantenoord 230, " 
289 Dhr.H.}.\euwese -Laan v.Eik én Duinen 152," 

nmi:,TEURS ( -TRI CES) ;,KTIE. 
Welke zijn de privileges van een donateur of van een doha~ 
trice? 
Deze vrao.g zou door "vele" LenSvrienclen kunnen worden ge
steld tijdens hun donateurs(-trices) werving. Tevens zou 
dit de vraag kunnen zijn van degenen, die sinds kort onze 
vereniging mentaal en financieel zijn komen.steunen. 
Er zijn vele punten, w-:i.aronder enkele belo.ngrijke, die het 
voor een ondersteunend lid waardevol maken donateur of 
donatrice van -Lenig en Snel te worden. . 
Met een "donatie helpt men on;,e vereniging in velerlei op-
zichten. • 
Noemen wij hier als voorbeelden: het junioren- en pupil
lenwerk, de accomodatie, toernooien, spelmo.t eri1:.al enz. 
Belangrijk is ook de mentale steun, die misschien ongemerkt 
bijdraagt aan de instandhouding van onze zo uitstekend 
aangeschreven vereniging. De broodnodige steun (er zijn 
wellicht enkele knappe vocalisten onder U) om met vele 
anderen ons- eerste elftal hogerop te helpen •. 
Bovengenóêmde punten zijn voor de meesten al een genoeg
doening ••.•..• 
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Lens·stelt uiteraard tegenover de hulp van deze mensen 
het een en ander tegenover, Een donateur(donatrice) 
heeft te allen tijde gratis toegang tot onze terreinen 
bi,i -het tenen van hun donatiekaart. Deze knart wordt 
na aanmelding toegestuurd, Zij zijn van harte welkom 
01J k::iartavonden en 01J Konto.kto.vonden (dans- en feest
avonden). Hot deelnemen arm de Sporttóto bij Lenig en 
Snel wordt bijzonder op prijs gesteld. 
Tenslotte ontvangen zij iedere· week ons klubblad "De 
LenS-Revue". 

In r'.e heep, dnt dit artikel _zijn vr1:1chten zal gaan af
wer])en, besluiten wij • et de stnnd van onze nktie: 
Deze stand is ongewijzigd gebleven, dus ann de leiding 
noF steeds: 

Fr.ans van Dijk met 6 d~nateurs(-trices). 
en Dhr,Z,Jansen met 4 " " ... 

' 
Do k:mscn cm·deze stand te wijzi[2:en liggen zo'tàch voor 
het -grijpen •••••• 

-o-c-c-o-c-c-c
KL:, VERJ i,SDR.IVE. 

J ;1.- m'.'.andag werd er op de Klubo.vond weer verwced gekla
verjast. Het hoge peil belooft een grote strijd bij de 
komende pno.s-dri ve. , 
T1finnc2ars werd het duo Blok - Borsboom; 

2. ]';evr.Po.qué - Fevr.v,d.Veide 
3. Dhr.v.Dijk - Dhr.Brussel. 

=-=================================-==================== 
PROG;1:Jv:I,ii, SENIOR.EN VOOR ZONDi',G, 23 Jf,NU,"~RI 1966, 

14;30 u; i'.D.K.1 - Lens 1 Duinlnan; Kijkduin. 
11;-- u; Archipei 3-Lens 2 Buurtweg,verlengde Wanlsd.or~ 
1 4;-- u. 
1 2; _ _; u; 
12,-- u. 
14; 30 u, 
12;-- ~; 
13;1.5 u; 
12,-- u. 

Lens 3 - Wilhelmus 3 Veld 1,G.1,L:6/4(perlao.n. 
Lens 4 - Marathon 3 Veld 1,Geb,1,Lok,.5/3 . · 
Cromvliet .5 - Lens .5 
Lens 6 - W.I.K,3 Veld 2

1
Gcb,1,Lok:.5/3 

de Jo.gers 3- Lens-7 
Lens 8 - H,B,S,11 - Veld 2,Geb;2;Lok;.5/3 
Lens 9 - G.S,C,7 Veld 2,Geb,2,Lok • .5/3, 

DE OPSTELLINGEl\l: . . 
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Lens 1 : 

Lens 2: 

G .Htllleèn, H .Dietz, J. v .Dijk, W ,Huns en ,G. Kemper

man ,M. v. Zilfhcut ,L .)-{endrichs, R ,Waèhll'.r'.l.n, W. Ven- · 

derbos,H.Haket,G.Verhaar; Res.: H;Rocduyn;J, 

Botter (2x). Leider: Dhr,H.Houkes; .. · . . 

R.de Wao.rt·, R.Blok ;R;Röodbol; J. v.d. Knaap, H ,3::Jit s.:. 

kam, J .Botter ( 2x l., W. v ,Eyden, G. Looyestein ,W. V'?r- · 

heul,H.I'.v,d.S9ek, J .:~o.s.Res.: J .v.Dissel.Leider.: 

Dhr.L,te_Mey. f,TTBNTIE: Dezewec\strijd)ièg:i_rit . 

om 11 .-- uur. · 

Lens 3 .• , ,., · ; 1 1·r·· " b · - 1 Wst , H I' 1· ·R· : 
~~. v .. ,.'J~onc.., f • v e_r a.C"encsc,. . _ oove, .• \.emper, . ie-

mén,_C. v .Baal ;Th; v .Kleef, J. v .Kleef, J .Englebert, 

N.Drabbc.Res. :P.Burghouwt;Leider:Dhr.Riemen Sr.· 

Lens 4:. Th. Suykerbuyk, L. Hanssen, J ,i',}eier ,M.Do.vis,B. Steyn, 

. J. Vcrho.ar, F .Meske r, N ,de Gruyter ,F. Wubben ,·c. l'ee-

térs, H. Jnccbs .Res;: W.Burghèuwt. · 

Lens 5 : M. Suykerbuyk, Th, v; Dómburg, C. Vel dink, H. Ubb én , H. 

r'iesker, J .Riemen, ;\,v';d;Meydcn, W. Eylrnlhof ,L. Jo.ns-

. scn,H,c'.e Sterke;;\.v.d.Beék.Res.: J.de Boer·;-· 

Lens b .:. ;;; • Verbarendse, J .Bvochard, C. lüeuwènhuizen, M. Heèr- . 

. sèhop, F. v. JÏjk, J ;))rost, J. 1/i'itting., R:Schlüter, J. 

v;Bussel,G.Jehée,J.V9ldink.Res;: F.Jehee. • 

• Lens 7: G;v,Bijnen,H.v.Welzen;D.Tant,:"Klein Breteler, 

P .Schul ten, J .Hel wig, J .Gulil<ers, N ,dé Boer, : .. No.:.. 

wee ,D .Groenendi jk,R.Gclauff .Res, :W. Veelbehr, T .

Keet. · · · · · 

· Lens 8: A .Blok, J .Bom, f,; Krol, H. Naaste'._Jo.d, J. v. Westir:ig, !., 

Hoppen brouwers;,';, v. Luxen'!burg, R. •.Jüstefeld, J. Ja

ger ,M. Ooms,;,. v ;Duin. Res. : C .Krns. 

Lens 9: D. v .Lieshout, F. Biérhof-, 1\ .• i'oels, W. v.d. Laan, E .Lë-

" -wènstein, A. Buys, J ,Holt,;,. v. Schie, H. v .d ,Boogo.ardt, 

Z. Jansen, J .Groeneveld .Res. :H ._Lüling, W .Eggers • 

. \FSCH"lI,JVINGEN: tot uiterlijk•vrijdàgavond 9.-- uur bij · 

de.heer G.v,d.Veldè, Hertenrade 161, tel,: 

36.14,33.. . · 

VOORLOPIG PRCGR:Jn'it. SE~ÏIOREN VOOR ZOi•DflG, 3 0 JiJfü,~RI 19 66. 

14;00_u;Lens 1-Schoonhoven 1 

12. 00 u;Lens 2-Paraat 2. 
13;00 u;Archipel 4-Lens, 3 
1 3; 00 u; Ora.nje Blauw· 4-Lens ·,4 

1,~.00 u.Lens ,-Wit Blauw RK.3 

14,00 u;R,K.~.V.V.6-Lens 6 
12.00 u;Lcns 7-Blauw Zwart 'i 
12,00 u.Flamingo 1 s 6-Lens 8 
13,00 u.Rijswijk 8-Lens 9 
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Uit de Sportkroniek: 

Het sectiebestuur ,\mateurvoetbal maakt de verenigings-
bë sturen er op attent, dat ge zien de·.c-ont stane · situatie 
t.a.v. de verdere afwe:rking van,de kompetitie, op de 
feestdagen (2e Paásdag, Hemelvaarts~ag en 2e J;'inks~er
dag) GEEN UI'rSTEL. tot het spelen van. kompetit;i.e-wedstrij-
den zal l§'unnen worden verleend. , '· .:, • 
Houdt U daar du~ rekening mee! 

In verband met de uit zending voor de T.V. van c1ë· Europe
se Schaatskampioenschappen hebben wij ingeval van niet
clocrgaan van het vastgestelde progràm111a geen v;riend·schap-
pelijke wedstrijden aangevraagd. ··· · 

E,c.o. 
TRAINING. 

. ' 

De toestand ·vo.n cnze velden is. op dit moment zodanig, ,dat 
er zóndag a.s. waar13ch_ijnlijk hlet. ... zal werden gevoet- · 
balcl. En zo zal het in het gehéle dis:trikt · Den H2ag wèl 
zijn •. Toch is h~t nccdzakel_ijk de kompe_titie op r,>eil te 
houdèn en zonodig bij te schaven •.. Dit laatste is voor · 
veel spelers be_sli.st niet overbcdig. . · · . · 
Bovendien gaan er gerucht en .over een hepziening ynn de 
komnètitieinde].ing. Voorzove·r'-het· cle afdeling betreft, 
is hieromtrent reeds een,k9ncept regelin~ in omloop, 
wanrcver in de naaste toekomst op "hoog niveau" van ge
dachten zal worden gewisseld,'Belangrijk'is, Gi.at de elf
tallen een ze hoog: mogeli.jk;e plaats gaan innemen. · 

Wij doen daarom nogmaals een beroep op alle spe·lers van . 
1e, 2e en derde elftal óm woensdagavonds aanwezig te zijn. 
Het is beslist gezond weer om enkèle uurtjes in de-bui- · 
tenlucht t'e vertoeven;· Mogen we daarom a.e. woensdag op 
U rekenen? Aanvang 7,30 uur. 

Haukes. 
-=========-----------==-------- ===-------.---------------

SPORTTOTO. 

Niet alleen bij de Spcrtt9tc, maar ook bij ons afgelo
pen zcndagavond een rocdgioeiende telefoon. Eén melding 
van 1J punten en verder e~ige met 12. Niet te verge
ten natuurlijk degenen, die wedstrijd No.1 t/m 8 goed 
voorspelden en daardoor aanspraak ma};;en op een gedeelte 
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van de 3e pri;j s. 
Behoort U niet tot de 
want a.s. zondag zijn 

gelukkigen, houdt dan moedig vol, 
er nieuwe kansen. 

· Sporttoto. · 

· PROG~:,?,'!I-I:, JUNIOREî, EN flJ, ILLEN • 

Omdat het ·wel. uitgesloten lijkt, dat er in het komenc; · 
weekeinde kan worden gevoetbald. laten we publikatie van 
het wedstrijdprogri:nm:ia ma<;1r achterwege. 

Wèl is er zaterdag natuurlijk reserveprogramraa: 

In de zaal Mo.rterrade-14 (leider Dhr.t"v.Go.stel): 

Om 1.30 uur: J.Boin,f"Castenmiller,R.Goedhuys,G.cle Groef, 
J .Hel vensteyn, P. Heynen ,M.Jo.nssen, J .Kouwen
hoven, R. v.d. Lpos, E ;Macco ,R.Micko., F. v. Os, J. · 
l'ost,?.Steffen,H.Straver,F.Veeren,P.de :Wolf,. 
l'. v. Wijk, G. Wouters, G. Lelie veld, F. Snoeyers, . • 
P. v.d. Steen ,G .Bl.oks, G. I,b spoel, L. Ga zander, R. 
Wouters,J.v.d.Ende. 

-
Om 3. -- uur : Lens P 1 + H. Rimr,1elzwaan, T.v. Rijn, H. c'.e Zwart, 

G .Col po., H .Fechler, /, .de Wint er ,F. Teunissen, R. 
v .d .Horst. 

In de zo.al Herschelstrao.t (leider Dhr.J.Smit): 

Om 2. -- uur: 

Samenkomst : 

O!i! 3. 30 uur : 

C. v.d. J,ardweg, T; v.d. f,o.rdweg, G. v. :,rdenne, R. J,s
selman, C .Blom, E .Booms, !.,Borst, H. v. Dam,G. v. 
Deelen,îi.Delsasso,B.de Ho.as,B.Hoefnagel, . 
H. Janmaàt, A. Jar:issen, C .Lustenhouwer, R.r~eers
hoek,R. v .Nunspeet, R.Straatman,E. Verschocr, 
L. Verspaandonk, C. Visser, P .de Vries, P. 1/•Tilmer. 

1. 30 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan 
(of 1.45 ingang zaal). 

H. v. I,ndel, C .Bakker, C .Bergen Henegouwen, R. 
Berkelc.ar, R .Bom,F .Booms, C .Ernst, P. Haï:1ilton, 
;'.Hamilton, A;Hild erink; W ,de Hilster, E. v, d. 
Hoef en, J .Keetmah, ;,, v .f!Iaris, J ,Meyers, J. v. 
Rossui:i,G.Schneider,H.Schutte,R.v.d.Steen, 
H. Swaanenburg,R.de. Vroege, W. v .d •. Ha•, L. v.d. 
Meer, J .Englebert, C. v .Hulst. 

s0menkomst: 3. -- uur Hengelolaan heek Loeve steinlaan ( of 
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3, 15 ingang zaal). 
BIJ HET RESERVEPROGRAi'-',r ,~ WORDEN ECHTER NIET DE JONGENS 
VERW,'tCHT' DIE 1,;oG r:,SFOTO I s MOETEN INLEVEREN' OOK ;,1 
ST,"t!,T HUN Ni,:J\~ HIERBOVEN VERMELD. 
Elftalavcnd Lens 5: Vrijdagavond 21 januari is er in ons 

·klubgebcuw elftalàvcnd voor het B 1-
. elftal. f,anvang 7. -- uur. 

Elftalavcnd Lens 7 en 8: Op vrijdagavond 28 januari is 
er elftalavond voer Lens 7 en 8, 
Eveneens in·ons klub7ebouw. Het 
duurt van 7 .-- uur tot omstreeks 
9;30 uur. 

~====================~=~================================= 
Het.z2alvoètbaltoernóoi. 
j.l. zaterdag door de afdeling. Den Haag voor ca. 400 pu
pillen v.:m onreveer 33 verenigingen gehou,'en in het Vei
linggebcuw van de Gemeente Gouda kan over het algemeen 
als zeer geslaagd worden beschouwd en·zeker voor herha
line; vatbaar. Door ons werd met een st·erk Pupillen ze- ' 
vental cleélgenor.1én : èn zij . slaagden çrin uit 6 wec'.striJdeh 
11 punten te slepen, dus geen onverqienstel~jk resultaat. 
1/Tel kunnen wij konstateren, dat zaal voetbal een r;ehe el ·an
dere taktiek en techniek vereist clan veldvoetbal .en dat 
de v:e, .. renigingen, die dit _ger~geld beoefenden, .tamelijk 
in J-Jet vocrcleel _waren. 
Voor de voortreffelijke organisatie v~n deze dag komt de 
afdeling·Den Haag alle lof tee. 
Het .eerste j_uniÓrenelf'.tiiI-:fiêëft-zaterdàg j .], • een leuke 
oefenpartij gespeeld tegen Vele in de keude veilinghal 
te Wateringen, waarbij onze jongens zich _tob kort. voor 
het einrl goed hebben geweerd. Ondanks de uiteindelijke 
nede~laag bleek het een goede gel~genheid cm in dit 
voetballoze .tijdperk de koncjitie wat op peil te houden. 

-o-o-o-c-o-o-o-O-O-O-

Hoe'leer ik "goed"voetballen? 

In Italië werd door cl-e trainer van Inter Milaan 
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Helenio Herrera, op de markt gebracht een 33-tcerenplaat, 
waarop voetballessen zijn te beluisteren. 

De leervakken behandelen individuele techniek, fysieke 
en taktische voorbereidingen enzcvocrt, 

Ideale lengte vcor voetballers, 

Deskunè.i7en op voetgebiecl zouden na een uitgebreid onder
zoek tot è.e konklusie zijn gekomen, dat spelers met een 
lengte van 1 , 70 meter het meest het begrip "ideo.l e spe
ler" benaderen, Uit de .aard der zo.o.k wil è.it niet zeggen, 
t'.o.t vcetb1:lllers langer of kleiner do.n 1. 70 meter geen 
uitblinkers zc;_x:len kunnen zijn, mnar deskur:digen hebben 
wel enkele fo.ktcren genoemc:, wncrom zij cle lengte van 
1 , 70 • eter zo gunstig hebben geo.cht, ::e bo.lnns vo.n deze 
spelers is beter. Spelers van 1.70 meter zijn beweeglijker 
bij het dribbelen met s!.e bal. '.L'en opzichte Véln spelers, 
kleiner dan 1 , 70 r:1eter hebben zij het voorè.eel, dat bij 
het opspringen de "kopbal" hen een ,,;reet vocrdeel biedt, 

Het is overigens wel op• erkelijk, (at Stanley i';;atthews en 
Pelé beiden 1,71 meter zijn, ~usko.s en Hamrin 1.70 mëter 
en Uwe Seeler en Garrinchn beiden 1.69 • eter. 

Uit de Sportparo.de. 





DE LENS REVUE. 

Wee~blad van de R. K. V.V. "Lenig en Snel 11 

Onder redaktie van:F.v,Dijk,G.Hnlleen en C,Nieuwenhuizen. 

K.orrespondentie:F.v.Dijk,Harderwijkstraat 5, Den Hnag. 

----=-----=----------------=----------------=--- .--=------
.39ste J2.argang No,21 26 janunri 1966 

--------=-=-=---=-=--=-----===-=----=---=-=====--=-==-==--
Lens' Zakagendd, 

Wo :• 26 jan: . Senioren-, Junioren- en ?u;pillentrnining. ·. 

Do:·27 jan: Juniorentrnining. 
Vr: 28 Jan: Géén'trnining; Elftalnvond LenS-7 + 8 Jun. 

Za:.29 .jan:._.Jun. 4,6,7,10,11,12,14; ?up.onderlinge wed

Zo:_ 30 jan: Senioren:1 t/m9; Jun:2,3°;8. (strijden. 
J\f1a: 31 jan: Klubo.vond; Juniorentrnining. 
Di: 1 febr:· Juniorentraining, 
Wo: 2 febr: Senioren-, Junioren- en Pupillentrnining. 
Do: - 3 febr:· Juniorentraining. 
Za :12 febr: CJ,RNJ~V,î.1 met de BOARZE ?IEPERS. 

LENS l da's een ao.rdige klub. 
-Avro--

TELE-LenS. 

, 
• 

Lensers, bereidt U op het ergste voor; houdt Uw hart 

vnst; neem een kalmerend to.bletje in, Wij moeten U een 
zè'er tries1;·e- mededeling- doen; wij doen het .met een brok 

in onze keel en trillende pen: LenS zal de zo zeer begeer

de Derde Klas nooit bereiken •• ·• ; ·• ;! 

. Bent U daar nog ? ?robeer het te verwerken, dat moes
ten wij ook. Wij hebben geaarzeld U dit schokkende ,nieuws 

mee te delen, maar het rrioe st , .. net kon niet anders, het 
wo.s onze plicht. Met tro.nen in d'ogen en wit weggetrokken 

gezicht zult U zich nu wel nfvragen, hoe en wo.ar wij dit 

ontstellende bericht vernomen hebben. Welnu, het wns op 

een koude woensdago.vond in ons klubgebouw onder het genot 

van een ko:;ije koffie no. de tro.ining vo.n onze selektie..: 
groep (een groep die zichzelf overigens behéérlijk ge
selekteer;_d heeft), Er ontstond onder enige van dezé $elek

te LenSers een diskussie over de vraag; "Hoe )s:omt het nu 
eigenlijk, dat het Lens nog steeds niet is gelukt• ko.m- · 

pioen te worden?" De diverse spelers uit de hogere LenS
regionen, die bij zo'n eventueel kampioenscho.p nauw be

trokken zouden klll1~en zijn, waren het er in het algemeen 
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over eens, do.t·de.oorzaak gezocht moest worden in de 
specio.le sfeer, die onzë verëniging kenmerkt. Bij het 
gro;svo.n de spelers van L~nig· en Snel (ook bij die vo.n 
de hoogste elftallen) zou het,voetbo.llen slechts op ue 
twee.de plants· komen. En dàt z"èiû. weer zijn oorzo.ak vin
den in de maatschappelijke positie, die. de docrsnee
Lenser inneemt. Men vergeleek' de sfeer in Leri.S met die 
van de· aloude verenigingen HBS, HVV en_ Qui_ck; · De s:Jre~ 
kers voelcl.en t'e kenmerkende·. sfeer a.J_s een onoverkome
lijk juk en .c'.e toekomstverwo.c_htiri.g was dnn ook niet er,g 
optimistisch: ... geen knmpi.oep ·• ...... ~o...... ~ ' 

En zo is hot gekomen. U ~eet het nu. uw·redakti~ 
evenwel _is vo.n mening, d.at .de _in _de dis~ussie 'no.o.r vo.: 
ren gekcînen: kar.oJt_erischets_ niet · hèlemo.al volledig waic,. 
Zij behceft enige o.anvulling, n.l,: met 

Zelfgenoegzaamheid .. en Zelfoverscho.tting ! ! 
Wo.nt wij moeten het tot ons leedwezen oneens zijn met· 
de stelling, dat Lens vergeleken zou kunnen wórden met 
bovengenoemde verenip,ingen. '1ezè verenigingen:spelen 
reeds j0.ren enkele klo.ssen hoger dan wij; zij kunnen 
,bogen op een roemrucht v"rleclen. Niet, do.t wij niet ·
·trots moo;en zijn op wat onze vocrgo.ngers presteerden; 
rntuurlijk ~iel; mno.r enige bescheidenheid. is toch wel , 
op zijn plo.o.t s. 

Lo.ren ,·w, tcc)1 o.sjeblief een be et je norm.:i.o.l blij-
ven. 

OFFICIÈEL. 

Nièu\irn donateur: II 
No,2;C' Dhr.G,;LF,Cocm:ms, Weimnrstro.o.t 218 ,Den-Ho.o.g, 

INNING KONTRIBUTIE. 
BiJ. het kontrcleren vnn de "boeken" is o-ebleken do.t 

c, ' .vele Lensers achterstallig zijn wat betreft het beto..: 
len vo.n hun_ kontributie. U wordt verzocht Uw kontribu.,. 
tie of donatie te_ stortèn op het gironum.'iler 336711 ,-
t.n.v. Penningmeester L.en.S, _ _ 

. Voorts wordt de kontributie binnënkort bij U thuis opge
ho.o.ld; w-:wro.an Fl.0,25 incq?sokosten zijn verbonden. Wij 
ho:,en, clo.t U hiero.o.n medewerkt. · 
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Stnnd Donateurs-fikt ie. 
De stnnd is licht gewijzigd, want er heeft zich een nieµwe 

gegadigde ~oor een van de prijzen. ao.ngemeld • 

. 1 •.... F.'ll.Dijk (.Sl;)n,) 6 donateurs. 

2. Z.Jansen (Sen.) 4 donateurs. 

3, J.Coomans (Pup.) 1 donateur. 
. . . . 

VOETBf,L OP DE TELEVISIE. 

_ Woensdagavond zendt de V,l'.H..O., op het eerste net 

een progro.nlllla uit, è.o.t getiteld iS: "Voetb:ü vroeger en nu". 

Aan c"le hand van filmfragmenten en gesprekken zal men 

trachten vergelijkingen te trekke:n met qet Nederlnnds 

voetbal van voor "dé oorlog en nu. Samensteller is Herman 

Kuiphof. f,anv::mg 7. 35 uur. 

SENIOè'lEN. 

Het programmó. voor de "3enîoren vo.n zondag, 23 jo.nuari is 

verschoven no.o.r zondo.g, 30 jo.nuo.ri o..s., dus beginnende 

met ï'.D.K_.1 - Lens 1. · 

De opstellingen blijven ongewijzigd, met uitzondering vo.n 

de volgende vero.pderingen; 

LenS t;: 
LenS 6: 

F;Burghouwt·i.p.v. C.Peeters. 
J.dè Boer'.i;p;v. J.Witting. 

Reserve bij Lens 6 is T.Keet (voorh~en reserve 7). 

Samenkomst 1e elfto.l om 12. 30 uu:r: in het Klubgebouw. 

LET OP! 

pè_ heer H~ukes neem:c tijdelijk het wcdstrijdsekretario.o.t 

WD.?r,. ao.ngezien ?e heer v.d.Velde·tijdelijk o.o.n de Juco 

is toe gevoegd. 
AFSCHRIJVINGEN: yéér vrijdagavond, 9 uur bij Dhx:.H.Houkes, 

_ · ~e·schuytstro.at 60, tel.32.47.21.• __ _ 

Het· program, a, vo.n zondag 3_0 jo.n~o.ri, b eginn<é)nde met de 

wedstrijd Lens 1 -·Schoonhoven 1, is verschoven n.~o.r zon-

do.g 6 februo.ri o.. s. . . · _ 

============-==-====-~=--==-=-==--=-=--==-==----=---------
· PROGR;ll\iM','\-'S JUNIOREN EN ï'U?ILLEN • 

PR'oGR.'\I,Ilf,~ JUNIOREN voon ZOND,",G 30 JANU:,RI 1966. 
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Lens 1 - vrij 
1;15 u. de »alkeniers 1 - Lens 2 

12;-- u; LenS· 3 - .G.D.A.4" 
Rottèrdamsêweg. 
G2 , L; 6 / 4 ,.V. 3; 
G2,L.6(~,V.3, 1 .15 u. Lens 8 - Velo 5 

DE OPSTELLINGEN : 

Lens 2: G.Crama (2x),M.Broeke,J.Welling,R.de·Groot,H. 
Rothkrans, F. v .Boheemen, F. Straathof, F. .Korteke.as, 
R.Br::rndenburg,JLBro.ndenburg, R .Eykelhof .Res·.-: J. • 
Middeldorp.Leidcr: Dhr.ï-',Epsko.mp. Snmenkomst: 
12.30 uur Veluweplein; · 

Lens 3: C.Vervanrt,J.v.d.Znlm,J;v;Dissel;R;Blok,G.IJse
brands, N~Koot, )-l. Crama, .~. v .!l'.icl ,R; v. f,cker, H ,Suy
kerbuyk,A .de Brouwer.Res. :;,,Duym.Leider: Dhr. 
G.v.d.Velde. . . 

Lens 8: C. Grocn,R. Jacob sen, J; Blok ,M. v ,cl .Ley, /,; Jehee; G-. -·· 
Stevèns, B .Epsko.mp; Th. Janssen; I' .Murkès, II. Wes~.:- .. 
hcff,B.v.cl.Sprong. Res.: ·F.v,d.Berg,Leider: Dhr. 

J.Smit (Zie elfto.lavond)~-~·,........,,..,..,.,-=-""'"_,,~,-----
PROGH.·,1\/Jlr,,\ JUNIOTT.F.N VOOR Z,.TER:JAG 29 J.i,Jl!U},RI 1966. 
3,30 u. Lens 4 - Celeritas 4 G.2,L.6/4,V.3 

·. • Lens 5 - vrij. Zie re serveprograr.1.'1la. 
-3. 30 u. We stlo.ndio. 4- Lens 6 : Nó.aldwi jk 
2;15 u. Lens 7 - R.V.C,7 G.1,L:5l3;V.1 
3;30 u. Lens 10- Il.H.L.11 u;·1,L.5/3,V.1 . 
3 ; 3 0 u; LenS 11 - D • H. L .1 2 G • '2 , L • 5/ 3 r V. 2 . . · · ·· · · 
2,15 u,· V,C.S.11 - Lens 12 Terr:LenS:G.1,~!4/6,V.a_ 

. · Lens 1 3 . - vri J 
2.15 u. Oran ·e Blauw "-Lens 14 Terr.LenS.G.2 L.6 4 V,3 
DE OPSTELLING~ : 
Lens. A: H; Verbo.rendse, F .de Winter,? .Bremmer, J.Ko.andorp; · 

L. Jungschltiger, J .Schutte; Jê. Hérrémans, R. Wilmot, J. 
Jnnssen, C .Rooduyn, C .Blok .Res. :G .Cranm ( 2x) ,Lei- . 
der: Dhr. Herremnns; · · · 

LenS 6: .R. v .• Be_rlo., J. Schouw, H. Verhéugd, P. v .cl; Aar-, T ,Heer
schop, B .Kool, K. v. Velzen, J ;Fretz ,R. v .d .Mull, J ;Web
bers,H.Bijsterveld,Res,:G.de Hoogd,H;Stevens, 
Snmenkomst : 2. 30. in·gang 1enS-t errein. ·: 

Lens 7: H.Egbérts,G.Duivesteyn,C.Grimbergen,B.Lustenhou
wèr ,,\.v. Essen, H. Overbeek ,B .Hoogeveen, Th. Hoefnagel, 
J ;cle Jongh,i,. Hambrook.A .Bilderbeek.Res: :J. Holt, R, 
v.Wassem,Lèider: Dhr.!i.Blok, (Zie elftalo.vcnd). 

Lens 10 :als ~oëkend;Leider:Dhr:P.Huis. · 
Lens 11 : l'. de H:1nn, L. Egberts, P. Heeremn, C. Schrover, R. Hoefno.-
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gel,H.de Jong,G.v,d,Velde,?,Hop,F.Cobben,J.Dissel- . 

dorp;~•Liefferi~g.Res.:F.Raaff.Leider:Dhr.A.v.Gastel, 

LenS 12:_ ï'_,1\iiltenburg,i',Manders,E.v.Bron_ckhorst,B.de Vries, 

A.Bouchi~r, G. Vredeveld, C'.-S-chalhroek, T. H-oek, G. Ver

,vaa_rt_, î,. v~ d, L,ey, R. l"eters. Re s. : H·. v. Berlo, F. de 

Kleyn·,Leider: D'hr'.G.v.d.Veld·e, · '. 

Lens 1~,: E._v.d.Broek,J,cl'e Vries,Jl.Feitz,W,Scholtens,P,v, 

Domburg', H. Dankers, R. v .• d.1'/Ieer, N .de Vries, F. Klink, 

E,de Groot,C,J,Groeri.Res;:H,Rient'jes,J.Keetman. 

Leid er: J ,de Hilster. 

i'ROGn.:.r~~•:;, PUPILLEN VOOi:. Z,\TERDAG 29 J;,NtJi,RI 196°6 .' . , 

Mocht.en zaterdag de velden zijn goédgekBurd, dan spelen. 

de i_Jupillen onderlinge wedstrijden. Alle pupillen, die 

daarvccr in aanmerking willen koinen; kunnen _zaterdagn1id-

dó.g n".ar het veld kernen. Deze wedstrijden beginnen .dab. om 

1,15 uur. ;\ls je wilt wet'en, of deze wed.strijden doorgap,n, 

meet ·je op de o.fkeuringslijst kijken bij-,LenS 10 (junioren). 

Is èat goedgekeurd, dan gaan de onderlinge pupillenwed-

strijden ock door., · 

-i;LFT::L:,VON:'. Op vrîjdag 28_ janbJ.ári ii. er in ons. klul:Îgebo_uw 

_elftalnvond voor LcinS. 7 en tl;· Ao.nvang 7. -- uur, einde .:t 

9.30 uur. Volgende week, cp doridcr,lop 3 februari is er -

~lubavond voor alle C-klassers,uitcraard in ons klubgebouw. 
· · Aanvang 7,-- uur. 

Reserveprogramma: 
In de zaal Marterrade 14: 

J\]CO. 

1.15 uur: J,Boin,;\,Castenmiller,R,Goedhuys,J.Helvensteyn, 

; • Heynen, M. Janssen, E .iV:acco ,R.Micka 1,F. v .ps, J. ,., _ 
,ost,J,Steffen,H.Strover, F.Veeren,1,de ,folf,, .v. 

Wijk, F ,Snoeyers, ï'. v .d.Steen,G.Bloks, Ç ,f,bspoel, L. 

Cq.z.'.lnder,R.Wouters,J.v.d.Encle.Leider:Dhr.A.v. 

Go.stel; Dit gaat o.lleen è.oor, als cnze velden 
zijn afgekeurd. · 

2.45 uur: LenS 5 + H.Verheugd en R.v.d.:i'foll. Leider: Dhr. 

-J.Bcrsboóm. Dit gaat eek çlccr, als onze-velden 
· zijn ~oedgekeurcl. • 

. In de zo.o.l Herschelstró.nt: (Dit g.'.'.nt alleen door, als onze 
. · ··' · velden zijn afgekeurd) :. - . 

2. -,- uur: Leid er: Dhr. J. v .d .Knanp: · H. v .Berlow, R.Bcs ,:-, ,Bou

chier ;C. v .Deelen, P. v. Doeveren, H. v .Domburg, W. 

Engleber~, B_. v.; Gorkum:i_ J. Keetman,? .Kle
1
in Breteler, 

F,de Klein,R,1 eters,G.Verv:èart,H.è.e .'lolf,B.de 

Vries,,~. v .• d ,Ley, ?~de Greef. 
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3.30 uur: Leider: Jhr;J.dè Hilster: _J.flsselrim.n,R.Bcgisch, 

E.v.d.Broek;.H,D4nkers,P.v.Domburg,f,,Feitz, · -
C,J.Groen,E.de Groot,P.F,de Haan,F.Klink,P, 
Mànders, P .Miltenbu,g, H ;Ri~nt Jes, 1Jol .Scholtens, 
G,Vredevèld,J,de Vries,N,de Vries,C.Schal-
bioeck,R:Y•d.Mee,, . . _ . -- -

Vóor alle pupillen,· (lié ·-niet behoren tot Pupillen 
1.t/m 4, is er zaterdag in ons klubgebouw·gelegenheid 
tot het spelen van onclerlingé wedstrijden, c.ls onze vel
den zijn afgekeurd. Begin: 2.-- uur. 

-o-o-0-0-0-o-o-o
J,\ARVERSLAG K .N. V .B; 

Het is alweer enkele maanden geleden, dat het Jaarver
slag van cle K.N ,V.B. uitb,ram.· Leest U neg eens - met 
ons.~ _enkele _passages hieruit: 

" • .' •• • Het aantal strafzaken daalde van 1916 in het sei
zcen 1963-64 tot 1837 in het seizoen 19·6~.-65. Ondanks 
d'e geringe daling blijven wij dezE) __ strafzaken een schan'- · 
dè voor de'. vo.etba1spQrt vind-en. Niet genoeg moeten <le -·. • _ 
klubleiders--ervan docit:cl.r.ongen zijn", ·dat· sportiviteit e·en 
eerste vcreist.e is en dat zelfbeheersing onder alle omstan
digheden nage·streefd• dient te worden. De besturen hebben 
mede tot taak het kwaad zo goed mogelijk te beteugelen 
-en in de kiem .te smoren. _En zich vooràl niet te _ sp•iegelen 
aan- de tafer.elen, die ons .soms via qe T.V. wórdèn voorge-

. s-èhot eld .•... "· . 
", •• ,Er-is een chronisch tekort ·aan schèiclsrechters. De 
verenigingen kupnen we E):>'.'.n:i,et genoeg op wijzen, dat de 
steeds wassende stroom van nieuwe leden een groter aantal 
scheidsrechters Gist. Willen we het risiko èmtlcpen, dat 
-wedstrijden_ niet voldoende bezet wor:den, dan zullen zij 
er toch voor moeten zorgen, dat de aanmeldingen voor dè
scheidsrechters-kursussen regelmatig en in steeds groter 

_ getale blijven voortgaan.In de regionale !competitie van d1;; 
I!u-itse Voetbalbond heeft mèn de. verenigingen reeds de plicht 
moeten opleggen te zorgen voor een·aantal scheidsrechters, 
evE:nredig aan het·aántal elftallen;dat aan de_kompetit:i.e 
deelneemt.Een dergelijke dwangmaatre.gel zouden wij niet· 
gaarne zien toegepast. · . . . 

· · wordt vervolgd. 
• , • ,· I.· 
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39.st~ Jaa;gang No,22 2 :februari 1966. · = · 
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Wo: 2 

Do: 3 
Vr: 4 
Zo.: 5 
Zo: 6 
Ma: 7 

. Di: 8 
Wo: 9 
Do:10 
Za: 12 

.. Lens' Zakagenda. . . . . _ . 
feb : Senioren- ( aanvang 19. 00 __ uur_), Junior~n:- en ' · 

· . . . . . Pupillentraining. .. . . 
feb: Juniàren_tr~ining; Klvbav:pnd Junioren J.O t /rn 14 •.. 
feb: G.een training; B_estuµrsvergadering._ . · · ·; 
feb: Jun •. 4-,5,6,7,10 _t/ -14; Pup. onderling_e wedst:r{j-;-_ 
feb: Sen.1 t/m. 9; ·Jun.1,2,3 en 8, : . . · ... - _·. (dé_n;'_ 

feb: Klubavond; Juniorentraining.· 
feb: Juni(f.ientraining. . ,_ : _ 

feb: Seniorentraining; Junioren- en PupÏ·lléntraining.~ ,· 
feb: Juniorentraining. '· 
feb: CARNAVAL met de BOJ,RZE- PIEPERS--.. 

' , , 
Er is m?-ar EEN LENS 1. 

Karel Een •·1· 

TELE-LenS. 

De laatste jaren hebben vele hooggeleerde re!"'.en zich bezig

gehouden met wetenschappelijke arbeid op het wat,.dat. be- .-: .. ·

treft onbetreden gebied van de sport. Hel/;\_as )s:_rijgen deze ·· 

onderzoeken weinig publiciteit, zoda:t de ongetwijfeld be- · 
langstellende sportlieden onkundig bli,:fveri: van deze·inte~ '· -

ressante en hooggeleerde br·einb:rouwsels •. 

Onlangs.troffen wij echte!'. in het officiëie. orgaan.van.de 

Centrale Organisatie van Voetbal-Scheidsrechters een- inte'.- .. , . 
ressant artikel- over "'het. preeitatievermogen" ,··dat. wij gaar·-· 
ne in Uw aandacht aç1nbeveJ,ep. · · · · · 

?restatievermogen is afhankelijk v-ah_dë' hoeveelheid zuur
stof, die iemand per· minuut'. kan opnemen,· De algemene ten

dens is, dat zuurstof-opneming tot het, 20e jaar toeneemt 
en daarna afneemt. Uit het_ onderzoek werden de volgéndé • · 

waarden per minuut voor gezónde, · geen ·sp.ort beoefenende 
mensen ·gëvönàèf':l:· ···- ·· - ·· ·------·-- -·- ·---·-··---·-- - --- - - · - - · ----- ·· 

12.:1 3. ja_h;r· · _1600-;·c:c ·: .,:;_~Hii;r~it~:Jlijk~; • dsty:·bij cri~·.: · 
19-20 jaar 26:0,0 c_c · · getrainden reed.s. na het 20e · _ .• 
20~3.o · jaar 2400 cc . jaar het. prestatievermogen_:• . 

• ." . ., ' ' ' 1 ~ 
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30-40 jaar. 2000 cc· 
·60-70 jaar 1 Goo cc 

gaät_ afnemen. 

Men is ook nagegaan ·in hoeverre het mögelijk is ·deze 
µrestatie-vermindering tegén te gàan door g·èregelde 
sportbeoefening (training). Daarbij bleek, dat tot het 
40e jaar in v_elG ge.vallen het.prestatie-vermqgen over
eenkomstig dat van- de 20-Jcirigen behouden ke.n worden, · 
Ock had de_ sport)Jeóefening een gunstige invl.oed op de 
a-fneming viJ.n het ·prestatievèrmogen van de 40-60-jari
gen. Uit het >Onderzoek korî worden :gekonstateerd, :dat 
de gezonr;e mens- zich t-ot zi·jn 40e jaar zonder bezwaar 
aan zware lichamelijke training kon ·onderwerpen, : · 

Een konklusie hieruit t;ek!~e~ i.s· niet :zo moeili'jk, U 
heeft over 20 jaar neg steeds profijt van het fei.t ,dat 
U nu reg e 1 matig tra i n•t ! ! 

------------------
KONTRINUTIE. ( jun'ioren attentie ! ) . 

i\J.s ons terrein is goedgekeurd, bestaat de mogèlijk
heid_ om 's-:-zaterd_af~<lmiddé1gs _cl§ kçnt;ri_bp:t;i.e te oetç1len. 
Onze penningmeester bevindt zich dan_ergens in cns 
klubgebouw aan de Hengelolc.an. Dit vooral veer de ju
nioren en pupillen, wier oudersde kontributie niet 
per giro overmaken. 

Een tien met èen griffel. 

Wij kunnen weer een onderscheiding uitreiken; 
Zo af en toe kernen wij een gebeurtenis tegen, die ons 
zoveel aanspreekt, dat ze deze symbolische trcfée ver
dient. Afgelopen z·ondag heeft de heer H.v.d.Steen zich 
op bijzondére wijze verdienstelijk gemaakt door enige 
uren lang met zijn voertuig door de stad te razen om 
22 .spelers bijeen te schrapen. Zodoende konden de twee 
inc!.erhàast ingelaste trainings-wedstrij.den tegen Tone
gido toch nog doorgaan~ Mede namens vele op abrupte 
wijze uit hun slaap gerukte spelers: · 

- Een tien met een griffel 

PROGRANJI:/f;\ SENIOREN VOOR Z0ND!,G 
14;-- u. Lens 1-Schoonhoven 1 
12.-- u; Lens 2-Paraat 2 
13.-- u. 'Archipel 4-Lens 3 

6 FEBRU:,RI 1966. 
Veld 1,Geb.1,Lok.6/4. 
Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 
Buurtweg,einde Waals-

dorperlaan. 
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12 •. -- u. Or.Blauw 4-Lens 4 

13, 30 u. Lens 5-Wit .Blat1W R.K,3 
14;-- u, R.K.i',.V:V.6-Lens 6 · 
12.-- u. Lens 7~Bl.Zwart 7 
12.-- u, Flamingo's 6-Lens 8 
13.-- u, Rijswijk 8-Lens 9 

DE o;•sTELLINGEN: 

$chin1r.ïelweg (halte Hi de_;··. 
., .. ~~-- _ ... ·--· .. {pr_andplein) · · 

Veld; 2, Geb ;:2 i Lok. 5 / 3': ·: ··::::: ·: 
v.Ruysd11ella.an- 15,Leidsc.hep
Veld 2,Geb.:2,Lok.5/3. (darr, · 
Sport park . Irene , Rij sw,i jk. . 

·- · ·· idem·· 

·r . . 

Lens 1 : C. v. d ,Beek, H ,:Jietz, J. v ,'Ii\jk, W,,Hanse'n,,G. Kemperman, 

M. v. Zilfhout, L. Hendrichs, R,1\facnman, W :Vendei"bos, H. 
Haket,G.Verhaar.Res. :H,Rooduyn,G.Halleen (2x). _ 

-Leider: Dhr.H.Hcukes.Samenkomst:1 uur Klubgebcuw. 

Lens 2: G.Halleen (2x) ,R.Blok,11,Rcodbol,J.v,d.Knàól.p,H. --

Sm~ t skam, J .~otter, W. v. E?~e~t? ,_Loqyes~~Jrt ~~\1 :Verl:16.ll~, 
H •.• v.d.SpeK,J,Ras.Res .. , .1..,."'IJ.e:tel.Le1uer.Dhr.L.te 

1''.ey. Samenkomst: 11. 30 •uur E;lubgebcuw. 
Lehs 3: R,de Waart,W.Verbarendse,W.Stoové,C,v.Bao.l,H.Kem- • 

per, L ,Riemen, J .Englebert, Th. v. Kleef, F .1"Iesker, J .v, 
Kleef ,N .Drab be. nes. :1\. v. Egmond. Leider :Dhr. Riemen Sr. 

Lens 4: Th.Suykerbuyk,L.Hanssen,J.MeiEir,l\1,Davis,B,Steyn, •· 

J. Verhaar, P ,Burghouyrt, N ,de Gruyter, F. Wubben, C. ?ee

ter$, H, Jacobs .Res. :F,Burghomrt. 
Lens 5: M. Suykerbuyk, Th, v, Domburg, C, Vel dink, H. Ub ben, H ,1,'.es

ker, J .Riemen,;\. v ,tl .Keyden, L. Janssen, l-I .de Sterke ,1\. 

v .d .Beek, W. Burghouwt. Jes. : J. v ,Bussel. 

Lens 6: :., Verbart=ndse, J .Brcchard,C .Nièuwenhuizen,M.Heer
schop, F. v ,Dijk, J. Drost, J. Witting,R. Schlüter; W .Eykel-

hof, G. Jehee, J. Vel dink .Res. :F .J ehee. 
Lens 7: G. v .Bi jnen, H. v .Wel zen, D. Taat, il.Klein Breteler, ï>, · 

Schulten,J.Gulikers,N.de Boer.,i,.Nowee,J.de Boer, 
D ,Groenendi jk, R. Gt=lauff. Res .•:W. Veelbehr, T ,Keet, 

Lens 8: J .Frijters, J. Bom,,';. Krol, H. Naastepad, J. v. Westing, 

Il .Hoppenbrouwers, f,. v. Luxemburg, R. Wüstefel.cl, J. Jager, 
ril, Ooms,,·,. v. Duin. Re s. : H. v.d. Booganrdt, C. Kras. · · -- · · · 

Leider: Dhr.H.v.Westing. :/ 0 

Lens 9: A .Blok, F ,Bierhof, h. i°oels, W. v. d .Laan, E. Lëwenstein; · 

:, .Buys, J. Holt, J. Hel wig,;;. v. $chie, D .. v ._Lieshout, J. 

Groene veld. Res. :Z. Jansen, W .E:~gers, H .Lüling. 

:,FSCHRIJVINGEN: véér v:r,ijdagavcnd, 9.,, uur bij Dhr. H .Houkes, 
2e Schuytstraat 60,_tel.32.47,21. 
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VOORLOi?IG PROGRAMMi'\ SENIOREN VOOR ZONDf,G 1 3 FEBRU:-.RI -19 66. 
14;-- u,Lens 1-Duindorp 1 12.-- u.Tedo 4-Lens 6 

-12;-- u.Lens 2-G.D.1~.3 12;-- u.H.M.S.H.6-Lens,7 . 
1.5,-- u;Lens 3-Velo 3 13;4.5 u;Lens 8-Wit Blauw R-.K • .5 
13.30 u.n.v:c.3-Lens 4 ·14.-- u.Vell:l 9-Lens 9 
12.~- u.Lens .5-Kranenburg .5 · 

Indien het programma voor zondag a.s. door de K .N. V. .• B. __ ~ _·_ . 
in haar geheel wordt afgelast, speelt het tweede .elJ-. ___ . 
tal· om 12 .-- uur een ·vriendechappe.lijke wedstrijd te- ' 
gen· Quick op haar terrein aan de Savorriîn Lohmànlaan. · 
Inlichtingen over hét doorgaan van d~ze wedstrijd zon
dagmcrgen tussen 10.50 uur - 11.uur,bij Dhr.H.Houkes, 
tel.32.47.21. 

VARIA. 
. . 

Wij ontvingen het volgende zonderlinge ·schrijven· van een 
ons onbekende figuur: 

"Mijne Heren,. 
· Het wordt nu eindelijk wel eens tijd_, clat U in 

de eredivisie komt. 
Met vriendelijke groet.en., 

Opa JCip". 

- Reeds enige weken hangt in ons materiaalhok een p:ri.Js 
winter jack. Welke junior ( of pupil)· was zo onverstan
dig deze in uit stekende staat verkerende jas te .laten 
hang_i:m? Wij vragen ons ·af, of de qez,itter ondert.ussen 
geen kou heeft ·ge'vat. ·. . .. · · · 
Kijkt U. vanavond .(woensdagavond) ook naar de T.V.? 

- Vergeet vooral niet· Uw Toto·.:.formulier in te leveren ! 
WaarC'm doet U eigenlijk noo:i:t mèe ? · -

----------- · ________ ~- ----. ------------------------------
PROGRi,MM,~ 1 S 'JUNIOREN EN PUPILLEN. , 

PROGRhMMf, JUNIOREN VOOR ZONDAG 6 FEBRU.~RI 1966. 
12;~ u, Lens 1-Blauw Zwart l G.2;1.6/4,V.3 
2;- u. O.D.B.1~Lens .2. Albardastraat 
2;- u. Lens 3~G.D.S. 3A .. · .G.2,L.6/4,V.5 

12.- u. Velci .5-Lens 8 Harry Hoekstr. ,Wateringen. 
DF. OPSTELLINGEN: . ... . . . 
Lens 1 : R .Bruggemans, J-.Groothuizen-, P. Schouten, C. v .'Eg-· 

mond,D.v.d.Steen,A,Limbeek,J.Heins,J,Cobben,F,de 
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Zwart,Th.Bróchard,H.Bràndenburg,Res.:H;Roth

krans(2x) ;M.v.Vr:,en{2x).Leider,, Dhr.I,.v.Gastel. 

Lens 2: G .Crama, M,Broeke ,_J; Welling, R.de _Groot, H, Roth

krahs ( 2x), F., v .Boheemen,,F. Straathcrf ,f,.Korte

kaas ,R; Brandenburg,_D .• B_randenburg, R. Eykel·hof !'. 

Res. :J .Middaldorp.Leider: Dhr.P .Epskamp.Sarilen

komst: 1 • 30 uur Haagweg hoek Thorbeckelaan,- : 

Lens 3: C :vervaart ( 2_x), J. v.d. 2;alm, J ._v. Diss·el·; R.Blok, 

G. IJsebrands ,N .Koct·;-H.Cramcl-_,i.. v. Niel, J. Janssen . 

( 2x), H.Suykerbuyk,:, .de Brom-ier. Ree". : f,. D1crym. 

, 1éider: ·nhr.G.v.d,Velde. . . . 

Lens 8: C.Groen,R,Jaccbson,J.Blok;M.v.d,Ley,J,Holt,G. 

Stevens;B,EpskamJ?;Th.Janssen,F.v.d.Berg,H,West

hoff ;B. v, d, Sprong,Res. :? ;Murkè s ,Leider :Dhr. J, 

Smit.Samenkomst: 11 .15 u,ingang L.ens:-terrein. 

PROGRJ'Jc@•TA JUNIOREN VOCR · Z,\TERDI,G · · FEBRU,\RI 19 66. 

3;45 uur Lens 4-V.C.S.4: -G.2,L, 4,V,3 

3; 45 uur A .D ·.o .11-L_ens 5 · . · Zuiderpark . 

3,45 uur Lens 6-Hoek ván Holland·2-G.1,L •. 5/3_,V.1 ,· 

3;45 uur Verburch 5-Lens 7 Poeldijk 

3;45 uur V.C.S.9-Lens 10 Terr.Lens:G.1,L-,4/6, 

.2,30 uur Le_ns 11-C.S.V.D.13 G.1,L-:-6]iï,V.1 (V.2 

3,45 uur V.V.~'.11-Lens 12 Zuiderpark 

2; 30 uur Rava 11-Len·s 1 3 Zuiderpark ·· 

2.30 uur.Lens 14-Loosduinen 5 G,2,L.5/3,V.2 

DE OPSTELLINGEN: 
· 

Lens 4: H: Verbarendse, F ,de Wint er, I', Bremmer, J. Kaandorp, 

L; Jungschläger, J ,Schutte, F. Herremans, R,Wilmot, 

C,Vervaart(2x),C,Rccduyn,C.Blok,Res.:J"Janssen 

(2x},Leider:Dh:r;Herremans; 

Lens 5: als bekend.Rès, :H,Stevens.Leider:Dhr,J;Borsboom, 

Sámenkomst :3.15 · uur ingang ,\DO-terrein. 

Lens 6: R"v ,Berlo, J ,Schçmw, H. Verheugd,;·,. v .d .Aar, T. Heer

. schop, B. Kóol, K. v, Velzen, J, Fre.tz, R •. v .d.Mull, J, 

Webbers,J ,de Jongh,Res. :G,de Hoogd.Leider:Dhr. 

C,v,d,Beek,. ·, · . . · . 

· Lens 7: H.Egberts,G,Duivesteyn,C.Grimbergen,B.Lusten

houwer, 1\. v. Essen, H ,Overbeek, B ,Hoogeveen, Th.Hoef

nagel ,H .Bijsterveld·, A. Hambrook, .'..Bildérbeek. Re,: 

J\; Jehee, R, v ,Wassem.Leiè.er :Dhr, A;Blok ,Samenkomst 

3,- uur ingang Lens-terrein. · · 

Lens 1 O :als bekend ,Res, :F .Raaff ,Leider :Dhr. P ,Huis, · 

Lens 11:P,de Haän,L.Egberts,ï'.Heerema,C.Schrover,R;Hoe1 

nagel,ï'.Hop,G,v,d,Velde,H,de Jong,F.Cobben,J, 
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Disseldorp,H.Lieffering.Res, :T,Resodihardjo. 
·Leider :Dhr.;',_, v. Gastel. 

Lens 12: r .Miltenbtirg, P .I•"andèrs ,E. v .Bronckhorst, B. 
de Vries;;, .Bouchier ,G. Vrede veld, Ç. Schal
groè:k, T. Hoek, G., Very~a~t, :; • v .d .Ley 1 ?, I'~~er~. 
,es •. H.v.Berlo (2x) ,F.de Kleyn (2xJ .Leh,er. 

Dhr.G.v.cl.Velde.Samenkomst:3.30 uur ingang 
Ro.vn-V. V .ï' .-terre;i_n, . 

Lens 13: R".Bos,H.v,Berlc (2x-),H.v.Dcmburg_,J,Keetman,F. 
de Kleyn(2x) ,C.-y.Deelen,W.Engleb:ert,R,de 
Wolf, r ,IG·ein Bretel er ,B. v ,GorJn1TI1, f'•~v;-Doe.ve
ren /rles. :H.Bcgisch,ï',F,r'Je l·lcta_n.Leider':Jhr,J. 
v .d.Knanp.S'a1~1enkort!s_t :.2.1.5 uu..r _inp-ang R.':,.V/1.-
V, V. • -terrein. 

Lens 1 '1-: E; v. èl. Broek, H .Rient jes,;,·, Feïtz ;w~ Sèhclt ens, 
P. v. Dc;inl,ur:-g, H. Tlnnkers ,R, v, d .JJieer, N .de. V:rie s', 
F.Klink,E.,le Groct,C.J.Groen;Res. :J.cle Vries· • 

. Leid er: . :-Jhr. J. cl e Hil ster. · 

7.-- uur klubavcnd voor alle C-· 
klassers (Lens 10 t/m 14) in ons 
Klubp;ebcuw. 

ï'RCGl,\~, ;;", i'U:'ILLEN VCCH Z;\TER'Ji;G 5 FEB,l.U,'tRI 19 66. -· ·-· ... 
Kocht er zaterdag e;indeli,ik weer eens kunl).ë°v.'_y,_g:p:l.en ge"-. -
voetbald, clan kunnen_ alle pupillen _om half" t,(idè Dp ons· 
veld terecht. Er wcrcl.en clan cnderlin,e 1.fèdst'ri;iden ge:..: 
speeld. Wi i · rekenen o_ok op .de aanw·ezigheid' ,van de he-
ren lej_ders. Om te we;ten, of deze wedstrijden deer/Zaan, 
moet je op rle afkeî.rringslijst· ki·jken bij Lens 1,1- ( ju
nj_oren). Gr<nt d_ie_ wedstrijd door, ·dan ... zijn. çnze velden 
r?0edgekeurd. .. . .. , • · · · 

' ... ' 

l'' 1 t/m-4--,z,.îe reserveprogrD.llllDél ( ook yoÓr ·de elftal
leiders! ) • 

\ • -•~ •· r 

' A TTBNTIE' JÜNIO'lliN . EN I'Uï'ILLEN 

A.FSCH'lIJVJ!iGEN : y(;fr: vri jdó.gó. vortd . 7 , 30 · uur aan dhr; : .. 
val) Gästel;'Tomatenstraat 166, tel. 

: 33,99 ,00 (teléfcnisch alleen-vrijdagD.
. vënd tiissen E,30-er-1·7,30 uur);: 

.,._,,.~ r1-:-1nl • , "!' 1--;l'(;TF"PH' • Dh , • G t l l\1!/1J.J'.1L .. ,_.1.'uL.UUJ.. .... ~ .. =-::.· 1 r"11. .. Vo .:OS e __ " 
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lESERVE?ROGR:,MI-' ;\: als zaterdag onze velden zi Jn .afgekeurd, 
is er het volgende reserveprogramma: 

[n ons klubgebouw: 2.-- uur?· 1 t/m·4 (willen ook de heren 
. - · : . .. · · leiders hier aanwezig zijn), 

[n de zaal Herschelstraat:·2.-- uur Lens-10 + ;,.Hambrook, 
. . · , · C.Gril;Jbergen.Leider:Dhr.~·. Huis. 

3.30 uur Lens 6 + H;Overbeek,,B •. 
Hoogeveen,Th,Hoefno.gel,R.v;Was
sem, I, .Bilderbeek, G .Duivesteyn,B ;: 
Lustenhouwer.Leider:Dhr •. A.v •. , 
G11stel. 

=======-==-====-====-=-=-================================= 
V:,N ;JOEL TOT JOEL (Senioren). 

)e hegemonie van. Koninr;: Winter werd t o.ch nog onverwacht 
verbroken •.. Zondagmorgen --krèeg -· onze · elft-o:lsekretari s van- Tó~ 

negido een:uïtnodiging om dezelfde r,1iddag nog met t\,;ee 
elftallen in Voorburg D.an te treden •. Met de moed der wan- • · 

hoop toog hij D.D.n het bellen (telefoneren). Hij kreeg ten- • 
slotte twee elftallen, .•.. niet iedereen bleek bereikbaa·r, - · 
zodat het eerste en het tweede ·een beetje gehavend in he,t , ' 
stri"jdperk moesten treden. · . · · 

Op het uitstekend.bespeelbare terrein dwongen onze voor-' 
trekkers Tonegido een gelijk spel af. Het ~-1b.s-: èen :.aar.dïge 
wedstrijd, waarin vooral de 11chterhoede goed op dreef was, 
Opvallend hierbij was het zeer opbouwende spel van deze 
achterhoede, Voor de rust werd niet gedoelpunt, ofschoon 
beide voorhoedes diverse goede kansen kregen. Na de thee 
hetzelfde spelbeeld; een kwalitatief ièts beter Tonegido, 
dat nauwelijks kans kree_Q' om te scoren en een verdienste
lijk spelend Lens, èat met snelle uitvallen gevaar sticht
te. Uit een van deze uitvallen ontstond LenS 1 eerste en 
eni~:e doelpunt, Ruud Wachman was de rmker. De gelijkmaker 
ontstond, teen een hele lange Tonegido-speler na een cor
ner enige verwarring stichtte (dat deed hij trouwens ver
scheidene malen) en met zijn rug de bal in het doel werk~ 
te •. 
Het tweede speelde tegen Tonegido 2 met 3-3 gelijk, Na een 
2-0 voorsprong ·te hebben genomen, wist Tonegido nog voor 
de rust op tzelijke hoogte te komen. Na de thee voegden 
beide teams nog 1 doelpunt aan hun score toe. 
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Standen Senioren: 

1\fd.Den_Haag :.5è Klasse afd.s.' 

Adelaars 6 9 
Tonegido 7 7 
v.c.s .• 9, 8 
D.1-1.L.10 .6-
Cromvliet 9 . { 9 -
Rijswijk 8 _: · 9 
Lens 9 - · ·. · 9 
G.S.C.7 ,. ··7 · · 
N.L.S.5 8 
Velo 9 8·· 

. ,,. . ~-., 

1-5 
12 
11 
1 0 •..•.. 

·9 
7 
5 
4 
4 
3 

/,fd. ;)en_ Haag_ 4e klasse_ afd. G. 

Blauw Zwart 7 7 12 
H.M.S.H.6 7 • 11 
B • T_. C • ,i 7 ·-; 1 0 
Cromvliet 6 7. 9 
C.W.P.3 . 7.. 8 
de Jagers 3 8 6 
E.S.D.0.4 7. _ 5 
Lens 7 c,:7•, • :. . 3 
Gona 5 7 o 

-- Afd.Den Haag .5e Klasse_ •. 
. -------i'ira:~:rvetëräfrë~J .:.c :, •- • 

v.u.c.._12 . . . .. 8 '13 .. 
S'cheveritngén · 8 .. --"-fF· ·1--2·--·'---' 
Wit Bláuw R.Jl.1 • .5 8 12 
Lens . 8.:, .• 8 11 
A.D,S.7 8 10 
Vics-9 7 7 
Triomf 6 8 5 
~delaars .5 8 4 
Flamingo' s 6 8 4 · 
H.B.S.11 7. 0 .... 

· Afd;Den · Haag 4e Klasse ---,-- ---- ----~i~~Q~, 
·R.C.D.H.2 8 16 
Lens 6 (Utopia) 8 12 
R .IC:f,. V .V .·6-·· · · 8 11 
O.D.B • .5 ·· 8 11 
W.I.K.3 8 7 
Zwart Blauw 3 8 6 

, Rij_swijk 6 8 6 
Wassenaar 6 -8 . 4 
Triomf 2 8 4 
Tedc 4, 8 3 

-o-o-o-0-0-0-o-o-o-o-



DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R. K ~v.v. "Lenig en Snel 11 

Onder reclaktie van:F.v:Dijk,'G.Halleen en 
· C,Nieuwenhuizen, 

. Kort. :F ;v.Dijk,Harderwijkstraat 5,Den Haag. -----------------------------=-=-=-=-=-===--==-===-=---==-39ste Jaargang No.23 9 februari 1966 
=--=-=-=----==-==---===========~==============-----=------Lens 1 . Zakagenda. 
Wo: 9 feb: Senicren-, Junioren- en Pupillentraining. 
Do: 1 0 feb: Juniorentraining. 
Vr: 11 feb: Seniorentraining. 
Za: 12 feb: Junioren: 4,5,6,7,10 t/m 14; ?upillen: 1 t/m 7. CltRNAV,",L met de BOî,RZE -ï'IE~'ERS. 
Zo: 13 feb: Senioren: 1 t /m 9. Juni oren : 1 , 2, 3, 8. 
Ma: 11, feb: Klubavond. 1e Ronde Paas-klaverjasdrive. 

-Juniorentraining. 
Di: 15 feb: Juniorentraining. 
Wo: 16 feb: Senioren-, Junioren- _en Pupillentraining. 

Samen naar het Carnaval - Ja Gezellig! 
Ned,Bioscoopbcnd, 

TELE-LenS, 
"Bij de Afdeling I s-Gravenhage ·van de K .N. V.B. bestaan 
grootse plannen tot wijziging van de kompetitie-indeling. Men wil het aantal wedstrijden voor. de reserve elftallen 
uitbreiden. Men heeft, zoals bij dergelijke gelegenheden gebruikelijk" is, e.en kommissie. ]:>enoemd, .die de opdracht kreeg het een ·en ander te best-ud.eren om dan met een voorstel te komen. Inmiddels is het voorstel ingediend en het lijkt ons zeer aantrekkelijk. (Spelers van het 3e t/m 9e elftal opgelet!). · 
Men wil het aantal wedstrijden in de Afdeling uitbreiden. 
Dit stuit vooral in de 1e !':las op moeilijkheden, want zou men de 57 elftallen in 5 i.p.v. in 6 afdelingen indelen, 
dan zou de kompetitie 4 weken langer duren, waarbij voor de kampioenen nog een promotie-kompetitie komt,.die ook 
een maand kost. Deze promotie-kompetitie is nodig, omdat van de 6 ka1rpioenen (zou in dit geval dus 5 zijn) maar 3 kunnen promoveren naar de K.N.V.B. Dit was dus geen goede oplossing. · 
Men stelt den ook voor de p_romotie-kompetitie te laten vervallen. Dat is mogelijk door boven de 1 e Klas I,fd. twee 
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afdelinrren te creëren, gènaa• d 01 .'romctie-klas", elk be
stae.ncl uj_t 12 .elftallen. Daar er slechts 3 reserve-elf
tallen naar de K.N.V.B. kunnen promcve,en, zouden de 
kampioenen van de promotie-klas automatisch kunnen pro
moveren, alsmede de winnaar van de beslissingswedstrijd 

. tussen r\e numr::ers twee. . 

Je I'romotieklas zal werden geformeerd uj_t: 
--de elftallen, die r.:egraderen uit cle K.N.V.B. 
--de nu.,1m1ers 1 , die niet nb.ar de K .N. V.B. prómoveizen 

(dat zijn.er dus 3). 
--de ·nummers 2 ·t /m 4 van .c1e 1e klas. 
--de sterkste kampioenen van de 2e klas. 

Ook de laiiere klassen profiteren van deze nieuwe indè
linf, want dit jaar komt er een versterkte promotie. 
--van de 2e klo.s promoveren 13 elftallen naar de 1e klas 
--van de 3e klas promoveren 21 elftallen nr.ar de 2e klas 

(belangrijk voor het 4e) 
--van de tTe klo.s promoveï"en 90 elftallen naar de 3e klas 

(belangrijk voor 5,6 en 7) 
--van de 5e klas promoveren 1 30 elftallen naar de '~e 

- klas ( iets voer 8 en 9 ? ) 

Het is duidelijk, dat ons 3e t/m 9e'elftal er zeer bij_ 
gebaat zijn·ecm zo hoog mogelijke plaats op de ranglijst 
in te ne1;1en, l)e kans op prc-mctie is dit _jaar zeer groot 
en het zou jamner zijn dez.e kans zonder meer voorbij 
te laten gaan. 

OFFICTSZL. 

Als opvolger van de heer Jung:schläfer, die wegens ziek
te zijn funktie als Tweede r'enningmeester heeft r.ioet-en 
neerlep;'!en, is benoemd cle peer N. Hcefnairel. · 
C.van der Beek heeft zich cm studie-redenen uit het 
bestuur moeten terugtrekken; in zijn plaats is benoemd 
de heer H.van der Steen. 

NE1ERL!i.NT)-DUI-T~3L:i.N"'1 ... 
Op 23 maart 2,s. wordt de wedstrijd Nederland-W.Duits
land in het Feyenoord-stacl_ion gespeeld, aanvang 20. 15 
uur, Belangstellenden (ook dcnat.eurs) kunnen bij en
ze Sekretaris de heer ~.H.J.v.d,Boog~ardt schrifte
li.ik hun irnnvro.ge:i voer tcegangsbewijzen indienen véér 
15 fébruari. Het adres is: Jan Luykenlaan 63-65, Den 
Ho..:g_. 'Je prijzen der tcegangsbewijzen z:i,in als volgt: 
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:,-Eretr~bµne 1 e Ring 
B- · n . 2e Ring 
C-Maastribunè:1e 11 

D- " . 2'.e " 

J 12.50 
f-10.-~ 
f 10.-
f 7,50 

E-Zijvakken 1e ring 
F- n 2e n 

G~Staanpl.lange zijde 
H- Il korte zijdr 

------------------. . 
Nieuwe leden: , 

/No.458 .G,Englebert 17-9-53 Berenrade 23 

r No;459 C .•C.van Hulst 18-!9..:53 Wolweversgaarde 309 . 

/No.460 G;:,.v,d~Togt 28-9-48 Newtonplein 34 

,.... No. t,61 N ,Hoefna:-;el 1 8-9-26 Tomatenstraat 128 

> No,462 ;J.E.J ,J .Groenehdijk 1-3-46 Maartensdijklaan 

In ballota.o:e: . · 
57/1 G ,W ,l\'..Bloks 26-2-57 Zonne oord 85 . 
58/1 J ,de Hilster . 17-3-57 Beeklaan 222 
Nieuwe donateur: . . 
No,t,91 JJhr.?ost, Randveen 231; ]en Haaf, 

J 7,50 
f 5,-
f 3,50 
f 2.50 

153 

============================·============================== 
Cl,RNI,V,~L 19 66. : 

Het is alweer een jaar geleden, dat wij in het klubgebouw 

een Carnaval hebben gevierd, dat zijn weerga niet kende. 

Eén ieder herinnert zich not i"rins Bierelantijn met zijn ' 

hofhouding •• ~ls cle dag ·van gisteren halen we deze grandio

ze en misschien wel sucéesvclste carnavalsavond voor de 

geest. 
Geweldig, die Brabanders. 
Geweldig, ·diè Lensers. 
Wij kunnen U tot onze grote.vreugde mededelen, dat Lens 

wederom Carnaval gaat vieren met Qe Brabanders, die al zo'n 

beetjè' kind aan huis zijn bij' Lens. . 

U begrijpt wel, dat U deze avond beslist niet mag missen. 

'\'lij LenSers hebben buitengewoon aangevoeld, hoe er ,'carna

va,l moet worqen gevierd, 
De Oeteldonkers staan uiterilard borg voor een leutige avond. 

De mode voor deze avond is vrij •. 
Geen donke"r" kostuum en avondtoiletten, Rokken enkele centi

meters boven de, knie, geen bezwaar. Een slecht humeur wel. 

Tot zaterdagavond 8 uur op het LenS 1 Carnavalsfestijn. 

HEL?!!! 
Laatste nie1.ÎlfB. Zojuist bereikt ons het bericht, dat in Den 

Bosch de nieuwste Carnaval sschlager "Help" heet. 

Oké, Oeteldonkers ••.•.. Help ! ! ! ·· 
-o-0-0-0-o-o-o-o-
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,'. .. , -.... __ _ 

J}L;\1lEá,J,J\S-'-DRIVE; . : .; 7,'}~,:~ , , ; 
A •. s; maandag ( 14 februari) qt_art de P;à1~"nri;_~ ,'. }H.lè 

klaver jassende Lér!S'..:.leden· eh doi:iateurs·,'J al srrieële·'éf1!'.Ju

nio_ren word\m verwaçht~ .Er zijn ,,eer v-e},~' prijzen be

schikbaar gê ·st eld. Er. worçlen::·6 • rondèn __ gehouden: •.. fllleen 

de 4 hoogste' scores tellën \jjeé· ,voer de eindrätrgs:c-hik

king. U,kunt dus· een sli'ppértjè niaken, '·zonder nare· ge

·volgen:_~ · -· >i~•:,•->: · .. ··,;;;~·~•:.·_,.;_·~ ... ~::;~:!. -~•-:·~~F .. ,·~: .... ,;'· 

. ~ ,,. 

r " 

~riüning_ vbor Senioren',: ,: ,_. >:! <· :~: \: ' . ' 
Met,;de gedachte in het, achterhoofd,, dat d.e weersomstandig- · 

heden van nu af, aan ·wel ,~•rat ,meer. voetb,ü'mogelijk zullen · · 

maken,· wordt mJ:t" de,.' training· voor,, die-· sénioren, · die niet 

tot onz ;, __ top behóreri weer een· begin. gémaakt, , 

r.j'ed~ met ~et· 9og· .9P· de kansen I di~ er. zijn· 01~ extra pro

mqt.ies (zie Tele,...LenS) wordt, ieder,.,,die het. goed met . 

zijn elftal en met zichzelf meent.; dringend ,aangeraden 

van deze' gf,llegei}.heid gebruik. tff ma.ken,. '' · · , · , •. · 

Tot ___ vri .idagavond dus ! : . .· : . . · ·• ' 

PR©GR,\MMJ\, SENIOREN VOOR ZOND,,G 13 FEBRUARI 1966; .. 

·14;'"" u; Lens.1;-';Iluindorp 1,. ·_;.·Veld i ,G_eb;l,Lolç;_6/4·,·. 

12;- u; Lens 2,-(}'.D.fl."3 . . . Veld 1 ;Geb"iJ ,LC?k:5/'3,.,· 

_15;- u. Leps ~-Velo 3 ,.·, _· .... Veld 2,Ge}:i'~J.;;r,ok.5/3 .. 

1 3 • 30. u. D. V .C. 3-Lens 4 Gem; :3portspark;Brasserskàde; Delft. 

1 2; - u; Lens 5-Kranenburg 5 ·, 'Vèld 2, Geb; 2, L_çik; 5 /:5( voórèle) 

12 :- u_: Tedo 1\--L(lnS 6 · . . v. Vredehbûrchweg;naas.t_ Over-) 

12 • .;. u. :H.M.S.Î-!.ó-Lens 7.Mel;i.s.'Stokelaan;ingang V:('ederustln. 

13;45 ü..Lens 8-Wit Blauw R.K.5 'Veld 2,Geb.2,Lok;5/3 ; .. 

14, ..... u. Velo 9.-Lens 9 Här'ry Hoekstraat,Wateringen. 

DE OPSTELLINGEN: , : : ; . . "· 

Lens 1 : C ;v, d.Beek, H.Diet~, J. v i pi,jlc, W. Hartsen, G ,Kempermil.n,. 

, M. v. Zilfhout, L. Hendticl'ls, R,Wacl\màn, W. Venderbos ,H., • 

H1;1,ket ;G, Verhaar .Re·s; :~ .Halléen; G .Looye$teih ( 2x) ,-

Le:i.der, Dhr. H, Houkes, G:rènsrechter :Dhr, J ;Linnewee-

v1pr.Sainenkomst: 1 uur Klu1:>gèbóuw. · .· 

Lens 2: _ G _:Halle en_; R; ~1- ok1 J .Bot;,te3:,, ef, v; ~.Knaap, H; ~!ilitsl!::1;-m, 
W. Ver heul, H.,.\ooduyn, G .Looyest;ein ( 2x), H ., , v.d. . 

Spek,W.v,Eyden,J.Ras.Res, :J,Englebert (2x) ,Lei

§.è:' : DJ::ir. L; te J,ley i Sam<:nkóipst :: 11 ':-ur · Kl ubge bouw. 

:.:.ens: 3; R', ae WD.art, W ,Verbaren:ise, W, S·,,oove, R ,Roodbol ,H. 

Kert!pèl", L :Riemen, J .Englebs).'t ( 2x) , Th. v. Kleef, F, 
1 . . . 
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Mesker, j. v .Kleef, N .Drábbe .Res. :P .Burghouwt, -Leider: ·Dhr.Riemen Sr. _ .---:--:--: '· · 
Lens 4: Th.Suyckerbuyl<, L. Hanssep, J .Meier ,M.Davis ,B. 

Steyn;J"Verhaar,F.Burghouwt,N,deGruyter;F.Wub·beh, C .?eet ers; H. Jacobs.Res. :M.-Suykerbuyk ,Samen_ kómst: 12.30 û.ur Klubgebóüw. "_--
Lens· 5: f,. v .Egmond, Th. v .Domburg, C. Vèlqink, H. Ub ben, H.Mes.:. ker, J. Riemen;:,. v .d .Meyden, L; Janssen, H ;c1e Sterke; ,\;v. d .Beek, W .Burgl'!ouwt. Res; :J ;de Boer. · Lens 6: ! .. Verbarendse, J ;Bro.chàrd; C .Niet11;enhuizen ,M.Heer- ·· schop, F. v .Dijk, J ;Drost ,R. Séhlüter, J. v .Bussel, W. Eykelhof,G.Jehèe.,J;yeldinlê;Res; :W.Veelbehr; . -Lens 7:, G.v.Bijnen;H.v.Welzen,D.Taat,f"Klein Breteler,J. -: .:v • .Dissel, P. Schulten, J:.Gulikèrs, N. de Boer ,i', .Nowee, · ,,. D ~Groehendi jk, R. Gelauff. Hes. :F. J ehee. .. _ , Lens 8:. J·i Fri jters, J .B_olii., i .• Król, H .Naa§tepad, J. v. We àt;Jng, -·-· ·:_),. Ho11pénbrouwers, : . • v .Luxel'lbû.rq,,R. ·,:üstcfeld; /,. '· .. ' ' ;. · Buys,i'~.Ooms,:Lv.Duin.Hes; :C .• Ki'ás.Leider::'1hr.H;v. Lens 9'.: •;l,.Blok,F-~,Biei:hof ;,\.l'oels,W.v.d.Laan, (\1est,ing.· ·•. E. I,1_\weti'StC'ih, H. v. cl. Boogaarclt, D. v. Lieshout,:,. v. · '· · Schie_, t' .. E!!.,:\ers, L..Keet, J. Gr,oen~velcl, Re s. :-H. Lü;-, 

1 
.. -· ,· ·y 'F d. J" . • d. . • • ::inr~; ..:._ ·~.-.. -. e:.,. ,.ong.. · ·.. . .... • . · . . -- ,· ·~ • · . !LFSCHl'l]:J\U~'GE:N: :vófr vri jda~avohd ,-. 9 Uür bij Dhr ._J-l ;Jf_oµke·s-, : -- .. 2e Schuy:tstraat 60,te]t.:32.47.21~.--, ·, . S~v • .2: ,geen afschrijvingen.:,lle spelers· zijn dring_erici no-··-.· 

· • " " , - ,. • ,, . · - - ' · •i dig' ' -
Voorl~Pig, pro,;;rarnna Seniören voor zondàg\ 20 februari -19. ·t=; · · · 1:1.;~, u;Lens 1-H.v.Holland 1 12.- u,Zwàrt Blat11; 3-Lens 6 12;- u;Lèns 2.:.vrèdenburch.2 14;30,•û.tëns 7-C.W.P.3 ._ 14~~. u/Qi:,·ic1{,,4-;-Lens 3 12.- ·u.Lens B-Scheveningen 8 12,.:. u,Wippolder 3-Lens 4. 13.15.u.Ileris 9-V.C.S.9 --'I;en-s ·5..:voorlopig vrij _ . -
B_i_j algehele afgelasting van .het' ama:t,_eurvoetbal op zondag a;s: speelt Lens 2 .om 12 uur tegen Quick op haar terrein àari de'. ·sÉivornin Lohmanlaan. Inlichtingen_ over het defini.:. . ' ., ·': . tief dooqtaan van deze wedstrijd: zonà.ag 1 3 · februari a.s. tussen'-10;30-11 uur bij H;Hotikes,:tel,32.47,21. " , ' . . .' ~ 

Er,. zijn enkele legitimatiekaartei;i •zeek. Willen de diverse spelers even nagaan, ·of zij wellicht in het bezit zijn van èeri legitimatielmart, welkEc · ni~t Op hun naam staat .Dit geldt specia.9.l v:oor de na_nvoerders ,in_• verband met het afge:asten van div_erse wedstrijden in·de afgelopen weken.Graag voor· vrj_jdngavcnd a.s, even bericht aan H,Houkes,tel.32,47.21. 
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Vi'.RI!, .• 
Op 20 februari a.s. treedt Witn Stoové, steunpilaàr van·het 
3e, in het huwelijk m,;t r.ej.i'J!aria W~t~epen,trouwe LenS
supportster.Je inzegeninft' iäl pl~atsh~bpen inde kapel van 
de studentenparochie t-e ... Leiden, Rapenburg 24, -.op ·-zondag f;O . 
februari' te 13, 30 uur-•. - ... 1, .• ... . . •• . .... ... __ .. _ ·;_ 

Gelef!enheid tot feliciteren van 15.30-1,~00 uur in hotel-· 
Restäurant "Nieuw Ki.nerva", Vrouwensteeg' 11 , in. Leiden; 
- Shame and scandel· !· . Wi'L Venderbos wordt· verzocht- het . 
voetbalbroekje, dat Harry Haket toebehDort en dat voörnoem
de W. V. reeds een half ·jaar in zijn onrechtmatig beeït . 
heeft, ten spoedigste aan- de enir,e echte· eigenaar terug te 
geven. De Redaktie staat niet voor eventuele ernst;_i.ge on-
f-elukken in. · · 
.:. Je legitimatiekaart, van i'a.i,l Schulten .i·s. zoèk. Zouden;~ .. 
zijn elftalge_noten eens willén ronclsnuffel·en, wiJ.r-i.r d.fl.:t _ 
clin~ ka.'1 zi•jn geb1·even ? Gaar~e terug bij dhr.Houke·s _9f . · 
bij een van de andere ECC-leden.· • · .. . ... _ ~ 
- Er zijn helaas weer berichten ui-t dé. ziekenbceg.Dhr.,'. 
Meer'sliciek- is in het 3-od·e Kruis Ziekenhuis opgenomen en . 
Br.Theoticus moet het bed houden v1egens longontsteking.Wij 
werïsen Ben een spoedig herste;I. toe. · 
- En vte •zien U natuurlijk ook op het Carna-val. U komt na-
tuurli,jk '(net als de- redaktie.) ook -verkleed-. ~ 

PROGR,',I-'X"'' 1 S JUNICfIBN fü~ PUi ILLEN · 

PièOG:::;,j),;I }, juNIO,'EN vooi 'zottDi:G 1 3 Fi!:BRU::nr 1 66 ." 
12.--- uur .Lens 1-H.B.S.1 G.2,L. 4, V.3 
1.15 uur .Gr.W.II Vac 1-Lens 

1
2 Buurtweg · 

1 • 15 uur V.V.,'. 3-:Lëns 3 · Zu:frierpark 
12.-,- uur .S.V.H.1-Lens 8 • "Ernsmusweg. 
DE O~'S'T'::,LLINGEN: . 
Lens 1 : R. Brugger,1árÎs, J. Grocitl:iili:~eri,?. Schouten, C. v .Egr.ïOncl ·, 

D. v.d. Steen,J"Limbeek, J. He ins, .J ,Gabben ,F .de Zwart, 
Th, Brochard, H,Branclenbu:rg. Res. : J .lüddelclo:rp, I.. Jans-
sèn ( 2x). Lei.der :Dhr.,~. v. Gastel. · · · · • · 

Lens 2: G .Crama, F .st~·é).athçf; J .:Welling,11,de Groot, H .Roth-
. ·· "kï,ans, F, v, Boheenié;n, R.Fortman( 2:x:) ,L. Korte kaas, H. 

Branclenburg, :1. ~ré).ri.qenburg, H. Evkelliof. Re s. :R. v. cl. . 
~:ull ( 2x) ,E,Broeke .Leider :Dhr ;/. Epskamp. Samenkoms-t: 

.12.30 uur Javabrug. _ ,_ · . · · 
Lens 3: C. Vervaart, J. v ,d. Za],m, J. v. Dissel, R;Blok, G. IJse

brandï3;N, Koot, H. Craraa, ;'.; v .Niel, J; Jánssen( 2x), H. 
Suykerbuyk,.",,cj.e Brcuwer:E!es. ::,.Du)_'1!1,r,:.Frits.Lei- . 
der:iJhr.G,v.d,Velde.0amenkcmst:1.- uur iné;ang -.ilava-
V:V. i', -t l?rrein, · 
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. Lens 8: C,Groen,R,Jacobson,f,.Jehee,P,v,Dijk,J.Holt,G. 

StevenstB,Epskamp,Th,Janssen;F,v,d~Berg,H, 
Westhofr ,B; v ;d .Spr:ong. Res, :B .Lustenhouwer( 2x) • 
Leider;Dhr.J,Holt, ; , 

PROGR.,~flV'l; JUNÜJl1EN VóO'l. ZATEBD.",G 12 FEBRU,~RI 1966. 
2;45 u;die füighe 3-Lens. 4 Tèrre.in Spoorwijk 
3;45 u,Lens 5-Celeritas 6 G;1,L;5/3,V,i 
3,45 u;Lens-6-V.V.?.5 G,1,L,6/4,V,2 . 

·- 3;ti-5 u;Full Speed 2-Lens 7 Braaserskade,Dèlft · 
2;30 u.VUC 11-Lens 10 SchenR:kadè · 
2,30 ü.Lens 11-Delft 4 G,1,L.6/4,V.1 
2.'.50 u.G.D.S.9-Lens 12 Nóordwe9,wateringen 
2;30 u.Lens 13-l,D.0.24 G;2,L,5t.3,V;2 
3.45 u,Lens 14-B.M.T.6 G.2,L:6/4,V,3 . 
TJE Oi'STELLII'.GE:N: 
Lens 4: als vorife· week met J,Jansen 2x.,fos, :H,Schutte, 

Leider :1"lhr .Herremans: Srn:1enkomst: 2. 30 uur op 
·het Lensterrein. -

Lens 5: als bekenr1. (R,Fortman en !,,Janssen 2x) ,Res, :H. 
Stevens,Leider:Dhr,J.Borsboom, --

Lens 6: R.v.Berlo,J,Schouw,H.Verheugd,?,v,d.:,ar,T.,.Heer.:. · 
schop, H ,Overbeék, K. v. Velzen; J. Webbers, ï?.. v ,d ,r.ïull 
(.2x), J .Fretz, J ,de Jcngh. Res. :B ,Hoogeveen, J ,Blok._ 
Leir:er:Dhr.C.v,d.Beek, (zie reser'veprcr,:ramma). · 

Lens 7: H ,Egberts, G .Dui vesteyn, C. Grinbergen ( 2:x:), B .Lus
tenhèuvjer (2x) ,It.v.Essen,G,de Hoogd.,R.v,Wassem, 
Th. Hoefn.:t9:el, H. Bi jsterveld; i,. 1-Jarabrook, 1\. Bilder
beek. 'l.e s. :V,. v.d. Ley ,,' ,Murke s. Leic'er :Dhr.,\ .Blok. 
Samenkomst :2. 45 uur Veluweplein·. 

· ·' ( zie reserveprcgramr,m). 
Lens 10:als. vorige week.Res, :L,E:gberts.Leirter:Dhr .• ~0 • 

Huis, Samenkorast: 1 . 45 uur hoofdingang ,',!)0, ... 
. ' · · ' ( zie' reserveprogramma). 

Lens 11 :P ,de Haan, P ;Hop, F ,Raaff, C •. s·chrover, R,Hoefnagel, 
. H ,de Jong., G. v.d. Velde, F .Cobben, T .·1escdihardjo, J. 

