
DE LENS REVUE. 
_, Klubbiad van de R,K.V .V ."Lenig en Speln 

'tedàkti e: G. Halle en, F. v. Dijk erî C :N:Lêuwênhuiz en. · • 

{orresp, :, G .HaJ.,leen, f\n\andelstraat 103, tel, 36 .11 • 60. 

_· -.. . · _ ,9stè Ja~rgang Nci.42 _·22 j~{- 1966.: ... 

----=-==---=~----===--====-===========~============- =====-= 
:LENS' ZAKAGENDA. 

flo: 22 jun: Pupillen- en Seniorentraining (voor alle 

Vr: 24 jun:_ LenS 1 20-F .C,Zundert 1 66; .. ·" · senioren). 

Za: 
Zo: 
Ma: 
Wo: 
Za: 
Wo: 

2.5 jun: 
26 jun: 
27 ~un: 
29 Jun: 
2 jul: 
13 jul: 

GEEN Seniorentraining;_ Leider::;-bijeenkomst, 
den Hoorn-toernooi, · · -· ··· · · 

Blauw Zwart-toernooi. 
C-klasse. 
Pupillentra;ihing. 
SPORTDAG.· . 
Algemene Ledenvergadering. 

============~======·=============:==========· ============== 
DE SPORTDAG IS VERPLAATST N;,.;,R 

ZATF;Rn'AG.2'JULI. 
---------------------------------------------------.-.- ----- .. 
T E L E - L E N S 

De datum van de i\.lgemene Ledenvergadering 

( 1 3' juli) nadert met rasse . schreden. Gezien d·e ery1:1r.ingen · 

van de laatste -jarE\n menen wij, ,dat het wenselijk ;is in ., 

deze Tele-Lens eri in die van de· komende weken aandacht aan 

deze-_.vergadering te best.eden. . . . . . , _ .' 
Alvorens de in de vergadering te behan-,;._ 

delen onderwerpen nadl'!r te beschouwen, geven wij allereerst 

een overzicht van de samenstelling vari de leiding van onze 

vereniging: Aan het hoofd· van d·e ·.vereniging staat het door 

de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuur, dat wordt 

bijgestaan door een Elftal-kommissie, Technische-kommissi-e-, 

Junioren-kommissie, Materiaal-kommissie, Kontakt-kommissie, 

Ballotage-kommissie en een Kaskontrolekommissie. Het be

stuur is gerechtigd naast deze "vaste" kommissies tijdelij

ke kommissies_in het leven te roepen, zoals destijds de 

Bouw-kommissie en de Jubileum-kommissies. lllle kommissies ·· 

worden door het bestuur benoem:!, met uitzondering van de 

Eko en de Kaskontrole-kommissie, die door de Algemene Le-·_. 

denvergadering op voordracht van het bestuur worden geko-

zen. 
J aarver.slagèn: 

te vormen over 

'. 
De gegevens, die hierin zijn opgenomen, ·moe

ten de leden in staat stellen een.oordeel 
de aktiviteiten van bestuur en kommissies 
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in het afgelopen verenigingsjàar, Het is tevens van be
lang bij de bespreking van het be'stuursbeleid, · 
Financ'ieél overzicht·: 'l:ijderis de vergadering wordt ·een 

financieel.overzicht aan de leden 
uitgereikt ter bestudering, daar .vrijwel niemand gebruik .. 
maakt van het recht (volgens art.33 H.R.) gedurende de 
week, voor.afgaande a:an. de: vergadéring, de penningmeester 
inzage van. deze gegeven:, te v.ragen,. · 
Bespreking bestuursbeleid: Dit is het juiste moment voor 

de leden.om-n,a.v. hun-ervarin.,
gen opmerkingen te maken en eventueel een toe·lich.ting tè 
vragen op bepaalde me.atregelen door het bestuur genomen. 
Overigens dient te worden opgemerkt, .. _dat men met kritiek 
op een bepaalde gang van zaken niet moet wachten.tot de. 
Alg .Ledenvergadering. Het he,eft ·veel. meer· effekt, indien 
men dit in de loop ·van het • jaar "heet van de naa:).d". doet. 

Tot zover heeft de vergadering 
betrekking op het voorafgaande verenigingsjaar. De vol

.gende wee~ zullen wij aandacht besteden aan de overige .. op de vergadering te behandelen punten. 
-o-o-o-o-O-O-O-

-JUNIO':l.EN- EN PUPILLENLEIDE'18 ATTENTIE ! 

Tér afsluiting van he_t_ seizoen zal er vrijdag 24 juni· 
a.s. een -gezellig avoridje plaatshebben voor dé gehele 
Jun.iorenkornmissie en alle junioren- eri pupillen :leiders 
met · hun dames. ·· · 
De ze avond wordt gehouden op de Burg, Pati jnlaan 28. 

-o-o-o-O-O-O-o-
T R.A IN I.N.G ! ! 

Op 8 juni-j.l, is aaiJde çliverse .spe;J.ers welke .in aári.-. 
merking komen voor de ee~ste of tweede trainingsgrèép 
éen circulaire gestuurd. In deze brief is eveneens ver
melddat dé inzending van het bijgevoegde formulier v66r 
1.5 juni zou moeten geschieden. Er zijn echter nog enige 
leden, die geen gehoor gaven. aan deze oproep. : 
Voor deze leden is zaterdag 2.15 juni.onherroepelijk de 
laatste dag om dit alsnog te doen, Na deze datum wordt 
aangenomen dat op de uitnodig~ng geen prijs wmrdt ge
steld. Inzenden aan J .c. Brussel, Nassau Dillenburg-
straat; 43, Den Haag, · 

E.c.o, 
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DE TRf,INING IN HET KOMENDE SEIZOEN .. · · • 
Ter voorkoming_ \r'an misverstanden en als aanvulling 

op de Tele-Lens vari de afgelopen week, vermelden wïj th§lns, 
dat het de bedoeling is van het Bestuur om, indien blijkt, 
dat daarvoor vplçloençle an;i.mo· bestaat; ook een training's-,, .... 
mogelijkheid te. openen voor. die leden, die._ niet voor de 
beide· selektie-traipingen·z:;Ljn uitgenodigd. Hiervoor wordt 
wederom aari de vrijdagavond.gedacht. Voor deze trainings
groep zal, zoals gezegd qi j' voldoende . animo, kunne_n wo:rcl.en 
getraind onder leiding van een onbetaàlde trainer. ·· · -'· --------

-0-0-0-o-o-o-o-o- · · · · 

KEURING SENIOREN. '_i 
- • ••• •W••• ••- •••• 

Onderstaande seniorleden dienen vóór· 
1 september 1966 een nieuwe keurirtgskaart + pasfoto in t·e 
zenden aan H.Houkes, 2e Schuytst.ra,at 60,- alhier. Om vöor · 
tijdige opgave van de elftallen aan de K.N.V.B. te kunnen 
zorgen, moet· aan boven::,taande datum·· strikt de hand wo11den 
gehouden. · · · · 

J.de Eoer, ?.Burghouwt, H.Dietz, J,v.Dijk,
\rJ. v. Eyd en, D. Groene ndi jk ~ ,v,i. He•ersch op, Chr. J ehee, G. J ehee; 
G.Kemperman, J.v.d.Knaap, J.T.iiling, A.v .. d.Vicyd.cn, J.Meyer, 
H.Nàastepacl, 11.Nieuwenhoven, fl,Rooduyn, H.Smitskam,, _ . 
H.P,v.d.Spek, B.Steyn, A,Ve,"bar·E)ndse, R.Wachman, H_.v.Wel
zen, J.v.Westihg, ·J.Witting, G.IJ-sebrands. 

we·rekenen op Uw medewerking. 
~=-=-·. ------------------------------------------------------
LENS '20 - FC ZUNDERT •66, 

Op vrijdag Z4 j1mi· speelt ea1 elftal van. spelers tot .. 20 
jaar tegen FC Zundert '66. U vraagt zich natuurlijk af, . 
wat dit voor een onbetekenend klubje is. Pas op, .w().nt dit. 
zijn aJ..lemaEl oud-LenS-spelers: · Wij stellen het bijzonder 
cp prijs, dE.t Lens ons in de gelegenheid heeft gesteld tot 
dit treffen te komen. Deze w~dstrijd, uniek in de LenS- . 
historie, Zë,l op vrijdag· 24 juni om 19. 00 uur aanvangen , .. 

. - . . . . 

Uiteraard Zêl de sterkste wi11n,m, maar we hopen, dat LenS 
het ons niet ka.do zal geven!!! U komt toch zeker kijken? _. 
Want •• , ; •• , . de vrachtwagen met klapstoelen is al besteld, 

1/11 FC Zundert 1 66. 

De opstelling van FC Zundert 1 66 luidt als volgt: 
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J\'e v.d,Leeuw, Corrie r~ars, Jos. v,/.drichem, .Pierre. Poil~
lot, Hans Groothuizen, Leo Riemen, Herman Wubben, Gerard 
RaaJ?horst, Koos Keetman, Cor de Heer en??? (geheim wa-
pen), · . · 

Lens '20 wordt S?mengesteld uit: ·R.Blok, Th.v.Domburg, 
H.v.Dijk, A.v.Egmond, C;v.Egmond, J,Englebert, · 
H.l'!:esker; · R. Schlüter, J. Verhaar,· W. Verbarendse, · 
F ,Wubben, Res. : J .Heins, D.(,roenendijk, . · 

AFSCHRIJVEN: H·.I,.v.d.Steen, Fultonstraat 165, tel, 
6~.24.22. . 

===---=-==-=-=-=---==-----=-=-=-=-=----==---=-==--====--
VARil\., 

- De Spaanse pers was vol lof over de verrichtingen van 
!.jax, ·dat het Spaanse nationale elftal met 2-1 ver
sloeg, Van de opstelling, zoals die in de kranten werd 
gepubliceerd, maakten zij echter een puinhoop: 
Bals, Soordier (is Zuurbier), Pronk, Soepexkow (is 
Soetekouw), Meyer, Prins, rfüller, Loninga (is Nu
ninga); · Cruysfi (is De Cruyf), Groot (is Groot) en 
Vanovivenbote (is Van Duivenbode). 