Dissel~lórp ,H ,Liefferihg. Res. : ï' .tleerema .•Leider: .... 
. · )lhr.,\. v .Gastel ( zié reserveprcgràmma), 

, Lens 1 2:;:, ,;·tj_l tenbu,rg;, I' ,ffanders, E. v .Bronckhorst, B. de 
Vries,A.Bouchier,G;Vredeveld,O.Schalbróeck,T • 

. Roek,G;V:ervaart,f .• v.d.'Ley,R.~'eters.Res. :B.v. 
Gorkum.Lej_der:J1hr.G,v.d;Vèlde.Samenkomst: 
1.45 uur ingang Lèristerrein; · · 

Lèn s 1 3: '?.Bos, H..,v .Berlcr,.r1.B.ogisch, J, Keetman, F ,de Kleyn, 
C. v. Dee; en, 1'1. Enf lebert, H. v :Do;::burg, ï'. Klein Bre
teler, R. de Wolf,r.v.~oeveren.Res.:C.J.Groen,l. 
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Fei tz. Leider ::Jhr. J. v.d. Xnrtap( zie re s. programr.m) • 

Lens 1 4-.:E. v.d. Broek,:··. v. Tlcrnburg, H. Dankers, l'l. de V1-ie s, W. 

Schcltens,R.v.d,l~eer,J.~sselman,H.Rientjes,F.Klink, 
?.F.de He.an,J,de Vries,Res.:E.de Groot.Leider:Dhr. 
J ,de Hilster. ( zie reserve~,rogramr•,a). 

2RC8"LMY:, l'Ul'ILLH:N VOOR z;~TE~m;·,c 12 FEBRU,,dI 1966. 
1,45 u.G.D.S. l' 1,-Lens _:·· 1 f Noordwei;,;,Wateringen. 
1·,45· u.Lens 1' 2-H.B.S, ,' 1 G.1,L.5/3,V .1 
2,30 u.Tedo ·, 1-Lens î' 3 v.Vreclenburchwe~:. 
1 • 45 u. Lens i1 Lf-Lé:akkwartie:;,' i' 2 G·. 2, L. 6/ t,, V. 2 · '· 
1 • ~. 5 u. Lens l' 5-Ra va i' 3 G. 2 , L. 6/ 4, V. 3 . . 
1 .45 u.,\fosterkwartier ? 3-Lens ;i 7 Duinlo.an. · 
DE Cl'STf~LLINr-EN·: 
Leris ~' 1: Th.Booms,F ,Jisseldor;:i, Th.v.1ijn,C.3tapel,C,Bloks, 

G. Trcm:c:elen, i). Verhee sen, i',. N. , r,. K. , R. Kooke, J. v, 
Rijn.Res. : '.L'. Jungschlä.cei, B. Klein BreteJ.er,?. Stef
fen,Leic!er ::ihr. W. Stapel .Sa;·,,.enkcmst :1 .- uur in
gan§'. Lens-ter1·ein; 

LGns :t1 2: F,Teunissen,C.Blo1:\,H.v,Dmn,H.·:itlr'1elzwann,.;.Hey
nen,R.Wouters,H,Pechler,J.v,c\.Ende,T,de Winter, 
L. Cazander, G. Col;ia. fi.es, :F. Snüéijérs .Leider: ;Jhr. 
G.Kernuerman. ' 

Lens ? 3; B.de Haas,.L.v.d.Meer,?.v.cl..Steen,C.J,bspoè1,W.v,d, 
Ha1;1, F. Vee ren, E. v ,Deelen, B., c,e Vries, J. Hel vensteyn, 
T.v. c1. !·,.ardweg, C. v .cl • .. ~arclwer~. " .. '.G s. :C. v. Bergen Hëne
gouwen .Leid er :.lhr, G. v.d. Steen. Sar.ienkorast :1,45 u. 
Henvelolaan hoek Loevesteinlaan. 

Lcms Ï' 4: f" Cästeru:îiller, F. Wouters, C. Lustenhouwer ,r::.JJelso.s
so, H. Jam,~aat,?. cle 'Wolf, B. Hcefno.r:;el, l'. Wil1;:er, R. 
Ueershoek, R,Straat,.:an, G. v. i,rdenne. Hes, : C. Bakker. 
Le:Lcler:Dhr.j.Smit. 

L ·- 5 '-' ' ,, 1 ' "' t' . B ~ L " d k H ens .LJ : r:.v.1~n,.le ,r.:.v.r,iunspee ,a. orsv, ,verspaan on , . 

Straver, E.Bocl'is, H. Swaanenburg ,E .Lacco, :l.Gcedhuys, 
P. Booms,;,. Janssen ,Leider :Br. Theoticus. 

Lens~· 7: wordt samen1::esteld uit::,.v.i;cn:cis,1'.Berkelaa:r.,r,;, 
Janssen, l' .Koper, C .Ernst, ;1,i, sselman, W. c!e 1-!ilster, 
J. Keetr-1an, J ,;:eye;rs, R. v. cl. Steen, Faul llamil ton. 
Res. : G. Schneicler, !'.. de Vroege. Leic\er: Dhr. C. Kras. 
Samenkcmst:1.-- uur Hc,ng-elolaan hoek Leyweg. 

Een aantal pupillen is niet opgesteld.Dit zijn de jongens, 
die geen foto's hebben ingelévercl. Wij hebben ook een foto 
ontvangen, waar geen naam op staat. Wie niet is opgesteld, 
1;1aar wel een fcto heeft ingc,leverd, wordt verzocht vrij
dagavcncl op te bellen. Ook cle jonf,èns, c'.ie nof geen tien 
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jaar ZlJn, ku.rmen niet worden· opgesteld. Wij zullen proberen zo vaak mof.elijk 'vriendschap;:ielijke wedstrijden voor. hen vast te stellen.' 
ATTENTIE, 'JUNIOREN EN PUPILLEN! 
AFSCHRIJVTNGEN: v66r vrijdagavond 7,30 uur aan dhr;-A. · 

v.Gastel,Tomatenstraat 166, tel.33.99.00, (tëlefonisch alleen vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur). · NIET-OPKOMEN: wegen·s hièt-opkcmen in het afgelopen weekeinde worden M,Broeke,J.Middeldorp;l'.r.forkes, H. Stevens; P..Heerema, B. v ,Gorkum,H. Schutt, J,Blok en C,J.Groen tweemaal als reserve oo-• gesteld;L;Egbèrts,wordt"wègens te laat komen, M.v.d.Ley · wegens te laat afschrijven eenmaal als reserve opgesteld. 111'.TE?..L~i",LUITGIFTE; Dhr. J. v.d. Kley, 
RESERVEPROGR:i,TI\11',: ingeval· ~an terreinafkeu:rinf, is er za:.. .. · terdag het volgende reserveprogramma: In de z2al Marterrade 14. (leJ.der dhr.A.v.Gastel) (gaat alleen cl oor, als onze velder.i. _zijn afgekeurd) : om 1.4-.5 uur: Lens 11 + L.Egberts,î'.Heererna,T.Hoek,E,v; Bronckhorst •. ··. . · 
om 3.30 uur: Lens 6 + B.HoogeveeniG,de Hoogd,R,v.Wasse~, Th .Hoefn13cgel, A .Bilderl;ieek,B. Lustenhouwer. 
In 'dë • zaal Herschelstraat: ·. ·• om 2.-- uur: Lens 10 + 1~.Hamb·rook en ·c.Grimbergen,Leider: Dhr.,'.Huis;Dit gaat álleen door, als de . wedstrijd VUC 11 -~ Lens 10 wordt'afgelast. om 3.30 uur: ·Lens 13 + 14. 'Leiders: Dhr.J.de Hilster en dhr.J,v.d.Knaap. · 
In. ons klubgebouw~ .~·upillen 1 t/m 4. J,anvang 2,-- uur. 
============:;;:===============·==================== ·, ====== · Blauwe Overwinning,. 

'. 
Blauw 
de kleur van deze triomf 
geen rood - zo min mogelijk rood (als. •t dan moet) Biauw is hoop - is kleur van: weeropstaan, 

van: bestaan 
van: elkaar het licht.in de ogen 
van: hier de overwinning(gunnen 

viere:-i" 
Jef Diederen. fJaarcrn zijn wij zo trots op óns blauw. 



D E L E N S ;'. E V U l~. 
Weekblad van de R.K.V.V."Lenig en Snel" 

Onder redaktie van:F.v.Dijk,G.Halleen en C.Nieuwenhuizen~ 

Korre.spondentie: F.v,Dijk,Harderwijkstraat 5,DE:,n Haag. 

===------=--=-=--=-----=----=-=----=-==---=-======-====-=== 
39ste Jaargang No.24 , 1 6 februari 19·66 

==========================·.================··=============== 

Wo: 16 feb: 
Do: 17 feb: 
Vr: 18 feb: 
Za: 19 feb: 
Zo: 20 feb: 
Ma: 21 feb: 
Di: 22 feb: 
Wo: 23 feb: 
Do: 24 feb: 
Vr :. 25. feb : 

Lens' Zakagenda. 
Senioren-; Junioren- en Pupillentraining. 

Juniorentraining.· 
Seniorentraining. • 
Jun: 4/7 en 10/1 3; ?up. 1 / 4, 6 en 7. 

Senioren _1 t/m 4 en 6 t/m 9; Jun: 1,2,3,8, 

Klaverjasdrive; Klubavond; Juniorentraining. 

Juniorentraining, 
Senioren-, Junioren- en Pupillentraining. 

Juniorentraining. 
Seniorentraining. 

SM-'iEN NI.tR HET CARN:,v;,L 
l'IJN ;,Mie"E HOCF •• , • 

•••• 

Red, 

TELE-LenS, 

Er wà.s eens een voetbalklub ergens in het westen "ván"èms 

land. Het veld yras altijd hàrdstikke nat, als het niet re

gende. Trouwens-de spelers. hielden ook wel van hun nat je•.· 

Het hoogste elftal speelde desti'jds in de 4e Klas en dat 

doen ze nu nog, want de spelers ~.,aren altijd erg evenwich..:. 

tig. BehQlve als ze Carnaval vierden, VJaar dat telt natuur

lijk niet. Dat Carnaval .vier.den ze regelmatig; om precies 

te zijn·elk ja0r. Ja, er zaten wel een stelletje pretfigu

ren in die klub. En dat was natuurlijk leuk. Men legde de 

nadruk dan ook op de sfeer. Ofschoon niemand wist wat dat 

eigenlijk was. Dat was wel een beetje gek; maar jû, dan 

kon je tenminste ergens de no.druk op leggen. Eri ze kwamen 

maar niet hoger; dat verhoogde de sfeer aanmerkelijk, Het 

was·een enigszins gespannen sfeer; die van de blijde ver

wachting, Het duurde wel wat lang: Heerlijk duurt het 

langst. En v1:tn je lang zal ik leven in de gloria joechei, 

De Toto draaide gewoon door; de bestuurderen volgden elkaar 

op; er kvmmen nieuwe leden; er gingen oude en. jonge leden 

en er bleven leden. Er bleven ook van die bijzondere leden, 

die alles voor de vereniging deden. Zo bleef de vereniging 
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best,aé\n, · Ze ,·1pren o.vond no.n ·o.v·ond .o.nn•,het· werk voor; de · 

- vereniging; ze moesten wel, want· er waren er riiet ge
noeg, Niemand vroeg waarom ze hét deden.- Wist er wel 
iemand, dat er iets werd. gedaan ?_ Tech werd er op •za
terdae gevoetbald, OD zondag gevoetbald; op mo.~ndag 
geklubavon·d en getro.ind;'' o,p ·dinsd0g;·••vrnensdD.g en don
derdag werd er ock getraind, op vrijcfag· werd er verf!_a-: 
derd en getraind. Oh ja, op woensdo.gmiddag werd er ook: .. 
nog i;cev0etb,lc1. en _,;:etrainc1 .•. Wnarq:n deden ze ebt alle·- . · · 
maD.1. 'l Weten.wij veel. ·:,ls de .sfeer mo.o.r goèd is. Ert. , -
zo bleven in de 4-e Klas; de Toto droaide de.or; 'de Lens-'
revue bleef elke week op het deurmntje _vallen. ·vfoo.rèm? :: 
Wie weet het; niemnnd weet hët, Ert vnn je hel2 holD. 
houdt er de moed mo.ar in. Je knápt Wél op v::m zo'n CD.r
n~vnl. HèèèèllllUUP ! 

In bo.11 ot2,::e : 
57/ 2 G. W ,r!l,Bloks 

· · ·5·8/2--.J·. (!-c-- ·Hil-ster 

Nie1.r11e Don::rtrice: 

•. 
OFFIC.IÊEL. · · 

26-2-57 
.17-3-::5''] 

Zonneoo~d· 85 
. B_e e l~:).n2n 2 2 2 

No.492 T"ej,W.vD.n Di_jk,Dr,Weitjensl112n 13;,, Poeldijk • 
. ------ ·-----------

,Uit slrw:en Senior'en zondaR: 6 ··febnu:i.'ri 1966: 
Lens 1 - .Schoonhoven: 3-0 

· ;\rchi 1Jel 4 - Lens -3 : 1 - 3 
. . .· . 

Uitslagen Junioren zaterdo._g 5 en zondag 6 februari: 
O.D.B. - Lens. 2 2-2 V.c.s.9.,.Lens 10 3-1 
Lens 4 - V.C.S.4_ 4-1 Lens 11-C,S.V.D.13 '7-0 
ADO ·11 Lens 5 3-2 Rava 11-Lens'13 · 0~3_ 
Lens 6 - H,v,Holland 2 1-0 Lens 14-Loosduinen 5 4-5 
Verburch 5~Lens·7 . · 2~1 
============·============~ ============================= 

_Het Carno.valsfeèst, ymar wij èns zcveel van hebben vocr
ge~teld, is een grote blamage ge- . 

=~~- . . ·· .. 
·:ie Oeteldonkers lieten het uiteraard volkomen begrijpe-:-, 
lijk afweten, want een ritje uit den Bosch ;oou te ris
kant zijn geweest met die sne:euw. · . . 
De organisatoren van· het Carnavalsfee.st waren echter ' 
tijdig op de hoogte gesteld, zodat in allerijl "the In
sounds" werden gearrangeerd. Guido Helleen is de hele 
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. --. ;, ,Feit z ,B. v .Gorkum~Leider ~Jhr ,G. v.d. Velde. 

Lens 1 3 :R ;Bos, H ,.v·.Berlo "R.Bogisqh, J. Keetman, F, de Kleyn, C. 

v .Deelen ,W .Englebeft, H. v .·Jomburg, ï'icKlein Breteler;-. 
R. rle W.olf ,? . v. Doeveren .Res. :H.Dankers, C ,·J~Groen. -

Leider :Jhr; J :v. tl, Knaap. Samenkomst :-1 • 20' uur Henge:)co-
laan hoek Loevesteinlaan. . · 

;··rteG<1.;,1.1L l'U,7 ILLEN VOO'<. z;,TKFJ:,G 19 f.E.Br1.îf'.',1U .1966. 

ZIE OOK RESERVE,'HOGR:J,::I·G.· 
··.'- '·· 

1.45 u.Lens P 1-Quick Steps? 1 G.1,L.6/4,V.~ 
·1. 45 u. 0 ,;; .B. I' 1-Lens i' 2 ;,lberdastraat 
1.l5·u.Leris;: 3-V,S.S. P 2 G,2,L,5/,;V.2 
1.45 u'.H.il!:.S.H. r' 2:...Lens l' ~- Vrederustlaan 
1 ,15 .· V C. S "' 3 Ln· 1.0 6 ') d ms twe • , u. • " • , - ,.ns •. , e e,., vaar . g 

··, 
' ~,: .: ~--.: 

· 2,30 u.Lens i, 7-Duindorp S.V.;, i;._ G,2,L.6/4,V,3 
··v o·"sT·'LLI''G~il' ;J.11., i 1 .tiJ l, -j!Jfl ! -••- _ , . · · · · · · - . . _ .. 

Lens ï' 1: Tlh,Booms,F.Disseldorp,Th.v.Ri.jn,c.s·cape.l,C,Blok.s, 
G. Trommelen, L. Cazander, J. v. tl.Ende, i". Verheesen, 
H.Wouters, J. v. Rijn. Hes. :T. Jungs.ch:).~g~r ,Leider: 
Dhr.W,Stapel. . ... ·.- .. ~ \ . . ... . 

Lens i" 2: F. Teunissen, C ,Blom, H. v .::-.Jam, H ,Rimmelz'<'l:o.an, ?.Heynen, 
·. iî,Kocke,H . .'echlei,,B.Klein Breteler, T .de Winte,;r,. 
· , J. Hel venst ein, G, Colpa, Re s. :i', Steffen, Leider: '.;hr:, . 

. G, Kenmerman. Samenkomst.: 1 • 15 uur. Thorbeckelaan · 
hoek H;:ia,yeg.' . . ·. ', . ' . . . ; •. 

Lens P 3:,B.de Hnas,L.v,d;Meer,?.v.d.Steen,C.~bspoel,W;v.&. 
H . ~ 1r · · E' . D 1 R ' V ' · ' ,. h k am,1'. ,eeren, .v. ee en, ,c.e,. riel;l,,,,Meers ce_ , 
T.v.d.i,ordweg,G.v.:,rdenne.Res, :C.v.Bergen Henç:., 
gouwen-;Leide,~:Dhr,G.v,d,.Steen. · · · ' 

Lens ;.o 4: :,,Castènmiller,F.Wouters,C,Lt,stenhouwer,l:,.Delsas
so, I'. de' i'lolf·, H. Janmaat, B ,.floefn/.l.gel, i:, ,Wilr.1er, H. 
Goedhuys, ff, Iltraatma.n, C, Ernst. Re s. :.G, Bakko.r. Lei
der : Dhr. J. Smit~ Samenkomst : 1 • J 5 uur ingang· Lens-
terrein. . . '. . . . .. 

Lens P t:· H. v .Lnclel, n;v. Nunspeet, J\. Bors.t, F~ v. Os, H. Stráver, 
E .Booms, H ,Swo.ane·nburg, E ,j.'.acco, L,,Verspaand'onk; i,. 
Booms; h. Janssen. Leider :Br. ThE;cticus. Samenkomst: 
1 .20 ,uur op het Lensterre:ï,n. . . . . . 

Lens I' 7: wordt samengesteld uit :1,,v,i'~aris,i, .• Bèrkelm:ir,M • 
. Janssen;;,. Koper, J. >'ost, R,,\sselpan ,W ,de Hilster, 
J ,Keetman ,•J .Neyers ,R. v. d .S~e.en, i°au:l Haniilton,' 
Res,: G.Schneider,R,de Vroege.Leider:Tlhr,C.Kras. 

/,TTENTIE, 'JüiiïIOdEN EN l'U1 ILLEN ! 
;,FSCHHIJVINGEN.:vé Èr vri jdagav6nd 7. 3Ó. uur àan · dhr ,;,. ; van 
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Gastel, TQIT1.atenstraat 166 ,_tel. 33. 99 ;OO, ( telefonisch al

leen vrijdagavond tuss~n.6,30 en 7,30 uur). 
J\JIJ,TERif,,\LUITGIFTE: Dhr. J. v.d. Kley. · 
RESERVEPROGRAMlv'J',: a],s. onze ·velden zaterdag zijn ·afge-

keurd,·. is er het volgende reserve-
. programma : · · · · · · · · 
in dé zaal Marterfade 14: 
om 1;-- uur: Leris P 6 + P 7; · 
om 2;15 uur: Lens P 3 + P 4; 
om 3,30 uur: Lens P 1 + P 2. 

Sportkamp: Van diverse kanten bereikten ons vragen, wan-
neer de kampweken vallen. Wij' hèbben hierover· 

nog geen bericht- van de N .K .S. ontvangen en kunnen er 
dus nog. niets ever ;,eggen. Zodra wij over gegevens be
schikken, zullen ,;,ij aan de jongens, die voor het kamp 
in aanmerking komen, eep brief hierover sturen. 

TRAINING A-KLf,SSERS. · 

Op donclërdag 17 februa'ri' is· de zaal 11erschelstraat niet 
beschikbnar. De tra.ining gaat zo enigszins mogelijk op 
het veld do.er cf mogelijk om 8,30 in: de zao.l Marterr.ude, .· 
Daarom word.en de A-.klassers ·in ieder geval om ·8.30 uur 
op het veld verwacht, waar zal worden beslist, hoe er 
wordt getraind. Breng dus in ieder geval zowel voetbal
schoenen als gymscho~nen mee. Er kan äonderdagavond 
dus niet telefonisch worden geïnfórnieèrd, of de training ._ 

op het veld of .in.de zaal is. 
-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-

Kleinste club: achttien leden. 

N e(lerlands kleinste voetbalclub '!De Tweede Jeugd", die 
slechts één elftal.telt met •n totb.àl aantal leden van 
achttien, viert volgende week haar veertigjarig jubi
leUP.1. Van de oprichting in 1926 af heeft "De Tweede 
Jeugd" in de zo.terdagk9mpetitie van de Haarlemse -voet
balbond gespeeld. De. nnam duidt er al op, dat de club 
drijft op veteranen. Leden beneden de dertig jP.ar worden 

• niet toegelaten. . . · 
.Zoland de club bestaat, is er nog nooit een cent voor een 
trainer uitgegeven; Trainen is er trouwens helerr~al niet 
bij want:, zo zegr;en de leden van "De Tvrnede Jeugd": Wij· 
speien louter en alleen voor ons genoe·gen·"·, Voorzitter B. 
Hodde •r:i.n (~e jubilere.nde ve·reniging is tot---zijn 61 ste .. .j::i.n: 
.:üs · vcetb1ller in de vieer geweest, een niet geringe. presto., 

t:j.e, Vj_ ifcn,:crtig jr:o.r kwrn,, Hodd voor dé H:->.D.rlrn:rne vetcrnni 
c...,_ 1 ~.1~ uft. --



DE LENS REVUE •. 
. Weëkblad van de R.K,V;V,"Lenig en Snel" 

Onder Redaktie van:F.v.Dijk,G .• Halleen en C,Nieuwenhuizen. 
Korrespondentie: F.v.Dijk,Harderwijkstraat .5,Den Haag. 
----------------------------=-=-========================== 

39ste Jaargang No,2.5 24 februari 1966. 
----------------------=-===-===-=======================-== 

Lens' Zakagenda. 
Wo: 23 feb: Junioren- en Pupillentraining; Géén Senioren-

. training ( zie vrijdag) • T. V .i,nderlecht-Real · 
Do: 24 feb: Juniorentraining. (Madrid. 
Vr: .2.5 feb: Seniorentraining, . 
Za: 26 feb: Jun: 4 t/m 7,10 t/m 14; Pup.1 t/m .5 en 7, 
Zo: 27 feb: Sen: 1 t/m 9; Jun. 1,2,318. 
Ma: 28 feb: Klaverjasdrive (3e ronde/; Klubavond; Junioren-
D;i.: 1 mrt: Juniorentraining. (training., 
Wo: 2 mrt: Senioren-, Junioren- en Pupillentraining. 
Do: 3 mrt: Juniorentraining. · · 

" 
Quick: 

Ik heb geen zin om op te ·staan ....... 
LenS 2. 

-TELE-LenS. 
Uw _redaktie'is aanmatigend, Dit keer matigen zij zich aan 
over hun persoonlijke problemen te schrijven. Niet over · 
ál hun·persoonlijke problemen natuurlijlè. Zij zijn echter 
niet matig in hun teleurstelling. 
In de rubriek Varia van Lens...orevue No,24 van 16 :f'ebrua;i, 
verzochten wij de carnavals-v.ierders, die de hoeden vari 
twee reclaktie-leden na het carnaval in ons klubgeb·q-uw tot 
hun.eigendom hadden verklaard, deze hoeden terug te bezor
gen. Eén exemplaar is inmiddels terug. 
Het tweede exemplaar blijft echter spoorloos. U zult zich 
afvra,gen of het vermissen van een hoed belangrijk genoeg 
is, daar een Tele-LenS aan te wijden. Uw redakteur vindt 
in dit geval van wel. Aan dit voórwerp is een vele ~aanden 
lange historie verbonden. 
Wij doen een béroep op alle Carnavals-bezoekers in gedach
ten na te gaan, wie dit hoofddeksel kan hebben. Het gaat 
om.een groene Australische legerhoed, die in de wandeling 
voor cowboy-hoed werd versleten. 
Onze bar-keeper zal het voorwerp graag van U in ontvangst 
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nemen, Misschien worden onze ·artikelen· in•·de Lens-revue 
hierna weer wat optimistisch~r, · 

OVERIGENS is de redaktie van mening, dat er géén kon-
taktavonden meer moeten worden georganiseerd, 

Wi,jziging Administratie-adres, 

In verband met tijdelijke afw~z.igheici. .van Gerard van 
Reenen is het administratie-adres de komende drie we- · 
ken gewijzigd; het is nu F,van Dij~; Harderwijkstraat 
5, nen Haag. · · ·. · · · 

DGN,"\TEURS-J,KTIÈ;, -~ ·\ :,-----... -
• 'l • 

.Er. wordt_ op het ogenblik een 'doriateurs-aktie gehouden, . 
maar de ·Lensleden heÖben tcit op .heden '.Weinig: belang-• · 
§telling voor deze nuttige_aktie getoond.,..Nu kijken wij"" 
redakteureri. daar niet van op; . immers,'. e.eri ge·neratie, die. 
het.poolijs .van oncieren, Jayne.:Manl:lffeld.. v..an· .opzij .en. 
cfo maan van achteren heeft bêkeken, verbaast zich niet · . 
zo licht meer erg,:E:n~ over. · 

Toch is die dcnateurs-aktie er: de stand is al meer dan 
e'Ems · in de Lensrevue gepubliceerd;; ·.Maar het is heel ·goed· 
mogelijk, dat U er overheen heeft,·gelezen, want. die stand 
is erg klein - té klein als U hE:t ons vraagt-, Slechts 
3 van de ruirr. 500 leden hebben ziel'\ tot· nu toe .voor deze 
aktie ingespannen; een schamel resultaàt; De beschikbaar 
gestelde prijzen nebben het enthousiasme ook niet kunnen 
verhogen. · · 

Het kan U niet·ontp:aan zijn, dat de artikeltjes in Uw 
Lensrevue .de laatste maand.en niet· erg opgewel<;t waren. De 
redaktie heeft evenwel tot taak dat in de Lensrevue weer 
te geven, wat er in de vèr.eniging le'eft en. ge beurt. Is 
er een mineurstemming (weinig weel.strijden, mislukte kon
taktavonden, zeer slechte opkomst op de training , • • etc. ) , 
dan komt die sterrnning ook tot uiting in de Lens revue. En 
dat begint ons redakteuren zo langzamerhand de keel uit -té 
hangen. Wij willen Uw klubblad zo graag met opgewekte be
richten vullen. Doet U er eens wat aan, De eerste opgave · · 
is met groot enthousiasme beginnen met he.t .werven van 
nieuwe donateurs. Op dit moment maakt de redaktie het 
meest kans op de eerste prijs (7 nieuwe donatrices), maar 
dat gunt U ons toch zeker niet ? Aan de slag. De. recl.s1-ktie 
daagt U uit ! ( donatie is ;f 7, 50 per jaar). · 
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Is Uw vrouw, verloofde os ~eisje al donatrice? 

· I'ROGP.,-:Mi'h f3 JUNIOREN. EN i'UPILLEN. 
=====~================~========== 
?ROGR!,ri:T(!, JUNIOR.EN VOOH ZCNDt.G 27 
12.-- uur Lens 1 - H,B,S. 1-
13.1.5 uur Gr,W.II Vac .. 2-Lens 2 
1 3; 1 .5 uur V.V. P. 3 - Lens 3 
12.-- uur S.V,H.1 - Lens 8 
DE OPSTELLINGEN : 

FEBRU!,RI 1966. 
·G .-2, L. 6/ 4, V. 3 . 
Buurtweg 
Zuid_erpark 
Erasmusweg, 

Lens 1: R.Bruggerilans,J.Groothuizen,,1 .Schout'en,c~·v.Egmond, 
D. v.d. Steen,,~ .Limbeek, J .Heins, J. Gebben, F. de _Zwart, 
Th:Brocliard 1H.Brandenburg.Re.s. ::1.Janssen (2x) •.. · 
Leider :Dhr .h. v .Gastel. · · . . 

Lens 2: G.Crama,F.Straathof,J.Welling1R.de Groot,H.Roth-, 
·krans,F .v .Boheemen,l\.Fortman ·\2x) ,J"Kortekaas,R. '. 

· Brand:enburg,D.Brandenburg,R.Eykelhof-.Res.:J.Middel-. 
dorp ,·Il. v .·d.Mull ( 2x) .Leider: Dhr ,·I' .Epskamp. , . 
Samenkomst: 12.30 uur Javabrug. 

Lens 3: C_. Vervaart ( 2x)., J:. v.d. Zalm,_J .y .Dissel, R.)3lok, G. IJ:
sebrands, N ._Koot, H. Crama, A-.v. Niel,Vi. Frits, H. Suykerc. 
b~yk, t . . de Bro~we_r .Res. :J,. Duym,M.Broek_e. Leider: 
Dhr.G;v.<J..Vel.de.Samenkomst:1.- ·uur iµgang Rava/ 
V. v_;-i'. -terrein,, 

Lens 8: C ,Groen, R. Jacobson, ,\. Jehee, P. v .Dijk, J .Holt, G .Ste
vens, B. EpskamP., Th. Jansen ,F. v .d .Berg, H. Westhof, B. 
v.d. ~pr:ong. Res, : J .• v ,d,Ley,Lei.der: Dhr. J,,S;nit. Sanfênc. 

komst: 11 .1.5 · uur:_ Le_yw_eg hoek Hengelolaan •. 

ï'ROGR;,w,i:. JUNICHEN vo"oFi z,:TEaJX,G 26 FEBRU:,RI 1966. 
2. 4..5 uur die Haghe 3-Len_s _4 - Jv:e;J. is Stok elp an · -
3,4.5 _uur Lens .5 .- Celeritas. 6. G._1 ,L • .5/3, V .1. 
3,4.5 _uur Lens _6 -. V.V.? • .5 G,1,L.6/4,V,2, 
3.4.5 uur Full-Speed 2-Lens 7 Brasserskade,Delft, 
2. 30 _uur Vue 11 -Lens 1 0 Schenkkade. · · 
2,30 uur Lens 11-Delft 4 G.1,L.6/4,V,1. 
2'.30 uur. G.D.S,9- L_;ns 12 Noord:veg;,Wateringen, 
2 .30 _uur Lens 13 - .a .D.O .24 G. 2 ,L,.5/3, V .2. 
3.4 uur Lens 14c.:. B.M.T.6 G,2 L.6/4 V. · 
DE Or'STE L ! GEN: . , 
Lens 4: H. Ve_rbarend,sè ,y". de Winter,? ,Bremmer, J. Kaandorp ,1·. 

Ju_ngschlärr.er.", J_, Janssen, F .Herre.mans ,R. Wilmot, C. Ve-p
vaar:t ( 2x), C .Rooduyn, C .Blok ,Res. :H-,Schutte .Leider.: 
Dhr.Herremans;Samenkomst:2.30 uur ingang die Haghe
terrein, 
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Lens 5: als bekend.· (Zie ook zondag). Res. :H.Stevens. 
Léider: Dhr.J.Borsboóm, 

Lens 6: T-t. v .Berlo, J ;Schouw)! ;Verheugd, P. v. d .:.ar, T; 
Heerschop,H.Overbeek,:K.v.Velzen,J,Webbers,H.v.d •. 
M½ll (2x),J.Fretz,J~de Jongh.Hes.:B.Hoogeveen. 
Leider :D~r ;·C ._v .d .Beek· ( ZIE RESK'lVEPROGR:j;JV'fl) · 
H.Egberts,G.Duivesteyn,C.Grimbergen,B.Lusten
houwer ,;; • v .Essen, G. de Hoogd, R. v ,Wassem, Th. Hoef-

Lens 7: 

'Lens 

Lens 

Lene 

. nagel, H .Bijs.terveld, A .1-lambrook.,J, .Bild.erbeek. . -
ïles. :J .Blok.Leider: Dhr.fl.Blok. Samenkomst.: 
•2.-45, uur V,eluweplein ( ZIE ·nESE:{VE~''.".OGH:él'J!;''':,) 

1 O :a'1s· bekenci. :=?.es: :P.Heerema.LeÏcler:Dhr.':i',Huis. 
Samenkomst:· 1 .45 uur Hoofdingang A.D.O. 

- . ' ( ZIE 
0

RESERVEPilOGrtfïr!,l:;;·,) 
1 f :P. q_e _Haan, L .Egbert s ,,F ._Haaff, C. ~cl:\rovér ,'il. Hoef- ·' 

p_agel., H.tle Jon_g ,G. v ,d. Velde ,_F .Cobben, T. -:lesodi
hardjo, J •. Disse;ldorp, 1-l_ .Lieff eriqg .Res. : :'.Hop, 
Leider; Dhr.;\. v .Gastel. ( 7.I!è .,-'ESE'IVE• ,..PO"" :-1-f. • ) LJ "J ., -• .~l _). U!\.,.L L .11 

-1 2 :i' .!Cil tenbur-e:, I' .-Eanders-, E. v-. Bronckhorst, B .rle 
Vries,:,. Bouchi-er, G. Vrëdevelcl, C .Schal broek, T. 

_ .Ho.ek, G. Ver-vaart;;; .• v .<t. Le-y, a. I'eters .Res. ;.\. 
Fei tz .Leider :Dhr .• G. v.d .• Velde .samenkomst: 2. -
uur ~,!elis Stokelaan hoek Beresteinlaan. · 

( Zr..,. 'E"E"'VEn'"'OG"' ",~-·' ) : .l.!I ·1 0 :t. .!"! .•.!, "!1.~.!J.'J.•!.1. ,1:.. 
Lens, 13 :R;Bo-s,H. v .B-erlo, R,Bcgisch, J.Keetman,F-.de Kleyn, 

· · C. v-.Deelen, \'l .Englebe-rt-, 1-l•, v .-Domburg, ï'. Klein Bre
tel er, R.rle Wolf,,·. v. TJoeveren. ·Res. :C. J .Groen, 
B. v .Gorkum.Leider: TJhr. J. v .d .Knaap. 
_ -··· (.ZJl~ .. RE~>E?.VErR.QGR.:1.f(l" l't) 

Lens 14- :,,;.v. d .Broek; P ,-v .Domb1,1rg, 1-l. Danlrnrs, N. de Vries, W. 
Scholt-ens, R ,:v .d .Meer, J. 1'. sselman, H·. Rient jes, F, 
Klink,i',F .de Haan, J ,de Vri-es,Res. :E.de Groot. 

- Leider:Dhr,J .de Hilster. 
( ZIE RESE:JVE_PtlOGRii.l/Jl\~.:":. ) • 

============~==-=====~=== ·============================== PROGH:',MM;, I'U?ILLEN V00\1 Zi,TE~m!;G 26 FEBRU,lRT 19-66. 
1 ;45 uur G.Jl.s .• P 1-Lens- P 1 Noordweg,Waterinp:en. 
1 ;45 __ uur Lent>.P_2:--.H,B,S. :,,>_ 1 ..... G.1,L.573,.V.1. 
2,30 uur Tedo P 1-Lens P 3 V,Vreclenhurchweg. 
1".45 uur Lens P 4-Laakkwartie;r P2 G,2,L.6/4,V.2:-
1 ;i1,5 uur Leris· ï', 5-Rava· :;:> ·3, G.2,L.6/4,V.3, 
1 • 45 uur West'erkwartj_er P3-Lens P 7 Duinlaan. 
. . ZIE OOK i°U?ILLENTR;\INING. 

==---------=-----------. -
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DE OPSTELLINGEN: 
Lens P 1: Th.Booms,F.Disseldórp,Th.v.Rijn,C,Stapel,C.Bloks, 

_ G.Trommelen,L.Cazander,J.v.d.Ende,P,Verheesen, · · 
R. Wouters, J. v. Rijn. Hes. :T. Jungsohläger .Leider: · 
Dhr.W.Stapel.Samenkomst:1.- uur ingang Lensterr'. 

Lens- ;, 2 :·· F-. Teunissen, C. Blom, H. v , 1.lam, H,Rimmelzwaan, P .Hey-
-- nen,R.Kooke,H.ï'eohl.er,B.Klein Breteler,T.de Win
_- 'ter, J. Hel venstein, G. Col pa. Re s. : ? • Steffen. Leider: 

Dhr. G. Kemperman. · 
Lens P 3: B.de Haa~,R.v.d.~eer,P.v;d,Steen,G.~bspoel,W,v,d. 

Ham,F.Veeren,E.v.Deelen,R,de Vries,R.Meershoek, 
T.v. cl. ;',ardweg, C. v.d. ;,ardweg. rtes. :C. v. Bergen !-!ene-

- gouwen.Leider:Dhr.G.v.d,Steen.Samenkomst: .1 ;45 
· uur ingang Lensterrein. 

Lens i' ,~: ;;,,Castenmiller, F. Wouters, C .Lustenhou-vver ,M,DelS?s
so, P ,de Wolf,H.Janmaat,B,Hoefnagel,1'.Wilmer,R. 
Goed.huys, R. Straatman, G. v, ;,rdenne. Res. :C. Ernst. 

. Leid er: :Jhr. J. Si:;i t. . 
Lens i' 5: H. v ,:,ndel, R. v ,Nunspeet,;, ,Borst, F. v. Os, H. Straver, 

ïLBoi;:ms ,H. Swaanenburg,E ,r,facco, L. Verspaandonk, i' •. 
Booms,_;,. Janssen.Res. :C.Bakker.Leider:. Br ... 

. Theot-i.cus. 
Lens P 7: wordt samengesteld"uit:·i',.v,ifaris,:>,Berkelaar,Jv:, 

· Janssen, l'. Koper, J. ,'c st, R. :.sselffan, W. è.e Hilster, 
J ], t J '' R 1 s·t ., 1 H 'lt ·:, . \,,ee man, •. !J.:.eyer, 1..v.c .... een,.l--au · _,ami on,~t,.es.: 
G. Schneider ,H ,è.e Vr9ege ,Leider :Dhr. C ;Kras. Samen
komst:).-- uur HeBgelolo.an hoek I,,eyweg. 

,,TTENTIE,. JUNIO'.:EN EN l'U,'ILLEN ! 

:.FSCHil.IJVI~1G:CN: Deze week uitsluitend aan Dhr.J.v.d.Kley, 
Frambczenstraat 45, véér vrijda11:avcnd 7,30 
uur, .tel.3.3.88.42 •. 

~;.:.TEIU:,:,LUITGIFTE: Dhr. J. v, d. Kley. 
Rl~SE~VEPB.O.G:f,L\IJITV:î~ : . . , . . _ . . . 
In de zaal V1arterrade 14 (leider Dhr.A.v.Gastel); 
om 1.4.5 uur:~· Lens 11 + C.Blo_ks,A.Hoek,E.v.Bronckhorst,P. 

H ·, u ' 
-- - . eerema,1 ,nop. 

om 3. 30. uur: ' -Lens 6 + B ,Lustenhouwer, B .Hoogeveen, R. v. Was-
, - -- • sem, _Th. Hoèfnagel, H.Bi jsterveld, f,,Bilderbeek. 

In de zaai Herschelstraat: . _ 
om 2.-- uur: (leider dhr.J.v.d.Knaap en dhr,J,de Hilster): 

. ·1-ens 1 3 + 1 4. - · 

om 3,30 uur: (leider Dhr.• .Huis): Lens 10 + _J~.Hambrook,~. 
: ! Grimb e rgeri ~ 
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rupillentraining: 

als er weer op'het veld. kan worden. getraind, w_at mis~ 
schien de~e week wel W!3er.het geval is, kunnen alle pu
:pilJ:en·,(ctus ook de jongens, die nog geen 10 jaar zijn) 
op ons véld terecht. Deze training begint om 2.--. uur. 
Tussen 1,-- uur en half twee kan telefonisch wordën ife
informeerèl, of het veld is goedgekeurd (tèl, 67.22.7Ö). 
Niet vroeger en·ook niet later . 

. Als het vëld is afgekeurd~ is er' z_aaltrain.ing in de zaal 
Marterrade 14. Hier kunnen uitsluitend de vaste groepen tèreèht en wel: . , 
om 3. 30 uu:r ·: Lens t 1 + i.. ~ung_schläger, B. /Gein· Breteler, 

H .Rimmelzwaari, T. de Wintë·r; G. Golpa, H. :·echler. 
om 2.-- uur: de rest yan ï° 2, P. 3, P.Steffen,:,.Casten

·miller, F. Wouters, P. Wilmer, R .Go.edhuys ,R;Jv'ickà, 
P. y. Wi jk,F. v.Os ,E .Macco •. · 

========-======~=========~============-=================== 

-·Een bijzcndere·afscheids-receptie vindt plaats op dins
dag 1•maart in het klubgebouw van Quick-Steps aan de 
Nijkerklaan. De heer ,\. J .Gussenhoven· vertrekt naar Zuid
Limburg na· 33 jaar• bestuurslid van Quick-SteiJs, cl.e .Ver

·enip.:ing, waarvan hij mede-oprichter was, te zijn geweest. 
Hij heeft zich ook verdienstelijk gemaakt al-s afdelings
bestuurslid·van de K.N.V.B. en van de N.K.S. 

- Goede berichten uit de ziekenboeg. Dhr,Meershoek heeft 
het ziekenhuis verlaten en Broeder Theoticus is ook weer 
opgeknapt. Wij hopen beiden weer spoedig op dè Hèngelo- / 
laan·te treffen. 

- Wie heeft.in ons Klubg:ebcuw het spannende boek "Je avon
turen van Bolletje Blufn laten liggen? Het is bij de 
redaktie terug te bekomen •••• ~. · _ ........... . -----------------------------·------------ ·-· ------------~--PROGl,\fi};,\ SENIOHEr VOOR ZOND:,G 27 FEBRU:,r:n 1966. 

14,-- u; Lens 1-Duindorp 1 Ve:j.d 1,Geb,1,Lok,6/4 · · 
12.-- u. Lens 2-G.D.A,3 V~ld 1,Geb,1,Lok,.5/3 
1.5,-- u, Lens 3-Velo.3 Veld 2,Geb.1,Lok,.5/} 
1 3; 30 u. n. V .è. 3-Lens 4 Sportpark Brasserskade, 
1 2.-- u. Lens .5-Kranenburg .5 Veld-2,Geb.2,Lok.5/3(Delft. 
1 2.-- u, TEDO 4~Lens 6 ·v;Vredenburchweg, nàast 

· Overvoorde. 
12.-- u. H.M.S.H,6-Lens 7' ·Melis Stokelaan, ingang.Vre-

derustlaan. 
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13;45 u. Lens 8-Wit Blauw R.K.5 
14.~·- u. Velo 9-Lens 9 

Veld 2,Geb,2,Lok.5/3 
Harry. Hoek straat, W.ate~_ 

· ringen. 

;-JE Oî'S'l'ELLINGEN : 
Lens 1 : C·. v-. d·. Beek, H .Dietz, ·J ,'y. Dijk, W. Han sen, G .Kempernran, · 

r1:. v. Zilfhout, L,Hendrichs, n. Wachrnan, W. Venderbos i H. · 
.. Hak et, W. v. Eydeo.. Res. : G. Halle en .( 2x) , H. Rooçluyn:~!2.){,L 

Leider:Dhr.H.Houkes.Grensrechter:Dhr,J.Linnew.aev,er. 
Samenkomst: 1.-- uur Klubgebouw. 

Lens 2: G,Halleen (2x) ,R.Blok, J,Bo:tter, J .v.d,Knaap,H:Sraits
kam,vr. Verheul,H.Rooduyn ( 2x) ,G.Looyestein,H,. ,v.d. 
Spek, J .Englebert, J .Iias:Res. :L.Riemen (2x) ,F .ï,fos
ker (2x).Leider:Dhr.L.te Mey.Samerikomst: 11,:-- uur 
Klubgebouw. · 

Lens 3.: R.de Waart,W.Verbarendse,W,Stoové,R.Roodbol,H.Ke!]!:
per, L.F(iemen ( 2x) ,,\ ._v .d .~1Ieyden ( 2x), Th. v .Kleef I F: 

· Mesker. (2x) ,J.v.Kleef,N.Drábbe.Res. :;Lv.d.Beek\2x). 
Leider:Dhr.Riemen Sr. 

Lens 4: Th. Suyke.rbuyk, L.Hanssen, C. Peeters ,H. Davis, B. Steyn, 
J. Verhaar, ï' .Burghouwt, F .Burghouwt, F. Wubben, N ,de_ 

. _ Gruyter, H. Jacobs. ,ces. :J .ICèier ,r;. Suykerbuyk, Samen-· 
komst: 12 .15 uur Klubgebouw. 

Lens 5: /l,v,Egmond,Th.v.Domburg,C.Veldink,H.Ubben,H.Mes-' · 
ker I J. Riemen, ï1 .C .Rebel, L. Janssen, H ,de Sterke,,'.. ;\r .d, 
Beek( 2x) ,W.Burghouwt.P..es. :,'...v.d.I,;eyclen ( 2x). 

Lens 6: J.. Verbarendse, J ,Brochard, C. N:i:euwenhuizen ,]'-'.'.,Heer
schap, F. v. Dijk, J. Drost, R. Schlüter, J ._v .Bussel, W. 
Eykelhof, G. Jehee, J. Velclink.Res. :F. Jehee. 

Lens '7; G.v.Bijnen,H.v,Welzen,l'.Schulten,;,,Klein Breteler, 
J, v. Dissel, J ,Gulikers ,N ,de Beer, J. cl.e Boer,.'... Nawee·~
]). Groenendijk, R.Gelauff .Hes. :W .Eggers, F .Bierhof. 

Lens 8: J .Frijters, J. Bom, A ,Krol, H .Naastepad, J. v. Westing, J;, 

Hop>Jenbrouwers, ;',.v. Luxemburg, R. Wüstefeld, J. Jager, 
I<'., Ooms, ,î.. v .Duin. Res. : C .Kras. Leider: Dhr. H. v. Westinf,. 

Lens· 9 : ;\.Blok, :J. Taat, ,'... Po els, W. v. cl. Laan, E. Lëwenstein, I·I. v. 
d. Boogaardt, /;.v. Schie, L. Keet, W. Veelbehr, .~. Buys, J. 
Groeneveld.~:D.v,Lieshout,Z.Jansen,H.Lüling. 

Reserve-Î'r;gramma· zonda.e: 27 feb~uari · 1966. 
12.-- uur Quick-Lens 2 Savornin Lohmanlaan - Inlichtingen 

zondagmorgen tussen 10,30 - 11.-- uur. 
i,FSCHRIJVHJGEN: véér vrijdagavond 9 uur_ bij Dhr. H-. Bouke s, 

2e Schuytstraat 60,tel,32,47.21. 
S.v. p, geen afschrijvingen! ,Ule spelers 
zijn dringend nodig! 
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VOORLOPIG i'ROGRAMMA SENIOT?EN VOOR ZONDf;G 6 r,r;jJ~T ·19 66 ,' 14;30 u.G.S.C.1-Lens 1 15.-- u.Lens 6-W.I.K.3 
12;-- u;Lens 2-V.C.S.3 12.-- u:de Jage~s 3-Lens 7 · 15.-- u;Lens 3-Wilhelmus 3 13,15 u.Lens 8-H.B.S.11 : ·· 12.-- u.Lens 4-~,arathon 3 13,45 u,Lens 9-G.~.p.7 · 12.-- u.Cromvliet 5-Lens 5 
TR,\INIJ\lG. 

Het ziet er naar uit, dat zondag a.s. de kompetitie kan worden hervat .• Of be~er is het te spre_ken van het begin van een nieuwe kompetitie, omdat de rustpauze even lang heeft geduurd,,als de norm~le onderbreking in de zo:nermaanden. · · 
Prettig is het, dat er voor vele elftallen nog·goede mogelijkheden schuilen. voor een goede klassering.· -Baar zal evenwel iets voor gedaan moeten worden. Alle·en· met het spelen van de wedstri'jden komen we ·er niet, Speciaai de spelers van 1,2 en 3 zuilen beslist aan de training möeten deelnemen. Zïj worden daarom verwacht op woensdagavond. Degenen,.die woensdagsavonds verhinderd·· zijn, kunnen op vrijdagavond terecht,·ne kompetïtie duurt nog ongeveer drie maapden. Zijn de spelers van de elftallen 1,2 en 3 nu beslist niet in de gelegenheid om woens-· dag- of vrijdagayond zich enkele uren vrij ~e maken ? ·· · Vraagt de elftalkommissi~ nu echt teveel_van haar spelers? Of is dit een normale verplichting,_welke bij het lidmaatschap behoor,t, Speel je als lid, alleen.voer je eigen plezier, of heb je oo\( de_verplichting je_vereniging omhoog te brengen. Meer zullen we er thans niet over zegg_en, We wachtf?n.de reakties van de leden rustig af, · Woensdag 23 februari 1966 i.v.m. de televisieuitzending van de wedstrijd 1\nderl~cht-Real Madrid is er geen trai.:. ning, De woensdagavond !club wordt vrijdag 25 februari a.s. verwacht. · 

Ook de.andere deelnemers aan de training zijn vrijdagavond welkom. 
EGO. --------- .. -------------------- .-------------. ------------

' VERGEET UW TOTO-FORMULIER NIET IN TE VULLEN. 
----------------------------------------------------------



DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R.K.V.V."Lenig en Snel" 

Onder redaktie van :F. v. Dijk (l<:orr :Harderwîjkstraat 5), 
G.Halleen en C.Nieuwenhuizen, 

==========·=============================================== 
39ste Jaargang No,26 2 maart 1966 

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

Wo: 2 mrt: 
Do: 3 mrt: 
Vr: 4 mrt: 
Za: 5 mrt: 
Zo: 6 mrt: 
Ma: 7. mrt: 
Di: 8 mrt: 
Wo: 9 ·mrt: 
Do :10 mrt: 

Lens' Zakagénda. 
Senioren-,· Junioren- en i°upillentráining', 

.Juniorentraining. 
Seniorentraining; Bestuursvergadering. 
Jun: 4, 6, 7, 1 O J. 11 , 1 2 en 1 4; Pup; 1 t /m 9 • 
Jun: 1 en 2; 0enioren 1 t/m 9, 
Juniorentraining, 
Juniorentraining. 
Senioren-, Junioren- en Pupillentraining. 
Géén juniorentraining, 

Bah •••• Alweeb dieb vebstobte neus ••••• 
Verdrijf Uw verkoudheid met TR;,INING. 

Coldrex. 

TELE-Lens. 

Een c;nsul is iemand, die kijkt of een voetbalvel<l al dan 
niet bespeelbaar is. Onze consul is erg ziek geweest. Hij 
was een van de vele slachtoffers van de griep-epidemie. 
Dat is natuurlijk erg sneu, maar het is zijn goed recht om 
ziek te zijn, Waarom werd deze zieke consul j.l. zondag
morgen naar de Hengelolaan gestuurd om met zijn zieke li
chaam de velden van ons komplex te keuren? Het is onver
antwoord iemand, die rillerig is en loopt te snotteren, uit 
zijn bed te halen om velden te keuren. Zo kon het gebeu
ren, dat hij zijn griep-tranen voor plassen aanzag, Hij 
keurde ons tweede en derde veld af, hoewel ze toch in be
speelbare staat verkeerden. Wij hadden echt medelijden met 
die tientallen jongemannen, die zo graag weer eens tegen 
een bal wilden schoppen. En dat is nllemaal de schuld van 
de baas van de cohsul. Waarom wijst men geen vervanger aan 
voor ie~and, die ziek is? Dat is overigens helemaal niet 
moeilijk, want elk terreinkomplex heeft een terreinmees
ter, die dag in dag uit de velden verzorgt. Eij wij heb
ben zo'n terreinmeester. J\ls er iemand in staat moet wor
den geacht ons veld te keuren, dan is hij het wel. T0iaar 
zijn advies wordt niet eens gevraagd; zelfs niet door een 
zieke consul. 
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Een scheidsrechter, die go.ed kan fluiten en die ook wel 
aa17dig thuis is in de spèlregels; wordt wel in staat p:e
acht éen veld te keuren. Hij mag beslissen cf een be
paalde wedstrijd al dan Biet doorgaat. Wij vinden dat 
een zeer vreemde situatie. Waarom wordt het keuren van 
velden niet overgelaten aan de mensen; die beroepshalve, 
dus da;,eJ.ijks op de velden werken? Zij zijn de vakmen
sen en hun advies wordt r-:iiet .. p:e.vraagd •.. Wae.rom blijven 
de schoenmakers niet bij hun'leest? -
Uitslagen zaterdag 26 en zondag 27 februari 1966~ 
Senioren: Junioren: 
Lens 1-Duindorp- 1-3 Gr.Will.II Vac 
Lens 2-G.D .. ~.3 3-1 V.V.P.3 
D.V.C.3-Lens 4 2-6 Die Haghe 3 
TEDO 4- Lens 6 2-2 Lens 5-
H.M.S,H.6-Lens 7 6-2 Lens 6 
Velo 9-Lens 9 1-0 Fllll Speed 2 
I'upillen: 
Lens 2-H.B.S.1 
TED0'1-Lens 3· 
Lens 4-Laakkw.2 

· fl,-2. 
0-7 
5-3 

-3-3 
- Ingezonden stuk. 

v.u.c.11-
Lens 11 
Lens 1 3 -
Lens 14 

·"Uw reclaktie is aanmatigend". 

1-Lens 2 
-Lens 3 
-Lens 4 
..;celeritas 6 
-V.V.P,5 
-Lens 7 
-Lens 1 O ·· 
-Delft 4 · 
-Jl.D.0.24 
-B,M.T.6 

2-2 
2-3 
3-1: 
2-1: 
5-1 
1-3' 
1-1 
2-0 

. 6-0 
·6-1 

Deze woorden leest ondergetekende in het 25ste nliinmer 
van onze Lens-Revue, Wat een zelfkennis, eindelijk eens 
iemand, die van zich zelf zegt, dat hij verwaand is. Die 
heeft dan ook ongetwijfeld het recht zich iets aan te 
rnat•igen ( zich zorder recht iets toekennen). · -
Dit laatste kwam in eerdergenoemd nummer van onze Lens-· 
'1.evue wel zeer sterk op de voorgrond. 
Cnze redaktie vond het namelijk nodig om aan een hunner 
persoonlijk probleem ruim een halve pagina te besteden; 
Hedaktie, vraag ik, is ctit werkelijk de bedoeling; van 
Uw funktie of weet U niets anders te schrijven? Is Uw 
pen nu zo bot geworden, dat U de t0ch zo spaarzame ruim
te in de Lens-Revue voor persoonlijke moeilijkheden moet 
gebruiken? Dat verwacht Lens denkeli,jk niet van u, 

Hans Veldink. 
Kornmentaar ;,eclaktie: 

Ter.en de tijd van onze dood 
Hopen wij, dat het zó zal wezen; 
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Hun zonden.waren groot, 
Maar hun geschrijf, dat werd gelezen. 

P ,S. ·Probeer liet nog eens met· een goed O stukkie". 
KL;", VEHJ;, S-'-Dl1IVE. · 

De derde ronde werd onder groot enthousiasme gespeeld. ;,ls 
winnaars kwamen uit de- bu_s Mevr.v.Doorn· en ~'.:evr.Francke, 
zij hadden een ruime voorsprong op de heren Wagmans en Ven~ 
derbos~ De derde prijs was vcor de heer en mevrouw Bouman,
Daar voor de totale stand op de ranglijst slechts 4 hoog
ste rónden-téllen kan deze pas na de laatste ronde worden 
opgemaakt.· :Maar dat verhoogt ·natuurlijk de spanning. 

- Onze gelukwensen gaan naar Jbop van Kleef en zijn vrouw, 
want zij hebben een zoontje gekregen. Hij heet Erik. 

- Dinsdag 1 r1aart j.l. bestond. Quick 70 ,jaar. Wij .feli'ci
teren de 11He.antjes" .met dit jubileum. Tevens wensen·'wïj. 
hen een voorspoedig v.erloop van cie kompetitie toe, al
thans vcorspoèdîger dan dit tot nu.toe is v.egaan. 

- Vanavond is er weer seniorentraining. ·. 
=== :======= '= ·=======:::::=============== ·= ·============ ·======= 

ï'ROGR.;,i\'TI\l,\ 'S JUNIOREN" l:N PUPILLEN 
------~-=----- .-- ,---------- .---
PROGJ,~i\IT:,\ JUNIO .. iEN VOOR ZCI~D.\G 6 l!!:.:~RT 19 66. 
12.-- uur Lens 1-R.V.C.1 G.2,L.6/4,V.3 
2.-- uur Lens 2-de ,'ostduiven 1 G.2,L,6/4,V.3 

DE O,'STFJLLINGEN: . . 
Lens 1: wordt na de training samengesteld.Res.:R.v.Bohee

men, R. Fortr:1an •. Leider: Dhr ,;, . v. Gastel. 
Lens 2: wordt na de training samengesteld.Res. :ll':.v.Veen. 

Leid.ër':bhr •. · ,Epskamp. . . · · · · -- .. · 

l'IlOGR.;",M:Mf, .. J-UN-IO'~EN VOOR z:,TERD.',G - r,:.:.,,RT 1966. 
3.45 uur Lens '4-C_eleritas 4 G,2,L. 4,V,:Ji 

Lens 5 - vrij (zie andere elftallen). 
3 ,,:.5 uur 1i_vestlandia 4-Lens 6 . · ~aaldwi~k 
2.30 uur Lens 7~R.V.C,7 . u,1,L.5/3,V,1 · 
3,45 uur Lens 1"0-D.H.L.11_ G.2,L.5/3,V,2 . 
3,45 uur·Lens 11-D.H,L.12 G.1,L,6/4,V.1 
2.30 uur V.C.S.11-Lens 12 · Terrein Lens:G.1,L.4/6,V.2 
1 ,45 uur Oran.je Blauw 5-Lens 14 ~chirmnelweg. 
DE CPSTE:LLINGEN :· 
Lens 4: H.Verbarendse,F.de Winter,?,Bremrner,J.Kaandorp,J. · 

Holt,J.Jarissen,F.Herremans,H.Wilmot,C.Vervaart,C,-
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Rooduyn,C.Blok.Res.:P.de Jongh,L.Jungschläp.:er, 
Leider:Dhr.Herremans.,.. · 

Lens 6: R, v .Bèrlo, J. Schouw, IL Verheugd,?. v. d .I,ar, T .Heer
schop, H, Overbeek; N. N;, J ,Webbers ,R. v; d ,Mull, J. 
Fretz,J.de Jongh.Res. :'G.de Hoogd,W,Keetman,K.v, 
Velzen .Leider :Dhr. C. v:d .Beek. Samenkomst: 2. 45 · 
uur -ingang Len sterrein. ( ZIEJ 'lESEHVEPROGR,',.fliM,',.) 

Lens 7: H.Egberts,G.Duivesteyn,C.Grimbergen,B.Lusten
houwer, .\,v. Essen, J .Blok, R. v. Wassem, Th. Hoefna- · 
gel, H. Stèvèns., Th. Janssen, H .Bijsterveld. Res. :,\. 
Hambrook,B. Hoogeveen,L. Bilderbeek. Leider :Dhr ,;'._. 
Blok. · ( ZIE RESERVEPROGR:.MrJi;,) 

Lens 1 O:áls bekend met i',Hop i.p.v.G.Bruinsma.Res. :G. 
Bruinsma.Leider:Dhr.?.Huis. 

( ZIE RESERVB;~'ROGR:.Jv:r.:·,) 
Lens 11 :P.de Haan,R.Raaff,P.Heerema,C.Schrover,R.Hoef

nagel,H.de Jeng,G.v.d.Velde,F.Cobben;T.Ilescdi
hardjo, J. Disseldorp, H.Lieffering .ises. :1. Egbert s. 
Leider :Dhr ,.f,. v .Gastel. 

1 .!.d!J, .!.'L ,1 .1. .i.._u '1J1.'.!i. • (ZIE "PSE"VE''RCGP'r•·,· · l 
Lens '12 :P .Miltenburg, ~• .J·:Janders, E .v .Bronckhorst, B .de 

Vries,;,. Bouchier, G. Vredeveld, C. Schal broeck, T .·HoeK', 
G. Vervaart, 1\. v. d, Ley ,R. Peters. Hes. :;',. Feitz, C. v. 
Deelen.Leider:Dhr.G.v.d.Velde, • 

( ZIE .~ESE2VEPROGR.J-ii:'.ü,Î . 
Lens 1 3: (ZIE ·RESEûVEPRC1Git:,rr.r:.) . 
Lens 1~-:H.Bos;H.Dankers,?.v,Domburp:,J,de Vries,-W.Schol-·.: .. · 

'tens, J. Keetman, J .:,sselman, F. Klink, E. v .d .Breek, H ._. 
Rientjes, P ,F .de Haan .Res. :B.. v:. d .!~eer, E, de Groot, 
N:de Vries.Leider:Dhr,J.de Hilster.Sa.menkomst: 
1 • -- uur hoofdingang ;\DC-terrein. . . . 

· · · · · ( aIE RE:''E,1VEi"RCGn:J,~C.;~) • 
Pfl.OGH;'.MI•s', PUPILLEN -VOOR Zi,TERD,~G· 5 M:,Z,'lT 1966. 
1. 45 uur Laakkwartier P 1..:Lens ? 1 . Capadosestraat. 
1 ;t,5 uur Lens 'ï1 2-Kranenburg I' 2 G:1 ,L.5/3,V.1 
1,45 uur Lens P 3-Quick Steps P 2 G.2_,L.5/3,V,2 
1 ;45 uur Du.no i' ·2-Lens P 4 . ·· r:gr,Nolenslaan, 
1 ;~-5 uur Lens P ·5-Verburch ~' 5 G.2,L.6/4,V.3 
2.30 uur Lens? 6-R.',S P 2· G.2,L,5/3,V,3 
1.45 uur Velo r' 5-'-Lens P 7· Harry Hqekstraat; 

Wateringen. 
DE Oi'STELLINGEN: 
Lens P 1 : Th. Bocin,s, F, T)i sseldorp, Th. v. Rijn, G. Trom.melen-, C. 



-232-
Bloks, C. Stapel, L. Caza,nder, J. v.d. Ende, i'. Verhecsen, 
R T,T t J R" • '' · m J hl"" L • ' , .,-o_u ers., .• v.. lJD.~:1.. ungsc. ager. eiaer: 
Dhr. vl. Stapel. Samenkoms.t : 1 • 1 O uur ingang ;',,DO-terr. 

Lens l' 2: F.Teunissen,C.Blom,H;v.Da:m,H.Rimmelzwaan,i°.HeY.-
, nen, R. Kooke, H. i'echlef, rr. v. d ._Horst, B. Klein Brete
ler, '.l'. de Winter,G.Colpa.Res. :.E.v.d.Hoeven Wijsard. 
Leider:Dhr.G.Kempermàn. 

Lens··, 3: B.de Haas,L.v.d.M(:er,·i·.v.d.Steen,C./,bspoel,VJ.v.d. 
Ham,F.Veeren,E.v.Deelen,R.Meershoek,J.Helvensteyn, 
T.v. d. ,\ardweg, C. v.d. ;,ardweg. ::les. : i'. Wilmer. Leider: 
Dhr.G.v.d.Steen. , 

Lens l' ~,: .~ .Castenmiller ,F. Wouters, C .Lustenhouwer ,r-,.Dels.as
so, ;-, • de Wolf, H. Janmaat, B. Hoefnagel, i'. Steffen, R. 
Goedhuys, ,:l.Straatman, G. v ,,',rdcnne. Eies. :E .Booms. 
Leider:Dhr.J.Smit.Samenkomst:1.-- uur ingang 
Lens-terrein. 

Lens i' 5: F .v.Os,t,.v.!S;aris.,i"BQrst,C.Ernst,H.Straver,H.de 
. Vries, H. Swaanenburg,lj: .i~acco, L. Verspaandonk, C. Bak
ker,:,. Janssen. Res. ; H. v. ;,ndel ,·J .Keetman. Leider: 

. Br. Theoticus. · 
Lens? ·6: wordt op het veld saL1engesteld.Leider:Dhr.G.v.d. 

Steen. 
Lens i' 7: wordt sai;1engesteld u:\,t :?.Berkelaar,M,Janssen,?, 

Koper, R. ;,sselman, W. de Hilster, J .r':.eyer, R. v.d. Steen, . 
G.Schneider,R.de Vroege,C.v.Bergen Henegouwen,F. 
Snoeyers.Res. : J. ï'ost, R. v. Nunspeet .Leider :Dhr .C. 
Kras.Samenkomst :·1 .-- uur ingang .Lcnsterrein. 

;,TTENTIE, JUNIOr-1.E~i EN ?Ui0 ILLEN! . 
;,FSCHi1IJVIi\lGEN: v66r vrijda,?'avond 7. 30 uur aan dhr."';. van 

Gastel_,Tomatenstraat 166,tel,33,99.00 (tele
fonisch.-alleen vrijdagavond tussen 6.30 en 
7. 30 uur). · · 

l,IET-Oï:'IWI-'.EN: wegens niet-opkomen in het afgelopen -week- . 
einde worden L.Jungschläger,G.de Hoogd,i-'. 
Wilmer, H. v. f,ndel, [(.v. Nunspeet, E .Booms, J. 
ï'ost en E.de Groot tweemaal als reserve op
gesteld. 
;> .Booms wordt wegens herhaald niet-cpkcmen 
niet meer opgesteld. 

M,\ TERL'.:;LUITGIFTE: Dhr. J. v. cl. Kley, 
HESES.VEPROGrti,Mi'··:.: .',ls zaterdag· orize velden zijn afgekeurd, 

_is er het volgende reserveprogram;aa: 
In de zaal 1-:arterrade ( Leider Dhr. v. Gastel) : · · 
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om 1 • 45 uur: Léns 11 · + T .Hoek, C ,Bloks, B. v .Bronckhorst, 
i"'. Hop, L .Egbert s. 

om 3,30 uur: Lens /i + .K.v.Velzen,B.Lustenhouwer, ·Lv. 
Wassem, Th.Hoei'nagel, H .B:i.jst ervelcl, B. Hcc
/l'eveen, i, .Bilderbeek. (Dit gaat uiteraard 
nlleen door, als het Westlandia veld is af
fekeurd). 

In de zaal Herschelstraat: 
om 2.-- uur: Lens 13 + 14 (Leider dhr.J.v.d.Knaap en dhr. 

J.de Hilster). 
om 3,30 uur: Lens 10 + G.Bruinsma,.' .• lîambrook;c:Grimbergen. 

(Leider dhr.;,Huis). , . 

T~{.\INI~!G: Volgende week donderdag, 10 maart dus, is er geen 
training.· 

Sl'OJTK:Y;': de f8gevens over de kampen zijn nu· ontvcmr.en. 
Eind volgende week hepen wij de inscbrijvirif,. 

te kunnen openstellen. De jongens, cl.ie hiervocr in aan
merkii;ig komen, zullen· eon circulaire ontv~mgen; 
Van Doel tot Doel (Junioren). • 
Lens 10 heeft de uitwedstrijd tegen V.U.C.11 niet met 

flinke cijfers kunnen winnen, zo.'.'.ls de krachtsver
houding zou deen verwachten; Het leek wel of de vele.kan
sen uit beleefdheid voor de gastheren werden gemist, één 
doorzette, in onze voorhoede zou goud waard zijn. Deze 
vocrhcede kan geen kansen forceren; men loopt zonder o
vertui~ing op een bal, zodat de tegenstan:Jer er altijd 
eerder bij is. Te,1en de verhouding in nan, V.U.C. vc-cr cle 
rust een vcorsprong, één van de zeer weinige kansjes 
werd benut door een weifelinr;· in onze, achterhoede. Ver 
in de 2è helft werkte een der V,U.C.-backs de hal in 
eigen goal na eindelijk eensgced doorzetten van Leo v. 
d. Velde. 
Om kwart voor vier kon Lens 1 t, de aftrap nemen. Daar de 
scheidsrechter niet vms opgekomen, vond.en we 1 n redak-
tielid bereid om deze strijd te leiden.,\l gauw bleek, 
clat Lens 14 er zin in had: ze wilden winnen!!! We moes-
ten een kwartier wachten, voordat ::eter de Haan de B .I1:. T. -
keeper wist te verschalken. ·,eter dacht dat g.:,.at r,Tecl. en weer 
k,·eeg hij 'n gcede bRl van Tiientjes· aanves;Jeeld, de. slof 
.Gfinp: er achter en 't was 2-0. En a1s de bal wa.t. eerder .af
gegeven zou worden ( d;;~raan mae.kte i:. cle Vx-ies zich· gere~. 
geld schuldig), dan kon het vcor cle rust al 6-1 hebben ge. 
staan. Bij een van de weinige aanvallen van B .E. 'I'. fing 
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de achterhoede door de knieën en de stand was 2..:J. Zo kwam 

de rust. Bij de aftrap voor de tweede helft beging N.de 

Vries 'n niet zo sympathiek gebaar om tegen de tegenstan

ders 'n klein mondje open te zetten. il!aar_cle wedstrijd ging 

verder, de druk op het B.M,'.!'.-doel werd steeds groter en 

zie, het ging ineens beter met,c:het schieten. H,Rientjes 

zorp:de binnen het kwartier voor drie doelpunten, wc)arvan 

de laatste 'n hele mooie kopstoot was: 5-1 dus. Dit was 

voor F.Klinlc te erg, wat her,, de hE;le tijd niet was_gelukt; 

ge:J._ukte in di:l laatste minuut en hij_zorgde ervoor, dat de 

eindstand 6-1 voor Lens werd •. · 

~)ROGR..'JJII:;, SENIO,:EE VCOH ZOI,D:,G 6 !,Li,RT 1966. . 

14,30 u.G.S.C.1-Lens 1 . Erasmusweg t/o Zwaardvegers-

12.-- u.Lens 2-V.C.S.3 Veld 1,Geb.1,Lolc.G/tf (gaarde 

15.'-- u.Lens 3-Wilhelmus 3 Velél'1,Geb.1,Lok.6/4 ........ ' .. . 

12.-- u~Lens 4-l'carathon 3 Veld 2,Geb.1,Lok.5/3 
12.-- u.Cromvliet 5-Lens 5 Rederijkerstr,(nabij Troelstra-

15.-- u.Lens 6-W.I.IL3 . Veld 2,Geb,1,Lok.5/3 (kade 

12,-:- u,de Ja%?ers }-Lens 7 sostersport:,:,ark,Wasseno.arseweg, 

13.,,5 u.Lens ö-H,13.S.11 veld 1,Géb.2,Lok.5/3 ·(Waals~or-; 

13,Lle5· u.Lens 9-G.S.C.] Veld 2,Geb.2,Lok.5/3 .. >:>e:rlaan) 

TJE C2STELLINGEN: 
Lens 1: C.v.d.Beek,H.Dietz;J .v.Dijk,W.Hansen,G.Kemperr:11t11·, -

~~. v. Zilfhout, L.Hendrichs, ;{,Wach;:mn, W. Venderbos, H. 
Haket,G.Verhnar.,(es; :G.Halleen(2x) ,E.Blok (2x) ,J. 
Eas (2x) ,Leicler:Dhr.H.Hou.kes,Sar:ienlfor:,st:1,-- uur· 
Klubgebouw. · ·· 

Lens 2: G.Halleen (2x),R.Blok (2x);J.Botter,J.v.d.Knaap, 

H ,Smit skam, W. ~erheul ,~.TI.oodu:yn_! G .Lo~yestein, H. i'., 
v .d .Spek,W. v ,,ayclen, J ,1-:e.s ( 2x) .Res. :u. v .Kleef ( 2:i::1, 
Th. v. Kleef ( 2x). Leider :Dhr. L. te J',ley, Samenkomst : 

11 .-- uur Klubgebouw. _ · 
Lens 3: R.de Wae.rt,W.Verbarendse,W.Stoové,R.Rooclbol,H.Kem

per,L.Riemen,J,Englebert,Th.v.Kleef (2x), F,lf:esker, 
J. v .Kleef ( 2x) ,N .!lrabbe. Res. : J. Verhaar ( 2x), F. Wub

ben ( 2x) .Leider: Dhr.Riemen Sr. 
Lens 4: Th. Suykerbuyk 1 L_.>Hanssen, J .Kei er ,M.Davis, B. Steyn, 

J • Verhaar ( 2x} , 1 • Burghouwt, F. Burp:houwt, F. Wub ben 
(2x) ,N.de Gruyter,H.Jac_obs.Res. :C.?eeters. 

Lens-5: M.Suykerbuyk,Th.v.Domburg,C.Veldink,H.Ubben,H.Mes
ker, i,. v, Egmond,,'. C. Rebe'l, H. de Sterke,:,. v.d. !(eyclen, 

i,. v.d. Beek, W .Burghouwt .:.'les. :J. iher<1en, L. Janssen. 
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Lens 6: : • • Verbarendse, J .Brochard, C .Nieuwenhuizén ,M. 
Heerschop,F.v.Dijk,J.Drost,J.Witting,11. 
Schlüter, W .Eykelhof, G. Jehee, J. Vel,dink. Res. : 
J.v.Bussel; · 

Lens 7: G,v;Bijnen,P.F.de Jong,J.Holt,t.Klein Brete
ler,J.v;Dissel,J.Gulikers,N.de Boer;J.de Boer, 
A.Nowee,D.Gróenendijk,R.Gelauff;Res.:P.Schulten. 

Lens 8: J .Fri jters, J. Bom,/,. Krol, H. Naaste pad, J. v ;westing, 
;, • Hoppenbrouwers, ,l. v. Luxemburg, i1. Wüstefeld, J. 
Jager ,M. Oor.is,;,. v .Duin.Res. :C .Kras, H. v .d .Boogaardt. 
Leider:Dhr.H.v.Westing. 

Lens 9: ;\.Blok, F .Bierhof, E .Löwenstein; A. ?oels, D. v .Lies
hout, W. Eggers, W. Veelbehr, ;L v .Sch:j_e ,T ,Keet, 2i. Ja!'}-: 
sen, J. Groeneveld. 8.es. :D. Taat, J .Lüling •. 

,~FSCHRIJVIFGEN: vóór vrijdagavond 9 uur bij Dhr.H.Houkes, 
2e Schuytstraat 60,telefoon 3~.47.21. 
Het is momenteel zeer noeilijk alle elf
tallen kor:1pleet te krijgen. Schrijft'U 
dus s.v.p.-nict af. .· 

----------------------------------------------------------VOORLOPIG ·,HOG'.'LltJ ;~ SENIO}EN 
2.-- ·u.Lens 1-:.:?.iJswijk 1 

12.-- u:P.D.K.2-Lens 2 
12;7-·u.Schevenin[en 3-Lèns 
12.30 u;J.W.0.3-:Lens 4 · 
12.-- u.Lens.5-:.rchipel 7 

VOCR ZClJ:CL~G 1 3 .M:.:.RT 1966. 
12.-- u.1;C.D;H.2-Lens 6 
12.-- u.Lens 7-Cror.,vliet 6 

3 1~;-- u.ldelaars 5-Lens.8 
12.-- u.N.L.S,5-Leris'9 

. . =================-=--=---==-------=-==--------=---------
Van Doel tot Doel (Senioren). 

- Iens 1 had een behoorlijke off-day. Tegen een fel op de 
bal spelend Duindorp moest Lens beide punten 

uit· handen geven. De eerste helft ging R'eli jk. op, 1üaar 
de aanvallen van onze voortrekkers waren wel zó door
zichtig; dat dé Duindorp-defensie hier niet de minste ... 
moeite mee had. · . 
Daartegenover waren de .akties van Duindorp veel gevaar
lijker, l.l direkt na de aftrap namen de gasten de leiding 
door een afzwaaier van links in de rechterbovenhoek,maar 
nog voor de rust kon Lens gelijk komen via éen fraaie 
treffer van Harry Haket. De tweede helft gaf Lens een 
groot veldoverwicht, maar het primitieve aanvalsspel kon 
uiteraard·g:een sukses hebben. Duindorp bleef met snelle te
genstéten veel gevaarlijker en kon met nog 2 doelpunten 
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beide punten E1ee naar huis nemen. 
Mogen we nog even opmerken, dat met dit Lens geen 4-2-'~ 
te spelen is; dat is hopelijk zondagmiddag wel duidelijk 
bewezen, .. -0-0-0-0-0-,0-
Lens 2 deed het heel wat beter. Het nam revanche op de 

destijds in Loosduinen geleden nederlaag tegen 
G.D.! .. De _gewijzigde achterhoede had aanvankelijk veel 
moeite het hoofd koel te houden; hierna groeide deze ach
terhoede echter tot grote hoog;te, Trouwens, het gehele 
elftal ::.peelde verdïèhstelijk, De aanvallen van Lens waren 
.niet van gevaar ontbl_oot en vqor het G.:J,: .• -doel ontston
den hachelijke situaties. De viedstrijd werd ontsierd door 
het onbeheerste oritreden van een van de G .D ,;, . -spelers 
(van de overige tegenstanders ech~er niets dan goeds). Un
fair spel van voornoemde betekende een penalty en tevens 
de 01Jeningstreffer door Wil Verheul, die ook een e;root 
aandeel he,d- in de- tweede Lens-treffer, want zijn enorm
harde vrije "dreun" ketste tegen de -paal en de terug
springende bal werd door Koos Ras ingekopt. Na de thee 
een liéht Lens-overwicht, terwijl de achterhoede de aan
vallen van G. D ,;',. door koelbloedig optreden de baas kon 
blijven. De wedstrijd kreeg een spannend slot, toen G .D, ;.., · 
via een vrije trap tegen scoorde. De eerder genoeCTde 
"rode rakker" liet zich ook nu weer danig gelden en werd 
door zijn aanvoerder uit het veld gezonden. Jan Englebert 
stelde de zege veilig door bij een snelle uitval te sco~ 
ren. -0-0-0-0-0-0-
Lens 4· speelde aan de Brasserskade een zeer goede wed-

strijd tegen D.V.C. en drukte het overwicht geluk
kig ook in doelpunten uit, 
3 Doelpunten van Frans Wubben (topscorer van het vorig 
seizoen) en verder van H.Jacobs,Wïm Ilurgbouwt en H.Davis 
brachten Lens aan het fraaie totaal van zes. 
Hiertegenover-wist D.V,C, 2x het net te vinden, door on
nauwkeurig·: spel in de defensie, Ruststand was 4-0 in ons 
voordeel, · 
Met dit elftal ligt een hoge plaats op de ranglijst voor 
het gri jpe.n. -0-0-0-0-0-0-
Lens 6 stelde teleur door tegen degradatiekandidaat TEDO 
niet verder te komen dan een gelijkspel. In de eerste 
helft· i.-as Lens vee1. gevaarlijker en kregen onze voorwaart·- · 
sen legio kansen, ma2.r véél pech en de paal stonden doel-
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punten in de weg. De openingstreffer was iets tegen de · 

.verhouding in voor TEDO. Na rust kwam Lens goed terug 
met 2 doelpunten·van Eykelhof, die handig enkele TEDO
fouten afstrafte. Hierna hield Lens zich lange tijd staan
de, maar kort voor tijd moest de verdediging zwichten, 
wat Lens 1 puntje kostte. 
Met deze uitslar- kreeg iedereen loon naar werken. 

-o-o~o-0-0-0-0-o-
- Op een f,Oed bespeelbaar veld heeft Lens 7 zich niet kun-

nen handhaven tegen een over alle linies beter H.M.S.H. 
Reeds na een kwartier stond het 2-0, waarna D.ick Groenen
dijk voor 2-1 zorgde. Nogmaals scoorde H.iVI.S.H. tweemaal, 
waarna de reeds genoemde speler uit een penalty voor het 
tweede tegenpunt zorgde. Ha rust eenzelfde spelbeeld;een 
onsamenhangend Lens, tegenover een beter H.Y..S.H.,dat ge
makkelijk het halve dozijn vol kon schieten. 

-----------------------------------------------------------
Om het geheugen wat op te frissen zullen wij U een beeld 
geven_ van de stand van zaken op het ogenblik, dus na de o-
verwintering (vervolg in de komende Revue): -
Lens 1 is wat uit de koers geraakt, maar nog niet geheel 

- kansloos. Hopelijk beseffen onze voortrekkers.dit 
heel goed. Leider O,D.B. doet het goed, maar kan fouten 
maken (dat doet Lens ook). 
O.D,B. bezit 16 pnt. uit 10 wedstrijden, Scheveningen, 
P.D.K. en Rijswijk zijn evenals Lens nog kanshebbers van 
de eerste orde en bezitten resp. 13 uit 11, 12 uit 9, 
12 uit 10 en 12 uit 11 wedstrijden. 

Lens 2 zit fraai in de lift na een zwak begin en staat nu 
• geklasseerd in de middenmoot. Eervolle plaatsen lij

ken onbereikbaar, maar spelend zoals zondag j.l. zijn ver
rassingen niet uitgesloten. 

Lens 3 staat op de tweede plaats in een afdeling, waar de 
spanning te snijden is. Op kop Celeritas 3 met 15 

uit 10 wedstrijden en met 2 wedstrijden minder gespeeld 
Lens 3 op de tweede plaats met 12 uit 8 wedstrijden. 
Dezelfde punten bezit ook Quick 4 àus idem 12 uit 8, VIOS 
3 telt ook nog mee met 10 uit 8 wedstri.iclen. . .. 
Lens 4 staat er ook zeer fleurig bij. Let U maar op •.• O.D.B 
( ! ) op de eerste plaats 18 pnt,uit 10.0p de tweede plaats 
Lens 4 met 15 punten maar 1 wedstrijd minder gespeeld.Voor
lopig kan verder alleen Wip".>older nog volgen met 15 uit 10. 

-o-o-o-u-o-0-0-0-o-



DE LENS REVUE. 

Weekblad van de_R.K.V.V."Lenig en Snel" 

Onder redaktie van:F.v,Di:jk (Korr:Harderwijkstraat 5) , .. ,.,. 

G,Halleen .en C.Nieuwenhuizen. · · · ·. · 

=========;::==================·=· ===== ...... ========= '=. =· . = -=' =·~..:. 

39ste·Jaargang No.27 · 2).màart 19'66 
. ·~ ...... . 

·· . Lens' Zakagenda:;· c ·•· - ·: . --,· 

Wo: 23 mrt: Géén Seniorentraining; Junioren..: en Pupillen~ 

training, Neder lar.id-:We st Duitsland. 

Do: 24 mrt: Juniorentraining •. 
Vr: 25 mrt: Seniorentraining... · 

Za: 26 mrt: Jun:4 t/m 7 en.11 t/m 14; Pup:· i,2,4 t/m 7, · --• 
. . Komb. A en B . , · · 

Zo: 
Ma: 
Di: 
Wo: 

27 mrt: Sen: 1,3 t/m 9; Jun: 1. t/m 3, 8 en jQ;: 

28 -mrt: Klubavond ! ! ! Klaverjasdrive · ! ! ! Jun~tràining, · ... 

29 mrt: Juniorentraining •. • · · ·· · 

30 mrt: Senioren-, .Junîoren- en ·Pupillentraining. 

Ik wil een toto-formulier, 
Bollétje. ·' ... 

TELE-LenS, 

Keer op keer.wordt het.de redaktie de láatste tijd naar 

het hoofd gesmeten: de redaktie moet eens een keer gaan be-

' seffen, dat wij in Lens sport beoefenen äls amateurs en 

dat de redaktie zich daarom eens wat minder zuur en kri

tisch moet uiten,· 
We voetballen. immers voor ons plezi·er .. ? 

Een·vraag op de man af: vindt U het dan zo plezierig_de · 

laatste tijd? Afgezien van de resultaten, die over het 

algemeen toch bepaald niet slecht zijn, is de mentaliteit 

op het ogenblik er niet naar om het.woord- plezierig te ge

bruiken, En dan denken we beslist niet alleen aan het ge

brek nan eenheid. en vechtlust· in het eerste elftal. Op al.:. 

le gebied heerst malaise. Of U nu naar de trainings-opkomst 

kijkt of naa,r de·reakties op· de vraag voor medewerking bij 

het een of andere karweit je, En moe.ten we bijv, nog over 

Carnaval praten? , 

De vraag is allee·n, waar komt dat door ? En wat doen ·we er 

dan aan ? Van tijd tot tijd ·horen .we ook wel eens: _als we 

maar eenmaal derdeklasser zijn, dan voetballen we beter, 

doordat we ook betère tegenstanders·hebben, En dan'komt 

alles wel goed. . · · 

Hoewel onlangs beweerd werd, dat wij. er toch "de ballen 
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verstand van hebben" pretenderen wij toch, dat dit je 
reinste gezwam is, Het is simpelweg een geval van verwis
seling van oorzaak met gevolg. Als het dan al waar is, 
dat met promotie van hèt eerste élftal tegelijk de rr6lai
se zou worden achtergelaten, is het toch een vaststaand 
feit, dat Lens nooit derdE! klasser wordt'zonder een rigou
reuze wijziging in de menta,le instelling. En zou zonder 
deze verandering promotie toch gelukken - mogelijk als 
gevolg van een administratieve vergissing~ dan zou deze. 
promotie toch niet te handhaven zijn, Neen, heren voet
ballers, het wordt hoog tijd, dat we eens ophouden te 
denken, dat we er wel komen, zonder ons daartoe extra 
moeite te getroosten •. We zoiiden al heel wat:hebben ge
wonnen, als we eens beseften, dat we niet alleen tegen
over onszelf verplicht zijn bij het beoefenen vah een 
wë·dstrijdsport te ve-chten tot onze laatste snik.,.·we ... ~ ... 
hebben die verpli_chting evenzeer tegenover onze mede-spe
lers, de tegenstanders en tegenover de gehele vereniging. 
Om - speciaal· bij het eerste - nog -maar niet te spreken 

· yan de plicht, die ieder van de elf spelers heeft de toe
sc_houwers goede waar voor te schotelen. Zo gauw U vindt, 
dat het plezieriger is met 9-0 over een tegenstander heen 

·te lopen, zonder er veel voor te moeten doen, dan na een 
knokwE?dstrijd net aan met 2-1 te verliezen, wordt.het tijd, 
dat U eens iets anders gaat doen: Uw plunje ve;rkbpen en U bij 
Boer Koekoek aansluiten. Misschien is er daar hog: redding 
voor U, Want die heeft er ook de ballen verstand van, 

Nieuwe leden: 
·' 463 G.W.de Hilster 
.,..464 L .P. van Beusekom 
-46.5 J.H.G.v/d Burgt 
-466 Q.C.van Noort 
-467 A.Ravestein 
..A68 F .R.Jonker 
..,..-469 J .A. Janmaat 
~470 E.B.Reesink 
✓471 A.L.Reèsink 
~472 J.C.v/d ~eide~ 
.,..473 W.J.M.Dujvestijn 

OFFICIEEL. 

8-1-31 Beekla.an 222 
26-11-47 Wagenstraat 180 
18-6-.57 Melis Stokelaan 2074 
23-1-.57 Zonneoord 31 

100 
14.50 

7-10-.53 Populierstraat 
27-2-.56 Melis Stokelaan 

7-1-.56 Plantenoord 140 
19-4-.5.5 Winkelstede 14 
27-4-.58 Winkelstede 14 
9-10-.52 Fahrenheitstraat .586 
.5-.5-.53 Okkernootstraat 1.52 

In ballotage; 
· 70/1 C.G.Ph.Vaassen 20-10-49 C.v/d Lijnstraat 1.57 

71L1=F.J.de=Vries===28-2-.56===Sterrrenoord=72================ 
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-,In memoriam Pastcor A.F.Olsthoorn. 
- . . .. . ' 

Het krantebericht over het overlijden van pastoor J1. Olst

hoorn is de redaktie en--ook het bestuur van Lens vri.jN.el .. ~

zeker·-aan de aandacht ohtsl:lapt. Zijn naam is bij h'èt- hui- ·, 

dige Lens onbekend. En toch :j_s het goed thans even in hèr;..; 

innering te brengen, dat pastoor::: "toèri kapelaan··--Olst,:.:c · .. · 

hoorn onz~ tweede geestelijk. adv·ïsaur is ge·weest; -_hel,aas · 

slechts gedurende korte tijd, Als-opvolger van Kapelaan · 

v.d.Bergh bij diens pastoorsbenoeming vertoefde hij ·in de 

'jaren 19 31 en 19 32 in ons midden:·'.Hij __ voelde zich :i:n 'cns ·. 

gezelschap uitstekend op zijn gemak en wederzijds hadden 

wij graag kontakt met hem, "We leven-in een geweJ:él:ige·-'.,'•' .. -··., 

tijd; ik ben blij di·e. te mogen meem9-ken" ._.Dat was• eens ... ' 

zijn opmerking, toen hij een .. be 9t-µursvergadering op .zi~n · 

Kamer de aktiviteiten in d_<;? wereld;- ter sprake kwamen. We 

wisten t.oeri in de eerste tijd vap Hitler._ nog niet, welkl; :' 

enorme veranderingen op allerlei terreiri'"de wereld .-;acb':;·- · 

ten. Maar zijn opmerking tekent wel hét inzicht, de ruiJJe. 

visie van onze toenmalige .adviseur.. · 0, · . 

, Zijn 12½-jarig priesterfeest viel ongeveer s11men met 'de 

11de•verjaardag van Lens. Hij bood de·vereriiging b~j die: 

gelegénheid een feestavond a13,n in "De Gale:r:ij" en spra,,:..: 

• zo vermeldt oud-sekretaris_ Frans ]3ergman in het geéenk-; ' 

·boek van Lens ·1 2½ · jaar - een gloedvolle, rede uit, vaarmèe 

hij iedere Lenser voor z_ich won, En. zo is het gebl~ven: 

wij- ouderen hebben aan adviseur Olsthoorn de aller·D_este 

herinneringen. . . · · · 

Het is nu ruim dertig jaar la.ter. Na Scheveningen verkt_e. 

hij in f,msterdam, werd ·in Rotterdam schipperspast0ö)r en . _ 

ove_ral __ heeft hij geprobeerd voor zijn omgeving iets te·· 
betekenen. .. . . . .... ·-• ... . ... - ... , .-,.0 .. ···-,-· "'' • • ·-· 

Nu hij het aard se -lèvëh hë"ëft ··,,erl-oren ,· "'hopBn ·we,· ·cat: hd: j •· · 

het hemelse heeft ontvangen.· · ' 

Hij ruste in vrede. P.J. . 

Uitslagen van zaterdag 19 en zondag 20· inaart 1966 •. 

Senioren: Junioren: · · · ·· 

Lens 1-Te Werve 1 0-0 Westerkwartier 1-Lens 

Lens 2~Westerkvrartier 2 1-3 Leris 2-0,D.B.2 

Lens 3-Wassenaar -3 .. 3-4 Lens 3-Velo 4 
Lens 4-0ranjeple~n 4 8-2 Lens 4-Die Haghe 3 

0-1 
n:.-3· 
2"-2 
3-2 
0,-2. 

Rijswijk·.5.::Leris .5 ·· 9-3 V:V.P,4~Lens 5 
R.K.A.V.V.6-Lens 6 2-1 Westerkwartier 6-Le;ns 6 1-3 

Vios 9-Lens 8 0-0 Lens 7-G.D.1L6 · ·-- z..:1 · 
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Rijswijk 8-Lerrs 9 

Pupillen: 
Lens Pl-Rava P1 
Lens P2-H.D.V. P1 · 
Zwart Blauw ?1-Lens P3 
Lens P4-G-.D.S. P4 
Velo P3-Lens P,5 
Lens P6-DuindorpSV P3 
Loosduinen P2-Lens P7 

• 

0-2 

.1-1 
0-1 
0-4 
2-0 
.5-0 
3-3 
1-0 

Lens-10-Celeritas 11 
ADO Komb. -Lens 11 
Rava 9-Lens 11 

·LenD 12-Celeritas 14 
H.P.S.V.3-Lens 13 

------ ·------
A.D.o:-Lens 11. 

3-0 
1-4 
0-4 
3~3 
3-2 

Ons elfde elftal viel zondag d'e eer te beurt als voorwed-
- strijd bij A .D .O. ~G. V .il. V .. de Lenskleuren hoog te mogen 

houden tegen een sterke A.D.0.-kombinatie. En het moet 
worden.gezegd, dat onze jongens zich van deze opgave 
uitstekend hebben gekweten. Het werd een wedstrijd_,waarin 
iedereen zich volledig gaf en waarbij heel goed voetbal. 
werd vertoond. Lens was gedurende de hele wedstrijd wat 
sterker eri vooral gevaarlijker dan de kleine "profjes"; 

. doordat er sneller werd gespeeld en geschoten. 
Uit een van de·velG goed genomen corners-sèoorde Gerard 
v.d.Velde het ópeningsdoelpunt, maar een hapering in de . 

. achterhoede betekende 1-1. Goed doorzetten.van Jos Dis- . 
seldorp leverde weer een voorsprong op., De twee met pracht
ige afstandsschoten door Trimo gescoorde .do0lpunten en een 
schitterende safe van keeper Peter de Haan ontlokten ap-
plaus aan de inmiddels volle tribunes. · · 
Maar öok de niet genoemde.spelers mogen stuk voor stuk 
tevreden zijn. ,Us' het elftal op deze wij,ile doorgaat, ook 
met trainen·, dan mogen_ we er veel van verwachten. 
PROGRi'dViil,/, SENIO~EN VOOR ZONDl,G, 27 M,\/iRT 1966. 

2.30 u.O .• D.B.1-Lens L 1Ubardastraat 
·Lens 2 -vrij 

2;-- u,Lens 3-Quick 4 
12·; .:__ "u. Wippolder 3-'-Lens 4 
12. -- u •. Texas 3-Lens .5 __ 

'veld 1,Geb.1,Lok.6/4 

12;-'--
14;30 
12;·.:_ 
1 3.1.5 

- · ---Zuidplantsoen (bez .Nassaulaan) 
Bul!rtweg t / o "Duin- ( Delft ) 
horst" W1naar. : 

u.Lens 6.:.zwart · Blauw 3-
u;Lens 7-C .W .P ,3 ·- · 
u,Lens ·S-Schevenirigen 
u,Lens 9-V.C.S.9" 

Veld 1,Geb;1,Lok,.5/3'' 
Veld 2;Geb.1,Lok • .5/3 

8 .. Veld 2,!Seb.1 ;Lok.6/4 
Veld 2, Geb·. 2, Lok • .5/3 

DE OPSTELLINGEN: 
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Lens 1-t R,de Waart,H.Dietz,.J.,y,,_D,ijk,H,Smitskam,G.Kem

perman,M.v.Zilfl'lout,H,Hàkèt;R.Wachman,W;Vender

bos,W.Verheul,G~Verhaar,Rés;:J,Botter,H&Roo

duyn,G.Halleen.Leider:Dhr.H.Houkes,Samenkomst: 

1 uur Klubgebouw. · 

Lens 3: · A. v ,Egmond, W. Verbarendse, H.Mesker, R.Roodbol, H, 

Kemp er, 1.R~~men, P. C .Rebel, W .Sto?vé 1 J. v. KlEiJèf, · ·. 

D ,Groenendi Jk, N .Draboe. Re s. :J .Witting ( 2xl •. 

Leider:Dhr.Riemen Sr,Samenkomst:1 u.Klubgebouw. 

Lens 4: Th.Suykèrbuyk,L.Hanssen,J,Meier,N.de Gruyter, 

B.Steyn,J,Verhaar,F.Burghóuwt,P,Burghouwt,F, 

. Wubben, C. Peeters, H. Jacobs.~ :M.Davis .Samen-

komst: 10.45 uur Klubgebouw; · . 

Lens 5: M.Snykerbuyk,Th.v.Domburg,C,Veldiri.k,J.v.Bussel, 

H. Ub ben, J; Riemen, J .W:i,tting- ( 2x), 1; Janssen, H, 

de Sterke,l\.,v;d;Meyden,A.v·.d.Beek.Res, :J.de Boer. 

Lens 6: A.Veroarendse,J.Brochard,C.Nieuwenhuizen,M.Heer

schop, F. v. Dijk, F. Veèlbehr, R. Schlüter, J., Drost,. . . 

W. Ei jkelhof, G. J ehee, J. Vèldink. Res. : J. Guli_kers ( 2x) • 

Lens 7: P;Schulten,G.v.Bijrten,D.Taat,fl.Klein Brételer,J. 

v. Dissel, A .N?wee jN ,de Bo~r, W .Veelbehr, J .~ul.ikers 

(2:,i;:) ,W.Eggers(2x ,R.Gelauff.Res. :A.v,Sch1.e (2x). 

Lens 8: • J .Frijters, J. v. Westing; H ;Naasteµád, f,. Krol, F ,Bier- -

hof,A.Hoppenbrouwers 1A.v.Luxemburg,C'.Kras 1R.Wüs-:

tefeld, M. Ooms ,A.v. Duin. Res. :W. v .d .Laan ( 2x J. 

Lens 9: f..Blok!H,v.Wèlzen 1A.Poels,H,Lüling,~.Löwenst~in, 

L.Keet ·,W, v:. d .Laan\ 2x), A .Buys, J, Jehee, A. v, Sch1.e 

(2x), J .Groene veld. Res, :W .Eggers ( 2x), · 

VOORLOPIG PROGRfiMJIIL\ SENIOREN VOOR ZONDAG, 3 itPRIL 19 66. 
2:-- u;Lens 1-H.v.Holland l 12,-- u.Wassenaar 6-Lens 6 

12,--·u.Lens 2-Vredenburch 2 · ·1ens 7 - · -vrij 

· · · ·Lens 3-vrij·. 12;-- u,Lens 8-VUC 12 . 

14;30 u;Lens 4'--G.~.s.3 -13,15 u,Lens 9-D,H,L,10 ·· 

14,30 u.D.H.B.2-Lens S · 
VARiil. 

- Het begint er hoe langer hoe meer naar uit te zien,.dat 

Lens in het klubgeöouw beter een eigen ziekenhuisje kan 

gaan exploiteren in plaats van !il:è kinder-creche. Nu weer 

·· is Wim Burghouwt het·· slachtoffer, .Hij is r'net .. een gebr:o

ken schouder iri ·het . ziekenhui-s ·opgenomen. Beterschap, 

Wim, de zomer komt er aan; 
- Utopia heeft zich'wedèrom van zijn beste· zijde laten 

zien.Nu de World-cup is gestolen, hebben zij spontaan hun 

eigen trofee als inzet aangeboden.Kwestie van niveau-! 
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. SPORTTOTO. 

De nieuwe registratiekaarten voor het komende. seizoen 
zijri inmiddels -1.1itgekomen. Ditmaal zijn z·e groenkleu

. rig, Door nu reeds deze kaárt in te vullen bent U er 
zeker van de eerste ronde op 14 augustus (zeer waar
schijnlijk) mede te kunnen spelen. Leden maakt thans 

. nieuwe toto-leden, want op deze nie1.1we. k?-art kunt U 
· ook ·aan. al_le r'onden meedoen, die voor het lopende. sei
zoen nog zullen w.orden uitgeschreven, • . 
Sluiting van het toto-seizoen op 18 juni a.s. Met Pa
sen een extra interessant.é dubbele pool·, Mededelingen 
hîerover volgen: nog. · Toto-Sekretariàat. 
PROGRMVJil/iA I S JUNIC'REN EN PUPILLEN. -~================================ 
.PROGRflr/Jlï'TJ\ JUNIOREN VOOR ZONDAG 27 "MM,RT 1966, 
12:-- u:; Lens ~-Blauw Zwart 1 · G,2,L,6/4,V,3 
12;-- u; f,.D,0.3-Lens 2 ,. Zuiderpark 
12;..:- .u. O.D.B.2-Lens 3 · 1\.lbardastraat 

i:45 u. S;V.H.1-Lens s· Erasmusweg 
1.45 u. Lens 10~Westerkwartier G,2,L,6/4,V,3 

DE OPSTELLINGEN: 
Lens 1: wordt na de training"sámengest~ld.Res.:R.Fort-

man ( 2x) .• L_eider :Dhr .A. v .Gastel. - · 
Lens 2: wordt ná .de training samengest.eld.Res. :H.Suy

'kerbuyk .• Leid er : Dhr. P. Epskamp; Samenkomst : 11 • 4 .5 
uur ingang ADO-terrein. 

Lens 3: C.Vervàart (2x).,J .v.d. Zalm,R.Frits,G,IJseörands, 
f, ,Duym; J ;Middeldorp.,R. v.,Akker, H,Crama, G. v ,d. 
Togt,Jll;v.Niel,.~;de Brouwer;Res; :H.Verbärendse 
(2x),J.v;Dissel,Leider:Dhr,J.v,d,Kle:i:j,Samen
komst:11,30 uur Haagweg hoek·T~orbeckèlaan; · 

Lens. 8: C .Groen, R; Jac.obson,A. Jehee, P. v ;Dijk, J .Blok, G, · 
Stevens;B.Epskamp,R.v.Wassem,F.v.d.Berg,H.West
hof ,B .v ,d:Sprong ( 2x). Res. :G .Dui vesteyn( 2x) ,Leider: 
Dnr.J.Smit,Samenkomst:1.15 u:ingang Lenstèrrein. 

Lens 1 o :P .de Haan ( 2x), /l. Tinnenbroek,F ;v .Baggum, P ,de 
Vri~s,L,de Jèmgh(2x) lL,Huis,E.v,Bronckhorst(2x), 
H. v. Hulst, T ,Hoek ( 2xJ, H.,Eggers ,L. v .d, Velde ( 2x). 
Res,: M,de Wit.Leider:Dhr,P.Huis. . . 

PROGRi\lVIMil JUNIOREN VOOR ZATERDAG 26 MAART 19 66. 
3;45 u;H .B :s . .5-Lens 4 Hóutrû.st · · 
3;45 u;Lens 5-Quick Steps 6 ·G.1,L,.5/3,V,1 

-3;4.5 u;Quick Steps 7-Lens 6 Nijkerklaan 
3,45 u,G.D.:,.6-Lens 7 Ockenburgh 
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Lens 1 0- ZIE ZOND,\G 
3;45 u,Vredenburch10-Lens 11 van Vrédenburchweg 
3;45 u.Lens,12-R.V.G.13.. 'G.2,L.-5/3,V,2· 
2;30 u.de-f,delaars 2-Lens 13 Terr·.-Lens:G.1,L.4/6,V.1 •. 
2.30 u.Lens 14-Quick'îb' G,2,L..6/4,V;2 

' 

DE OPSTELLINGEN: . . . 

Lens 4: H. Verbarendse ( 2:iç),, f., de .Winter, P. Brernrn!';r_, J,:l:!o+ t_, J, ... 
Schutte, J. Janssen, J .Kaandorp, C. Vervaar_t. (?x), C ,Roo
duyn, F. Herremans, R.Blok. ,"tes. :C .Blok, R. Wïlmot .Lei- .. 
der!Dhr.Herremans.Samenkomst:3,30 uur o_p het H.B.S;-

. Lens 5: W. Kouwenhoven,r/j, v .• Veen,R .Fortman, D .HoJt\(terrein. 
N, N. , R. v.cl_.Mµll, T. Hop, P. de. J origh, E. J;lakkers, 1,. Jans
sen, W. Keetman, Res. :R.v.Boheemen,J,Colpa,H.Verheugd. 
Leider:Dhr.J,Borsboom. • . . 

Lens 6: R. v .Berlo, J; Schouw; H. Overbeek, P. v. d, ;,ar, T., Heer schop, 
Th. Hoefnagel, N.N. ,.J. Webbers) J. de Jongh, J .Fretz, 
H.Bijsterveld. Res. -:K. v, Velzen,_B. Kool. Leider: Dhr. H. 
Dietz. Samenkomst: 3., 30 u. ingang Quick Steps;-terrein. 

Lens 7: H.Egberts,G.Duivesteyn( 2x) ,H.Stevens,B.Lustenhouwer, 
• • f.",v.Essen,:,.Bilderbeek,B,Hoogeveen,R.v,Wassem(2x) ,' •. 

Th.Janssen,G-.de Hoqgd,C.Grimbergen.Res. :B.v.d. 
Sprong ( 2x) ., ,',. Hambrook, Leid er :Dhr. A1 Blok. Samenkomst: 
3,- uur ingang Lens-terrein. · · · 

Lens 1 0: ZIE ZOND,\G. . .. 
Lens 1·1 :P,de .Haas (2x) ,L.Egberts,?,Heerema,C.Schrover,R. 

Hoefnagel, F ,Raaff, G. v.d. Velde ,F .Cobbên, T. Resodi- · 
·· hardjo,J.Disseldorp,H.Lieffering,Res,:H.de· Jong,L. 

· · de Jongh ( 2x) .Leider:Dhr.I,.v.Gastel.Samenkoinst: · · .. 
·3,-, uur Hengelol2.ah hoek Loev~steinlaan. 

Lens 1 :2 :P.r,;iltenburg; f" v., d~I,;.ey ,B. de Vrie s.,E. v. Bronckhorst; 
( 2:i.), f,. Bouchierl A .Fei_tz, C. Schal~roe?k., P .Hop 1 G. Ver
vaart, T. Hoek( 2x , P.Manders ,Res •. L. v.d. Velde\ 2x). 
Leid er :Dhr. G. v-.d. Velde. . 

Lens 13:R.Bos,H.v.Berlo,H.,Bogisch,J.Keetman,F,de. Kleyn,c: 
v·,Deelen, W .Englebert, H. v. Domburg, P ,Klein Breteler, 
R·.-de Wolf, P .v. Doeveren .Res. :G. Vredeveld .Leid er: 
Dhr.J.v,d.Knaap. · • . . . .. . . . . . 

· Lens 14 :E. v. d .Broek, R, v. d.Meer, P. v .• Domburg, J. flsselman,H. · 
Dankers, N ,de Vrie.s, F;Klink ;E .de Groot, H. Rient jes, 

· P·.F ,de Haan,J .de Vries;Res. :R.Peters,R.K.F .Straat
' man,Leider-:Dhr.J,de Hilster, · 

PROGR:,I,JiV'A ?UPTLLE~J VOCil ZATERDAG 26 M,;,",RT 1966. 
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1;45 u.de Flamingo's P1-Lens P1 Schaapweg 
.1;45 u;Loosduinen P1-Lens P2 Monstèrseweg · 
1;45 u;Lens P4-V.y.];'. P3. . . G.1,L.5/3,V.1. 
1;-- u;D.H.B.R..K;P2-Lens;l;' 5 ·Oçkenburgh 
1 ;45 u;Veio P 4-L.ens,"P· 6 ·.---:·· Harry Hoekstr. ,Wateringen. 
1 ;45 u;Lèiis P7::'.GJ);Ir.· ·p--6'" ·· · ··--G;·2;L;5/3;v.2 · - -
3.-- u.Len.s P Komb.A-Lens Komb.B G.2,L.5/6,V.3. 
DE OPSTELLINGEN : · . . . _ _ .. . .. 
Lens P :1: Th.B.ooms,F.Di.sseldprp,N,N.,L.Cazander,C.Bloks,C. 
• Stapel°, G. Tr.ommë1'~11, B ._!Çlé:i,n Bretel er, P. Verheesén, 

· ·. 'I'. Jungschläger, N .N;-~KêS:':J, v. Rijn, Th. v ;Rijn, F .Vee
. ren .Leider :Dhr. W. Stapel .Samenkomst:~:. 1 o uur Hen.:; ... 

. · ge;Lolaan. hoek Loeve,steiµ;J..aan,. ·-
Lens P 2: F; Teunis sen, C. Blom, H. v ;pam·; R. Woµters; P .Heynen, 

- · J. ll. d. Ende.., H._. Pechler, J-[. Rimmelzyra?,n, T; d~· Winter, 
t G. Col pa, R. v . .d. !forst. Re.s. _:J'l..J{ooke. Leid er :Dhr .-G. · --·
. K~_p_~rman.Samenkómclt :,1.-:- uu;t' ingang Len,sterrein. 

Lens p. 4: · ;\. Casteniniller,Jvi.D.elsas"sëi', H. Janmaat, P ,de Wolf, · 
C :Lustenhouwer ,;F. Wouters ,B; Höe.fnagèl-,R. Goedhuys, 

. R.Straatraan ~R. Asselr1an, G. v. 1\rdenné, Res. :W. v.d; ...... . 
Ham,, f) ... lîa vest eyn. Leid er : Dhr. J. Smit • ~ · 

Lens. P 5.::,E,;v. Os ,N"Janséi~!l,.L,iP-orst, H. v •. d ._Steen, H. Straver, 
C.v.Bergen Henegouwen,H.Zwanenburg,P.Ve:rschoor, 
L.Verspaandonk,R.de Vroege,C.Bakker.Res::R. · 

. Meersho.ek.Le.ide.r :Br. Theoticus. Samenkomst: f2·;:30 
t.ur Lef,rn·r.- hoek Haagweg. . _ . . 

Lens- P 6: word't,.§.{l_l)lengesteld .1.1.:Lt.:J,.Post,R.v.Nunspeet,C. 
y. d ., Jioeven Wij sar.d·, P. B.erkela,?,r, G. Engl eb ert, J. 
Kouwenhoven, E, Versëho·or, C .·Ernst, E .réacço,A. 

. , 
Janssen ,.P.W. Steffen. Res. ;_E ;_v. Deel,en. Leider:'" 
Dhr •. G; Hall een. Samenkomst,: 1 • --: uur ingaqg Lens:.., .... 

· terr,ein.. : . . . . . .. , . · . . .. · .. 
Le.ins P 7: wordt samengéï:iteld,uit:H.v._A!'jdel,W.de Hilster, 

P .Koper, li. v ,Maris; J ,r,rey~r::i, G .Sêhneider, F •. 
Snoeyer.s,.R. de: .Vr:i,es, C; v. Hulst, H. Cóonians ,ï,; Hil- -

·. , .. : __ clerink.Res, :E,Eees:j,nk.Leider:Dhr.C.Kras: 
Lens Comb .A en Coïiib.B: worden samel")gesteld _uit: 

· B ,de .Haas, L. v. cl .r1eer, C. f,bspéJel, P. v.d. Steen, Th. v.d. 
· . !,ardweg,,J ,Hel VE;nste:m, G .v .d .ilarqweg;G;Blolès, .. · - · 
. ~- Bom, J. v.d. Bui;:é\1? J.J .de· Hil~t;er ,F. Jonk~r 1 J .Koper, 

;, • Kleywegt, G. Lelieveld, R,I,ucka, J\. Ree sinR:, J. v. 
Rossum, P, v·. Wijk-,G.;v. Noor-t, J .Keetman,.Le:Lder :_ 
Dhr;G,B'v.d.Steen. ... 
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A TTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN ! 

,\FSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7.30 uur aan,dhr.f"v~n 
Gastel, Tomatenstraat 166; tel.33.99.00 

(telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur). 
J\JIET-O;'KOl'JEN: Wegens niet-opkomen in het afgelopen wee·k...:· ·· 

einde wordt [, .Hambrook tweemaal als reserve 
opgesteld. 

M,'.TEl-l.IJ,;;LUITGIFTE: Dhr, J, v.d. Kley. 
--==-----===-==--=====--================================~== 
V,',N DOEL TOT DOEL (Senioren) • 
Lens 1: wist hekkesluiter Te Werve een punt af te snoepen. 

Het werd evenals vorige week_0-0. De achterhoede 
bleek het beste deel van het elftal. De middenlinie,hoewel 
ijverig, maakte te veel de fout·~•de· bal te brengen". In 
de voorhoede wordt nog steeds een schutter gezocht. De ge~. 
ringe stootkracht vond onder meer zijn oorzaak in het ver
tragende.spel van de rechtsbuiten en de slechte interpre
tatie van het 4-2-4 systeem: men opereerde regelmatig met 
;;leèht s drie aanvallers. , 
P.S. Zou Hans Rooduyn ons kunnen zeggen, of het waar is, 
dat hij,na zondagmorgen om 10 uur te hebben afgeschreven, 
toch niet· zo ziek bleek te zijn, dat hij wel naar Ji.DO-
G • V.;, . V. kon gaan ? · 

.Lens 2: leed een nederlaag tegen Westerkwartier, dat door 
Vrouwe Fortuna wel zeer vertroeteld werd (5 maal 

trof de Lens-voorhoedè het houtwerk). W,K. nam de leiding, 
nadat de bal na een ~lechte uittrap van de keeper tegen 
de touwen werd. geknald. Het was verder een gelijkopgaande 
strijd. Na rust voerde W.K. haar voorsprong op tot 3-0, 
waarna Lens tegenscoorde. 
Lens 4: won wederom met grote ei jfers, al zag het daar aan-

vankelijk niet naar uit, De ruststand was 2-1. Na 
de rust werden d~ zaken beter aangepakt. Oranjeplein werd 
volledig onder de voet gelopen. Het werd 8-2. Frans Wubben 
narr. 5 doelpunten voor zijn re.kening. 
Lens 5: krijgt de pechprijs van de week. Beide backs schre-

ven af en als invallers kreeg men 2 buitenspelers 
toegewezen; twee spelers kwamen niet opdagen (hoe sportief); 
Wim Burghouw:b moest met een gebroken schouder naar het 
ziekenhuis worden ver;voerd en tot overmaat van ramp werd 
een·speler om inbegrijpelijke 'redenen uit het veld gezon
den. Hulde aan de 9 zwoegers, die voor de onmogelijke taak 
stonden een nederlaag te ontlopen, · 
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Lens 6:moest•in een harde wedstrijd de punten aan R.K. 
,'\..V.V. laten. Voor rust scoord.en.beide teams een ma!ll. 
De harde ·werkers moesten, evenwel na de" rÜst; è.en tégènpunt 
toestaan, z.odat de overwinning ook ditmaal een· "Utopie" 
Lens 8: moest voor. het eerst in dit-seizoen on- (bleek. 
volledig aantreden. De eerste 20 _minuten werd-VIOS met 9 
man bestreden. Daarna kwamen 2 junioren de gele·deren -ver- -
sterken. Beide teams kwamen niet· tot scoren. 
Lens 9: wist op Rijswijk twee punten·_ t.e veroveren. Door;. 
doelpunten van Keet en Vee'lbehr nani L'ens een ·2-0 voor--· 
sprong.Na de thee wisten onze mannen _met kunst en vl;ieg-'- · 
werk het doel schoon te houden, waarmee de ·overwinning, ... --- . 
veilig werd gesteld.___________ : 

VAN DOEL Tor DOEL (Junioren). 
Lens 4: trok al direkt in oorlogssterkte ten aanval .tegen 

Die·Haghe, dit in tegenstelling met de vorige 
wedstrijdèn.Het eerste doelpunt werd zeer handig gemaakt 
door Blok,gevolgd door een doelpunt van C.Vervaart.De eer
ste helft deed weldadig aan onder het voorjaarszonnetje. 
Na rust klopte het niet meer zo geweldig, de vermoeidheid 
deed zich.gelden en·de heren deden het derhalve wat kalmer 
aan.F.Herremans was de maker van hetr'derde doelpunt.Die 
Haghe kwam tegen het goed draaiende Lensteam net 1 doel
punt tekort. 
Lens 7: wist in een gelijkopgaande wedstrijd de punten al
lebei op ·te eisen van G .D .A .Na 10 min;schoot Jansen Lens · · 
naar 1-0.Even later was hét alweer gelijk door een foutje 
van de overigens goed keepende Egberts.Na rust speelde Lens 
iet:s ;feller,wat kort voor tijd resultaat had,toen v.Wassem 
kans zag de keeper te verschalken.Een verdiende,overwinning 
Lens 1 O :heeft met hard werken een verdiende overwinning be
haald op Celeritas,J<Ie· aèhterhoede deed het· uitstekend, in-.·: 
cluis keeper Egberts.Driekwart van de wedst·rijd was Léns"ifi 
de mèerderheid.Ruststand 1-0.Eindstand 3-0,Vermeldenswaard 
zijn de uitstekende corners van Leo v.d.Velde,die de Cele,
ritasverdediging herhaaldelijk in p-root paniek brachten ... ·. 
Lens .5: speelde tegen V. V .P. een uit stekende wedstri·jd en 
won verdiend met 2-0.Er_werden vele kansen en een penalty 
gemist,dat vond z:ij"ln oorzaak ongetwijfeld in het· af en toe 
té haastige sp(=l. · 
VAN DOEL TOT DOEL (Pupillen). Lens 1: heeft in een niet 
zo best gespeelde wedstrijd toch nog zijn eerste neder
Liag weten te· ontgaan.De uits:J.:ag 1-1 (ruststand· 0-0) geeft d 
vJrhouding juist weer. · 

> 



DE LENS REVUE. 
· Weekb1aç1· van de R;K, V ;V·:·l'Lenig en Snel"· 

· Onder rédaktie· van :G. Halieen (Korr':f,mandel,st·raat 103, tel. 
_36.11.60), . 

. . F. v, Dijk· en C; Nieuwenhi:lizen. · 
----------:-----------=-----=-------=-=--==· ==-===========-=-

. 39ste Jaargang No.28 30 !)lB.art 1966 

. .. . , Len's' Zakage~cia. . • . : ·. . . . '. . -- = = 

Wo: 30 mrt: Senioren-, Junioren:-. ~!1 _P;up;Lllentrairüng·. 

Do·: 3.1 mrt:. Juniorentraining._.: . . . , . . 

, Vr: . 1 apr: Seniorentraining. FILM NEDERL,'.,ND-DUITSL:,ND ! ! ! 

Za: 2,. apr: Jun: 4 t /m 7, 1 O ,1, 11 , 1 2: 14; Pup: 1 · t /m- 7, 
Zo: 3 apr: Sen. 1,2,4,5,6,ö en 9, Jun. 1.,2,} en 8. 

Ma: 4 apr: Klubavond-Klaver jasdri ve.; Juniorentraining, 

Di: 5 apr.: Juniorentraining. 
Wo: 6 apr: Senioren-, Junioren- en_ Pupillentraining. 

TELE-LenS, 

Het· Bra.ziliaanse voetba1elftal zal tijdens zi"jn verblijf'in 

Erige·land, waar dit jaar de wereldkampioenschappen worden , 

gehouden, kunnen rekenen op de steuh van ·enige psychiaters. 

Dit is een ietwat overdreven· voorbeeld van het belang,dat 

men tegenwoordig hecht aan de psychologische begeleiding 

van sportmensen. Dat is ook·wel eens anders geweest. Wij 

kennen reeds tientallen jaren het verschijnsel van de mys

terieuse krachtep · in de sport, waarover Joris van der Berg 

in 1941 al een ;Lijvig boekwerk schreef. Maar de wetenschap 

trok_ zich daar.al die jaren geen snars van aan. Zij heeft 

nooit'een verklaring gez0cht voor het vreemde gedrag van 

sommige sportlieden, . . .. 

Zo wa13 er in.Nederland indertijd een zeer talentvol. wiel

.. renner. Dè. ploegmaten noemden hem Pietje Inkt·, want- hij 

· .. kwam tot z'n beste prestaties als hij eerst een vulpen had 

. ,laten leeglopen, lie_fst op een witte blouse, maar als het 

_ ,nièt ander:, kon wa:, de gele trui ook goed. Dezè jongen 

·:,tatlt in 1 28 aan de· voet van d_e Aubisque, hij·i:, tweede in 

... het algemeen kla:,:,ement. Er i:, een dokter; een verband-

. kistje, leukoplast., tran:,fu:,iebloed, veiligheid:,:,pelden, 

maar geen inkt. Pietje heeft het nog tot haiverwege:·.de top 

.gehaald, toen lazerde hij van z'n fiets·en gaf op, 

Kijk, Piet z'n draina was niet gebeurd al:, _Piet in die jaren 

behoorlijk p:,ychologisch was·begeleid, Men-zag sport toen 

nog helemaal in het fysieke vlak; als die jongens hun dijen 

maar in orde waren en verder werd er niet naar omgekeken, 
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Toch heeft·een sportsman ook een ziel, dat zie je nou 
aan Pietje, en de laatste jaren heeft men daar ook meer 

· begrip voor.. De hooggeleerde heren, .die al dromend we-
-· tenschappelijke luchtkastelen bouwden en daarbij geen 

aandacht hadden voor de grote volksmassa's, die aan 
sport deden, ·zijn nu kennelijk ontwaakt. Ze .begrijpen_ 
steeds beter, dat sportmensen d'r niet komén met een ge-
zond lijf alléén; · · · · · _ · 
Neem nou die ••.•••••• ik zal z'n naam niet. r,oemen, ik 
zal zelfs niet zeggen in welke klub hij speelde, die 
kwam pas tot zijn hoogste kunnen als hij, vlak voor dè. 
wedstrijd begon, eerst een pak op z'n blote billen kreeg. 
Die jongen durfde daar niet voor uit te komen (neem het 
hem eens kwalijk) en elke keer was het na afloop huilen 
geblazen. Niet -omdat hij had verlor,en, maar pmdat hij . 
niet ge slagen was1 · .. 
Zo zit de sportgeschiedenis yol kleine tragedies, die 
eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Dat komt ook 

•-ç-mdat wè iets gauw gek vinden. We vinden h_et ·gek· als een 
keeper een aapje in· zijn doel hangt als mas_cotte. We 
vinden het gek als een speler het leuk vindt 0m tijdens 
de wedstrijd even langs de kant z 1 n voetbalschoenen te 
verruilen voor een pr.ar damesschoenen, teneinde daar e
ven op rond te stappen. Maar-we vinden'het niet gek als 
een speler even langs de kant moet vanwege krainp in z'n 
kuit. In dat laatste·geval staat er altijd wel een trai
ner of masseur klaar. Waarom staat er in het eerste ge
val geen psychiater gereed .met een paar pumps? 
Er is no veel te doen in de nederlandse .s ort 
Uitslagen van 2 en ·27 maart "19 • 
Senioren: .Junioren.: 
o .• D. B .1 -Lens 1 0-0 Lens 1-Bl. Zwart 1 
Lens 3-Quick"4• 0-1 H.B.S.5-Lens 4 
Lens 6-Zw• Bl.3 1-5 Lens 5-Q .• Steps 6 
Lens 7-C.W.P-,3 7-7 Q .• Steps 7-Lens 6 · 
Lens 8-Scheveningen 8 0-3 a..:D.A.6-Len_s 7 
Lens 9-V.C.S.9 1-1 S.V.H.1-Lens 8 

0-6 
1-0 

_ 2-1 
- 0-2 
- 0-4 

Pupillen: 
Vredenburch 10-Lens 11 
Lens 12-R. V .C.13 

5-1 
2-2 

··.1-2 
"" · -0-3 

; ' -9-0 
Flamingo-, s "1-Lens 1 
Loosduinen 1-Lens 2 
D.H.B.R.K.2-Lens 3 
Velo 4-Lens 6 

2-2 Adel~ars 2-Lens 1 3: _ 
2-4 Lens 14-Quick ~6 -

.2-0 . '_ 
1-1 

====· .-::::;·========================--===============-=========== 
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INSTRUKTIE-FILM NEDERLi,ND-DUITSL:lND ·• '; 
.Met t.oelichting .Y.an. -HANS KR;~A:Y.' 

Yo~r a. s·. \rri jdaga vohd· hê eft L'en.'s ,be slag· kunnen leggen op 

de film van ,de w.edstrï jd Nederland-Duitsland. Oe bekende 

Feyenoord-crack Hans Kraay. zal d'eze instrukti'e_-film van 

k9mmentaar voorzien. Hierbij zal voornamelijk aandacht wor

den besteed 9-an.de toepassing van het :l--?-4-systeem, waar

van- Hans Kraay_ een fervent tegenstander is. Een mening o

verigens, waar· e·en · deel van· de redaktie- volkomen achter 

staat, Aanvang 9 uur. Wij verzoeken_ U tijdig aànwezig te 

zijn i.v:m'. de,lengte van de film. 
Onze dank gaat reeds bij voorbaat uit naar onze sekretaris, 

de heer v/d Boogaàrdt voór het ter beschikking stellen van 

de f:i,lm-apparatuur en naar'de Nederlandse'Sport Federatie, 

die deze instruktiefilm beschikbaar steldè. 

KLJ\ VEB,J;',S-DRIVE, . . . 

De voorlaatste ronde bracht al~ winnaars de heren Hoppen

brouwe.rs en.Mesker. Op de tweede plaats legden .de.J,iiren -

v/d· Steen en ·Peeters beslag. De derde prijs was voor de 

dames v.Doorn en Francke. . 
A.s. maandag volgt de laatste ronde, waarna de paasbeste

~rijzen zullen worden uitgereikt. Daar w~chten we dan.Qp. 

;RCGRXMMIL3ENIOREN VOOR ZONDAG 3 APRIL 1966. . ' .· ·-··. 

2,-- u,Lens 1-Hoek v.Holland·1' VeÏd 1,Qeb.1,Lok.6/4 .. · . 

12 • .::- u,Lens 2-Vredenbu:rch 2 ' Veld 1,Geb,1,Lok • .5/3 

Lens 3-vrij · 

2.30 U:;Lens 4-G.D.S.3 . . . Veld 2,Geb •. 1,Lok • .5/3 -. 

2; 30 · ,:j,;D .H .B. 2-Lens .5 Sportpark Groenendaal, Buurtweg, 

12,-- 'U:.Wassënaar 6-Lens 6 Charlottestraat (W•naar 

. . ( Kerkehout) Wassenaar 

Lens 7.-vrij. . , 
12;-- u.Lens 8-V.U.C.12 . 

· 1.~.5 u.Lens 9-D.H.L.10 
DE OPSTELLINGEN:.. . .. 

Veld 2,Geb,1,Lok.6/4. 
Veld 2 ,Geb .2 ,Lok • .5/3 

Lens 1: R.de Waart,H.Dietz,J.v;Dijl<,H.Smitskam,G.Kempermàn, 

M. v •. Zilfhout, G. Verhaar, W. Venderbos, H. Haket, W. Ver

heul, R.Wachman.Res :G. Halleen( 2x), L .Riemen. Leider: 

Dhr.H.Houkes.Samenkomst: 1.- u.Klubgebouw. 

Lens 2: G. Halle en ( 2x) ,R. Blok, R. Roodbol, H.Mesker, J. v.d •. 

Knaa,p, J. Botter, W ,Stoové ,G ,Looyestein,F .Burghouwt, 

W. v ;Eyden, J ,Ras •. Res, :,\. v .Egmond, W. Verbarend:'le_,, . 

, . . Leider:Dhr,L.te Mey,Samenkomst :11,- u,Klubgebouw, 

Lens· 4: Th.Suykerbuyk,L.Hanssen, J .Meier,N.de Gruyter,B. · 
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Steyn, J. Vérhaar,M,Davis ,P .Burghöuwt ,F .Wubben,C. 
Peeters ,H. Jacobs.~:? .C .Rebel. . . · ... · · 

Lens 5.: M.Suyk.erbû.yk, Th. v .Domburg, C. Veldink, J, v. Bussel, 
H. Uböen, J.Riemer'l, J. Witting,1. JanssenfH ,de Ster:
ké.,1L:v .d .• Bèek,W. Burghouwt .Res ,.:D .Groenendi jk, 
J~v.Dissel. · · . . 

Lens 6: :t. Verbarendse, J ,Brochard ,C .Nieuwenhuize,n.,M.Heer
schop,; F. v, Dijk ,F. Veelbehr, R ,Schlüter, J .Drost; 
W;Eykelhof,G.Jehee,J,Veldink.Res. :H.v.Welzen, 
R;Gelauff. · · · · · 

Le·ns 8: J;Frijters, J.Bom, H .Náastepad., A.Krol, J. v. Westing, 
f,.Hoppenbrouwers,A.v.,Luxemburg, R.. Wüsteféld, J. 
Jager ,M. Ooms,,-.; v /Duin .Res. :W. v.d. Laan, C4 Kras; 
Lèider:Dnr:H.v.Westing. 

Lens 9: T,;Blok,G. v .Bijnen, ,LPoels, L:Keet ,E .Löwenstein, 
/, ,Buys, W. Veel be hr, A.Nowee ,_N .de Boer, J ,Gulikers, 

' 
. J .• Groeneveld.Res. :D.v .• Lieshout,F.Bierhof,Z. 
Jansen. · · 

l,FSCHRIJVINGEN: tot uiterlijk vrijdagavond 9 • ...:- uur 
· . . bij dhr.H.Houkes,2e Schuytstraat 60, 

tel~~2.47;21. . 

' 

VOORLOPIG PROGRAMMI, SENIOREN VOOR Z,\TERD,\G 9 !,PRIL 1966. . . ======== 
2,-- uur Lens 3-Velo 3 

~ .. Veld 1 ;Geb .1 ,Lok. 6/4 · 

Willen de spelers, die op die middag niet kunnen spe
len, ditctijdig laten weten. 

VOORLOPIG Pffi GRMl',M,\ SENIOREN VOOR Mf;J,NDi,G ( 2e ·Paasdag) 
· · . . . . . . 11 ,\PRIL 1 9 6 6. · · 

2:-- u;Lens 1-Scheveningen 1 Lens 6.:.voorlopig vrij 
12:-- u;Lens 2-Paraat 2. 1.:-- u;B.T.C:4-Lens 7 

2 :-- u;Lens. 3..'.vros 3 1 ; 15 u;.Schev. 8-Lens 8 
12:-- u.Lens 4-0.D.B.4· 2.30 u.Adelàars 6-Lens 9 
12.-- u.Gr.Will.II Vac 4-Lens . 
VAN DOEL TOT DOEL SENIODEN •. 
·Lens 1: :;,peeldè voor de derde maal in .successie met 0-0 · 

·gelijk. Ditl)laal_tegen koploper O.D.B. ·Onze zeer 
hechte defensie bleef ondanks de stónil en de vele aan
vallen van de.tegenstander óvèreind.-öp enkele ~pelers 
nà bleef het elftal tot het laatste' fluitsignaal van de 
scheidsrechter strijden en dat ··zien we· altijd zo graag. 
Lens 3: moest met 9-1 de punt'en aan .Quick laten. In de 

eerste helft had Quick een J.icht overwicht ,maar 
1·:ist dit niet in doelpunten uit te drukken.Na de rust 



. ' ...,,,.----_ ·. " _- ..,..... - . ,r---,,.•~ - -~. 

--282- . ' 
wa1·en de rollen O!rrged\•àaid,l:{et _Ïukt~,. ~9Î, Leris niet om ·te 

scoren.Een dubieusé strafsc)1op,le:v:e;rde Quick tenslotte 

nog de volle ,;inst_. · _ - '_ · : · , ·. · , ·· ·· i · · " • 

Lens 6: leed haar. derde &thtèfeenvolgende ·nederlaàg .. en 

zakte daardoor naar dè vierde· plaat·s o'Het · elftal 

liep in .deze wedstrijd tève:t·geefs na.ar haà:i· ··vorm te.:z'oe-' 

ken. V 001·al. het middenveld bleèk .z~,é'-k bi~e.t, Toch viel' nog 

;,,el het een en ander· te leren,w2.rit: d'e• z·wa~•:;'.::Biäuvr, spelers· · 

wenst.en elkaar- een dermate gï•ote str'oora Yan·ni'ëuwe· ver- · · 

vloekingen en tot dusver onbekei:ide· ziekte'n tciè;dat. buiten_ 

de handen van keepei" Verbarendse ook .de óreh vári ·\i.e_t ge-:- · -

hele Lens-team met· blaren waren overdekt .De, Lehse·r.s · waren 

er zo van onder de indruk,dat zij pas na ·afloop· bemerk-. 

ten,dat zij door een tiental werd·en bestreden;-· . · .. 

Lens 7: zorgde voor een zeer merkwaardige uitslag ;.7:..7. · 
Het speelde een verdedigende taktiek,waarmèe, zij 

äachten het middenveld te kunnen bezetten en inet snellé 

. uitvallen het pleit voor C;W.P •. te beslecl,ten,Het· résul

·taat .was een 3-4 ruspstand.Na rust ging het wat bet.er er:i. 

Lens zou beslist hebben .gewonnén,als Paul 5chultèn geen 

last zóu hebben ondervonden van zijn rechtervoe_tbal-

. schoen.De bal werd ·vergeten en C ,W .P ,kon gemakkelijk de 

gelijkmaker scoren.Commentaar van·Paul na afloop: 

7-7 was toch de juiste verhoud·ïng, ·- · 

Lens 8: moest zijn mèerdere erkennen in Scheveningen. 

Ruststand was nog dubbelblank,maar na ~e her

vatting sloeg Scheveningen toe en wisten zij 3x het_ net 

.te vinden. 
Goed verdedigen behoedde Lens voor een grotere nederlaag. 

Een verdiende nederlaag, want Scheveningen speèlde een kl_as-

. se beter, · · . · ·· 

Lens 9 :· speelde een goede wedstrijd tegen V .C.S. en kreeg' 

_ met het gelijke spel i_ets minder dan haar toekwam, 

De voorwaartsen .speelden té kort. om gevaarlijk te kunnen , 

worden. De verdediging was goed op dreef.Ruststand 1-'1 en 

eindstand. 1-1. T ,Keet was de maker van een. fraai Lens-doel-

punt. · 
============================ ·= ·============================ 

VARIA, . _ . 

- Ons oud-bestuurslid, de heer JU11gschlägér, 'heeft- dezer da

gen de Sacramenten. der Zieken ontvangen.Wij gedenken hem 

en zijn familie~leden in onze gebeden, 
- Nogmaals wordt er op gewez\,n - en dit geldt speciaal voor 

junioren en pupillen - dat U geen waardevolle voorwerpen 
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in de kleedgebouwen moet achterlaten.Er is altijd wel 
iemand,die zich hierover tijdelijk kan ontfermen. 
- Bij nader inzien geloven wij niet meer in het exploi-

teren van een eigen ziekenhuisje in ons klubgebouw.On
ze Lens-leden blijken n.l. een dermate formidabel vermo
gen te hebben zich van ernstige blessures te herstellen, 
dat er voor een ziekenhuis geen eer aan te behalen is, 
Enige weken geleden berichtten wij,dat Rinus Suykerbuyk 
een vinger had gebroken. Maar zie, een dag later schroef
de hij met 10 vingers alweer auto's in en uit elkaar.Wim 
Burghouwt maakte het vorige weel<;_ nog bonter.Op de dag, 
dat wij meldden,dat zijn schouder was gebroken,deed hij 
alweer pogingen dit rekord van Rinus te breken .En met suc
ces. 
Zou het gezegde dan niet meer opgaan,dat er vroeger houten 
schepen waren en ijzeren mannen,terwijl er nu ijzeren sche
pen zijn en helemaal geen mannen meer? 
Of zou er - hoe onwaarschijnlijk dat ook moge klinken - een 
minder betrouwbare verslaggeving hebben plaats.gehad?. 
- Gelukkig de World Cup is terecht. Dat de Utopia-trofee ~ 

nóg lang ons klubgebou:w moge sieren ! . 
- De prijs voor de meest constante resultaten gaat deze week 

naar het eerste.Wie durft nog beweren,dat het eerste elf
tal wisselvallig speelt ? Of ze nu tegen de bovenste,de on
derste of tegen een team uit de middenmoot spelen, ze pas
sen zich aan bij elk niveau; het resultaat blijft volkomen· 
gelijk, . 
PRCGRAMMfl 1S JUNIOREN EN PUPILLEN. ========---=--=====-----===------
PROGRAMMA JUNIOREN VOOR ZONDAG 3 !,PRIL 19 66. . 
12;-- u; Lens 1-D.H.C. 1 G;2,L,6/4,V;3 

1.;45 u: Lens 2-G.D,S.1 · G,2,L.6/4,V,3 
12;-- u. Felicitas 1- Lens 3 Ockenburgh 

·,15 u, Veló 5-Lens 8 llarr Hoekstraat Waterin en 
D STELLI N: 
Lens 1: R.Bruggernans,J.Groothuizen,P,Schouten,C.v.Egmond,D.v,d 

Steen,Th:Brochard,A.Limbeek,H,Brandenburg,F,de l?iwart,J 
Cobben, J ,Heins; Res. :H ,Rothkrans( 2:x:), J ,Middeldorp ,Leide: 
Dhr.A.v;Gástel,Samènkomst :11; 30 u;Klubgebouw. · · . 

Lens .. 2.: G ,Crama ,M.Broeke, J .Welling, N ,Koot ,H ,Rothkrans ( 2x) ,F, v. 
Boheemen,F.Straathof,R,de Groot,R;Brandenburg,A,Korte~ 
kaas,D.Brandenburg.Res,:H.Crama,N.v.Niel,Leider:Dhr.P. 
Erskamp. · · · · . · . 

.:..ens 3: C,Vcl'·vaart(2x) J,v,d.Zalm,R.Fritz,F,de Winter(2x),A. 
Duym, J ,Holt ( 2xl, R. v .Akker, J. Janssen( 2x) ,G. v ,d, Togt ,H, 
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Ve;b~rendse ( 2x) ; A; de Ér9u~e~, Res. :Ç¾: :J:jsi:brands, J. v. 

Dissel.Leider:Dhr.G.y,d~Velde.Samenkóms~:11;40 uur 

Lens- 8: C.Groén,R.Jacobson,A.Je~~ing;sportpark 5ckenburgh •. 

. hee, P. v .Dijk,.',. v .Essen( 2x), G1Stevens, B .itpskàmp, · ·· · 

: · B. Hoogeveen_( 2x), R, v. Wassem( 2x), j{. Westho.f, ,LBilder-

. · beel.5:(2x) .Res. :J.B:J._ok,B.Lustenhçiuwer(2x1 .Leider: · 

Dhr. J. Smit. Samenkomst :2. 30 u.:ingang Le:1,3-terrein. 

PROGR\l"J");, JUNIOREN VOOR z,j:Énb,\G 2 J\PRIL 1966.. ... -- - . ·. 

3.45 u.Lens 4-H~B.S.5· G.1,L.6/4,V,1 

3,45 u.Quick 5-Lens 5 de Savornin Lohmanlaan 

4:15 u.Juventas 3-Lens. 6 · · Rotterdamseweg ·· 

3~45 u.Lens 7-D~H~B.R,K~3 G.1,L,5/3,V,2 · · 

2.30 u.Lens 10-Wassenaàr 6 G,1,L.5/3,V.1 · , · · ·. . 

3.30 u.Lens 11-die Haghe 7 G,2,L.6/4,V.3 - . . 

2,30 u.Celeritas 14-Lens 12 Terrein Lens:G,2,L,3/5,V,2 

2,30 u,Verburch 11-Lens 14 · l,oeldi.jk. · · 

DE . OPSTELLINGEN: - . 

Lèns. 4·: H. Verbarendse ( 2x), F .de· Winter( 2x) ,.P ,Bremmer, J. Heit 
( 2'.x:) , 'J. Schutte, J. Janssen ( 2x), J_.-Kaandorp, C. Vervaart 

( 2x) , C. Rooduyn, C. Blok ,R. Blok. Res. :F:. H~r:rewans, R, 

Wilmot .Leider :Dhr .HBrremans, 
Lens 5-: W. Kouwenhoven, r~. v. Veen, R .Fortman ,D ,Holt ,R. Verheugd·; 

R. v .Boheemen, i •• Hop, R. v .d .Mull ,E .Bakkers ,P ,de Jongh, 

,1.. Janssen. Res. :·J. Col pa, W. Keetman ,Leider :Dhr. J. 

Borsböom. S-amenkomst: 3, 15 u. Thorb-eckelaan hoek Laan 

Lens 6: R. v .Berlo, J ;Schouw,H,_Overbeek, (v ,.Meerdervoort. ·· · 

·p. v-:d. Aar ,'I' ,Heer schop, Th.Hoefnag_el ,K. v. Velzen, J, 

Webbers, J. d·e Jongh, J .Fretz, H,IJiJst.erveld ,Hes. :B. 

'Kóol ,;; ,Hambrook .Leider :Dhr. c·. v. d,Beek, Samenkomst: 

·3. 15 uur Veluweplein. · · · 

Lens 7.: H, Egbert s, G. Dui v·es"b-eyn, Th. Janssen, B. Lustenhouwer 

('2x) , l,. v .Essen (.2x) \·f, ,Bilderbeek ( 2:x) , B. Hoogeveen 

(2x) ,R.v.Wassem(2x ,H_,Stevens,G.de Hoogd,C;G:rim-_ 

bergen. Res. :B, v .-d. Sprong, Leider :Dhr.i', ,Blok. 

Lens 1 O :B ,·V .d .Lans, f" Tinnenbroek ,-F .v ,Baggum,? .de Vries, 

L,de Jóngh,L.Huis,E.v.Bronckhorst,H.v.Hulst,T. 

Hoek,H;Eggers,L.v,d,Velde.Rès; :M,de Wit.Leider: 
Dhr.P.Huis .... ·; .· ·,·. . • --. . . .. 

Lens 11 :P.de Hàan,-L.Ègbèrts,F,Raaff,C,Schrover,~.Hoefna-

. gel ;H;de Jong, G .v .tl. Velçl~, F. Gabben, T .Resodihardjo, 

J.Disseldorp,H.Lieffering.Res;:P.Heerema.Leider: 
Dhr.,"t.v.Gastel. · -- · · · · · . 

Lens 12: P .Ki.ltenburg, P. Hop,,\ ,Bouchier, B .de Vries, P .Manders 



J.v.d.Heij~en,t.v;d.Ley,C.Schalbroek,G.Vrede
veld~ G·. Vervaart, P. v .Doevèren.Res. :R.Peters, 

·R;v.Berlo.Leid.èr.:Dhr~G.v;d.VeTële. , · · .. 
. Lens 14: E; V ,d .Broek, R. v. d ~!1\eer, P. y. Domturg, H. DanKerá; . 

·J;de Vries,H.Rientje\3,:p,F.de Hàan,N,de Vries, 
F. Klink, J .Asselrµai;i, 1\. F~i t,?. ~:W. Englebert, 
E;de Groct.Leider:Dhr.J.de Hilster,Samenkomst: 
1 • 30 11ur ingang Len st·erréifi; · 

PROGRI,Jv1M:", P.Uf'ILLEN VOOR Zf; TERDAG 2 APRIL , 9 66. 
1;45 u:Lens P1-V,C,S. P1 G,1 ,L.6/4,Vi1 
1;45 u;de Postduiven P1-Lens P2 Monsterseweg 
1.45 u;Lens P3~G.D.S. P2 . G.2,L;5/3;V.2 
L45 u;Lens P4-lf,M.S.H, P~- G;2,L.6/4,V,3 
2; 30 u;Lens P5-Verburch P5 · G. 2, L. 6/ 4 ,·v:. 3 
1 ; 45 u.H .B .S. P3~Lens P6 · · Hout rust · 
1 • -- u. RAS P3-Lèns P7 Alba:r'dastraat. 
DE DJ'S TELLINGEN : . . . ·. . . . ... 
Lens P1 : Th .Booms, F. Disseldorp, Th, v .Ri jn,_L. C1;tz~ridé_r, C, 

Bloks,cG.Trómmelen,P.Verheésen,B.Klein Breteler, 
C .Stapel ,·T .:Jungschläger, J. v .Rijn.-Res, :R.Wouters. 
Léid:er ~Dhr .·W. Stan el. · 

Lens P2: F;Teunissen,··C.Bl·om,H.v;Dam,F.Vee-ren,P.Heynen, . 
J,v.d.Endé,H~Peèhler,H;Rimmelzwaan,T.de Winter, 
-G; Col pa, J .• Kooke .Res. :-B ,Ra-vè-stein .Leide·r :Dhr .G. 
·Kèmper1nan. Samenkomst: 1 ,·- ·u. ingang Lensterrein. 

Lens P3; B,de Haas,C.Abspoel,P,v.d.-Steen,W.v;d.Ham,L,v. 
d ,Meer ,'Th. v. d .Aardweg,R.Meershoek, J ;He·l vensiöéin, 
C. v .d·. 1~ardweg, G. v .Ard enne, R,-v:<l. Horst :Res, :E, v. 
Deelen. Leid-er: Dhr. G. v.d. Steeni.:. · 

Lens P4: A.Castenrnil·lei-"(2x) ,M.Del·sasso;H.J-anmaat,P.de 
Wolf, C. Lustenhouwer, F. Wouters, B ,Hoefna·gel, R.. 
Góedhuys;R.Straatman,R;Asselman,C.v.d.Hoèven°Wij

. sà:rd,Res. :J ,de Hilster,Leider:Dhr·.J·,Smit. 
Lens P:5: A. Castenmiller( 2x)·,M. Janssen_, A .Borst; R; v.d. 

Steen, H .·Straver, C ,Ernst, H.-Swanenburg; P. Verschoor, 
L.Verspaandonk,R.de Vroeghe·,C,Bakker,R·es. :F.v, · 
0s·,Leider :Br, Theoticus. · 

Lens P6:. wordt· samengesteld uit]:,· J. Post, R. v .Nunspeet, P. 
Berkel?ar, G .Englebert, J ,Ko'Lll'tenhoveh, E. Verschoor, 

· E .Maccb ,Il. Jahssen, P ,Steffen, C. v ,Bergi,n Henegou- · 
"'en·,!.', v .Marïs. Res. :R.Bbm. Leider :Dh'r. J. v ,d .Kna1;1p. 

- •··Samenkomst :1 .-'- uur Hengelolaan hoek Lbevestein-
laan. · 
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Len s P7 : wqrdt SiJJllE)ngE:st eld uit: H, v, And el , W, de Hil ster, J, 

Meyers Q.Sc.hneider F.Snoeyer,s, R.de Vries,C,v • 

. Hulst, fl:.Coomans, ii .Hilder:\.nk, E .Reesink, J .Keetman, 

Res. :P,Kc:iper.Leider:Dhr,C,I<ras: . · 

ATTENTIE, JUNIOáEN· EN PUPILLEN.! . . 

AFSCHRIJVINGEN:--v66r vrijdagavond 7,30 uur aan dhr.A.van 

· · Gastel ,_Tomatenstraat 166, tel. 33. 99. 00 

. (telefonisch alleen vrijdagavond tussen 

6,30 en 7,30 uur).' 

NIET-OPKOMEN:. wegens niet-opkomen in he;_t afgeloperi we~k

einde worden H. Crama ,_J •. Middeldorp, G, IJ se~ 

· brands,N,v.Niel,M,de Wit,F.v,Os,E.v.DE;èlen 

R,Bom,G.Lelieveld en J,v.Rossum tweemaal als reserve qpge

steld. 
M,\ TEfiI;,;";LUITGIFTE: . Dhr. J, v ~d. Klei j, 

Kampioenschappen Junioren. 
Alle. gerµchten al_s zou Lens 6 junioren al kampioen ZJ..Jn, _ 

zijn geheel uit de lucht gegrepen.Hoek van Holland is we1.

iswaàr uitgeschakeld, maar Ooievaars·maakt nog kans.De ~ 

stand in de kopgroep. van de B-8 afdeling ziet er als volgt 

uit: · 
1. Lens 6 · 
2, Ooievaars 
3, Hoek van Holland 

14 gesp •. 
. 1 2 gesp, 

1 3 gesp. 

26 pt. 
21 pt. 
17 pt. 

Er zijn 16 wedstrijden te spelen, dus Ooievaars kan nog 

op 29 punten komen. De uitslag van_V.V.P.-Ooievaars van 

zaterdag j.l. is nog niet bekend.Zaterdag a.s;· zûl·l·en wij 

dit resultaat aan de aspirant kampioenen kunnen .me~den. 

Ooievaars is zaterdag vrij, dus als het vorige week heeft 

gewonnen, kan Lens 6 zaterdag nog niet kampioen worden. 

Lens 1 3 maakt ook een goede kans op het kampioenschap. 

De stand hier.: 
1 • Lens 1 3 15 gesp. 
2, H.P,S.V. · 13 gesp, 
Er zijn 1r wedstrijden te 
H.7.S.V. kan de· 30 punten 
van H.?.S.V, van zaterdag 

26 pt. 
20'pt. 

spelen, dus de enige konkurrent 

halen. Ook hier is de wedstrijd 

j.l. niet verwerkt. 
Jüco, 

VAN DOElL TOT DOEL (Junioren). 

Lens 4: keek al zeer snel tegen een achterstand aan,toen 

een van de lat terugspringende bal werd ingeknald. 

De eerste helft ging gelijk op, Na de thee was Lens veelal 
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. · 'in de aanval;maar-ondanks vele scoringskansen,gedoelpunt 
· werd er niet~Ook H.B.S,liet nog enkele goede kansen liggen, 
-·· Lèns 6 :kwam tot een <)VElrwinning op Q,Steps 7 ,De wedstrijd 

verliep vrij roniYnelig ;Lei1:'LW/l..l? _ volkomen de meerdere van de 
Nijkerklaanbewoners,doch ondanks het groté veldoverwicht 

.. b:).even de doelpul'.Jten, schaars,Het· werd-2-0 ,maar wat het o
. verw:j.ch\; betreft I had het wel 1 0-0 kunnen ·zijn;--· - · ·· -··· 
Lens 8: won zonder veel moeite van S.V.H.De gastheren wis
ten in de eerste ht'!lft·met veel kunst en vliegwerk de zaak 
gesloten te houden~Na rust·was Lens overal.Hoogeveen be
zorgde Lens al spoedig een 2-0 voorsprong;Een ·penalty ( 3x 
scheepsrec)1t,l ;Leverde. d~- 3e tr~ffer _op.Hierna redde de 
S.V.H.-rechtsbu:i,ten de eer.Hoogeveen kwam kort voor tijd 
tot een hattrick en een S.V.H.verdediger verschalkte tot 
slot zijn keeper,ymarme~ µe_ 5:-1 overwinning tot· stand kwam. 
Lens 12: stelde teleur .do.or R. V. C. met ·beide punten naar 
huis te laten gaan.Lens had_deze wedstrijd royaal moeten 

,: winnen,maar het lukte nu eerinmal ni-et;Veldspel wa·s aardig, 
ma·ar de voorhoede toonde gebrek aan sèhotvaardigheid, 
T-onny Hoek zorgde voor 1-0 voorsprong,met welke stand de. 
rust aanbrak.Na de thee"liet Lens zich verrassen en kon 
R.V.C.gemakkelijk twee doelpunten fabriceren,wat hun de 
overwinning opleverde;wapt wat Lens ook probeerde,het 
wilde nu eernnp.al niet. De verdiende gelijkmaker bl_eef 
uit. ________________ · · 

V /,N DOEL TOT DOE1. ( PuDillen) • 

. : Lens 2 begon zwak. Loosduinen profiteerde van enige ver-
. waarlozing· ;in- de achterhoede en Lens keek al spoe

dig tegen een 2-0 achterstand aan.Lens werd hierdoor 
zichtbaar wakker .geschud en vlak voor rust verkleinde 
Henk Rimmelzwaan de achterstand. 
Na rust speelde Lens zeer agressief en vocht u;Ltstekend 
terug. Henk Rimmelzwaan schoot Lens naar 3-2 en Rini v/d 
Horst bracht de stand zelfs nog op 4~2. Een verdiende o
.verwinn_ing voor een elftal,dat· na een· 2-0 achtersta.nd 
toch de moed vond om terug te knokken. Uitstekend ge-

. daan, jongens 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o
·-o-o-o-o-o~o-o-o-



DE LE N 3 REVUE. 
Weekblad van·de R.K.V.V,"Lenig en Snel" 

=tedaktie: G.Halleen (Amandelstraat 103, tel.36.11.60), 
. · F.v.Dijk en C.Nieuwenhuizen. _ ;_ 
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39ste Jaargang No.31 6 april 1966 

----.-----------------------------------------------------
No: 6 
Do: 7 
\Tr: 8 
Z:a: 9 
Z:o: 1 0 
Ma: 11 
Di: 12 
ilo: 1 3 

apr: 
apr: 
apr: 
apr: 
apr: 
apr: 
apr: 
apr: 

Lens' ZAK/,GÈNDA; 
Senioren-, Junioren- en Pupillentraining; 
Juniorentraining. 
Seniorentraining. - _ _ _ 
Sen: 3; Jun.4,7 en 10/14; Pup. 1 t/m 7. 

·Eerste Paasdag. 
Sen: _1,-2,L\.,5,7~8,9; Jun: 2,3,8. 
Klubavond; Geen juniorentraining, 
Senioren en Juniorentraining; ~een pup.training 

------------------------------------------------------------
ONZE EERSTE KAMPIOEN 

LENS 6 (junioren) 
-----------------------------------------------------------h 

TELE-LenS. 
Wij heb9en U deze week veel te vertellen, Zoveel, dat wi;j 
onze Tele-LenS op meerdere doelen richten, Dus ditmaal · 
geen gedegen stukje duimzuigerij over één al dan niet af
gezaagd ~nderwerp. 
Allereerst een primeur in de LenS-historie: de enquête, Wij 
hebben uit welingelichte bron vernomen, dat de enquête
formulieren verzendklaar zijn,_Alle pogingen worden in het 
werk gesteld om de'formulieren·vóór Pasen ;in Uw brievenbus 
te deponeren. Op deze formulieren kunt U Uw pen, maar voor
al ook Uw bezwaarde hart leegstorten. Een unieke kans, die 
U niet onbenut kunt laten. - · 
Vrij önverwaèhts is Lens 6 (junioren) j,l •. zaterdag kam
pioen geworden. Een klinkende 6-2 overwinning luidde dit 
kampioenschap in, Onze gelukwensen aan elftal en leider, 
Hoe het allemaal gebeurde lees_~ U · elders in deze Revue., 

. . 
De Donateurs-aktie zal op 30 april worden beëindigd; De re
daktie is vrijwel zeker van de eerste prijs, gez_ien haar. 
grote voorsprong op de overige deelnemers. Tot 30 april 
heeft U gelegenheid de redaktie van haar troon te stoten, 
Een moeilijke opgave. 
Hoewel de .kwaiiteit van h_~_t beeld helaas wat tegenviel, kun
nen wij toch zeggen, dat de toelichting van de ·neer Hans · · 
Kraay de instruktie-avond van j,l. vrijdag-tot een zeer 
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leerzaille aangelegenheid maakte, In het-bijzonder het "Uit
eenrafelen''· van de schijnbewegingen van Moulijl'l was: een 
grootse ervaring. Het werd dan ook na twaalven-voor het 
klub§reböuw weer leeg raakte, · 
Dank aan allen, die deze avond tot een sukses maakten en 
speciale dank aan de heer Hans BoM!boom voor zijn bijzon
dere belangstelling, 

Vanaf heden is de mogelijkheid geopend ons klubgebouw te 
huren voor het geven van feestavonden e.d. Inlichtingen 
hierover kunt U inwinnen bij onze voorzitter. 

Verkiezingen, plannen, wensen, beloften ••••• 
Het zijn niet allemaal zoethoudertjes; er zijn zeer seri
euze plannen bij. En deze worden dan ook uitgewerkt. 
Een mens leeft bij en ván: plannen, wensen,· beloften en 
aanpa~. Die mens is dan ook echt het leven waard. Hij 
bouwt aan geluk voor zich zelf en van anderen. 
Wij ·zwaaien zulke "mensen lof toe; En tere·cht t·· · · 
Goed dan, Op Pasen willen wij de làf zwaaien van onze 
heer' en broer Jezus Christus. De beloften door God al 
eerder gedàan krijgen voltooiing in hèin. Hij stelt er 
zich voor beschikbaar. Plannen heeft God genoeg met oris. 
Hij leidt ondanks onszelf de schepping verder. Belo~ten 
van zijn kant zijn ook al heel duidelijk. 
Ons geloof in de plannen en beloften, maakt ons tot men
sen, die mogen léven op aarde; tot mensen, die niet 
"ziende blind" zijn, of: "lopend kreupel", 
Een fe{t is: wij maken fouten. 
We wensen elkàar dus Verrijzenis met de Heer. 
Zalig Pasen. ( · ) F.Kempen G.A. 

OFFICIEEL. 
In ·ballotage: 
No.70/2 C.G.?h.Vaassen 20-10-49 C .. v/d Lijnstraat 157 

71/2 F.J.de Vries 28- 2-56 Sterrenoord 72 
72/1 P.P.H.le Brun 1-1- 56 Valkenboslaan 263 
73/.1 E.1\.J .Hoefnagel 23-5- 56 Laan van Poot 370 
74/1 C.E.de Charon de· 

Saint Germain 7-6- 57 Zonneoord 39 
75/1 A.G.v/d !,ar 27-6- 56 Beresteinlaan 56 
76/1 B..M.J .v/d Linde 8-10-54 Drapeniersgaarde 30 

Bestuursmededelingen. 
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Het Bèstuur heeft besloten het. kontrakt met onze huidige 
trainer de heer C,Francke niet te verlengen, Zijn opvol
ger zal worden de heer J. Willems,· die na zijn trainers-.· 
loopbaan bi.j Lens te zijn begonnen achtereenvolgens trai
ner was bij R,"iv;, en Tonegido, 
Voorts heeft het Bestuur besloten wederom een Kontakt
kommissie in te stellen. Hiervoor hebben zich reeds twee' 
kandidaten beschikbaar gesteld. De k'om.ende weken zai wor
den getracht deze kol1ljllissie nog verder uit te breiden •.. 
Donateurs, die tot op heden nog geen dopatiekaart hebben 
ontvangen en'.hierop wel prijs stellen, kunnen dit_ schrif-
telijk melden bij onze. sekretaris, . 
Wellicht ten overvloede delen wij U mee, dat de kontribu
tie, zowel op zaterdagmiddag, als op maandagavond kan wor
d-en betaald. Het dient echter aanbeveling zo mogelijk Uw 
kontributie per giro te voldoen (Girono_, 3 3,67,.11 t.n.v.• 
Penningmeester Lens), ; 
Er zijn nog enkele leden, die een aanzienlijke achterstand 
hebben wat betreft hun kontributiebeta;Ling, en niet :pre;-
cies weten, hoe groot hun achterstand is. , . 
,Z:j_j kunnen een gedeelt·e van hun achterstallige kontributie 
ov.ermaken, waarna zij van onze Penn_ingmeester een "opgél.ve 
van ·achterstalligheid" ontvangen .... , · 
Uitsllgen van 2 en 3 ~pril 19 6 .. 
Senioren: Junioren: 
Lens 1-Hoek v.Holland. 1-3 -Lens 1-D.H.C.1 
Lens 2~Vrede'nburch 2 0-0 Lens 2-G .D .s .1 
Lens 4-G. D·. S ,.3 2- 3 Felici tas 1 -Lens 3 . · 
D.H.B.2-Lens 5 . 1-6 Lens 4-H.~.~-5 
Wassenaar 6-Lens 6 3-1 Qutck 5-Lens 5 
Lens 8-V,U.C.12 .2-4 Juventas 3-Lens. 6 
Lens ~-D,H.L,10 4-1 Lens 7- · (Lens 6 

.Pupillen: 
Lens P1-V,C.S, P1 
Postduiven 'P1-L~ns P2 
Lens .P3-G .D .S. P2 . , 
Lens P4-H.M.S:H~ P2 . 
Lens P5-Verburch P5·. 

(Verb ,n,.o, ). 
H.B.S. P3-Lens P6 
R.~.s. P3-Lens P7 

D.H.B.R,K.3 
·velo 5-Lens 8 . ?-; Lens 10~Wassenaar'6 · 

- Lens 11-die Hagh~·7 -~=~ Celeritas 1 '1-;Lens 12 

2-3 
0-0 

Lens 13-V ;V ,I .12 
Verburch 11-Lêns 14 

Lens 6 kampioen, 

4-3 
. 3:-5 
·. 5-1 

5-1 
1-0 
2-6 

kampioen) 
4-3 

· 0-8 
2-0 
·6-'3 
3-2 
4-0 
2-2 

We moeten het bekennen, met schaamrood op de kaken, doch 
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"vreugde in het hart.,,: de stand van Lens 6 in de vorige 
Lensrevue was ,fout, Ooievaars had 2 punten minder,, dus -, , 
Lens 6 kon zater-dag kampioen worden en dat deed het dan 
ook door een grote 6-2 overwinning op Juventas; . 
Ondanks onze 4 corners in het begin was het eerste sukses 
voor Juventas. Daarna was Lens echter oppermachtig. J.cl,e 
Jongh·(via de keeper), weer J,de Jongh (Kopbal uit corner 
van J,Webbers) en H.Bijsterveld (uit pass van J.Fretz)
brachten Lens naar een 3-1 ruststand. De tweede helft gaf !c:; 

hetzelfdè beeld, J.Webbers scoorde uit een vrije trap van+ 
25 meter,, J .Fretz passeerde na een lange recqte pass uit de 
verdediging de keeper beheerst en H.Bijsterveld bracht uit 
een'bekeken boogbal over de verdediging heen de stand op 
6-1. De scheidsrechter oordeelde dit erg sneu voor het 
sportief strijdende Juventas en gaf tenslotte.een cadeau
tje; wat bij spelers en publiek als lachertje werd opge-
v~. , . -
6-2 was dus het eindresultaat van deze wedstrijd en daar
mee een eerste-plaats het Fesultaat van deze kompetitie, 
waarin het peil van de tegenstanders nogal uiteenlopend 
was van matig en minder net tot gelijkwaardig en sportief, 
terwijl de speelwijze van het zesde min of,meerkonstanü 
was, .met wel een .verbetering _v:;;i.n ___ §pE;'!_lopvat!,Jng ten op-
zichte van het begin van het/·_~_!'l;\,zoen • Wilde inen in het··· 
begin van de kompetitie bij een soliede voorspro"ng nog 
wel eens inslapen, nu speelde men door. Het.hinderlijke 
''.Praten[ in het veld is beho,udens een kleine inzinking 
geheel van de baan, Wat het belangrijkste is, dat is 
dät ondanks enkele verschuivingen naar boven en bene
den de geest goed is gebleven, 
De elf uit de kampioenswedstrijd waren 

, R.v.Berlo 
K.Schóu"1'1 T.Heerechaop (aanv.) H,Overbeek 

P,v,d;,'\.ar · Tb.Hoefnagel · , 
K.v,Velzen ,J.Webbers J-,de Jongh .)",Fretz H,Bijsterveld 

Verdere "médewerkers":H,Verheugd;R,v,d,Mull,B,Kool,G, 
de Hoogd, H. Stevens, R. v. Wassem en· B.v.d. Sprong •. 
Op dinsdag 19 april vindt de viering van het kampioen
schap plaats met een uitdagingswedstrijd tegen Lens 5 
en na afloop een "halfuurtje" samenzijn in het klubge
bouw, 
De st.and ( extra gekontr_oleerd i : 
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1 ; Lens 6 1.5 14 0 1 : 28 48-14 
2; Ooievaars 13 10 .1 2 21 37-11 

3; Hoek-v.Holland 14 ,9 t .4 19 39-16 
4; Juventas 14 6 ? 6 14 44-27 .· 

.5 • Westlandia 13 (; ,1 • 6 13 24-18 
6; Quic)< Ste,p·s .14 • 3 . IJ.·. 7 10 22-32 

7; Westèrkwartier 12 2 · 1 9 .5- 18-43 

8. A.D.O. 12 2 1 9 5 .10-.51 

9. v.v.r. 13 2 1 ·1 0 .5 24-44 . · 

Kampioenschap. Lens 13. 
Als Lens 13 zatèrdag· één punt binnenhaalt, is ook·. 

dit elftal kampioen. Doe je bËist,-: jongens ! , . 

=-=----====--=======--=-==-==-======-==·=== .. =.========= 
V'RI' "1. '- -H • 

-~ ... ,. 

- Op Eerste Paasdag v~rlooft Wim Burghouwt. zich met '13ri-. · 

git te Lehner. De receptie is van 1.5 .• 30 tot 17. 000.ur Ok,

kernoótstraat 236. _Brigitte woont in Odstenrijk, nader 

adrè s is ons hela1;1s onbekend. . . . . ·-

...: .De·_ete-voorzitter van de hfd.den Haag van de K.N;V.B., 

Mr.v.Bisseli_ck, viert op 1·.5 april zijn 80ste verjaardag. 

• Bij deze alvast onze hartelijke gelukwensen. 

- De e~rstvolgende klubavond zal wqrden gehouden op dins-

. · dag 12 :april ( dinsdag na _Pasen) • · .. _ . · · . 

- "Op.Goede Vrijdag wordt op ons ter.rein het "Bank-toernooj 

georganiseerd. ,ian dit toernooi wordt· d~elgeriomen door 

elitallen van de navolgènde ban)<_en: :.mro...:taok Den Haa,_€.;"; 

Holrodse B_ank Unie; Ned .l1iddenstajidsbank; Pierson, Hel

drii:ig en Pierson .met .teams uit Den Haag; e_n :,msterdam. 

[,an vang 1 0 ~ao uur. ---~--------
Klaver .jasdri've. . . . . . 

. . De klaverjà:sd_rive is ten einde. Helaas·!, 

want een goede opkomst, schittèrende prijzen en een gezel-

_.lige sfeer.zorgden-ervoor, dat deze Paasdrivè een sukses 

i.s r:eworden. . , . · 
D,e spanning was iedere· ·avond te snijden _en: er we_rd sp9rti1 

om de klavertjes gestreden. J:;le _resultaten, die van de taf, 

wérden g(!lplukt,·•zijn de volget;i.de:·. 
1; Dhr.Wac:hmans - dh;r, Venderb_os. · 
2 • Dhr. l:loppenbrouwers - dhr. ~,;e sker. 
3. Dhr . .francke - dhr.v.d.Mate · 

Dhr.A.Hoppenbrouwers d~nkte de voo~zitter
0

voor zijn.'."uitst 

kerude in elka~r gezett.e _klàver,jasdri ve, die ondanks de af 

wez;igheid van een kontakt~kormnissie toch nog .is georgani-

seeird. En hoe .... ! ! 1 · 
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PROGRt,Ml'f,A SENIOBEN VOO:: :M,TE·'.';D;\G 9 !,PRIL 1966. 
2.r- u. Lens 3-Velo 3 Veld 1,Geb,1,Lok.6/4 
Ol0STELLING LENS 3. . 
;\. v .~gmond, W. Verbarendse, H .Mes!èer, W ,Stoové, H .Kemper, J. 
Englebert ,L.Riemen; J. v ,J<leéf ,D .Groenendi jk; P. C .Rebel, 
F .Burghouwt ,Res. :J ,Meyer ,M.Davis, L,Hanssen,Leider :Dhr.-
Riemen Sr. · 
AFSCHRIJVINGEN: voor deze wedstrijd Donderdagavond ,•véór 
9 uur bij Dhr,H,Houkes, 2e Schuytstraat 60, tel,32.47.21. 

PROGR,U~!:;, SENIOREN VOOR l~\:,ND:,G 11 ;,PRIL 1966. ( 2e p;,:,SD:,G). 
2;~- u. Lens 1-Scheveningen 1 .Veld 1,Geb.1,Lok,6/4 

12.-- u. Lens 2-Paraat 2 · Veld 1,Geb.1,Lok,5/3 
Lens 3-vrij 

12;~- u. Lens 4-0,D,8;4 
12.,--·u, Gr,Will.V.4-Lens 5 

.. ,, Veld 2,Geb.2,Lok,5/3. 
Lanclscheidingsweg, Wassenaar 

(bij "Roggewoning") · Lens 6-vrij 
1;-- u. B.T.C.4-Lens 7 Houtweg,zijweg Leyweg,L'duinen. 

8 "Duinhorst", Buurtweg ,'Il' naaF 
Guntersteynweg naast Kinderboer-

1: 15 u: ·-~chevenin~en 8-Lens 
2 •. 30 -u. ,,delaars 6~Lens 9 

' deri · 
DE·O?STELLINGEN: 
Lens 1! 

Lens 2: 

Lens 4: 

Lens 5: 

Lens 7: 

Lens 8: 

~,.de Waart, H. Dietz, J. v .Dijk, H.Smit skám,G. Kemperman, 
r •.• v ,Zilfhout, G. Verhaar, W. Venderbos, N.N., W. Verheul!, 
R,Wachman.Res,. :G.Halleen: ( 2x) ,G.Looyestein ( 2x). 
Leider: Dhr.,H. Haukes .Grensrechter: Dhr. C. v.d ,Beek. 
Samenkomst: 1 uur Klubgébouw. · . · · · · 
G. Halle en ( 2x) ,R.Blok, W ,Hans en, R.Roodbol, J. v ,d. 
Knaap, H. 'ooduyn, J ,Englebert ,G .Looyestein ( 2x), W. 
v ,Eyden, J .Botter, J. Ras. Res. :·,\', v ._Egmond, H,rsesker, 
W.Verbarendse,Leider:Dhr,L.te N:ey.Samenkomst: 
11 ·uur Klubgeoouw. 
Th, Suykerbuyk ,L.Hanssen, J .lfoier,M.Davis, C. Pee
ters, J. Verhaar, F ;Burghoüwt, P .Burghouwt, F. Wubben, 
~;Steyn,N.Drabbé,Res,:N,de Gruyter,J,Veldink, ,. 

·:,\:. v ,Egmond, Th. y ,Domburg, C. Veldink, J. v ,Bussel, H •.. ~ 
Uöbèn; J ,Riemen; J ;Witting, L. Janssen ,H ,de Sterke,,'· 
A, v ,tl.Beek,,\; v ;d ,Meyden ,Res, :R,Schlüter, J ,Drost. 
P ,Schulten,G. v .Bijnen, H. v. Welzen,,\.Klein BretE:
ler, J. v .Dissel ,F. Veelbehr, ,''..,Nawee, N .de Boer, W •. 
Eykelhof,J.dé Boer,R.Gelauff.Res. :J,Brochard. 
J ;Frijters;.J ;Bom, H;Náastepad ,:,,Krol, J. v ,Westing,-
1'.. Hoppenbrouwers, ;",. v .Luxemburg, R. ':iüstefeld, J. 
Jager, C .Kras, î,. v. Du±n.Res. :H. v. d,Boogaard. 
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Lens 9: A .Blok, F .Bierhof, 1.. v. Schie ,Il. v. Beuse~om, ;',. Buys, 

W.Veelbehr,L.Keet,W.Eggers,J.Jehee,Z.Jansen,J.Groe-

neveld.Res. :H.Lüling. . . 

,\FSCHRIJVINGEN: !,lleen. indien. dringend tot uiterlijk vrij

dagavond 9 uur bij Dhr.H.Houkes, 2e Schuyt

, ·,straat 60,tel.32.47.21. · 

• VOORLOPIG PROGH.,~1.'.'I,~.~ SENIO:IBN VOOR ZONDAG 1 !,PRIL 19 66. 
ens 1-vrij 12.- u; ens -0.D.B.5 

Lens 2-vrij 12;- u. Lens 7-Blauw Zwart 7 · 

Leris 3-vrij 2.- u. Lens 8-Wit Blauw R.K.5 

3.- u. D.W.0.3-Lens 4 12.- u. N.L.S.5-Lens 9 

2.--u, Lens 5-B.M.T.j 
-====---==---=-------------------------------=----=-------
VAN DOEL TOT DOEL (Senioren). 
Lens 1: begon veelbelovend.Met snelle kombinaties sneed men 

door de Hoek v.Holland-defensie heen, Uit -een van deze 

voortreffelijke aanvallen scoorde Ruud Wachman (het eer

ste doelpunt in 4 wedstrijden) ,Op dat moment leek een rijke 

oogst- aan doel.punten. niet.uitgesloten.rf.@.ar_ helaas _he_t tem

po zakte geleidelijk en ook _het plaatsen liet te wensen o

ver. Hoek v •. Holland, dat een zeer pover partijtje voetbal 

op de' grasmat 1·egde·;oleef--ijve1rig en ·dat leverde vlak·voor 

het rust_;signaa], ~owaa,r de gelijkmaker op.Na ·de rüst _zakte 

het spel to.t een bedenkelijk laag peil.Enkele speleri;; had

den 1'néer "äändäëht-voör ··de scheidsrechter of voor elkaar 

(dat was aan _de lijn zeerdduidelijk hoorbaar) dan yoo-r dec 

bal. Ondertussen liet de tegenstander zien, hoe Je met sim: 

pel voetba,l toch doelpunten kunt maken ;·met wee doelpiunten 

kwamen·zij op 1-3,.Wij schamen ons diep over viat 'hierna ge

beurde.Dat was beslist geen própaganda ·voor de voetbalsport 

en zeker gee~ propaganda vo~r.onze vereniging.Bah •. 