- ADHflESIE-BETUIGING. 

Wij zijn met Quick-Steps en V O.C .. val). mening, dat q. e 
wijze, waarop de voetbalvereniging "Germinal" zich 
van haar sportieve plicht meende te moeten kwijten in. 
de weclstri jd tegen L r: 0 van een schandalige instell "!.ng 
getuigt, Gezien het grote belang van de uitslag van de 
wedstrijd L M O - Germinal voor zowel L M O, V O C als 
~uick Steps is het toch wel zeer droevig, dat Germinal, 
na eerst met slechts 8 man te zijn aangetreden, deze 
wedstrijd uiteindelijk met 10 man beëindigde, Wij" spel
len nogmaals de naam van dez1;? klub : . G-E-R--M-I-N-,"t-J,

1
. 

uit Rotterdam. 
- Wist U overigens, dat er nog steeds verenigingen zijn, 

die weigeren eEn vriendschappelijke wedstrijd te spelen 
tegen een vereniging, die R, IC. voor haar naam heeft staan? 
Een ervaring, die Utopia deze week heeft opgedaan.•· 

' . . . 

=-==·========================-============-================= 
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Het Den Hoórn~toefnooi-voor·LenS 7. 
=======================~========= ·= 
Zaterdag neemt Lens 7 deel aan het toernooi van Den_ Hoorn •... 
Het programma is nog niet bekend. De spelers krijgen nog 
een aanschrijving met de tijd van samenkomst. Het betreft ·· 
de volgende spelers: 

R.v.Berlo, ;,,Bilderbeek, GADuivest.eyn, .H.Égb~rts, ... 
fc.,v.F_:s~en, C.Grimberg~n, J.Holt 1 Th,Janssen 1 A.Je--. 
hee, B.Lustenhouwer, R.v;Wassem, Th.Hoefn~gel; G.de 
Hoogd, H.Stevens. Leider: Dhr.i,_.Blok. ·• · · 

oo-o-o-,-0-0-0-o-o- 0-0-0-00 

Het Blauw Zwart C-klasse toernooi. 

Voor Lens 10 en 11 is er zondag het Bláuw Zwart
toernooi. 

Het programma: 

Poule · 1 veld f,. 
1 2·; 2.5 uur 

1 ;40 -i.lû.r 
2;30 uur 
3~20 uur 

D.H.B.R.K. --Lens 10 
Lens 1 O - Blauw Zwart· 
Lens 10 - Wassenaar 
DOCOS . · - LenS 1 0 

Poule 2 Veld B. 

12;-- uur 'Blauw Zwart - Lens 11 
1 • 1 .5 uur Len.S 11 - R. K. D. E. 0. 
2 ; 30 uur G. D. ;, • Lens 11 
3.4.5 uur Lens 11-~ DONK. 

De volgende spelers worden verwacht: 
voor Lens 10: F.v.Baggum, G,Bruinsma, H,Eggers, A,Hoek, 

L.Huis, H,v.Hulst, L,de Jongh; B.v.d.Lans, 
/,,Tinnenbroek, L,v,d,Velde, G.Vervaart; P. 
de Vries, E.v.Bronckhorst~ 
Leider: Dhr.P.Huis, 

voor.Lens 11: G.Bloks, F,Cobben, J.Disseldorp, L.Egberts, 
· P,de Haan, H.Hoefnagel, P.Hop, H,de Jop.g, 
H.Lieffering, C.Schrover, G.v.d.Velde,F, 
Raaff,T.Resodihardjo. Leider: Dhr.A.v.Qa..s.
tel. 
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Samenkomst voor beide elftallen: 10;30 uur Hengelo-
laan hoek Loevesteinlaari. · · ·•' · · 

De wedst;rijden duren 2x· 10 minuten. 
- Bij gelijk eindigen beslist· het doelgemiddeid§!; 

· ..:o-o-o-o-0-0-0..:o-?-,. 
AFSCHRIJVINGEN VOOH BEIDE TOERNOOIEN: 
Vrijdagavond tussen 6.30 ~n 7.30 uur bij 
tel; tel.33.99.00, 

. ' ., 

TERREINAFKEURING: naar·· eventuele .. t erreï'nafkeuring. 
kan. zate.rdàg telefonisch worden· ge

informeerd onder nummer 33.99.00 tussen 11.- en 11.30 
uur, zondag tussen 9.30 en 10.-- uur, · · · · · · ••· 

' ---------- ___ · .. -----------.---------- ----------------~---: 
VALKENIE'1S PUPILLEN-TOEnNOOI. 

··,j . 

Zonder tot groots spel te komen, heeft Lens 2 het Val-·· 
keniers-toernooi gewonnen. . ... . 
De eerste wedstrijd tegen het wel erg zwakke Blauw • 
Zwart leverde een r,rote over-winning op, "He'nk fl_i11m1elzwaan · 
( 3x), Frans Disseldorp, Hans Pechler en Gerard Colpa · 
(zeer fraai) zorgden voor een· 6~o eindstand. Tegen de 
organiserende vereniging kostte het heel wat meer · 
moeite. In een wedstrijd, waarin Lens wel wal; .. ste;rk;er __ _ 
was, scoorde kort voor tijd René Kooke de enige treffer, 
Ook tegen Devjo werd het 1-0, overigens niet zonder ge- · 
luk, In de eerste helft kwan een· hard schot op ons 
doeJ. van de binnenkant van dé. paal terug, Ook ons doel
punt kwam zeer gelukkig tot stand. Een hoekschop van 
Frans DisseJ.dorp sprong• ria een tegenstander in het 
doel. De laatste wedstrijd moest de beslissing brengen. 
Tegenstander O,D.B.•had ool< de volle winst uit 5 par·t'.i.j
en verzameld. Op het inmidd,ls - door de gestaag neer•
vallende regen - zeer·zwaar geworden veld, slaagden 
beide elftallen er niet meer in·nog wat bijzonders te · 
presteren, Het eindigde dan ook·zoals hei; was begonnen 1 hetgeen voqr Lens - dank~ij een beter doelgemiddelde -
de to<irnooi--zege bet;ekende. 
Eindstand: 
1 , Lens ·2 . 
2, O.D,B. 

8-0 
9-1 
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3, Valkeniers 
4. Devjo 
5 • Blauw Zwart 

4-3 
4..:3 
4-0 

7-3 
2-2 
0-20 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
o.s.c. PUPILLENTOERNOOI. 
:tan dit toernooi nam Lens met twee kombinaties deel, 
De eerste kombinatie, samengesteld uit spelers van 
het derde en vierde elftal kon het niet bolwerken 
tegen de veel te sterke tegenstanders, die met hun 
eerste elftallen waren opgekomen. Een medaille voor 
de derde plaats was de beloning voor hun dapper 
volhouden. 
De tweede combinatie, waarin spelers van het derde 
en vijfde elftal stonden opgesteld, deed het beter 
en wist door een beter doelgemiddelde beslag te 
leggen op de eerste plaats, waarvoor eveneens een 
medaille beschikbaar was gesteld. 
Het was jammer dat de terugtocht in stromende 
regen moest worden afgelegd. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

s P O R T T O T O • 
De laatste prijzen van dit seizoen zijn inmiddels 
verdeeld. 
Alle medewerkers van deze kommissie gaan nu enige 
weken uitrusten om op 14 augustus weer fris en 
monter voor U klaar te staan. 
Alle bestaande rekords zijn weer febroken. Zender 
r.:c1,àrnrkin;~ vai.l onze inleveringsadressen ·zc,uc1en wij 
vanzelfsprekend dit fraaie resultaat nooit hebben 
bereikt. Een woord van hartelijk dank aan al deze dames 
en heren is hier beslist op zijn plaats. 
Vorige week zijn de registratie-kaarten voor het komende 
seizoen verzonden. Wij verzoeken U deze kaart zo spoedig 
mogelijk op een der U welbekende adressen in te leveren 
en niet te wachte~ tot de laatste dag. 
Een prettige vakantie en tot ziens in augustus. 

Toto--Sekretariaat. 
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DE LENS REVUE. 
Weekblad van de R .K. V.V. "Lenig en Snel 11 

Redaktie: G.Halleen, F.v.Dijk en C.Nieuwenhuizen, . 
Korresp,: G,Halleen, ;'.mandelstraat 103 tel. 361160. ===========~==========================i=================== 

·39ste-Jaargang N_o,_ 43 29 juni: 1966, 
------------------ ----------·----------. -- ----- -- -- =-=- -== -

LENS 1 ·z;,K,-,GEND;,. 
Wo: 29 jun: Pupillen- en Seniorentraining. 

;,fscheid Cas Francke. 
Vr: 1 jul: Geen Seniorentráinini .. 
Za: 2 jul: SPORTD:,G. -···. - -- . . -
Zo: 3 jul: Finale Bisschops-beker · in Hen'gelo; 

Blauw Zwart-toernooi (:,-klassers). 
Ma: 4 jul: Klubavond; Bestuursvergadering. 
Di: 5 jul: Seniorentrainjng. 
Wo: 13 jul: ,\l:7cr.,ene Ledenvergadering._ 

·=============-~-======================================· ===== 
TR,,NSFER-PERIKELEN: 

, DE ,~rt~TEÛR-KLUBS ZIJN NET FOKVEilENIGINGEN · 
VOCH VOETDi~LLERS • •.. • • VOORZITTER V.V. CHEVREillONT. 

C 

TEL E - LENS. 