Lens 2: eindigde tegen Vredenpurch zoals het was begonnen, 

In de eerste heL1i't we:i;"d goed. gespeeld.De achterhoede bleek 

ditmaal zeer betrouwbaar: de voorhoede liet helaas enkele 

goede kanser:i onbenut, De tweede hélft 'bracht een zeer sterk 

aanvallend Lens, dat E!Chter .. dóor de tegenstander 'met aller

lei moge:(.ijke en onmogelijke middelen tot staan werd ge

bracht .Regelmatig moeste~ ópzettelijke weggeschoten ballen 

-bij buurman B.M.T,worden opgehaald.De scheidsrechter deel

de kwistig met vrije trappen voor Lens eri waarschuwingen 

tegen Vrèdenburch,waarvan twee spelers een officiële waar

schuwing kregen. 
Lens 4: liet het lelijk liggen tegen degradatiekandidaat 

G.D.S.D€!. gasten-openden spoedig de score,waarna Frans Wub

ben fraai tegenscoorde.Voor de rust kwam G.D,S. toch nog 
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op 1..:2, _· en de'ze "slag" is het vierde niet meer te bóven 
gekomen.Na rust wist·G.D.S. zelfs nog op 3-1 te komen. 
~ens trok ten aanval,maar verder dan een doelpunt van 
Ja_cobs lieten de gasten het niet komen. 
Lens 5 beleefde een genoeglijke sportmiddag.Het won met 
grote cijfers van een prettige tegenstander (D.H.B.).Rust
starid 4-1 (L.Janssen, de Sterke en W.Burghou\,{t)-J't;_rus.t __ · 
kwe,m D.H.B. wat•méer aan bod,echter teverge-e-fs.L"eris kwam 
zelfs op 6-1 door doelpunten van de Sterke en een D.H.B. bac!L · 
Lens 6. Met de toenemende roëm neemt de kunde van dit elf
tal bedenkelijk af.Het hele elftal rammelde·en de_ vierde 
achtereenvolgende happening had een nederlaag tot resultaat. Een prettige tegenstander, een yoortdurend fluitende·--a.~i~ 
ter (niet mooi,wel hard), leidde Lens 6 via een 1-o·v~~r
sprong met rust naar een 3-1 nederlaag.De promotiekans~n 
zijn wel verdwenen,maar misschien is er nog kans op een 
de~radatiefeest.-
PROGn:,:r-~i::;l 'S JUNIO:lEN EN PUPILLEN ===========--===--========-===== 
PROGR,\FMi, JUNIOREN VOOR Mc'J\NDi1G 11 APRIL 1966. 
12;-- u; G.D.S.1- Lens 2 Noordwe~ 
12,...:-' 1.i; LE,ns 3-e¾:D.S; 3fi ·. G,2,L,6/4,V.3 
1,15·u. R.C.D.H;2-1ens 8 "Filmstad" Benoordenhautseweg 

DE OPSTELLINGEN:· • ·· · 
Lens·2: G.Crama;.M.Braeke,R.de Groot,N.Koot,H;Rothkrans,F.v. 

Boheem~n;F.Straathof,R.Brandenburg,D.BràndenbUrg, 
J\ ,Korte.kaas) R.Eykelhof. Res. :J. Welling, H .Crama.Lei
der: Dhr.?,Epskamp.Samenkomst:11-.4.5 uur op het G.D.S 
terrein; :' · · . 

Lens 3: C.Vervaart· (2x),,J;v.d.Zalm,R.Fritz,T.Heerschop,1,. 
Duym, H .S1,J.ykerbuyk,R. v .Akker; J. Webbers; G. v.d. Togt_, 
J. v. Dissel, ,\·.dè Brouwer. Res. :N. v .Niel ,G. IJsebrands. 
Lèider:Dhr.G.v.d.Velde. · · 

Lens -8: C .Groen, R. Jacobs6n; Il. Jehee; J; Schouw ,B ,Kool, B.v.d.· 
Sprong,G.Stevens,B.Epskamp,J,cle'Jongh,Th;Hoefna- · 
gel,H.Westhof.Res, :K.v.Vélzen,C.Blok(2x).Leider:. 
dhr.J.Smit.Samenkomst:12.1.5 u.Lijrkamp,de la Reyweg, 

PROGR,\F']'{;;~ JUNIOREN VOOR; ZATERD,\G 9 ;\P.RIL· j966. . 
4.15 u.R.V.C.4-Lens 4 Schaapweg 

. . LENS .5 EN 6 VRIJ. ZIE ANDERE ELFTf,LLEN OP i',;,\;,ND/,G. 
3;45 u.Lens 7-Verburch 5 G.1,L:6/4,V.1 
3;4.5 u;Lens 10~Lens 11 G-.2,L • .5/3,V.2 
2. 30 u. V. V .I' •. 11-Lens 12. Zuiderpark 
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2. 30 u;A.D.0.24-Lens 13 : · Zuiderpark.. . · 

2.-30 u •. de Postduiven 6-Lens 14· · Terr.Lens·:G.2,L.5/3,V.2 

DE OPSTELLINGEN : . . . . 

Lens 4 :H .Verbarendse, F. de Winter, P •. Bremmerl J. Holt., R. Wilmot, 

J.JanssenJ.Kaandorp,C·.Vervaart (2x ,F.Herremans, 

C .Blok( 2x \ ,R.Blok.Res. :C .Rooduyn, J·.Schutte .• Leider: 

Dhr. Herretaans. Samenkomst. :4. - u.ingang RVG. -terrein. 

Lens 7 :H .Egberts, G. Duivest.ey_n, Th. Janssen, B. Lustenhouwer, 

A. v .Essen, i •• Bilderbeek, B. Hoogeveen, R. v. Wassem, H. 

· Stevens, G .d.e Hoogd, C. G:rimbergen.Res. ,:R. v. Berlo, J • 

. Blok.Le:i,der:Dhr.: ... Blok •... · . . .. 

Lens 1 0 :B.v.d. Lans,,\. Tinnenbroek, F .• v. Baggum, P. de Vries ,L. 

de Jongh,L,Huis,E.v.Bronckhorst,H.Eggers,T.Hoek,G. 

Bruinsma,L.v.d.Velde. 
Lens 11 :P.de .Haan,L.Egberts,F,Raaff,P.Heer'ema,H.Hoefnagel, 

C.Schrover,G.v.d.Velde,H.de Jong,T.Resodihardjo, 

. J .Disseldorp, H .Lieffering.Leider :Dhr.,;,. v, G:9-stel. 

Lens 1 2 :P ,Miltènburg, P ,Hop, B .de Vries, J. v.d. Heyden, ,LBou

chier, P J'èanders, C. Sohalbroeck,A. v. d, Ley, T. Hoek, G. 

Vredeveld, G. Vervaart .!,ei.der :Dhr ,G .y ,d. Veldé. Samè'ri

komst: 2 .10 u. hoofdingang ;\, D .O ,-terrein .. · 

Lens 13:TI.Bos,H.v,Berlo,R.Bogisch,~.Ke~tman,F,de Kleyn,C.v. 

Deelen,W.Englebert,H.v.Domburg,P,Klein lilreteler, 

' IL de Wolf, P •. v ,DoEJver'en;,1es·.-:R;?eters.Leidér :Dhr. J. 

v.d. Knaap. Samenkomst: 2 .1 0 u.hqofdingang ;,DO-terrein. 

Lens 1 4 :E.v. d .Broek,;', .Feitz, P. v. Domburg, J .de Vries, H. Dan

kers, R. v.d .~eer, R. ~sselman, N. de Vries,F.Klink,H. 

!l.ient jes,? .F .de Haan. Hes. :R. Straatman. Leider :Dhr. 

. J,de Hilster. 
,
0 ROGl'J'-~'~• ?UPILLEN VOOR Z,\TE;:tD;,G 9 ,~?RIL 1966. 

1,45 u.R.V.C. ?1-Lens P1 Schaapweg 
1.45 u.Lens P2-de Ooievaars P1 G.1,L.6/4,V.2 

1.-- u.R.V.C. P2-Lens P3 Schaapweg 
1.45 u.O.D.B. ?2-Lens P4 ,-,~bar.dastraat 

1. 45. u. de Ooievaars :?2.-Lens P5 Zuide!'.park _2e gedeelte. 

· 1·.4y u,Lens P6-VIOS P3 G.2,L.5/3,.V.3 

2,30 u.Lens P7-H.D.V. P3 G.2,L.6/4,V,3 
.. DE OPSTELLINGEN : 

Lens P1: Th.Booms,F :Disseldorp, Th.v.Rijn,G. Trommelen,C. ' 

Bloks,C.Stapel',P.Verheesen,L.Cazander,T,Jungschlä

ger,B.Klein Breteler,J.v,Rij,n,Leider:Dhr.W.Stapel. 

Samenkomst: 1 , 15· u, Hengelolaan _hk. Loevesteinlaan. 

Lens ?2: F.Teunissen,C,Blom,H.v.Dam,J.v.d.Ende,P.Heynen,F. 

Veeren,R.v{outers,A.de Winter,H.Rimmelzwaan,G,Col-
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pá, R~Kooke .Res. :H .Peèhler ,Leider :Dhr.G ,l(emperman. 

Lens P}: B. de' Haas, L. v ,d·,Meer, P. v.d. Steen, C .Ab spoel, W. v.d. 
·Ham,C.v,d,flardwég,B.Ravestein,J,Helv:e.nsteyn,Th.v. 
d; A1;1-rdwl'!g.2R~ v.d. Horst, G. v; Ard,en.ne. Res. :E.v. lneélen, 
P. Wilm~r .• Leider: Dhr. G. v.d. Steen. Samenkomst : 12. 30 
uur Hengelolaan hoek L·oe'vesteinlaarr; · · 

Lens P4:. ;\ .Castenmiller,M. Del'sas·so·, P ,de Wolf ,F. Wouters ,H. 
Janmaat ,R,.Méer·shoek,B;Hoëfnagel, R. Goedhuys, R. 
Straatma_n,R.Asselman,E.v,d.Hoefen Wijsard.Res.: 

· F;v ._Os,R ._Feen_stra. Leider :Dhr. J. Smit. Samenkomst: 
1,10 uur·Hertgelolaan hoek·Leyweg. 

Lens, P.5 :C .Luste_nhotw er ,M. Janssen, A ,Borst, R. v.d. Steen, Il. 
. .· · St,raver, C .E.rnst, H. Swanenburg, P. Vé·r~choor ;L. Verspaan

donk, R,de Vroege,C.Bakker.Res.:P,v.Wijk.Leider:Br. 
-Theoticus.Saménkomst:1,15 u.Hëngeloln,hk.Loeyesteinln. 

Lens P6:P,Berkelaar,J,Post,C.Bergen llenegouwen,G.Englebert,R. 
v :Nt!n~peet, E .Macco, P. Steffen, A, Janssen ,E. Verschoor,!,. 
,v .Maris. Res. ; J. Kouwenhoven,R.Micka .Leider :Dhr .G. Hal-

, leeri. . , . · 
Lens P7 ;wordt.samengesteld uit:H.v.Andel,W.de Hilster,J. 

Meyers,G,Schneider,F.Snoeyers,R~de Vries,C.v.Bulst, 
H.Coomans,A,llilgerink,J,Keetman,P.Koper.Res. :E.Ree
sink.Leidcr:Dhr.C.Kras. 

AT'I:ENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN! 
.. ,·lFSCHRIJVINGEN :v66r vrijdagavond 7. 30 u. aan 
Tomatenstraat 166,tel.33;99,oo (telefonisch 
avond tussen;6,30 en 7,;iO uur). 

. 
dhr.A.v,Gastel, . 
alleen vrijdag-

NIET-OPKOMEN:wegens niet:-op)comen in het afgelopen weekeinde 
vrnrdt J,Kouwenhoven 2x als reserve opgesteld.Wegens herhaald 
niet-opkomen worderi E.de Groot,J,Middeldorp,M,de Wit en 1, •. 
Hambrook van verdere dëelname aan wedstrijden uitgesl-oten. 
J.Blok wordt wegens tel?at afschrijven als reserve opgesteld. 
T.a.v.het niet-opkomen van P.Wilmer is nader·gebleken van het 
bestaan'van bizondere omstandigheden,wa:ardo's>r _is besloten·hem 
na het vervullen van 2 res.beurten weer op te stellen. 
MATERI!u\Ll!ITGIFTE: Dhr.A.v.Gastel. TRAINING:donderd, 7 april is 
er gewoon training, echt.er a.lléén als het veld is goedgekeurd. 
Tel. inf. tussen 6 en 6. 30 bîj• dhr~ v.d. Velde" 36-14. 33 .Maandag. 11 
apr.is er uiteraard. geen, t_ra:ï,ning,Dinsd.12 á";lr.i.v.m.de paas
toernooien ook geé~ training.Woensd;13 áprTgeén pup.training, 
•s-avonds wel jun.training voor Lens 12,13 en 14.Wie school
voetbal heeft gèspeeld,kan natuurlijk afschrijven.Donderd.14 
~ gewoon t.raini.ng, wie vermoe:id is van het ?aastoernooi kan 
af(:chrijven .• Deze training ook weer allèer'l als het veld is 
?Oe:lge]reurd. Inf, als op donderdag 7 april. · 



DE LENS REVUE • 
. Weekblad van de R. K. V. V, "Lenig en Snel" 

Onder Redaktie·van:F.v.Dijk, G.Halleen (Ko:r;r,:i,mandels1;raat 
'· . 103, tel,36.11.60) en, · · 

C. Niew,1enhuizen. 
------------==--------=---------==-=======-==-===-=--===== 

Do: 
Vr: 
Za: 
Zo: 
Ma: 
Di: 
Wo: 
Do: 

14 
15 
1 6 
17 
18 
19 
20 
21 

apr: 
apr: 
ápr: 
apr: 
apr: 
apr: 
apr: 
apr: 

39ste Jaargang No.32 14 april 1966. (Do.) 
. . : . 

Juniorentraining. 
Senioréntraining. · · 
Jun: 4,5,6,7,10 t/m 14; Pup: 1 t/m 9, 
Sen: 4 t/m 8; Jun: 1 ,2,3,8. Nederland-België. 
Klubavond !!! Juniorentraining, 
Juniorentraining. 
Senioren-·, Junioren- en i)upillentraining. 
Juniorentraining. 

HEEFT. U UW ÊNQuÊTEFÓRI-:ULIER i,L INGESTUURD ? . 

TELE-LenS. 

Gp de omslag van de Lens-revue prijken de namen van enkele, 
leden. en belangstellenden, die via een advertentie onder 
Uw en onze aandacht brengen, dat zij een bepaalde aktivi
ueit bedrijven, waarvan ook de Lens-leden kunnen profite-, 
ren, Niet alleen dienen zij hiermee het belang van hun 

··zaak, doch tevens ·steunen zij•de vereniging. Het behoeft 
geen nader betoog, dat deze ... steun zeer welkom is en wij be
velen - evenals wij in het verleden herhaaldelijk hebben. 
gedaan - d~ze adverteerders in Uw koopgunsten aan. 
Er zijn echter in onze vereniging veel meer leden, die een 
eigen bedrijf hebben of die gespecialiseerd zijn op een be
paald gebied. Door regelmatig kontakt is er.ook een zekere 
belangstelling ontstaan voer elkaars middel van bestaan. 
Het gevolg is dan ook, dat een niet onaanzienlijke "handel" 
bloeit tussen de Lens.:.leden onderling,. iets waar wij zeer 
gelukkig. meè · z:ijl. Wij willen deze zakelijke aktivit.eiten 

.... uitgebreid-· zien •. Op ons .verzoek heeft het J;lel3tuur zi_ch _ak
koord verklaard met een tweetal voorstellen . 

.. In de eerste plaats zai n?t vanaf· heden mogelijk zijn in-
.. cidentele advertenties. tussen de redaktionele tekst op te 

nemen. Buiten de hiervoor aan de redaktie aan te bieden 
konsumptie voor bemiddeling worden hiervoor kleine bedra
gen in.rekening gebracht. Wij lichten U hierover gaarne in. 

Een tweede nieuwtje op dit gebi'ed is, dat wij een lijst.in 
ons klû.bgebouw willen ophangen, waarop ieder, die dit bij 
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ons meldt, ziJn naam en specialiteit geplaatst kan krij
gen, Een iedèr, die dus meent, dat het voor hem en voor 
de leden van onze vereniging-nuttig kan zijn, wordt ver
zocht zijn naam en kwaliteit aan ons-bekend te maken. 
Wij stellen ons voor deze lijst te rubriceren naar het 
voorbeeld van de beroepen-telefoongids. Wij verwachten 
in de eersteplaats, dat iedereen met een eigen beqrijf 
van deze gratis service gebruik maakt. Maar daarnaast 
is ook de naam wélkom van het lid, dat in.zijn vrije . 
tijd schildert, metselt enz. Wij zoudèri het prettig 
vinden als wij ook op•dit gebied elkaar de bal zoveel 
mogelijk toespelen, . 
Uiteraard kri.îgen onze vaste adverteerders een· ere-plaats 
op deze lijst, · 
Tot slot van dit betoqg nog een zakelijke opmerking, Lens 
is géén konsumenten-coöperatie.-Wij vinden dan ook, dat ër 

.geen aanleiding is Uw Lens-:-kliënter1 speciale kortingen te 
verlenen. Het devies moet onzes"inziens zijn: levèn en.la
ten leven. Haar dit is een bèsJ.i·ssing, die ieder voor zich 

• moet nemen. · • 
P.S. De redaktie behoudt zich het recht voor èen evt.ad
vert.entie van onze voorzitter onder de rubriek "Oorlogje 

· spelen" te weigeren. Onder het hoofd "poppenkast" maakt • 
Utopia echter een goede kans te worden geaccepteerd. 

OFFICIEEL. 
Nieuwe leden: 

- No.477 C.G;Ph,Vaassen 20-10-49 
478 F.J.de Vries 28~ 2-56 

In ballotage: 
No.72/2 P.P.H,le Brun 1- 1-56 

C.v/d Lijnstraat 157 
Sterrenoord 77 

Valkenboslaan 263 
Laan van Poot 370 . 73/2 E.:,.J .Hoefnagel 23- 5-56 

74/2 C.E.de Charon de 
Saint Gennain 7- 6-57. Zónneoord 39 

75/2 h.G.v/d lar 27-6-56 Bere~teinlaan 56 
76/2 R.M.J .v/d Linde. 8-10-54 Drapeniersp-aarde· 30 

LENS 1 3 (Jun, ) K.',M?IOEN. 
Zonder zelf te spelen is ons dertiende juniorenelftal kam
pioen geworden. Konkurrent H.P.S.V. verloor onverwachts ••• 
en zo is het gekomen. · 
Dit elftal heeft in de voora.fgaande wedstrijden getoond · 
dit kampioenschap echt te verdienen en onze felicitaties 
zijn dan ook zeker op hun plaats. 
In de binnenkort verschijnende aflevering van "Jong Lens" 
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zal aan dit kampioenschap de nodige aandacht worden ge
schonken. 
Zaterda,g a.s. wordt dit kampioenschap gevierd. Na afloop 
van de''wedstrijd tegen ,Lens 12 worden alle_ spelers van dit 
elfta-1 in .ons klubgebouw .:verwacht. (Brood meenemen is niet 
nodi ·r ·; Het ·feest· duurt tot 9,- uur. 
Uitslagen van .. 9 en .11 __ april 19. • . 
Senioren: . · · : . _,_. _ :· · · Junioren: 
Lens 1-Scheveninge_n 1 · 1-4- Lens 3-G.D.S.J 
Lens 2-H.B.S,3 5-0 R.Y.C.4-Lens 4 
Lens 3-Velo i:5 3-5 Lens 7-Verburch 5, 
Lens 4-0.D.B.4 1-2 R.C.D.H.2~Lens 8 
Gr. Willein Vac · 4-Lens 5 2-5 Lens 1 0-LeÏJ's· 11 
B.T.C.4-Lens·7:. • , •1-1 de-Postduiven·6 ... Lens 14. 
Schevenin,,.eri -8-Lens '8 • , 3-1 
J.delaars b-Lens 9 · '.: ·: .. •2-c1. 

Pupillen: . 
R.V.C. P1-Lens ?1 2-0 
Lens P2-de Ooievaars P1 ·2-2 
R.V.C.P2-L~ni P3 ·1~3-
0.D.B. P2-Lens P4 0-8 
tens P6-Vios P3 0-7 
Lens P7-H.D.v: P3 2~3 
PROGR:,Mr,,,\ 1 S JUNIOREN EN PUPILLEN. 
=-==---:;:::;= ............... ·. =--=----===-- ·--=:=:--= 
PROGJ:.Mi'.f, JUNIOREN VOCR ZONDikG 17 ,\PRIL 1966. 

4-3 
5-1 

;!:1-1 
1--3 
1-4 
1-1· 

12.- uur ~.V.C.1 - Lens 1 
1 2 • - uur Duiri.dorp S . V._ 1 -Lens 2 
·12;- uur·ft;.D-,0,9- Lens 3 : 

2·,- uurEens,,8.:..S.V.H.1- • 

Schaapweg . 
:.lbardastraat 1 
-Zuiderpark . . 

DE .OPSTELLINGEN: 
LENS 1 : R. Bruggemans, J .:Croothui zen, P. Schout en fc. v. Egmond, 

D.v.d.Steen,Th."Brochard,H.Rothkrans,H.Brandenburg, 
A.Limbeek,D.Brandenburg,J.Heins.Res.:J.Cobben. 
Leider:Dhr:.: • .-v.Gastel.Samenkomst: -11:,45 uur R.V .C.-

LENS --2: G ,Grama ,M:.Broeke, J. WelTing, N.Koot, R,de (terrein. 
Groot, F. v ,Bohèemen,-F ,Straat hof ,F. de Zwari?, TI ,Br:an
denb,urg;ll;Kortekaas, R,\iiykelhof .Res. :R. v. ,,kker. 
Leider:Dhr.P.Epskamp.Sa'.menkomst: 11.30 uur Haagweg 
hoek Thorbeckelaan. 

LENS 3: C,Vervaart(2x) ,J.v.d.Zalm,J.v.Dissel,R.Frit;s,,A. _ 
Duym,F,de Winter;H.Craina,H.Suikerbuik,N.v,Niel, · · 
G.v;d.Togt;:,·;cte Brouwer(2x) .Res. :H.Verbarends~(2x). 
Leider:Dhr.G.v,d.Velde.Samenkomst: 11.40 uur in-
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gang A.D.O.-terrein. 

LENS 8: C.Groen,:î.Jacobson(2x) ,;,.Jehee,H.Egberts(2:x:),. 
ft. v .Essen( 2x), J .Blok, G. Stevens ,B .Epskamp, H;. . . 
Westhof,G.Duyvesteyn(2:x:),R.v.d.Wassem (2x). 
Res. :C.Grimbergen (2x).Leider:Dhr.H.v,d.Kley. 

BROGR:iMJ\Jif; JUNIOREN VOOR ZfiTERD;~G 16 ,~?RIL 1966-. . 
3.45 u.Celeritas 4-Lens 4 Terr.Lens: G.2,L,5/3,V.'3 

Lens 5 speelt QUICK.:.toernooi,Zie aldaar. En ook ·op 
dinsdag 19 april. Zie kampioenschap Lens 6, 

2,30· u;1"..D.0.1.5-Lens 6 . Zuiderpark 
4;15 u.Westlandia .5-Lens .7 ~aaldwijk 
3;-- u.Wassenaar 6-Lens 10 Kèrkehout,Wassenaar 
3;30 u;Lens 11-.Quick Steps 10 G.2,L.6/4,V,2 
3,4.5 u,Lens 12-Lens 13 G.1,L • .5/3,V,1 
2,30 u,Lens 14-H.M.S.H • .5 G.1,L.6/4,VT1, 
DE OPSTELLINGEN: 
LENS 4: H. Verbarendse ( 2x), R .Wilmot, P ,Bremmer 1 C .Blok, J •.... 

Holt, J. Jqnssen, J. Kaandorp·, C. Vervaart\ 2x) ,F. Herre
mans, C .Rooduyn,R.Blok. Res, : J. Schutte,!, ,de Brou-
wer( 2x) .Leider :Dhr .Herremans. · 

LENS 5: zie Quick-toernooi. . 
-LENS 6: R;v,Berlo,M.v.Veen,R.Fortman,B.Kool,T,Heerschop, • 

H. Verheugd, Th.Hoefnagel,.J .. Webbers, J.de Jongh, J. 
Fretz,H.Bijsterveld.Res; :K.v.Velzen.Leider:Dhr. 
C.v.d.Beek,Samenkomst:2.10 uur hoofdingang ADO-
terreïn: ·· · · 

LENS 7: H.Ègbèrts(2x) ,G.Duivesteyn(2x) ,Th,Jarissen,B.Lus
tenhouwer, f,. v .Essen ( 2x), ;', .Bilderb.eek,B. v. d .Sprong, 
R.v.Wassem(2x),H.Stevens,G.de Hoogd C.Grimbergèn 

·· ·· ( 2x)'.Res. :R. Jacobson( 2x), H. Westhoff·( 2x-) .Leider: 
, Dhr._;\ :lITök. Samenkomst : 3. - uur ingàng · Lenst errein. 

LENS 1 O :P •. d~ Haan,,\. Tinner:tbroek,E. v .Bronckhorst, P .de · 
Vr:i,e s;.L ;cl.El Jongh, L.Huis, T .Hoek, H; v. Hulst ,G. Ver
vaart ;L. v.d. Velde, G, ?ruins~a .Res. :H.Eggers.Leider: 
Dhr,P.Huis,Samenkomst:1.45 u.Hèngeloln.hk.Leyweg. 

LENS 11 :.L .Egbert~, C .Schrover, R~Raaff, P .Heérenia, Il. .Hoefna-· 
gel ,.H .de Jong, G. v .<l •. Veld.e, P ,H(?p, T ~ :î~:'iodihardjo, J. 

· Disseldorp', H .Lieffering. Re s. :F .Qóbl:i~n.Leider :Dhr. 
A.v.Gastel. ·- - ·· · 

LENS .12:P;Miltenburg,F_'.'l(.Baggum,B.de Vries,J.v.d,Heyden, 
,\ .Bouchier, P ,Fqnders, C. Schalbróek, :, . v .d.:Ley, Ch. 
Bloks(2x),G.V]'.'edeveld,R.Peters.Hes. :F.Disseldorp 
( 2x) • · ·· 
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LENS 13: R;Bos,H.v.Berlo,R.Bogisch,J.Keetm:m,F.de Kleyn, 

C. v. Deelen, W.Eng;lebert, H. v.·Domburg', P. Kleir;i Brete"--

_ ler, H .de Wolf, P. v .Doeveren. Hes. :T. Jungschl~ger( 2x). 

Leider:Dhr·.:r.v,.a.Knaap. , . . - · . · . --· -· 

LENS 14: J. v. d,Broek,R. v. d.r:eer, P. ir. Domburg, H. Dankers, J. de 

· Vrïes;H.Rient'jes,P~F.:dè .Haan,N.çle Vries,F .Klink, 

J .f,sselman,fl'.;Feitz .Res. :R'. Straa-tman.Leider :Dhr • 
. J",.de Hil'ster·. . .. -. - . . . . 

- ----~-----------r----- ----.-. -. --~--. -~--------, ----------
HET QUICK"-JUBILEUJ\f1TOERNOOI •.. : , .• , -. . . . 

Zaterdag 16· ,april houdt Quick __ t;:ef:~E:~~genheid van het 70-

jarig bestaan een jubileumjun;i.orentoernooi_, waaraan; deel

nemen: J,.D.S., Concordia, H.B.S., H~v .• v,.; Ornas, v.c~s~;· 
. . V. U .C •. en Lenig en Snel .• · 

Wij zijn ingedeeld in poule II met H.B.S.,.Crnas, Concor

dia en Quick. · . ·, . . ,.. · ·• . : . . . 

Tot deelname zijn .gerechtigd ,spelers geboren na 1 januari··· 

19.51. Dat is een leeftijdsgr~ns, · die afw;i.jkt van de kompe

titie-indeling en daarom kunnl:)n we ook .niet, e.e)1. kompleet 

k_ompetitie-elftal sturen, maar_wordt .een·· kombinatie samen

gesteld uit de volgende spelers: . · --. ··- · : · . -

i'. v.d.Aar, E, Bakkers, J. Col pa, D.Holt, B .Hoogeveen.1. T,.Hop, w-~
K_eetman, W ,Kouwenhoven,R. v .d.Mull, H ,Oyerbeek, J ,::;;cJ;louw ,Res,: 

B. v .d ,Lans .Leider :Dhr. J ,Borsboom. Samenkomst: 1·0 ;-.;- uur '· 

Thorbeckelaan hoek Laan van rl[eerdervoort. · 

Het programma :, . · 
10.,5.5 uur Lens, - Concordia ve.ld 2 
11;4.5 uur· Lens - Quick veld 2 '. 

1 • 4.5 -uur · H .B..S. -Lens veld 2 
2. 3.5 uur , Lens - Ornas veld 2 

3;45 uur No.2 poule .I No,2 poule II veld .1 
4.1 Q_ uur No, f poule r :-· No .1 poule II · veld· 1 

De wedstrijden duren .2x 10 minuten. . . 
Bij gelijk eindigen in de poules of gelijk'sPel in de fina

les be"slissen 3 strafscho pen. 
PROGR,·,1.'iJ:.:1,: PU2ILLEN V.OOR ZATERDi,G 1 ;,i'RIL 19. • 

1,4.5 u. Lens P1;:-Laakkwartier P1 G.1,.L • .5/3;V .• 1 

1;-- u; Duno P1-Lens P2 Vigr,N.olenslaan. 

1.45 u. Lens P3-R.',S P1 G.2,L,6/4,V .2 

1.45 u. V.V.P,_P3-Lens P4 . Zuiderpark, 

2,30 u, ''Lens P,5-Làà){)a,artier ·P5 (vriendsch.) 
1 ,45 u .• Lens 0P6-'R ;y;'ç;,5 ' G.2,L,.5/3,V ,3 

2.30 u. Lens P7-West'erkwartier P3 G.2,L.5/3,V,2 
2,30 u. Lens P8-Laakkwartièr P6 (vr.sch.) G.2,L.6/4,V,3 
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2.45 u. Spoorwi.ik - Lens P9 Hengelolaan. 
DE OPSTELLINGEN: 

.LENS P1: Th.Booms,F;Disseldorp(2:x:)',Th.v.Rijn,G1'fbimllelen, 
C .Bloks ( 2x), C. Stàpel·,P. Verheesen, 1 .. Cazander, T. 

· Jungschläger( 2:x:) ·, F·. Veeren·, J•. v-.Ri jn. Res. ·:B .Klein.. __ ,'_ 
. · Breteler.Leider:D)'ir.W.Stapel. . - -. 

LENS P2: F ;Teunissen, C .Blom, H. v. Dam, J·. v .d .Ende, P .Heynen, 
...... - H.Pechler,R;Kooke,,Lde Winter,H.Rimmelzwaan,G. 

Colpa,R.Wouters.Res. :W.Y,d,Ham.Leider:Dhr,G. 
Kemperman .Samenlfomst;: 12. 30 · u:Hengelolaan h-oek-· · ·· 

LENS P3: B.de Ha?s,L,v.d.Meer,P.v,d,Steen, (Leyweg. 
C. l',bspoel ,R. v .Deelen, C. v .• d .1,ardweg, B .Ravestein, 
J .Helvensteyn, Th. v .• d.,\ardweg,R;v .d .Horst., B.v. 
Ardenne.Leider:Dhr.G.v.d.Steen. . 

LENS P4: A.Castenmiller,IVI.Delsasso,C.Lustenhouwer,R. 
Feenstra,H.Janmaat,R.Goedhuys,B.Hoéfnagel,R. 
Meershoek, R. Str.aatman, R.flsselman, W .de Hilster. 

· Res. :E.v.d.Hóeven Wi,isard.Leider:Dhr.J.Smit •. 
sä:iienkomst:1.20 uur Hengelolaan hoek Loevesteinln. 

LENS P5: F:v.Os,M.Janssen,l.Bórst,R.v.d.Steen,H.Straver, · 
C-.Ernst, H .Swanenburg., P. Verscho.or, L. Ver.sp.aand,on,k,. 
R.de-Vroege,C.Bakker.Leid.er:Br.Theoticus . .- . . 

L"ENS P6: J··.Kouwenhoven(2:x:);E.Macco{.2x.),C.Bergen Henggo\,\- .· 
wen,R.Micka(2x),P.Steffen,R.v.Nunspeet,P.Berke~ 
laar,11. .Janssen,E. Verschoór, J .Post ,,l.v .Maris •" . 
Res; :P.Wilmer.Leider:Dhr.G.Hallèen. . · -

LENS P7: H.v.Andel,G;Schneider,H.Coomans,J.Keetman,A; 
Hilderink,F.SnóeyersiR.de Vries,C.v.Hulst,J. 
!Vleyers,P.Koper,G.Eng ebert.Leider:Dhr.C.Kras. 

LENS P8: wordt sameng_esteld uit: ~.B.loks,J.Boin,J. · 
v .tl .Burgt, J .de Hilste'r, J. Ja.nmaat, F .,Jonker\ J, 
Koper, I, .Kleywegt ,G .Lelieveld, G;v ;Noort ;E .Ree
rink.Res. :R.Bom.Leider :Dhr .G. v.d. Steen. 

LENS P9: word~samengesteld git: ~ •. ll'óuwenhoven(2x) /•· · 
Reerink, J. v .Rossum, ,.,_v. WiJk, W_.puyYesteyn,;,. v.d. 
Aa:t',C ,de .. Cba,on. de St ,ge:rmain, E .Hoefnagel ,F. · 
de Vr;i.es,.E.:1-fa.cco(2x') ,R.Micka(2x) .Leid-êr:Dhf:. · .. 

. G.Halleen.Samenkomst:2.15 uur Lens Klubgebquw •... ,. 

ATTENTIE, JUNIOREN- EN ?UPILLEN ! 
AFSCHRIJVTNGEN: v66r. vrijdàgavond 7. 30 uur aan 'dhr;i,. 

. · ·va:ri; Gastel, Tomatenstraat 166, tel. · 
33·.99,'oo (telefonisch alleen vrijdag-
avond tussen 6. 30 en 7. 30 uur) • . · 
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NIET-OPKOl\:EN: wegens niet-opkomen in het afgelopen weekein
de worden,K.v.Velzen,E.v.d.Hoeven Wi;isard en 
_B.Kle:i,n Breteler tweemaal als. :reserve opge_
ste],d, G,IJsebrands wordt wegens herhaald __ 
niet-opkomen niet m!qer opgesteld. · · : 

M:,TERL,:,LUITGIFTE: Dhr .,'c. v .Gastel. 

Trl:.INING: donderdag 14 april is er alleen training als .het 
· veld is goedgekeurd. •Telefonisch kan tussen_ 6.--. 

en 6.30 uur worden geïnformee~d, of de training doorgaat. 
Vermoeide Paastoernooispelers kunnen afschrijven, 
Volgende week is er weer gewoon training. 
K,\iVJ?IOENSFEEST LENS 6. , ·- · -- -
Dinsdagavond a.s. speelt het· 1<ampioenselftal Lens 6 een 
uitdagingswedstrijd tegen Lens .5. ;,anvang 6.4.5 uur. De vol
gende kam1Jioenen wo;cçlen-0verwacht: ,1.v.Berlo,J.Schouw,_?.v_.d. 
:,ar, H. Verl'ieugd, T ,Heerschap, H. Overbeek, n. v .d.illull, J. Webbers, 
J .de Jongn, J .Fret,z, H .-Bijsterveld ! 3.es. :K. v. Velzen, B .Kool. 
Lens .5: is als volgt: W.Kouwenhoven,M.v.Veen,R.Fortman,J. 

Col pa, D .Holt, '.l. v .Boheemen, T .Hop ,i',. Janssen,E ;Bakkeri;;, 
- P.de Jongh,W.Keetman. - , • · . . · 

Na de wea:strijd ·voor,Lens 6 gezellig samenzijn tot 10.-- uur. 
EF valt iets te eten en te drinken, maar gezelligheid zelf_ 
meenemen. ':' 
===========~================================-================ 

- Hans èoom.ans treurt om zijn· shirt, ·dat sinds zaterdag 
spoorloos is. Want wat moet .een voetballer zonder shirt? 
Heeft een van de spelers van P7 misschien een shirt te
veel meegenomen? In dat geval graag even .een telefoon
tje: 39.27.20. Het adres is ·weimarstraat 218. 

- B.v.d.Sprong biedt ter overname aan 1 paar voetbalschoe
nen maat 38.- Het merk is "Quilick". Deze schoenen zijn ver
krijgbaar bij B.v.d',Spr-ong, Fahrenheitstraat 562 en bij 

geen rehoor Fahrenheitstraat .572, 
- Vrijdag 22 april is de klubtent na de training niet voor 

de leden beschikbaar. _ ' · · 
- Gevonden 1 petje (model: Jungle). Terug te krijgen bij 

onze kantinebeheerder'Dhr.L.de Boer. 

i'ROG11:J.'J';,:,, SENIOREN VOCR ZOND;':.G 1 7 APRIL f ~ é,6. 
Lens 1 - vrij 
Lens 2 - vrij 
Lens 3- vrij 
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13;4.5 u; D.W.0,3-Lens 4 Zoetermeer bij Nutric:i,a. 
14;00 u, Lens .5- B.M:.T,.5 Vel-d 1,Geb;1,Lok,6/4 
12;00 u. Lens 6- O,D.B • .5 1ield''1,Geb,1,Lok,.5/3 
12;00 u, Lens 7-Bla1-.-w Zwart 7 Veld 2,Geb,2,Lok • .5/3 
14. 00 u. Lens 8-Wit Bl .R. I. Veld 2 ,Geb. 2 ,Lok • .5f3 

Lens 9-vri j. __ __ _ 
DE OPSTELLINGEN: , . , . 
Lens 4: Th.Suykerbuyk,L.Hanssen 1 J.Meier,B,Steyn,C.Pee.c. 

ters, J. Verhaar, F',Burghouwt ,P.Burghouwt, F. Wubben, 
M.,Davis,H.Ja.cobs,è1es. :N.de Gruyter,P.C.Rebel,: . 
Verzamelen: 12.00 uur !Clubgebouw. 

Lens .5: M;Suykerbuyk,Th.v.Domburg,C.Veldink,J.v.Bussel, 
H. Ub ben, J .Riemen, J ,Wîtting, L. Janssen, H;tlé Ster
ke, D .Gr:oenendi jk ,,\. v .d .Beek.~ :i,.v ,d .I:eyden. 

Lens 6: },. • Ver:barendse, J .Brocha.rd, C .Nieuwenhui-zen ,M.Heer-
0schop, F.. v .~ijk, F. Veelqepr, R.Belbätü:f:f:i;-, J .Drost, 

. W ;Eijkel_hqf, G. J ehee, J. V_eldin.1< .,Res. :F .~ierhof, 
J .de Boer. - · , · · : · · . 

Lens 7 :. P.Schi:iltEln;G.v.:Bijnen,H"v._WEllzen,,,.Klein Bre-' 
teler, H,Mesker, J .v. Di('!sel, ,\. Nè)wf!e, N. de B(?er, 
F.Mesker., W. Veelbehr, R.Gelauff. Res. :W .Bggers, 
J.Groeneveld;L;Keet. 

Lens 8: J ;Fri jters, J. v. Westing. H. Jliaastepad, 1~. Krol, 
J .Bom, 1\ .Hoppenbrouwers ,J,. v. Luxemburg, R. Wüste-

. feld, J .Jager,rJï.Ooms,.'. .• v.Dui11.~.es. :C.Kras,;\.Buys. 
J,FSCHHIITVINGEN: tot uiterlijk vrijdagavond 9 uur bij 

· de heer H.Houkes, 2e- Schuyt~traat 60, 
tel,32.47.21: 

VOORLOPIG PROGRAMlf:,', SENIOREN VOOR zm:D,'tG 24 :,.?RIL 1966. 
Sc~oonhoven 1-Lens 1 12.- u.Rijswijk 6-Lens 6 
Paraat 2-Lens 2 12;-.u.Lens 7-Gona .5 

12;- uur Celeritas 3-Lens 3,. 12;- u;Triomph_6-Lens 8 
14;- uur Lens 4-H.M.S.H.4 12.- u.Lens 9-Cromvliet 9 
14.- uur Lens .5-Texas 3 · ·. 
========-=======-=============-=========-======-=====-=-== 
VJ,N DOEL TOT DOEL ( SEnioren). 

Lens 1: leed wederom éen nederlaag. Scheveningen versloeg· 
· onze voortrekkers met 4-1 ; zij. speelden konstant . 

in een hogere,y~t_sn~lling, waardoor het gebrek aan kondi
tie bi.i de onzen duidelijk. bléèk. Onze achterhóede is ook· 
niet meer het hechte bolwerk van enkele weken geleden, 
er vielen nogal wat gaten. Gerard Kempe:r:man was echter o-
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veral, zodat de schade beperkt bleef. De voorhoede spe

lers voeren nog steeds hun eigen "one man showtje" op, 

ze willen elkaar niet zien. Het wordt tijd, dat men elkaar 

onder het genot van een kopje koffie of een glaasje bier 

eens flink de waarheid gaat zeggen- Na de training bijvoor

beeld. Dat lucht op. 
Lens 2: zorgde voor een verrassing, want H.B.S. kreeg een 

· 5-0 nederlaag te slikken, De Houtrustbewoners 

hielden er een zeer laag tempo op na en borduurden zulke 

ingewikkelde patronen op het groene tapijt, dat ze regel

matig de draad kwijt raakten. Hier~oor ontstonden grote 

mazen in het net, waarvan Lens-voorhoede dankba.ar gebr\,lik 

maakte. ,'clle voorhoede-spelers namen een doelpunt voor ,hun 

rekening. De achterhoede had een rustige middag. De enige 

gevaarlijke momenten ontstonden bij een H.13.S. doorbraak, 

waarbij van dichtbij ingeschoten werd en bij een machtige 

schuiver van Koos Ras op eigen doel. In beide gevallen 

moest onze doelman horizontaal om de situatie te redden. 

De scheidsrechter leidde voortreffelijk. 
Lens 7: heeft in een vrij goede wedstrijd de punten ver-. 

deeld met B.T.C. 35 Minuten in de 1e helft scoor

de Eykelhof uit een prachtige pass van N.de Boer. 7 Minu

ten voor het einde maakte' B.T.C. gelijk. Dank aan de zeei;: 

goed spelende /,-Junioren, die ons voor de zoveelste maal 

niet komplete "elftal" aanvulden. 

v:;N DOEL TOT DOEN (Junioren) • 

~e Bostduiven 6-Lens 14: 1-1. 
Het was deze middag de middag van de gemiste kansen, Door 

het tè egoïstisch spelen van sommige spelers, ging de o

verwinning verloren eh speelde Lens voor de zovèelste maal 

gelijk. Het overwièht was groot en als dit in doelpunten 

zou moeten worden uitgedrukt dan was de stand 7-1 in 

plaats van 1-1. N.de Vries en F.Klink waren veel te ver

zot op de bal, terwijl voetbal met 11 man dient te worden 

gespeeld. Voor de rust werd er redelijk gespeeld. Na 15 

minuten kreeg Lens 1n strafschop te nemen. N.de Vries 

schoot de penalty hard tegen de lat. Maar 5 minuten later 

maakte deze zelfde speler zijn fout goed en doelpuntte 

~eheerst; 1-0 en met deze stand kwam de rust. Na de rust 

het drama van pingelen en nog eens pingelen om ten einde 

raad de bal niet meer weg te kunnen krijgen. Na 10 minu

ten kwamen de ?ostduiven op gelijke hoogte door 1n zuiver 
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buitenspeldoelpunt 1-1 • En mf!t deze stand kwam het einde. 
V,U.! DOEL T01'. DOEL .(Pupillen). . 

. R.V,C.1-Lens -1, F.en verdiende nederlaag voor P 1, welke had kunnen worden voorkomen indien het pingelen achter
wege was gebleven. Dat.onze lichtgè.wièht voorhoede het 
niet kon bolwerken tegen de veel·grotere en zwàardere 
R.V,C" achterhoede zat er dik in. Niettèmin verdiende 
R.V.C, de over11inning. 
--.--------------------.------.-------------------------L,',NGE ONDERBROEK ;~LS SURPRISE. 
Talrijke kleinere amateur-klubs klagen over het gebrek· aan belangstelling. De sobere staan-tribunes zijn bij 
vele r,edstri,iden akelig leeg. Een wanhopige voorzitter van een _Duitse klub stuurde alle supporters én sympa
thisant.en een br:ief; waarin hij degenen, die een abon
nément kochten, 1 n bo\;!k naar eigen keuze in het voor
uitzicht stelde. Be äktie bleek een geweldig suksè~. 

• De president van een Ncordierse klub wekte eveneens··· "zi;jn" aanhanger:;, op één seizoenkaart te nemen, ,ils 
purprise stuurde hij ••• een lange onderbroèk na, In het. begeleidend schrijven legde hij de keüze van het geschenk uit. "Beste voetballiefhebbers, Wij weten,dat het de komende weken koud zal zijn, maar wij hopen, dat_ U de klub zult blijven·steunen. 
Wij zcuden het ten zeerste op prijs stellen, wanneer 
U sneeuw, kou en ijs zou willen t:r;.ot.seren:en hi.eden JJ: 
dit gèschenk aan, waarmee U de köü stellig zal• vergeten11 • 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
-o-o~o~o~o-o-o~o-



DE LENS R.E VU E. . 
Weekblad van cte. R.._K.Q.v. "Lenig en· Sne1 1i_ •.•• 

Onder_ Redaktie van: G._Halleen' (Korr.îill1andelstraat 103,' 
tel~36.11.60), .. , .. ,· . 

=·=======-==========F.v.Dijk=en=C.Nieuwenhuizen.=· ·=•====-

39ste Jaargang.No.33 20 april 1966 
-------=-------=----=-- ----=~=.-======~=================== 

.Wo: 
Do: 
Vr: 
Za: 
Zo: 
Ma: 
Di: 
Wo: 

20 apr: 
21 apr: 
22 apr: 
23 apr: 
24 apr: 
25 apr: 
26 apr: 
27 à:pr: 

LENS I ZAK;-,GENDA. . . 
Junioren- en Pupillentraining; Thuis voor de 
Juniorentraining. (beeldbuis. -
Seniorentraininl?j, . 
Jun: 4,5,7,10 t/m 14; Pup,1 t/m 7, 
Sen·: 1 t/m 9; Jun.2en.8. 
.Juniorentraining; Klubavond; Klaverjas-Drive. 
Juniorentraining •. 
Senioren-, Junióren- en Pupillentraining. 

LENS·1 ·ENQuÊTE: · - · · · · 

ZWIJGEN -IS--ZILVER; 

'""'~·-· .-~, ~-~·· - .. -- ..... ,., ...•. -

SCHRIJVEN. IS .. GOUD. 

T E L E - L E N S 

Uw redaktie heeft met genoegen enkele minuten uitgetrok'ken···. 
om de enquête-formulieren in te vullen. Er waren een paar 
interessante, maar ook een paar leuke, om niet te zeggen 
gewaagde, vragen bij, Het zal de diverse dames ongetwij
feld genoegen hebben gedaan, dat ook zij niet aan de aan
dacht van de vragenstellers zijn--0ntsnapt. Jammer, dat zij·• 
hun mening niet vermochten mede te delen. Uit de uitslag 
zal moeten blijken of de heren voetballers dankbaar zijn 
voor de morele steun van de andere sexe. ·-

De vraag betreffende het spelen vóór 12 uur zal voor velen 
wel pijnlijk zijn, gezien het grote àantal feestriûrinilé:rs·· · 
in onze vereniging (al zou je dat op het eerste gezicht 
niet zeggen) • Het zal. er wel niet van komen, dat we voor 
12 uur beginnen. - · 

De Elftal-kommissie zal.me.t meer dan normale belangstel
ling uitzien naar de,àntwoórden op de vraag, die handelde 
over de plaats, waaróp men doorgaans speelt en op de vraag 
over de plaats,·wa.aróp men het liefste speelt_. Gelukkig 
staan er geen namen op de -formulieren~ · · · · 

De vraag betreffende h~t kárä.ktè~ 'ván· onze vereniging :1:ï,-3k_t:~ 
ons ook erg interessant. In Lensrevue No.18 van 5 januari '.· .. 
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hebben wij n.a.v. · een:-·.di-s;1kussie op een trainings-avond 
een artikeltje aan dit onderwerp gewijd. Lens werd toen 
vergeleken met de verenigingen,.H~B.S.;- H.V.V; en Quick. 
Wij zijn benieuwd, wat er nu•uit de bus komt. 

En dan vooral niet te vergeten de làatste vraag: "Als 
U het in Lens voor het_zegr,:en had, waarin zdudt·U dan 
verbetering aanbrengen?" Het antwoord hierop biedt vele"· 
mogelijkheden. Of niet? Zou er -t_o.c-h wel. ... een zekere mate 
vari overeenstemming zijn? Het waèhten-'is op de uitslag. : 

' . . . ,. . '.,·· . "'." . 

Op maandagavond, het moment, waarop -dit stukje wordt ge-: 
schreven, is ongeveer de helft van het aantal verstuur
de· f(?rmulieren terug_. ne,genen, die•:'het vergaten in te· 
sturèn, kunnen dat·alsnog doen. Het kost weinig tijd de 
formulieren in te vullen en helemaal niets om ze-terug· . 
te sturen,· want er zit al een postzegel op de bijgevoeg-; 
de -retour.:enveloppe·,·· · -·· • • 

, , 
VANAVOND GEEN SENIORENTRilINING, 

Officieel. 
Niecyrn leden: 

_:. No.479 R.M.J.v/d Linde · 8-"10-.54 
.,,. · 480 A.G.v/d Aar .'. 27-" 6-.56· 

481 C.E.de Charon ~e · 
···Saint Germain 7- 6-57 

•• ·•,·• -• ~-•.-v•-.•••·•-• • •,••:,...· 

Drapeniersgaarde 30 
BeresteitJlaan .56. 

Zonneoord 39· 
In bàilotage: 
No,77/T P,H.M.Demeijer 

7.8/1 J .J .Lelyyeld 
79/1 E.IJperlaan 
80/1 R.IJperlaan 

13- 3-54 · Drapeniersgaarde 26 
28- 6-.52 Stadzijde 8 
4- 6-58 Steenhouwersgaarde .5.5 

_24-_.5-.57 ___ idem 

KLAVERJASSERS-'OPGELET ! 
Zoals op de'laatsté avond· van de Paas;-klaverjasdrive 
is gebleken, bestaat er bij 'de· leden en bekenden-119g . 
steed·s een grote bêlangstelling voor het klaverja(;lsen, 
We zullen dan ook regelmatig deze avonden blij.ven.,or
ganiseren, waarbij._wij hppen, dat U kans ziet nog· \"r:tt,ge 
Lensers hiervoor· enthousiast te maken, zodat wij ëen · '· 
vol huis krijgen. Dok hier geldt namelijk·;_ Hoe me·èr' . 
zielen, hoe·meer vreugd, Tot maandagavorld:25· april • 
.Komt tijdig, dan kunnen_we _ om _8.JO µur st·a.rten. 

tlitslagen van 16 en 17 april .• j.l • 
.;Junioren:· ·R.V,C.1:-Lens 1 2;.2. 
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Duindorp S. v:1..:tens 2 
~:D.0.9-Lehs 3 . 
Celeritas 4-Leri.s 4 
~.D.0.15-Lens 6 . 
1/lèstlari.dia · 5-Lens .7 
Lens 8-S.V.H:1 · ' 
Wassenaar 6-L~ns 19 
Lens 11-Q.Steps 10 · 
Lens 1 L!--H, r/. s·. H. 5 · 

3-5 
2.:1 .. 
·e-1 · 
0.::9 
0-0 
7-0 
5..:4 
0..:1 
3-4 

Senioren: 
D.W.0,3-tens 4 • 
Lens 5-B .~LT ,5 
Lens 6-0.I).B.5 
Lens 7 -Bl ;_zwart 7' 
Lèn s s:.:Wit 'El. rt ,.K. 

1 ~-~ •· 

F-4 
:3-2 
· 3'-4 

. 6-3 ' ,., . -, . 1 _:f 
.. . . ' . ~ ,-, .. ~ -- . 

Pupillen: _: · 
Lens 1-Laakkwartier 1 , 1-1 Len1:?. 6-~.V .C.5 ·,. :~. . · 3-0 
Duno 1 ~Lens 2 ·•. ,_,2-1- Lens· 7-Westerk;wartier--3 2-:.0 
Lens. 3-S.:,s 1 •, 2-1-. Lens 8-Laakk\,f. Cvr.sçh.J n.ó.g, 
V.V.P.3-Lens 4 3-2. Spoorwijk 0 -Len·s 9,, .'.:• _4-0 
Lens 5-Laakkwartier 5 n.o.g •. Lens 5-Lens 8 . - , . - 2-1 

- - - , ~ ·:; ),, . . 
. DE VJ'f~DSTRIJD, . DIE WIJ. ZI,CEN. 

- ·- Onopvallend stond in de Lens-revue .aangekondigd_,dat 
het roemruchte Utopia (Lens 6) enkele uren voor de aanvang 
van de wedstrijd Nederland-België in het strijdperk zou . · 
·treden tegen O .D .B .5 • . Uw reda-kteur had menigmaal genöëfrd .. 
van de grootse verrichtingen van dit team op dive,rse v-êiet- • 
bal velden in Den Haag en omstreken. En nu moèht'-hiJ dat·--: · 
tear,1 met eigen ogen äanschouwen. Neen, erger rióg,··-hiJ n:ióë'st 
meedoen. Een ongelukkige samenlnop van omstandigheden.De , 
talrijke toeschouwers zullen d2.ar ongetwijfeld ~ndEJrs ,9ver 
hebben gedacht, want zij zagen nu de voltallige redaktie:,, 
aan het werk- en dat was nog nooit vertoond. . . 

. Het voor deze bijzondere gelegenheid in oranje s,hirt 
gestoken Utouia heeft niet teleurgesteld; U 'begrijpt de';· 
schroom, waarmee ik dit neerschrijf,· maar het is niet an
ders. t'auweli jks -had het begin-signaal geklonken, -of de U
topi. sten trokk'éri ten aanval.: De snelle buitenspelers zorg
den herhaaldelijk voor gekomplisseerde situaties· voor· het 
O.D.B.-doel, maar, helaas, "spitz" Eykelhof had zijn dag 
niet, Toch nam Utopia de leiding; een vlotte kombinatie 
werd door Schlüter.doeltreffend afgerond, ·Even later was 
het zelfs 2-0, toen Schlüter, jazeker geachte elftal'-kom
missie wederom Schlüter, met een formidabel afstand-sschot 
scoorde, .O.D.B. was echter nog niet lam geslagen, wänt de 
Utopia-veste kr.eeg het zwaar te verduren. In deze peri·ode 
werden taktische fout.en, zoals· het te weinig tèrûgkomèn 
van de binnenspelers, ·en teèhni.sche fouten, zoals het. ·on-
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zui ver plaatsen in de verdediging, afgestraft. Viet twee 
doelpunten, voorbereid· door· 11S1':\orrie", de ODB:..rechtsbui
teQ; werd de stand nog'voor de rust in èvenwicht ge-
bracht. · 

· Na de thee leek :utopia op·:een ruime overwinning af 
te stevenen. Schlüter_voltooide'_zijn hattrick en het was 
3-2. Maar hierna bleven vele kansen onbenut; het onheil 
naderde. Het werd zelfs 3-3, toen een robuste ODB-er de 
bal na een hoekschop ineens op zijn slof nam. Het noodlot 
sloeg toe, want i'rax Heerschap, op de doellijn worstelend 
met zichzelf en de bal, kon beide niet onder kontrole ..... . 
kr±jgén en maakte hands. Na de strafschop stond Utopia met 
3-4 achter. Met de moed der wanhoop begon men een slotof
fensief, maar in de stand kwam geen verandering meer. De 
scheidsrechter leidde uitstekend. 

Een teleurstellend resultaat) maar geen teleurstellenc 
wedstrijd. Het enthousiasme van :,LLE spelers deed weldadig 
aan. Daar kunnen vele spelers in hogere elftallen een voor
beeld aan nemen. Na dit kompliment nog enige kritisch-op
bouwende oomerkin1<en om de moed niet te verlieeen. 
De keeper:· maakte "een betrouwbare indruk; de ballen, die 

hij kreeg, liet hij door. · 
De ~echtsback: goed, had te weini~ steun van zijn rechtshalJ 
De linksback: had het ongeluk een zeer behendige en snelle 

tegenstander te hebben; hij verweerde ziêh 
verdienstelijk,maar vergeet soms de bal te plaatsen. 
De rechts-half:gaf zijn rechtstreekse tegenstander te veel 
vrijheid,maar was daarentegen een grote steun voor de voor
hoede. 
De. spil: was aanvankelijk een goede "stopDer-spil" (goed 

· opbouwend,goed afbrekend) ,maar naarmate de wedstrijd vor
derde kon hij zijn enthousiasme niet bedwingen en trok te 
ver naar voren, waardoor er gaten vielen. 
De linkshalf: goede wedstrijd; mogelijk zijn rechtsback 
af en toe iets meer steunen. 
De rechtsbuiten: scoorde drie doelpunten, da's meer dan 

genoeg; : · · 
De rechtsbinnen: speelde enthousiast, maar moet toch wat 
meer terugkomen en wat meer durven schieten. 
De midvoor: liep tevergeefs naar zijn Schot te zoeken;hij 
beloofde het de volgende week weer goed te maken. 
De linksbinnen: dartelde vrolijk in de wei ,maar mag .. toch 
wel iets meer mee naar voren trekken. 
De· linksbuiten: werd voorii.l in de tweede helft te weinig 
in_het spel betrokken, 
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~ ~ -. ', .... . :· 
-~12- . · 
P ,S, Uit de volgorde van ·de opstEjlling b1:îjkt, .dat Uto-

pia het· Stoppe;rspil-syste\")m: speelt, .Een -loffeli,jk-,;. 

streven, dat navolging yèrdfènt ,' G. H~lleén ;: ·:: · ·-,.~--~: .. 

PROGB.M,'ITl;, SENI02EN. 30NDi',G 24 A?RIL 1966. _ - , . • ... · 

1 ~" 30 u: Schoonhoven-Len~-- 1-.: :., G.em,Sportpark, i!fchoorihàjen 

12.-- u,Paraat 2-Lens 2. ,._ ~ _· v.Brien~nl~an,Wassenaar · 
· t/ö Oostersportp~k ·. ~-

12:-- u.Cele_ritas 3-::-Lens· 3 · · Leyweg hoek 'Noo:rdweg· __ :._-- . _, 

14:-- u.Lens 4-H.M.S.H.4 Veld.1,Geb.1,Lok,6/4 

14:-- u:Lens· 5-Texas 3 · Ve:ld 2,Geb,2,Lok:5/3 · · 

12;-- u.Rijswijk 6-Lens 6 Sportpark Irene,R'wijk 

12:-- u:Lens 7-Gona 5 . Veld 1,Geb.1,Lok,6-/4 

12:-:- u,Triomph 6-Lens 8 Zuiderpark 2e gedeelte 

12,:-- u,Lens 9-Cromvliet 9 Veld 2,Geb,2,Lok,5/3 

DE OPSTELLINGEN: . - .. 

Lens l: C. v ,tl ;Beek, H .Dietz ,W. Hans en, H. Smit skam, G. Kern-

. · ·perman )~. v_. Zilfhout, G, Verhaar, W. Venderbos, W, Ver

heul, H. Haket, J. Wachman. Res; :J. v .Dijk .Leider: 

Dhr. H. Houkes. Samenkomst: 12, 30 .u,Klubgebouw, . 

Lens 2: G.Halleen,R.Blok,R.Joodbol,J.Ras,J,v.d.Knaap, 

J .Engleber"\i ,L. :1iemen, F ,Mesker, J .Bq_tter, W. v .Ey-

den, G .Looyestein, Leider :Dhr .L. te _Hey. . . . 

Lens 3 : R, de Waart, W. Verbarend se, S. St oové, H ,_i~e ske'r ,H; 

Kemper,? ,Rebel, J. VElrhaar, J. v·.KJ.eef, F. Wubten,D; 

Grcenendijk, N. Dr.abbe ,L8ider :Dhr .J ._Riemen, 

Lens- 4: _ Th., Suykerbuyk, L. Hans sen, J ,r,:eier, 1'1.. Davis, C. ;.'ee

ters, N, de· Gruyter, F, Burghouwt, P .Burghouwt, F, 

Véelbehr, H. Jecoqs. · · _ · · 

Lens 5: M,Suykerbuyk, H, Ubben, C. Vel dink, Th. v ,Domburg,J,. 

v, Egmond, J, Riemen, L. Janssen, ,L v ,d ,ï,:eyden, H .de . 

Sterke,;Lv,d.Beek,W,Eurghouwt. , . · ·. 

Lens 6: A. Verbarendse, C. Nieuwenhuizen;M,}leersohop, J. 

de Boèr,F.v.Dijk,J:Veldink,R,Schlüter,J.v.Bu::_;

sel, W .Eykelhof, G, Jehee, J .Brochard. . . · 

Lens 7: P. Scbulten, H. v ,Welzen, W. v.d. Laan, J. Gulikers ,-· 

· J. v. Dissel,/, ,Nowee, !,. Klein B-reteler; N ,de Boer,. 

L, v. Beusekom; J. Jehee, H. Gelauff. . ' 

Len·s 8: J .Fri,jters, J .Bcim,i, .Krol,;\ .Hoppenbrouwers, J. v. 

Westïng, H. Naastepad, !,, v. Luxemburg, il.Wüstefe1.d, 

J. Jager, H. Ooms,{,. v. Duin .Il.ès. ··:H .v, d ,Boogaardt. 

Lens 9: ;, ;Blok, F .Biernof ;;L Po~l_s, J;. Buys, E. Lëwens.tein, 

L. Keet, W. Veel be hr, J,. v. Schie, C. Kras, W .I~ggers, 

J.Groeneveld. 
,\FSCEilIJVIi:JGEi'l: uiterlijk vrijdagavond 9 uur bij Dhr. 
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H.Houkes, 2e .Sct1uytstra'at 60·, tel,32.47 ,21, -· 

Vanzelfsnrekehd geen enkele·; . . 

VOCRLOPIG ?RCG!l.i,r-'IT- i, SENIOREN ZOND!,G 1 MEI 1966. 

14:-- u.Lens 1-H.n.v.·· ·· 12.,-- u:Zw.Blauw-}-Lens 6. .. . . . . -: -----. 

12;-- u;Lens 2-H.V.V.3 , ,·: .1"3;-·.c. u.G.W.,P.-3-LenB 7 .... 

12~30 u;Quick t,~Lens_ 3.,: · 12:,30 u.!,.D,S.5-Lens 8 

12·;-- u_;Lens ~--Wippolder 3 . Lens 9-vrij . 

12,30 u,Texas 3-Lens 5 
Het Quick-Jubileumtoernooi. 1e pri.is: Lens •. ·· 

2 e, prijs : Qui ck (;'~) · 
3è prijs: V.C.S. · ---

. - 4e• pri j s : H • B • S • . 

Zaterdap: j. l; hield het 70-jarige Quick een jubileum- . • 

toernooi vo9r _ jong;e Il-klas::,ers (geb .na 1/1-1951}. Op 'het · • · 

-ondanks het tamelijk slechte weer ~ ·gezellige Nieuwe-Ha-:•. 

nenbur!! werd cl.oor. de over 2 poules verdeelde 1 0 elftal- ......... . 

len fel en---,spcrtief om de punten gestreden. 

De winnaar van dit sterk bezette toernooi werd ·Lens. dat 

in de f,inale de kanfrrÏ.oèn yan d~--andere p~ule; Quick' (:,), 

met 3-1 wist .te ver::3laq.n, Eel) .wapenfeit-,- waar onze jon~ · 

gens echt wel een beetje tr9ts·op mogen zijn, vooral,om~ 

dat het met goed vèetbal to-t,; stand ·.kvram. . · . · -

De ,Jitslagen. van de in onze poµle gespeelde wedstrijden 

waren: Lens.-.Concordia 1-o · 

Lens - Quick (B). ~-o 
Lens - H.B.S, --··2=0 
Lens -. S.C .Ornas . . 1-1 

Bij de prijsuitreiking toonde aanvoerder Eduard Bakkers 

zijn redenaarstalent door met een paar gloedvolle zinnen 

Quick 1 s voorzitter end~ vereniging Quick vobr de mooie 

beker, de vaantjes en het fijne toernooi te bedanken.-

No~ een paar opmerkelijke. punten: Ton'Hop was met 5 doel

punten topscorer van het heli' toernooi!!! (vroeger 1 per 

10 wedstrijden).. · . . . · . · 

- De heer B.Janssen was het e_nige Lens-lid·, dat het hele 

toernooi als supp.orter langs de lijn· stond·. Hulde ! 

- De heer H.Houkes was de enir;e Lens·-functionaris, die de 

weg naar het Quickveld heeft kunnen vinden. 

- Op het door Quick aangeboden "gezeliige uurtje na afloop" 

ontbrak. geen der leiders eq scheîdsrechters. · 

Tot besluit nog een woord van dank aan de organiserende 

vereniging voor- deze voor-· ·a,lle jongens e.n leiders prettige 

en gezellige dag. ·J ·B b · 
· - .- ors oom. 

-------------.-
. - . ···•·· ..... 
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i'ROGRi,Mi·~-. 1 S JUNIOREt-; EN. PUPILLEN. ---------------------.-----------
PROGR/.Mrf:.;\ JUNIOREN VOCR ZONDI,G 24 APRIL' 1966. :: . : 
12;-- uUr Lens 2-i,.D.-0.·3 G_.2,L .• 6/4~~-•3 

1 , 15 uur de :,delaars 1-Lens 8 Guntersteypweg 
DE 01'.STELL'INGEN: 
LENS 1: is vrs.j· •. De spelers wordt verzocht zich beschikbaar. 

te .houden· voor de seniorenelftal.lèn .• Vrij_g.agavond 
komt hierover bericht. · · · · •· ... ·.c 

LENS.2: G.Crama,R.de Groot,F.Straathóf,N,Koot,H.Rothkrans, 
F. v' .Bbheemen, J. Cbbben, F ,de Zwart, R. Brandenburg, A, ··· 
Kortekaas, R. Eykelhof, Res. : J, Welling, J·, v. Dissel. 
L_eider:Dhr.2,Epsk~p. . ... 

. ' 

LENS 8: C. Groen, R. Jacobson, ;\. Jehee, H .Egberts·, H. Overpeek, 
· J. Blok, G, Stevens, B. Epskainp, H. Westhof, J, Sçhomr;B, 
. Kool ,Hes. ':B.v.d. Sprong.Leider :Dhr. H. v .d .Kley. 

Samenkomst :12.45 uur Hengelolaan hk,Loevesteinlaan. 
-----------------------------------------------------/4-----
PRCG ,;;:p.:§;;, JÜNI0'.1.ÈN VOOR Zf, TE,1Di,G 2 
3.45 u, ens 11--Spoorwijk 3 · · 
3.45 u.Lens 5-H.B.S. 6 . 
2,30 u,Lens 7~0ranje Blauw 2 
3,45 u.D.H.L;11~1ens 10· 
2,30 u,H.B.S.-Lens 11' 
3;45 u;Rava 10-Lens 12 
2.30 u,Lens 13-Lens 14 
DE OPSTELLINGEN: 

!,/RIL 1766. ·• 
G.1,1,5 3;V.2 
G.1 ,L.6/4, V .1 
G.1,L.5/3,V,1 
Brasserskade,Delft, 
Terrein Houtrust · 
Zuiderparx,2e ged, 
G,2,L,5/3,V,2 · 

LBNS 4: H.Verbarendse,R.Wilmct,P.Bremmer,C,Blok,J,Holt,J. 
Schutte,J.Janssen,J;Kaandorp,F.Herremans,C.Rooduyn, 
R.Blok. Leider :Dhr ,Herre!hans. · · 

LENS· 5: W. Kouwen hoven ;re v. Veen, R. Fortman, D .. !:lolt, H. v .Bohee
men, H. Verheugd, T, Hop, P ;de J ongh ;E ,Bakkers, t" Janssen, 
W .Keetman. Res. :J ,Colpa, R. v. d .l'-foll .Leider :Dhr. J .Bors,-
boom. , · · · 

LENS 6: ZIE :lNDERE ELFTJ\LLEN ( ook Lens 8) 
LENS 7: R.v.Berlo,G.Duivesteyn,Th,Janssen,B~Lustenhouwer, 

;, . v .Essen,,\. Bilderbéek, R. v. Wassem,H .Bijsterveld, 
H,Stévens,G.de Hoogd,C.Grimbergen.Res. :K.v.Velzen. 
Leid ér: Dhr.;,. Blok. ' 
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LENS 1 0: B. v .d.Lans; ,; , Tinnenbroek, P .de Vries ,L. de Jongh, 

L.Huis,E.v.~ro~ckhorst,H.v.Hulst,T.Hoek,G.Ver
vaart, H-,Eg.gers; G .BruiFJsma. ,1es. :L. v.d. Velde.•·• . 

·Leider :Dhr.? .Huis.Samenkomst :2. 30 uur Htmgelo:.; · 
laan hoek Loevesteinlaan. · ·, 

LENS 11: P.de Haan,L,Egberts;·F .Haaff ,P.~ieerema:,FhHoefna.:. .... 
gel, H. de Jong, G. v.d. Velde, F. Cobben, T·Jie-sedihard
jo, J .Disse],dorn, H. Lieffering. Res. :C. Schrçver. · ··· · · 
!,eider :Dhr; ,L v. Gastel. Samenkomst: 1 • 45 uur Henge
lolaan hoek Loevestéinlaan. 

LENS 12: P ;J\'.iltenburg, ,LBÓuchier, B .de Vrle s, ;\::anders ,F-.· · 
v .Baggûm; P ,Hop,:,. v. d .Ley, C. Schal broek, G; Vredeveld, 
J ;v; cl;Heyden, 1.i'èters. Res. :H .R.iënt jes.Lei der: 
Dhr.G.v.d,Velde. -- ' 

LENS 13: R.Bos,H,v,Berlo,il..B(:)gisch,J,Keetman,F,de Kleyn, 
C. v. Deelen, TrJ .Englebert, H. v. Domburg, P .Klein Bre
teler, R. de Wolf,P.v.Doeveren.Leider:Dhr,J.v.d. 
Knaap. . . . . . . .. . . 

LEt!S 1 4: T. Stràatni;m, R. v. çLP··eer, .';. Feit z, i"; v. Dombûrg, H.
, •:; · -Dari.kérs,J.cle Vd.es,;>,F.de Haan,N,cle Vriés,F • 

. . '. .. Klink;J:1~sselman,E:v.d:Bróelt.ëles; :W,Duijve-
.; ... :_stJjn~Leider :_Dhr-_. J.:.d:e UiJ,.st~r_,_· :: '. · ........ . 

----------------------------------------------------------
PRCGTl;'J,T.; PU?I1LEN VOO:; Z,~Ti~-:D.'J:: 23: ;,?"'<IL 1966. · ·· ·· .. · 
·1 :-- u. V. C ;s; P1 .:1ens P1 Dedemsvaartweg 
1.45 u;Lens P2~Spoórwijk P1 Q;1,L;6/4,V.1 
1.45 u.Lens P3-G:roen'Wit'58 P1 G.2,L.6/4,V.2 
1 .45 ·u.Laàkkwartier .P2-Lens P4 Jaiasoniusstraat 
1 ; 45 u.Lens P5-Laakkwartier G. 2, L.5 /3 

2 
V. 3 

2;3o·u.Lens=P6-H.B.S. P3 G.2,L.6/4,V,3 
1-.-""~ u;H.DcV:· p4..:1èns P7 ··Zuider1Jark,2e gedeelte; 
DE OP,9TELLINGEN: 
LENS Pi: ·G;Trommelen,L.Cazarider,Th.v,Rijn,T.Jungschläryer, 

C.Bloks,C.Stapel,?.Verheesen,F;Disseldorp,Th. 
Bocms,F,Veere11,·J .v.:.tijn;Res. :B,Klein Breteler. 
·Leider :Dhr.W. Stapel. Samenkomst: 12. 45 uur Lens-
'klubgebóuw, · · . 

L,ENS P2: H ;Pechlér, F. Teunïssen, C ,Blom, J. v. d ,Ende ;H. v .Dam, 
P ,Heynen, E.. Kooke, :.,de Winter, H. ~ün@elzwaan,G. 
Colpa,R.Wouters.Leider:Dhr.G,Kernperman·. · : · · 

LENS P3: B.de Haas,L;v.d;1v•eér,:>.v,d.Stèeli, C . .'tbspoel,E. 
--.-.- Hoefnàgel ,c; v ,d ,,:ardweg, B .i1avèstein, J ,Hel ven

ste± jn; i'h. v. cl. ;".ardvief', :: • v. d .Horst, G. v. ;,.rdenne. 
;ies, :E.v.d.Hoeven Wijsard,Lefdèr:Dhr,G.v.cl.Steen, 
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LENS P4; f,.Casteruniller,M.Delsasso,C.Lustenhouwer,W.v.d,.· • -, 

Ham, H. Janmaat, W .d~ Hil_st€r, R,Meershoek ,B .Hoefna~ ... 
ge;J., R.Straatman, E-. ,y .De,üen,R ,i\sselman_. Res. :l~_.de 
Wolf ,R.Feenstra .Leider :1Jh;r. J. Smit .Samenkomst: ~-
1 .- uur hoofdingang i,DO-terrein. ,. . ./ . ,, . 

LENS P5: F. v. Os ,M. Janssen, J"Borst, H. Swanenb'urg, H. Stiaver, · : 
C .Ernst, R.v ,d .Steen, ?-,Verschoor, L. Verspaand'oncl{/ ,:: 
R. de Vroege, C. Ba~ker. Il.es. :E .Reesink, J"Post ,Lei-·.• · 
der: Br.Theoticus. -,-- . ,. · ~- •. 

LENS P6: J. Kouwenhoven, E .Ma·cco, C :v.Bergen Henegouwen-;if,::~-':-:::
Micka, P. Steffen, Il. v:. Iiunspeet, P. Berk:e1aár, P ,.v .• Wi:jlc, ... · 
E. Verschoor, R. Goedhuys, :, ._v .j'faris .Res. :P,,.l<cme·r ,,1.__.:,_ : ,. :. 
Hildérink.Leiäer:DYir';G;1fätlleen·; · ·-···, , ··'--:,,,··7•:-''; .. •.; •·. 

LEiçS ?7: ·H. v. l,ndel, G. Schn~yders-,'H :tOomaris;,1\. J-anssen, G ,Eng:...-:::'} 
le ~ert,?. Wilmer, J. Keet man, R. de "-Vrî e_s 1 C .y .Hu,,lst:;·7,::;-;:'.;:; 
J ,I,,eye.rs ,F. Snoeyers. Res. :F. Jonker. Leider.:Dhr; .. C •. 
Kras ,Samenkomst: 12. 30 uur: Loevestéinlààn )lqelj:,'. _·; ~:;~ 
Hengelolaan. • _ . .•;.: 

ATTENTTE, JUNIOi1E~, EN ?Ui°ILLEN ! . . ·--•· _ 

,\FSCHRIJVINGEN: v66r vrijdagavond, 7. 30 uur aan dhr:I,."van 
Gastel, Tomatenstraat 166, tel. 33. 99 •. QO- .~:.,_.::_ 
(telefonisch alleen vrijdàgavQnd·tussen::::, 
6.30 en 7,30 uur). · · 

NIET-Oï"KCî'.EN: wegens niet-opkomen· in het afgelopen weèk- :'. .,. 
einde worden R,Féenstr-a,J.v.Dissel en R.F:çits 
tweemaal als. reserve opgesteld. it. v. i,kk$r . 
wordt . wegens herhaald niet opkomen van ver- .. • •· 
dere deelpame aan wedstrijden uitgesloten. 

r,LTEIU;,;,LUITGIFTE: Dhr ,G. v. d, Steen. . . 
TRAINING: de trainine; vo_ or Lens 6 ( en degenen, d-ie daarbij 

meetrainen) is met ingang van deze week stopge-. 
zet. De andere. trainingsgroepen gaan voorlopig - •··:· 
gewoon ·door. · . ·· 

============:::;=::::::========:=:-=======--~· .. , --- . '_· , ... ·====== . ====::::;=== 
Vi,N DOEL TOT DOEL (Senioren) • · · ·· · ···-· - · --
Lens 4: brgcht van de reis naar Zoetermeer beide punten 

mee terug. Vier doelpunten zorgden hiervoor, waar
tegenover D.W.0,3 er maar één stelde. Een rustig partijtje. 
Speciale vermelding verdient het "Piet Keizer-lijke" doel
punt van Piet Burghouwt. Tjonge, wat een kanjer. 
- Ook het vijfde won, zij het niet zo overtuigend. Hoewel 

de voorhoede kansen aan de lopende band kreeg en ook 
weer miste, kwamen er toch drie ballen achter de keeper 
van B.M.T,5. De achterhoede was niet groots, maar verder 
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dan twee doelpunten kwamen onze buren niet;Het.kampioen
schap én promotie zitten er dus nog dik in.Het. lijkt ons · 
echtè.'h-~ dat er dan· toch• verder beter voetbal moet worden 
vertoond.,Jlfaar alá, weer twee punten binnen. ·. . 
- Lens 6\: leed de vijfde nederlaag in successie.Zij wa.r::en. 

dezèi week het slachtoffer van ''de Wedstrijd, die wij za-
gen". Zie elders in deze LeBsrevue. ·. 
- Het zevende won volkomen verdiend met· 6-3. Frans Mesker 

zorgde·--voàr maar "liefst vier· treffers.Veelbehr en Gelauff ... · 
kompleteerdep het halve dozijn. Een zeer sportieve wedstrijd, 
die qua· inzet; spel en uit slag navolgin.g verdient. 
v;,N DOEL TOT DOEL (Junioren). · · .. 
Leris. 1-: speelde gelijk tegen R. V ,C, Jan Heins scoorde het. · 
openings-doelpunt,Ook na de thee had Lens een lîcht over
wicht, maar R.V.C,rnaakte na: .een snelle doorbraak gelijk.Van 
de vele kapsen benutte de Lens-voorhoede.er.maar één.Een on
verwachtse boogbal bracht de stand kort voèr het einde in 
evenwicht. · · . .. .. -, . . ....•. _ .. : .......... , 
Lens 7: kwam uit ·Naàldwijk met 1 punt t!)rug,Het wa$_ . .esJn goe-, 
de wedstrijd,1-iaarin de keeper van de tegenpartij enkele. zeker 
schijn.ende doelpunten voorkwam.Het was en bleef 0-0. 
Lens 8: boekte een grote overwinning op het zwakke S:V.H. 
Het werd 7-0 in een wedstrijd,waarin veel doelpunten,maar.: 
weinig goed voetbal-te zien wa$, 
Lens 10: keek t,egen Wassenaar spoedig tegen een 1-3 achter-

. stand aan,maar men wist nog voor de rust de stand 
in evenwicht te brengen.Na de rust een gelijkopgaande 
strijd.Wassenaar maakte één doelpunt meer,zodat. Lens zon-, .... 
der punten thuiskwam. : .... 
Lens· 14:verloor met 4-3 van H.N,S.H.Voor de rust scoorden 
beide'teams twee doelpunten na zwak ingrijpen van de ver
dedigingen.Na de rust gaf de betere konditie van H.M.S,H.de 
s!'?orslag_,zij wonnen met 4'-3. 

\ 

' \ 
/ 

' . \ 
' 
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LENS I ZáK;\GENDA • 

Wo: ·27 

Do: 28 
Vr: 29 
Za: 30 
Zo: 1 
Ma: 2 
Di: 3 
Wo: 4 

Do: 5 

apr: 

apr: 
apr: 
apr: 
mei: 
mei: 
mei: 
mei: 

mei: 

Senioren-, .. Junioren- en Pupillentraining._ 
Lens I Korribinatie-VenD .Leyweg,;\anvang 18. 30 u, 
Juniorentraining. ·· · · 
Seniorentraining. 
Onderling PuP.illentoernooi, Lens 2,' 
Senioren 1 t/8; Junioren 1 t/m 3. 
Juniorentraining; Klubavond. . . · 
Kampioenswedstrijd .. Lens 5-Lens 6,r
Pupillentraining; Dodenherdenking; Gé'én 
training voor Junioren en Senioren; 

ic iD :s. :'..toernooi·, · · ··· · 

TERWIJL DE WIJZEN PEINZEN 
' ' ' 

VEROVEREN DE. DOMMEN DE VESTE. 

(Ziè "de wedstrijd, die wij zagen") 

TEL E - LENS. 

Klubavond. 
• __ Waarom trekt de klubavond iedere maandag zo'n 

geringe belangstelling? Kijkt men liever naar de zendtijd 

voor politieke partijen enz, of vindt ... men de klubayond • 

niet interessant genoeg om hier bij Lens, zijn vereniging, 

de avond, of een gedeelte hiervan door te brengen? · 
Volgens de redaktie zijn dit niet de punten,die 

de oorzaak·· of aanleiding zijn van de .ma";r op een zeer 
matig peil staande klubavonden. Wij willen de redén eerder 

zoeken in "drempelvrees". U zult hier misschien om lachen, 

maar dit lijkt ons echt de red'e{n, die velen bèlet te ko-

men •. 
Wij kunnen hierop maar één ding zeggen: 

Dit moet U beslist niet doen. Stapt over enkele drempels, 

ook die van de. vrees, en begeeft U onder·Uw klubvrienden, 

Het verhoogt de sfeer, de mentaliteit, de omzet, en nog 
vele andere belangrijke zaken. Ook de junioren, vanaf 17 
jaar, zijn van harte.welkom en zijn dé mensen om tot een 

nauwere band te komen tussen "oud" en jong. 
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Er zijn ook suggesties gedaan om de ~lubavond van de 
maandagavond .naar dè vrijdagavond te.verplaatsen. Dit 
i.v. m. de m_aandag T.V. sleui:· en de_ grote trainingsop
komst op vrijdag (althans momenteel). 
U ziet, er is genoeg te doen om de klubavond aantrekke
lijker te maken, maar dan zal de opkomst óók aantrekke
lijker moeten worden. 

0 F F I G IE EL. 
In ballotag~: 
No.77/2 P.H.M.Demeijer 

78/2 J .J-.Lelyveld 
79/2 E.IJperdaal 
80/2 R.IJperdaal 

13-3-84 
28-6-52 
4-6-58 · 
24-5_-57 

Uitslag Senioren ·24 aoril 196·6. 
Schoonhoven 1 -Lens 1 1-0 

Drapeniersgaarde 26 
Stadzijde 8 
Steenhouwersgaarde 55 
idem 

FEEST~ V D N D, 
Bij het ter perse gaan van deze editie vernemen wij nog,· 
dat eGn viertal vooraamitaande Lensleden het voornemen 
hebber: opgevat, op zaterdagavond 21 mei á,s. een feesta
vond te organiseren, ter afsluiting van het succesvolle. 
voetbalseizoen. In.de klubte·nt gonsde het maandagavond 
ál van de wildste geruchten: het belooft een groot spek- · 
t.akel te worden (men wordt verzocht de zangbundels mede 
te nemen!). Houdt U die avond alvast vrij? 3aterdgg de 
eenentwintigste ! 

LENS • K OMR. :... VenD LEYWEG • 

Hedenavond (woensdag} speelt een sterke LenS-kombinatie 
tegen VenD Leyweg. _ 
Ook in het Leyweg elftal vindt U enkele zeer prominente 
spelers. Aanvang 18.30 op ons terrein;. 

.. .. 

-------. ---------------------.----------------------------
DE WEDSTHIJD, DIE WIJ 31\GEN. i -

Ons eerste elftal heeft hét i~ Schoonhoven nièt tot ·een 
overwinning kunnen brengen. J,lvorens deze wedstrijd nader 
te beschouwe~, zouden wij gaarne met nadruk het volgende 
willèn .v~rklaren: Enkele eerste-elftal-spelers hebben 
nogal eens kritiek geleverd óver de v~rslagen van hun wed
strijden- -in de Lensrevue. Het is _wellicht niet toevallig, 
dat het juist de spelers zijri, wier prestaties zeer te
leurstellend zijn, Het is beg:i;-ijpelijk,dat zij het niet 
prettig vinden, · dat hun spel in sommige verslagen niet 
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wordt bejubeld. Maar de enj ge manier OPi daar-in v~:r:and~:r:ing 
te brengen is gewoon: Eet.er Spelen. Natuurlijk ZJ.Jn WJ.J 
er ons van bewust, dat wij er - zoals- een der· spelers het 
onlangs zo voortreffelijk wis's uit te drukken -- "de ballen 
verstand van hebben". Gehoord en gezien· de alge:neen heer--· 
sende mening zitten we er ·coch niet zo ver naast. Voorts 
js het een misvatting als ;,;ouden ·wij enkele spelers moed
willig in een kwc.ad daglicht v,'illen stellen. Waarom· zouden 
wij??? Natuurlijk, wij zouden het liefst grote artil:elen 
wijden aan de heldendê,den van ons eerste elftal ,maar dan 
moetl'n die er ook zijn. . ' 

De weçl.stri jd tegen Schoonhoven was niet de slechtste. Toc-h · 
·was de nederlaag allerminst noodzakelijk geweest,De ach- · 
terhoede maakt.e een gedegen indruk en het middenveld was 
duidelijk voor Lens. En de voorhoede? Het zat niet _mee,dat· 
moet worden gezegd,maar men miste de felheid om door. te·. 
drukken. De eerste helft wogen de partijen aardig tegen. 
elkaar op. Lens had geluk, toen een kanjer tegen de·onder
kant van cle lat sloeg en terug in het veld sprong ,De mees- .. 
te doelrijpe kàiisen kr:.èeg echter de LenS-vc_orhoede .Na de -i 
rust een groot LenS-ove_]'.'Wicht .Men was helaas niet er_g ge-=°' 
lukkig· met de schot én óp het ·vïjandelïjke doel. Wij zagén · 
een geweldig sc_hot van Har't-y Dietz (rechts-back!!) tegen ~ 
de paal, enke'le doorbraken van Tinus v. Zilfhout (rechts
-ha.lf) en een aanvallende· l:i::nks-back Gerard Kemperman, waar:. 
mee de machtel·oo·sheid van de voorhoede sterk werd bena
drukt .Een scheidsre·chterlijke dwaling· bràbht de overwin
ning bij Schoonhoven.De zeer twijfelachtige penalty werd 
dankbaar benut.Het slot-offpnsief bracht· geen verandering 
meer in de stand. · · 

. . ' 

Op spe.ciaal verzoek van de .. spelers volgt nu een spelers-
beoordeling: · · ·· 
de keeper: had een rustige mi·ddag. 
de rechts.-achter: goed, valt niets op aan te merken. 
de links-achter: gew.eldig,hij was. overal; ging mee in de 

aanval en was weer tijdig terug in de 
. . v_erdediging. . 

de rechts-midden:. rustig, degelijk ingrijpen .• 
de links-midden: idem. · . 
de rechts,-half: als. gewoonlijk ze1,r aktief. 
de links:-half: zijn passes wi:irden helaas te weinig be---··· 

nut ; zorgde m(clt: de rechtshalf voor een 
goede bè zetting· va.'1 het middenveld. 
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de rechts-buiten: was de meest aktieve speler van de 

voorhoede. 
de rechts-binnen: matig, moet meè.r.-':.schieten en feller 

spelèn. 
de links-binnen: viel ons tegen, zien wij liever als 

opbouwer van de aanvallen, niet als 
afmaker. 

de links-buiten: zeer matig, abs9luut geen konditie; 
het zou helemaal geen bezwaar zijn, 
ala hi.j eens wat harder·werkte. 