Wij vervolgen met het ·geven van to<?lich
ting op de agenda-punten.van de Algemene Ledenvergadering. 
Verkiezing bestuur: Volgens het H.R. dient het bestuur, 

.çl_at elk jaar aftreedt, een nieuwe be
stuursvoordracht te inaken, Meestal wordt deze nieuwe voor
dracht tegelijk met de agenda van de vergadering twee we
ken voor deze vergadering gepubliceerd. 1,ls dit agenda-
punt aan de orde is, zal het bestuur een toelichting geven 
op, het door het nieuwe bestuur te voeren beleid. Het spreekt 
vanzelf, dat het- de diskussie zal vergemakkelijken, indien 
tevoren bekend wordt gemaakt welke beleidswijzigingen wor
den voorgesteld. J\len zal zich dan tijdig een oordeel kun
nen vormen over de nieuwe plannen. 1,ls voorbeeld hiervan 
noemen wij het nieuwe beleid t.a.v. de training en het sa
menstellen van de elftallen. Na. de diskussie ·kunnen, even-

. als reeds voor· dé vergadering, tegen-kandidaten worden ge
steld. Hierna kan tot stemming worden overgegaan, Er zijn 
twee afzonderlijke verkiezingen, De eerste voor het verkie
zen van de voorzitter, de tweede voor het verkiezen van.de 
overige bestuu:rel~den. Maakt niemand bezwaar, dan heet het, 
dat de voordracht'- "met algemene· stemmen is aanvaard!'. Komt 
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er wel be.zwaar, .dan dient er te ·worden gestemd.: 
.Stemmen over ·personen geschiedt schri,ftelijk; :_ · 

Het stemmèn: Volgens het H.il. zijn stemmen öp de vol
gende wijze uitgebracht ongeldig: 

blanco stembrief jes; ..... 
stembriefjes, die ·een persoon niet duidelijk aanwij
zen, of stembriefjes; die meer dan het vereiste aan
tal woorden bevatten. 
stembriefjes, waarop meer namen voorkomen, 'dan het: 
te kiezèn aantal personen, · 

Bij alle stennningen över te verkiezen fünktionarissen 
of beleidskwestiés is een meerderheid van de helft plus 
één van de geldig uitgebrachtè stemmen vereist om het·. 
voorstel of de voordracht .t·è doen aannemen,· : 
Hoe stemt men tegen? · · 
Joost mag het weteh! 

-Ook na bestudering van het H.:1. is dit ons niet :helemaal 
duidelijk geworden. De redaktie zal.in een brief aan het 
.bestuur hièrömtrent een voorstel doen, opdat misverstan:
den, als bij voorgaande jaren voorkomen kunnen worden. 
======================================~================= 
0 F F I C I E E L; · 

UITNODIGING (Art. 61 H·.!l.) tot het bi jwönen van de f,lge.:.' 
ll)enè .Ledenvergaderipg iran·de R.K.V.V."Lenig en Snel"-, te 
houden op woensdag,13 juli 1966 1 8:-avonds te 20.00 uur 

.. in· h_et Klubgebouw Hengelolaan 600. · " 

·;',.GEJIJD,\. 
1 ; ·•opeiürig.; ·. · . 

· 2. Vast stellin" notulen van de fllgemene Ledenverp:adering, 
gehouden op dinsdag 7 september 1965. 

3. IJ"lgekomen .stukken en mededelingen . 
... 4 •. Behandeling jaarverslagen van·de algemeen sek:r:-etaris, 

· · elftalkömmissie en.technische kommissie. 
5. a. Behandeling financieel overzicht over het vereni-

gingsjaar 1965-1966. · 
b, Behandeling begroting voor het verenigingsjaar 1966-

1967; · · · • .. · ... ", · .. ," 
·· •c •. Vaststelling kontributies en donaties •. 

6; •I3espreking bestuursbeleid. , , . · 
?. Verkiezing be.stuur: De heren A.B.J,v.d-.Boogaardt·.en . 

. A ;var'l• Gastel stell·en zich niet herkiesbi,.ar-,. 
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De voordracht van het bestuur is als volp,t:· 

Voorzitter: H.Houkes. 
I,lgemea1 Sekretaris: F.Kesker. 
Eerste Penningmeester: A.Hoefnagel. 

Tweede Sekretaris: R,Blok, 
Tweede Penningl)'ie'est er: N. Hoefnagel. . . 

Kornmissarissen: G,Halleen (redaktie LenS-revue), 
G. Jehee · (kontaktkommissie), 
J.v.d.Kley (juniorenkornmissie), 
H.v.d.Steen (elftalkornmissie). 

8.Verkiezing elftalkommissie en kaskohtrole-kommîssie. _ 

9 . Benoeming ball otaf·e-kommi s.si e, kont akt komrnis si e, _ komrni s sie 

voor terreinen en materialen, juniorenkommissie, redaktie

kommissie, technische kommissie, toto-kommissie en bi

bliothekaris. 
0,Eventuele voorstellen. 
1.Rondvraag. 
2.Sluitin,,. 

·oor de verkiezing van bestuur, elftalkommissie en kaskon- , 

role-kommissie kunnen tot staande de vergadering kandidaten 

ror,::ien gesteld. 
'eneinde een viotte gang van zaken te bevorderen, zal het • 

,estuur het ten zeerste op prijsstellen, als de namen van· 

:vt. kandidaten (vergezeld van een bereidverklaring) véór 

, juli a.s. bij het sekretariaat, Jan Luykenlaan 63, worden 

,ekend gemaakt. . . 

:ndien op het va:stgestelde aanvangsuur het- volgens art.64 H.R. 

rereiste aantal stemger,ichtigde leden n:j.et aanwezig is, wordt 

ip woensdag 13 juli 1966 1 s-avonds om 20.30 u. de volgens 

roornoemd artikel voorgeschreven nieuwe vergadering gehouden, 

,aarbij dezelfde agenda in behandeling wordt genomen. 

',rt. 62 van het H.:i:. bepaalt, dat alle werkende leden van 18 

jaar en ouder, verplicht zijn de f,lgemene Ledenvergadering 

Jij te wonen of bij verhindering de algemea1 sekretari.s véór 

1et uur van aanvang daarvan in kennis te stellen .... Bij het 

üet voldoen hieraan wordt overeenkomstig art. 86 H.11. een 

Joete opgelegd van Fl,1,--. 
'let financieel overzicht 1965-1966 en de begroting 1966-1967 

zullen op de klubavond van maandag 11 juli voor belangstel

lende leden ter inzage liggen. 

==-=======--------=--------------=----=-------------=-=---=--= 
D E L E.'.N S E R van het J 1, ;, R. 

Er is een Mi1:1s World en een Druivenprinses, een Prins Carna-
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val en een sport.man van'·het jaar·. Wij hebben sinds 
de laatste feestavond een Mis_s L'enS, · ·. ,. . 
Tot nu toe misten wij echter een Mister Lens. Wij heb
ben onszelf tot experts op dit gebied verkla?t'é\ en 
hebben een Lenser uitgekozen, die voor ons het "idea
le (spelende) lid." het ·meest benádert en d:i,e wij op 
onze ei~en merites verklaren, tot "Lenser' van het 'sei-
zoen 19b.5-1966·". •· ,.. . . .· · 
De kwaliteit.en, die· uitgangspunt wareri 1:5ij onze be
oordeling, die uitsluitend betrekkin~ héeft op spelen
de leden, zijn: verenigingszin, spelopvatting en menta
lite:i.t. Voetbal-capaciteiten zijn door ons niet in 
aanmerking genomen, TJe keuze was niet moeilijk; Bij 
het doc.r de afzcnderlijké redaktie-leden gemaakte 
voorstel van drie leden, verscheen c!e naari1 van dit 
lid maar liefst tweem2al op de hcogste plaats. Het 
wordt nu wel tijd te onthullen, wie het is. 
/,ls blijk van waardering voor. het aan alle Lensers 
ter' navolging strekkende voorbeeld voor zijn hou
ding als lid in de vereniging, in zijn elftal en 
:in het veld, hebben wij het genoegen GER..",BD KEr-'.PERU:;N , 
uit te roepen tot LEJ\'.SE} v /h SEIZOEN 1965-66, .· 
==================== ---=-=--=-=====-==-=~==~;=--=·==== 
,".FSCHEID V.'.N C.\S FTI:',WCKE. 

W0 ensdaga'vond 29 juni (vanavond dus) is het de ·1aat-'
ste gelqgcmheid om _afscheid te nemen van. onze ·trainer, 
de hec,r Cas Francke. . 
De heer F:rancke. vertrekt naar H,M,S.H, om ao.n deze 
nieuwe clerdeklá ssc,r zijn diensten te bieden. 
0~) deze .avond worden uit eraéjrd speciaal .de spelers .J·· . . · 
verwacht, die onder Cas Francke hebben getraind in de 
afgelopen jaren en die ongetwijfeld hun dank .zullen 
tonen voor hetgeen Cas hen heeft geleerd en voor de 
prettife wijze, waarop er is getraind. 

Wij als redaktie sluiten ons van harte aan bij de ve
le goede.wensen, die Cas bij zijn-vertrekt begele~den. 
en wensen he.m veel sukseê, 

;'wnvang"training" 20; 00 ·uur. 
==========~==========-----=~------==-=-=---=------==== 
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StJ4ENSTELLING TR;',ININGSGHOEPEN. 

De training voor het. volgende ~ei~oen vangt. aan 
5 ( groep A J en op donderdag 7 Juli ( groep B) • · 
De groepen zijn als volgt samengesteld: 
GROEP f, ( 1 e en 2e elftal) : 

' 
op dinsdag 

R. Blok,J.Botter, H,Dietz, J.v.Dijk, J.Englebert, H.Haket, 
G,Halleen, G,Kemperman,- J·;Y,d,Knaap, G,Looyestein, -J ,Mesker, 
R. ,,oodbol, A ,Ilooduyn, H ;Smitskamp, W. Venderbos, W. Verbarend-
se, G.Verhao.r, J,Ver]1aar, 11.,de Waart, M.v,Zilfhout, · · 

GROEi' B ( 3e en 4e elftal ) : 

J"v.d.Eeek, P.Burghouwt, W,Burghouwt, H.Branàenburg, W,Ey
kelhof, J,Groeneveld, D.Groenendijk, J.cle Hilster, "J.l;eyer, 
l,.Nowee, P.Schouten, Th.Suykerbuyk, H,Ubben, F.Veelbehr, 
J .Witting. 

De mogelijkheid bestaat, dat groep :,· nog· lîlet enkele spe-
·1ers uit groep B zal worden uitgebreid. . 
Deze groepen zijn samengesteld uit de binnengekomen formu
J.ieren.. Buiten degenen; die' ,door omstandigheden niet kunnen 
komen trainen, zijn er helaas leden, die l;mn formulier nïet 
hebben ingeleverc' .. !le konsekwenties hieraan verbonden zijn 
bè.kend. 

· ECO. 
---------------. ------------. ---------, ------ -------------
JUNICtl.EN-PUPILL,l;N-JUNIOREN-?UPILLEN-JUNIOREN-PUPILLEN 
============· =====· ==============·· == === . ,r,m-=~~============= 
z:, T,::nn;,G 2 JULI S P O H T D ,~ G • . 

Zaterdap a.s. hopen we dan toch de tradit.ionele LENS
SPORTDAG te houden. 
Wii verwachten alle pupillen, B- en C-klassers; tevens 
nodigen wij hierbij nog!ll9.als de cuders van onze jongens·•uit. 
Voor het progrnmrr,a· en de groepindeling verwijzen we naar 
de Lens-~evue van 2 weken r,eleden, 
Bij onverhoopt slechte weersomstandigheden kan zaterdag 
telefonisch warde·, geïnformeerd naar het doorgaan van 
de Sportdag onder nummer 66 .1 3. 14. ( klubgebouw) tussen 12 
en 1 uur. 
De pupillen moeten zich om half twee en de .junioren om 
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kwart v~àr twee voor deelneming aanmelden bij het 
.klubgebouw. · -- · 

De leiders, _zoals in de Lens-revue van 1.5 juni j.l; 
vermeld, worden verzocht om .1.1.5 uur aanwezig te 
zijn. 
==-=======-===-===--======================·======-= 
2iOND,~G . 3 JULI: FINt.LE BISSCHOPSBEKER IN HENGELG. 

Na de suksesvol verlopen·voorronden gaat ons eerste 
juniorenelftal ·naar Hen~elo om in de landelijke fi
nale de Lens-kleuren hoog te houden. 
Tot onze spijt is het programma nog niet bekend. 
Het toernooi begint. om 12 uur, zodat het V?rtrek 
reeds vroeg zal plaatsvinden. 
Om 7.-- uur is er samenkomst bi,j de fietsen.stal
ling naast de uitgang va.ri Station S.S., waarna_ wij 
gezamenlijk de H.I-1is, opgedragen door onze Gees-

.telijk f,dviseur, 11ullen bijwonen. Daarna gaat de 
reis per trein naar Hengelo. 
De wedstrijden beginnen om 12 uur. Na afloop hier-

. 'Van zal een diner worden p:ebruikt·, waarna de terug
reis wordt aanvaard. ;,ankomst den Haag + 23. 30 
uur, 

De opstelling: R;Bruggemans, ·J.Groothuizen, P.Schouten, 
C-.v.Egmond, D.v.d.Steen, I •• Limbeek, 
Th.Brochard, H.Brandenburg, F.de 
Zwart, D.Brandenbu:rg, J,Heinz. 

Reserves: J,Cobben, H.lÇoot, R.Brandenburg, N.Jansen. 
!.eider: Dhr.:,.van Gastel; 

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

DL:,lJîfl-ZWi;RT :,-Ki:,SSE-TOERNOOI. 

· Voor een Lens /,-Juniorenelftal is er a.s. zondag 
het Blauw-Zwart-toernooi. 
Het nrograma: · 

i1.30 uur Lens - T.U.S.S. 
12;40 uur Roodenburg - Lens 
1 4. 2.5 uur T • Y. B . R . - Lens 
16 .10. uur .... Lens - Blauw Zwart. 

De wedstrijden duren 2x 1.5 minuten. 

• 
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Bij gelij!c. eindigen beslist het do'fllg_ertü,ddelde. _ 

Samenkomst: 9,45 uur Javabrug, 

De volgende. spelers worden verwacht: 

.·,;,. 

F.v.Bohemen, !,.de Brouwer,-G·,crama, H,Crarr.a·, J.,v,Dissel, 

;,_.,D.u-ym, R,Eykelhof, ·•· :L'de- Groot; j"Kortej<aas, F. Straat
hof, H,Suykerbuik, G.Vervaart, J,Welling;_ .. 
Leid er: Dhr; 1' ,. Epskamp. · 

;\FSCHRIJVINGEN':. vrijdagavond tu.sser 6, 3°0 en 7,30 uur bij 
Dhr.l"v.Gastel_, tel.33,99,00, 

Terreinafkeuring: naar eventuele terreinafkeuring kan 
zondag telefonisch worden gèinformeerd• 
bij de heer Epskamp. , 
.Tel.67,22,70 tussen 9,-- en 9,30 uur. 

-==--==-==========-= ~======= ·--=-=============== ~========= 
7,TTENTIE ! _ T R 1~ I N I N G. 

Met ingang van maandag 4 juli a .·s. wordt ook de training 

voor C-kla ssers op maandagavond en voor pupillen op woens-
dagmiddag stopgezet, -

Hiermee zijn dus alle trainingen voor junioren _-en pupillen 

voor dit seizoen b_eëindigd. 
----.-----------=-------=------------- ·=----· -------------------

Het Blauw-Zwart C-klasse-toernooi: is voor onze elftallen 
. niet erg suksesvol. ver-

lopen. Het tiende elftal wist uit :vier wedstrijden, slechts 

één puntje in de wacht te slepen, het elfde deed het iets 
beter ·en b:ehaalde uit yier- wedstrijden tenminste nog vier 

punten, hetgeen een derde plaats· in de poule opleve:rde, 

-o-o-o-o-o~o-0-0-0-

In het Den Hoorn-B-klasse-toemooi wist Len-s _een eer.volle 

derde plaats te bereiken.- .. 

-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-

DE VOCHZITTEH V,",N GERJ1"TN,i.L VERTELT : •• 
zou hij ons nog meer kunnen vertellen? 

In de vorip.:e Lensrevue veroordeelden wij de w1Jze, waarop 
Germinal in de belangrijke wedstrijd tegen Lr{O zich van 
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haar sportieve plicht meende te moeten kwijten. 
, Zij speelde deze, wedstrijd slechts met tien man. 

Inmiddels veroordeelde een zekere J.A.N. middels een 
ingezonden schrijven in .het onvolprezen dagblad "Het 
Binnenhof" eveneens hét optreden van Germinal. 
De voorzitter van Germinal - door een "Haagse kennis" 
op dit 9tukje attent gemaakt - voelde zich danig •••.• 
En hij schrijft een v~rweerschrift. Hierin geeft hij 
uiting aan zijn misnoep:en over !)et feit, _dat J.A.N. 
zijn Germinal zomaar van onsportiviteit durft te be- -

. schuldigen. Wat natuurlijk ook orisportief is. De voor~ . 
zitter vertelt verder over de moeilijkheden van zijn 

• elftal-kommissie, die .. dcor de vele blessures van spe-. 
lers in de loop van het seizoen vaak zwakke elftàllen 
moest opstellen (hetgeen niet terzake doet). Bij het 
punt van samenkomst voor de wedstrijd teiren Ll,;O, bleken 
zeven spelers aanwezig te zijn. Er zouden echter een 
paar spelers op eigen f-'elegenheid naar de wedstrijd 
gam en men bll_es de aftocht~ Bij LMO aange.komen kon 
men niet meer dan tien spelers tellen. Een official 
,ford met zijn auto er op uitp:estuurd om nog een spe-

• ler op te scharrelen; hij vond echter geen der spelers 
thuis: "·en dat is natuurlijk heel normaal op een 
mooie zomerdag •.• ", zegt de voorzitter, en hij gaat 
verder met: "U ziet wij hebben er alles aan gedaan .•.• " 
De voorzitter wast zijn handen in onschuld en vertelt 
terloops, dat hij zelf hoogstpersoonlijk heeft lopen 
vlaggen. Maar - hoe teleurstellend voor hem - het 
maakt totaal geen indruk. 
Ook.al heeft de voorzitter er alles aan gedaan; zijn 
spelers hebben hem in z•n hemd gezet (ik zie 1t al 
in z 1n hemd langs de lijn met 'n vlaggetje). · 
Krijgen de niet..:opgekömèn spelers nu een extra 
reserve-beurt? 

-o-o-o-o-o-0-0-0-o-

.. 
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39ste Jaargang No. 44 6 jJ.i 1966 

---- =======-====-- --
LE!;TS 1, ZAKAGENDA. 

Seniorentraining~ Groep B. 

Vertrek 1ste Kampgroep (l;'upillen naar Griensveen). 

Klubavond! 

Seniorentraining - Groep A • 

Alg~mene Lec!,envergadering !, ! ! 

1·ens - s.v. Idtaetsforening. Se11:t1°aining Groep :s'. 
' 

Lens .:. S, V, Idt2,etsforeriing met als voorprogramma 

dè Dameshandbalwedstrijd tussen "Kwiek Spo·rt 11 en· 

S. V, Idtaetsforening, 

Internationale feestavond (zie elders in deze Revue); 

Wat je verhaalt, is lekker~-~-----------------!!! 

Deense Dames 



T E Il E L ENS. 

Voor de derde en laatsté maal vra{';en 'iTij Uw aàndacht voor een toe

lichting op de te ?ehandelen agenda-punten voor de Algemene Leden-

vërgadering te houden op woensdag 13 juli a.s. '• 

Zoals U in de laatste editie van de Léns-Revue hGeft kunnen lezen 

wordt.dit jaar weer de benoèming van een kontaktkommissie voor

gesteld. Voorwaar een verbet.ering (naar wij hopen!) 

Voor het e':rst in, de Lens-geschiedenis gaat é'ce. Toto-organisatie 

als echtG kommissie beschouwd worden, Vragen ov0r de reden waarom 

· de "toto kommissio'.' 1ooit. een· èièen aandeel in het ja,,rverslag 

heeft zullen dus in de toekomst overbodig zijn. 