PROGJAMM;~ SENIOREN VOCR ZOND:,G 1 MEI 1966. 
14;~ u.Lens 1-H.D.V.1 Veld 1,Geb,1,Lok.6/4 
12.- u.Lens 2-H.V.V.3 Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 · 
12;3ou;Quick 4-Lens 3 De Sav.Lohmanln.(einde Sportln) 
12;- u.Lens 4-Wippolder 3 Ve:[.d 2,Geb.2,Lok.5/3 
12;30u;Texas 3-Lens 5 Buurtweg,W'naar t/o "Duinh.orst" 
12;...: u.Zw.Blauw 3-Lens 6 Kijkduinsestr.hk.Duinlaan 
13;- u.C.W.P,3-Lens 7 Muurbloemweg/Balsemienlaan 
12.30u.A.D.S.5-Lens 8 Monsterseweg,Loosduinen t/o 

Lens 9-vrij ·· No.10 
' . 

DE OPSTELLINGEN: · . 
1 

. 
1 

• • 
Lens 1; C.v.d,Beek,H.Dietz,N.Hansen,H.Smitskam,G,Kem

perman,M.v.Zilfhout,J.v.Dijk,W.Venderbos,W.Ver
heul,H.Haket,G.Verhaar.Res;:R.Wáchman.Leider: 

_ Dhr.H.Houkes.Samenkomst :12.30 u,Klubgebouw, 
Lens 2·: G ;Halle en, R,Blok, R.Roodbol, J. Ras, J. v ,d .Knaap, 

J.Englebert,L.Riemen,F.Mesker,J.Botter,W.v,Ey
den,G .Looye stein. Leider :Dhr. L. te ~\ey. Res. : J. 
Groeneveld; · · · 

Lens ·3: R,de Waart,W,Verbarendse,W:Stoové,H.rr.esker,H. 
Kemper,P:~ebel,J.Verhàat;~.v.Kleef1F:Wub~en,D •. 
GroenendJ.Jk, N .Drabbe .Res. ,.J .Drost. eider .Dhr. 
J.Riemen. · · 

Lens 4: Th.Suykerbuyk,L.Hanssen,J.Meier;M.Davis,C.Pee
ters,N.de Gruyter,F.Burghouwt,P.Burghouwt,F. 
Veel be hr ,B .Steyn, H. Jacobs.Hes. :W. Veelbehr. · 

Lens 5: M,Suykerbuyk,H,Ubben,'C.Veldink,Th.v.Domburg, 
ll. v .Egmond, J .Riemen ,L .• Jans sen, J .Wïtting, H .de 
Sterke ,A. v .d .Beek, W .Burghouwt. Res. :W .Eggers, 
T.Keet. · . · 

Lens 6: f" Verb;:trendse, C ,Nieuwenhuizen ,11:,Heerschop, J. 
de Boer, F .Bierhof, J, Veldink, R. Schlüter, J. v •. 
Bussel, W .Eykelhof, G. Jehee., J ,B;rochard .:-les. :;',. 
v.Gchie. 
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,, f, 

Lens 7: J';Sç:hulten,H.v.Welzen,W.v,d.Laan, J,Gulike:ç:s,:-.-: · "-'.' 

J. v. Dissel 1 t,. Nawee, A.J(lein Breteler ,N ,de Boet;'"-' 

.. , ~.N,Beusekqm, J. Jehee_,-R~Gelauff .Res. :A. Poels, 

". E?;Lok, . . ._ : : t _, __ · __ .. 

Lens 8 :, J ;frij.te,rs, 1\. Krol ,A,Hoppenbrouwers·;h.-Buys; J. v. .: 

Wé,stiI}g,H .Naaste pad ,A. v /LuxelJlburg, R .Wü9te feta·,- -

J. Jage:r: J C .Kras; k. v,Du~ri ;Res. :H_. y, d .Booga:ardt, 

E.Löwenste:j.n.• _; :;_·_--- · 
'·--·· ... ~~- -

J\F_SCHRIJVINGEN: Alleen indien dringend; uiterli,jk vrij-;:•· 

da,:,avond · 9 uur' bi.j Dhr.H.Houkes 2e .,, ·-· 

Schuyi:, st;aat 60;-têi. 32. 4 7 . 21 • ' 

VOORLOPIG PRóGRANilVIJ\ SENIOREN vÖoR.- ZONDAG· 8 MEI ·19 66. : '--. 

14.;30. u; H.v.Holland - Lens 1 . 

12. -.:.. u. Vredenburch 2-Lens 2 ": ... 
' . . . . . . . 

Overige wedstrijden.nog niet bekend, 

--------------------- .----. - ' .•• -•u~• •• --- • ---- • --- ~ •--- . --

QVERZICHT SENIOREN TOT. EN MET 24 APRIL 1966. · . ·------

Lens 1 • · 15 punten uit i 8cwedstri jden 

Duindorp . 14 " " 1 5 ·--:··:- .. " 

Progress Î4 " ? 15 " 
Schoonhoven Î2 " .,,.; î5 ---·"- " 
G.S.C. ÎÎ " " . Î4 -· ,, " 

Te Werve · ~ " " Îb". . " 
.. -

Laten we niet Te Werve als. -strohalm vasthouden, 

v·echt v9or minstens nog. 4 à 5 punten uit . 4 wedstrijden. 

Deze zijn: Uit:. P.D.K., Progress, H.v.Holland. 

. . Thuis: H.D.V; 

Lens 2: 1· -: . 11 punt en uit 14 wed:atri jden . 

Paraat 2 .. . . _ ÎO " . 11: Î3 · · · ,._ · 
t;:rcliipel- 3 ___ ,'. · .. - 2 ··-·" ·· · -:· ·,_;)::TT · ,,. · 

Ook hier geldt l}_etzèlf'.de ~ls _ bij Lens 1; 

Nog te spe::\.en: -~ R.V.c;3,Vredënhûr_êh'2, Paraat· 2.;_~-:-· 

_. · ·Archipel 3, _. , . 

·· Thuis-:· H_. V.V. 3 ,Par.aat 2 • 
...... , 

Lens 3. is veilig, heeft nog kans op de 3e plaats. 

. No_g _te spelen: Uit:. Quick 4, Celerit.as.3,_, __ _ 

· · -_.· :·. ·Thuis: V,I,O,S:3 : 
. ,._ ·-·~-"è"-

Lens. 4 {.s·-yei;Lig, eindigt -zeker op 2; .of '3e plaats. 

Nog te spel,~n: ~. _1:0I:i,ppo:lder 3,.Qranje !3lauw. 
Thuis: Wippolder· 3;H.M.S.H.4 
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Lens .5. Nog een zeer goede kans op kampio~e_l).sehap. 

Nog te spelen: Uit: Texas 3. 
Thms: Texas. 3-,~ranenburg .5, _;_ 
·, .. Wit Blauw 3 (No.1,J ·--

Lens 6.: is veilig. Laatste weken gez'-akt naar. $ec.p1aats, 
kan niet me er bij eerste drie· e'inéligen. · 
Nog te spelen: Uit: _Zwart Blauw' .3, Rijswijk 6, 

· . Thuis: Triomph 2\ · \ 
Lens 7: staat ve?:,:J.ig. -Gona .5 is. hier re~ds cg§J:l.e~radeerd. Nog te spelen: ·uit: ·C.W.P.3 ____ .. -·. 

_ ·· TFiürs : ESDO 4, Gona .5. 
Lens 8: z·a1 waarschijnlijk op de 4e of . .5e plaats '_èin-digen. : .. : · ·_- · 

Nog te spelen: Uit:·: A,.D.S.5,Triomph 6,.FJ.amingo•s 
·.' -_ - __ .6,- Adelaar·s .5. · 

. _Thuis:. nihil. 
Lens 9 kan op_ de 6e ·of 7e plaats eindigen. 

Nog te spelen: Uit: Velo 9,N.L.S.5, G.S.G.4,i-. 
Thuis: Cromvliet 9. 

------------------------------------ ··-· --------------·----
.... V.li. R I-· ;;_ .~.--,:r .. 

- Jan Bom, gekw~d: ·doÓr een knieblessure, vroeg ons-zijn 
· dank over te brengen aan de_ Lens I Veteranen, die hem 
, deze week een fruitmand stuurd.en. En nu maar flink door . 
· de "zure appels'; heen bijten. -

- Cor van der Hart heeft een kontrakt ondertekend, waar-· 
door hij zich verbindt de komende twee jaar als trainer 
bij Holland Sport te fungereB. Eindelijk heeft Holland 
Sport een goede· speler aangetrokken en nu mag hij niet:<· 
eens mee::ipelen • • • • • • · 

PROG'.'lAn-~MA 'S JUNIOREN EN PÜ?ILÉEN. -----------.---------------------
PROGRAMl'ftA JUNIOREN VOCR ZOND,\G 1 MEI 1966. 
12;- uur Lens 1-H.B.S.1 G.2,L.6/4,V.3 
2.- uur A.D.0.3-Lens 2 Zuiderpark 
2,- uur Lens 3-Felicitas 1 G.2,L.6/4,V,3 

( Lens 2 zie ook zate'rdag) 
DE OPSTELLINGEN: . . _ 
LENS 1 : R.Bruggemans, J .Groothuizen, P. Schouten, C. v .Eg

mond ,D. v .d ,Steen, Th.Brochat'Cl, f,.Limbeek, H;Bran
dènburg, F .de Zwart, D ,Bràndenburg, J ,Heins .Res.: 
M. v. Veen.Leider:Dhr .. A. v,Gastel. -
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LENS 2: G.Orama,R.de Groot,F.Straathof,N.Koot,H.Rothkrans, 
F.v.Boheemen,J.Cobben,M.Broeke,R.Brandenburg,i..Kor

. tekaas, R.Eykelhof .Rès. :J. v .Dissel .Leider :Dhr .P.
Epskamp. Samenkomst :1 .40 u.Hoofdingang ADO-terrein. 

LENS 3: C. Vervaart, J. v.d. Zalm, J. Welling,!.. Duym F. de Win-
ter, H.Crama, H. Suikèrbuik, N. v .Niel ( 2x), G. v.d. Togt 
\ 2~J 1i,.d~ ~r~uwer ;,H. IJsebrands, R. v .Akker .Res, :R. 
Fritz~Leid!.er.,Dhr .G. v.d. Velde, 

PhCGRJ,Il:J'-l, JUNIO,tEN VOOR Z,\TEiiD;,G 30 APRIL 1966, 
·10.30 uur B.M.T.1-Lens 2 Terrein B.M.T.,Hengelolaan, 

Lens 5 en 6: zie dinsdag~ell opstellingen 'zon

DE OPSTELLINGEN: 
dag, en zaterdag. 

LENS 2: G.Crama,R.de Groot,F.Straathof,R;v.Boheemen,H. 
Rothkrans, F. v .Boheemen, J. Cobben:; M. l3roeke, R.Branden
burg,î, .Korte kaas ,H .Eykelhof. Res. :N. v. Niel ( 25c), 
G.v ,d. Togt ( 2x) .Leider :Dhr. P .Epskamp. Samenkomst: 
10 .• 15 uur in,an B.tr-.T.-terrein. 

PROG:1,~i'!;Y;, PUPILLEN VOOR Z,\TERD;:,G 30 ilPRIL 19 

Zaterdag 'WordtJ ç3.angezien er geen kompetitiewedstrij"den 
zijn vastgeste:j.d, hl1t onderling Pupillentoernooi ge
speeld .• Er wordt gespeeld in twee aparte poules, n.l. 
Lens P J t/m P 4, ep. Kombipaties a t;m D. - _ 

.De wedstrijden duren· 2x 10. minuten, er wordt niet ·getosst 
,en er is geen rust. De op het programma als eerste vermel
·cte elft?-llen verdedigen in de eer~te helft het doel aan 
de zijde -van het kleedgebouw, de 1;tnçlere elftallen trappen 
af. · · 
Voor·P 1 t/m P-4. 
Een elftal, dat tegen een hoger elftal speelt, begint de 
wed_stri jd met voorsprong en wel als volgt : 
- P 1 - P 2: 0-1 - P 2 ~ P 3: 0~1 
- P 1- P 3: 0-2 - P 2 - P 4: 0-2 
- P 1 - P 4: 0-3 - P 3 ~ P 4: 0-1 

Komb. A t/m D. Hier beginnen alle elftallen normaal met 
. _ een 0-0 stand._ f,lle spelers, dus· Ook de 

hier opges~elde reserves, komen in aktie. 
Het programma is als volgt samengesteld: 

. Veld 1 • _ - Veld 2 • 
1.;45 u.Lens P1-P2 Lens P.Komb. B - A 
2...10 u.Lens P2-P4- Lens P.Komb. C - D 
2.35 u.Lens P3-P2 Lens P.Komb. A - C 
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Ve~.ct. î.. . Veld 2, . 3;-- u; Lens--P4-Pî Lens P.Komb; D - B 
3;25, u .. Lens P3-P4. . . Lens P.Komb4 /, - n· 3,50 u, Lens Pî .:.P2 · : Lens P~Komb. B -. C. Scheid sr1;;uhters: Dhr;;i, J. v .tl.Knaap, R.Wachma11,'J .de Hil-. . . . . · · . .. • · . ( ster Bij. p;eli :ji<;: spel be sli:::sen ótrafschoppen, genomen door alle eli'"spelers. : · ,\'l'TEN'I'IE' C ... 
;';FSëffif.tJV'INGEN: vóór vrijdagavond 7.30 uur uitsluitend .. aan de. heer J.v.d"Kley, Frambozenst1·aat ~,5, Tel,33.88,42 (telefonisch alleen vrijdag-

avond tussen 6. 30 en 7, 30 uur). . .. Bij ~lechte weersomstandigheden kan zatei:'dag 30 april tussen 11.30 en_ 12.-·uur telefonisch worden geinfórmèerd bij Dhr,G.v.d.Steen, tel.39,86,?4 of de wèdstrijden doorgaan. 
DE OPSTELLINGEN: 
LENS P 1: G,Trommelen,L.Cazander,Th.v.nijn,T.Jungschläger,C.Bloks,C,Staoel;P.Verheeèen,F.Disseldorp, Th,Booms,B.Klein Breteler,J,v.Rijn.Leider: Dhr. W. Stapel • 
LENS P 2: H.?echler,F,Teunissen,C,Blom,J,v.d.Ende,H,v. Dam,P.Heynen,R.Kooke;A.dè Winter,H.Rimmelzwaan,G.Colpa,R;Wouters.Leider:Dhr,G.Kempérm(3n, LENS P 3: B,dé Haas,L;v.d,rfäer,F,Vèeren,C,J',bspoel,P.· v ,d ,Steen, C. v ,d .1',nrdweg,B. ':1avestein, J ,Hel ven..: steyn, Th, v .d ;,\ardweg, R; v. d .Horst, G. v .:,rdenne. Leider:Dhr,G,v.d;Steen, · . . . LENS P 4: /,.Castenmiller,!ILDelsasso,C.Lustenhouwer,W.v,d, Ham,H,Janmaat,W,dB Hilster,R.Meershoek,B.Hoefnagel,R.Straatman,R;Asselman,E,v,Deelen. 

Aleemeen Reserve: R.F-eenstra,R.Bom, 
Leider :Dhr. ,T ,.Smit. 

LENS P .KOMB ,fl: F. v. Os, R ,Macco; P. Wilmer, J. Janmaat, lj;_; ~!;r;;i-, .. .. ver ;P. v ;Wijk,A. Janssen, G,Lelieveld, R. v ,d, 
Steen,R.Goedhuy!'!,l\.,v.,Mar.is.Res. :P.Koper,. R,Góedhuys P,Berkelaár.Leider:Br.Theoticus. LENS P .KOMB .B: H. '\\. Andel ,Q, Schneiders ,c. v .Berg§!p"Henegouwen, R. v .Nunspeet ,G .Englebert, J .Koper, H. Swanen- . burg,R.de Vr.ies,P.Verschoor,J,J\:eyers,F.;Snoo
yers.rles, :E.v,c1 .• Hoeven Wijsard,J.Keetman, 
I;, Janssen. Leider :Dhr. C .Kras. 
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LENS P .KürIB. C: E .Hoefnagel, J. v .Rossum, P. de Wolr, C. Charon 
de St.Germain,C.v.d,Hulst,C.Ernst,R.v.d; 
Linde,Q.v.Noort,L.Verspaandonk,R.de Vroege, 
C ,Bakker, Res. :F. Jonker, i,. Hilderink,H. Coo-
mans .Leider :Dhr. G, Coomans. · · i 

LENS P .KOMB .D: J, Kou1Henhoven, J .Boin, ;,.Borst,!,. v.d. f,ar, P, 
Steffen, J. v .d ,Burgt, G .Bloks, J ,de -Hilster, 
E. Verschoor,F .de Vries,J .Post,Res., :.E,Ree
sink, ,\.Reesink,Leider :Dhr .G. Halle en. 

. . . 

. -· . 

Training donderdagavond: Informeren of het veld is goed-
. gekeurd, uitsluitend bij .Dhr,G. 

v.d.Velde,Hertenrade 161, tel.36,14.33, · 

Kampioenschap Lens 6: Het.kampioenschap van Lens 6 zal nu 
worden gevierd op dinsdag 3 mei. 

Eer;st de wedstrijd tegen Lens .5 om 19 .- uur, daarna verde-
:::-e "festiviteiten in het klubgebouw tot 10 uur. · 
DE OPS1'ELLINGEr;: 
Lens .5: W .Kouwenho_ven,lll. v. Veen, J.Fortman, D .Holt, R. v .Bohee

men, H. Verheugd, ;t. Hop, P. de Jongh, E .Bakkers,;',. Jans
sen, W ,Keetman, Ftes, : J. Col pa, d, v. d,Mull. 

Lens 6: iî. v .Nerlo, J. Schouw, P, v.d. ,',ar, Th. Hoefnagel, T. Heer
schop, H. Overbeek, K. v. Velzen, J ,Webbers, J, de J ongh, 
.J .Fretz,H,Bijsterveld.Res. :B,Kool. . " 

. · .'.FSCHRIJVINGEN: Calleen voor deze big match) op maandaga-
vond tussen 8 en 9 uur klubgebouv,, tel. 

66,13.14, Bij oriverhoopt slecht weer en/of natte :velden 
informeren dinsdag tussen .5 en 6 uur bij dhr.G.v,d.Velde, 
Hertenrade 161,tel.36.14.33. Indien deze wedstrijd niet 
doorgaat, is er zaal.training voor Lens .5 op de normale 
tijd. . . _;" . 
NIET-OPKOMEN: G.IJsebrands eh R,v.d,ilkker bleken een ac

ceptabele reden voor hun niet-opkomen te 
hebben en worden dus weer opgesteld. 

;\FSCHRIJVINGEN voor zaterdag en zondag: 
Uitsluitend en alleen bij dhr,H.v.d,Kley,Frambozenstraat 
4.5, den Haag (telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 
6,30 en 7,30 uur, tel.33.88,42). . 

Op donderdaç,- .5 mei wordt het ·,l.D.S.-bevrijdingstoernooi 
gespeeld, waaraan Lens met een_ C-klasse elftal zal deel
nemen. Dit toernooi zal in de avonduren van 18,30 tot+ 
21,30 uur worden gespeeld, De spelers zullen hiervoor nog 
een oproep ontvangen. ________ _ 
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Een kampioen 
L.en·S.13 heeft een prima seizoen bijna achter de rug. 
Er moeten nog twee wedstrijden worden gespeeld, maar dit 
heeft geen invloed meer. op de stand van dit elftal op 
de ranglijst. Zoals men reeds weet,. is dit elftal kam-
pioen geworden.· . . · 
Samen met H.P.S.V.hebben zij denoofdrollen vervuld. 
Dat H.P·.s.v. een bi-jzonder goed elftal had. en een ge
duchte tegenstander wa·s, blijkt wel uit het feit, dat 
beide wedstrijden tegen· H. P .S .• V .niet· in· ,winst konden wor-
den omgezet. . . . ·. _.. . _ . . .. 
De nek' aan nek race aa.n de kop van de ranglijst is ten- .. 
slotte, door goed doorzetten -en bijzonder hard werken, . 
door dit elftal gewonnen.Enigszins geholpen door H.P.S.V., 
dat twee wedstrijden acht1::r elkaar verloor. ··· ·· · . 
L.En S.13 heeft. tot nu toe van de 16 wedstrijden 2 ver- · 
leren en 14 gewonnen, geen een keer werd gelijk gespeeld, 
een prima'resultaat. Dit werd vooral bereikt door de grote 
vechtlust en goed sfeer. f1e achterhoede heeft bijzonder 
konstant .gespeeld. Er werden t_otaal 12 goals doorgelaten. 
De voorhoede was bijna elke wedstrijd in vorrri en scoorde 
87 maal. Dit grote .aantal _dqe],punten moet echter niet te 
ho9g worden aangeslagen,daar qe_tegenstanders veelal erg 
zwak waren. . .· . . · . · · 
Van deze 87 doelpunten ·heeft Klein Breteler er veru:i:t i:le-i·. 
meeste gescoord, nl. 25, .de tweede_ plaats is voor v,Doeve
ren met 14, gevolgd door Englebert met 11,v,Gorkum met 8, 
Domburg met.7,Keetrhàn en v;Deelen ieder 5,de Wolf'3, de· 
Kleyn 2, en v .Berlo 1 maal. . . 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o
·,-o-o-o-o-o-o-o-o

-o-0-0-0-o-o-o-

.!'• 



DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R.K.V .V.~'Lenig \')n Snel" · 

Redaktie: G. Hall een, F. v.Dijk en C ,Nieuwenhuiz en:.· . 

Korr.: G,Halleen-,Amandelstraat 1,0},tel •. 36.11.60 

39ste Jaargang No: 35 4 mei rt 966' : · -
. . 

. . 

--------------------------- . --.------------------'-. --- ' - ----
LENS I ZAKAGEN'DA 

' 
Wo~· 4 mei: 
Do:· ·5· mèi : 
Vr: · 6 mei: 

Dodenherdenking; ii.lle~m Pupillentraii-i'ing-." 
Bevrijdihgstoernooi-:-ADS voor Lenst 11 ; Géén' 
Seniorèntraining. · (training. 

Za ;' · 7 mei : Jun: 4, 5, 7, 1 O, 12, 1 3. en: 14; Pup.:, 1 _ t /m 8; · 
Zo: 8 mei: · 
Ma: 9· mèi : · 
Di: 1 O mei: 

Sen : 1 t /m 9 ; · Jun: 1 , 2 en 8. . ·. . 
Juniorentraining; Klubavond, · · 
Juniorehtràining.· · 

Wo: 11 mei: Senioren-, Junioren- en Pupillentraining,· 

- •' --~- .---------- .. --------------------------------------
AGENDA/TOERNOOI-AGENDA /TOE BN 00 I-AGENDA /TOERN.QO I-J\G END!,/ . 

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

,5 

19 
, 21 

28 
29 
30 

mei: 

mei: 
mei:_ 

mei: 
mèi: 
mei:· 

Bevrijdings-toernooi van ADS'voor C-~lassers. 
J\.anvang 18. 30 uur •. · · . . • . 
PVC~toernooi (Utrecht) voor J\.~klassers, 
POLIO-toernooi.voor B-klassers. 

. Toernooi om de ?i, HIERCK-beker voor c.:.klas~ers::. 

WILHELMUS-toernooi voor Lens 1 3, 
WILHELMUS-toernooi voor Lens 7 en 8, 
WILHELMUS-toernooi voor ·Lens 3, 
BLAUW-ZWART-toernooi voor· drie pupillen-elft!l.llen. 

WIE DE JEUGD HEEFT 
'HEEFT DE TOEKO~ST!! 

· ( zie Tele-Lens) 

TE LE-LENS • 
; . . 

. . Üw"rëdàktie"is bezig een minderwaardigheids-kómplex te 

kri:jgen. Dat kwam: zo; Zi•J'' stapte in alle onschuld naar de 

Junioren-kommissie om de toernooi-agerrla te-·vragen. Zij 

wilde deze plaatsen als bladvulling in de Lensrevüë, Ja, · 

hoe durfden wij, poveren, .dat in onze,afzonderlijke hoof

den te halen? De toerh~oi'-agenda als bladvulling.t Wij heb

be~ hem gekregen, die toernooi-agenda, jazeker. Dat wel. 

Maar om deze agenda ;in. z·•n geheel in onze Lensrevue ·op te 

nemen, zouden de op,stèl'lingen ·, de programma's en niét _te 

vefgeten de "Tele-Len s.,. moeten. vervallen. Duideli'jker ge-
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1 a n g, Wij hebben voorlopig de maand .m·ei in deze 
Lensrevue gepubliceer-d. 
Onze· junioren en .pupillen komen. in ieder .geval· ook· dit 
jaar niets tekort. De Junioren-kommis sie, waarin op 
het ogenblik zitting hebben: Albiri van Gastel, Hans van -
der Kley, Gerard van der Steen en Gerard van der Velde, 
heeft; niet stil .gezeten. Het is geen kleinigheid om we-, 
kelijks voor z.o~n 125 elftalléri. wed,st;.rijden te ve:,rzorgen. 
f,ls de bezoekers van de klub1cwond. arriveren, dar). zit de:· 
Jukó ~ls te vergaderen; gaan.ze weg, dan zit de.Juko er. 
nog. En de redaktie moppert wel eens als op de kopymoet 
worden gewacht, maar nu schieten ons brokken in de keel . 
en komen wij woorden tekort l:àj: het uitspreken van onze• 
waardering. 

En dan te bedenken, dat deze Juko onderbezet· is. Want er 
wordt naarstig naar èen vijfde man gezocht, die hun taak 
wat. helpt verlichten. Nu we het to.ch over onze junioren· en 
pupillen hebben, kunnen we ook de leiders eens in het zon
netje zetten, Er zijn onder hen ·zelfs enkelen, die twee. 
elftallen onder hun hoede hebben, Dat komt vooral, omdat 
er voor onze. zondag-junioren te weinig leiders ·zijn. De 
zcnèiag-afdeling is dan ook een groot zorgenkind van .de Juko, · · · 
Er is echter wat di,t betreft een lichtount, Van het Be
stuur hoorden wij nl. dat er enkele leden zijn, die via 
het enquêt·e:...f·ormulier hebben laten weten, dat zij zich · 
als leider besphikbaar willen stellen, De enquête-formu
lieren waren anoniem. Dat heeft naast voordelen natuur
lijk ook nadelen; Het Bestuur weet nu niet, wie deze lei
ders in soé zijn. Vandaar· onze· oproep aan d·eze- heren·:· ·· · 
Wendt U tot een der Bestuursleden •. 

OFFI CIEEL / OFFICIEEL/OFFICIEEL /OFFICIEEL/ ÓFFI C IEEL /OFFICIE EL/ 
Nietwê- Donatrice: 
Mevr; /. ,,Bedijn:-Deyers, Wolweversgaardé 49 3, Den Haag. 
Uitslagen van 30 april en 1 mei 19'66.- · 
Senioren: Junioren: 
Lens 1-H.D.V.1 . 5-0 Lens 1~H.B.S.1 1-3 

.Lens 2-H.V,V.B 2-0 B.M.T.1..:Lens 2 2-1 
Quick 4-Lens 3 6-1 . il. D, 0. 3-Lens 2 4-:-2 
Lens 4-Wippolder 3' 4-2 Lens 3-Felici tas 1 3-3 
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Senioren: .. 
'rexas 3-Lens· .5 
Zw.Blauw 3-Lens 6 
C.W.P.3-Lens 7 
A .D .S • .5-Lens 8 

2:..2 
s:..f 
8-1 
·1-3 

.Puoillen: 
· WitÎnaar ·Poule· i, 
"Vvin.ii aar -P cru1·e B · · 

-0-0-0-o-o-ö-o-o-o- o-o-
. IN MEMORifi.M •. 

Lens P 3 
Lens P. 

Comb.D 

Kort na het ter perse gaan· van de· ·vorige· ed'itie van de 

Lensrevue ,ontvingen wij de_ berichten varj:het oveplijden 

van Mevrouw vari Gaste 1,. d.e moeder van órîzè junioren-sekre

taris, en van de heer L.Jungschläger, oud-bestuurslid. rn _....., 

bijna de diepste stilte hebben zij veel geleden. Wij moe~ 

ten .. bewondering hebben voor hµn moed. In geloof. aanvaar-

den wij, dat God, .onze Vader, dit mensEJl:i;jk lijderi ziet 

en "waardeertil als lijden van zijn Zoon. Dat betekent voor 

ons verlossing, Moge God de beloften, door zijn Zoon ge-

daan, in hen in vervullïrtg doen gaan. . · . 

Wij betuigen ons medeleven aai:i de familieleden. Mogen zij 

de kracht vinden om dit verlies te dragen. 

======-=====~================================~=-~--===~=== 
FINitLE EUROP;>CUP .VOCR __ NEUTRI\AL PUBLIEK. 

J',lle rlèï ontsporingen· in àe • cup-wed;,:tr.i jden sc.h:i. jn_en mecj._e 

te komen door het spelen "op_ eigen .. terrein" •. · _ ... ___ . ___ , · 

Mi-s:schien zal het pu,bl'.i,ek, dat aanwezig"•is bij een finale,· 

een belangrijke invloed kunnen uitoefepen om tot beter-. 

spel t_e· komen. . . 
Wie tijd bè schikbaa:r heeft en ± Fl, 13, :50· kan op woensdag. 

11 mei de'ze wedstrijd zelf in Brussel gaan zien. Onderge.

teke nd e he·eft nl. ongeveer 20 plaat sen voor deze wedstrijd 

beschikba'ar. Geeft U zich dan zo snel mogelijk op (liefs:t 

vóór zondag a.s.). Telefoon 01730-31375 of 23933. 

Schriftel'ijk ·aan het adres Oude Eelft .73, .. JJeJ,f:t_. .. . . 

Vertrek om ongeveer 2 uur vaµaf het terrein Hengel"olaan. 

U ont'-'.angt na ·aanme'ldirig een schriftel:ijke bevestigirfg·:: __ ;_ 

er, de laatste gégevens. · 
- .. F ,Kempen, .G.!i. 

P .S ! · DiegenE.:n, die zich al hebben opgegeveb, behoeven dit 

uiteraard riiet nogmaals te doen. • 

Noot van de• redakti e: 
Wij b etwi jf elen i;Óch wel,, . of het publ:i,ék op dit neutrale 

'terrein inderdaad neutraal Z1l-l.zijp, Wij lçunnen ons voor-

stellen,: dat. zeker de Belgen rnQt. d~. 1:'l'?dstri jden tussen 

ëteal r,;adrid en ;',.nde~l-.:::::h'.: :.n het achtèf'hoofd, ,;,rnl :;ullen 
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trachten Partizan naar de overwinning te schreeuwen. 

-o-o-o-o-0-0-0,.. o- 0-0-0-
HERINNERING. 

Het viertal prominente Lensleden, dat de·vorige week· hun· 
plan bekend maakte, op zate:r::d§.g 21 mei ~.s, een exclüsie
ve feestavond te organiseren, stelt er prijs op, alle le
zers van de Lensrevue nogmaals van dit·-voornemen in kennis 
te stellen. De ervaring leert, dat bij velen·zulke medede
lingen het ene oor in en het andere uit gaan. Daarom ver
zoekt het eminente viertal U nogmaals de datu..m·van deze 
kontaktavond met vette ei jfers op het· behang boven Uw bed 
te noteren. 
Van vele zijden bereikte ons zondag op het veld het ver
zoek, over de opzet van "het grandioze spektakel" nadere 
informaties tè verstrekken. Wij begrijpen dit nieuwsgie
rige ongeduld, doch wensen ons voorl.opig nog te hullen in 
een diplomatiek stilzwijgen. Weest U er echter van over,
tuigd, dat U van Uw tocht naar de Hengèlolaan geen spijt 
zult hebben. . Kwartet. 
=======-==========-=========---=--=--=---=-----------=------·oREN SENIO!'/.EN SENIO"tEN SENIOREN SENIOREN/SENIOREN SENI 

-Prögramma zondag mei 19 • 
14;30 u;Hoek v.Holland 1-Lens 1 
12·:-- u;Vredenburch 2-Lens 2 
12;-- u.Celeritas 3-Lens 3 
14;-- u.Lens 4-H.M.S.H.4 
14:-- u;Lens 5-Texas 3 
12;~- u;Rijswijk 6-Lens 6 
12:--•u.Lens 7-Gona 5 
12;-- u.Triomph 6-Lens 8 
12.~- u.Lens 9-Cromvliet 9· 
0~ P S T E ·1 L · r N G E N: 

H;v.Holland Gem.Sportpark 
· v .• Vredenburchweg, R •wijk 
Lèyweg hoek Noordweg 
Veld 1 ,Geb.1 ,Lok;6/4 
Veld 2,Geb.1 ,Lok,5/3 
Sportpark Irene, · R •wijk , 
Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 
Zuiderpark 2e gedeelte 
Veld_2!Geb.1,Lok.6/4 · ·.• 

Lens 1: C;v.d.Beek,H;Dietz,W.Hansen,J,v.Dijk,G.Kemperman, 
M. v ,Zilfhout, W .Verheul, W. Venderbos ,R. Wachman, H.Ha
ket, G. Verhaar. Res. :R.Blok, G .Halleen.Leid er :Dhr .H. 

,~,·• Haukes.Samenkomst:· 1 uur Klubgebouw, 
Lens 2: G.Halleen,R.Blok,R,Roodbol,J.Ras,J,v.d.Knaap,J.Eng

lebert,L.Riemen,F.Mesker,J.Botter,W.v.Eyden,G.Loo-
yestein,Res. :C.Peeters.Leider:A.te :Mey. · 

Lens 3: lhde Waart,W.Verbarendse,W.Stoové,H.Mesker,H.Kemper, 
P,Rebel, J. Verhaa_r; J. v .Kleef ,F. Wubben, D .Groenendijk, 
N.Drabbe.Res. :J.v.d.Zalm,F.de Winter,Leider:J.Riemen 1 
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Lens 4: Th. Suykerbuyk, L .Hans sen, J .Meier ,M.Davis, C. Pee

ters 1N .de Gruyter, F-.Burghouwt, P .Burghouwt ,F. Veel

_behr ,B. Steyn, H. Jacobs .Res-. :W. Veel behr( 2x), J. 

Drost( 2x). · · · · ·· 

Lens 5: M.Suykerbuyk, H. Ubbèn;·c. Vèldink, Th. v .I;)omburg, A.v. 

Egm.ond, J. Riemen, L. Janssen, J. Witting, H.de· ~terke., 

IL. v: d ;Beet~ J ,Groeneveld. Res. :H. v. Welzen _ (_2x); _ · · 

N,de Boer 122)... . . T . 

Lens 6: A. Verbareni se, C. Jlliewtenhui_zen;M. Heer schop, J. de 

.. )3oer, J; V .Dissel' J. Vel dink, R.S-chlüt.er' J. V .Bussel' 

W. Eykelhof, G. Jehe e, J .Brocha:fd·;Re.s. :I,.Duym,R. v;d. 

Akker. . . . --.- . ·-. - ... 

Lens 7: P. Schulten, H. v .Welzén( 2x), W. Veel behr( 2x), J :·Drost 

,( 2x) tH. IJ sebr and s, f,. N owee, ;, • Klein Bretel er, N ,d_ e 

Boer\ 2x), L;v .Beusekom, J .Jel")ee, R.Ge;t.auff .Res.: 

H.Crama,C.Verv.aart. · _-.-_ -. _. 

Lens 8: J .-Fri jters, /,.Krol,! .. Hóppeqb:rouwers, C. Kras, J. v. · 

WE;sting·, H. Jllaastepad, Ic. v .Luxem]?urg, R,Wüstefeld, •·· ... 

J .. Jager;M.Ooms, t •. v ,Duin.Hes. :l-Lv .d .Boogaardt., 

Leide:f:Dbr'.-H:v.Westing. · ·. ·... , . 

Lens 9: i"Blok,W·.v.d·.Laan,f,.Poels,!,;Buys,E.Löwe.nsteïn., 

A.v. Schie, W. Egge rs ,F :Bierhöf, T:.Keet, N. v. )'liel,. 

G.v.d.Togt.Res.:Z.Jansen,J.Luling. · · 

AFSCHRIJVINGEN vó.ór .vrijdaga.vond 9 uur aan H.Houkes, 

. 2e S.:huytstraat 60, tel.32,47.21. 

Omdat alle _elftalleq zondag a.s. in het veld moeten 

verschijnen,- s.v.p. GEEN afschrijvihgen. -· · . · 

-o-o-o-o~o-o-0-0-0- · 

Programma zondag 15 mei 1966 is riog niet bekend;· · 
l 

=====-===-==-===-==-===-=-=-==--======-=---====-=-====== 
PUPILLEN-TOERNOOI. 

. Alles, w.er)<te mee om dit toernóoi- tot ·een voet-· 

balf~est te ·maken •.. En dat_ werd hèt ·dan ook.· 

, Er werd' in beide poules hard gewe.;rkt 9m op· de. 

b"ovenste plaats te komen: Qat· )..ukt~ natuurlijk in iedere 

póule ma,ar aan één elftal. ,Pupillen-kombi_natie D ging .. 

in. dé twtiède pou')..e met cj.eze eer ,en ·met d_e trofee naar 

huis. Alleszins verdiençl., omdat zij net iets enthousias-

ter speelden ·dan d_e andëren •. ·. · 

·In· poule· 1 ·was de eerste prijs v;o.ot h;et derde. ·ook· voor 

hen dus een trofee.· . . . - ·: · ·, .. · .····.·_· 

Er werd over het algemeen.aardig'gespeëld;-wat opviel 
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was ·het 'teleurs'èeilèr:i.de r(:lsultaa:t van het eerst,e; Zij 

eindigdén, in' hun póule nl. op,d€) 0 laatste plaats, · · 

· Het grote aant.ê-1,: oud àrs droèg bij. tot;· ])et· slagen 

-van dit t·oernooi. Dank -geldt ook de leid e,s en scheids-

. :i"ecnter<i en Wèl · speciaal .Ruud Wachinan, die al f::\.ui tend 

alle 6.wedstrijden in·de tweede.poule voor zijn rekening 

nam.~======= , = · ===-····· ,···:::::== __ . · . · · · :.1=== _ ======= .·.• ~===. -= .. _. :. == _ 

JUNIOllEN JUNIOREN/ JUNIOREN/ JUNIO"'IEN /JUNIOR.EN/ JUNIOREN 

Prögramma zondag mèi. 19 ... · · 
12;:..- u; Len:s..1~c·eleritas 1 · .G.,2,L.b/4;V .. 3 __ _ 

'14.-;- u. Lens 2-Den Hoorn ·•1 · . G.2,~.6/4,V.3 
· • 1 • 15 u.: }',dele.ars 1-"Lens · 8 Guntersteinweg. 

•OP;;,TELL.INGE-N: . . . . 
LENS· '1 :-ais vorige wr,ek.Res. :H.Rothkrans (2x).Leider: 
. ·. dhr.A.v.Gastel. --.-. ··. · · '.' · 

LENS '2: als ,vorige week.Res: ::1Là.é .Brouwer,J.v.Dissel. 
· • ' · Lèid'eT: Dhr. P •. Epskamp ;· · . · .. · . . - · · . 

LENS' 8: C. Groe-n ,-li,il_acobson, Il. J eh,ee, I:l .Egbert s ;B. Ko_o~, J. 
Blok,G.Stevens,B:Epskamp;H,Westhof,J,Schcuw, 
B ,.v.d. Spr.ong.Res. :Th"Hoefnage],,,Leider :Dhr. 
J. v .-d .·Kley,. Samenkoms.t :•12. 4,5 uur ·Hengel ólaan hce k 
Loe ve st·e.inlaan. · · ..... 

====--==============:::-::====·-. =::_¼_. ---;; --- - - .:;:=· _....,;:;:::::: ---=---==----

Proe:ramm<l, z1;teri:lag 7 mei 1966. . 
3,45 u. Lens 4-R.V,C. G:?,L!5/3,V,2 
3;45 u. Lens 5-D.H.C. 3 _ . G., 1,L.5/3;V.·1 
1 ;45 u. Quick. 7-Lens 1 . de Savop'lin Lohmanlaàn 
3,-.:. u. Scheveningen -10-Lens '1 o; '· Duinhorst ,Buurtweg 

3;45 u. V,V-.P.11-Lens 12 Zuiderpark 
3;45 u. B.T.C.4-Lens 13 Houtweg ... 
2, 30 u. Juventas 8-Lens 14 . Rot.terdarrisewee:. 
OPSTELLINGEN: .. ,· ... 
LENS 4: H. Verbarendse ,R. Wilmot, P .Bremmér ,·C';Blok,-J .Holt, 

J .Schµtte, J, Janssen, J-; Kaandorp, F ,Herremans, C. 
Rqoduyn,R.Blok. Re's: :H.Suykerbuyk, C. Vervaart, 
Leid·er : Dhr. Herrem:ans . . . · _ . · 

LENS 5: W ,Kóuwenhoven ,M, v. Veen, R. FortmçJ.n, J, Colpa,D. 
Holt ;H. Verheugd, l,.Hop ,N. de Jongh,E ,Bakkers,;\, . 
J<l,nssen, W, Ke_etJJiàn. Res; :R. v, d,Mull, R. v. Boheemen. 
Leider:Dhr.J .• Borsboom; · .· · · : .. - · ·. . · 

LENS .7: R;v_, Berlo, G, Duivè·stéyn, T. Janssen,B·.Lustenhouwer, 
t.. v ,Essen, {,.Bild erbeek; R. v, Wassem, H .Bijsterveld, 
H.Stevens ,G.de Hoogd,C.Grimbergen:,Res. :P,v.d.Aar, 
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H .Overbeek .Leider :Dhr.,':. .Blok. Samenkomst: 1 .10 
uur Laan v ,l'foerdeJrvoort hoek Thorb eckelaan. 

LENS 10:. B.v.d~Lans,A.Tinnenbroek,P,de Vries,L.de Jongh, 
L.Huis,E.v.Bronckhorst,H.v.Hulst,T.Hoek,G,Ver

.vaart,H.Eggers,G.Bruinsma.Res. :L.v.d.Velde,G~v. 
d. Velde.Lèider:Dhr.P.Huis.Samenkomst :1,45 uur 
Henge:Lolaan hoek Loevesteinlaan·. -- -

LENS 12: P.r-liltenburg,,~.Bouchier,B.cle Vries,P.Manders,F.v.--
Baggum,P.Hop,A.v.d~Ley,C.Schalbroek,G.Vredeveld; 
J.v.d.Heyden,R.Peters.Res. :C.Schrover;F.Raaff. 
Leider:Dhr.G.v.d.Velde.Samenkomst: 3,30 uur 
ingang Rava-V.V.P.-terrein. 

LENS 13: R.Bos,H.v.Berlo,R.Bogisch,J.Keetman,F.de Kleyn, 
C.v.Deelen,W.Englebert,H.v.Domburg,P.Klein Bre
teler,R.de Wolf,P.v.Doèveren,Hes.:H,Rientjes. 
Leider:Dhr.J.v,d.Kne.ap.Samenkomst: 3.-- uur Ley
weg hoek Hengelolaan. 

LENS 14: R.Straatman, R. v .d .ïc:eer.,:,. Feitz, P. v .Domburg:, H. Dan
kers, J .de Vries,P.F.de Haan,N.de Vries,J.tssel
man, E.v. d. Broek, F. Klink.Re·s. :W. Duyvesteyn. Lei-

. · · der:Dhr.J.de Hilster,Samenkomst:1.30 uur hoofd-
ingang ,'c. D. 0. -terrein.'· 

-o-o-o-o-0-0-0-o-o
Het A.D.S.-toernooi op 5 mei 1966. 

Donderdag 5 mei speelt Lens 11 het ;,.D.S.-toernooi, 
Het programma is als volgt: 

7. 1°0 uur A • D. S. - Lens 
8.-- uur Lens - H.B.S. 
8.25 uur Lens - Quick 

De wedstrijden duren 2x 10 minuten. 
Bij gelijke e:i,-ndigen beslissen strafschoppen. 

De volgende spel'ers worden verwacht: 

·F. Cobben, J ,Di.sseldorp, L.Egberts, P .de Haan, P.Heerema, 
R.·H_oefnagel, H. de Jong; H .Lieffering, F .Raaff, T .Resodi-• 
hard jo, C. Schro-ver, q. v.d. Velde. Leider :Dhr,A. v .Gastel. 
Samenkomst :6.-- uur ingang Lens-terrein, .. 

===~=~==================================================== 
PUPILLEN/PUPILLEN PUPILLEN PUPILLEN PUPILLEN/PUPILLEN 
-Programma zaterdag 7 mei 19. 
1,45 u.A.D.O. P1-Lens -Pt 
1.45 u.Lens P2-Loosduinen P1 

Zuiderpark 
G.1 ,L.5/3, V .1 
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1 • 4 5 u. Qui ck Steps·· P·2~ Lens ·p _- 3 . N i jlrn r).<la:an 
1 ;45 u,Lens P4-de Flamingo's P2 ·G.2,L.5/3,V.2 
1 ;-- u.Lens P5-~i,is~~i-jk ·p2 _ G, 1,L.6-/4, V .:t 
1;45. u.Spoorwi_j~ -Leris P6 (vriendsch.) ·Hengelola,an 
2; 30 u; Lens P7-G. D. S, P7 · · · ·. G. 2, L; 6 / 4, V. 2 
2.30 u.Lens P8-Vrédenburch (vriendsch.-) G.2 L,5 3 V. 

PS.TELLINGEN: 
LENS P 1: G.Trommelen,L.Cazänder,Th;·v.Rijn,T.Junr.,;schlä.

ge~,C.Bloks,C:Stapel,P.Verheesen,F.Disseldorp, 
Th.Boöms, B .Klein- Bretel er, J. v ,Rijn ,Res; :F .de 
Vriès.Leider:Dhr;w_,Stapél.Samenkomst~l .•. 15 uur ' 
hcofdingang f, ;D. 0 • ..'.térrein ~ ·-

LENS P 2: F.'Î'i;iunis;,en,C.Blom,H.v.Dam,iLWóuters,P:Heynen, 
J. v.d. Ende, I:I. ?echler, R. Kooké, 1,.de Winter, H .Rim
melzwe.ani.G .Col pa .Res; :R.de Vries ,Leider ;Dhr. 
G; Kempe:rman; · -- .... 

LENS P 3: B,de Haas,L.v.d.Meer,P.v.d.Steen,C;Abspoel, 
. R. v .d, Horst,, F. Veere:1, B. li.ávèstein; J. Hel vensteyn ,. 
Th. v.d. J.ardweg, C _.v.d. Aardweg, G. v. f,rd enne • rl.e s. : 
J.Post.Leider:Dhr.G.v.a.Steen.Samenkomst:1,15 
uur hoofdin7ang ·f"D", 0. . . 

LENS P 4: I.,Castenmiller,rr..Del:sa_sso,C.Lustenhouwer,W.v.d. 
Ham, H. Janmaat, R_.Goedhuys, R.Mèershoek, B .Hoef
nag!'l , R. Strae.tman, R. :,sselman, E, v. Deelen. Re s. : 
R. v; Nunspeet·, Leider: Dhr. J. Smit, 

:i.ENS P 5: F.v.Os,M.Janssen.t,.Borst,H.Swanenburg,H.Straver, 
C.Ernst,P.Verschoor,L.Verspaandonk,R.v.d.Steen, 
R.de Vroege,C.Bakker.Res.: J,Keetman,J.Ko1...1wen-. 
hoven, Leid er :Br, Theoti.cus. · ·· 

LENS PG: P,de Wolf,E.J,:acco,C.v.Bergen Hènegouwer.-,R. 
Micka, ;'(,Bom, P .-Steffen, P. Berkelaar, P. v. W-i,jk,E ._ 
Versc:hoOr, J ,de Hïlster, ;', .v .Iv:aris. Res. :G. Willemse. 
Leider:Dhr.G.Halleen.Samenkomst:1,15 uur Klub
gebouw Lens. 

LENS P 7: H:v.Andel,G:Schneider;H,Coomans,P.Wilmer,G.Eng
J:eb~rt ,R"Feenstra, ;, ,Hilderink, W ,d!à Hilster, C. v. 
!-lu]:st, J .Meyers.,"F .Snoeyers .Res. :!,. Jan;,sen. Leider: 
Dhr,C.Kras. · , 

LENS P 8: E.Hoefnagel,J.v.Rossum,R.v.dJ,inde,P.Koper,,i:.v.d. 
tar,F.Jonker,C.Clia.rpn de St.Ge_rmain,J.v.d.Burgt, 
G. v .Noort ,R. v .d .Lo.Q;,, P.~oper. ]es. :J. Janmaat ,E·. v .d 
Hoevên Wijsard.Le:ij~:Dhr.J.v.d .• Klèy .. ··· 

. . . . 

-!--~~rTJ~~ ,. __ ,.~;Ir1cr~EN l~N p:_T?IL1f-t{J_ 
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J\FSCHRIJVINGEN:' vóór vrijaagavond 7.30 uur aan.dhr.i,.và.ri' 

·:Gastel, Tomatenstraat 166, te1;.33;99.öö . 
· ( telefonisch allèeh vri jqagavorid tussèn · 

. 6. 30 en· 7 i 30 uur) , . . . . · : 
NIET:.OPKOMEN: wegens niet_;opkomén in het afgelopen week:-' 

. einde wordt R. v .Boheemen tweemaal als re-. 
s·erve opg·ésteld.. · · 

I:l'J, TERI;,f,L!)ITGIFTE: Dhr. A. v.Gastel-•. 

Training: · woensdag 4 mei 1's-avonds geen training. 
donderdag .5 mei · 1 s~avonds geen training. 
Volgende week weertr~inil'lg·als altijd. 

===============·===== ·= ·===•·=~=-=-=·-= ·= ·================= 
Vi~N DOEL TOT DOEL (Senioren) !f 

. .. . ~ . . . . . ... ·•··· 
Eén mei, de dag· van de _arbE!id· ! De supporters van Lens 1 
hebben het met vreugde ervaren, want inderdaad legden 
onz.e voortrekkers op· deze snikhete zondag een verheugende 
aktiviteit aan de dag. _ · . 
Tegenstander H,D.V. kon in de eerste helft nog redelijk 
partij bieden. getuige een schot tegen de paal, maar onze 
ploeg sloot dit .bedrijf toch met winst af dankzij een 
doorbraak van Ruud Wachman. .· 
Na de (warme) thee kwamen de Zuiderparkers er eigenlijk. 
niet meer aan.te.pas. Onze jongens namen volledig het 
initiatief en scoorden tot zichtbaar genoegen van de toe
schouwers nog vier çloelpunten. Die waren dan voor reke
ning van H.Haket, ·w.Venderbos en R.Wachman (2x). Gezegd 
moet echter worden, dat de uitslag nog véél hoger had 

.. kun.11e11. zijn, i1J..d:i.e1J.. de .aanyalle,rs alle _kansen_ hadden be
nut. Maar wat zeuren we toch ! Voor ons mag het zondag 
weer ,5·-0 ( 0-.5) worden _ ! 

Lens 2: won ook weer· eens. De "Oude Haagsche" ( H. V.V.) 
werd met 2-û verslagen. Vooral in de eerste helft 

werd uitstekend gespeeld. De .1-0 voorsprong bij de rust 
was dan ook all2zzinds verdiend. Het doelpunt werd ge;
scoord door Gerard Looyestein. Na de thee behield Lens 
het beste van het spel. Frans Mesker ·z_orgde met een. vre
selijk hard schot vopr 2-0. En indien de voorhoede niet 
zo gemakkelijk met .de. kansen .was .omgesprongen, dan zou 

·de voorsprong be!l.ist groter zijn geworden. Niettemin 
een leuke wedstrijd. 

Lens 4: haalde in een aardige wedstrijd beide punten bin-
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nen._ Voor rust werd het 2-0 door een strafschop en een 
door_loopbal. Wippolder- __ ::, kon pas t_egenscoren · nad8.'f·-r,-e1is · 
in de tweede helft op 3-0 was gekomen; Uiteindelijk werd 
het 4-2. Onze gelukwen~én aan O.D.B.4 1 .dat door een 5-2 
overwinning op Oranje Blauw kampioen werd. _ _ _. _ ...... 

Het tempo bij de wedstrijd van Lens 5 tegen Texas 3 lag 
erg laag. Vooral de achterhoede had last van de warmte 
en greep traag in, hetgeen result"eerde 'ir-lc -een .. -2-0- ach
terstand bij d.e rust. In de twwede helft werd er iets 
snelle.r gespeeld en met twee doelpunten van de Sterke:-
kwa!Jl de stand op _2-2. ,. · 

-0-0-0- o-o-o-o-o-o-o-o-o-

VAN DOEL TOT DOEL (Junioren)·, .. 

Lens 1-he.eft de strijd tegen H.B.S.1, da_tmoest winnen 
om nog gelijk tekomen met koploper D,H,L', niet voor:-
delig kunnen afsluiten. In de eerste helft speelden on-
ze. jongens wat sneller en waren daardoor gevaarlijker 
dan H .B .S'. Dit resulteerde echter slechts "in een voor
sprong van één doelpunt. Kort na het begin ·zorgde Dick' · 
Brandenburg hiervoor door een snelle aanval goed af te 
ronden, Enkele goede kansen werden door pech en slecht 
schieten gemist. Na rust zakte het tempo bij Lens, was1r
door H.B.S, los kon komen. Het eerste tegenpunt viel 
vlak na rust, 'jammer genoeg via onze eigen spil (1.:1) •. 
Hierna wist H.B.$. tot 1-3 uit te lopen. Vlak voor het 
einde van deze. :spannen'de en goede wedstrijd wi•st Jan Heins 
met,een prachtig_afstandsschot de stand·op 2-3 te brengen. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-' -.~ . 

Onze donatrice, Tiny van der Kamp, treedt in het huwelijk 
met Henk van Deursen; De huwelijksvoltrekking vindt plaats 
op:vrijdag 6·mei a.s. Gelegenheid tot gelukwensen is van 
1 b ,.-- tot 17. 30 uur in Feestzaal Crooimans, Steynlaan 15, 
Den Haag.· · 

- Maria en Wim Stoové danken alle Lensers voor de belang
stelling bij hun huwelijk ondervonden. 

~o-o-o-o-0-0-0-o-
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Redaktie: G.Halleeia,F.v.Dijk en C,Nieuwenhuizen. 

Korr.: G.Halleen Amandelstraat 103 tel,36.11.60. 
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39ste Jaargang No, 36 11 mei 1966 

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

Wo: 11 mei: 
LENS I ZAK:,GENDf, • 

Alleen Pupillentraining. 
Juniorentraining. Do: 12 mei: 

·vr: 13. mei: 
Za : i 4 'mei : 

Seniorentraining; Lens Komb. - Tebodin. 

Jun: 4,7,10,1_11,13,14; Pup: 1 t/m 7, 

Sen: 3t7m:1; Jun: ,3,8. Zo:· 15 mei: 
Ma: 16 mei: Geen Juniorentraining; Klubavond. 

Di: 17 mei: Juniorentraining. _ 

Wo: 18 mei: Senioren-, Junioren- en Pupillentraining. 

Kontaktavond met vóór-wedstrijd (zie Tele-LenS). 
Za: 21 mei: 
-----------------------------------------------------,.------
.~GENDi\-'-TOERNOOI-AGENDt.-TOERNOOI-AGEND,~-TOERNOOI-,1.GEND:t 

===============---=====-==-=-=-==--=======--===-=========== 
19 

21 

28 
. 29 

30 
30 

4 

5· 

mei: 

mei: 

mei: 
mei: 
mei: 
mei: 
juni: 

juni-: 

]:'.U.C.-toernooi (Utrecht) voor A-klassers. 

Deelnemers o.a. D.O.S., Elinkwijk en Velox. 

POLIO-toernooi voor B~klassers. 
Toernooi om de PJ, HIERCK-beker voor C-klassers.~ 

Wilhelmus-toernooi voor Lens 13. 
n. '' " LenS 7 en 8, 

- .,. · . ". " Lens 3. : . . _ 

Blauw-Zwart toernooi vooi· arie pupillen-elftällen. 

Lens Pupillen-toernooi voor pupillen 1,2 en 3, 

R.V.C. Pupillen-toernooi·voor pupillen 4,5 en 6. 

Duno Juniorentoernooi voor één A en één .B,,_elftg.l. 

Lens Juni-oren-toernooi voor jim'ioren 10, 11 en 1 2. 

ROEM bij de vijand is meer waard 

dan goede naam bij vrienden, 
Alexander de Grote, -· 

~EL E -.LENS. 

De afgelopen twee weken ontvingen wij een tweetal noti-

-_ ties van enkele Lensers, die zich verschuilen achter het 

pseudoniem "Kwartet" en als nadere kwalifikatie toevoe-

gen: "een viertà.1· prominente leden", . , 

Wij.zijn wat nieuwsgierig geworden, zowel naar de identi

teit van.deze leden, a1s--naar de kontaktavond, die deze 
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heren aan- het opzetten ziJn. Onze. nieuwsgierigheµ.d · heb
ben wij deels kunnei:i bevredigen. Wij weten nu, wie zich 
het predikaat "prominent" permittéren. Maar wij mogen het 
U niet zeggen. Wel kunnen wij iets v·ertellén van wat zij 
voor de avond van ·zaterdag 21 mei_ op touw hebben gezet. 
Voor de senioren en de A-junioren, st.aat een soort "disco
bal" op stapel. Men heeft hiervoor de bekende :disc-jockey 
van het Haagse beat-mekka, ,:ie heer ·v .d .Beek geëngageer:d. 
Maar ·er komt n"og tfeel wat meer dan dansen op grammofoón
platen. Er worden·ook enkele happenings-georganiseerd; 
waarvan de original:it"ei,t er niet om liegt • . " ' , 

Vóér de aanvang van dit festijn heeft het organiserend. 
komité twee elftallen, die veel v13:n zich hebbén doen : 
spreken, uitgenodigd elkaar in een voetbalwedstrijd·te 
bekampen. Jûnioren-f, 1 meent n.l •. dat de voetbalkapaci- · 
teiten van Utopia niet in overeenstemming zijn met de 
waas van belangrijkheid, waarin deze kombinatie zich 
pleegt: 'te hullen. Een uitdaging was het gevolg. Utopia hee. 
zich-hieraan niet onttrokken en Dacyr trofee als inzet 
voor deze wedstrijd beschikbaar gesteld. De opstellingen 
voor deze··vóér-wedstrijd zijn als volgt: 

JUDioren Il 1: R:Bruggemarîs, J.Groothuizen,P.Schouten,C.v. 
Egmond, D. v. d, Steen, Th .Brochard, ,\ .Limbeek, 
H.Brandenburg,F.de Zwart,D.Brandenburg,J. 
Heins;Res. :H.Rothkrans." _- · 

. Utopia 1 64: ;\. Verbarendse, J .Meier ,M.Heerschop, F. Drost, 
F.v.Dijk,J.Veldipk,C,N;ï.euwenhuizen,P,Burg

- . h_ouw-t ,r,r: Davis ,G. Jehee, J .Brochard. Res. :_P. 
--- .......... KeJTIJ)_e:r. (1',S.1{.) ,M.v.Zilfhout,F.Burghouwt. 

Scheidsrechter: de he.i,r G.v.d.Vélde. · · 
Aanvang: 1 8. 30 ûur. ' -

Wij.hopen, dat vele toeschouwers de we/!- naar het veld we
t.en .. t.e. vind.en •. Nog'.belan_grijker echter vinden wij, dat 
Lens in frote getale de kontakt-avónd komt bijwonen. Hier
bij doelen wij niet ih het mi-nst:.op . ..de oudere leden en 
op de· 11-Junioren. - ·_ . _ . ··. _ . 
21 Mei is dus de dag, 1 8. 30 uur is het eerste uur, 20, 00 
hèt tweede. Wat het laatste uur is • • • • • • ? 
==--==-------=--=--=-=========-==------==--======~========: 

-0 F F I C I E. -E. L. 
Nieuwe Donatrice: _ _ 
r,levr.P.C.Piekar, Lindestraat 7, Den ·Haag. 
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Uitslagen vàn 7 en 8 mei 1966: 
Senioren: Junioren: 
Hoek v. Holland 1-Lens 1 3-3 Lens 1-Celeritas 1 
Vredenburch 2-Lens 2 '1-3 Lens 2-Den Hoorn 1 

Celeritaa 3-Lens 3 5-0 Lens 4-R.V.C.4 
Lens 4-R.M.S.H.4 j-2 Lens 5(6)-D.H.C.3 
Lens 5-Texas 3 5-0 De Baronie B1-Lens B1 
Rijswijk 6-Lens 6 5-0 Quick 7-Lens 7 
Lens 7-Gona 5 0-5 Adelaars 1-Lens 8 
Triomph 6-Lens 8- 3-2 Scheveningen 10-Lens 10 

Lens 9-Cromvliet 9 4-1 Lens 11-H.B.S.11 

Pupillen: V.V,P.11-Lens 12 

h.D.O. P1-Lens P1· 3-0 B.T.C.4-Lèns 13 
Lens P2-Loo·sduinen P1 0-1 Juventas 8-Lens 14 

Quick Steps P2-Lens P3 0-1 
Lens p4..:de Flamingo's P2 2-0 
Lens PS-Rijswijk P2 2-1: . 
Lens 'P8-Vredenburch (vr,sch.)' 4-0 

6-2 
4-1 
1-5 
3-2 
1-? . 
4-0 
0-'5-
4-1 

. 5-.2, 
0-6 

: 2-.4: 
3-2_ 

~==;·=·= ·==================.=========·='========J==·= .==-

KIJK UIT·!! 

U kent ze wel, v1;ts~ wel. De ·betweters; die la,ngs de lijn, 
in ons klubgebouw en eldérs hun gal lopen te spuien, H~t 

zijn er gelukkig ni~t veél, iptegendeel ze zijn zeer dun· 

:gezaaid .. Maar het.is wel uitkijken geblazen, want onkruid 

groeit. zelfs op onvr~chtbare bodem en heeft de neiging 
zich zeer snel te vermenigvuldigen. · · . · 

Zo komt er vrij regelmatig zo 1 n bero.èps-betweter het 
"ge.zellig-sap.1e_nz_ijn"· verstoren met· allerlei verv.elepde 
fabeltjes, waarin diverse hard.-werkende -fun'.:tionarissen 

als boze .wolven, sluwe voss·en, 1:eli-jke heksen e.d. worden 

• betiteld .. f,ls Moeder de Ga:ns het zou horen, dan .draaide 

zij zich van ergernîs 'om :in haar ·graf, Er w.ordt natuurli"jk 

· wel rekening ,gehoudE\m met het feit, dat deze kwaadspreke

rij uit een .bezoed~lde mond komt, maar het een en ander 

moet op de spelers, die nog niet zo lang lid zijn vah on.:· 

ze vereniging, toch wel een vreemde indruk maken. Deze 
spelers zijn ill1lJlers niet in staat de-waarheid te kontro-
leren. · · · ·- ·· 

Het is· 'fë hopen,· da:t· figuren; die het begrip .'.'_3.portivi

tett" op e,~in dergelijke wijze interpreteren_ ~n:. bE:làèhè'lijk 
.maken, spoédig het rèêht ontnomen wordt lid van eëri · · ··· -

.'.§.E?r!vere:1iging:te·'zijn. Of nog beter,_dat zij de passen 
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de schoenen aantrekken en ij:).inrs· hun bie-zen- pakken. __ 

~akelen kan iedereen, maar.niet eieren leggen. (oud 

spreekwoord). _ _ · . 

-------------------------------------.------------- -· ---
SENIOREN-SENIOREN-S_ENIOREN-SENIOREN-SENIOREN-SENI OREN-

==========================·===============~==========·~= 
PROGR,UllM,\ ZONDAG 15 MET 19 (i(i. 

1 ~r :- u; 
12:- u; 
12;- u; 
14 ;- u; 
12;- u; 
12 :- u; 
12 .- u, 

Lens 1-v:rij 
Lens 2-vrij . 

Lens 3-Vios 3 Veld 1,Geb,1,Lok,6/4 

Wippolder 3-Lens 4· • Zuidplantsoen, Delft· 

Lens 5-Wit BlauwR.K.3 Veld 1,Geb,1,Lok,5/3 

Lens 6-Triomph 2 Veld, 2 ,G~b .1 ·;Lok, 5/3 - . · 

Lens 7-Esdo 4 Veld 2,Geb,2,Lok,5/3 

Flamingo's 6-Lens 8 SpOrtpark P:i;-,Irene,Rijswijk 

N.L.S.5-Lens 9 Buurtweg, Wassenaar. 

0 PST ELL INGEN: · 

Lens 3: R.de Waart,W.Vèrbarendse,R.Roodbol,W~Stoové,H,Kem-· 

-~~~ per,L:Riemen,P.Rebel,N.Drabbe,J.Englebert,J,v. 

Kleef,D.Groenendijk.Res. :W,Eykelhof. 

Leider:Dhr,J.Rièmen Sr.· · · 

Lens -4: Th. Suykerbuyk, L .• Hanssen, J ,Meier ,M.Davis, N ,de Gruy-

Lens 5: 

Lens 6: 

Lens 7: 

Lens 8: 

ter, J. Verhaar,F .Burghouwt, P .Burghouwt,F .Wubben,B. _- -

Steyn,H.Jacobs.Res.:W.Veelbehr~ 
M. Suykerbuyk, H. Ub ben, C. Veldink, H.Mesker, A. v·.Egmond, 

J. Riemen, L. Janss-en, F .Mesker, H .de Sterke,.'.. v.d. Beek, 

W;Burghciuwt.Res; :Th.Domburg. · · 

A. Verbarerid.se, C. Nieuwenhuizen ,M. Heers chop, J. Bro

chard, F. v .Dijk, J .Drost', R ,Schlüter, J~ v. Bus·sel, F. Veel-

behr, G, Jehee, J .Veldink. · 

P.Schulten,H.v.Welzen,A.Klein·Breteler,A,Nowee,J,v. 

Dissel. J. Jehèe, J .Groenevèld., N.de Boer, R ,Gelauff, R. 

Brugf];emans, H ;Branden burg. _ · 

J .Frijters, A ,Krol-, ,l,Hoppenbrouwers, C~ Kras, H. Naaste

pl:i.d, t. .Buys; f,. v. Luxemburg, H. v.d.Boogaardt, J. Jager,. 

_ M.Ooms,A.v.Duin. · · · 

Lens 9: A;Blok ,W. v.d. Laan ,1\. Poels ,F .• Bierhóf, E ,Löwenstein, ·

·-[\.v. Schie, W. Eggers ,L. v .Beusekom, T• Keet, Z. Jarfsen, 

H.Lüling. . 
Lens Tebodin: vrijdag 13 mei 1966 18.45 uur, 
-------

Th. Suykerbuyk, L. Hans sen, J,Meier ,M,DaviE, 

N.de Gruyter,J.Verhaá.r,F.Burghouwt,P.Burg

houwt,F.Wubben,B.Steyn,G.Halleen. Res;:H.Ja 

cobs G.J'ehee. 
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PROGR,\:Mf,'A SENIOREN HEMELVJ\.ARTS:JAG · 19 MEI. 15i'66 .-

12_. - u. Lens 2-Paraat 2 .Veld 1 ,Geb.1 ,Lok.5/3 

G;Halleen,R,Blok,R.Roodbol,H.Mesker,J,v.d.Knaap, 

J ,]j:nglebert, L ,Riemen,j .Botter,F .Mesker, J ,Ras,· . -

G. Looye stein. Res .-:W._Verbarendse, D. Groenendijk, 
Leid er :Dhr. L. te .Mey. . _ · -- - _ · -

l\FSCHRIJVINGEN: bij Dl'lr. H,Houkes·, 2e Schuytstràat 60; tel. 
____ 32,47,21.- · · 

- ~ - .· 

PROGR/,MM!, SENIOREN VOOR ZONDI,G- 22. MEI 1966. 
14;30 u.P.D,K,1-Lens· 1. 
12;-- u,Archipel 3-Lens 2 
12:-_- u;Celeritas-Lens·(wedstrijd voor H.V.B, ·beker) 

12;·-- u.Oranje Blauw 4.Lens 4 
12::- u.~ens 5-Kranenburg·5 · 
12.-- u,adelaars 5-Irens .8, -
N.)3.· . , . 

Het team van de tegenstai:ider Tebodin van de Lens-kombinatie 

op vrijdágavond wordt gevormd door kollega 1 s van onze 
~pel er C. Peeters. . · --

==-==-=====.----==--=-=--=------==----==~-c-===----=-----=-
V Il R I Il. 

- De familie i"Hoppenbrouwers dankt Lens voor h~t betoonde 

medeleven bij het overlijden van de heer J,C.Hoppen-

- brouwers. _ · __ 

- Helaas werd het te laat ·bekend, dat ons eerst-e· op 10 

mei tegen de A.D.0.-reserves speelde. Hierover volgende 
week meer, · · ·· · --.:· .. .-_ 

- Meer ook over Hans van Dijk, Op 26 mei treedt hij in 

het hm-rnlijk met onze donatrice Ria de Klèijn, Plaats 

··van hai:ideling: de ·parochiekerk O.L,Vröuw van·het ;~ller

heiligst ·sac·rament, Sûiderasstraat. Tijd: 11 .oo uur. Re

ceptie van_ 17. 30 .:. 19. 30 1,mr in de "Galerij", Laan van 

· -Meerdervoort 419A • Qnze hartelijke gelukwensen. 
==-=-= ·---------------=--=---------------=----= ---- - ~-----

SPORT TOTO. ___ _ 

Voor a.s. zondag 15 ,n.~i is Toto No.35 aan de beurt en op He-

mel vaart sdag Toto 36.. . - · · · ···- · --

Een ekstra prijs yan -Fl.25.000,- is hieraan verbonden, doch 

ü,,1<:µnt alleen.hiernaar mededingen, indien U ook werkelijk 

a'arf beide prijsvragen meedoet.· · · · , .- ,mo 

U moet beide formulieren echter uiterlijk vrijdagavond 13 

mei op de gebruikelijke adressen inlev:eren,- Toto 36 moet 
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dus eveneens a.s. vrijdagavond 13 mei z1.Jn ingeleverd. 
U gelieve hiermede terdege rekening_ te houden. De 
nicuwe·registratiekäarten zullen eind mei worden ver-
zonden·. Ve.el sukses. · 

Toto--3ekretariaat, 

~======-=====---=====----=============-==========-===~= 
JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN-JVNIOREN-JUNÏOREN-JUNIOREN-

------------------------------------. ------~--------.--
PROGR/\MIF,,~ ZONDAG 15 J\IBI 1966. 

,.. ..,_ ~ • • 4' T ·-p.... :•" • 

12;- u. Lens 3-V.V.P.3 ···-G.2~1.6/4,V.3 
1.15 u.O.S.C. 3-Lens 8 Hoekwaterstraat. 

; . 

"' ' 
LENS 3: C.Vervaart (2x),J.v.d,Zalm,J.v.Dissel,T:Heer-. '. 

schop,;\ .Duym, F. de Wint er( 2x) ,E.v. Niel, H.Crama, • 
G. v.d. Togt, H. Suykernuyk, H.Blok .Res. ;;, • de Brouwer-, 
R.Frits.Leider:Dhr.G.v.d.Velde. · 

LENS -8: C :Groen, R. Jacobson, A. Jeqee, J .Blok, Th.Hoefmagel, 
B .Kool, G .Stevens, H. West_h6f ( 2x), J .Schouw, B.v.d. 
Sprong, H_.Bijst~ rveld. Res. :B. Epskamp ;R. v.Boheemen. 
Leider:Dhr.J.v.d.Kley3aîiionkomst:12.15 u.Veluweplei1 

PRCGRi~l'á';, ZATERDilG 14 :MEI 1966. . 
3. 45 u.Quick 4-Lens 4 _ de Savornin Lohmanlaan 

Lens 5 + 6: zi8', öok opstellingen op zondap.: en zaterd, 
3;45 u:Lens 7-Quick 7. · - G.1,L.6/4,V.1 
3;45 u"LD.0, 19-Lens 10 Zuiderpark' 
3;-- u.Delft 4-Lens 11 Brasseri:,kade 
3;-- u;A.D,0.24-Lens 13 Zuiderpark 
1. 45 u.Laakkwartier 10-Lens 14 -Jans·oniusstraat. 

0 P S T E L L I" N"··G E N : __ _ 

LENS 4: H;Verbarèndse,F.de Winter(~x),P.Brernmer;J.Kaandorp, 
J,Holt,J.Janssen;F.Herremans,R.Wilmot,C,Vervaart 
( 2x), C.Rooduyn,.C. B+ok.~ :H, Westhof ( 2x) ,Leider: Dhr 
Herremans.Samenkomst:3.30 u.op het Quick-terrein. 

LENS 7: H.Egberts ,G ,Du1.vestein,H~Stevens, T. Janssen, B .Lus
tenhouwer ,A. V .Essen ,h. .BiJd erbeek,B ,Hoogeveen, i1. v ,Wa 
G.de Hóogd,C.Grimbergen. Res, :C.v.Ve,zen.Leider:Dhr 
;l, Blok. . 



., 344-. · 

LENS 10: 1:.v.d.Lans,A.Tinnenbroek,L.Huis,P.de Vries,L.de 

Jongh,F.v.Baggum,G.Vervaart,H.v.Hulst,H.Eggers, 

L,v.d,Velde,G,Bruinsljla,Res. :E,v.Bronckhorst,-fi., 

Hoèk,Leider:Dhr.?.Huis.Samenkomst:2,30 uur in- ' 
gang /,. D. O. ~terrein.. . · · 

LENS 11: P,de H.aan,L,Egberts,.F.Ra.aff,C.Schrov·er,-R.Hoef- ···-··· 

nagel',-H ,-de Jong, G. v.d. Ve_ld e., F .Çobben, T. Re sodi-

. hàrdjo, J. Di sseldorp., H:Li8ffering. Res, :-P .Heerema, 

P .Hóp, Leid er :Dhr ,11. v.,Gastel. Samenkomst :2, -- uur 

op het Lens-terrein, . . ., . .. 

LENS 13; ·RI·Bos,H,v,Berlo,R,Bogisch,~.Keétll'l.an,F.·de Kleyn, 

_ C,v.Deelen,W.Englebert, .H.v.Dómburg;P;Klein Bre

teler, R.de Wolf, P. v .Doev~ren ,Res, :I,. v .d :Ley, C. 

Schal broek. Leider :Dhr. J. v. d .Knaap. Samenkoms:t : ...... ·. 

3,25 uur· hoofdingang î';l.D.0.-te·rrein •. 

LENS 14: E. v ,d ,Broek, I,. Feitz, H, Dankers, P, v. Domburg, J ,de 

Vries,N.de Vries,J. :,sselman,H'.RientjBs,W,Buyve

steyn ,R. Straatman, P .F ,de Haan·,Res. :R. v. tl.Meer ,.1: •. 

Klink. Leid er :Dhr, J • de Hil ster. Samenkomst : 1 • 1 o 

uur hoofdingang A.D.0.-terrein. 

======-===-==-==-==--=-==-=--==-=--=--==--=-=--==---------
PUPILLÈN -PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PU,'ILLEN-PUPÏ°LLEN-

---------.-------------------------------------------
----

PROGR:,liIB.,,\ Zf,TERD!,G '14 MEI 1966. 

1,45 u;Lens P1-G:D.S. P1 G.1,L:6/4,V.1 

1,45 u,Gona P1-Lèns P2 Vrederustlaan 

1,45.u,Lens P3-Groen Wit 1 5B P1 G.2,L.6/4,V.2 

1 • 45 u, Cromvliet P2-Lens P4 Rederi jker"straat 

2.30 u.Lens P5-Verburch P5 G.1,L,5/3,V,1 · . 

2 , 30 u. Lens P6-V. C. S . P 3 G. 2 , L. 5 / 3, V. 2 . 

1;45 u;G,D,S. P6-Lens P7 Noordwe 

2,-- u,Komb.f,-Koml;,.B, G,2 L, 

0 PST ELL IN G E"N: · 

LENS P 1: G,Trommelen,F.Disseldorp,Th.v.Rijn,L.Cazander, 

M.Bloks, C. Stapel, P. Verh~esen, .\. Jungschläger, Th. 

Booms, B ,Klein Breteler, J. v ,Rijn.Leider·;"Dnr·.w. · · 

Stapel. · · 

LEMS P 2: F,Teunissen,C,Blom,H.v,Dam,R,Wouters,P,Heynen, 

J. v ,d .Ende, H. Pechler, /, ,de Winter, H ,Rimmelzwaan, 

G.'Co:\.pa, R,Kooke,Res. :E. Verschoor .Leider :Dhr .G. 

Kemperman,Sàmenkomst:1.10 uur ingang Lens~terrein. 

LENS P 3: B,de Haas,L.v,d,Meer,P,v.d,Steen,C.J\bspoel,R,v. 

d.llorst,F.Veeren,B.Ravestein,J.Helvensteyn,Th. 



LENS P 4: ,"..Castenmille_::i:-.,fJ!.Delsàsso,C·.Lustenhouwe·r, 
W. v .d .Ham, H. Janmaat, P. Wilmer, B. Hoefnagel, 
R,r.feershóek, fi. Straatman, R; f,sselmari, E. v .De(=!len, 
Res. : f" v .YJaris.Leider :Dhr. J, Smit. Samenl<omst: ... 
1";--'-·uur-Hengelolaa:n hóek Leyweg. 

LENS P 5: ·P.de Vlolf,M,Janssen,,\.BQrst,H.Swanenburg,H. 
Stràver,C.Bakker,P,Versèhoor,L.V-erspaar\donk, 
R.v.d.Steen;R,de -Vroege,R.v.d.Ltnde.Res. :i\. 
Janssen. Leider :Br., Theoticus. · · · ·. 

LENS. P 6: F. v. Os·,E .Macco, C. v. Bergen Henègouwen; P .Berke
laar, R·. v. Nunspeet, P. Steffen, J_.Koû.wènhoven, J. 
Post·,F ,de Vries.,R,dè Vries,'El;v;d.Hoeven Wij-

- sard ,Res,. .:R. v.d. Loos.Leid er :Dhr .G. Halle en. 
LENS P 7: H.v .• Andel:,G,Sèhneider.,H-Coomans,;"'.,Hilderink, 

. . · G .Ertgl·eb.er-t, R. Feenstta, J ,Keetman, P ,Koper, C. 
· · v.d.Hulst,J.Meyers,F.Snoeyer:&.Rè·s. :\rt.de Hilster. 

Leider:Dhr.C.Kras.Samenkomst: 1.- uur Henge-
1.olaan hoek Lèyweg. 

Komb.f, en B.wordt samerigesteld uit de volgende spelers: 

A. v ,d .:,ar ,G. Bloks ,J .!Join, R,Bom, J. v. d .Burgt, 
P.le Brun,f,.Baven,C.Charon de St.Ge-rmain,P. 
Demeyer,J,de Hilster;R.Mickà,Q,v,Noort,G.v. 
Osch; /.,Reesink, E .Reesink. J. v .Rossum, J. Schilder, 
J.Slabbers,P.v.Wijk.Leider:Dhr.Th.Suykerbuyk. 

ATTENTIE, JUNI0JEN EN PUPILLEN! 

AFSCHRIJVINGEN: vé6r vrijdagavond 7. 30 uur uitsluitend 
-----·-···-· , ... ·./l-êDc'<lhJ",.H.v,d.Kleij, Frar;ibozenstraat 45, 

te1.33,88:42 (telefonïsch alleèn v-rijdag-:
avond tus-sen .6. 30 i,p 7. 30 uur). 

NIET-OPKOMiN: we~eh s nïet-_opkomen in het afgelopen week-. 
eind Ei worden C ,·Ernst, B. Epskamp, t,,. de Brouwer 
tweemaal 'als reserve opgesteld. 

P;v;c,-toernooi voor Lens 1 .op Hemèlvaartsdag; 

JJoi:J.derdag 19 mei gaat Le!'ls: ·i. naar Utrecht, waar het zal 
deel.nemen aan het stèrk.-bezette · /,-klasse toernooi van . . . 
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In poule I In poule II-
Elinkwijk r, B.D.C. 
L.V.V. D.O.S. 
P. V!,C. : Kampong · 
Velöw. ),.enig en Snel 

Het ._programma luidt als volgt:. . -., . 

_1;05 u, Lens - Kampong veld II 
2,15 u, D.O.S.-Lens · veld II 

_3;25 u, B:.D.C. -Lens · veld. II , 
~r,OOu,.No.1 poule I -.No,1 poule II veld I. 
4.00 u, No.2 poule I - No,2 poi;le II veld II. 

. . 
' 

De volgende speiers worden verwacht: D .Brandenburg, H ,Bran
denburg; Th.Brochard; R. Bz:uggema,ns, J. Cobben, C. v .Egmond, J. 
Groothuizèn, J. He:j,ns, ;, • Linibêek, H. Rothkr-ans, P. Schouten, D •. 
v ,d. Steen,F ,de Zwart ;Leider :Dhr. ,"è. v ,Gastel ,·Samenkomst: 
10.45 uur ingang Staatsspoor Station. . •· 
f,FSCHRIJVINGEN: }'"Oensdagavond tussen 6;30 en 7,30:uur bij 
. . dhr.: •• v.Gastel,tel,33.99,00,, :· .. ----·--; 

·-De wedstrijden duren 2x ·15 minuten; 
.:.Bij gelijk eindigen beslist 'doelgemiddelde, . ·· 
- Bij gelijk spel in de finales wordi 2x 5 minuten ver-· 
:J.engd. . · · · . ' · • , ··• ._ 

- Is het doelgemiddeldë gelijk of levèrt de·,verleng:i,ng: • 
geen besliss:i.ng op; dan -:1orden 5 strafscliqppen genomen.-

JUNI ORENTR,".INING. . . . . . . ,. . : .. - . - .• 

Op donderdag. 12·mei is er geen keeperstratning, wél 
· training voor:de ·A-klassers. · .. : . . · . · .. 

Op donderdag 19 mei is er g'?en training.' . 
Op woensdag 11 mei .is er geen juniorentraining, wél. pu..'. • 
pillentraining. · · · · · · 

. . ------- ------------------------------ - ~- ------. ----- •' -
VAN DOEL TOT DOEL (Senioren), . 

Lens f :· sp'eelcfé în Hoek V .Holland tegBn de klub- va~ die
naam met 3-3 gelijk. In de .·e.er:ste, helft ,h.~d H,y.H.met · 
steun van een fl:i,_n~e bries een· lichte veldmeerderheia.11Ta 

.. een .misverst_and ;i.n ~e ditmaàl 11;iet zo· he"chte· defensie . 
.. nam H.v,H,de leiding. Een o·.i.ter/ onrecbter afg'ekeurd doel

punt en een kanjer tegen de làt hadden de stand nog on
gunstiger. 'kunnen maken. Vlak voor de rust maakte Wil Ver
hèul uit een _pem,ty 'gelijk;11a een hands-bal in het· straf
schopgeb.ied. I)e :twèecle helft was voor Lens, al bleek dat 

1 .• : • 

. ' ·1 
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niet uit de eindstand.De Hoekse keeper kreeg het zwaar 
te verduren en na een effektvol afstandsschot van Wil 

Venderbos was het 1-2.Het werd 2-2,toen Wim Hansen zijn 
aarzelend uitgelopen keeper met een boogbal onhoudbaar 

· passeerde.Maar Lens kwam terug via een kopbal van Harry 
Haket (2-3).Enkele sekonden-voor het einde werd het ech
ter toch nog gelijk na een onduidelijke "situàtie voor het 
Lens-doel. 
Lens 2: ·versloeg Vredenburch in een uitstekende wedstri'jd 
met 1-3.Het eerste doelpunt kwam op naam van Cor ~eeters, 
die na enig _jongleren de bal in het net depone_erde.Ruud' 
Blok maakte er uit een strafschop 0~2 van.Toer\ pas krèe·g 
Vredenburch de kans om terug te komen,maar door een fraaie 
redding van de keeper .en een goed-op-dreef-zijnde achter
ho~de werd de schade tot één tegëppunt beperkt.Na de rust 
kreeg de Lens-voorhoede vele kansen,waarvan er slechts 
één door Frans Mesker werd benut. _ 
Lens 4: won met·5-2 van H.M.S,H., desondanks was het geen 
mooie wedstrijd,Spoedig was het 2-0 door doelpunten van 
Ben Steyn en Harry Jacobs.Twee misverstanden in de achter
hoede brachten de stand weer in evenwicht.Piet Burghouwt 
zorgde er met een strak schot voor,dat Lens met een voor
sprong ging rusten.Na de rust werd het een slappe verto
ning._Veelbehr maakte er intussen met twee doelpunten 5-2 var 
Lens 5: won met 5-0,gesteund door enkele A-Junioren,van 
Texas.In de eerste helft werden vele kansen gemist,slechts 
De Sterke wist het net te vinden.Na de thee·ging het heel 
wat beter en er kwamen nog 4 doelpunten bij, 
Lens 7: kreeg van het reeds ·gedegradeerde Gona met 5-0 klop 
Lens 8: speelde een ongelukkige wedstrijd tegen Triomph.Dooi 
enkele blunders in de achterhoede kwam Triomph nogal ge
makkelijk aan de doelpunten.De twee doelpunten van Jos Jage, 
waren ·niet genoeg om een punt aan d·eze wedstrijd over te 

houden, 
-------------------- --------·-------------------. -- . ··-----· 
De Baronie B 1-Lens B 1 : 1-7. · . __ 
Zaterdag speelde B 1 een vriendschappeli.jke wedstrijd ·tegen 
de Baronie in Breda.Dank zij de medewerking van diverse ou
ders kon in auto's naar 1t zuiden worden vertrokken(waar
yoor dank!).De wedstrijd zeif was van goed gehalte en on
danks de uitslag beslist niet eenzijdig.De Baronie speelde 
technisch zeer goed;maar kwam duidelijk tempo te_ kort.Onze 
jongens zochten het vooral in snelheid en de voorhoede stel 
de de. verdediging pan de Baronie regelmatig voor onoplosbar, 

probl~men.Een. woord van dank; aan dhr;Hop,die deze wedstrijd 
organiseerde is zeker op zi~n plaats, 
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LENS' ZAKAGENDA. 
Wo: 18 mei: Senioren-, Junioren- en Pupillentraining. 
Do: 19 mei: Sen: 1 en 2; Jun,1 naar P.V.C.-tóernooi, 

Geen juniorentraining. 
Vr: 20 mei: Senioren~raining, 
Za: 21 mei: Jun: 11_.51_7,C-komb,; Pup. 1 t/m 7, -·. KONTAK'l'AVOND (Utopia-ft 1 ). 
Zo: 22 mei: Sen: 1,2,4,.5,8,Komb. H.V.B.-beker; Jun:2 en 8, 
Ma:. 23 .mei: Klubavond; KLAVERJASDRIVE. 
Di: . 24 mei:·• JuJ1iorentraining. . 
Wo: 2.5 mei: Senioren- en Pupillentraining~ 
------------ .--------------------------------------------
AGENDf,-TOERNÓOI-AGEND,î.-TOERNOOI-AGENDA-TOERNOOI-/,GENDA 
=====~====================== ·============================ 
19 méi: PVC-toernooi (Utrecht) voor Jun: 1 ; · 

Deelnemers o.a. DOS, Elinkwijk en Velox,, 
21 met: POLIO-toernooi voor Jun,.5 

p;, HIERCK-toernooi voor C-kombinatie. 
28 mei: Wilhelmus-toernooi voor Lens 13 
29 mei : · " · " · 11 • Lens 7 en 8 
30 mei : " · " " Lens 3 
30 mei: Blauw-Zwart-toernooi voor 3 pupillenelftallen. 
30 mêi: Voorronde Bisschopsbeker voor Junioren 1. 
4 juni: Lens-toernooi voor pupillen 1,2 en 3, 

RVC-toernooi voor pupillen 4,.5 en 6. 
DUNO-toernooi voor 1 A- en 1 B-elftal, 

.5 juni: Lens-toernooi voor junioren 10,11 en 12. 
11 juni: LenS-toernooi voor junioren 7 en 8. 

ODB-toernooi voor 2 pupillenelftallen, 
Eventueel 2e ronde Polio-toernooi en Hierck-toer-

12 juni: LenS-toernooi voor Lens .5 en G. (nooi 
ODB-toernooi voor 1 A-, 1 B.:. en 1 C-elftal. 
Eventueel Bisschopsbeker-toernooi, 

LENS 11 (junioren) 
KAMPIOEN 
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T E L E - L E N S 
TOTO-AKTIE JUNIOREN EN- PUPILLEN. 

Voor onze grote junioren-,·en pupillenáf'.deling wordt veel 
geld uitgegeven: trainirig 1 toernooien, reserve:..programma, 
sportdag, kamp etc. etc. 111 deze aktiviteiten .zouden nau
welijks plaats kunnen vinden zonder de voetbal-toto. 
Een deel van de inleg van degenen, q,ie ·vta _Lens aan de 
toto deelnemen, komt immers ten goede ,aan onze vereniging. 

LenS heèft reeds een groot aantal toto-deelnemers, maar 
wij willen proberen deze önmisbare bro.n van inkomsten wat 
groter te maken en hopen, dat jullie, junioren en pupillèn 
van Lens, ons daarbij _hêlpen. · · 

H O E ?? 
Door nieuwe toto-leden aan te brengen, Jullie ouders, fa
milieleden, buren, kennissen, ouders van vriendjes, heel
wat mensen willen.wel eens een gokje wagen en daardoor 
onze vereniging steunen. Aan jullie de taak deze toto
leden voor Lens te winnen, Enkele LenS-leden hebben e
nige prijzen beschikbaar gesteld voor de meest aktieve-
toto-leden, wervers. · . . · 
1 e pri,is voor degene, die de meeste nieuw~ toto-leden 

aanbrengt. Hij krijgt naar keuze een paar voet
balschoenen, een trainingspak, een voetbal of 
een .platenbon ( ;f' 20, --) • Hiertoe moet je tenmin-
ste 1 O toto-leden aanbrengen, .• · 

2e pri.js entree- en treinkaartje voor de wedstrijd Neder
land-Hongarije. Voor een ieder, die tien nieuwe 
toto-leden aanbrengt en niet de eerste of ,de 
tweèdè prijs'heeft, krijgt een waardebon van 
f 5,~- te besteden bij eeri van onze adverteer
ders. 

W,\T MOET JE DOEN ? 

Als je een of meer toto-leden voor Lens hebt, dan geef je 
de naam; voórletters en·adres op aan een van de Juco-leden 
( de heren v ,Gastel, v ,d ,Kley, v ,d ,Steen en v ,d. Velde), 
Je krijgt dan een kaart, die je door het toto-lid moet · 
laten invulln en daa weer bij de Juco moet inleveren, 
De stand wordt regelmatig in de LenS-revue bekend gemaakt._ 
Voor de goede orde nog even dit: Het gaat slechts om 
NIEUWE toto-leden. De toto-leden, die dit seizoen reeds 
via Lens aan de toto deelnamen, komen voor deze aktie dus 
niet in aanmerking. · · · ··· ... 

· -0-0-0-o-o-o-o-o-o-
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0 F F IC IE EL. 

In ·ballotage: . . .. 
No. 81 /1 G,W.ill,ems.en , 1P'-5~56 Zonneoord 6$. 

82/1 J ./,:,G.,,\',(,.Slabbers 24-2~55 Vrederustlaan 153 
. 83/1 J .C .M. Schilder . 1.']-.10,...55 .Weimarst.raat 169a 

., . 

84/1 G,P.F.v.Osch 20--.11-56 Middenstede· 160 _ 
85/1 W. J .G. v /d Lans • 24..:1T:.54 Vrë·ae·rustaaan'·151,·:·:~:;;·:_:.- · 
86/1 A.M.van Klè.e.f. ~"12-8:.:57. ·. de. J,.ade 28 . . --~·-,:- · -· ·· 
87/1 il.L,Baven ·· .' .. , l7-9-55 Fultonstraat .. 169 
Nieuwe leden; ,- .. · . . 

,..... 482 .. P .P .H .le Brun - , .· 1.:- 1-56 Valkenbosiaán '26 -~ : . 
/"483 . E.A. J .EoefnageJ,.: .. 20.:'5.:-56 Laan van Poot 370: :. 

' 

/"484. P.W.M.Demeyer .13-3.-·54 Dr.ape1;~ersga_arde .... •26 .. 
r485 . J ,J ,Lelyveld 28,-6"-52 Stadz1Jde 8 : ... , ·· .. '.- .·. . .. 
/486 · E. IJp·erlap.n, 4-6..,58 - StE::en1w:uwersgaarde 55 .··,. • 

· ~87 R,IJperlaan 24-5-57 idem · · ·· · · : ·· · · 
-o-o-o-o.-o-0-0-0- • · 

r •~- ~ ·- . ·• • •· ,·., 

K O N T ,\ IC T A V O N D • · , .. 
~ •••• H>·,,•,'.,_ .. 

Nog drie nachtjes slapen, en het is zo .. v,er. !,p;e·_.grote 
feel;\tavond, waarmee de kompeti:tie 1965~• 66. zar w_orden 

• ' ·, .• ' .ir 

; besloten, werpt haar schaduwen .• reeds v.ooru1.t •. "aJl de 
Hengelolaan gonst het reeds .va.n de aktivit"eite:h:: _pier·
autc.-1 s rijden af en aan, Reeds. vele Lensleden hebben . 
te kennen gegeven, het feest gaarne te .. willen meevieren_'.,, 
De kaarten v.oor de wedstrijd Lens' Utopia-Junioren ,\ 1 
vliëgen de deur uit, aai'î "dé. b_ëXE:nde voörvèrj{oopadres-
sèn •. ·Voçir o_ns staat het vast_, dat iedereen er'zifi in - '· 
heéft. · U moet dit stukje dan ook ·alleen bescJ1ouwen als 
e·en laatste aanmaning aan de wëifelaars én televis'i,e;:
kneuteraars: aarzel niet en ri·cht Uw schreden zater.:. • · · 
dagavond naar ons sportkomplex, flanvang- ván ·de. galà..:· · · 
wedstrijd: 1 8. 3.0 uur,. aanvang van de kontaktávond zelf:. 
20, 30 uur. · ·.: · · · · · : · ·· · · · 

Voor de goede orde nog éénmaal de opstellingen~ 
Junioren A 1: R,Bruggemans; J,Groothuizen, P.Schouwep, 

C. v, Egmond, D. v.d. Ste·er_,-Th.Br-ocha:i;-d; A._.Lim" 
beek, H-.Bran_cj.enburg, F. de' Zwart, D ;Branden:.. 
burg, J. He;i.11.s. Re serve : H. Hothkrans. . 

Utop,i_a, 1·64 :. f,,. V:ë.);'})<;J.rendse;_J .Meier, M,Heers'chop, F. iJrp_st, 
F.v. Di J. ~k1J •. y e. l,dink, C. Nieuwenhui zen, P. B~rg~ ·. 
houwt )•1.JJav1.s_,Çl. Jehee, J ,Brochard. Res. . . 

. . P. Kemp er f P .s·. V. ) , C. Francke, F. Burghouwt. 
Sc"heîdsr·3chter: de heer G:v .• d.Velde (himself! ) --·-~-- . . 
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De A-juniorên gelieven (eventueel!). af te· schrijv-en ·hij- •. ':,-.... 
Dhr.h.v,Gastel, T9m~tenstraat 166, · tel.33,9\L00. . . 

· - ·. · Kyrartet. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Uitslagen van 14 en 15 mei 1966: 
Senioren: Junioren: 
Lens 3-Vios ~- · 1-2 Lens 3-V,V,P,3 
Wippolder 3..:.Lens 4 4-2 O,S.C.3-Lens 8 
Lens 5-W.Bl,R,K.,.3. • 8-3 . Quick 4-Lens 4 
Lens 6-Triomph 2 •. 9-2· Lens 7-Quick 7 
Lens 7-EsDo 4 . · 6:..3·· A.D,0.19-Lens 10 
Flamingo' s 6-Lens 8 1.-3. · Delft 4-Lens 11 
N.L;S,5-Lens 9 .. 1-0 A.D.0.24-Lens 13 
( vr, sch.) Lens komb. :..TEib'odin 3-2 _Laakkwart. 1 6-Lens 
Pupillen: 
Lens P 1-G,D,S, P 1 6-0 
Gona P 1-Lens P 2 1-2 
Lens p3:..Gr.Wit 1 58 P 1 5-1 
Lens P,5-Verburch P 5 1-1 
Lens P 6-V,C,S, P 3 1-6 
G.D,S. - Lens P 7 0-2 

·2-1 
..... ,._ < 

8-1 
0-4 
1-7 
2-0 
0-10 
5-5 
14 11-0 

Krnpb. A-"Komb .B . . 4-::2 . · • 
========================~== ~=·-========================= 

-· KLAVERJAS - DRIVE. -
A.s. maandag 23 mei wordt er •s-avonds ·geklaverjast.Dit
maal geen serie avonden, maar een eenmalige vertoning.· 
Zoals gewoonlijk zijn er weer fraaie prijzen te behalen, 
terwijl het sukses van de loterij, zoals die de laatste 
keer werd gehouden, aanleiding is geweest· di.t ook nu 
weer in het programma op te nemen. 
Wij verwachten, dat de opkomst weer als van ouds zal 
zijn, en wensen de deelnemers reeds nu veel sukses. 
=-========- .==========~-==-======-==============--===--=-. . 
EEN 1 0 MET EEN GRIFFEL • . . , . 
De redaktie, die nogal lj:arig is met .haar .. symbolische on
derscheidingen, heeft gemeend er nu tweè tê moeten uit
reiken. De eerste gaat naar ._Jacques v.d,Knaap voor het 
herstellen van ons danig in verval geraakte score-bord, 
De officieuse in-gebruik-nemtng bij de wedstrijd Lens 5-
Wit Blauw RK 3 kreeg extra glans, want beide elftallen 
maakten er een waar doelpunten-festijn van (elf goals). 
Dat is met recht i n · g e b r u i k n e m e n. 
Jan de Hil ster hee:Ji't een nieuwe "voorplaat" voor de Lens-
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( ingezonden mededeling)'.-

GUJ'l DZELF EN UW AUTO EEN VERTROUW"D ADRES 

De kombinatie M,Suykerbuyk en C,Nieuwenhuizen biedt LenS
leden belangrijke voordelen bij de aankoop van 

nieuwe en gebruikte automobielen 
- banden en accu's 
- onderdelen en accessoires. 

Ook reparaties en schade-herstellingen aan Uw auto zijn 
bij ons in goede handen. 

SPECIALE f,J,NBIEDING: Veiligheidsriemen voor slechts 
f 29,50, J.dres: Strijp 1, Ri-jswijk, 
==-==· =-=-==-===--=. =· =====-==---====-==-=====--====-=--

'• 

revue ontworpen. Een machtig mooi meesterl.ijk w.erkstuk, 
Jammer, dat we tot de volgende jaargang moetèn wachten 
met genieten. De ontwerper heeft er maar. ge+ijk een cli
ché vàn gemaakt, en dat zal, gezien het kosten-sparende 
effekt, onze penningmeester genoegen doen.' Jan de Hilster 
heeft deze· 10 met een griffel dik verdiend. 
=====-===:========~============================· ====~==== 
SENIOREN-SENIOREN-.SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN-
=-===============::::o·==========·===-=========-==---=·=---=== 

PROGRtJ.W',A DONDERDAG 19 :MEI (Hemelvaartsdag) . 
14;- u, Lens ·1-ESDO 1 (vriendschappelijk-r-Veld 1,Geb,1, 
12.- u.· Lens 2-Paraat 2 Veld 1,Geb,1,Lok.5/3(Lok.6/4 
Overige elftallen vri .i. • 

o·p STELLING E-N (voor Hemelvaartsdag): 
Lens 1: ë:'v.d,Beek,R.Blok,J.v,Dijk,W.Hansen,G,Kemperman, 

M. v .Zilfhout, H. Raket, R ,Wachman, W. :Venderbos, W. 
Verheul,G,Vèrhaar. Res. :R.de Waart,J,Ras. 
Leider:Dhr.H.Houkes.Verzamelen:1 uur Klubgebouw. 

Lens 2: G,Hallëen,W,Verbarendse,R,Roodbol,J.Ras,J.v.d. 
Knaap,J,Englebert,L,Riemen,J,Botter,W,v,Eyden, 
W;Stoové,G.Looyestein.Res. :Th.Suykerbuyk,B.Steyn, 
L,Hanseri.Leider:Dhr.L,te Mey. 

AFSCHRIJVINGEN: tot woensdagavond 9 uur.bij Dhr.H.Houkes, 
2e Schuytstraat 60, tel,32.47,21', 

PROGR,'JIJMA ZONDAG 22 :MEI 1966.-
14, 30 u. P,D.K.1-Lens 1 
12,-- u. Ar~hipel 3-Lens 2 

Duinlaan, Kijkduin 
Buurtweg,W'naar (einde Waals-

. dorper laan) 



·-353-

12 ;-- u. 
12;-- u; 
12.-- u. 

12.-- u. 

Lens-Flamingo's (H.V.B.beker) 
Oranje Blauw 4-Lens 4 
Lens 5-Kranenburg 5 
Lens 6-vrij . 

Veld 2,Geb.1,Lok.6/4 
Schimmélweg 200 · 
Veld 1,Geb,1,Lok,5/3 

Lens 7-vrij 
Adelaars 5-Lens 8 

Lens 9-vrij. [, 

Guntersteynweg,naast Kinder
boerderij 

o·p s·T ELL INGEN: · 
Lens 1: C.v.d.Béek,H.Smitskam,J.v.Dijk,W,Hansen,G.Kemper

man,M,v.Zilfhout,H.Haket;R.Wachman,W.Venderbos,W. 
Verheul, G. Verhaar. Res. :'G ,Hall een, R.Roodbol. · 
Léider:Dhr.Fl.Houkes,Samcmkomst: 1 uur Klubgebouw. 

Lens 2: G.Halleen,R.Blok,R,RÖodbol,J.v,d.Knaap,W.Stoové, 
N.N., ·N.N., J.Botter, W.v.Eyden,J,Ras,G,Looye-· 
stein. Hes. :A. Verbarendse, J. v ,Dissel .Leider :Dhr. 
L,te Mey. 

Lens-elftal voor H.V.B,-beke1' tegen Flamingo!s: 

R.de Waart;W.Verbaréndse,J,v.Kleef,J.Verhaar, 
H.Kémper,J.Riemen;J.Englebert,R.Schlüter,F,Wub
_ben,D .Groenendijk, N .Drabbe .Res. :W .Burghouwt, • 
F.v.Dijk. . . 

Lens ~,: Th.Suykerbuyk, L ;Hans en ,.J ,Meier ,M. Davis, C. Peeters, 
N.de Gruyter, F,Burghomrt,P.Burghouwt,F.Veelbehr, 
B.Steyn,H,Jacobs.Res.:C.Nieuwenhuizen,J.Veldink. 

Lens 5: M. Suykerbuyk,Th, v; Domburg, C. Vel dink, H ,Mesker, !,. v. 
Egmond,H.Ubbén,H.de Sterke,Th.Brochard, F.Mesker, 

. ,L v .d .Beek, L. Janssen.Res. :R.Brû.ggemans, J .Heins. · 
Lens 8 : A ,Blok, A. Krol , ll.. Poel s, il. Buys, Il. Hç,ppenbrouvrers, H. 

. Naastepad,A_. v. Luxemburg, L .Keet, J. v .Westing ,F. 
Bierhof ,R.Gelauff ,Res. :W. Veel behr, H, v .Welzen, 

. . 11. v .. Schie. 
·AFSCHRIJVINGEN: tot:uiterlijk vrijdagavond 9 uur bij 

. • .. dhi',H,HoµJrns,2e Schuytstraat 60, tel. 
. . 32. 4 7. 21 . =-=·~-,-,,-~~~~--.---

VOORLOPIG PROGRAMMA N',Ali.NDAG 30 MEI ( 2e Pinksterdag). 
· Lens 1 - vrij · · 

11;30 u; R.V.C.3- Lens 2 
12.-- u. Celeritas·- Lens (H.V.B. beker) 

Lens 4 t/111 8 vrij · 
13,15 u. G.S.C.7 - Lens 9 
--=-==--=========----=-----~--=---------------------------
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LENS 11 : K A M P I O E N, 

Lens 11, ons tweede C-klasse-elftal, spelend in 
C-klasse 7, heeft eigenlijk de hele kompetitie door 
kampioenskansen gehad. Het is het enige Lens-junioren
elftal, dat ongeslagen is gebleven en boekte naast ge
lijke spelen t'?gen Quick, D,H.L, en Vredenburch, als
maar overwinningen. D,H,L., dat behalve het gelijke 
spel tegen Lens alles had ge~onnen, stond er echter 
beter voor, D.e tWNede wedstrijd tegen de Delftenaren, 
door Lens overtuigend met 3-l gewonnen, bracht beide 
ploegen naast elkaar en het ~as duidelijk, dat er een 
nek aan nek race zou volgen, Lens verspeelde een kost
baar punt aan het laag geklasseerde Vredenburch (dat de 
week ·tevoren maar nèt met 2-1 van D.H.L. verloor) en 
toen leek de kans verkeken. In de laatste wedstrijd 
speelde D.H.L. echter gelijk tegen Quick en Lens had dus 
zaterdag aan een overwinning op Delft genoeg om naast 
D.H.J;,. te eindigen, in welk geval het doelgemiddelde. 
zou beslissen. Ook dat was vrijwel gelijk: Lens 3,4?, 
D.H.L. 3,46 ! Het moest dus een overwinning worden zon
der·t.egeugoAl s of' anders minstens 4-1. 
Wel, dat is gelukt: Het werd 10-0 ! 

· -o-o-0-0-0-o~o-o-o-o-
Een fi.jne middag in Delft •. 

J,l. _zaterdag, een prachtige·meidag, werd ik uitgeno
digd door mijn buurman G,v,d.Velde, om mee te gaan naar 
Delft, Hij vertelde mij, daar het sterrenteam van Lenig 
en Snels jeugdafdeling-kampioen te zien worden. Ik ging 
graag op deze uitnodiging in en heb er geen spijt van · 
gehad. · · 
Om even over drieën betraden de elftallen de grasmat en 
na een wat zenuwachtige eerste helft kwam de rust met 
een 2-0 voorsprong voor de Lensjeugd. Het was de felle 
Josje Disseldorp, die bekwaam twee blunders van de 
Delftse achterhoede afstrafte. Na de rust kreeg ik het· 
werkelijke sterrenteam te zien en onder leiding van de 
kleine maar deze middag grote Josje D. werd het Delftse 
doel onder zeer zware druk gezet. Doelpunten konden dan 
ook niet uitblijven en ·die kwamen dan en wel aan de lo
pende band •. Het was Hans de Jong, die ons fraai naar 
3-0 tilde. Daarna was het de.beurt aan Frans Cobben om 
een duit :-.n het zakje. te doen 4-0. Nog was· het niet ge
noeg en nr. zeer snelle aanvallen, waaraan de gehele 



voorhoede deelnam, waren het Trim9 Resodihardjo en. 
Henk Liefering, die dé stand een nog florisanter 
aanzien gaven 6-0 dus. En nog was de koek niet. op, 
want zonder enig medelijden werd er nu doorgegaan. 
Het wérd een triotje van onze kleine man; die met 
fraaie doelpunten de stand op 9-0 bracht. Het laat
ste (de negende) was werkelijk een juweeltje, want·· 
prachtig verdween "via de binnenkant paal" de bal 
in de uiterste hoek onhoudbaar voor de moedige Delft-
se se doelman. Het was Hans de Jong, die de eindstand 
met een schitterend doelpunt op 10-0 bepaalde._Met de
ze uitslag bewezen de "golden Boys" de ware kampioenen 
te zijn. Na afloop werden de kampioenen door het Delft
se bestuur onthaald op een heerlijke koele drank, wat 
een leuke geste was. Uw verslaggever in Delft 

was W. Pacqué. 
-o-o-o-0-0-0-o-o-o-

Het · kampioensehap van Lens 11 is behaald door goed voet
bal, door - wat even belangrijk is - veel vechtlust,dó'àr 
goede uitvoering van het 4--2-4 systeem (komt er kommentaar 
van de redaktie?) en çloor zeer ijverig volgen van de •. 
training. · · 
Er warèn 3.5 trainingsavonden. R.Hoefnagel miste·er niet 
éér:i., J.Disseldorp en G,v,d.Velde slechts éèn, P.de Haan, 
F.Cobben.P.Heerema en c:Schrover maar twee. 
Spelers van Lens 11, jullie kunnen het ver brengen.Maar 
dan komt het aan op doorzettingsvermogen. Dan is volhou
den geboden; niet nóg een jaar, maar zolang als je voet
balt •. Dat is• het wat we jullie bij het bereiken van 
dit kampioenschap toewensen. 
Dè stand in C 7: 
~1..,_:--'L;:;.:e"ên""s'-=--'"1+1-=-___ """'1'"'6'-·-·--,;..12;;-_.,..4_---,;o'--_--'2;;.;8;;--_~69-17 
2; D.H.L.12 16 13 2 1 28 .52-1.5 
3; Quick 12 13 6 3 4 1.5 2.5-16 
4; A.D.0.21 14 6 2 6 14 29-30 
5; Celeritas 12 14 3 4 7 10 23-.50 
6; C.S.V,D.13 12 4 1 7 9 19-33 
7; Vredenburch 10 15 2 4. 9 s· 23-36 
8; Delft 4 10 3 -0 7 .6 23-34 
9. Rava 9 14 3 O 11 6 1.5-47 
==================·-=====-=·===-======================-=---
ADO 2- LenS 1 2-1. 
He; is een bekend feit, dat·onz~ voortrekkers vooral in 
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oefenwèdstrijden tegen sterkere tegenstanders opvallende. 
prestaties leveren. De··,strijcl tegen: de beta·alde ;\DO-re--· 
sérv_es was, wat dit betreft, geen _µitzon.dering"; ADO .. met,/. 
o ;·a·, Piet v .Mi:ert had gedurende de' gehele wed·stri jd ·e.en o- 0 

verwi-cht; zij hadden een be_tere. techniek en eeri bet.ere· ,_ : . · .. ·· _ 
konditie ('zij trainen dan ook vier- maal -in d'è. week) ,.De·:-,.: u 
Blauwwitte achterhoede liet zich echter allerminst impone-· - •. 
ren. Zij hield het hoofdJ<óel ~n gaf 'de tegenstander weinig: 
kansen.De voorhoede moest het hebben van uitvallen.De .tal~ 
rijke Len'S-supporters genot·en zichtbaar<en hoorbaar,,:toen · 
Van. . .Vianen zijn "vakantie" mo.e.st onderbreken om de bal uit. -,~. 
het net te vi,ssen, _ De zeer waakzame Harr/.ffo,ket~wä:s <J.p ·. ' _ 
links doorgebroken en _trok de :bal vlijmscherp voor i Rudy . ·••
Wachman had weinig moeite dezè .... Stunt' ai' ·te ~ronclen ·\ 0-1 ·). - , -.:. 
Een blij-makertje? t,DO kwam inde:r:daad ·geducht opzetten, ' · 
maar de achterhoede gaf geen krimp. Met een vqorsprong· ···---
mochten onze jongens van een verdiende en hoognodige rust 
gaan genieten. De toescJ::1.ouwers waren er nog_ ni'1:t gerust ··· 
op. He;t hogere tempo va·n de tegenstander ·en de minder!' 
konditie van ons eerste zouden in de·tweedi helft fatale 
gevolgen kunnen hebbe~.Wij weten nu, dat dit niet is ge
beurd.Ook nu bleef Lens, zij het ,met moeite, overèirlcl.De 
pr9<chtige gelijkmaker van de ex-I,jaxied Strijks en de tref
fer vàn Piet v ,Miert brachten -,l.DO de winst. Nou 'ja, winst; 
een kleine winst na een sportieve weds-t;,rijd, waarin Lens 
zonder .,betonvoetbal tegen dit ADO een eervol resultaat wist 
te=bereiken,En=dat=is=een~kom:eliment=voor=beide=:earti_jen.== 

LENS P 3 (overzicht) • 
' 

Ook in de laatste door de K.N.V,B. voor het seizoen 1965/6 
vastgestelde wedstrijd heeft de tegenstander van P 3 geen 
kans gezien een overwinning te behalen. Ditmaal was het 
een met 2 junioren versterkt Groen"Wit P 1, dat het onder~ 
spit moest delven tegen P3, dat nog·wel met twee invallers 
binnen de lijnen kwam. 
Door goed samenspel en zonder gepingel, werden keer op 
keer de zeer goede Groen Wit keeper ep het houtwerk op de 
proef gesteld. Doelpunten konden niet uitblijven en het wa
ren dan· ook C.v.d,Aardweg, invaller E.Verschoor en Th.v.d. 
J,ardweg, die de stand gele;i.delijk aan op 3-0 .konden brengen. 
J\la rust bracht een snelle solo van de Groen Wit midvoor 
een tegëndoelpunt op, doch Th,v,d,,\ardweg kon nog 2x sco
ren en zodoende de stand op 5-1 brengen. 
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P3 heeft een zeer goed seizoen achter de rug. Van de 18 "gè- · 
speelde wedstrijden werden er 16 gewonnen en 2·gelijk ge
speeld,met een doelgemiddelde van 66-8,terwijl ook nog het,. 
ouderlinge pupillen-toernooi werd: gewonnen.Dit resultaat : · 
werd bereikt door een -elft!l,1,waarvan de spelers, zonder ~it
zondering, steeds bereid waren zich elke week opnieuw weer. 
volledig -in te zetten.Het is prettig voor een leider om een 
stel knapen in:eeri elftal te hel:>ben,waarop-hij kan bouwen en 
die niet om elke-kleinigheid afschrijven ef zonder meer weg-
blijven. .. .· .· .. - ·.. . .. · · · .·. 
Ee!1 4:omp;I.iment voor alle spel.er's van P3 is hier. zeker op zijn 
laats .•! . : . -, 

JUNIOREN-.JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN
PROGRAMM,F DONDERDl',G 19- ~-'.iEI-196b: --. · . ----· ------------------
Lens 1· ·· P,V,G.-toernooi, · · 
PROGRiiMMA ZONDI(G 22 MEI 1966. · 

· .. L'ens' 1 · - ~ie zat erct:ag· 
12;:.. u: Lens 2~Hoek v.Holland · G,2,L,6/4,V,3 
14.- U. Lens S·c...Velo 5' G,2,L,6/4,V.3 

,-.o·rsTE"L.LINGEN: -
LENS '2: G :era.ma ,R .• de." Groot, F .Straat hof, N ,Koot, H .Rothkrans, 

· · 'F·, v.Bohemen, J .Cobben,N ,Broeke, R ,Brandenburg,I,.Korte
-·" · 1caa$,R',E:rkelhof .Res. :J .v.d,Zalm,A,de _Brouwer,Leiuer: 

· i·, 
1 Dhr-~P.Epàkamp. · .. ., . . 

LEt}S 8: c,,Groen,R, J:acob són, I.. Jene\" ,H ,Egberts ,.;\. v .Ess_en; J. · 
. . · ·· Blok,G '.Stevens·,B,Kool, H :Westhof, G .Duyvestein, B.v.d. 

.. . ,-· Sprong,'Rès;·:B,Epskamp,R,v,Berlo (2x)".Leider:Dhr,J, 
, .. · .. · V\d •. KleY:--.· ·- -- , -~ . 

PROGRAMMA ZA'fERDf,G 21 ME""I,,......,..19,,,..,..6.,..6-:~-------------
18; 30 u:Lens 1 - Utopia ······· ,_., -- , 
14;~:... u:Lens 5-Polio-toernooi, -Sportpark VELO, Wateringen. 
15;45 u:Lens 7-0ranje Blauvi 2 G,1,L.6/4,V.1 
9, 30 u,Lens 1 û-11--PA HIERCK-toernooi Sportpark VELO, W' ringel 
· 0 P S T E L L -I N G· E. N : 

Lens 1 : als vorig'e week· gepubliceerd èn·· ·zie· ook nog elders in 
deze Lens-revue, · · 

Lens 5: zi.e · rubriek Pöli.o-toernooi. . .. 
Lens 7: R:v.Be:r;-l_o(2:ic) ;c.Grimbergen;Th.Janssen,B.Lustenhouwer, 

T ,Heer schop; 1\.,BD.deróeek,G .de Hoogd, Tl'!. Hoefnagel, J, 
· Webbers, R. v. Wassem,B ,Hoogeveen ,Res. :H~Bij st erveld ,Lei-

Leris 10-11 :zie rubriek PA'Hierck-toernooi., (~~hr.A.Blok 

PUPILLEN-PUP.[LLEN~PUPIL~EN-P:JPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN- · . 
Pt:':GR:.1vrrv:.:, z,;·,TERD;',G 2~ MEI .:196 : . . 
1,~0 u., Lens P1 - Ln'akki-vártier G,l,t".6/4,V,1· 
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; 30 u,Lens P2-H.B.S. 
;30 u.Lens P3-Làakkwartier 
;30 u;Lens P4-H.B.s: · 
;30 u;Lens P5-Laakkwartier 
;30 u.Lens P6-H.B.S. 
,30 u.Lens P7-Laakkwartier 

0 PST ELL IN G_E.N~~ 

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

G.1,L.5/3, V .1, 
G.1,L,5/3,V.2. 
G.2,L.6/4,V.2. 
G,2,L.5/3, V .3. 
G.1,L;5/3;V,2~': 
G,2,L.5/3·,V,3. 

,m s P 1 :G. Trommèlen, F. Disse').dotp, Th. v .Rijn, L; Cazander ,r-L 
Bloks ,c .Stapel, P. Verheesen, à. Jungs·chläger, Th.Booms, 
B .Klein Bretel er, _J. v. Rijn. Ties. :G ,Bloks .Leider :Dhr. 

ensP 2: F.Teunissen,C.Blom,H;v,Dam,R.Wouters, (W.Stapel. 
P.Heynen,J·.v·,d.Ende,H.Pechler, !,.dl;) Winter;H. Rimmel
_zwaan,G.Colpa, R:Kooke. i-1 es. :P .le_ Brun.Leider-:Dhr.G. 

ens P 3:B.de ·Haas,L,v.d.Meer,P,v.d.Steen,C. ; (Kemperman. 
' - -Ab spoel, R. v. d;Hor st, F. Veeren ,B .,'l.avestein, J .Helven-,

teyn, Th. v .d ,/,ardweg, C. v ,d. !,ardweg,f,. Ba ven. Res. :G. v. Arden:-_ 

e,Q.v.Nàort.Leider:Dhr.G.v.d.Steen. 
ens P 4: J.Càstenmiller,M,Del·sasso,C.Lustenhouwer,W.v.d. 

Hàm, H, Janmaat, P .Wilme r ,B ,Hoefnagel ,R.Meershoek, 

, Straatman, J,. t.sselman, E. v .• Deel.eri. Res. :R.Goedhuys, J .Keetman, 
- · .-Leider:Dhr.J.Smit. - - - - . 

ens P 5: F.v.Os,i'1,Janssen,A.Borst,H.Swanenburg,H.Straver, 
i",dé Wolf,P,Verschoor,L.Verspaandonk, R.v.d.Steen, 

,de Vroege,P,Verschoor.Res. :C.Ernst en G-.Wouters.LeiiLer: 
_ Th. Suykerbuyk. -• · 

,ens P 6: E.v.d.Hoeven Wijsard,P,Macco·,J,v.Rossum,R,J\!icka, 
_ _ G. Willem se ,.P. Steffen, J ,Kouwenhoven, P ,Berkelaar, 

:,Hoefnagel,P.v.Wijk,11..v;Maris.Hes·. :J.de Hilster en R.v.d. 
·· -- · Loos.L·eider:Dhr.G.Halleen. . - · -

,ens P 7: H,v.lmde·l,G.Schneider,C.v.Ber:gen Henegouwen,!,. 
· -- - Hildérink,G.Englebert.,R,Feenstra,W.de Hilster, 

: • v ,Nunspeet, C. v .Hulst, J .Meyers,.F .Snoeyers,Res, :R. v.d. Linde, 

· ·J.Post.Leider:Dhr.C.Kras. 

'. V .C. -toernooi: Even ter herinn_ering: Lens 1 donderdag 19 
mei naar Utrecht.Samenkomst: 10.45 uur 
Staatspoor~tation. 

-0-0-0-o-o-_o-o.-o -
'OLIO-TOERNOOI ._ . 
,aterdagmiddag wordt na het Hierck-toemoo;L het ook jaar

_ijks door de K.N.V.B. georganiseerde Polio-toernooi voor 

l-klassers gespeeld; Lens won déze beker in 1962, 1963 en 

!964, vorig jaar werd de eer.aan een ander gegund.liit jaar 
lijn wij dus weer aan de beurt·'• ... ! _ 

~ens is ingedeeld met R.,'c.V .,\, ,Honselersdijk en TEDO,De wed

,tri·jden duren 2x 15 minuten,ieder·poulewinnaar ontvangt 
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de K.N.V.B.-medaille,terwijl elke speler een di~loma ont
vangt.Gespeeld wordt aan een wisseltrofee, · 
Het programma: 14;-- u;RAVA - Honseiersdijk 

14;30 u;TEDO - Lens 
15:-- u;RAVA ~·Lens 
15;30 u.Honsele:rsdijk - Lens· 
1 6, ;__ u. TEDO :.. Honselersdi jk, 

Gespeeld wordt op Sportpark "Velo" (Wateringen).· 
De volgende -spelers ·woräen verwacht:·.· · · · · 
E .Bakkers. J:Colpà., A. Fortinan,D .Holt, A;·Hop, Jl. Janssen, P ,d·e 
Jongh; W,Keetman,W,l!'.ouwenhoven,R.v.d.Mull,M,v.Veen,H.Ver
heugd;Samenkömst: 1.15 uur· ingang Len·stèrrein,Leider: 
Dhr.H,Borsboom. - ' ' .. · 
HIERCK-TOERNOOI voor C-klassers·. 
ZatBrdagochtend ·wordt de eerste ronde gespeeld van het 
Hierck-to_ernooi voor C-kla·ssers. We zijn weliswaar sterk ge
handicapt çloord.at he el wat' spelers nog geen ( school )vrije 
zaterdag hebben,maar we rek'en·en erop,dat de kombinatie,die 
wij nu ~l'l het veld brengen, 'zijn huid zo duur mogelijk zal 
verkopen.De eerste ronde moeten we in ieder geval toen wel 
kunnen overleven.Lens is 'ingedeelcl. bij G.D:S.,P.D.K. en Ver
burch, Het programma: 9,50 u,P.D.K.-Lens · Er wordt gespeeld 

··· · 1 O. 40 u;G. D _g .-Lens op he't terrein va1 
. . . . . 11.05·u.Verburch-Lel'ls Velo in Wateringer 

De op_stelling :B. v .d-.Laris ,k. Tfnnenbroek, P ,de Vries, L,de J ongh, 
R,Hoefnagel; H;dè Jong, G. v.,d. Velde, T. Resodihardjó, G. Vervaart, 
P .de Haan,L, v ,d. Velde. Res ;·:''.F ;Raaff .Lèicfer :Dhr. A. v .Gastel .Sa...: 
menkomst:9,- u,ingang Lenste_rrein.- De wedstrijden dl)ren 2x 
10 minuten. - Bi,i geli,ik eindigen beslist het doelgemiddelde, 
ATTENTIE, J.UNIOREN EN PUPILLEN! . · 
- AFSCHRIJVINGEN:vrijdagavond tussen ·6,30 en 7.30 u,aan dl1r; 
1\.v.Gastel,Tomatepstraat 166,tel,339900(ook ·voor de toernooiE 
- Inf .naar terreinafkeuringen :Ingeval van twijfelachtige wee1 
om$tandigheden kunnen de. pupillen• zaterdag tussen 11. 30 en · 
12,- u.telefol'lisch inf,öf de wedstrijden doorgaan,alleen 
bi.i dhr.G.v,d,Steen,tel,39;-86.94;· ·NIET-~GP:KO!VJEN: wegens niet
opkomen·in het afgelopen weekeinde wordt J.v.d.Zalm_tweemaal 
als res• opgesteld.R.v,Boheemen wordt wegens herhaald niet;_ 
opkomen niet meer opgesteld·, · 
TRAINING:donderd,19 mei is er geen training;Verder is de traj 
ning -voor alle jun.groepen beëindigd(De pup.training gaat 

:'sewoon door) .I.p.v.de training geven we voorlopig voor alle 
jun.gelegenheid een avond in de week op and véld een balletje 
'~e komen trappen.A"klassers op donderdagavorid,B-klassers dins
:,agav, C--kl .maandagavond, telkens om 7, -- uur. 



DE LENS REVUE. 
" Weekblad van. de. R.K.V.V."Lenig en Snel". 

Redaktie:· G.Halleen·;F.v,bijk en C.Nieu\.renhuizen, · · 
Korresp. :,O.Halle.en,Amandelstraat 103, -tel,.36,11 •. 69 •. 

- .· .· y, 39stè Ja;rgan~ No,38 . 2.5_mei 1966_ -
============~=========================================~;~=· . 

. _ _ _ . .. . LÊNS 1• ZAKAGENDA. ' 
Wo: 2.5 _!!lei:· Senioren- en Pupillèntraining, • 
Vr: 2'/ mei: Seniorentraining. --
Za: 28 mei: Sfm: 1; Ju:ri: 13, 
Zo: 29 mei; Jun: 7 en_8. , _ , _ 
Ma: 30 mei: Klupavond; Sen: 2,3,.5,9; Jun:1,3;_Pup:1,2,3. 
Wo: 1 juni: Senioren- en Pupillentraining. _. 

AGENDA-TOERN OOI-.AGEND;':-TOERN OOI a.J1GENDA-TOERNOOI-,\GENDA/ (:ltc. 
===;:::: .. ========= ·=~~..:: '::::";..= ·===.-=-.==~=· '========- ============ 
28 llléi: _Wilhelmus-toernooi voor Lens 13 
29 mei:. " 11 • 

11 ·Lens 7 en 8, 
30 mei : " " " · Lens 3 . 
30 mei: Blauw-Zwart-toernooi voor 3 .pupillenelftallen; 
30 mei:. Voorronde Bisschopsbeker .vo-o-r Junioren 1. " 
4 juni: Lens-toernooi voor pupillen-1,2 en 3, 

RVC-toernooi voor pupillen 4,.5 en 6, 
1DUNO-toernooi voor 1 A- en 1 B-elftal, 

.5 juni: Le11:S-toernooi voor · junioren 10, 11 en 1 2. 
1 juni: Lens-toernooi voor junioren 7 en 8. 

ODE-toernooi voor 2 pupillenelftallen. 
'2 juni: Leri.S-toernooi. voor· Lens ·.5 en .6, , _ 

ODE-toernooi_ voer: 1 _ A-, 1 . B- en 1 C-elftal. 
Eventueel Bisschopsbeker-toernooi. 

:::::=====================================~=================== 
HET BESTUUR IS MIJN HERDER, . 

MIJ KAN NIETS GEBEUREN • 
. (vrij, naar psalm 42) 

==~========================~=========================·===== 
~ELE-L·ENS. 

, 

De redaktie is het afgelopen jaar als 
lrie-eenheid naar buiten getreden, hetgeen onderstreept werd 
~oor het niet vermelden van-de naam van de schrijver onder 
ie redaktionele ·artikelen; -Deze art:j.kelen vielen dus onder 
rerantwoordelijkheid van de-redaktie als geheel. Dit wil_ 
~chter niet zeggen, dat de-afzonderlijke redaktie-leden al
~ijd dezelfde mening ·hebben. Zo bestaat er een verschil- van 
lnzicht over een fundamentele kwestie. De redakteuren v. 
)ijk en Nieu"enhuizeil•hebben hierover met hun kollega Hal-
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leen een diskuss.ie gehad, waarvan hieronder een verslag. 

Frans en Oor:-Hoe zie jij de.taak van een klubblad·en: 
van de Lensrevue in het bijzonder? 

Guido: Ik vind, dat een klubblad datgene moet weergeven, 
wat er in een vereniging leeft. Dat houdt in, dat 
er niet alleen programma.'s van de diverse akti
viteiten gegeven diènèn;ie worden,.'maar ook :ver-
slagen en kommentaren. · . ·, 

Frans: Moet een klubblad niet open st:aan-vopr -een v_rije 
mening: b.v. in hoofdzaak door .opbouwende kr:i'-

. tiek ·een hepaalde invloed uit te ·oefenen op _een 
kommissie? . 

Gili_do: Door dit te doen stelt de redaktie zich in de 
plaats van het bestuur.· Heeft men kritiek of aan
merkingen op een bepaalde kOmmissie, dan moet men . 
niet in de eerste plaats, omdat men nu toevallig·: 

redakteur is, naar de pen grijpen en zijn opmerkingen iri 
het klubblad publiceren, maar men moet zich met de be-: 
treffende kol1)Illissie verstaan. Mocht dat ge·en sukses- heb
ben, d'an is de volg"ende stap kontakt opnemen met het •. •. 
bestuur. · 
Cor; En als het.bestuur niet korrigeert wat in de ogen 

· vän dat :r:-edaktie-lid onjuist. is? · · · 
Guido: Als het bestuur van mening is, dat er geen torrek

ties dienen'te worden aangebracht, dan zal dat 
redaktie-lid, of:wie dan ook, zich daarbij moeten 
neerleggen. Vindt dit redaktie-lid het een ern
stige zaak, dan kan hij op de Algemene·vergade-

ring hierop terugkomen- en desno.ods een uitspraak vari die 
vergadering uitlokken. Ik wil er 110g aan t9evoegen, dat 
men vertrouwen in het ·bestuur· moet hebben en niet bij 
het minste of geringste de motivering van het bestuur 
naast zich neer moet leggen. · · 
Cor: Is het dan niet beter de taak van de redakteuren 

_ te omschrijven als het opschrijven (3n naar. .de. ty
piste brengen van feiten en gebeurtenissen? Heeft de 
redaktie niet tot taak de mening van.de lederi te beïn
vloeden en zo als opinie-vormen~ orgaan op tè'treden? 
Guido: Waar ligt de grens tussen het beïnvloeden ·en 

het opdringen van eeri mening? Je moet er wel 
degelijk van overtuigd zijn, dat het geschrevene in het 
klubblad veel invloed heeft. Elk klul)orgáan is merting
vormend, öf beter, elk kommunikatie-middel is dat, Elke 
kommissie, ook de redaktie, is een verlengstuk van het 
bestuuro 
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~or: Dat houdt dus in, dat een redakteur geen kritiek kan 

leveren in het klubblad- op· -)1ët bestuur? . _ __ 

Guido: Aanvaardt men ·in een bepaal.de kwestie niet de moti-

vering van.het hestuur,,i:lan ishët altijd nog mo-. 

gelijk zijn persoonlijke mening in het klubblad kenbaar te · 

maken, Dit dan in de,vorm van een ingezonden stuk, onder

tekend en buiten verantwoordelijkheid. van. de redaktie. 

Frans: Hoe zie jij, gezien het voorgaande, de funktie-kom-

binatie redakteur/bestuurslid? · · · · . · 

Guido: Ik zie geen enkele beletsel.· 

Frans: Volgens mij kan het in principe niet. . 

Cor: Niet- juist, ik blijf van mening, dat de redaktie niet 

zonder meer gezien moet worden als uitv.oerend orgaan. 

van het bestuur, maar dat het bestuur bij het benoemen van 

een redaktie zo overtuigd_ dieh~ te zijn van de ge schikt

heid van. ·die funktionarissen, dat hët· ·een tegenspel van de. 

redaktie·moet kunnen aanvaarden. Het is echter niet moge

lijk, dat, een van· de redakteuren, tevens bestuurslid zijn..: 

de, een be_stuursbesli ssïrig kritiseert, ook al heeft h_i_j ,in 

zijn funktie als bestu\.\rslid zich hiertegen verzet. Nadat 

de bestuursbeslissing is genorrie·ii, dient hij zich hier vol

ledig áchter te plaatsen e~ niet in zijn andere funktia 

blijk te geven een.andere mening te zijn toegedaari) · __ 

Guido: Je moet je àltijd -bij een be~tuursbesluit neerleg-_ .. 

. 'gen, redaktéur of niet. , . : ·· · -· .· - · 

. 0 F F IC IE E't. ~ 

In ballotage: 
No.81/2 G,Willerilsen 

82_/2 J ,;l .G .W ,Slabbers 

83/2 J.C.M.Schilder 
84/2 G.P.F.v.Osch 
85/2 W.J .G.v/d Lans 
86/2 A.M.van Kleef 
87/2 ;, .L.Baven 

Nieuwe leden: 

1 o.:. 5-56 Zonne oord 68' 
24-2-55 ·yrederustlaan 153 

17-10-55 Weimarstraat 169a 
20-1 î -56 Middenstede 160 

24..:11-54 Vrederustlaan 151 

12-8-57 de Rade 28 
17-9-55 __ Fultonstraat 169' 

~No.488 J.H.Wüstefeld, f.nna Bijnslaan 14 

_ 489 G.,LF.Coomans, Weimarstraat 218 

Nie1We donar.rices(-teur.s): 

Mevr.Corver, Hi1debrandstraat 170 

Mej.R".de Pagter, Fahrenheitstraat 29 

Mej.A.M;Dekker, Hoge Zijde 97 

Mej . L. van Balen, Leyweg 1448 

Dhr:ff,Mó'cnen,- Herschelstraat 30 

Dhr.-:,;J .K.d,e Vo"S,1 Nijeveenstraat 92. 



V A R. I A 
- Langs deze.weg wi.1 ik mede namens m1Jnvrouw:a11e· 

trainingsgroepen.bijzonqer hártelijk danken voor.dé 
J,ooie cadeaux ons zaterdag. j.l. aangeboden. ·· 
1'li.j.hebben dit zêer op prijs gesteld. · 

-o-o-o-o-o-o-o-o
UITSLAG DON;\ TEURS'-AKTIE . 

C.B.Franke. 

De eerste orijs gaat naar Fran·s van Dijk, die verre
weg de meeste·donateurs(trices) heeft aangeworven, hij 
ontvangt f 25.~. De tweede prijs gaat naar Zacharias 
Jansen, een foto-toestel. De derde prijs is voor dhr. 
H. van Rijn; f 1 0, - • · · · · . · . 
==--===---==----==----=------==------·----~---===·. ==-=-Overzicht resultaten t m 22 mei 1966. 
Senioren 1 0 71 2 3 168 ·420-396 
!\.-Junioren 57 23 11 23 57 145-165 
B-Junioren 67 44 2 21 90 203-122 
C-Junioren 87 48 16 23 112 ·. 296-157 
Pupillen 113 71 21 21 · 163 . 300-120 
Totaal 484 257 76 151 590 1364-960 .· 
Uitslagen ~an 19,21 en 22 mei 1966: 
Senioren: Junioren: 

1 • 05 
1.00 
1. 34 
1.29 
1 .44 

· 1 ,24 
> 

Lêns-Î~Ësdo (vr.sch.) 0-2 Eêns-1:P.V.C,-toernooi: 
P.D.K.1-Lens 1 • 0-0 3e·p1aats 
Lens 2-Paraat 2 ,_3-0 Lens 5-Polio-toernooi: Archipel 3-Lens 2 2-0 - ·· · · ?e plaats 
Lens-Flamingo's (H.V.B.-beker)3-3 Lens 10-11-PA Hierckc:. 
Oranje-Blauw 4-Lens 4 1-1 . toernooi: 2e.plaats. · 
Lens 5-Kranenburg 5 1-0 Lens 1-Utopia · . 1-0 
/,delaars 5-Lens 8 2-3-··. Lens 2-Hol;'lk v,Holl.1-6 

Lens 8-Velo 5 1-6 Pupillen: 
Lens P1-Laakkwartier 
Lens P2-H,B.S. 
Lens P3-Laakkwartier 
Lens P4-H,B.S. 

7-0 
2-0 
3-1 
2-Q 

· téns P5-Laakkwartier 
Lens P6-H.B.S. 
Lens P7-Laalckwartier 

1-1 
7-0 
2:--5 . 

============================·============================= 
TOTO - A K TIE. . 

Het begin is er. De aktie voor junioren om nieuwe toto-· 
spelers aan te werven heeft reeds nu 7 nieuwe toto-leden 
cpgebracht, allen aangebracht door één junior. Een goede 
start en een reden te meer voor de andere junioren zich 
eens echt in te spannen.Doe je best en ga familie, vrien
den en kennissen eens goed te lijf .De d,:ior Lens-leden be-
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(ingezonden mededeling). 

GUN UZELF EN UVJ ,':.UTO EEt: VERTROUWD ADRES 

De kombinatie M.Suykerbuyk en C .. Nieuwenhuizen biedt Lens

leden belangrijke voordelen bij de aankoop van 

-nieuwe en gebruikte automobielen 
· -banden en accu I s 

-onderdelen en accessoires, 

Ook reparaties en schade-herstellingen aan Uw auto zijn 

bij ons in goede handen. 

SPECL',LE i':.,\NBIEDING: Veiligheidsriemen voor slechts 

;f 29,50, Adres: Strijp,1, Rijswijk. 

===-======-==-=-======-===-==-==-====================~~=== 
schikba,i~· gestelde prijzen zijn de moeite beslist wel 

waa.rd. 

BESLISSINGS-WEBSTHIJD Lens 5 - Wit Blauw R.K.3. 

Wij hebben dit jaar kans op slechts één kampioenschap bij 

de sen1cren. Voor dit lichtpunt zorgt het vijfde. Op 2.e 

Pinksterdag wordt tegen Wit Blauw R. K. beslist, wie met 

i.leze eer gaat strijken. Helaas is in de laatste Lens-re-

vue het verslag van de op 15 mei tegen aezelfde tegen:.tan- . 

der gespeelde wedstrijd niet opg:enomen. Deze krachtmeting : · 

werd toen door ons met 8-3 op overtuigende wijze gewonnen.· 

Omdat beide ploegen evenveel punten hebben, zal er nu nog

maals moeten worden aangetreden. Gezien de veelbelovende 

prestaties van de laatste weken en het belang rekenen wij 

op een spannende strijd en op veel supporters. Heren (en 

dames), junioren en pupillen, wanneer Uw steun als suppor

t.er ooit nodig is geweest, dan is het nu wel. Maandag, 2e 

i'tnksterdag dus, om 12. 00 uur op het veld van f,delaars, 

Guntersteinweg naast de Kinderboerderij. 
======================-===================-===========-== 

DE KONT;,KT,\VOND. 

Op het ogenblik, dat wij dit schrijven, hangen de slingers 

nog boven ons hoofd en wordt er nog druk nagepraat over de 

wel zeer geslaagde feestavond. Het was dan ook echt weer 

eens ouderwets ••••• of ouderwets willen we niet zeggen, 

het was een kontaktavond, die volledig in modern Lens past 

en dan ook een grandioos sukses is geworden. Een enorme 

opkomst (er waren stoelen te weinig), een uitstekende sfeer, 

een interessante bokswedstrijd, die voor de toeschouwers 
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ietwat teleurstellend onbeslist eindigde na 2 volle 
ronden en een echt mooie Miss Lens 1966 vormden zo'n 
beetje de ingrediënten. 
Dhr. van Beek· zorgde voor een uitmuntend stukje muziek 
on de juiste tijd en op de juiste plaats. Het werd laat, 
heel laat en toen de meeste feestvierders waren ver
trokken, was het Lou de Boer, die nog stond te zwoegen 
in zijn domein; ook aan hem zijn we veel dank verschul
digd, ·want eerlijk is eerlijk, wie dorst had kon te
recht..... ! ! ! Volgens Wim Bur9houwt en trouwens vol;.. 
gens "World Wide" is er maar éen middel tegen de zo 
verschrikkelijke dorst, - en dat is "SPRITE" ! ! ! 
Al met al dus een buitenge".rone·ayond, die (op veler 
verzoek) op zeer korte termijn voor he:rpaling vatbaar 
is. "Het Kwartet". 

Voor het meer Utopistisch gedeelte van deze 
avond, zie elders ih deze Lens-Revue ! 

--------------· -------- ... ------. --- ... -----------------
SENIOREN -SENT Ort EN-SEN IOREN-SENIOREN-SENI OriEN-SENIOREN . 
~==== - ================================================ 
PROGR/J,'!l'iitt SENIOREN Z,',.TERD;~G 28 MEI 1966. 

Spoorwijk Toernooi. 
~-1-11._3o·uur Vios 
12:20-12;50 uur Lens 
13;30-14~-- uur Lens 
14;50-15;20 uur Witney Town 
16.---16.30 uur Lens 

- Lens · 
- Barkingside 
- Spoorwijk. 

FC - Lens 
·- .B .M. T. 

Veld 2 
FC Veld 2 

· Veld 1 
Veld 2 
Veld 1 

Voor deelname aan dit toernooi ·worden d.e volgende _spe-
lers uitgenodigd, die allen één of meer wedstrijden. . 
zullen .spelen: . . · _ · · _ 
C. v .d .Beek, G .Halleen,R.de Waart, H ,Smit, skam, H ,Dietz, J. v. 
Dijk,G. Kemperman, H .Haket ,M. y. Zilfhout, R; Rood bol, R.Blok, · 
R. Wachman, W. Vèrheul, L .Riemen; F·.Mesker, J ,Botter, J .Eng-
l~erl. . 
Samenkomst: 1 0. 30 ... uur Terrein Spoorwij:k . · · · 
PROGRl;~,'IMJ\ SENIOREN (2~ ,Pinksterdag) 30 ME:i:. 1966. 

11;30 uur R.V.C,3 - Lens 2 Spórtpark Irene,R'wijk · 
12;-- uur Lens 3-Celeritas 3 (H.V.B.-beker) ·V.1 ;G.1,Lok.6-4 
12:-- uur Lens .5-Wit Blauw R.K.3 Terrein ,\delaars Gurtter- · 

· · · steinweg naast Kinder-
, boerderij. · · 

1;, _1 5 U'1.I' __ G.S.C.'7-L2ns 9 E,"asmu··s,~eg t/o Zwaardvegersgaarde, 
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_0 P. S TE L·L INGEN: . 

Lens 2: G.Halleen,R.Blok,R.Roodbol,H.Smitskàm,J.v;d. 

Knaap, H ,Rooduyn, L.Riemen, J .Botter·, J .Ras, J, 

Englebert,G.Looyesteyn.Res.:Th.Suykerbuyk, 

F. V.e.elbehr ,Leider :Dhr. te Mey. 

Lens 3: R.dè Waart,W.V:èrharendse,B.Steyn,H.Kemper,J. 

· Meyer ;P .Rebel, J .Verhaar, D ,Groeriendi jk,J' ,Burg~ 

houwt ,F ,Wubben ,N .Drabbe. Res. :A. Ver barend se, L. •· · 

Hànssen.Leider:Dhf.J .Riemen Sr. · · .. . . 

Lens 5: M;Suyk",rbuyk,Th.v.Domburg,C,Velditik,H,M:esker, 

f,, v .Egmond, A, v .d.Beek~ J ,J/Titting, N.N., F ,Mes

ker, H .qe Sterke,L.Janssen,Res. :H.Ubben,W.Burg-

hou:wt. · · · ·· · · 

Lens 9: i1..Blok, H. v ;Wel zen, Il. Poels, W, v ,d ,Laan,E .Löwen.:. 

stein, A.Buys, F. Bierhof, W; Vèelbehr, W .Eggers, L. 

• Keet., J .Groeneveld .Res, :lt. v .Schie, Z. Janssen, J. 

· Lüling, . · .. · . ·. 

PROGRi,MMf, WOENSDAG 1 JUNI 19 6 6, 

19.-- ~ur Lens - de Schoof Veld 1. 

Opstelling wordt zaterdag bekend gemaakt. 

PROGRiU'!Mll SENIOREN ZOFDAG 5 JUNI 1966. 

14,--u.PROGRESS - Lens I 
12,--u,Paraat 2.- Lens II 

==================== ·===-====-===-==-====·-=========== 
DE SLILG OM UTOPIA, 

Terwijl de Utopisten zich al zenuw

achtig stonden in te schi~ten ·en reeds begonnen te ho

pen, dat.de Junioren het toch niet aandurfden, kwamen. 

de "broekies" eensklaps in eredivisie-stijl·.het terrein 

oo. Uiteraard veel applaus voor d.eze moed. Beide elf-

tallen waren kompleet, hoGwel gezegd moet worden, ·dat 

Utopia toch wel zware handicaps had te overwinnen.Het 

niGt gem,i.aide veld erf de harde wind zijn nu niet idea.:. 

le omstandighedGn om de techniek ten toon te spreiden, .. 

Bovendien was het Jucó-lid, Gerard v.d,Velde, de '.'neu-, 

trale" scheidsrechter, Enfin, U begrijpt het wel,'Na .. 

de overdracht. van een vaantje aan. ft 1-aanvoerder Cees·. 

van Egmond, brak dG hel los. Een hel'.voor Utopia wel te· 

verstaan. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, dat de 

spel-kwaliteiten. van de junioren n'og beter. waren dan die 

van Dtopia. Helaas voor hen missen zij nog het intGllect 
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en raffinement van hun -t;egenstap.di'.rs.'.·Hoeifäer.fd<:i. .. . . . . . 
scheidsréchter_ hen oök hielp1 de ,achterhoede'· bleef;•:)'··,, 
overeind. Totdat •••• , ja totdat F;red de Zwart ge,, : .. ,_: ' 
bruik maakt~ vah een kans en. k.eeper ·ve_rbarendsë,pas-
seerde, Grote vreugde bij de ,jongel:ui éh"begrijpelijk';. 
Slechts·een.enkele maal ·ton.JJtopia in he~ ·doelgebied.-._· 
van_ de junioren komen: In_ dè rust, is'·no~ '.~~n !"1~nhor~ge i-~-. 
poging gedaari .de scheidsrechter wat• f'ed;eliJkheid.-biJ : 
te brengen. Tevergeefs. echter. Hi;j blee'.f·-'e-erJ.i,-jk. De . 
tweede helft· bracht Utopia. een énkel1c< · J.<:aris. ·-Een schot 
van Piet, ;Bur,ghouwt en een bal in de- hoek: werden echter· 
bekwaam door keeper Rolî Druggèmans gestopt. Voor het. ..· ... "'. 
Utopia-doel bleef, het spannen, máar vooral door;dat d.e 
jeugd het te graag alle&n· wilde doen,. b;J..eef•het to~ het 
einde 1-0. De junioren zijn orts"echt t.egengevallen;maár 
ja, je speelt nu eenmaal. net zo goed als dè tegenstan- · "' ,., .. 
der het toelaat ! · . . .. • , 
Een verdiende overwinning, maar· Utöpi:;i_ .ls zeer _gest'r·eeld 
door de uitlatingen van de tegenstanders:-e~n morele 
overwinning. .•... ,· ·, .•• :~-:-"'r."" 

.:.c .. '.. ; ... Een Utopist. . ,' · · 
Het enige onpartijdige redakt.ie-lid. "sl:aat · .n_?tµurlijk · . 
niet in voor het bovenstaande verslag. Jammer, dat dé .. >• 
leider van het ,'\.-elftal niet de móed kon opbrengen ook: '>· 
f!en sub jektief. verslag te schrijven. Een gemiste kans-. .. · · 
I)at- het eerste jun.elftal toch in het bezit kwam van de .. 
'zo .fel begeerde Utopia-trofee na deze teleurstèl:tencle .. :. 
"wedstrijd" is. te danken aar:i het groothartige optreden ·· 
van Utopia-aanvoerder Max Heerschap. In zi,jn gloêdvo],;le 
speech herinnert Max aan het feit·, dat geen:enkel · sepi
oren-elftal erin is geslaagd Utopia te verslaap: en dat .· 
rechtvaardigt naar zijn mening de konklusie, d-9:tA 1_een 
groot.?e prestatie heeft verricht ( de verzameldè meut·e ... 
geeft uiting aan haar gemengde gevoelens: er wordt zo-
wel geapplaudiseerd als smadelijk gelachen). De spreker 
is voorts de .mening toegedaa11, dat. het doel van deze .· 
wedstrijd, een beter kontakt tussen junioren en seni9-
ren, volledig is geslaagd~ En dat is inderdaad zo.Hier-
na overhandigt hij de beker. aan aanvoerder Cees van Eg
mond; waarna deze beker in triomph-tocht door het klub
gebouw gaat. De slotopmerking van lf.ax Heerschap; dat het 
A-elftal voor de rest van de avond vrij-drinken .. h.ad, werd 
zender prstest aanvaard (hoe•st mogelijk). Hoe 'd-e kon-
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;akt-avond verder verliep I leest U elders in deze revue. 

=============·===========·===================·=========== 
JUNIOREN-JUNIOHEN-JUNIOREN-JUNIOREN'-JUNIOREN-JUNIOREN. 
==========================- =====-==·-===============c==== 
)ROGR,'\MMA JUNimtEN VOOR ZATERDAG 28 MEI 1966. 

vilhelmus-toernooi voor Lens 13,. 

~aterdag neemt Lens 13 deel aan' het toernooi van Wilhelmus 
Ln Voorburg. · 
iet programma (veld 3): 
2.-- uur Lens 13 - Moordrecht 
3,45 uur Valkeniers - Lens 13 
4,20 uur Lens 13 - Wilhelmus 

De opstelling: R.Bos, H,v,BerlO, R,Bogisch, J.Keetman, 
F,de Kleyn,C.v.Deelen, W.Englebert,H.v. 

· Domburg,P,Klein Breteler,R.de Wolf,P.v. 
Doeveren, Hes. :R,Peters, J. v. d .Heyd en .Lei
der: Dhr.'J.v.d.Knaap.Samenkomst:1,-- uur 
hoofdingang ,\.D .0 .-terrein. 

l:le wedstrijden duren 2x 15 minuten. ~ 

- Er wordt niet getosst. Het als eerste vermelde elftal 
verdedigt in de eerste speelhelft het doel aan de kant 
van d~ overdekte tribune. , _ . 

- Bij gelijk eindigen beslist het doel·gemiddelde. 
-· Tussen 10 en 1 O. 30 uur kan ingeval van slecht we.er te-

lefonisch worden geïnformeerd, of het toernooi doorgaat, 
echter alleen onder nummer 36.14,33, · . 

-ó-0~0-0-0-0-0-0-

?ROGR:,l\'Jv!t, JUNIOREN VOOR zorm:,G 29 MEI 1966. 

Op eerstè Pinksterdag gaan we naar het Wilhelm8.s 7 t_oé.rn.o_o_i ___ . 
met Lens 7 en. 8. · - · · · , 
H~ ~owa~a: ·- . 

- -· ~-. _·.:..... . • • . • 

. ·-' 

1.30 
3, 15 
3,50 

Veld 2. Vèlél° 3; 
u.Lens 7-Tonegido · ·· ··· · Lèns·· 8-Valkeniers 
u. Westerkwartier-Lens -7 V. U ,C. - Lens 8 
u,Lens ?-Wilhelmus ~ens 8·- Wilhelmus -- . :· . - . -

De opstellingen: 

✓ 

Lens 7: R. v. Berio ;G .Dui vesteyn ,Th. Janssen, B.Lustenhouwer, · 
A.v.Essen,A,Bilderbeek,R.v.Wassem,B,Hoogeveen,H. 
SteYens, G"de H9ogd, C .Grimbergen,Leider::l)pr; ,t .. :~'l19k_. 

Lens 8: C.Groen,R.Jacobsbn,A.•Jehe-e,H.Egbe-rts,H.Overl:ieek, . 
,. . . 



·- :, G~- ·.:. ,,, 
j ;Blok ;G, Stevens, B .Epskamp, H ;';,Testhof, J. Schouw, 
B.Kool.Leider: Dhr.P.Epskamp. 

Reserves: Th. Hoefhagel, P, v ,d .Aar., H ,Bijsterveld, 
Samenkomst: voor beide elftallen 12.15 uur hoofdin-

gang A .D.0.--terrein. 
Voor het reglement zie Wilhelmus-toer;1ooi zaterdag 
(voor teléf.informaties over terreinafkeuring kan 
tussen •i O. - en 1 O. 30 uur nummer 39. 86, 94 worden ge
beld) -o-0-0-0-o-o-o-o-
PHOG••':,MM,i JUNIOREN VOOR M:.ANDAG 30 MEI 19 66. 
Bisschopsbekertoernooi Lens 1 ,. 
Lens zal gaan proberen dit jaar weer eens tot de twee
de ronde van het Bisschopsbekertoernooi door te drin
gen, De eerste ronde wordt 2e Pinksterdag gespeeld op 
de terreinen van Velo te Wateringen. 
Lens is ingedeeld in poule?. met R.K,f,.V.V,, V.V.P. 
en D.H.B.R.K. 
Het programma : 
12;30 uur Lens - R.K.:,.v.v. 

1;45 uur Lens - V.V,P, 
3,05-uur D.H.B.R.K. - Lens 

- De wedstrijden duren 2x 15 minuten. 
- De nummers 1 van de twee poules gaan over naar de 2e 

ronde. De nummers 2 van beide poul~s spelen een be
slissingswedstrijd om de 3e plaats in de 2e ronde, 

- De 2e ronde i.s op 12 juni. 
De opstelling: R~v.Berlo,J.Groothuizen,P;Schouten,C.v,' 

Egmond,D,v.d,Steen,N,N.,A.Limbeek,H,Bran.:. 
denburg,F.de Zwart;D;Brandenburg,J,Héins, 
Res; :H ,Rothkrans ,M. Y. Veen;Leid er :Dhr. 
A.Y,Gastel.Samenkomst: 12,-- uur op het 
Veto-terrein. 

-o-o-o-ó-o-o-o-o
Wilhelmustoernooi yoor Lens 3, 
Als laatste Wilhelmustoernooi in het Pinksterweekeinde 
wordt tweede Pinksterdag een A-klasse-toernooi gehouden, 
waaraan Lens 3 deelneemt. 
Het 3rogramma: 
12.3 uur Lens - R.K.h.V.V. 

1.45 uur Haarlem - Lens 
2.55 
4.05 

·u. Lens - Wilhelmus 
u. Valkeniers - Lens 
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De opstelling: C, Vervaart, ,J. WE:llir:g, ,\ ,Duym, F ,de W.inte1°, 

G, IJsebrahds, H .S·c:;.ykerbuyk, H ,Cra,ma, N. v. Niel, 
R.v.Akker,G.v,d,Togt,:"d, Bi'Oèt""Ói'.,Jé(!_:_: · 
J.Fritz,F.Straathof.Leider:Dhr.J,de Hilster. 
Samenkomst: 11 "•·- uur Leyweg/hoek Hengelo
laan, 

Voor het reglement zie Wilhelmustoernooi zaterdag. Tele
fonisch informeren naar eventuele terreina.fkeuring tussen 
10 en 10.30 uur bij dhr.I,.v.Gastel, 33,99,00, 
=====-----=-====-=====-=======-=--==--===--=--------=----
PUPILLEN-?UPILLEN-PUPILLEN-PU?ILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN 
--------------------.----------- --------.----------------
PROGRAM!'JL', PUPILLEN VOOR M;~;,ND,~G- 30 N'.J:I ( 2e Pinksterdag) 

Blauw-Zwart toernooi voor Lens -P1 , P2 en P3.· 
2e Pinksterdag nemen onze drie hoogste pupillenelftallen 
deel aan het Blauw-Zwart-toernooi in Wassenaar. 
De programma's zijn:· 
Poule I Veld B _Poule II Veld C, 
12,-- uur Lens P1-Blauw Zwart 12,25 u,Lens P2-Quick Boys 
12;50 uur Wilhelmus - Lens P 1 13.15 u,O.S.C.-Lens P 2 
14~05 uur 0,S.C. - Lens P 1 14.05 u.Lens P2-Wilhelmus 
15.20 uur Lens P 1-Quick Boys 14.55 u.Blauw Zwart-Len~ ?2 
Poule III Veld D, 
12;2.5 uur Blauw Zwart -Lens P 3 
13,40 uur Lens P 3- O.S.C. 
14; 30 uur Lens P 3- Quick Boys· 
15.20 uur Wilhelmus - Lens P 3. 
De opstellingen: 
Lens P 1 : G. Trommelen, F. Disseldorp, Th. v .Rijn, L .Cazander, 

M.Bloks, C .Stapel, P. Verheesen, f,. Jungschläger, 
Th.Booms,B.Klein Breteler,J,v.Rijn.Leider:Dhr •. 
C.Stapel. . 

Lens P. 2: F. Teunissen, C ,B:j.om, H. v. Dam,RJrfouters, P .Heynen, 
J,v.d.Ende,H.i'echler,A,de Winter,H.Rimmelzwaan, 
G.Colpa,R,Kooke.Leider:Br.Theqticus. 

Lens P 3: B,dè Haas,L,v.d,Meer,P,v.d.Steen,C.Abspoel, . 
R.~.d.Horst,F.Veeren,B.Ravestein,J.Helvensteyn, 
Th.v.d.Aardweg,C,v.d.flardweg,G,v,;\rdenne.Leider: 
Dhr.G,v.d.Steen. 

Reserves voor alle elftallen: A.Castenmiller,E.Hoefnagel, 
;, ,Haven, P, v .Wijk. 
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Samenkomst: 10,30 uur ingang Lens-terrein. 

- De wedstrijden duren 2x 10 minuten zonder. vust. 

- Indien meerdere elftallen in een poule een gelijk aan-

tal punten behalen, zullen er strafschoppen worden ge

nomen door 3 verschillende spelers, 
Voor de vereniging, die in de drie poules het hoogste , 

aantal winstpunten verzamelt, is een verenigingsprijs 

beschikbaar. 
- Vanaf 10.-- uur kan ingeval van slecht weer telefonisch 

worden geïnformeerd of het toernooi dóorgaat; echter 

alleen bij de heer A.v,Gastel, tel.33.99.00. 
-o-0-0-0-o-o-o-o-o-

hTTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN! 

Pi,SFOTO•S 
===-===== 
De volgende spelers moeten vóór 1 0 juni _g_ (twee) pas- .. 

fótó' s inleveren {-naam en geboortedatum op· achterzijde) : 

A ,. v ,d. f,ar, R.Asselman, Fr ,Baven, Gérard Bloks, J .Bain, P_, le . 

Brun,J,v,d;Burgt,C.E,de Charon de Saint Germain, J .Golpa·,. 

P; Demeyer, G, Il.1-11 v"este'yri., W. 'V. tl, Ham, E, Hoefnagel, T. Janssen, · 

!. ;v. Kleef ,A .Kleywegt, W, v ,tl .Lans, G .Leli_eveld, J ,·Lelie veld, 

R. v. tl "Lely; 0,. v. Noort; G. v. Osch ,A. Reesink, H ,Il.othkrans, J, 

Schilder,H.Schutte,J.Schutte,J.Slabbers,H.S~aanenburg, _ 

E. Verschoor, G .Wïllèmse, E. IJperlaan, R. IJperlaan, H .de Zwart. ·· · 

Pasfoto's inleveren bij of opzenden aan Dhr.,\.v,Gastel, 

Tomatenstraat 166, alhier. 
Degenen, van wie op 10 juni geen pasfoto's zijn ontvan'

gen, zullen voor geen enkele aktiviteit als ~oernooien, 

vriendschapnelijke wec[strijden e.d. meer in aanmerking ·· 

komen, , · · 

hFSGHRIJVINGEN~·vrijdagavond tussen 6;30 en 7,30 uur bij 

dhr.v.Gastel, tel.33,99.00. 
NIET-OPKOMEN: wegens herhaald niet~opkomen wordt Il'I,Brge':'. • · 

'kè niet meer ·opgesteld.· 

TRAINING: Zoals vorige week. ;ee·cts'· wet'd. g~meld, is de . 

training beëindigd .. In de pl?,at.s hiervan kunnen- -

alle G-klassers op maandagavond, alle B-klassers·op dins

dagavond en alle A-klassèrs op donderdagayond 9p het 

veld terecht voor hetzij voetba:)..len, petzij een.andere 

s:;iort, b, v. volley-ballen naar keüze ·· eri ·a:fhankel±jk van 

wr,~1 s0mstandigheden, ,\anvang telkens om 7, --- uur..-
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\N DOEL TOT D.OEL (Senioren) 

,ms 1 speelde op Hemelvaartsdag een vriendschappelijke 

wedstrijd tegen ESDC. Het werd na een van Lens-

ijde zeer ,matige wedstrijd ,een 2.-,0. nederlaag, Zondag te

en P.D. K. ging het b èt!-e·r\ !llaar tle voorhoede kon ook dit

aal het doel niet viml:en. Daar ook P.D.K. niet over schut

ers bleek te beschikken, eindtgde de wedstrijd, zoals hij 

as begonnen ( 0-0). Vlak voor het einde moest Wil ·Vender- · 

os met éen blessure aan zij~ gezicht uitvallen; na be

andeling in het.ziekenhuis mocht hij echter weer naar 

uis om daar verder.van de schrik en de blessure te be

omen. Beterschap Wil ! . . . 
ens 2: won op Hemelvaartsdag met 3-1 van Paraat, Het elf-

tal was i.v.m. blessures nogal gewijzigd. Lens nam 

oor doelpunten van Boet Botter en Tinus van Zilfhout een 

-fl voorsprong.· Na de rust scoorde Paraat tegen, waarna 

uido Halleen de overwinning veilig stelde. Zondag werd 

.et 2-0 van Archipel- verloren. · 
,ens 4: l:Jesloot de kompetitie me't een gelijkspel tegen • 

Oranje Blauw. Voor de rust was Lens het meest in 

.e aanval, maar er werd weinig geschoten. Een solo van Ben. 

,teyn betekende 1-0, Oranje Blauw kwam vlak voor het ein-

.e aan de gelijkmaker. De spelers van het vierde krijgen 

·an hun aanvoerder( Cor P~eters) een kompliment voor hun 

,rouwe opkomst in het afgelopen ,seizoen. 
,ens 5: heeft in een ll!erveus gespeelde wedstrijd met 1'-0. _. 

van Kranenburg gewonnen,· Met de wind :imde rug 

ras Lens in de eerste helft sterker, maar er kwam geen 

loelpunt. In de tweede helft, ondanks de tegenwind een · 

reldmeerderheid, maar er werden vele kansen gemist. Tot 

.eders opluchting wist Frans Mesker ·met· een -effektvol. 

,chot toch nog het doel te vinden; waardoor de punten 

verden verdiend. · · 

!.V.B.-Beker: ons derde elftal versterkt(?? réd.) met en-

kele junioren speelde tegen het· eerste elf

;al van Flamingo's ·met 3-3 gelijk. -Lens nam in de·eerste 

1elft een 3-0 voorsprong door ·,doelpunten van Jan Heins en 

<'rans Wubben ( 2x). Na- de rust drong Flamingo I s merk aan 

,n·wist eveneens drie doelpunten te scoren. · 

-------------- ---- .------------------------------.-------
iTl,N DOEL, TOT DOEL (Pupillen), 

~ens 1: speelde een goede wedstrijd tegen Laakkwartier.Het 
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goede samenspel werd in de eerste helft beloond met vijf 
doelpunten, In de tweede helft werd nogal eens te indi
vidueel gespeeld waardoor er slechts twee doelpunten , 
bijkwamen. ' · 
Lens 3: ··won oók · van .Laakkwartier ( 2), het werd 3-1 .In 

, dé eerste helft was Lens dankzij het betere :i.a.-
menspel iets gE!vaarlijker. Na êen moöie aanval over-links 
opende Th. v.d. Aard weg, de score; In de twee dé helft was 
Lens met de wind mee steeds in dé aanval;, rnaàr de voor
hoede-spelers_ treuzelden te veel.Bij een uitval van Lak
wa werd het geli,jk, toen cl:e keeper blunderde.h.Baven 
qracht met een, goed Schot de stand op 2-1 , kort daarop 
gevolgd door eeh treffer ván Th.v.d.Aardweg na een uit
stekende solo van F ,Veeren, 
Lens 4: hield het in de wedstrijd tegen H.B.S. voor de 

rust·met de wind tegen O~O,dankzi~ goed verdedi
gend werk. Na de pauze nam Lens een 2-0 voorsprong door 
doelpunten van Straatmah en van Deelen. Er werd in deze 
wedstrijd hard gewerkt en als het zo doorgaat, dan zien 
wè ze ·nog eens tegen Feyenoord .spelen. · · ·, · 
L~ns 6: behaalde een grote overwinning op H.B.S. Lens 

had gedurende de gehele wedstri,jd een groot o
verwicht en als er in de tweede helft niet z_o gepingeld 
werd, dan waren er beslist nog meer dóelpunten gevallen. 

· .Erik Hoefnagel scoorde een hattrick, 
Lens 7: kwam na 5 min .met 1-0 achter _te staan;- Meyer· 
maakte_ gelijk,. waarna Lakwa een fout -van de kéeper af
strafte. N;:i. de ·rust kwamen er nog 3 tegengoals bi·j; 
E. Meyer bracht de s:tand op 2-5. ' · 
===========================· ===============' ===:::========== 

-VI,N DOEL TOT DOEL (Senioren) 
· (Ve'.t'slag van op 15 mèi j.l. gespeelde wedstrijd) 

Lens 5: pakte de zaken beter aan.In een zeer goede wed
strijd, vooral in de eerste helft, werd het als kam-
pioen gedoodverfde Wit Blauw RK 3 met maar liefst 8-3 
overspeeld. "Voordat- Wit Blauw kon doelpunten, vond Lens. 
maar liefst zeven keer het net.Hiervan nam Frans Mesker 
er vier voor zijn rekening:Zijn broer Hans,Theo Bro-
chard en Lou Janssen verdeelden de overige drie treffers. 
Vooral het doelpunt van Lou Janssen was een juweeltje en 
de stijlprijs van de dag waard.Hierna kwam Wit Blauw voor
zichtiger aan bod met drie treffers.Het slot was wederom 
voor Lens met no. 8_ door Lou Janssen gescoord. 



DE LENS RE V U.E. 
·weekbla,d van de R.K.V.V .!'Lenig en Snel" 

Redakt~e: G.Ha1te,eh, F .v!Dij\{ en C .Nieuvfenhuizen ·. 
Korresp. : G.Halleen, Amandel ~tr .103, tel, 36. 11 • 60 • 
===. =============f=-. ~==.===; ==========~================= 

· 39ste Jaargang No, 3~ 1 juni l 1966 · 

-1---------------------------•----------.----------------
! LENS' ZAKAGENDA. 

Wo: .1 jun: Pupillentraining; LenS-De Se.hoof (V&D) ;Jun, 1. 
Vr: 3 jun: Seniorentraining·. · ! 

Za: 4 jun: Jun: Pup: 1 t/m 6. 
Zo: 5 jun: Sen: 1,2, Komb.; Jun. 
Ma: 6 jun: Klubavond. : 
Wo: 8 jun: Senioren- en Pupillentrainihg. 
~i :14 jun: Vergadering Bestuur en Kommissies. 
Wo:13 jul: Algemene Vergadering. / , 
-=================================~ ==='================= 
,\GENDA-TOF.RNOOI-AGENDA-TOERNÓOI-AGÉNDA-TOERNOOI-AGENDA · 

' 

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

4 jun: Lf;l'nS-toernooi voor pupill~n 1,~ en 3. 
RVC-toernooi voor pupillén 4,5 en 6. 
DUNO-toernooi voor 1 A- en 1 B-elftal. 

5 jun: Và.lkeniers-toernooi voor yenior~n. · 
Lens-toernooi voor junioren 10,11 en 12. 

11 jun: LenS-toernooi voor junioren 7 ep 8 •. 
ODE-toernooi ·voor 2 pupillenelftallen. 

12 jun: Lens-toernooi voor Lens 5 en 6. ·. 
0DB"7toernooi voor 1 A-, 1 B- lm ½ C-elftal •. 

· · . Bisschopsbeker-toernooi ~n Berkei Roodenrijs. 

==============~========================='=========·======= 
· LENS 5 (sen.) · •' 

KAMPIOEN !!! 
==========, ==================-=====9==-c=~= . -~== ··======= 

TEL E ·._ LE N s.' . . I . . : 
i . ' De diskussie, diJ wij in de lrorige Lens-

rievue. aanvingen, heeft. zich ook bu}ten q.e redaktie voort
gezet •. Wij zijn benieuwd naar de epratt:j.ng vgtj het be-
stuur en stellen er prijs op de 

1
mén ng van andere _Lensers . · 

, eveneens te vernemen. . , : • 
. . . Wij ·z€tten_ de diskussie nu voort en. vragen 

Franp V. Dijk: / "": 

Vind jij, dat· een bestuur \n speler, die zich ih het veld . 
misdraagt, moet straffen, ongeacht het al dan niat ingrij-
pen van de schèidsrechjr- ? - - · · · 

/ 
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Frans: (kijkt een beetje benepen). Een speler, die zich 
misdraagt, moet onmiddellijk worden gestraft, i,ls een 
speler z.i. ten onrechte door de scheidsrechter uit 1t 
veld wordt gestuurd, dient het bestuur, alvorens tot 
maatregelen over te gaan, overleg te plegen met de aan-
voerder. .· 
Cor: Heeft de scheidsrechter dan niet altijd gelijk? 
Frans: Nee, een scheidsrechter kan net als een speler 
een off-day hebben en zich vergissen. 
Guido: Is het niet een kwestie van sportiviteit ook een 

foute beslissing van de scheidsrechter te accep
teren? 

Frans: Sportief gezien wel, En dat gebeurt ook meestal, 
maar die enkele keer,. dàt een speler zich hier
mee niet kan verenigen (hier spreek ik niet over 

misdragen), hoeft er niet zonder meer een straf te vol
gen. 
Cor: Vind jij_ niet, dat we dit jaar veel "ankele keren" 

hebben?· · · J ~ 

Frans: De een kan zich makkelijker beheersen dan de an- ·~ 
der, Dit is misschien niet goed te praten, maar 

_toch moet er ·bij het straffen ook naar de persoon worden 
gekeken,. De.zelfde overtreding door verschillende spelers 
begaan mag niet gelijk worden behandeld. Die "enkele ke,
ren" •• ;,, ?'Dat brengt de tijd met zich mee; het TV
voetbal heeft zijn uitwerking niet gemist, 
Guido: Ik vind, dat jij, getuige jouw uitspraken, te wei-· 

· nig waardering opbrengt voor de scheidsrechter, 
Bij een ernstige overtreding moet hij wel ingrijpen en 

.. de betreffende speler dient ziéh daarbij neer te leggen. 
De scheidsrechter is er nu eenmaal om het spel in goede 
banen te leiden. 
Frans: Om datlaatste gaat het nu juist; er kunnen echter 

wedstrijden zijn, waarin de scheidsrechter volkomen 
faalt ( zoals Barbéran bij Anderlecht-Real J'iiadrid). · 
Guido: Ook in zo'n geval dient de spe¾er zich bij de bs

slissingen ven de scheidsrechter neer te leggen. 
Frans: Het schijnt, dat Guido zich beter kan beheersen 

dan ik. 
Guido: Het gaat er niet om of ik me beter kan beheersen, 
. maar dat elke speler zich te allen tijde'beheerst. 
Cor: Mijn mening is,_dat de scheidsrechter altijd gelijk 

heeft tijdens de wedstrijd; het la~ ste woord heeft 
de strafkomissie, Dat neemt niet weg, dat ik als bestuur 
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zonder aanzien-des-persoons onmiddellijk zou ingrijpen, 
Ile vereniging heeft een belangrijke taak in het steunen 
van het gezag van de scheidsrechter, 

-oo-O-O-O-o-o-o~o-o-oo
Vind jij kontaktavonden nuttig? 
Frans: Zeer nuttig,· omdat· dé kontaktavond hét middel is 

om de sfeer en· de band tussen de leden te bevorde
ren, Dat dit zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit de 
geest in het veld na zo'n avond; sterker nog, er worden 
betere resültaten bereikt. " , ·. · ' · · 
Cor: Ik geloof geen snars van de mythe, als zou een resul-

taat in het veld worden beïnvloed, doordat men buiten·.· 
het veld zc'n leuk feest heeft gehad •. Zo gamr een speler " 
in het veld staat, denkt hij alleen aan voetbél.llen •. 
Frans: Mensen, die om 9 uur zo'n avond verlaten kunnen 

daar moeilijk over meepraten. Zij schi_jrien die 
sfeer niet te proeven, • 

Guido: Een goede instelling in het veld wordt niet bepaald 
door het al dan niet bezoeken van de koritaktavond. 