Het laatste agenda-punt, waa._rove; wij iets willen zeggen, is de rondv1 

Het is zo'n b0etje gewoonte geworden, dat bij deze rondvraag allerlei 

nieuwe problemen aa.,, de orde worden geS'teld, En daar is. de r;i:tdvraag 

nou net niet voor. Al Uw vragen dienei;i. op dit ogenblik al gesteld te· 

zijn en w;l bij de behandeling vàri"j~~t- onderwerp of cle kommissie 

waarop Uw vraag betrekking heeft. 

De rondvraag dient om_de aanwezigen in de gelegenheid te stellen een 

ko~te op~erking te ,naken over een algemeen onderverp, 

·, houden vergadering, een idee voor de toekomst e,d, . ·. - ~ 

~ 

zoals over de g, 

wij hopen dat u .. ·ailen · gebrüik. i.ul t maken_ van de gelegenheid op 13 juli 

Uw meningen aan de Vergadering bekend te maken. -~k•••--•-- • • • ••• • •• •• •• . • •• - • 
Wanneer U dit tijdens de discussies doet op de 'juiste rnaniér en op nêt 

. . . 
juist~ tijdstip draagt U bij.tot een konstruktieve en bovendien vlot. 

lcpende vergadering. En dat is waar .;e toch allen naar toe willen. · 



- ' , 
"Hengelo" 

Het was al vroeg dag toen het eerste Junioren-elftal zich verzamelde bij 

het Staatsspoor: 

Vandaaruit gingen wij om 7,00 uur naar de Franoiscus Kápel sm de H,Mis 

bij te v10nen, Na de H,His ginge:1 \lij in een,draf naar het station om de 

t'rein van 8,00 uur te halen. Na 2-l, uur reizen krie.men v,ij in Hengelo ë.an, • 

,Vandaaruit gingen Hij naar een Chinees restaurant om een kopje koffie to 

gebruiken. Vandaaruit gingen uij uet een,gechartei·de bus naar het voet-. 

balveld waar wij om 13.00 uur na de geb;:-uikelijke openingsceremonie, de 

eerste wedstrijd tegen Quick 20 speelde, die door een ongelukkig doel

punt met 1-0 werd verloren, Na een lunchpakket in ontvangst genomen te 

· hebben niet te vergeten met :twee sinaasappelen, speelden wij de tweede 

wedstrijd tegen E,H.C. uit Hoensbroek die we verdiend met 2-1 verloren. 

De laatste wedstrijd tegen J.E,K. werd door goed voetbal met 1-0 gewon

nen, Jammer genoeg k\,2.!!len wij niet in éte finale, 

De finale wedstrijd werd gespeeld 'tussen Quick 20 en Brabantia, die met 

1-0 door Brabantia werd gewon:.1en. l!a .de prijsuitreiking doorc-J,ionssigneur 

Boymans, geestelijk adviseur van de M.K.S. lipen wij met.tegenzin naar 

. een verre bus:hal te, Deze was toevalliger-,,ijs pal tegenover' een cafil 

waar guido geziten midden in een grasperkje enige glazen bier aangeooden 

kreeg. 

Na deze kleine happening kwam de stadsbus aanhobbelen, die ons naar het 

· station bracht, Na enkele malen de weg gevraagd te hebben kwamen·{;ij als. 

hongerige leeuwen en loei.minnen bij het restau;:-a.nt aan. Na het apperàtief 

gingen wij aan tafel, 

De heer Haukes sprak enkele noorden namens het bestuur dat dit dineetje 

had aangeboden ten afscheid van vele Junioren die in het komende seizoen 

seni~r gaan spelen. 

Vervolgens nam aanvoerder Kees v.d. Egmond het woord om namens het 
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el:ftaJ., de heer A, .v, Gastel te bedanken voor het uerk dat bij 

de a:fgelopen j~ren voor ons allemaal gedaan hee:ft. 
, 

Zijn afscheid betekent een goot verlies voor Lems, Na deze 

speech bood ICees namens het elftal een c·adeau aan, waai· hij 

zichtbaar content nee was, , 

Onder het diner werd er· gezellig gepraat en oude verhalen 

~ver kampen ~te. opgehaald. Na het diner 'in snel tenpo of 

liever gezegd in de lo;ppas naar het station, ,raar ,•rij 'de 

trein van drie minu·~en voor negen op het nippertje hadden. 

De terugreis was in enkele coupe' s vrij rumoerig mae.r erg 

ge~ellig, 

· Tot besluit willen wij het bestuur harteli~k danken voor 

dc, zeer geslaagde dag. 

N,K,J.H. · -. 
; 

._,._ 

.. 
' 

·- . 
-. 
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, 
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clFFICIEEL 
! .• 

H:erhaling van de in Lens.:.revue no: 43 · gepiàatste oproep _tot het_ ·. 

bijwonen v~n de Algemene Ledenvergadering, te houden op 

woensdag 13 jul~ 1966, 1 s avonds te 20;00 uur in het klubgebouw / 

Hengelolaan 600.' 
·' . 

Voor de Agenda verwijzen wij naar Lens.:.revue no, 43 van 29 juni 1966, 

VARIA. Ruud Blok en echtgenote beuezen• ons ecilt in Zwitserland te 

zijn. Bewijs: h_un kaart uit Montreux en blijkens de 

poststemp!3l. 

' 

; 

. : ~· .j 

'. 
,' 

. , 



Bezoek uit Denemarken 

In,de week van ,11-17 'juli krijgt de handbalvereniging "K•'7iek Spot" . 
bezoek uit Denemarken en wel.van S.V. Idtaetsforening uit Godtaàb. 

Het bui:tenlandse gezelschap ·bestaat uit een dames-handbal team en een 
' , 

herenvoetbalelttal (ongeveer ter sterkte van de 3e klas K,N,V,B,). 

Om ook de voetballers volledig aan hun trekken te laten komen, heeft 
, 
Kwiek Sport, Lenig en Snel aangeboden twee wedstrijden tegen de Denen 

, ' 
to .spelen. Uelk aanbod ga;rne is aanvaard, 

Donderdag 14 jul_i zal op ons terrein de eerste >1edstrijd gespeeld worfü 

Aanvang 19.00 uur. 

Zaterdag 16 juli zal de revanche plaatsvinden on wederom op ons terrei1 

hieraan gaat vooraf een wedstrijd tussen do Deense handbalsters en 

Kwiek Sport. 

Na afloop van de rredstrijden is er in ons Klubgebom, een feestavond voc 

speelsters, spelers en supporters 1 die vanzelfsprekend in grote getale 

van deze Bvenementen ooggetuigen behoren te zijn. 

Zij zullen de Deense dames dan ook zeker op de dansvloer kunnen ontmooi 

hetgeen natuurlijk niet te versmaden is, 

Wij informeren U nader in de volgend Lens-Revue. 
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DE LENS RE VUE 

i'leekblad van de RK.VV Lenig en Snel. 

Redaktie: G,Halleen, F,v,Dijk en C.Nieu-.venhuizen. 

:~orresp.: _ G. Hal.leen,_ Amandelstr. 103, _ tel. 361160. ______ _ 

'o: 
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;a: 

;o: 

[aa 

li: 

39ste Ja.argai,g No.45 13 juli 1966 

13 juli: ALGElJE:NE t:BDE.!Wf;RG.A.D:CRD!G, 

14 juli: Lens - Godthaab (Denemarken) 

16 juli: Lens - Godthaab 

17 juli: Vertrek 2e kampgroep . 
18 juli: IJ.ubavond 

19 juli: Geen training, 

EIJCE VERENIGING :CRIJGT HET BESTlfüR, 

DAT HET VEBDIE11T, 



JUi:lIOREN - JUEI0'JiJN - JUNI0.'lEN -------------------------------------------------------
2e Kampweek C-Xlassers te Horst. 

A.s. Zondag 17 juli vertrekt cle 2e iCampgroep nnax hot 

!m.mp te Horst. 

De betreL'enü.O jo~15en~ wc:irden om 9,45 uur 'met hun fiets en 

ba.gage op ons teTrein vervracht. 

De jon::;ens, cl.ie nog geon zwemverkla.ring hebben afgegeven, 

1vorc'..en verzocht c1BZG alsnog i1l.2de te nomen en aàn de loidor 

te ov0rh1:.1:cl.igen. 

Tevens worclt a:in diogonen, die daar gebruik v2.n mal.een, ver

zocht de f 2.50 voor cle huur van een luchtbed aan de kamp

leidlrt.z to vold·~n. 

--------------------------~----------------------------
PUPTI.,LElî - PUPTI.,LEïl - PUPTI.,IE - PUPTI.,LEN ----- - - - ·•-• .. .. .. . - . - ' 

De pupillcnt7oop van het Kemp Grundsveen l= 2,,s, zondag 

tussen 17. 30 en 18. 00 uur op ons terre in aan de 

Hcn[:0lol2.2...."1. word.en terugvervracht. 



0F:B'ICIEEL 

In ballotage: 

nr. 88/2 ·J,W.Mulder 

, -

-. , 

, 4-6-53 ·.de Gaarde 291 

- 90/2 F. Palstra · :. 21 :..5 .. 57 . Tt•inzijde 101 

92/2 G.F,v.Gessel . J0-6-57 Zonn3oord 13 

93/2' B.M.W,Ruiterman · · 4-5,-56 Lij~tel;'besstr. 14 

94/1 

95/1 

A,F ,M. Vervaart 

M,J .v. Baggum 

23-2-50 

- 2-5··55 

Wolweversgáaxde 73 
' 

0osterhesselènstr, 384 

• 1-Tieuwe leden, 

', 
' 

l'll'y490 . · G. Willemsen .· 10-5-56 Zónneoord. 68 

/ 491. J .A.G. 'Il .Slabbers 24-2·-55 iTrederustlasn 15.3 

/492 J.C,M.Schilder 

/493 G,P.F,v.0sch 

/494 W.J.G.v,d,Lans 

. '/495 

·/496 

A.M. v .IO.eef 
' A.L.Baven · 

17-10-55 rleimarstr. 169a. 