Het is meer een kwestie van mentaliteit. 
Frans:_Eens, maar eèn kontaktavond kan het wel bevorderen, 
Cor: Je hebt het of je hebt het·niet. Je kunt het karakter 

van een volwassen vent niet meer veranderen, 
Frans; Sommigen worden erg laat volwassen. 
Guido: Sommigen worden nooit volwassen ••••••... 
============-============================-======-======--=· 
Uitslagen van 28, 29 
R.V.C,3 - Lens 2 
Lens 3 - Celeritas 3 

en 30 mei 19 6 6 • - . , 
1-3 Lens 5 - Wit Blauw RK 
2-5 (Lens 5 kampioen) 

G.S.C.7 - Lens 9 

3 3-2 

1-1 

========================================== ·=·==· '. ======== 
D'Ol'RECHTE AMATEUR.-

.Er is enkele maanden geleden nogal wat 
opschudding verwekt dóor een advertentie.van DOS, waarin 
jonge voet.ballers werden ·ui~genodigd een test af te leggen. 
Mocht de?e test goed uitvallen, dan zou de jonge··voetbal-. 
ler een gerede kans hebben bij de betaalde jeugd yan DOS q 

te worden opgenomen. De toch al niet beste verhouding tus
sen de Amateurs en profs is hierdoor aanzienlijk ver~ 
scherpt, Nauwelijks was deze storm geluwd, of Holland Sport 
komt met een advertentie van dezelfde strekking, Nu.vinden 
wij nat van Holland Sport niet opzienbarend, deze betaal
de-klub heeft er immers een gewoonte van gemaakt op minder 



-377- '. 
prettige wijze in het nieuws. te-komen en de proeve van 
onbekwaamheid is door deze vereniging .( d,it bestuur??) al 
jaren geleden afgelegd. De vrijwel lege tribunes laten 
zien, dat de supporters er net zo ovèr denken. 

·· · · · Het is begrijpelijk, dat· Holland Sport 
de "kwaliteit van ha.ar be.staan11 wil verbeteren, de wijze, 
waarop zij dit wil doen valt echter allerminst te bewon~ 
deren. We kunnen het de jongens, die aan de oproep geho'or 
geven niet kwalijk nemen, dat zij hun kans wagen. Maar een 
zich respekterende prof-klub had beter moeten weten. 
Er zijn genoeg andere wegen om goede spelers aan te 
trekken. Het is duidelijk, dat de profs op een koopje 
uit zijn en dat nog wel zonder te betalen. Men wil de a
mateurs wederom "de poten uittrekken", zonder daarbij· 
de spelregels in acht te nemen, 

Vele amateurverenigingen sparen kosten 
noèh moeite met het opkweken van hun voetbaljeugd. De 
kosten worden bij-lange-na niet gedekt door de inkom
sten ,lit de kontributie s ! ( Zeker niet bij Lens) • 
De betaalde klubs dienen te beseffeh, dat de ama
teur-verenigingen niet in dienst staan van de betaal-

.. de verenigingen, En als ze bij gebrek aan kwaliteit 
in eigen gelede-ren de amateurs afromen, dan lijkt 
het ons een vergoeding voor de gemaakte kosten alles
zins gerechtvaardigd. Over het smartegeld zullen we 
dan maar niet praten. . · · · 

Het betaalde voetbal is nog steeds 
niet over haar kinderziekten been; Integendeel, het 
zijn onderhand chronische ziekten. (Waar blijft de 
sanering?). Op de komende Bondsvergadering zullen de 
betaalde klubs het· redeli,jke voorstel de amateurver
goeding van f. 3000, - tot .. j' .5000 ,- op ·te trekken wel 

·weer, evenals vorig jaar, torpederen. Zij dienen er 
echter wel rekening mee te houden, dat de amateurs niet 
langer met een kluitje in het reit wensen te worden 
gestuurd. Zeker niet na de jongstè ontwikkelingen, 
=-========-=-======--==--=-=====--=-=-----=-------==-=-=== 
Kf.MPIOENSCHliP LENS 5. 
Op de valreep hebben we dan toch nog een kampioen bij de 
senioren. Om dit kampioenschap te behalen, moest voor de 3e 
keer in deze kompetitie worden aangetreden tegen Wit Blauw 
R,K.3. De winst met 3-2 in deze laatste ontmoeting wao de . 
tweede overwinning op onze konkurrenten. De allereerste ont-
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moeting tegen Wit Blauw was tevens de eerste kompetitie
wedstrijd van dit seizoen. Toen echter speelde het hui
dige 6e elftal onder de naam van wat nu Lens 5 i~. Deze 
wedstrijd werd toen dik verloren. De tweede ontmoeting 
nu enkele weken geleden werd eèn 8-3 overwinning van een 
~P alle fronten superieur Lens. Doordat beide teams met 
evenveel punten bovenaan stonden, kregen w.e :d:i::t1' deze be
_:üissingswedstrijd te zien, De omstandigheden waren goed: 
goed weer, het volledige elftal en een groot aantal sup-
porters op het neutrale Adelaars-terrein. · 
Lens startte ~et de harde wind mee. Reeds direkt nà het 
begin ontstond zowel voor het Len~-doel als aan de andere 
zijde èen panieksituatie 1 waaruit echter geen doelpunten 
kwamen. Vanaf dit ogenblik echter hielden wij met beide 
handen ons hart vast, wanneer de bal voor Rinus Suyker
buyk verscheen. De zenuwen 5peelden hem zoveel parten, 
dat hij ons op de zenuwen werkte. Maar even later kwam 
er althans enige rust bij de tbeschouwers, toen Frans 
Mesker een bal naar Jos Witting doorkopte die langs 
,back en keeper schoot, 1-0 dus. Hierna voigden vele kan
sen voor Jos, Lou Janssen en Frans Mesker. Frans Mesker 
scoorde zelfs na een mooie doorbraak. Helaas was Hen
nie de Sterke meegelopen en stond bij de doellijn buiten
spel, Zo in het midden van de eerste helft veranderde 
er toch wel wat in het veld. Waren eerst de aanvallen 
netjes over beide vleugels verdeeld en was het midden
veld in ons bezit, vrij plotseling veranderde dit vol
komen, Alles· over links en het middenveld finaal kwijt. 
Extra jammer, omdat de rechtervleugel zeer goed op dreef 
was. Rinus Suykerbuyk bleef ons doodsangsten bezorgen, 
Een diagonale schuiver kon hij niet pakken en dat be
tekende 1-1. Een slap schot van Theo Brochard werd 
even later door een van dw Wit-Blauw spelers zo vreemd 
geraaJi:t, dat Lens weer vóór kwam te staan, 
Maar in de laatste minuut van de eersre helft bracht 
traag ingrijpen &e Wit Blauw linksbuiten in schietpo
sitie. Met een prachtig schot was het weer 2-2. De 
tweede helft bracht Harry Ubben binnen de lijnen als 
invaller voor de geblesseerde aanvoerder Lou Janssen. 
En juist hij zou een grote ror gaan spelen. Ondanks 
de tegenwind was Lens sterker en gevaarlijker, Diverse 
kansen van Frans Mesker, een bal tegen de lat, ·een mooi 
schot van Jos Witting, het lukte allemaal niet,.Een 
paar minuten voor het einde had Harry Ubben er genoeg . 
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ran .• Vanaf het middenveld schoot hij hoog in d.e rich-
;ing van het doel van Wit Blauw. He-t -is ons nog steeds •,i<. 

~iet bekend wat de bedoeling van dit schot was. Wel we- , , .. ·. 
;enwe waar het belandde; in het.dpel. Vriend, vijand ........ -. 

m toeschouwèr verwii"ëhtten,, dat de, bal over zou gaan .• 
~aar of .door ,een ,E!pe_l;ing van de natuu.r of door de geraf- '. 
fineerde techniek :vanlJbb,en, hoe·het ook zij, vlak vóór 
1et doel zakte d,e: bal in.eens en de keeper was .. kansloos. 
}rote vreugde 1.!iteraard; énkele 'riîîmiten later ·k;onden we 
1elema-9.l ons hart los lateri •. Eeri,.,interessante wedstrijd, 
J.ie tot de laatste minuut ieér èJ.iannend bleef... . .:. · ·: 
•s-Avonds werd het kampioenschap op uïtbundig.è wijze in_ :. ·: 

iet klubgebouw gevierd. · · 
P.S. De tegenstande:r toonde zich een zeer sportief ver-.· .. 

liezer. Na afloop kwamen zij in de kle.edtent om 
ons elftal tè feliciteren met het kampioenschap •. 

3ENIOREN.:.si;;w.roREN'-'SENIOREN-SENI.ORmt::'SENIOREN-SENIOREN ' .· 

~=====-=====--===-=-======---====--======--=============. 
PROG'!'lAMJVI}, $ENIOREN ZONDAG 5 'JUNI 19 66. 

,- .- - ~- .. 

14.- u, Prog_fess 1 - Lens 1 Vàrken9or.d bij. ::;_tadion Feye-~ 
·12.- u. Paraat 2 . - Lens 2 v.Brienenlaan W•naar(noord 

- . . . ~ 

Valkenierstoernooi Rotterdamseweg ( oude Speedwaybaan) 
· Rijswijk 

12:- u; Lens·- Dè Valkeniers .•14.30 u.Postduiv:en-Lens 
13.- u. G.D.S .• - .Lens . 16.--'- u.Postalia - Lens 
- Wedstrijden 2x 12½ minuu.t, Halve kompetitie. 
Per poule 3 prijzen; · . . 

o·. P. S . T E L ···1:. I N G. E N: 

Lens 1: U,v.d.Bèek,H. Dietz,W.Hansert,H,Smitskam,G.Kemper
man,M. v .Zilfhout ;J._v:;]ijk,F .Mesker, R,Wachman, H. 
Hakét, G. Verhaar. Res. :W. Vènderbos, I\.. VerbarendsÈi, 
A.v. Egmond i Samenkomst : 1 2. 1 5 uur Kl ubgeb ouw. 
Reis per bus.. _ . : . 

• 

Lens 2: R,de Waart,W,Verbarendse,P.Schóuteri;c;v,Eginond,D, 
·v '. d,Steen, J .Groothuizeh, J, Verhaar ,H;Braride11burg,.D, 
Gróenertdijk,F .Wubben,A. v .Limbeek .Res;· :R,Brandert- · .· . ;.• 

. burg;,'N ,Koot ,Leider :Dhr ;A, te Mey .Samenkomst: 11. 30, 
uur terrein Paraat. 

Lens Elftal voor Valkènié rstoernooi: .. 
G. Hall een, R..Blok,H ,Roóduyn, H ,Mesker ,R.Roodbol, L. , · · 
Riemen, J .Englebert, G,Looyestein, J ,Botter, W ,v, Eyde.n, 

· J .Heins,Res~·:· Th,Suykerbuyk,B,Steyn,P,Burghouwt; . ·. -- . 

.. ' 



B-
3J8L4;;:GE best·e···_·md· voor I " JUNIOREN EN PUPILLÈN 

Pasfoto's:. _Nogmaals :v:estigèn wij èr de ·fu.aridacht op, dat 
. •·. onderstaande· spelers v66r · 1'0 ·' .Juni ·~ pas

foto's ir).leveren ( naam E;in ge:boortedat\J.m. op· de· achter.:. · 
zijde) :11..v.d.Aar,R,Asselman,Gerard··Blóks;P;le :Brun,J. ' 
v.d.Burgt;Ç:E.de Charon de'Sáint Germaj_n;·J.Colpa,:- i -, . 
P;Dëmeyer,G.Duivesteyn;W;v,d.H8.l)l,E,Höefnagel;T.Janssefl; , 
/\.~ v; Kleef,-A.KleY\'.'egt ,W. v .d .• Lans ,G .Lel~'ifvèl(!l, ?',Lelieveld, . :'. ·, 
Q. v .Noort ,A .Rees:i.nk, H .Rothkrans, J· •. sctulder, H·. Sèhutte,:. · ,,·; . t , 

J .Schuttë,J,Slabbers;H._Swaanenburg·;E;Y~tsçh9or,'?~Wil- '·. ·; t 
lemsen,E.IJperlaan,R,IJperlaan,H.de Zwa,rt,. •.• · ,:,· :' ... 

, ~ ; . ; .. • ; •. •·: . J ",J ·•\' ·:.r•• ·, .; ·• . -•. • 

Pasfot·o•à inlevèren bij" of opzehden·:aan··df1n.A 1y;GAst;rl,: 
Tomatenstraat 166, alhier. .: ,:_c,: :,, .. ,· .. _.· -~---- .. 

Degenen, van.1~i'e_ OP tó juni ·ge·en pasf,o:t:q•s:zîjn on'tr/ ''.. 
vangen, zullen v.oo'r geim enkele akti vite-it- al-s ·toern.oq...;,::_· .... . 
en, vriendschappelijke 'ttedstrijden ·e.d~-1nèè:r- :i:n·a-ari..~:-•: · ·, •, 
merking komen. ·· · · , ___ ~ .. :.· · ,_ .::·:.--=..--::-·.: •. _ . ..L _ ••• •• :.~-

Ttaining: Donderdagavond--N.oor. alle.. A-'l{l,_a'.§§i~r.s,,. äan.vii.ng ... · , .:· 
1. -- uur. Door· ,een- mi_sver:stand ,.is een aantal ,A-klässê"rs"·-- ""'" ··v · 
donderdag· j-.·l:.Yergè"efs, naar ons veld gekomen.Het 'di~rist
doend Jucc-,liQ..)'.e_rkeE;rde n.l. ïn de veroncferstelling,· . 
dat de aany;i.flgst:î-ä4--.dezelf.de .. .w;;is als voor de A-klasse . 
training .vqèr;hë·érl.,._yolgende week maandag küiinen ·weer 
alle C-,-'klä.ssers· op 'onB -veld_ terecht ·tn dinsdag alle B- . 
klassers· (beide ávo"nden· om ·?.;; uur). 

• ·; _. l 1 ~· •'• • 

KJ',MP. In de B-klasse kampgroep zijn nog twee plaatsen ·, 
beschikbaar (Weert 24 t'/m 31 juli}~ Gegadigden · · 

kunn~n zich opgeven. b:i,j dhr .A. v.Gaste1, t€i.. 33-~ 9.9.L0.Q.l 
: .'. ----- ·-. -. : 

Blauw-Zwart Pupillentoernooi maandag. 30 mei 

Lens P 1 : eerste prijs. ·· ..... 
Lens P 2: tweede prijs na penalty- schieten. 
Lens. P. 3 :- eerst~ prijs •... 

1966.' .· 

Een ze~i fraai re-sultaat· van .onze drie hoogste pupillen
elftàllen. Met slechts ééli. nederlaag vo_or_ alle· eli'tallen 
heeft Lens tevens op de door. Blauw Zwart _beschikbaar ge-
stelde verenigingsprijs beslag gelega. · · 
Een woorp. yan dank as3-n dê.9J1d.~_5., die voor vervoer van onze 
pupillen zorgdroegen: · ·· · ·· ·· · ·;· ···. · ·· · 
Jammer 'was h.et, dat Th.Booms in de laatst.~. wedstrijd van P 1 
een lichte hersenschudding· opl,iep en zoqqende in liggende 
toestand naar huis moest. .. ·· 

l 



-380-
Leid:er:C.Pe,et_!3rs.:Samenkomst: 11,30 .. :uur terrein 
Valkeniers .• _ : 

=========== .. ======================================, === ..... 
V A R I ll. ' 
- Helaas kwamen wij twee. heuglijke feiten te laat te we

ten, ... zodat ze niet tijdig konden worden gepubliceerd. ,Het 
betreft allereerst ·het huwelijk van Dick Taat met Töos 
van Steyn, dat op ·.Pinksterzaterdag werd ing~zege,nd.Onze 
hartelijke gelukwensen. . : · 

- Op E:erste,,,Pinkster.dag ... :verloofd_~ onze donatric-é Tineke 
Bergwerf"zich met Johri van Dommelen, Ook zij ontvangen 
onze ( wat late) gelukwensen. -

- Onze barkeeper verzoekt alle kliënten, van wie hij iets 
(of.veel) te vorderen heeft, dezer dagen met hem af te 
rekenen i.v.m.het sluiten van het "boekjjar". 

LENS 1 in het SPOORWIJK-TOERNOOI. 
Op P.i..nksterzaterdag heeft ons eerste de derdè plaats be
haald in het internationale Spoorwijk-toernooi.De eerste 
wedstrijd leverde een overwim;J.ing op; VIOS. werd met 1-0 · 
verslagen .Er volgde een nederlaag tegen Barkingside FC ( 0-,1 ) .· 
gelijk (0-0) tegen Spoorwijk;nederlaag tegen Witney Town FC 
en tot slot-. e~ overwinning op BMI'. : . . .. __ 

·Eindstand : ~ 

1.Witney Town FC 9 pnt. Een _zilveren bal was de beloning. 
2.Barkingside FC 7 pnt. voor .de 3e plaats;verder kreeg 
3;Lens 5 pnt. Lens van de scheidsrechters de 
4,VIOS 4 pnt. Sportivitèitsprijs.Vooral op dat 
5,Spoorwijk 3 pnt. laatste zijn wij bijzonder trots. 
6.BMT. · 1 pnt. De organiserende vereniging ( Spoor-

wijk)-. verdient. een pluim voor de 
orgéjn±satie van dit· gezellige toerriooi. 

JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN~JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN 
===========-==========================================-= ---= 

PROGRAM1'1L\. VOOR ZATERDAG 4 JUNI 1966. . 
6. 30 uur_ Oranje Blauw '-- Lens 7 Terrein Schimmelweg; · 
OPSTELLING: _R._y. Berlo ,G .Dui vesteyn, C .Grimbergen,B .Lusten-:- · 

houwer,A.v.Essen,G.de Hoogd,B.Hoogevèen,Th, 
Hoefnagel, H .Bij sterveld ,R. v .Wassem.,1\..B;ild er
beek.Res. :B.Kool, J. Blok,Leid er :Th. Suijkerbuyk. 
Samenkomst:G.- uur Melis Stokelaan hoek Troel-
strakade. · ' ·•· ....... c. · 

DUNO-toernocii 'voor aan A- en B-klasse elftal 
4 juni 
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0 PST ELL INGEN:. 

Lens· A: C :Verv1;1art, F .Straathof, J .Welling, F ,de Winter, .. 
G. IJ se brand s, R.~ykelhof; H ;Crama, N. v .Nièl, R. 
Brandenourg,A.Kortékaas;J, v. Dissel,~:F ,d·e -_ 
Groot ,f, .Du:ym, J. v.d .Zalm,Leider:Dhr. P ,Epskamp. 

Lens B: W .Kouwenhoven, n. Jacobson, A. Jèheè, J ,Holt, H ,Eg
berts, B, v. d, Sprong ,B .Epskamp, Th, Janssen, J ,Kaan
dorp, H ,Westhof, C, v, Velzen ,Res. :H ,Overbe ek,M, v. 
Veén.Leider:Dhr.A,Blok. 

Aànvang: 1,30 uur. Samenkomst voor beide elftallen: 
1 .- uur Thoroeckelaan hk.Haagweg. Net wedstrijdprogram
ma is nog niet bekend, 

PROGRfJIL',\A ZON!lAG 5 JUNI 19 66. 
ep zöndäg 5 juni ·spelen we ons eigen C-klasse toernooi. 
Er zijn drie afdelingen geformeerd.,_ v_oor elke· afdeling 
is een eerste en tweede prijs de inzet. De-wedstrijden 
duren 2x 15 minuten, indien meerçlere elftallen gelijk 
eindigen oeslist het doelgemiddelde; •is dit ook gelijk, 
dan worden drie strafschoppen genomen door drie verschil
lende spelers. 
Het programma: 
f,fdeling 1 Veld 1 • 
12,- u.Lens 1-G.S.V.1 
12;35u.Lisse 1-Quick 1 
13,05u.W'kwartier 1-Lens 1 
13:40u.G.S,V,1-Lïsse 1 
14;15u;Quick 1~w•kwartier 1 
14;45u,Lens 1-Lisse 1 
15;2ou.G.S.V.1-Quick 1 
15.55u;L'ï'sse· "2-W'kwartier 1 
16;25u,Quick 1-Lens 1 
17,- u,W'kwartier 1-,-G.S.V.1 

Afdeling II Veld 2. _ 
W I kwartier 2-Celeritas 1 
A.D.S.1 - R,V.C,1 
Lens 2-W'kwartier 2 
Celeritas 1-A.D.S.1 
R.V.C.1-Lens 2 
W1kwartier 2-A.D,S. 1 
Celeritas 1-R.V.C.1 

.. --A ,D .• S .1-Lens 2 
R.V.C.1-W'kwartier g 
Lens 2-Celeritas 1 

1fdel±~g III Veld 3. 
12;- u.Lens 3-A.D.S,2 14;45u,Lens 3-Lisse 2 
12;35u,Lisse 2-Spoorwijk 1 15,20u,A.D.S.2-Spoorwijk 1 
13;05u.V.C.S.1-Lens_3 15,55u:Lisse 2-V;C,S,t' 
13:40u;J\.,D,S.2-Lisse 2 16;25u;Spoórwijk 1-Lens 3 
14.15u,Spoorwijk 1:..v~G.S.1 17.- u.V.G.S.1-,î...D.S.2 

0 PST ELL INGEN: 

1 

Lens .10 (afd.1): B,v.d.Lans,A.Tinnenbroek~P .• de Vries,L.de 
Jongh,G.Bruinsma,L,Huis,F.v.Baggum,H.v.Hulst,T, 
Hoek,H .Egge re ,L. v ,d. Velde ,Res& :E .v .• Bronckhorst. · 
Leider:Dhr,P,Huis. · -- · 
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Lngezonden mededeling). 

GUN UZELF EN UW AUTO EEN VERTROUWD ADRES 
"kombinatie M,Suykerbuyk en C.Nieuwenhuizen biedt LenS-le
,n belangrijke voordelen bij de aankoop van 

-nieuwe en gebruikte automobielen 
-banden en accu's · 
-onderdelen en accessoires. 

)k reparaties en schade-herstellingen aan Uw auto zijn bij 
1s in goede handen. 
?ECIALE Al,NBIEDING voor Vl,DER;)AG ( 19 juni) : 16-delig gereed
:hanset ;f 29 0 .Adres :Stri 'p 1 Ri · swi "k en Lens Klub ebouw. 
ens 11 afd. 2 : P .de Haan, L ,Egbert s, P. Heerema, C. Schrover, R. 

Hoefnagel,F,Raaff,G.v.d.Velde,F.Cobben,T.Resodihardjo, 
J,Disseldorp,H.Lieffering.Res. :H.de Jong,Leider:Dhr. 
A. v .Gastel;•·· · . · 

ens 12(afd.3): P.Miltenburg,P.Hop,A,Bouèhier,B,de Vries,P. 
Mander-s,J,v.d,Heyden,C.Schalbróek,A,v.d.Ley,G.Vervaart, 

.Vredeveld;R,.Peters.Res. :H,v.Berlo,P,v.Doeveren.Leider:Dhr • 
• ~.tl.Velde, Voor alle spelers kleedlokaal: gebouw II lok.6 •• 
ij onverhoopt slechte weersomstandigheden kan worden gein
ormeerd naar het al dan niet doorgaan van het toernooi zon
agochtend tussen 9.30 en 10.- u.onder no,339900(bij geen 
ehoor 66,13.14). · 
UPILLEN.:.PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PU?ILLEN==----
öor-zätëràäg-4-Jüiii-stään-öp-nët-prögräiiimä-nët-Lëns:püpiI=
entoernooi en het R.V.Ç.pupillen-toernooi, 
ens-pupillentoernooi. Voor cli t .toernooi geldt hetzelfde re
lement als voor het C-klasse toernooi,alleen duren hier de 
edstrijden 2x 10 minuten.Het programma: 
fd.1.Veld 1. Afd,II Veld 2. · 
3,1.5 u.VUC 1-Quick 1 H.V.V.1-Lens 2 
3.40 u.R.V.C.1-Lens 1. Roodenburg 2-W'kwartier 1 
4,-- u.Roodenburg 1-VUC 1 VIOS 1-l;l.V.V.1 
4.25 u.Quick 1-R.V.C.1 Lens 2-Roodenburg 2 
4,50 u.Lens 1-Roodenburg 1 W'kwartier 1-VIOS 1 
,5.10 u,VUC 1-R.V.C,i H.V.V.1-Roodenburg 2 
,5.35 u,Quick 1-Lens 1 Lens 2-W'kwartier 1 
6.-- u,R,V.C.1-Roodenburg 1 Roodenburg 2-VIOS 1 
6.20 u.Lens 1-VUC 1 W'kwartier 1-H·.V.V.1 
6.45 u,Roodenbur-g 1-Quick 1 VIOS 1-Lens 2 
.fd.III veld 3. 
3.1.5 u.B.M,T.1-R.V,C,2 
3,40 u,Lens 3-den Hoorn 1 
4.-- u.Voorburg 1-B.M.T.1 

15.10 
15. 3.5 
16 --•-t, 

u.B .M.T .1-Lens 3 
u.R.V~C .2-den'Hoorn 1 
u,Leo.s 3-Voorburg 1 



. .:. 3 8 3.:. 
14;2.5u;R.V,C.2-Lens 3 16;~ou;den Hoorn 1-BMT 1 ; 
14 • .5(.u,den Hoorn 1-Voorburg 1 16.4.5u. \f öorburg:"1-R,V ,C .,2 
DE OPSTELLINGEN: Lens P1 :G, Trollllllelen,:f; Disseld9rp, Th;-v', 
Rijn,L,Cazandèr,M.Bloks,A.Jungs~nläget,P.};rheè~en,R,4e ·· · 
W9lf, Th,Bóo.'!ls '. ~ •. Kl~in · ~retele~, J ;v; Rij9. . es. :'l'• \têsodiJ:iardjo, 
Léns P2:F,Teun1ssen,L.v,d,Meer~H.v,Darn~Le1 er:Dht,W,Stapel, 
~.Wouters,P.Heynen,J.v,d,End1;tt,P~çh~er,A,qe·wi\'J. er,H,R~mmel-. 
zwaan,G,Colpa,R,Kooke.Res,:C1Blom.Le1der:Dhr,G.Kempermart. 
Lèns. P3 :B ,de Haas, H, Janmaat, p. v .d;$teén, C ,Abspo~l; R. v .do Horst, 
F. Véeren ,A ,Baveri, J ;Hel venste~rn. Th. y ,d ,Aarqweg,j~ v ,d .fü~rdweg, 
G,v,Ardenne.Res, :J,Meyers,Leider:Dhr,G.v.di·Ste n, , , . 
Voór deze 3 elftallen als kleedgeb,Geb 1II _ok. ,Alle spelers 
1/IOeten uit,er1ijk 1 · u,aanwezig zijn, yoor tei:-rë:i-riafkeuring ziel 
R,V ,C,..ctolà)rnooi: · · · , : . . : ; : , . ' .. • 
Voor het R.V .C,tóernooi,waar WE: záterd,àg lllet drî~ pup~elftalle 
aari deelnemen, is het programm~: 1 3. 30U:,G .D ... f3~ -:-Lens · , , . 
14;-- Duindorp-R. V ,C, pit ~rogramma geldt ;foor alle. 3_ de gr_oe1 
14; 30 Lens -R, V ,'C. Reglement: -De wec:lstr'.duren . 2x1 O min zonè 
1.5;-- G.n.s·.-nuiridorp rust.-W~nnaa,rfi van het toerri .. is de ver,; 
1.5,30 Duindorp-Lens . in de 3 'groepen totaal de meeste pnt,bet 
16,-'- R.V.C.-G.D,S, · Bij gel,i,!indigen worden door 3 vei;-schi"j_j 
! . . spelers yan de ip groep 1 uitkomende E\1J 
len 3 strafschoppen genomen. OPSTELLINGEl'J: , · . . · • , . 
Léns P Korhb .A :A. Castenrhiller, E.Macco, C ,Lustenhouwe·r, B ,Hoei fnage 
W,;v ;.d ,Ham, G.Wil~èm. se, R,Meersho~k ,R.MïçklJ-,E ,Hoefntgel I P. v. Wi~k, 
E, v, Deelen .Res, :F·.Snoeyers, F ,Wçiuters.Leider :Dhr. .Smit. · . 
Léns P Konb :1i:J .Boin,M,Delsasso, A,Borst, FI .$wanèn urg,.J{,Str01ve1 
!t,Goedhuys, P. Verschoor ,R .St:raatman,R, y ,d ,Si;een, \'{,Asselman, P ,dE 
Wolf .Res. :,l ,Kouwenhoven, J. v ,Rolrnûm;Leider :l;lr. ThE)oticuè. · ,· J. 
Lens P Komb.C:F;v:OsÉM.~ánssen 1R.v,d,toos,F.Stérfen,f,Wilmeri 
q ,Ernst, P ~Bérkelaar, • Ver. schoor; J ,dé Hilster1 ~• " .• Ma i~, R,d_e y1 
ge, Re. s, :C.v,Bergen. He]'.leg©Uwen,E.v,d,!{oeven WiJsard. eia.er:[!h. r, 
G.Ha!Ieen,Samenkomst voor alle:3 elft~:12,4.5 u,Hi1mge o aan/hk. 
Loevlà)steinlaan. Informeren (ook voor Lens-toern;·1 i')á&r· evt.a.J'~ 
keur:j.ng zaterdagochtend tussen:11 en 11,30 çmder_nó,66.1}.14 · 
(klubgeb~uw) .AFSCH IJVINGEN JUNIOREN - _N PUPI LEN:. Uitslu~tend· 
{roor vri Jdagavon ; 30 "uur i J · , • van as e t Tomatenstraat 
i 66 (tel.alleen vrijdagavond tu~sen 6.30 en ,30 uur). · . · 
' ' . 

NIET-OPKOMEN: Wegens ~erhaald niet-opkomen wordt R,Frits.niet 
meer ·opgesteld.Wegens niet opkomen krijgen H, 

Rothkrans en J,Blok ·twee ré~ervebeurten. Wegens te laat af
schri,jven krijgen C ,Blom,B,Ravestein,A,Dtj.ym en P.v.Doevi:,ren 
éên reservebeurt,. 

--o-o-o-o-o-o-o-o-o-' ~ . .. . ' 

' .. : ~- ... :; ... . : ... 



DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R.K,V.V."Lenig en Snel" 

Redaktie: G,Halleen,F.v,Dijk en C,Nieuwenhuizen. 

Korresp,; G,Halleen,Amandelstraat t03, tel.36.11.60. 

~==========================-=====================-======== 
39ste Jaargang No,40 8 juni 1966 

=--=-=-=-=-=-=-=========-=======================--======== 
LENS' ZAKii.GENDA. 

Wo: 8 jun: Pupillentraining; Lens - TEB 

Do: 9 jun: Geen training. 
Vr: 10 jun: Seniorentraining, . . 

Za: 11 jun: Jun: Lens B-klasee toernooi; Pup: 

Zo: 12 jun: Sen: Jun: Lens B-klasse toernooi 
Bisschopsbekertoernooi, 
toernooi. 

· Ma: 13 jun: Klubavond, C-klasse. 

O.D.B.-toer
(nooi 

O.D.B.-

Di: 14 jun: Vergadering Bestuur en Kommissies; Geen 

J. · (training. 

f· Wo: .13 jul: Aigemene Jaarvergadering. 
~- --=---= --=---=-=-==::::-===--- --------= -- -= -=- ----=--- ------- --~ 

.: AGENDA-TOE!iNOOI-AGENDA-TOEHNOOJ-'AGENDJ\-TOERNOOI-AGENDA 

=====================·=======================·============ 
11 'jun: 

12 jun: 

18 jun: 
25 jun: 

LenS-toemooi voor junioren 7·en B. 
ODB..:toern6oi voor 2 pupillen-elftallen. 
LenS-toemoöi voor junioren 5 en 6. · 

ODB-toernooi voor 1 A-, 1 B- en 1 C-elftal, 

·Bisschópsbeker-toernooi in Berkel-Roodenrijs. 

OSC-toerriooi voor pupillen 3 en 5 •. , .. 
Den Hoorn-toernooi voor 1 B-klasse· elftal. 

====-=========-===-====--=-------=-===-==-=====----------
Beter é~n Bal in de hand, ' •· 

·i: J;lan 10 in het net: , . (keepers' latijn) 

------------------------------------------------------- .. -

• STORING: Door een defekt aan onze stencil-machine was de 

uitvoering van de· vorige Lensrevue 'minder gaaf 

dan de bedoeling was. Bovendien heeft een groot 

gedeelte van 11wi jk 1 4" in het geheel geen Lens

revue ontvangen. Hiervoor onze verontschuldi-

gingen, · 

--------------.-- .----------------------------------------
T E L E - ·L E N'S. 

Ons vraag-en-antwoord-spelletje wor~t . 

deze wéek afgesloten. Slachtoffer is ditmaal· Cor Nieuwen

huizen, wij vragen hem: 
Er zijn gedurende het afgelopen seizoen meer mensen be-



-. :) ) s .. 
··~·,1 .,~,---i,.a'cn c .. "'1 1.~--~-,,(in Pun·,,t,e (0~1, bestu11·~s--fPr+:·i·e·1 .i. \.~_,_.__ .,:i'·· J\..._-~,. -... l. Ut~}'~-C...-• .., - ... - V 1,. •<l- ""'- ,..J,.u I 

l" .i. t td o::;l e;_,,:n dc'D voo.chc c.:1. Hoe ve,:·klaar jij dat? 
Cor: Hr2t, :ie;::,V,mr heeft ~ic;h voorheen teveel be,;ig r-1,,,/:cn 

ho'ëi·.lei', met de be.stunrsleden zelf en ,-reinig-gelegen- · 
hGici. r:ol'!.r: ... d zich ten volle te bemoe~en m3t de Yoreniging" 
De.a:t"ln cchijnt de laatste tijd verbetering te zijn e;e
l;:01,;;:,,1; r.1013elijk heeft dit het bestuur dichter bij de le
dei1 g•Jèracht; waardoo1· rje ·leden dichter bij het be stuur 
,.,..: ··,n f'.,...·,.,.... ... ,f}n 
.J.1.V~ ~.>•_;, Vl••~ G ' 

Guj_du: Zou je van dat lao..tste e_en. voqrb~e~d klh'1.ncn geven? 
Co::--:. Il.et bc.st....,:ur j_s crin geslua·gd e911"begin. te ,:iE..2-c~n met_ 

, 1·1,-•t C""''''"'' .,.~,,- •·~n van u'e i- 1-1 6 ~ · .. c-,·n11ic ir,rr~n .;~ 1··c·nS · ,__ ,~C\. •• -.;: .• l~,,u1:...Lv.... .. Jîvl:: V~•~-'--~f"r~•Ët'v -1-~.' . -.-. _.; 

n"Jl,l ;j°c junic;:·cn en de G8nio:ren~ 
Frans~ Eeef·i., dit ,Ja:i. r.et bestuu~ dich"i::;er bij de lerl.e!.1 

gebracht? • 
Cor. Ik ben ervan overtuigd, dat dît de2l, v0.n lY,t be-

stuursbeleid verschillende lede:1 e:;_•toe gebracht 
heeft zich kandidaat te ptellen ·voor een fu:1kt::.e in de 
vereniging" 

O-O-D-0-0-0-0 . 
Moet Lens gezien worden als een voetb2lvereniging of 
als een gezelligheids-vereniging? . , 
Cor: Het uiteindelijke doel is gezellio·heid. Dit doel 

kan slechts. bereikt worden door het leveren van 
prestaties·. 

Frans: Dus··kan ik beter mijn lidmaatschap opzeggen,wah
neer er eeen prestaties zijn en dientengévolge · 
(volgens jou) ook geen gezelligheid is? 

Cor: Ik zeg mijn lidmaatschap op, wanneer ik het in LenS 
niet meer gezellig vind. 

Guido: Waarom ben.je dan nog niet weg? 
Cor: Omdat er prestaties zijn en gezelligheid, is. 
Frans: Noem eens een paar prestaties? 
Cor: De prestaties van LertS 2,3,4,5,6,7,8 en 9" (sen·.); 

verder van alle junioren en ·pupillen elftallen. 
Guido: Jij maakt kennelijk onderscheid tussen presta-

ties en resultaten? · 
Cor: Ja, het elftal, waarin ik tracht te voetballen, 

heeft wat betreft de stand op de ranglijst geen 
best seizoen achter de rug, maar we hebben ons. best ge:..···: 
daan en dus de prestatie geleverd, waar i'kë- op -d-crer •.... ·.: 
Frans:.· Het eerste elftal heeft volgens jou nauwelijks 

". prestaties geleverd; heeft dat ,~een grote invloed 
op de sfeer in de vereniging? 
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Cor: De niet-spelers en het bestuur zullen inderdaad hun· 

aandeel in het .plezier van de verenigtl)g vnl. uit de 

prestaties van ret eerste elftal moèten halen. Dëze lèdëri 

zullen dan ook een minder prettig seizoen achter de rug 

hebben. 
Guido: Het eerste komt er bij jou niet best af • · •. ? ,_ -. . :, .... . 

Cor: Als team heeft het gefaald, maar ik zal de laatste 

zijn hiervoor alle elf spelers aansprakelijk·te stel

len. Jammer genoeg-zijn enkele spelers erin geslaagd hun 

stempel op de prestaties van het hele elftal te drukke!;), 

Frans: Hoe denk je dat dit in de toekomst voorkomen kah 

w~den? . 
Cor: Er moet worden getracht de spelers ervan te .door-._. __ 

dringen, dat zij de morele plicht, hebben hun plaat-s 

in het elftal waar te maken, Ook de leiding speelt hier

bij een grote rol. 
Guido: Heeft de training daar ook iets niee te maken? 

Cor: Een heleboel; een speler, die meent in een hoger elf

. tal thuis te horen, is moreel verplicht regelmatig 

te trainen. 
Frans: Hoe moet worden gereageerd op een speler, die door 

· omstandighede~ niet regelmatig kan trainen en toch. 

een goede wedstrijd speelt? 

Cor: Zijn voetbal-capaciteiten mogen weliswaar voldoende 

zijn, maar:l:).e½ gevaar, dat de onderlinge verhouding 

in !:).et elftal hieronder te lijden heeft, weegt m.i. zo _ 

zwaar, dat deze speler betèr niet·kan worden opgesteld. 

===----------------=--------------------------------------. 
0 F F IC IE EL. 

Vergadering Bestû.ur en Kommis sies-, _ .... 

Dinsdag 14 juni a.s. wordt in ons klubgebouw de gekombi-' · 

neerde Bestuurs- en Kommissie-Vergadering gehouden. flLI.E 

kommissie-leden worden verzocht deze·avond vrij te houden. 

Bun aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. 

Aanvang 20.00 uur. 

Jaarverslagen, _ _ ___ _ 

De diverse kommissie-sekretarissen worden verzocht hun 

jaarverslagen vóór 15 juni a.s. te doen toekomen aan de 

2e Sekretaris Dhr.R.Blok, Noordweg 101, Wateringen. Daar 

de ,'.lgemene Vergadering is vastgesteld in de eerste helft 

van juli,.moeten de jaarverslagen eind juni•worden verzon

den. Wij rekenen op_ Uw medewerking •. ' 
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Algemene Vergadering. 
Reeds nu w±jzen wij alle senior-leden op de datum van de 
Algemene Vergac).ering: 13 juli, 
In·BallOtàge: 
No, 88/1 J ,W.Mulder 4- 6-53 de Gaarde 291 

89/1 M;A.Maus 9- 8-54 Dedemsvaartweg 432 
90/1 "F ,Palstra -21- 5-57 Tuinzijde 101 
91/1 1\.A,Maus ·16-12-55 Dedemsvaartweg t!-32 
92/1 G,F.van Gessel '10- 6-57 Zonneoord 13 
93/1 B.M.F .B.uiterman 4- 5-56 Lijsterbesstraat 14 

Nieuwe Donateurs(trices): -
Mej;M,Kuypers Thomsonlaan 3 (kamer 16) 
Dhr.Roodbol Apeldoornselaan-196 
Uitslagen 5 juni 1966, 
Progress 1 - Lens 1 2-1 
Paraat 2 - Lens 2 2-1 
======================--================================ 
SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN -SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN 
============================~=======·=================== 
Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor de bijzondere 
wedstrijd van woensdagavond, 8 juni a.s. Er wordt ge
speeld tegen T.E.B. door een Lens-kombinatie, Uit de op
stelling van de Lens-kombinatie blijkt wel, ·dat dit een 
bijzondere wedstrijd moet zijn. D.eze is n.l.: 
R;de Waart, W.Venderbos, W,Hansen; B.Steyn, M.v.Zilfhout, 
P;Burghouwt, G.Looyestein,G.Jehee,G,Halleen,R..Wachman, 
W, Burghouwt • · 
Reserves: F.Wubben,H.Dietz,G,Verhàar. 
Scheidsrechter: Dhr.L.Janssen. Aanvang 7 uur. 
De wedstrijd van Lens 5·(kàmpioenselftal) tegen A 1 is 
voorlopig uitgesteld, i;v,m, de tweede ronde van het _ 
Bis schopsbeke r-toernooi van J, 1 , te spelen op zondag a.s. 
in Berkel-Roodenrijs. ·· 
==========--==-====================--==-·================= 

VARI1;. 
- Mevr,J.C.M. Jungschläger-Kerkhof dankt Lens voor het be

toonde medeleven bij het overlijden van haar echtgenoot, 
de heer L. J .A. Jungschläger. · 

- In de Haagsche Courant troffen wij een.artikel aan,dat 
wij onverkort laten volgen: · 
Kruip door, sluip door. Tijdens de voetbalwedstrijd Le
nig en Snel - Hoek van Hollant op 3 april j .1. schijnt 
men het spelletje "Kruip door, sluip door" te hebben gê-
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spe eld ! Onder de officiële mededelingen van .cie,.-K .N....vj3,.:.: : ... lezen wij immers; dat· een spel"er van· è·erstgenoemde vereni- . ging voor twee. wedstrijden, waarvan één ·voorwaardelijk," ' met een proeftijd van een jaar;• is geschorst·,· .. _ . .' ... Reden: wangedrag,. door onnodig op· onvoàrziëhtigè wtjze· over · een op de grond liggende tegenspeler -te; kruipen., .• , ••· - Op· zondag 1'2 juni is he.t 25 jaar geleden, ·- dat er een Lens-huwelijk.werd gesloten. De'heer en mevr.C.van Egmond, oucle~s van· onze spelers Ton en CE?es i. v~~ren dit feest. V Receptie van 15.00· . .,-',-1'?,·00 uur; Roggeka:mîf-382. Onze 'hartelijke gel'ukwehsep; · ----· · · /" ······ ========~==~===··====· '=~··-== ·========= ·=================== JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOHEN-JUNIOHEN-JUNIOiIBl'/-JUNIOHEN: =--==-----==----=-==-=-===-- ·d"== •' •--- ... _ .. == ··=··-~ .. -- :_· -··· -- ·· __ --Attentie il- en B~klassers. · .. . . . . .. In de laatste weekeinden zijn wij zee:r onaangenaam verrast door het grote aantal afschrijvingen, in llet bi-j'zonder . bij d~ lagere ,\- en B-elftallen. · Zo ze·er ze_lfs, dat wij er spijt van hadden ook voor· ·deze elftallen voor toernooien . te hebben inge·schreven, Zaterdag en zondag is er' voor de [;-kla;sse, maar vooral voor de B-klasse een heel druk programma, zodat wij veel spelers. voor beide da_gen hebben noeten opstell'Cl,,. Wij rekenen erop ditmaal van onnodige ( en te lat~_!)· af'schrijvinge·n versc!ioond te blijven. 

~i,TERDAG LENS. B-KLASSE-TOERNOOI. . ... voor Lens 7_ en 8 is er zaterdag- een Lens-toernooi. Het Jrogrannna : · · · · · Teld 1. Veld 2. -·· 
:;-- u, Lens ?-Blauw Zwart 1.15 u.Lens 8-Blauw Zwart ?.50 u. o.s.C.-Lèns 7 2.-- u.S.E,P. - Lens 8 · ·· r.--µ. Westlandia - Lens 7 3.10 u.Lens 8-0.S.C. f.45 u. Lens 7-H;J•l.S,H. 4.20 u.Westlandia - .Lens 2. 

Oi'STELL.INGENr 
,ens 7: R, v. Berlo, G, Dui vèsteyn,Th. Janssen, B .Lustenhouwer, 

... 

11. v .Essen, ;ï .BilderbeeR, R. v. Wassem, B. Hoogeveen, H. . Stevens,G.de Hoogd,C.Grimbergen.Res. :P,de. Vries(2x). Leider: Dhr.A.Blok,Sariienkomst:1 .30 u.pp ons veld. ,ens .8: C .Groen, R. Jacobson, A. Jehè e, H.Egberts, P .r{anders, H. Overbeek,G.Stevens,B.Epskamp,H.Westhof,J,Kaandorp, J. Verbarendse ,Res. :J .Blok.Leider :Dhr.? ,Epskamp.: . Samenkomst:,. 12~ uur op ons veld. · ·· · · De wedstrijden duren 2xJO minuten. . Bij ·gelijk eindigen beslist llet doelgemiddelde. 
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LENS 11 N,\ f,R NAG. . 
Met Lens 11 gaan we zaterdag naar Breda 

om daar een vriendschappelijke.w1:;dstrijd te spelen tegen 
N;f,.C.~ We hopen, dat ons elftal het er daar net zo goed 

vanaf,zal brengen als Lens 5 bij ·de Baronie. 
De opstelling:· . ,, P.de Haan,L.Egberts,F.-Raaff,C.Schrover,1c. 

Hoefnagel,H,de Jöng,G.v.d.Velde,F.Cobben, 
T. Rescdihardjo, J. Dis seldorp; L .-v ;d. Velde. 
Res. :H ,E.ieffering. Leid er :Dhr ,;\, v .Gastel. 
Samenkomst:12,45 uur ingang Lens-terrein. 
We zijn niet voor 7.- uur weer terug. 

ZOlVDf,G: 2e Ronde Bisschopsbeker. 

Ons eerste juniorenelftal is doorgeäröngen tot de tweede 
ronde van het toernooi .om de Bisschopsbeker, een toernooi, 
waar Lens,voorzover wij weten, nog no.oit veel heeft ge
presteerd. Het wordt dan ook tijd,-dat daarin iets veran
dert; Het toernooi worçlt gespeeld in Berkel. We nemen aan, 
dat ons elftal voldoende gemotoriseerd is om daar per brom-
mer heen te kunnen gaan. · , -
De opstelling: · · J - · p s h c R.Bruggemans, ;Groothuizen, , c outen, .v. 

Egmond,D,v,d.Steen,Th,Brochard,l.Limbeek,H. 
Brandenburg,F,de Zwart,D.Brandenburg,J. 
He ins. Res. :H. T othkrans ,l". v. Veen. Leider:···· 
Dhr.,l.v.Gastel,Samenkomst: 10,45 u,ingang 
Lensterrein. 
Het programma is nog niet bekend. 

ZOND.O.G LENS-B-KLASSE-TOE"F.NOOI. 
Lens 5 en 6 spelen zondag in het Lens-B-klasse toernooi. 
Het programma: 
Veld 1 : 
12;- uur DONK~ Lens 5 
1;40 uur Lens 5-Blau/Weiss 
3;20 uur Lens 5-Qiück · 
5. - uur Spartaan-Lens 5 · . -

Veld, 2: 
12; 35 u.Lens 6-Spartaan· 
1.40 u.DONK - Lens 6 
2.45 u.Quick - Lens 6 
3,55 u,Lens 6-Blau/Wei~s 

Zoals uit het programma blijkt, neemt ook een Duit se vër- · 
eniging, nl. Blau/Weiss.uit Wulfe11 aan dit toernooi deel, 
De opstellingen: · · ... 
Lens 5: 1,,r.Kouwenhoven,J .Colpa,R.Fortman,D.Holt ,R.v,d.Mull-, 

H :Verheugd, Il ,Hop, P ,dé Jongh, E.Bakkers, J.·. Janssen, · 
W ,Keetman, Leid er :Dhr. J .Bar sboom. 
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Lens 6 :· Ii.;y ,Berlo, J. Schouw, P. v.d. ttar, Th.Hoefnagel, T .Heer-

s chop, H. Overbeek, K.v .Velzen, J. Webbers, J ;de J ongh, J ~ 

Fret z, H.Bi jstervèld; Leider :Dhr ;C. v .d .Beek. - -----· ... 

. Reserves: R.v.Wassem,Th.Janssen, 
pe spelers van beide elftallen worden om 11.30 uur op 

óns veld verwacht. · 
- De wedstrijden dureri 2x 15 minuten. 
- Bij gelijk eindigen beslist het doelgemiddelde. 

-o-o-0-0-0-o-o- -,. 

ZONDitG O.D.B.-TOERNOOI:. voor Lens 2, Lens B-komb.en Lens 10, 

Speci~al ons 2e en de B-kombinatie wacht zonqag een zwaar 

programma: zij zullen eerste·elftallen tegenover zich vin
den. '· ... · . 
De opstèl1i11gen: 
Lens 2: G.Cral!B,R,de Groot,J.Welling,N.Koot,J,Cobben,F.v. 

Boheemen, F ,Straathof, H. Crama, R.Brandenburg,;, .Kor

tekaas ,R.Eykelhof. Res. :C. Vervaart, G. v.d. Togt, il. 
Duym.Leider:Dhr.P.Epskamp.Samenkomst: 9,30 uur • 

Haagweg hoek Thórbeckelaan. · 

Lens B-komb. : B. v ,d .Lans, G .Iiuyvestein, B. Kool ,B ,Lustenhouwer, 
il. v .Essen; H .Egbert s ,B. Hoogeveen, H. Stevens, -
G.de Hoogd,E.v.Bronckhorst,C,Grimbcrgen.Iles.: 

C. Schalbroek, ,\. v / d Ley. Samenkomst : 9. 30 uur 
Haagweg hoek Thoruc<.:kelaan. 

Lens 10: P.oe H:um,,\.'l'i1111e11Lroek,P.de Vries,L.de Jongh,G. 
Bruinsma,L.Huis,F.v.Baggum,H,v,Hulst;H.Eggers,T~ 

Hoek, L, v.d. Velde. Res. :G. Vredeveld ,G -~Vervaart. 
Leider :Dhr: -'-:-Huis. Samenkomst.: 1 o, 20. uur Hengelo-
laan hoek Leywèg. · · 

- De. wedstri jdèn duren 2x 15 minuten. _ .. -
- Bij gelijk eindigen be slist he.t dq_elgemiddelde, 
Het proo-ramma : . . •. · 

Veld 1 (Lens 2): Veld 2 (Lens B-komb.): 

10,- u, Valkeniers - Lens 10."- u.Lens - Scheveningen 

11:45 u. Lens-Scheveningen 11.10 u.Valkeniers - Lens 

2;-. u, Lens -0,D,B. 12 • .5.5 u,Lens - O.D.B. 

3,45. u. Lens - Zwervers 3., 10 u,Lens - Zwervers 

Veld 3 (Lens 1e): 
11 , 1 O u, Lens ;.. Scheveningen 
12,20 u. Valkeniers - Lens 

2,35 u. Lens - Zwervers 
3,45 u. O.D.B. - Lens 

==-==========================-=--=-----==-----=-----=-----
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PUPILLEN/PUPILLEN/Pl[PI~LEN/PUPILJ;,EN/PUP:{:LLEN/PUI;II,,LEN ======:::::.===. ===== .. -=· .====== -====.J.======= .:-:: . =::::::; .• ,...:::: .====. V'Oor P 1 en ·3 is er zatèrdag het ··o.D.B.-'toernóoi. De opstellingen: • · · . . . . . . . Lens P 1: G.Trommelèn,F.Dissèldorp,Th:v.'Rijn,'l';HeJ•h·en, C .Bl·oks, C. ~tapel, P. yerheesenR~·_Klein ~ret~ler, Th,Booms,A.Jungschlager,J.v. iJn.Res •. H.Rimmelzwaan, li. de "Winter~ Leider :Dhr. W .Stapel. · . Samenkomst:12.20 uur LeY'-'[~g hoék Haagweg (vóór het 1 e stoplicht op de Leyw:eg). Lens P. 3: B .dé Haas ;,Ir.v ,d ,Meer, P. v. d:Steen, C .Absp0Eil0;·R:··; v.d.Horst,F.Véeren,B.Raven,J.Helvensteyn,Th.v. d ,Jl.ardweg, G. v. :,rdenne, C. v .d .t,ardweg. Res; :C. Blom, F. Teunis sen, H. v ;Dam. Leid er :Dhr. G. v.d. , Steen. Samenkomst : 12. 20 uur Leyw,eg hoëk Jfé.agweg'; " ·Het•programma: _ · · ···· Vëld 1 "{Lens P 1): ·.. Veld 2 (Lens P3): 1 ;-- u.Lens :.. Scheveningen ' 1:40 u. Lens-Schèveningen 1 ;4'0 u;O.D.D•, - Lens-· 2;20 u. O.D-.-B. c.. Lens 2;40 u.Lens -Valkeniers 3;20 u. Lens - Zwervers . 3,4:0 u.Lens -'Zwer'vers: 4.-- u. Valkeniers - Lens 
- De_wedstrijd~n (_luren 2x ?½ minuut. - Bij. gelijk eindigen beslist het doelgemiddelde. -o-o-o-o-o-0-0-0- 0-0-0-0-0-0- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ATTENTIE, JUNIQREN EN PUPILLEN ! 
AFSCHRIJVINGEN: vri jdagaYónd tussen 6. 30 ',en.?. 30 uur .· 'aan dhr.Y.Gastdl, tel.33,99.00. Veldafkeurinp:( zaterdag kan na 11.- uur telefonisch worden geïnformeerd, of de wedstrijden doorgaan onder nummer 66.13.14. Zondag kan voor O.D.B ,-·toernooi en Bisschopsbeker-toernooi tussen 9 .- en 9 ,30 uur worden geïnformeerd öhdè'r nummer 33;99;.00 {b.g,g. 66.13.1,:.) en voor het Lens-toernooi vanaf 11 • -- end er nummer· 66. 1 3. 1 4. Training; · . . Wegens geringe belangstelling wordt ge trainingsgelegenheid op dinsdag- en donderdagavonq voor B-en A-klassers opgeheven, Op maandagavond kunnen- a1cle-C-klassers en bovendien ·de. spelers van P 1 en 2, die. volgend jaar junior zijn,op ·ons veld terecht. · 

KAMP. In de B-klasse-week (24-31 juli) is nog plaats voor- cié;-i deelnemer. In de C-klasse-week ( 1 ?-24 

' 
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juli) wil Peter Heerema zijn plaats aan een ander over
doen. Gegadigden kunnen zich opgeven bij dhr.A.v .Ga.stel. 

-o-o-o-o-o-o-o-o.-
PJ,SFOTO I S. 

Reeds tweemaal vestigden wij er de aandá"cht op, 
dat een aantal junioren en pupillen pasfoto's moet inle
veren vóór 10 juni. Omdav de vorige Lensrevue, waarin de 
tweede· aanmaning voorkwam, bij_ een zeer groot aantal le
den niet is aangekomen, herhalen wij nog eenmaal de na-
me1:: l',. v .d .[,ar, P. le Brun, J. v. d .Burgt, J .Colpa, P .Demeyer, 
W. v. tl.Ham, T. Janssen, J,. v .Kleef ,A.Kleywegt ,W. v. d.Lans, G. 
Lelieveld,J.Lelieveld,A.Reesink,J,Schilder,H.Schutte,J. 
Schutte,J.Slabbers,G.Willemse,H.de Zwart. 
Wij geven deze jongens nog tot en met zaterdag de gele
genheid ons (twee) foto's te bezorgen. Degenen, van wie 
de foto I s dan nog niet zi,jn ontvangen, worden niet meer· 
opgesteld voor toernooien en vriendschappelijke wedstrij
den ·en niet meer verwacht op woensdagmiddag en de sport-' 
dag, terwijl zij in september niet van een vaste plaats 
in ~en elftal verzekerd zijn. 

-o-o-o-o-0-0-0-o
Het Lens Pupillentoernooi, 

dat zaterdag onder ideale weers
omstandigheden werd:.gespeeld, is erg prettig verlopen, 
hoewel de prestaties van onze eigen elftallen beneden de 
verwachtingen bleven. 

Ons derde elftal behaalde de . eer
ste prijs en dat hadden we eerlijk gezegd van dit leuke 
team al verwacht •. Er werd flink voor gewerkt. 

· In poule 1 eindigde het elftal 
van vue met 4 overwinningen als eerste, terwijl de aan
voerder van Roodertburg de beker voor de tweede plaats in 
ontvangst mocht nemen. Onze eerste eindigde zèer teleur
stellend op de voorlaatste plaats. 

In poule 2 werd Vios eerste en 
H.V.V. tweede. Ons tweede pupillenelftal eindigde met 
slechts één punt als laatste. Een beetje meer strijdlust 
hadden wij zeker van dit elftal verwacht. 

In poule 3 bereikte ons derde 
elftal dus de eerste plaats en liet alle eerste elftallen 
van onze gasten achter zich. Tweede werd het elftal van 
Voorburg. 

De prijzen werden zeer bekwaam 
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uitgereikt door de heer P,Juffermans, die voor iedere 
aanvoerder een persoonlijk woordje wist te vinden. 

-o-o-o~o-0-0-0-o-o
Het Lens-C-klasse-toernooi, 

door zeer slechte weerberichten 
met zorg tegèmoet gezier, heeft over het weer evenmin te 

klag_en. gehad. · · Het beste resultaat leverde 

Lens 10; dat in prima vorm stak en behalve een 0-:-0 gelijk-
spel tegen Westerkwartier louter overwinningen boekte, 
achtmaal scoorde en nie-t één .tegengoal toe stond. De eer.: 
ste prijs was dan .ook dik v-erdiend.. · · · 

· · Lens 11 stelde danig teleur,' 
In de twee eerste wedstrijden werd er weliswaar hard voor 
gewerkt en een gelijkspel (1-1) en een overwinning ge
boekt ( 2-1 ) , maar in de derde wedstrijd tegen het zwakke 
A,D.S, werd er met de pet naar gegooid en dan ook met 
2-1 no_deloos verloren, In de laatste wedstrijd was Lens 
tégen ·het zeer sterke Celeritas kansloos. 

Het twaalfde speelde met 
wisselend sukses. Na een overwinning, een nederlaap: en 
een gelijk spel slaagdcn·onze jongens erin het onge
slagen Spoorwijk te verslaan en daarmee het kampioen-
schap te ontnemen. · · · 

-------------------------------.--------------------------
VJ\J\l DOEL TOT DOEL (Senioren), 

Lens 1: De laatste wedstrijd _van de kolhpetitie is door 
onze voortrekkers onnodig verloren. Progress was 

namelijk in technisch opzicht beslist de mindere van 
Lens, máar het ontbrak onze ploeg (weer eens) aan de no-'
dige "fighting spirit", vooral in de aanval, om de aar
dig opgezette kombinaties doeltreffend af te ronden.Het 
spel was aardig om te zien, maar er kwam helaas veel te 
weinig uit. · · 

' · De Rotterdammers speelden het spel veel simpeler, 
maar •• maakten doelpunten, al hadden ze daar wel een 
paar zwakke momenten in onze verdediging voor nodig.Rust
stand: 2-0 voor Pr,ogre ss. 

J\la de rust kwam de thuisklub er eigenlijk niet 
meer aan te pas, doch het duurde tot een kwartier voor 
tijd, vooraleer de debuterende F .l'fosker -met een strak 
schot sukses had. Wanhopig probeerde Lens toen nog 
èen gelijkspel uit het vuur te slepen, maar de tijd,die 
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GUil UZ.ELF EN UW .AUTO EEN VERTROUWD i,DRES. 
De kombinatiè, N:,Suyke rbuyk en C, Nièuwenhuizen biedt 
leden belangrijke v601°d0len bij- cl e ae.nkoop van 

- nie1,we en g,,b:ruikte automobi0.len. 
· band en ,,n · accu I s 
- ond.·3l"délcn en accessoires, 

LenS--

Ook reparaties en ,,chade-r:erstellingen ao.1: 1Jw ,,uto zijn 
bij ons in go'.lde l:'1nden, · 
SPECII~~ ... ~ _ AJ~·~J3JE DING voor V/;.I)ERDl\G ( ·i 9 jtEli) : 16-(i.cJ.ig 
p;eree:dschéip~1t.t J ~:9Î50. i\clr·es: Stri,jp ·j ,H}.j~·rijk en Lens 
Klubgel.Jomr. · 

de ~cheid srcchte:c 0~1s liet, was te kort om à aar rlog in te 
slagen, 

Lens. KoF1b. : Afgelopen zondag werd er door een Lens-senio-
ren elftal deelgenomen aan het toernooi van 

het jubilerende Valkeniers. De eerste wedstrijd ging tegen 
het -eerste elftal van onze gastheren. Er werd verdiend 
met 1-0 verloren. Het enige punt werd in de tweede wed
strijd behaald tegen G.D.S. De eindstand was 0-0, Intus
sen·haliden'zièh aan Lens-zijde enkele blessures voorgedaan, 
De derde wedstrijd tegen de hard spelende Postduiven men
sen ging met 2-0 verloren. In de laatste wedstrijd, waar 
wij overigens maar met tien man speelden, werd tegen Pos7_ 
talia hetr enige doelpunt door de gehavenlie Lens-voorhoede 
gescoord. -Een prachtige treffer van Piet Burghouwt. Pos
talia sloeg echter, helaas voor Lens, nog twee maal terug. 
Winnaar van het toernooi werd Valkeniers. Lens eindigde 
als vijfde. · · 
============= ·====· ======·===-·=============================' 
- Een pupil van de vereniging Leonidas (Rotterdam) deelde 

de penningmeester van zijn vereniging mee, toen deze 
de kontributie kwam ophalen, ·dat··hij zijn kontributie· 
voor gràs en niet voor ·zand wenste te betalen, 

- Het maandblad "Sport Spiegel" heeft zich een nieuw kos
tuum aangemeten. De hoofdredaktie bestaat uit Jan Cot
taar en Rien v.Rooy. Het blad is het aan- en inkijken 
volledig waard. De administratie is gevestigd te Leiden. 
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- Er zijn onder onze eerste-elftal-spelers enkele met 

een wel zeer vreemde gewoonte. Zij spelen n.l. ·met o
pen (voetbalschoen)neuzen. 'De zolen flubberen onder 
hun schoenen, En dat is natuurlijk geen gezicht, om 
over dé lucht maar niet te spreken. Verder is er een 
speler, die onlangs een paar voetbalschoenen geleend 
heeft. Kennelijk bevallen ze hem goed, want hij heeft 
ze nog steeds niet teruggegeven. 

-o-o-o-o-o-0-0-0-
TWEE SPELERS VERVANGBA/,R ? 
LONDEN De scheidsrechterskommissie van de Internationale 

- Voetbalfeder~tie (FIFA) zal de bestuursvergade
ring van de.FIFA een aantal wijzigingen van de spelregels 
voorstellen, 
A: de doelverdediber zal bij het uitspelen van de bal niet 

meer dan vier passen mogen doen. De scheidsrechters
kmnmis sie '1'1il zo het vertragende spel, het tijdrekken, . 
tegengaan) • · , · . 
B: de doelverdediger zal in het doelgebied niet meer mo-'

. gen worden aangevallen. 
C: gedurende een wedstrijd zal een elftal twee spelers 

mogen vervangen of deze gewond zijn of niet (een spe
l-er, die het veld heeft vèrlaten zal later niet als "in-
valler" mogen terugkeren) • : 
De buitenspelregel zal niet worden veranderd. In de loop 
der jaren zijn vele stemmen opgegaan om deze regel tè wij-'
zigen teneinde het aanvallende voetbal te propageren.De · 
sc_heidsrechterskommissie deelt deze zienswijze echter niet. 
Wanneer deze voorstellen op 11 juni worden aangenomen zulle: 
ze van 1 augustus af.bindend zijn.Normaal gaan nteuwe spel
regels in op 25 juli, maar deze datum valt midden in het 
wereldkampioenschap. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Wo,: 15 
Vr: 17 
Za: 1 8 
Zo: 19 
Ma: 20 
Wo: 13 

jun: 
jun: 
jun: 
jun: 
jun: 
jul: 

LENS I Z,\.IC ;,GEND,',. • 

Pupillen- en Seniorentraining. 
Seniorentraining. 
Pupillentoernooien van O.S.C.en 
SPORTD:,G ! 
Klubavond, 
Algemene Ledenve,rgadering. 

Valkeniers. 

---------------·----------- -----. --------------------~---
;\GEND.\-TOURNOOI-,\GEND!,-TOUR.NOOI-AGENDf,-TOUiThlOOI-1,GENDA 

18 juni: OSC-tournooi voor 1:mp:j.llen. · , 
25 juni: DEN HOOaN-toernooi voor: junioren.· 
26 juni: Blauw-Zwart toernooi voor Lens 10 en 11. 

2 juli: Onderling C-)dasse to<:rnooi 
3 juli: :Landeli.jke finale Bisschopsbeker in hengelo. 

Bla,uw Zwart-toèrnooi voor I;ens 2. · 
========================================-=====-====---== 

TOON" Wl,T JE KUNT' JONGE vnr:,;ND. 

- 0.B. Bommel -
==============·===========================·============== 
T E L E - L E N S • 

_ Vorige week hebb~en ongeveer 60 
Lensers een schrijven van het bestuur' ontvangen, wa/:\rin 
de trainingsplannen voor het volgend-seizoen ontvouwd 
worden. Zij worden opgeroepen de training regelmatig 
te volgen. Voor het eerste en tweede elftal zal d_ie -
training zelfs verplicht zijn.· 

Het geeft wel te denken, dat een 
voetbalvereniging haar spelers MOET aansporen regelmatig 
te trainen. Is het ras van de Ferme Jongens en Stoere 
Knapen tot uitsterven gedoemd? Onbegrijpelijk/ dat zo 
vele jonge mensen van de uitstekende gelegenheid,.hun 
konditie op peil te houden, geen gebruik maken. V,ooral 
ook, daar het bestuur al het mogelijke gèdaan heeft ae. 
training te stimuleren: een betaalde trainer, trainings
verlichting, warme douches ••.•. etc. 
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. .. N_u -z:i.jn we, er bij LepS ipmiddels we;I. aan_• 
gew.\:)nd,, d_at het: ·b.estuur of de Eko voor de aapvapg vap 
een nieuw seizoen·met enthousiaste plannen aangaande 
de training vöor de dag komt •. Er is ook al vaker ge
zegd, dat je slechts voor een hoger elftal in aan
merking komt, indien je regelmatig_trai.r.it. In het al-· 
gem0en kwam van dit goede voornemen niet veel terecht·, 
Diverse punten wijzen er echter op, dat het bestuur het 
nu werkelijk ERNSTIG MEENT, Zoals het feit, dat men er 
ditmaal wel zeer vroeg bij is; de oude kompetitie is 
nog maar nauwelijks afgelopen, Voorts, zo staat er in 
het "herderlijk schrijven", is het bf·stuur beréid even
tuele nare konsekwenties, ook met betrekking tot de 
prestaties van de-hogere elftallen, te aanvaarden!!! 

Waarom·regc:lmatig trainen? Er bestaat ook nog 
zoiets als het gevaar voor overtraining. Dit gev_aar is 
evenwel heel wat kleiner dah men wel eens wil cJo·en gelo
ven. He·t menselijk organi.sme bezit zo'n wonderbaar;I.ijke 
soepelheid, kan zich zo g·oed aanpassen aan. ze;I.fs de:. · 
zwaarste arbeid, dat wij., zonder lichtzinning· te zijn, 
ons niet al te· bezorgd moeten maken over onze inspan
ningen. De echte sportman is hard tegen zichzelf.,In Lens
revue No. 22 van 2 februari j.l. hebben we reeds uit
voerig uit de doeken g,daan welk een gunstige invloed 
regelmatige training hr-eft op het prestatie-vermogen. Wel
licht heeft U, evènals wij, vorige we.ek donderdag de TV
uitzending gezien, waarin aangetoond werd hoe noodzake
lijk regelmatige training, medisch gezien, is. 

In· -voornoemd TV-programma werden ook enkele 
flitsen getoond·van·de wekelijkse konditie-training 
in Rotterdam ei1 hmsterdám voor mensen, die niet meer 
aan sport doen of er nooit.:äah hebben gedaan. Toen we 
die min of meer bejaarde· heren zo soepel over onze · 
beeldbuis zagen dartelen,· móesten wij onwillekeurig aan 
de training bij Lens denken, De ouwetjes deden het nog 
best; neen, ze deden het beter! Kejjenagaan. Wij zijn 
diep onder.de indruk van hun enthousiasme. D;,.t kunnen 
we niet' op ons laten zitten. Blijven wij,nu met onze 
bierbuikjes. voor het tillevisïe..::toestel. kleven? Of'. · 
gaan we er nu echt eens wat aan d_oen?.?.? · 
P ,S. De aangeschreven leden worden erop gewe._zen, dat 

zij hun formulieren voor het eind van deze week 
dienen in te sturen. 
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JUNIOREN ~ EN PUPILLENSPORTD:,G • 
.. -----------------------------

Zondag a.s. vindt de jaarlijkse Lens-Sportdag 
plaats, Alle B- en C-klasse junioren en alle pupillen kun
nen hieraan deelnemen. Zij worden ingedeeld in groepen, 
zoals hierna is verm8ld. Omdat van de /,-junioren de deelna
me ste~ds zeer klein is, is geen A-klasse groep opgenomen. 
A-junioren, die als groepsleider willen fungerèn, of als 
assistent bij bepaalde nummers, zijn zondagochtend om half 
twaalf van harte welkom. 

Senioren, donateurs, ouders en andere belangstel-
lenden zijn eveneens van harte welkom. · 

De deelnemers moeten aan de volgende punten den
ken: 
1. De wedstrijden beginnen om half een. De inschrijving 

sluit voor de junioren om kwart over twaalf en voor de 
pupillen om twaalf uur. W-ie daarna komt, is beslist te 
laat;· 

2, De inschrijving wordt· verzorgd door de leider van je 
groep. Meld je dus allereerst bij hem. 

3, Behalve voetbaluitrusting heb je ook gymnastiekschoenen 
·· nodig. 

4. Onthoud· zelf het kleedlokaal, waar je moet zijn. 
5. Nieuwelingen, wier naam niet bij de groepsindeling staat, 

ve:rmeld, zullen in een hun passende groep_ worden 0nder
gebracht. Ook jongens, die nog niet als lid zijn aange
nomen, kunnen meedoen. 

6. Wie verhinderd is of geen zin heeft, behoe_ft natuurlijk 
niet af te schrijven. · 

H.H. LEIDERS: i.v.m. de inschrijving en een beslist noodza-
kelijke instruktie wordt U verzocht. uiterlijk 

om half twaalf aanwezig te zijn en U bij aankomst bij het 
secretariaat te vervóegën, 
INDELING: 
Groe2 A: 

Groen B: 

Groep C: 

Groe2 D: 

Lens 5 en 6. · G.1, L.6. Leidérs: Dhr,C.v.d.Beek 
en Dhr,J,Borsboom. 

Lens .7 en 8 en de spelers _van LènS 4, die nog 
geen 17 zijn. G.1, L.5. 'Leider:Dhr.A.Blok. 

Lens 10 en 11. G.1, L.4. Leiders: Dhr.n.v.Gas
tel en Dhr.P.Huis. 

Lens 1 2 en 1 3. G. 1 , L. 3, Leid ers: Dhr. J. v. d ~ 
Knaap en Dhr,G.v.d.Velde. , 
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Groep E: Lens 14 en eventuele nieuwelingen C-klassers. 
G:1,L;3; Leider: Dhr.J.de Hilster. 

Groep F: Lens P 1 en P 2. G.2,L,3. Leiders: Dhr.G.Kem
pèrman en ·nhr.llt.Stapel. · 

Groep G: Lens P 3 en P 4. G.2,L,4. Leiders: Dhr.J,Smit 
. en Dhr,G.v,d,Steen:; . · 

Groep H:de volgende pupillen: C,l3akker,/\.Borst,P·.Berke
laar, C .Ernst, J. Janmaat, A. Janssen ,M. Janssen, J. . 
Kouwenhovcn, J .rl!eyer.s, F. v. Os, F. Snoeyer·s, R. v.d. · 
Steen,H.Straver,H.Swaanenburg,P.Steffen,J.Slab
bers, E. Verschoor, P .• Verschoor, L. Verspaandonk, R. 
de Vroege,.P.Wilmer,P .• de Wolf,F;Wouters,P.v,Wijk, 

· · G.Willemsen. G,2, L,5. Leider: ·Br.Theoticus. 
Groep I: de volgende pupillen: H,v;Andel,C,v.Bergen Hene

góµwen,J.)3oin,H.Coomans,P.Demeyer,G.Englebert, 
R;Feenstra,G.v.Gestêl,W.de Hilster,C.v.Hulst, · 
J,Keétman,J.Koper,P;Koper,G.Lelièveld,R.v.d.Le
ly,R.v.d.Loos,R.v.d.Linden,W.v.d.Lans,R.v.Nun
spe-et, G. v; Osch, J .?ost, A. Reesink,E. Reesink, .G. 
Schneid.er,J ,Schilder,F.de Vries, G 2 L 6 
Leider: Dhr.~.Epskamp.· • ' • • 

Groep J: de volgende pupillen: i,.v.d.f,ar,G.Bloks,R,Bom, 
F,le Brun, C .Char_on de S:aint Germain ,A. Hilde
rink, J .de Hilster,E.v.d.Hoefen Wijsa"rd,E.Hoef-' 
nagel,!,. Kleywegt, A.v. Kleef, E .Macco, ;, • v ,Mar.is, · 
R.Micka,M.Maus, IL .r-:aus, J.Mulder ,R. v .Noor:-t, F. Pal
stra, J. v. Rossum, B .Ruiterman, R.de Vries,E.IJper-
J,.aan,R.IJperlaan. .. ·. G 2 L 5/6 
Leiders: Dhr.Th.Suykerbuyk en • ' • • 

Dhr.J .Witting: 
HET P R O G R A M M A : ·· ·- ............ · 

Groep A: 
1; Series 80 m. 
2, Verspringe~. 
3; Doelschieten; 
4;· Baldri·bbeJ:eri. 
5; Kogelstoten. 
6; Halve finale 80 m. 
7. Hoogspringen .• 
8; Inwerpen. , ... --· .... 
9, Hinkstapsprong: 

1 O. FinaJ:e 80 m. · 

Groep B: 
i-; Doelschieten.· 
2; Baldribbelen. 
3; Series 80 m; · 
4; Kogelstoten; 
5, Verspringen. 
6; Inwerpen. 
7; -Halve finales 80 m. 
8, ,:Ööelschieten. 
9, Finalé 80 m. 

10. 400 ffi', 

. ! • 

. , 
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Groep 1\.: 

11. Doelkoppep. 
12. 600 m. 

VOLLEYB,".L·. 

Groep C: 

1; Doelk.oppen. 
2, Sries 80 m. 
3. Verspring'en. 
4; Doelschieten. 
5, Baldribbelen, 
6. Paal schieten: 

' 

7, Halve finales 80 m. 
8; Hoogspring.en. 
9. Inwerpen., 

10; Hinkstapsprong. 
11 , Finale 80 .. m. 
12. 400 m. 

Groep E: 

1 • Baldribbelen. 
2. !nwe:r:-pen. 
3; .Series 60 m. 

-. 

4; Do~lkoppen. · 
5, .50 m. koprol, 
6. Schijfschieten. 
7; Doel schieten. 
8; Verspringen. . 
9, Haive finale 60 m. 

10. Paalschieten. 
11 ; Hoog springen. · 
12. Finale.s-60 m. 
Groep G: · ·· 

1 • Sé:riës: ·Go m. 
2; 50 m:·koprol, 
3. Paalschiëten, 

· · · 4; Hoogspringen •. • 
5; Verspringen. 
6; Halve finales 60 m. 
7; SchJjfs.ëhieten. 

~8; ·. 11fstandi:ï_ëhieten. · 
· .. 9 ~ Baldribb'êl!;!n; · 
· HJ; Doélschieten, 

.. Groep B: 

. 11 , Hoogspring!=n. 

. 12. Hinkstapsprong. 

· ·Groep D: 

1. Series' 60 m. 
2, Doeltrappen, 
3, Verspringen. 
4, Doelschieten, 
5, Baldribbelen. 
6, Paalschieten. 
7, Halve finale 60 m. 
8. Hoogspringen. 
9, Inwerpen. 

10. Hinkstapsprong. 
11. Finale bO m. 
12. 400 m, 

Groep F: 

1, floogspringen. 
2,.-Series 60. m. 
3,. Paalschièten, 
4; : Inwerpen. ·· . 
5, 50 m, koprol. 

·' 

. 6. Verspringen~ : . . · 
7. Halve finales- ·60 ·m; -· :· . 

· 8. Doelschieten. ·• .. ·-'·-'··· 
9, Baldribbelen, 

1 O, Doelkoppen. 
11, Finale-bO m, 
12 ,·. Afstandschietei:r; 

Groep H: 
· -1. 50 m; koprol. 

2. Hoogspringe1;. 
.. 3. Inwerpen. 

4, Series 60 m. 
5, Paalschieten. 
6 •. /,fstandschieten, 
7, Halve fin, 60 m; 
8. ·. Baldribbelen, 
9. Schijfschieten. 

10,, Verspringen, 

.. 
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Groep G: 

11. Finale 60·m, 
12. Inwerpen, 

Groep I: 

1 ; 
2; 
3; 
4; 
.5; 
6; 
7; 
8; 
9. 
10; 
11; 
1 2. 

Afstandschieten. 
Hoogspringen. 
Series 60 m. 
Paal schieten, 
Inwerpen • 
.50 m. koprol. 
Verspringen. 
Halve fin, 60 m. 
Doel schieten. 
Baldribbelen. 
Finales·60 m. 
-Schijfschieten, 

MEDE 

Groep H: 

• 11. Finales 60 m; 
, 12, Doel schieten. 

Groep J: 

· 1 ; Schijfschieten. · 
2. Afstandschieten. 
3; Hoogspringen, 
4; Series 60 m.· 
,5. Paalschieten. 
6. Inwerpen.· 

·7, .50 m. koprol. 
8. Verspringen. 
9; Halve fin. 60 m. 

1 O; Doel schieten,• 
11; Baldribbelen. 

-12. Finales 60 m. 

ilELINGEN: 

Hoogspringen: telkens'mag één foutsprong worden over

Verspringen: 
gespronren. · 
er wordt driemaal gesprongen. De bestë· 
sprong telt,· Fout sprongen tellen als 0, 
Wie alle drie de sprongen fout heeft,. 
mag nog é.énmaal overspringen. 

Hinkstapsprong·: als verspringen. 
Inwerpen: Men krijgt }beurten, waarvan de beste 

· telt. Een foutieve worp mag éénmaal word-en 
· overgedaan. · · 

Kogelstoten: als inwerpen•, 
Baldribbelen: · .5 paaltjes op· 1 meter afstand van elkaar. 

De snelste van de 2 beurten telt. Het over
slaan van een paaltje levert .5 strafsecon-
den op; __ · __ · ___ _ 

Doelschieten: 'dit gebeurt vanaf de penalty-·! 10 !1.5 ! 10 
stip.De puntentelling is hiernaast ! 8 3 !, 8 

aangegeven, Paal en lat zijn• o. Stuit de bal 2 ! 1 !- 2 
van het touw terug, dan mag worden overge-
schoten. 
Doelkoppen: men mag' de bal zelf opgooien 
achter een voor het doelggespannen touw, 
dat niet mag worden aangeraakt, ook niet 
na de kopstoot. Puntentelling als hiernaast, 
Overigens als doelschièten. · 

10 7 !, .10 
3 !, 6 

2 ! 1 ! .. 2, 
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Paalschieten: 5 paaltjes naast elkaar op onderlinge afstand 

van 50 cm. Er wordt geschoten vanaf een lijn op 11:·m. ·af.:: 
stand. Het raken van het middelste paa,ltje levert 5· punten 
op, de ruimte aan weerskanten daarvan 4; 1 2 3 4 5 4 3 2 ·1 
de twee volgende paalt jes 3, de ruim- ! · · ! : . ! 

te tussen deze en de buita'lste paaltjes · ! . ! . 

2 ,punten en de buitenste paaltjes zelf ! . ! ! ! 

1 punt. Gaat de bal tussen 2 paaltjes door .en ragkt h;i.j ... 
daarbij een paaltje, dan wordt in het voordeel van de 
schutter gerekend. . . · 
Bi .j doel schiet en. d oelkoppen en • paal schiet en krijgt men 3 
beurten, waarvan het resultaat wordt samengeteld. · 
I,fstandschieten: Tussen 2 lijnen moet de bal worden gescho-

, teJ:?, en '-:fel 15 _m. 15 m. geeft 10 punten, 
14 m. 9 punten en zo voor iedere meter minder een punt min
der. 5 m. en minder is o. 'Drie beurten, totaal telt. 
SCHIJFSCHIETEN: De schijf is op het veld aangebracht met 

· kalklijnen. Er-wordt geschoten vanaf een 
lijn op 11 m. afstand.van dé roos. Blijft de bal op de roos 
liggen, •dän krij9t men 5 punt én. Om dé roos heen 'zijn 4 cir
kels.getrokken, ctie van binnen·naar buiten 4, 3, 2 en 1 pt. 
opleveren; indien 4ê bal daarin blijft liggen, De lijnen 
behoren bij het hoogste vak·. Er mag eenmaal worden proef
geschoten. Daarna 3 Öeurten, waar"'an het resultaat wordt· 
samengsiteld. . · . • · · . . 
50 m. koprol: De deelnemers lopen.op een 25-meterbaarr, die 

heen en terug moet _wor_den gelopen, Bij vlaggen 
op 10 en 20 m. van de·start moet zowel heen als terug een 
koprol wordèn gemaakt. 

De diverse wedstrijden _zullen omstreeks 4,-- uur zijn' af-· 
gewerkt.· Het· secretariaat heeft dan nog wel minstens een· 
half uur nodig om alles uit te rekenen. Om de tijd van ·· · 
wachten te korten, zullen zo mogelijk enkele onderlinge 
volleybalwedstrijden en eventueel een onderling voetbal-
wedstrijdje worden gespeeld. · · · · · · ' 

' · -ö-0-0-0-0~0~0~0-o-o-

O .S .c .:.PUPILLENTOERNOOI op Z/,TERD,'.tG. 

Twee pupillenelftallen, een kombinatie van-pupillen, die 
volgend jaar junior worden en een kombinatie van jongens, 
die ook volgend jaar nog pupil blijven, nemen zaterdag deel 

· aan het O ,S .C. -pupillentoerno9i·,· dato wordt gespeeld-•' op het 
terrein Groenendaal.aan de Buurtweg. 
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Het programma: 
Poule·,\ veld 1 :, 
1;3o_uur Lens Komb.1-de Valkeniers. 
2;10 Ul.ll" O.S.C.-LenS Komb.1 
3;10 uur LenS Komb.1-Blauw Zwart 
4.1 O uur J .A .C .-Lens Komb .1 

Póule C veld III: · 
1 ; 30 uur Lens Komb. 2-Duno 
2;10 uur de Ooievaars-Lens Komb,2 
3;10 uur Lens Komb.2-0.s.c. 
4.1 O uur Esdo-LenS ·Komb. 2 · ··• - · 

DE OPSTELLINGEN : . __ 
Lens· Komb .1 : f,. Castenmiller, L. v ,d .Meer, P. v ,d .Steen, C. 

,lö spoel, J. Janmaat, B. de Haas, B, Ravenstein; 
J·;_Hel venstein, Th, v.d. f,ardwég, R;Meershoek, · 
G. v .!i.rdenn_e. Ré s; :B. Hoe friagel ,W; v. d.Ham • 

. _ Leider: Dhr.G.v,d;Steen. · · · 
Lens Komb. 2: F .Baven,E .Macco, A;Borst ,F. Wouters, H. v.d. 

Horst,F.Veeren,P.Verschoor,H.Straver,R. 
V.d. Steen, C ~ V .d .'i,ardweg, p ,de Wolf' Res. :F. 

• _ ·v.Os,R.de Vrqeg:e',Léider:Br,Theoticus. : 
Samenkomst: voor beide elftallen: 12.15 uur Hoofdin-

gang A.D,0,-terrein. 
- .De ~edstrijd~n duren 2x 7½ minuut, 

HET VALKENlERS:PUPÏLLENTÖËÎÏNÖÖÏ-Öp-Zl:TERDflG. 

Voor P 2 is er zaterdag het Vii.lkenierst'oernooi. 
Het programma : 

' . . 
1:-- uur Lens - Devjo 
2.-- uur O.D.B.- Lens 

3;--. 1).LenS -de _Valkeniers. 
4.30 u.Blauw Zwart--: Lens 

" . 

- De wedstrijden.duren 2x 12-k minuut •... 
De opstelling: - · - · · ·· 

F. Teunissen, C ,Blom,H. v ,DamiR;Wouters, -
P.Heynen,J.v.d.Ende,H,Pech èr,A,de Win
ter,H,Rinïmèlzwaari,G,Colpa,R.Kooke;Res.: 
L.Cazander.Leider:Dhr,G.Kemperman,--.-•.. 
Samenkomst: 11 • 30 · uur hoofdingang A .D .lJ • .:. 

terrein, · · 
·-0-0-0-o-o-o-o---

fl TTENTIE. JUNIOREN EN PUPILLEN ! . 

- Afschri.jvingen vrijdagavond tussen 6.30 en--7,30 uur 
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aan dhr.G·.v.d,,Steen, tel,39,86,94. 

TERREIN.'.FKEURING: zaterdago·chtend tussen_ 11. -- en 11, 30 · 
uur kan telefonisch worden geïnfor-

meerd, of de pupillentoernooien· doorgaan. · • 
NaNr het doorgaan van de ~Po:t:~dag kan zondagochtend 
va af 11.-7 uur worden geinformeerd onder nummer 
66.13.14.· .. '· 

~=----=------==-=--==-=== ·=·. ·=-==·====================== 
Lens winnaar Bisschopsbeker. . . 
"In het toernoçiiom de Bisschopsbeker heeft Lens nooit 

· veel gepresteèrd. Het is tijd, dat daarin verandering ·, 
komt." Dat:; schrèven we vorige week, 

Ons A-elftal was het daar helemaal mee eens en· 
hèèft voor verandering gezorgd,'Na een enerverend toer
nooi mocht invaller-aanvoerder Peter Schouten de wissel
beker en enige andère tropheeën in ontvangst nemen. . · 

Spanning heeft.er de hele middag wèl ingezeten, 
Het begorr al in: de eerste wedstrijd tegen Esdo, toen Pe
ter Schouten viermaal de bal van de doellijn moest halen, 
uitslag 0-0. De tweede wedstrijd, erg tam gespeeld,· le
verde ·een 1-0 zege op,Teylinge)1 o_p. Doelpunt van Fred.de 
Zwart-. De derde tegen Excelsior werd door een ongeluk!_dg 
tegendoelpunt - overigens verdiend - met 1-0 verloren. 

Nadat Excelsior zijn. laatste wedstrijd gelijk
gespeeld had, bleek voor LeriS een 2-0 overwinning VGldoen
de om zowel in punten als in doelgemiddelde naast de Schie
dammers te komen. En inderdaad wer~ bekerhouder -Velo met 
2-0 verslagen,. · · · 

Stra.fschoppen, tussen Lens. en Excelsior moesten 
dus beslissen; ~n in het nemen van strafschoppen is Lens 
nooit sterk ••••• D,B.randenburg, D,v ,d,Steen en F ,de Zwart 
scoorden echter feilloos en Excelsior schoot de eerste 
bal al naast, . 

Lens in de finale dus en wel tegen G .D ,i'l. , waar
tegen in de kompetitie .tweemaal werd gelijkgespeeld, 

G.D.il. was aanvankelijk sterker, maar onze ver
dediging, waarin invaller Joop Cobben een soliede spil
partij weggaf, sloot zeer goed. Rust 0-0. In de tweede 
helft raakte G.D.A. duidelijk uitgespeeld, Lens werd 
sterker en nam de leiding. Toen de strijd beslist leek, 
één minuut voor het einde, scoorde G.D.A. 1-1 en zo moes
ten weer strafschoppen beslissen, 
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Hetzelfde drietal zorgde weer voor drie 

goals en ile eper Bruggemans stopte het tweede Loosduin
se schot, zodat Lens. wedêrom zegevierend uit de penal
tyslag tevoorschijn kwam. 

En op 3 juli gaat Lens 1 dus naar Hengelo: 
om zich met de andere Bisschopsbekerwinnaars te meten. 
Tot zover is het echter een prachtig resultaat. 

Zes Bekers bii O.D.B. 
Onze deelname aan het O .D .B. -toernooi heeft een ware 
prijzenlawine opgeleverd. De twee pupillenelftallen 
wonnen zaterdag al hµn wed·stri.jden, evenals zondag Lens 
10. 
Toch, hoe fraai deze resultaten ook waren, willen we nog 
meer de aandacht vestigen op de prestaties van de B-kom
binatie en Lens 2, die in verre van normale opstelling 
toch een alleszins dragelijk resultaat boekten. Vooral 
ook een woord van hulde voor de talrijke spelers, die 
zaterdag èn zondag een kompleet toernooi speelden. 
De prijzenbuit bestond uit drie eerste prijzen, de ver
enigingsprijs + wisselbeker, en de eportiviteitsprijs, 
die zelden wordt toegekend aan een vereniging, die hoge ogen gooit. · · · 
============-===--===-==-=--===-==-==----=--=-=----------

VARIA. 
Het is nóg steeds lente. Ook komen er nog steeds nieuwe 
geluiden. Dit keer zijn het bèèèèèè-geluiden. 
En wel bij de families Z.Jansen en J,Brochard. Bij Z.Jan
sen was het een zoon, Rudi geheten, terwijl •bij de Bro
chards een dochter haar intrede deed. Haar naam luidt 
/mgélique •· 
Beide families onze hartelijke gelukwensen. 

-o-o-o-o-o-0-0-0-o-
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V1IN DE ELFTALKOMMISSIE. 
De onderstaande leden zullen op 1 september 1966 de 
18-jarige leeftijd hebben bereikt en in het komende 
seizoen de senioren elftallen versterken, Volgens voor-
schrift van de K.N.V.B. zullen zij zich opniem" moeten 
laten keuren. 
Om bij de aanvang van de nieuwe kompetitie direkt te 
kunnen spelen, moet de nieuwe kqmpetitiekaart voor 1 sep
tember 1966 in orde zijn. De betreffende leden wordt dan 
ook dringend aangeraden zich direkt tot de medische 
Sportkeuring Bierkade 1, den Haag, te wenden, om zich 
voor keuring te laten inschrijven. Het ontvangen keu
ringsbewijs moet onverwijld, vergezeld van een pasfoto, 
worden gezonden aan: 

H. HOUKES, 2e SCHUYTSTRi",AT 60, alhier. 
Wacht nu niet tot de laatste dag, maar ga meteen. 
E.!,.v.d,J.cker, H,Brandenburg, R.Brandenburg, lfJ.J .Broeke, 
A.M.de Brouwer, G.J,Crama, R.E.Degener, J.P.v.Dissel, 
C. v, Egmond, R ,A .Eykelhof, R .F .W. Frits, R. J ,de Groot,• 
J.1,. Groothuizen, J.C,Heins, J.J.Janssen, J.Jehee,N.Koot, 
;;;v. Limbeek, F,J.Mesker, J.N.Mesker, J,J.W. Middeldorp, 
P,Schouten, D.Th,v.d,Steen, F.Th.Straathof, · 

We rekenen beslist op Uw medewerking. 

H.Houkes. 

-o-0-0-0-o-o-o-o-o-
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volgt: 
Eretribune 1e ring _e 1.5,~-;r 

" 2e ring 12,.50 

Maastribune ie ring 12,.50 

" 2e ring - 1 o,--
Zijvakken 1e r~ng - 10,--

" 2e ring 7; .50 

Staanplaatsen Lange Zijde 3,.50 

" Ko:r;te Zijde 2,.50 

Kontakt Kornrnissie, 

De op de ;\lo-emene Ledenvergadering benoemde kontákt

kommissie is·als volgt ,.samengesteld: F.v,Dijk, G,Jehee 

0n J, Veldink. · . 
Er zal worden getra_cht .deze kommissie met nog twee per

sonen uit te breiden. 
==== ·===·=================·============================ 

25 J ·A A·R. 

Niet weinigen zullen·. zich met mij verheugen om de benoe

ming van de heer Haukes tot· voorzitter van Lens. Bij hem 

is de voorzittershamer in goede.handen. In het besef hier

van heeft ongetwijfeld-de heer M:esker zijn vorige funktie 

met een onbezwaard hart overgedragen. 

Bovenstaande is eigenlijk slechts een aanloopje om de 

aandacht te vestigen op het feit, dat onze nieuwbakken 

voorzitter als lid van Lenig en Snel in deze zomermaanden 

in st_ilte zit te jubileren. Op "bladzijp.e 94 van de Lens.:: 

revue jaargang 1940/1941 lees ik n.l. in het sëptember

nummer rio.10 orider Officieel: Nieuwe leden H.Houkes, Pijn

boomstraat 117. Dit betekent, dat hij enige weken;daar-: 

voor zich als lid meldde en door het be stuur werd aan

vaard. Dat hij nu na een kwart eeuw door Lens op de voor

zitter::iizetel is geplaatst, mag nauwelijks anders ·worden 

gezien dan als een bewijs van algemene waardering voor 

zijn persoon en voor cte.ontzagwekkende arbeid, die hij 

in diverse funkties voor onze· klub en voor de sport in 

het algemeen heeft verricht; Zijn trouw is een geluk-

wens aan onze ver·eniging waard. · · · 

Even terugbladere.nd vind ik dö naam van de heer L.de 

Weert, Cartesiusstraat 112. Weer zo een, die met niet 

aflatende aandacht jaren aaneen zijn funkties vervulde 

op een manier, waarvoor hij ·ons grootste respect v:erdient. 



. Ook hij heeft geschiedenis geschreven in Lens doór 

zijn bekwame en toegewijd werken. 

Ook de heer ,\.Bogisch, Xaveristraat 16, wiens naam 

in hetzelfde rijtje als de vorige op,blz; 86 is te 

vinden, ontmoeten we regelmatig in ·ons midden. Ook 

hij heeft het woord Trouw in zijn banier staan. Hij 

wordt overigens ook reecls in hèt januari-nummer ge

noemd onder nr.136, samen met de heer G.Coomans, Wei

marstraa.t. .218; die als junior 133zijn intrede deed. 

en thans zitting heeft in de Eco. Dit laatste is ·' 

ook het geval met de heer·'J .Wüstefel9-, Regel'}tesselaar.i. 

198, onder nr.f30 in het decembernummer te vinden .. ·· 
. . 

Bij alle bovengenoemden op één na ishettoenmalige 

adres ver!lnderd. Zo ook van. de heer· P. Miltenburg, ·. · 

Eland straat 64, al jaren in een andere. stad woonachtig, 

maar trouw·.toto-ist van Lens •. Wat blijkbaar niet ver

anderde, is ',hun belangstelling voor· de voetbalsport 

en hun aanhankelijkheid tot Lenig en Snel. 

Vijfentwintig jaren trouw is een komplimentje waard, 

is ook waard te itrorden nagevolgd. Dit is een aan

sporing voer onze jeugd. , r.· Juffermans. 

=============-====================================== ' 
il TTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN ! . 

--,----------------------------
DE TOTO - A K T I.E. 

Enigé weken p-eled'en is de tóto-aktie van. start ge-· . 

· gaan, maar tot nu toe zijn de resultaten mager. 1,lleen 

Frank Teunissen wist zes nieuwe' poolers aan te melden. · 

Nu is echt.er de vakantie in' volle· @:ang en hebben jul

lie allemaal de.ti.jd om ooms en tantes, kennissen en 

buren te bezoeken ·en als LenS-toto".'deelnemers te winnen. 

Voor jullie allemaal wo;rdt veel geld uitgegeven, zo-

als training, toernooien, sportdag en kamp, helpen jul...: 

lie nu mee om via deze aktie alle bovengenoemde aktivi

teiten nog meer te kunnen uitbreiden. 
'• 

' 
1 

Voor de meest aktieve toto-leden-wervers zijn, zoals 

bekend, fraaie prijzen beschikbaar: · 

1e pri.is: voetbalschoenen, trainingspak, voetbal of p_la-



2e i:>ri..js: 

tenbon naar keuze (hiervoor moet je minstens 

10 toto-leden aanbrengen) 
entree- en treinkaartje voor Nedérland-Hongarije. 

Iedereen, die tien nieuwe toto-leden aanbrengt, 

krijgt een waardebon van vijf gulden. 

Jullie kunnen je vakantie dus nog produktief maken ook! 

Als je een of meer toto-:leden hebt, dan geef je de· naam

op aan èen van de Juco-leden (Broeder Theoticus, en de 

heren v.d.Steen, v.d.Velde, Suykerbuijk, v.d.Kley (tel. 

33.88,42), Je krijgt dan een kaart, die het nieuwe toto

lid moet invullen en die jijzelf dan weer bij de Juco in

levert. 

P.S. Het gaat slechts om nieuwe toto-leden, dus niet 

orn leden, die dit seizoen reeds via Lens aan de toto 

deelnamen. ' 

Veel sukses ! 
-o-o-o-o-0-0-0-

B-klasse kamp in Weert. 

De deelnemers worden zaterdagmiddag tussen 5 en 6 · uur 

op het LenS-terrein verwacht, Dan is de laatste kampweek 

van dit jaar weer achter de rug. Nogmaals .willen wij onze 

dank betuigen aan de bereidwillige medewerking van ouders 

en lè.den, die de jongens naar en vanaf de verschillende 

kampen hebben vervoerd~ 
· · -o-o-o-o-0-0-0-

KAi"J;PVERSLAG HC:ë:ST. 
We vertrokken om 10 uur naar het verre 

Horst. Om half twee waren we er. In de stromende regen. 

V.d.jnheer Driessen opende het kamp en ook de loco-burger-

meester van Horst was daarbij. . . 

.. We hebben de hele week lekker eten ge

had. ]l":aandagmorgen was het v-eld erg nat. 1-'.J'e hebben toen 

wel wat sport gedaan, maar 's-middags en ,, s-avonds en 

's-nachts bleef het regenen. Dinsdagmorgen was het droog. 

1 s-Avonds hebben we voetballen op de T.V. gezien. Woens

dag gingen we voetballen en volley-ballen, Donderdag hadden 

we de finales van •t volleybal. Lens 1 b werd in de halve 

finale uiti;;;eschakeld door Rios 1 /,. 's-i}1iddags had het he

le kamp vrij en zijn we naar Venlo geweest. Donderdag

avond was er neg een wandelrally georganiseerd. Vrijdag 



ZJ.Jn er· finales gewee.st. Rios won met voetbal e.n .vol
leybal en I s-avonds zijn we naar het bos geweest i z·ater
dag ging iedereen weg behalve Lens. Wij gingen naar 
het Euro-strand met de trein en de bus. 1 s-Avonds 
new naar de film en we sliepen pas laat. Na de Mis 
op zondagmorgen vertro.kken we 's-mid,d.ags weer naar 
huis. ' 

Uw verdlaggevers 
Henk,Henk,Bob,Lex en Chiel. 

~=======================================· ·=·======= 
VETEil:,NEN KOl'PETITIE. 

Er wo:tdt reeds enige jaren op·zaterdagochtend een 
veteranen-kómpetitie gespeeld,. waarvan hE;t doel is. 
voetballers, die de veteranen-leeftijd hebben be~ 
reikt, in de gelegenheid te stellen nog een aantal 
jarèn hun sport te beoefenen. 
Deelnemende verenigingen zijn'ADO, Celeritas, 
Rijswijk, Scheveningen, DHC en Vies •.. 
De wedstrijden vangen om 10 uur aan • 

. Lenig.en Snel is uitgenodigd met·een team aan 
.dezé pezellige !competitie deel te nemen. Belang
stellender. leden van 35 jaar en ouder worden ver
zocht zich bij onze sekretaris F. Mèsker, Plan
tenoord 126, bekend te maken. Ook donateurs kunnen 
zich opgeven. Zij diénênechter wel lid te worden 
om.mee te kunnen spelen. 
De kompetitie start half september en wordt ge
iilur.Bnde .de winter onderbroken om tegen dè tijd, 
dat de·blaadjes weer aan de bomen komen, te worden 
voortgezet. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
-o-o-o-o-o-o-o-o-

_;i!";.. 
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Di: 9 aug: 
Zo: 14 aug: . 
Zo: 21 aug: 
Z.o: "1- se;1t; 

LENS ' ZAKAGENDA,'·•· 

Traininr;· 'E:·.enioren e~ j;nioren ( r,:r~cp A) • 
. Kei:iphaiin--taernooi voor A-kla GEP.rs, 
. LémS 1 -- DSS (Haarleh1). 

HMS (Utrecht)' 1 en 2 . ·- LenS 'i . t.~n 2 e-

,i.DVERTEERDERS . GEVR.AAGD 

--------·-·--------------------------------- .----· -~-----------
Deze week in de LenSrevue; 

- Een . hint; in Tele-LenS. . .. 
- Kompetitie-indeling LenS 1 en 2, 
- Bcris,Boef en de boys in.Weert. 

TEL E - .LE.NS. 

Dus toch Enfeland. Stanly Rous heeft ziJn zin gekregen, 
Voetbaltechnisch gezien kunnen we wel vrede hebben met 

deze kampioen. Organisatorisch allerminst, Jl'laar daar.heb
ben we het de vorige week al over gehad. 

. . - - -

Inmiddels is de kompetitie-indeling van ons eerste en 
tweede bekend geworden. Het eerste ziet enkele oude be
kenden terug. Onder anderen GSC. De afdeling van het twee

de ziet er prettiger uit. W,e zullen ons maar niet aan 
voorspellingen wagen. De.training begint in ieder geval 
volgende week dinsdag!! Laten we daar maar mee beginnen. 

De sportkampen zijn weer achter de rug. De NKS organiseert 

deze jaarlijks terugkerende evenementen nu al bijna vijf

tien jaar en Lens heeft nog'geen jaar verstek laten gaan. 

Dat is ook geen wonder, want sukses is bij voorbaat ver
zekerd. Degenen, die zo'n kamp nog nooit hebben meegemaakt, 

zijn heel wat tekort gekomen. Hopelijk kunnen zij hun scha

de nog eens inhalen, als de nieuwe kontakt-komm~ssie op 
het gelukkige idee komt (let op: dit is een hint) iets 
dergelijks voor de senioren te organiseren. We brengen 

de roemruchte reis naar Idar-Oberstein neg maar eens in 
herip.nering. 



Enkele weken terug hebben wij de komst van een nieuwe 
omslag voor de LenSrovue aangekondigd, De voorberei
dingen zijn thans zover gevorderd, dat ze bijna ge
drukt kunnen worden. Het wachten is echter helaas op 
enkele potentiële adverteerders, want er is nog va
kante advertentie-ruimte. Heeft U al een advertentie 
geplaatst? Nor' niet? Oh, ughum •••• Mocht U zelf 
niet willen of kunnen·adverteren, informeert U dan 
eens bij Uw kennissen, Heeft·u sukses dan zou de 
redaktie dit ,,.aarne vernemen, Een achtste pagina . 
kost ;f 3.5, -- per jaarr:ang. · 
==================================-==========-===-=== 

0 F F IC IE EL. 
In ballotage: 

1/2 A.K.Burckse~ ·26- 6-.56 ll~Stokelaan 1926 
2/2 W.!, .W .Geurens 20-10-49- Soe'stdijkseka:de 439 -
3/2 J .E.!-' .2edeman • 1.5- .5·-__.57 Beresteinlaan 4?9 · 
4/2 P.Th.S.Perreyn , 29- 8-5-7 Kortestede .54 

· ·.5/2 A.P.F.fLv.Bomr.:el 12- 7-.5.5·Stephensonstraat 96 ·· 
6/2 H.A. Veerkamp - .. 6- 7.,..55 :Noor.derzijde 47 
_7/1 W.Ic:.Vor,;el 1.5-11-:49 Wezelrade 141c 

l(OMPETITIE,-INDELD~G. 
4e klasse D 

LenS 1 
Delfia 
Duindorp SV 
GSC 
de Hollandiaan 

· Oli veo 
Paraat 
Postduiven 
Rijswijk 
Vredenburch 
Wirynolder 

Res. 3e klasse C 
LenS 2 
DCNK -2 
HBS 4 
Laakkwartier 4-
0lympia 3 
Paraat- 2 
PDK 2 

· Q1.1ick Steps 2 
. Scheveningen 2 
Vrec1.enburch 2 
Woercfon 2 

De eerste kompetitie-wedstrijd van ons eerste is 
een uit-wedstrijd tegen Vr'edenbui:-ch_ op zondag 11 
september. 
========-------------==---=---===----=---===--=-~-=-= JUFIOHEN'- ATTE}!TIE- JUNIOilEN- ATTENTIE- JUNIOJEN:.. 
-=======-=-==-====--====---=--=-=--===--=-~======-=== 

• 



KEivIPEAAN-TOERJ\lOCI 

Op zondag 14 augustus wordt in He,in-:1ste<le het Kemphaan

toernooi verspeeld voor l\-klassers. De junioren, die op 14 

augustus niet beschikbaar zijn, worden verzocht dit deze 

week nog bekend te maken bij dhr.G.A.v.d.Velde, Hertenrade 

161, tel.361433. . 
----- ·---------

WAJlR BLIJFT HET SCHRIJFTALENT?? 

De redaktie heeft in het verleden al vele malen tevergeefs 

een beroep gedaan op de junioren om artikeltjes voor de 

LenSrevue te schrijven. De junioren klagen echter,. dat de 

redaktie te weinig aandacht aan de junioren-afdeling be-

steedt. ·_ 
De redaktie hoopt de volgende week een hele stapel artike

len (het geeft niet waarover) op de redaktietafel te vin

den. Klim eens.in de pen, De eerste junior, die de redaktie 

op een pennevrucht trakteert, krijgt een zeer verfrissende 

dronk aangeboden. En clat is_ natuurlijk niet te versmaden. 

. . 
BORIS,. BOEF en de BOYS in WEERT. 

In de week van ~4 t/m 31 juli is de laatste kampgroep '. 

op stap geweest; De groep bestond uit acht B.:.1c1assers en 

vijf c..:.klassers. Zonc\agmiddag om 2 uur reden de auto I s 

met de acht B-klassers, de twee leiders dè camping 

Tranchee bij Weert binnen, Het wachtèn was op de vijf C

klassers," die reeds een week op of omtre.nt het kampterrèin 

in Horst vertoefden en per fiets naar Weert zouden ver

trekken. ·En jawel hoor. om negen uur 1 s-avonds al kwamen ze 

aan. Grote oaniek. Gerard v.d. Velde had het allemaal veel 

te moeilijk" en te vermoeiend gevonden en was tussen Helden 

en Panningen met zijn fiets tegen een auto gereden •. Alle 

ledematen werden weer bij elkaar gebonden.en zonder verde

re ongelukken bereikten de C-klassers het kampterrein, 

's-Maandags werd met de vijfk(;l.mp·begonnen, waarin redelij

ke resultaten werden geboekt. Vooral in het hoogspringen 

bleken enkelen van ons "beren n. Door c1 e toepassing van het 

geraffineerde "touwtje-druk-systeem" kwamen ze t9t de on

gekende hoogte van 1.75 meter, 1 s-Middags_twee voetbalwed

strijden, Verburch werd met 4-1 een gemakkelijke prooi en 

Tongelre werd na een bikkelhard gevecht met 2-1 verslagen. 

Daarna werd er gevolleybald. Een druk bezet programma dus. 
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het ka,n:-,v:,r·rein r;ren:;de. De nacht verliep nogal onrus
tig, zoJat we een donderspeech van Boris .te verwerken kregen.· · 
Dinsda(i weér voetbal; De vermoeienissen vari. de vorige dag zou,'en zich wreken; spierpijn E!TI rugklachten 'wareri. niet v-:,n cte lucht, Twee wedstrijden gingen verloren. 
Het vol:teybállen gi.ng beter; w:a_nt . 't .. 9'Ü'!?te .. :w:o.ri__1:;we~. _ ;wedstrijr1ec1. Tussen de bedrijven do01: werden de Blit-
zèrs (Verb:.;rcl1) luidkeels aanger.1oe;:ligd tot _grootse 
volleyb;ü ;1restaties. Tcvcrfeefs, cle prestaties zowel als de ·oal bleven uit, De bilariteit was er-echter · niet minder om. 's-=Avoncls ging Beef r.:et de· Toepers 
naar Weert; de rest bleef in het kamp om naar de voetbalwedstrijd in de beeldbuis te kijken. Het slapen· 
ging ditmaal veel beter. Iedereen was binnen twee-mi
nuten onder zeil. Slechts hier en daar wat gekreun 
als ieoand zich omdraaide. 
Woènsdag werd de voetl;i§)-1,r~qstrijd ~egen RKDEO met 4-0 gewonnen; tegen RKC werd verloren. De beide volleybal
wedstrijden werden gewonnen, W9ens_da_gin!gdág gingen •Te. naar het watersportcentrum De IJzeren .. Man.Daar werd tijdens het i:-oeien .en waterfietsen è;>ok · getoep~. 1 s-,-A
vcinds werd een film vertoond,waarvan alleéh._het lac!,t-ste .r:edèelte spannend was. · · . 
Dqnderdag!Iliddag organis_eerde de kampstaf een W\J-ndel
ral],ey, waarvan we .. ons vakkundig drukten en naar de IJ,::éren N'.an liepen.In ons kielzog werden enkele seri~ 
euze wandelaars meçg$trokken,die er toen ook maar ~en ge.zellige middag van maakten. 1 s-Avonds hebben we· na-
tuurlijk naar de tevee gekeken. .. · · 
Vrijdar,morgen waren er zwemwedstrijden.Enkelen van ons deden het helemaal niet gek,want ze stonden_ lange tijd 
aan de kop,doorda.t ze supèrsr,iel waren.Later maakte· een kor: kurrent 'n tijd, die nog supersneller was,zodat de 
prijs onze neus-voorbijging.Daarna moesten enkelen van ons nog de zwemt.est van het BLO-diploma (een soort vaar--digheids.:.diploma voor vijfkamp, wandelen en zwemmen) 
afleggen.Het lukte wonderwel en zo we~cl-de· kroon op het --werk gezet (hmm, hmm). Vrijdagmiddag werd er driftig met de kaarten geschud en gesmeten en ondertussen enkele rondjes uitgedeeld.Vrijcèap-avond naar de film ("De Man In Istanbul") .Al ;,,et al een leuke week voor de blitz-boys en e r.·.oeili,ike(??:recl.),~:aar toch ook wel leuke (!!reel.) voor ~:ax (m Guic1o alias roris en Boef. Uw spec.verslaggever Ted. 



E E N~S 1 VU 8. 
~eek~ vàn de i. ,VjV\"Lenig en Snèl" .' 

--=r---=J~:=i~*=~~:;;:~ i~~~;~t~f ;~!~;~~;1*trf=~:. 
~--=----~---~-~-----LËNs~=~A*ÄGENDA~:------=----~----~~--

. \ 

bo: t1 augi Sentorentrainirlg (groep B) 1 

Zo: 4 a-i-g-l j(emphaan';--toemdoi in Heemst,ede (A"klassers-}'. 

~a: ! a~gf KLUBAVOND. 
Di: 1 aug: ~eniorentraining (groep A) 
QO; 2 aug: LENS - I/SS ( Haarlem} 
io : sep: vim 1 eri, 2 - LENS 1 en 2 • 
r .-r-----:;:- .- - --~ . • _.,:;:::; ~- - _ .... ~ ..,_ . - ! 

1, i 

De tra:l,ning begint weer 1 ., , 

HO~ RAKEN 1:~E AL DAT VAKANTIE-BIB R NOl,J KWI_JT : ? . / 
. ====:=:==;::-=====. ==::::==~===== ..... _ ==============. = ·:;;·-=· ==-=;:::. =1= 

Deze week in de Lensrevué: . · · 

- Waarmoettatheet,i? Zi
0

e Tele-LenS • 
• desprèk met onze nieuwe trainer. 
- 11Keinphaan-toernooi" in Heemstede. 

• TEL E - LENS, 

\1faarmoettatheen? Het robot-voetbalt dat_.: op de WK, is geci.e
~onstreerd d9et he~ ergste vermoeden voor de voetbal-. 
toekomst; ~e èijBnde pegon vlak na de oorlog 'met d,e· stop
per-spil èie derde verdediger, die het çentriµn àf'sloot_. · 
Pe aanvallers-, vérb'\)terde,n tiun strij4pl1p'men, en. ~al<tie)< 1 
En toen kw?,in ér. nóg èen extra. p:1,on in de achterhoede b:i,j: 

~ei? 4-2-4-srsteem. Opnieuw1 w:l.st~tj d~ .. a!J.l1Vq.l:\,èrs sctierp1;1_,'t1?, 
wap(?ns 1:ie v nden en 11auspvtzer/' deed. z 111 intrede. Het was 
c\e laatste hoop en toeverlaat. voor he~ geval, dat éen· ~e~ 
genstander toch nog door de vier~nsl,.in:ie mocht gl:\.ppen. / 

Wè hebbe'.li de a~sp.utze_r met groe:ienq misnoeg·e·· n _de_. afgelóp~n 
weken door onze beeldbuis· zien draven. De ~anvallers heb~ 
berj het juiste ~twoc1rd hiel;'op .n_og n~et $e'{èmden, Màar d~t 
zal zeke:tl nog wel eens gebeuren/ Maar ;,tat dan? Als q.e ont
wikkeling zich vóortzet, dan blijven ·er geén aanval+er~ 
me èr over, Op naar het, voetbal graf. En wie, oh wie haal~ .. · 
ons eruit? - ' · · · · 
. . 

De grootste ragger van het WK-toernooi ~,as onget~ijfeld 
de kleine Engel.se clown ·Nobby Stiles. Valt mee, dat;,.ie 
daar geen prijs voor heeft gekregen, Want in het uitreiken 



van scherts-prijzen .)mren ze daar in Enr~eland bijzonder 
goed. (U merkt zeker wel, dat 't ons allemaal nogal 
hoog zit) •... Natuurlijk, er liepen nog meer van die zoden
trappers rond., Met brede grijns nog wel. De zuid-arrieri
kaanse en zuid-europese voetbalàrtisten waren daar niet 
tegenop gewassen. De Argentijns~regering overweeg1t_ qe 
diplomatieke betrekkin1en te- verbreken met de Europese 
landen en Brazilië :overweegt ''.het· nóóit meer te doen'',• . · 
Pele heeft aangekondigd met het -.voetballen t_e ~toppen. · 
Voor hem is de lol d'r af. Geen wonder hij wqr,!t kon..; 
stant door drie man geschaduwd, op zijn voeten·};g;estái;i'n · ·: 
en'."·,zwaar getackled. - · ·- ·. -· . ·' ;.:: ·. ' ; . • ... • ' . . . :, ..... -

. Het< i_s ·zond er meer: duidelijk, dat er "iéts" riioet gè:..:' 
.h~tiren. Zeker_ óok _gezien het schrikbarend toenemende 
aantal géblesseerde sp.elers. Niet alleen in de hogere 
regionen, maar ook irt het lagere alriateurvoetbal. In 
België is de· eerste s:tap g'!"zet (-en dat gebeurt daar 
zelden). De. t-eàms, van dè hoogste voetbalafdeling be
staàn met ingarig ·van het _kómende seizoen niet uit 
elf 1)1aar uit: 1 3. (derti:en} ·spelers. De keeper en een -
veldspeler mogen de.gehele wedstrijd worden vervangen. • 

~- Zij behoeven daartoe niet_: eerst een gebr'oken ledemaat, 
gescheurde·spier of andpi•szins te hebben. Een,lof- , 
waardig ;ï,ni tiatief, dat n.a:iiol'ging verdient. · Alhoewel', · · _ • 
te -d~.t" ·q._è -lachwekkende tl:leatè:r'stukjes wel zulJ,en, mi.s
sen. Maar h'et betort'-voetbàl: _raak je zo nog niéti · kyrijt .• 
Dè spelregels· zullen ·beslist een vernieuwing moeten·· · 

l, . -·• • ', • , .. , . -. - • ondergaan ,- __ want -het· zal .\'lel ._nl.!:lmand gelukken - zelfs 
Sta:nly Routs riiet ,.. de; coá'èhes ervan te_ overtuigen, dat 
ze hun spélèrs di•e verr •• , verdedigende taktiek moe-
ten aflerèn: .. : ":'"-'. · · - - '· .. ,.: . ---~ . ·• . . . ~ 

OVER;IµENS -i S :á:e ,, r'e1dikt,i.-e -vàd J:\leh~ng/ da;t Herman Kuip
. .;;hof_ opbeh_oórli;ik pa'rti jdig ims _gedurènde de finale 

\,:_.' .;"?-1_1· h~~ ~\- :- - - - . · .. · ·-- ! - ." . , • ·• -

;,:· SENIOREN· it. TTENTJE _ . . _ _ . 

<n,e .. se1tio;teri; 'ä:ie• i~::de i~~s;~vu~ .zJjn. opgeroepen _om . ·. 
zïch -te )_.aten keuren;,,.dienen ei:;. r_e:ke1\i.rig mee te J:ioudén; .. 
dat, -de keuring. aan d,e;_ l;l;i.erkaqei "opJ'iet ögériblik' zéer · · 
druk be zet is, · zodat· men· soms· .. pa-s''•,z'é'p_'wekèn -na" de, aan- . 
vrq.ag j<an worden ge~eurd, Zorg, _dat U er tljdig bij .. , . 
ben~~=~. i· = ·= ·'' .·· t··=~·:::.~1~ :: • .'. - · ., .:_·-·==··· ·<./}~.--~·---· _~;: ~ ~~- ·;_. ;···;:}10 : 

' ' 



GESPREK l''E T ONZE NI1"'l.JVffi TRAINER. 

Deze week·- om precies te •zijn dinsdagavond - hee~ 

de heer j. Wi:1.-lem:;, zijn· taak als .r_iieuwe Lens-trainer 

·aangevangen. Zeker voor·de oudere leden is hij geen 

onbe}s:ende, De.heer Willemr:i,·door 'l'!ièns aderen, zo.als· 

hij zelf zegt. "blauw-wit bloed stroomt'1 is na een 

afwezigheid van aèht ·jaar wel:l)." op het oude nest terug

gekeerd:·· Alle aanleiding voor 'de redaktie om e·ens een. 

praatje met hem te maken. 

De ];:teer Willems begon zijn voetballoopbaan op 14-ja

rige leeftijd bij het inmiddels opgeheven RIA. Toen· 

.' hij 15 was, speelde hij al in 't eerste. elftal. Een .·. ·· 

jaar later zag Piet Juffermans hem met ortder anderen· 

· · Win Huisman en Huub··Scholte in het schoolelftal voet

l;lallen. "Waarom komen jullie niet naarLenS?" En ze 

waren voor RIA verloren. Hij kwam meteepi in .het eer- . 

ste elftal. "Toen vonden ze me ook al lastig -- ik 

knokte ervoor''.•· Hij heeft trouwen·s nooit•· la{!er ge:..:· 

speeld. In die tijd was Cas Halleen trainer. "Van hem 

hèb ik veel geleerd: we. hadden urenJ:änge diskussies 

over de gespeelde wedstrijd. op· een groén bord met' 

• poppetjes werd de taktiek uitgestippeld, Onze ideeën 

over het voei;balSPEL waren gelijk: doelpunten maken, 

dus aanvallend· spelen en geen franje. Je kunt he.t i 

Vl:lrgeliJken met tafel voetbal, waarbij je de bal. al:' 

leen maat op het doel kunt _schieten." . 
. . ' 

. 

In de oorlog heeft hij niet· gevoetb.a,l_d. _Toen na·d··nij 

andere dingen aan z'n hoofd, In 1 45 kwäin hij echter · 

terug en bleek het voetballen niet verleerd te zijn, 

want hij werd weer meteen in het eerste opgenomen. 

"We hadden toen :niet zo'n best elftàl; • elke wedstrijd 

moesten we vetj-iten om aan de punten te. komen. Met men

sen als Huur; Hbukes en Piet. Krol lukte· dat wonderwel". 

In 1952 werd hij speler/trairifr. Dat kwam zo: "We 'had

den al· een paar trainers versleten, maar dat was geen 

. .sukses; Toon· ,kwam Cas ·Hall een naar .me toe en :vroeg of 

ik !t niet wilde doen. Ik kreeg een stapel boeken oni te 

bestuderen. en we praatten veel over de oefensto'f. · Het 

spelelement bij de -tráining was een voórnaam punt. _Je· 

moet goed kunnen schie.ten, stoppen, koppen en ingooién; 

de rëst is franjé. De wil om het goeo. t.e doen iei belang

rijk. Er zj:jn een heleboel spelerfl, die iets anders wil

len },aten zi~n dan 'ze werkelijk moeten (hakjes geven e.d.) 



Zulke grapjes ziJn te veel afhankelijk van het geluk, 
Dat maakt een speler onzeker, -~n je m:,et juist zeker 
van jezelf. zijn; zelfvertrouwen hebben. Dat heb •je als 
je de dingen, die .je moet doeh, goed kunt doen. Een 
goed voorbeeld hiervan is Bobby Charlton en ook Becken
bauer, di!3 -nst een snelle 1 , 2-kombinatie plotseling al
leen voor· de· keeper komt, de keeper op z'n ·verke·erde 
been zet en scoort·; Ancl.ere spelers proberen eerst de 
keeper te omspelen, ze w:! llen het te mooi do'en. Il 

In 19.58 ging hij RAVA trainen. Hij ging eigenlijk op 
een. be.etje beroerde manier weg. Hij was juist bezig 
met de opbouw van de junioren-training, Elke speler 
van het eerste elftal zou toen helpen met die training. 
Door tegenwerking van de toenmalige Juco heeft hij geen 
kans gekregen dat werk af te _maken. Hij denkt echter met 
plezier terug aan die periode: "De spelers waren toen 
niet alleen vrienden IN, L:aar ook NA de wedstrijd. 1 s-A
vonds na de training hield ik bij mij thuis altijd een· 
technisch praat je; er werden voetbalfilms gedraaid. Na 
aflo:op werd die .film altijd weer achteruit gedraaid; 
net 'n DAF. We trainden toen dikwijls in de duinen \Ve
len zullen zich de beruchte "bul_t" :nog levendig hérih- · 
neren) en ik liep meestal voorop. Af en toe móest ik -
de.troep natuurlijk )controleren en dan dook ik in een 
bosje. Op een gegeven ogenblik hoor ik Jaap Admiraal 
lachen, ,die samen·met Harry Haket voorbijkwam. Ik 
hoordè "Flarry nog net zeggen: " ••• toen zei Moos tegen 

• San •• , •• " en ik.vulde vanuit dat bosje de rest aan: 
doorlopen verd ••••• " 

oooooooooooóoocoooooooöoocoiooo 

1 
ZE HOEVEN VAN MIJ ECHT 

. GEEN KAMPIOEN TE WORDEN j 

ALS ZE J<,T, f;R IN ELKE 
WEDSTRIJD TWEE PUNTEN O · § HALEN Çl 

ooooocooooooooooooooooooooö 
Op 37-jarige leeftijd speelde de heer Willems z~Jn af
scheidswedstrijd bij LcnS; het was tegen Naaldwijk en 
Lens won met 4-0. De band met de oude spelers is altijd 

. blijven bestaan en dat kon hij merken bij het overlijden 
van zijn zoontje:"op zulke momenten merk je, dat je ech

.. te vrienden hebt", 
Bij RAVII. had hij een prE;lttige tijd, Goede samenwerking 

· met sGlkretaris en elftalkommissie. "We hadden respekt 

• 



iroor elkaars mening",Hij vindt het erg jammer, dat Tone

gido is gedegradeerd, _Hij vond p.et t9ch een fijne tijd, De 

training werd da.ar trouw be:zocht. Hij is altijd een LenS

man in"lfa.rt 'en nieren gebleven (U weet wel: blauw-wit 

bloed). ·Als wij voorzichtig v:ragen of hij nog bepaalde plan

nen heeft dan komt· er. een b;rede grijns op .z 1n gezicht en 

zegt ::• .. Ze .hoeven van mij: écht geen kampioen t_e worden, als·. 

ze maar.in elke.wedstrijd.twee punten halen_\, •••. J?! De 

prest_at,ies: zijn ;belangrijker dan d.e resultaten. : · 

Hij vindt zelf j" 'dat hij ve:,;r.anderd is· in dë tijd, d~t hij; 

weggeweest is,f'16Elr .ervat'ing. Is zich bt;;wust van zijn verànt

woo'rdelijk\:leid ~érl·, \iurft die ook te nemen, "Je moet de jon

gens inspir13re.ri;.:-t9nen, dat .je vooruit w_ilt; dE! rest komt 

vanzelf. Maar·j_e•_inoot bij alles,_wat je do.et eerlijk zijn.Jë 

moet met ovèrleg· t.ewerk gaan. Zelfkritie]<•is hèt belang- ·. 

r_i,jkste; niét ,alleen voor de spf!lè'rs·, maar ook voor de 

trainer." · . · : · · • · .· · · . · , . . · 

.. Als wij hem vragen of_hij•.nog speéiaJ;e'"c:ipdrachten van het 

~bestuur heeft gekregen,. dêl)" antwoordt hij laconiek: "Trai~ 

inen ! ? ! n De heer Willems '.is vercl.!3r van mening, dat opmer-. 

fkJngen langs de lijn de ·_:3pe0lers altijd in ongunstige zin ·· 

i
'ibeïnvloeden. 11 Aan!boedigen.i.s go:ed, maar je.moet net op êen· 

p()§itieve mani13;r,-;-cioçri". · . • ·· · · . · ·. 

1 
Qver zijn °l'ferk;,i:jze·' zegt. hij het ·volgende: "De capaciteiten 

{van çle ·.spelers optimaa1. ue·nutten door ze -op de juiste 

f. plaati·~ :091<: de, jui_ste taak te geven": Ook de mentale instel

?. ling ·q._çht hij van groot belang: "je kunt pas zeggen, tla~s,_je 

/ plezierig hebt gespeeld, a;J.s je 'in de wedstrijd met .vo:lié' '.' 

overtuiging hebt gespeeld ; Ik heb het al eerder gehad over 

. de team-sport; de spelers hebbèn elkaar nodig; niemand kap 

i het alleen doen. Bepaalde wrijvingen komen vaak voort· uit · · 

tvooroordelen; men wil elkaar 'soms niet begrijpen en 9-at is' 

•: funest voor de goede onderlinge verstandl'l.ouding 11 • • . 

. U staat bekend als een ·"harde" trainer •..• ?· "Een gezl'onde 

. body nog gezonder maken lijkt hard, omdat men zijn spie.ren 

, voorheen niet vold.o.ende ontwikkeld en clfektief heeft· ge-

·_ bruikt. Dat vindt zijn oorzaak in het feit, dat er op de 

scholen te weinig aan sport wordt gedaan. Maar eh, dat komt 

wel goed: wat niet is kan komen," 

SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN 

OEFENPROGRAI0YA SENIO'CtEN: 
~ondag_14_au~us~us_1966; 

i 

12.-- u. 
14,30 u. 
12.-- u. 
12.--, u. 

BEC II - LENS B. 
BEC I - LENS ';\, 
LENS - RCDH II: 

; Zondag 

l 
21 augustus 1966: 

LENS - RCDH I 



14~30 u, LENS - l)SSH I 
14. 30 u. LENS pss~I tr 

Voorburg toernooi: LENS toti en met Q jà!r. · , 
Zondag 28 augustus 1966: .12 u;~DO- ,ENS 4e k.l LÎHVB' . , 

·- 1. 4 u~ TlDO- ENS 3e ki HVB l 
4 september 1966.: !WJS {Utrecht - ENS · . 

HMS. (UJrecJ:i.t - ENS ~I · 

.. Hj:e_ __ ~~ ! !~~: ( ~; _ ij'.Igd J~, _,_ •·. ~-c»-
JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN-Jill,/IOREN 

. KEriiPHIIJIN:ToERNOOI-rN-HEEJ'liSTEDE:---'-'S-----=-·-----=, :---
Op .zondag 1°4 augustus wordt voor spelers; uie he1;, vo-

. rig seizoen in de A_-klasse vi tk"l'mmeli1 in !'leemsted~ het 
Kemphaan-toernooi georganiseerd.Het ·e:i,ftal v,:ordt uit 
c).e volgende spelers samengesteld: R.Bruggema_hs, J .' · 
Crqothuizen, P. Schout én, Th.Brochard A.Limbeeli: F .de 
z1;,á.rt I H .Rot~krat'ls, · J~Cobben, D .Bra1;denburg; N. J?nsse,,, 
J. Jleins,N.l,oot, F.v. Boheemen,Leider:Dhr,G.v.d.Velde. 
Samenkomst: 9.45 uur voor hoofdingang ·HOLLANDS SPOOR •. 
PROGRAMMA: 12.15 u. Haarlem - LENS 

13.05 u.LENS - HBC 
13.55 u. VDO - LENS 
14.45 u.LENS Wilskracht 

15.35 u. DHL LENS 
~!'~&hr!j'rtIJg~IJ: . VOOR donderdagavonq 7. 3C- ·uur. bij dhr. 

·. G.v.d.Velde, tel: 361433. 
====-====----==----===--------~--=----------====--=,=-
VARIA: -· . 

...: Op donderdag 11 augustus tre_edt, Wim vari der iaan i,h 
het huwelijk met Henny Verbruggen, De rècept~e 'wor'dt_ 

· ·.van 14.30 - 16.30_ uur gehouden in de crn1te. van de 
_Pius X- Kerk aan ·ae Hengelolaan: Onze hartelijke ,· 
'gelukwensen. ·. 

-o-ó-o-o-o~o-0-0-0-o~o-
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18 
19 
20 

: 21 
: 22 . 23 . 

24 

aug: 
aug: 
aug: 
aug: 
aug: 
aug: 
aug: 

LENS' ZAKAGENDA. 

Seniorentraining. 

Klubavond. 
Seniorentraining. 

======================================================== 
N MINI-BUIK? GOED.VOOR U ! 

- Zie Tele-LenS -
===================-============================--=-=---

Deze week in de Lensrëvue: 

Hebt U dat wel eens ? Zie Tele-LenS, 
Van de Kontakt-kommissie, 

ELF;.-LENS 
Hebt U dat wel eens? Als U zichzelf moei

am een of andere trap hebt opgehesen? Dat U hijgend ën 
ffend Uw stramme ledematen moet laten uitrusten van deze 
menselijke krachtsinspanning? Hebt U dat wel eens? Zo'n 
heut in de rug? Als U zich van Th~ kleffe burostoel ver
ft? Oh ja? En als U Uw hoofd naar beneden buigt belemmert 
· buikje dan het ongetwijfeld riante uitzicht? En als U 
ch voorover bukt om de krant uit de brievenbus te halen? 
t voelt U dan? 

· Als het voorgaande meer of minder van toe
ssing is op .. U, dan wordt het eens tijd, dat U daar eens 
.t aan gaat doen. Of niet soms? 

· Onze trainer de heer J.Willems heeft het 
,ornemen, als er tenminste voldoende belangstel:).ing voor 
ijl-t te bestaani elke zaterdagmorgen vet~ranen, oud-spe
rs en andere be angstellenden een zeer lichte training 

geven, waarbij heel voorzichtig zal worden getracht de 
,willige ledematen en ·andere onderdelen weer een klein 
,etje soepel te maken. 

U hoeft zich niet op te geven, U komt ge-



woon eens kijken, Elke zaterd?-gmorgen om 10 uur vangt 
deze "aa,ngepa ste" training aan. ·Een buitenkans je voor 
velen. · • · · · · ·· .. 

Nu we het tÓch.over de minder-jonge
ren hebben, kunnen.we ook nog wêl even herinneren aan 
de speciale veteranen-kompetitie op zaterdagmorgen.Het 
doel van deze !competitie is, Yoetballers; die de vete
ranen-leeftijd hebben bereikt, nog eèn aantal jaren. 
in de gelegenheid te stellen hun sport te beoefenen,: 
Deelnemende vereniging:en zijn: ADO, Celeritas, Rijs-: · 
wijk, Scheveningen, DHC, vrcs en als het effe kan Lens, 
Leden en donateurs, die belangstelling voor deze zat_·er
dagochtend-kompetitie hebben, kunnen zich opgeven bi:j · 
onze sekretaris de heer F.Mesker, Plantenoord 126. · .· 
--------------------------------------------------- .---

0 F F IC IE EL. 
In ballota e: .. 
No.7 2 W.M.Vogel. 

·8/1 E,P.Speicher 
9/1 E.de Wit 

1Q./1 J.H.Wüstefeld 
11 /1 · F .J .H.Willeyns 
12/1 W.1"s.v/d Linden 
13/1 J .P .J .1'' .Groenendijk 

Uitslagen: 
Senioren: 
BEc-=r-:-LENS 1 
BEC 2 .. - LENS 2 

3-1 
1-0 

15-11-49 Wezelradè 141c 
27,- 8-55 · Het 2iicht 30 
8- 2-57 Ruimzicht 39 
8- 7-56 Anna· B:i.jnslaan 14 
4- 4-56.Stcrrenoord 39 

10- 7-55 Kepplerstraat 243 
30- 7-47 Maartensdijklaan 53, 

Junioren: 
KËMPHÄÄN-TOERNOOI: 
LENS - Haarlem 
LENS - HBC 
LENS VDO 
LENS Wilskracht 
LENS DHL 

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

n=================== .. ========================· =======· .: 
VAN DE KONTi'\.KTKOMMISSIE. ·. . 

Zoals U bekend zal zijn, heeft. het bestuur dit jaar . 
weer een kontaktkom.~issie in het leven geroepen. Het zal 
de taak -_van deze konunîssie zijn -' zoal,s ook IR ar naam 
al aangeeft -., het kontakt tussen de Lensleden en -qona_
teurs te_ verinnigen: Dat is onder de huidig~ omstandig- _; · .· · 
heden geen -gemakkel:i..jke t';).a,k, Vele Lensers hebben .zó.veel _--;' · 
andere dingen aan hun hoofd, de.mogelijkheden tot ·reçre1l,-,. 
tie buiten de sportclub zijn zó tà:lrijk en gevarieerd ge.,,··. 
worden (laten we de T.V. er buiten houden!), dat de voet
balvereniging helaas in cle harten nog maar een klein 



plaatsje inneemt. Nu ja, men ziet elkaar zondags, als het 

tenminste niet is afgekeurd •• :; ••••. 

Toch staat het voor ons vast, dat een club zich alleen 

maar in gunstige zin kan ontwikkelen, wanneer de band tus

sen de leden onderling nauw is aangehaald. De spelers van 

het eerste elftal zouden de kontaktkommissie tot een bij

zondere steun kunnen zijn door het komend·seizoen eens ex

tra goed tegen de bal te schoppen. Want: als het eerste 

het aardig doet in de kompetitie, dan is die band tussen 

de Lcmsers er z6 ! Helaas, de spelerf!. van Lens 1 zitten 

niet in de kontaktkommissie en omdat het in onze club 

nverbodenn is je verwachtingen.ten aanzien van de aanstaan

de kompetitie uit te spreken, .zullen we dáárop maar niet 

speculeren. " 

Wel heeft de kontaktkommissie bij haar eerste samenzijn al 

een aantal plannen gematkt, die, op één na, nog te zeer 

;'in statu nascendi" verkeren om er nu reeds over uit te 

weiden. llEn clat ene plan?" horen wij al vragen. Behoeven 

we dat nog te verklappen ?? Natuurlijk, een fee.stavond ! 

Na het sukses van de laatste happening, na de talloze 

schriftelijke en mondelinge smeedbedes ( één onzer funktio-

narissen is sedertdien zclfs'herhaaldelijk door de tele

foon bedreigd!}, kón de kontakt.kommissie eenvoudig niet doof 

blijven: zo luisterrijk als het vorige voetbalseizoen werd 

uitgeluid, zo grandióos belooft, neen: móet het nieuwe be

ginnen. Noteert U de datum even? Zaterdagavond 3 september. 

De vorife keer huurden we er· veertig stoelen bij en .• we 

kwamen tekort, Ditmaal huren.we het dubbele ·aantal, en 

láát er eens eentje onbezet blijven! (Dreigement). -

De opzet van de kontaktavond ._is, evenals de vorige keer, 

weer bijzonder onduidelijk. Het plan is om er een.Sriaanse 

avond van te maken, voor ex-vakantiegangers prettig om de 

sfeer_nóg eens te proeven, voor spelers; die op een trans

fer naar Real hopen, om de sfeer alyást op te snuiven. Het 

zal er in ieder geval "Spaans" aan toegaan en we rekenen · 

dan ook op een "volle bak". 
. . 

Natuurlijk heeft de kontaktkommissie voor het komend sei

zoen nog meer pijlen op haar boog, b.v. een buitenlandse. 

trip (buiging naar de redaktie ! } • We vinden, dat dat reis

je er be slist .moet komen. Maar daarover gaarne een and ere 

keer. Het is onze bedoeling,'. U reGelmatig via de Lensrevue 

van onze aktiviteiten op de hoogte te houden. 
PS 1. Wij verzuimden U nog te vertellen, dat deze week 

de heer P,Bur7houwt bèreid is gevonden, tot de 



kontaktkommissio toe te treden. Eén hoeraatje voor Piet! 
We zoeken nu nog een A-junior of een seniorlid, dat pas 
van de junioren is overgekomen, die bereid is het vijftal 
te komploteren. . 
PS 2: Voor op- of aanmerkingen, voor waardevolle sug

gesties houden wij ons gaarne aanbevclé:::-,., 
K.K. 

===============--========================= ·==============~ 
SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN-
========================================================== 
PROGJ:'.:.Ir,;J. ZO':DAG 21 AUGU3TUS 1966. 
2;30-Ü,-LenS Komb.A - D.S.S.1 , 
2,30 u; LenS Komb,B - D.S.S,2 

Veld 1 ;Geb-,1,Lok,6/4 
Veld 3,Geb;2,Lok,5/3 
Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 
Veld 3,Geb.2,Lok,6/4 

12;- u. Lens Komb,C - R.C.D.H.1 
12.- u. Lens Komb,D - R,C.D,H.2 
10.- u, Voorburg-toernooi-Lens t/m 20 jaar: Prins Bernhard

laa1;1, Voorburg. 

Lens Komb . !, : 

Lens Komb.B: 

Lens Konb.C: 

Lens Komb .D: 

Reserves: 

0 P s·T ELL INGEN! 
C. V .d .Beek' . H .Dietz; J. V ,Dijk, ·w. Han sen' G .Kem
perman, P ,Schouten ;G. Verhaar, J .Englebert, W. Ven-
derbos ,F ,!-'.esker,l-1,Halcet. · 
G.Halleén, R,Blok,R.Roodbol; H,Smitskam,J,v.d, 
Knaap,H.Y:esker, !\.Rooduyn,J,Bottor,H.Rooduyn, 
R.Wachman,G,Looyestein. _ 
R.de Waart ;w. Verbarend. se, J. Verhaar, J .r-'ieijer, 
H ;Kémper, li. v .Lif:1beek, L .Riemen ,H.Brandenburg, 
H.P.v.d.Spek,D,Groenendijk,R.Brandenburg. 
Th,Suykerbuyk,L.Hanssen,Th.v.Domburg,C.Pee
ters, B. Steyn, J. v .Kleef, P .Burghouwt, J .de Hil
ster, F. Wubben, W .Eykelhof, N .Drabbe. 
vcor kombinaties C + D: 
A. Verbarendse, R, Eykelhof, P .Rebel, N ,cl.e Gruy
ter, H. Ubben. 

Lens t/m 20: G.J.Crama,J,v,Dissel Jr.,R,de Groot,:\.v.d. 
Beek, 1\. v .Egmond, F .Straathof, R,Schlüter ,A. 
Klein Breteler,N.Koot,J.Witting,ll,de Brou
wer ,Res. :W. Veel be hr, R. 'I". :11:kker, W ,E?p;~ rs. 

AFSCHRIJVIKGEN::-liefst geen- bij de heer G,Coomans, 
Weimarstraat 218, tel,39,2?.20 voor 
vrijdagavond 9 uur, 

JUNICREN-JUNI0:'1.EN-JUNIOREN-JUNTOREN-JUNIOREN-JUNIOREN 
================================· ========================= 
PRCGR,';~1;1·1, VOOR ZONDAG 21 f,UGUSTUS 1966: 
Voor !\-junioren wordt zondag in Lisse het "Keukenhof"-töer-· 



~ ,---. 

10oi gespeeld. Het programma is nog niét bekend, De volgen--

ie speler c worden · vérwacht : - . . . . 

R.Bruggemans, M, v, Veen, H .Rothkrans, J .Cobben, H. Verhe_ugd, 

F,v,Boheemen,Th.Brochard,C,v~Velzen,F,de Zwart,D,Bran

denburg,W,Vogel,R,v.Boheemen,T,Heerschop.Leicler:Dhr.G. 

v.d.Velde,Samenkomst: 9,45 uu1> ingang H.S.-. 

Voor een B-en C-klasse staat het Voorb.urg-toernoOi"Op het 

programma,' Ook hiervan zijn de gegevens nog onderweg. 

De opstellingen: 
B-Klasse: W.Kouwenhoven, R.Fortman,D.Holt,J,Colpa, P,de 

Jongh, J. Fretz, A.Hop, E .Bakkers, H .Bijsterveld, 

W. Keetman. Res. :P. v ,d ,Aar, H. 0verbeek.Leider: 

Dhr.C.v.d.Beek, . 

C-klasse: P.de Haan,L.Egberts,C,Schrover,P,Hop,R.Hoef

nagel,A.Hoek,G,v.d.Velde,F.Cobben,T.Resodi

hardjo,J,Disseldorp,F.J~aff.Res.: H,Lieffering. 

Leider: Dhr,H.v,d.Kleij. 
Sa,:1enkomst voor beide elftallen: 9 .-- uur hoofd

ingang A.D.0.-terrein. 

l,FSCHRIJVINGEN: zie onder PUPILLEN. 

=======================================================--= 
PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN 

==========-=====================-=========--=====-=====---
PROGP- 1>'1c1MA "'' '"""'"D•',(1 20 'T'GU"'l'US 19 11 • · 

·---~ • .1.1..\ ,, .•.••. r .. r , J:.. _ oo. 

Spoorwijk-toernooi voor twee pupillen-elftallen, Er worden 

wedstrijden gespeeld van 2x 10 minuten 2!onder rust. 

De tegenstanders in Poule A: Poule B: 
Spoorwi jk . Spoorwi jk 
o.s.c. o.s.c. 
Triomf S.W.P, 
Oranje Blauw Oranje Blauw 

De opstellingen: 

Kombinatie A: ·A.Castenmiller, R,Jv',icka; ~.î•'.açco,M,v.Bag

gum,R.v.d.Horst, B,Ruiterman, A.Baven, 

P.v.Wijk,E.Hoefnagel, G,Colpa,C.v.d,Aard

weg. Res,: G.Schneider, P.Verschoor. 

Leider: Dhr.G.Halleen. 

Kombinatie B: F.v.ós, C.Lustenhouwer, A.Borst,F.Wcu

ters,G.Willemse, R.v.d.Linde, P.de Vfolf, 

R.Goedhuys, R~v.d,Steen, P.le Brun, A.v. 

Ma.ris. Res. :J. v ,Rossum, F .Snoeyers. · Lei-

der: Dh~.J.Cobben. · 
säiiienkomst voor beide elftallen:10.30 



uur ingang LenS-terrein. 

PHOGHJ'.Mic'.!, ZATERD,\G 21 AUGUSTUS 1966: 

DONK-toernooi: 
Er worden wedstrijden gespeeld van. 2x 
twee poules; de finale 2x 1 0 rhinut en; 
digen beslissen strafschoppen. 

1 • 72 minu1,1t, 
bij gelijk 

in 
ein-

Inzet is rle Donk-pupillen wisselbeker. Het programma: 

Poule B: 11;00-11:15 u. Donk 2 - Lens 
12;20-12.35 u. G.D.A. - Lens 

·13.00-13~15 u. Gouda - Lens 
14;20-14.35 u; Lens Docos 
15~00-15.15 u. Bl.Zwart-LenS 

Samenkomst: 9.45 uur ingang LenS-terrein. 
,\FSCHRIJVINGEN: Junioren en· Pupillen, 

V6ór vrijdap;avond 7. 30 uur uitsluitend 
bij clhr,H.v.,d.Kleij, Frambozenstraat 45, 
Den Haag, Telefonisch alleen vrijdag-
avond 6. 30 - 7. 30 uur. . . ' · 

TraininP,: Voer de A-en B-klasse selektiegroepen be
gint volgende week de training. De betrok
ken spelers krijgen hierover nog bericht. 
De overige groepen beginnen een week later, 
Ook hierover zullen nog nadere mededelingen 
volgen. · · 

--===-=----=--===--=-·==-==--====-=--==-====--===-·==-==----
VAN DOEL TOT DOEL, (Senioren). 
LENS 1: verloor verdiend van B,E.C.1. De eerste.helft 

kon Lens de wat feller spelende Delftenaren nog 
bedwingen, maar in de tweede helft liep •teen 
beetje uit de hand, De voorhoede blijft een 
probleem. ~ij wisten elkaar niet voldoende te 
vinden. 

LENS 2: kon ook niet tot win.st komen. Ook een voorhoede
probleem. Er werden nogal wat reële kansen ge
mist. De achterhoede maakte een gedegen indruk. 

======-=---=============-==-===--==-·===-=----=======-==-



VAN DOEL TOT DOEL (Junioren). 

KemEhaan-toernooi_tn_Heemstede: 

Een A-juniörenelftal nam zondag met wisselend sukses 
deel aan b.g. toernooi, De eerste 2 wedstrijden resp. 
tegen Haarlem en H.B.C. eindigden in een 0-0 gelijkspel. 
De derde wedstrijd tegen V.D,O. werd door doelpunten 
van Fred 3x, Theo 1 en Dickie 1 een mooie overwinning 
met 5-0, Zeer optimistisch werd gestart voor de 4e wed
strijd tegen Wilslcracht uit Amsterdam. 
Kort na het begin nam Wilskracht door een misverstand 
in onze verdediging met 1-0 de leiding om deze niet 
mee·, af te staan, Wat onze jongens. ook probeerden, ze 
kwamen niet door de 8-mans verdediging heen. 
De laatste wedstrijd tegen D.H.L. werd eveneens verlo
ren en wel met 2-0, zodat een plaats in de finale
poule was verkeken. Na de toernooileiding te hebben be
dankt voor dit goed georganiseerde en zeer sportief 
verlopen toernooi, werd om ca. 5 uur de terugreis naar 
den Haag aanvaard. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

-~ 





D E LE N S RE V U E. 

kluµblad vari. de rkvv lenig en snel · -
opgericht 18 december_ 1920 .. 

SEKRETARIAAT · ' REPil_!S.T:ï~ _ 

. r;b .nresker· · : ,,c._.. •· _. . -· g-.halleen- : . · :: , ,. ·· 
plantenoord 126 · - · · --amandeistraat·103 
telefoon: 67.6153 · tel'efoon :- 361160 
-;::;:======::;::=======· . ==== ·=== . ==. ===-·=====. ===. =:::· ==========' 

39st(, jaargang no: 51 24 augustus 1966 

===========================~==-== ·================·===== 

do: 
za: 

zo: 
ma: 
di: 
vr: 
za: 

• 

25 aug:. 
27. aug: 

28 aug: 
29 aug: 
30 aug: 

2 sep: 
3 sep: 

LENS' ZAKAGÈNDA 

seniorentraining~ juniorentraining (A-klas
junioren: 6-7-8-9-10-11-12-13;. (sers). 
pupillen: 1-2 en··_3,4; 
senioren: 4 kombinatie s; jun: 1 + 5. 
klubavond; jun-training (C-klassers). . 
sen-training; jun-training (B-klassers). 
bestuursvergadering. 
FIESTj\ ESP,iNOL:t ! ! ! 

====-=================-========---======-======-=======-
DE BESTE TIJD OM TE TRAINEN IS NU- ••••• , ... 
DlZS VOCR DE OMSTANDIGHEDEN U DWINGEN HET TE DOEN. 

----------. --- - -------------------. -----------. ----------
T E L E - L E N S 

Doet goed voorbeeld goed volgen??? Hope
lijk nie·t, want een aantal "Lensers" heeft onze vereni
ging zondag jongstleden een afschuwelijk modderfiguur la
ten slaan. En dat was -eerlijk hoor- geen gezicht. 

Wat is er gebeurd? Wij schrijven het met 

schaamrood op onze kaken. Lens zou afgelopen zondag met 
twee junioren- en één seniorenteam deelnemen aan het 
Voorburg-toernooi. Die twee junioren-teams, daar was . - • 
niks mee aan de hand, die waren er wel. Maar dat ene se
niorenteam, dat liet het onbehoorlijk afweten, Reeds 
vrijdagavond begon het; onze elft-a],sekretari s kreeg een 
reg_eri van zomerse afschrijvingen te verwerken. Een drui

lerige regen;. die zondagmorgen pas ophield. Of dat nog 
niet erg genoeg.was bleek het elftal,.dat aan het Voor
burg-toèmooi moest deelnemen, uit slechts negen man te 

· bestaan. Er moe-ten dus diverse spelers zonder kennisge
ving zijn weggebleven. Schande. Het negental voelde zich 

uiteraard belazerd; ze 9tonden in hun (blauwe)· her:id. Zij 

. " 



verdienen alle hulde voor de wiJze, waarop zij zich van 
hun onplezierige taak kweten, want met negen man aan een 
toernooi spelen is geen loletje. Ze moeten met afgunst 
naar hun jongere·klubbroeders op dit toernooi hebben ge
keken 1 die in hun poule. de eerste prijs· in de wacht sle.ep-
ten. \ Over goed voorbeeld gesproken ••• ), . . · . ·. 

, Hot fabeltje, als zou Lens uitsluitend 
uit mooi-weer-voetballers bestaan, gaat er bij oris nu niet 
meer in. Want met mooi weer, dan voetballen ze ;Liever niet 
en laten hun mede-spelers pp een onvergeeflijk onspor
tieve manier in de steek. Hopelijk krijgen ze van het be
stuur of de elftal-korMnissie niet de kans wel bij slecht 
weer te voetballen. Dan maar een elftal minder in de kom
petitie. Wep· met die .slappe•hap. ----------------------------------------------·-----------

0 F F I c·I E EL. 
In Ballota.a:e: 
No. 8/.2 E.P .Speicher . '2?-8-55 Het Zicht 30 

9/2 E.de Wit ' 8-2-5? Ruir;1zicht 39 
10/2 J.H.Wüstefeld ,, 8-?-56 ,\nna Bijnslàan 14 
11/2 F.J.1-I.Willeyns r 4-4-56 Sterrenoord· 39 · 
12/2 W.A.v/d Linden 10-?-55 Kepplerstraat 243 

• 

13/2 J ,P,J .M.Groenendijk, 30-?-4? l'".aartensdijklaan 53 
14/1 N.W.van Domburg 2?-1-48 Melis Stokelaan 2161. 
15/1 A.G.van Leeuwen r.15-12-38Vlierboomstraat 498 

. ------- ,...------- ---- . ------- ---- - -- ... --- - --- -
FIEST,\ ESP.\NOLA. " · 
==========--==== l , 

Voor de LenSers, d_ie net terug. zijn van 
vakantie (wellicht in Smmje genoten) en niet het genoegen 
hebben gehad·aandacht·te schenken aan de vorige LenS-revue. 
zullen wij no"g even herhalen, wat er ook voor hen zater
dag 3 september tè wachten staat. 

Nu de transferperiod·e achter de rug is en 
Lens de nieuwe kompetitie ·induikt, is er voor die avond 
een groots feest georganiseerd, Een feest anders dan an
ders ! ! ! want dezè. avond zal geheel in het teken staan· va1 
Sö,)anje. Spaanse muziek, 1paanse wijn, S::iaanse dames etc. I1 
ieder geval, het moet er die avond spaans aan toegaan. Nu 
de vriendschappelijke bal al weer heeft gerold, en de kom
petitie aan de deur klopt, verwachten wij, dat alle LenSer: 
elkaar weer zullen opzoeken en tijdens de Spáanse avond 
elkaar weer "en combinaci6n" weten te vinden. !,ls, we alle
maal korhen, zullen de sinaasappelkisten er niet voor niets 
staan· ••.• op het Fiesta Espafl.ola, 
P ,S. De Snaan se beat-r.mziek is tr01 ... ,wens ook niet te ver---- .. K.K •. sme.den~ -n-n-n- 0-0-0-0-0-



0 P S TE L L I N G EN: 

Lens 6: R.v.Berlo, k:sêhouw, P.v/d Aar (2x),L.Huis,P.de·. 
Vries, L,de Jo'ngh, J.v·.Hulst, B,Hoogeveen,G.de · 
Hoogd, G.Bruinsma,L.v,d.Velde.Res,: A.Jehee.Lei-
der: Dhr.G.Halleen, . 

Lens 7: B.v,d,Lans, J ... Tinnenbfoek, F.v.Baggum, M.v.Bronck
horst, B.Lustenhouwer,' T.Janssen, R.v.Wassem, H, 
Eg-gers ,A .Hambr'ook, A .Bi1c1 erbeek, C .Grimbergen. 
Leider: Dhr.A.Blok. l 

Samenkomst voor Lens 6 + 7: .1 ~- 30 u. ingang LenS-terrein. 

Het Spoorw'ijk-toernooi-programma is als volgt: 
Poule i\: · Poule· B: 
11 ;- u. Spoorwi jk-Lens 6 11 , 35 u, Spoorwi jk - Lens 7 
12;10u.Or.Blauw -Lens 6 12,35 u.Velo - Lens 7 
13;55u,Vredenburch-Lens f, 13,55 u.Vredenburch-Lens 1 
15,40u,Velo -I;en::i f, 15.40 tl.Or.Blauw - Lens 7 
De wedstrijden duren 2x 15 minuten zonder rust. Bij ge
lijk eindigen besli.ssen strafschoppen. 

LênS 8: P.Miltenburg, G.Duyvestein, B,de Vries,A.Vrede-
veld, P .1-:anders, f" Jehee, C ,Schalbroek, P .Klein Bre

. . tel er, G.Vervaart, A.Feitz,R.Peters,Leider: Dhr. 
J .de Hilster. 

Lens 9:_C,Groen, P,Bremmer, H,Dankerts,R.v.d.Meer, R.Bo
gisch, B.v.d.Sprong,C.Blok, F.v/d Berr.:, D,de 
Vries,H.v.Domburg,C.v.Deelen.Res.:P,v, Domburg. 
Leider: Dhr.J .Sr,1it; , 

Lens 10:E.v/d Broek,R.Jacob~on., P.F.de Haan,H,Westhof,F. 
Klink,E.de Groot,J,Schutte,J.Kaandorp,H.Rientjes, 
J .de Vries, B. v .Gorcum.Res. : J .Asselman .Leider: 
Dhr. J. Witting. 

Lens 11 :P.d(l l-1.:ian, F .Raaff, C.Schrover, G,Bloks,R.Hoefna
gel, P.Hop, T.Hoek, Fr.Cobben,Tr.Resodihardjo,J. 
Dis scldorp, G. v ,d. Velde .Leid er: Dhr .H, v .d .Kleij. 

Lens 12:L.Ep;berts, Fr.Disseldorp, Th •. v,Rijn,H.v.Berlo, 
Fr.de· Kleijn, C,Stapel,·W.Englebert, H.de Jongh, 
Th.Bcicins, A.Junr.;schlägèr,H.'Lieffering.Rcs, :J .Hel
venstein. Leider: Dhr.J,v,d.Knaap. 

Lens 13:R.Bos; C,Blom, H.v.Dam, L.Cazander, P.Heynen, 
J.v,d.Ende, P,Verheesen,J.v,d.Heiden, R.de Wolf, 
H.R:Lmmelzwaan, P. v .Doevèren. il.es, : L. v. d.Meer, P. 
v.d,Steen.Leider: Dhr,C.Stapel. 



PROGR:J-'.!t~A JUi"IO"?EN VOOR ZOFDAG. 28 AUGUSTUS 1966: 
----;- .--'.. f 

Lens 1 - o.s:c. 1 V,3• G~2;t:6/4 , 
Lens ,5 '·~ '"Jan Warmerdam toernooi" in Heemstede. 

o·p i TE t·L I·N·d Ei~ · 
Lens 1: R;Bruggemans; M,v,Veen; H.Rothkrans, J. Cóbben, 

H, Verheugd, 1LKortekaas, D .Brandenburg, C, v. Vel- .... 
zèn, W;Vogel, ·F·.de Z.wart, ·Th.Brochard,Res.: 
J ,de Jongh. Leider: Dhr.P~Huis. · · 

Lens 5: W; Kouwènhoven, R.v/a Mull, R.Fortman, D.Holt, 
J.Colpu, P.de Jón~1:,' J,?verbeek1 ·AtHóp~ E.Bak:
kers, J.Fretz,J_.,B1.3stérveld •. Res. = P.!'y_;!i,!Aar 
(2x). Leider: Dhr.G._v,d,Velde. Samenkomst: 
S-, 45 uur ingang H.S. • . . 

-----=-----------------------=-·--------=------==------. 
PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN 
~---=---=----==-=----==-------===-----=-=-----==------
PROGRM'.J\'!,\ VOOR ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1966: 

13;45 u.LenS P 1-Duno P 1 v.1,G;1;L.5/3 
13;45 u;LenS P 2-Duno P 2 V.2,G.2,L.6/4 

-13;45 u;D .• H.B.R.K.-LenS P 3: Terrein Ockenburgh 
13.45 u.LenS P 4-D.H.B.R.K. V.3,G.2,L.5/3 · 

o·r s TE L'L I N,G EN: . 
Lens P 1: G.'.l;'rommelen,P.v.Wijk,A.Borst,F.Veeren,. R.v.d. 

Hörst ,G. Col pa; A.Baven, R .Mickà, .'.. .de Winter, C. 
v.d.lardweg,J.v.Rijn.Res.: B.Ruiterman,R,de 
Vroege;P.Verschoor.Leider: Dhr.G.v.d. Steen. 

Lens P 2: G.Willeiilsè, C ,Lustenhouwer,E.Macco, F.Wou
ters, M,v.Baggum,J,v. Rossum, P,de Wolî,R • 

. Go-edhuys, E.Hoefnagel, P.le Brun, -.f,.v •. Maris. 
-He-s.:J.Post, F.Snoeyers,H.Coomaris,Leider: 
Dhr,Th.Suykerbuyk.· . 

Lens· P 3': ·F.v.Os,J;,Boin, c.v.Bergen Henegouwen, P.Ber
. kelaar,H.Straver,R,c\e Vries, C.Charon de St .• 
· Germain,RJRom, W.de Hilster,,\.Janssen,J. 

Keet man. Res.': G. v. Csch, F. Palstra, J. Slabbers, 
J .r~e Hilster.Leider: Dhr.J .Cobben.Samen-
kómst: 1.- u,Leyweg hoek Hengélólaan (Eurocinema) 

LcnS P 4: R. v.d. Steen; J ,Kouwenhoven,.R., v. d .Linde, G .Bloks, 
G,Lelieveld, A.v,Bommél,A.v,d,Aar, J,v;d.Burgt, 
Q;v ;Nóort, C ,Bakker, W. v .d ,Lans. Res. : W, v. d .Linden, 
R.v.d.Lely,J.Schilders.Leider: Dhr. D.Branden-
burg, •. 

1~FSCHRIJVINGEN: Junioren en Pupillen: vóór vrijdagavond 
7. 30 uur uit sluitend bij dhr. H. v.d. Klei j, 



SENICREN-SENIOREN-SENIOREN-SENICREN-SENIOEEN-SENIOREN-

=======-----==--==--=----==--=-----====---===-=-=-======= 
PROGR;,Mj>'.A VOOR Z.OND,lG 28 AUGUSTUS 196,5 

2 ~ - u •. TEDO 1-LenS. Komb. 1 Hoelc Vredenburchweg, naàst Over-

12. - u. TEOO Komb.-LenS Komb .. : idem (voorde. 

1 2; - u. Lens Komb. -Gona Komb. .~ Hengel olaan 

2.- u. Lens Komb,A-LenS Komb.B Hengelolaan. 

0 PST ELL INGEN: 

Komb.1: R,de Wa2.rt, Tl..Blok,E. Róodbol, W,Verbarendse, J. 

v/d Knaap;·M.v,2,ilfhout, A,Rooduyn, J.Botter, H. 

Rooduyn, L,Riemen, R.B\andenburg. Res,: Th.Suy

kerbuyk, H,Brandenburg, H,Mesker. 

Komb. 2 : A. Verbarendse f L. Hans.el}, . J ,Meyer, J. Verhaar, B. 

Steyn,W. Eykelhof, P,Burghouwt, J.de Hilster, F. 

Wubben, R.Eykelhof, N.Drabbe, -Res.: 1\.v,Limbeek, 

G. J. Crama, 1'l'. Heers chop. _ · . 

Komb.3: v.Domburg (nieuw lid), J,v.Dissel Jr., R,de Groot, 

·t..Noweé, A.v.Egmond, F.Straathof, A,Klein Brete

ler, N.Koot, J .Witting, L.Keet, A.de Brouwer. 

Res,_: R.Schlüter, R,Gelauff, M.Broeke. 

Lêns !Combinaties: 2-.- u. Hengelolaan Veld 2,Geb,2,LÓk.5/3. 

LenS Komb.A: l'li.Suykerbuyk, C.Veldink, H.Naastepad1 
f,.Hop

penbrouwers, J. v. 1/lesting, J .Riemen; D,Groenen-_ 

dijk, J .Groenendijk, F. Veelbehr ,- H.de Sterke, 

W.Burghouwt. :1es, :.C.Kras, F,Bierhof. 

Lens Kornb,B: G.Halleen, A.Krol', C,Nieuwenhuizen, G,Jehee, 

S.v.Dijk, N.de Gruyter, J,Groeneveld, H,Bey

ersbergeb v.H., J\!,Davis, J.Brochard, J,Vel

dink. Res,: ,\.Poels, N,de Boer. 

AFSCHRIJVINGEN: Indien strikt noodzakelijk,_ bij dhr. 

G. Coomans, Weimarstraat 21 ö, tel. 39. 27. 20. 

----------------------------------------------------------
VOORLOPIG PROGR,\W::JJ·, SENIOREN VOOR Z.ONDf,G 4 SEITEMBER 19 66, 

H,rli.S.1 - Lens 1 Utr'echt 
H ,l,I. s. 2 - Lens 2 idem 
12 ;- . u ,. Lens Komb. - Spoorwi jk Komb. 

2.- u, Lens Kornb. - Spoorwijk Komb. 
(4e Klas afd.) 
( 4e Il 11 ) 

-------------~---------------------------- .---------------
VETERANEN-TRAINING. 

Afgelopen zaterdag hebben de eerste 've:

teranen deelgenomen a-an de speciaal voor hen ingerichte 

training. Het enthousiasme van de deelnemers - nog niet 

zoveel dit keer - was groot. Wellicht kan .dit een aanspo

ring zijn voor degenen, die nog aarzelen hun spieren dat 

, 



te ge-ven, wat ze zo hard nodig hebben. Aan-vang 10 uur. 
-0-0-0-o-ö-o-o-o-

K E U R I N G. 
Onderstaande Seniorleden dienen vóór 1 

SE!ptember 1966 een nieuwe keuringskaart + pasfoto in· 
te zenden aan G.A.F. Gooinans, Weimarstraat 218 II, .al
hier. Om voor tijdige.opgave van de elftallen.aan de · 
K .N. V.B. te kunnen zorgen, moet aan bovenstaande datum 
strikt de hand worden gehouden. 

E:J,.v.d.Acker,J .de.·Boer, M.J .Broeke, A.M.de l:lrouwer, 
P.BurghoUvlt, G.J .Crama, R.E.,Degener, H.Dietz, J .P.v. 
Dissel·, J .v .Dijk, R.A.Eijkelhof, D. "Groenendijk, R.J. 
de Groot, M. He~rsèhop, J:C.Heins, J;J;Jansen, Chr.Je
hee, G.Jehee, J.v.d.Knaap, .N.Koot, ·A.v.Limbeek, J;Lü
ling, J .N .Mesker; /,.y.d:Meijden, H.Naastepad, · H.Nieuwen
hoven, l,;Rooduyn, P;Schouten, H.Smitskam, H,P.v.d.Spek, 
D.Th.v.d.S1?een, B,Steyn, F,Th.Straathof, W.Verbarendse, 
R.Wachman, H.v.Welzert, J~ Witting, G.IJsebrands, L, · 
Hendri½:s, H.Haket 1 W,llahsen, 

-o-0-0-0-o-o-o-o-
VJ\RI,L· 

- Uit F:r:a,nkri ik bereikte ons_ hét bericht, dat -Albin van , .. 
Gastel' zich op 15 _augûstus j,l. h~eft verlpofd met 

., J\foj: Hanny Kamperdijk, Onze hartelijke gelukwens·en. 
. -~ . 

===============----==-=====---=-==-=====--==-==-======== 
OREN-JUNIOHEN-JUNIO.REN-JUNIOJEN-JUNIOJEN -JUNIOREN-JUNIO-
========----===-==-=------=------=---==----=--=-==-===== 
Nu er weer volop gespeeld gaat worden, doen wij een be~ 
roep op al onze _spelers om-vooral goed de opstellingen 
na te kijken, aangezien.de_ elftalsamenstelling na het 
vorig seizoen uiteraard is' veranderd. Lees dus alle op
stellingen goed door om het niet~opkomen en alle narig
heid· van dien t·e vermijden, 

HET PROGRJ\I,IJ'i,,\ .VOOR ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1966: 
· ·Lens 

11 ; •- u; Lens 
11 ;- u." lenS 
14.30 u.LenS 
15;45 u.LenS 
15;45 u;LenS 
15;45 u.LenS 
14;30 u;LenS 
·14, 30 u.LenS 

5: zie zondag •. 
6: Spoorwijk~toernooi 
7: Spoorwijk-toernooi 
8-; Celeritas 7 
9- Celeritas 8 
10-Celeritas 9 . 
11-Westerkwartier 
12-Westerkwartier 
î 3-DUNO 

Terrein Spoorwijk 
Terrein Spoorwi jk 
V.1,Geb.1,L.6/4 · 
V .1 ,Geb .1 ,L.5/3 
v;3,Geb.2,-L;6/4 
V;2;Geb; 1,L.6/4 
V;3,Geb,2,L,5/3 
V,2,Geb,2,L.6/4 

.. 



Frambozenstraat 45·,den Haag •. Telefonisch al

leen vrijdagavond van 6,30-7,30 uur, onder 

no.33,88.42. • , 

TR;i.INING: r.iaandagavond begint ,voor de volgende C-klasse 

groep de training op, het veld: H, v .Berlo, G •. 

Bloks, Fr. Cobben, L.Er;berts, R.Hoe fnagel, · T. Hoe Ic, · 

J.Disseldorp,P.de Haan, P,Hop,H.de Jongh,H.Lief

fering,Fr.Haaff, T,Besodihardjo, C.Schrover,G. 

v-.d. Velde. · 

I,anvang: 7,-- uur. 
Bij eventuee1·s1ec)1t :weer telefonisch informeren· 

bij dhr.G.v,d,Velde,Her:tenrad_e 161,tel.361493, 

===========~============================================== 

Vi',N DOEL" TOT DOEL (Senioren). : 
·/ 

Lens 1: start-te tegen het Haarlemse D.S.S. veelbelovend. 

Met dikwijls goed opbouwend voetbal trachtte men

bressen te slaan in de vijandelijke verdediging. Enkele. 

felle schoten van spits r'rans Mesker vlogen echter net o--' 

ver. Enkele blunders in de LenS-defensie bezorgden D.s.s. 

mE_,t rust een 2-0 voorsprong. Na rust twee gelijkwaardige 

ploegen, die zorgden voor eerr gezapige tweede helft. De 

warmte speelde danig parten. Een uitstekende voorzet van 

Jan Englebert gaf Harry Haket de kans fraai in te koppen, 

maar·n.s.s. bracht het verschil alweer snel op 1-3. Buiten 

eEn off-side goal viel er verder niet veel meer te beleven. 

Opvallend waren de experimenten van onze trainer, de heer 

Willems: Jan Englebert (réchtsbuiten) en Ruud Wachman (mid

denveld). Zij waren de .beste fenSers deze dag. 

Lens 2: moest tegen de tweede editie van het Haarlemse 

D .S .S. eveneens met een nederlaag genoegen nemen. 

'.)e rr.od-groenen waren veel snelier en lieten de achter

hoede herhaaldelijk hun hielen zien. Rust p..:.4, I\a de thee 

liet D.s.s. het tempo wat zakken en kreeg Lens de gelegen

heid "terug te kome·n11 • De eindstand werd 3-6. 

LenS 3:. werd volkomen overklast door R.C.D.H. 1. Op alle 

.fronten waren de bezoekers sterker, waarmee overi

gens niets ten ·kwade wordt gezegd van de LenSers. Er werd 

goed tegenstand ge_geven, maar het mocht· niet baten. Het 

eerste half uur ging het nog, maar later doelpuntte 

R.C.D,H. met grote regelmaat. De uitslag 0-7 loog er niet 

om. -o-o-o-o-o-o-o-o-o

v:.N DCEL TOT DOEL (Junioren). 

Keukenhof-toernooi: De eerste wedstrijd werd verdiend 

' 



gewonnen met 2-0 dank zij 2 gave goals van F,de Wart, 'i 
het klopte aardig voor de eerste maal, dat deze 11 
samenspeelden. De 2è wedstrijd hadden.we _aanvankelijk 
een flink ove:r-w-:j.cht, verschillende goed schoten werden 1

· 
door de uitstekende .D .C"G. ke.eper prachtig geke,erd.,1A..ter~-. · 
kwam D .c. G. opzetten" een paar .. Iliaal was dé middenlinie 
niet op tijd terug . ( essent_ie van 4-2-4) en 2x m.oest on-
ze ·keeper ca·pituleren. De 3e wedstrijd. (tegen wat later 
bleek bekerwinnaar Lisse) zat het ons niet m~e,tèrwijl · 
de enige goal van Lisse een gelukje voor hen was.Een ge-.· • 

', lijkspe], was minstens verdiend. De 4e wedstrijd tegen · y 
het zeer zwa],;:ke R.K.;\.V.V. probeerde elk lid van voor- .~ 
hoede en middenlinie persoonlijk door de vijandelijke 
defensie heen te ploegen, tenein_de persoonlijk E'E'-lä. . \ 
goal te kunnen maken. Met goed samenspel was het een as
trónomische uitslag geworden. Nu een bescheiden 3-0 ze-
ge. De laatste wedstrijd werd een gelijkspel, wat de 
juiste uitslag was, ~1·met al 501" resultaat met als doel~ 
tijfers 7 voor 5 tégen.· · · 
======= ·===·=======================================·===·- . 

• VJ\N DOEL TOT DOEL (Pupillen). 
Dank zij de spontane medewerking van de heren Cazandèr,. 
Di sseldorp en v. d Ho1°st kon ons pupillenelftal zondag 

"tijdig de reis per auto nctar Gouda ondernemen, waar zou: 
worden uitgelll9.akt, welk.van de twaalf deelnemende elf
tallen de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. 
Met volle overgave bonden onze jongens in hun poule de 
strijd aan met Gouda, Dóc_os, G,D.A. en Donk 2,waarom .. 
met de cijfers 1-0, 1-0, 2-0 en 2-0 werd gewonnen. 
De finale plaats was hiermee al bereikt,· zodat in de 
laatste poule-wedstrijd tegen Blauw Zwart wat minder 
fel kón worden -gespeeld. Deze wedstrijd eindigde geli:jk · . ., 
(o_o). . 
In de eindstrijd tegen de andere poule-winnaar Dóhk' 1 
was ons elftal duidelijk de meerdere. Onze jongens lie-· 
ten goed voetbal zien en het was dan ook niet verwonder-· 
lijk, dat ook hier de eindzege werd behaald (2-1'). · 
Een mooie beker plus wisselbeker :was de beloning voor 

een elftal, waarvan de jongens stuk voor stuk hard voor 
het eindresultaat hebben gewerkt.· 

-o~o-0~0-0-0-0-0-

, 
<' 
' 