·20-11-56 Middenstede 160 

24-11-54 Vrederustlaan 151 

12-8-57 ·de Rade 28 

17-9~55 Fultonstr. 169 

,· 
Vakantie kantine-beheerder 

' , 

In verband met vá..lmntie van onze kantine-beheerd~r~ 

1vorde:ri de Lens-kelen drooggelegd _vàn donderdag 

21 juli tot en met vrijdag 12 augustus. 



zal men eenvoudig niet denken rum 'proeftrainingen en proe:fwed..: 

strijden m8t voetballers vrui anè,ere verenigingen, zonder hct , , 

bèstuur van de betrokl:èn lclubs op de hoogte te. stellen. 

Dat is è.e enige numier. 'En daa:ubij' ]runnen we j.ii. het .midden 

laten, of ,dit oen :;:,.res,tie v::n sportiviteit, zelfrespekt of' 

doodgewoon :fatsoen is •• ; •.•.• g. 11 

' 
Het eerste (telefonische), krunpverslag is binnen en wel uit 

Gricnsvcen: 

Zoüdagmidda.g om 1 uur lmam de ,5'.Coop c.roi..mot goed weer, Na hot 

ver:,:ennon .v::in het l:amp 0:1 ijs eten '.mamon de eerste spelen 

' 
• 

aan de beurt', Ha h0t et,n; hetzelfde recept en yervolgen.1; doodmoe 

n2.nr becl. 

J/!a,:u1dag was .hot weer niet zo goed, mae.r. tooh werd. een aanvraag 

genaakt met verschillende spo:rten. 

In poule .A wonnen ,wij- b;:,ide wedstrijden, evenals hot trefballen. 

Bij het kastiën werd do ene wedstrijd gowon.1en, de andere verlore, 

In poule B hadden wij minder succe,s.:, J~e_:t,-:voetballen werd gelijk 

gespc,cld, JCastiën ~n tr~fbal vei0loren wij .... 

1 s Avonds werd naar Engeland - . Uruquay gekeken en vervolgens 
• • • l • ,', ; ~· • ' • ; 

stond or oen film op hot programma. 

Op dit ogenblik (22.30 u) ligt iedereen in die:pe rust verzonken: 

Het programma voor à.insdag lis hoofdzal:elijk zwemmen. 



_;,-,,. 

ARIA 

-~. , 

< 

, 
/ 

In het klubblad: van Leortidaa (RÓtterd~) iazen wij hE)t 'v'Ólgende: 
. • . . ' 1 . 

an de zomer worden de velden opgehoogd_, dat zal_ èen hele gérust-

telling zijn voor degenen, die vihdèn, dat ze te laag spelen, ••• , • 
,. 

De_ èllristelijke voetbalvereniging Semper Al tius gezond_ere OpYat-
. , 

ingen t~ bezitten, dan een .bepaalde ·Amstelveense v:'renigi11,g:_ ·: 

•eze laatste weigerde onlangs tegen een RK-vereniging ui~- i;.e komen. , 
. ,• -· . .t ·-. 

emper Altius, zo lezen wij in het klubblad, heeft ook.~tholieke 
: . . 

. eden: "Vlanneer men zich aanmeldt, vragen we n~et "V:at vo_of: geloof 

!§'lijd je". Doch we trachten vast te ~tellen of de nie:1we.ling _ een 

1portieve inslag heeft, ,Hebt U ooit een gereformeerde. penalty zien 
• • ' .- I • •~ ' . 

Jènutten, af een katholieke hoekschop zien maken, of her.vormd zien 
. , 

Jingelen?" , 

t 

' 

' 



TJ!"1LE-LE1fS , 

BraziliÊÎ of I:ngeland? Italië misschier,? Wie zal het zeggen? 
In ieder geval hoeven we dit jaar niet riaar Majorca of Urk 
want zoals de tevee thuis speelt,' speelt 'ie nergens. 

l 

Daarom zitten we de lcomende we::en uitgestrekt in 'n lekJr..ere 
stoel met •n kopje koffie en 111 sigaretje voor_ de zenmven 
voor de beeldbuis. En Haar genieten! 

\ ~-· 
l.!aar eh, tussen twee ha:ili:jes, vanavond ,1orclt de Algemene 
Leé!.envergaél.er::.ng gehouclen. 1-:n nou ;üet van 

' ' ' 
"jullie lroIJLe de pot op" of ''val do_od", ·went als Lenslid 
hoor je daa:;.· ook -~e zij1io En cliÈ, ene "edstr:!.jd (Spanje -
Al;gentinië) hoe.;,.en 

bê_st mis sen o 

. 1 • . 

.ve echt niet te · zien: Die kl'lmen we 

Onze huidige elftal-sekretaris, tevei'.is kandidaat voor het 
v;oorzitterschap d.o heer How..es zal vermoedelijk niet op de 
Algemene_ LecJ.~nvergadel·ing aanwezig kunnen zij;1. Vorige 
week VTijdfl€ is he;:i. namelijk een ongelu.'lc overkomen en nu 
vertoeft hij met een gebrot..en sleutelbeen in het zieken
huiso Wij ,wensen hem een spoedig herstel toe. 

, 

.. ':! 



UB d' OPRECHTE .AN.ATEUR 

o.srevue no,39 van 1·juni j.1, schreven_wij een.artikeltje naar aanlei

van een advertentie, waarin Holland Sport jonge v<:9tballers opriep eon 

te ':omen afleggen, 'ilij uitten óns misnóegen hierover. 

aken, die ons raken" een maandblad uitgegeven door de LEA (Landelijke 

voor Amateurvoetbalverenigingen) werd dit artikeltje overgenomen 

.ls een ,>i. tspraak van de voor'zi tter van de Haagse P.fdeling van· dè 

voorzien van een pittig kommentaar, dat wij thans laten volgen, 

cdvertenties, waarmee sommige betaiende klubs op een goedkope manier 

,ige voetballers trachten te lokken,· blijven het misnoegen opwekken van 

L, die. het voetballen nog steeds alB een sport zien. 

enkele van die semi-profs,'die het toch al zo moeilijk hebben is.nu 

komen opdagen, Het was de heer s'.P,'Joh,Cfaassens ,· die 'in de Spor.t

cek liet schrijven: 

advertenties, daar zit nü,ts onbehoorlijks in. 

ind Sport stond met de rug tege.: de muur en had om haar voortbestaan te 

o!:eren (sic! red,) ,mige jeugdelftcllen nodig. Wanneer een ruldere ver

ing, die 1"oldoende jeugd heeft._, dit zou doen, zou het een minder 
~ ~-- .. ·- - ... ·--· .. 

are daad zijn". 

andere woorden,-Hot is minder behoorlijk, doch in geval van nood is het 

onbehoorlijk •••• 

ebben begrip voor de moeilijkheden van de heer Claassens, Hij is ere-lid 

een amateurvGreniging en, "bijzonder.lid" van een betaalde klub, Bovendien 

ij voorzitter van de Haagse Afdeling van. de ;<NVB, ,;,en. grote o:çganisatie 

meer dan 150 aangesloten klubs, waarvan slechts drie betaald,;, _klubs. In 

. positie moet je wel eens diplomatiek zijn en proberen zowel de geit als 

:ool te sparen. 

· onze mening behoeft er over het al dan niet onbehoorlijke van zo'n 

,rtentie niet te worden gediscussieerd, Bij werkelijke sportverenigig:nc:1 



SEl!IOREH-SI:i!IO&:l:T-SEi':IOREN-SLNIOREU-SENIOREN--SEN"IOfü1N 

Dond.ero.ag 14 juli e:, zaterdag 16 juli s:::,eel t ons eerste 

elftal weclstri;îcl.en tegen SV Idtaetsforening lèit GoC::.thaab 

(Denelllé'J.']:en) • De weè.strijd 07 donderdag vangt aan om 

• 19.00 u.v.r en zatsrc:1 . .::.g om 18.000 uur. 

OFS·l:8LLii:rG: ( voor dom1.erd.a,g en zaterdag): 

R. 0.e 1/ac-,;;:t en G. Halleen zuJ.len be:.de een 

heJ.ve vedstrijC::. in het doel staan. '.'oorts vrorden de 

volge~~de 14 spelers ui tgenoè.igd: H.Dietz, H.Smi-Gslc~.1p, 

R.Roodbol, J.v.Dijk, }I.Haket, A.Rooduin, ?.!.v;Zilfhout, 

G.:comperuan, G.-~rerhe.ar, u:7entlerbos, R.Hachnan, J .Botter, 

J .Engle bert cm J. 'Terhe.a.r. 

• 
TRAIHING 

Op C::.insdag 9 augustv.s wordt de seniorentra:i~1ing hervat, 

De zaterdagochte:".dtraining voor keepers va,"'lg·G aan ;>P 
zaterél.ag 13 augi.,i·t;,.lS. Hiervoor worden uitgenodigd: 

G.Hcllcen, Th.Su;i,::erbuylc en E. è.e \la.art. 

, ·· De i.>1deling is als volgt: 

9.30 utir - Th.Suykerbuyk; 10.00 uur - G.Halleen 

10.30 uur - R, de Waart • 

.ilf'schrijvingen bij dhr. J.Uillems, tel, 334211, 



D·E··•1;E N S''d È ·y U E.-· ., 

•· · Wèekblad vari -dé rl.. K. V.V. "Lenig' en'. Snel""_ 

,- Voor' de laatste maal ónder redaktié van: 
G,Halléen, F.v.Dijk en c;·Nieuwenhuizen. 

=====-=====--======-=======-=======~=================·===== 
39ste Jaargang No.46 · 20 juli 1966 

-==·---=--=---==-----==--::::=--==-==-== ·=. ===. ======== .· ,, __ -·-=== 
L E·N S 1 Z ~KAGEN DA, 

Vr: 22 juli: 
Zo: 24 juli: 
Ma: 25 juli: 

Bestuursvergadering, _ 
!.ankomst 2e Kampgroep. Vertrek 3e Kampgroep. 
GEEN Klubavond, -

--=---------------------·----------- ------ .---==-----==----
OVlZîlIGENS IS DE RED:lKTIE 

B~HOCRLIJK i,,~N VJ,K,1NTIE TOE. 
=~=-==== ·=·==~~======================================·== ~ ·= 

Deze week in- de LenS-revue: ,. 

,\fscheid van de redaktie ( Tele-'LenS) 
- pe Gaande en de •••• 

Komende·man . ' 

De ,Ugem!:)ne Ledenvergadering. . '• 

- .Kampnieuws. 

TE.LE~ LENS . 

. Voor de laatste keer treft U hierb0ven de 

namen van de redaktie-leden, die het afgelopen ja.ar het 

redaktie-team vormden. 
---- .. ___ \ - - In ons jaarverslag .hebben wi.j "reeds. opge:--

merkt, dat wij helaas geen aanleiding zien ons zelfgenoeg
zaam op de borst te rammen. Wij zijn er n.1.· rliët· ih ge- · 

slaagd de Lens-gemeenschap· zó :wakker te -schudden:,. dat wij.

onze kritische beschouwïng n, .. a.v.. de Algemene Ledenverga

dering van het vorige jaar, ·waarmee wij on1Ze ambtsperiode 

op 15 september 1965 in Lens-:revue No.2 aanvingen,. nu, een 

jaar later, kunnen herzien; Wij laten daarom deze_ eerste 
Tele-LenS onverkort volgen: · · 

" U hebt een niáuwe redaktie. De.genen, die dat. nog niet 

wisten, hadden dit eerder 'kunnen en moé·ten weten. Ten
minste, als zij, zoals het goede leden -bet.aamt, de Al-
gemene Vergadering hádden bijgewoond. · · 
Het volgende is dan ook v·oornamelijk best·emd voor dege
nen, die de belangstelling voor hun vereniging beperken· 
tot het _diep in de fa~1te_uil weggez_akt ka_st;j(f kijkëfl,-:: ·:-~ ,. 

De 1\lgeniene Vergadering is uitermáte geschikt om kennis 



n te nemen van de vele problemen, w~arvoor een bestuur'; _ 
zich ge stelci. ziet.: De leden kunne_n hun kritiek uiten·; ·· 
Op de /\lgeinene Vergadel,"ing beni;, U, zelfs gerechtigd. -
Uw s~ein_ tegen iets_ of iemand u~t te brengen, als U 
het piet eens ):>ent i;lf was met eel'). bepaalde gang van -· 
zaken. ·" -- -· · · · 
Geachte afwezigen, het is .dan pok .duidelijk,_,_dat., .. _ 
toen U na de Algemene Vergadering t9t de ontdekking 
kwam, dat bestuur en kommissies niet volgehy Uw i
deeën waren samengesteld, U dat helemaal aan-Uzelf 
te danken had. Kortom, U héeft geen enkele grond 
meer om Uw kritiek op te bouwen, De enig toelaatbare 
vorm van kritiek in dit stadium is ZELFKRITIEK; ! " 

Slechts op zeer beperkte schaal zijn wij erin geslaagd de 
aan~acht te trekken van een aantal nogal passieve leden, 
En dan alleen nog maar na, al dan'niet terecht,:hard te
gen de schenen te hebben geschopt. Duurzame resultaten 
hebben wij echter (helaas) niet vermogen te boeken,, 

• Voorzover het uitblijven van het 
door ons gewenste resultaat het gevolg was. van een on
juiste benaderingswijze, hopen en wensen wij, dat de 
nieuwe re.daktfë eén vfêg- zal weten tiê-vin-den, ·ctre··uit- · · -
eindelijk zal leiden ~ot het aktiveren van dat deel van 
de leden, dat zich tot dusverre nogal afzijdig heeft ge
houden. Frans van Dijk 

Guido Halleen 
Cor Nieuwenhuizen. 

0. F·-F I C I E E L. 
Samënstelling Bestuur en Kommissies: 
BESTUUR: Voorzitter' B.Houkes -

Sekretaris · F .B .Mesker 
Penningmeester - /\.Hoefnagel 
2e Sekretaris n.Blok 
2e Pènningmeester - N.Hóefnagel 
Senióren-zaken B;v;d:Steen 
Junioren-zaken - J;v.d.Kley 
Kontakt-,komm. G;Jehee 

.. nedaktié-komm. - G.Halleen 
GEEST .ADV. : Kap. f .C ,Kempen. 
ELFTAL-KO!'I'ISSIE : 
J.13russel, H.v,d.Steen, J.Wüstefeld en G.Coomand, 



(sekr.etaris), _Weimarstraat 218 11 , tel. 39.27.20. · 

JUNIOREN-Kür.Jl'.'ISSIE: . 
Br.Theoticus, G.v.d.Steen 1 Th.Suykerbuyk, G,v.d.Velde 
en J.v.d,Kley (sekretaris1, Frambozenstraat 45, 

. tel •. 33. 88. 41:!. .. 

KASK0NTROLE-KO.Mr'.'.: F. Bur,ghouwt, H. Naast epad, C. Veldink, 

RED,\KTIE-K0M!L: G.Halleen. • 

TOT0-K0rc".i'0 • : J,Jager. 

Bi'.LLOT,\GE-K0.ME.: èvenals vorig jaar zullen 3 leden van 
de Elftalkommissie en 3 leden van de. 
Juniorenkommissie deze kommissie vormen. 

In Ballotage: 

Nr. 94/2 ,\.F .M. Vervaart 
9 5/2 I.C. J. v .Baggum 

, 1 /1 ,Ll'l.Burcksen 
2/1 W.N.W.Geurens 
3/1 J.E.M. Redeman 
4/1 P.Th.S.:Oerreyn 
5/1 ;, .P .F ,,'t .v .Bommel 
6/1 H.f,. Veerkamp 

Nieuwe leden: · 

23- 2-50 
2- 5-55 

26- 6-56 
20-10-49 
15- 5-57 
29- 8-57 
12- 7-55 

6- 7-55 

Wolweversgaarde 73 
Oosterhesselenstr.384 
M,Stokelaan 1926 
Soestdijksekade 439 
Beresteinlaan 499 
Kortestede 54 
Stephensonstraat 96 
Noorderzijde 47 

Nr,,,...-497 J .W • .Mulder 4- 6-5i, de Gaarde 291 
r498 F.Palstra 21- ·5-57 Tuinzijde 101 
,,..499 G.F .v,Gessel 10- 6-57 3onneoord 13 
,,,500 B.}1.W.Ruiterman 4- 5-56 Lijsterbesstraat 14 · 

==~===================-==============---======--===~-=---= 

Na het neerleggen van mijn funktie .als voor
zitter tijdens de ledenvergadering, wil ik alle bestuurs
en kow.rnissieleden en allen, die het mogelijk hebben gemaakt 
mijn funktie te vervullen, hartelijk dank zeggen voor de 
ontvangen medewerking. · 

Enerzijds ben ik blij, dat de eenheid in de 
vereniging, voorzover is na te. e;aan, weer is teruggemeerd. 
Anderzijds ben ik er bijzonder gelukkig mee, dat de heer 
Houke s bere:~d was mijn plaats in te nemen en de ledenver
gadering hieraan haar fiat heeft gegeven. 

Naàst mijn gelukwensen aan dhr.Houkes, zou 
ik de Veren:i.ging met haar keuze. willen feliciteren. Met . 
een man, die zulk e·en ervaring en kwaliteit en heeft, kan 
het Lenig en Snel alleen maar goed gaan, Ik hoop, dat U 





• 



- T.lelangrijke taken wachten. De moeite waard om met in
zet van alle krachten aan te werken, Van alle leden 

verwacht ik morele steun.en loyale medewerking. 

- f.'Iag ik tenslotte een hartelijk woord van dank richten 
aan d.e scheidende voorzitter, de heer Fr.n1esker Sr; 

Frans, je hebt onder moeilijke oms,tandigheden, · in het · 
belang van de vereniging het voorzitter.schap op ·je genomen 
Je hebt je op voortreffelijke wijze van je taak ge
kweten, en in de loop van de voorgaande jaren de sym
pathie van vele leden weten te verwerven. Ik weet, 
dat oók jij alleen het oog gericht houdt op de toe-
komst, en daarom je volledige medewerking aan de be- · 
stuurswijziginp; hebt verleend .. In je nieuwe funktie 
zal het kontakt met de leden nog intensiever gaan 
worden. Gaarne wens ik je veel sukses~ · 
- Van de cveri,c,;e bestuursleden is eveneens bekend, 
dat zij terdege zijn geïnteresseerd in het wel en wee 
van de vereniging en bereid zijn hun taak met enthou
siasme te vervullen. 
Het klimaat voor een goede samenwerking is derhalve 
volop aanwezig. 
- De akker ligt geploegd, het zaatl kan worden gestrooid, 

Veel handen zullen nodig zijn voor het onderhoud, 
maar in dat geval kan een goede oogst ,worden verwacht. 

'. H,Houkes. 
====================-========----===-=========-===-===-== 
DE ,\LGEMENE LEDErJVE; ;G.\DETIING : 

Wij willen samen met U nog even langs de verschillende 
punten gaan, die tijdens deze vere;adering opvielen. 
Een zeer groot aantal leden wordt vriendelijk bedankt 
voor het spekken van de kas. Door niet te verschijnen zon
der bericht van verhindering heeft Lens zo•n·1oox Fl.1,-
verdiend. Maar enfin, Argentinië won met 2-1 •. 
Een nieuwigheid was·het op schrift uitgeven van de no
tulen van de vorige vergadering, Helaas waren deze notu-. 
len met de jaarverslagen door een kortsluiting met de 
P.T.T. niet bij U thuis bezorgd, De goedkeuring van de 
notulen ·benodigde op deze wijze aanzienlijk minder tijd. 
Volgend jaar weer doen, vinden wij, · 
Dat wij het vertrouwde gezicht van de heer H.Houkes nie!, 
zagen, werd enigszins vergoed door de bandopname van zijn 

· speech tot de vergadering. Hij riep ons op, achter het 
bé' J.eid te r.;aan staan en daar ook volledig de hand aan te 
honden. Enkele sekonden later was hij onze nieuwe voor-



zitter. XXX 

Speciaal het bero·ep van be·stuur en_.elftalkommissie op d.e .. 

loyale medewerking van.de.·aanvoerde.rs bij. het. verstrekken. 

van inlichtingen over hun spelers, verdient ,alle aandàcht. 

Wij vragen ons echter af, of het in dit verband niet beter 

is,· dat de Eco -aanvoerders aanwijst, in plaats van dat 

aan de spelers çiv-er, te Jat en_. W,ij hebben weinï·g aan- een · 

populaire jongen, wanneer tJij n_iet·_valdoende leiders- · 

kapaciteiten bezit; De beha_ndeling van het financiële -. 

deel van de vereniging verliep buitengewoon vlot. De· .. 

Toto blijkt steeds meer een onmisbare bron van inkomsten. 

Het op alle lede[! gedà;n:e beroep om bij Lens te poulen; is 

dan ook- geenszins qverbodig·; Een interessante wijzigjng . 

is de nieuwe wijze.:van kontributie-innir'lg. Iedere drie 

maanden zal een giro-kaar:-t '1'16rden toegezonq.en, waarmee 

_d<;i Jtortributie dient te worden vpldaan. · · 

De kontributie gaat·( nog) ·niet ómhoög. Zal wel onder druk 

van Minister den .tJyl zijn; Anti-inflatien1aatregelen. Ver

-der hebben we· voortaan een echte officiële TottD-kommissie. 

Met een echte Sekfetaris. . 

Een a:ndere nieuwe kommissie is ·die voor de wijziging van 

. :het l{uishoudelijk Reglement •. Officieel:· Reglementswi·jzi.

gingskommissie. Over de samenstelling vän dez·e kommi;;sie , 

IIErken wij .9P, dat wij ~och wel graag nog·meer jong blo-ed 

in deze kommissie hadden gezien., ··· · · .. : ·. ' · · · 

.Een ·probleem is nog de bezetting van'dè.màteriaal'kommiss;i.e .. 

Tot dusver bestaat deze uit niemand; Weet U iemand:? 

Wij hopen binnenkort éen programrrra:' te horen van de ni·euwe 

.kontaktkommissie, Zal ons benieuwen; · ·• . : · · ·, · 

Dé enquête-kommissie bestaat·uit de heren P,Juffermäris/ ·· 

,\,-de Weert en G.Halleen. B.innenkort hor.en we hierover meer, 

XXX:Dpor de tijdige publikatie van de pl~nhen t.iJ.·;v. het: 

· bestuursbeleid voor het komende jaar bleek een lange 

d~skussie niet nodig en he.t_ onder stemming verkie'zeri van. 

g.it bestuur bèwees, dat een i~p.er de noödxaak inzàg van de• 

overigens niet bèpaald prettige maatregelen voor wat de 

training betreft. . " · .. __ , 

Tenslotte een belangrijk punt: Albin van Gastel werd tiJj

. dèns de vergadering benoemd tot -lid van verdienste, Een 

·. geloning _voor zijn vele jaren noeste arbeid en een :fELici-

. tatie waard. ; 
·•·==============-=~====================================== 

•',f'A RIA: - Hans ~n Ria van Dijk bP.t11ie:1,n hnn hiart-.P.lij)ne 

dank voor de blijken van bej.angstelling bij 



- hun huwelijk ondervonden. ,. 
- Wegens vakantie ·van· onze kantine.:.behée;der is de kan-. 

tine van 21-•julï t/m.vrijdag 12 augustus·geslo_ten.· _, 
====:::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::'-==. == ·===. ======== ~ ·_==========--=====;::::.::::::::::::::::::::::: 
KJ\ MP NIEUWS, 
Pupillen in Griendsveen· .. 

Als U dit leest; .iiei 'q\) eerste kampweek voor onze pÛpil
len alweer 0voorbij en z;i.tten onze C-klassers alweer en
kele da::;;en :in Horst. In het barakkenkamp Griendsveeri. 
heb hen onze· pupiÏlen· een reusachtige kampweek gehad, 
gelukk:ig met re.del ijk weer, Een overbezet sport- en 
niet:të :vergeten spelprogramma we,rd met wisselend re
su1t·aat, afg:ewerkt: het voetbaltoernooi werd na span
nende strijd door Lens gewonnen, bij de andere spor
ten, zoals volleybal, handbal en trefbal, werden re-

_delj_jke resultaten r;eboekt. Belangri'jker was echter 
de ;5rima. stemming. onder de jongens, die voor de lei
ders op de r,oede manier het leven "zuur" hebben gemaakt. 
Ook de Lens- "happenings" klonken vaak luid door het -
kamD. Op de slotavond wisten Frank, Conn;i.e en Paul het 
caoaret een daverend slot te ·geven. · . . 
Zaterdag werd doorgebràcht met een be zoek• aan het zwem
bad in ·zeilberg en twee wedstrijden tegen de piaatse-
li jke .yoqt;bal vereniging. · Zondag werd," na eerst in Griend s
veen doqr,_onze komst de kerk in opschudding te hebben 
gebracht;- de terugreis naar d~n H~ág gemaakt. 

B-~la,êse. kalj!J2_ Weert.· De B-klasscrs 

voer het k~~i) \v~~;t worden zondag om 9. L'l, 5 uur met fiet-
sen en bagage op _het LenS-terrein verwacht, _waarvan ' 
het yér~rék . za:). ptaat svind en. 

c...:~la sse · kamp _Horst •. 

··Wij· ve:Hi-àcb,tèp ,c;îe jJ>ngens terug op zondagmiddag 
tussèh 5.-- en 5,30 uur op het Lens-terrein.-

.~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
·- ., . ~· . 

. ; .... 
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Deze week in de Lensrevue: 

Een.mooie boel; zie Tele-Len~. 
- 25 jaar; door·onze gewaardeerde medewerker 

P. Juffermans. 
- Toto, 
- Kampn:j.euws. 
- Veteranen-kompetitie. 
--------------------------.-------------. -==--------==-=-

EEN GROTE MOND 

ZEGT ZO WEINIG 

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

Wat zien ik? 

Een historisch moment in de geschiedenis van de 

LenSrev'Ue. De adres'sering op de omslag op mechanische 

wijze tot stand gebracht. De adresseer-machine is nu 

in gebruik genomen. E_e11 enorme tijdwinst en geen 

schrijffouten meer. De ·actmin_istratie van de LenSrevue. 

is overgelukkig .• 
--------------- - ---------------------------------------·---
TEL E - LENS. 

Slechts (H)alleen over. Mooie ba°el hoor. Üw en'ig overge

bleven redakteur zal niettemin om het maar eens deftig 

te zeggen "zijn beste krachten aan de vereniging blijven 

geven", Rest natuurlijk 1de vraag of dat wel voldoende zal 

zijn om bij het LenSvolkje in de smaak te vallen.· 

Moeder-de-vrouw loopt al een paar dagen rond met 

een groot spandoek; waarop met . overduidelijke letters. 

sta~t "Bi\N DE_ BA_L". Het zal haar niet· helpen. Er zijn in 

dit. dynamische leven nu een heleboel slechte dingen, die 

we met de beste-wil..:van..:de-wereld niet -kunnen veranderen. 

De gè·vestigde instantie.'s 'hebben het wel -zwaar te verdu

ren. Neem nu eens 'de FIFA het oude en grijze kollege 

van v:oetbal-bollebozeii. Zij trachten al· eèri hele poos 

d·e voetbai-provo!E) ·van de velden te weren, maar zonder 

sukses. Integende·e1 er komen er steeds meer bij. Via de 

beeldbuis i,ijn helaas ook vele amateurs besmet. 



Stanly Rous en z1Jn ouwe gabber.-l?v:ande FIFA heb
ben vele fouten gemaakt. Het uitsluiten van Leq Horn 
van de wereldkampioenschappen is een belachelijke 
daad. Natuurlijk Leo is geert gemakkelijke. jongen.Hij 
kan zelfs behoorlijk onsympathiek zijn, Hij neemt 
geen blad voor de mond. Hij heeft het aangedurfd om 
dè FIFi, eens flink de waarheid te z:eggen. "Wie is 
hij, dat hij de machtige voetbalbond dµrf:t .b::r:iti
scren?" Niemand heeft dat ooit aangedurfd. De oude 
mannen waren hevig in hun wieken geschoten, t~meer 
daar de brief van Horn enkele zere plekken had ge
raakt. Rous liet nu de lastige jongen uit Nederland 
in de kou staan; niet naar de WK. · · 

De doorzichtige manipulaties om het Engelse 
voetbalelftal in de finale van het WK te krijgen. 
Hebben allerwegen ergernis verwekt. De opvallend 
zwakke poule; alle wedstrijden op Wembley; na el-
ke wedstrijd drie dagen rust. Nee, de FIFi~ schenkt. 
hier wel een kopje.bijzonder onzuivere koffie. Ho
pelijk krijgen de Engelsen een geducht voetballesje, " 
van de Portugesen. 
===========-=-=-=-======================---·-===-===-= 
0 F F IC IE EL. 
Wijziging Huishoudelijk Reglement.
Het bestuur heeft een kom.missie ad hoc benoemd, die 
zich met de wijziging van het Huishoudelijk Heglement 
zal bezig houden. De kommissie is al~ volgt ~amenge-· 

. steld: P. r'.eer~hoek, L.de Weert, A.v:Gastel en 
M.Heerschop. ' · 

• 

Van verschillende kanten is er. blij het bçstuur op aan
gedrongen nog een joncr,ere · in deze kommissie op te 
nemen. Hiertegen heeft het bestuur allerminst bezwaar. 
Belangstellenden worden verzocht zich bij de sekreta
ris bekend te maken. 
Plaatskaarten Nederland-Hongarije. 
Op ·woensda17 7. s.eptember wordt in het Feyenoord~sta
dion de voetbalwedstrijd Nederland-Hongarije gespeeld, 
Aanvang 20.30 uur. Belangstellenden voor deze wed
strijd kunnen toegangsbewijzen (uitsluitend schrifte
lijk) bestellen bij onze •sekretaris F.rJ;.esker, Planten
oord 12G. De aanvra~en ·moeten uiterlijk zaterdag 1 au
gustus binnen zi,jn. De prijzen der plaatsen zijn als 


